
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

יוסף

ם הוא המכתיב
כשם שהטקסט

אלא שיבה, דן
שבו המגע עם

,חברה והבליה
,עירום ועריה

עם העמדה, ך

 המוכרים. רק

ן מתרחשת רק
ה של מציאות

המוסכמות כדי
ליו נלך תמיד
עים של חירות

ל בר י

בחלום. החלום
"בעירום" כא 

  ראייה. 

מחסור או אובד
מצב ש, רסן, ות

כבליה של הח
, א את השיר

 המודעות שלך

צייתת לחוקים
 .  

איסורים ומרסן
לואים בכבליה

הסרת הרסן וה
כל מקום שאל
פשרת לנו רגע

ר

 חמוטל
  )אחרון

ה קורה לו רק ב
ר. האישה היא
עיוור הוא בלי ר

ך. אך אין זה מ
מוסדו, סכמות

ה לא שבוי ב
כך תקרא, ות

להתמודד עם 

אות שאינה מצ
שוקים וחוקים

ת המסולקת מא
נו אסורים וכל

  ק. 

חיוב באשר לה
שהרי ל, סימי

מא השירה מאפ

 יאיר מזור

ה של 
ק שני וא

שהרי כל זה, י
ונות של השיר
ם". וכך אף הע

על חסך, ל אין
אין בו עדין מו

כשאתה, רק כך
 מידה חיצוניו
רק כך תוכל ל

שונה של מציא
 חסרת רסן חיש

ה של המציאות
שהרי כול, ות

 מעולה המעיק

פטימי הרווי ח
תחוור שהוא פס
כלואים. או שמ

3 

 

שירתב
חלק(

ֲחלֹום   ש ּבַ
ֵעירֹם   ,  ּבְ
  , י ְנעּוַרי

 
יַרי.    ֵסֶפר ׁשִ

ום כביש ממש
השורות הראשו
 (...) בלי כלום

על,  על "בלי"
שא, קי ומזוקק

  י. 

וברת בשיר: ר
מות ומאמות 

ר, ה לא צפויה
 

משבצת הראש
כה,  כה נקייה

בצת הראשונה
מיופגין אופטי

לים להשתחרר 

נים שהוא אופ
מת ,באופן נקי

ייסר בו אנו כ
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בריאה 

     *  

ִביׁש עֹוֵבר ּכְ ר ׁשֶ
ה  ָ ֶקת אֹותֹו ִאׁשּ

ִלי ִצּלּום ִמיֵמ ּבְ
לּום ,  ִלי ּכְ   –ּבְ

ֶאת , ִאם ּתּוַכל
  )2עמ' 

ר אינו עובר שו
תואר בשתי ה
רא "בלי כריכה

מושתת אפוא 
נק, ה בראשיתי

וא בלתי אמצע

ת המלצת הדו
י מדעות קדומ
 לאהבה נדיבה

  תודעה שלך. 

במ, חש בחלום
שר התמודדות

שהשיבה למשב
יר רחוק מלהפ
חלום אנו יכול

יר שהעמיד פ
ם המציאות ב
את הכלוב המ

  ה? 
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 קר

                

ר מֹו ִאיׁש ִעּוֵ ּכְ
ּוִפתאֹם ְמַחּבֶ
ִריָכה ִלי ּכְ , ּבְ

ִלי ְרִכילּות ,ּבְ
ְקָרא ָכה ּתִ , ּכָ

ע, השתוות( 

האיש העיור
את מה שמת
אמור להיקר

השיר כולו מ
למצב צבירה

מציאות הוה

מכאן צומחת
בהיותך נקי
בהתמסרות 

ם התע, שלך

כל זה מתרח
החלום מאפש

אבל משום ש
השי, בחלום

ורק ב, חיינו

כך אפוא ש
להתמודד ע

ישא אתנו נ
מהכלוב הזה
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חמוט יוסף-ברטל
   



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ע? אין תשובה
ק חיה יפה אך
עים למצב שבו
 רק יחמיר את

 ציפית אהובה
י "הם נושכים

ואינו מביא, ם
ו בחיקו האפל
בתחילת השיר

,עובר",  עובר
 ההתרחשויות
מבטא שאיפה

,החולף, האוזל
ל ה"נואשים":
ם להפקיד את
ים יוכל לעזור

סגירת השעון
אך ניתן, האוזל

ה כשיתעוררו?
שקעו בייאוש

ומדוע, נואשים
או מקלט בחיק

ודעיאינם , מר
שהוא , מסוכן

סוכך: לקרוע 
נואשים עד כי
וגם בהם עצמם
ש מקלט אפילו

שהרי ב, מעורר
 הזמן שלהם 
ת פעילה בזרם

החשש לאחר מ
נן על הזמן ה
בם וטבעם של
ד כי הם מוכנים

ישאותו חיק אל

שים" ישנים. 
צתו של הזמן ה

וכן. ומה יקרהס
 של הזמן ויש

      

הם? ממה הם נ
 הוא שהם מצא

כלומ,  "ישנים"
 לדעת שהוא 

יתם החם והמ
 ועוד הם כה 
הדבר פוגע ופו
 מוכנים לחפש
כנראה לשעון מ
במטחוי צעקה

מהשתתפות, ם"
ללא שליטה. ה

מקונ ום השיר
בכל שאת טיב

עד, זמן האוזל
קווה רצוצה ש

בזמן שה"נואש
ור את מרוצצע

ם למצבם המס
צתו המצמיתה

                 

                  ר 
.  

  עֹוֵרר

  

רת בשיר. מי ה
מה שברור , יר

מוני אלים. הם 
בלי,  בחשיכה

לים לחבל בבי
ת מחבק וחם. 
בלי להבין שה
ביר עד כי הם

והכוונה כ, ורר
תם במלים "וב
 מ"הזמן שלהם
 לזמן האוזל ל

ואילו סיו, רות
אן מתחוורים 
 להדביק את ה

מתוך ת, אלים

ב, רר במרמה
שבה לא ניתן לע
ם אינם מודעים
צור את מרוצ

3 

                  

ֵחיק ָנֵמר ֵשִנים ּבְ
עֹות. ן אֹו ָהֶאְצּבָ

  , ית ָהֲאהּוָבה

ים   ת ַהּנֹוָאׁשִ
ר ָלֶהם ֶאת ַהְמע

  
 עֹוֵבר., ם עֹוֵבר

תמונה המצטייר
ישתו של השי
ו חיק של אלמ
את החיק הזה 

ם מוכנים ויכול
מטונימיה לבית

ב, ת האצבעות"
ם הוא כה מדב
להם את המעו

ם נחתוהוא ג 
ר ניתקה אותם 
 עומד בניגוד 
 ואוזל במהיר

ואולי כאשת. 
חוסר יכולתם 

בחיק אלמוני א
   הזמן. 

גר את המעור
ש, ם למציאות

 הם ישנים הם
לדה הדרך לע
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              חר

ים ַהיְּ  ׁשֵר ַהּנֹוָאׁשִ
ׁשֹון צָמם ֶאת ַהּלָ
ּפִ  ילְקרַֹע ֶאת ַהּצִ

ים. ֻכּלִ   צים ּתְ
ָבר ַלֲעׂשֹות לים ּכְ
 יֹוֵתר ָחָזק ָסַגר
ֵחיק ָנֵמר  ְכמֹו ּבְ

ֵהם ּלָ ַמן ׁשֶ ָקה ַהּזְ
  )163מ' 

 הם במרכז הת
ללו במהלך פר
ו של נמר. זהו
. אולי מצאו א

שים עד כי הם
מ –ם תכולים 

ן או את הלשו
ג מגונן. ייאוש

ים. הוא סוגר ל
,""פחד לאחר

נה בחיק הנמר
החשש לאחר  

 הזמן החולף
ריו שממה נוא

ש שלהם היא ח
ב,  חיה טורפת

רות עם מרוצת 

וני האלים סוג
עת את יקיצתם
 ממנו. כל עוד
שעדין לא נול
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לאחפחד מ

ַחד ְלַאֵחר ִמּפַ
ִכים ְלַעְצ נֹוׁשְ
ֵהם ְיכֹוִלים ִל
ָהְרקּוָמה ִציִצ
ַמה עֹוד ְיכֹוִל
הּוא י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ ּכְ
ֵחיקֹו ּכְ ְוֵהם ּבְ
ּוִבְמַטֲחֵוי ְצָע

ע, השתוות(

  

ה"נואשים" 
לשאלות הל

חיק, טורפת
נמצאים. הם

  מצבם. 

הם כה נואש
רקומה ציצי
לעצמם את 
רווחה או גג
של איש אל

מדובר על "
השי, כלומר

של החיים. 
להדביק את
ומותיר אחר

סיבת הייאוש
עצמם בחיק
להם להתחר

אבל האלמו
המעורר מונ
להיות חלק 

האם יגלו ש
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ם משלהם שבו

שה של אושר
מתחוור, א צץ

פיות שנוצרות
הטקסט שקדם

ר רצוף יסודות
תימה הקודרת

במבט נוסףב. 
הנושרות "אחת

  זה בזה? 

א גם ברמזים

 

 35גליון 

 לעצמם מקום

מתאר תחוש, ה
ואוה, ק עד כה

ו מנוגד לציפ
ש ומפתיע על ה

 הבוקר. השיר
נפש. אבל בחת
ה ובעצב צורב
ורן והטיפות ה
שניהם אחוזים ז

אלא, תהפכותו

 :"  

טורפת ולכונן

עשרה- ת תשע
ב שהיה מודחק

שיר שסופ, ר
שזורע אור חדש

 

ופע האור של
רוח משיבת נ 

נראה במצוקה
הזה: מחטי האו
גון? או שמא ש

 כרוך רק בהת

"הכוכבים" ,רג

  )19ב עמ' 

  

ה של החיה ה

וררת הייתה ב
מצב, וות פנימי

כלומ, ם פרי)
סתיים באופן ש
 ונה לחלוטין. 

כה לדיוקנו ש
, בוקר,  אורן

הנצורה כ, רת
וף ה"שלילי" ה

האושר או היג 

ל השיר אינו 

של לאה גולדבר

כרך , 1986ים 

להימלט מחיקה
  שלהם? 

שלים כשהמשו
מושכת של מו

   ושר.

שונו של מנחם
 הקצר הזה מס
ת מתגלה כשו

הפוכ,  שלילית
עצי, רוף: טל

רה של הדובר
ו מטרימות לס
–ק יותר בשיר 

התמאטי של-
  ת סיומו. 

הזה לשירה ש ר

  קיעַ 

ספריית פועלי 

אולי יצליחו ל
 חלק מהזמן ש

  

  ַמֲחֵטי ָהאֶֹרן 
  ָרה רּוחַ 

  רּו ַאַחת ַאַחת
   ְבִרי.
  )279עמ' 

שנכתב בירוש 
אחר תקופה ממ
ד ובעקבות האו

מתהפך" (בלש
ופו של השיר 
ך גם המשמעו

ישות , ובןכמ 
רושם חיובי צר
תע מצבת קבר
 בשיר רמיזות 
דמעות. מה חזק

תחכומו המבני
מהלכו ולקראת

דמיון בין השיר

  ים ְמאֹד. 
ַצְואֵרי ָרִק ים ּבְ טּנִ

  ים ְמאֹד

, לושה כרכים

או , מצמית
יוכלו להיות

הלילהכל 

ְיָלה ל ַהּלַ   ּכָ
ין  ל ּבֵ ָנח ַהּטַ

ִעם ּבֶֹקר ֵנעֹוָר
ר ּפֹות ָנׁשְ ְוַהּטִ
ַבת ִקב ַעל ַמּצְ

ע, השתוות( 

, השיר הזה
והתחיות לא
ומתגלה יחד

כאן "שיר מ
בתחילתו. ס

ומתוך כ, לו

,הלילה הוא
המעוררים ר
מופיעה לפת
יתברר שיש 
אחת" כמו ד

כך אפוא ת
המוצפנים ב

קל לראות ד

ַהּכֹוָכִבים ָיִפי
ֲעמֹוִנים ְקַט ּפַ
ַהּכֹוָכִבים ָיִפי

ְיָלה ם ַהלַֻ   ּגַ
  ֵליל ְיגֹוַני.

שירים בש( 



 
 
 
 
 

 

  

ותרות בחשכת
בורתם. זוהי ג

כחשים לאמת
מים את מותם
ייהם ולמותם.

  יים. 
ערכה לגבורת

  את? 

 לתולעים החו
ם מעידה על 
וניים. הם מת

תם": הם מתרגמ
אדיש לח, נכל

להעיר על החי
של ה, ק יותר

ף להערכה כזא

ני אדם דומים 
ת שלהםדינמיה

ל חייהם הקטנ
"חיים את מות
ות לגורל מתנ

מניחים למוות ל
גה רובד עמוק
גל להיות שותף

   

  בר יוסף

יות סופנית: בנ
ר הפעילות ה
ותם הקרב ועל
בורה. כך הם "
 היא ההתנכרו

הם אינם מ, ים
 וחושף בהדרג
ם הקורא מסוג

3 

ה של חמוטל ב

 שוררת פסימי
סופו של השיר

האמת על מו 
 היא מעשה גב
דמה. גבורתם
וותרת על החי
ווירה פסימית
ות תמותה. הא
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שני ספרי שירה

ֵני אָ    ָדם ה ּבְ
  מּוָצִקים 
  ת

ֶרת   ַנּכֶ
  ָתם.
  )294עמ' 

ות הראשונות 
מה. ואולם בס

, נכרת" לאמת
תנכרות הזאת 
ים במעבה הא

כרת אינה מותנ
באהשיר ותח 

של תולעים בנו
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משעטיפות 

  אדמה

ֲאָדָמה ְמֵלָאה
ים, ָזִעים , ַרּכִ

ְך אֹו ַאֶחֶרת ּכָ
ְגבּוָרה ִמְתַנ ּבִ

ים ֶאת מֹות ַחּיִ
ע, השתוות( 

  
בשתי השורו
מעבה האדמ
"גבורה מתנ

וההת, הזאת.
לחיים חדשי
גבורתם המת

פוכך אפוא 
גם ש, החיים

ע ְלָך    ּדַ
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בחביונה קה או

בין אם היא, ה

 פוקדת אותו.
הרעה? מתברר

,חר הוא כופר
ח ליצור אחרי

   ברוע. 

פטימית חדורת
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שבחיק, מנגינה
  רה.

מרכז. המנגינה

הר הרוח הרע
היא המנגינה ה

ביהדות האח 
רומזות שהכוח 

רים כרוכים גם

מתחילתו האופ

 מטונימיות למ
ובמיוחד לשיר 

את המנגינה במ

של דוד כאשר
שאול. אך מה ה

–שהו שלילי 
, הן גם שיאוש

 הכוחות האחר

וררת הערכה מ
  ההרס. 

מזהירים הינם 
,רה לכל יצירה

ווים ומעמיד א
  ים. 

תו המיטיבה ש
חו הרעה של ש

  נות רעות. 

אחר" הוא מש
ש, תימת השיר

וברים זה לזה. 

כברת דרך מעו
תת על הרוע ו

  )16עמ' , ה

והמ, המוסווים 
ם היא מטאפור

 את חידת התו
 מתווים ומקווי

 הנזקק לנגינת
יטיבה עם רוח
לייצר גם מנגינ

", ם? לכאורה
לים האלה בחת
ם משלילה החו

טן הוא עושה כ
התקווה מושתת

  ִפיַרת ֲהפּוָגה

  אׁשֹון.
ה   ָשָעה ַקּלָ

ִצים.   ִלים ְמֻנּפָ

ִוים    א ּתָ
   

  יִרים.

ה    ה אֹו ַרּכָ

 .  

   ֲאֵחִרים.
שריקה, מורים"

, ויהם הזעירים
ם. והמנגינה גם

 השני מפענח 
נובעת תמיד , 

 בשאול המלך
כה של דויד מ

ה האדם עלול ל

כוחות האחרים
צד הרוע. המל

ב גם מחיוב וגם

שיר הוא כה קט
שבו ה,  לסיומו

ע ִמן ֶהָהִרים ְצפ
  צַֹהר

ֶמֶרת ֶהָחרּוב ָהִר
י ְלׁשָ ּנִ ַיְפִריַח ִמּמֶ
ם ֲהרּוִסים ְוגֹוָזִל

  )177עמ' 

ָהֲאִויר ָמֵלא ׁשֶ
ים ְזִעיִריםַקוִּ 

ַמְזִהי, ֻמְסִוים
   

יָנה ָרָעה ּוַמְנּגִ
ָך  ֵצא ִמּמְ   ּתֵ

ה ּכָ ְלַאַחר ַהּמַ
  

ע ְלךָ    ּדַ
ִעם ּכֹוחֹות  ׁשֶ

(מתוך "מזמ 

התווים בקוו
הם מסתתרי

הבית , ואכן
רעה או רכה

קל להיזכר 
מנגינתו הרכ
שלאחר מכה

ומה הם הכ
המתייצב לצ
המכה מורכב

למרות שהש
התקווה ועד

  ונהי

אֲ  ַמעּכַ ָ ׁשּ ר ּתִ ׁשֶ
ֶאְפַרח ִמן ַהּצ
ִלְנחֹת ַעל ַצּמֶ
ֵריַח ַזְכרּותֹו 

ים ּתֹוְלדֹות ִקּנִ
ע, השתוות( 



 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

מעלה על, נה"
 רומזת המילה
,תה של יבשה

עץ זית. ההרים
   לסגת. 

בלא, ר המבול
תחדשים לאחר
, כדי להשכיח

רות אל מילות
חררות גמורה

 מאליהם אבל
  ך. 

הטקסט השירי
 וסועד. שולחן
לערער עליה;
שלםה.; הארץ

  קה. ציות מוצ

"יונ, . הכותרת
 לאותו הקשר 

 ולאתר ראשית

ה של נוח על ע
 שהמים החלו 

ים כלות לאחר
מת, ים חדשים

 האלה יש בהן

לה ישירהמובי
שר אין השתח

 שהיו מובנים 
שורשי ומסוכך

סים את רצף ה
בטחון מסוכך 

איתנה שאין ל
גנה המרגיעה ש

של ארצ, מגונן

ל נוח והמבול.
ם קלו המים. 
ונה כדי לתור

  רם המבול. 

 לנחיתת היונה
יבת נוח לאחר

לים לה בעיניי
וא שמבשר חיי
יניות. החוויות 

ה, לה "אפרוח"
 ברגעי האוש

על דברים , צו
 להיות מקלט ש

סודות המאכל
ל ש, ה ומוצקה

טאת יציבות א
ל של ספק בהג
ושה של עוגן מ

פור המקראי ע
תיבה לראות א
ממנו פרחה הי

ן וההרס שגרבד

אשון" מקבילה
פסגתו נחתה תי

ההפוגה שמייח
ל עץ החרוב הו
כאן בחוויות מי

דעת את המיל
. מכאן שגם

   רות זו בזו.

 ציפיות שנופצ
מה שהיו אמור 

קוטב האחד היס
ל קרקע יציבה

ה; הרצפה מבט
 אין להטיל צל
רה להעניק תח

3 

של רמיזות לסיפ
לח מצוהר הת

זה הצוהר שמ 
האוב, י המוות

רת החרוב הרא
ר אררט שעל פ

מעת צפירת ה
יח זכרותו של
אולה קשורה כ

  כר האסונות. 

 מעלים על הד
ים מנופצים".
 קלועות ושזור

  תי

ל ע, ת נוקבות
ל קריסתו של מ

שני קטבים. בק
של, נות מגוננת

יתית במיטבה
טייחה בעצמה 
ה אף היא אמור

35גליון  ג 

שת על מקבץ 
היונה שנוח שי

 –ורה השנייה 
 של חיים אחר

היונה "על צמר
יר רומזים להר

 ברגע שבו נש
בשמיים אלא ר
יא המבול. הגא
עה קלה את זכ

רח" ו"יפריח"
"גוזלי,  השיר

אלא החוויות , 

טבח שהצבת

י ְבּתִ ִהּצַ   ח ׁשֶ
  ץ אֹוֵיב
יתֹוָכּה  ְפּתִ   ֻרּצַ

  ֶרץ אֹוֵיב
י ְחּתִ י ִטּיַ   לּבִ

  ץ אֹוֵיב
י   ה נֹוַלְדּתִ
  ֶרץ אֹוֵיב

ֶאֶרץ   ּבְ
   אֹוֵיב.

  )160מ' 

נה על אכזבות
על, תצה אותם

על מתח בין ש
ושה של היעגנ
טא נוכחות ב
ותם הדוברת ט
ולדה לחיות בה
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השיר מושת
הדעת את ה
"צוהר" בשו
סימן ראשון 

כאן נחיתת ה
הנזכרים בש

השיר פותח 
לא הקשת ב
המוות שהבי
אבל רק לשע

המלים "אפר
הסיום של
,מהזיכרונות

המשולחן 

ח ְלַחן ִמְטּבָ ׁשֻ
ָהָיה ִלי ְלֶאֶרץ
ת ּבְ ה ׁשֶ ָהִרְצּפָ
ָהְיָתה ִלי ְלֶאֶר
ֶחְל ירֹות ּבְ ַהּקִ
ָהיּו ִלי ְלֶאֶרץ
ֶאֶרץ ִלְחיֹוָתּה
ָהְיָתה ִלי ְלֶאֶר
ים ְב ה ַחּיִ ְוָלּמָ
ָהְיָתה ְלֶאֶרץ 

ע השתוות( 

זהו שיר קינ
המציאות נית

השיר בנוי ע
מפגינים תח

המטבח מבט
הקירות שאו
שהדוברת נו
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כמו שינון של
אויב". החזרה
,כמעט נואשת

אבשלום, שלום
אם כי, תקדם

שר ואם אפשר
טקסט מאופיו

המבנית ניכרת
לנוי מבני הואי

תת. התחבולה
שרות להמשיך

כך. מי שירצה
 החיים של מי
ה הזאת הפכה

ומיומי רומזות
שהוא (או שמא

כי גם לבית, ת
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 השב וחוזר כ
מלים "ארץ א

כ, חזרה עיקשת
בני בני אבש, ם

לא מת, אופקי"

תוהה איך אפש
 מחלץ את הט

ת. התחבולה ה
ושיאו. זהו שינ
ה השיר מושת
ל שאלה האפש

 לקרוא אותו כ
שיך במלחמת 

אך הסביבה, 

 של דיבור יו
ען הגברי על ש

כמוהו כבית, לב

יש יסוד אחר
ה –וכים לו 

מושתתת על ח
 "בני אבשלום
לשיר אופי "א

בו המשוררת ת
ב. הסיום הזה

שנייה תמאטית
אל סיומו ו פקי

 היסוד שעליה
ייתה לאויב אל

י שירצה יוכל 
אי יכולת להמש

גוננות ותמכת

במובהק. מלים
מחמיאה לנמע

והל, תוך הלב"

קוטב שמנגד 
היסודות הסמ

המ,  המקראית
 אבשלום בנו:

זאת מעניקה ל

שב, יאו בסיום
תה לארץ אוי

אחת מבנית והש
ר מאופיו האופ
 סטרוקטורת 
 על הארץ שהי

אם כי מי, ארץ
 אונים עמוק וא

מג, משפחתית

היא חושנית ב
אלי. הדוברת מ

כך/ יש עד לת-

של הסיפור. בק
בהק את כל ה

עת את הקינה
קינת דוד על  

). החזרה הז14
.   

ולו מגיע לשי
 מולדת שהיית

  וון אחר. 

הא,  תחבולות
הרצף המצטבר
התנהלות של
מדפוס הקינה 

ת לעזוב את הא
ר המבטא אין 

מורה להיות מ

  ך 

   

  , ּוִפים
ה     ְנַמסָּ

  

ה, אף אחריתו
של שיא סקסוא

-"עוד פעם כל

 צדו האחד ש
א סותר במוב
 מעלה על הדע

,למשל, ד. כך
4שמואל ב יט 

א צובר תאוצה.

הכבד בשיר כ
תה ארץת באו

בילה אותו לכי

חין כאן בשתי 
בחילוץ , השיר

ב את כיוון ה
א ההיחלצות מ

  ב הזה. 

מעלה אפשרות
רוא אותו כשיר
ה שהייתה אמ

 

ל ַעם ּכָ ךְ -וד ּפַ ּכָ
ב    ְך ַהּלֵ

ִית  הּוא ּבַ ו ׁשֶ ׁשָ
  ֹוֲעִדים ּפֹוִתים
ְמָחה ִ   ִמים ִמׂשּ

ים ַמְרִעיף ִצְפצ
ִזיִפים  ת ׁשְ ש ִרּבַ
ְיָתה. א ִלי ַהּבַ  ּבָ

  )100עמ' 

א וכך, ל השיר
סוימת) למצב ש
שלו) נכנס לה "

אבל זה רק
והו, מנטרה

המונוטונית 
על יסוד אח
בני בני" (ש
במהלכו הוא

קול הקינה 
בכלל לחיות
האופקי ומוב

אפשר להבח
בשיאו של ה
והוא מכתיב
התמטית היא
ולחיות במצ

השיר אינו מ
גם לקריוכל 

שחי בסביב
   לעוינת.

  לינכנסת 

ִנְכַנְסּתָ ִלי עֹו
ר ַעד ְלתֹו ָיׁשָ

יש  ְרּגִ ּמַ ַעְכשׁשֶ
ִעם ִקירֹות רו
ּפֹוֲחִדים ּפֹוֲע
ג ְרָעִפי ְוִעם ּגַ
ֶמׁש ֶ ׁשּ ִנְמָרח ּבַ
ה  ַאּתָ ֵמרֹב ׁשֶ

ע, השתוות( 
  

ראשיתו של
(בהגזמה מס
אבר המין ש



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

כות חייו: הוא

רעדה") עד כי
,לו הופך לפות
ם גם "פועמים

ה של הדוברת
אלא פועמים 

אפופה באושר

צפצופי להקת
כמו -הדוברת 

,מרח" ו"נמס"

ת. המטאפורות
 גם השיר של
שה ואת הגבר

גבר נכנס -ה 
גשותיה. הבדל
יו חשובה כמו

לים "לא כדאי

לאיכ - והבית 

מלשון "חיל ור
כך שהלב כול

ותה נשימה הם

שהוא ליבה, ת"
,אינם נרתעים

שואפת להיות א

כמו צ, בצהלה
בה וגופה של ה
טוי במלים "נמ

ייה סקסואלית
ע את השמש.

פכת את האיש
יטואציה עצמה
 את עוצמת רג

שהכניסה אלי 

 עם הגבר במל
  י זוג? נ

אי לחיי האדם 

 הם רועדים (מ
 כאן רמיזה ל

ובא מאודמהר 

רית אל "הבית
, אינם פוחדים

ך ליבה. היא ש

 הוא מצפצף ב
 אלא בחום ליב
 כאן לידי ביט

הוא מתאר חוו
פיהן כדי לבלוע
 היא לא הופ
ת בחומרי הסי

כדי לתאר  – 
,ל הגבר לבית

 תיאור יחסיה 
 ביחסים בין בנ

הלב היא תנא 
  גוננת. 

רפוזה: תחילה 
ים" (ואולי גם
וחדים". אבל מ

 לפלישה הגבר
פתע הקירות א
 ישירות לתוך

לה הארוטית:
א בחום השמש
קה בוטה באה

שגם ה, חמדה"
הפוערות את פ

אבל, לי שיאי
שת כמטאפורו
 אוכל (ריבה) 
אן עם בואו ש

  , אֹוִתי

  ת

ת פותחת את 
שיקולי כדאיות 

3 

 . פעולתו של
של תמיכה מ, 

ם מעין מטמור
את להם "פותי
חר כך הם "פו

גובת הקירות 
וגם לבית). לפ
ען הגברי חודר

 מצטרף למהל
לא, לא מבחוץ

ולגת. הארוטיק
  ונזילה. 

יה רביקוביץ "ח
נהר צהובות ה
מפלס סקסואל

אלא משתמש, 
ובבית יש, וגג

ה כאטית קשור

ה אֹוֵהב א אם ַאּתָ

  ְלָך. 
ְתׁשּובֹותִקיָעה  ּבִ

ךָ  ְעּתְ    ַעל ּדַ

רומנטי. הדוברת
טיקה מאשר ש
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 בו יש חדרים.
,שה של ביטחון

ת בשיר עוברים
טת בהם וקורא
של האישה). א

 

לת תמורה בת
 חדר גם ללב ו

ה שהנמעבשע
  אופק. 

פים של הבית
ל - א נמס בחום

ת וזום מחוממ
 הדעת זליגה ו

 בשיר של דלי
שם הן שושני נ
יוסף מתאר מ
,בע מיתולוגיים
ש לו חדרים ו

השמחה הארוט
   ולגוף. 

  ִלי 

אֹל אֹוְתָך ִא  ִלׁשְ
ר ָ   , ׁשּ

ּדּור ִנְרֶאה ל  ַהסִּ
ק ִני טֹוַרַחת ּוַמׁשְ
ֶשֲעַדִין לֹא ָעלּו 

   ם לֹא ַיֲעלּו.
  )101עמ' 

 אהבה בלתי ר
וגד יותר רומנט
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נכנסים וגם 
משרה תחוש

קירות הבית
הדוברת סונ

המין שאיבר 
  משמחה". 

כאן מתחולל
(ואולי הוא 
מהתרגשות 
מאופק אל א

אף גג הרעפ
הוא, צפורים

ריבת שזיפי
המעלות על

קל להישכר
הארוטיות ש

-ל ברחמוט
ליסודות טב

שי, אל בית
נוסף הוא ש
הכניסה ללב

ַדאי ל לֹא ּכְ

ַדאי ִלי  לֹא ּכְ
ה ְמֻא ִאם ַאּתָ
אֹו ֲאִפּלּו ִאם
ה ֲאנ ּמָ ֲאָבל ּכַ

ֵאלֹות ׁש ַעל ׁשְ
ְואּוַלי ְלעֹוָלם

ע, השתוות( 

לפנינו שיר 
ומה נו –לי" 
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אולי תפנה לה
תשובתו תהיה
ם הוא מאושר?

דור החיים של
  אות וכדומה. 

ריריות אהבתם
קיעה מאמצים

אפילו על, בה
שהרי,  הומור

גזם ואבסורדי.
תה שלה. ואולי
ת עצמה מעיני
ם יודעת שהיא

או, זוגה-ת בן
של אישה לבן

י הדוברת שוב
רים שבו מציץ

שאותו, הכפרי
דובר כאן בגבר
ברת מחויבות

 35גליון 

א, אולי תקרוס
פן ת, והב אותה

לות כמו: האם

ן הכוונה לסיד
ו חלוקת הוצא

תעיד על שבר
ובה. היא משק
תשובות אהוב
 יש נימה של

הובה הוא מוג
דות את מנוחת
יש ולראות את

ף. היא גםשות
  מוהו.

ינה אוהבת את
יחסות כזאת ש

וכה" של אהוֵבי
טע בשיר השיר
ת עם אהובה ה
מלמד שלא מד

טילה על הדוב

א, שאולי תיסדק
בה אם הוא או
רעיף עליו שא

וכא,  נראה לו
רות נפרדות א

תו של הגבר ת
ובותיו של אהו

האפשרי של ת
א יעלו". כאן 
לו על דעת א
שאלות שטורד
מסוגלת להרגי
ות לאושר המ
את הדברים כמ

וברת בעצם א
ה להוליד התיי

ה"שבכה הסבו
זכירה את הקט
ת של השולמית
 בלשון רבים מ
בה אליהם מט

 של אהבתה ש
שאול את אהו
דיפה שלא להר

 אם "הסידור" 
או מגורים בדיר

רת פן תשובת
ות להיות תשו

ת את אופיין ה
אולי לעולם לא

ן לא ע שעדי
ממנה לשאול ש

שמ, שה מנוסה
לה אינן תורמ
הבין ולהרגיש א

ג מעידה שהדו
 ובשלה יכולה

  ָפר

הימלטות. ה, חה
כה הסבוכה מז
ונן בהתעלסות
לא שהשימוש 

שהאהב, ילדים

 משבריריותה 
עדיפה שלא ל
 ועוד היא מעד

ול את אהובה 
ים משותפים א

של הדובר –ה 
שער מה עלולו
בניסיון לזהות
על דעתך/ וא
ות על שאלות

האהוב מונעת מ
מת לב של איש
ותשובות שכא
חסר הסיכוי לה

יחסות לבן זוג
 אהבה בוגרת

  י ִנְמֶלֶטת
  ַבי.

ס   ר ֻמְדּפָ
ָפ ל ַהּכְ מטֶֹרֶפת ׁשֶ

  , ערֹוַתי
  ֹוֵלי קֹולֹות. 

בריח, ל נסיגה
בלנותה. השבכ

בורכם הוא מת
ה המלכותי. אל

ובמיוחד בי, ה

והבת חוששת 
ף קרה. היא מע
לא מתחמקת. 

  עצמה. ה 

נמנעת מלשאו
החולקים מגור

ו שמא חרדתה
ניסיון לשתה ל

יפיים כמעט ב
עדין לא עלו ע
 הדוברת לענו
 תגובתו של ה
זאת מתוך חכמ
ת כי שאלות ו
 מדי בניסיון ח

כזאת של התיי
שרק ,  להיפך

  ְסָיה

ה ָהַעְסָקִנית ֲאִני
ל ֲאהּוב סבּוָכה ׁשֶ
ל ְנָיר ָרִמידֹות ׁשֶ

מֹו ַהְמ, מְעצֹור ּכְ
ֲע  ִלְמרֹט ֶאת ׂשַ

קו ל ּבְ ָחַיי ּוְלַקּלֵ
  )14עמ' 

נתון במפלס ש
וחה או לפי סב

דר,  ה"חרכים"
 על פני מאהבה
בבני המשפחה

  בכת. 

הדוברת האו
עורף או כת
שלילית או 

מאותה סיבה

היא אפילו נ
גבר ואישה ה

או –חששה 
מוכילה אות
רגשיים סיזי
"שאלות שע
המאמץ של
חששה מפני
היא עושה ז

ויודע, הגבר
טורחת יותר

האם צורה כ
אולי דווקא

  זוגה? 

ְרֶהְסֶאל הַ  ּפַ

ְרֶהְסָיה ֶאל ַהּפַ
ָבָכה ַהסְּ ְ ֵמַהׂשּ
ָ י לֹות ּפִ ְלַמְרּגְ
ָארּוץ ְללֹא ַמ
,אּוַכל ִלְצרַֹח 

ֹר ט ֶאת ְלִלׂשְ
ע, השתוות( 

השיר כולו נ
אינה לפי כו
מישהו דרך 
היא מבכרת 
אלא אולי ב
רגשית מסוב



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

עלולה, תחוור
   חרטה. 

לנותה להסכין

כמאמר הנביא
ה היא נידונה

ראשי, מנשרים
כולם מאיימים

 המטורפת של
שורטת את, ה

הובים. כך היא
וביה והעדיפה

ה אל הפרהסיה
ד המשפיל של

להסיר מעליה 
בטא את עצמה

כך מת,  האהבה
ל מבוכה וללא 

כוחה או בסבל

כ, חד במשנהו
שאליה נמלטה

מ, כגון דו"חות
וכ – פרותיים

  ה. 

 בוחרת להיות 
ורטת את שער

  ותר עבורה.

בציפיות של אה
מחויבות לאהו

איסורי חשיפה
ועד לתפקיד, 

, חה משחררת
 האפשרות לב

כי , העסקנית"
חשיפה ללא כל

 שאין עוד בכ
   

עבד ומעיק אח
סיה עסקנית 
יס מודפסים כ

מחקרים ס, ם
גם מקום קבורה

ט קיצוני: היא 
זו המו, מעצור

לט האחרון שנו

י ולא לפגוע ב
תה שבויה במ

ה הסבוכה של 
,ר חסר תכלית

שתיקתה בצווח
שר סיכלו את

ה הל "הפרהסי
סיה מאפשרת ח

אולם משום 
 עצמה מרצון. 

מירה עול משע
ן באותה פרה

דפי, כלומר, ס
נאומים ,תבויות

 פירמידות הן ג

נסוגה אל מקלט
 וצווחת ללא מ
דעת הוא המקל

ג באופן חופשי
 עצמה כשהיית

רת: מן השבכה
מידות של נייר
טת להמיר את 
 על עצמה וא

3 

ברת נמלטת אל
ואילו הפרהס, 

, ולא אוהבי"
שהיא כופה על 

דעת שהיא המ
ו הדוב". שכן

של נייר מודפס
התכת, זכירים
שהרי ,  בחיים

נ, צמה במנוסה
זו הצורחת, ור

ות. הטירוף מד

דוברת להתנהג
 שהטילה על 

ריחה של הדובר
ר אותה בפירמ
ה חירות מחלט

להכמות שהטי

ֲאָדָמה   ּבָ

ְך    ּוֵרי ַהחׁשֶ

  ָשֵקד ָהַרךְ 
  כף ָיִדי.

ה   רּיָ

35גליון  ג 

כה סבוכה הדוב
,מעיק ומשעבד

קטת ב"אהובי"
אינטנסיבית ש

ת לדרת לומד
ני הארי ופגע

ם "פירמידות ש
תז, רות עבודה

הדוברת בעודה 

מוצאת את עצ
רצה ללא מעצו
לת בקולי קולו

עת מאפשרת לד
רסן איסורים 

  וותר. 

אחר נתיב הבר
מאיימת לקבור

המקנה לה, פר
יסורים והמוסכ

   

  

 
ים ב ֵבר ַחּיִ ה ְלִהּקָ

ר   אֹור ַהּנֵ
רו ִשית יֹוֵתר ִמּפֵ

  ל ָהַאף

ָ ל ַהׁשּ ָאז ֶאל ַמּקֵ
ַכ ק ִלְפרַֹח ּבְ ְתַחּזֵ

ֵקד! ל ׁשָ   ַמּקֵ
ִר ּכָ ְרְנגֹול ַהסֻּ ק ּתַ
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מאותה שבכ
להיות עול מ

הדוברת נוק
למחויבות ה

ואולם הדוב
"הבורח מפ

להתעמת עם
נייר, פרקים

לקבור את ה

כך הדוברת 
זו הר, הכפר
מקלל, לחייה

הטירוף מדע
מסתלקת מר
להתמסר ולו

ב השיר עוק
העסקנית המ
מטורפת הכ
את עול האי
באופן מלא.

ךְ  ֶנֶגד ַהחׁשֶ

ָנה ֵ   ִלְפֵני ַהׁשּ
ָבה ֲחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ ּכְ

ר ְלא ְלאֹור ַהּנֵ
ית מּוָחׁש ַנֲעׂשֵ
ה ְוַעל ַעל ַהּפֶ

  
 ֵ ׁש ּגּוִפי ְמַגׁשּ

ים ּוִמְת ְאּדִ ַהּמַ
ֵקד! ַמ ל ׁשָ ַמּקֵ
קּוף ּוָמתֹוק ׁשָ

  קֹוֵרא ִלי 
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 שהיא בניגוד
לחושך החובק
 ומדביר שאין
ר לאור הנר".
 מוחשית? ומה
לים על הדעת
ת תחושתה של
בעודה בחיים.

 

,)11רמיהו א 
ש אז אל מקל

שבו, ורי חדש
בוטלת: "שקוף
קסואלי מובהק
גול הסוכרייה
 האכילה וגם
האישה אומרת
סוכרייה חובר
קן התינוקי של

 וכבר אובחנה
י נקרא "מוות

  גד המוות. 

 זה מעלה על
מדת/ מארצות

חום של חיים 
  ל מוות. 

מינית. כותרת
ת. היא בוחרת

 35גליון 

עשייה, לומר
ד: לוו אישי מא

מוות רודן, מו
יים "לאור הנר
חשבה נעשית 

רים הללו מעל
תנים מעצים א

הפוך לקברה ב
  ובדן ולמוות. 

במקל שקד (י
ני: "גופי מגשש
ת נתיב מטאפו
מיניות לא מב
ל הוא סמל סק
ן הגברי). תרנ
ת משום שגם

ה לשולחן. המ
כאן תרנגול ה
בות על הדיוק

ת. ות אובדניו
שיא הסקסואלי
 זה התרסה כנג

הארץ החמה.
ך ציפורה נחמ

, החום הנשאף
 על אובדן ועל

עות פעילות מ
לאובדן ולמוות

כ, נגד הזרם"
תנגדות למשהו
ולה למוות עצ

בח רת בעודה
ר נר? ואיך המח
על האף? פירור
לפעוט חסר אונ
עטוף אותה ות
ה המשולה לאו

השני מתמקד ב
ת ההקשר המינ

הדוברת פותחת
ת היא בעלת מ
חמה". התרנגול
וי לאיבר המין

מצידה במיניות
ות הנשית מדו
שלו כדרכה. כ
י המיניות מעיב

נגדות למחשבו
מטאפיזית הש

ובמובן , חדשים

רת לעוף אל 
שלום רב שוב
 טוב ומיטיב. 
רוויה מחשבות 

ת חיים באמצע
למשיכה שלה ל

רווח "נביטוי ה
ר הזה מפגין הת

המשו, מצמיתה
נת שהיא נקבר
בר בחיים לאור
ם על הפה וע
ל אפו. הרמז ל
חונקת כול תע
ד אותה חשיכה

לסקס. הבית ה
שיר מחזק את

כף ידי". כאן ה
אך בכל זאת, ה

רץ החף אל הא
הוא כינו, נגול
שכרוכה מ, לה

 נדרים המיניו
לעולה מינית ש
מעויות הלוואי

יות מתוך התנ
ה האנגלית ה
 דווקא חיים ח

וק קורא לדובר
ל הציפור": "ש

 חיים של חום
אשית השיר הר

ת אל אופציית
דות הדוברת ל

הדעת את הב
ח. ואולם השיר

מ, מיכה צוננת
דוברת מדמיינ
יך יתכן להיקב
איך הם נושרי
ים על פיו ועל
ה החובקת והח
ת מתריסה כנגד

 בהתמסרות ל
וה, ן הגברימי

חזק לפרוח בכ
ת ופחות בוטה

 קורא לי/ לעוף
תרנ, cockת 

 הטעם ובאכיל
דירה. במסכת
" ומתכוונת ל

אלא שמשמ, ל

רות לסקסואלי
אנאטוס. בשירה
ואלית מבשרת 

סוכרייה המתו
של ביאליק "א
המעוף מבשר 
מד בניגוד לרא

ורבידיתדרות מ
את את התנגד

  יב. 

ה.   אֶרץ ַהַחּמָ
  )111עמ' 

ר מעלה על ה
לשכיח ולרווח
דוברת כמו שמ
 או מפלט. הד
רת תמיהה: אי
ירורי חושך וא
ורי אוכל נושר
וגרת שהחשיכ
ת בה התנגדות

 מקלט מנחם
פורה לאיבר המ
/ המאדים ומת
ת פחות בולטת
ול הסוכרייה/ 

שונות (באנגלית
 כרוך בחוש 
 פעולות של ח
 שולחן והפכו"
ט שאובחן לעיל

גובש בהתמסר
 הארוס והטא
י פעילות סקסו

שיר תרנגול הס
פתיחת שירו ש
לוני". גם כאן 

עומ, ילוח נינוח

תח אפוא מקד
 החושך" מבט
ום חובק ומיטי

ָלעּוף ֶאל ָהָא
ע, השתוות( 

כותרת השי
, למוסכמות

וחונק את הד
ממנו מקלט
וכאן מתעור
הם אותם פ
פעוט שפירו
הדוברת הבו

ואז מתעוררת

היא מוצאת
שהוא מטאפ
השקד הרך/
הסקסואליות
ומתוק תרנג
בתרבויות ש
המתוק כאן
המיניות הן 
"ערכתי לו 
לאותו פעוט

  התרנגול. 

יש הגיון מג
החבירה בין

אם כי, קטן"

באחרית הש
פ הדעת את

החום אל חל
הנובעים בק

השיר מתפת
"נגד, השיר

בחיים של ח

ֵעת   ּכָ



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

מגפףא מלטף ו
שהיא משחקת
ו. הגבר ממאן

ינוק? מתעורר
המילה "ילוד"
. אם ניזכר גם
 שיש כאן לא

האם יש, ל בו
 .  

 לגשת לתינוק
חק מה הסיבה

ניגשת לתינוק
, הראשון שלה

ה מבזבזת זמן
שאין בנו כוח

עד כי, ומתיש
עוק. אבל אם
ש לפרש" את

,לסות. כאמור
שיר מעלה על

 שמלתה והוא
כש, שוב מסרבת

רק כדי לדחותו
 .  

תינוק. מי התי
אל התינוק. ה
 (שמות א כב).

בל הרושם תק
חליט איך לטפ
שה את ההיפך.

מוזר שבמקום 
 ולתהות ממרח

אומרת שהיא נ
 שזה התינוק 

  אוטומטי. 

שהדוברת אינה
ת. המלים "כש

תובעני וכה , 
ב אין כוח לצע

אז יש,  בתינוק
  די צעקות. 

ים אל ההתעל
 קטן". סיום הש

א מפשילה את
 כאילו היא ש
ת את הגבר ר
יך בהתעלסות.

יוק בבכי של 
רבה אימהית א
ה תשליכוהו" 

כים א ג כז) ית
מי יח,  התינוק

ק האב בא ועוש

קבל הרושם המ
שיך להתעלס 

זאת א ימות?".
שותיו. כנראה
 באופן כמעט 

קבל הרושם ש
שה ההתעלסות

,כה אינטנסיבי
שוב, ת פורקן

בו יש לטפל 
כוח המגיע ליד

שון אנו חוזר
קסואלי "מוות 

 כארוטית: היא
מעמידה פנים

המושכ, חמים"
 אותה ולהמש

ר דיאו לית, ק
אינה חשה קיר
ן הילוד היאור
וד החי" (מלכ
לאם למי שייך 
ם עושה בתינוק

 התעלסות יתק
 מעדיפה להמ

איך נפרש נשי
לנחש את תחו
ומתה ביקורתי

 התעלסות יתק
היא שבה למע

תעלסות הוא כ
ם כרגיל בצעק

 על האופן שב
ב להמשיך בוי

 הפירוש הרא
ראו לשיא הסק

3 

  ף
  ט

ּלֹוד    ֶכה ַהּיִ

ן להבין אותה
מתלבשת היא מ
וה חסרת הרח
ממהר להפשיט

מתמקד בתינוק
א,  אולי אמו

פוקד "כל הבן
ו לה את הילו
יבה בין האב ל
. כל מה שהאם

 השיר במתאר
האם   לו מדי

 את הגבר: "א
אך מתקשה ל 

טחון. האב לעו

 בשיר תמונת 
אלא ה, ילוד"

 שמעשה ההת
ברגע המתגשם
אם מתווכחים 
כמבטאות סירוב

ול מת"? לפי
המטאפיזית קר
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ף ה ְמַלּטֵ יָלה ַאּתָ
יט ה ַמְפׁשִ ֶפת ַאּתָ
עת ִאם ִמּקֹר ּבֹוֶכ

י   ִמּדַ
  ִשימֹות
  ָיֵדינוּ 

  ת 
ת.   ו ַהּמֵ

  )150מ' 

 בתמונה שנית
שהיא שבה ומ
"הגבירה הנאו
 סרובה והוא מ

כי הוא מ, תיע
שהיא, דוברת

וק. כך פרעה 
ה האומר "תנ
לסות אלא מרי
להפשיט אותו.

בהבנת תחילת 
 קר לו או חם

היא שואלת ך
,נה לנשימותיו
טסה ואין לה בי

משיך לראות 
 הבכי של ה"י
פרשו כרומזות

ב,  הסקסואלי
אה כאן אב וא
 כוח לצעוק" כ

וזה הכורוש "
ירה האנגלית ה
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ֲאִני ַמְפׁשִ ׁשֶ ּכְ
ֲאִני עֹוֶטֶפ ׁשֶ ּכְ

ּפֹט  ֵעִמי ִיׁשְ ּכָ
ַחם לֹו מ אֹו ׁשֶ
ֵאיְך ְנָפֵרׁש ְנׁש

קּוד ּבְ ּגֹוָזל ּפָ
ַעת נּו ּדַ ְוֵאין ּבָ
ָיֵדינּו ְוָכֵעת ּבְ

ע השתוות( 

השיר פותח 
את גופה. כ

את תפקיד "
להשלים עם

ההמשך מפת
הרושם שהד
מקרינה ריח
בדברי שלמ

מעשה התעל
להלביש או 

אם נמשיך ב
םולמצוא א

  לבכיו. 

אבל בהמשך
מאזינ, הישן

היא לא מנוס

ושוב: אם נ
בתהייה על

לצעוק" יתפ
ברגע השיא
נמשיך ונרא
"כשאין בנו 

אבל מה פי
משוררי השי
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מת". כך חשה
שיך בכיוון של
מריבות האלה
של האם ביחס
קשים על האם
מעבר מתחילת

טפת את השיר
אחריתו זעקה
 הנמען הגברי
יות שונות של

,בהפתעה, אכן

אך, בהיעלמות
בראשית השיר
די ההימצאות
שב ומפתל את
א בין הקטבים
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הם משוסע ומ
לי. אך אם נמש
נה על כך שהמ
גשות אשמה ש

שמק, ומריבות
פך הדרמטי במ

ת מקיפה ועוט
ואילו ב, אום"

מת היעלמות 
תוודע לאפשרוי
יז על עצמו (א

השיר פותח ב 
וון שנאמר ב

ופרכות על יד
. סיום השיר ש
טלת את הקורא

ב: "והכול מזוה
שיא הסקסואל
לים הללו כקינ
מבטאות גם רג

וחים וף בוויכ
ה במצב? המהפ

 .  

בה. ההיעלמות
 נעלמים פתא
?" כאן מוטעמ

רא מתהקו, ים
לב חוזר ומכרי

, כלומר, אטית
השבוי). מכי 

אך הן מו, ות
הציפיה לשיבה

לטת הזאת מט
  שיר. 

" של נאבוקוב
וים לאחר השחו

 נבין את המל
ת ההורות. הן מ
וננת הוא מוק
 גם היא אשמה
נמית ומרתקת

ת לעומת שיב
אשיתו "דברים

אתה לא חוזר?
בין שני הקטבי

הכל, ם נמצאים
 

ות טורית ותמא
,הכלב, פיםשק

עלמויות נוספו
ואז מתנפצת ה

שיר. הלוליינות
סתטית של הש

רומן "לוליטה"
דכדוך אשר נח

אז, פול בילד
תות את חוויית
פוף אהבה מגו
ו קירבה. האם 
לשיר איכות דינ

ְתאֹם   ,  ּפִ

יעלמותטבים: ה
עד סופו. ברא
חוזר? ולמה א

בטקסט שב, וך
רה: המשקפיים

  שב מן השבי. 

ר מניב לוליינו
 שיבה (המש
 ציפיות להיע
כלב והשבוי. ו

תו לראשית הש
קת איכותו האס

יטוי מתוך הר
יר: הירידה והד
הורים על הטי
התינוק וממית
קום שיהיה אפ
 ולהרגיש אליו
חריתו מעניק ל

  ר דברים

ּדָבִרים ֶנֱעָלִמים
ה ְלַח  ׂש.ְרּבָ   ּפֵ

ְצאּו אּוַלי   ּמָ
  לֹון.

ְתאֹם    ּפִ
  ב ַאֵחר.

ִבי. ֶ    ִמן ַהׁשּ

  לֹא חֹוֵזר?
  לֹא חֹוֵזר?

  )253מ' 

ל בין שני קט
מתחילתו וע, ו

מה אתה לא ח
ובתוו, הדוברת

הגעה ושל חזר
השבוי ש, צפוי)

וויץ' של השיר
גין מגמה של
למים נוצרות

הכ,  המשקפים
ומחזיר אות, ני

מתוך כך מופק

   אי

הדעת גם ב
הדוברת בש

מריבה בין ה
הורגות את 

במק לתינוק:
לאהוב אותו
השיר אל אח

ויותריותר 

יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְד
ּוְכָבר ֵאיִני ַמ

ָקַפִים ִימ ׁשְ ַהּמִ
ַעל ֶאֶדן ַהַחּל
ח פ ֶלב ִיְנּבַ ַהּכֶ
ְרחֹו ְיָלה ּבִ ּלַ ּבַ
בּוי ַיֲחזֹר  ָ ַהׁשּ

  
ה ל ה ַאּתָ ְוָלּמָ
ה ל ה ַאּתָ ְוָלּמָ

ע השתוות( 

השיר מתנה
משני עבריו

לחזרה: "ולמ
הקרוב ללב 

של ה, שיבה
במקום לא צ

מבנה הסנדו
המשכו מפג
שדברים נע
והשירה של
הקו הלוליינ

ומ, המנוגדים

עכשיו אני



 

 
 
 
 
 
 
 

בשירה מאוד 
   כה".

וי הארוטי של
 המנעול. הוא
רשות הפראיות

כןש, ען ארוטי
ובשיר השירים
ות. כאן נכתב
י במגדלות אז

  אקראית. 

בשירים רבים
ביאליק "הבריכ

וידודעת את הו
תיה ועל כפות

ה א). החור, ם
כה נושאת מטע
ים בחלקות" ו
עשה ההתעלסו
אני חומה ושד

 יכולה להיות א

שורר מופיע ב
הפואמה של ב

 מעלה על הד
טף על אצבעות
 עם חלבי" ( ש
צמחייה הסבוכ
גלים כאן "אור
לשיאו של מע

מכריזה בעוז "א
רי דמיון אינה 

רה לנפש המש
פורסמות היא 

 חלב שקדים"
פרת שמור נוט
ם "שתיתי ייני 

יר השירים. הצ
ובה. המים והג

ומתכוון ל, רי"
י) האהובה מ, ח

סבוכה של מקר

3 

  ם
  ֹות:

  , יקוּ 
  

אגם כמטאפור
הדוגמאות המפ

ביטוי "נוטפות 
המספ, ה)-ד, ה

ב בשיר השירים
ער הסבוך בשי
נעים של האהו
מר "אריתי מור
שיר השירים (ח
ם". מסכת כה ס
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  י
ְרִאּיֹות   , ת ּפִ

ֵקִדים    ׁשְ
לֹום.   רֹב ׁשָ

  י
ים ּלִ סּוט ִמּגַ ם ַמּבְ
ֲחָלק אֹוִרים ִלי ּבַ

  ִני.
  )32 מ'

   אגם

  ַגם
  

  ְלַאט
 

י ֵניֶהם הֹוִר, ּלַ ּפְ
ֲעקּו ָמם ִהּכּו ְוצָ 

  ּו.
  )33מ' 

ירים אחים. ה
העברית. אחת 

יו אני אי" הב
שיר השירים (ה
ת דברי האהוב

הדהדות את היע
לאבריה המוצנ
וב הכפרי אומ
רוב שלום" ובש
 כמוצאת שלום
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ו ֲאִני ִאי ַעְכׁשָ
ר ֻחְרׁשֹו ְמֻעּטָ
נֹוְטפֹות ֲחֵלב
ּיֹות ֵמר ֲחִריׁשִ

  
ו ֲאִני ִאי ַעְכׁשָ
ִים ר ִמּמַ ְמֻאּשָ

ַמן אׁשֶ  ל ַהּזְ ּכָ
ִאי ֲאִני ִאי ֲאנ

ע השתוות( 

עכשיו אני

ו ֲאִני ֲאַג ַעְכׁשָ
קּוף., ָרגּועַ  ׁשָ

  ְצלּוִלים 
ַגי ְל יֹוְרִדים ּדָ

ֵצל ַהּסּוף.   ּבְ
  

ַעם ָחְמרּו ּגַ ּפַ
ֶאת חֹוף ַעְצָמ
ִהְפִסיק ַעד ׁשֶ

ע השתוות( 
  

אלה הם שי
האירופית וה

בשיר "עכש
האהובה בש
מדכיר גם א
בשיר זה מה
היא רומזת ל

א) האה, (ה
"חרישית מר

ני הייתי בעי
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הפותח במלים
לעומת סערות

הפותח,  פוגל
פים של האגם
 דווקא. אפשר
ם./ כל יום אני
/מחר אני עץ/
הזה מדובר על
ל מצב שלווה

 היא משמשת
רים מקנה להם

וחוזרים זה על
ה ארוטית של
"מאושר ממים
,ה של הדוברת
פשר להבין גם
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ה, "אני",  רחל
שלווה בהווה ל
ותרת של דוד

" המים השקופ
משורר בעבר 
ה/ מחר אני ים
ום אני שבלול/
ם כי בשירה ה
רחל מדובר על

  ל האגם": 

אלא, תבטלות
של שיר השיר

ים זה את זה ו
ש מטאפוריקה
של ילד קטן "
לדותיות בקולה
זרות הללו אפ

את שירה של 
האגם מייצג ש
ם שיר ללא כ
י היינו ילדים"
הייתה נחלת ה
היום אני גבעה
נקיקים.(...) היו

א, ר אני מחר"
סף ושל ריו-ר

מעריב היום ע

שפעה אינה הת
ס הסקסואלי ש

 השיר מהדהד
ית הראשון יש
ף ומופיע קול 
מחזקת את היל
ת הסיום החוז

תיו ובמבנהו א
שני השירים ה
שקוף" מזכיר ג

/ כי, יו הימים
וות ילדים שה
ה"כישופים": "

עה / אובדת בנ
י צדפית./מחר
 של חמוטל ב

",  חיים לנסקי

אמן ראוי ההש
רי. גיוס המפל

הוא ששני בתי
התפתחות. בב
י קולה מתחלף

ני" מרות "אי א
טבע. את מילו

מזכיר בתמונות
מימי אגם". בש

ה"ש בר. האגם
 ושקופים / הי

כאן של –ווה 
יה רביקוביץ "
כל יום אני בוע
 כוך/ היום אני
אילו בשירים 

  ער. 

ד גם שירו של 

 
  

  ֵבל 
  
  

  ְך. 

  כָבר
  
   

  ֶמא.

שבעבור א, כיר
ן אמנותי מקור

שם הראשון הו
שר להבחין בה
לו בבית השני

ר במלים החוזר
מה במרכז הט

שיו אני אגם" מ
כי: שקטה/ כמ
המשוררת בעב
לים כבריכות 
 נפשי של שלו
בשירה של דל

/כ, ר של מרים
/אתמול הייתי 

וא, ים ותכופים
 לאחר עבר סו

י אגם" מהדהד

ם    ַעל ָהַאּגָ
עֶֹמק   ָלנּום ּבָ

ֲהָגם   עֹופֹות ִמּלַ
רּוׁשֹו ַהּגֹ  ֶמא!ׁשְ

וֵהד קֹול ִמי קֹוב
ה?  ִסים ָהֵאּלֶ  רּכְ
ֵבל  ֹוף! ִמיֵמי ּתֵ

ף ֶרֶגל ֵהֶלך ָליו ּכַ

ְקָעה ִמּכְ ם ׁשָ מׁשָ
ן לֹו אֶֹמר ֹלא ִנּתַ

ריס ַוֲאוַ   - ז ַהּבָ
אֹור ַהּגֶֹמ וֵחׁש ַלּיְ

ואנו נחזור ונזכ
 לעיצוב דיוקן

   סקסואלי.

יו אני אי" הרו
מבט שני אפש
ת ובשלה. ואיל
ים". סיום השיר
מציבה את עצ

השיר "עכש
"כזאת אנוכ

שעברו על ה
במלים "גדו
מייצג מצב 

להיזכר גם ב
תועה/ כבאר
רם כתמר.//
שינויים רבי
קבוע בהווה 

ו אניב"עכש

ַמֲעִריב ַהּיֹום 
ָגה ָיְרָדה ל ַהּדָ
ְבתּו ע ָבר ׁשָ ּכְ
ִר ֶמה ָעגּום ּבְ

ֵהד קוׁ ל ַמה ְו
ִנים ַהְמַפְר ּקָ ּבַ
ֵמם ַהחֹו ֵהן ׁשָ
ְרָכה ָעָל לֹא ּדָ

ְמ ַעל ָיִמים ׁשִ
ּל ּסּוף ׁשֶ ַעל ּכִ
י ַעל ְנדֹוד ַהסִּ
ל ֶזה לֹו ַעל ּכָ

בר נכתב וכ
קרש קפיצה
רובד חושני 

בשיר "עכש
זה. אבל במ
דוברת בוגרת
מבסוט מגלי
שכמו ילד מ



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

י שונה ומנוגד

הבא מנפץ את
דגי לאט /בצל
 של דוד פוגל

ואילו, רבידית

,אבא נוגה, אב
,עים אל העבר

משלווה לשקט
פותח בדוברת

חיים, דוד פוגל
פן שמביע את
רים את דיוקנם

 הזוברת פונה
ת הטריטוריה

,כלומר,  שלי
,חוזים זה בזה

בעלת אני, חרת

יטיבה. הבית ה
לים/ יורדים ד
כיר את שירו 

היא מור עלייה

פעם היה לי א
לגעגוע, טלגיה

גם" השיר נע מ
ני אי" השיר פ

ד, רים של רחל
באופ,  הטקסט

נים לשני השיר

בתחילת השיר
כשתשים א, ר
ואת ה"אצלי" 

אז נהיה אח, לך

מה כמישהי אח

שלווה ומי, לת
 כמעט: "צלול
ט" עשוי להזכ
פרדוקס: שם ה

ד פוגל כתב "פ
 מובילה לנוסט

"עכשיו אני אג
ה. ב"עכשיו א

רת לתנ"ך ולשי
ת על פני רצף
ר. כל אלה מקנ

 אהבה ברור. ב
כלומר, אצלי"

, ריטוריה שלי
בטריטוריה של

 מתגלה לעצמ

ל רגועה מתגמ
ור שקט ממית
ל המילה "לא
השירים נוצר פ

גלי" וכו'. דוד
המילה "פעם" 

   וסוער. 

ה הדרגתית: ב"
שלווה שבהווה

   הבוגר. 

מוץ של רמיזות
רות ומתוזמרות
ת לאורך השיר

זהו שיר , שיר
 האצלי שלך א
 לשניים) בטר
ה מדרס רגל ב

3 

ר הזה הדוברת 

פותח באווירה 
ומפתיע בתיאו

 הלא רגיל של
 ההר". בשני ה

   

 "פעם חמרו ג
כפר". אצלו ה
עלה עבר עכור

שירים דינמיקה
עבר ובחזרה לש
חוזר את הקול 

נת גם על אימ
הרמיזות מפוזר

יות המצטברות

  ֶאְצִלי
  , צְלךָ 

  לי

  חה
  ים
   -נּו 

ָך.   ֶשּלְ

 הקדמי של הש
כשתשים את 

ירה מקוםמשא
אמץ ולתת לה
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במצב המאושר
  שלה. 

יו אני אגם" פ
מנוחה נינוחה ו
ומה התחבירי
ם סוסי במעלה
 היא מאושרת.

שי מספר איך
פעם היה לי כ
הו "פעם" שמע

לאבחן בשני הש
נו לסערות הע

 אל ילד קטן וח

של השיר נשע
ה רביקוביץ. ה
טוריות והרגש

  ן המבע. 

  ארוק

ָך ת ָהֶאצְ  ּלְ ִלי ׁשֶ
ים ָלַקַחת ֶאְצ סּכִ
ּלִ תֹוְך ּכֻ גּור ּבְ  ּתָ

  ֵלם לֹו ָהֶאְצִלי

ְסָח ִלי ֵיְצאּו ֵמַהּנֻ
ת ַעל ָהִרים ָזִרי

ְתֹא ם ֶאְצֵלנֶנה ּפִ
וַגם ֲאִני ֶאְהֶיה ׁש

  )93מ' 

דתיות במפלס 
ואומרת לו "כ
שלך (שאינה מ
שלי תסכים ל
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כאומרות שב
לאני הרגיל 

השיר "עכש
הציפייה למ
הסוף". מיק
"לאט עולים
כאן הירידה 

הבית החמיש
שותק (...) פ
ואילו כאן זה

פוא לניתן א
ממנ, אובדני
נסוג , בוגרת

האסתטיקה 
לנסקי ודליה
התנודות הר
הרגיש ועדין

הבאבסגנון 

ים ֶאת ׂשִ ּתָ ׁשֶ ּכְ
ְס י ּתַ ּלִ ְוֶאת ׁשֶ
ּיֹום ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ
ּוְלֵעיֵנינּו ֵיָעֵל

  
ּלִ ָך ְוַגם ׁשֶ ּלְ ׁשֶ
מֹו ֶקׁשֶ ְוַרק ּכְ
ֵנינּו ִיּבָ ַעל ׁשְ

י ְו  ּלִ ְהֶיה ׁשֶ ּתִ
ע השתוות( 

למרות החיד
אל אהובה 

רמטית שהה
הטריטוריה 
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,אומר הראשון
הסגורות שלנו
" שלי ייעלמו
י הטריטוריות
בע מכך שהוא

ת הנשענת "על
מבול כהבטחה
ביטול החציצה
י אהיה שלך".

מיד לאחר, נס

לוקה וקריסתה
  

מה. ובכל זאת
יהם. אפשר גם
טריטוריה שלו
תנת לו הרגשה
 סגנון הדיבור

  ות רגשית. 

ונליות מוצקה
מלוטשת, שטת

ת של שקספיר
בקשת שלמות

כי הגבר, עתה
עדרו. מערכת
נון והמתוחכם
שורת עם הגבר
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שני של הבית ה
ת הנפרדות וה
ך וגם ה"אצלי"
החיץ בין שתי

ובאצלי" שלו נ
 

קשת, בשמיים
מיים לאחר המ
 מבטיחה את ב
ה שלי וגם אני

כמו נ, פתאום"

נה להביא לסיל
ינה להגשמה. 

בר נותרת עלומ
 את החיץ ביני
לשמור על הט
י היא אינה נות
רת משקף את 
 נוטה להיסחפ

סנס דבק ברציו
בה מקושכתי 

ק הן הסונטות
ברת בשיר מב
לפחות לעת ע

תייצב מול היע
ת. דיבורה הש
ה להגיע לתקש

   ם.

רעהו. חלקו הש
הטריטוריות ז

ה"אצלי" שלך
ה את אימוץ ה
לוותר על ה"א

  ולי גם רוצה. 

פעה של קשת 
 שהופיעה בש
ה. כאן הקשת 
ם אצלנו/ תהי
". זה יתרחש "

ך בהבעת רצונ
 שאיפה הממתי

גובתו של הגב
 להסיר ולסלק 

שחשוב לו , "
כי, של הדוברת

ל הדוברכם ש
גבר שאינו , שה

ד שסגנון הרנס
,כלומר, יריזם

לשירת הבארוק
 ג'ון דן. הדוב

ל, הגשמה-בת
ח הרמוניה מת
הרמוניה ואחדות
 הברוק בתקוה
שנון ומתוחכם

ד מאתנו על ר
א ,חלק ממני

רדות. אז גם 
 לאהוב עד כה
שי של האהוב ל
הוא מרגיש ואו

 מתוארת בהופ
 רמיזה לקשת
קוד את האדמ

נו ייבנה פתאום
יהם ל"אצלנו"

   

ן הגברי המשיך
החציצה בגדר 

ואילו תג, שיר
של הדוברת ה 

צלי" ל"אצלך"
ן בטריטוריה ש
השנון והמתחכ
אך סגור ונוקש

הברוק"? בעוד
שנינות ומניי 

ת מפורסמות ל
כגון , פיסיים"

שאיפתה אינה 
 ליצור ולטפח
יות משוללת ה
יבה של שירת

 ומדבר באופן ש

ְיָלה   ת ַהּלַ

ליונות של אח
תהיה ח, תוכי

שנה להיות נפ
חה שהכתיבה 
 אפוא שהקוש
לא לפי מה שה

ה וההתאחדות 
אותם. יש כאן

ובו לפל לא יש
ובה: "על שנינ
טוריות של שני
של ה"נוסחה". 

הדוברת לנמען
בתיאור הסרת ה

וברת נשמע ב
שותף לשאיפתה
ההבדל בין "אצ
לא רוצה לשכון
סגנון הדיבור ה

א, שנון ומבריק

"בסגנון ה, שיר
, פנה לתחכום

תיות. דוגמאות
נגלים "מטאפ
אך נראה שש
 אפוא הרצון
ן ממשיכה להי
חקים את הכתי

קים אוהב משח

ַהּיֹום ִלְמבּוׁשֹות
  שחֹר

בלא על, ל דבר
אחד תשכון ב

שוב לא תבקש
אותה נוסח – 

דוברת סבורה
ול, ל לפי נוסחה

ציאה מהנוסחה
רים" ומאחדת א
בע מחריבי כול
 האוהבת לאהו
פוך את הטריט
חרר מכבליה ש

ח בחציצה בין ה
ונחתם ב, ציצה

 קולה של הד
ן שהוא אינו ש

ה מאודוב לו 
והוא ל, גור בה

. יתכן גם שס
שלו: הוא איש ש

 של כותרת הש
סגנון הברוק  

ד כדי מלאכות
ל משוררים אנ

, ינה לאהובה
ים אותה. כךש

הדוברת לנמען
ר המלוטשת מח

א, בעולם מדעי

  עט

ין ַצֲעקֹות ַה ּבֵ  ׁשֶ
ַטח ָלָבן ְוׁשָ ה ׁשֶ

  ַלְיָלה

שותפים לכל
שאם יום א

תתאחדנה וש
מה"נוסחה"
הנפרדות. ה
חושב ופועל

אפשרות היצ
שני הרים זר
שאסונות טב
בין הדוברת
האחדות תה
שהגבר ישת

פתחהשיר ש
של אותה חצ

מעניין שרק
אפשר להבין
להבין שחש
ולהמשיך לג
של "אצלי"
והמחשבה ש

מה פירושה 
, ובהרמוניה

ומורכבת עד
ושירתם של
והרמוניה בי
ממאן להגש
היחסים בין 
וצורת השיר

שחי ב, שלה

המעברווח 

ֶרַוח ַהְמַעט  ּבָ
ַהּנֹוף ִנְהֶיה ׁשֶ ּכְ

ְויֹום ִנְטָרף ּבְ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

שיש, בושים")
הירגע. ברגעים
 לעתים בזמן
ים האלה "יום
חשפת. בשעה
שקפות גם את
שיו צמודים זה
ם לבין הלילה.

מקנה,  הלילה

 הדוברת. היא

ובילים לאיזון
שתתף בחדוות

 התפילה ועם
הגשם" שאותה
. "האומר יהי
א יערוך לפניך

צוררי" חן נגד

ל "בושה" ו"מב
ט הזדמנות לה

כפי שקורה, "
הכחשה. ברגעי
בחיי הדוברת נ

המש, מנוגדות
שהניגודים עכש

בין היום, שחור
יום הקדים את

ש לכתפה של 
  

ת התנאים המ
למוניותה ולהש

  בושות. 

בת עם סידור
רוח ומוריד הה

אשון של פסח
שב תהילות הוא
וך לָפַני שולח

 

שות (צירוף של
כלומר רק מעט
ח לבן ושחור"
ולא ניתנים לה
יות השולטת ב
נות אנושיות 
זאת מעידה ש

ן הלבן לבין הש
שבו הי, הקודם

ון גם בין ראש
 יבות מוצקה. 

 והרך מניב את
לה להגיח מאל
של צעקות ומב

ברכה" מתכתב
תפילת "משיב ה
ועד היום הרא
 פרק א. "היוש
אלוהים "תערו

   המנוצחים). 

מבוש -  בלילה
כ, "רווח מעט"

וף נהיה שטח
עשים ברורים ו

וגם האכזרי, תו
מתאפיין בתכו
ור. ההצמדה ה
 איזון רצוי בין
היפוך מהסדר ה

ם מושג האיזו
ון שפירושו יצי

החמור, הלילה
זו היא יכולדה 

 רקע מציאות 

הכותרת " .ות
ב הרוח" הן מת
שמיני עצרת 
אור" בבראשית
פלל מבקש מ
צחים בנוכחות 
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ואילו ,  מוחצן
ביניהן יש רק "

"הנו, ם ללילה
מונת החיים נע
ה את אכזריות
רך". האופק מ

הלבן לשחובין 
לקת. כך נוצר

בה, לפני "רך"
  תי. 

ון בין הניגודי
לאיזו, ומגוננת

היום וה, שחור
הדוברת. בנקוד

על   להגשמתו

ֶניךָ    ּפָ

  ֶאת ֵעיֶניךָ 

ְלָחן   ָפֶניָך ׁשֻ

פוף של רמיזו
המלים "משיב
עשרה החל מ
אלוהים "יהי א

שם המתפ,  ה
ג סעודת המנצ
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  ַרךְ 
ֵתַפי.   שׂ ִׁ י ַעל ּכְ

  )21מ' 

שהן דבר , קות
וב, סמוי וכמוס

בין יום, רגיעה
קווים של תמה

הטבע מגלה, ה"
"אופק חמור ור

ב, היום ללילה
צה ביניהם מסו

חמור" מופיע ל
גמיש ולא שגר

 שמסתמן איזו
מוניה מרגיעה ו

ץ בין הלבן וה
בע ובגוף של ה
 סוף סוף הגיע 

יב ַעל פ ִ הּוא ַיׁשּ
  ינֹוק חֹוֵלם.

אֹור הּוא ִיְפַקח א
ָצָרה.ּדֶר    ְך ַהּקְ

ות הּוא ַיֲערְֹך ְל
  ְנָך ַהּכֹוֶתֶבת.

  )19מ' 

תת על רצף צפ
פיעות בתורה. 

ע-פילת שמונה
לדברי א, כמובן

כג מז לתהלים
סטורי הוא מנהג
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ֹאֶפק ָחמּור ְוַר
ן ֶאת רֹא ְמַאּזֵ

עמ השתוות(

ביום יש צעק
בהן משהו ס
הללו של ר

וה, השקיעה
נטרף בלילה
זו מתגלה "
הניגוד בין ה
לדה והחציצ
העובדה ש"ח
לשיר אופי ג

בשעה, אכן
מגיעה להרמ

צמצום החיץ
הנשאף בטב
האיזון אשר 

  ברכה

יב ָהרּוַח  ִ ַמׁשּ
י ל ּתִ ַצחּות ׁשֶ
ָהאֹוֵמר ְיִהי א
ִלְבחֹר ֶאת ַהֶד
ִהּלֹו ב ּתְ ַהּיֹוׁשֵ
יִמינ ְוַיֲחִזיק ּבִ

ע השתוות( 

השיר מושת
ברכות המופ
אומרים בתפ

כ, אור" רומז
שולחן" רומ
(הרקע ההיס
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וכמי שדואג, ל
מאמינו הנאמן
ל משהו תמים
אמן רוכש את
ין הנאמן אותו
,עם הבוחר בה
שים. אותו אל
תה קדוש יושב
ת". בתנ"ך יד

העוסקת, מנית

ולי הוא כותב
,אמן לאלוהים

ן אסיר התודה
 מעניק טובות

,תנ"ך ולסידור
י את העובדה
  כמה משמים. 

 35גליון 

בורא כל יכול
של אלוהים למ
שה לחשוב על
ם. המאמין הנ
א יעניק למאמי
 שעושה צדק ע
כובים או מעקש
על משקל "ואת
בימינך הכותבת
א בעל היד הימ

ט פילוסופי? א
נו המאמין הנא

עצמו שהמאמין
ך כלל) שהאל

של רמיזות לת
או אולי, האל

לכוח ולחכ, רה

 

 של אלוהים כ
 נדיבות לבו ש

נוק חולם". קש
של תינוק חולם

הוא,  יש מאין
ה". זוהי הדרך 
 אותו בלא עיכ
שב תהילות" (ע

יק בולחן ויחז
תע הנמען הוא

סיפור? מניספט
ינולי הנמען א

  

אל מבטיח לע
בדרך, חילוניים

 ברצף צפוף ש
האמתית של ה
הוא יזכה לעזר

  ה באחריתו. 

מודגש דיוקנו 
נדיב. בהמשך 
ך צחות של תי

שר פחות פניו ש
שברא את האור

הקצרהר בדרך 
היא מובילה , 

מן: הוא "היוש
ערוך לפניך ש

וכאן לפת, לתו

שיר? ס –אמן 
וא, מיטיב אתו

 ודה מוצלחת. 

שכן ה, ירוניה
 (של אנשים ח

כומו: ראשיתו
 את תכליתו ה
שה המקווה ש

לא מה שמתגל

ורות ביהדות מ
 וברוחב לב נ

פניךישיב על 
 לב יותר מאש

ש, לוהיו. האל
ה אותו "לבחור
,ה ממצוק וצרה

ל מאמינו הנאמ
 כב ד) גם "יע
מל לכוחו ויכול

של המאמין הנא
ל האל שכה מ
ה לאחל לו עבו

רי שיש כאן א
ניגוד לציפייה 

כר במלוא תחכ
ת המערטלת 

מאיש, דם כותב

שיר הוא לית ה

  ַהּצֹוֵחק

   ַלְיָלה.

ברמיזות למקו
נאמן במסירות
יטוי במלים "
ר רגש ומכמיר 
ר נעלה של אל
 את עיניו וינחה
 את ההולך בה
שפיע מטובו על

תהלים , ראל"
לוהים היא סמ

 ידו הימנים ש
ת את שבחו של
שהדוברת רוצה

כאן במאמין הר
זאת בנ, שבחיו

  לא תמורה. 

 כך השיר ניכ
הפתעה אירונית
את נאמרת לאד

 לראות בראשי

 

  ְקִסים!
  רּוִחי 

  ְדִהיִמים
ם, בִהיק ה, ַהְמַאּיֵ

  ָך. 

ִתי    ְלֻעּמָ
   ת ְקִטיָפה

ל ֶאת ַהּלַ  ְמַבְלּבֵ
:   ַמְרּתָ

בכל שלוש 
למאמינו הנ
באה לידי ב

מעורר, יותר
ברכתו היות
אור שיפקח 
היא מצילה 
נדיב לב מש
תהילות ישר
ימינו של אל

  בכתיבה. 

ומה כותבת 
בידו הימנית

ש, אלא סופר

אם מדובר כ
יכתוב את ש
למאמיניו לל

ין כך וביןב
ואחריתו בה
שהברכה הזא

מה שאפשר 

 היביסקוס

יְסקּוס ַמק ִהיּבִ
ֶהֱחַרְדּתָ ֶאת ר
ד יָך ַהּמַ ְמַמּדֶ ּבִ
ְב ָמן ַהּמַ ַאְרּגָ ּבָ
ְפתֹוֶתי ל ׂשִ ׁשֶ

  
ְבּתָ  ְמפָֹאר ִנּצַ
ְפַרַחת ַעּמּוד ּתִ

, ִנְפָלא, לָאפֵ 
ים ָאמ ִלי ִמּלִ ּבְ



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ה כמכתש רחב
המעלה על, ו

ה ומדברת אל
וארת תביעתו
 מתבלבלת בין
 להתמסר ללא

בבית השני, ת
בבית השלישי
הופכת לתחינה

שהדוברת, דך
להבחין בהבדל
נחתם בשאלה
ם "ואיה השה
ד להיעקד על
לולים להיפגע

"ואנוכי בחלבי
קראי הדוברת
שהיא עדין לא

שירים בולטת
ה (סוג ספרותי

דים: הוא נראה
אבקנים בקצה

שהדוברת פונה
בית השני מת

כך עד כי -כל
בויה בתאוותה 

  את שלי".

וחה של הדברת
געת לקסמו. ב
ל ההיביסקוס ה
 שלך?" ללמד
 אינה יכולה ל

כד). השיר נ, ב
צחק את אברה

העומ, הקורבן
הילדים)שעל, ם

קר" בו נאמר "
גוד ליצחק המ

ש, גם מאחרים

פולו". בשני ה
במסורת האודה

ת אדירת ממד
י גבוה עטור א

 מקום לספק ש
 את החשק. בב
ת את הדוברת כ
ל הדוברת השב

תני לי / א , לי

ס מחריד את ר
עורגת ומתגעג
ת הסמורה של
ה שלי? מה 
ת יצריה שוב 
ד" (בראשית ב
ה בו שואל יצ

ה, עצמה ליצחק
הזוג הרשמיים

 באור מן ההפק
 ביאליק ובניג
ק ממנה אלא ג

לנוכח פסל אפ
ב, ודה וסגידה

ים) בעל תפרח
 ומתנוסס עלי

 אינו משאיר 
מבעיר גם בה 

שמבלבלת, פתי
ת נכונותה של
ם אחרת:/ תני 

של ההיביסקוס
ע, בלא מבוכה

ת מהסקסואליות
י בערה./ מה

תה המציתה את
היו לבשר אחד
 לסיפור העקד
ת מדמה את ע

ת אחרים (בני ה
  ית. 

ליק "לא זכיתי 
בר בשירו של

ים שלה לא רק

שרניחובסקי "ל
הכרת ת, ערצה

3 

ם סוגיכמאתיי
וממנו יוצא, ד

בשיר שלפנינו
ה ומשחושק ב

ביסקוס הקטיפ
סקוס מסגיר את

מלים גבר: "בלי

סם הסקסואלי ש
ברת נכונה וב
ברת המוקסמת
וס/שילחת בי
רה של תשוקת
מו שכתוב "ויה

ה כאן יש רמיז
. אולי הדוברת
ת על קורבנות
אהבה לא חוקי

שירו של ביאל
". בניגוד לדוב
ה בערת היצרי

 לשירו של טש
מען מעורר הע
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  ִלי

  , ס
  ֵעָרה.

ָך?  ּלְ ֶ   ה ׁשּ
דּוָרה?    ַלּמְ

  )97מ' 

הוא פרח (יש 
צבעוני ומצודד

   זכרי זקור.

 ההיביסקוס ב
רי של הגבר ש
פלאה של ההיב
הלילה. ההיביס
סואליות של הג

ת הראשון הקס
צאת את הדוב
ונותה של הדוב

היביסקו, "הוי
 בלהבות הבער

כמ, היביסקוס
 למדורה?". כ

ז), ראשית כב
לי היא חושבת
ר עבור פרשת 

ן גם רמיזה לשא
הבערה אשלם"
תשלום שתגבה

  ם. 

ם רמיזה שיר ג
ל פנייה אל נמ
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ִני ִלי ִני ל, ּתְ ּתְ
י.  ּלִ   ֶאת ׁשֶ

  
יְסקּו הֹוי ִהיּבִ

ֵע י ּבְ ְחּתָ ּבִ ּלַ ׁשִ
י? ַמה ּלִ ֶ ַמה ׁשּ
ּוִמי ָהֵעִצים ַל

ע השתוות( 

ההיביסקוס 
צ, מאודעד 

הדעת איבר 

התיאור של
האיבר הזכר

הנפ, האפלה
עצמה ובין ה
היסוס לסקס

בעוד שבבית
עריצותו מו
והאחרון נכו

סרת: "מתמ
המשולהבת 
בינה ובין ה
"ומי העצים
לעולה?" (ב

ואול, המזבח
ולשלם מחיר

ואולי יש כא
ובדמי את ה
חוששת מהת
יודעת מי הם

אולי יש בש
רטוריקה של
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ג את המיניות

ובפני, המדביר

ש כאן רמיזה
והבקשה היא, 

פסים" פירושו

לבל והמושפל.
כרסמים ולרסן
 בצורת פסים

מי יוכל להפוך
רים. המרכבה

 א). , ואל ב טו

 על בעולמות
בים למנוגדים
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המייצ, ביסקוס
  ה. 

הובה הרודני וה

מישהו. יש  של
,הבה ולהעדפה

"לרדת מן הפ

י המבול הנפש
ו חרקים או מכ
 ולסדר אותם

 עולמה הפנימ
ה לסוסים אביר
ה וסוסים (שמו

שאות אל הינ
מצבים שנחשב 

 

 פונה אל ההיב
וצייתנות כנועה

בטלת בפני אה
  חלטת. 

תנתו היחידה 
 הם סימן לאה

שהרי ", שפיות

ות את מצבה 
ם" בתוכה כמו
 וביצורי רוחה

 

מכרסם בתוכה
מרכבה רתומה
עשה לו מרכבה

של ה,  דבקות
, ם לאכסטאזה

  . מאודלב עד 

דות). הדוברת 
הערצה ו, עלות

ף הדוברת מתב
 התמסרות מוח

לפסים על כות
ב יוסף. הפסים
גם בקשה לש

שמסוגל לשנו 
הכוססים, חשים

 במחשבותיה 
  אשם בשמים. 

ו ובוהו שמתוה
היושבת במ, ה

שע, וב של דוד

 לתהליך של 
ם לשפיות וגם

ל הנבון ושוב, 

לו יצירות אחד
התפע ימה של

יוסף- מוטל בר
אה אותה לידי 

  , ּכֹוְסִסים
  

ברת להפוך ל
קב לבנו האהוב

אבל זוהי ג, ת
 

, יכול-ברי כל
רי רוחה "הרוח
ו לעשות סדר
יהם בארץ ורא

 ישליט סדר בת
אל על כמלכה

בנו האהו, שלום

מוכר בקבלה 
פוא כיסופים ג

,מאודוטש עד 

יוסף תרמה ל-ר
ציתה אותה בני

ה רבים של חמ
המביא, ל עצמה

ים   ּסִ
  ִחיָדה.ַהיְּ 

ר   תי אַֹרח ָיׁשָ
 
 

  ם.
ים ַהּכ, י ָהרֹוֲחׁשִ

ִכים ים ְמֻאּנָ ּסִ  ּפַ
  ים

  ּסּוִסים.
  )302מ' 

 בבקשת הדוב
סים שתפר יעק
ובה המועדפת

  ורה מופרעת.

ה אל נמען גב
לקחת את יצור
 מבקשת ממנו
ניצבים כשרגלי

ה שאם מישהו 
 היא תינשא א
כירים את אבש

יא גם סמל מ
השיר מביע אפ

  

ר מהוקצע ומל

שחמוטל בר
הגברית שהצ

בשירי אהבה
התשוקה של

  שים

סׂשִ  ים אֹוִתי ּפַ
ָך ַה ְנּתְ ּתָ ַעל ּכֻ
בֹוַת ן ַמְחׁשְ ּוֵ ּכַ
ח אֹוָתן   ַוַהּנַ
ֶדר.   ְלִפי ַהסֵּ

ִוים ְרָוִחים ׁשָ ּבִ
ַקח ֶאת ְיצּוַרי
ים אֹוָתם  ְוׂשִ
ִבים מּוָכִני ִנּצָ
ָבה ְוַלּס ְרּכָ ַלּמֶ

ע השתוות( 
השיר פותח

לכתונת הפס
להיות האהו
להתנהג בצו

הדוברת פונ
הוא מסוגל ל
אותם. היא 

הנ, מאונכים

היא מאמינה
לנתיב שבו

והסוסים מזכ

המרכבה הי
העליונים. ה
 בדרך כלל. 

זהו שיר קצר
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