ויליאם סטאפורד

מרי אוליבר

דברים טובים יקרו

לישון ביער

ּכְ ֶׁש ַהּלֶ ָה ָבה ַהּיְ ֻר ָּקה ֶׁשל ָה ָא ִביב
ְּת ַט ֵּפס ֶאל ַהּגְ ָבעֹות
ֶׁש ָּב ֶהן ָהיּו לָ נּו ַחּוֹות
ִאּלּו ָהיָ ה לָ נּו ַהּכֶ ֶסף.

אֹותי,
ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ָה ֲא ָד ָמה זֹוכֶ ֶרת ִ
אֹותי ַּב ֲחזָ ָרה ַּב ֲע ִדינּות ַר ָּבה,
ִהיא לָ ְק ָחה ִ
ְמ ַס ֶּד ֶרת ֶאת ַה ֲח ָצ ִאיֹות ָה ֲא ֵפלֹות ֶׁשּלָ ּהֶ ,את ַהּכִ ִיסים
ַה ְּמלֵ ִאים ֲחזָ זִ יֹות ּוזְ ָר ִעים.
יָ ַׁשנְ ִּתי ּכְ ִפי ֶׁשֹּלא יָ ַׁשנְ ִּתי לִ ְפנֵ י כֵ ןֶ ,א ֶבן ַעל ִמ ַּטת נָ ָהר,
ָּד ָבר ֹלא נִ ַּצב ֵּבינִ י לְ ֵבין ָה ֵאׁש ַהּלְ ָבנָ ה ֶׁשל ַהּכֹוכָ ִבים,
בֹותי וְ ֵהן ֵה ִציפּו אֹור ּכְ מֹו ָע ִׁשים
ְּפ ָרט לְ ַמ ְח ְׁש ַ
ֵּבין ָה ֲענָ ִפים ֶׁשל ָה ֵע ִצים ַה ֻּמ ְׁשלָ ִמים.
ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַה ַּמ ְמלָ כֹות ַה ְּק ַטּנֹות
ְ
נֹוׁשמֹות ְס ִב ִיביֶ ,את ַה ֲח ָר ִקים
ּפֹורים ֶׁש ָעׂשּו ֶאת ְמלַ אכְ ָּתם ָּב ֲא ֵפלָ ה.
וְ ֶאת ַה ִּצ ִ
ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ָּפ ַר ְח ִּתי וְ נָ ַפלְ ִּתיּ ,כְ מֹו ַּבח ֶֹרף,
ִמ ְת ֶ
מֹוד ֶדת ִעם ָא ְב ָדנֹו ֶׁשל ַהּז ַֹהרַּ .בּב ֶֹקר
נֶ ֱעלַ ְמ ִּתי לְ ָפחֹות ְּת ֵר ָיסר ְּפ ָע ִמים
ֶאל ָּד ָבר טֹוב ֵ
יֹותר.

זֶ ה יִ ְק ֶרה ְּב ָקרֹוב;
טֹובים יִ ְקרּו.
ְּד ָב ִרים ִ

מרי ג'יין אוליבר ( - )2019-1935משוררת אמריקאית;
זוכת פרס פוליצר  .

נֹוׁשיט ֶאת
ְּב ָקרֹוב ִ
יָ ֵדינּו ֶאל ַה ֻּׁשלְ ָחן
ּכְ מֹו ְּד ֻמּיֹות ְּב ִצּיּור ֶׁשל ֶסזַ אן,
וְ נִ ֵּתן לָ אֹור לִ זְ רֹם.
ַחּכּו עֹוד ְק ָצת
ְּתנּו לִ ְׁשגִ יאֹות ֲח ָדׁשֹות
לְ ַב ֵּטל ֶאת ַה ָּט ֻעּיֹות ֶׁש ָע ִׂשינּו.
זֹוהי ַה ֶּד ֶרְך ַהּנְ כֹונָ ה ִּב ְׁש ִבילֵ נּו:
ִ
ַה ְּׁשגִ יאֹות ֶׁשּלָ נּו יִ ְר ְקדּו.

ויליאם סטאפורד ( - )1993-1914משורר אמריקאי ופציפיסט.

b

אדף דרך השירה שלה; או תפיסת ספרותו של אהרון אפלפלד
כספרות פוסט־אפוקליפטית ולא ספרות פוסט־טראומטית ,מה
שנותן לה הקשר אחר ומגלה בה היבטים חדשים .אלו הבחנות
דקות לפעמים ,אך מפעימות בבהירותן ,בחדשנות הקריאה שהן
מציעות ,ובהרחבה התמידית של נקודות ההתייחסות והמפגש
בין עולמות ידע וטקסטים שונים.

כיף לקרוא יצירות ספרות מבעד לעיניו של קורא מסור כמו
אדף .התחושה הניכרת בכל אחת מהמסות ,היא הנחיצות
והחיוניות שלהן עבורו" .מאמצי המילוט" מהביוגרפיה שאדף
מזהה אצל הכותבים האלו הם לא מטאפורה או תיאור מליצי.
הם נתיבים ממשיים שיש ללמוד אותם ולהבין אותם ושמורגש
שנעשה בהם שימוש .יש כאן מפה תת־קרקעית של הספרות
הישראלית ,ובה מסומנות נקודות מרכזיות שכדאי לעבור בהן.
ויש לציין :נקודות מרכזיות עבור שמעון אדף .כי בה בעת שזהו
ספר שעוסק בספרות ישראלית בת זמננו ,הוא עוסק בסופר
בן זמננו ,וביסודות ובתבניות העומדים לשימושו .הספר אינו
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תרגם מאנגלית :איתמר זהר

מתיימר להיות מחקר ספרותי אובייקטיבי ונטול פניות.
אך הדבר אינו ממעיט מכך שהמסות האלו מציעות קריאה
ספרותית מעמיקה ומבריקה גם כאשר הגבולות מטושטשים.
ועל כך מצהיר אדף כבר בתחילה" :ההפרדה בין אני־מבקר,
אני־חווה ,אני־כותב ,היא דבר כחש מהבחינה האתית ,שהרי
אינה יותר מהצפנת ההעדפות הפרטיות בכסות של טיעון .גם
מהבחינה הקוגניטיבית או המנטלית ההפרדה מזויפת .העצמי
שלי מפולש ,ההתבוננות בסביבה אינה קרועה מההתנסות בה,
והעצמי הוא פרי של יחסי גומלין בין היותו מושא לעיון ודרש
ובין היותו הרשות המעיינת והדורשת" (עמ'  .)10גם ההפרדה
בין אני לבין אחר מטושטשת כאן ,כמו בשמו של הספר ,שבו
אין חציצה בין ה"אני" וה"אחרים"; לא מדובר ב"אני ואחרים"
או "אני כמו אחרים" .מלבד הרווח הדק ,רק מעט אוויר ,בין
השניים.
אני אחרים הוא ספר נחוץ לקוראים כאן ולכותבים כאן ,לכל מי
שעומד שוב ושוב בפתח יער ,מול עצים ,וזקוק למפה אחרת.
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