הפרטני אוהב את הרגע הקטן ,המוחשי ,שדווקא
הוא נחקק בזיכרון .החיטוט בארנק אינו מבקש
לומר דבר :עושר או עוני ,נדיבות או קמצנות של
האם ,מערכת היחסים עם הבת  -כל הנושאים
הגדולים האלה אינם חשובים ,חשוב רק התיאור
השקט ,המאופק.
במעט מן השירים העדר הדרמה מותיר תחושת
אכזבה מסוימת ,של שיר המסתיים בלא שאמר
דבר .גם אם זאת הכוונה ,כפי שתואר עד כה,
לפעמים עדיין נותרת תחושה סתמית מעט.
חולשה מסוימת קיימת גם בשירים המתארים
דמויות גבריות – אלה נותרות רחוקות ,אבל
אין מדובר במרחק של חלום ,ערפל מכוון ,אלא
פשוט מרחק מהדמות המתוארת ,זרות סתומה.
אבל גם בשירים אלה יש עניין ,וקוראי השירה
העברית זקוקים לקצת קור וזרות.
בעולם רועש ,האיפוק כרוך בזרות .כך למשל
מתוארת חבורה צוחקת ,וההתמקדות היא בצחוק
כמו בחפץ" :לְ ֶפ ַתע ַה ּכֹל ָר ַעׁשַ .ה ְ ּצחֹוק ֵהגִ ַיח ִמ ּ ָכל
ֵע ֶברִ /.ה ְצ ֵ
טֹופףְּ .פ ָּר ִצים נִ ְד ֲחסּו ֶּב ָחלָ לֵ /.ה ִדים
ִה ְת ְ
עֹוררּוְׁ ,ש ִריקֹות ָח ְׁשקּו ַּב ּ ְכנָ ַפיִ ם –ַ /הּקֹולֹות
נֹורא ".יש משהו קפקאי בתיאור
ִה ְת ַע ְ ּצמּו ָ
של המתבונן בצחוק מתוך ריחוק .שירתה של
קוריאל מתגמלת את הקורא הקשוב .יש לקוות
שהספר המקוון יהפוך לספר בדפוס בעתיד ,כך
שיאפשר קריאה קשובה יותר מזו האפשרית מול
				
המסך.

.

יובל גלעד

המשורר כדימוי
שירה כהן :פנקסי התבוסה' ,לימבו -
לתרבות עצמאית' ,בתמיכת קרן יהושע
רבינוביץ' לאמנויות  57 ,2018עמ'
נדיר שמשורר מקדים ומסביר את שירתו ,כפי
שעושה זאת שירה כהן בהקדמה לספרה השני,
ובה היא מסמנת לקורא קריטריונים שהנחו את
כתיבת שיריה בו ..." :לכתוב בין השאר גם על
מה שמכונה או מוגדר לרוב כנושאים 'ביוגרפיים'
או 'אישיים'( "...עמ'  ..." ;)6לעסוק בתבוסה ּכְ רגע
או כמצב של הכרה בחוסר האפשרות להיחלץ
מהמלכודת [מלכודת (פרדס  )2014הוא שם
ספרה הראשון של המחברת] .להשאיר את שם
הספר פנקסי התבוסה ,למרות הגילוי על שם
ספרו הדומה של המשורר יעקב ביטון מחברות
התבוסה (הליקון  )2013ומתוך המחשבה כי ייתכן
שתחושת התבוסה היא..." :תופעה משותפת לבני
הדור שלנו" (עמ' .)7
נדירה אף יותר התופעה שבה נוסף מידע חוץ
שירי  -בהסברים המופיעים בדרך כלל בסוגריים
ובהערות שוליים ,כשם שהמשוררת מקפידה
לנקוט כמעט בכל אחד משיריה .ייתכן שבדרך
זו מתגלם ניסיון לקרב את זווית ראייתו של

הקורא לזווית ראייתה ולצמצם את אפשרויות
פרשנותו .אף ייתכן שבתיאורה של סיטואציה,
הרגשה ,הלך הרוח ,או מחשבה בשיר ,מזוויות
ראייה לא רק של כותבת אלא גם של קוראת,
מבקרת ,מפרשתָ ,ק ֵטן בעיניה המרחק בינה
לבין הדימוי ,המילה ,השורה הלירית .אולם אין
ספק שבשיתוף הקורא בהקשריה התרבותיים־
אסוציאטיביים ובכוונותיה ,בא לידי ביטוי ייחוד
כתיבתה של כהן :בדיאלוג שהיא מנהלת בינה
לבין עצמה הופכת התבוסה  -שהיא הלייט
מוטיב הגלוי בספר  -לניצחון פואטי של דימויה
כאמנית מודעת.
להדגמת הנאמר ,נבחר השיר הראשון (עמ' :)8
"מי ֵ
אֹוה ִביםֵ /אּלּו ֶׁש ְּמכַ ִּבים ֶאת ָהאֹור /-
ִ
יֹוד ַע ָמה ֲ
ֵר ַיח ַהּלַ יְ לָ ה ֵ
ּדֹורׁש ֵמ ֶהם ׁשּוב /לָ ֶר ֶדת ַּב ִּמ ְדרֹונֹות ֶאל
רֹוצים ִמ ֵּמְך ַמ ֶּׁשהּו /אֹו ֶׁשּזֹו
לֹומר ֵהם אּולַ י ִ
ַהּיָ םּ( / /כְ ַ
ְס ָתם נְ ִטּיָ ה ֶׁשּכָ זֹאת) /זֶ ה ֹלא ַה ַחּלֹון ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ָר ִאית/
ֲא ִפּלּו ֹלא ָּד ָבר ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ְּתּ(ִ //ב ְתנּועֹות ּגְ דֹולֹות ֶׁשל
ֵ
לֹוחםַ /א ְּת ְמ ַס ֶּמנֶ ת לָ ֶהם ֵ -הם ְ
לֹומר ֵהם
יֹוד ִעיםּ /כְ ַ
ְ
רֹוצה לְ ַב ֵּטל ֶאת ַמה
יֹוד ִעים ֶׁש ַא ְּת ִמ ְת ָח ֶר ֶטת /אֹו ָ
ֶּׁש ָא ַמ ְר ְּת) //וְ לָ רּוץ לַ ִּמ ְט ָּבח לְ ַח ֵּפׂש ִאם יֵ ׁש ַמ ֶּׁשהּו /
ָ(א ְמרּו לָ ְך ָּת ִמיד לִ ְדאֹג לְ ַע ְצ ֵמְך /וְ ָא ְמרּו ּגַ ם ֶׁש ֵאין
לַ ָּד ָבר ֲח ִׁשיבּות) /וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ( /-זֶ ה לְ גַ ְמ ֵרי ָּברּור)/
יִ ְב ַרח אֹו יִגְ נֹב אֹו יִ ְקׁשֹר ֲח ָבלִ ים /יֹוכִ ַיח לָ ְך ֶׁש ָּצ ַד ְק ְּת
אֹו ָט ִעית ְּ //-בכָ ל ִמ ְק ֶרה הּוא ֵמ ִבין ֶׁש ָאסּור /-
ָאסּור לָ ֶהם לְ ִה ְתיַ ֵחס ֵאלַ יִ ְך ּכָ כָ ה /וְ יָ כֹלְ ְּת לִ ְהיֹות
מֹותם".
לְ גַ ְמ ֵריּ /כְ ָ
השורה הפותחת את השיר
ֵ
יֹוד ַע ָמה
"מי
ִ
ב"שאלה"
אֹוה ִביםֵ /אּלּו ֶׁש ְּמכַ ִּבים ֶאת
ֲ
ָהאֹור" מובלת בידי המשוררת
לכיווני פרשנויות רבות פנים,
החל בפיוט"ֵ :ר ַיח ַהּלַ יְ לָ ה ֵ
ּדֹורׁש
ֵמ ֶהם ׁשּוב /לָ ֶר ֶדת ַּב ִּמ ְדרֹונֹות
ֶאל ַהּיָ ם"; עבור בהסברים
המנסים לעמוד על המניעים
הנסתרים או הנטיות של
לֹומר ֵהם אּולַ י
האוהבים "(ּכְ ַ
רֹוצים ִמ ֵּמְך ַמ ֶּׁשהּו ")....או
ִ
בדיאלוג שמנהלת המשוררת
עם מי שהיא מכנה "הם",
"(א ְמרּו לָ ְך ָּת ִמיד
ובאמירה כביכול חינוכיתָ :
לִ ְדאֹג לְ ַע ְצ ֵמְך ;")...ובמסקנהְ :
"ּבכָ ל ִמ ְק ֶרה הּוא
ֵמ ִבין ֶׁש ָאסּור ָ /-אסּור לָ ֶהם לְ ִה ְתיַ ֵחס ֵאלַ יִ ְך ּכָ כָ ה"...
נראה כי כך ,מבעד לחוויה המוצהרת של ה"אני"
הסובל ,הנכנע ,שבמרכז שירי הקובץ ,כובשת כהן
את מקומה בפרשנות אינדיווידואלית של שני
אלמנטים מובילים בגישה הפוסטמודרניסטית:
ריבוי הקולות ומות המחבר .שלא כמצופה,
בריבוי קולותיה היא "מחיה" את המחבר שרולאן
בארת "המית" ומנציחה את עצמה כל פעם
בדימוי אחר ,המפריד אותה ממה שהיא מכנה
"הם" ,ה"ההמון" .בשיר הבא מפלסת המחברת
את דרכה למימוש דימוי גבוה של עצמה דרך
דימוי דואלי של חיפה (עמ' :)10

יְפא | حيفا
ַח ָ
בֹוההֶׁ /ש ֲאנִ י ּגָ ָרה ָּבּה
ַהּנֹוף ַהּיָ ֶפה ֶׁשל ָה ִעיר ַהּגְ ָ
ּכַ ָּמה ָׁשנִ יםַ /,הּנֹוף ַהּזֶ ה ַמ ְס ִּתיר ַא ֲה ָבה /לָ ֶרגַ ע ֶׁשּבֹו
ִמ ְת ַקּיֵ ם ַה ִּמ ְפּגָ ׁשֵּ /בין ַה ַּמ ָּבט לְ ֵבין ַקו ַהחֹוףַ /.הּזָ ִרים
ֶׁשּגָ ִרים ּכָ אן ְּבע ֶֹמק ָה ָהרִּ /ב ְּטלּו ָּתכְ נִ ּיֹות ,עֹוד לִ ְפנֵ י
ֶׁש ָהיּוֵ /הם ְ
אֹומ ִרים ֶׁשּזֶ ה טֹוב /לַ ֲעקֹב ַא ֲח ֵרי ֵ /-אּלּו
יטים
ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ִמ ַּת ְח ָּתםֲ /.אנִ י נֶ ְחנֶ ֶקת ּכְ ֶׁש ֵהם ַמ ִּב ִ
ִּביֶ /,
חֹוׁש ֶבת ֵאיְך אּוכַ ל לְ נַ ֵּצ ַחֶ /את ִמי ֶׁש ַּמ ְס ִּתיר
טּוחֶׁ /ש ִּבגְ לָ לֹו ֲאנִ י נֶ ֱאלֶ ֶצת /לְ ִה ְצ ָט ֵרף
ֶאת ַה ַּצד ַה ָּׁש ַ
אֹותם ַהּזָ ִריםֶׁ /שּנִ גְ ָעלִ ים ֵמ ָה ֵר ַיח ֶׁשּלִ יָ /מ ָחר -
ֶאל ָ
ֶא ְטּבֹל עֹוד ַּב ֶּׁשלֶ גֶׁ /של ַא ַחת ֵמ ַא ְרצֹות ַה ְּפלָ ָדה/,
ָמ ָחר ָּפנַ י יַ ֲחוִ ירּו ְמאֹד /וְ יִ ְהיּו ְּב ִה ִירים ּכְ אֹור ַהּלְ ָבנָ ה.
ישים לב הקורא ,כי הדימוי הנעלה עמו מזדהה
כהן כאמנית מופיע בבית האחרון של השיר:
"מ ָחר ֶ -א ְטּבֹל עֹוד ַּב ֶּׁשלֶ גֶׁ /של ַא ַחת ֵמ ַא ְרצֹות
ָ
ַה ְּפלָ ָדהָ /,מ ָחר ָּפנַ י יַ ֲחוִ ירּו ְמאֹד /וְ יִ ְהיּו ְּב ִה ִירים
ּכְ אֹור ַהּלְ ָבנָ ה ".הוא מותנה בהיותה במקום אחר
בהיר וגבוה "ּכְ אֹור ַהּלְ ָבנָ ה" ,ורחוק מן הדרגות
הנשקפות מהרבדים הגיאוגרפיים המוזכרים
בֹוהה".
"הּנֹוף ַהּיָ ֶפה ֶׁשל ָה ִעיר ַהּגְ ָ
בשיר :אַ .
"הּזָ ִרים ֶׁשּגָ ִרים ּכָ אן ְּבע ֶֹמק ָה ָהר" .גֵ .
"אּלּו
בַ .
ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ִמ ַּת ְח ָּתם"" .את מי שמסתיר את הצד
השטוח".
אכן ההתנהלות המודעת של המשוררת עם
יצירתה ותוצאותיה ,הופכת אותה למאתגרת
ולחלק מהשיח התרבותי ,כפי שהיא מסכמת
בהקדמה" :עיון קצר בביוגרפיה של ביטון העלה
כי הוא שייך לבני הדור שלי (ילידי
שנות השבעים) ,כי 'מחברות
התבוסה' הוא ספרו השני ,וכי
גם ביטון נוגע בנושא זה מתוך
ֶהקשר ביוגרפי־משפחתי .קווי
הדמיון האלה העלו בי מחשבה
כי קיימת אפשרות שמדובר
בתופעה המשותפת לבני הדור
שלנו ,לכן החלטתי להשאיר את
השם המקורי ,ולּו על מנת למקם
את הספר הזה במסגרת השיח
התרבותי על אודות ה"תבוסה"
(עמ' .)7
יחד עם זאת ,נראה לי שככל
שעולה מן השיר התחושה שהוא כותב את עצמו
מאליו ,מתפנה מקום לקורא "לכתוב את שירו
האישי" ,כמו בשיר ללא שם (עמ' :)21
ְּתנּו לִ י לִ יׁשֹן לַ יְ לָ ה ָׁשלֵ םּ /ולְ ַד ֵּבר ַעל ִמזְגֵ י ָה ֲאוִ יר/
ֲאנִ י ֶא ָּׁש ֵאר ּכָ אן ַעד ֶׁש ֶא ְבנֶ ה ִ /-מ ְׂש ָחק ֲעבּור
ַהיְ לָ ִדים ַּב ְּׁשכּונָ הִ /מ ֶּמּנּו יִ לְ ְמדּו ּכִ י ִמי ֶׁש ָּׁשכַ ח/
ֹלח" ָא ַמר לִ י/
"חּיָ ִבים לִ ְס ַ
ֲע ַדיִ ן זֹוכֵ ר ֶאת ַהּנְ ָק ָמהַ /
ִמי ֶׁש ָּׁש ַמר ַעל ַע ְצמֹוִ /מ ָּפנַ י ּ /גַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ִּב ַ ּק ְׁש ִּתי
ִמ ֶּמּנּוְּ /וב ֶע ֶצם ָּפ ַח ְד ִּתי לְ ַב ֵ ּקׁש /אֹו ֶׁש ָהיָ ה ֵ
יֹותר
ִמ ַּדי ַחם /אֹו ֶׁש ָהיָ ה ֵ
יֹותר ִמ ַּדי ַקר /אֹו ֶׁש ָהיָ ה ָא ִביב
וְ ָא ִביב /וְ ֹלא נִ ָּתן ָהיָ ה לִ ְׁשמ ַֹע ָּד ָבר.
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