
19
יוני-יולי  2016

 פ. ג. לורקה
מספרדית: גלעד מאירי

אתנחתא של שעון  

הְִתיַַּׁשְבִּתי
זְַמן. ְּבֶסכֶר ֶׁשל 
ִּבְבֵרכַת ּדְָמָמה

ְׁשֵלוָה,
ּדְָמָמה ְלָבנָה,

ַטַּבַעת נְִפלָָאה
ַּבָּמקֹום ּבֹו הַּזַהֲרּוִרים

הְִתרְַּסקּו ִּבְתֵריַסר הִַּמְסָּפִרים
הְַּׁשחֹוִרים הְַמרֲַחִפים. 

בשעון של לורקה התרסקו המחוגים. הזמן 
לוקח פסק זמן ולא שוכח לרגע שאפילו שעון 

מקולקל צודק פעמיים ביום.

רוני סומק

ה
ינ

פ
חצי

האם מאלף בן משה את בנו או את השושנה?  ערב לשלומו או לשלומה? 
החיים,  האהבה,  את  האני?  את  )בנו(,  הזולת  את  השושנה  מסמלת  האם 

האמנות, את הקשר המנץ לפרוח ביניהם?  

"אין לראות את הדברים היטב אלא בלב בלבד. כי הדבר החשוב באמת סמוי 
מן העין", אומר השועל לנסיך הקטן ובן משה רואה מהלב ומקווה שכך 
יעשה גם ילדו: "ּכִי הַּלֵב ֶׁשּלָנּו עָמֹק, ּוכְמֹו הַּׁשֹוַׁשּנָה הּוא רָוּוי סֹודֹות,/ וְלְֵך 

ְּתנֶַּסה לְהַכְנִיס לְתֹוכֹו מֹוצֵץ - …". 

אסכולת  )ממכונני  שקלובסקי  הרוסי ויקטור  והסופר  הספרות  חוקר 
באמנות,  כי  כתחבולה"  "אמנות  במאמרו  טען  הרוסים(  הפורמליסטים 
להפך  )ולא  מוכר  לבלתי  המוכר  הפיכת  )דה־אוטומטיזציה(,  הזרה  דווקא 
חדשה  דרך  לנו  להאיר  עשויה  פוטבניה(  של  הסימבוליסטית  כבתפיסה 
בקליטת הדברים ובחידודם, זאת מאחר שהדרך שבה אנו מורגלים - מקהה 
אותם. "כפי שאנשים הגרים על שפת הים מפסיקים לשמוע לאחר זמן את 
רחש הגלים, כך המציאות הופכת לכה מוכרת עד כי אנו חדלים מלראותה. 
כן, היא לגרום לרחש הגלים להישמע שוב, להחזיר  מטרת האמנות, אם 
הנסיך הקטן, גם בספרו של בן  לאבן את אבניותה". נדמה שכמו בספר 
משה משוקפת ומומחשת הזרה של המציאות. בכל הנוגע לזהות, להתהוות, 

למשמעות. לראייה, עמ' 95, השיר מזמור לשנה החדשה: 
יֵׁש לְהִָׁשיב אֶת הָאָדָם הַּקַדְמֹון לְקַדְמּותֹו,/ לְהַצְנִיַע אֶת הַּגּוף ֶׁשֹּלא יְִתרֹומֵם/ 
יֹוֵתר מִּדַי/ עַל זּוג רַגְלַיִם/ )ּגַב ּכֹואֵב, ּגֻלְּגֹלֶת ּכְבֵדָה( - / לְהְַחזִיר אֶת הָאֶבֶן 
לַהֲֹלם  הַּקְַטּנָה;/  הֶַּׁשמֶׁש  אֶל  הַּגָדֹול/  הַּמַּפָץ  וְאֶת  לַּבָרָק  הָאֵׁש/  אֶת  לָאֶבֶן, 

ּבְתֹודַעַת ּכַּדּור הָאָרֶץ/ ּגַעְּגּוַע לְעֶרֶׂש/ הִַּמְׁשּפָחָה הַּגַרְעִינִית.  

"עליך לגלות סבלנות ואורך רוח. תחילה תשב לך במרחק מה ממני, כך 
על הדשא. אני אציץ בך ואתה תשב דומם ולא תאמר דבר. כי הדיבור הוא 
מקור כל אי הבנה. אך כל יום תוכל לשבת קרוב יותר אלי..." מסביר השועל 
לנסיך הקטן וזוהי בדיוק נקודת המוצא שממנה קולח פלג השקט בין בן 
משה וילדיו. לא מוגבלות שפת הרכים בשנים, לא חלּוציות השיח הלשוני 

לראיה  זאת  ועם  אחּודה  ותצפית  להתבוננות משותפת  הרצון  אלא  עמם, 
ראשונית, בראשיתית, משוחררת ממילים, ממידע מוקדם מוכתב ומכתיב, 
כך מתַקשרים וכך נקשרים. בן משה מקצין זאת בחן בשיר ‘אבן השתייה' 

)עמ' 27(: 

"מִיכָאֵל, ְׁשנֵינּו יֹודְעִים ֶׁשהָרְגָעִים/ הְַּמתּוקִים ּבְיֹוֵתר 
ֶׁשּלָנּו/ מִתְקַּיְמִים/ ּכְֶׁשאָנּו מַּבִיִטים זֶה ּבַּזֶה וְעֹוִׂשים 
קָקִי./ ּדְמָמָה, ּדָבָר אֵינֹו חֹוצֶה אֶת הַַּמּבָט הְַּמעֻרְּפָל,/ 
הִַּמְתאַּדְמֹות./  הַּפָנִים  מִן  הַּנִזְרָק  וְהַּנָחּוׁש,/  הָעִּקֵׁש 
אֲנִי עַל הָאַסְלָה, אַּתָה ּבָעֲגָלָה,/ ׁשֹותְִקים אֶחָד מּול 

הֵַּׁשנִי./ הַּבַיִת עֹוצֵר אֶת נְִׁשימָתֹו."  

כשלאחר מכן שניהם "ׁשֹומְעִים אֶת הַּכֹורָל הַּבָלִֶטי/ 
מִּקַנְטָָטה 78 ֶׁשל ּבַאְך," משקף נאמנה הרצף )בעיני, 
את  הרוחני(  אל  הגשמי  מן  חד  מעבר  אינו  זהו 
המוסיקה  לדידו,  בחייו.  בספרו,  המוסיקה  תפקיד 
)האם רק היא( יכולה לאלפו, לערוב לשלומו. לה 
הכוח/ הכישרון לברוא קשב משותף ותשומת לב 
את  ולשמר  לשמור  מכבלים,  הפטורים  אחודה 

האני  ובין  לעצמי  האני  בין  הקשר  הרמוניית  את  הנצרך,  השקט  שלמות 
ּבַּיָרֵַח  הְַּמקַּנְאֹות  חַּיֹות  ּכְמֹו  אֹותָנּו/  סֹובְבִים  הַּצְלִילִים  מִּלִים,/  "ּבְלִי  לזולת. 

הַּמְֻׁשלָם./ זֹהַר ּכְחַלְחַל מֵצִיף  אֶת הַּבַיִת." 

שם הספר )והשורה האחרונה בשיר ‘על גבו של בור', עמ' 84( הוא ציטוט 
מתוך מכתבו של מוצרט לאביו, לאופולד )4.11.1777(. מעבר לעובדה שאני 
נוהגת לדמות את השירה לחילוף חומרי נשימה )שאיפה־נשיפה( ומוצאת 
כאן סמליות רבה, לקלרינט )כלי נשיפה( - מנעד רגשות רחב. כך גם לספר. 

כך גם להורות.  
שביניהם.             .די במילה "אח" לשקף מחד עונג )הרמוניה(, מאידך כאב )צרימה(, וכל מה 


