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עמ' 131 , 2015לשיהרקשבהוצאתהקרח,עלבלטחלפי:רחל

ובקוטבבדוח;;מפסלתבאוויר;;מנגנתבמים;;הכותבת;היא"אני

ספדההקרח,עלבלטאתהפותח'כותבת'השירבקדח".חורטתהזה;
מצביבשנייצירהשלז;נתאדקרוימציגחלפי,רחלשלוהמרתקהחדש
מעשהואתלקדחשהופכיםומיםלדוחשהופךאווירמשתנים:יסוד

שמו,אתלספרהעניקאשדהשני,בשירבקדח.כחריטה-הכתיבה
האמביוולנטיותאתגםאוליאךהקיומי,המצבאתהמשודדתמתאדת

הקדחהדק;;הקדחעלבלטהקדח;עלבלט"זהוהכתיבה:שבמעשה
גוהר;אחד;שחודבדבורומוצק;;נקי

הדק;;בקדחזעיר;מסדקמים;מעטשותהוהקרחעל~לט 1חלפירחל
צחו;רעלשחודכתםהקדח;עלבלטזהו .

עווית;באחת;שהופכות;בתנועות;;רוקד

להתייחסנבחראםהדק".לקדחמעל ;מאבק
הדימעשה-הכתיבה,כתיאוראלהלשורות
שחוד,כתםשחוד","בדבורהואהיוצר

"שומעיםלמאבק:ב"אחת"הופכתשתנועתו
אחדצמאבדבורבקדח//הבקע;נפץ;את

מעלריקו;ןשלעדינות;בתנועותגוהר;

גםהיטבממחישזהטקסטמתבקע".אגם

בצימאון,תמידאנחנוהקיומי:המצבאת

מעשהשבוומסוכןחלקבמדרוןנעים
על"בלטחיים:שלמראית-עיןהואהאמנות
עלדמה-חיים;שלאחרונות;תנועותהקדח;

/' 

.. ~._/· 

עווית;באחת;שהופכותהדק;;הדק;הקדח

הנשבר".הדק;לקדחמעלנדאה; ;לאבטורף ;מאבק

בשירגםמרכזיתהרגליים,תחתהנשמטתשבידה,קרקעשלהחוויה
שקיומם-נמלהעכביש,שפדידית,כמויצוריםהמאוכלס'שבירויות',

מתגליםהללועליהם.שליטהכלללהםשאיןקוסמייםלחסדיםנתון

האנושיתהשחצנותאתשמייצגתאהאדם,במוחזעירלתאכדימויים
ההעזההקוסמוס;עלספריםלקרוא"היוהרה;לדעת:הרצוןשבעצם

כמוההאדםשלהשבירותתנ"ך".להביןהיומרה;'אינסוף'/לומ;ד

זומצליפה".בדוח;נידף;עלהגבעלפשפש-היע1,ושלכמוכ"ישיבה,

נזילה.קיומיתבמציאותחיים-הקרחעלבלטשלהמוצאנקודתאפוא
'בבנייןבשירכךפינה.בכלפניהאתמגלההזאתהנזילההמציאות

סחרחרת ]".[מתגודדתאנישבומים;העשויהרב-קומתיבבנייןהרב-':

המיםקומותפניעלרצה ]."[הרבים;המיםקומותביןנגררת;אני

אנישדרכוהבקעאזאבלהעולם;שהןחושבתדק;קדחשהןחושבת
בשיניביגורסאות;ילבלועואוהבנשב;ךהדק;שהקדחלימזכירנופלת;

כבמעקה".בונאחזהחוצה;עדייןהמתנופףבצעיפינאחזשלו;הקדח

במקוםל"מעקה".עצמוהוא-הטועההנבלע,הנופל,האדםהופךכך
ז..וש wליקראעצמוהואהיציב,ביתובמעקהיאחזהשברירישהאדם

הואהביתשכאןאלאמוגן,לחושאמודהואשבובחללמעקהמעקה,
מים."עשוידב-קומתי"בניין

"צופןשנקראבספרהשניהשעראתהפותחכך',אחד'הגוף,השיר

ואפילוכתיבתהראשיתמאזהגוף.דעיכתאחדלהתחקותמבקשריגול",
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שלהעשירהמגווןבתוךחלפי,רחלעוסקתשלה,הנעוריםבשיריכבד
מייחדתהדוברתזה,בשיר:;~שבידרת-הקיום.~חלוף,גם-שידתהנושאי
"אנומבטיח":לאמובטחלאש"כבדהאנושיהגוףעלהדיבוראת

זד.נידח-ישןכבמאהבבונזכריםלאחו1.ומדחוקבומסתכלים
חותרהואאבלבחוזה-קבע;.קשוריםלומשלמיםאנחנועדיין ]".[

ליצורזהבשירמצליחהחלפיעליו."יושביםשאנובענףמנסרתחתינ;ו

פשוט"זהו.גופו:לביןהאדםביןהיחסיםלמערכתעוצמתידימוי
חודשמאליו;.לא .מובןלאטובתנו;.שוחדלאכבדלדעתנו./מדגל
זדה."מעצמהבתוכנו;.חופרתחפרפרתנאלח;.בוגדזהו.דע.

משהשלנשמתולעילויהמוקדשיםשירי-כאבשלושהבןבמחזור

הצופןאתלפצחחלפימבקשתהמשודדת,שלדודהשטדנבוים,
נוכח"רופס"העטחייו.עלבקרבשנכנעיקדאדםשלזיכרוןשיאפשר
הנפשביןהפערהחולה.שלבגופוהמוותשלהנחרצתהברזל""לפיתת

אתלהביעמתקשהשכההגוףלביןחיים,שלזמןלעודהמשתוקקת
רוצהאניבקוש;ידדךמפלסות"המיליםנורא:הואהזההבסיסיהרצון

המובס,הגיבורהשיר,גיבור ."---קטןילדכמואמדבריא;להיות
והנכב;שמוחלטכה"הכובשהקיומית:השבירותאתבחדותממחיש

נותרתהאהוב,הדודשלמותולאחדהדין".גזרעוצמתאתמנחשאינו

העלובלאנימבעדאותו;לזכור"הניסיוןהזיכרון:בייסודיהמשודדת

עלשל;ןהעלובההחסקהאתקדימהדוחףודוחףבתוכ;ישיושב

נועדלזכור-ממשזהזה iשהניסיויודעתהיא-גדולים"יםמשבדיגבי
לכישלון.

במרחקים,ענייןישהראשון,ספדהמאזחלפי,רחלשלבכתיבתה
אלהבמדחניםמשידיהברביםעוסקתהיאקוסמיים.במדחניםובעיקר

ביתאלאאיננוהארץכדודעבודהתודעתיים.למדחניםכייצוגיםגם
'כוכביםבשירמדויקת.פרספקטיבהלשםממנויציאהשנדרשתקטן

דחוקה;אלינ;וביותרהקרובה"הגלקסיהכותבת:היאכוכבים'טורפים
פנויות".דקותחמשעכשיואיןוליאו;דשנות-/מיליונ;ימדחק;

אכן,פנויות.דקותחמשלאאפילו-ומנגדשנות-אוד;מיליוני-מחד
אתחלפימדמהחושך','כוכבים,הבאבשירמדויקת.פרספקטיבה

אחד:כוכבבידישנטרףכוכבעלכמתנהליםמסוימת,מזוויתחיינו,

עלחוזרתוהיאבתוכו"שכולנוהגדולהחושךחושך;טורף"חושך

פנויות".דקותחמשכרגעאין"וליהקודם:השירסיוםמילות
חלפירחלמציידתבלוז',עצמי,'דיוקןהבא,בשיר-הומורשלבניגוד
והזהות"האני"מושגעלנוקבתביקורתוגם-עצמיתפרודיהשלתמונה

'דיוקןשידבבחירת"חודשים"במשךמתחבטתהמשודדתהעצמית:

המוקדשבגיליוןלשתפהביקשושעורכיולשידה,עתלכתבעצמי'
ההוא"אתלשלוח:מהומתלבטתשידיהביןמחפשתהיאזה.לנושא
ההואאת ]."[רעועים?גשריםשללארכיטקטית;עצמיאתדימיתישבו
 ]".[במבטים?גופיאתשליטףההואבאישלשעהמאוהבתהייתי;שבו
ברכבתאני,מהאח?/לרפואה,סולידיעצמידיוקןאיזהאמצאאיפה

עםדייגתמחכה?/שלווהרותחת?יודהבתוכי;,המרצדתהזוהשדים

לה?"מובטחהנצחכאילושחיהאחתחכ~ה?/מדובשהתאבנהחכה

 ."ר~.ע"בינתייםמסכמת:יהיאחריףבאנטי-קליימקס
על'חבלבשירחלפיל.דחמעניקההזמן"ל"בעייתומקודישנוןביטוי
החמקמק:הזמןעםמתעמתתהיאזה,ומתפרעסלנגיבשירהזמן'.
תפסתיפתאום ]".[הזמןעלחבלהוא;הזמןלךיגידאנימה"הזמן
להחזיקשאפשררב;ךיודעתאתכזהממשיכזהמשהושהוא

פחדןהואהזה;הממזרבזמןבולאשאנ;ידאיתיפתאוםביד

-למיטה"מתחתבורחמתחבא;הזמן;כלהזמןפחדןזהמה
לאכלומדקיומי,לממדמעבדשהיאמהותואתמבהירההזמןהאנשת

למיטה;"מתחתממשית:כאילוישותאלאתקופה,אורגעשלמשךדק
כךכל;ליהיהופתאוםמבינהאתטובלרגע;נפגשנושםכן

חבלממשל;ךיגידאנימהאיתיטוב;כל-כךהיהולואיתרטוב



אחדשהואהזמן',על'חבלהשגורהביטויאתמפרקתחלפיהזמן".על
הצורמתהלשוניתהשגיאהאתגםשמסביר(מההשפהדלותמסימני
מבינה","אתהמיליםעלרטוריותחזרותובעזרתיגיד"),"אניבצירוף

שלבמסווה .הזמןשלוהמדומותהאמיתיותסגולותיועלמשוחחתהיא
היותועלהזמן,עלחשובדבר-מהחלפיאומדתוהומוריסטי,קלילשיד

אחדבמקוםעצמיאתמצאתיאחד-כ;ך"אבלונעלם:מתעתעקצוב,
אבל ;למיטהמתחתשםהיה ;לאבכללהואוגםאיךמבינה ;לא

 ;לפגושנוראלישכדאימשהו-משהו ;שהואיודעתאנימעכשיו
זמן".באיזה ;שובאות;ן

זה"ככהחלפי:כתבהשבוהזמן'זה'ככההשירהופיע ,) 2013 (סיןבספר
בהזדווגותאחדהםוירחשמש ;דוםעומדאתהדוםעומדהזמןבראשית

לא;טבולנועמתחילקמעהבזמןזעאתהאחד-כך ;נצחזוהרתקוסמית
נעהואלפתעאחד-כך ;ידלךמושיטוהואבנועםדרכובומתנועע

הואפתאום ;בךאץנוסעהואנדהםעומדאתה ;בךהולךדרכךבך
 .חמוד"קפיצתעליךקופץלגובהמדלג ;מזנקתנופהתופסמשתופף

והזמןשהאדםנדאה ,' 2הזמןזה'ככההקדח,עלבבלטבשיר-המשך
מעלהמדלגהזמןשלזלזולווגםוהירח,כשמשעודמזדווגיםאינם
החדש.בשירלמתואריחסיתעדין,הואחמוד"ב"קפיצתהאדם
"פתאוםהראשון:בביתדקהמחויךהסגנוןעלחלפישומרתזהבשיר
 ;פתאום'קוקו'ליעושההואפתאוםהקפלים. ;מביןאלימציץהוא
עםמחבואיםכמשחקתחילהשנדאהמה-שלי!""אתאומד:הוא

 ;מתגלה"מתחבאאלימה:כהשתלטותהשירבהמשךמתגלההזמן,
את ".בגבסכיןתוקענצורותמבטיחכפול.סוכןסמוי.סוכן

מעלינוהזמןמדילוגבמעבדחלפיממחישהלזמןבאשדההתפכחות
באדם:זמניםודחיסתערבובשלואלימהמכאיבהלפעולהחמודבקפיצת

~חו~;י:;גתו~יהיולאשהיוזמניםזמניםבו-זמניתדוחס ;לועס"גורס
 ]".[ 1בהבהוביםאהביםמתניםעבד-הווה-עתיד ;היהלא-הו~השאני
 ;הזאתהפראיתבדוחמתנופפים }/".[ ;זנוניםבמעשימתמזמזיםזמנים
הפןשלומכאיבהחדההמחשהזוהיהדוחות".לכלהדוחותלכל

הזמן.שלהאלים
הנלוזות,ביכלוותיוהכרהאמנםישלזמן,חלפישלבהתייחסותה

היאלעתים,כדרכהבה.לשטותלולהניחבכוונתהאיןכןפיעלואף
מרדניתחצופה,פרועה,בדדךהדרת-גודלסוגיותעםדווקאמתמודדת

ב'פגישהכמתוארהסודר,לזמןתחליףלעצמהמוצאתהיאהומור:ורווית
פגישהלילסדרדאגו ;מודאגיםמשפחהקרובי"אזהזמן':עםעיוורת
אניאותי,/מכידלאהואבקפה,נפגשנו ;אח;דזמןאיזהעם ;עיוורת

אנחנומאז //סיגריה. /עוגה. .קפהכוס .גיששנואותו;;מכידהלא
בשבועיים".פעם; ;נפגשים

מעמיק,באודדקלאהקיומיהמאבקאתמעמידהחלפירחלשלהשידה
לנתבלעתיםבוחרתהיאבאמצעותהאירונית,בפרספקטיבהגםאלא
פדננדועלאחד'הקיץהנהדרבשירלמשלכך .הומרדשללמבעאותה

משודדעםמסעירדמיונילדומןבהקיץחלוםהופכתהיאבופסואה',
להיכרותהופךבסטימצקי"עיוורתב"פגישהשהתחילמה .ונערץזד

אותהלדחותהמנסההפודטוגלי,המשודדשלפניושללעםמעמיקה
נחרצות:בהשמתרהאחדכיסיםעםלמציאותבחזרהומסתייםמעליו,
 /פדננדו!אתתעזבילעצמך!טובהתעשי ]".[כבד.ותסתמישלוק"קחי
 "]".[פדננדו!אתתעזביערק,קצתקחי /כיסים.עליצועק
אחדיםבפרקים .דניםבאופניםמתבטאחלפירחלשידתשלקסמה

מתזמרתהיאבחו"ל",חייםנעשה"בואוהנקרא:בזהלמשלשבספר,
שללמסעבאמסטרדםמטייליםקבוצתשלוחיצוניים,פנימייםקולות,

קצרצרים,שיריםשלנוסףבמחזורבאימת-קיום.מהולהחדוות-קיום
אתהקיום.עלמפתיעהמבטמנקודתאחד,אודשופכתהיא"מיאוקו",

לפרקיהמחולקלמונולוגהופכתשיללתוחתלו,תופסהדוברתמקום
בווידוייםהחיים,עלתובנותיואתשוטחהואבהםקצרצרים,הייקו

"מסתפקהך";ההיינוחתולאניוכך;;כך /-בלהטבכפור;"אנידוגמת:
חתולאותוקרן-תקווה".יש-טובהקרן-שמשאיןאם //.במועט
"מבטימתבונן':כ'אגועבודהומשמשהמשודדתאלישירותגםפונה

 ;סביבמתעקל ;רזה;"חתולנמחק",לאדברנצח;ילאדברמדוחק;;
הקדחחתול"אניליצריה-רצונותיה:ביטויהנותןהמבקשת";ליללת;ן
לחדור //להתבונןבשקט;לי"תניציפורנייך",לשלוף ;למדישלך;;

כותבת ;שאת ;דנות"שניםעצמית:ביקורתומותחאליך"; ;;עצמי ;אל
אחד!"קצר ;מיאןלא;ועוד ;הייק;ו
חוקיעלתיגרקוראהאנושית,לחולשהמודעותשכולו'לרקוד',השיר

כחוקיעמידים ;הקדחכטבעזקופים ;ניצביםזקיפים"תנועונכי :הפיזיקה

אל ;האורב ;הלהטחוקיאל ;מתקמרים ;קדים ;נמסיםומבזןהכפור;
המשודדתהנעל',סכיני'עלהנפלאבשירשמתחת."האפל;האגםבודות

השחור":"הנדנודשלהנאבקתדמותומתוךעולהנקדח"ה"כותבת
 ;מפולת-קדחלפתע /לרהב/גליסנדוהרופף;בגופילאחוזמנסה"אני
 ;ולרקודלשובהנעל;סכיניאתוחידדתי ;;יחדגםעלי;קמתי ;לפתע
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