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שחוריויערהישראליתמי

כתיבה''אזורהיגייני"אצלי
' 

העבריתהפנאישירתעל

אליאלי

הבוגנוויליהתועפותלעולםייגמרושלא

 )""זרותלירסק(ריקי

אלהערגההכר.ללאכ:ןוצהלעולם"ייגמרשלאאלי"אליסנש,חנהשלתפילתה

כאןמתכנסתעצמית,הקרבהשללמיתוסהמקומיתבמיתולוגיההנקשרתהעולם,

אלהאדם"מ"תפילתהארוכההדרךהפרטית.הגינהאלהבוגנוויליה,משוכתאל

סללההעבריתשהשירההבעייתיותהדרכיםאחתהיאהבוגנוויליה""תועפות

קהללעצמושבנהזרםהתשעים,שנותבתחילתשראשיתובזרםמדוברלעצמה.

הזאתהשירהאתנכנהואילךמכאןוממשיכים.תלמידיםקוראים,שלנאמן

לפשטות.מתחזההיוקרהבוונעימים,פנאישלעולםהואעולמההפנאי"."שירת

זולתלדבר,מתחייבתשאינהשירה , life styleחיים","סגנוןשלשירהזוהי

יוקרה.חפציבאמצעותהמיוצגעולםהעולם,עלהבעלות

 (ובלןתורסטיןוהסוציולוגהכלכלןהגדירהתשע-עשרההמאהבסוף
1929-1857 ,Thorstein Veblen ( הבעלותשלנלווהכתוצרהפנאי""מעמדאת

לא-יצרנילשימושאלאלרוגע,אולעצלותמתקשראינולדבריו,הפנאי,הפרטית.

זוברשימה .בישראלהשיריהפנאי"ל"מעמדגםתקפיםובלןשלטיעוניו .בזמן

איננהשלההפואטיקהבידיה.שעיתותיההבית,בעלתשלהשירהאלרקנתייחס

עלאכן,לאורחים".ש"שרהכמיעצמהעלמצהירההיאדומסטית.אלאאדנותית

בזכותהג'נטלמןשלהפנאימןשונהלווייתהובני"הגבירהשלהפנאייובלןפי

עין."ילמראיתמאמץשלאופיבעלעיסוקהואשהפנאיבכךעצמו,
שלפואטיקהזוהיבית.בעל:ןתשלהפואטיקהאתלקרואנבקששבוהמקוםזה

וייצורכתיבהמנוחה,חללתיירותי,חללהואהזאתהשירהשל;עולמהוקנייןשפע

שלכלכלימחקרהפנאי':'בעלימעמדשלהתיאוריהלראווה:"'פנאי .] 1953 [ 2000תורסטין,ובלן, . 1

בישראל'.ופנאיתקשורת'תרבות,(עורכים).ינוביצקייצחק •נץאליהואבתוךמוסדות'.'

 . 77עמודתל-אביב, :הפתוחההאוניברסיטה
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הופךהואוכךהדוברת,בידילרכישהתמידניתןבשירהמרחבנחת.עםתרבותשל

אני ?כאןלימה ?בערבחביתהוריחשכניםהמולתבלילגוראפשר"איךלשלה.

על("הזיכרון")מרשימותיהבאחתקפלןליאתהמשוררתמספרתהבית."אתקונה

שלכמוטיבגםמופיעהמרחבעלהבעלותנקלה.עלשנפתרתנדל"ניתהתלבטות

היאלבעלותהתשוקהמתעוררתשבעטיההמוטיבציהקפלן'שלאחרבשירחלום.

בהריובודדישןביתבחלוםקניתי"בלילההריח.בגללרקוגחמנית:אסתטית

קורנית :הריחבגללבו.לגורועברתיבתל-אביבהכל /נטשתיכורחיעליהודה.

עצמהרואההפנאיבשירתהדוברתכאורחת,אפילוהציפור').('צלואזוב."לחה

כאתרנתפסבית-נזירותאפילומסגסכינהאצל .ומתמידמאזטבעית,כבעלת-בית

המנזראתבונהרטיסבון /-חיילפנישנים"מאה :וצרכיההמשוררתלמעןשנבנה

כמוהבעלותתחושתהרכישה,פעולתללאגםאךמנזר').('ימיאושרי."את/לשכן

בשיר'אובייקטיםמאודהרבהגםכמוגן'בית,מרחב, :שליהכלמאליה.מובנת

שלי",ת 1"המש;ררשלי",כולהזו"ידשלי",השטות"רוח :ומטאפיזייםמוחשיים

הןאלהכלשלי",היפהפה"החתולשלי",האפרסק"מטעישלי",ההדחה"מכלי

אתמדגימהקפלןליאתשלמוקדםשירכותרתהזה.מהז'אנרהלקוחותדוגמאות

הכלבמטבח').כך,('בדיוקפואטיקה"שלי:"עכשיוזו:שירהשואפתאליוהאתוס

פרטי.והכלהדוברת,נחלתהוא

מצטמצםהעולםשלהן'עלרקלשירמשתוקקותהפנאיבשירתהדוברותכאשר

מרוכזשיהיה,ככלעשירה"ז,נבדד",מבודד.מקוםלמעיןוהשירפרטי,לרכושוהופך

עםבראיון .הציבורישלוהטורדהכעורעולואתמעליוודוחהאחת,'אני'סביבתמיד

מקוםליהיה"לאמספרת:היאהפנאי,שירתאתהמובילההמשוררתמשעול,אגי

כל-ביתליכשישהיום,אפילומקום.ליאיןעדייןמקוםיותרלישישככלהיוםועד

עכשיושעשיתיהדבריםואחדמקום,לעשותצורךמרגישהאניעבודה,וחדרגדולכך

ז,נבדדמיןבחצרלילהקיםכדיריקותמכולותהספר,בעקבותבמתנה,לישקנינוזה

לייהיהושירותים.ומקלחתכתיבהושולחןגדולהומיטהומזגןמטבחוןבויהיהכזה.

 .) 5.8.03("הארץ",התאנה."לידכאן,יעמודוהואעצמימשלבית

תהיה"הדירהחול').ואשת('הזראסשרוןכותבתפנאי,"איןוליפנאיהוא"החלל

כוסשוםבריאות.יזרום /אחרותמנשימותוטהורריק"אווירקפלן'מכריזהפרטית"

אניאני, :הסימטריבביתיאצור /פינותשלוש / ...הונחה./שבוהמקוםמןתזוזלא

חלל,בבנייתרקמסתכמתאינהומופרד,פרטיעולםהתוחמתכזאת,בעלותואני."

שאינוזההואהחללהאםואולם,זרות.מנשימותהאוויראתלטהרשואפתהיא

עלהמועצמתבפנטזיה ?אותוהמצמצמתהיאהזולתשלנוכחותושמאאומספיק,

בלתי-נסבלת.היאכלשהו,מישהו,שלנוכחותומשלך,חדר
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למקוםכשיםשללצורךכביטויודלףוידג'יכיהשטבעהמוכחהואמשלך''חדד

עליהןהמוטלותהמשימותמןלהתפנותלהןשיאפשרוכלכלית,ולעצמאותמשלהן

מעיןהואהפרטיכיכרןששידטטה,במהלךלכתוב.שיוכלוכדיהפרטית,בס~דה

משוםמשלהן,מקוםצריכותכשיםמבחינתה,הציבורית.הס~דהאלפתחמדרגה,

המהפכהשלבהצלחהחשובתפקידלדולף .הדומןפכיאתלשכותיכולותשהן

מה :פוליטיהואוהאישיציבורי'הואהפרטיכיבמערב,רבותללמדהפמיניסטית

אךוחברתיים.כלכלייםתנאיםשליותרגדולממערךחלקהואאמותבדל"תשקורה

מןאותהלבודדמקירותיומבקשתובעצמההזה,החדרתוךאלמתכנסתהפנאישירת

בוגכוויליה,שלבגדרהעולםאלהצוהראתומכסההתריסיםאתמגיפההיאהעולם.

מציבהקפלן .כקימסודר'מטופח'-בצלמהאותובוראתאוהחוץ'אתהמסתירה
זחלים,איןחרקים,אין :כתיבהאזורהיגייני'://אצלילכתיבהכתנאיהסטריליותאת

במטבח').כך'('בדיוק 11עובש.אועשכמלים,גלמים,שרצים,פרפרים,אין /

שלהמחזורפמיכיכית.שירהאלאפמיניסטית,שירהזואין :אחרותבמלים

ת 1החבראבלכשים",שלי,"לחברותאמכםמוקדשחפירות""בשבחיקפלן

 :מלבדהלאישמקוםבושאיןלגמרי,הפרטיהתענוגמפכיכשכחתשבהקדשה
הניחי /קטע.קטע,לאט.קראיחמים./במקוםעירומהחי /o / :קריאה"המלצות

 .)םש( 11אחדים.שלקיומםאת/שכחיפעם.מדיעיניים./עצמיבךלגעתלאוויר

היפרשלפואטיקה

מיניכללעצמולקנותיכולהרוחניעולמואתלהעשירשרוצהמי"אולי

היאזאתעםויחדהומור,נטולתאיכנהזואמירהמשעול.אגיאומרתאובייקטים,"

משעול,בחדהבכדילאכולה.הפנאילשירתגםכמולשירתה,סימפטומטית

"אחוזה",ההומוריסטיהשיראתלהזכירשירה,אתכחלהמכיןכשאלהכאשר

ליארכוש"וגם :לפואטיקהמהותיתכחוויהרכושקנייתשלהמעשהאתהמציג

לך /כמולגמריחדשיםמשפטיםלהגיד /היכולתבשבילאותוארכוש /חזיר

עלה." /החזירמחיר /אוהחזירעםמהתבדוק

בפואטיקהומוגדריםשביםהםאךממשיים,כנסיםאמכםהםוחצרחזירבית,

לחפצים,מותמריםהרוחחיי ;האובייקטיםשירתכןאםזוהישירה".כ"חומריזו

ה"דבדיות"מןלהבדילהשירי.המרקםלתוךנבלעיםוהםמהםכעדרהמחירשתג

כאן ) Die Neue Sachlichkeitהחדשה","הדבריות(ובעקבותיה,שבמודרניזם

שרה.היאעליהםהדבריםעםממששלהתמודדותמציעהאיכההחפציםשירת

עליהםמואצלתכאןלשידיים,שידיים""לאדבריםהפכהבמודרניזםהרכויותאם
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אומפרקתאינההשירתוךאלהאובייקטיםחטיפתהאני.אלשייכותשלהילה

האוהבה"אני",שלהרחבהלהיותהופךהחפץ .החפץשלחומריותואתמפרטת

ביןממששלגומליןיחסינוצריםולאמחפציו'התפעלותובאמצעותעצמו'את

אתמרפדיםהםוהבעלות.השייכותבזיקתמתמקדיםהיחסיםלדוממים.הדוברת

כותבת,"אני :בולעניכאניהמתגלהלאני'שייכיםהדוממיםהמצומצם.השירנוף

חולפתרוחמלבלבת,מוריקה,פיקוס,יודעתאניעליו,כמואניבעץ,מתבוננתאני

המביטהחתול,ובפרוותביבפיקוס,נושבתרוחפרוותי,אתומשירהבעלוותי

הדוברתמצליחהאחדשיריבהרף(קפלן).החתול."מבטאנילחלון.מבעד

שלממשיתהצלחהזוהיהאמנםותודעה.גוףמצביבתריסרלהתגלגל

ההיפראקטיבית,התנועהובכן' ?לשוניתהיפרבולהזוהישמאאומטמורפוזה,

האני ;אופייניתתנועההיאהחתוללפרוותהפיקוסעלוותביןהממשות,חסרת

מצבים,חפצים,ועודעודצורךאלאמאוים,ואינומתהווהאינודבר,מאבדאינו

בתחומישהתרחשלמהמקבילמהלךמייצרתהשירהומלואו.עולםרגש,שיאי

בסלוןלרהיטהפךושערודיההתרסהשסימןהמודרניסטי,הפיסולכאשרהעיצוב,

כולוהעולםתודה,והכרת /יופימרובבוכהלביטהורים,"צלילים :הבורגני

 .) 39'הליקון'נצר,(רותחסר."אינו/דברבתוכי,

תופעותקראהבאמצעותומושגמאירוביץדוריתהתוותהמעשור,יותרלפני

מפעילהאיילון .) 10('חדרים'האילונית"המגה"פואטיקתאיילון:לאהבשירי

התודעה,הרגש,החוויה,ה'אני',-"הכל :הקוד"מלתהיא"מגהשבהפואטיקה,

מתוךאוטוטאלי,הכלהניסיוןמתוךונמסרנפרש-הממשעולםופרטיה'אתה'

חיפושאותואםגםוהקיצוני'המוחלטאחרהחיפושמונחשביסודוחשיפהניסיון

מעצםמאודומוגבליחסיהואשלוובחוויההשירישבסובייקטהמוחלטאחר

מצטיינתזופואטיקההפנאי.לשירתגםיפיםאלהדבריםלכאורה,טבעו."

נמצאיםהסובייקטוחווייתה"אני"כאןוגםומלואו","עולםכלפיברעבתנות

מקייםהאניאיילון'אצל :עקרוניהואההבדלכאןואולם,השירית.החוויהבמרכז

ברקע.עומדוהרסניאליםוממדבטוחאינודברהעולם,עםטרנסגרסיבייםיחסים

הרחבה,היפר:שלפואטיקהמציבההפנאישירתהמגה,פואטיקתלעומת

מספרת"הארץ"למוסףבראיוןבעולם-הדברים.חמדניתוהתבוננותהפרזה

ההוויהמהותשזאתחושבתאניבדברים.נטמעתיממשלאפעם"אף :משעול

בולע,אלאנוגע,אינוהאניהפנאי'בשירת ,,להיטמע.מבלילהתבונן-רדיתמשוה

להיותהופךאינוהואהעולם.שלהמאייםטבעובגלללהיטמאשלאומתאמץ

ככלכינדמההשירי.האנישלרכושוכהרחבתאותוחומדאלאכעולם,מעורב

"אני :הפואטיעולמויגדלכךאליו'ישויכוהעולםשליותרגדוליםשחלקים

 1מטעם
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עלואף /האינסופיתבאהבהעצמיאתלאהוביודעתאני /פידרךלהרותיודעת

מספיקהאניהאדמה')בוא'עדאמיר'(דנהמסוימים."לעצמיםלהזדקקכןפי

נזקקאדםשבהםדבריםאותם-הפריהלצורכיוגםאהבהלצורכיגםלעצמו,

מסוימים"."עצמיםסימפטומטיבאופןאלאכאן,חסרהזולתלאלזולתו.

אתומבטאתההיפרשוק","משוררתעצמהאתמשעולמכנההשיריםבאחד

שתושיט"עד :השירכתיבתלביןהמנייןמןכצרכניתחווייתהביןהמרחקצמצום

וחדשים').('מבחרשירי."של /ומודפסתסופיתגרסה /הקופה-רושמתלי

וקורנפלקס.קפואיםעופותכרוביות,לפחות,כולל,משעולשלהקניות""שירשימת

פירותאחרכללבדרךהנוהההפנאי,בשירתחריגוהואפרוזאיקניותסלזהו

א-פך-סק.רימונים,תאנים,וגםתותים,דובדבנים,ליצ'י'אוכמניות, :אקזוטיים

מתוקלמחוזגופהאתגםהופךהדוברת,אתהמזיןוהיקר,העסיסיהפריבשר

(גליתורוד"בסרטגניחהשלמתנותנחליף /ערוותיסוכר"אטעימך :ומרוחק

סוףכענביו"גופךחם,"זהבעסיסירכיביןמגירותדבורים"מאה jסקוטלסקי)

(השונההפירותיתהארוטיקהאמיר)(דנהמתיקותו"אתמלא /האדומיםהקיץ

מסויםמענףתמיכהמעיןמסויםבהקשרמקבלתאיילון),אצלמהארוטיקהכל-כך

ודברשהיו,כפיקשיחיםהאניגבולותהפנאי,בשירתכאן,ואולם, . 2הפמיניזםשל

הנשיאתומדברתפיפיותכחרבמתפקדתהפנאיפואטיקהבאמת.מתמוססאינו

שובאותההאופפיםוחפירותהפרחיםדימוייכמוחוזרים,דפוסיםבאמצעות

היא .בעץמטפסתאנההנזירה .בגןיושבת"אניעוצמה.עליהומאציליםושוב,

לגזעמסביבהסגוליםתהילת-הבוקרפרחיאתשקופים /משיחהבחוטיקושרת

כסופיםבנתזיםהבוקראתהמרססיםזיתועציאדומיםגרגירם /פרחיביןתמר.

חול').ואשת'הזראס,(שרוןקפה."שותהאני /ורודים,

כדרמתימתגלההיום-יום .החוליןשלמיתיזציהלעשותנוהגתהפנאישירת

עםשיחותכביסה,באטבינתלהמלאךומיתולוגי.מופלא-הדומסטיוקסום,

לכינוןגםמגויסתהמיתולוגיהיודעת.כברעכשיוופרספונהשגרתי,ענייןהןסירוניות

 "-פגסוסגםהתחילכךאולי / ... /.עדיןזכוכיתפסיפס /-,,גופי :כפלאיהעצמי
שיחמצטרףהמיתולוגיותהדמויותללקסיקוןמטמורפוזה').-'הליקוןנדלו,(מי-טל

הפרדסאלוהכניסהמדיטציהמוריבהשראתנכתביםשיריםוקבלה.רוחניותשל

השחורההיבשתהואהזאת,בתפיסההגוף, ;כנפרדהנשילגוףמקוםלתתקראהצרפתיהפמיניזם . 2

וטענההנשיות,להרחבתקראהלמשל, ,) Helene Cixous (סיקסוהלןלצאת.הכתיבהצריכהשמתוכה

זהולאכאמור, .) The Laugh ofthe Medusa , 1975 (אחידבאופןהאשהמיניותעללדבראפשראיכי

 .שלפנינוהמקרה

 1מטעם
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ורזיהםמורכבותםעלהאמוניםלמשורריםבניגוד . 3זראעדלשבלוניתהופכת

הפנאישירתיומיומי,כעיסוקאותםחייםאואלה,עולמותשלהאינטלקטואליים

 ,ן!ביןמאופקהלאהמפגשדווקאכינדמהוקישוטי.אקלקטישימושבהםעושה

ביןהשילובזו.שירהשלחניכיהעלביותרוהמשפיעהסוחףהואהזוהרוספראיקרוס

הרחקתשעיקרהא-פוליטית,אוא-היסטוריתתמונהלייצרמתעקשלמיתיהעכשווי

"האשהאו"איקרוס",(למשללמיתולוגיהופוניםשביםששיריהגלוברמן,יעלעדות.

שירכרגעתכתבי"ואולי :אמיץפיקחוןשלברגעכותבתהסירוניות"),אלשקפצה

לך/יש ... /סאפפושלהפטמות/מאחוריומרטטחלקמתייצבת,את/שובישר?

על :תכתבי /מתגרדים.שניכם /לגןהולךשהואמאז /בתל-אביב.חמשבןילד

'אליבי'). ,(גלוברמןכינים."ומסרקשירהספר /עכשיומונחיםהשולחן

ברוחפעמונים

נופיהדימוייה,זו,שירהשלהקודמילותאתריק.בחללנכתבתאינההפנאישירת

שבובמקוםלשירה,מחוץבקלותלמצואאפשרשלההשכיחיםהנפשומצבי

במגזיני :'יופי'באמצעותמכירהשיווק,שלויחידהאחתלפונקציהמגויסתהשפה

עולםהמניחבשיחמשתתפיםאלהכליוקרה.ובחנויותצבעכתבותכרומו,

אחתהמחולק"שמנת",במגזיןקיים.אכןהואכימתעקשיםשדובריובדוי,תענוגות

העונג"עד :כגוןבכותרותבאקראילהיתקלאפשר"הארץ",לקוראילחודשיים

רוסיתשוקולדאמבטיית ,בגלילבוטיקומלוןאירופאיתבריאותסוויטת :הבא

נינוחישן-חדשתיכוןומזרחבכנרתקסמיםמערתבכרמל,ירחלאורארוחהבאילת,

סממןמכלמעוקרתהזאתהארץמפתעליהם."לוותרשקשהתענוגותבירושלים.

(ספטמבר-גיליוןבאותוופיתויים.חוויותשללמצגתוהופכתפוליטיאוממשי

בריח"שקיעההפנאישיריאתהבישולמדורכותרתמהדהדת ,) 2004אוקטובר,

כמושתרגישו"רצינו :גליליצימרבעלימכריזיםבאינטרנט,אחר,במקוםתאנים".

שירתמתוךשורותמזכירחלומותביתאותותיאורחלומות",בביתאךבבית

מלאה."ופרטיותנפרדתכניסהעםומפנקתיפהאירוח"יחידת :הפנאי

מקטעיבתצוגה,רךופמיניזםנשיםשירתספרימציבותואופנהעיצובחנויות

רקונתפסתהקנייהחווייתאלנלוויתהשירההבגדים.תוויותאלתפוריםשיר

לחברתפואטיתפרסומתזכתההאופנהמחנויותבאחתוהרמונית.רכהכנעימה,

עםשיחודומהרצאהקטע"תרגוםהוא Sitting Duck Meditationדינשטייןתלמהשלשירהלמשל . 3

'ויפאסאנה"'.למדיטצייתמורה

 1מובעם



 69העבריתהפנאישידת:עלכתיבה"אזורהיגייני,"אצלי

מרמותסופרימינאן"פיירבידינכתבהמפרסםדבר .כבודשללמקוםקוסמטיקה

להשיגמצליחה"היא :הפנאיעולםשלהכלכליהרציונלנפרשכךפרובאנס".

שלמתיקותהאתאדמהעובדישאינםלאלהמציעההיא .מאודמיוחדמשהו

רקבשדות.ברכיהםעלהכורעיםלאלוכללבדרךהשמורהמתיקותהאדמה,

ההיגיוןזהו ".אדמותינושלביותרהעלומיםבריחותלהבחיןניתןהזהבמחיר

אומתוק,לדימויהעבודהאתלהפוךהצעה :שירתוושלהפנאיעולםשלהפנימי

מאפייניהבאמצעותרקלצרכניההעוברתמתיקותלרכישה,הניתןאחר,סמל

שביתותלאריחו,לאהבצל,מחירלאהעמל,לאביותר.והנעימיםהיפים

המחירתוויתהמתאים.במחיררקהמושגתהאדמה,שלמתיקותהאלאחקלאים,

עושראלאנוצץ,עושראיננוזהותוסתר.לעולם-הנפשיהמחיראפילו-

באשהמתגלםהנחשקהדימויתרבותי.במעטהמתהדרעצמו,אתהמסווה

מתחכךיפהפהחתולבעודלחם,ואופהמעוצבכפריבמטבחיחפההניצבת

ספרהאתהפותחבשירמעוצבת.פשטותמעודנת,ארוטיותאומרתכולהיבסמוך

 :הארוטיתהחוויהאתהטוביםהחייםמייצריםבמטבח',יכך'בדיוקקפלןשל

מאחודאלייך,לבוארוצהאניבמטבח,כך,בדיוק
עירום.עץרצפתעלושבירחשוףבמגע

] ... [ 
מתפוצציםרימוניםתאניםענבים :מטבחשלבסבךכך'בדיוק
גדושותאוכמניותהלאות,הקערותמןעברלכל
לחים,כדיםב~תניאצוריםיינותק;מפ;ט,כתמי
לאטמניחותדשנותנשים
וכרים,כורסותעלהצבעוניבשרןאת

שרים,המתיםעוברינו

נכתב.זהגםלשוא.אךהחלונותכלמבעדמזדקרתניד-יורק
מריםשקדיםוריחקוקוסשמניקומפ;ר,שיקוימוק.~תאת

ובמרחקקטיפהשלוליתאנחנונרגע.ואינומתאבךאותיותשלאד
 · Jfאניבמטבח,כך,בדיוק

למופעיובדומהפופולארי,לוואיהואהנאפההלחםגםהגלויים,המותרותלצד

מצדלהתפעלותזוכההאדמה,לריחבדומההלחם,ריחטובים"."חייםשלבמגזינים

לכאורה,טבעי,חייםמסגנוןחלקהיאהאפייהבשבילה,לפרנסתה.אופהשאינהזו

י(קפלןבתנור"תופחלחם /הביתהבדרךלוהט /צהוב"שלף :מאמצתהיאשאותו

עלהשמחהה"שלי".חגיגתשלמקומהנפקדאיןפשטותשלבמקומותגם .)'הז'זה

 /אורח"אין :שלהרקשלה,המשוררת,שלקניינהמהיותומתעצמתהשחורהלחם
 ,,השחורה.הכיכר /שלךכולה /רעבכלבאין /הלבאתלסעוד

 1מטעם
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רכושכבעלתעצמהכלפיחשהשהדוברתהנוחותאיכאילונדמהלעתים

 /העמק.פניהצופה /החדשחדרי"הידד :ההתנזרותבאהבתמומרתחומרי
בשירמנזר',ב'ימימסגסכינהכותבתמסורג",חלוןמול /הצרהמיטתיהידד,

המצפותהאפרורי,הקיוםשלהמטלותרשימתאתהחדש".חדרי"הידד,הקרוי

"הדבריםמנייתכגוןפיוטיותמשימותרשימתמחליפההבינוני,המעמדלבת

"יומןמנהלתהיא jסתםמהרהרתאינהגםהמשוררתצמרמורת."לישגורמים

שלאריגהלמעשהמדומההמעשחוסראחר,במקוםהרהורים.שכולועבודה"

מתיקותהיא"העבודהלומרקללעבודה,מתחזההתענוגוכאשריפני,אמן

בעיניהגםלהיתפס,לאמשתדלתשלה,הפנאימןהמתפעלתהדוברת,גדולה".

חיימנהלתאינההיאועמלני,עמוסיומהסדרמעש.חסרתקנייןכבעלתשלה,

מחייבקוד"תחת :ובלןתורסטיןכתבכך .ממששלתעסוקהחייאלאריקיםפנאי

לראווה.פנאילביצועכולםמקודשיםלהיותצריכיםוהמאמץהזמןמהוגנות,של

המוקדשתתשומת-הלבוכלשהמשימהפרטיותבשיחותמצהיריםאנשיםאותם

ההסברזהנמנעות."בלתיגםאךמאודמייגעותהראווהצריכתולשארללבוש

ההפכיםמקבליםפעםלאסטייל".ה"לייףבעולםוההדוניזםההתנזרותלעירוב

 :החווה""האנימהגדרתלחלקהופכתהחוויההדוברת.לזהותמכונןמעמדהללו
 .)'הז'זהי(קפלןואנ'י'בוהני /זואתזומכירות /אמבט,,קצף

יוכה"אתאהבוהאנשים"כל

באופןמשעולהתייחסהשירי',אתנחלתי'מאיןבאסופהשהופיעהברשימתה,

אדםשבוהמדהים"הרגעכאלדולךיונהשלגריזילית""דובההשיראלמפורש

רגעיאכן ".שלוהאישיתהביוגרפיהמןיותרהרבהרחבממדבומתקייםכימגלה

שלתוצאהאינההמשורריתההוויה"עצם :משעולאצלגםהתרחשכזה

כמואבלזאת,להוכיחקשהאחר.גודלמסדרגנטיהכנ:זתשלסוגהיאהביוגרפיה.

עצםאבל ] ... [קובעתאמנםהביוגרפיהכיעמוקבאופןמרגישהאניגםידולךיונה

הפנאישירתשלהבולעניתחמדנותהכך,אחר."ממקורנובעתהמשורריתהמהות

"דובה .דולךיונהאת-ביותרהחריףניגודהאתאפילומלעכלנרתעתאינה

הפתיחהשורותאלההעיקרי".מזוניהיהכוכביםחלב /אותיגידלהגריזילית

עצמהאתומקדישהעצמהאתמכוננתהיאבשירדולך.שלהנודעלשירה

היאעליו,מכריזהדולךכאשרחד-פעמי.רגעהואהולדתהרגעכמשוררת.

(מישיריתבהקדשהעצמםאתהבוראיםמשוררים,שלארוכהלמסורתמצטרפת

שלהמלאך"ישאלו"ואםשירי"אתנחלתי"מאיןאת"שירתי",אתמכיראינו

 iמו:ועם



 71העבריתהפנאישירתעל :כתיבה"אזור ,היגייני"אצלי

אםספקוללמידה.להזדהותפיתוישלמודלהיאכזאתהולדתכל •אכןביאליק).

בלשוןלשינויםגםכמו •הוולכיהלידהלרגעהתוודעהשלאעבריתמשוררתיש

פונדקאיתכאםאומצההגריזיליתשהדובהדומה . 4בשירתהייסדהשדולןובשירה
כרגעלשמשכדימשוכפלדולךשלהאניבריאתשלהכוחרבהרגעהפנאי.לשירת

 .דולךמשירתמאודשונהלשירהקולקטיבימיתולוגי
 :למשוררותהעצמיתההקדשהשלהשיריהרגעאתמשכפלותהפנאימשוררות

פעורחור / •אותיגידלאחדחרובעץ / :אשיבאותיגידלמיאותיתשאל"אם

השירואולם,דומם)צומח,חי,-'הליקוןסמולסקי,(טלמזוני."היהבגזעו

רקאיננוהואוקיומו,היבראושלהעצמי,שלחגיגהרקאינוגריזילית""דובה

בכלאשבויגםהואאלאכוח,רבתברייההמולידהקדשה,שלקסוםרגע

היה /זוכרשאניכוונתי /חייבימישראיתיהראשון"הדבר :זהותושלהמעגליות

לאו,ותווהעצמהחופששלכמניפסטהשירקריאתלשכוח".אוכלאיךאני

כל-כךלנוחההופךבאופןבוטומנתשדולןהמיוסר,הנוסף,הרובדאתמחמיצה

בידיהמאוששתההקדשהזוכמשוררת,ההקדשהאתהחומדתהפנאי,בשירת

ונבחרת.מיתולוגיתלברייההמשוררתאתוהופכתשמים,גרמי

השירים .דולךאלבפנותןאלהלמשוררותאופייניתהדדוקטיביתהקריאה

שיגעון- •מיןשלחוזרלנוסחוהופכיםומעיצובםהקשיםמתככיהםמופשטים

שירתהאתהדנים •דולךבקריאתשגוייםבנוסחיםהבחיןחירשאלי .ויופילכאורה

לפחותאו •הללוהנוסחיםאתלמצוא"ניתן :אלהבנושאיםרקכביכוללעסוק

חיקויהואהעיקרישסימנוהנפוץהגראפומניהבדפוסשלהם,ומשליםלהםרמזים

 :"הארץ"למוסףבראיוןאומרתכשמשעול .) 8('חדרים' ".דולךשלשירתה
משוררותבשבילהגדרעלשכבהשהיאחושבתואנידולךיונהאתמאוד"אהבתי

חיילהמתארתהבנאליתהצבאיתהמטאפורהאתמפעילהרקלאהיאמסוגי"

אלאגופו,עללעבורהחייליםלשארלאפשרמנתעלהתילגדרעלהנשכב

קיבלהשדולןבסיכוניםלהסתכןמבלי •לוולךשהיהמהאתמודלךלקחתמבקשת

הביוגרפיה").שלתוצאהאיננההמשוררית("ההוויהעצמהעל

נוטיםגיסא,מאידךוהאובייקטים,גיסא,מחדהצרפתי,הפמיניזםששיחכפי

המאומצתהגינאולוגיהגםכךהפנאי,שירתשלבכרסהמבוקרלאבאופןלהיבלע

בשירתניכרתהוולכילטירוףחיבההשטח.פניעלבעיקרניכרתואחריםדולךדרך

שבומהמקוםלקרואצריךהנשית''השירהאתעברית.שירהלקריאתהפתיחהפרקהיאדולך"יונה . 4

 :בלעדיו)לחיות(חייבתבלעדיוגםיכולהשירהאשר •משהושלהעדראוחוק''העדר
 . 67עמ' , 2002בבללהם;יפה(לא)שהשתיקה'דבריםלאור,יצחקאל." 1סדר 1חוק 1אב
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מב:וךד,אובודד,אואכזריאיכנוהשיגעוןפה. z:pתמידנתפסהטירוףאךהפנאי,

לוטהשוודי"במפתח :לוטהעלכתבהדולךכאשרגרידא.אמנותיאמצעיאלא

מסתוריןשלשוכרת /הרגשותכגדכדוריםלוקחת /קפיציםשערותיה /מסתרקת

לךשישהאמת /במקוםקולטתשלוטה /מהלהויוצאת /קוריםשמלתלובשת /

היאועכשיו /כדוריםלקחהלוטהאבל /מלחמהמקטרתלךלמהאז /כפלאגוף

שכתבההצעירההמשוררתבשבילהגדר'על'שכבההיאהאםמלים",רקמביכה

ואולי ,בגלל / .יותרלהילחםלאהחליטהמטרויה"הלכה ?"הלכה"השיראת

הלכה /המפוזרים.הכדוריםכלאתאוספתהיא /האנטרופיההתפשטותלמרות

אחדאותםבולעתהיא / .שמוליהעירומההלכהאיכנה /המראהשמולהעירומה

 .)' 2004חדשהשירה-'הליקון ,קפמן(דפנהמושלם."סדרגוףהופכת /אחד /

התקבלהדולךשלההשפעהואולם,דולך.לשירתחובכבעלתזוהתהאיילוןגם

להתבדלכאבקתאיילון ,כןעליתרעצמאי-משלה.מילוןליצורכהזמנהאצלה

יידעושלא /תהשהואאומרתשאני /-777ה /אלמתקרבתיוכה"כשרק :מודלך

(לאהכמוכי,"שירהמידת /לושישמישהועודאין /שלי,המשיכהגודלאת

הפנאי.משירתבהעדרהבולטתאיילוןשמפעילההבקרה),אך 4'הליקון' ,איילון

כיסופים""מחסום

העולם,לסגירותרקלאקשורההפנאיבעולםהדוברתמרכזיותדבר,שלבסופו

 /וחושבתזיתביתבדרךנוסעת"אניהעולם.במרכזלמיקומהאףאלאלצרותיו,
הדוברתהציפור').('צלקפלןכותבתאותי", /לראותמסרבתאתתמידאיך ,איך

כעכהכולוהעולםאיןמדועבשאלהעסוקההפנאישירתשלהטיפוסית

בדרךגםכךשלה.המראותחדרהיהכאילונוהגהואאיןומדועלנוכחותה,

הבית,בעלתהדוברת,חשהחוריש,הכפרחורבותעלהיושבתזית,ביתהטעונה

עצמה.היאזהשמודחקמהכי

הקודומילותפוליטי,לשיחמקוםישכביכולמתעתע.הפואטיהמילון

ל"שלוםהליברליהשמאלביןהמשתרעהספקטרוםאתשהולםבאופןמתוזמרות

לסוגיותלרוב,כרתמות,אלהאבל .גבול ,השכחה ,בגידה ,גירוש :עכשיו"

כאילוכדמהאםגםמאותתות.הןשאליו ,הפוליטימהשדההמעוקרותאסתטיות

מתערער.איכנוודברהמהלךכבלם-להתגלותהעומדהפצעאלהולךהשיר

מאמציםמשקיעההנחתתרבותמקרי.איכנווהחברתיהפוליטישלטשטושו

שרקמטרידזבובכמוחודרהפוליטיומיג:ןכ;.האישיבתוךבהתחפרותומשאבים

הדעת.אתעליוכרתכיםסילוקובעת

 1מובעם



 73העבריתהפנאישירתעל :כתיבה"אזור ,היגייני"אצלי

עלעבריתכותביםלא"מדוע :המשוררתתהתההיפה""אלקפלןשלבשירה

אפשרותעלתרבותיבדיוןואהובתההדוברתמשתעשעותבשיר, ."?היפה

מנותקפוליטי'אירועצףובתווךהעברית,בשפהוהיפההארוסשלההתגלמות

 /הבורקמואסהגירושעלדיברנוכך"אחר :במפגיעא-היסטוריהקשר'מכל
ברוקהבואסהרצחהאוכלת."הארץאת /לנטושסופסוף,נוכל,אםושאלנו

כ"גירוש".אצלההנתפסותהמצטמצמות,הנופשולאפשרויותלדוברת,מנוכס

הארץמהילצייןמסוגלאינוהפסוודו-פוליטיוהשיחהטבחמזרעוכךבתוך

באנינחתםהדיוןנוטשים.מהאתנוטש,מילסיני.נטישהענייןומההאוכלת

בתשוקהשובונטרפת /כותבתאניכעת,"לבדי :המדומייןטירופואתהחוגג

היפה."אלנשכחת

שלעיניהןכך'מתוקף .יחידכאידיאלביפהלהיאחזנוטההפנאישירת

היפהאלהחיפויהכישרוןואולם,דבר.בכלהיופיאתלזהותמיומנותהמשוררות

עולםתמונתמציירוהואהאחרים,הדבריםמרביתאתמלראותאותןמסמא

כפיוהנצחי.המיתולוגישלהנשגביםלערכיםכביכולהקשורהמפודרת,

('הזרחזירויות."מינילכלמסוגליםביופישחפצים"שניים :לרגעאסשמבחינה

האסתטיציסטי.האתוסבצלמתחנכיםזושירהשלתלמידיהגםחול').ואשת

מציג , 2004שלהעברית-ערביתהשירהכיתתבמסגרתשנכתבמשירציטוט

העולםמתוךהישרלקוחההתשובה "?לבגידההשקטהפך"מתי :חשובהשאלה

ממנייקרעו /קטניםשועלים"ושועלים :היערחיותעדיפות-לעדבוהיפה,של

אהבתך."את

בחזיתנמצאתהמכוערלהווהמעברדבר-מהשלכביטויוהאסתטיהעדפת

מאשריותרנמוךמשהוישלפוליטיקהשמגויסת"בשירה :משעולזו.שירה

אניועכשיו.כאןהיאהפוליטיתהשירהלתמיד.שנכוניםאוניברסלייםבשירים

יודלביץ'מירבעםראיון(מתוך ,, .ענייןבהליאיןכיאותיתעזובשהיאמקווה

"כופה"הפוליטיתהשירהכאשרכן,אם .) 5.11.2003לסרב","אומץשלבאתר

("בגללפוליטישירלכתובנאלצתוהיאלרצונה,בניגודמשעולעלעצמה

טבעיבאופןמבטהאתהמפנותהמוזות,אתמעליהלסלקחייבתהיאהמצב"),

בשפהמתחפרתאני"אז :וחדשים')('מבחראימוח"ורדארמון-ענן"אל

זהלעשותיכולהשאניומההמלים,שלהאטוםבחדרשלי,הביתשהיאהעברית,

והןסיסמוגרףכמוהןהשירהשלהאנטנותכיהשיריםבתוךהדבריםאתלנעוץ

יודלביץ').עם(ראיון ,,התנודות.אתקולטות

המקוםאךלעצמה.להקיםזופואטיקהמבקשתמשעול,פיעל"הו?בדד",את

היטב,מסונןעולםהואאליושחודרמהאטום.חדרדברשלבסופוהואהמבודד
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זעומה.היאמפיקהההיפרששירתהאמפתיהיכולתבמקביל'והיגייני.ממוזג

"וגם :היטבמתועדיםאםגםמעטים,הבוגנוויליהלמשוכותמבעדהבלחתהרגעי

 /ממנולייהיהלאלעולם /הניסוייםקוףשלפניואת /לשכוחמצליחהאיני
אללחזורשצריךהיאהסופיתהמסקנהשיר".עליואכתובלא / .אמנותימרחק

רחוקהכי /האורןעץעםחזקמתחבקת"אנימבוית:טבערקהכוללהז,נבדד,

וחדשים').('מבחרהאדם."בני /מגזעשאפשר

ענייןאלאהחמלהאין"שהידה",משעול,שלה"שערורייתי"בשירהגם

לאהשיר,אתכתבתילא"אנימצלולי:שעשועהואלכתיבתווהמניעאנתרופולגי,

כלקודםהאנושית.התודעהמטעםאלאהערבים,מטעםולאהיהודים,מטעם

שהיאוהעובדהפצצהתקתוקכמושנשמעתקאטקה,ענדליבשלה,השם

אנשיםהיואבלהזה,הסיפורכלאותיענייןזה .בהריוןלאשההתחפשה

 .) 5.8.2003("הארץ",פוליטי."משהוכאללזהשהתייחסו

מפההארץ,שלנקייהמפההבטיחאוסלו,חלוםחדש,תיכוןמזרחעלהחלום

הותירהאוסלוהתנפצותותרבותית.כלכליתמעצמההיאישראלשבהרחבה,

התגלגלהצורבהכישלוןאצבעותיו.מביןברחהנורמליותשחזוןשלם,מעמד

שלוהמגזיניםהפואטיקהמציעיםאותהופנאי'תענוגותשלאסקפיסטיתלמפה

מיתחםהיאוירושליםומוכחש,הכיבוששבזובמפההטובים"."החיים

מתוךכותבתהיאלצרכיה,המציאותאתמשכתבתהפנאישירתונינוח.אוריינטלי

עוטףושלווהנוחותשלמעטהבדברים.ונוגעתבעולםמצויההיאכאילוהז,נבדד,

שמרפדיםפלאלחופיהופכתהדיבור-מטעםולשוןבגוףנבלעתהמפה .הארץאת

-כיסופים''"מחסום :שירי')אתנחלתי('מאיןמשעולשכותבתכפיהנפש,את
 "?בחזהוכזהמקוםמכיראינומי
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