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ומוטיב זה מלווה את שירתה של מור חיים.
משפטיה הנרגעים לדור המדינה התפתחויות לבתי
צפויות ההלומים בעכשוויותם.

שירי גשטלט
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עדינה מרר חיים

עדינה מור חיים :עד הנשימה הבאה,
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הצואת חבר לעט  62 ,2015עמ'
שיmה של עדינה מור חיים  -משוררת ,חוקרת
שיהר עוורכת

-

היא עכשווית ,ספונטנית ,עצומתית

ונוגעת בחיי כל איש ,אשה וילד במדינה לשנו
למדות המלחמות .ספר שירים זה יפה ומלוטש,
וכשם הספר יש לו נשימה שירית גלויה או סמויה
הנספגת בנשימת קוראיה .השירים קלוחים אריתם
הכאב וכך נבחנת גם דמותו של ה"אני" הדובר
שבירים אלה" .אני" זה מבטא כאב של אשה ,אם
ובת ,בנוסף לכאב הכללי.
הספר נכתב בעקבות מלחמת צוק איתן ,אך האו
ביטוי גם לארנןו שחוהו המשוררת דרך אובדנן לש
משפחות יקרות סביבה .דרכן מביטה היא על חיינו
בלצ מלחמרת :כיצד הן משפיעות על אהבותינו,
על זהותנו ,לע היחסים לשנו בתרך המשפחה ,עם
שכנינו מזוויות ראייה לש חייל ,אהובה ,אם ,אב,
עד התגשבות השירים לכדי ארייה על לארמית.
כיצד זר נקשרת לעברו של עם למדו דריפות
שהציפייה לשו לעתיד זשוהר בסלב הורי מתמשך.
בכל אחד משלשות העשרים בספר " -אזעקה";
"צבע האלב"; "עדו"  -תיאור ההלוך ומתחזק
עם כל שיר העוסק עבבר המלחמתי ,בהורה חסר
הביטחון והאפוף שכלו; הביטוי "עד הנשימה
הבאה" מתכתב עם "עד הנשימה האחרונה"

-

הצופה בעתיד שכלו וכאב מתמשך כעם וכפרט
במלחמותיו ,כחגמה המובאת כאן בשיר 'שיירות'
)עמ'

(: 11

"מולבי;ם נמעל!iר העבiו /ללא עצים כש!iר

אל ה·וה נצ/ל' ק.ו!;ל;" מלאכים נל;מי רע!ם כפ;ת

אחר כך' )עמ' (: 10

"גופ; נשנה נתחע;ת מלחמה; ,מאז נ;הך בארש;

~גיא q6ל~/ה י~ iJז'ב ~~~Tiח ר~~~ Tה~~~ל /,

גבר על כל ת;רה ש~עד  1.התרגל להתחבא מעל

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

גלרו זה משפיע על ההווה שבימו סייג ליכלות
כסורגי כלא הנצמדים לגבלורתי המדינה ,כבשיר
'היצמדות' )עמ' (: 12

א~ אפשר לצאת מפ;ה עכשו~ ךק כאשר :החiיך
T

i

שכנינו~ סב~בנו" /.הזjiם ה;ה · רק ומי/ן; " לארץ נצמדת

~~בןל;ז ,ך~לנכה~'.
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כבשיר 'נקדות איסוף' )עמ'
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גליון 384

אחרת.

עד הנשימה הבאה

"רגע הגרשו הנא ארח במזרוה  ;.על המסללו

·:

בכל השירים מכתיב השלם את התפיסה והחוויה.
השלם נבנה מצירוף חלקי סיטאוציות המרכיבים
אותו .המכללו כספר עלוה על סך כל חלקיו• .

~ jjך! P/היכ ל~oל ~זpר ~ ,תiבי 11.ע~,י -ס~י~לי~טוס

אלישבע זהר דיין

T

ל;~ים ;:נ~רי ו 9;:ך~iJ ~~/jרק ~ג?לם ~סאקי 1.ע~~,ים
כחלים נעים ךך;מה  1.עם ל:iן נתתם tדהר עשן ;.

תזiו שח·ר על;ה ממנהר;ת ;/./לחה כאן נפגשנו.

י;~~ל iJם~~ ~הר~~ ~עזץ.זPנו ~oד :ה~י~י~
T

' tסה~ה".

מצליל לקול

נותחת השירים מכניסות את הקואר ללב לבה
של מלחמת צוק איתן על מוארותיה ,מורכבויותיה
הושפעתה על חיי היומיום" :חשוות עשר וחצי",
"בהר הרלצ"" ,שמים לעוסים"" ,חיל של בית",
"כלש המנהרות"" ,המקלט השכונתי" עורד .אלה
מתכתבים לעתים עם חד משרורי הקמת המדינה
כחגמת השיר 'אל תחכי' )עמ'  (18המזכיר את
השיר הידעו 'את חכי לי אוחזור' לש קונסטנטין
סימונוב בנוסחו העברי לש אבהרם לשונסקי ,אלא
שהמסר לשו ממיר גבוהר בכאב:

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

ש~בא;  ;.שכהמלחמ;ת הציתו אש אהבים בך אל

מ~ךת ה~~~~ ·;,ל;:ני ~סה כ;ס~ ..ךן ~:י ל~~ .צל;
~ס;ך o/.ס!י ך~ר ~~הר מקרב".

ב 'שיר תעוה' המוקשד לדביר ב'ז tם )עמ'  (, 48מובע
אבל אישי שמתחבר עבזות לאלב הקלוקטיבי ,אולוי
מכאן ניתן להבין עדו יותר את כ mה לש עדינה
מור חיים לכתוב בתוך ימי המלחמה שירים אלה;
בעדו החדרה אוחזת בנו הוכאב מטבעו משתק,

מתייצבים מנגנוני ההגנה להגן על האגו  -כותבת
מור חיים שירה מזוככת ,חיה ,נשומת ,בעוטת

פעצי;ו לבן נרגל מתחת -לצרי/ח
~חל ~מר ~ס ;ק ו ~י .;,םרמ_ · _
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גבלוות אלה מוגדרים כל פעם מחדש עם כל
מלחמה האוספת את חייליה  -אזרחיה באותה
נקודת איסוף המציינת את כל הנקדוות שבהן
גושרנו ממקומרת שנאספנו באשליה שמצאנו בית
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בטנק" :ריח אמ; על;ה נאפ;; ז;הך סכר על

מצ~ ' החוצ;ה אפ.שר לתכנTן נריחה=-מהח מ;ת1
:
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עומוקה מתוך הזהדות וקשב לכל המת mש.

"מנעד לס;רגים צבע אר;ס מאיר ימים לש אש.
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~יקב··~:ת ל~לנו ס~סרן;·~ ;.ב ~ל ~ב ~נ;רנו ונ.ת~~~

הכאב האו היסטורי ומוטבע בגולרו לש העם
כהרגל שנדבק בו ליצור זיקה טעבית עם מתיו מאז
ומתמיה כפי שמובע גם שביר 'גל הנשימות אר
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"לא אחז:ו אום אחז;ר אל חיקך לא אשוב  ;.זכרי

~לן.ר /f:ל~' ז:ו~חו ~ר~ם ";·!סיר~~~ . - -
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בכל מנגינה אר שירה משנה מור חיים בצררה
דרמטית את החלקים המרכיבים ארתה תוך
שימשו בגשטלט המוכר לה לוכלונו הובאת
חידשוי לשןו וצרופים מטאפרויים אווקסימרחנים
מרובי וריאציות .בכל אחד מהמילים ,משפטים,
תווים במנגינת השיהר יש מובן פנומנלווגי אח;ו
אם מנגנים אותו לבד או אם האו מופיע במנגינה

מתוך קריאת שירי הספר אנו עדים להבניה מחשד
לש הלשם .חסידי תורת הגשטלט דגלו בתיאוריה

שקליפת המוח היא זירת המפגש לש גירוי נכנס עם
שדה כוחות .לואלו כוחות נזקקה הכותבת בתהליך
כתיבת השיר .חלצוי הגשטלט היו אמני הדוגמה
הנגדית להשקפה הסטרוקטולרית אורתוחקסית,

לאה זהבי :רצה ושבה ,הצואת אבן חשון
 230 , 2014עמ'
במרכז ספרה החדש של לאה זהבי רצה ושבה
עומדת התבוננות עצמית לש "אשה עוד מעט
קשיש!iר מתקשה ללדת את עצמה" )עמ' (. 21
האשה

עוקבת

אחר

אירעוי

חייה

הפנימיים

והחיצוניים ,אחר זיכרונות ילחת  mווירת הבלות,
אחר אנשים קרובים ורחוקים יות;ר אחר בתים,
חפצים,

נרפים,

וגם,

ועביקר,

אחר

עצמה

כמי

שעוקבת אחר הנשואים הללו ,מנסה להעלותם על
הכתב ותוהה איך הם הופכים לחומרי שירה .זהו
ספהר השביעי לש משוררת ,הפלעות במmק ניכר
מאוחת הזרקורים ,אלב ארויה מאדו לשימת לב.
כשאני סוקר את הספר החשד הזה מיקח אל
ספריה הקדומים של לאה זהבי ,עלוה בעדתי
בארש ובארשונה ההבחנה בין לציל לקלו :צליל
האו היסוד המרסיקלי של השיהר ,מה שמזדמר
בה ,ששרים אותו .זה הקשר שבין שיהר כפאוזיה,

לשירה כזמרה .קלו הוא עניין אח:ו שבפה "קלו"
משמעו לא פעם רצון" :לשמעו בקלו" פירשוו
לכבד את הצרןו .הקלו שביהר האו עמהד מסוימת
שנשמעת מאחורי השיר  -הקלו בהכרח שייר
לחבר מסוים ,הואו בא לידי ביטוי בנימת הדיבור
לשו .בעדו עשל צליל אפשר לומר כי האו קצבי,
מהי;ר צבעוני ,ריקודי ,אטי  -על הקלו אפשר לומר
כי האו נחשו  ,רגשי ,קובל ,כעוס ,מתנלצ .
שני המרכיבים האלה חייבים להימצא יחד שבי;ו
או ,לצוךר העניין ,בכל יצי mספרות ,גם בפ mה.
לציל לבדו האו בערך כמו סלולה אר אומפפה; קלו
לבדר האו משהו כמו שיחת טלפןו .הספחת היא
שמלכדת את שני הדברים האלה  .אלב העובהד
שהיא מלכדת אותם אין פישחה שהם יבאור תמיד
באותו אופן ,באותו מינןו ובאותו יחס .הם יכלוים
לקיים קשרים לאינסוף לובאו באינספור מינונים

