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טייסת שירה
גילי חיימוביץ': אורות נחיתה, ספרי 

'עתון 77' 2017, 88 עמ'

אורות  מהם  בדיוק  מגדירה  אינה  המרשתת 
המקוון,  בעידן  גם  אבל  הדבר  מפליא  נחיתה. 
פירוט  אין  חושים,  אובדן  עד  במידע  המציף 
להזמין  אפשר  אלו.  אורות  מהות  על  ברור 
לדעת  אי־אפשר  אבל  בעלי־אקספרס,  כאלו 
החופשית  האסוציאציה  נשארת  מדובר.  במה 
בהירים,  קבועים,  פנסים  המילים:  צמד  שמעלה 
את  ומסמנים  שמש,  או  גשם  למרחוק,  מאירים 
מהיכן  חשוב  לא   - בו  לנחות  הבטוח  המקום 
נחיתה  אורות  זר.  כמה  רחוק,  כמה  חוזרת,  את 
ומוגן על  הם סמל השיבה הביתה למקום מוכר 
הרפתקה.  וסוף  מסע  סוף  גם  אבל  האדמה,  פני 
לא כל אחד יודע להנחית עצמו בשלום ולא כל 
בעולם  אצבע  כלל  למעשה,  חלקות.  הנחיתות 
המסוכנות  הן  ונחיתה  שהמראה  טוען  הטיסה 

ביותר. מתוך המחשבות הללו נפתחת הקריאה.

העכבישה

ַרק  ִּבְכִפָּיה./  ָזָהב/  קּוֵרי  ִלְטוֹות  ְיכֹוָלה  ֵאיֵנְך  ְרִאי, 
ַהְּבִליָעה,/  ֵּבית  ַהַּבִית,/  ֵמֶחְׁשַכת  ֶׁשֵּיְצאּו  ְלַאַחר 
ָלאֹור/ ַהְּמֹפָרז,/ ּתּוְכִלי ָלַדַעת ִאם הּוְפזּו,/ הּוְפרּו/ 

ְותּוַפר ִיְפָעֵתְך, ְׁשִתיָקֵתְך.

את הספר פותח השיר 'העכבישה' והוא שומר על 
יכולה  בין טוב לרע. המשוררת  סיכויים הוגנים 
כמיטב  שירים,  כלומר  קורים,  בחשכה  לטוות 
יכולתה. אבל האם אלו יצאו לאור, תרתי משמע, 
ויופזו באוזני קהל, בזה אין היא שולטת. אם כך 
יהיה - תופר שתיקתה, שכן קולה של משוררת 
נשמע רק במידה שהיא נקראת על ידי קהל. גם 
אינני  מדוע?  חנּה.  יופיה,  כלומר,  תופר,  יפעתה 
הרעדת  יש  חשיפה  שבכל  כיוון  אולי  יודעת. 
מכאיבה.  עדינה,  לא  נגיעה  הדקים,  הקורים 
העכבישה תמשיך בשלה, כלומר לטוות שירים. 
יכולתה. לכן מדובר בשיר מכונן  וזו  כוחה  בזה 
 - המחייב  במקום  שהועמד  וטוב  הספר,  עבור 
השיר הפותח. זהו ספר שיריה השביעי של גילי 

חיימוביץ', עכבישה מנוסה.

ככל  במקביל  ויתחזקו  ילכו  קולות  שני  מכאן, 
שבנחיתה,  האכזבה  מחד,  הקריאה.  שתעמיק 
העצמי  האני  בהיות  ומשפחה,  זוגיות  במסגרת 
הקבוע. ומנגד - הניסיון העיקש להתעלות מעל 
לכתוב  אושר,  חן,  למצוא  כוח,  למצוא  זה,  כל 

שירים, להתנחם במילים, בקסם שלהן. 

ְצִריִכים ָהִיינּו ִלְחיֹות ְּבַקִיץ ִנְצִחי/ ֲאָבל ֲאִפּלּו סֹוף 
ְמַנֶּסה  ָקָרָקל  ְּתִחָּלתֹו,/  ֶאל  אֹוָתנּו  יֹוֵרק  ַהָּׁשבּוַע/ 

ִלְתּפֹס ְזָנבֹו.  

המתח בין מה שהובטח, צריך היה להיות, לבין מה 
שיש בפועל. כך למשל בשיר 'חומוס ושמפניה'. 
הארצי והעממי והזול למול הפנטזיה. כך אפילו 
יותר  קלישאות  החזקת  המבטיח  החתונה,  ביום 

מכל ומתנפץ אף הוא:

יֹוֵתר  ָּכְך  ָּכל  ַהּכֹוסֹות 
ֶׁשֲאִני  ַלְמרֹות  ִמֶּמִּני./  ָיפֹות 

ַהַּכָּלה.//
...

ְקִלַּפת  ְּבגֹון  ַּכָּלה  ְּבִׂשְמַלת 
ֶאת  ּתֹוֶאֶמת  ִהיא  ֵּביָצה./ 
ֶצַבע ָהֲאַפְרֵסק ֶׁשל ֲחתּוָלִתי,/ 
ֶאת  ּתֹוֶאֶמת  ִמֶּׁשֲאִני  יֹוֵתר 

ַּבֲעִלי.

החזקת  בהמשך.  גם  וכך 
בית. גידול הבנות. 

ְּבגֹוְנּדֹוָלה  ָלׁשּוט  ֵנֵצא 
ֵּבין  ַהָּצרֹות,/  ַהִּמְדָרכֹות  ַעל  ָחָלב/  ְמֻעְרֶסֶלת 
ִמְכׁשֹוֵלי ַּפֵחי ַהֶּזֶבל, צֹוַאת ַהְּכָלִבים ְוָהאֹוַפַּנִים./ ַזן 

ַאֵחר, ָהרֹוַמְנִטיָקה ֶׁשָּלנּו.

הפיזית  הזאת,  עייפות  כנגד  דרוש  קפה  הרבה 
כל  להמשיך.  אפשר  כך  שרק  נדמה  והמנטלית. 
שנותן  מה  כל  זאת.  יודעת  קטנים  לילדים  אם 

כוח. טעם. עוד קפה. עוד סוכר.

ַּבֶּדֶרְך ְלֵבית ַהָּקֶפה,/ ִמַּתַחת ַלֲהָצפֹות ַהָּקֶפה ְוַהֻּסָּכר 
ִנְקוֹות  עֹוד  ֶׁשָּלנּו  ַהָּלׁשֹון  ִעְּקבֹות  ַאֲחָריו,/  ַהִּנְגָרר 

ָׁשם.

כך  גם בשיר 'המצאת השמחה'

ָהַלְכִּתי ָּבְרחֹובֹות ְוִקַּבְצִּתי ַאֲהָבה/  ֲעבּוֵרְך/ ְוָקֶפה/ 
ֲעבּוִרי,/ ֶׁשאּוַכל ְלאֹוֲהֵבְך/ ִמְּבִלי ֶׁשֻאַּכל.

מאמינה  איני  הזאת.  הריאליה  את  אוהבת  אני 
לתחושות  שותפות  שאינן  ואם  אשה  שיש 
את  המצדיקה  היא  הזאת  האוניברסליות  הללו. 
כתיבת השירה, על החשיפה הרבה שבה. ומתוך 
השני,  האלמנט  מתגלה  השגרה  של  הסיזיפוס 
הקסם שהשירה נותנת, הכוח שבמילים, יכולתן 
הנשיאה.  ביכולת  ולכן  העול  בניסוח  הפלאית 
בעמעום השגרה, בהתרוממות ממנה. המשוררת 

יודעת ואוהבת להשתעשע במשחקי מילים.

ְּתַזֶּכה  ַהִּמְקַלַחת  ֵּתֶכף  ֲאָבל  ַלֵּׁשָנה,/  ַּתְחִליף  ֵאין 
ַּתְחִליף  ִחּתּול,/  ַּתְחִליף  ֲעֻמָּקה./  ִּבְנִׁשיָמה  אֹוָתְך 

ִסיָנר, ָסִדין, ְּתנּוָחה./

ַּתְחִליִפי ָׁשד./ ַּתְחִליֵפי ָחָלב,/ ַּתְחִליף אֹוִתי ְלָׁשָעה,/ 
ַּתְחִליף אֹוִתי.

וגם -

ַאַחת  ֶרֶגל  ַעל  קֹוֶפֶצת  ַּגם  ַההֹוָרה,/  אֹו  ַההֹוֶרה 
ֶּדֶרְך ָּכל ַהִּמְכׁשֹוִלים/ ְוַגם רֹוֶקֶדת הֹוָרה ַעל ָהֶרֶגל 
ֶׁשּנֹוְתָרה,/ ִאם ֶזה ַמה ֶׁשֶּצֱאָצֶאיָה ּתֹוְבִעים ִמֶּמָּנה./ 

ּתֹוַבַעת ְּתׂשּוַמת ֵלב/ ַרק ְּכֶׁשְּכָבר טֹוַבַעת.

וגם -

ִצְרעֹות חֹם/ ָצרֹות ָעֵלינּו/ ְמֵצרֹות ְצָעֵדינּו/ ִּבְגַלל 
ָלּה  ֵאין  ֵּביֵנינּו,/  ָּפְׁשָטה  ַאֲהָבה  ַּבּצֶֹרת  ַהּקֹר,/  ָצַרת 
ְוֵאיְך ָיבֹוא ֶּגֶׁשם  ְּכָבר צּוָרה./ ֵאיְך ִנְׁשּתֹק אֹוָתּה?/ 

ְׂשחֹוק?

עם זאת, יש  בשירים לא מעט חזרות נושאיות 
וגם חזרות על מילות מפתח בעולמה הפואטי של 
חיימוביץ׳. מילים כמו בטן, כאב, ילדתי ואחרות 

החזרתיות  מעט.  לא  מופיעות 
מעוררת  והמילולית  הנושאית 
גם  אך  לאות  תחושת  לעתים 
משרתת היטב את שנאמר, מדגישה 
מעגל  על  שבחזרה  העייפות  את 

המצבים והתחושות הנלוות להם.

לאורך השגרה ולאורכו של הספר 
החוצה  זה  ממשי.  מסע  נפרש 
וכולל  מה?(  )אחר  בחיפוש  ארצות 
ג'ט  ויבשות,  ימים  זרות,  מדינות 
לג וחזרה. המסע רקום מתוך מסע 
פיזי של הגירה שעברה המשוררת, 
באופן  הנחיתה  אורות  את  מפרש 
נוסף, כשיבה ממרחקים ומתקופה ממושכת של 

היעדרות, כלומר מגלות.

ָיַרְדִּתי ִמְּנָכַסי / ָעִליִתי ַאְרָצה.

זאת, המסע "האמיתי" הוא הפנימי, הנפשי.  עם 
זה המתקיים בנפש המשוררת באשר תהיה ובכל 
ככותבת  לילדות,  כאם  זוג,  כבת  כאשה,  עת, 

וכגוף חי בעולם.

ָמנֹוַח,/  ְוֵאין  ָוָנד/  ָנע/  ֶׁשִּלי  ְוֶהָעצּוב  ַהָּגדֹול  ַהּגּוף 
ֹלא נֹוַח/ לֹו./ ָנע ָוָנד ֵּבין ַיָּבׁשֹות.

וגם -

ַהַּמָּטלֹות,/  ֵּבין  ֲחָׁשִאית,/  ָעל  ִּגּבֹוַרת  ָעָפה,/  ֲאִני 
חֹוָצה ְּבִדיֻדּיֹות, ַיָּבׁשֹות ְוֶאגֹו/ ְּכֵדי ְלַטֵּפל ָּבֶכן.

מכל התעופות - תקווה ממשית לקראת נחיתה 
בשלום, דבר מה שלם וטוב.

ַהַּמֲעִמיָסה  ַּכף  ַהּטֹוָבה,/  ַהִּתְקָוה  ֵּכף  ֶאל  ְלֵהָאֵסף 
ָסָלט ְלַצד ֲחִביָתה,/ ַּכף ָיד, ֶׁשֶּתֱאסֹף אֹוָתן ַהַּבְיָתה, 

ְּתַחֵּבר ְנֻקָּדה ְלַקו, ֶאל ִמָּטה, ֶאל ֵׁשָנה ַרחּוָמה.

גם תקווה לקראת אורות המראה ואורות נחיתה 
במובן הארספואטי -

ַיֲהֹפְך  ַהּגּוף  ַּגם  ַהִּמִּלים/  ְּבִעְקבֹות  ְלִכי,  ְלִכי, 
ַאַחר  ּדֹוֵלק/  ִמְׁשָקל  ֲחַסר  ֲאִוירֹון  ַלֲאִוירֹוִדיָנִמי,/ 
ִמִּלים ִּכְבדֹות ִמְׁשָקל./ ְלִכי, ְסִעי, ָּתטּוִסי אֹו ִּתְנְׁשִמי,/ 
ִלְהיֹות  ִאֵּמְך,/  ָאִביְך, ְׂשַפת  ֵּבית  ֵמַאְרֵצְך, מֹוַלְדֵּתְך, 
ּגֹוי ָּגדֹול, ְּבָרָכה ְקַטָּנה./ ְלִכי, ְסִעי, ָּתטּוִסי, ִּתְתַּגְלְּגִלי 

אֹו ִּתְנְׁשִמי,/ ֵמחֶֹמר ִּבְתנּוָעה ַלֲאִויר ֻמְפָרְך.

הספר אינו מחולק לשערים, שיר נוגע בשיר, דבר 
שיר  בכל  במשולב.  הכל  בנושא,  נושא  בדבר, 
כשלעצמו ובספר כקורפוס. כמו בחיים, מתחשק 
לומר. משחק של איזון בין שמחה לצער, בין יופי 
לקושי, בין הרחום למכוער, בין הפנים לחוץ, בין 
חיימוביץ'  לומר.  ומה שמקובל  העירומה  האמת 
לעולם אינה מעגלת פינות. טייסת שירה מדויקת 

ואמיצה.

ִחּדּוׁש ַּבְּנִסיָעה.          .ַאֲחֵרי ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְׁשנֹות ּגֹוָלה,/ ֲאִני ְמַגָּלה,/ ֶׁשֵאין 

מאיה ויינברג


