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פול אלואר

ֲאִני ִמְׁשּתֹוִקק ַרק ֶלֱאהֹב אֹוָתְך
ַסַער ְמַמֵּלא ֶאת ַהִּבְקָעה

ָּדג ֶאת ַהָּיָמה

ִעַּצְבִּתי אֹוָתְך ְּבִמַּדת ְּבִדידּוִתי 
ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְּכֵדי ְלִהְסַּתֵּתר

ָיִמים ְּכֵלילֹות ְּכֵדי ְלָהִבין
ָבר ְּבֵעיַנִיְך ֹלא ִלְראֹות דָּ

זּוַלת ַמה ֶּׁשֲאִני חֹוֵׁשב ָעַלִיְך
ְוַעל עֹוָלם ְּבַצְלֵמְך

ְוַעל ָיִמים ְוֵלילֹות ֶׁשְּׁשמּורֹוַתִיְך ַמְכִּתיבֹות.

פול אלואר )Paul Eluard 1952-1895(. דדאיסט ובהמשך 
סוריאליסט. משורר נחשב ככלל וברזיסטנס )ארגון הלוחמים 
נגד הנאצים במלחמת העולם השנייה( בפרט. ב־1942 הוצנחו 
ספריו ממטוסים בריטיים מעל צרפת. היה חבר פעיל במפלגה 
היתה  בתו  ואם  הראשונה  אשתו  מותו.  עד  הקומוניסטית 
גאלה, לימים בת זוגו והמוזה של סלוודור דאלי. אלואר ייחס 

חשיבות רבה לשפה בפני עצמה ולא רק כאמצעי.

צביקה שטרנפלד - הפינה הצרפתית  ללא דמות וללא צֶלֶם
הדמות

איתמר יעוז־קסט: שירים לרעיה בשער 
השמיים, הוצאת עקד 2015, 79 עמ׳  

מדענים מבחינים לצורך עבודתם בין זמן גיאולוגי 
נזקקים  ספרות  ומבקרי  ופילוסופים  מקומי,  וזמן 
למושגים של זמן פנימי וזמן חיצוני להבחנותיהם. 
ואכן בשירים לרעיה בשער השמיים הזמן הפנימי 
הזמן  בתוכו את  וכולל  הטון  נותן את  הוא אשר 
איתמר  והנצחי.  האוניברסלי  הפיוטי,  הסוציולוגי, 
יעוז־קסט ניצב מול המוות של האדם הקרוב אליו 
ביותר עלי אדמות במלוא כאבו ומתמודד באופן 
ישיר וגלוי עם מראות, שבדרך כלל נוטים לפסוח 
עליהם ולהדחיקם. כך בשיר ׳כריית קבר׳ המתאר 
התכריכים  מעטה  את  הבור,  את  הקברנים,  את 
והקרע בחולצה )עמ׳ 13(; כך בשיר ׳גשם ראשון 
בבית העלמין - הירקון׳ הממחיש את הגוף בקבר 

עד כדי זעזוע )עמ׳ 15(.
ציר  דרך  המתאבל  אותנו  מעביר  בתיאוריו 
את  המאחדים  המטאפיזיים  התיאורים  אל  הזמן 
הניגודים, ואת ה״כאן״ הארצי עם ה״שם״ ״בשער 

השמים״:  
״ַהְּנָׁשָמה ִּבְּקָׁשה ְלֵהָאֵסף ִמֶּמְרַחֵּקי ָהַאִין/ ּוַמְכִׁשיר 
ָהֶאֶפס  ְנֻקַּדת  ַעד  ְּתנּועֹוָתיו/  ֶאת  ֵהֵאט  ַהַהְחָיָאה 

ֶׁשל ָּגְבֵהי ָׁשַמִים״ )עמ׳ 11(.

עם  מצטלבים  וחוץ  פנים  של  האלמנטים  שני 
הלשון,  צירופי  התמונות,  בעיצוב  הפיוטי  הזמן 
נקשרת  מנשוא  קשה  חוויה  והמילים.  המשפטים 
בזיקה קוסמית וביסודות אמוניים. תחושת הריקות 
בהצבת  מיוחד  ביטוי  זה  בספר  מקבלת  והאינות 
כותרות השירים בדף ריק, נפרד מהשיר, היוצרת 
הבדידות  השיר.  את  העוטף  כתכריך  לבן  חלל 
באמירות  הן  המומחש  לייט־מוטיב,  הן  והריקות 
הישירות והן באמצעי פואטי מוכר של המשורר, 
״פואטיקת החפצים״ שבה כבר דנתי בהרחבה; כך 
שהצבת כותרות השירים בדף נפרד וריק תואמת 
את מוטיב הבדידות והחלל הריק שנותר בלכתה 

של הרעיה האהובה. 
ַּבַּבִית,  ַהּמַֹח/  ֵמִהְרהּורי  ִנְבַצר  ״ִאי־ֱהיֹוָתּה 
)׳קיום  ְּדמּוָמה״  ַמְחָׁשָבה  ְּבֶסֶתר  ַּבֶּמְרַחִּקים, 
ְלַאט  ָהעֹוֵבר  ַהֶּזה  ״ַּבַּלְיָלה   ;)17 עמ׳  ואי־קיום׳, 
/ ְלֹלא ְּדמּות ּוְלֹלא ֶצֶלם ַהְּדמּות ־/ ְלִמי ֶאְפָׁשר 
ְלַצּפֹות ִּכי ָיבֹוא/ ְוָיד ִיְׁשַלח ְלַהְדִליק ֶאת ַהִּׂשְמָחה 

ַּבַּבִית...״ )עמ׳ 73(. 

הקורא בהעבירה  הקריאה בשירים מטלטלת את 
את הכאב בעוצמה כצינור המוליך חשמל. אחת 
את  לשלב  היא  יעוז־קסט  של  שירתו  מסגולות 
הרגשי  המטען  עם  האישית־הפרטית  החוויה 
שציינתי  כפי  זו,  בעובדה  הקולקטיבי.  התרבותי 
בעבר, טמון סוד קסמה של שירתו והקומוניקציה 
בשירי  אולם  הקורא.  עם  יוצרת  שהיא  המיידית 
ומכונס  הפרטית  בחוויה  האבל מתמקד המשורר 
כל כולו בכאבו הכבד מנשוא, ״כורע בחלל״, כך 

בשיר הפותח, ׳רחשים׳, המובא כאן במלואו: 
״ִמן ַהִּפָּנה ָקִמים ָהְרָחִׁשים/ ִעם אֹור ִראׁשֹון, 

ֵעת ִּכי ַהֵּצל ָינּוס;/ ִהיא ָּכאן ָּתִמיד, ַאף ִּכי 
ִהְרִחיָקה ֶלֶכת,/ נֹוְכחּוָתּה ַּבֶחֶדר - ֵאיָנּה 

ַּבת ּגּוף;/ ָּכמּוס ִּבי יֹום מֹוָתּה ְּבעֹוד ַהְּזַמן 
נֹוֵׁשר,/ ְּבִלי ֱהיֹוָתּה - ּגּוִפי ּכֹוֵרַע ֶּבָחָלל;/

ְּבֵבית ַהחֹוִלים/ ְּכָבר ַׁשַחר ִמְתַאְפֵרר,// ַהֵּקץ 
ָּדרּוְך ַעל ִמְׁשַמְרּתֹו ְּכמֹו ַחָּיל״

בשירת  הבולטת  אופיינית  נוספת  סגולה 
של  בייחודיותו  טמונה  שלפנינו,  האבל 
המבע המשלב בין המוחש ובין המופשט, בין 
ממד המקום וממד הזמן. הריאלי והמופשט 
מופיעים בווריאציות תוך זיקה אל המוחלט. 
עם  ששרד  הילד  את  ליווה  בעבר  אם 
משפחתו מברגן־בלזן ׳מלאך ללא כנפיים׳, 
לאורך  המשורר  של  חייו  בהמשך  גם  כמו 
׳תאונה  וכפי שניכר גם בפואמה  ציר הזמן, 
ונס בערב׳, הרי שהפעם המלאך נעדר, ואת 
מקומו ממלא ״המשחית״ המהלך אימים על 
המשורר; כבשיר ׳לאחר נסיעתך׳ )עמ׳ 73(: 
״...ְנִסיָעֵתְך/ הֹוִתיָרה ִלי ֶאת ַהַּלְיָלה ְלֹלא 
ֵראִׁשית ּוְלֹלא ַאֲחִרית,/ ְואּוָלם ַּגם ַמְלָאְך 

ַהָּמֶות ָעׂשּוי ֵמֶהְעֵּדר ַהִּנְמָצִאים,/ ָעׂשּוי ַּבִית 
ֵריק ֵמָאָדם;/ ִאם ֵּכן, ָמה ִאם ְּבַלְיָלה ָּכֶזה/ 

ֶיֱארֹב ִלי ַהַּמְׁשִחית/ ֵּבין ַהֲחָפִצים, ַוֲאִני 
ְלַבִּדי,/ ְוֵאין ִמי ֶׁשֶּיֱאסֹר,/ ְוֵאין ִמי ֶׁשּיֹאַמר 

ִלי ָּדָבר?/...״ 

של  לביטוי  בשימוש  החפצים״  ״פואטיקת 
את  להעצים  נועד  ריקּות  ושל  הזמן  ממד 
עליו  שחרב  מי  של  האונים  חוסר  חוויית 

ֶאת  ָרִאיִתי  ֹלא  ֵמעֹוִדי/  רּוַח, 
ְּדמּוָתּה מּוֶאֶרת ְּבֵנרֹות ַׁשָּבת״. 
הרעיה  תמונת  זאת  לעומת 
שכיחה,  היא  נרות  המדליקה 
לאור  מתלהטת  דמותה  ולכן 
הנרות: ״ְלֶרַגע ַקל לֹוֵהט ּגּוֵפְך 
ְצָלִלית  ָהעֹוָלמֹות,/  ָּכל  ֵּבין 
)עמ׳  ִנְׁשֶזֶרת...״  ְצָלִלית  ְּבתֹוְך 

 .)78
המקום  ממד  זה  בספר 
התכנס  שבו  בבית  מצטמצם 
של  לכתה  לאחר  המשורר 
הרעיה האהובה. ממד המקום 
עם  מתלכד  בהווה  והזמן 
״הזמן הגן־עדני״. עבר והווה 

מתלכדים לנקודה אחת במעגלות החיים, שאותם 
מסכם המשורר במשפט החותם את השיר ׳הזמן 
הגן־עדני׳ ואת ספר השירים: ״ָאֵכן נֹוְקִפים ּדֹורֹות 
ֶאָחד״.       .ֵּבין ַׁשַחר ַהַּיְלדּות ְלֶעֶרב ַהִּזְקָנה, ַאְך ּגֹון ָהאֶֹׁשר הּוא 

רחלי אברהם־איתן

* איתן חלי )עבודת דוקטורט(: ״הריאלי והמטאפיסי בשירת 
כפל־הנופים של ישראל אפרת ואיתמר יעוז־קסט״, רמת גן, 

אוניברסיטת בר אילן, תשס״ה.

עולמו בהילקח האדם הקרוב אליו ביותר. 
כך בשיר ׳פריטי לבוש׳: ״אּוַלי ְמִעיל ַעל ַהּקֹוָלב: 
ַׁשְרוּול/ מּול  ּוִפְתאֹם ּפֹוֵׁשט  ָּכמֹוִני  ְלַבד  ּגּוף,/  ְּבִלי 
ַּגם   /... ְוָחלּול/  ֵריק  ְמִעיל  ַּבַּבִית:/  ְּפָרִצים  רּוַח 
ְוׁשֹוֶתֶקת...״  עֶֹרף  ִלי  ּפֹוָנה  ַהִּקיר  ַּגב  ַעל  ְּתמּוָנֵתְך 

)עמ׳ 31(. 

הריק״  ו״עולם  בכל,  שולטת  הניגודים  אחדות 
מקבל ביטוי נרחב בכל שירי הספר. בשיר ׳ארוחת 
בוקר במטבח העזוב׳ מתאחדים הזמנים באמצעות 
אל  ״שבה״  הרעיה  האבל,  בדמיונו של  החפצים. 

המטבח: 
״ִעם ֵהָעלֹות ַהַּׁשַחר - ִּבַּקְׁשְּת ָלׁשּוב ַלַּבִית/ ְוָלַגַעת, 
ְּכָתִמיד, ְּבֶחְפֵצי ַחֵּיינּו ֶׁשּנֹוְתרּו ְלַבד,/ ַהֶּלֶחם ְוַהַּמִים 
ָׁשְתקּו   /... ַהַּצַּלַחת,/  ַעל  ֶׁשִהְתַּיְּתמּו  ָהאֶֹכל  ּוְכֵלי 
ָהָרִהיִטים. ָהִיית ְּבִלי ַּגְׁשִמּיּות ֱאנֹוׁש - ּוִבי ָׁשְתָקה 
ִהְצַטְלְצלּו  ַהִּמְטָּבח  ְּכֵלי  ַצֲעָרּה./  ּתֹוְך  ַהֶּנֶפׁש 
ְּבעֶֹמק ַהִּכּיֹור, ּכֹה ִנְבָעִתים/ .../ ַאט־ַאט ֶהְחִויָרה 

ַהְּמנֹוָרה... צֹוֶעֶקת ֶאת ְּבִדידּוִתי״ )עמ׳ 45(. 

הפרסוניפיקציה נועדה להשמיע את צעקת הכאב 
של האבל. 

בתוך עולם הריק, שבו הניגודים מתאחדים, עולה 
גם דמות אמו המנוחה של הכותב בזיכרונו. השיר 
׳פמוטות׳ מעלה את דמות הרעיה המתה ובה בעת 
ִאִּמי  ִנָּצב.  ַהִּמְטָּבח  ְּבֶפַתח  ״ַוֲאִני  האם:  דמות  את 
עֹוֶמֶדת ְלָיִדי,/ ְּתחּוַׁשת ְּפִליָאה. ִהיא: ַרק ַמַׁשב ֶׁשל 


