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*  *  *
ביום ירושלים תשל"ו )1976(, באירוע חגיגי, מוזיאון חצר הישוב הישן 

סמלית,  כמחווה  החגיגי,  הטקס  בזמן  הקהל.  בפני  שעריו  את  פתח 

צחצח טדי קולק, ראש העירייה דאז, את נעליו של התורם מנדל קפלן. 

ותערוכות  קבע  תערוכות  במוזיאון  מוצגות  אלה  לימים  ועד  מאז 

המבקרים  החומות.  בין  היהודים  חיי  על  אור  השופכות  מתחלפות 

היו  לא  שבהם  לימים  הזמן,  במנהרת  אחורה  שחזרו  חשים  במוזיאון 

מים זורמים בברזים וחשמל היה חזון רחוק; ימים שבהם היולדת ילדה 

בבית על מיטה מיוחדת שנשכרה לרווחתה למשך 40 הימים של משכב 

הלידה; ימים שבהם לא הייתה אנטיביוטיקה והתרופה הבדוקה ביותר 

הייתה קמע נגד עין הרע. האנשים התפרנסו בדוחק ממלאכת כפיים, 

התענגו על קציצת דג או בשר שכמעט כולה עשויה מלחם, הטליאו 

גרביים קרועים והכינו צעצועים מגלגל ישן או משק קמח.

הווי  את  הממחישים  הרחב  לקהל  מגוונים  אירועים  מקיים  המוזיאון 

החיים בירושלים של פעם. גולת הכותרת של האירועים היא הסדרה 

הספרותית בעריכת המשורר אביחי קמחי ובהנחייתו.

זרקור  מפנים  מקוון,  באופן  תשלום  ללא  המתקיימים  האירועים, 

למשוררות ולמשוררים ידועים יותר וידועים פחות, וכן לנושאים שונים 

דוגמת הזקנה בשירה העברית, אהבה בעת מגפה, ועוד.

ירושלמים,  ושאינם  ירושלמים  משוררים  על  מחקרים  זו  באנתולוגיה 

בין  המתח  אביב.  לתל  ירושלים  שבין  המתח  את  בעיניי  המסמלים 

האחות שבעת הימים שראתה הכל לעומת אחותה הצעירה, הנועזת 

והחצופה.

לכותבים, קמחי,  לאביחי  במלאכה:  לעוסקים  להודות   ברצוני 

לכרמית ספיר ויץ, לערן צירמן ולמשרד התרבות התומך במיזם חשוב 

זה של האהבת השירה העברית על הציבור הישראלי.

אורה פיקל צברי

אוצרת
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ר ב ד ח  ת פ

אנתולוגיה זו, ראשונה בסדרה, נולדה מתוך אירועי הסדרה הספרותית 

בזום של מוזיאון חצר הישוב הישן בירושלים, בעריכתי ובהנחייתי. 

כתוצאה  עלינו  שנכפו  הסגר  בימי  התרבות  לעולם  הגיחה  הסדרה 

 .2020 שנת  של  הראשונים  בחודשיה  הקורונה  מגפת  מהתפרצות 

בעת ההיא התעורר צורך גדול במילוי החלל שנוצר לאחר שהפעילות 

זה  והסדרה תרמה את חלקה במילוי חלל  נקטעה באחת,  התרבותית 

בתחום השירה. 

זכתה לשבחים על איכותה הספרותית,  קהל רב צפה באירועים, היא 

ולאור הצלחתה ממשיכה להתקיים. בטווח הנראה לעין הצורך באירועי 

לנגישותם  הודות  היתר  בין  להיעלם,  צפוי  אינו  התרבותי  בתחום  זום 

לקהל חפץ תרבות מכל מקום בעולם.

17 אירועים חודשיים, ומתוכננים עוד  במסגרת הסדרה נערכו עד כה 

תשעה אירועים עד סוף 2022. אורכם כשעה והם מוקלטים ומועלים 

ליוטיוב. 

כל אירוע בסדרה מתמקד במשורר/ת או בנושאים הקשורים בירושלים 

ומארח יוצרות ויוצרים חשובים, בהם גם כאלה שאינם ילידי העיר.

מבנה האירועים כולל סקירה של עיקרי הסוגיות החשובות הנוגעות 

לקורות חייהם וליצירתם של המשוררות והמשוררים. שבעה משוררות 

והמעמיקה,  הייחודית  מבטם  זווית  את  מציגים  זמננו  בני  ומשוררים 

בשילוב הקרנת סרטונים והשמעת שירים.
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בני  ומשוררים  משוררות  של  מאמריהם  שבידכם  האנתולוגיה  בלב 

זמננו, שנכתבו בעקבות אירועי הסדרה:

על המשורר אבות ישורון )1904( כתב המשורר ד"ר צדוק עלון

על המשוררת לאה גולדברג )1911( כתב המשורר ערן צלגוב

על המשוררת זלדה )1914( כתבה המשוררת ד"ר ורד טוהר

על המשורר יהודה עמיחי )1924( כתב המשורר ד"ר גלעד מאירי

על המשורר דן פגיס )1930( כתבה המשוררת ד"ר דיתי רונן

על המשוררת יונה וולך )1944( כתב הסופר והמבקר רן יגיל

על המשוררת מירי בן־שמחון )1951( כתבה ד"ר זמירה פורן־ציון

של  חייהם  קורות  לעיקר  להיחשף  לקורא  מאפשרת  זו  אנתולוגיה 

על  ייחודית  ניתוח  ולזווית  העברית  בשירה  בולטים  משוררות/ים 

היצירה של  ודברים על  חיים  כל מאמר מובאים קורות  לפני  יצירתם. 

נשוא/ת האירוע וכן דברים על כותב/ת המאמר. 

שנת  במהלך  בעריכתי  נוספת  אנתולוגיה  להפיק  מתעתד  המוזיאון 

2022, וזוהי חובה נעימה להודות לצוות המוזיאון בראשות אורה פיקל 

צברי, מנהלת המוזיאון, ולשי גיל, האיש שידו בכול. בלעדיהם לא הייתי 

מצליח לקיים את הסדרה הספרותית ברצף.

בברכת קריאה חווייתית ומלמדת,

אביחי קמחי

משורר, עורך האנתולוגיה
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]  [

המשורר ָאבֹות ְיֻשׁרּון, מהדמויות המרתקות בשירה העברית, נולד 

בשם ְיִחיֵאל ֶּפְרְלמּוֶטר בשנת 1904 באוקראינה ועלה לישראל בגיל 

כשהוא ב־1992,  נפטר  הוא  בעברו.  מרד  של  מעשה  זה  היה   .21 

בן 87. 

הוא בן דורם של נתן אלתרמן, אברהם שלונסקי ולאה גולדברג. 

ַחְכמֹות  "על  הראשון,  וספרו  ב־1934  לפרסם  החל  שיריו  את 

ְּדָרִכים", יצא לאור ב־1942. לאחר פרסום הספר, עד 1949, לא כתב. 

ומלחמת  השואה  בעקבות  שבאו  שתיקה  שנות  שבע  אלה  היו 

העצמאות. 

על  המעיד  דבר  ישורון",  ל"אבות  שמו  את  החליף  הוא  ב־1950 

במלחמת  להילחם  התנדב  הוא  מחדש.  עברו  את  לעצב  רצונו 

העצמאות, שבמהלכה נחשף למראות גירוש הערבים, שטלטלו 

ּכּוִכים",  ַעל  "ֶּפַסח  הידוע  השיר  את  פרסם   1952 בשנת  אותו. 

סערה  עורר  השיר  הערבים.  המגורשים  עם  הזדהות  הביע  שבו 

הייתה  שלו  השירה  שפת  רבים.  ידי  על  לנידויו  הביא  ופרסומו 

עברית שבורה, משולבת בערבית וביידיש, שצמחה מתוך ההיתוך 

בין ארץ ישראל והעיירה בגולה. לשון זו משכה את לבו של דור 

ואימץ  קריאה"  "סימן  בחבורת  שהתאגד  ה־60,  שנות  משוררי 

רבות  ועשה   — אוונגרדית  שירה  של  שירי  אב  כמעין  ישורון  את 

לפרסומו. 14 ספרים יצאו לאור תחת שמו והוא זכה בפרס ברנר, 

 2018 בשנת   .)1992( ְושירה  לספרות  ישראל  ופרס  ביאליק  פרס 

הסדרה  במסגרת  אבות"  פרקי  שישה   — "ישורון  הסרט  פורסם 

"העברים".

" ן ו ר ו ש י א  י ב נ ה " ת  ו ב ק ע ב
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על המשורר כותב המאמר:

העברית.  האוניברסיטה  מטעם  לפילוסופיה  דוקטור  הוא  עלון 

שפינוזה. של  התיאוריה  על  נכתבה  שלו  הדוקטורט   עבודת 

עלון הוא משורר, סופר ועורך. פרסם חמישה ספרי שירה, ארבעה ספרי 

פרוזה ושני ספרי עיון. שימש כנציג ישראל בבנק העולמי בוושינגטון, 

וכיום מנהל את מרכז המבקרים של בנק ישראל.

ֻר ְּכ ְז ִי ים  ִת ֵּמ ַה  . ֻח ְּכ ְׁש ִי ים  ִּי ַח ַה

על הצורך העז של אבות ישורון לטפל בביוגרפיה שלו תוך 
נטיעת קיטוע וזרות בשפה

ד"ר צדוק עלון

שני דברים לוכדים את המחשבה כאשר מתוודעים לשירת ישורון.

הראשון הוא העיסוק הדחוס בביוגרפיה שלו, עד כי נדמה שיש להכירה 

מקרוב כדי להבין את שירתו; ישורון משתמש בביוגרפיה שלו בצורה 

קיצונית ובקנאות — במובן החיובי ובמובן הפחות חיובי. 

הוא  העברית.  את  שוברת  לשונו  הקיטוע;   — השפה  הוא  השני  הדבר 

יוצר פרגמנט. גם כאן  יוצר הזרה בתוך דבר מוכר. אפילו ממילה הוא 

ניכרת אובססיביות ליצור שפה מעין פרטית, בשילוב חידושים לשוניים 

וסגנוניים. 

מדוע  אלה.  עובדות  שתי  בין  קשר  להיות  שחייב  חשתי  כשלעצמי 

לישורון צורך עז לטפל בביוגרפיה שלו תוך נטיעת קיטוע וזרות בשפה? 
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להבנתי הקשר מצוי במונח "זיכרון"; הזיכרונות מההיסטוריה הנפשית 

שלנו הם מהותיים: "אדם הולך על זיכרונותיו, הם הנעליים שלו", אומר 

ישורון, ו"ִזְכֹרֹנת ֵהם ַּבִית".

זהותנו מורכבת מזיכרונותינו, ואולי מכאן נמצא רמז לקשר בין נתבונן 
בשיר "ֲעֹבַדת ַהִּזְכֹרֹנת":1

ַהָּלֻל  ַיֵּצג  ִמי   / ּוְמֻצָגה,  ְמֻצָקה  ָיֵאר  ִמי   / ַהִּזְכֹרֹנת?  ֲעֹבַדת  ֶאת  ַיֲעֶׂשה  ִמי 

 / ַלֲעֹזב?   / ָיֹכל  ִמי   / ִּבְכָלל,   / ָּכֻאב?  ְלַהְפִסיק  ָיֹכל  ִמי   / ָיֹכל?  ִמי   / ַּבַּלְיָלה, 

ֹאָתם  ֶׁשִּיָּׂשא   / ִמיֶׁשֻה  ָצִריְך  ַהִּזְכרֹֹנת  ֲאָבל   / ִיְזְּכֻר.  ַהֵּמִתים  ִיְׁשְּכֻח.  ַהַחִּיים 

ְּכֹקל ָהֹמה ַהֹּקְנִכָּיה. ָׁשם ֵאין ֶׁשֶקט. / ָׁשם ַרק ְׁשֹמַע. / ָיֵאֻר ָלֶכם ָּפִנים. / ָיֵׂשֻמ 

ָלֶכם ָׁשְכָחה. / ְיַׂשְפֻת ָלֶכם ְׂשָפַתי. / ְיַׁשְּלֻו ָלֶכם ֲעֻמָּקה. / ְיַתְׁשְלֻכ ָלֶכם ְׁשֹנת 

ֹאר / ַלֲעֹנק ֵאַלי.

השאלה "מי יעשה את עבודת הזיכרונות?" היא פנייה לקוראים, ואם 

— למה לכתוב במעין שפה  הוא מבקש שנזדהה עם התובנה שבשיר 

פרטית? דומה שהוא רוצה להיות בטוח שרק מי שירצה להבינו באמת 

ישקיע את המאמץ — תכונה המעידה על ממד של טוטאליות וקנאות 

חיובית לשירה.

מה הקשר אפוא בין הזיכרונות לבין האובססיה לעסוק באוטוביוגרפיה 

במעין סוג של קדושה, ומניין התשוקה לשבור את השפה?

אני חושב שלכך שתי סיבות:

תחושת קיומו של "אני" שיש לו משמעות בחיי הכלל.   .1

תחושת שליחות, גורל )לא יכול להיות שהביוגרפיה האישית היא   .2

מקרית לחלוטין(.

הוא בעצמו מעיד: "התחלתי לשמוע קול שיצא מקרבי, בהיותי לבדי 

קול   — והקול  הבית,  בשמי-מן  לי  קורא  קול  מיטתי-ברזל,  על  בצריף, 

מעצמי אל עצמי".

להביעה  אפשרות  שאין  נפשית,  מצוקה  מצטרפת  זו  גורל  לתחושת 

 בשפה הרגילה, ועל כן יש לשבור את השפה — כעדות לשבר הנפשי. 

1 ישורון, אבות. "איך נקרא", בתוך: מלבדאתה: מבחר 1934–1991, עורכות: הלית ישורון 

ולילך לחמן )תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 2009(, עמ' 318. 
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אבל בצד השבר יש גם בנייה של שפה, מה שמלמד כי תיתכן חלופה 

שאולי תיתן מענה למצוקותינו.

אפרט:

השורה — "אבל הזיכרונות — צריך מישהו שיישא אותם" מעלה שאלה: 

האומנם יש "אני" טהור הנושא את הזיכרונות? הזיכרונות רוחשים בנו 

להקשות  חלילה  יכול  במהותו,  החיובי  הרחש,  בקונכייה;  הרחש  כמו 

הקנאי  העיסוק  שאולי  ומכאן  מטאפיזי.  "אני"  אותו  של  אפיונו  על 

בזיכרונות הוא ביטוי לסילוק הרחש המקשה על מציאת ה"אני". 

זרה — היא  ישנו ומציאותו לא רק שאינה  "אני" כזה  כי  לישורון ברור 

נוכחת עזֹות, עד כי יש לו צורך לחשוף אותו בפרטי חייו האוטוביוגרפיים. 

אבל אני רוצה להדגיש: לא מדובר פה בסוג של נרקיסיזם, אלא בתחושה 

עמוקה של קיום נשגב שזכינו ליטול בו חלק בזמן נתון וחשוב. לישורון 

ברור כי לזמן ולזיכרונות משמעות — בלעדיהם הוא לא יהיה מי שהוא, 

של  רחש  רק  אינו  שהוא  מבטיחים  הם  להיעשות.  צריך  שהוא  מי  או 

זיכרונות. 

הזיכרונות  נפשית:  מצוקה  כאמור  מצטרפת  הגורליות  לתחושת 

נשכחים. מי ידאג להמשכיותם? ועם שהם נשכחים — נשכח אותו "אני" 

החדור תחושת משמעות. 

בהכרח הם  הזיכרונות  במצוקה:  נוסף  לרובד  מוביל   והדבר 

פרטיקולריים — האם הם מעניינים את האנושות? האם הזמן הפרטי 

שלי מתקשר כך או כך לזמן הכללי העולמי? האם מה שמתרחש בדלת 

אמותיי, בשעון הזמן שלי, קשור למה שמתרחש בארבע רוחות שמיים 

ממד  אותי  הפוקדים  למאורעות  יש  מידה  באיזו  תבל?  של  ובשעון 

הכרחי הקשור להיסטוריה — אם בכלל? 

ישורון ִהרבה לחשוב על לידתו בשעת הנעילה ביום כיפור — האם זה 

משפחתו;  ללא  ארצה  העלייה   — שלו  שההיסטוריה  חש  הוא  מקרי? 

היחס למכתבים ממשפחתו; המשפחה שנותרה מאחור ונספתה; עיר 

מולדתו — כל אלה מבטאים מעין מהלך היסטורי כללי, שוב לא כסוג 

של החשבת יתר של עצמו, אלא מתוך תחושה עמוקה של מי שקיבל 

אפשרות לחוש דווקא בנקודת הזמן הזו את הקיום פועם בו ולשאול 
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האם יש לכך משמעות; מדובר על מעין תחושה של שליחות וקדושה 

מטאפיזית.

אין  כי  שייתכן  כאינטלקטואל  מבין  ישורון  כי  מתעצמת  המצוקה 

שהכול  אפשר  להיסטוריה;  או  הכללי  הזמן  למהלך  ביטוי  במציאותו 

מקרי, ושהדרך להביע מצוקה, ברבדים קיומיים/פילוסופיים משוסעים 

כאלה, היא בשפה מקוטעת.

החיים  מעגל  שמא  ובמחשבה  הזיכרונות  באובדן  הטמונה  המצוקה 

הפרטיקולריים אינו משתלב במעגל האוניברסלי היא עמוקה, ומביאה 

"ַהַחִּיים  והפרדוקסלית:  האניגמטית  האמירה  את  לומר  ישורון  את 

ִיְׁשְּכֻח. ַהֵּמִתים ִיְזְּכֻר". צריך למות כדי לזכור. 

זו מצוקה שגורמת לכעס — כעס מטאפיזי, שאין לו כתובת כי כך הם 

הנפשית  התחושה  את  להכיל  יכולות  אינן  ומילותיה  השפה  החיים; 

הקשה הזאת, ומכאן שבירת השפה. הלשון הרגילה תיכשל בהעברת 

לרחשושים  פעם.  אף  לשיר  מגיע  לא  "אני   — המטאפיזית  התחושה 

ולזעזועים אני מגיע, ולמילים סדוקות ומרוסקות...".

אבל ישורון אינו רק שובר את השפה, אלא אף בונה שפה; זו אולי הדרך 

מבטאת  שפה  שבירת  תאבד.  לא  הזיכרון  על  השליטה  שבה  היחידה 

את השבר, ויצירת שפה היא בה בעת ניסיון למצוא את הדרך הנכונה 

לפתחה של הגאולה. 

את  הנושא  ה"אני"  איבוד  מפני  החשש  בצירוף  שליחות,  תחושת 

הזיכרונות ובתוספת המצוקה הנובעת מן העובדה שהמאורעות בחייו 

מובילים  אלה  כל   — גורליים  היסטוריים  במעגלים  כרוכים  אינם  אולי 

את ישורון לטפל באוטוביוגרפיה שלו באובססיביות וליצור שפה מעין 

פרטית משוסעת, שתכיל לא רק את תחושת השבר הנפשי/קיומי אלא 

גם את גודל השעה ואת הגודש הפואטי.
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ופרופסור  מתרגמת  עורכת,  סופרת,  משוררת,  גולדברג,  לאה 

וגם  החדשה  בעת  ביותר  המפורסמות  מהיוצרות  היא  לספרות, 

 1911 בשנת  נולדה  היא  אליה.  הקוראים  אהבת  בולטת  כיום 

בעבודת  בירושלים.   1970 בינואר  ונפטרה  המזרחית  בפרוסיה 

בניב  עסקה  בון,  באוניברסיטת  כתבה  שאותה  שלה,  הדוקטורט 

השומרוני. 

לחוג  וחברה  אביב  בתל  התיישבה  ב־1935,  לארץ  הגיעה  היא 

החלה   1950 בשנת  ושלונסקי.  אלתרמן  של  "יחדיו"  הספרותי 

יחד עם  ובעקבות התפקיד עברה  ללמד באוניברסיטה העברית, 

לספרות  החוג  בראש  עמדה  בהמשך  בירושלים.  להתגורר  אמה 

כללית והשוואתית במינוי פרופסור, עד מותה. 

לתרבות  ותרומתה  הקלאסיות  היצירות  ממיטב  תרגמה  היא 

העברית חסרת תקדים. את פרס ישראל לספרות יפה, שבו זכתה 

בשנת 1970, קיבלה אמה בשמה. 

לא  מוצגת  בשירתה  משפחה.  הקימה  ולא  נישאה  לא  גולדברג 

פעם בדידות גדולה לצד ניסיונות רבים לזכות באהבה. המשורר 

אברהם בן יצחק היה אהבת חייה, ועליו היא כתבה: "אהבה גדולה, 

אחת ויחידה, שלא הייתה כלל אהבה". 

בניגוד לשירתו של בן דורה נתן אלתרמן, העמוסה במטאפורות 

אוניברסלית  הגותית  שירה  כתבה  גולדברג  לפענוח,  קשות 

שאופיינה בתכנים בהירים, עמוקים ובעלי רבדים רבים. שירתה, 

כ־1,000 שירים, כונסה בשלושה כרכים. מהדורה מתוקנת יצאה 

"לאה  הסרט  פורסם   2011 בשנת  פועלים.  בספרית   2015 בשנת 

גולדברג בחמישה בתים" במסגרת הסדרה "העברים". 

ג ר ב ד ל ו ג ה  א ל " ת  ו ב ק ע ב
" ם י ר ב ג ל  ש ם  ל ו ע ב ה  ש י א
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על המשורר כותב המאמר:

ערן צלגוב הוא משורר, מתרגם ומשרבט. חי וכותב מבאר שבע. מייסד 

שותף בהוצאת "רעב". צלגוב זוכר בעל פה מספרי טלפון גם של אנשים 

מתים ומאיזה עץ בונים גיטרה. פעם קרא שיר שכתבה איכרה סינית 

לפני כ־1,000 שנה וידע שהוא נכתב אליו ועליו.

ופרידה ממנה  על השירה 
גולדברג על פי לאה 

ערן צלגוב

אם  וגם  ומבקרת.  מתרגמת  סופרת,  משוררת,  הייתה  גולדברג  לאה 

נפרדה מאיתנו לפני 52 שנה, עדיין נוכחותה מורגשת כל פעם מחדש 

— אם זה דרך יצירותיה הנהדרות, סיפוריה לילדים ששבים ומודפסים, 

הכפול  הדיסק  )כמו  ומשונות  שונות  מחוות  דרך  או  חדשים  מחקרים 

את/ה  האם  עצמך:  את  בחן  "שאלון  מ־2003;  גולדברג"  לאה  "שרות 

לאה גולדברג?" מהגיליון הראשון של "הו!" מ־2004; שטר 100 שקלים 

בירושלים  הקלה  הרכבת  תחנת  או  ב־2011;  דיוקנה  הוטבע  שעליו 

התרבות  בלב  נוכחת  עדיין  גולדברג   — כך  או  כך  שמה(.  על  שנקראת 

העברית-ישראלית.

ונאלם.  הולך  קולו  ונעלם  הולך  כשמישהו  איננה.  היא   — זאת  ועם 

יש   — נוסף  משהו  קורה  הולכת  גולדברג  של  גודל  בסדר  כשמשוררת 

כיסוי של מילים וגילוי כל פעם מחדש. 

במילים שכאן ארצה להתמקד בשני שירים מתוך עיזבונה שלכדו את 

החיים"  "שארית  בספר  ונדפסו  שלוקטו  שירים  לבי,  את  ותפסו  עיני 
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ועל  השירה,  עולם  על  משהו  שמלמדים  שירים  מותה.  בשנת  שיצא 

השירה בכלל.

*

ָמָחר ֲאִני ָאמּות.

ַאֶּתם ִּתְראּו ָמָחר

ֶאת ֶשָׁהיּו ֵעיַני

ֶאת ֶשָׁהיּו ָּפַני.

 

ְלֵעת ָמָחר ַאֶּתם

ָבִּאים ַעל ַסף ֵבּיִתי

ַלְחלֹוק ֶאת ַהָכּבֹוד

ּוְלַחֵלּק ָשַׁלל.

 

ָמָחר ִיְהֶיה ַהכֹּל

ָלֶכם ְוֶשָׁלֶּכם.

ָמָחר ַאֶּתם צֹוְדִקים

ְבָּכל ֲאֶשׁר תֹּאְמרּו

 

ֲאָבל ַהּיֹום ֲאִני

עֹוֶמֶדת ַעל ַהַסּף

ְוֶאֱעֹבר ְגּבּוִלי

ְוֵאין ַמִסּיג אֹותֹו.2 

אבל   — לשוטים"  ניתנה  "נבואה  כבר  נאמר  נהדר.  פרידה  שיר  איזה 

כל  ומדויק  חכם  והשיר  חכמה  משוררת  היא  שוטה,  אינה  גולדברג 

כך. כבר בבית הראשון בונה לנו הדוברת את כל הניגודים האפשריים 

לדפוס:  הביאו  העיזבון.  מן  רישומים  שירים,   — החיים  שארית  בתוך:  לאה.  גולדברג,   2

טוביה ריבנר ואריה נבון, )תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 1971(, עמ' 74. 
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בין  אמות(,  )שבו  המחר  לבין  כאן!(  עוד  )אני  היום  בין  ומוות,  חיים   —

הראייה ובין עיני המת שכבר לא יראו דבר.

ההמשך לא קל — חלוקת השלל. אחרי מות היוצר/ת כולם רוצים חלק 

בידיו.  שהיה  מהכוח  השגחה,  ללא  שהשאיר  מהשלל  שנותר,  ממה 

להגיד, לספר, להעיד בהצטנעות מזויפת "היא ראתה בי ממשיכה... הוא 

הועיד אותי... היא אמרה לי שאני... הוא נגע בי...". בקצרה ובפרפרזה 

על דברי משורר אחר — דוד אבידן — למשוררים מתים יש סקסאפיל. 

ראו מה קורה עם כל מודעת אבל ספרותית בשלולית. 

את  לחלק  יבואו  בוא  שעוד  יהיה,  שכך  יודעת  המשוררת-הדוברת 

השלל, ולה לא ייוותר לא דבר ולא דיבור — היא כבר לא תוכל להתנגד 

 — יצירתה  אודות  ועל  אודותיה  על  שיעשו  לקביעֹות  ולא  לבזיזה  לא 

"צֹוְדִקים ְבָּכל ֲאֶשׁר תֹּאְמרּו".

היא  עתה  לעת   — כוח  של  לביאה,  של  בשאגה  מסתיים  השיר  אבל 

נלחמת — היא עומדת על הסף ואיש לא יעבור. היא נלחמת עד הרגע 

האחרון, וכמצוות דילן תומס "]ֹלא הֹוֶלֶכת[ ְּבַנַחת ֶאל ַהּטֹוב ֶׁשַּבֵּלילֹות".

*

 ְוַהִּׁשיר ֲאֶׁשר ֹלא ְּכַתְבִּתיו

 ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ִׁשיִרים

 ַוֲאִני עֹוד זֹוֶכֶרת ַהֹּכל

 ָּכל ְצִליל, ָּכל ִניב.

 ְוֹלא ִיָּכֵתב ַּגם ַעְכָׁשו.

  

 לּו ְּכַתְבִתיו ָאז, ָהָיה

 ֱאֶמת ְמֻעְרֶטֶלת ִמַּדי.

 ְוִאם ֶאְכְּתֶבּנּו ַהּיֹום

 ִיְהֶיה ֶׁשֶקר ָּגמּור.

  

 ּבֹוִאי, ְרִדי ֶאַלי, ַּבת ָהֵאִלים,

 ַהְרִּכיִני ָעַלי

 ֶאת ֹראֵׁשְך ַהַּמְלִּבין.
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  ְנַׂשֵחק ַּבִּמִּלים –

 ַמה ָצלּול ָהעֹוָלם ַּבִּמְׂשָחק ֶהָחָדׁש– 

  

 ֹלא ָאז, ֹלא ַעְכָׁשו

 ֹלא ֱאֶמת, ֹלא ָּכָזב

 ְׁשֵּתי ַּכּפֹות ַהֹּמאְזַנִים עֹולֹות ְויֹוְרדֹות

ַּבִּמְקָצב.3 

זוהי גם פרידה. שיר סיכומי על השירה בכלל ולא בהכרח שיר סיכום 

חיי המשוררת. הנה: השירים שלא כתבה כבר לא ייכתבו, גם אם היא 

יודעת את כל המילים שבמילון, "ָּכל ְצִליל, ]ו[ָּכל ִניב". והרי אחרי שתלך 

ואולי ישנים משלה שטרם  יהיו עוד הרבה שירים — חדשים  ותתאיין 

נראו — ממש כמו הספר הזה בידי שלא ידעה ולא יכלה לדעת על קיומו.

ומה על אותם השירים שכן כתבה? עליהם היא מעידה שהייתה בהם 

טוענת  הדוברת  האם  מדוע?  גמור.  שקר  הם  עכשיו  אך  אמת,  פעם 

כהרקליטוס שלא ניתן להיכנס לאותו נהר פעמיים? שאי אפשר לקרוא 

אבל  השתנה...  והעולם  השתנתה  היא  שהרי  פעמיים?  שיר  אותו  את 

 — שהשתנתה  האסתטיקה  על  משהו  זה  אולי   — אחר  משהו  זה  אולי 

פעם היה זה ככה — אמת מוחלטת — והיום זה אחרת: שקר. והרי שקר 

הוא כזב, ומיטב השיר כזבו, לא כך לימדונו גדולות וגדולי השיר כמשה 

אבן עזרא? 

אם כך כן... זהו שיר על השירה, ולא על דיון על אמת ושקר. ראו איך בבית 

הבא קוראת הדוברת למוזה, לשירה שהזקינה הלבינה, זו שהשתנתה 

וזקוקה לרגע של חסד. השירה, בת האלים. והיא — המשוררת-דוברת — 

פונה אליה כאחרון המשוררים, כמו הומרוס למוזה בפתח האודיסאה.

כמה כוח וחתרנות בפנייה זו: המשוררת-דוברת מכירה במסורת השירה 

שהיא עצמה חלק ממנה. ואולי זה לא רק הדהוד הומרי, אפשר לזהות 

פה משהו מהמסורת הִעברית, שכמובן יש לה — לגולדברג — גם חלק 

3 שם, שם. עמ' 9–10. 
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המוכרת  הנחלשת  השכינה  לתיאור  דמיון  לזהות  קשה  לא  בה.  נכבד 

מביאליק בשירו "לבדי...", אשר "ֶחֶרׁש ָּבְכָתה ָעַלי]ו[ ַוִּתְתַרֵּפק ָעָלי]ו[".

והדיון נמשך בבית הבא, בקריאה למשחק — סוד הקסם ַּביצירה — כל 

יצירה היא משחק חדש בעולם צלול — הנה אותו "רגע של ההולדת" 

שעליו דיבר בן דורה הספרותי נתן "החכם" אלתרמן. 

האם   — הזמנים  בין  המתח  אל   — האחרונים  הבתים  עד  נמשך  וזה 

השיר הוא על הרגע הזה? האם הוא עליי, עלינו? האם אמת הוא או 

— הוא באיזון, בכפות  גמור? אבל השיר הנכון, מלמדת הדוברת  שקר 

שעולות ויורדות במקצב. שכן השירה — כפי שלימד אותנו ג'ק גילברט 

האמריקאי — היא )גם( דרך לשקר. לא על מנת להסתיר ולא כדי לראות 

את הדברים כפי שהם, אלא דרך עיני אומן.

מה  לבין  שיש  מה  בין  איזון  למצוא   — השיר  ובחיי  בשירה  הקסם  וזה 

הכאן  בין  למתים,  החיים  בין  איך,  לבין  שרואים  מה  בין  שאפשר, 

בשינוי.  אמונה  לבין  שאפשר  מה  בין  להמצאה,  הידע  בין  לעכשיו, 

וגולדברג הגדולה מצליחה בשני השירים הללו לאזן ולגרום לי להטות 

אוזן ולהקשיב, לראות את העולם בעיניה ובלשונה, גם אחרי שהלכה, 

אחרי שאיננה.
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זלדה היא תופעה יחידה במינה. משוררת חרדית ששירתה מגיעה 

נולדה  ִמיְשׁקֹוְבְסִקי  שניאורסון  זלדה  דתי.  אינו  שברובו  קהל  אל 

בשנת 1914 ברוסיה ונפטרה בישראל ב־1984 והיא בת 70. 

היא נולדה למשפחה חסידית מיוחסת וינקה תרבות יהודית דתית 

וגם תרבות חילונית, שכללה בעיקר ספרות ושירה רוסית. בשנת 

והשתקעה  ישראל  לארץ  המורחבת  משפחתה  עם  הגיעה   1925

ְּבסמינר  למדה  היא  אביה.  נפטר   12 בת  כשהייתה  בירושלים. 

הסמינר.  בביטאון  היה  שלה  הראשון  והפרסום  ְלַבנות  מזרחי 

לחיים מישקובסקי, שנפטר אחרי  נישאה   36 בת  כבר  כשהייתה 

21 שנות נישואים וזוגיות נפלאה. 

פרסמה  היא  הראשון  ספרה  להוצאת  שקדמו  השנים   30 במשך 

לאור  יצא   1967 בשנת  לב.  לתשומת  זכתה  לא  אך  מיצירותיה 

ספרה הראשון. הספר התקבל בהתלהבות רבה על ידי המבקרים 

הספרותית.  הבמה  במרכז  באחת  הוצבה  וזלדה  והקוראים, 

ב־1985 פרסמה הוצאת הקיבוץ המאוחד את הספר "שירי זלדה" 

לראשונה, ומאז הוא יצא ב־14 מהדורות, דבר המעיד על נוכחותה 

הבולטת בשירה העברית. 

בין השאר גם אנטיתזה לרוח השירה בתקופתה,  שירתה הייתה 

ועם זאת משוררים  רוח שירת ה"אני" של משוררי דור המדינה, 

ומבקרים רבים העריכו וכתבו שבחים על שירתה. 

"זלדה אישה פשוטה" במסגרת הסדרה  יצא הסרט   2015 בשנת 

"העברים".

ה ד ל ז " ת  ו ב ק ע  ב
" ת י ד ו ח י י ת  ר ר ו ש מ
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על המשוררת כותבת המאמר:

ורד טוהר היא משוררת, עורכת, חוקרת ומרצה בכירה המכהנת משנת 

תשפ"ב כראשת המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן. 

עברית  ספרות  בנושאי  ורשימות  טורים  מאמרים,  עשרות  פרסמה 

ודובדבנים"  "שלג  הדו־לשוני  הפרוזה  ספר  מחברת  יהודית.  ותרבות 

של  ו"החתולה   )2020( הנדידה"  כושר  "אובדן  השירה  וספרי   )2018(

סיילם" )2021(.

זלדה: כתיבת שירה כמעשה של 
פריחה בבית אבן

ד"ר ורד טוהר

מעולם לא גרתי בירושלים, ולפיכך אף שביקרתי בה מאות פעמים אני 

חשה תמיד כמי שנמצאת במרחב שהוא בעת ובעונה אחת מוכר וזר. 

הזאת  בעיר  יחד  המכונסים  והקמאי  העכשווי  והחול,  הקודש  תודעת 

מייצרים תשלובת שהיא כמעט בלתי אפשרית מבחינות כה רבות והיא 

המייצרת את חידת המקום עבורי.

של  עיר  יצירתית,  השראה  של  נפלא  פרא  מרחב  גם  היא  ירושלים 

סינדרום מוזות מתעתעות המושכת אליה אומנים מכל סוג. כך הייתה 

בירושלים  שחיו  משוררות  על  לחשוב  מנסה  אני  ומעולם.  מאז  העיר 

הן מייצגות עבורי.  ומה  הן  מי  וביצירתן.  ועל מכוות המקום בנשמתן 

אלזה לסקר שילר, לאה גולדברג, ויש נוספות. 
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האם  היא  בעיניי  מכולן.  בעיניי  ומיוחדת  יחידה  מהן,  אחת  היא  זלדה 

פורטרט  לשרטט  שידעה  מפני  הירושלמיות  המשוררות  של  הגדולה 

של המקום בנקודת זמן, פורטרט של כותבת שהיא כה מרובת זהויות: 

ירושלמית  ציירת,  משוררת,  מחנכת,  חב"ד,  חסידת  דתייה,  אישה, 

שהעיר משוחזרת בין יצירותיה ומתפתלת אל תוך מצבי הרוח שלה. 

לפני שהתחלתי את לימודיי בחוג לספרות לא הבחנתי הבחנה של ממש 

בין משוררות ירושלמיות לתל אביביות או בין ישראליות לאמריקאיות, 

ובלבד שהמילים שכתבו הרטיטו את נפשי והרחיבו את רוחי. 

זלדה עלתה על כולן מפני שכתבה ללא כחל וסרק על אובדן ואובדנות, 

דפרסיה ומלנכוליה — והתחושה שלי הייתה שהנה נמצאה לי משוררת 

אז  נהוג  היה  כלל  שבדרך  מה  על  לכתוב  כדי  נועזת  מספיק  שהיא 

בת  בכלל  שהיא  שלמדתי  לפני  הרבה  זה  והיה   — ולטשטש  לטאטא 

דוד ישירה של הרבי מליובאוויטש, מה שעורר פליאה וסקרנות לצד 

הערכה גדולה עוד יותר לתכנים הנועזים: "ַרע ִלי ָמַתי ָאמּות. ַמָּׂשא ָּכֵבד 

ְּכִסילּוִתי,/ ַמָּׂשא ֹּכֶבד ָהֹרְך".4 

ברחוב קרן קיימת בבאר שבע שכנה לה חנות הספרים היחידה בעיר, 

ושם רכשתי ספר שירה של זלדה ושם הכרתי אותה לראשונה, ומאז 

בין  נעים  בהיותם  רגש  של  קליידוסקופי  כמצפן  אותי  מלווים  שיריה 

עצב לאופטימיות, בין דכדוך לאושר, בין אהבה ארצית לאהבת השם, 

אחת"  "ציפור  השיר  שורות  והמופלא.  לנשגב  והיומיומי  הנמוך  בין 

ַאַחת  ִצּפֹור   / ֵמָתה  ִצּפֹור  "ֲאִני  הממו אותי כשקראתי אותן לראשונה: 

מבעד  הדיכאון  ונוקב  ישיר  כמה  ָאֹפר".5  ְמִעיל  עֹוָטה  ִצּפֹור   / ֶׁשֵּמָתה. 

לשורות הללו.

המטאפוריות  על  זלדה,  של  הלשוניות  הפיגורות  על  נכתב  רבות 

אף  על  ביצירתה.  והחסידיים  הקבליים  הסמלים  ועל  המקורית 

על  מאיימת  היא  אין  וטבעית.  פשוטה  שפתה  הרעיונית,  המורכבות 

הקוראים או מתנשאת מעליהם. 

זלדה  הפרחים.  שירי  הם  ביצירתה  ביותר  החידתיים  השירים  בעיניי 

4 מישקובסקי, זלדה. שירי זלדה )תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 1985(, עמ' 49.

5 שם, שם. עמ' 33.
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יקרים  נדירים,  מבויתים,  שהם  תרבות,  צמחי  שמכונה  מה  על  כותבת 

ועדינים — בניגוד לצמחי בר — הגדלים בספונטניות ומותאמים לתנאי 

האקלים והגיאוגרפיה. 

בתוך  שנמצאת  כמי  עצמה  ורואה  הללו  הפרחים  עם  מזדהה  זלדה 

מאבק קיומי דווקא בתוך בתי האבן של ירושלים — אך גם נבנית מתוך 

מאבק זה. 

וענוג  רך  דומם,  מול  חי  אולטימטיביים:  ניגודים  שני   — והאבן  הפרח 

 מול נוקשה וקר, זמני מול נצחי. בשיר "ידידות" היא כותבת: "ׁשֹוַׁשָּנה 

ַהִּצְמִחי  ִקּיּוָמּה  ֶׁשֵּבין   / ַהֶּמְרָחק  ֵאיַמת  ֶאת  ָחְצָתה   / ְּכֻתִּמים  ָלּה  ֶׁשָעִלים 

דווקא  אותה  חצתה  ומדוע  וכיצד  המרחק  אימת  מהי  ִקּיּוִמי"6–  ְלָדם   /

השושנה? 

החידתיות מופיעה גם בשיר המצוטט יותר "כל שושנה": "ָּכל ׁשֹוַׁשָּנה 

של  המטאפורה  ַהִּנְצִחי".7  ַהָּׁשלֹום   / ַהֻּמְבָטח,  ַהָּׁשלֹום  ֶׁשל   / ִאי  ִהיא 

השושנה כאי של שלום מובטח ונצחי, שלום שהוא בעצמו מטאפורה 

ַמָּמׁשּות  ָהעֹוָלם  "ׁשּוב  השרון":  "חבצלת  בשירה  גם  וכן  נפשי.  למצב 

ְמֻלֶּטֶׁשת / ַמָּזל ֶעְליֹון / ַּבַעל ְקֻדָּׁשה ַוַּדאי". בשיר "כריזנטמה לבנה כמוות" 

היא מאפשרת מפתח לחידת משמעותה של הכריזנטמה כבת דמותה 

ְורֹוֶטֶטת   / ְּכָמֶות  ְלָבָנה  "ְּכִריַזְנְטָמה  שלה:  וכמטונימיה  המשוררת  של 

ְּכֹכֶסף — / ַאְּת ָׁשָרה אֹוִתי ָּכל ָּכְך".8 

גולת הכותרת של שירי הפרחים, אשר אצל זלדה תמיד לובשים דמות 

הכותרת  גולת  גם  שהיא  כריזנטמה,  חבצלת,  שושנה,  נקבי:  פרח  של 

בבית  "פרחתי  בשיר  מגולמת   , פרח-אבן  האוקסימורוני  הצירוף  של 

ִּתְמהֹוִנית,  ִּכְבָדָיה   / ַּתְכִלית,  ְּבִלי  ֹעל,  ְּבִלי   / ֶאֶבן  ְּבֵבית  "ָּפַרְחִּתי  אבן":9 

ָּבאֹור,  ָטַבְעִּתי  ַהָחְפִׁשית,  ַנְפִׁשי  ֶאת   / ָלְכָדה  ְירּוָׁשַלִים   // ַּבֶּסַלע.  ְּכַרֶּקֶפת 

/ ָׁשַכְחִּתי ֶאת ְׁשִמי". זהו שיר המאגד את תמת הפרח, תמת בית האבן 

הארספואטית.  התמה  ואת  והאחרּות  הזרות  תחושת  את  הירושלמי, 

6 שם, שם. עמ' 60.

7 שם, שם. עמ' 59. 

8 שם, שם. עמ' 57.

9 שם, שם. עמ' 12.
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בירושלים,  היצירה  חוויית  את  מביעה  היא  ומדודות  ספורות  במילים 

מצד אחד תחושת המחנק הפיזי של הטביעה וחוויית ההילכדות, ומצד 

שני פריחה — דווקא מתוך בית אבן נוקשה וקר. 

"עמדתי  לשיר  בדומה  זה  בשיר  והמצבה  האבן  בית  דומים  כמה 

של  מופת  שהם  האלמנות,  שירי  לקבוצת  שייך  אשר  בירושלים", 

שרטוטי נפש מעודנים שהגלוי שבהם מרמז על עומקים סמויים: 

"ַמּדּוַע ָּפַחְדְּת ִמֶּמִּני ֶאְתמֹול ַּבֶּגֶׁשם? / ִּדֵּבר ֵאַלי ַהָּמֶות. / ֲהֹלא ֲאִני ָאִחיְך 

ְוַהָּגדֹול".10 האינטימיות שהיא מייצרת עם המוות נראית כה  ַהָּׁשֵקט   /

טבעית מנקודת עומדה בתוך יער של מצבות. 

אפוא  כרוכים  שירתה  של  היוצר  והכוח  כמשוררת  זלדה  של  חייה 

במוות ובחוויה של צמיחה וחיות מתוך המוות. בד בבד זו גם חוויה של 

ומתוך  בניית המיתוס העצמי בתוך  יסוד של  היבלעות, שהיא חוויית 

אימה גדולה. זלדה צומחת מתוך אבן, וכן גם טובעת אל תוך עיר אבנים 

אפוא  לה  מאפשרים  זלדה  של  הפרחים  שירי  שירה.  כותבת  כשהיא 

לבנות מודל רגשי של משוררת רומנטית המציירת קווים לדמות עצמה 

במכחולי רגש עזים. 

10 שם, שם. עמ' 63. 
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]  [

 1924 בשנת  נולד  ומורה,  מחזאי  סופר,  משורר,  עמיחי,  יהודה 

יהודית  לודוויג ּפפֹוְיֶפר למשפחה  בגרמניה בשם  וירצבורג  בעיר 

אורתודוקסית. הוא נפטר בשנת 2000 וזכה להלוויה ממלכתית. 

בבית  למד  ועמיחי   11 בן  ישראל כשהיה  עלתה לארץ  משפחתו 

הספר התיכון הדתי "מעלה" בירושלים. בשנת 1942 התנדב לצבא 

הבריטי והוצב במצרים. במלחמת העצמאות שירת כלוחם. הוא 

והיה  ומקרא באוניברסיטה העברית, עסק בהוראה  למד ספרות 

משורר אורח באוניברסיטאות שונות בעולם. 

האחרים".  ובימים  "עכשיו  הראשון  ספרו  התפרסם   1955 בשנת 

בשנת 1957 זכה בפרס שלונסקי על ספר זה. בשירתו יצר מהלך 

לחומרים  פיוטיים  חומרים  בין  צירוף  העברית,  בשירה  חדש 

השאובים מן היום יום. יחד עם משוררי דור המדינה עמיחי חולל 

בדור  "האני"  שירת  את  הדגיש  הוא  העברית.  בשירה  מהפכה 

הקולקטיבית,  האידיאולוגיה  ואת  "האנחנו"  שירת  את  שהדגיש 

ובניגוד לכך השתמש בדימויים מודרניים לתיאור רגשות ומצבים 

מ־200  יותר  עליה  וכתב  ירושלים  עם  מזוהה  עמיחי  היחיד.  של 

שירים מנקודת מבט של אדם חופשי הבקיא במקורות היהודיים. 

ביותר  והידוע  ביותר  המתורגם  הישראלי  המשורר  הוא  עמיחי 

במחצית  והחשובים  הבולטים  המשוררים  לאחד  ונחשב  בעולם, 

השנייה של המאה העשרים. ספריו תורגמו ל־40 שפות. הוא זכה 

בפרס ישראל לשירה עברית ב־1982. 

י  ח י מ ע ה  ד ו ה י ת  ר י "ש ת  ו ב ק ע ב
ם" י ל ש ו ר י ל  ע
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על המשורר כותב המאמר:

להפליא  מקורי  ספרות  וחוקר  עורך  משורר,  הוא  מאירי  גלעד  ד"ר 

וירושלמי שורשי. מנהל שותף של מקום לשירה ובית הספר לאומנויות 

המילה. פרסם ספרים רבים, האחרון שבהם הוא ספר שיריו "הזמן עשה 

את שלו מבחינתי הוא יכול ללכת" )מקום לשירה, 2022(.

ירושלים סינדרום 

הומור פוליטי בשירת יהודה עמיחי

ד"ר גלעד מאירי

לפי מניינו של חוקר שירת יהודה עמיחי, בעז ערפלי, ירושלים מופיעה 

ובשני  לירושלים,  רבות  התייחסו  נביאינו  גם  פעמים.   220 בשירתו 

המקרים מידת האהבה והמסירות היא כמידת התוכחה והמחאה. עם 

זאת יש הבדל אחד מהותי לפחות באופן שבו הנביאים ועמיחי תיארו 

את ירושלים — והוא הומור. 

לעומת  ברצינות.  אלא  בהומור  הובע  לא  ירושלים  נגד  הנבואי  הזעם 

זאת הזעם שמפנה שירת עמיחי לירושלים אינו רק רציני, אלא מתובל 

אומנם  ועוד.  איגיוני  גרוטסקי,  אירוני,  פרודי,  שונים:  הומור  בסוגי 

ההומור מהנה וממתן את אופי המחאה, אך המסר נותר רציני ולעיתים 

תוקפני. 

ערפלי טען שירושלים של עמיחי היא קודם כול מטונימיה של ישראל 

הנביאים  של  הסמלי  היחס  את  המזכירה  עמדה  זו  היהדות.11  ושל 

היודעת"  "הארץ  בשירו  לדוגמה,  העם.  מצב  את  כמייצגת  לירושלים 

המושחתת,  הפוליטית  התפיסה  את  גרוטסקי  באופן  תוקף  עמיחי 

עיונים בתקומת  ערפלי, בעז. "על המשמעות הפוליטית של שירת יהודה עמיחי",   11

ישראל 5 )1995(, עמ' 485–496.
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השחיתות  ואת  השלמה  ישראל  ארץ  של  והבולימית  התאוותנית 

לירושלים  התייחסות  באמצעות  זה  את  עושה  הוא  בישראל.  בכללה 

כסמל לטומאה זאת, ויותר מכך כמקור העוול אשר ממנו נולדים )תרתי 

משמע( חטאיה. 

למשל, הבית השלישי והאחרון בשיר: "ָהָאֶרץ ַהְּׁשֵלָמה ִהיא ְּכמֹו ִאָּׁשה 

ְׁשֵמָנה ּוְכֵבָדה / ּוְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ְּכִאָּׁשה ְצִעיָרה / ְּגִמיָׁשה ְוָצַרת ָמְתַנִים / 

ַאְך ָּבֹּזאת ְוַגם ָּבֹּזאת / ְירּוָׁשַלִים ִהיא ָּתִמיד ָהֶעְרָוה / ִהיא ֶעְרַות ָהָאֶרץ, / 

ִהיא ָהֶעְרָוה ֶׁשֹּלא יֹוַדַעת ָׂשְבָעה / ִהיא ָהֲאִבּיֹוָנה ַהְּמַפְרֶּכֶסת ְוַהּצֹוַרַחת / 

ֶׁשֹּלא ִּתָּגֵמר ַעד ּבֹוא ַהָּמִׁשיַח".12 

יֹוַדַעת  ֶׁשֹּלא  כ"ֶעְרָוה  הנימפומנית  ירושלים  של  המטאפורי  התיאור 

היהירה,  המשיחיסטית,  לאובססיה  מתייחס  מין(  )בולימיית  ָׂשְבָעה" 

האחר  זכויות  ביטול  של  כאקט  הלאומנית  הבולענית  הנרקיסיסטית, 

של  המיסטיפיקציה  נגד  יוצא  השיר  כלומר  הפלסטיני.  זה  במקרה   —

ירושלים, שמהווה בין השאר צידוק רוחני לדיכוי. 

הקלישאה  על  פרודיה  הוא  בירושלים"  המשפחות  הן  "יפות  השיר 

משפחתית,  מבט  נקודת  דרך  יחדיו  לה  שחוברה  עיר  של  האוטופית 

שמכונה  המתה  המטאפורה  את  מחיה  הפרודיה  וקהילתית.  עדתית 

ירושלים, ומעניקה לה רעננות ורלוונטיות. 

ָיפֹות ֵהן ַהִּמְׁשָּפחֹות ִּבירּוָׁשַלִים:

ֵאם ִמְּקָלָלה רּוִסית ְוָאב ִמְּקָלָלה ְסָפַרִּדית,

ָאחֹות ִמְּקָלָלה ֲעָרִבית ְוַאִחים ִמִּקְללֹות ַהּתֹוָרה

יֹוְׁשִבים ַיְחָּדו ַעל ַהִּמְרֶּפֶסת 

ְּביֹום ַקִיץ ְּבֵריַח ַיְסִמין.

.337 עמ'   ,)1980 שוקן,  אביב,  )תל  ותשובות  שאלות  גדולה:  שלווה  יהודה.  עמיחי,   12 

© כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן.
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ָיִפים ֵהם ַהָּבִּתים ִּבירּוָׁשַלִים:

ֻּכָּלם מֹוְקִׁשים ֶׁשְּזַמָּנם ָקבּוַע ְוָלֵכן

ֵאין ֹצֶרְך ְלִהָּזֵהר ִּבְדִריָכה ַעל ִמְפָּתן

ּוְבִסיבּוב ַהָּיִדית ּוִבְלִחיַצת ָיד ְלָׁשלֹום –

 ִאם ַהְּזַמן ֹלא ִהִּגיַע, ֵאין ַסָּכָנה.

ֵּכן,

ָאדֹון ַנָּפץ, 

ְּגֶבֶרת ְקִפיץ,

ֶיֶלד ְּפִתיל

ַנֲעַרת ַמְרעֹום

ּוַנֲעֵרי ַהְׁשָהָיה,
ְוָכל ַהְּזַמן ְרִגיִׁשים, ְרִגיִׁשים, ְרִגיִׁשים.13

מלודרמות  או  דרמות  השוקקת  אקזוטית  כעיר  מתוארת  ירושלים 

בנוסח המוכר לנו למשל מסרטי וודי אלן שמתארים משפחה יהודית 

צועניית  משפחה  חיי  שמתארים  פליני  פדריקו  מסרטי  או  יורק  בניו 

ברומא. האחדות המשפחתית מוגחכת על ידי תיאור שיח של קללות 

ואלימות. הפסטורלה של "יֹוְׁשִבים ַיְחָּדו ַעל ַהִּמְרֶּפֶסת / ְּביֹום ַקִיץ ְּבֵריַח 

ַיְסִמין" היא מופע ירושלמי של מראית עין מאוחדת. כלומר יופיין של 

"ַהִּמְׁשָּפחֹות ִּבירּוָׁשַלִים" הוא פסדה חיצונית, כמו ייחוס משפחתי ריק 

מתוכן. 

עמיחי תוקף את התא המשפחתי הטעון באמצעות תיאורו כ"מֹוְקִׁשים 

ֶׁשְּזַמָּנם ָקבּוַע". זהו שימוש מתוחכם בשפה צבאית על מנת להמחיש 

כיצד השיחה במשפחה ירושלמית היא שדה סמנטי ממוקש. המשפחה 

הירושלמית היא פצצה מתקתקת שזמנה קבוע ומּועד. המוקש הרגשי 

13 עמיחי, יהודה. פתוח סגור פתוח )תל אביב, שוקן, 1998( עמ' 279.

© כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן. 
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ולדפוסים  יתר  לרגישות  ביטוי  הוא  במועדו  להתפוצץ  המתעקש 

קבועים של עלבון. 

עמיחי תוקף את קלישאת הפסיפס הירושלמי היהודי )"ְוַאִחים ִמִּקְללֹות 

ַהּתֹוָרה"(, העדתי, הפולקלוריסטי, ואת הדימוי התיירותי הסנטימנטלי 

העיר  לב  אזור  למשל  ירושלים,  של  הוותיקות  לשכונות  האופייניים 

היא  האגרסיבית  המשפחתית  שהדינמיקה  מדגים  הוא  ונחלאות. 

המיקרו שמעיד על המאקרו: מטונימיה של מתח בין עדתי, שמשמעו 

פירור יסודי מבחינה קהילתית ולאומית.

ירושלים מבקשת להיות סמל משולב של העיר מספר אחת של העם 

והעיר המאוחדת. בשיר חסר הכותרת שלהלן, עמיחי מתאר את סמלי 

האחד והאחדות כחלולים, דרך פרודיה מתוחכמת המתייחסת אליהם 

באופן רדוקטיבי כסוגיה מספרית, מתמטית וטכנולוגית-תקשורתית. 

ָלָּמה ְירּוָשַׁלִים ָּתִמיד ְׁשַּתִים, ֶׁשל ַמְעָלה ְוֶשל ַמָּטה

ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ֶאְמָצע

ְּבִלי ַלְחֹּבט ֶאת ֹראִׁשי ְלַמְעָלה ּוְבִלי ִלְפֹצַע ֶאת ַרְגַלי ְלַמָּטה.

ְוָלָמּה ְירּוָׁשַלִים ְבָּלׁשֹון זּוִגית ְּכמֹו ָיַדִים ְוַרְגַלִים,

ֲאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות ַרק ִּבירּוָשל ַאַחת,
ִּכי ֲאִני ַרק ֲאִני ֶאָחד ְוֹלא ֲאַנִים.14

החצויה  כעיר  מתוארת  ירושלים  השורות  שש  בן  זה  ננופואטי  בשיר 

לשניים, שלעולם מתפצלת באופן כואב בין עליונים לתחתונים, קודש 

לשם  וכדומה.  לרגליים  ידיים  לערבים,  יהודים  למזרח,  מערב  לחול, 

ירושלים  של  החיוג  אזור  את  אף  מגייס  עמיחי  השניות  על  הפרודיה 

ייחודו  והפרטי שגר בה לא מצליח לחוות את  לכן האני הבודד   .02  —

ואחדותו. 

השירים  בשני  כמו  מרירה  אינה  האחדות  על  שהפרודיה  לציין  ראוי 

והמקוריים  האיגיוניים  הלשון  למשחקי  הודות  חיננית  אלא  שלעיל, 

עמיחי  יהודה  שירי  בתוך:  ירושלים?",  למה   / ירושלים  "ירושלים  יהודה.  עמיחי,   14

)ירושלים, שוקן, 2004(, כרך 5, עמ' 279. © כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן.
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לציין  מעניין  "ֲאַנִים"(.  ַאַחת";  )"ִּבירּוָשל  האחרונות  השורות  בשתי 

אירוני  באופן  מהדהדת  "ֲאַנִים"(  )כאמור,  בשיר  האחרונה  שהמילה 

גורל האני הירושלמי מועד  )ע'נאים(; הווה אומר,  שם משפחה ערבי 

לכפילות. משחקי הלשון האלגנטיים הם המחשה נאה לכך שההומור 

הפרודי והחתרני של שירת עמיחי אינו אלא ביטוי של מידת הרחמים 

כלפי העיר הסוררת. 

ההומור הוא כלי ייחודי של שירת עמיחי במחאה נגד מכבסת המילים 

הסובבת את ירושלים. משורר תושב כעמיחי יכול להתבונן בעיר מקרוב 

מזוויות קונקרטיות אורבניות, וזאת בניגוד לגעגוע הגלותי-ציוני והיחס 

המופשט לירושלים כמחוז חפץ לא מושג. יכולת זאת מעניקה לו את 

האופציה ההומוריסטית, כי ההומור לעולם נטוע בקונקרטי ובעולם — 

הוא אינו מופשט. 

של  והקיומית  ההומניסטית  התפיסה  את  מחזק  ההומור  לבסוף 

ודוחה עמדות  כול לתושביה,  ירושלים כעיר אותנטית השייכת קודם 

תושביה  את  וממילא  העיר  את  המנצלות  ולאומניות  תיאוצנטריות 

באופן מגמתי לטובת מאבקים קולקטיביים, אידיאולוגיים ואשלייתיים. 
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]  [

יהדות  של  הביניים  ימי  שירת  וחוקר  מתרגם  משורר,  ָּפגיס,  דן 

בשנת  ונפטר  ברומניה  בֹוקֹוִביַנה  בחבל   1930 בשנת  נולד  ספרד, 

ובאותה  ב־1934 עלה אביו לארץ ישראל לבדו,  1986 בירושלים. 

שנה מתה אמו והוא הועבר לבית משפחת סבו וסבתו מצד אמו. 

ישראל.  לארץ  עמו  אותו  לקחת  כדי  ב־1939  לרומניה  שב  אביו 

התנגדותה של סבתו מנעה זאת. בסוף 1941 החל גירוש של יהודי 

של  משפחתו  גם  גורשה  בהם  ריכוז,  ַואתרי  ְלמחנות  בֹוקֹוִביַנה 

פגיס. בתום המלחמה חזר פגיס עם סבתו לרומניה, ובשנת 1946 

עלה לארץ ישראל במסגרת עליית הנוער, שם נפגש עם אביו. 

בספר  במלואה  פורסמה  "אבא"  שלו  האוטוביוגרפית  הפרוזה 

היחסים  על  אור  ושפכה   ,1991 בשנת  אור  שראה  "כל השירים", 

אנגלית  ולמד  הקיבוצים  בסמינר  למד  הוא  ביניהם.  הסבוכים 

סגל  חבר  היה  פגיס  העברית.  באוניברסיטה  עברית  וספרות 

באוניברסיטה העברית ושימש בה פרופסור לספרות עברית. הוא 

הביניים,  בימי  העברית  השירה  של  ביותר  חשוב  לחוקר  נחשב 

המכונה "שירת ספרד". 

וזכה להכרה  פגיס הוא אחד מאבות השירה העברית המודרנית 

רחבה בעיקר אחרי מותו. שירתו עוסקת בנושאים אוניברסליים 

בקרון  בעיפרון  "כתוב  שירו  בשואה.  וכמובן  אישיים  ובנושאים 

ֶהחתום" נחשב לאחד משירי השואה המפורסמים ביותר. בשנת 

1972 זכה בפרס היצירה )פרס ראש הממשלה(. 

ס י ג פ ן  ד " ת  ו ב ק ע  ב
" ו ת נ ש מ ו ו  ת ר י ש  : ן ו ר פ י ע ב ב  ו ת כ
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על המשוררת כותבת המאמר:

ד"ר דיתי רונן היא משוררת ועורכת שירה. פרסמה חמישה ספרי שירה 

בעברית ושישה מבחרים בשפות אחרות. זכתה במספר פרסים, בהם 

2016. ספר שירה חדש בעברית ומבחר חדש  פרס קוגל לספרות יפה 

מיצירתה באנגלית נמצאים בימים אלה בתהליכי עבודה ופרסום.

קול הדף הריק

עיון קצר בשיר "פואטיקה קטנה" מאת דן פגיס

ד"ר דיתי רונן

ֻמָּתר ְלָך ִלְכֹּתב ַהֹּכל, / ְלָמָׁשל ֶׁש, ְוֶשׁ. / ֻמָּתר ְלָך ְּבָכל ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשִּתְמָצא, 

/ ְּבָכל ַהָּתִגים ֶׁשַּתְצִמיַח ָלֶהן. // ְּכַדאי ֶׁשִּתְבֹּדק, ַּכּמּוָבן, / ִאם ַהּקֹול קֹוְלָך 

/ ְוַהָּיַדִים ָיֶדיָך. // ִאם ֵּכן, ְּכָלא ֶאת קֹוְלָך, / ֱאֹסף ָיֶדיָך ּוְׁשַמע / ְּבקֹול / ַהַּדף 

ָהֵריק. 

פגיס,  של  הביוגרפי  הסיפור  את  בצד  להניח  אבקש  זו  קצרה  במסה 

הנרטיבית  ההיסטוריה  ואת  האוטוביוגרפי  הממד  בעלי  השירים  את 

של כתיבתו על כל שינוייה לאורך שנות חייו, על מנת להתמקד בשיר 
"פואטיקה קטנה".15

בטרם אגש לשיר אביט רגע בשמו. אני נוהגת לעשות זאת לפני שאני 

 קוראת את השיר ופעם נוספת לאחר קריאתו. שם השיר אומר שהשיר 

15 פגיס, דן. כבר הייתי בטרם אני: מבחר. ערך: רפי וייכרט )תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 

2020(. עמ' 94. במקור בתוך: מילים נרדפות, )תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 1982(.
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הקצר, או הקטן, שלפנינו עוסק בפואטיקה,16 קרי בתורת השירה. אך 

רק  לא  מכוון  שהשם  ברור  השיר  של  הראשונה  השורה  קריאת  עם 

לכך, אלא גם להנחיה ממשית בכתיבת שיר. פער זה הוא פער אירוני, 

שמשתקף גם ברווח הכפול, הריק, שבין שם השיר לשורה הראשונה 

שלו. 

פגיס פותח בפנייה בגוף שני אל המבקש לכתוב שיר. הוא מתחיל בכך 

על  העולה  ככל  לכתוב  כלומר  ַהֹּכל",  "ִלְכֹּתב  היתר  לכותב  נותן  שהוא 

גם  לכתוב  כלומר  ְוֶשׁ.",  ֶׁש,  "ְלָמָׁשל  לכתוב  לכותב  מתיר  גם  הוא  רוחו. 

לוקחת חופש מרעיונות  זו  בצורה פתלתלה, מסורבלת. התרה מלאה 

ומסוגיות של "נכון" או "לא נכון" בכתיבת שירה. אין "נכון" או "לא נכון", 

יש התרה לכתיבה שאומרת הכול ובכל צורה. יתר על כן: מותר לכותב 

לעשות שימוש "ְּבָכל ָהאֹוִתּיֹות" שימצא, כלומר מותר לו לבור אותיות 

באותיות  להשתמש  אף  ואולי  בעברית,  לנו  שיש  האותיות  כ"ב  מבין 

נוספות שימצא, או שימציא, אותיות שעדיין לא קיימות בשפה. 

ֶׁשַּתְצִמיַח  ַהָּתִגים  "ְּבָכל  שימוש  לעשות  השיר  לכותב  מתיר  גם  פגיס 

ָלֶהן". התגים הם חלק חשוב ובלתי נפרד מהלכות סופרי סת"ם )ראשי 

תיבות של ספרי תורה, תפילין ומזוזות(. גופן הסת"ם הוא הגופן היחיד 

הכשר על פי ההלכה היהודית לכתיבת ספרי הקודש, והתגים הם כתרים 

לכותב  מתיר  פגיס  זה.  בגופן  מסוימות  אותיות  ומקשטים  שמעטרים 

להצמיח לאותיות שהוא משתמש בהן כתרים, קישוטים ועיטורים. 

התגים הם דימוי או אנלוגיה לעיטור פואטי. מותר לכותב לקשט את 

הבית  בתיאוריו.  ולהגזים  להפריז  גם  אולי  מעטרות,  במילים  דבריו 

נותן לכותב לכתוב ללא הגבלה,  הראשון הוא אם כך הרשאה שפגיס 

צורה  בכל  לכתוב  היתר  פשוט  כלשהי,  התוויה  ללא  חוקים,  ללא 

זהו חופש פואטי וגם מסורבל, שעולה בדעתו.  גם מוגזם   ובכל אופן, 

 .Licencia Poetica ,מוחלט

16 "פואטיקה" היא שם יצירתו של אריסטו )322–384 לפנה"ס(, שדנה בצורות ובתורות 

לה  ויש  השירה,  ביקורת  להגדרת  כאן  משמשת  המילה  והדרמה.  הספרות  השירה, 
משמעויות נוספות בתחום האסתטיקה והסמיוטיקה בביקורת הספרות והאומנות.
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בבית השני פגיס מציע לכותב: "ְּכַדאי ֶׁשִּתְבֹּדק, ַּכּמּוָבן, / ִאם ַהּקֹול קֹוְלָך 

ָיֶדיָך". הצירוף "הקול קול יעקב והידיים ידי עשו" )בראשית,  ְוַהָּיַדִים   /

כדי  זה  צירוף  שואל  פגיס  יצחק.  הונאת  מסיפור  לנו  מוכר  כ"ב(  כ"ז, 

לכותב  שנתן  ההיתרים  לאחר  בהונאה.  לחטוא  שלא  לכותב  להורות 

קולו  אכן  הוא  קולו  אם  לבדוק  לכותב  ממליץ  פגיס  הראשון,  בבית 

ידיו.  הן  השיר  את  הכותבות  הידיים  אם  לבדוק  וכן  האמיתי,  הפנימי 

פגיס מתייחס כאן לנאמנותו של הכותב לקולו הפנימי כפי שהוא בא 

לידי ביטוי במעשה הכתיבה. הוא כורך את הקול ואת הידיים לפעולה 

אחת: הקול מבקש להישמע, לצאת, והידיים מוציאות את הקול החוצה 

באמצעות הכתיבה. 

הבית השלישי הוא משפט תנאי ולשונו הוראתית. כאן אין לא היתר 

ֵּכן". כלומר  "ִאם  כי אם הוראה ברורה. הוא מתחיל במילים  ולא עצה, 

ידיו, עליו לכלוא את קולו,  אם אכן הקול הוא קול הכותב והידיים הן 

ָהֵריק". הכותב מתבקש עכשיו  ַהַּדף   / "ְּבקֹול  ולשמוע  ידו,  לאסוף את 

לאצור בקרבו את קולו ואת ידיו, לעצור את כוונותיו, את הדברים שהיה 

בדעתו לכתבם, ולשמוע בקול הדף הריק. 

אך מהו קולו של הדף הריק? שירים וסיפורים רבים נכתבו על קולו של 

נוקטת עמדה  הדף הריק. כשאני חושבת על קולו של הדף הריק אני 

השארת  של  השהיה,  של  בהייה,  של  מדיטטיבית,  בודהיסטית,  זן 

הדברים תלויים באוויר, ובאותה מידה ממש גם של תנופה, של ידיעה 

החלטית ומכרעת, של פעולה ויציאה לדרך שקוראת לי ובאותה שעה 

מובילה אותי אחריה. פגיס מעמיד כאן דרישה אולטימטיבית, מרתקת 

ומדויקת, שהיא בה בעת גם מסקרנת ואניגמטית.

שם השיר מקבל כעת משמעות חדשה. המילה "קטנה" בצמוד למילה 

"פואטיקה" מחזיקה נימה אירונית. הפואטיקה, קרי תורת השיר, היא 

אכן קטנה: ההוראה להקשיב לקולו של הדף מייתרת את ההרשאות 

ואת העצות ומחזירה את העבודה על הכתיבה לכותב עצמו.

פגיס,  של  העשירה  בפואטיקה  להתעמק  זו  במסגרת  היריעה  קצרה 
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נוספים: השיר "בתים",17  אולם ראוי לעיין באותו הקשר בשני שירים 

משרטט  פגיס  שבו  "תהפוכות",18  והשיר  כתיבה,  של  תהליך  שמתאר 

את  חוגג  כשהוא  השירית,  כתיבתו  של  פואטית  אוטוביוגרפיה 

תהפוכותיה.

היפה  בעיניי  שהוא   19,   Eien Leben המופתי  השיר  את  אציין  לסיום 

בשיריו של פגיס ואי אפשר היה לי שלא לציינו כאן, כיוון שפגיס מכונן 

הדגמה  היא  שהבנייתה  לב,  וקורעת  מצמיתה  פואטית  מציאות  בו 

מושלמת ומלאה למשנתו הפואטית. 

17 שם, שם. עמ' 95. 

18 שם, שם. עמ' 120. במקור בתוך: שירים אחרונים )תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 1987(.

19 שם, שם. עמ' 112. 
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המשוררת יונה וולך נולדה בשנת 1944 בכפר אונו, לימים קריית 

העצמאות  במלחמת  נהרג  אביה  מסרביה.  שעלו  להורים  אונו, 

כשהייתה בת 4 בלבד, דבר שהותיר חותם בחייה ובשירתה. היא 

נפטרה ממחלת הסרטן בשנת 1985 והיא רק בת 41. 

החלה   17 ובגיל  השישית,  הכיתה  בסוף  מהתיכון  סולקה  וולך 

מוסד  אביב,  בתל  והפיסול  הציור  לאומנות  אבני  במכון  ללמוד 

בשנות  והתרבותית.  האומנותית  להתפתחותה  ותרם  שאהבה 

העשרים והשלושים לחייה התגוררה ופעלה בתל אביב, ובשנותיה 

האחרונות חזרה לגור עם אמה וסעדה אותה כמעט עד יום מותה. 

העברית.  בשירה  ביותר  המקוריות  המשוררות  אחת  היא  וולך 

במוות  בפחד,  ִּבְבדידות,  במיניות,  עסקו  המוקדמים  שיריה 

הנועז  שימושה  בזכות  הרחב  לציבור  ידועה  והיא  ובשיגעון, 

המקובל  כנגד  חתרנית,  תפיסה  מייצגת  בארוטיות. שירתה 

מודל  ומשמשת  רבה  להערכה  זוכה  היא  היום  וגם  והמוסכמות, 

למשוררות. 

וולך פרסמה בחייה שבעה ספרי שירה, שלושה ספרי שירה יצאו 

מניפה",  כמו  נפתחת  הכרה  "תת  שבהם,  החשוב  מותה.  אחרי 

כמו  נפתחת  הכרה  תת   " פורסם  ואחריו   ,1992 בשנת  אור  ראה 

 מניפה: מבחר השירים — 1963-1985" בהוצאת הקיבוץ המאוחד. 

2012 יצא הסרט "שבעת הסלילים של יונה וולך" בסדרה  בשנת 

"העברים".

— ך  ל ו ו ה  נ ו י " ת  ו ב ק ע  ב
 " ם ל ו כ ו  מ כ א  ל
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על הסופר כותב המאמר:

לאור  ההוצאה  בעל  וספרות.  שירה  ומבקר  עורך  סופר,  הוא  יגיל  רן 

של  הספרים  במוסף  השאר  בין  מתפרסמות  שלו  הביקורות  "עמדה". 

"ביקורת  בשם  עצמאי  ביקורת  ובמדור  ָסלֹוֶנט  באתר  "הארץ",  עיתון 

ועוד איך תהיה". ייסד פינת שיר באתר "בננות — בלוג סופרים" בשם 

"עמדת שיר".

זאת היונה שלי

רן יגיל

יונה וולך, היא ולא אחרת, היא המשוררת — בכותבי משוררת אני מתכוון 

גם למשורר — הגדולה שלנו אחרי קום המדינה בכלל ובדור שנות ה־60 

בפרט. אליה אפשר להוסיף רק את הכישרון המילולייני האדיר של דוד 

אבידן. זו פעם ראשונה בהיסטוריה של הספרות העברית שמשוררת 

פונה  אלא  נוף,  ובשירת  הפרטיים  ברגשותיה  ורק  אך  עוסקת  אינה 

והכול  הגדולים,  הנושאים  כל  אל  מבוטלות  בלתי  רגשיות  בעוצמות 

של  שאלות  האישה,  מעמד  השיגעון,  כוח  הטירוף,  חוויית  הבטן:  מן 

אמונה. אין עוד יונה וולך.

איך  זוכר  אני  מותה.  לאחר  ושבעתיים  בחייה  לאגדה  הפכה  אכן  היא 

המשורר והפעיל המהפכני מקסים גילן — שגילה עם גבריאל מוקד את 

את  הקדישה  ולו  צעירה,  כבחורה  מהתאבדות  אותה  והציל  וולך  יונה 

הקובץ הראשון והנהדר שלה "דברים" — שב לארץ מגלות פריז הארוכה 

ואלמותית  לקאנונית  הפכה  השירית  האיילה  איך  לגלות  ונדהם  שלו, 

להחריד.
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אבל מה מיוחד כל כך ביונה וולך? מה כל הסופרלטיבים הללו? כשאני 

הגעתי לשירה כולם אהבו את האקזיסטנציאליזם המחושב והנוקשה 

של נתן זך. זה היה המופת ומקור ההשראה. השירה הזאת חיה בתבניות 

של הקטנה, דהיינו פטיטיזציה. זה בא לידי ביטוי באירוניה )נתן זך(, זה 

מתבטא בפאתוס ובאתוס )דוד אבידן( וזה בולט בלקסיקוגרפיה ענייה, 

שימוש חוזר ונשנה של מעט מילים מן המילון, לא העושר הלשוני הוא 

שעושה את המשורר טוב )יהודה עמיחי(. אני הרגשתי שזה מדבר אליי, 

החוויות  את  לתאר  אפשר  אי  מספיק.  לא  זה  אבל  אותי,  משקף  שזה 

שלנו בעולם הזה רק כך. אבידן אומר שהוא בא לרוקן אותנו ולא למלא 

אותנו, אבל לא רציתי להיות מרוקן בלבד. 

נתן  את  )אצ"ג(,  גרינברג  צבי  אורי  את  וקראתי  ֵאפוא  אחורה  הלכתי 

המציאות  אבל  משוררינו.  גדולי  ביאליק,  נחמן  חיים  ואת  אלתרמן 

היום,  כמוהם  לכתוב  אפשר  שאי  וכשם  השנים,  ברבות  לה  השתנתה 

גם אי אפשר להסתפק בקריאה שלהם בלבד. וגם היה חסר לי קול נשי 

דומיננטי. היכן היא המשוררת המרכזית? 

להן  היו  לא  אבל  הרץ,  דליה  ועד  ראב  מאסתר  טובות,  משוררות  היו 

הטון המז'ורי ומניפת הצבעים של וולך. ולכן היא כל כך חשובה. היא 

אווירה  אלא  הקטנה,  של  תבניות  בה  שאין  לשירה  כולם  את  סחפה 

העשירות  המגוונות,  הצבעוניות,  ה־60  שנות  של  סוחפת  רוחנית 

והטרנסֶצְנֶּדְנטליות. המשורר לא יושב בבית המלאכה שלו ְּכדורי מנור 

אני  מדיום,  אני  אמרה:  שהיא  כמו  מדיום,  הוא  אלא  שורות,  ומהקצע 

כמו השיר  את  ומגלפת  יושבת  אינה  היא  בי.  לעשות  למילים   נותנת 

נתן זך.

מדבר  ראובן  בבית  זך  נתן  את  זוכר  אני  ֵמַאִין.  יש  צמח  לא  זה  אבל 

על  טופחה  שוולך  וכשם  לוולך,  שקדמה  משוררת  זו  הרץ.  דליה  על 

"מרגוט"  בספרה  הרץ  לפניה  כך   ,)1966 )עכשיו,  ב"דברים"  מוקד  ידי 

יונה וולך בשחור לבן, יונה וולך גסה יותר  1961(. היא בעצם  )עכשיו, 

בניגודיה ובדיכוטומיות שלה. היא אינה יונה וולך בצבעים. אבל גם היא 

זך על  בשירה היומרנית שלה והשירה הקונצרטנטית שלה שמה את 
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הקֹוצֹות, כמו שהיא אומרת באחד משיריה הנוגע בקולנוע הישראלי 

בפרט ובאומנות בכלל, ועוד יותר בכלל בחיינו כאן — "פלונטר".

פלואידית  יותר  הרבה  שהיא  מפני  יותר  גדולה  משוררת  יונה  אבל 

והרבה יותר פסיכדלית והרבה יותר מייצגת תקופה, ולכן גם הרבה יותר 

השפיעה, וגם הולחנה רבות, והסנסואליות הזאת כל כך לא מאפיינת 

את האקזיסטנציאליזם שזך הוביל, שזה פשוט מדהים. 

העניין  צורכי  על  עונים  שלא  שלה  ידועים  שירים  שני  לדוגמה  ניתן 

הזה, דווקא משנות ה־60, מתוך הקובץ הראשון שלה "דברים": "הו, ים 

שמיים" זה שיר בדיוק לא כמו כולם, אחר, חריג, מוביל למקום שונה על 

רקע תקופתו. כולם כותבים בתבניות של הקטנה, אני הולכת בגדול, עם 

האגו של המשוררת, אני הולכת על הקצה, עם הטירוף הייחודי שלי, 

"תתואר אונייתי ְּכַחדפעמית". זה סוף השיר.

ובאווירה שהוא  שיר אחר מאותה תקופה שהולך בגדולות הן בשפה 

לחשוב  נוטים  ואנחנו  סביבותייך".  טורקיז  עין  "דורמיציון  נקרא  יוצר 

שדורמיציון מדבר על דור, אבל זה לא דור-אחר-דור בהכרח, אלא זה 

בא מהפועל לישון, למשל דֹוְרִמיר בצרפתית, או ְׁשמות העצם שינה או 

תרדמה, והכוונה של המשוררת היא לערסל אותך. בלטינית דורמיטיו. 

מרים,  נרדמה  שבו  במקום  ניצבת  הכנסייה  המסורות  אחת  לפי 

הקתולים  אצל  המוות  מכונה  כך  בהשאלה  הנצח.  לשנת  ישו,  אם 

והאורתודוקסים. וזה שיר שעוסק בכנסיית הדורמיציון, אבל לא עוסק 

ישירות בה, אלא בתחושות ובתתי התחושות של וולך. השיר הזה הוא 

חייבים  הכנסייה.  ומקרבת  הנוף  שמביא  שלה  פנימיות  תחושות  על 

לקרוא אותו כדי להבין עד כמה היא ממציאה פה מילים שמביעות את 

התחושות שלה.

אין מי שוולך דווקא משנות ה־70 ובשנות ה־80, בעיקר משוררות, לא 

השפיעה עליו. נמנה קצת: חדוה הרכבי, נורית זרחי. אפילו משוררות 

"בת  בז'רנו  מאיה  של  הראשון  ספרה  כמו  דרכן,  בתחילת  אנליטיות 

תת- "שירים  חלפי  רחל  של  הראשון  וספרה   )1978 )עכשיו,  יענה" 

1975(, או ספרה הראשון של מירי  )הוצאת הקיבוץ המאוחד,  ימיים" 
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1983(, וכמובן  בן־שמחון "מעוניינת לא מעוניינת" )הקיבוץ המאוחד, 

עד חגית גרוסמן. 

יש אומנם איזה שבר כאן של שירת הָּבֶלּבּוְסֶטה, אני קורא לה, שירת 

האחורית  החצר  המטבח,  המיטה,  הרגישה,  הבורגנית  הבית  בעלת 

את  שלקחה  אחרת  משוררת  אכן  שהיא  משעול,  אגי  של  הפרטית, 

השירה למקום רחוק 180 מעלות מוולך, אבל אין ספק שֵהֵדי ההשפעה 

הווָלכית ניכרים גם היום בקרב משוררות צעירות. 

רק לאחרונה קראתי קובץ ארוטי נקמני-משהו בעל עוצמות פואטיות 

בלתי מבוטלות הפורץ את גדרות הרגש של אודיה רוזנק בשם "בוא, 

היא  רוזנק  בעוד  אבל   .)2020 ישראלית,  תרבות  )מרום  אותי"  לקק 

לא  או  ברוגז  כן  וולך,  יונה  ה־21,  המאה  של  לעילא  חילונית  משוררת 

ברוגז עם המשוררת זלדה הנפלאה, היא משוררת אמונית מאוד. אחרי 

ככלות הכול הרי זאת ה־יונה.
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]  [

המשוררת והעורכת מירי בן־שמחון נולדה בינואר 1951 בצרפת, 

במחנה מעבר ממרוקו לישראל. הוריה נפרדו כשהייתה בת חצי 

שנה והיא גדלה עם אמה ועם אחיה בשכונת עוני בירושלים. היא 

נהרגה בתאונת דרכים ב־1996 כשהיא בת 45. 

צבי  בבית  משחק  למדה  היא  שירה.  לפרסם  החלה   1977 בשנת 

ודגמנה בעירום לפני ציירים לפרנסתה. היא ביקשה לעצמה חיי 

מאז  חלקה  מנת  היו  טירוף  והתקפי  הזיות  והרפתקאות.  בוהמה 

שהייתה בת 29, ומאז היא אושפזה בכפייה מספר פעמים. 

לא  "מעוניינת  בשם  הראשון  שיריה  ספר  הופיע   1983 בשנת 

"נערה  השיר  זה  היה  בעיקר  רבה.  לב  תשומת  ועורר  מעוניינת" 

כל  פי  על  שחיה  בנערה  שעוסק  אורך",  חתך   — הקטמונים  מן 

והניעו  בן־שמחון  את  ריתקו  ומרד  גבולות  חציית  המוסכמות. 

את התנהלותה ושירתה. הוא הושפעה מיונה וולך ומאמירה הס, 

משוררות  הנשית-מזרחית.  השירה  בשורת  את  איתה  שחלקה 

ומשוררים רבים הוקסמו ממנה, ועם המשורר מאיר ויזלטיר היא 

ניהלה קשר אהבה בדיוני וחד צדדי. 

בן־שמחון כתבה סדרה משמעותית של שירים חריפים וחכמים והיא 

חלוצת השירה הפמיניסטית המזרחית. היא עצמה אמרה בראיון 

הסרט  2017 פורסם  בשנת  קיפוח עדתי.  לה שום תחושת  שאין 

"אהבה מתרגשת לבוא, חייה ושירתה של מירי בן־שמחון", בהפקת 

 כאן 11. אוסף כל שיריה "רק האוויר בחוץ שגיא" פורסם בשנת 2018 

)הוצאת גמא(.

ן ו ח מ ש ־ ן ב י  ר י מ " ת  ו ב ק ע ב
" ה ת ר י ש ו ה  י י ח
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על המשוררת כותבת המאמר:

ד"ר זמירה פורן-ציון היא חוקרת ספרות ואומנות בדגש על פמיניזם 

ומזרחיות. מרצה במכללת סמינר הקיבוצים. משוררת, אומנית, יוצרת, 

תרבות,  באירועי  ומראיינת  עורכת  חברתית.  ואקטיביסטית  שחקנית 

ליבי  ו"קואליציית  בישראל  נשים  למען  "אחותי"  תנועת  ממקימי 

במזרח" להקצאה שוויונית בחינוך ובתרבות, והיא שופעת אנרגיות.

— ן   מירי בן־שמחו
נערה מן הקטמונים

ד"ר זמירה פורן-ציון

כבר לפני כ־30 שנה לימדתי את שירתה המטלטלת של המשוררת מירי 

החיוני  ולמקומה  הייחודי  לקולה  לשירתה,  מחויבת  חשתי  בן־שמחון. 

שונה?  היא  ממי  שונה?  היא  למה  שונה?  היא  במה  העברית.  בשירה 

לשיעור  ביחס  מוכרת  לא  נותרה  עדיין  מדוע  שירתה?  את  מייחד  מה 

קומתה. הרי ברור הדבר שכאשר מכירים אותה לעומקה היא הופכת 

לבלתי נשכחת.

של  מייצג  כמודל  אורך"  חתך   — הקטמונים  מן  "נערה  בשיר  אתמקד 

השפה השירית, האחרת והחתרנית של מירי בן־שמחון.

השיר מציג נערה ממוצא מזרחי בשם עליזה אלפנדרי, ששיא שאיפותיה 

ילדים. לעליזה  ולהוליד  הוא להצטיין בעבודות משק הבית, להתחתן 

של  עבה  שכבה  לשים  נוהגת  היא  בפנים.  חטטים  יש  העור  שחורת 

מייק-אפ במטרה להסוות אותם. היא נערה קונפורמיסטית שמקפידה 
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לפעול בדיוק לפי הנורמות החברתיות והציפיות ממנה כאישה, ובעיקר 

מנומסת  להיות  מינית,  בפתיחות  לנהוג  לא  מזרחי:  ממוצא  כאישה 

ועדינה, לנקות את הבית, להתחתן וללדת. "ַוֲאמּוָנה ֵהיֵטב ַעל ִמי 'ְבֵּסֶדר' 

ִמי 'ֹלא'". אך "ִמֵדּי ַפַּעם ֵיׁש ָלּה ִהְתָּפְרֻצּיֹות" — רמז למקום שממנו באה, 

שכונת מהגרים שהיא שוליים חברתיים ותרבותיים.

היא מכבסת את בגדיה "ְבָּמקֹום ֶשּׁנֹוַעד ַלֲאָנִשׁים ֲאֵחִרים" — מקום שלא 

נועד לה. פעולת הכיבוס של הבגדים מתוארת בצורה נשגבת אירונית: 

בעבודה  עובדת  בשיר  הנערה  ֱאֹלִהים".  ְבֵּעיֵני  ַהּטֹוב  ֶשׁעֹוָשׂה  "ְכִּמי 

מסודרת: "ֵיׁש ָלּה ְקִביעּות ְוַגם ַהֶפְּנִסָיּה ֶשָׁלּּה ְמֻסֶדֶּרת". היא יתומה, לא 

שמחה אף ששמה הוא עליזה.

השאיפות:  כפסגת  באירוניה  מתוארת  יעקב,  האח,  עבודת  גם 

"אְדִמיִניְסְטָרטֹור ְבַּמְחֶלֶקת ַהֶמֶּשׁק ֶשׁל ָהאּוִניֶבְרִסיָטה". 

"נערה מן הקטמונים" מהדהד באופן בולט את השיר "נערה מירושלים" 

— שירו של המשורר מאיר ויזלטיר, שמזכיר את ה"נערות מן השכונות", 

וכוונתו לנערות מזרחיות, לא אשכנזיות, לא תל אביביות ובעיקר נערות 

שוליים. מירי בן־שמחון מתכתבת עם השיר של ויזלטיר בדרך אירונית 

ומחאתית, ומצהירה: אני היא "הנערה המזרחית"! 

פואטיים  ומנגנונים  מבע  דרך  עוברת  והייחודית  השירית  שפתה 

מובהקים: מערכת ניגודים, מערכת מבטים אירוניים, ארמזים, ציטוטים, 

פערים טקסטואליים, תמונות מעולמה של הדוברת ש"מתנגשות" עם 

תמונות מדמיונה של המשוררת, דיאלוגים, מונולוגים ומשחק במשלבי 

שפה שמעניקים לטקסט מורכבות וריבודיות.

מערכת הניגודים נפרשת לאורך השיר כולו: בין היומיומי והקונקרטי 

בעיני  הטוב  לעשיית  החטא  בין  למלוכלך,  הנקי  בין  לו,  שמעבר  למה 

אלוהים, בין הלבן לשחור, בין הגבר לאישה, בין מה שיגידו עליה למה 

שהיא עושה בפועל וחושבת בלב, בין זונה לטהורה, בין נערה שחורה 

ולהתקבלות  לתשוקה  דחייה  בין  לפקידה,  משוררת  בין  לבנה,  לנערה 

מתוך  נולדת  הבן-שמחונית  הניגודים  מערכת  לשוליים.  מרכז  ובין 

המבט של האחר עליה, וכן מהדחיפות לתאר את נפשה שקרועה בין 

העולמות. 
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נולדת מאמירות כמו "לא שמה עליהם, אך שמה מייק-אפ  האירוניה 

על החטטים", או שיבוץ ארמזים מקראיים והתייחסות לתורת העונש 

והמצב  החברתי  העוול  סֶפרות:  בשתי  הדין  ליום  שמרפררת  והחטא 

הקיומי של האדם. 

הדוברת לועגת לממסד "אדמיניסטרטור ראשי...", ואיזה כבוד ומעמד 

יש לו באירוניה. מתארת את תפקיד האב כשרת בבית ספר. האח והאב 

הם לא אלה שלומדים, הם אלה שמשרתים את האדונים הלומדים. כך 

היא מסמנת מי נמוך ומי גבוה. הלכלוך מופיע בשיר כאפיון שיש לברוח 

ממנו כמו מאש, שכן הוא עלול להגדיר אותה ולגרור דחייה ונלעגות. 

היא חייבת להיות ללא רבב ומציגה פחד עצום להיות מוכתמת. 

שילוב דיאלוגים ומונולוגים מעמיקים את השיר כמעין מחזה. החלום 

הפשוט של הגיבורה, להתחתן בתולה ולהוליד ילדים, מציג את האישה 

באור תמים מצד אחד וקורא תיגר מצד שני ובו־זמנית. כך גם הגאווה 

שלה על היותה עובדת מסורה וחרוצה כקלדנית.

השיר מייצג שיח אירוני-חתרני שבא חשבון הן עם הגבר הלבן והממסד 

האשכנזי מצד אחד, והן עם הגבר המזרחי והציפיות השמרניות בתוך 

באנלוגיה  מוצגת  בשיר  הנערה  שני.  מצד  באה  היא  שממנה  החברה 

האישיים  ובחיים  אלה  נורמות  נגד  חוצץ  שיצאה  למשוררת,  ניגודית 

פעלה באופן ממשי לשנותן.

אך  ופשוט.  כמעט  "תמים"  טקסט  נראה  השיר  ראשונה  בקריאה 

בין דרכי המבט, האירוניה והחיבור  ההעמקה בדרכי המבע, הניגודים 

מורכב  למבט  שמתארגנת  ניגודים,  אחדות  ויוצרים  זאת  מפריכים 

שכולו דרש, חיבור בין דמיון למציאות ובין אגדה למציאות. 

בכתיבתה על פמיניזם ומזרחיות מירי בן־שמחון הרחיבה את גבולות 

דמויות  שילבה  היא  אחרת.  לשפה  אפשרות  ופתחה  העברית  השפה 

ציירה  היא  שלה.  הדמיון  ומעולם  מאגדות  דמויות  וגם  מהשיכון, 

תמונות מאזורי ספר רגשיים, חברתיים ותודעתיים והכניסה את גבולות 

התודעה, השיגעון ואי השפיות לתוך שפה כאנטי שפה, שהיא שפה.

יחד  התערבבו  והחלומות  הבושה  שפת  הכבוד,  שפת  הדיכוי,  שפת 
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בתוך שירתה כמו המרק המתבשל, כמו השפה הערבית המצוירת, כמו 

המזרח הצבעוני החם. 

את  לפרוץ  המשתוקק  המבט  שירת  היא  בן־שמחון  מירי  של  שירתה 

מותר  מה   / הזהות  בבעיות  דשה  "אני  המילים.  דרך  הפנימי  הכלא 

ומדולדל  נרפה  פתאום   / כילד  מילים  חסר  נותר  כשהוא   / המשורר 

תחושה… כמה באמת מבחין בְך הזולת / כמה את צריכה שיבחינו בְך / 

כמה את דבקה במבע הדבק בך". 

מול  ביקום  האדם/האישה  של  למקומו  גבוהה  רגישות  לזהות  ניתן 

זוהי שירה שמדברת על גאולה. שירה מכמירת  עצמם ומול זולתם — 

לב ומנכיחה רגש. שירה שהיא עדיין פצע בתולדות הספרות העברית, 

בשל אי התקבלותה. אף שזוהי שירה עמוקה בבחינת "מיטב המילים 

במיטב סדרן", "המעט המעיד על המרובה", "מילים שהן ציור, מילים 

שהן מוסיקה". 

למעמקי  שנכנסת  שירה  היא  בן־שמחון  מירי  של  שירתה  לסיכום, 

מזוקקת  קפסולה  משחררת.  פואטית  עצמית  כהגדרה  הזהות  מושג 

אירוני,  מתנגד  סוער,  סיפור  זהו  ולאהבה.  להתקבלות  שמשתוקקת 

בהול ודחוף מחד, שנמזג במילים מחושבות ומדויקות מאידך.


