טייסת שירה
גילי חיימוביץ' :אורות נחיתה ,ספרי
'עתון  88 ,2017 '77עמ'
המרשתת אינה מגדירה בדיוק מהם אורות
נחיתה .מפליא הדבר אבל גם בעידן המקוון,
המציף במידע עד אובדן חושים ,אין פירוט
ברור על מהות אורות אלו .אפשר להזמין
כאלו בעלי־אקספרס ,אבל אי־אפשר לדעת
במה מדובר .נשארת האסוציאציה החופשית
שמעלה צמד המילים :פנסים קבועים ,בהירים,
מאירים למרחוק ,גשם או שמש ,ומסמנים את
המקום הבטוח לנחות בו  -לא חשוב מהיכן
את חוזרת ,כמה רחוק ,כמה זר .אורות נחיתה
הם סמל השיבה הביתה למקום מוכר ומוגן על
פני האדמה ,אבל גם סוף מסע וסוף הרפתקה.
לא כל אחד יודע להנחית עצמו בשלום ולא כל
הנחיתות חלקות .למעשה ,כלל אצבע בעולם
הטיסה טוען שהמראה ונחיתה הן המסוכנות
ביותר .מתוך המחשבות הללו נפתחת הקריאה.
העכבישה
ְר ִאיֵ ,אינֵ ְך יְ כֹולָ ה לִ ְטוֹות ֵ
קּורי זָ ָהבִּ /בכְ ִפּיָ הַ /.רק
לְ ַא ַחר ֶׁשּיֵ ְצאּו ֵמ ֶח ְׁשכַ ת ַה ַּביִ תֵּ /,בית ַה ְּבלִ ָיעה/,
הּופזּוְ /,
לָ אֹורַ /ה ְּמפ ָֹרזּ /,תּוכְ לִ י לָ ַד ַעת ִאם ְ
הּופרּו/
תּופר יִ ְפ ָע ֵתְךְׁ ,ש ִת ָיק ֵתְך.
וְ ַ
את הספר פותח השיר 'העכבישה' והוא שומר על
סיכויים הוגנים בין טוב לרע .המשוררת יכולה
לטוות בחשכה קורים ,כלומר שירים ,כמיטב
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
יפעתה תופר ,כלומר ,יופיה ,חנּה .מדוע? אינני
יודעת .אולי כיוון שבכל חשיפה יש הרעדת
הקורים הדקים ,נגיעה לא עדינה ,מכאיבה.
העכבישה תמשיך בשלה ,כלומר לטוות שירים.
בזה כוחה וזו יכולתה .לכן מדובר בשיר מכונן
עבור הספר ,וטוב שהועמד במקום המחייב -
השיר הפותח .זהו ספר שיריה השביעי של גילי
חיימוביץ' ,עכבישה מנוסה.
מכאן ,שני קולות ילכו ויתחזקו במקביל ככל
שתעמיק הקריאה .מחד ,האכזבה שבנחיתה,
במסגרת זוגיות ומשפחה ,בהיות האני העצמי
הקבוע .ומנגד  -הניסיון העיקש להתעלות מעל
כל זה ,למצוא כוח ,למצוא חן ,אושר ,לכתוב
שירים ,להתנחם במילים ,בקסם שלהן.
ְצ ִריכִ ים ָהיִ ינּו לִ ְחיֹות ְּב ַקיִ ץ נִ ְצ ִחיֲ /א ָבל ֲא ִפּלּו סֹוף
בּועֵ /
אֹותנּו ֶאל ְּת ִחּלָ תֹוָ /,ק ָר ָקל ְמנַ ֶּסה
יֹורק ָ
ַה ָּׁש ַ
לִ ְתּפֹס זְ נָ בֹו.
המתח בין מה שהובטח ,צריך היה להיות ,לבין מה
שיש בפועל .כך למשל בשיר 'חומוס ושמפניה'.
הארצי והעממי והזול למול הפנטזיה .כך אפילו
ביום החתונה ,המבטיח החזקת קלישאות יותר
מכל ומתנפץ אף הוא:
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ֵ
יֹותר
ַהּכֹוסֹות ּכָ ל ּכָ ְך
יָ פֹות ִמ ֶּמּנִ י /.לַ ְמרֹות ֶׁש ֲאנִ י
ַהּכַ ּלָ ה//.
...
ְּב ִׂש ְמלַ ת ּכַ ּלָ ה ְּבגֹון ְקלִ ַּפת
ֶ
ּתֹוא ֶמת ֶאת
ֵּב ָיצהִ /.היא
ֶצ ַבע ָה ֲא ַפ ְר ֵסק ֶׁשל ֲחתּולָ ִתי/,
ֵ
יֹותר ִמ ֶּׁש ֲאנִ י ֶ
ּתֹוא ֶמת ֶאת
ַּב ֲעלִ י.
וכך גם בהמשך .החזקת
בית .גידול הבנות.
נֵ ֵצא לָ ׁשּוט ְּבגֹונְ ּדֹולָ ה
ְמ ֻע ְר ֶסלֶ ת ָחלָ בַ /על ַה ִּמ ְד ָרכֹות ַה ָּצרֹותֵּ /,בין
אֹופּנַ יִ ם /.זַ ן
צֹואת ַהּכְ לָ ִבים וְ ָה ַ
ִמכְ ׁשֹולֵ י ַּפ ֵחי ַהּזֶ ֶבלַ ,
רֹומנְ ִט ָיקה ֶׁשּלָ נּו.
ַא ֵחרָ ,ה ַ
הרבה קפה דרוש כנגד עייפות הזאת ,הפיזית
והמנטלית .נדמה שרק כך אפשר להמשיך .כל
אם לילדים קטנים יודעת זאת .כל מה שנותן
כוח .טעם .עוד קפה .עוד סוכר.

מופיעות לא מעט .החזרתיות
הנושאית והמילולית מעוררת
לעתים תחושת לאות אך גם
משרתת היטב את שנאמר ,מדגישה
את העייפות שבחזרה על מעגל
המצבים והתחושות הנלוות להם.
לאורך השגרה ולאורכו של הספר
נפרש מסע ממשי .זה החוצה
ארצות בחיפוש (אחר מה?) וכולל
מדינות זרות ,ימים ויבשות ,ג'ט
לג וחזרה .המסע רקום מתוך מסע
פיזי של הגירה שעברה המשוררת,
מפרש את אורות הנחיתה באופן
נוסף ,כשיבה ממרחקים ומתקופה ממושכת של
היעדרות ,כלומר מגלות.
יָ ַר ְד ִּתי ִמּנְ כָ ַסי ָ /עלִ ִיתי ַא ְר ָצה.
עם זאת ,המסע "האמיתי" הוא הפנימי ,הנפשי.
זה המתקיים בנפש המשוררת באשר תהיה ובכל
עת ,כאשה ,כבת זוג ,כאם לילדות ,ככותבת
וכגוף חי בעולם.

ַּב ֶּד ֶרְך לְ ֵבית ַה ָּק ֶפהִ /,מ ַּת ַחת לַ ֲה ָצפֹות ַה ָּק ֶפה וְ ַהּסֻ ּכָ ר
ַהּנִ גְ ָרר ַא ֲח ָריוִ /,ע ְּקבֹות ַהּלָ ׁשֹון ֶׁשּלָ נּו עֹוד נִ ְקוֹות
ָׁשם.

נֹוח/,
ַהּגּוף ַהּגָ דֹול וְ ֶה ָעצּוב ֶׁשּלִ י נָ ע /וָ נָ ד /וְ ֵאין ָמ ַ
נֹוח /לֹו /.נָ ע וָ נָ ד ֵּבין יַ ָּבׁשֹות.
ֹלא ַ

כך גם בשיר 'המצאת השמחה'

וגם -

ָהלַ כְ ִּתי ָּב ְרחֹובֹות וְ ִק ַּב ְצ ִּתי ַא ֲה ָבהֲ /ע ֵ
בּורְך /וְ ָק ֶפה/
אֹוה ֵבְךִ /מ ְּבלִ י ֶׁש ֻאּכַ ל.
ֲע ִ
בּוריֶׁ /,שאּוכַ ל לְ ֲ

ּבֹורת ָעל ֲח ָׁש ִאיתֵּ /,בין ַה ַּמ ָּטלֹות/,
ֲאנִ י ָע ָפהּ /,גִ ַ
חֹוצה ְּב ִד ֻידּיֹות ,יַ ָּבׁשֹות וְ ֶאגֹוּ /כְ ֵדי לְ ַט ֵּפל ָּבכֶ ן.
ָ

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

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

ֵאין ַּת ְחלִ יף לַ ֵּׁשנָ הֲ /,א ָבל ֵּתכֶ ף ַה ִּמ ְקלַ ַחת ְּתזַ ּכֶ ה
אֹותְך ִּבנְ ִׁש ָימה ֲע ֻמ ָּקהַּ /.ת ְחלִ יף ִחּתּולַּ /,ת ְחלִ יף
ָ
נּוחה/.
ִסינָ רָ ,ס ִדיןְּ ,ת ָ
אֹותי לְ ָׁש ָעה/,
ַּת ְחלִ ִיפי ָׁשדַּ /.ת ְחלִ ֵיפי ָחלָ בַּ /,ת ְחלִ יף ִ
אֹותי.
ַּת ְחלִ יף ִ
וגם -
הֹורהּ /,גַ ם ֶ
ַה ֶ
קֹופ ֶצת ַעל ֶרגֶ ל ַא ַחת
הֹורה אֹו ַה ָ
הֹורה ַעל ָה ֶרגֶ ל
רֹוק ֶדת ָ
ֶּד ֶרְך ּכָ ל ַה ִּמכְ ׁשֹולִ ים /וְ גַ ם ֶ
ּנֹות ָרהִ /,אם זֶ ה ַמה ֶׁש ֶּצ ֱא ָצ ֶא ָיה ְ
ֶׁש ְ
ּתֹוב ִעים ִמ ֶּמּנָ ה/.
טֹוב ַעת.
ׂשּומת לֵ בַ /רק ּכְ ֶׁשּכְ ָבר ַ
ּתֹוב ַעת ְּת ַ
ַ
וגם -
ִצ ְרעֹות חֹםָ /צרֹות ָעלֵ ינּוְ /מ ֵצרֹות ְצ ָע ֵדינּוִּ /בגְ לַ ל
ָצ ַרת ַהּקֹרַּ /,בּצ ֶֹרת ַא ֲה ָבה ָּפ ְׁש ָטה ֵּבינֵ ינּוֵ /,אין לָ ּה
אֹותּה? /וְ ֵאיְך יָ בֹוא ּגֶ ֶׁשם
צּורהֵ /.איְך נִ ְׁשּתֹק ָ
ּכְ ָבר ָ
ְׂשחֹוק?
עם זאת ,יש בשירים לא מעט חזרות נושאיות
וגם חזרות על מילות מפתח בעולמה הפואטי של
חיימוביץ׳ .מילים כמו בטן ,כאב ,ילדתי ואחרות

ּטֹובהּ /,כַ ף ַה ַּמ ֲע ִמ ָיסה
לְ ֵה ָא ֵסף ֶאל ּכֵ ף ַה ִּת ְקוָ ה ַה ָ
אֹותן ַה ַּביְ ָתה,
ָסלָ ט לְ ַצד ֲח ִב ָיתהּ /,כַ ף יָ דֶׁ ,ש ֶּת ֱאסֹף ָ
חּומה.
ְּת ַח ֵּבר נְ ֻק ָּדה לְ ַקוֶ ,אל ִמ ָּטהֶ ,אל ֵׁשנָ ה ַר ָ
גם תקווה לקראת אורות המראה ואורות נחיתה
במובן הארספואטי -
לְ כִ י ,לְ כִ יְּ ,ב ִע ְקבֹות ַה ִּמּלִ יםּ /גַ ם ַהּגּוף יַ ֲהפְֹך
ירֹודינָ ִמיֲ /,אוִ ירֹון ֲח ַסר ִמ ְׁש ָקל ּדֹולֵ קַ /א ַחר
לַ ֲאוִ ִ
טּוסי אֹו ִּתנְ ְׁש ִמי/,
ִמּלִ ים ּכִ ְבדֹות ִמ ְׁש ָקל /.לְ כִ יְ ,ס ִעיָּ ,ת ִ
ֵמ ַא ְר ֵצְך ,מֹולַ ְד ֵּתְךֵּ ,בית ָא ִביְךְׂ ,ש ַפת ִא ֵּמְך /,לִ ְהיֹות
טּוסיִּ ,ת ְתּגַ לְ ּגְ לִ י
ּגֹוי ּגָ דֹולְּ ,ב ָרכָ ה ְק ַטּנָ ה /.לְ כִ יְ ,ס ִעיָּ ,ת ִ
נּועה לַ ֲאוִ יר ֻמ ְפ ָרְך.
אֹו ִּתנְ ְׁש ִמיֵ /,מח ֶֹמר ִּב ְת ָ
הספר אינו מחולק לשערים ,שיר נוגע בשיר ,דבר
בדבר ,נושא בנושא ,הכל במשולב .בכל שיר
כשלעצמו ובספר כקורפוס .כמו בחיים ,מתחשק
לומר .משחק של איזון בין שמחה לצער ,בין יופי
לקושי ,בין הרחום למכוער ,בין הפנים לחוץ ,בין
האמת העירומה ומה שמקובל לומר .חיימוביץ'
לעולם אינה מעגלת פינות .טייסת שירה מדויקת
ואמיצה.

.

ַא ֲח ֵרי ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ְׁשנֹות ּגֹולָ הֲ /,אנִ י ְמגַ ּלָ הֶׁ /,ש ֵאין
			
ִחּדּוׁש ַּבּנְ ִס ָיעה.

מאיה ויינברג

