משורר לרוחי
מאת :שירה כהן

היופי שבדיוק
גילי חיימוביץ' היא משוררת העוסקת גם באמנות ובתרפיה באמנות וצורכת וצריכה תרבות כדי
לצאת מעצמה ולהיטמע בעולמות אחרים .שירה בשבילה היא "סוג של גלאי אמת חומל ,מכיוון
שבאזמל שלה הדיוק עצמו הופך ליפה"
אל גילי חיימוביץ' הגעתי בשל
העוצמה והמסתורין של עטיפת
ספרה "אש כוחותי" (הוצאת אבן
חֹשן) ,שעוררו בי סקרנות לגבי
שירתה .חיימוביץ' ,ילידת  ,1974עוסקת
בתרפיה באמנות ,פרסמה עד כה שישה ספרי
שירה ,מתרגמת שירה מאנגלית ,עוסקת
בתחומי אמנות נוספים והיא אחת הדמויות
הבולטות בעולם הספרות.

גלאי אמת חומל

הכלבה חסרת שם יוצרות פער או מרחק
ביניהם .אם "יתום" הוא אדם שאביו או אמו
(או שניהם) נפטרו ,הרי שיתמות מכלבה
מעניקה לכלבה תפקיד אימהי–ארכיטיפי
וגיבור השיר נשאר אינדיבידואל.
"באופן ישיר ההשראה שלי היא מהיום–יום,
מהסביבה ,מהאנשים המקיפים אותי
וכדומה" ,אומרת חיימוביץ'" .אני צורכת
וצריכה תרבות .היא מאפשרת לי לצאת
קצת מעצמי ולהיטמע בעולמות אחרים.
ברור ששם אני גם מוצאת שיקופים לעצמי
או לדברים שאני מזדהה איתם ,שהופכים
את העולם שלי לעשיר יותר ומשם גם
הכתיבה שלי עשירה יותר.
"כתיבה בשבילי היא קודם כול גלגל הצלה,
קביים שעוזרים לי לחצות את הקיום
הזה מקצה אחד לשני דרך הרבה אמצע
ובינוניות .היא מכשיר שהופך את הגולמי
והבראשיתי לנהיר ,את המכוער והבלתי
נסבל לבעל יופי וערך או לכזה שאפשר
להשלים עם נוכחותו .השירה היא סוג של
גלאי אמת חומל ,מכיוון שבאזמל שלה
הדיוק עצמו הופך ליפה .השירה מצליחה
ברישומה להישאר גם 'הדבר עצמו' ,שבו
היא עוסקת ושעליו היא מדברת .אני
חושבת שכתיבת שירה היא אופן להתקיים
בעולם ,גם אם לא יעיל כל כך".

יתמות עילגת מכלבה
רִ ַיקרְ ּדֹו ָיתֹום ִמ ַּכלְ ָּבה
ָּפגְ עּו ַּד ָּלקֹות ַּבעֲ צַ ֵּבי ָה ׁ ְּש ִמיעָ ה ֶּש ָּלּה.
ָיתֹום ֵמ ַחדְ רֵ י עֲ רִ יכָ ה.
ֵאיזֶ ה מּוזִ ָיקה י ׁ ְְש ַמע ֵּבין ָאזְ נָ יו?
ְּכ ׁ ֶש ָיּדָ יו ַהמְ בֻ ָּגרֹות י ְַש ֲׂחקּו ְּבסִ רְ ֵטי צִ ּלּום
ו ִַיח ְּפׂשּו לָ ֶהם צּורָ ה.
צּורָ ה לְ ַהכְ נִ יס ָּבּה ֶאת ָח ְמרֵ י רְ צּועֹות סֶ רֶ ט ַהצִ ּלּום,
ְּ(כבָ ר ֹלא ָהרְ צּועָ ה ֶּש ָּק ׁ ַשר לְ צַ ַוּאר ַה ַּכלְ ָּבה ְּכדֵ י לָ צֵ את
לְ ִטּיּול),
ְּכמֹו ַּתבְ נִ ּיֹות ְּפלַ סְ ִטיק לְ ַארְ מֹונֹות ַּבחֹול
ְּכמֹו ַמ ְתּכֹונֹות ַּברְ זֶ ל לַ ֲאפִ ַיּת עּוגִ ּיֹות.
י ְַתמּותֹו ַּת ַחת ָאזְ נָ יוַ ,ה ְּגדֹולֹות ְּכמֹו ִמ ְטרִ ָיּה.
ַאּפֹו נ ֵֹּושר ֵשׂעָ ר עַ ל
ִּברְ ָּכיו י ׁ ְִשרֹות ַה ָּזוִית
ִּברְ ָּכיו ַּב ֲחצִ י רִ ּבּועַ ֵהן ִקירֹות ַּביִת ָיתֹום ֵמ ֲאנָ ׁ ִשים
ּוכְ לָ בִ ים.

דיאלוג יצירתי

קשרים בין בעלי חיים לבני אדם מצביעים
לעתים על קרבה שיש בה דבר מה "לא
מושג" .מצד אחד ,אינטימיות החוצה
גבולות ,ומצד שני ,מרחק גדול .נראה
שחיימוביץ' השכילה ללכוד את הסמביוזה
שבין אדם לבעל חיים .ביטויים כגון "י ְַתמּותֹו
ַּת ַחת ָאזְ נָ יוַ ,ה ְּגדֹולֹות ְּכמֹו מִ ְטרִ ָיּהַ /.אּפֹו נ ֵֹּושר ֵשׂעָ ר"
מתאימים לתיאור כלב (נשירה ,אוזניים
גדולות) וגם ההקבלה בין רצועת הכלבה
לרצועת סרטי הצילום .ואולם ,ההתמקדות
באיש שיש לו שם  -ריקרדו  -והשארת

ָּפנִ ים – לַ ְילָ ה – ַמ ְח ׁ ָשבֹות עֹוזְ בֹות ַח ְד ֵרי מ ַֹח
לִ פְ נֵ י ׁ ֶש ַה ֲח ׁ ֵשכָ ה ִּתלְ ֹּכד א ָֹותנּו ְּבתֹוכָ ּה
ָאנּו רָ צֹות,
נְ ׁ ִש ָימה ֲחסֵ רֹות,
ֲחסֵ רֹות א ָֹותּה ָּכל ָּכְך
ׁ ֶש ַּב ֲח ָטף ֶאת ָה ֲאוִיר ַה ִּמ ְת ַא ֵחר ּבֹולְ עֹות.
ְועֹוזְ בֹות.
נ ְֹוטׁשֹות ַחדְ רֵ י מ ַֹוח.
ִמזְ ָּדרְ זֹות
ׁ ֶשרַ ק ַּכבְ לֵ י ַה ַּליְלָ ה
ֹלא יַסְ ִּפיקּו לְ ִה ָּק ׁ ֵשר סְ בִ יב עֲ ֵקבֵ ינּו,
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ׁ ֶשֹּלא נִ ְמעַ ד לְ ׁ ִשכְ ָחה.
רַ ק ֹלא לְ ִה ָּכלֵ א עֵ רֹות ְּבתֹוְך ֵּתבָ ה נִ כְ ֵּבית
ְּכמֹו עַ כְ ָּברִ ים ְּתפּוסֵ י ַמלְ ֹּכדֶ ת
ְּב ׁ ֶשל ְּגבִ ינָ ה נִ כְ זֶ בֶ ת.
חֹולְ פֹות ִּביעַ ף ַהּגּוף,
נ ְֹוטׁשֹות ַּכ ֲאדָ ָמה ְּפרּוצָ ה לַ ֲח ׁ ֵשכָ ה זָ רָ ה.
ַה ִאם נַ סְ ִּפיק לָ ִשׂים ִמבְ ָט ֵחנּו
ִּבזְ הֹב ְמנֹורַ ת ַה ַּליְלָ ה?
ִמ ְּפנֵ י צִ ַּנת ׁ ֵשנָ ה
ַה ִּמ ְת ָקרֶ בֶ ת לְ חַ ּפֹות עָ לֵ ינּו ִמ ְּל ַמעְ לָ ה,
ֻח ָּפה ׁ ְשחֹרָ ה רֹודֶ פֶ ת ַּכּל ֶֹות ָיה ַה ָּכלֹות לְ אֹור.
ֲאנַ ְחנּו יֹודְ עֹות ֶאת ַה ָיּד הַ ֶּנעֶ לָ ָמה,
ׁ ֶש ְּב ַא ַחת ָּת ִטיל ָמסַ ְך ֵּכהּות עָ לֵ ינּו.
ְּכמֹו סְ ִטירָ ה.
מדוע "מסך כהות"  -דימוי מופנם ,מסתורי
ואולי אף רומנטי  -עומד להיות מוטל "כמו
סטירה" ,הקשורה יותר לתחום האלימות
במשפחה ואולי אף לחלק ה"אפור" שלו
(סטירה של אם לילד או של בעל ש"סוטר"
לאשתו  -אך עדיין אינו "מכה" אותה)?
"היד הנעלמה" ( )Invisible handהיא מושג
מוכר שהשתמש בו הפילוסוף והכלכלן
הסקוטי אדם סמית לתיאור הכלכלה
הקפיטליסטית ,שבה פעולתו של כל פרט
למען רווחתו מביאה לרווחת הכלל .בשיר
זה נדמה שחיימוביץ' עוסקת באפשרות או
בחוסר האפשרות של שתי נשים לשרוד.
בהקשר הזה היד הנעלמה היא הרוע או
האיום שלבסוף משיג אותן.
"אני מניחה שיש יוצרים שבאיזשהו אופן
הפנמתי במיוחד ,כגון הבמאי פיטר גרינוויי
(למדתי קולנוע ולתחום הייתה השפעה רבה
עליי) ,הסופרים טוני מוריסון וולדימיר נבוקוב,
המשוררים לאה גולדברג ,טוביה ריבנר ואגי
משעול ,המוזיקאים דיוויד בואי וההרכב
ולווט אנדרגראונד ותיאורטיקנים הקשורים
לתחום עבודתי כמטפלת באמנויות ובכתיבה
טיפולית .אני אוהבת להיות בדיאלוג יצירתי
עם אמנים אחרים ,למשל האמן והחבר הקרוב
ריקרדו רוישסטר (,)Ricardo Rojstaczer

צילום :ליעוז אייזיק

עטיפת הספר "אש כוחותי"

גילי חיימובייץ'" .כתיבה בשבילי היא קודם כול גלגל הצלה"

שיצרתי איתו עבודות וידיאו לשיריי .בקנדה
שיתפתי פעולה עם הזמרת–רקדנית מייגן
אינגליש ( )Megan Englishועם חבר
טוב ,המוזיקאי והצלם כריסטופר כאולי
( ,)Christopher Cauleyשבחרתי תצלום
שלו לכריכת ספרי 'עונת המוך' .גם משוררים
שתרגמתי ,מעצם טבעה האינטימי של
העבודה ,עוררו בי עניין או השראה ,למשל
דרה בארנט ( )Dara Barnatומאיה ויינברג.
מה שמרגש אותי מאוד לאחרונה הוא שיתוף
פעולה עם המלחין והזמר שי פרי ,שמבצע
את שיריי".

ֵאין ִמ ְּלבַ ָּדם ֶא ָּלא ֲח ׁ ֵשכָ ה?
ֲאנִ י צְ רִ יכָ ה לַ ֲחצֹב ַּדרְ ִּכי ַהחּוצָ ה,
מִ ַּבעַ ד לְ ַמ ְח ׁ ַש ֵּכי ַה ַּביִתְ ,מבֹוכֵ י ַה ְּכבִ יסָ הַ ,מ ְּפלֵ י ֶה ָחלָ ב
ו ְַה ֶּבכִ י,
לְ ִה ָּטעֵ ן ֵמ ֶאנֶ רְ ְּגיָה סֹולָ רִ ית
ׁ ֶש ַּת ְח ֹּדר א ִֹותי,
ַּתעֲ בֹר לַ ַיּלְ ָּדה
אּולָ ם ֹלא ַּת ְחרְֹך א ְֹותָך.
ֵאּלּו ָּכל ַה ְּמאֹורֹות,
ֵאין ִמ ְּלבַ ֵּדנּו ֶא ָּלא חֲ ׁ ֵשכָ ה.

לתעד כל ניע
כל המאֹורות
ֲאנִ י נִ ְטעֶ נֶ ת ֵמ ֶאנֶ רְ ְּגיָה סֹולָ רִ ית
ֲאבָ ל עַ כְ ׁ ָשו יֵׁש לִ י א ְֹותָך ו ְֶאת ַה ַיּלְ ָּדה.
ֲאנִ י ֻמכְ רָ ָחה לִ ְמ ׁשְֹך ֶאת ֻּכ ְּלכֶ ם
ַהחּוצָ ה ,עַ ל ַּג ִּבי
רַ ק ְּכדֵ י ׁ ֶשאּוכַ ל לְ ִה ָּטעֵ ן.
ו ְַה ַיּלְ ָּדה ִהיא ׁ ֶש ֶמׁש ְק ַט ָּנה,
ֲאנִ י ׁ ֶש ֶמׁש ְמעַ ט י ֵֹותר ְּגדֹולָ ה,
ו ְַא ָּתה ַה ָיּרֵ ַח.
ֵאּלּו ָּכל ַה ְּמאֹורֹות.

נדמה כי תא משפחתי שאין מלבדו "אלא
חשכה" הוא דרך נואשת לחוות את העולם.
מעניין שהגבר הוא בתפקיד הירח ואילו האם
והבת הן השמש .כוכבים כנראה אין .הדמות
הדוברת נטענת מהשמש אולי כמו צמח -
כמו בתהליך הפוטוסינתזה ,שבו האור הופך
לאנרגיה .נראה שיש כאן רמז לחוויה החוצה
את גבולות האנושי או ניסיון לגעת במהותם
של החיים שבסיסם אבולוציוני ולאו דווקא
תרבותי או אנושי.
כשאני מבקשת מחיימוביץ' טיפ לכותבים
היא מציעה" :לקרוא הרבה .לא לרוץ ולספר
לחבר'ה על כל מילה שכותבים ,אלא לשמור
את הריכוז ואת האנרגיה לכתיבה עצמה.

להסתובב תמיד עם פנקס או עט הנכונים
לתעד כל ניע ,כל תזוזה שיש לכם בתחום
השירה .לאחר שמתרחשת כתיבה מושכלת
יותר אפשר להיות סלקטיביים יותר".
אבולוציה
ֲאנִ י הֹולֶ כֶ ת ִּומ ְת ַח ָיּה
ְּכמֹו ֶאבֹולּוצְ יָה.
ֲאנִ י ֹלא יֹודַ עַ ת ִאם ֲאנִ י רֹוצָ ה לְ ַהפְ סִ יק.
אֹו ְיכֹולָ ה.
ֲאבָ ל ִמ ְת ַּבי ׁ ֶֶשת
ֵמ ָה ֶאפְ ׁ ָשרּות לֵ ָהנֹות ִמּמֹותֹו ׁ ֶשל ָמה ׁ ֶּשה ַּומת.
ׁ ֶשֹּלא ֶא ָּתפֵ סֲ ,אפִ ּלּו ְּכר ֶֹומזֶ ת,
ִּכ ְש ֵׂמ ָחה עַ ל צָ רְ ִּכי ִּב ְת ִח ָיּה.
עָ ׁשּו את זֶ ה לְ פָ נַ י
ְּב ָתכְ נִ ּיֹות ֶטבַ ע ְּב ִהלּוְך לְ ָאחֹור
צֶ ַמח נָ בּול הֹופֵ ְך לְ ָירֹק ְוחֹוזֵ ר לַ ַּגרְ עִ ין.
אֹו ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ְת ַּבלְ ֶּבלֶ ת,
לְ ֶהפֶ ְך.
* השירים לקוחים מתוך ספריה של גילי חיימוביץ' -
"דבק מגע" בהוצאת גוונים" ;2001 ,עונת המוך" בהוצאת
פרדס" ;2011 ,תינוקת" בהוצאת עמדה;2014 ,
ו"אש כוחותי" בהוצאת אבן חשן.2007 ,
** הכותבת היא אמנית ומשוררת .ספרה "מלכודת"
ראה אור בהוצאת פרדסshira003@gmail.com .
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