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ולפיכך, אל לה לצפות לתקציבים ממשלתיים, ולמעמד ציבורי.

כלומר, אם העוסק בכתיבת שירה מבקש להיות משורר בעל מעמד 
מקצועי, להיות זכאי לתקציבים ולתמיכה - עליו להתייחס אל השירה 
השלכות  בעל  כתוצר  השירה  את  לקבל  עליו  בכך,  פרופסיה.  כאל 

חברתיות ולפיכך מתבקש כי יעמוד בכמה תנאים:

תנאי ראשון הוא שהשירה תהיה בעלת חשיבות או משמעות לחברה. 
או  מבקרים  ידי  על  קבלה  השיר,  איכות  להיות  יכולה  המשמעות 
חוקרים או קבלה על ידי הקהל - ממש כפי שבכל תחום עשייה )כולל 

אמנותי( מתבקשת מידה של חשיבות התוצר. 

יצירתו. בשדה  על  לביקורת  הוא המוכנות של המשורר  נוסף  תנאי 
השירה היום קיים חשש מביקורת ואפילו איבה כלפי מבקרים. בין 
לטורי  תגובה  טורי  של  החדשה  בנטייה  זאת  לראות  אפשר  השאר 
שמתקשה  כמי  היוצר  את  שמציגה  נטייה  'הארץ'.  בעיתון  ביקורת, 
לקבל ביקורת בצורה פתוחה. כל פרופסיה רצינית - כולל אמנותית 
- מחייבת אפשרות וצורך להעביר ביקורת. בלעדי פתיחות לביקורת, 

תחום איננו פרופסיה אלא תחביב.

כמבקר פנו אלי לא מעט פעמים מי שפרסמו שירים או ספר )בהוצאה 
עצמית בדרך כלל( שלא קיבל הדים. לרוב פנו כדי לקבל חוות דעת 
או כדי שאכתוב על הספר. במרבית הפעמים שבהן נעתרתי - משום 
שמצאתי בספר או בכותב די איכויות כדי לצפות לצמיחה של משורר 
ביקורת  לנוכח  הכותב  מצד  בהפתעה  נתקלתי   - בהמשך  משמעותי 
שביטאתי על יצירתו. אך ביקורתיות זו היא הכרחית בעבור משורר 
המצפה לקחת חלק בשדה הציבורי של השירה, ולכן אותם משוררים 
שביקשו בדיוק את זה, זכו לפרסום ביקורת על יצירתם. אם לא היו 
מבקשים זאת, לא היה מקום לפרסם ביקורת על יצירתם, אשר גם אם 
היה בה ניצוץ של איכות, היתה חובבנית. )אגב, פרסום ספר בהוצאה 

עצמית או בהוצאה מבוססת איננו מדד האיכות.(

סרטים  על  ביקורת־חובבים  על  אצביע  לכוונתי,  מעניינת  כהדגמה 
כתיבת  שכולל  ומרתק  ענקי  לתחום  שהפכה  הברית(,  )בארצות 
לכך.  המוקדשים  פופולריים,  יוטיוב  ובערוצי  בבלוגים  ביקורות 
אחד הערוצים - Emergency awesome )כמותו יש עוד עשרות 
ומאות( - הוא ערוץ של צעיר בשם צ'רלי שניידר, המעלה מדי יום 
סרטונים על סרטים ותוכניות טלוויזיה ובהם הוא מדבר אל המצלמה. 
יש לו מעל שני מיליון מנויים והסרטונים זוכים למאות אלפי צפיות. 
אלו מקדישים זמן לסרטונים שכל תכליתם ביקורת תוכניות טלוויזיה 
וסרטים, ביניהם גם יוצרי קולנוע. למשל כריס המסוורת'  כוכב הסרט 
"ת'ור: רגנרוק" סיפר כי בעקבות ביקורת באחד מאותם ערוצים הוא 

שינה לא מעט את האופן שבו גילם את דמותו של ת'ור.

לאנשי השירה קל להתעלם מדוגמאות אלו, משום שמדובר בקולנוע 
הוליוודי, והסרטים אינם רק יצירות אמנות אלא גם מוצרים בתעשייה 
מורכבת ומפותחת. אך לדעתי מדובר בהשראה מעניינת של מרחב 
ביקורתי משמעותי, שהוא עצמו מייצר שיח רחב סביב יצירות אמנות 
בין   - העברית  השירה  סביב  מאוד  מעט  שמתקיים  שיח  ותרבות. 
השאר בגלל האי בהירות שבין תפיסת השירה כתחביב - ולכן כזו 
להעביר  אפשר  ואז  כפרופסיה   השירה  לבין  לבקר,  אפשרי  שבלתי 
עליה ביקורת משום שמדובר בתוצר חברתי ותרבותי בעל משמעות 
לזולת. שיח ביקורתי מתקיים היום - במרשתת, בכתבי העת ובעיתון 
הביקורתי  ביחס לשיח  ודאי  למדי,  במידה מצומצמת  אך   – ׳הארץ׳ 

והציבורי שהיה אפילו לפני עשור.

שדה השירה יכול להכיל את הסקאלה הרחבה שבין תחביב לפרופסיה. 
בנוסף, ממש כמו תחומים אחרים - בהם משחק, ספורט ושדות אמנות 

למיניהם, יכולה להתקיים ניעות בין מי שעוסק בתחום כתחביב למי 
שעוסק בו כפרופסיה. לכולם יש מקום וכולם מוזמנים.

אך מי שמתיימר להיות משורר "רציני" )משום שאין לי מושג מהו 
ובמחויבויות  בחובות  לשאת  מוכן  יהיה  כי  ראוי  אמיתי"(  "משורר 
עיצבו  שאחרים  "משורר"  התואר  את  לשאת  רק  ולא  זה,  שדה  של 
עבורו בשנות העבר. כלומר, המוכנות להשקיע זמן ומאמץ, ללמוד 
אני  ממנה.  ולצמוח  ביקורת  לקבל  המוכנות  ובעיקר  ולהשתפר, 
סבור כי הניסיון של כותבים לקבל מעמד "רציני" בעודם ממשיכים 
לבקש הגנה בעיסוקם בשירה כחובבים, הוא חלק מהפער בין ציפייה 
מאוד  קל  שבו  מצב  לבין  ציבורי  ומעמד  אמירה  בעלי  להתעלם ממשוררים ומשיריהם.           .למשוררים 

אלי יונה

ירושלים החדשה

 I will not cease from mental fight
 Nor shall my sword sleep in my hand
 Till we have built Jerusalem
In Englands green and pleasant land

Jerusalem/William Blake

ֵּמר ֲעַנן ָאָבק  ַלִים ָהַאְנְּגִל־ָיּה ִהּתַַ יטּוַטי ַהְּתכּוִפים ִּבירּוָשׁ ְּבֶאָחד ִמִּשׁ
ב ִויְלֶיים ְּבֵליק ַּבֲאֶרֶׁשת ָּפִנים זֹוֶהֶרת  ְּבּׁשּוֶליָה ַהַּמְצִהיִבים ְוָעָליו ָיַשׁ

ְּכֶׁשל ֶׂשה ָהֱאֹלִהים זֹוֶהֶרת זֹוֶהֶרת ְוַרֲעַנָּנה ַּגם ֶּכָהִרים ַהּמֹוִריִקים 
ֶׁשֵּתֵאר ְּבאֹותֹו ִׁשיר ָחזֹון.

ָאז ְׁשַאְלִּתיו ְּבִחּיּוְך: ְּכָבר ֶהְחַלְפָּת ֶאת ָאִחיָך רֹוֶּבְרט ַעל ַמַּצע ֶהָעָנן?
ְוהּוא ֱהִׁשיַבִני ְּבִחּיּוְך: ֲהֹלא ֲאִני ָאִחי רֹוֶּבְרט.

ּוִאין ֵּבין ָהֵעֶדן ְוַהְּׁשאֹול ָׁשַאְלָּת ֶאת ְיֶחְזֵקאל ִויַׁשְעָיהּו  ְּבֶטֶקס ַהִּנֹשּ
ְּבִכְבׁשֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲהַּתְרֶׁשה ִלי ִלְׁשאֹול אֹוְתָך ַּכּזֹאת?

ֲאִני ַּגם ַאָּתה, ָאז ְׁשַאל ֶאת ַעְצְמָך ְּבַעְצְמָך.
ֵאיְך ֶזה ֶׁשָחזֹון ַהְּנִביִאים ָהָאּפֹוָקִליְּפִטי ֲעַדִין ֹלא ִהְתַּגֵּׁשם?

ִהְתַּגֵּׁשם ּוִמְתַּגֵּׁשם ִטִּפין ִטִּפין. ָּכל ְנִביא ַזַעם ָחָזה ְּבֵעיֵני רּוחֹו ֶאת 
ָּכל ֻּפְרָעֻנּיֹות ָהעֹוָלם ְּבַבת ַאַחת ְּבֹלא ִמְרַוח ַהָּׁשִנים ֵּביֵניֶהן ְוָטָעה 

ַלְחׁשֹב ֶׁשּבֹוא ָּתבֹוא ָהָרָעה ְּבַבת ַאַחת. ִמְצַרִים ַהְּגדֹוָלה ֶנְחְרָבה 
ְּבֶעֶׂשר ַמּכֹות, ֵּכן ַּגם ָהעֹוָלם ֵיָחֵרב ְוַאַחר ִיָּבֵחר ֵמָחָדׁש.

ְירּוָׁשַלִים ַהֲחָדָׁשה ֶּבֱאֶמת ִּתָּבֶנה ְּבַאְנְּגִלָּיה?
ְירּוָׁשַלִים ַהֲחָדָׁשה ִּתָּבֶנה ְּבָכל ָמקֹום.

ָאז ַמּדּוַע ָמַחְקָּת ַּבּסֹוף ֶאת ַהִּצּטּוט "ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם ה' ְנִביִאים" 
ְּכִעְקבֹות ֵהֶלְך ַּבִּמְדָּבר?

ִּכי ִאם ָּכל ָהָעם ְנִביִאים, ָּכל ָהָעם ְמֻׁשָּגִעים.
ֵמיִמי? ְוַעד ָמַתי ְּתַרֵחף ְלָך ַעל ָעב ָעָנן, ְיִדיִדי ַהְׁשּ

ָאז ָרָחב ִחּיּוכֹו ְוִנְׁשְמָעה ַּבת קֹולֹו ַהְּמַצְחֶקֶקת ְּכִטּפֹות ֶּגֶׁשם 
ְקִּלילֹות: ַעד ֶׁשַּתֲחִליף אֹוִתי, ַּכּמּוָבן.

ֶהָעָנן ִהְתּפֹוֵגג לֹו ְּכַאְדָוה ַּבַּמִים ַוֲאִני ְּכָבר ִהַּגְעִּתי ְלַאֲחִרית ַהּיֹום.

  


