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עמ'. 74

אתמירוןדןמצייןלשיריםמבוא
שלעריכת-ספרהמלוותההתלבטויות
זה.ספרשלורובועיקרושהם ,שירי-עיזבון

ברושםלפגוםשלאהנזכר'לרצון'בנוסף
גםלדעתי,קיימת, ,הקוראיםעלהקודמיםהשירים

פרטי'מעגל·אלמדיכבדיםבצעדיםבעיית-הכניסה
לידי-אולידי-גמרבאשלאשמהמשום,חרישי.אולי
אפשראשר,פשית,להיוליותעדותבבחינתהואדפוס

כדאיתזהבמקרהכילי,נראהtיןה. 9ב;ךחפץוהמשורר
בהמשךכךעלאעמודועודזו,מסוכנתכניסהחיתה
דברי.

בנוסחםהקובץלעורכינמצאולאכאןהשיריםרוב
לאלפיכך .פומבילומועידהמשורראשרזההסופי,

להוציאהשהותזוסמןלעזראניתנהלוכילומר,ניתן
בתחוםמשמעותיתלתפניתעדיםהיינונוסף'ספר

להשתמשאםיצירתו.שלהתימטיבתחוםו/אוהפואטי
שעיבודוכחומר-גלםהםאלהשיריםהריבהשאלה

שונים'ומרטיביםהיבטיםבתוכםאוצריםהםכך .חלקי
הן .זוסמןשלהקודמתשירתובמרביתדרמיננטיםשהם

-השניבספרווהן ) 1968 ("שירים"הראשוןבספרו
 .) 1972 (תמיד""עצי

ודימויים,מטאפררותכמשמשבעיקרהאירופי,הנוף

 י~~ע.י J ~" :אליולהתגעגעחדללאשהמשוררנוףאותו
l$ ש~r:ז/) ... ( ןךח;ן" ל~~ע;ך:;ניםj'עמ)פניותאו .) 13

אובספק-קיומומל,ו;תכשהןאלוהים,אלמדוברת
קשרהקדום,הקשר-וכןוטוב;,היענותובדברבספק

קשהלאדמהזו'לארץעם-ישראלשלמיתייםבמימדים
 .בהשהתהלכוהנביאי'ם,ואלהים-התיכוןבמזרחזו

האדםתהילתלצידםאראיתםאלה,מוטיביםאלנוספת
 .צדדיכפלגבהשקטזורמיםשחייו

ואםבעקיפיןאםבשיריהם,באיםרביםמשוררים

הרצון :מש;ךךהיותשלדוכסהפראאלישירה,באמירה
אתלומרהבלתי-מתפשרהצורךבשם,הדבראתלכנות

מביעות,שהמליםבכךההכרהעםבעימותוהמלים,
הקיוםשלפניםהרבהמתוךאחד~ןהיותר,לכל

מכלילה(תפיסהלתפוסכדיבאמירהאיןוהעולם.
 .הדבריםשלמיתיתהאמהותםאתמבינה)ותפיסה
הפשוטים,באנשיםדווקאהיופיראיית-מכאן

החרישיים.בדרך,בצדההולכ~ם
 .א(בעיקרבני-דורואחריםשוררים-כמיז;סמןעזרא
במידה.'הושפעפן)ואלכסנדרגרלדברג .ליונסקישל

ושלדורושלהרוסיתהשירהמןעוררין.עליהשאין
הדיםגםמצוייםזוסמןשבשיריאלא .לושקדםהדור

הרוסיתהמהפכהשלהסוערתלתקופהוישיריםברורים
שבשיריופןא.כמרבן,זה,מכלל(יוצאומאורעותיה.

סיסמאותרבה).ועצמהחיותאלההדיםמקבלים
 ,הפשוטהאדםאתנסעלהשאר,ביןהעלו,המהפכה

קיימיםדבריםומייצרהיוצרהאדםיהעובדהאדם

הנפשותראייתעםבשילובםאלה,בעולם.ועומדים
זוסמןבשירימציירים ,בעולםהיפותכנפשותהאילמות

אנשי-שלןבנןם-קונקרטיותכדמויותלאכיאם-
י;tיר/"םךיז.קי .בעולםבדממההעובריםאנשיםשוליים,

i? יר/~יt;יר"~שוטיt;אתלומרהרצוןהוא ) 1 7(עמ'י
"אלהוהשיר .ומינימליהכרחישהואנמההדברים
חגנוספים,כשירים ) 19(עמ'לשאול"יודעיםשאינם
 .והתמימותהפשטותצירסביבכולו
למרותאותם.לאהובשיריםהםמשירי-הספרהרבה
היותםלמרותלתמיד),ארעים(וכברארעיםהיותם
לכדימחברה,דעתלפיעוצבה,לאשעודאמירה
ניכרבחלקכידומני'כך'שום.מדווקאואוליפרסום,
קרה,מהוקצעותאיזומצויההקודמיםהספריםמשירי

רקשניתןמסיבותפרסומם,לפיעליהםכפהשזרסמן
מחושביםמדי'מסוגנניםהםבחלקםכיידומה .לשערן

 .מדי"מרננים"כמעט.מדי,

וכובש'חזקבריתמוסהשיריםרובנקראיםזהבספר

החזרותהפיסוק,מיעוט .פיהיפהכמנגינהבשירהעובר

וקצוביםקצריםוחלקי-משפטמליםעלהאובססיביות
משורהבעוצמהנמשכת .ה~י';;רהקריאהאתעושים

שהואהשירלסוףעדוכךה,.רדופכמעטלשורה,
ע;בר"ואני .מותשהואעולם,שלכדרכושהואהכרחיי

f ך;~,זיםרץ.~~לזכי~ 'א?:;נרl$ הירים,·צעד~-ז ,·(וחירת"..ס
 :שפתיחתו ,) 26(עמ'ברחו"אש"סוסיוהשיר .) 22עמ'

 ופ~;עו;r~~שע;פ;ת 1;נר fז;ן:;נדו $lך~ךחו~ש"סוקי

אין ,ךסופוךנן~ר", י~~;:זיוזp~ךחו~שא;zרי;תך~ז?,'ךפו/

~ש י~~ 1 םי';;.עז:;~ש r:;ז;וןו?ז;ןים~ידזג~הי w"ך :אחר
נשיאה '.גו~zרי'י;ךם p ו;rק:~לאו t?-7כ:~יlרי/~תוזגקי~ים

 .חייםשלאינהשכברותקומההאפרמתוך
מודגשתמוות,אלכהליכה .ה,ההליכהידיעתעם

תפקידןהמלים,שלהנפחתתחשיבותןיותררבהבמידה
סתםאפילופשוטיערשמשיריותראינושאוליהשולי'
יו ?7ןאתלהרגיעעל-מנתלעצמושרשאדםמלמול'

 :השינהלפני
אנימינבראדעא"ול"

 .-,כ;דך;ת'~ליםקו.רא
בשירלאחדםכלי
~ים w6 ,??יי T ~,~ת o/bל
ז;ו~קשה ?7ז;ונונןט ?7

:דיםחנוקנןט ?7 .

ז;ןזקנ;תי~ה w??נןט

 • ) 42(עמ' '.'ש~ r:;וr5:זר

v ר~~~י 

באוזנילדבר"הקשב
נפשך"

ו
"קלוה ;אלדןאנדד
 . ;הסתכלות"מלא

הוצישירים;

המאוחד;הקיבוץ

עמ'. ssתשמ"א; (עמ' "ליל';;ז:;אשר;;'לילהכללילהב ,,
 ·עלגלוי;ת 'מדבר'השר""האני .) 42

החומרהואשלו,השירי""החומר
 .הצלילשלחצל~ל

הצליליהערךעלמאדמעטשמתעכביםמשורריםיש
"הצליליות"שבשבילםאחריםוישהבודדתהמלהשל
(איננימרכזימשמעותינבטעןלושיש"ערך",היא

-בודדותמליםמעמידיםששיריםבזהאומרת
לבודדח,שאפשרמלח,יששאםאלאמזו,זומנותקות

במקריםאזי •השיריהרצףמןלשבריר·שנייח,
הקרנת-שלביחסותוכנהז;ןי~ל;להיעמדומסויימים
באותוהאחרותלמליםביחסוגםלזוזוהדדיתמשמעות

 .הרצף)

עלקפדניתשמירהתובעב"צליל"המיוחדהעיסוק
ושלהשירי""החומרשל :שנייםשל"צלילותם"

טבעי,כוחהוא"צליל"שכן,בחומר'.'"העוסק
 ;מסוכןאימתני,כוח·טבעלהפוךעשוישבנקודת·גבול

"צרימה"מכלונקי("שפוי"צלולשהיהמהכלבה
בלתי-מילולי'איבוד-עצמישלבשטףצ;לל )פנימית
 ,מבוקר.
במערכים"עולמו"אתאלוןא.מבטאהנוכחיבסיפור

חומררקאינוהצלילי,האפקט"הקול",קולות.של
הואכאשרהעולם.עלמסוימתפרשנותגםאלאהשיר
 ) 5(עמ' " ...סביבותיהעלהסתכלותמלא"קולה :כותב

המשורר :"חחשלכח"סודכאןשפועליודעהקורא
 .הקרובהסביבתועלאותגהמייחדתהתכונהאתמשליך
מראות,ע;~סהצלילסביבתית,תמונהמלאהקול

שלהמיוחדבקולומארפ;נתלסביבההמתמדתהערנות
בקולות'.'"הצופה

אלי,חוזריםהמרחקים
השמים.אתבעוברם

 .אחריךמחזריםהמרחקים
עיניךלאורךבטוסי

פניהםהופכיםהמרחקים

המוסכםאלבבואם
אחדפעם.שרבואחדאחד,

 .שמרהמרקוליכחוקבספר
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-לש w :שקוללש wהמ~וקקולך
 ...משתהועודמשתהמנהמנה,
 .) 38(עמ'ליבםמגלהלאהכתליםלובןועוד.
"המרחקים :אקול ."מרחקים"עלמשיחיםקולותשני

"מדבר",גוףהשמים."אתבעוברםאלי,/חוזרים
ביןהיחסעלדברלומרהישירההצורח"אני",

"המרחקים :בקולקיומם.עלל"מדרוח""המרחקים
הצורח"אתה",פנייה"נוכח",גוף ".אחריךמחזרים

בקול .הקודםהיחסעלהדבר .אותולומרהעקיפה
במושגיםעצמועלמדבר"האני"פרספקטיבי'פסקני'

אלביחס"חדרנו"התרחקותאתממחיש"אתה",של
עצמו.

עלזוטענהמחזקתשלוש)(שורההגראפיתהסטייה
(שררהעיניף"לאורך"בטו~י"קולות'.'שלקיומם
משתמשואףב,לקולגראפית,צמודיארבע)

אי- :(אוהפיסוקאבלאחריך)י(עינ~ךב"מושגיו"
עםשלההישירהקשרעלמורהזו,בשורההפיסוק)
הקול""משחקיאתהמשהותהבאות,השורותשלוש

"הדובר" :פעם")שוב ... "עדהופכים"(מ"המרחקים

כעתעומדיםוה"מרחקים"לרקע-ההתרחשותנסוג
אםזח,בהקשרח"מוסכם",מחו"המוסכם".אלביחס
יוצרהמליםאוסףמלים,עלהסכימואנשים ?חמלהלא

ביטוייםקבוצתהשירי.הנטויאתמאפשרתוזושפה,

(הפסוקספר-שירהפוטנציאלית,מעמידים,שידיים
-שמר'.'המרקוליבספר"אחד/ :הואהבאהשירי

 .).מ.תשלי,ההדגשה
שהפכולאחר ,"המוסכם"אלבבואם"המרחקים",

שלהיפוכהלראשונהנקלטת(בתהליך-הראייהפניהם
אחדאחד,מופיעיםהיא-עצמה)אחר-כךורקהתמונה

טעות-"שוב-פעם"פעם.שוברואה)באין(ולא
ביטויאךהמדקדקים,שלמנקודת-מבטםלשונית
נדמהל"דובר" :מיוחדשימושכאןהמדוברת.בשפה

מחדש,פעםכלוחד-פעמי,אחדוראשון,אחרוןששירו .
"משחקועולהשב " ...בספך"אחד/בפסוקושוב.שוב

"קולי"-שמונהשורה :ברקעלרגעשהיההקולות",
-"קולך"-תשעשורהא.קול-"מדבר"-

חוזר,הנ"לשה"משחק"בלבדזולאב.קול-"נוכח"
בשמם.ם;מרזכרעצמם,אתחושפיםזהבשלבהקולות

אתמייצגכקולהרי"האחד",אתמייצגאקולאם .
הואשירכל .זהאחרבזהלמנותםשאפשר"האחדים",
שלחאמיתית"בבואתוזאת:מכנחחייתי ,או"משתה",
שתיהםבוקולאקולעדייןאבלהיומיומי". .חג·חחיים

 :הסיוםשורת .חו;ו?אלי""העץאותוש-להתפצלויות
שלמי?שלליבם-ליבם"מגלהלאהכתלים"לובן

הכתליםשל ?הקולותשל ?המרחקיםשל ?המשתאות
"סודאלהגענוזובשורהמקרה,בכל ?עצמם

חחפנמח".

שלוותרשרוששמימה,מתכתבים/שניכםוהברושאתה
רוחש.מתחתםשובשוקטת./שלמהמתעטפיםחמים/ ,

קוויהכותבהזחנופושטפושהובגופךמגורוןקצב

ארגמןוזמניבשניכךשמימחןמתמתחיםדקים/גבעול
תוכךאלושבשכנחובצעראתחןשחשובאחרקצרים
 .) 6(עמ'מבדחכאל

את ?"עומק"שלהאחרצידולאאם"גובה"מהו
המים.מייצגים"העומק"ואתהברושמייצג"הגובה"

 .למיםולפעמיםלברושלפעמיםדומההשר""האני
במרחבבלשון-נוכח).עצמואלכאןפונההשר"("האני

 :ארגמן"זמני"שנישלבטווחההתרחשותמתקיימת
פושט"פושההזריחהבשעתו"שקיעה'.'"זריחה"

בשעתשמחת·חביטוי,הואהלא"הזהב"הזהב",
שכבה".·"בצערפנימהההתכנסותמתקימ:יתהשקיעה

מחה.חשינימלית,.חמחשמחחהוא.שכבהצער
אולצער,יותרשקרובהמינימום,כדיעדשהצטמצמה

לשחמהצערביןהגבולשבובמצבמדובראולי
לאגור-עצמךשלבמכרהההתכנסות .מיטשטש

לנלחשעדביותר(מהנשמערחשיםרשרושים,קולות,
כיןתחומה-חשירח .אוזןאליהםל~רותביותר),

הנפש.שלארגמן"זמני"שני
כאלהאךמבוכים,כעיןובנוייםקצריםברובםהשירים

השיריםבחם.התועיםאתבחשבוןשלוקחים
בלתי-פוסקת,תנועהשלהיאהתחושה"דינמיים",

 .במחולבפניךיוצאילפניךמחוללשהשירנדמהלעתים
מליםשלהפנימית,ההתנגנותזולתחושהאחראית
 ,קולות.שלכאחדותבזוזוהדבקות
האיזוןמופרזהשבספרלומר,לטעמי,היא,טעות
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