מעיין קרשן

אפרת מישורי
נתקלתי בשיר רב יופי

*
ְּבעֹוד נַ ְפ ִׁשי ְמ ַב ֶּק ֶׁשת לָ מּות
עּופה
נִ ְט ָּפלִ ים ָּבּה זַ ְר ֵעי ְּת ָ
ּכְ ֵאינָ ם ְ
יֹוד ִעים ָּד ָבר וְ ֶח ְציֹו ְּב ִהלְ כֹות ָה ַע ְצבּות
לָ מּות ִהיא ְמ ַב ֶּק ֶׁשת
וְ ֵהם ְמ ַב ְּק ִעים ָּבּה ּכַ נְ ֵפי ַמ ְצנְ ִחים
נְ כֹונִ ים לְ ַה ְר ִחיק ַמ ָּס ָעם ִמ ָּׁש ְר ֵׁשי
ָה ָר ָקב ,לִ ְפרֹות
וְ לִ ְרּבֹות ַעד ְמאֹוד ְמאֹוד

דין אהרוני
*
ַעל ַקו ַה ַּמיִ ם ַצּיָ ִדים ַּב ֲחלִ יפֹות
חֹותכִ ים ְ
וַ ֲאנִ י ֵעיר ָֹמה וְ ֵהם ְ
ּומ ַקּלְ ִפים
ּומ ְת ַמ ְּק ִחים ַעל ּכַ ּוָ נָ ה
ִ
ֲאנִ י ְמגִ ּנָ ה זֶ ה
ָהעֹור ֶׁשּלִ י ִאם
ַּת ֲחלִ יפּו ָמה
יִ ָּׁש ֵאר

*

כל ההיסטוריה האנושית של האישה כאובייקט
מיני של גברים מתעוררת כאן לחיים בתמונת
חלום אחת ,ברורה ,קצרה וחדה כתער .בשר
האישה כמטרה ,המרדף ,הדחיקה האלימה אל קו
המים ,תחושת חוסר האונים ,העירום ,הפגיעות,
המצב החשוף ,הסכנה .ההתמקחות המנוכרת
שלהם על גופה שנמצא על הכוונת כמו בתמונה
רחוקה ,בעוד היא ,האישה ,המושא למבטיהם
ולכוונותיהם הטורפניות ,מכותרת בהם ,אין לה
לאן לברוח ,נמצאת מצב הכי פגיע ומגנה על
עורה בתחינה אחרונה .עוד רגע יפשטו אותו
מעליה וכלום לא יישאר  -מלבד שיר נפלא.

ּכָ ל ַהּיָ ִמים ֶ
סֹוב ֶבת ְׁש ֵאלָ ה
ת־א ְרוֹות
בּוב ֻ
ּכִ זְ ַ
ּסּוסים ּגְ דֹולִ ים וְ ְ
עֹומ ִדים וְ ֹלא עֹונִ ים
וְ ַה ִ
י־ה ֵעץ ַּבגָ ֵדר ּכְ ֵב ִדים וְ ְ
עֹומ ִדים וְ ֹלא עֹונִ ים
ּובּולֵ ָ
וְ ַה ָּׂשדֹות ְר ָח ִבים וְ ְ
עֹומ ִדים
ְמ ֻׁש ֲע ְׁש ֵעי ֶׁש ֶמׁש

רזולוציה

בשיר 'ירושלים' (עמ'  ,)82שיש לקוראו במקביל או בסמוך
להתבוננות בתמונתה ה'צבעונית' של המשוררת על כריכת
הספר ,מוצגת העיר על מכלול פגמיה וחסרונותיה כאישה
סקסית" :ירושלים מתיישבת מולי בזו העת /כבקעה מהשיר
'תותים' של וולך /בחיטוב /רגל על רגל בנות צורה ברורה/
של עיצוב" .ירושלים מוצגת כבעלת שיער שחור ,גבות
עבותות ,שיניים עקומות ,קמוטה סביב לעיניה וסובלת
מקטרקט .המשוררת מלטפת ומחבקת את פגמי העיר ,גאה
בהם במין גאווה שנהירה רק לה .שפשרה מתבהר רק בסוף
השיר שבו היא מצהירה כי היא עצמה ירושלים" :ונזכרתי:
שאמרת לי 'כשאני אומר בחוץ לארץ /אני בא מירושלים
– זה נשמע מטאפיזי /רציתי מאוד להיות /קוסמופוליטי
כמוך' /עניתי לך /היאך ידידי? אני באה מירושלים /אני
ירושלים"			.

.

ֲאנִ י ַה ִהּלּוְך ָה ִא ִּטי ַהּנִ ְמ ָּתח
ֵּבין ְקצֹות ַהּיָ ִמים לְ ַה ְב ִּדיל
חֹול ֵמחֹול
ֹל־ּפ ֲעמֹונִ ּיֹות זְ ִעירֹות ָּב ֵע ֶׂשב
לְ ַק ֵּדׁש ּכְ ח ַ
לַ ֲחנֹות ַּב ִמ ְרוָ ח ַהּזַ ְך ֶׁשל נִ ּגּון ְר ִס ֵיסי
ָא ָבק ִמזְ ָּד ֵהר
ֲאנִ י ֶה ָע ִסיס ָה ִר ִירי ֶה ָחבּוי
ְּבנִ ְבכֵ י קֹונְ כִ ּיָ ה
ֶאל ִּפ ְסּגַ ת ֲחלּוק נַ ַחל
ֵ
ּגֹומאת ֶּד ֶרְך ֶ
ׁשֹוא ֶפת
לְ ֶא ֶפס ֶחלְ ֵקי זְ ַמן
ין־ׁשעּור
לְ ֵא ִ
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