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שושןאדיביאסתי

סליחהמוזר),בחיוךאותנובלעה(מפלצת

עמ' 114 , 2014חשוןאבןהצואתבשקט,למפלצותתןפז:יובל

כפלבסימןעומדבשקטלמפצלותתןפזיובלשלהארשןוהשיריםספד
תחומיבכלהקיימות'מפלצות'אחדמצדבכותרתו:כבדהמתממשהפנים
חייםלואפשרהמאיימתנוכחותןאתלהסות mההכשני,ומצדהחיים,

משאלתהאואחדמצדפנים:כפלוהאוזה'שקט'שגםאלא'שבקט'.
השירלשהאמעציבביתלמשל,מתממשים,שהםכפירגעויםלחייםלב

הגליםאתשו;ב"לשמעוהספר):שלהאחוריתבכריכהוגם 59(עמ''ים'
חרגתי,האוזה'שקט'שני,מצד .הארשונה"פגישתנוסירתלעמתופפי;ם
חיים:קחרתהספר:אתהפותחשבירניכרשהאוכפיומצמיתמעשמם

ו ... [רגי/לספרביתרגי/לפחדרגי/לילחחרגי/לאובאאמארגי/ל"ליהר
 .) 10(עמ'חמצוים"מלפפוניםשלקופס;הכמומענייניםחייםרגי/למוות

עלומולעשהשפיעויצוריםעםכמחוהומתכתביםהספרמשירירבים
למפלצות'תןהספרכותרתב: mהכלשהתרבותי
'תןדלוךיונהשלשיהרעםמתכתבתבשקט'

בךתיכנסנהאלוחופש/'היההלם"תןלמילים':
בךיחלולו ;צרחתעלצרחתעשויפנימ;התבאנה
 ' 1992(דלוךבך"לעשותלמיליםתןחווי;האותה
כחרוו,עבלנענה,הספרכותבאוכן ;) 171עמ'

לשיריםונותןהארס-פאוטיתלהנחיהלוטובתו,
השגהר,מכבליבטללטהשלחוחבו','לעשות

לכתובלואלצולו,האופיינייםהונימוסהצייתנות
להשמיעלו mמאפשהכתיבהפעלותשיריו.את

לאורוןר,ובה-בעתחייו,'מפלצות'אתלעלום
הנחצרת:לתביעהההיענות mהכלבינו.בינו
הזשבירלמלש,ניכר,בך"עלשותלמילים"תן

שהאותךומגלה,מאשריותריק mומשמכסה
הגלויות-סמויותהפניםלפז.האופייניתהפניםכפלפאוטיקהאתממחיש

ומצדהדבר,לעכמיחקמצביעהאחדשמצדבכותרתונינחתהשירלש
ניכר"המפלצת','החיים,לשהמחרוקההיבטתוכנו.אתמעלימהשני
אותווכלואיםהמסתיריםלסוגרייםק mונבגלוי,להיאמרשמסרבבמה

לשהפגיעהעצומתאתבסוגרייםהאמורמתארכההשטח.לפנימתחת
 ;) 34(עמ' ") ...האץר mבכאסטראוידכמובךמתנגש"(זהבדובר:"זה"

שלחייומישוריאתהמערבלתהכאוסתחשותמתאורתהשירבמהלך
את;ה י···יבשמ;שדהוותהרדכיםלאחו;רבזחיהלנסוגהזמן ... ("החבר:
עלטובי;םהכיהחבריםאתמקריבבאדמ;הארששבמים,רגליים-הפךו
"(ביתהמטונימיה:ךדדנרמזנאמרהבלתי ;)םש( ") ...לשךהבשוהמזבח
חמישיםשוו;ב"(הלךובו:לשהותנאלץשהחברגלח)"אחדחלוים
ה"הז"כגנרהחברלשהכשוליםההגתוננותניסיתותקילומטרים)".אלף

חחקזהאבללויש;ןוהלדתאתלסגור"(מנסהלסוגריים:הםגםמחרוקים
אתהמסיימתהמילההנשימה").פתחאתחוסםפנימ;הומתפץרנלע

חזרשהדוברלאחרשהטחבפנישנותרמהלשקלשוהטביעההיאהשיר
עצםלעקואריולפנימתנלצעבדווהסוגרייםאלחייומפלצותאתחדוק
"סליחה'.'וביטו~ן:גילו~ן

עצות 4 'סומקתדילששיחאתמההררעצובה'לילהד'שיריםהמחזור
שבתיהןבתכלית.שונותאךלכאוהר mחמהשיריםנותחת : mקחלילהד
הילהדדבריו.אתלהומקדישמצבהאתמתאר'ילהד',לנמענתפונההאב

74 
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המהריבותויכלוותיהגופהאתלעלוםומפגינהמממשתסומקלשבשירו
ומולטתכבויהפזלששבירוהילהדלט, mמבניגדו '.' mחק"ילהדבהיותה
הפלעותלבתומעניקסומקלשהחברעצובה"."יהדלהויאחלויהבמיטת
שבני ."שירים"לבתהדוברמעניקפזלשבשיחאוילו"עצות','עבלום

בהתאםסומק,לשבשירוארעב:למספרמבניתהתייחסותישנההשירים
בלשןונוכחת,שניבגוףכפניות mהמנוסחעצות" 4 "האבמפנהלכותרתו,

 ;ו ... Jפיקסוהייעלי;,ךמסתלכ!אלאחדאףכאילו"רקדילילהד:י nצי
לילהד'שיריםהמחזוראוילושם).(סומק, " 1 •••וחכריו ... [למכחלותני

לשישיהרבפנייההאולהםף mשהמששיריםמארעבהמרוכבעצובה'
המתחניכרהארשןושבירכך .הפניםכפלומצבהתיארותךולבתו,האב
המכההיומיומיהדימוי mמכהמעוצמתבמיטתה,המובסתשכיבתהשבין

"אתמעיניה:הניבטהוהתחשדותההבארהפוטנציאל rלבעבצומה,בקואר
העלוםניבטעיניי;ךנקיקימתךו .;ס mלכבכמומכוצותבמיט;השוכבת
מתממשתהשיריםשניביןנוספתדמיןונקתדו ;) 67(עמ'לשך"החשד
נכונותומובעתמטפורית,תמונהךדדובהם,המסיימים,הטוריםשבני

בתו.לשוםלמעןלכךומעברשביכלותולכלשעותהאבלשלטת mהמ
חייה,בסיסאתלחזקכדיבתם,שלחייהלקרקעיתרוכניםהאבותשני

נחצרת.גברית-גופניתהיאפעולתם .טובלעתידהמארתהאתלואפשר
שמרגע"חכריפז:לששלירומטוומעמידיםסומקלשמשיחטרויםכך

 , 2005(סומק,רגלייך" mלכפמתחתבעוחתמצרפותעקו;ראנילתדיך

אניהספינ;הס mמאתהמתקןצלולן"כמופז:לששביחגםוכך ;) 10עמ'
 .)םש(חייך"מנעואתמחשדהלפעילמנסה
'הגיטהרהאומצבהלשלכפל-הפניםומתייחסלבתהפתחנוסףשיר

מטונימיתוכותרתועצובה',ליהדל'שיריםלאחרמידהמופיעהאחמה',
האחמההגיטהר"עכשיובבת:האצרוממומשהלכתיהאמנותילפוטנציאל

מצבה ;) 68(עמ'תנעוה"שוטרכמוהמיט;הלידקזופה mעומשל;ך
במאןח,מונחת,להיותשבמקוםהאדומה","הגיטהרלשהלוםהבלתי
תנעוה"ל"שוטרומדומהזקופהלעמיהרמאונשתהמגננת,לשבחיקה
"שבהייתלההn:עהברביןבניגדונפתחשהירהבת.לשמצבהאתמשקף
אנטיביוטיקהובמקוםהי;םשפתעלטיילנולרופאללכתבמקוםקטנ;ה
"באגרופיםאביהאתהבתחיבוק ;)םש(חם"שוקושותינו mעוגיאכלנו

השירמצבה.לשכפל-הפניםאתרב,בכאבהאו,אףמשקףקפצוים"
כדיבכותרתוהמופיעהבמטפוהרמשתמששדדוים','ספינתעהוקב,

ההורים,אלוישבי;רהחברים .הנמענתהבתלשהכאוטיתנפשהאתלתאר
 ;למים,שרתזרוקים .;עצורים"לכיהלהנפש: mעסאתלהשקיטמבקשים
היאאלויאהבה. /באוויi.וומפזריםהמעמקי;םמןאהבהלשחופןאוספים
חחאיךנאדהאונחנוגחתיי;ךעלהמתי;םהעצצעויםגאותאתתשקי;ט

הז,שיר ;) 69(עמ'נפשך"שלהשדדויםספינתאתפתאוםהופכתטובה
מחיקתמטפוהרדוךררבהבאהבהבתאחלבתו,מאדוגאבפתהשבו

אחר:אבלשהיעחהפנייתואתמההרר , mהסעונפשהאתומאיימת
ר;בוערדמעוףאתמעחאמריו ... [נפשi.ןשמידהעייפה,נפשך"שמרי

 ;) 1965(אלתרמן,שאנב?"בחפשהבחדרציפורכמו

ביודלתוהןהדוברחיימתנלהיםשבוהעיתריב mכממשמשתאביבתל
ו'מוכרמונטנה''גליהד'לכומפירל',המכבי','יההדוה'ירקןו', .בבגחתוהון

שלהאהוביחסולעיר.מטונימייםכייצוגיםמשמשיםהחוף'עלהארטיק
שיחעםהמתכתבמתמתחת''העירשבירמתאורהmלוולעירהחבר
אביב"תלשהירטדרשווב, ;) 97עמ' , 1984(שם,יר' nא'מזגוילזטירלש

שבניפז.שללשיחכמוטומופיע(שם)לאמבט"בבגדיהשהטילהוכאשה
גופהאושה.עירבעתבההויאהשירכנמענתאביבתלמשמשתהשירים

שבירוכך .תשוביהמתהלכיםשבוציברויב mמהאוזאתעיר-אשהלש
חחפהעשכיומשוטטת;הויאזה,אתלהעשו"בריתיםולזיטיר:לש
משופלילך"מיילליםפז:לשושביח ;)םש(לחסר"מייחלתובות mב



 ;) 36(עמ'לבך"תומרדכעל[".]נשפכיםערביםבךמהלכים/] ... [מבט

חרופהבעלוה,לעיר-אשהאהבתםעלהחבריםמצהיריםהשיריםבשני
אביבתל]של ... [בעלו;םעליהאהובהאוויר"מזגוילזטיד:כךומשומשת.

אליה"חמהמילהאמדוהזאת,העידעםחסדנאעשו ] ...ו ./חורףבליל
החיךובשבילי ,;המסכהאתזרקי ]/ ... [אהובת;יאביב"תלופז: ;)םש(

 .)םש(בעלום"ביותרהיפההאושל;ך

ב mהמהוא ,העבריתבשיהדמופיעאינושכמעטנשואלפז,ייחדוינשוא

במרחבהמתבונןמבוגדהווהדומוהד,תלמידנתוניםשבוחינוכי,הכיתתי

הספד,שעדיארבעהמתךובלששוה ,שוניםבשיריםילח;שלהלמיהד
חשהואצעירכתלמידמהתפקידים.אחדבכללחליפין,הדובר,משמש
ה'אני',בהלעמתהואהפאוטישביטויומצבסוכניו,לעינינאדהבלתי

בעשראלוי''מחדבשירכ,ךב'האו'.המרתותוךהמדברקולועלבוויתור
לשיע;דמסטיקלוהדביקובהפסקה .1אותואדהלאאחד"אףהארשןו:
 ;) 13(עמ'החצר"בגרדותלהתלטףשכיצא ;במרדגותאתויהדדהובשוה

המילים'כ'מפלצותהילדבעינינתפסותאותןלקראוללמדושישהמילים
מתארשהלישישבעראפדו''חינךוהשיריםמחזורמהן. mלבדשיש
המנהל:דמותכךהבית-ספרית.שבהוויההפניםדנתהדיאלקטיקהאת

במשרדכךאחד //.הילדיםאתלשלוםמבךדמזדק;ןבחיךובשער"עומד
השיר .) 86(עמ'מוקדמת"לפרישהאופציותבדוקשלוחנ;ולעשמוט
בכיתותלספחתכמוהדלמקצעוופזלשיחסואתמשקף'המוהד'היפה
לאשעדתםמשגיחילדי;םספינת"משיטהחובל:דבמטפורתרדך ,תיכןו
רשמית-בלשןו ;)םש(ניצלוים"לחפש ;למיםקופץהמבחןאחדי .1תשקע

השקפתאתהנסיעות,יעדידדךפז,מתארונימוק,הסברכלללאוקצהר,
לפלוין"לנסעוותלמידיו:הספדביתלמודיהמוכתבתהפלויטיתהעלום

 .) 88(עמ'לא"-לבילעיןלנסעוכ;ן-

המתממשותמרכזיותעךדתכונותהןהאחדכלפיואחריותהגינותישוהר,
שבהםשביריםהיטבנינחתהוןפז,שלובפאוטיקההשיריםבנשואי
לותלמידיו.לילדיואלוערכיםלהעניקהמנסהמוהדאואבהאוהדובר

אבא"תדאה :לאביוהמאשורהבןפונהכאשדאחת','משאלהבשירכך

שהדג(לאחדהמוטדרהאבהדוב;רשלהאחתלבומשאלתדג",תפסתי
לחיות"של;ילילדוייתן ;קצתעוד"שישחהא:יהבמצוותו)למיםזד mה

לתלמידיובתשובהמתמהמההמהדועבוד'פיגעו',שבירגםכך ;) 66(שם,

להרוג"שוצדיךצעקות"מתחילותובכיתה'פיגעו',בעקבותמחשבותיועל
ובאחריות:בהבנהבאהבה,בתלמידיומתבונןהחבר-מוהד ,) 101(עמ'

פג;זקליע,תבעהר,בקבקוסכין,אבן,כמולש;ישהתלמידיםחשוב"אני
 ;בטעביותחחדיםהםכךאחד ;הפיג;עועלחשוביםהםמהיעדויםלא

חקלאותאול ;ק;ה mההלשהמתמטיקהאולהשכח;הלשההיסטוריהאל

שלחחדתקריאה ;)םש(השנאה"להשקייתד;םטפטפותלשפשוט;ה
הכיתה,לחדדשמחץוהלאומניה'פיגעו'ביןהזיקהאתמבהיהרהשיר
האובשירהמתאורעהיקריה'פיגעו' .שבתוכוהתעדותיה'פיגעו'לבין
ההוויה mנותכךומשוםספדי,הביתב mבמנידןולואנלמדשלאבמה

גםניכרתהאחדכלפיהאחריותשנאה.ומייצרתמדממתהישארלית

'קבצן'וב', m'איששביריםהעירוני,ב mבמהשולייםבאנשיבהתבוננות
הדיבורית-נזיריתובשפה:;_נדיקוניכרתהפאוטיתהיושהדהמדרכה'.ו'על

להימנעבתוקףמקפידשהאותךוחייו,מפלצותאתלתארפזד mבשבה
אובדימוייםמשתמשהאוכאשדגם ,ומהגבהתההלשןומיפייפות
 .במטפורות

השיריצרדכךהמתהפך",ה"שידעיקרןועלבנוימהשיריםניכרחלק

האחרוןהשירכשטרדמזה,זהההיגיןובדךדהנובעיםמאדות,שלקטלוג
לוגבשהשיראתשובלקראוהקואראתומאלץצפויבלתיהיפךוירצד
העשראתהפותחמערכות','סקירתשבירלמשלכך .יותרמורכבתהבנה

גופוחלקיאתהודיםזוגבפניהמפרטרופא,שלקלוונשמעהרביעי,

הצרפתיתהפינה-שטרנפלדצביקה

פרוורז'ק
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מחזאי, ,משודד . Jacques Prevert) 1977-1900 (פרוורז'ק

שיריםלעולםשהעניקהאישהואותסריטאי;פזמונאי
ומתמיד.מאזבההתגרדהכאילולנשמההמחליקים

דאוים? ;הרגלייםבין"ושםהאם:בבטןהעובדשלהומשולמיםהשלמים

בקטלוג,וכמוים"יהרגלהונהו ... [הידיי;םהונה /גבר!החמ;דוהבלובלוהנה
אתאגב,כברדךהנוטש,השיר,שללסיומועדכלוןהגוףמעדנותנמנות

באומרו:ה'מצפןו'עלומוהדלעי,ןהנארותהפיזיותהגופניותהמעדנות

השיראתהופךהשירסיום ;) 92-3עמ'(שם,נקי" /אחים?המצפון;."הונה

בפניאתגרהמציבפלויטילשירהתינוק,איברישלמותלשנאיבימתיאור
נוסףמתהפךשיד .בבגרותוגם"נקי"יישארשמצפונוילדלגלדההדוים,

גבהוה:בסמכותשונותמרדפעלוותאורכולכלהסוקרהמודד''האדםהאו
אתמילמוהדאמדהתלמיד;יעלמחליטהלאאתבבכילאמואמד"הילד
למנהלאמד/]העובד ... [לשוטראמדהנהג ;לעשותמהלישתגידיבכלל

שהדוגשהמדדעקןוראתשוברהשיראתהמסייםהטרד ;) 108 '(עמ "] ... [

 ;)םש(המפקד"כןאומדראשוהרכין"החיילהקטלוגי:המבנהבאמצעות
ובדיקהעערורתךובשנית,אותולקראוהשירקואריאתמאלץזהטרד

הישארלית.בחבהרמרכזיכהשהאוהצבאיתהצייתנותעדךשלמחשד
עמהדומו,יבסהחבר,מציגבשירים,המתאורותהחייםמפלצותמלו

הביתי,ב mבמאושה,גברביןהאינטימיהאקטזהיהר-עזיהר.אופטימית

מניעתגםאולויהרגעתם,החיים,ת mחשיכךושלפוטנציאלנשוא
אחורית"בחצרהארשןו:שידיוספדאתלסייםפזד mבכךהעלום'.'סוף

סוףאולוי ./אהבהשלאחרןומעשה ;להספיקאושהאישינסו ;נסתרת

 •העלום."סוףיהי;הלאהעולם

מקרחת:שרימת

 1965לספחת,מהנחתקץי,חגיגת :כתךומשמר''שיראלתרמן,

 1992,ר mהמאהקיבץומביפה,כמובפתחתההכהרתת :כתךולמילים;'תןי:ר;ךלר

 1984 ,קריאהסימןהשישים,שבותקיצרוכתךו:אוויר'-מזג'מ;וילזטיר,

 2005 ,ביתןזמוהר,החלב,מחתרתכתךו: ; mחקלילהדעצות 4 'ר;סומק,

יניוי-מא
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