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שקדייהוניחוחחדתער

דקויות,טוב-ישראלי:אבןאילנה
עמ' 64 , 2015דדיעיתוןספדיהוצאת

אשה

;ח~ה~לי;םזpל~~פור~ק~ה .1ל~סה~~יש,;לא
לרווכ~קצו~ה /~~עו~י;ס!!קערתשוסל.ת ;תרכ~~~

~ל~לב"זק.~ינולן~ןל~ך;סל~iש
שניכזרעבתוכואוצרהספ;דאתהפותחזה,שיר

המילהתמטי:והשניצורניהאחדמרכזיים,יסודות
בביתהקיום.כחווייתוהזמןמינימליסטיכרישום
זוטריטוריה,שלגבולקווימשורטטיםהראשןו

שלחוהנשיתההוויהלש
השוחתשלושהיצירה.

זאתמציבותהארשונות

האלימינציה:דךרעל
ארשונייצורהיאהאשה

ככותבת,אווטונומי;

הגוףהיאעבוהרהמילה
אוכיסויללאעצמו,

בהוהו,הווייתההתייפות;

האדמהעםמגעכלוושכל
הצמיחהכוחותעום

השניהביתוההתחדשות.

בתהאשהאתמעמיד

הארשןוהביתלשהחורין
יסודותשללמרותםנתונהכלומ;דכ"קצובה",

מופיע(העפרומיםאשרוח,הארשוניים:הטבע

בתוך-תוכהמצויזאתעםהארשןו).בביתבעקיפין

והקוסמית:הנשיתהמחזוריותמןהחורגמרכיב

רגעהשתמעויותיו:שתיעל ,"בל~ל~ז??~ינו"ז~ן
החיים.ערובשלתקופהא;ןןעל-זמני
אופייניהתבוננותתחוםשלזהעדיןשרטוט
דק,חסכוני,במבעהמצטייניםהשירים,למרבית
משמעות,ובהדהדויעשירבמצללושכוחומדויק,
המרובה.אתהמחזיקמעטבבחינת

הואמינימליזםשלעיקרויפניים,בציוריםכמו
הדףהקווים.שביןלמרווחיםחשיבותבהענקת

בו.הנשרמיםהקוויםמתוךחיותואתמקבלהלבן
דברשלכ~ו;ר~רנתפסיםמשהםיותראלה,קווים
מקבלהאיןאותו.צריםלחלל,קיוםמעניקיםמה,

להשוותאפשרהשירהבתחוםיש.לשמעמד
אמירהכאןנוכחתהמילים.שביןלפעריםזאת

עצמה.אתלומרלאמאוהדבכלשמשתלדת
מתנפנפיםשלוייםביןכעירוםמהבהבת,היא
אינהקיימת,-זאתובכלקרדנית,שמלתלש

בייחדוהלעלוםבאהכיעצמה,אתלהכחידיכלוה
בתוךהמתקייםשירנוספת,חגמהנארההעצמאי.

בלבד:מיליםארבעובין
 .) 39(עמ'~פור"tקירח~יiל"~~לון

חזותי,כרישוםאלה?מיליםארבעמעמי;ות .מה
מתרחשמהצויפוחצאלןוהמבטלנוכחעומדים

מעמיד"השביל"הפעולאלה?אובייקטיםשניבין
אינוהפריוהנהכלשהו,פרישללציןוציפייה
חיונילחלקהופכתהציפורציפוחשלשיראלא
הנזrזהלציל;היאהעץלשתנובתוהעץ;של

סד
 385גליוך

מיניםשנישביןזואחדותהקשבה.מיילדלעין
קונקרטייסודביןנפרדים,חשויםשניביןבטבע,

החוויהאתהחובקבמצללו,מועשרתלמופשט,
ישלכךוהלמ"ד.השי"ןהפ"א,שלחזרתםכולה:

"שיר"המילהשלהנלוותהמשמעויותאתלהוסיף
יח;דגםומכונפתבאדמהמושרשתכתובה,כיציהר

נוספת:ודוגמהעינינו.לנגדהמופיעההיצירה

~סר" iJ~ל~ז,י;ךזק.~ינו ה;.ל~~ הiJ !iזpקט iJ ל~"
 .) 41(עמ'

-גבלוותרחבהווהמעמידזהפועלנעדרמשפט
בניגדויחיהעלהאלהמצטמצם-הזה""השקט
העתיד,ובחדרותהאתמלובהחמצותהחילאדם,
הזמןממודעותלהתנערהרצוןאתמשקףזהעלה

ברגעיזהצרןולשמימושואותמח;דהמעיקה
החולף,מןהנחלציםכאלה,רגעיםמאידך.חסד

הקואר:שללולבוהדוברתלשללבהיקרים

"~tיק~rףיןל~~י~ין /~חיקי~?ךנריזק.ל ד:כt~ q "רי
 .) 12(עמ'

מדיטציהאימונישלבתוצאהכאןמדובראוין
קשוהרופשוטה,אנשויתבחוויהאלאמפרכים,

מןכחלקהטבעיתבסביבהושהייהלהתבוננות
~ל .r11:ד~זרן ד:;~~ין;צדןלזp ה~~"הבריאה:

נגן .1יפי:דאתמבריש;השזופהשמשהכ;סשפת

~~לים .1~ק~~תרן ij~~~קות~לצלול: ·~ ;T ~ t~~ללו
~ס1םזק.ל ר~~~ ij~נ~ם ק;~ךiJ 7~לשרת qרר

עצומתתמונההחוף,עלהשמש .) 13(עמ'ר;נש"
המחזוריותכסמלוהןהמרחבמבחינתהןממדים

המעדותאשהאנשוי:בתחוםנבניתהקוסמית,

באותהמופיעזהמרהיבמחזהלועומתליופיה.
שבללושלהתכנסותוזעי;ראירועחשיבותרמת
יומיומיהקשרלתמונהמעניקהלדפקפרח.פיאל
ארשיתלושישבילויהים,שפתעלבילוישל

נמלים.לשמבחינתןדבשלכתםכמואוחרית,
בחיתוךביטוילידיבאההדבשלשהתכלותו
מותירגםזהחיתוךהאחרונה.המילהלפניהשוהר
אכן,אערית.היותהאףעלהמתיקות,אתבפינו

חיינו:עיקרהיאהזמןלחלוףהמועדות

""/. ij ז~נלp~י~?~ ~~ .1 ח iJ וכ;ךנכ~ר~מרד~רר;ן
 .) 17(עמ' " ljל~ר;ה qזק.~זpקר~;ה~יחרוכו?מר
הזיכרון,שללדיוקודימוירקאינההתערחדות
כחוטשהנול"עכשיו",ההוהו,לרגעגםאלא

גםאלאלפרוחרקלאממהרכניחוחהשערה,
כאשרטוטלילהיותביכלותוזה,עיןהרףלחלוף.

אינועצמוהזיכרןותוכןאומנם,לו.מתמסריםאנו
ההיזכרות.אפקטרקאםכיזה,קצרבשירמופיע

הפריחה,וניחוחהתערחדואלה,דימוייםכןעל
האחדהריח,מתחוםוהשניהמגעמתחוםהאחד

שהאו.משואלכלפתוחיםמתפז;רוהשנינקדותי
מופיעים-הלהבקצההעשרה,חוטהדק,המיתר
הדיוק,עליסודית,חייםכחווייתנוספיםבשירים
בהשאיןזמןבנקודתהאצוריםהואימההמתח

 "ףר~~ ט~~~ף/ Q~ל א~~~.קז~ה"ר~למרחב:
קכום" ijחוטלז??כק~זון /-וכ~ים "." ;) 34(עמ'
ה /oעו י~~ ס;~ 7~א;ןזק.~יןןה ij חג~~" ;) 35(עמ'

זp,נכח" iJ~ל~~רי;רסס~tק;י~קרר~~י~;הנכר~ילי
 .) 32(עמ'

ציפיותכובדבגדראינההיאאףלעתידהמועדות
עמומהפנימיתר~שהזוהיהנעלם.יארתאו

הנערהשלכתחושתהלהתרחש,העומדבפני
מכוחלשינהערותביןהמצויההשירים",ב"שיר

לחוויהללדת.מעבראהובהשלהוואדיתנוכחותו
רומזתחולף,כרגעולאמתמדתכהתחשדותזו,

ער':'לוביהשירכותרת

זpנרנכיר~~עותוו~י~ת;~ק.סר~עורוונ:יי 7 ~ ./""
 .) 14(עמ' "ם??ז~~~~חיוו

הלבתשומתשלהפניהאלאאינהזועת~דלשןו
הישנותם.אתהמבטיחיםזיכרונותאלה~שנו,אל

שבההתגלותלהיותיכלוההמזדמנתהווני.פת
אלאבלב;דזוולאקיים,שעודנוהעברמוכיח
המזכירותהשנים,טבעותהמלכות.אותככת;ו
חולפותאינןהעץ,שלבגזעוהגילטבעותאת

להשפעתוהנוכחברגענתונותהןכשלעצמן.
מתרחבהווהאלאאיננוהעברהגשם.לשהמיטיבה

השתקפותטוב-ישארלי,אבןשלבשיריההוולך.
נדיבה,התחדשותהריהיהבריאהביציריקיומנו

כלתמי;דעלינוומורעפתמכזיבהאינהשלעולם
הואכן,אםהזיכרון,לקבלה.פתוחיםאנועוד

זאתלשכוחנוטיםאנוחוויה.שלהתחדשות
רגעשלכביכלו,הזניהפופלורי,קידשוובהשפעת

הואההווהרגערקלאהעכשווית.בתרבותההווה
בבחינתהואהזיכרוןרגעאףהקיים.שלביטוי

נוכחותהווה;פעםשהיהמהשלממשיתנוכחות
כמושעתה,שמגיעהעדהתעדוהבתוכניהחיה

פרוסט,שלהמפורסמתמלוןעוגייתשלטעמה
ורוטט.חיממעמקים,עולוההחחר

כאב,עמונשואהזיכרןוכה,עדהנאמרכלעם
כארנוןאלאהחלוף,לשמטאפיזיתכחוויהרקלא

בספרשיריםלששוהבכשחהחותךאוישיממשי
בעתשנהרגהמשוררת,לשבנהלחנן,מוקדשים
עתידבלשונומציבהארשןוהשירהצבאי.שירותו
שבתדועהההתרחשותעומדתכמווואדי,קחב

האם:שלעיניהלנגדלהתממשהזוכרת

תבאואם

 26.11.1990-16.7.1970לחנן

~לה?ער Aוכרר ל;~ז;ר~~ס;ח~ים:;נ~~רים
iJ ק~תקצו~;הגכג ן;~~ פ;~~לס;ןpיר??;ןך;ה'~~ז

רו;ן qס~ ר~~ iJר~תו;;הלא ה~~~ ה;~י~~נכרי
 .) 24(עמ'~רידות"לזp~~ים ה~~" /- 1~נכר~יד

אחדלכלנפדרתשוהרוהקשדתהחפציםמניית
הנעלמת,בנוכחותנאושתהיאחזותיצורותמהם

מציב-'אתה'-השניהשירכך.כלהממשית
מוותשלהטבעממחזוריותכחלקזונוכחות
 הi??ל~~~מק~~סז~ר~ר1סצו~וכ"~נכהצומיחה:

iJ רכוקiJ ךןהiח י;ר~~~נזקr; ה;~~ ה~~~יר 
והשחרורמבשילי;םהתפוחיםנ;:דעונהנאות:ר
;'ז+יאזה-~לשיר·המוטו .;> 25<עמ~ל~ה"ז w ~~~קך
 "שי~~ ij~תחו~ה ר!!ר~ iJ :ז~ ij~כWךת 1ר~ל

אתלהעמ~דמכאיבניסיןומציג-קילפי)(אווה
אתזאתעוםהקיים,מאינסוףזעירכחלקיקהנערד

להשאיןפעמית,החדהיקרה,הלבעדית,יחידותו
הארשוניםשניכאילוהלשישי,בשיררקתחליף.

הבדידות,הווהמצויההעד;רלקבלתלשביםהם
ניזוןכלוווכלממנו,מילוטשאיןהמוחלטהאוגדן
מזיכןור:

 ) 26(עמ'ךו;נה" .ו~?~ .ןא~"



ההתחשדותתחשותכהפיעלאוףזאת,כלעום
הזאת.השידהלשהנשומתבהוויהמרכזיתהיא
בשורותמופיעלשההמרגשיםהביטוייםאחד
iד lJל~ע.ץש~ל~נכהקרי"/.~באיi ןך~~"אלה:

iJ ,כז;-יר~הrרסריiJ םע-ח ./"הןiדי;ו.אודי~יןנזקי~
ח;ים.נשוםעצמוהכליןו .) 30(עמ'rכ~ים" א~~
ומשאלה:הללשידבגדדהיאבעלוםתנועהכל

הדגשה ; 60(עמ'נקד" [iנ;י~לת~ת ה~~"צו~ית
כמוהדוברתלשהחיוניתההתבוננות .)ל"צלשי.

היומיום,לשהאינסופיהשפעמןתוכהאלאוספת
המשתנהחווייתועלהקצובהזמןלשלאורכו
הדקהשרטוטמעשהאתהילודהאוזהשפעתדיר.
עורבחברכן,פדיחתבחח,אורניםהשיהד:של

עם mגבסאון,עיחנימרכזמשוכות,ביןמלדג
תרניםשלרוטטתהשתקפותוים,מפץרכלבלב,
"וה~החורפי,בנוקדקפהכוסרימןו,עץבמים,

iJ ~/לנ~~~~יע.י ,;ן~דלזק~פוצרת~~ערת ץ~~ ןi~ה 
נשימה"עצורתהנiידה~~ענרlו;קצרת~ל .11ד~~ה
 • T ' ' T , T ',' ',' ' : T ' ,) 46(עמ'

ליטבסקיצביה

מדמבתלתברכהכרטיס

הרצאת ,השערקורתבן-ארי:אלכס
עמדוים 61 , 2015ביאליקמוסד

הדברפתחמבאוה,האוהעשרהעשר?קורתמהי

קורותהעשרעשויכךאותו.הבונההיאוהקוהר

חלקיו.אלהעשראתמדייקהעשר mקווהביטוי
היאהעשרוקרותהאורחאתהמזמןהאוהשער

בבאוו.האורחשאחהאלוי,הארשןועצמו,הדבר
העש:ו mקוהאוהייקוהדיהעש;רהיאשידהאם

הביטויניקיןותמציתיות,לעהשיהדעשונהאם
שיאההיאהייקושידתהדיגלומי,דגשהועבדת

ספחאתלקראוהמשודדהיהיכלוזו.יכלותלש
השםמתךוכבדהעשר"."קורתשבםובחד"עשד"

לשימתלעציהר,הקארומוקפד,מהדברמצטייד
בקורתשהדי-לכניסההזמנהוגם,לפרטיםהלב

מדובר.העשר

התייקרשירתאולהתייקרשידתאלהבאיםבחכים
העשרקורתהביטוידיוק.ליתדבן-אדי,אלכסלש

בפתיחתשבספר.(כמעט)האחרןושבירדקיחכו

בחברהדףההערד;בעיקרבלוטבספרדףכל
עלוהואזהלבןהדףמרכזאתפוגשתהעיןחלק.
כמוהשחרו,הדפוסכמעויןנתקלת , mהכותאל

עימדוזהוהשיר.נלודאוזלקשבגרנגקריאת
השהותאתמשהדהתוכן,אתהיטבהמשרת

הרב.משקלולעהמעטהישאתמביאאוזהנחוצה
כלליםאותהשמנחיםשירההיאהייקוכיעח,
שורות,לששובןהאושידכלה mבמינוקשים

השירשלתלכיתוהכל.בסךהנחתשבע-עשרה
התשרמות,מקהד,תחשוה,רגע,בדייקנותלציין
אךהשנה,ועברנותבטבעשקשוריםדבריםשל
מדורניתהייקושירתלמצאואפשרכיוםקד.לא

ההייקושידתדווקאכמעט.נשואלכעל mשמדב

לשהקלאסיתההגרדהאלחתרתבן-ארישל
אםגם .ובחןדנהעבדינותאותהומממשתהז'אנר

היאההנדות,ספירתעלבאדיקותמקפידהאינה
אלחזרההמההדדתבטעב,רגעשלנגיעהכלוה
אםכלוו.השירסדוטמןוהזהבההדדוהאדם.נפש

-וגידיםעדומהדברקדםהללוהמיליםבמעט
עובההקסםבן-אדילשובשיריםעבד.הקסםאזי
למשל:כך

קפיצתושביאגם

החרגולאין
עףשהאומדמה

כך:או

שינה:נדודי

בחצרשיחעל
ה mפתאחתששונה

מאדו.נזהרתאניהספדעללכתובבבאויאפילו
עדךויקרותקטנותחןבאבנינגיעהלשתחושה
כלפסיחה,כלמילה,לכהייקובשירבמיוחד.

שידמשקל.ורביחשיבותרביהם-פיסוקסימן
מתוךממדי.תלתברכהכרטיסכמוהאוטובהייקו
חבאתומלאוו.לשםעלוםלפתענלודמאדומעט

עלומו.ומתוךעבצמוהקארומלשיםהאימאז'
הדברים,לשהאוניברסליותעלמסתמךהמשדור

לשםאלוםויעלה,באבחהייפתחזהשעלוםכדי
ששירתמונההמחיק.המיליםצירוףנחץוכך

דב,כהמשקלםבההטמןוהומסדמלעהטובהייקו
לונשום.לעצורשידכלקריאתבתוםשנחץועד

בן-אדיבההדדוים.לושקעולעצורגםלפעמים
שלמותוהתמונותמילותיואתלנדורמיטיב

אוענייניםתוכןאיןעשדים,בספראיןומלאות.
האושירכלביארדים.אוהקדמותאויןנותחת
קטנהבפלנטהביקוראוהמיםאלמחשדקפיצה

כסימניהמשמשהספדבכריכתהקיפלועוצמאית.
(אפשחתלמשנהו.שידביןאתנחתאלשםבדיקו
השיריםאתללזלו-לעיכלובריאהופחותנוספת
הפסקה).לביהשניאחדיאחד

קטניםהםבספרדניםשביריםהארשייםהשחקנים

שלבלושחודה,חלוותחיפשויתחרגלו,ה mבמי
אוכסופיםדגיגיםמים,צברןלשמה,גמלצופה,

שכאלהקטניםביצוריםשהשימשונדמהיתשוים.
רינתגםכמוגבהוה,בחלוצויההתבוננותמחייב
שבללו,לעמהדברלומרכדיהוקשבה.מיוחד
יתדאתלכיללושמוטבולוהתבונןלעצורעליך

אלבהתייקר.שירגםשכזהולומדמתבקשהעלום.
גםלמצאואפשרבספראחריםשביריםדק.לא

קטןהדימוי,הלבנה.אותהסתיושמיאתעננים,
הקשרים.לשלשםמעטןגבועלנשואגלח,או
האחןור,היםצנןולשהשבהרודגלולמשלכך
שעבלום.הצעדלכסמלהיא

המיםאלצרים
האחןורהצנןולשדגלו

שבוהד

מאותחמשבתשיריתתבניתהיאהייקושירת

עשירהשידיתמושרתלזכותהנזקפתשנה.
כמהבשיריומביאעצמובן-ארילמדי.ומפורסמת

כמקרחתהז'אנרשלהקנונייםהמשודדיםמשמות
השפעה:

הספד:אתסוגד

-שבלוחןלצדי
בוסרן

דניםשיריםשלהשורותמביןמכהיותראולם
כךבמקור.שנכתבוכפיהייקושידילשדוחםעלוה

חיךה: Q ~שלמפורסםהייקושירבחלקומצוטט
 .נשרףהמחסן

מסתיראינודבר

הלבנהפני

בן-ארי:שלבשירו
הספד:אתסוגד

מסתיראינודבר

הלבנהפני

~אשר:שלשיחגםכך
החוףאפל

הבראחיצווחת

תחלוףתלבין,

בן-אדי:לששבירו
-החוףכבישאפל
ירחפרוסתארובותבין

תחלוףתלבין,

הקלאסיקנים,לשלשיריהםבדודהומאז'מהיש
בדימוייםדנותפעמיםמשתמשיםעצמםשהם

סתיודוחסתיו,של(ערבוהחדיםמשותפים
התקופהבןכותבהאואדישבןכיוןואוחדים).

אתלדמייןיותרקלהמקום,ובןהנוכחית
פניעלנסגרספדשידיו:שמעליםהאימאז'ים

צווחתפניעלהחוףכבישאורובותנשרףמחסן
גםהמדורנייםשהשיריםמניחהאניבד.אוחי

עםקדומיהם.לשהנצחימטעמםבטעמםנתרמים
כיוןופחותאותישהפעימושיריםאלההיוזאת

בעיניחזקיםבעבד.בהםפגשתישכבדשהדגשתי

מעלום:בהםפגשתילשאדימוייםהיו
המיםקו

נמחיםעקבותי

ארשיאתאפנהבטרם

ובכלהמשדדולשמעלומוישיתחים mהלקוכאלה
להפליא:אוניברסלייםזאת

בבית-עובדבקדפקקי

לצדעומד
השהדמלוני

אנילמתקדמים.שיהדזוהישתייקושיאמדויש
כמעט,אירוניבאופןהנכןו.הואשההפךמצואת

וקצריסבלנותקצריקואריםהאוהתקופהצו
מבקשיםלאקטנותםלשבההייקושוידינשימה

היחידהודימויהמיליםמיעוטולשבדב,זמן
מטוטרריםממניםחוקאהקואר.עלמאדמקלים

הקואראלמזמניםאלושיריםכלשנר,שיגעןועד
ממרקדת.התבוננותלשרגעשוקט.נדיהדפשטות
חוקאאחרים,וטוביםרביםשירהמספרישבונה

קוארים"שאינםלחברינותנתשהייתיהספרזהר
הגלחההמחמאהחחוישיהד",מביניםאוינםשיהד
 •שכן.אללורמד mקללעדתי.שיהדלספרביותר

ריינברגמאיה
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