לכבוד
פרופסור חמוטל בר-יוסף בקר טוב
התלבטתי על צורת הראיון ,לא רציתי שאלות סתם ,של אינפורמציה ,רציתי משהו
עם דגש והחומר היה רב ,יכלתי לשקוע בו בהנאה רבה.
לבסוף החלטתי ,ואינני יודעת האם זה לטעמך ,אבל זו החלטתי.
בחרתי בשני כיוונים ,בשתי בעיות ,ואת כמובן תוכלי לבחור בשירים ולפתח את פתרון
או הבנת הענין.
שאלה .1
הרבה שערים לשירתך ,עלי לעבור דרך אחד מהם ,ואולי עוד אחד ,כן ,כמובן שיהיה
עוד אחד .לכן עלי לבחור בקפידה רבה את השער ,דרכו אבקש את תמיכת ידך ,שתוביל
אותי לעבור בשער ,והדרך שאיננה קלה ,רגילה ,אלא בפיוט עסקינן.
ואולי כדי לעמוד איתן על פני האדמה והיות ואנחנו נשים יוצרות ,התדפקתי על שער
ה"מזון " .אין שער יותר מתאים לנו כנשים יוצרות מאשר שער זה .הרי כלנו מחזיקות
את העולם ,אולי עד כה לפחות ,דרך שער זה .אומנם נכון נתנו לאטלס להחזיק את
הארץ על כתפיו החסונות ,אבל מה היה קורה אלו יום אחד לא כל כך בהיר ,היתה
סולי#ה" שלו ,מה הוא היה עושה?
ה"פ $
גברת אטלס מתרשלת ולא מבשלת לו את &
אז בואי נכנס יחד הביאי אותי בסוד העגבניה והרימון וכל המזון כרצונך בשירים.

משוררים מתארים הרבה את הטבע או את רחובות העיר כהשלכה של רגשות או
של תמונת עולם .אני עושה את זה לפעמים עם האוכל ועם המטבח.
מזון מופיע בשירים שלי גם כמטאפורה וגם כחלק מתמונת מציאות שמתרחשת
במטבח )וגם היא בעצם מטאפורית( .שימוש במזון כמטאפורה זה לא חידוש:
יהודה הלוי השווה את הרגשתו כשהוא מנשק את עפר הארץ לטעימת דבש ויש
הרבה דוגמאות אחרות .מטאפורות כאלה מזמינות את הקורא להשתתף בחוויה
מאד ראשונית ובסיסית ,לא רוחנית ,לא נשגבה ,אבל חיונית.

סעודה ומשתה מתוארים בשירת ימי הביניים ,אבל המטבח כנוף שירי – זה לא
מוכר לי בשירה )חוץ משיר אחד של רחל מורפורגו( ,אולי משום שמשוררים וגם
משוררות לא עסקו בבישול .אז אני עשיתי את זה ,כי בשבילי המטבח הוא מקום
מאד חשוב ,מרגש ורב משמעות ,לא רק משום שאני נולדתי בקיבוץ ,וגדלתי בבית
ילדים ,וכשנישאתי והיה לי מטבח משלי הרגשתי משהו בראשיתי ,אלא גם כי גם
מפני שהאוכל הוא החיים ,לכן בכל התרבויות לאוכל יש גם משמעות סמלית.
בשבילי הבישול קשור גם עם אימהות וגם עם כתיבת שירה – כל אלה הן
פעולות של הענקת שפע ,לכן גם בשירים ה"ארס-פואטיים" שלי אני מדמה את
הכתיבה לבישול .לדוגמה:

צמודים למופת

צמודים למופת בתבנית הלבנה
נתחי העוף שרויים ברטב אדמדם,
חלקלק ,מבריק ,מב&סס.
מן הכנפים נתלשו חוטי נוצות אחרונים.
ליתר בטחון אתחב את האצבעות פנימה
ואערבב הכל יחד בתנועות לישה.
עכשו כ&לי מוכנה לדפוס.
בשיר אחר אני בעצמי נראית לעצמי כמו עגבניה מיובשת בצנצנת עם
שמן ותבלינים:

סונט העגבניה המי&בשת

שרויה בציר של שיר זהב
כמו בשמן זית שעלי נשפך

אינני זזה .אני רק תופחת,
אני רק שרויה בתוך הטוב.
אך עוד מעט אשאף
להאכל ,להנתז על הלשון
לרקד על בלוטות הרק החלשות
שינזלו מהשפתים ,מהאף.
גלי לי איך להשתמר טבולה בשיר
תמיד ,לא להזיז עפעף,
לא להספיק ,לא לכוץ שריר
כמו העגבניה המי&בשת שעכשו
&מנחת בצנצנת עם השום והשמיר
בלי לדעת על סכין ,מזלג או כף.
ויש ,כמובן ,שירים ,שמתארים סצנות ליד שולחן האוכל:

&שלחן מטבח

כבר צה;רים במטבח
הכל ערוך פנים אל פנים
על ה &שלחן זה בצד זה
המזלג שלי כמעט נוגע בסכין שלך.
קצות שערותי סמוכות לעורק צוארך.
המאורר מוציא ומכניס לראש שלי
אויר שלוק מהראש שלך.
גם אני רואה את הסדקים
על &שלחן המטבח ,כבד,
יותר ישן מאשר חדש.

גם אני רואה את רגליו העבות.
קח את הסכין .תפרס לחם.
כתבתי שורה שלמה של שירים על שולחן המטבח ,השולחן שמסמל
בשבילי את היחד שבהתכנסות המשפחתית ואת הנורמאליות של
החיים בכלל ,שהיא לגמרי לא מובנת מאליה .הנה שניים מהם,
הראשון הוא קינה על אובדן והשני – מעין חלום על חזרה ושיקום של
סדר הדברים הטבעי:

&שלחן מטבח שהצבתי

&שלחן מטבח שהצבתי
היה לי לארץ אויב
הרצפה שבתוכה ר&צפתי
היתה לי לארץ אויב
הקירות בחלבי טיחתי
היו לי לארץ אויב
ארץ לחיותה נולדתי
היתה לי לארץ אויב
ולמה חיים בארץ
היתה לארץ אויב.

&שלחן כחל

יהיה לנו &שלחן גדול וכחל,
יהיה לנו &שלחן ערוך לכ&לנו ביחד,

&שלחן עוטה אור ,עגל לגמרי.
ונשב לידו ביחד בערב שבת
מרפקינו נושקים זה לזה
בלי אמר ,נשיקת יוסף לבנימין,
ונשיר את השלום עליכם בלי קול
ונשתה את יין הקדוש מהכוס האחת
ביחד עם המלאכים ,לפי הגיל.
ה &שלחן אז ישוב ויסב על צירו
דבר יום ביומו ,ובלילה
נאמר כ&לנו ביחד אמן.

שאלה .2
ספרתי לך שאני מנסה לקרוא במאמרים היושבים באתרך .את המאמר על המיסטיקה
לא פתחתי ,לא קראתי והנה עכשיו כשאני עומדת לפני שאלה מספר שתיים ,שהיא
קשה ,רציתי לקרא להבין מה את אומרת על זה ,והופס ...אין .למה עשו לי את זה?
אבל לא נורא הרי השירים אומרים הכל והם העקר.
משכו את תשומת לבי שירי ההבראה  .בעצם כאן יכלה המיסטיקה לשגשג .שירים
שמבקשים מיסטיקה ,שירים שהם כר יוצר מיסטיקה .והנה אצלך השירים כל כך
שקולים ,יושבים במישור אחד למעלה ,ואז יש לי אפשרות כקורא להציץ מבין השורות
למטה .להרים מבט למעלה ,ואת המיסטיקה אני יוצרת בעצמי אם אני רוצה.
גישה לא רגילה בימינו הרוויה ברצון עז ל"רוחניות".
איך את מצליחה להחזיק את שיריך שבאים ממקום כל כך אישי ,וכואב ,שיהיו
עומדים על המישור הזה הנותן את חופש הפעולה לקורא.

אלה שתי השאלות שלי ,לא מקובל ככה לשאול בראיון ,זה נכון ,אבל לא בכל יום
באים לשאול משוררת ,גם השאלות חייבות להיות לא רגילות.
וכן ,אם את מסכימה בתחילת הדברים לספר על תולדות חייך משהו כרצונך ,נקבל
זאת בברכה .ואם תסכימי לשלוח לנו גם את תמונתך זה יהיה מושלם.
אני בשם חברותי מודה לך מאד מאד על תשומת הלב ,ומקוה שנארח אותך אצלנו
באתר לשביעות רצונך.
אנא ממך אם יש לך הערות כל שהן כתבי לי.
בברכה
רחל

בעניין ה"רוחניות" :האם אפשר לכתוב שירה בלי רוחניות? הרי זוהי מהותה של
השירה :להרים אותנו מהמקום הכואב אל יכולת לראות את הכול מלמעלה,
מנקודת מבט אלוהית ,ולהירגע קצת .וחוץ מזה :הרי גם בחיים קשים יש רגעים
מוארים ,אז חלק מהשירים שלי מתארים את הכאב ,וחלק – את רגעי האור.
אני מצרפת כאן כמה שירים כאלה ,שנקודת המוצא שלהם היא הכאב ,אבל הם
מובילים אל היכולת להתאושש ,להתפייס ,להירגע ,להתנחם:

*
אם תעמד על ההר
ותשאל :למה?
אם תושיט אל ההרים את ידך
זמן ארך.
זמן ארך תחכה לתשובה
בלי לזוז.
רק הדמעות נגרות.

אז תבוא צפור זעירה
קנה-קש לה משוט בשמים
ותשב בכפך.
קנה-קש בכפך היא תניח
ותט יל בה ביצה.
עמד שם על הר במדבר
עמד בחמה ובקר
זמן אר Fך מאד.
אל תזוז
עד שיבקע בכפך
גוזל רך  ,מבקש רחמים.

ראה

ראה איך הכל נשא עם רוח היום
הכל נאFחז ותלוי בתוך הרוח היום:
הבשר תלוי בנשמה
והנשמה תלויה באויר
והאויר תלוי בשמים
נאFחז בזרוע האור.
ראה ,בעמק התפוז מתעגל הפרי.
ברחם של הילדה יש ילד.

*

כמו העלה הזה ,הגבה
שהשמש עושה אותו שקוף לגמרי
כשהיא עוברת את כ&לו
ויוצאת מצד הצל.
כמו העלה הזה ,המטרף מרב זהר
שלא מפסיק לנצנץ בשמים
שאיננו חדל.
גם בגל העפר האפל הזה תזכר
שכמו העלה הזה באור

מר&בעת

ערות מוזרה זרחה באמצע הלילה
על התקרה ועלי במטה הריקה
שנהייתי פתאם קלה כמו שריקה
פתוחה כמו שער.
נהייתי כל-כך מר&קעת .כל-כך מר&בה.
מר&בעת לגמרי ,כמו התקרה
כמו הניר הנכתב .כל-כך מאירה.

שני בתים מר&בעים

תביט :הבית בוער.
תכנס אל תוכו .תשאר.
אתה חי .אל תשאל איך.
בוער עם האש תתהלך.
הנה כל הבית ריק מרהוט:
קיר קר .תריס שחר.
בין סדקיו שבר שמש יחדר,
חוט כסף ישן .ידידות.

