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מהי אהבה, מהי אימה, 
מהי בדידות

נדב נוימן: נעמן, הוצאת רעב 2015, 
60 עמ'

הוא  נעמן  כי  למדים  אנו  הספר  דש  מתוך 
הוצאת  של  מקור"  "עם  בסדרה  השני  הספר 

בשונה מהספר של  אבל  "רעב". 
ספר  שהקדימו,  כבדיאל  חני 
הוא  נוימן  נדב  של  הביכורים 
ספר  זהו  שירה:  לאוהבי  ספר 
נקי.  הוא  רהוט.  הוא  מקושט. 
כבדיאל  של  ספרה  "יפה".  הוא 
להילחם  ספר  מילים,  ספר  הוא 

לצדו וללמוד. 
כמעט  נוטה  נוימן  של  הספר 
לעבר הציור. נוימן מחבר אותנו 
אבידן  לדויד  שלו  בכתיבה 
אביבית  תל  שירה  ולהורביץ. 

גברית. 
כמעט  חיבור  הוא  הזה  החיבור 
ובזו  גס,  ולעתים  מדי  קל 

חולשתו, אבל נוימן מצליח לשלוף ציפורניים 
שאינו  אחר  ספרותי  לאב  ולהתקרב  חותכות 

מוזכר במפורש - מאיר ויזלטיר הצעיר.
נוימן פרסם את שיריו "בהבא להבא", בחבורה 
בוודאי  המטורזנת של עודד כרמלי, ששואבת 
השראה מגינוני אבידן וויזלטיר הצעירים. וגם 
העדשה  מול  אל  להבהיק  נהנה  ככרמלי  הוא 
איטית  קריאה  אבל  "היפסטריות".  בהופעות 
כמו  נוסף,  משהו  חושפת  נוימן  של  בשירים 

אצל ויזלטיר, לכלוך שמאיים לבלוע הכל.
פסיכדליה,  לחוויות  אותנו  לוקחים  השירים 
אהבה ותשוקה, פחד מהמוות וכמובן - תמונות 
בשאלות  נוגעים  אפילו  חלקם  אביביות.  תל 
בשיריו  עניין  מישהו  יימצא  אולי  פוליטיות. 
העיסוק  דווקא  קסם  לי  נוימן,  של  הפוליטיים 
בפסיכדלי, בחושני. בכך הוא מתקרב לשיריה 
המעניינים של רנה שני וכמובן ליאיר הורביץ 
במחזור "לואיס" )שלו מקדיש המשורר שיר(. 
אם לאבידן יש נמר, להורביץ ציפור, לנוימן יש 

חדי־קרן.
פנים:  שני  ולה  מיתולוגית  חיה  הוא  הקרן  חד 
מצד אחד היא מאיימת ופראית בקרנה, ומאידך 
היא בדרך כלל מובלת על ידי בתולות עדינות. 

המתח הזה הוא המתח המגולם לאורך הספר. 
נוימן מזמין אותנו ליהנות מהעברית שלו, אבל 
באותו זמן מתאר את האלימות שעלולה ליפול: 

"ָיָׁשר ַעל ָהֹראׁש
ְּכמֹו ֶאֶבן

ִמְתַנֶּפֶצת ִלְרִסיִסים."

השירים?  לאורך  שרץ  קרן  חד  אותו  מהו 
פחד?  תקווה?  המשורר?  סנטימנטליות? 
הקוראים  את  להותיר  מצליח  והמשורר  הכל. 

משתאים מול זה.

)מילה  ״זה״  את  לנו  מראה  נוימן  שבה  הדרך 
בעיניים.  היא  בשיריו(  ושוב  שוב  שחוזרת 
מעבר למילים יש למשורר הצעיר יכולת לתת 
לנו עיניים. הוא רואה ומראה. המחזור המבריק 
של   מניפסט  גם  להיות  יכול  הירקון"  "פלא 
להביט  דרכים  ל'14  בדומה  לציור.  ספר  בית 
בשחרור' של וולאס סטיבנס, נוימן לוקח תמונה 
מלמד  ומכאן  אפשרי  מבט  לכל  אותה  ומפרק 
אותנו מהי אהבה, מהי אימה, מהי בדידות ומהי 

כתיבה בהירה. למשל:

ֵמי ַהַּיְרקֹון זֹוְרִמים ִמְזָרָחה
ָׁשָּמה נֹוִטים ַּגם ָהֵעִצים

ְּכַתְמרּוִרים ְׁשקּוִפים ִלְבֵני ָאָדם:
ֵארּוֵעי יֹום ַהִּזָּכרֹון ֵהֵחּלּו.

או בית אחר

ַּכּפֹות ַהֶּדֶקל ְמנֹוְפפֹות ְלָׁשלֹום
ְלִמְׁשָּפָחה ַעל ְּגַדת ַהַּנַחל:

ַאָּבא, ִאָּמא, ֶּכֶלב ְוֶיֶלד ָקָטן.
ִנְגְמרּו ִלי ַהִּמִּלים.

ומדויקות.  קטנות  תמונות 
אפשר בלי מחשבה לומר אימפרסיוניזם. אולי 
של  זריז  צילום   - סנאפשוטס  המילה  עדיפה 

תמונה שמעוררת רגש רק במבט מאוחר.

מאוד  הוויזואלית  בחברה  היום,  האפשרות 
שלנו )דור הסלפי והרשתות החברתיות( לקחת 
דעכה.  כי  נדמה  תמונות  מהן  ולברוא  מילים 
למה  שיש  להוכיח  שיריו  ברוב  מצליח  נוימן 
לצפות בהמשך הדהירה של אותו חד קרן שלו, 
שיש עוד מקום למילה כתובה שלא מתמכרת 
לצעוק,  או  לפוליטי  נצמדת  לא  למילים, 
אם  יופי  בו  שיש  משהו  במציאות  רואה  אלא 
בשירו  ילד  אותו  כמו  זאת.  ללכוד  נצליח  רק 

הארספואטי: 

ִהֵּנה ֶיֶלד ֶּבן ֵׁשׁש
ַמֲעִתיק ָעִלים ְיֵבִׁשים ּוַמְטְּבעֹות

ֶאל ִּכּסּוי ֶׁשל ְנָיר.
ָּבעֹוָלם נֹוֶׁשֶבת רּוַח

ֶהָעִלים ִהְתּפֹוְררּו ְוַהַּמְטְּבעֹות ֵאיָנם.
ַרק ַהְּנָיר עֹוד סֹוֵבל

 
מאחיזת  ישתחרר  ואם   - עיניים  יפה  ספר  זהו 
נוימן  החנק של המשוררים הגדולים אז יצמח 
ויהיה באמת חד־קרן ולא סוס פוני שהדביקו לו 
גביע גלידה על הראש. הספר הוא ספר שלוכד 
תמונות  נשארות  בסופו  וגם  הקורא  מבט  את 
לתת  ימשיך  שנוימן  לקוות  יש  מרפות.  שלא 

לנו עיניים, מפני שכפי שכתב:
"ֵיׁש עֹוד ֲאָרצֹות ְלַגּלֹות ַהּיֹום,

ֵיׁש עֹוד ֲאָבִנים ִלְכֹרת,
. ֵיׁש עֹוד ֵׁשמֹות ָלֵתת."       

הדס נדיר

רון גרא

*

ַהְּפִרי ַהָּבֵׁשל
ְּבאֹותֹו ֶרַגע ֶׁשל 

ַאַחר ַהָּצֳהַרִים,
ַהַּטָּיס  ְּכָבר ֹלא ָרָצה 

ְלַהְגִּביַּה,
ֶּגֶבר ּבֹוְגָדִני ָּכַרְך

ְזרֹועֹוָתיו ְּבָמְתֵני ִאְׁשּתֹו,
ִאָּׁשה ָיָפה ְּגִמיַׁשת ּגּוף

ִהִּזיָלה ִּדְמָעה.
ֵהם ָחְדלּו ִמְּלַהְעִּפיל.

ַרּכּות ֶׁשל ֶצֶמר ֶּגֶפן
ִרֲחָפה  ַּבֲאִויר —

מּול ַהְּפִרי ַהָּבֵׁשל —
מּול  ָהֹאֶפל  ַהְּמַלֶּוה אֹוָתנּו 

ֵמֶרַגע  ֵלָדֵתנּו.
ְוַהֶּׁשֶקט ַהָּיֶפה ֶׁשהּוַפר.

זוגיות

ֲאפּוִפים ְּבַעְנֵני ַהַּכַעס
ּוְצנּוִפים ַּבִּמָּטה ְּכֶאָחד.

ֵׁשן נֹוֶׁשֶכת ְלֶאָחד,
ַהֵּׁשִני ַמְחִזיק אֹוָתּה

ָחָזק ַּבָּיד.

איך?

ַהּבֶֹקר ֶטֶרם ִהְׁשִּכים ָלקּום
ַהָּבִּתים ְמַנְמְנִמים ֲעַדִין

ֵאיְך צֹוְלִחים ֶאת ַהָּׁשבּוַע ַהּצֹוֵלַע
ַהָּקֶׁשה ְּכֶסַלע

ְּכֶׁשְּבֵמֶעיָך ִמְתַהֵּפְך
ַרַעם — ֶּפַתע


