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גשטלטשירי

הבאה,הנשימהעדחיים:מורעדינה

עמ' 62 , 2015לעטחברהצואת

חוקרתמשוררת,-חייםמורעדינהשלה mשי
עצומתיתספונטנית,עכשווית,היא-עוורכתשיהר

לשנובמדינהוילדאשהאיש,כלבחייונוגעת
ומלוטש,יפהזהשיריםספרהמלחמות.למדות
סמויהאוגלויהשיריתנשימהלוישהספרוכשם

אריתםקלוחיםהשיריםקוראיה.בנשימתהנספגת
הדוברה"אני"שלדמותוגםנבחנתוכךהכאב

אםאשה,שלכאבמבטאזה"אני"אלה.שבירים
הכללי.לכאבבנוסףובת,
האואךאיתן,צוקמלחמתבעקבותנכתבהספר
לשאובדנןדרךהמשוררתשחוהולארנןוגםביטוי

חיינועלהיאמביטהדרכןסביבה.יקרותמשפחות
אהבותינו,עלמשפיעותהןכיצדמלחמרת:בלצ
עםהמשפחה,בתרךלשנוהיחסיםלעזהותנו,על

אב,אם,אהובה,חייל,לשראייהמזוויותשכנינו
לארמית.עלארייהלכדיהשיריםהתגשבותעד

דריפותלמדועםשללעברונקשרתזרכיצד
מתמשך.הוריבסלבזשוהרלעתידלשושהציפייה

"אזעקה";-בספרהעשריםמשלשותאחדבכל
ומתחזקההלוךתיאור-"עדו"האלב";"צבע
חסרבהורההמלחמתי,עבברהעוסקשירכלעם

הנשימה"עדהביטוישכלו;והאפוףהביטחון
-האחרונה"הנשימה"עדעםמתכתבהבאה"
וכפרטכעםמתמשךוכאבשכלובעתידהצופה

'שיירות'בשירכאןהמובאתכחגמהבמלחמותיו,
 :) 11(עמ'

כש!iרעציםללא /העבiונמעל!iר"מולבי;ם
כפ;תרע!םנל;מימלאכים "ו!;ל;.ק'נצ/לוה·האל

 .-- ";·!סיר~~~~ר~םז:ו~חו ל~' / f~לן.ר:

העםלשבגולרוומוטבעהיסטוריהאוהכאב
מאזמתיועםטעביתזיקהליצורבושנדבקכהרגל

ארהנשימות'גלשבירגםשמובעכפיומתמיה
 :) 10(עמ'כך'אחר

בארש;נ;הךמאזמלחמה;,נתחע;תנשנה"גופ;

 ,/ה~~~ל T ר~~~ח Ti ~~~~ז'ב iJיל~/ה q6~גיא
מעללהתחבאהתרגל .1ש~עדת;רהכלעלגבר

 _ .. .. _ , . , ··- ,;.ה~~ iJ-,;·~י~~ iJ ,~ ~~חל;ת

ליכלותסייגשבימוההווהעלמשפיעזהגלרו
כבשירהמדינה,לגבלורתיהנצמדיםכלאכסורגי

 :) 12(עמ''היצמדות'

אש.לשימיםמאיראר;סצבעלס;רגים"מנעד
החiיך:כאשרךקעכשו~ Tמפ;הלצאתאפשרא~

 1מ;ת iנריחה=-מהחן Tלתכנאפ.שרהחוצ;ה ' rמצ~

נצמדתלארץ"ומי/ן;רק·ה;ההזjiם "./סב~בנושכנינו~
 ·: ·: : • •: •: : : "- T T ••ך~לנכה.'~~~בןל;ז,

כלעםמחדשפעםכלמוגדריםאלהגבלוות
באותהאזרחיה-חייליהאתהאוספתמלחמה
שבהןהנקדוותכלאתהמציינתאיסוףנקודת
ביתשמצאנובאשליהשנאספנוממקומרתגושרנו
 :) 9(עמ'איסוף''נקדותכבשיר

12 
 384גליון

חיים.מורשלשירתהאתמלווהזהומוטיב
לבתיהתפתחויותהמדינהלדורהנרגעיםמשפטיה
בעכשוויותם.ההלומיםצפויות

בצררהחייםמורמשנהשירהארמנגינהבכל
תוךארתההמרכיביםהחלקיםאתדרמטית
הובאתלוכלונולההמוכרבגשטלטשימשו
אווקסימרחניםמטאפרוייםוצרופיםלשןוחידשוי
משפטים,מהמילים,אחדבכלוריאציות.מרובי
אח;ופנומנלווגימובןישהשיהרבמנגינתתווים
במנגינהמופיעהאואםאולבדאותומנגניםאם

אחרת.

והחוויה.התפיסהאתהשלםמכתיבהשיריםבכל
המרכיביםסיטאוציותחלקימצירוףנבנההשלם
 •חלקיו.כלסךעלעלוהכספרהמכללואותו.

דייןזהראלישבע

לקולמצליל

חשוןאבןהצואתושבה,רצהזהבי:לאה
עמ' 230 , 2014

ושבהרצהזהבילאהשלהחדשספרהבמרכז
מעטעוד"אשהלשעצמיתהתבוננותעומדת

 .) 21(עמ'עצמה"אתללדתמתקשהקשיש!iר
הפנימייםחייהאירעויאחרעוקבתהאשה

הבלות,ווירת mילחתזיכרונותאחרוהחיצוניים,
בתים,אחריות;רורחוקיםקרוביםאנשיםאחר

כמיעצמהאחרועביקר,וגם,נרפים,חפצים,

עללהעלותםמנסההללו,הנשואיםאחרשעוקבת
זהושירה.לחומריהופכיםהםאיךותוהההכתב
ניכרק mבמהפלעותמשוררת,לשהשביעיספהר

לב.לשימתמאדוארויהאלבהזרקורים,מאוחת
אלמיקחהזההחשדהספראתסוקרכשאני
בעדתיעלוהזהבי,לאהשלהקדומיםספריה
צליללקלו:לצילביןההבחנהובארשונהבארש
שמזדמרמההשיהר,שלהמרסיקליהיסודהאו
כפאוזיה,שיהרשביןהקשרזהאותו.ששריםבה,

"קלו"שבפהאח:וענייןהואקלוכזמרה.לשירה
פירשוובקלו""לשמעורצון:פעםלאמשמעו
מסוימתעמהדהאושביהרהקלוהצרןו.אתלכבד

שיירבהכרחהקלו-השירמאחורישנשמעת
הדיבורבנימתביטוילידיבאהואומסוים,לחבר
קצבי,האוכילומראפשרצלילעשלבעדולשו.
לומראפשרהקלועל-אטיריקודי,צבעוני,מהי;ר

 .מתנלצכעוס,קובל,רגשי, ,נחשוהאוכי
שבי;ויחדלהימצאחייביםהאלההמרכיביםשני
ה. mבפגםספרות, mיציבכלהעניין,לצוךראו,

קלואומפפה;ארסלולהכמובערךהאולבדולציל
היאהספחתטלפןו.שיחתכמומשהוהאולבדר

העובהדאלב .האלההדבריםשניאתשמלכדת
תמידיבאורשהםפישחהאיןאותםמלכדתשהיא
יכלויםהםיחס.ובאותומינןובאותואופן,באותו
מינוניםבאינספורלובאולאינסוףקשריםלקיים

חייםמררעדינה
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הבאההנשימהעד

המסללועל .;במזרוהארחהנאהגרשו"רגע
~ j /ךj P ל!היכo ל~T רpת,~ז~i ס~י~לי~טוסע,~י .11בי-

ע,~~ים .1~סאקי~ג?לם~רק iJ ךj/~~ 9 ו:;:;נ~ריל;~ים
 .;עשןtדהרנתתםן i:לעם .1ךך;מהנעיםכחלים

 .נפגשנוכאן /./;לחהממנהר;תעל;הר·שחתזiו
 :ה~י~י~ד o ~~עזץ.זPנו ~הר~~ ם~~ iJ T י;~~ל

t' ".סה~ה

לבהללבהקואראתמכניסותהשיריםנותחת
מורכבויותיהמוארותיה,עלאיתןצוקמלחמתשל

וחצי",עשר"חשוותהיומיום:חייעלהושפעתה
בית",של"חיללעוסים","שמיםהרלצ","בהר
אלהעורד.השכונתי""המקלטהמנהרות","כלש

המדינההקמתמשרוריחדעםלעתיםמתכתבים
אתהמזכיר ) 18(עמ'תחכי''אלהשירכחגמת
קונסטנטיןלשאוחזור'ליחכי'אתהידעוהשיר

אלאלשונסקי,אבהרםלשהעבריבנוסחוסימונוב
בכאב:גבוהרממירלשושהמסר

זכרי .;אשובלאחיקךאלאחז;ראוםאחז:ו"לא
 ונ.ת~~~~נ;רנו~ב~ל~ב .;ס~סרן;·ל~לנות·~·:~יקב

~ם .1ד~יtינו ס;~~ןה iJ;:זרקרב .;~~יכו;:ו~ז?יי~הבןם
~הו~ך~ל ;ת~ק~~ת~יר 9 ~ל:;ני ו;~~ז;ר~:ז:וי~ם

אלבךאהביםאשהציתושכהמלחמ;ת .;ש~בא;
~צל; ל~.~י:~ךן ..כ;ס~סהל:;ני ,;·ה~~~~מ~ךת
מקרב."~~הרך~רס!י ./o~ס;ך

מובע ,) 48(עמ'םזt'בלדבירהמוקשדתעוה''שירב
אולויהקלוקטיבי,לאלבעבזותשמתחבראישיאבל
עדינהלשה mכאתיותרעדולהביןניתןמכאן
אלה;שיריםהמלחמהימיבתוךלכתובחייםמור

משתק,מטבעוהוכאבבנואוחזתהחדרהבעדו

כותבת-האגועללהגןההגנהמנגנונימתייצבים
בעוטתנשומת,חיה,מזוככת,שירהחייםמור

ש. mהמתלכלוקשבהזהדותמתוךעומוקה

עלסכרז;הךנאפ;;על;האמ;"ריחבטנק:
- T •••-לצרי/חמתחתנרגללבןפעצי;ו

 _ ·,;.םרמ_~י 9ו;ק i~ס~מר~חל

מחשדלהבניהעדיםאנוהספרשיריקריאתמתוך
בתיאוריהדגלוהגשטלטתורתחסידיהלשם.לש

עםנכנסגירוילשהמפגשזירתהיאהמוחשקליפת
בתהליךהכותבתנזקקהכוחותלואלוכוחות.שדה

הדוגמהאמניהיוהגשטלטחלצויהשיר.כתיבת
אורתוחקסית,הסטרוקטולריתלהשקפההנגדית



למרכיבדומיננטיותלהיותבהחלטריכלוהויחסים.
לשני.אראחד

לשארביחסהזההקובץעלאפאוחושבכשאני
לזהותאפשרכילינארהזהבי,לאהשליצירותיה
מדורגמעברמיןשירתהלשהכלולבמהלך

לחמיננטירתהלציליסדולשבלוטתמחמיננטירת
הקלו.יסדולשבלוטת
הכותרתושבה.רצההכותרתעללמשלנחשוב
מחזוריותשלמסריםסרגעלמרמזתהזאת

המתרצוץפנימירטריאשקלאמעיןומעגליות,
אתמפריךעצמו,סביבומסתחרראוחוהר,קדימה

הסותרים"זרמיאומרתהיאלשהבמילותיהעצמו.
ותעשה"תשעיםאר ) 7(עמ'מילים"לשומבלו
פרחיטיפוחעלמוציאהאנימעצמ!יאחחים
מעגליםישהרי-מעגליותארם .) 72(עמ'הפרכה"
זהבי.לאהלשיותרמוקדמתשביהרגםמובהקים

הפלגה''דוח-משיריהשבנייםלדוגמהנתבונן
הקובץמתוךר'בלררר' ) 7(עמ'האחרןוהקובץמן

עמ' , 1984 (לאבןשואפתתנעוהשלה,הארשןו
טיפוסי.מעגלשירשהאו ,) 10

-אחת mמצרהבמטרהנפתחהפלגה''חח
לכאורהאחרת".המסעסוףאללוהגיע"להפליג
מידהליניארירתאלבמובהקת.ליניארירתתבנית

משךלאגםברו;רלאהנתיב"אמנםמתכרסמת:
היאלאטלאטברעד".היעד"היעהאבלהזמן",

להתפורר:מתחילה
לכאורהבגיל/'לגלותאפשרכברמה pז;"למרות
ומסומנים".כבשריםפנ~מירת/'שבילי
לאהואהמסתורישהנתיבלהיותיכלוכלומ;ר
שומאטריוריאלי.-להפךאלאמסומן,בלתידווקא

אלויזאת,"ובכלהטרירריאלי?מןלצאתסינרייש
מפחידזהאבלמישובת?"לאעצמיכברת;תצץו
צמחחלילהלהיותיכלובמסעשיתגלההדברמדי:

-בסוףרכךאפאו,נלשלתהזאתהאופציהקניבלי.
המעגל "]".[לרדךהיציאהלב;בסכיןתקעתי"שרב
ומההמסע,לביטלומביאהאוהפעםהשולם.הלוגי

בטרם".של"צפירותאלאאינושנשמע
'בלרח'.השירלשהמעגליותמחווייתרחוקזהכמה
משויטהאניסביב/'ומביטהבמעג/לעומדת"אני
במעגלרקדובאורלש/'לשאלמעגליד!יאת

כלוםכלום ]".!אב/'מי '/לאומררליאומררסביב/'
אתמשויטהאניאות/'ראויםלואסבי;בעומדים

אתבלועהיערהיעראות;םלנשךרחצה '/~ש
 "]".!םולכ

משירהחקריםלמעגלזההאינוהזהשהמעגלאף
עדייןהטקסט,בתשתיתעשומדהתמיםהילדים

סביבומצוןרבנריכלווהושירריקדוי,מעגלהאו
בכללותומבנהראתנבדוקאםאלבהזה.המעגל
תנעוהאינהזרסגהרו.לאכללשהמעגליותנארה
ומתעצמת,ההלוכתתנעוהאלאעצמהלע mהחח
מרמזתהשיר mשכרתהמחיקליתביציהרכמר

ותנעותההמעגל,בתךר mערמעבצם mהחבאליה.
רקהמעגליותריגשו.לששיאיםלקארתקורית,היא

מעצבתהיאהזאת,האלימהלתנעוהסגנןומשרהר
אינהפניםשברםאלבספיארלית,בתבניתארתה
התנעוה.מסללוהאיהיאלחפה-מחסוםמהוהר
קרה mכלום"אתה"בלרעהיערמןההיקסמרתכמה
הפלגה".ב"חחהקנילביהצמחמןהחששמן

בווריאציותהחחרהפזמוןידיעלממרפה'נלודו'אם
הריהחקרים,מעגללשהחזותיתוהתנועהשרנות,

שלו.הוויתורמילותידיעלממרפההפלגה''דוח
ויתורמילותשלמערךהאושלוהפנימיהלשד

הארשיתי:בחיוויהנוגסות

ובלכ---אפשרכברמה---שלמחת-אחתמטהר
אך.---שרב---לאממש---לאקר---אלויזאת
בעצםזהרכינארההשלםהקובץאתנבחןאם

אמירותהשירים.מרביתביסדוהעומדהלשד
חקיהרפנימית.הותנצחותהתנצלויותוהסתייגויות,
ביתרזאתלהציגיכלוהאוליחיתהסטטיסטית

להבחיןמנתעלחפהבהתבוננותדיאבלדיוק,
תנאיויתר;ובמילותוגדשומלאהזהשהספר
חמיננטייםהמוקדמים,שבספריםבערדשואלה,
נמצרים.חיווימשפטי

כותרתו,אופילו'נלודו',לשהלציליתהמעגליות
המעגליותצליל;איכרתשלגבוההדרגהעלמעידות
ושבה,רצהשיריומכללוהפלגה''דוחלשהלוגית
משהר,לומרשמנסהמוט;דרקלועליותרמעידים
ע mלהילהסתייגגםדיוקם,עלדבריםלהעמיד

הקלואתלמעשהחוקרתהשירהכאןלוהתנלצ.
המזמר.הקלואתמאשריותרהמדבר

העדתאתלתתישהזאת?לתפניתהרקעהאומה
לפניושניםתעשרגםהזההקובץלפניששנהלכך

דוקדרימינגפרחה:ספרישניזהבילאהפרסמה
הפרחה .-2013בשתוקיםוסיפורים 200sב-

לשובמקרההקלו,לשהמובהקתהאמנותהיא
שתוקים.סיפוריםעלבמיוחדחלזהזהבילאה

שרנותלדמויותקלולתתמנסיםהללוהסיפורים
אלהעצמה.להגםאבלהכותבת,שלמעלומה
השתיקה,גנלרעלהנמצאמשהועלסיפורים
ארברגיל,עליהםמדבריםשאיןוגלדיםלצקות
האשהעלסיפורלאכברזהונסרגים.מדברים
האשהעלאלאהיע;רתוךאלהמסתערתהעצירה

לגעתומנסהנפשהחשבןואתהעשוההמבוגרת,
העבר.מןצורבותבגחלים
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