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"פראות ואופורטוניזם שלאחר ייאוש"1 
הפואטיקה הרדיקלית של מירי בן שמחון

קציעה עלון

מעוניינת לא מעוניינת 

עד כמה רדיקלית הייתה הפואטיקה של מירי בן שמחון? עד כמה שאפשר, 
עד מות הסובייקט  "היא הייתה משוררת נטו 2 אך ורק משוררת"  בעדות 
בחייה  אפיסטמולוגי  כעוגן  השירה  מודגשת  שמחון  בן  את  הזוכרים 

הסוערים של המשוררת: 

היא חיה באופן טוטאלי את המשוררות שלה ]   [ היא נהגה לדבר 
על 'המשוררּות שלי' כחוויה טוטאלית שמצדיקה כל מעשה וכל 

קורבן, גם התבזות, חרפה, רעב ומחסור 3

המשוררּות  ואכיפת  הפואטי  המדיום  אל  המוחלטת  ההתקדשות 
כדרך חיים לא התרחשה בין יום  ראשית פנתה בן שמחון אל המוסדות 
בספרות  ראשון  תואר  והשלימה  הממוסדת  ההשכלה  של  הפורמליים 
עברית, כמו מבקשת מתוך ידיעה־שאינה־יודעת פנימית, תת־הכרתית, 
זמן תבקש לנטוע עצמה במרכזו  לאחר מכן  לתור את השדה שלאחר 
זהותה  אחר  בנואשות  דולקת  צבי",  ב"בית  המשחק  ללימודי  פנתה 
החומקת ממנה  או אז מתרחבים הסדקים שבנפשה לכדי בולענים שאין 
מהם מוצא ובן שמחון פונה אל המילים ואל השירה כחבל הצלה, כוח 
המפלט  "כתיבה:  אובססיבי   באופן  בהם  ונאחזת  ומיטיב,  חיים  בורא 

מתוך השיר "שיחה שכבר נעשתה" השיר החותם את ספר שיריה אקזיסטנציאליזם   1
חרד, שפורסם לאחר מותה 

בביטוי זה השתמשו הן אחיה מקס בן שמחון והן מנחם בן    2
ראו: דן אלבו )עורך(, שירת מרים, כרמל, 2010, עמ' 31   3
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מן  מופתעת  להיות  לא  לעולם  לאחור;  השכחה  דחיקת  המוות,  מפני 
נפש   חדרי  היורדות  מדויקות  במילים  סיקסו  הלן  כתבה  התהומות"4 
המעבר של בן שמחון ממשחק לכתיבת שירה הוא ניסיון תשועה נואש 
היא  מעצמו   עצמו  את  להציל  שפיות,  על  לשמור  במאבקו  האני  של 
ביקשה לשוב אל גופה הדווה, שהוקע כחולה וזר, דרך הכתיבה  מערכת 
הקואורדינטות החלופית שמספקת השפה שימשה כלי אינטרוספקטיבי 
מרכזי דרכו ביקשה לעבור למרחב פרספקטיבי חדש, שמתוכו ניתן יהיה 

)אולי( לפעול אחרת בתוך המציאות  
מגוון של 'נקודות כפתור' הרסניות ביקעו את הסובייקט השלם מירי 
בדרך  בצרפת,  מעבר  במחנה  נולדה  שמחון  בן  לידתו   מאז  שמחון  בן 
זוגה   מבן  להתגרש  האם  של  רצונה  ההגירה:  סיבת  לישראל   ממרוקו 
חד־הורית  אם  לבדה,  ונותרה  הכספיות  זכויותיה  כל  על  ויתרה  הֵאם 
האב  בירושלים   הקטמונים  בשכונת  ילדיה  שלושת  את  לגדל  ענייה, 
התגורר בסמוך אך לא היה נוכח כלל בחיי ילדיו  יחסיה של בן שמחון 
שהיה  מי  צימר,  שמעון  העיד  כך  ומרים   קשים  היו  הנוכחת  אמה  עם 
בן זוגה במשך מספר שנים: "את אמה תיארה כאישה אנוכית וקמצנית 
אביה  את  אמה" 5  נוראות  על[  דיברה  ]היא   ]   [ שלה  במראה  שעסוקה 
עליו  תכתוב  מותו,  עם  טובים   היו  עמו  ויחסיה  פעם  מדי  לבקר  נהגה 

רקוויאם בפיכחון מצמית: 

--- מּוזָר ֵאיְך ָהיִיִתי ּבִגְלָלְָך/ ּוָמה ָהיִיִתי ִאּלּו נִׁשְַאְרָּת ִאִּתי/ עַכְׁשָו 
ַהְּטעָנֹות,  ַהַּמעֲַקּׁשִים,  ֶאת  ַהָּמִרים/  ַהּזִכְרֹונֹות  ֶאת  ֶהעָפָר/  ְמכֶַּסה 
ַהִהְתנַּגְדּויֹות/ נַָתָּת לִי ַחּיִים/ וְֹלא נַָתָּת לִי ָאב/ לַָקְחָּת אֹוְתָך ִמֶּמּנִי/ 

וְגַם לּו נִׁשְַאְרָּת/ ָמה ָהיִיָת נֹוֵתן? --- 

אין תימה כי הסיטואציה הקונפליקטואלית — אב נעדר שהוא מושא 
אהבה והערצה מזה, ואם נוכחת שהיחסים עמה מעורערים מזה — נתנה 

 Helene Cixoux, Coming to Writing and Other Essays, Harvard  4
University Press, 1991, p. 3. )תרגום שלי( 

דן אלבו )עורך(, שירת מרים, עמ' 38   5
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אותותיה בנפשה של בן שמחון  תבנית היסוד של החיפוש הנואש אחר 
הורים, ממשיים וסימבוליים, והאכזבה המרה מהם תשתכפל ותייצר את 
הוא המטאפורה האבהית  "שם האב  חייה   ושל  היקף של שירתה  קווי 
זו נקודת עיגון מהותית  הנוסכת כוח בכל התהליך המטאפורי הכולל  
הסובייקט  אל  מגיעה  המטאפורה  שבלעדיה  משום  הסובייקט,  עבור 
מבחוץ בדמות מראות שווא הזייתיים  היעדרו מותיר חור ביקום הסמלי", 
טוען לאקאן 6 בסופו של דבר, החור ביקום הסמלי של בן שמחון )שנוצר 
מאובדנם של "שמות אב" רבים ושונים, כפי שאראה בהמשך( אכן דחק 

אותה אל מראות שווא הזייתיים  
"שם  בדבר  ליכטנברג־אטינגר  ברכה  של  התיאורטיים  פיתוחיה  גם 
האם" הראשוני החתום בגוף באופן שאינו ניתן להסרה זורים אלומת אור 

ממוקדת ומדויקת על שירתה ועל חייה של מירי בן שמחון 

המטען הרגשי המועבר דרך היחס האימהי כאשר האם מזינה את 
ילדתה, למשל, נושא עמו את משא הרישום הנפשי של ריגושיה 
האם  אל  תלוי במה שעבר  כבר  ותחושותיה של אמה, שמצדו 
]   [ מה שאקרא לו 'ה־ מאמה דרך יחסה של אמא שלה אליה 

אחרת' משתכנת באופן זה בגוף 7

דרך  עוברת  הגוף  בתאי  עצמה  המשכנת  המטרילינארית  השושלת 
של  האלימה  הדחייה  פשוט   לא  רפרטואר  לה  ומנחילה  לבתה,  האם 
רפרטואר זה, מחדדת ליכטנברג־אטינגר, הודפת את הבת אל עבר אביה: 
"האב הוא מסך מפני אם אדירה, מאיימת ופאלית שהיא מסך מפני ה־

מכל  "שונים  כי  העיד  צימר  שמעון  בגוף" 8  החתומה  הגדולה  אחרת 
אלה היו דיבוריה ]של בן שמחון[ על אביה  היא דיברה עליו בחולמניות 

דנה אמיר, תהום שפה, מאגנס, 2013, עמ' 154    6
ברכה ליכטנברג־אטינגר, "האחרת החתומה בגוף: הסובייקט, ה־אחרת וההתענגות־כאב   7
יצחק  אדון,  התענגות,  עבד,  בתוך:  המאוחר",  לאקאן  בעקבות  המזוכיסטי  בהקשר 

בנימיני ועידן צבעוני )עורכים(, רסלינג, 2002, עמ' 90  
שם, עמ' 125    8
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מטען  בדבריה" 9  עריות  גילוי  של  נימה  לשמוע  דימיתי   ]   [ ובערגה 
עצמה   שמחון  בן  של  האינטרוספקטיביות  מעיניה  חמק  לא  זה  ארוטי 
בשיר "רקוויאם", שהוזכר קודם, היא מודעת לכך שבני זוגה נבחרו על 

פי מידת התאמתם למודל שהציב האב: 

וְַאַחר ּכְָך  ֶקבֶר/  ֱאלֵי  יֹוֶרֶדת  ּגְוִּיָה ְקדֹוׁשָה ּבְַתכְִריכִים/  ַאּבָא  ַאּבָא 
ְמכֶַּסה ֶהעָפָר/ עַל ּכָל ַהּזִכְרֹונֹות ַהָּמִרים, ַהָּקׁשִים/ ֵהן ָהיִיָת ְקׁשֵה 
וְָהיִיָת  ִאִּמי/  ֲחלֵב  יֹונֶֶקת  ּבְעֹוִדי  אֹוִתי  וְנַָטׁשְָּת  יֹום/  ּוְקׁשֵה  ִּדּבּור 
ַקּיָם ּבְִדְמיֹונֹוַתי/ יְפֵהפֶה, ַאּבִיִרי, ַחם ּוְמַחׁשְֵמל/ ּכְמֹו ּכָל ַאֲהבֹוַתי 
ַאֲחֶריָך/ ָהיִיִתי נִּׂשֵאת עַל ּכְֵתפֶיָך ָהַאִּדירֹות/ וְָהיִיָת ִמְתּפַעֵם ֵאלַי/ 

'ַסם ַחּיִים', 'ַסם ַחּיִים'// 

בן  של  אחר  שיר  על  כך  כתבתי  לשירה  שלישית  אפשרות  בספרי 
ּבְגָלוי סצנת גילוי  שמחון, "שיר ידידותי מזרחי ואדיפלי", בו מומחזת 

העריות: 

להתרוצצות  הדוברת  את  מביאה  האב  של  לאהבתו  הכמיהה 
יצועו, הבן,  בין עמדות סובייקט שונות: הנערה המחממת את 
עליה להתאים עצמה  צולחות   אינן  אולם האסטרטגיות  הבת  
לשעוניו, משום שלא רק באהבתו היא מעוניינת  שאיפתה היא 
לדעת אותו, לדעת את מה שכשלה מללמוד ממנו  שימוש מודע 
במיניות הופך לנקודת מינוף המשנה את מערך הכוח הפנים־

משפחתי  בן שמחון בונה מודל הצלה קונפליקטואלי, המתייחס 
הן אליה והן אל אביה  בו־זמניות זאת היא גם הצלה מהופכת, 
השוברת דגמי מחשבה מקובלים המסדירים את אופן התשועה 

הנכון לאישה המזרחית 10

דן אלבו )עורך(, שירת מרים, עמ' 39    9
קציעה עלון, אפשרות שלישית לשירה: עיונים בפואטיקה מזרחית, הקיבוץ המאוחד,   10

  2011
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חומרי הנפש הכרוכים במערך היחסים הממשי עם האם הביולוגית 
הוצרנו אף הם באופן פואטי בשירים רבים, אולם מה שליכטנברג־אטינגר 
מכנה "ה־אחרת הגדולה" נותר היולי ולא מעובד, מגיח מבין השכבות 
הארכיאולוגיות והמיתולוגיות אל זירות היומיום, מכתיב באופן סמוי את 
חייה  "הפרוורסיה והפסיכוזה הן שתי דרכים המציינות את חוסר היכולת 
לעכל את היעדרות האובייקט ואת אובדן היחס המיני הקדום שבו הייתה 
מעורבת האמא"11 כותבת ליכטנברג־אטינגר  מערכת העיכול הנפשית 
של בן שמחון הלכה והתאכלה, למרות שפני השטח הכרונולוגיים של 
הצליחה  היא  בירושלים  לימודיה  במהלך  זאת   הסגירו  טרם  המציאות 
לשמור על תפרי האני מהודקים  לאחר שירותה בצבא ביחידת מודיעין 
יוקרתית, היא משתלבת בשירות הביטחון הכללי  מעבר טבעי לכאורה 
זה בין עבודת המודיעין האינטנסיבית בצבא לעבודה האזרחית בשב"כ 
התגלה גם הוא כנדבך בעל מאפיינים הרסניים וטראומטיים עבור נפשה 

הרגישה  כך כותב דן אלבו: 

פחות  שירתה  שבו  לשב"כ,  גויסה  הצבאי  שירותה  לאחר 
משנתיים  החוויות והמראות שנחשפה אליהם במהלך עבודתה 
שבוי  חקירת  על  דיברה  שנים  במשך  אותה   ערערו  כנראה 
אכזרית במיוחד, שהייתה עדה לה, ועל הצלקות שהותירה בה 12 

אל מול האלימות המדינתית הבוטה התנפצו כל שבכות ההצדקות  
עולה בזיכרון תמונתו של הפילוסוף פרידריך ניטשה המתמוטט נפשית 
ופיזית אל מול הכאתה האכזרית של סוסה על ידי עגלון, שהזכירה לו את 
הסצנה המפורסמת מהחטא ועונשו  חשיפה אל אכזריות בלתי נסבלת 

מרעידה בחוזקה את מיתרי הנפש, ועלולה אף למוטטּה  
אם בינקות המוקדמת נשברו שמות האב והאם הביולוגיים הפרטיים 
של בן שמחון, הרי עתה התנפצו גם 'שם האב'/'שם האם' הקולקטיביים 
מבקשת  שהיא  הכוזב  הביטחון  הרגשת  על  מוסדותיה,  על  המדינה   —

ברכה ליכטנברג־אטינגר, "האחרת החתומה בגוף", עמ' 96    11
דן אלבו )עורך(, שירת מרים, עמ' 25   12
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לטעת באזרחיה ומסווה המוסריות שהיא מתיימרת לו  אשליית הזהות 
והשייכות שהיא מעניקה טומאה  בין לבין, נשרה־נשלה מבן שמחון גם 
גם  עקבות  להשאיר  בלא  כמעט  ונעלם  והתפוגג  שלה,  הדתית  הזהות 
'האב הגדול' האולטימטיבי, הטרנסנדנטי  בילדותה נשלחה לבית ספר 
יסודי דתי, אולם בתיכון כבר למדה בבית ספר חילוני, הרחק מציוויה 

התובעניים והמכבידים של הדת  
ההתבצרות העיקשת והנחושה בפנימיותו של האני הולכת ומתגבשת 
אצל בן שמחון עד לקריסה הנפשית המוליכה אל האשפוז הראשון  כך 

העיד שמעון צימר, שהיה עד להתמוטטות:

מירי טענה כלפי שבלילה, בזמן שהיא ישנה, אני נוהג להתקשר 
לתת ההכרה שלה, כדי לשאוב ממנה חומרים, וכל זאת בגלל 

שאני נחות ממנה בכישרון הכתיבה שלי ומתקנא בה 13 

האשפוז יסמן את מודוס החיים מעתה ואילך — מודוס של אשפוזים 
חוזרים ונשנים, הזיות, מחשבות שווא, פרנויות, תשוקה ליצירה והיאחזות 
אובססיבית במילים ובשירה  "בזמן האשפוזים המתינה בקוצר רוח ליום 

השחרור כדי לחזור לכתיבה"14 מספר דן אלבו  
לא  מעוניינת  הספר  מאיימת   רוחשת,  חיה,  נוכחות  היה  המוות 
מעוניינת מסתיים במשפט המצמית: "ּכַָּמה פָָטלִי ּוְמבֵַּקׁש לְעַצְמֹו ֲאבָדֹון 
ִמי ׁשֶּנְִטַרף"  ובספרה השני, שבולת דקה בכד חרס עתיק, בשיר "רצח 
בתל אביב וכמו רקוויאם", שהוא גם עבודת אבל על מותה שלה, היא 
כותבת: "ֶאָּמנַע ַקּפְָּדנִית ִמִּטּכְִסּיּות ׁשֶל ֵאבֶל ׁשֲֶהֵרי ֶאת ַהָּמוֶת ַהָּטמּון ּגַם ּבִי 
ֲאנִי/ ְמבַּכָה --- "  בשיר הפותח את צמא, ספר השירה האחרון שהוציאה 

בחייה, מגיעה הנבואה האישית לשיא מצמרר: 

ִמְתַחֵּדד  ַהּׁשֵנִי/  ָהעֵבֶר  ִמן  לְַּמצִיאּות  ַהֲהזָיָה  ׁשֶּבֵין  ַהְּתחּום  ּגַם 
וְהֹולְֵך  ָחצִיִתי ֶאת ַהַּקּוִים ָהֲאֻדִּמים ׁשֶל ַהּנֶפֶׁש/ ּכְמֹו ָחתּול חֹוצֶה 

דן אלבו )עורך(, שירת מרים, עמ' 39   13
שם, עמ' 31    14
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מּובָן  ֹלא  נִׂשְּגָב,  ּפְִרִאי,  ְמרֹוָמם,  ָהיָה  ְּתנּועָה /  ְסאֹון  ָמלֵא  ּכְבִיׁש 
לְִאיׁש ִמּלְבִַּדי,/ ַמׁשְּפִיל  

טורי השיר קושרים בין מצבה הנפשי המעורער לכביש המסוכן, וכמו 
מסכמים את חייה הסוערים: היה מרומם, פראי, נשגב, לא מובן לאיש 

מלבדה  

ובתוך  חומות,  הרבה  כך  וכל  מכשולים  הרבה  כך  כל  ישנם 
החומות עוד חומות  מבצרים בהם התעוררתי יום אחד מגונה  
ערים בהן הייתי מבודדת, בהסגר, בכלוב, ב'בתי מרגוע'  כל כך 
הרבה פעמים הייתי שם, בקברים שלי, בצינוק הגופני  האדמה 

מלאה במקומות מאסר עבורי15 

שמחון,  בן  עבור  במדויק  נגזרו  שכמו  במילים  סיקסו  הלן  כותבת 
שאושפזה פעמים כה רבות, חזרה ונמלטה מבתי החולים ושבה אליהם  
"נשים משוגעות: אלו שנאלצות בכל יום לבצע שוב ושוב אקטים של 
לידה  אני חושבת: 'דבר אינו ניתן לי'" 16 ממשיכה סיקסו ומצביעה על 

נקודת התלכיד בין השיגעון לתחושת ֶחֶסר כוססת, מכרסמת, מאכלת  
זו שלא  'בריאה עצמית' של  זו של  בן שמחון חייתה בפועל הוויה 
ניתן לה דבר בילדותה, שלא קיבלה כמעט דבר מהוריה  השיר הראשון 
בקובץ הראשון שפרסמה )מעוניינת לא מעוניינת( מבליט ומטעים את 
אופן הקיום האקזיסטנציאלי שלה, את הדיאלקטיקה הקונפליקטואלית 
בינה לבין אמה, שאי אפשר עמה ואי אפשר בלעדיה, כפי שמדגים השיר 

"נערה מן הרחם, לאן":

צְעֶָדיָה  ׁשֶל  ִרּׁשּום/  ֵאין  הֹולֶכֶת,  ִהיא  לְָאן  ָהֶרֶחם/  ִמן  נַעֲָרה 
 mal de הֹו  לֵָתת  ְמבֶַּקׁשֶת  ִהיא  ְמַאּבֶֶדת/  ִהיא  אֹוָתּה  ּבֲָאָדָמה 
ִאָּמּה /  ׂשְפַת  ׁשֶל  ַהּצְלִילִים  ׂשִפְתֹוֶתיָה/  ּבֵין  ֻּתּכִים  ֲאבָל   /tête
ׁשֶּלָּה/  ָהִאיֵדָאלִּיֹות  ַהּנְִסּבֹות  ֹלא  ֵהן  ׁשֶּלָּה/  ַהִּטבְעִּיֹות  ַהּנְִסּבֹות 

Helene Cixoux, Coming to Writing and Other Essays, p. 3 )תרגום שלי(   15
שם, עמ' 6 )תרגום שלי(   16
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ּׁשִֶהיא  ַמה  לָּה /  ִמְתַחּוֵר  ֲאָרעִּיּות/  ּוְמבַּכֵר  ִמׁשְַּתּנֶה  ְמׁשִיכָה  ּכַֹח 
ַמעֲבִיָרה ִמּכְלִי לִכְלִי ַאֵחר/ נְִקוָה ֹלא לְׁשִּמּוׁש ִמחּוץ לְַּדפָנֹות/ ֵאין 
ַהּלָׁשֹון  ׁשֶּלָּה/  ַהּגּוף  ׁשְפַת  זֹאת  ּובְכָל  ּבַּיַָדיִם/  קֹואֹוְרִּדינַצְיָה  לָּה 
ׁשְֶּמבֵַּקׁש  ַמה  ְמבּוׁשֶיָה/  ֶאת  ְמכַָּסה  ִהיא  ָהֵריק  ַהַּדף  מּול  ׁשֶּלָּה / 
ִאָּמּה/  אֹוֶמֶרת  ְמאֹד"  יָפֶה  זֶה  "הֹו  לְִהּׁשֵָאר/  ִמְתּבֵַּקׁש  לְִהׁשְַּתּלֵַח/ 
ְרּכונָה לְַהְקׁשִיב/ וְֵאינָּה ְמבִינָה ָּדבָר/ ִהיא ְמנַָּסה ׁשּוב/ ִהיא ּבֹוֵראת 
ִמן  נַעֲָרה  עַכְׁשָו/  לְִאָּמא  צְִריכָה  ִהיא  לָָּמה  ַאֶחֶרת/  ִאָּמא  ּבְצַלְָמּה 
ָהֶרֶחם/ ּכְׁשֶּבִפְנִים ַמעֲֶרכֶת עִצְּבִית ּפָָרה־ִסיְמּפִָטית/ ּכְרּוכָה ֲהדּוָקה 
יְֵרכֶיָה/  ּופְנִים  ּבְִטנָּה  ֶאל  ַחׁשְַמל  מֹולִיכָה  ׁשְִדָרָתּה/  חּוט  ֹלבֶן  ֶאל 
לְִמׁשֹוְרִרים/  עִנְיָן  ֵאינֹו  ׁשְִדָרָתּה  חּוט  ֹלבֶן  קֹוְדִחים /  ּבִזְָרִמים 
יְעִילֹות/ thm אֹו chm/ זֶה  ַמְּדעָנִים אּולַי יְַסְּמנּו אֹותֹו ּבְאֹוִתּיֹות 
ַקל לְֵאין עֲֹרְך עַכְׁשָו/ ּכְׁשִֶהיא ְמנּועָה ִמְּמעָֹרבּות נַפְׁשִית/ ּכְׁשִֶהיא 
לְבַָּדּה/  ּבַָאֲחָריּות  נֹוׁשֵאת  ּכְׁשִֶהיא  ׁשֶּלָּה/  ַהּוִיזּוָאלִּיּות  ִמן  ּפְטּוָרה 
ׁשְוַת נֶפֶשְ ּופַנְַטזְיֹות/ רֹוָאה ּגַם ּכְבִיׁשִים וְִקירֹות/ ִמְתּבֹונֶנֶת ּבְַמּבָע 
ַמֲאצִילָה  ֲארּוגָה/  ַחּיִים  ׁשֶל  ּבְִהׂשְָּתְרגּות  נְִתּפָס/  ֹלא  נִיִמי  ּפִָסיבִי 
ַמצְלִילָה/ ְמׁשַּנָה זָוִּיֹות/ ֲהרּוגָה ִמפַנְַטזְיֹות/ נַעֲָרה ּבִלְִּתי ֶאפְׁשִָרית 

ֶאפְׁשָֻרּיֹוֶתיָה ְטמּונֹות/ ַאֲהבֹוֶתיָה עַכְׁשָו ְּתמּונֹות 

מכלול המוטיבים שיאפיינו את שירתה )וחייה( של בן שמחון צרורים 
שמחון  )בן  יפעתו  במלוא  הנוכח  הפיזי  הגוף  זה:  ומהודק  הדוק  בשיר 
לציירים(,  עירום  כמודל  לפרנסתה  עבדה  ואף  ביופייה  ידועה  הייתה 
האותנטי  הקול  אחר  הנואש  החיפוש  מיניות,  למלל  הפואטית  היכולת 
)"תוכים בין שפתותיה"(, איבוד המגע עם האדמה כהטרמה להתבוננות 
שמחון  בן  בהן   טמון  שמוות  הפנטזיות   — ולבסוף  בכביש,  )מסוכנת( 
מרובת  פואטיקה  ורוקחת  נולדה,  בו  העולם  תנאי  את  ומכסה  חושפת 
את  מגישה  הרחם,  מן  עצמה  את  מולידה  היא  והשתמעויות   מישורים 
עצמה למבטה הבוחן של אמה, ש"אינה מבינה דבר"  היא בוראת בצלמה 
בנזיפה  נבלם  המראות  משחק  כפילתה   שלה,  דמותה  בת  אחרת,  אם 
עצמית, בקריאה לנטילת אחריות אישית; אולם אויה, הדוברת מכירה 
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בכך שהיא "נערה בלתי אפשרית", שאינה חיה תחת חוקיה הדכאניים 
של המציאות  

התוספת  את  במציאות  ליצור  מנסה  למשל,  ״האקסהיביציוניסט, 
ֵאיבר־פֶטיש שתסתום את החסר לא בעצמו, אלא ב־אחר  הפרוורטי רוצה 
להכריח את ה־אחר ללבוש מבט  הוא מגיש את עצמו ל־אחר כאובייקט 
איי מוגשם עבור מבטו, כפטיש ממשי, כפאלוס; הוא חושף את האיבר 
שה־אחר משתוקק כביכול להביט בו, וכל כולו נהיה אזי הפאלוס, שכבר 
ליכטנברג־ כותבת  ל־אמא״17  לאחר)ת(  כביכול  יחסר  לא  עוד  לעולם 

אמה,  בפני  שלה  הנפש  של  עירום'  'מודל  מציגה  שמחון  בן  אטינגר  
מופיעה הסבתא,  זה  בקובץ  'ללבוש מבט'  בשיר השני  אותה  מכריחה 
ובשיר השלישי, הקרוי "צריך להסיר את השומרים", מופיעות השורות 

הבאות: 

ַהּזְַמן ֶאל ֵאיבַָריְִך/ צִָריְך לְָהִסיר ֶאת  ַמיִם ְמכֻּוָנִים ּכָל  רֹובִים ׁשֶל 
ׁשֶל  ֶחְרדֹוֶתיָה   — ַהֶּדלֶת?'  ֶאת  'ָסגְַרְּת  מּוגָן/  ֹלא  ַהּבַיִת  ַהּבְגִָדים/ 

ִאָּמא/ 'ַאְּת ׁשּוב הֹולֶכֶת עֵיֻרָּמה'  

הֵאם היא מטילת הצנזורה האימתנית, אך גם זו המביטה, שלמבטה 
יש משמעות הרת גורל  

ההנכחה הקבועה של בן שמחון את גופה מקבלת שכבת משמעות 
נוספת אל מול דבריה של סיקסו: 

היא צריכה לכתוב את עצמה, כיוון שהמצאה של כתיבה חדשה, 
ואת  השבירה  את  לממש  שחרורה  ברגע  לה  תאפשר  מורדת, 
בלתי  רמות  בשתי  ותחילה  בהתפתחותה,  החיוניים  השינויים 
נפרדות: א  באופן אישי — בכתיבת עצמה, תשוב האישה אל 
גוף זה שהופקע ממנה, שהפכוהו לזר מטריד, כחולה או כמת, 
עכבות   של  אתר  רע,  לוויה  בן  מדי  קרובות  לעיתים  ושהיה 

ברכה ליכטנברג־אטינגר, "האחרת החתומה בגוף", עמ' 124    17
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בצנזור הגוף צונזרו גם הנשימה, הדיבור  כתבי את עצמך: צריך 
שגופך ישמע, אז יפרצו כל המשאבים העצומים של הלא־מודע  
הנפט שלנו יפזר על העולם ערכים לא מוערכים, ללא דולרים 

זהובים או שחורים, שישנו את חוקי המשחק הישן 18

השירה עצמה מלוהקת לתפקיד "התוספת שאמורה לסתום את החסר 
במציאות", היא הלא שָלָט הגיבורים שלה כנגד האין, הפאלוס, הפטיש, 
חוקי  את  "לשנות  לדעתי  ניסתה  אכן  שמחון  בן  הנכסף   איי  אובייקט 
המשחק הישן", אך בלא הצלחה  הפואטיקה שלה נאלצה בשלב הראשון 
לשרת את המאמץ הכביר להשתחרר מהשפעתם החובקת־כל של מאיר 
ויזלטיר )עמו ניהלה רומן קצר שהשפיע רבות על שירתה, אליו אתייחס 
בהמשך( ויונה וולך, ובשלב השני להתמודד במאבק אדירים מול אמירה 
הס — מאבק המסתיים בתבוסתה המוחצת, קריסה של הנפש הקוהרנטית 

ומותו של הגוף החי  
של  הפרהסיה  אל  וכניסה  שירה  כתיבת  של  המדומה  המילוט  פתח 
ידי  על  בקפידה  השמור  כפתח  שמחון  לבן  מתגלה  העברית  השירה 
שיריה  בספר  השני  השיר  שיר",  ב"לקראת  כבר  נעולה   פטריארכיה 
הראשון, ניכרת עירנותה למעמדה ולמיקומה הלא־נוח בשדה, וכך היא 

כותבת בשיר ״לקראת שיר״: 

ִאם ּכִי עַל ּפִי נִָּסיֹון ׁשֶל ַחּיִים ַהחֹוזְִרים עַל עַצְָמם וְכֹולְלִים ּבְתֹוכָם, 
ׂשְִמָחה,  ׁשֶל  ְסכֶָמִטּיֹות  ֱאנֹוׁש  ְּתחּוׁשּות  ַהּכֹל  ַסְך  ֵמֵאלָיו/  ּכְּמּובָן 
ׁשֶל  ַמעֲִמיָקה  ֲהבָנָה  ִמּתֹוְך  וְֹלא  ׁשְחֹוָרה'/  ּו'ָמָרה  עֶלְּבֹון  עֶצֶב, 
ַהָּקִמים  זֶה,  ִמּתֹוְך  זֶה  ָהַאּסֹוצִיִָטיבִּיִים/ַהּנֹובְעִים  ָהְרָטִטים  ִמכְלֹול 
עַל  ׁשִּכֹוִרים/  ּוְמִּקיׁשִים  ּוִמְתּפַּצְלִים/  ַהִּמְתַחּבְִטים  זֶה,/  ּכְנֶגֶד  זֶה 
וְקֹר  ּפְנֵיֶהם/  ּבְַהּבָעֹות  ׁשֹולְִטים  ׁשֶּתֹוׁשָבָיו  ַּתְרּבּוִתי  מֹוָסד  ּפְִתֵחי 

רּוָחם ַּדלְתֹות ּבְַרזֶל מּוגָפֹות   

ראו: הלן סיקסו, "צחוקה של המדוזה", תרגום: דינה חרובי, בתוך: ללמוד פמיניזם:   18
מקראה, הקיבוץ המאוחד, 2006, עמ' 139 
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בן שמחון מודעת לכך שכניסתה אל "המוסד התרבותי" ששמו 'השירה 
העברית' אינה כניסה חלקה או פשוטה במובן כלשהו  השיר כולו מנכיח 
מרתק   אוטוביוגרפי  ארס־פואטי  דיון  ומהווה  מסותרת,  בלתי  מרירות 
היא מעידה על פחדיה מ"תחושות אותנטיות", אולם בו־זמנית מנכיחה 
ללא מורא את דמותה של סבתה המרוקאית  תשוקתה היא להציב את 
ָסבִָתי  ׁשֶל  ַהּטֹובִים  לְִסיֶריָה  ֵמעַל  ּכָבֹוד  ׁשֶל  ּבְָמקֹום  ַהּפְנִיִמית/  "ְמיָֻּסרּוִתי 
ַמִּדיפֵי ֵריַח קּוְסקּוס"  טור שירי זה מחזיק בקליפת אגוז את לב התמטיקה 
של בן שמחון בספר שיריה הראשון, אשר תבצבץ גם בספריה הבאים: 

להצליח ולגשר בין העולמות השונים בתוכם סבבה ונעה באי־נחת  
מודוס פואטי זה, המערבל באופן טבעי בין חומרים פואטיים אישיים 
ושכיח,  שגור  כיום  הנדמה  אוטוביוגרפי,  אתני  פולקלוריסטי  למכלול 
ביטון  ארז  פריצת הדרך הפואטית שביצע  בחיתוליו  למעשה,  אז  היה 
בשיריו מיוחסת בדיוק ללגיטימציה הראשונית שהעניק למודוס זה  כך 

כתב על שירתו של ביטון יוחאי אופנהיימר: 

שמופיע  המרוקאיים  ושמותיהם  התבלינים  המאכלים,  פירוט 
והערכה  יוקרה  נטול  למקום  פנייה  פירושו  השיר  במהלך 
החומרים  אולם  הפולקלור   אל  הישראלית,  בשירה  אמנותית 
הללו הם מאחז בטוח ואמין לא רק על מנת לפרוץ מתוך גבולות 
דרכו, אלא  ביטון את  הכתיבה הספרותית המופשטת בה החל 
בין  הפער  שבהם  אוטוביוגרפיים,  חומרים  אל  לפרוץ  כדי  גם 
בניגוד  וחד־משמעי   מוגדר  בהכרח  איננו  לקולקטיבי  הפרטי 
לשירה הישראלית בת תקופתו העז ביטון לערער על הפער הזה 
את  ולפתוח  ואבידן,  זך  של  המופשט  למודרניזם  בסיס  שהיה 
שירתו לחומרי החיים היהודיים בצפון אפריקה, בתור אופציית 
כתיבה חדשה שהצליחה לחלצו מהמחנק התודעתי שנגזר על 
מתקשרת  לכך  האשכנזית   כמו  המזרחית  בישראל,  האתניות 
פעם  זו  "כי  מחאה,  של  אקט  הייתה  שהפולקלוריזציה  טענתו 
ראשונה שנתתי לעצמי רשות, ובעצם בצורה זו נתתי גם להרבה 
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אני  ]   [״  ולהזכיר   להגיד  הרשות  את  המזרח  מעדות  אנשים 
לא  אם  שבעצם  מוזנחים,  יומיומיים  פשוטים  אביזרים  לוקח 
עולם  של  הנוסטלגי  השימור  לאיבוד"   ילכו  הם  אותם  נזכיר 
יהודי צפון־אפריקאי 'גלותי' ושל הקול הקולקטיבי, משתלב עם 
אל  להתקרב  הצורך  תודעתית־ספרותית,  דרך  בפריצת  הצורך 
חומרי המציאות, גם אם בעיני אניני הטעם של אותה תקופה הם 

נראו עממיים מדי 19

בן שמחון מפרסמת את ספרה ב־1983, כאשר 'מהפכת הנענע' שחולל 
ב־1979  מנחה מרוקאית  ספרו  ביטון מפרסם את  טרייה   עודנה  ביטון 
ואת ספר הנענע ב־1982  התקבלותו אינה שלמה  רבים רואים בו עוף 
רבים  אינו מובהק, בלשון המעטה 20 בעיני  מוזר, חריג שכישרונו כלל 
אתני,  פואטי  כאירוע  אלא  כמהפכה,  כלל  נתפסה  לא  הנענע'  'מהפכת 
מקומי וצר  על פי עדות חבריה ומשפחתה, הייתה אוזנה של בן שמחון 
האתניים  התמרורים  אותה   ואהבה  הכירה  והיא  ביטון  לשירת  כרויה 
המובהקים בשיר, "מרוקאית" ו"סירי קוסקוס", אינם מקריים  בן שמחון 
מזהה את האוונגרד הפואטי הטמון בשירת ביטון ומבקשת, במובן מסוים, 
למדל את עצמה אל תוך הרפרטואר, להמשיכו ולהוות מודל נשי שלו, 
אולם מודל הנע במשלבים לשוניים אחרים, גמישים מאוד, מודל הכרוך 

בטבורו גם באופציה השירית שהניחה לפתחה יונה וולך  
בן שמחון מודעת לראשוניותה הנחשונית ועם זאת גם לכך שעולם 
השירה הישראלי הסגור עדיין אינו מסוגל להכיל ולקבל מודוס חדשני 
זה  היא מבקשת להעמיד את עולם השירה על המהפך שברצונה לבצע, 
בדומה לסבתה המשתמשת תדיר בפרקטיקה של "אתנחתאות זמן" כדי 

ללכוד את תשומת לבו של השומע, כפי שהיא כותבת ב"לקראת שיר":

יוחאי אופנהיימר, "אנא מן אלמגרב", בתוך: אנא מן אלמגרב — קריאות בשירת ארז   19
ביטון, עורכים: יוחאי אופנהיימר וקציעה עלון, הוצאת גמא והקיבוץ המאוחד, 2014, 

עמ' 14  
לציטוטים מן הביקורות הפושרות שזכו להם ספריו ראו: שם   20
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יָכֹלְִּתי לָׂשִים אֹוָתן  ִאּלּו  ֵאּלֶה  זְַמן  ֶאְתנְַחּתֹות ׁשֶל  ַמְּדגִיָמה  ָהיִיִתי 
ַהַּמעֲִמידֹות  ּכֵָאּלֶה  זְַמן  לְִקיַחת  ׁשֶל  ֶאְתנְַחּתֹות  לָָּמה ֹלא,  ּבְׁשִיִרי/ 
ֶאת ָהעֹולָם עַל ּגֶֹדל ֲחׁשִיבּוְתָך,/ ֶאְתנְַחּתֹות ָהעֹובְדֹות יָפֶה עַל יֵצֶר 
ֲאֵחרֹות  ִמִּמׁשְָאלֹות  ּפָנּוי  ַמְמִּתין,/  ָהעֹוֵמד  ַהּׁשֹוֵמעַ  ׁשֶל  ַהַּסְקָרנּות 
ִמן  ּגְדֹולָה  ַמׁשְָמעּות  ַהּנֹוְתנֹות  ּכֵָאּלֶה  יָבֹואּו /  ׁשֶעֹוד  לְִדבִָרים 
שְֶעֹוְמִדים  יָָקר  ִמצְָרְך  לְֵמעֵין  אֹוָתן  וְהֹופְכֹות  לְִמּלֹוֶתיָך/  ַהְמצֻּפֶה 

ּבִׁשְבִילֹו ּבַּתֹור/ עִם ְמכָל ׁשֶל ּפַח/ לְַקּבֵל ּבְִחּנָם  ---

היא מבקשת להפוך לאיבר מאיבריה של השירה העברית, ולא איבר 
הפואטיים  הנוסחים  כלפי  עמדתה  מזדמן   או  חולף  תותב,  מושתל, 
אמביוולנטיות  בה  מעוררים  כה  עד  עיניה  לנגד  זו  שירה  שהעמידה 

עמוקה  בשיר "קשה לרדת מן העננים" היא כותבת: 

לִי  ּׁשֶָהיְָתה  ַמה  ַאֲחַרי  ׁשֶָרְדפָה  זְַמן/  אֹותֹו  ּכָל  ַרב,  זְַמן  ּבְֶמׁשְֶך 
"ַהּׁשִיָרה ָהעִבְִרית ַהֲחָדׁשָה" ּומּוׂשֶָאיָה/ ּבִפְעִימֹות מֹונֶה ְקצּובֹות/ 
ּבְַמְסלּול ְסּפִיָרלִי ְסַחְרָחר, ֹלא ַמּגִיעַ/ וֲַאנִי נָָסה עַל נַפְׁשִי ּוַמּבִיָטה 
וְהֹולֵם/  וְגֵָדל  ַההֹולְֵך  ַהְּסכּום  מּול  לְעֹנֶׁש/  צְפּויָה  ּכְמֹו  לְָאחֹור/ 
עֲצּוַרת נְׁשִיָמה ּוְמפַׁשְּפֶׁשֶת ּבַּכִיִסים/ עֹויֶנֶת/ ְמעֻנְיֶנֶת, ֹלא מעֻנְיֶנֶת/ 
ְמאֹוֶתֶתת ֹלא מּובֶנֶת עַל ׁשְבִיל ָחלָב/ --- לְדֹוָדה ָמִרי ׁשֶָּתלְָתה ּבִי 
ׁשֶַאּגִיעַ  עֲבּוִרי/  ׁשֶּלְָקָחה  לְַּסּפֵיׁשֶל  ׁשֶֶאׁשְּתֹוֵרר/  ִהׁשְַּתּגְעָה  עֵינַיִם/ 

ּבַּזְַמן/ נּו, ׁשֶַרק ַאּגִיעַ ּבַזְַמן 

זהו השיר שהעניק לספר את שמו, והוא המסגיר את האמביוולנטיות 
העמוקה שלה: מעוניינת, לא מעוניינת  היא אכן הייתה מי ש"מאותתת 
לא מובנת על שביל החלב", והתקווה המפעמת בה להגיע בזמן — לזמן 
שבו תוכר שירתה ויעמדו על גודל חשיבות מפעלה הפואטי — נכזבה  
הטור השירי "לדודה מרי שתלתה בי עיניים/ השתגעה שאשתורר" כומס 
בחובו את מה שהצבעתי עליו קודם לכן, אותה התשוקה לגשר ולמזג 
בין העולמות — עולם השירה מצד אחד ועולמה המשפחתי מצד שני  
הדודה תופסת את השירה כ"שיגעון" אולם בן שמחון מודעת לחילוף 
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שבין הסיבה למסובב: השירה היא המחסום בפני השיגעון המוחלט שלה 
עצמה  

הטור "השירה העברית החדשה ומושאיה" הוא רפרור בולט ל"הז'אנר 
מפורסם  ברנרי  מניפסט  אותו  ברנר,  ל-י ח   ואביזריהו"  הארצישראלי 
החלוצים",  "מחיי  הווי  מסיפורי  לחדול  ישראל  ארץ  לסופרי  הקורא 
להבקיע פנימה אל תוך סבך נפשם הסוערת, להתאזר באומץ לב ולהציג 
לראווה את פנימיותם  בהיותה בוגרת החוג לספרות עברית הכירה בן 
דבר  משוקע  המפרפרת  שירתה  בליבת  ואכן,  היטב   זה  מאמר  שמחון 
רהוטה  זאת  ועם  מתגמגמת  קרועה,  שפה  אותה  במהותו:  'ברנרי'  מה 
להפליא, אותה הנכחה פראית של ייאוש ומצור, אותו אומץ לב להתפשט 
עד לובן העצמות  "אבל האותנטיות גובה מחיר רב" היא כותבת כבר 
בשיר הפותח את ספר שיריה השני, צמא, בחיפושה הנואש אחר הקול 

האותנטי 

נערה מן הקטמונים21

לחייה,  העשרים  בשנות  הקודמת,  המאה  של  השבעים  שנות  בסוף 
מתחילה מירי בן שמחון הירושלמית לגשש את דרכה אל לב הבוהמה 
התל אביבית  יופייה, מוצאה המרוקאי, חייה בשכונת הקטמונים והיותה 
 — וכמובן  מסקרנת,  כאקזוטית,  אותה  מסמנים  משוררת  עצמה  היא 
בשברון  שמסתיים  ויזלטיר,  מאיר  עם  קצר  רומן  מנהלת  היא  מינית  
מסגירות  אינן  ביניהם  המבדילות  השנים  שתים־עשרה  מבחינתה   לב 
את פערי הכוח והמעמד שהיו בין השניים, פערים המצויים גם מעבר 
תהילה,  ועטור  נערץ  משורר  ומוצא:  מגדר  של  הבולטים  למשתנים 
ששישה ספרי שירה מאחוריו, מול בחורה צעירה ואלמונית  אולם יחסיה 
בן  הקצרה   המינית  לאפיזודה  מעבר  חרגו  ויזלטיר  עם  שמחון  בן  של 
בסדנת  הכירה  אותו  ויזלטיר,  כמובן  "והיה  מעיד:  צימר,  שמעון  זוגה, 

פרק זה מבוסס על הפרק "הדיאלוג הגלוי והסמוי" בספרי אפשרות שלישית לשירה,   21
)עמודים 148-130( הקיבוץ המאוחד, 2011   
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שירה שערך בירושלים ושהיה עתיד לככב בהזיותיה כאהובה העיקרי 
וכחתנה המיועד ]   [ מדי פעם, במצבי משבר, נהגה להגיע לביתו וניסתה 
לכפות עליו את נוכחותה  נדמה לי שפעם היא אפילו ניפצה חלון, והוא 

נאלץ לקרוא למשטרה" 22
הם  מירושלים",  "נערה  שירו  בייחוד  ושיריו,  ויזלטיר  של  דמותו 
לא  מעוניינת  בספר  שמחון  בן  של  התמטיקה  של  סמויים  מכתיבים 
מעוניינת, ומשקעים שונים הקשורים ליחסים אלו מצויים גם בספריה 

האחרים 23 להלן שורות מן השיר "נערה מירושלים" של ויזלטיר:24

את  כיבדתי  לא  אני  בנעוריה;/  מאוד  בנעוריה,  אותה  ידעתי 
עשויות  כאילו  קשות,  משהו  היו  שפתיה  ליבה //  מנגינת 
הבשיל //  עינב שלא  כמו  בעיניה,  אטומה  זגוגית  מצלולויד / 
לירושלים,/  ממערב  בשיכונים  )נעוריה(  היו  וקשים  פרועים 
יחפה ודלה על הגבעות ושונאת את העולם // חברות חמדו את 
יפיה, חברים התגודדו בה,/ שדיה הקטנים בנשיכות על מצעי 
סטודנטים תל אביביים // היא ביקשה את העולם, והעולם ביקש 
לזיין אותה / עולם ציוני מתקדם מזיין את הילדות מהשכונות // 
בפתחה להגיד את עצמה, ניחר גרונה ובגד/ בה קולה; קנטורים 
עילגים לעולם השמיעה ותו לא // והתהלכה בין אבני ירושלים 
מושתנים  מהגרים  ילדי  עם  קר  בדם  שיניה,/  בין  קשה  וחלום 
קרמה חלום אכזרי:// על שלושה פשעי ירושלים/ ועל ארבעה 
יפיפיה/  חיה  זועה  יריה/  ומכונות  ברימונים  בסטנים/  נבוא 

שמעון צימר, "נדמה לי שזה היה חתול או נמר", בתוך: שירת מרים, עמ' 39     22
הביקורות שנכתבו על ספריה של בן שמחון לא התייחסו לעניין זה  יוצאת דופן היא   23
אחרית הדבר שכתב שמעון שלוש לספרה אקזיסטנציאליזם חרד, שיצא לאחר מותה, 
בה נכתב: "מאיר ויזלטיר כתב על הפערים החברתיים־דמוגרפיים שבין שכונת רחביה 
ובין השיכונים ממערב לירושלים בשירו 'נערה מירושלים' — ומירי כתבה שיר דיוקן 
'נערה מן הקטמונים )חתך אורך(', שבו תיארה את עליזה אלפנדרי בדרך סרקסטית 

שתחלץ את הדמות מן הסטריאוטיפ שהוטבע בה"   
נדפס לראשונה בספרו של מאיר ויזלטיר, קח, הקיבוץ המאוחד, 1973, ושוב בקיצור   24

שנות השישים, שירים 1972-1959, הקיבוץ המאוחד, 1984, עמ' 167 
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משיח אש בעמק המצלבה/ וחרב של אש על רחביה/ הדר אכזרי 
ואיום/ שיקוד עינו יבעיר את הסוכנות —// כעבור שבע שנים 
נזדמן לי וראיתי את חייה/ בבירה אירופית, בצללים צפוניים // 
עודה לבדה, אבל גופה וגם חייה נעשו פשוטים יותר;/ מצאה 
משהו בספרים, וקצת יותר מזה ביומיום האנושי של העולם // 
אבל  מקודם/  פחות  היום  היו מתלהבים ממנה  ירושלים  חכמי 

היא מילטה משהו מנפשה, ואני שמח בשמחתה    

נזכר בשיר במפורש, הוא מרחף מעליו  למרות שהתיוג האתני אינו 
מקפיד  ויזלטיר  הנמוך   הסוציו־אקונומי  המיצוב  עם  יחד  ברור,  באופן 
שלא לאפשר לנו הזדהות מלאה בלב נכמר עם ה"נערה מירושלים"  הוא 
מסמן את הנערה המזרחית הענייה כמי שלכודה בפנטזיה אלימה ומסוכנת, 
כמי שטמונה בה אכזריות חסרת גבולות  האינטרוספקציה האישית שבה 
נפתח השיר: "אני לא כיבדתי את מנגינת ליבה", אינה מוליכה אל חרטה 
"כי":  המילה  את  בתוכה  מבליעה  כמו  הפסיחה  מיידית,  מוצדקת  אלא 
אטומה  זגוגית  מצלולויד /  עשויות  כאילו  קשות,  משהו  היו  "שפתיה 
בעיניה, כמו עינב שלא הבשיל"  גם נרטיב ההצלה המוצע בשיר משוקע 
אדם'   בן  ממנה  ש'עשה  המקום  היא  אירופה   — קולוניאלית  בתפישה 
נמנע  אוטונומית  אישית  יצירה  בריאת  הכינון העצמי באמצעות  אפילו 
ממנה: "בפתחה להגיד את עצמה, ניחר גרונה ובגד/ בה קולה; קנטורים 
עלגים לעולם השמיעה ותו לא"  נקמתה על 'חוסר הכישרון' לא מאחרת 
על  אכזרי://  חלום  קרמה  מושתנים  מהגרים  ילדי  עם  קר  "בדם  לבוא: 
שלושה פשעי ירושלים/ ועל ארבעה נבוא בסטנים/ ברימונים ומכונות"  
המערך  בתוך  הנטוע  לשיר  דוגמה  הוא  מירושלים"  "נערה 
שנאה  ולמזרחיות,  למזרחים  מטורפת  אלימות  המייחס  הסטריאוטיפי 
ושנאה שמקורן  אלימות  מייצגת   מה שהיא  ולכל  ל'רחביה'  פתולוגית 
ולא  לכאורה(  כישרונם  חוסר  פיגורם,  יכולותיהם,  )חוסר  עצמם  בהם 
במערך חברתי מתוזמר המייצב את חלקם כחסרי כל הון סימבולי נחשב 

ודוחק אותם אל תחתית הסולם הסוציו־אקונומי 
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בדרך  מתמצה  מזרחיות  נשים  לה  שזוכות  הציבורית  ההכרה  סוג 
"נערה  השיר  שֶַאף  שֶֶטף  וללעג,25  להגחכה  תמידי  מושא  בהיותן  כלל 

מירושלים" הוא חלק ממנו 
"פרספקטיבה"  השיר  נמצא  מעוניינת  לא  מעוניינת  הספר  במרכז 
המגולל את יחסיה של בן שמחון עם מאיר ויזלטיר  זהו שיר המעיד על 
מעשה אמיץ של חשיפה אישית ואינטימית; שיר שהוא מקלעת מרתקת 
המנכיחה אשמה וכעס, מערך היררכי של יחסי כוח, ארוס, תשוקה ואתניות 
לשיר  ודלילה,  שמשון  על  המקראי  לסיפור  אזכורים  עם  יחד  הנכרכים 
השירים, וכן לתמונתו של דוריאן גריי של אוסקר ויילד  "פרספקטיבה": 

ּכְֶאָחד/  ֶקֶסם  ּוְמלֵא  ְמסֲֹאב  ָטעּון/  ׁשֵם  ׁשֶל  ִמְקָּדָמה  לֹו  ָהיְָתה 
"ֵמִאיר"/ ִמּלֹוָתיו ֹלא נִגְְמרּו ּבְסֹופָן/ ָהיּו לֹו ֵסיְסמֹוגְָרפִים ּבְעֵינָיו/ 
ָהיָה  ַאֵחר /  ַמּׁשֶהּו  ָּתִמיד  ִהְסוּו  ַמּבָָטיו  ּפִעְנּוָחיו /  ֶאת  ׁשִֶהְסּגִירּו 
ְמַמֵּתן ִרגְשֹוָתיו/ וְֹלא ִהׁשְּפִיעַ ּכָל ַאֲהבָתֹו/ ַרק לְעִִּתים ָהיָה ְמַמּלֵל 
ֶאת ׁשְִמי ּכְלַַחׁש / ַמה ּבִי ָהיָה ִאּיּום/ ׁשִֶאם יֹאַהב ֶאְהיֶה ְמנַּצַַחת / 
ׁשֶל  ִמְרוִָחים  ָהיּו  ְמנֻּצָח /  יֵצֵא  יֹאַהב/  ׁשִֶאם  ַּתְסִריט  ָהיָה  ּבֹו  ַמה 
לְַאֵּתר  ׁשֶּיַָדעְִּתי  צִּפִּיָה/  ׁשֶל  ֲחׁשּוכִים  ּפְעִָרים  ַהִּמּלִים/  ּבֵין  זְַמן 
ָּדבָר ּבִי גֹונֵן עַל עַצְמֹו עַד  יַָדעְִּתי לְַרּפְָדם/  וְֹלא  וְִאּלֶֶמת/  נְבֹוכָה 
ָמוֶת/ נֱֶחׁשַבְִּתי ְדלִילָה עֲרּוָמה,/ ָחׁשַב ׁשִֶאם יֹאַהב ֶאְהיֶה ְמנַּצַַחת / 
וְיָכֹלְִּתי /  וְיָכֹלְִּתי  ּכְָך/  וְיָכֹלְִּתי  זֶה  יָכֹלְִּתי  ָאׁשָם/  ְמלֵֵאי  זִכְרֹונֹוַתי 
ִאּלּו נִַּתן לְַהֲחיֹות ֶאת ַהִּמיתֹוס ַהּזֶה עַכְׁשָו / ֶהפְֵרׁשֵי ַהּגִילִים נִׁשְֲארּו 
ּכְׁשֶָהיּו/ )ְּתׁשּוָרה ֲאִמִּתית ׁשֶל ֻחֵּקי ַהֶּטבַע(/ ּגִילִי עַכְׁשָו ּכְגִילֹו ָאז/ 
ּכָל־ּכְָך ׂשְבַע יִָמים ָהיָה וְֹלא יַָדעְִּתי / ֲאבָל הּוא צָעִיר ִמֶּמּנּו ַהּיֹום/ 
הּוא ֵאינֹו ַמזְִקין לְעֹולָם/ ּדֹוְריָאן ּגְֵרי ְמעָֻּדן עַד ּכְֵאב/ ַהְמעֹוֵרר ֶאת 
ּכְמֹו  ׁשִיַרי/  ַּדּפֵי  ּבֵין  ׁשְמּוָרה  ּוְתמּונָתֹו  נְֶחּפֶצֶת/  ּכְׁשִֶהיא  ָהַאֲהבָה 
ְמסֲֹאבֹות  ֲהזָיֹות  ָטעּון  ּכִּסּופִים/  ּכְמֹו  ְּתפִּלָה/  ּכְמֹו  ַהּׁשִיִרים/  ׁשִיר 

ּוְמלֵאֹות ֶקֶסם 

הנרייט דהאן כלב, "פמיניזם מזרחי", בתוך: מין מגדר פוליטיקה, הקיבוץ המאוחד,   25
2006, עמ' 267-217  
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ההשחתה העמוקה הנרמזת בדמותו של מאיר ויזלטיר )השם "מסואב", 
הרימוז לדוריאן גריי, ההזיות( כמו מהווה מענה לשירו המשוקע בנרטיב 
האוריינטליסטי, שראה במזרחים איום קיומי על 'רחביה'  השיר הראשון 
הפותח את הספר מעוניינת לא מעוניינת, "נערה מן הרחם, לאן" )שהובא 
עד  מודע  וקפדני,  מדויק  להיות  המבקש  עצמי  דיוקן  הוא  לכן(,  קודם 
כאב לדימויו בעיני האחר  זהו דיוקן המרוחק אלפי מילין מזה המצטייר 
בשירו של ויזלטיר  בן שמחון מודעת למיניותה המסומנת, למטען המיני 
העודף המוטל עליה בשל מוצאה, צבעה, הוויזואליות שלה  היא מחפשת 
אחר הנתיב הפואטי הנכון כדי להנכיח את המיניות האמיתית בשיריה: 
"מול הדף הריק היא מכסה את מבושיה", אולם היא אינה יכולה ליצור, 
יכולה  אינה  המשוררת  שהיא;  מי  במלואה,  להיות  בלא  שירה,  לכתוב 

להימנע מעצמה, לכן "מה שמבקש להשתלח/ מתבקש להישאר"  
אורך("   )חתך  הקטמונים  מן  "נערה  השיר  גם  מופיע  קובץ  באותו 
כיוון  שאליהן  הקטמונים"  מן  "הנערות  את  השיר  משרטט  לכאורה 
ויזלטיר בשירו — בנות דמותה של בן שמחון אשר נותרו במעמד הנמוך, 
עובדות בעבודה פשוטה, חולמות להתחתן  אולם גם כאן ניכר ההבדל 
בין הדיוקן המורכב ומלא החמלה מחד גיסא והביקורת החברתית מאידך 

גיסא שמשרטטת בן שמחון לבין שירו של ויזלטיר  
"נערה מן הקטמונים )חתך-אורך(": 

ּבְָמקֹום  ַאלְפַנְָּדִרי/  עַּלִיזָה  ּבַּפָנִים/  ֲחָטִטים  עִם  ׁשְחֹוָרה  נַעֲָרה 
ׁשֶּנועַד לֲַאנָׁשִים ֲאֵחִרים/ ְמכַּבֶֶסת ֶאת ּבְגֶָדיָה/ ּכְִמי ׁשֶעֹוׂשָה ַהּטֹוב 
ּבֲָאגְַרַטל/  ּפְָרִחים  ּוְתַתֵּקן  ִרצְּפָה/  ָּתִדיַח  ּכְָך  ַאַחר  ֱאֹלִהים/  ּבְעֵינֵי 
עַל  ׂשָָמה  ֹלא  ִהיא  לֲַחצִָאית/  ַהֻחלְצָה  צֶבַע  ֶאת  ַמְתִאיָמה  ִהיא 
ַהֲחָטִטים ּבַּפָנִים/ ִהיא ׂשָָמה עַל זֶה ׁשִכְבָה עָבָה ׁשֶל "ֵמיק ַאּפ"/ 
וְֹלא רֹוִאים ּכָל ּכְָך / ּבִכְלָל זְכֻּיֹוֶתיָה וְַהצְלָחֹוֶתיָה ֹלא ְּתלּויֹות ּבָזֶה/ 
ִהיא ַמְקּפִיָדה לְַמּלֵא ֶאת חֹובֹוֶתיָה לְפִי ַהֵּסֶדר/ וֲַאמּונָה ֵהיֵטב עַל 
ִמי "ּבְֵסֶדר" ִמי "ֹלא ּבְֵסֶדר" / ִמֵּדי ּפַעַם יֵׁש לָה/ ִהְתּפְָרצֻּיֹות, ֲאבָל 
ּבְצֶֶדק/ ּבְִהְתַחּׁשֵב ּבָעֻבְָּדה ׁשֶּכָל ּכְָך ַהְרּבֵה ֲאנָׁשִים ֹלא יֹוְדעִים ֵאיְך 



205

לְִהְתנֵַהג/ זֶה ַהֶּטבַע ׁשֶּלָּה/ ִהיא ֹלא סֹובֶלֶת ֶאת ּכָל ֵאּלֶה ׁשֶאֹוְמִרים 
ׁשֶּלֶָהם/  ַהּכָבֹוד  עַל  ׁשֹוְמִרים  וְשֶֹּלא  ַטעַם/  לֶָהם  ׂשְֵאין  ׁשְֻטּיֹות/ 
וְַאּבָא ׁשֶּלָּה ׁשָָרת  ְקַטּנָה/  ּכְׁשֶָהיְָתה  לֵב  ֵמֶהְתֵקף  ֵמָתה  ִאָּמא ׁשֶּלָּה 
ּבְבֵית־ֵספֶר ַמְמלַכְִּתי ָּדִתי עַל יַד ַהּבַיִת/ ִהיא אֹוֶהבֶת ֶאת ָהָאח ׁשֶּלָּה 
יַעֲקֹב/ שְִֶהְתַקֵּדם ּבַַחּיִים/ וְהּוא ַאְדִמינִיְסְטָרטֹור ּבְַמְחלֶֶקת ַהֶּמׁשֶק 
וְכְָך עֹובְִדים/ שְְֶּמַקּבְלִים ֶאת  ׁשֶל ָהאּונִיבְֶרִסיָטה/ ַאֲחַראי עַל ּכְָך 
ּוַמְסּפִיָקה 120  ִהיא ּכְַתבָנִית  וְנֹוְתנִים לֹו ּכָבֹוד /  ִמּיָדֹו  ַהַּמׂשְּכֶֹרת 
ִמּלִים ּבְַדָּקה/ ָהעֲבֹוָדה זֶה ַהָּדבָר ֲהכִי ָחשּוב ּבִׁשְבִילָּה ּבַַחּיִים/ ּכָל 
וְגַם  ְקבִיעּות  )יֵׁש לָּה  ּבַַּתֲחנָה/  ּבְִדּיּוק רֹוִאים אֹוָתּה  ּבְ־30 7  ּבֶֹקר 
ַהּפֶנְִסּיָה ׁשֶּלָּה ְמֻסֶּדֶרת( / ּבַּׁשָעֹות ַהּפְנּויֹות ִהיא סֹוֶרגֶת ּגֹוּבְלֶנִים/ 
ִמן  לִפְעִָמים  ִמְתַקּׁשֵר  ָאׁשֵר  ּבְׁשַּבָת /  ָהעִַּתיָקה  ּבָעִיר  ׁשֶָּקנְָתה 
ּבִׁשְבִיל  טֹוב  זֶה  ּכְָך/  ּכָל  ּפָנִים  לֹו  ַמְרָאה  ֹלא  ִהיא  ֲאבָל  ַהּמּוָסְך/ 
ׁשֶיֵַּדע ׁשִֶהיא ְרצִינִית/ וְׁשֶֹּלא יֲַחׁשֹב ׁשִֶהיא ַּתְסּכִים לִפְנֵי ַהֲחֻתּנָה / 
לְִמׁשְעִי  ְמגֻּלָח  לְֶסֶרט/  יַעֲקֹב  ׁשֶּלָּה  ָאח  עִם  יֹוצֵאת  ִהיא  לִפְעִָמים 
וְַהּׁשֵם  ְמבַּלָה/  ׁשִֶהיא  רֹוָאה  ַהׁשְכּונָה  וְכָל  ְמצְֻחצָחֹות/  ּובְנַעֲלַיִם 
ּבַחּוָרה  ִהיא  ׁשְעַּלִיזָה  יֹוְדעִים  ּבַּׁשְכּונָה  ּכֻּלָם  נִָקי /  נִׁשְָאר  ׁשֶּלָָּה 
לְֹלא ְרבָב/ אֹוֶמֶרת "ׁשָלֹום" ּו"ַמה ּׁשְלֹום ַהיְלִָדים"/ יֹוַדעַת לְִתּפֹר 
יָבֹוא  ׁשֶּלָּה  וְַהַּמּזָל  יָבֹוא  יֹום  ְרצִינִית /  ּבַחּוָרה  ּבַּבַיִת/  וְיֹוׁשֶבֶת 
יְלִָדים ׁשֶּיִגְְּדלּו  וְתֹולִיד  ִּתְתַחֵּתן/  וְִהיא  יָבֹוא ּבָחּור לָעִנְיָן  ּגַם ּכֵן/ 

ּבְעֶזְַרת ַהּׁשֵם/ וְיַעֲִריכּו ֶאת ָהִאָּמא ׁשֶּלֶָהם 

מן  נערה  אלפנדרי,  עליזה  של  חייה  קורות  נפרשות  זה   בשיר 
הקטמונים  היומיום של עליזה מתנהל בין גבולות ברורים: אסתטיים, 
היגייניים, מיניים ומעמדיים  ביד אמן משרטטת בן שמחון את הגבולות 
הללו, שעליזה אינה חוצה, אך שהיא עצמה חצתה  הגבול האסתטי חרוט 
על שטח הפנים של עליזה, שפניּה הם פניו של האחר: היא שחורה ויש 
לה חטטים  "אחד המנגנונים הבולטים שבאמצעותם נקבעת זהותן של 
הדמויות ביצירות ספרות היא צבע עורן, או ביתר פרטות — צבע עור 
הפנים  הצבע הוא מטונימיה של מנגנון ההגזעה שהוא ביסודו פוליטי, 
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ויזואליזציה  לצרכי  הצבע  של  הפיסיולוגית  בעובדה  משתמש  כלומר 
]   [ המשמשת ליצירת מיון והיררכיה", כותב חנן חבר 26  של הגזענות 
"שחורה",  במילה  הטמונה  הנקייה  הלשון  את  אף  מדגישה  שמחון  בן 
לכך שעליזה  רומז  השיר  כיעור    — יותר  הקשה  המילה  את  המסתירה 
אינה עומדת בקריטריונים שאותם מציב מודל היופי המקובל  היופי הוא 
משאב בר־המרה, המסייע לחילוץ המעמד הנמוך ממיקומו השולי  אולם, 
ממראה פניה של עליזה עולה כי שום נסיך אינו עתיד להגיע: ניסיונותיה 
לעבור )to pass( כדימוי מכובד העונה על תווי התקן המקובלים כרוכים 
במריחת שכבה עבה של מייק־ אפ, אשר אינו מצליח להעלים את צבע 
העור  עליזה נכנעת באופן בלתי מודע לפוליטיקה של הצבע, המונכחת 

על ידי המשוררת באמצעות השימוש במילה "שחורה"  
הניסיון של עליזה לחצות את הסטריאוטיפים שבהם מתויג המעמד 
הנמוך — מלוכלך, עצלן, המוני וחסר כבוד — כרוך בעבודה תרבותית 
אינטנסיבית  פרנץ פאנון טוען כי האחר המתויג כנחות מצוי במלחמה 
מתמדת על זהותו: "בכל רגע נתון," הוא כותב, "נלחם הכושי, בדימוי 
בגדיה  את  מכבסת  היא  במלחמה:  נתונה  אלפנדרי  עליזה  גם  שלו" 27 
ותתקן  הרצפה,  את  תדיח  כך  אחר  אלוהים,  בעיני  טוב  שעושה  כמי 
פרחים באגרטל, תתאים את צבע החולצה לחצאית, ותקפיד למלא את 
חובותיה לפי הסדר  אך למרות מאמציה העצומים רומזת לנו בן שמחון 
כי חציית הגבולות נכשלה: עליזה תצטייר בעיני קוראי השיר כנערה מן 

הקטמונים, על כל המשתמע מכך בתרבות הישראלית  
האיום הטבוע בלכלוך מוליד גם גל של איסורים המבקשים לכפות 
של  עולם  בתוך  מתנהלת  אלפנדרי  עליזה  גם  כך  האנומליה   על  סדר 
קודים נוקשים  האתר ה'מלוכלך' ביותר, המיניות, נתון לקודים החמורים 
ביותר  האתר המיני הוא גם המקום המובהק ביותר שאוצר בתוכו את 
הכבוד הנשי  ועליזה נזהרת בכבודה, כלומר במיניותה  חציית הטאבו 

חנן חבר, "צבע וגזע בסיפורת הישראלית של 'דור המדינה'", בתוך: גזענות בישראל,   26
עורכים: יהודה שנהב ויוסי יונה, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2008, עמ' 130-119  

פרנץ פאנון, עור שחור מסיכות לבנות, מעריב, 2000, עמ' 147     27
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המיני היא בלתי אפשרית עבורה בשל תג המחיר הגבוה המוצמד לה  
שלה  "והשם  ייעודן:  את  משיגות  עליזה  של  הקרצוף  פעולות  ואכן, 
נשאר נקי"  כיוון שההתנהגות המינית המשוחררת נתפסת כמלוכלכת, 

החתונה, קרי ההסכם החברתי, היא ההכשר היחיד לקיום יחסי מין: 

"אשר מתקשר לפעמים מן המוסך/ אבל היא לא מראה לו פנים 
כל כך/ זה טוב בשביל שידע שהיא רצינית/ ושלא יחשוב שהיא 

תסכים לפני החתונה"  

שומרי הסף של עליזה הם השכנים ובני המשפחה  כך למשל הבילויים 
מתנהלים תחת חסותו של האח: "לפעמים היא יוצאת עם אח שלה יעקב 
לסרט"  מיניות מושתקת זו, רומזת בן שמחון, היא אקט של סירוס עצמי  
אולם הסירוס אינו מצומצם רק לזירה המינית; פרקטיקות בנליות, 
גם במקום  עליזה  היומיום של  וחסרות השראה, מנהלות את  סיזיפיות 
מכונת  מול  מעבירה  היא  ימיה  ואת  ככתבנית  עובדת  עליזה  העבודה  
של  מילותיהם  כתיבת  לדקה   מילים   120 מקישה  היא  עליה  הכתיבה, 
עולם  על  מרמזת  שמחון  בן  סימבולית   השתקה  של  סוג  היא  אחרים 
מנוכר, שאינו מקיים מגע עם האותנטי או עם אקטים של כינון עצמי  
אפיקי  את  מוצאים  הכלואה  הליבידינלית  והאנרגיה  המצטבר  הניכור 
השחרור בעיקר ב"התפרצויות"  האסתטיקה, ההיגיינה, המיניות והמעמד, 
כי  דומה  עבירים 28  בלתי  גבולות  בתוך  עליזה  של  חייה  את  תוחמים 
דבריה של הלן סיקסו, שנכתבו לכאורה בהקשר שונה לחלוטין, מאירים 

באופן מפתיע שיר מצמית זה: 

שמורות,  מחונך׳   ה׳לא  גופן  בתוך  כלואות  הקטנות  הבנות 
טהורות, בתוך הקרח  מוקפאות  אבל מה זה רוחש שם מתחת 
לפני השטח! אילו מאמצים הם צריכים לעשות, שוטרי המין; 
תמיד להתחיל מחדש, כדי לחסום את חזרתן המאיימת  פרישה 

ומגדר בשירה  נראה: מעמד, אתניות  "הגבול הבלתי  גם במאמר  זה  דיון בשיר  ראו   28
של מירי בן שמחון 'נערה מן הקטמונים )חתך אורך('", דליה מרקוביץ וקציעה עלון, 

הליקון 76, 2006, גבולות ומעברים  
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כזו של כוחות משני הצדדים, שהוקפאה במאבק במשך מאות 
מאז  שצלחו  הן,  הנה  סרק   מצב  של  רועד  איזון  תוך  בשנים 
נדדו  הן  לקחת,  אפשר  אי  הלא־מודע  שאת  משום  ולתמיד: 
להן  נתנו  שם  אותן;  נעלו  שבו  הצר  הבובות  בחדר  במעגלים 
עם  להצליח  לעכב,  לכלוא,  אמנם  אפשר  ממית   מנוון,  חינוך 
מסוים   לזמן  רק  אבל  מדי,  רב  זמן  במשך  האפרטהייד  שיטת 
אפשר ללמד אותן, מרגע שהן מתחילות לדבר, כשהן אומרות 
את שמן, שהאזור שלהן שחור: מפני שאת אפריקה, את שחורה  
היבשת שלך שחורה  השחור מסוכן  בתוך השחור אינך רואה 
כלום, את פוחדת  אל תזוזי שמא תפלי  במיוחד אל תלכי ליער  
ואת אימת השחור הפנמנו  נגד הנשים, הגברים ביצעו את הפשע 
הגדול ביותר: בעורמה, באלימות, הם גרמו לנשים לשנוא את 
הנשים, להיות האויבות של עצמן, לגייס את עוצמתן הכבירה 
נגד עצמן, להוציא לפועל בגבורה את מטלותיהן  הם עשו להן 
גורם  כשהוא  רק  עצמו  את  נרקיסיזם שאוהב  אנטי־נרקיסיזם! 
שיאהבו בו את מה שאין לו! הם המציאו את הלוגיקה המתועבת 
של האנטי־אהבה  אנו הבוגרות בטרם עת, אנו המודחקות של 
התרבות, הפיות היפים, מחסום להם, אבקנים, נשימות מקוטעות, 
אנו  הגנובות   הרמוסים;  המרחבים  הסולמות,  המבוכים,  אנו 

שחורות וגם יפות 29

תחת  טהורה  שמורה,  הקרח",  "תחת  נשמרת  אכן  אלפנדרי  עליזה 
החינוך המנוון והממית, מפנימה את אימת השחור  אולם בקטע מרהיב 
זה 'מבצבצת' גם דמותה של בן שמחון: "אפשר, אמנם, לכלוא, לעכב, 
להצליח עם שיטת האפרטהייד במשך זמן רב מדי, אבל רק לזמן מסוים"  
דבר לא יכול היה למנוע את הפריצה המילולית של שטף הכישרון, הן 
במקרה של סיקסו )שנולדה למשפחה יהודית באלג'יר ב־1937, במרחק 

הלן סיקסו, "צחוקה של המדוזה", עמ' 137    29
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כרונולוגי וגיאוגרפי קצר מאוד מבן שמחון( והן במקרה של בן שמחון, 
הכותבת בשיר החותם את אקזיסטנציאליזם חרד:

ּבִפְָראּות  ׁשֶּלִי,/  ַהּנְֻקׁשֶה  ַהִחּנּוְך  ּגְבּולֹות  ֶאת  ּפַָרצְִּתי   ---
ִהזְַּדְּמנֻּיֹות  וְכַָּמה  ּבְכַָּמה  וִַּתְרִּתי  יֵאּוׁש /  ׁשֶּלְַאַחר  ּובְאֹוּפֹוְרטּונִיזְם 
עַל ּכָבֹוד עַצְִמי / "ּכָבֹוד עַצְִמי" ִמזְָרִחי,/ נְֻקׁשֶה, ָמרֹוָקִאי/ עָׂשִיִתי 
ְמיָֻּסר  ַמּבָט־עָל  עִם  ָאׁשָם,  ּבְלִי ִרגְׁשֵי  ֲאסּוִרים לֲַחלּוִטין/  ַמעֲׂשִים 
— ִאינְִדיבִידּוָאלִיְסִטי,/ ְמֻסּפָק לְֶמֱחצָה / )צִָריְך לְַתְרּגֵל ֶאת ַהּנֶפֶׁש 

לֵָהנֹות ִמּכָל נְיּוַאנְס( --- 

בן שמחון מודעת לכך שאהבתה הנכזבת לויזלטיר )כמו גם רכיבים 
אחרים בחייה( הביאה אותה כמעט אל עברי פי פחת — אל הוויתור על 
רעננות,  בתובנות  גדושים  שיריה  זאת,  ועם  המינימלי   העצמי  הכבוד 
נכוחות, המעידות על יכולתה האינטרוספקטיבית המרשימה ועל הבנתה 

את פוליטיקת הזהויות המוכחשת למחצה של אותם ימים  
בחייה,  אור  שראה  והאחרון  שמחון  בן  של  השלישי  ספרה  בצמא, 

מופיע השיר "חוב רגשי":

ְמֻרָּׁשע,  ֶׁשָהיִיָת  ָקִׁשים/ ֹלא  ְּדבִָרים  ָאַמְרָּת  ְמבֻלְּבֶלֶת/  ִמְּמָך  יָצָאִתי 
ֹלא/ ֲאבָל ֹלא ּפַָרעְִּתי חֹוב ִרגְִׁשי/ וְָהיָה לִי קִֹשי לִנְֹׁשם/ ּכָל ַהֶּדֶרְך 
יַעֲמֹד  ֶׁשּבָה  נֹוֶקבֶת/  ִמּלּולִית  נְָקָמה  עַל  ֲהזָיֹות  לִי  ָהיּו  ַהּבַיְָתה / 
נְִסיֹונְָך ָהַרב ּכְנֶגֶד/ וְַריַאצְיֹות ֵאינְסֹופִּיֹות ֶׁשל ָחכְָמִתי / ֻמָּתִרים לְָך 
ִמן ַהְּסָתם ִמינֵי ְקבִיעֹות ְּתוִּיִָתּיֹות/ ֲאבָל עָלֶיָך לַָדעַת ֶׁשּבְיֲַחִסים ּבֵינִי 

לְבֵינְָך/ אָּתה נָתּון ָקבּועַ ִמַּדי, וְִאּלּו ֲאנִי/ ִמְׁשַּתּנָה ּבְכָל ֶרגַע נָתּון 

הקביעֹות  מן  להיחלץ  המכמיר  ניסיונה  את  בשיר  מנכיחה  היא 
התוויִתיֹות שמבעדן היא נקראת  זהו ניסיון להיפוך יחסי הכוח — אתה 
הוא הקבוע, הלא־משתנה, הסטריאוטיפי  השיר האמיתי צריך להיקרא 
הקודם  האזכור  )ראו  מרושע  היית  פרוידיאנית:  מבט  לנקודת  מבעד 
הנקמה  את  הגשמת  כבר  אתה  ההוזה,  לי,  בניגוד  כי  גריי(  לדוריאן 
המילולית המכאיבה  זאת היא ההזיה המעמידה את החוכמה האינסופית 
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והן  החכמה  הן  יחד,  גם  האפיונים  שני  כי  מדגישה  אך  הניסיון,  כנגד 
הניסיון, משויכים במחשבתה של בן שמחון לויזלטיר, ואילו היא עצמה 
קביעות  מיני  הסתם  מן  לך  "מותרים  במקום  בשניהם   כלוקה  נתפסת 
תויותיות" יש לקרוא כמובן: אסור לך להשתמש בהגזעה, בסימון אתני ־

השתוקקות  מסגיר  נתון"  רגע  בכל  "אני משתנה  הסיום:  סטריאוטיפי  
שאכן  כמי  שנתפסה  וולך,  יונה  לו  שזכתה  ובקרדיט  בהיענות  לזכות 
"משתנה בכל רגע נתון"  בן שמחון, בניגוד לוולך, אינה מצליחה לפרוץ 
בן  אותה  רואה  שדרכו  והמקבע  המצמצם  הסטריאוטיפי  הִמסגור  את 

זוגה  
בהמשך הספר צמא מופיע השיר "שעתיים שאנחנו מתווכחים":

עַל "נְיּוַאנְס"/ וֲַאנִי ִהְתַחלְִּתי עִם זֶה/ ַאָּתה אֹוֵמר / ִמְסַּתּבֵר ׁשֶֶהבְֵּדלֵי 
ַהְּתפִיָסה,/ ַאף ׁשֵֶאין לְַחׁשֹד ּבְָך ּבְׁשּובִינִיזְם ַמָּמׁש,/ נְעּוצִים ּבְִהיֹוִתי 
ִאּׁשָה / ַהּפְגִיעָה ַהּזֹאת ּבְגּוף ָהעִנְיָן/ ּכָמֹוָה ּכִפְגִיעָה ּבַּגּוף —/ ּגּוף 
ׁשֶל ּגֶבֶר, ּגּוף ׁשֶל ִאּׁשָה / ַמבְִהיִרים עֲָמדֹות, ְמנִַּסים לְׁשַכְנֵעַ/ ִמּזְַמן 
ָרַחְקָּת ִמּנְֻקַּדת ַהּמֹוצָא/ וְעִַּקר עִנְיָנְָך לִׁשְמֹר עַל עְֶמַּדת עֶלְיֹונּות/ 
ַאָּתה ְמנֶַּסה לְפַעְנֵַח צְפָנִים/ וְגַם ַמצְלִיַח, ַאָּתה אֹוֵמר,/ לֵָתת ּבֶָהם 
ַהּזֹאת/  ַהַּקַּדַחת  נִיֵמי  ּכָל  ֶאת  ַמּכִיר  ֵאינְָך  ַאָּתה  ֲאבָל  ִסיָמנִים / 
לְעָֻּמִתי  ְמׁשַּלֵַח  ַאָּתה  ּבִבְדּותֹות/  ּבְִהְתּכֲַחׁשֻּיֹות,  לְעַצְְמָך  ּוְמַסּיֵעַ 
ּבְִדלֵי ְרָמזִים גַם ׁשְמֹות ּתַֹאר ׁשֹונִים/ ּבֱֶאֶמת, ֹלא זִִהיִתי ּבְָך קֹוֵדם 
נְִחיתּויֹות / ֲאנִי ָחׁשַבְִּתי ׁשֶַאָּתה ַמּכִיר אֹוִתי/ וְִהּנֵה ַאָּתה ּבֹוֶדה ֶאת 
ׁשְעַת  ׁשַַחר /  ֲחַסר  ּבְִחּזּוי  ּבִׁשְבּועָה/  ֹראׁשְָך  וְנֹוֵתן  ּבְפָנַי/  ְּדמּוִתי 
ּכְלֹוַמר  עָלֶיָך/  לְַחׁשֹב  ׁשֶֹּלא  יְכֹולָה/  וְֵאינִי  עַכְׁשָו  ְמֻאֶחֶרת  לַיְלָה 
עָלַי / "ַאְּת ִמׁשְַּתֶּמׁשֶת ּבִי ּכְֵדי לְפַעְנֵַח ֶאת עַצְֵמְך"/ ַאָּתה אֹוֵמר/ 
וְעָלַי לְָהבִין ֶאת "ִאי־יָׁשְִרי" ּולְַתְרּגֵם אֹותֹו/ לְֵאיזֶה לַַחן ּבְלּוז/ ׁשֶל 
ֶאת  וֲַאַתֵּקן  ֲחָטַאי/  עַל  ֶאְתוֵַּדא  ַהחֹוזֵר  ּבְפִזְמֹון  נְִרצָע/  ּכּוׁשִי  זַָּמר 

ְּדָרכַי, ַהלְלּויָּה 

האופן  את  השיר,  של  בסופו  הטמונה  המרירות  את  להחמיץ  קשה 
במדויק שבו עומדת בן שמחון על פוליטיקת הצבע והזהויות שבה כלוא 
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בן שיחה )יהא זה ויזלטיר או כל אחד אחר( ולצערה — גם היא עצמה  
להלן קטע מתוך השיר החותם את הספר )ללא כותרת(:

--- וְיֵׁש ִאיׁש ֶאָחד/ ֲאבָל הּוא נֹוׂשֵא וְנֹוֵתן עִם ָהעֹולָם/ ֹלא ִאִּתי / 
הּוא אּולַי ֵמבִין ֶאת נַעֲלָָמיו/ אּולַי יֵׁש ּבְיָדֹו ַמפְֵּתחֹות ַהְמצַלְצְלִים 
ּכְפַעֲמֹונִים/ ּכָל ֵאיַמת ׁשֶהּוא הֹולְֵך לִַּטיָרה ּבָּה הּוא ּגָר/ ְמעֻּלֶפֶת 
סֹוד טֹובֶלֶת ּבְִמְקרֹו עֹולָם/ ֲאבָל הּוא ְמַאְחֵסן ִמּיָד ּכָל ַמה ּׁשֶעֹולֶה 
ּבְַדעְּתֹו/ הּוא ֵאינֹו ַמׁשְִאיר ֶאת ֶּדלֶת ַמְחׁשְבֹוָתיו/ ּפְתּוָחה ּכְֵדי ֶסֶדק 
ִּתְתַּדּפֵק /  ִאם  ַאֶחֶרת/  ֶאפְׁשָרּות  ׁשֶל  נְׁשִיבָה  לְַאפְׁשֵר  לְפָחֹות/ 
הּוא נָעּול ּבְיַד ֲחזָָקה ּכְֵדי לְָהגֵן עַל עַצְמֹו/ ִמּלִּבֹו ׁשֶעָׂשּוי לְִהּפַָתח 
לִזְִריָמה ּפְִרִאית שְֶָּתצִיף ֶאת ֹראׁשֹו וְגּופֹו/ ֲאנִי ִטּפְַסִּתי עַל ַחּלֹונֹו/ 
ִהּכָה  וְהּוא  ּבֶַּדלֶת(/  לָבֹוא  ּכַּנְִרֶאה  ָהיָה  ֶאפְׁשָר  )ִאי  ּבָר/  ּכְֲחתּול 
ִמַּתַחת/  ְמֻרּבָד  ַמּצָע  ׁשֶּיֵש  ָחׁשַב  אּולַי  נֱֶחָרצֹות/  יַָדי  ּכַּפֹות  עַל 
לְעֹוֵרר  עָׂשּוי  רֹופֵא/  ֵאיזֶה  ׁשֶל  לָבָן  וְָחלּוק  ְסִדינִים  ֻמּצַעַת  ִמָּטה 
ֹרׁשֶם ּכָזֶה / ֲאבָל ּבַחּוץ ּכְלָבִים נָבְחּו ַמלְִחיִתים/ לְיַד ּפֵַחי ַאׁשְְּפָה 
י ּפְלְַסִטיק ְּתכֻּלִים/ ּוְתִריִסים ְמכְֻסּכִָסים ָהיּו  ּגֹוְדׁשִים עִּתֹונִים וְׂשְַקֵ
מּוגָפִים ּבִבְִריֵחי ּבְַרזֶל/ חֶֹרף ָהיָה ּבָעִיר  ִקירֹות יְׁשָנִים ִהּגִירּו ִסיד 
ּכְִמצֹוָרעִים/ וְזֶפֶת ָהיָה מּונַח עַל ּגַּגֹות ַהּבִָּתים ּכְָקָרחֹות ׁשְחֹורֹות/ 
ּכָל זֶה ֵאין ּבֹו ּכְֵדי לְלֵַּמד עַל ּפְַסטֹוָרלָה ׁשֶל ׁשְכּונַת עֹנִי ִמְסּתֹוִרית/ 
ַרק ֵאיזֶה חֹק ֶטבַע/ ֹלא ְמפֻעְנָח ַּדּיֹו ִמּבִפְנִים ׁשֶּלְָקחּו ּבְיַָדיִם ּגַּסֹות/ 
ַמְחלֶֶקת ַהַּתבְרּוָאה ׁשֶל ָהעִיִרּיָה/ ִהְתּכֵַחׁש לְעָלְּבֹונֹו / ּכָכָה ֲאנִי עִם 
ְסגֻּלֹוַתי ָהֲאֻדּמֹות/ ֲחׂשּופָה ּכִנְִסיכָה יְֵחפָה ּבְָרחֹובֹות/ יִָמים ֹלא ּבָא 
אֹכֶל ֶאל ּפִי/ ּוׁשְִקיָקה ֲאפֵלָה ֹלא מּוַדעַת ׁשֶל ַמׂשְּבִיעִים לְִמינֵיֶהם 
ֵהִטיבּו ֶאת/ נְִסיכֹוַתי ּבְעֵינַי ִמּׂשָבְעִי,/ וְגַם זֶה ָהיָה ּבַל יְֻסּלַח ָהיִיִתי 
ּבְעֵינֵי  ֵאינֹו ָראּוי  ָמה  ֲאמּוָרה לִׂשְּבֹעַ/ ּכִי ּכְָך ָראּוי, הֹוי ָמה ָראּוי 

ָהֲאנָׁשִים  ---

האובססיביים  יחסיה  את  פתוח,  בצופן  בן שמחון,  מתארת  כאן  גם 
עם מאיר ויזלטיר: "אני טיפסתי על חלונו/ כחתול בר/ )אי אפשר היה 
כנראה לבוא בדלת("  היא מתעדת בשיר את הסצנה הבלתי נשכחת שבה 
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ניסתה לפרוץ לביתו דרך החלון  מיניותה מקודדת בעיניה כ"חתול בר" 
— וריאציה זכרית, ולכן בעלת עוצמת יתר, של הביטוי 'חתולת מין'  אך 

ליבו של האחר נותר חסום לכל אחרּות  
פגישה  על  מספר  לויזלטיר  מירושלים"  "נערה  השיר  של  סופו 
מחודשת בין השניים בבירה מערב אירופית: "כעבור שבע שנים נזדמן 
לי וראיתי את חייה/ בבירה מערב אירופית, בצללים צפוניים // עודה 
לבדה, אבל גופה וגם חייה נעשו פשוטים יותר:/ מצאה משהו בספרים, 
וקצת יותר מזה ביומיום האנושי של העולם/ ---"  האקט המיני בפגישה 
המחודשת בין השניים, המרומז בלבד בשירו של ויזלטיר, הופך למרכז 

השיר "לא מכאן" של בן שמחון, גם הוא מהקובץ צמא: 

ַהְּתחּוׁשָה  נִּנֹוחּות  עַל/  לְִהְתּפַּנֵק  לָּה  נִַּתן  ֹלא  זָָרה  ּבְעִיר   ---
ּזֶה  )ַמה  לָּה  נְִסַּתְּתמּו  ּכְמֹו  ַהַחּדֹות  ָהֶרגֶׁש  זָוִּיֹות  ּגַם  וְַדּקּוָתּה / 
)ׁשּוב  ּבְִמֻדּיָק/  לְַהּגִיב  ְמנָֻּסה/  לְֵהָראֹות  ּכַֹרח  ֵאיזֶה  ָהיָה  ָהיָה?(/ 
ֹלא יָכְלָה לְִהְסַּתֵּתר ּבְַמעֲֶטה ׁשֶל צְעִירּות, לְַמרֹות ַמְרֶאיָה(/ ְמאֹד 
ׂשְפַת  ָהיְָתה  ַהּׂשָפָה ֹלא  ּגִּנּונִים /  עַל  ּפָנֶיָה/  ַהּבָעֹות  עַל  ִהְקּפִיָדה 
 /--- ּבְִרִהיטּות   לְַדּבֵר  יָכְלָה  ִאּלּו  הֹו   — ִמּלִים  לָּה  ָחְסרּו  ִאָּמּה/ 
זֵעָה ּבִצְָדעֹוֶתיָה ּוִמפְׂשָעֹוֶתיָה ְרֻטּבֹות/ ---/ ֹלא עָבַר זְַמן ַרב וְהּוא 
ַאַחר  ֲחׁשִָאי  ֶהּכֵרּות  ִחּפּוׂש  ֵמאֹותֹו  ָחַדל  לְוִיְסִקי/  ּכְמֹו  לָּה  נִזְַקק 
חּוט ׁשְִדָרָתּה/ ַהּנָׁשִי, ִסיבִי, ַּדִּקיק עַל ּכָל עִּקּולָיו  ---/ עַָּתה ָהיָה 
ִהְתַרּׁשְֻמּיֹוֶתיָה /  עַל  ִמְתעַּכֵב  ּכְֶדָמגֹוג/  ּבְִדּבּורֹו  ֶאְתנְַחּתֹות  עֹוׂשֶה 
ּגַם  ּבְפָנֶיָה/  ְמׁשִים  ּבְלִי  עֹולֹות  ְקַטּנֹות  ּפְִתיעֹות  ָהיּו  לְַאט  לְַאט 
צְִחקּוִקים / "ֲאנִינָה ּוְמֻרֶחֶקת" ָחׁשַב הּוא/ "זַן ַאֵחר ׁשֶל ׁשּובִינִיְסט" 
ְסִדינֵי  ֲאָהבִים ּבְִמָּטתֹו/ עַל  ִּתנְָתה ִאּתֹו  יֹוֵתר  ְמֻאָחר  ִהיא/  ָחׁשְבָה 
פְלַּנֶל וְֻרִּדים/ וְנְִמצְאּו לָּה ַהְּמִסּלֹות לְכָל אֶֹרְך ּגּופָּה/ לְַהִּסיעַ ַּתעֲנּוג 
יֹוֵקד עַד לִבְהֹונֹוֶתיָה/ ּגַם הּוא ִהֵּדק ׂשִפְתֹוָתיו ֶאל ּפִיָּה, אֹוגֵר ּכָל/ 
ׁשֶֹּלא  ׁשְפָָתיו  ֶאת  נָׁשְַך  ּגַבְִרית /  נִׁשְלֶֶטת,  ַאַחת  לִגְנִיָחה  נְָהמֹוָתיו 
לְִהְתעַּלֵף/ ִמּבְׂשֶָמיָה וְֵריַח עְֶרוָָתּה  ---/ ּובַחּוץ עִיר ֵאירֹוּפִית ָקָרה, 

ּבְחּוצֹוֶתיָה/ ׁשֶלֶג לָבָן-ְמַחּטִאים ּכִילִָדים ---
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השורות "השפה לא היתה שפת אמה/ חסרו לה מילים — הו אילו יכלה 
לדבר ברהיטות", נאמרות על ידי בן שמחון במפורש, אולם ההתקה באתר 
להיעדר  מוצדק  אנקול  מעניקה  לכאורה(  אירופאית,  )עיר  ההתרחשות 
שפת אם ולעילגות הלשונית  מילותיו של ויזלטיר — "בפתחה להגיד את 
עצמה, ניחר גרונה ובגד/ בה קולה; קנטורים עילגים לעולם השמיעה ותו 

לא" — הן חומצתיות במיוחד עבור מי שרואה עצמה משוררת 
בעל  גבר  מול  עמידה  'סבילות' של  מצבי  שיריה מתארים  "מרבית 
בן  של  שירתה  על  אופנהיימר  יוחאי  כתב  פוגעניות",30  קדומות  דעות 
שמחון, אולם אני סבורה כי גם כאן דבריה של סיקסו מעמיקים חדור אל 

עומק מנגנוני הנפש של המשוררת: 

להגיע אל השפה פירושו ]   [ פרקטיקה של הפסיביות הגדולה 
הזה של  והן טכניקה  המודוס  ייעוד  הן  היא  בו־זמנית  מכולן  
 — אקטיבית  דרך  זוהי  אמיתי  באופן   — דרכנו  הוא  פסיביות 
לדעת דברים על ידי כך שאנו מאפשרות לעצמנו להיות ידועות 
ואז  לתפוס  להסביר,  להפגין,  לשלוט,  מחפשת  אינך  ידם   על 
לשדר:  אלא  העולם,  של  מעושרו  חלק  לגנוב  בכספת,  לכלוא 

להפוך דברים לנאהבים על ידי הפיכתם לידועים 31

מצבי הסבילות לכאורה של בן שמחון מול גברים הם בבחינת ניסויים 
לרשותה  החיים  העמדת   — לשירה  הטוטאלית  ההתקדשות  מדעיים  
המוחלטת של השירה, ראיית החיים כמעבדה משוכללת להפקת שירה, 
להגעה אל השפה דרך הפסיביות — זה היה יעודה הגדול של בן שמחון, 

וכך כתבה בשיר החותם את אקזיסטנציאליזם חרד:

ַרק  יֵׁש  נֶפֶׁש,  "ֵאין  לָבָן/  ּבְָחלּוק  ִאיׁש  אֹותֹו  לִי  ָאַמר  ֲאבָל   ---
ַמעֲֶרכֶת עֲצַּבִים" / ּבְֶמׁשְֶך זְַמן ֹלא מּועָט ִאּלַצְִּתי ֶאת עַצְִמי/ לִבְחֹן 

יוחאי אופנהיימר, מה זה להיות אותנטי: שירה מזרחית בישראל, רסלינג, 2012,   30
עמ' 168   

Helene Cixoux, Coming to Writing and Other Essays, p. 57 )תרגום שלי(   31
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ֶאת ַהְּדבִָרים עַל ּפִי ַאּמֹות ַהִּמָּדה ָהֵאּלֶה/ סֹופִי ׁשֶּפַָטְרִּתי זֹאת:/ אֹותֹו 
"ּבֶן זֹונָה" ֹלא ּכַָתב ׁשִיִרים ֵמעֹודֹו/ ּובְוַַּדאי ׁשֶהּוא עַצְמֹו ֹלא יָכֹול 
ָהיָה לְׁשֵַּמׁש/ ֻּדגְָמה ּכָלְׁשִֶהי לְאֹׁשֶר, אֹו עְַמקּות אֹו ֲאפִּלּו/ ַהצְלָָחה 
ּכָלְׁשִֶהי,/ ּכְָך אֹו ּכְָך ֲאנִי ׁשּוב ְמֻמּזֶגֶת ֲאוִיר ִאְּתָך-ִאִּתי וְַהֶהפְֶך / ֲאנִי 
מֹוֶדֶדת ֶאת עַצְִמי עַל ּפִי ַהּקֹוְסמֹוס ּכֻּלֹו/ ַמה ּׁשְֶּמַאפְׁשֵר לִי זִלְזּול 

ֲחׁשִָאי ּבְֻחִּקים ִחיצֹונִּיִים,/ ּובְַסְמכֻּיֹות  ---

השירה הפכה למכשיר הגדול להשתחררות מן החיים עצמם; החילוף 
האונטולוגי שביקשה בן שמחון לבצע בין יצירת האמנות לחיים הממשיים 
נידון כמובן לקריסה בלתי נמנעת  היא הלכה והרחיבה את הפער בין 
הטריטוריה של ה'אני' המתפקד בחיים הריאליים לבין הטריטוריה של 

ה'אני' היצירתי, המשוררי, עד לקריעה   

להסיר את העננים 

מראשית דרכה הושוותה בן שמחון ליונה וולך; אורח החיים הבוהמייני 
מסודרת,  עבודה  ללא  ילדים,  או  קבוע  זוג  בן  ללא  מחויבות,  ללא   —
ממש,  אשפוזים  עד  הקצה  על  ההליכה  השפיות,  עם  הקבוע  הדיאלוג 
המיניות הבוטה והענקת חשיבות מכרעת לשירה — כל אלו היו רכיבים 
החברתי  והמעמד  היוקרה  פערי  אולם  השתיים   של  בביוגרפיות  זהים 

ביניהן היו בולטים  
בספרה אבא אני כובשת עומדת שירה סתיו נכוחה על מעמדה של 
יונה וולך כ'אב סימבולי' בשדה הרוחש של השירה העברית  היא מציינת 
רק  )ולא  אב  של  מקום  מראש  לעצמה  ליטול  חייבת  "הייתה  וולך  כי 
וולך היה כשל  של גבר( בתוך הספרות העברית "32 ואכן, מעמדה של 
העברית  "השירה  מפני  נפשה  על  נסה  שמחון  בן  פואטי   פטריארך 
היא  כי  דומה  מבריק  פואטי  בהיפוך  אחריה   רדפה  זו  אך  החדשה", 

שירה סתיו, אבא אני כובשת: אבות ובנות בשירה העברית החדשה, דביר ואוניברסיטת   32
בן גוריון, 2014, עמ' 268 
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וולך הנרדפת לרודפת,33 למי שייצגה עבורה באופן מובהק  הפכה את 
את "השירה העברית החדשה"  בספר שירת מרים מעידה דפנה שחורי: 
כמו  זו  פרקטיקה  ובן שמחון(   )הכוונה לשחורי  יונה"34  לזו  זו  "קראנו 
מבקשת לסמן אותן כ"בנות לאותה משפחה" של וולך, כממשיכות דרכה, 
כמי שנושאות את שמה, שם פרטי ושם משפחה כאחד 35 ובדומה ליחסים 
ובלשונה —  וולך,  בן שמחון להשתחרר מצִלה של  ניסתה  משפחתיים, 

"צריך להסיר את השומרים": 

ׁשֶל  רֹובִים  ָמנֹוַח/  נֹוְתנִים  ֹלא  ֵהם  ַהׁשֹוְמִרים/  ֶאת  לְָהִסיר  צִָריְך 
ַהּבְגִָדים/  ֶאת  לְָהִסיר  צִָריְך  ֵאיבַָריְִך/  ֶאל  ַהּזְַמן  ּכָל  ְמכֻּוָנִים  ַמיִם 
ִאָּמא/  ׁשֶל  ֶחְרדֹוֶתיָה   — ַהֶּדלֶת?"  ֶאת  "ָסגְַרְּת  מּוגָן/  ֹלא  ַהּבַיִת 
ֲאנִי  ַהּׁשֹופְִטים /  ֶאת  לְָהִסיר  צִָריְך  עֵיֻרָּמה"/  הֹולֶכֶת  ׁשּוב  "ַאְּת 
ּבֵינְַתיִם  ַהְּספִיִחים/  ֶאת  לְָהִסיר  צִָריְך  הֹו   --- ִהְרהּוִרים/  ְמלֵָאה 
ֲאנִי ַמְרּגִיעָה ֶאת ַהּצִּפִּיָה/ ּבְנֹוזֵל ַאלְּכֹוהֹולִי ַרְך/ ּבְפִּכְחּות/ לַָמְדִּתי 
ּלׁשְּתֹות/ ּגַם לְעַּׁשֵן / ַהּזְַמן ּבַָאְטמֹוְספֵיָרה ַהׁשְּפָעָתֹו ֵאינָּה נִּכֶֶרת/ 

צִָריְך ַרק לְָהִסיר ֶאת ָהעֲנָנִים 

כלומר  העננים",  את  להסיר  "צריך  הנוקבת  בשורה  מסתיים  השיר 
את השפעת שירתה של וולך )"כשבאתי לקחת אותה מהעננים"(  האם 
הביולוגית ויונה וולך מתערבלות כאן והופכות למה שכינתה ליכטנברג־

אטינגר "ה־אחרת הגדולה", ממנה תנסה בן שמחון להשתחרר כל חייה 
)בהמשך תשתבץ במקום סימבולי זה אמירה הס( 

בניגוד למיצובה העצמי כנרדפת ב"יונתן" והשורה הבלתי נשכחת "אני רץ על הגשר",   33
למשל 

דן אלבו )עורך(, שירת מרים, עמ' 44   34
על החשיבות הרבה שייחסה בן שמחון לשמות משפחה ושמות פרטיים מעידה השורה   35
הבאה מתוך השיר: "--- עַכְׁשָו אּוכַל לְיָעֵץ לְיַלְִּדי )ֲחנֹוְך(/ ֶאְמצָא ֶאת ַהֶּדֶרְך, ֹלא ֲאַחּנְֵך, 
ֲאׁשַכְנֵעַ / ֲאעַּצֵב ֶאת ַּתת ַהַהּכָָרה ׁשֶּלֹו ּכְמֹו עִַּמיַחי עִם ּבְנֹו    )ַמה ׁשְמֹו(/ ---"   בן שמחון 
מתייחסת כאן לשירו המפורסם של עמיחי "בני" ותוהה מדוע אין שמו של הבן נזכר  

לעומת זאת, לבנּה המומצא היא מעניקה את השם חנוך   
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בשנת 1982, כשנה לפני פרסום ספר השירים הראשון של בן שמחון, 
יצא לאור האלבום בציר טוב של המוזיקאים אילן וירצברג ושמעון גלבץ, 
שהלחינו את שיריה של יונה וולך. האלבום התנגן השכם והערב, והפך 
לחלק מפס הקול הקאנוני של ישראל  אין ספק כי שיריה של וולך שנכללו 
באלבום זכו לחלחל אל שכבות העומק של הישראליות, ורפרטואר שלם 
של מילים וביטויים הפך ל'אסימון מילולי' המסמל עדכניות ותחכום  בן 
שמחון הייתה ערה מאוד ל'מילון הוולכי הקאנוני' שנוצר לנגד עיניה, 
השתמשה בו לצרכיה וכך הטילה את התבנית התודעתית הפרטית שלה 
על המילים המסומנות  בדרך זו הפכו המהלכים היצירתיים שלה לסדרת 
פעולות של סימון וניכוס  בן שמחון לקחה תמרורים פואטיים בולטים 

והטעינה אותם במטען ביוגרפי אישי או אתני 
הדיאלוג האינטנסיבי עם וולך משתרע על פני רפרטואר נרחב: אל 
גריזלי  )"דובת  וולך  והבריאה העצמית שהציבה  תוך מודל ההיוולדות 
ויוצרת  שלה  האישית  הביוגרפיה  את  יוצקת  שמחון  בן  אותי"(  גידלה 
את השיר המפעים "נערה מן הרחם, לאן"; בתיבה "גשר" )"אני רץ על 
הגשר"( היא משתמשת בשיר "גשרייך זבים ממאמץ" )בספר מעוניינת 
לא מעוניינת( והופכת אותה לשֶלה, כשהיא כותבת על הגשרים הזבים 
ממאמץ אותם היא מנסה לבנות מול אביה ומול עולם הערכים שייצג 
עבורה, ערכים אותם מביע בישירות נוקבת ומרטיטה השיר "נערה מן 
של  שירה  עם  דיאלוג  מנהל  צמא  בספר  "סבילות"  השיר  הקטמונים"; 
המושא  הוא  ויזלטיר  מאיר  כי  דומה   — הקדושה"  הבתולה  "אני  וולך 
תחושותיי/  את  ואפסיד  'קדושה'/  "ארגיש  השירים:  שני  של  הגברי 
אליך" כותבת בן שמחון בלעג מר; "ימים קשים" של וולך )בשיר אֹויוֵי( 
הופכים ל"ימים רעים" )באותו ספר( אצל בן שמחון; השורה "אצבעות 
אבי כזאבים" )בספר מעוניינת לא מעוניינת( מרפררות לשירה של וולך 
"כשתבוא לשכב איתי כמו אבי"; ואף הטור השירי "ישו שלי המתוק", 
המצוי בטבורו של השיר "בורגני" לוולך, שימש עבור בן שמחון אנקול 

פואטי לבניית שיר שלם  
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כך כתב יוחאי אופנהיימר על השפעתה של וולך על בן שמחון: 

השפה המדויקת הרעננה שיצרה בן שמחון בשירתה, מושפעת 
)בעיקר מהרטוריקה הכמו־ וולך  יונה  משיריה המאוחרים של 

פסיכולוגיסטית ומהקצב ארוך הנשימה של הכתיבה(  עם זאת, 
בה  שאין  אינטלקטואלית  האנליטית  בשפה  שמחון  בן  בחרה 
ההתבוננות  עמדת  את  העדיפה  שהיא  כפי  ליריות,  הפלגות 
המרוחקת על פני עמדת ההתנסות שיש בה ענין מיסטי ומשיכה 

לחוויות קיצוניות המופיעות בשירת יונה וולך 36

אני סבורה שבן שמחון נמשכה אף היא לחוויות קיצוניות והיה לה 
עניין רב במיסטיקה, כפי שמעידה למשל השורה הבאה מתוך מכתבה 
אושפזתי  שגם  מיסטי  טריפ  לי  היה  יקירי,  "תראה,  לויזלטיר:  הגנוז 
בגללו "37 באחרית הדבר לספר אקזיסטנציאליזם חרד כתב עליה בצדק 
שלה  העולם  "ראיית  הקרוב:  ידידה  שהיה  מי  שלוש,  שמעון  המשורר 

פסיכולוגית ומיסטית"  
אופנהיימר עומד נכוחה על המישור המשותף עליו עומדות שתיהן: 
הרטוריקה הכמו־פסיכולוגיסטית, האינטרוספקציה האובססיבית, שאצל 
בן שמחון הייתה טבולה גם במטענים אתניים ומעמדיים מובהקים  אולם 
לטענתו  אותו  השירי",  הנשימה  "קצב  בעניין  קביעתו  על  חולקת  אני 
הקצרים  בשיריה  דווקא  היה  וולך  של  כוחה  מוולך   שמחון  בן  למדה 
והמתומצתים, ביכולתה לאחוז עולמות תוכן גדושים ועמוסים במילים 
ספורות  שיריה הידועים ביותר הם אלו הקצרים, הליריים־סוריאליסטיים, 
פואטיקה  מייצר  וולך  אצל  הארוך'  'השיר  מודוס  דווקא  בכדי:  ולא 
זאת,  לעומת  בן שמחון,  התקבלותם   על  וסבוכה שהקשתה  אניגמטית 

שלטה בסוגה זו שליטה מיטבית  

יוחאי אופנהיימר, מה זה להיות אותנטי, עמ' 19   36
מירי בן שמחון, "מכתב למאיר ויזלטיר", בתוך: לשכון בתוך מילה, עורכת: קציעה   37

עלון, גמא, 2015, עמ' 73 
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ה'חיכוך  את  גם  תחשוף  השתיים  של  בשיריהן  עומק  התבוננות 
הפואטי' החד־כיווני ביניהן, את 'המודוס המגעי' של בן שמחון, מודוס 
שיגיע לכדי שיא והתפוצצות ביחס לאמירה הס  נקודת השבר תתגלה 
יתבצע  הפואטי  הקול  למציאת  והמאבק  האינטנסיבי  הדיאלוג  כאשר 
לא אל מול המערך ההגמוני, שויזלטיר ו־וולך הם מייצגיו המובהקים, 
אלא בעיקר אל מול הפואטיקה של חברתה הקרובה אמירה הס  מוטת 
הכנפיים השירית כמו מצטמצמת — העימות אינטימי, מכאיב  זהו ריב 
השתיים  בין  "היחסים  המשפחה   בתוך  מר  מאבק  חברות־אחיות,  בין 
היטלטלו בין הערכה ואהבה מכאן, עוינות וקנאת סופרים מכאן,"38 כותב 

דן אלבו, שהכיר היטב את שתיהן ואת מערך היחסים ביניהן  

ואהפוך ילדה ממלמלת39

ביחסים  להשתחזר  הוא  גורלה   ]   [ הראשונית'  היחסים  "'טראומת 
נאבקה  שמחון  בן  ליכטנברג־אטינגר   טוענת  נוספים",40  משמעותיים 
בעוז כנגד 'שני האבות' )היזכרו באבחנתה הנכוחה של סתיו( של השירה 
וויזלטיר  אולם המאבק המר ביותר התנהל  וולך  העברית בת זמנה — 
אכן  ולוולך,  לויזלטיר  בניגוד  אשר  הקרובה,  חברתה  הס,  אמירה  מול 
מוקמה בעמדה הסימבולית של 'האם הגדולה'  מערכת היחסים הממשית 
ונמשכה למעלה מעשרים שנה,  סוערת  הייתה  בין השתיים  והפואטית 
עד למותה בטרם עת של בן שמחון  דומה כי אין בשירה העברית כולה 

ביטוי פואטי כה עז, עמוק וכואב ליחסים בין שתי משוררות  
של  ההתחלה  נקודת  את  בפני  חשף  שמחון  בן  של  בעיזבונה  עיון 
הדיאלוג הפואטי האינטנסיבי בין השתיים  לפתע נגלתה הקומה הנסתרת 
של השיר "ארכאיזם", מתוך הספר שבולת דקה בכד חרס עתיק, אשר 

דן אלבו )עורך(, שירת מרים, עמ' 32  גם המשוררת הירושלמית שלי אלקיים הייתה   38
חברתה של בן שמחון, אך היחסים עימה היו פחות קרובים  

גרסה ראשונית של פרק זה מצויה בספר: עדות היופי וחוקת הזמן — על שירתה של   39
אמירה הס, עורכת: קציעה עלון, גמא, 2016, עמ' 83-48 

ברכה ליכטנברג־אטינגר, "האחרת החתומה בגוף", עמ' 126    40
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בגרסתו הראשונית הופיע תחת הכותרת המסגירה: "אלתורים בעקבות 
פניה שנתנו  על  "כרעלה  הניצחת:  בשורה  מסתיים  אף  השיר  אמירה"  
דבר  של  בסופו  שהופיע  כפי  השיר,  הבירה"   עיר  אבותיה/בבגדד  לה 
בספר, נוקה מכל סממן מזהה ומכל זכר לאמירה הס  להלן שני השירים, 

הראשון הוא זה הנמצא בארכיון — "אלתורים בעקבות אמירה": 

ַאּיָלִים ֲחׁשִיבָה נֹוגַעַת/ ּבְהֹונֹות ַחׁשְַמל  ַמּגַעַת אֹור/ עֹפֶר  ֲחׁשִיבָה 
ּבֲַחׁשִיבָה/  ִקבְעֹונֹו/  רֹוֵחץ  ַמֲאוַּיָיו  ְקלֹון  עַפְעַף/  עַד  ִמַּתֵּמר  נֹגַּה/ 
ַמֶּתכֶת  טַֹהר/  ׁשַעֲֵרי  ֱאלֵי  ִמְתַּדּפֵק  נִגְַמעַת/  ׁשִיָרתֹו  ּבְִאיׁשֹונָיו 
צְלִילָם/ ִרּקּועָיו זָָהב מֹולִיְך/ ְרִקיעָיו ַאֲהבָה/ ּגַם ִמְריָּה נֹוֵהר עַנְנֵי 
ֹלבֶן/ וְַהִהיא נִבְעָרֹות ִמּלֹוֶתיָה/ נִבְלָחֹות ּכִבְדֹלַח ּכֹוזֵב/ ֵאין ּבֹו ֶרֶחם 
עַצְמֹו/ ֵמַרְחָמּה ּתֹוצִיא ִמּלֹוֶתיָה ׁשְאּובֹות/ ּכְֵמי ּבְֵאר צְלּולִים/ אּולַי 
ֵמיֶמיָה/  סֹובְִאים  ׁשֵֶאינָם  ִמּלֹוֶתיָה  סּוִסים  עְֶרוָָתּה /  עַל  צְלּויֹות 
ׁשֶֹקת  עַל  ּגְהּוִרים  ִסבְלֹוֶתיָה/  יְֵמי  ּכְיֹובְלֹות  ּבְַדֲהָרָתם  עֹוְמִדים 
ַרְחָמּה/  ּבְַאְסֵמי  ׁשֶַּמְחּבִיָאּה  ׁשִגְעֹונָּה  ּבְעֻּלֵי  ִמִּמְרָּדפָם/  ּגְעּוִרים 
ּגַעְּגּועֶיָה ׁשָוְא  ֲאנּוִסים עַל ֹרבֶד ׂשִנְאֹוֶתיָה/ לַּׁשָוְא ּכָל  ּגַם ַרֲחֶמיָה 
ּגְִמיעֹוֶתיָה/ סֶֹמק לְָחיֶיָה נְִרּפַס/ ַּתַחת ִמׁשְָקפֶיָה ׁשָם ַּתְסִּתיר עֵינֶיָה 
וְלַַהט/ נְׁשִימֹוֶתיָה ֲחסּוכֹות ּגְנּובֹות ּכִבְַדל ֵמיֶמיָה/ ׁשֹופֶֶטת ּבְנַעֲלֶיָה 
ּדֹפֶק ִרצְּפִָתי/ ְרכּונָה ּבִינָָתּה עַל ָּדפְִקי ְמתֹם ֹלא ֵּתַדע הֹוֵסף/ עָלֶיָה  
לָּה  ׁשֶּנְָתנּו  ּפָנֶיָה  עַל  ּכְִרעָלָה  ּבַּכֹוס/  ׁשֶּנְָתנַָתם  ּכְעֶָסיָה  ּפְזּוִרים 

ֲאבֹוֶתיָה/ ּבְּבַגְָּדד עִיר ַהּבִיָרה 41

הכותרת  בדפוס תחת  הופיעה  המצונזרת, אשר  הסופית,  גרסתו  וזו 
"ַאְרכִָאיזְם": 

ֲחׁשִיבָה ַמּגַעַת אֹור/ ּכְעֹפֶר ַאּיָלִים ֲחׁשִיבָה נֹוגַעַת/ ּבְהֹונֹות ַחׁשְַמל, 
ּבִינָה עַל ִרצְּפָָתם/ ִמַּתְּמִרים, ּבְִָאים ּפְנִים עַפְעַּפַי/ נְחּוׁשִים ּכְִאּוּויְְך 
ּדֹוֲהִרים/  סּוִסים  ַמְרּכְבֹות  ֲחׁשִיבָה  לְַסְרעַּפַי /  ְרתּוִקים  ּבֲַחׁשֵכָה,/ 
וְרֹוֵחץ ִקבְעֹונָם עֲלֵי רּוַח נֹוׁשֵב/ ַאַחר ּגְהּוִרים עַל ׁשֶֹקת ּכְׁשִּכֹוִרים/ 

שיר מתוך העיזבון   41
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וְרֹובְצִים ע ַל ִמפְְּתנֵי ִמְסּפֹוא ִמּלִים/ ֶּתבֶן ּובָר ּופֶֶרא ּכְרּוַח הֹולְֵך / 
ּתֹוְך  ֶאל  צָלּול  נֹוֵהר  צָלּול  טַֹהר/  ׁשֶל  ַמעְיָנֹות/  ֶאל  ִאְּתָך  וְׁשִיבָה 
וְַאֲהבָה  ִמְריִי —/  ִמֶּמּנִי  זָָהב מֹולִיְך קֹולְָך —/ הֹולְֵך  ּוצְלִיל  ָּדַמי/ 
ּבְִרּבֹואֹות ּפִּנֹוַתי / ַאֲהבָה ַמּגַעַת אֹור/ וְַדְרכֵי ַהְמֶלְֶך ּבָּה — נִפְָּתלִים 
ִמּנְָחלִים/ ְמעֻלְפֵי ֵריַח ׂשַלְמֹוַתי/ ּכַּמֹר/ וְעֹפֶר ַאּיָלִים נֹוגֵעַ/ וְהֹולְֵך 

עַד לִבְהֹונֹוַתי אֹור/ ּכִי/ ֶמלְֶך  

בן  של  השני  ספרה  עתיק,  חרס  כד  בתוך  דקה  שיבולת  הספר 
אור  שראה  מעוניינת  לא  מעוניינת  לאחר  ב־1985,  פורסם  שמחון, 
הס,  אמירה  של  הראשון  ספרה  שיגעון,  נוטף  וירח  ולאחר  ב־1983, 
שראה אור ב־1984  דומה כי התיאור המדויק ביותר להתקבלותו של 
ספרה הראשון של הס לשדה השירה העברית נכתב דווקא לאחרונה על 

ידי החוקר עידן צבעוני: 

וירח  הס  אמירה  של  הראשון  ספרה  אור  ראה   1984 בשנת 
נוטף שגעון  לומר עליו שהוא ראה אור הרי זו לשון המעטה 
בירוקרטית — הוא שוגר, שוגר לשומקום  שכן מיקומו בשדה 
הספרות הישראלית היה חסר, נטול הקשר  ומכיוון שהיה נטול 
עבור  הקשר  נטול  גם  כשלעצמו  ומוזר  מסוים  ובמובן  הקשר, 
הספר  "שיגעון"   המסמן  תחת  נכתב  הוא  עצמה,  המשוררת 
יהודה/  יצחק  חיים  בת  סלימה/  בת  אמירה/  "אני  כך:  נפתח 
הפתיחות  אחת  הדעות  לכל  זו  השלום"   עליו  יחזק־אל  בן 
הספר  ומשם  הישראלית,  בשירה  המזהירות  הפרפורמטיביות 
לא  הזאת  הזהות  ובמדיטציה   בהזיה  בתפילה,  בטרנס,  נוסק 
יציבה, נזילה, מתפרקת לקורא בין השורות והמקצב המסחרר: 
פעם היא עשתורת, פעם מריה, פעם בתולת ים, פעם בת ִמְדיָנִי 

ועוד ועוד 42

עידן צבעוני, "שפתי סוד־שם: מדרש מלאך על ירח", בתוך: עדות היופי וחוקת הזמן,   42
עמ' 207   
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נעה  היא  פואטיקה;  של  לחלוטין  אחר  מודוס  הציגה  הס  אמירה 
ברגיסטרים אחרים של השפה, כֵאלו שנתפסו על ידי בן שמחון כמיושנים 

וארכאיים, כשם שירּה — "ארכאיזם"     
לא  האפשרות  האחרת':  'האפשרות  את  שמחון  בן  בפני  הציגה  הס 
להידמות  לנסות  לא  העברית',  השירה  'מובילי  עם  בדיאלוג  להיות 
להם ולא לאמץ את אורח חייהם  בן שמחון מוצאת עצמה נקרעת בין 
היא  מגששת   היא  מהן   אחת  אף  על  לוותר  לא  ומחליטה  האופציות, 
מנסה לכתוב כמו אמירה הס, לכתוב תחת תכתיבי האופציה הפואטית 
שמוצעת לה כאן  היא מפרסמת את השיר, בשינויים המתבקשים  עדות 
מכרעת לחיפושיה של בן שמחון אחר המודוס הפואטי הנכון לה נמצאת 
בדבריה לויזלטיר במכתבה הגנוז אליו: "יש שני שירים בלבד שהייתי 
ו'ארכאיזם'  מעונינת  לא  מעונינת  מתוך  שיר'  'לקראת  שתקרא:  רוצה 
'ידידים מבית טוב'  מתוך שיבולת דקה בתוך כד חרס עתיק  אולי גם 
מהספר הראשון" 43 היא מחכה לשיפוטו של ויזלטיר, ורוצה לשמוע אם 
עליה לפסוע בשביל של "ארכאיזם", של הס, או בשביל של "לקראת 
היא  השאלה  על  יענה  ויזלטיר  כי  ציפייתה  ה'נורמטיבי' )!(   שיר", 
סימפטומטית לקושי הגדול שלה לקרוא את המציאות  זו אינה שאלה 
סתמית עבור בן שמחון: הסוגיה כמו מי לכתוב מקפלת בתוכה תהייה 
קיומית ממש, משום שעל פי תפיסתה, השירה עליונה על החיים ועדיפה 

עליהם, ואינה רק בבחינת תחליף להם  
את  רדפה  הזהות  שאלת  להיות?  מי  כמו  אונטולוגית:  שאלה  זוהי 
עצמה  את  בוראת  היא  כאשר  כמשוררת   הווייתה  מראשית  שמחון  בן 
האידיאליות  הנסיבות  לא  הן  שלה/  הטבעיות  "הנסיבות  כי  ומציינת 
שלה" )בשיר "נערה מן הרחם, לאן"(, מהדהדת התהייה מי הייתה לו היו 
נסיבותיה נסיבות אידיאליות, לטעמה  לו הייתה מתממשת התאמה חד־

ערכית זו, מה היה המודוס הפואטי בו הייתה כותבת? לטעמי, הכרעתה 
הפנימית־האינטימית  תשובתה  מתוך  גם  נבעה  ההגמונית  הפואטית 

ראו: מירי בן שמחון, "מכתב למאיר ויזלטיר", בתוך: לשכון בתוך מילה, עמ' 73    43
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נולדה בשכונת הקטמונים למשפחה ממוצא מרוקאי  לולא  זו:  לשאלה 
הייתה כותבת כמו וולך וויזלטיר, ולכן עליה לכתוב בדומה להם, ולא 

בדומה להס  
אני?"44  "מי  והשאלה  לכידה  לזהות  עצמה  את  להתאים  הקושי 
עוברים כחוט השני בכל אחד מספריה  במעוניינת לא מעוניינת היא 
כותבת )בשיר "סאון של הרבה אנשים"(: "--- איש אינו יודע שכשהיא 
לעצמה/ היא מניעה את אגנה בריקוד אוריינטלי סחרחר/ --- מעצבת 
דמויות משתנות של עצמה/ כל פעם מחדש";  בצמא, בשיר "חוב רגשי" 

היא כותבת: "אתה נתון קבוע מדי ואילו אני/ משתנה בכל רגע נתון"  
ב"שיר ארס־פואטי" בספר אקזיסטנציאליזם חרד היא מצהירה ללא 
כחל וסרק: "אני דשה בבעיות זהות", ובשיר "שיחה שכבר נעשתה" היא 

מצהירה בכנות נוגעת ללב: "את עצמי רציתי ממך" 
בנוסף לשיר "ארכאיזם" המדבר בקולה של אמירה הס, מצוי באותו 
קובץ, שיבולת דקה בתוך כד חרס עתיק, שיר המוקדש במפורש להס: 
בן שמחון  זו דחסה  בכותרת  כי  דומה  ואדיפלי"   מזרחי  ידידותי  "שיר 
את הידידות, האדיפאליות והמזרחיות שאפיינו את יחסיהן  כבר בשורה 
הראשונה היא מתארת את הס בחדות כ"בעלת המסכות", כמי שיכולה 
הפואטיקה  את  מתארת  ובהמשך  מרובה,  בקלות  וזהות  פנים  להחליף 
ומבריקות  חודרות  אבחנות  הן  אלו  מדווחים"   הוריקן  כ"שדות  שלה 
שמציבות את בן שמחון כפרשנית ראשונית וחדה של יצירתה של הס 45 

להלן השיר: 

ּבֹוִאי ַהְרִאי לִי ּפָנִים ֲחָדׁשֹות/ ְּתנִי ֶאת ּפָנַי ֶאל ּתֹוְך ַמֵּסכֹוַתיְִך/ ּבְָרִרי 
ַהּמּוָקׁשֹות  ֶאת  ּכְָך  ַאַחר  ׁשֶּבֵינֵיֶהן/  וְַהׁשְקּופֹות  ָהֲאוִיִרּיֹות  ֶאת  לִי 
וְַהּׁשְחֹוֹרות/ ֵאּלֶה ׁשֶַאְּת ַמְסִּתיָרה ּבְֵתבַת ּפַנְדֹוָרה ַאְרכִָאית/ ִמּׁשֶּלְָך 

המשוררת שלי אלקיים, שהייתה מיודדת עם בן שמחון, אף סיפרה לי כי בן שמחון   44
נהגה להציג את עצמה לעיתים בפני אנשים כ"שלי אלקיים"  

לדיון ביצירתה של הס ראו: עדות היופי וחוקת הזמן — על שירתה של אמירה הס,   45
עורכת: קציעה עלון, גמא, 2016 
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ּוִמּׁשֶל ֲאבֹות ֲאבּוַתּיְִך/ וְַאל ִּתְהיִי ִמְתעַּכֶבֶת עַל ּבֶָהלִָתי/ ַהְרִאי לִי 
ּפָנִים, ַמׁשְָמעּות/ ּופְנִים / ַאַחר ּכְָך נְנַַּתח ַמּצָבִים נְתּונִים/ ּבְִאזְֵמל 
חֹומֹות  ּבָם  נִבְנֶה  לֲַחלֹומֹות/  ָקׁשָה  ְמצִיאּות  נָבִיא  צֹור/  ֵמֶאבֶן 
ְמאֹד  וְֶאְדַאג  ֲהבָלִים/  ׁשֶַהּכֹל  לְָך  ַאְרֶאה  ֲאנִי  ַחּלֹונֹות/  וְנְִקּבַע 
ׁשֶֶאְהיֶה ֶאלְַסִטית/ ֶאְתַקּפֵל ּכְׁשִֶּתְרצִי/ וְַאכְּפִיל ֶאת עַצְִמי ּכְׁשִֶּתְרצִי/ 
וְָאִריב ִאָּתְך אּולַי/ וְֶאְתַרּצֶה ִאם ִּתְרצִי / וַַּדאי ַאְרּגִיׁש ּכְמֹו ׁשִּבֹלֶת 
ׁשֶּלְָך /  ַהְמֻדּוִָחים  ַההּוִריָקן  ּשְדֹות  לְיַד  עִַּתיק/  ֶחֶרס  ּבְכַד  ַּדָּקה/ 
ַאְּת ַּתּכִיִרי ּבִי ִמּיָד:/ ָאבִי ָהיָה ָאִחיו ַהּבְכֹור ַהָּמֳאפָל ׁשֶל קֹוֶהלֶת/ 
זֹוֵמם־ְמזִימֹות־ַמּזִיעַ/  ׁשֶּלֹו/  ָהָרָחב  ַהּפִיֶקה  ּבְַחּלּוק  ָהיָה  ּבַּבַיִת 
לְָהׁשִיב לְעַצְמֹו ֶאת ַהּבְכֹוָרה/ זֹאת ַהִּסּבָה ׁשֶָהיָה קֹוֵדר ׁשִבְעַָתיִם/ 
ָהיָה  ַהּנְכֹונֹות"  ַהֶּטכְנִיקֹות  וְִתְחּכּומֹו ּבִלְִּתי־לֵֶאה/ "יֵׁש לִלְמֹד ֶאת 
לְבֵית  קֹוַדַחת  לֶכְִּתי  לִפְנֵי  ִמֶּמּנּו/  לִלְמֹד  ֲאמּוָרה  וְָהיִיִתי  אֹוֵמר/ 
ַהּזֹו  ַהּגְבִָהים  וְֶאנְַקת  ּבְיֹוֵתר/  ַהָּדם  ְקרּועֵי  ׁשֶַהּזְבִָחים  ַהְמׁשֻּגָעִים/ 
ּפֻלְָחנִּיִים,  ְּדבִָרים  ּׁשִֶּמַּתְחָּתם/  ּוַמה  ּׁשֵֶּמעֲלֵיֶהם  ַמה  ַהחּוׁשִים/  ׁשֶל 
ַקַּמִאּיִים,/ )ּפְִרִאּיִים ִמיֵמי ַהּבְִריָאה וְַתְרּבּוִתּיִים ׁשֶל עֹוד ַאלְּפַיִם(/ 
ֵאינָם ִמְתָרּצִים לִפְנֵי ָהֵאלִים / "יֵׁש לִלְמֹד ֶאת ַהֶּטכְנִיקֹות ַהּנְכֹונֹות" 
ָּתנִיעִי  וְַאָת  ּבְִקלָפִים(/  ּכֻּלָם  ֶאת  ְמַסֵּדר  ָהיָה  )ּבַּבַיִת  אֹוֵמר/  ָהיָה 
ְּתבְַּקׁשִי  ִּתגְנְִחי/  "ּכֵן"  ִטּכְִסי/  ִמזְָרִחי  ִהזְַּדהּות  ׁשֶל  ּבְנִיעַ  ֹראׁשְֵך 
ַאּבָא/  ֶאת  וֲַאָתֵאר לְָך  זֹאת ָאׁשּוב  ּובְכָל  ִמֵּדעֹוָתיו/  ַּדעְִּתי  לְָהִסיַח 
ּגִָמיׁש  ּפֹוֵסע  ִהְתעְַּמלּות/  ּובְנַעֲלֵי  ּבֹוֲהִקים/  לְבָנִים  ְטִריקֹו  ּבְבִגְֵדי 
עַל ּכְבִיׁשִים ְסלּולִים ׁשֶל ַאְספַלְט/ וְֶחֶרב ׁשֶל ַסיִף ֲאחּוזָה ִמְתַהּפֶכֶת 
ּבְיָָדיו/ ְּתנּועֹוָתיו ּכְֵתפִּיֹות, ִמְתעַּוְתֹות ּבְֵחן ּגַבְִרי ׁשֵָקט ְמאֹד/ ּגּופֹו 
ׁשָמּור, ְמעָֹרב ּבְִתנּועֹות ַקּלִילֹות ּבִלְבַד/ )ַהִּמׁשְַמעַת ַהּפְנִיִמית ׁשֶּלֹו 
 /540 מס'  ּבְַך  ׁשֶל  ּופּוגָה  טֹוָקָטה  ּכְמֹו  ִמְתנַּגֵן  ּכֻלֹו  ּדֹפִי(/  לְֹלא 
ֶאלֶגַנְִטי, ׁשָפּוי, ָמֵתָמִטי וְנִַּקי —/ ַמּׁשֶהּו הֹופְֵך ּבִלְִּתי ֻמּשָֹג/ ַמָּמׁש 
ֶאְהיֶה  ּגָפְִרִתית/  וְֶאֱהפְֹך/  לָגַעַת  ֶאְרצֶה  "ַאּבָא"  ֶאצְּבְעֹוַתי/  ּבְתֹוְך 
נּופְִריִתית/ ּוְסגֻּלֹוַתי ֲאבִיׁשָג ַהּׁשּונִָמית/ וְֹלא ֶאּפָגֵׁש ִאּתֹו לְעֹולָם / 
ּבִִּתי,  ּבִִּתי,  ׁשֶּיְִקָרא  ׁשִיָטה/  ׁשֶל  ּבַֹעֲנָפִים  ֹראׁשִי/  ַמְחלְפֹות  ֲאַסּבְֵך 
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ּבִִּתי/ וְיַּלִיט ֶאת ּפָנָיו ּבְיָָדיו/ וְֹלא יֵַדע נַפְׁשֹו/ יִּכֵָמר לַָדעַת ּבְיִּסּוָריו/ 
ּכָל   /— ֵמעַצְמֹו  עֶצֶם  ׁשֶָהיִיִתי  עֶת  וְעִצְבֹונֹו/  ִאּסּוָריו  ְּדמּותֹו,  ַמה 
ּבְִתנּועֹות  לָלֶכֶת/  לֹו  ַאּנִיַח  ּכְָך  ַאַחר  ֵמעַצְמֹו //  עֶצֶם/  לִי  ׁשֶָהיָה 
ֶאצְּבְעֹוַתי  וְֶאעֱשֶֹה  ּבְׁשְַמּפֹו/  ֹראׁשִי  ֶאְחּפֹף  וֲַאנִי  יַעֲבֹר //  ִאִּטּיֹות/ 
ַהּזְַמּנִים  לּוַח  ּפִי  עַל  ְמאֹד  ֲאַדּיֵק  ּבַ"ָּקפֶה"/  ִאּתֹו  וְֶאּפָּגֵׁש  ַמנִיקּור/ 

ׁשֶּלֹו/ ׁשְעֹונַי ַהּבִּיֹולֹוגִּיִם ׁשְמּוִרים, ֹלא ְמעָֹרבִים  

"ּכְמֹו  בשורות  תמטית,  מבחינה  מסתיים,  השיר  של  הראשון  חלקו 
שיבולים  הממשית,  החפצים  בספֵירת  עִַּתיק"   ֶחֶרס  ּבְכַד  ַּדָּקה/  ׁשִּבֹלֶת 
בכדי חרס שהוצבו בסלון הישראלי עד לא מכבר סימנו קשר אותנטי 
למיתוס  האדמה,  לעבודת  כאייקון   — השיבולים  הארץ   אל  ואמיץ 
ביגיעה   אדמתו  את  וקונה  בשדה  כפיים  עבודת  העובד  החדש  הצבר 
כד החרס העתיק סימל שורשיות, והעיסוק האובססיבי בארכיאולוגיה, 
שאפיין את מדינת ישראל בעשורים הראשונים, בנה עבר קדמוני שיש 
תרבות  לגיבורי  דיין  ומשה  ידין  יגאל  של  הפיכתם  לתחייתו   לשאוף 
הייתה ממסמניה המובהקים של רוח הזמן ההיא  ה"שיבולת דקה בכד 
דקורטיבי   במסווה  משמעויות  של  קפסולה  כן,  אם  היא,  עתיק"  חרס 
עבור בן שמחון משמשת מטאפורה זו לבחינת אופן השתקפותה במראה 
החברתית  היא תופסת את עצמה כמי שמועברת תהליך של אקזוטיות 
והחפצה, המצמצמת אותה לתמונה אחת שמשכיחה את המורכבות, את 

הממש  היא הופכת לחפץ קישוטי  
חרס  בכד  "שיבולת  בקונסטרוקציה  העיקר  את  מאתרת  שמחון  בן 
עתיק" — את המוות הטמון בה: השיבולת המנותקת מן הקרקע, הכד 
ּכְמֹו  ַאְרּגִיׁש  "וַַּדאי  המשפט  שימוש   חסר  והוא  מים  עוד  מכיל  שאינו 
להשתתפות  הדרישה  עבורה  כי  אומר  עִַּתיק"  ֶחֶרס  ּבְכַד  ַּדָּקה/  ׁשִּבֹלֶת 
מות  הינה  שהיא,  ממי  שונה  להיות  התביעה  החברתי,  המסכות  בנשף 
האני  הרדוקציה למונחי האחר, לבישת מסכותיו, טומנת בחובה מוות 46

ראו: קציעה עלון, אפשרות שלישית לשירה, עמ' 136   46



225

הס מלוהקת בשיר כבת זוג הולמת לאב בשל המזרחיות המשותפת 
מכך:  פטורה  עצמה  רואה  יותר,  הצעירה  שמחון,  בן  כאמור,  לשניים  
"וְַאָת ָּתנִיעִי ֹראׁשְֵך ּבְנִיעַ ׁשֶל ִהזְַּדהּות ִמזְָרִחי ִטּכְִסי/ 'ּכֵן' ִּתגְנְִחי/ ְּתבְַּקׁשִי 

לְָהִסיַח ַּדעְִּתי ִמֵּדעֹוָתיו/ ּובְכָל זֹאת ָאׁשּוב וֲַאָתֵאר לְָך ֶאת ַאּבָא"  
המענה של הס הופיע בספר השירים הבא שהוציאה, שני סוסים על 

קו האור )1987(  להלן חלקים מהשיר של הס על בן שמחון:47

וְזֶה ַהּזְַמן/ ׁשֵֶהם ׁשֹוֲאבִים ֵמֹראׁשִי ַחׁשְַמל/ וְיָשִֹימּו אֹותֹו ּבְִמכֹונֹות/ 
אֹוִתי/  יָשִֹימּו  ּכִלְַאיִם/  ּבְַמעְּגְלֹות  ֲאפִּלּו  ּבִחּון/  ּכְַרִטיֵסי  יַעֲשֹּו  ּגַם 
ֲחצִי ַמעְּגָלִית/ ֲחצִי ּבְֶאלִיּפְַסת זְַמן יֹוׁשֶבֶת/ ּבֵין ַהַּמעְּבָרֹות/ יְַדּבְרו 
לִי  יָבֹוא  ָהאֹוִתּיֹות/  ִמּפְנֵי  ְמאֹד  ִמְתנַּכֶֶרת  וֲַאנִי  זָָרה/  ּבְשָֹפָה  ֵאלַי 
ּכְֵאב ֹראׁש ּבְַאנְּגְלִית/ ּוּבְבֵית ֶהָחזֶה יֵׁש לִי ֲאוִיר ּכֹוֵאב/ ּבִנְִסיעֹות 
זְַמן/  לְִסּפֹר  לְׁשָעָה  ִמּׁשָעָה  נֹוֶדֶדת  ּבָעֶֶרב/  ׁשֵׁש  עַד  ּבַּבֶֹקר  ׁשֵׁש 
וְָקמֹות/  עֹולֹות  ַהְּמנֹורֹות  ּגַם  עַׁשְּתֶֹרת/  ֵאינֶּנִי  ּוכְבָר  ֲאוִיר  לָגַעַת 
וְנִׁשְַקפְִּתי  ָהרּוַח/  ֶאּפִילֶּפְְסיַת  ִמּתֹוְך  רֹוגֵׁש/  ַהַחׁשְַמל/  ּבְִהְתּפַּצֵל 
נֹוַסעַת צְִריבַת אֹור/ ּכְִאּלּו נִשְַֹרפְִּתי ּבָאָֹהלִים ּבְלִי ֲאָדָמה/ עְֻקצַצְִּתי 
ַרק  ַּדּיִי/  טַֹהְרִּתי  וְֹלא  ּבְכִי/  ַהְרּבֵה  ִמֶּמּנִי  וְנָפַל  ַהחֹול/  ּבְַאְדַמת 
ַמׁשְִחים עֹוִרי/ ְמׁשֵַּקף ׁשִזְפֹון עָָמל/ ּוצְעַָדי נְפִילִים/ ֲאנִי ֹלא ֲאַקּנֵא/ 
ּבXXְ ּבַת ׁשְִמעֹון/ ׁשֶַּמְמׁשִיכָה ִהיא לְִהְתעַּלֵף/ ּבֲַאנִינּות ְמצּולֹות/ 
וְׁשַלְׁשְלָאֹות/  וְיָשִֹימּו ּבְיֶָדיָה ּכְבָלִים  וְַתְמִריא ּבֵין ִקירֹות לְֶהְסּגֵר/ 
ֲאנִי   //— ּכָכָה  וְֹלא  ּכָכָה  ׁשֵֶּתצֵא  אֹוָתּה  לְכַּוֵן  רּוָחּה/  ֶאת  לֱֶאסֹר 
ּגַם  ֱאנֹוׁש/  נֶָחַמת  לָּה  וְעָשִֹיִתי  רֹועֶֶדת/  ׁשְִמעֹון/  ּבַת  ֶאת  ָרִאיִתי 
לְעְֶריָה  עְֶריָה  ֲאבָל  ּבַּׁשָֹרׁשִים/  עָמֹק  אֹוָתּה/  לְנֵַחם  ִהְתּבַּיַׁשְִּתי  ֹלא 
נִׁשְֲאָרה/ עְֶריֵָתנּו ֹלא ִמְתַחּלֶפֶת / עַכְׁשָו ֵמֲחַמת ּכְֵאב מַֹח/ ְסגּוָרה 
ִהיא ּבְֵתל ַהִּקירֹות ָהֵהם/ ּבְבַיִת לְֹלא מֹוצָא/ וְשַֹעֲרֹוֶתיָה עַל עְֶרוָָתּה 
ׁשְחֹורֹות ּוְמֻתלְָּתלֹות/ ּכְפִּתּול מִֹחין ְמֻסּבְָך/לֵאמֹר:/ ְּדכִי ָהַאֲהבָה/ 

למרות ששמה של בן שמחון אינו מוזכר בשיר במפורש, בשיחה עמי אישרה אמירה   47
שני סוסים על קו האור, עם  הס כי אכן מדובר במירי בן שמחון  ראו: אמירה הס, 

עובד, 1987, עמ' 64  
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ְמצּולַת קֹול ָהעַׁשְּתֶֹרת/ ּכְִמהֹונֹות ַהּנִשְֹּגָב/ ַהּבִלְִּתי ֻמּשָֹג ּבְִהָּמצְאֹו/ 
ֻמּשָֹג  ַהּבִלְִּתי  יָמּות  ִאם  ַהּגַעְּגּועִים/  ּומֹות  ַהּגַעְּגּועִים/  נְהֹות  הּוא 
ַהַּקּיָם // ּכְמֹו ׁשֶָהלְַך ָאבִי ִמְסַּתּגֵל לְַחּיֵי ָמוֶת/ ּוכְבָר ֵאינֶּנִי עַׁשְּתֶֹרת 
 XX /ּבַת ׁשְִמעֹון/ ִהיא ֹלא רֹוָאה ֶאת מֹות ַהְּמצִיאּות XX ֲאבָל /—
עֹוד חֹולֶֶמת ּפֵׁשֶר/ XX עֹוד ּכְבּולָה/ לִַּמימּונָה/ לְִסעַֻּדת ַחג ּבְגַן 
ָמַסִריק/ לְָסֵרק ֶאת ֶהְמיַת עְֶרגֹונָּה —/ עֹוד ּגֹולָה XX/ ּבְתֹוְך ּגֹולָה/ 
לְִהיֹות ִמְקָּדׁש ְמעַט/ לְָאבְָדנָּה/ עֵינֶיה ֹלא יְִראּו ּבַעֲליל/ ַרק לִּבָּה 
יָחּוׁש/ ֶאת ֶחְרַּדת ַהּגַּנִים ָהֲאבּוָדה// ּפָנֶיָה ִחוְִרים/ ַרק יֶָדיָה יִׁשְְטפּו 
וְִהיא ֹלא ֵּתַדע/ ׁשֶּבַּׁשָנִי ֻרַחצְנּו/ לִלְּבֹׁש ַאְרּגָָמן/ וְַאְרּגָוָן צֶבַע ַהּכְֵאב/ 

לּובֵׁש לָבָן/ וְִהיא ּבִכְתֹנֶת ְמׁשֻּגָעִים — 

למי  שמחון,  לבן  עצמה  את  הס  הפכה  השיר  של  הראשון  בחלקו 
אושפזה   בו  המשוגעים  בבית  חוויותיה  את  וממללת  בשמה  שדוברת 
בספרי שושנת המרי השחורה דנתי בדיוק באפיון הפואטי הייחודי הזה 
של הס — יכולתה לדבר בקולו של האחר כמעט בשלמות, אם כי בהקשר 

אחר 48
השיר עצמו מנהל דיאלוג עם השירים "נערה מן הקטמונים" ו"נערה 
 "mal detête מן הרחם" של בן שמחון  שורות כמו "ִהיא ְמבֶָּקׁשֶת לֵָתת הֹו
יְַסְּמנּו אֹותֹו  ַמְּדעָנִים אּולַי  עִנְיָן לְִמׁשֹוְרִרים/  ֵאינֹו  או "ֹלבֶן חּוט ׁשְִדָרָתּה 
ּבְאֹוִתּיֹות יְעִילֹות thm או chm" מהדהדות את "יְַדּבְרו ֵאלַי ּבְשָֹפָה זָָרה/ 
הס  ּבְַאנְּגְלִית"   ֹראׁש  ּכְֵאב  לִי  יָבֹוא  ָהאֹוִתּיֹות/  ִמּפְנֵי  ְמאֹד  ִמְתנַּכֶֶרת  וֲַאנִי 
ידי שלילתה — "אני לא אקנא"   מסגירה קנאה בבן שמחון דווקא על 
שנים,  בשבע  מהס  צעירה  הייתה  שמחון  בן  כי  לציין  יש  זה  בהקשר 
פרסמה ספר שירים ראשון שנה לפניה, כבר ב־1983, והייתה ידועה גם 
בגובהה המרשים )מעל 80 1 מטר(, ביופייה וברגישותה לטיפוח עצמי  

אין ספק כי בן שמחון קראה את השיר וזיהתה את עצמה בו  למרות 
השימוש ב־XX, ברי כי גם הנפשות שסבבו אז במעגלי השירה המזרחית 

אני מטעימה בספרי כי אלמוג בהר ביקש ללמוד משירת הס אפיון זה בדיוק  ראו: קציעה   48
עלון, שושנת המרי השחורה: קריאות בשירה מזרחית, מודן, 2014, עמ' 52-29 
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ידעו היטב במי מדובר, מה גם שהרימוז המצלולי "בת שמעון" מהדהד 
השירים  בספר  חייבת:  נותרה  לא  שמחון  בן  ואכן,  שמחון"   "בן  את 
נוסף תחת הכותרת  צמא, כללה שיר  האחרון שפרסמה בעודה בחיים, 
נוסף  שיר  אכן  וזהו  הקודם,  בספרה  השתמשה  כבר  בה  "ארכאיזם", 

המחקה את הפואטיקה של הס! 
אקט זה, שכמוהו לא נודע בשירה העברית, מבליט ומטעים את מה 
האחר",  של  המפרפרת  ליבתו  מתוך  העצמי  הכינון  "מהלך  שכיניתי 
כאשר כתבתי על יחסיהם הפואטיים הסבוכים של אמירה הס והמשורר 
הצעיר אלמוג בהר  אולם נדמה כי כאן, באזור החיכוך הפואטי המודלק 
שבין מירי בן שמחון לאמירה הס, מצויה 'נקודת הראשית הגניאולוגית' 

של 'המודוס ההתיחסותי' או 'המודוס המגעי' בשירה המזרחית 49
להלן השיר ״ארכאיזם )או טריפ(״:

ׂשֲַהִדי ּבְַּמרֹוִמים ֹלא נְִמצֵאִתי/ ִרּצִיִתי יִָמים ְמֻרִּמים/ ּגַָדׁשְִּתי ַהְּסָאה 
ּכַּבְֵאר/ ּבְלִי לְַאּבֵד ִטּפָה/ ּבְלִי לְבֵָאר / יְסֹודֹות אֹב נָׂשָאִתי ּכֲַאזִִּקים/ 
ׁשֶל  ּבֲַאָתִרים  ּבְִתהֹומֹות/  ֲחֵסָרה  נְִמצֵאִתי  ֹלא  ּכַעֲָדיִים /  ִקּׁשְטּו 
ִמיכֵָאל  ׁשֶל  ּבְצִּיּוִרים  ְמֻסּיֶֶטת  ַקּפֶּלָה  ָהיְָתה  נְִמצֵאִתי /  ׁשָם  נְׁשִּיָה 
ִמַּמר/  וְִטּפָה  ֵמַהִּמיּתֹולֹוגְיָה/  ּוְקַסנְִטיּפֵה  זָָרה/  וַעֲבֹוָדה  ַאנְגֶ'לֹו/ 

ַהַּמר ּבְעַצְמֹו/ ּוֶמְרַחִּקים/ ָהיִיִתי סֹודֹות ּוֶמזֶג צֹועֲנִים 

בן שמחון ממזגת בינה לבין אמירה הס ומדברת בקול כפול  שתיהן 
מצויות "באתרים של נשייה", לשתיהן "סודות ומזג צוענים"  

לאחר צמא לא תפרסם עוד מירי בן שמחון ספר שירה  לאחר מותה 
שליבת  שירים  מספר  נכללו  בו  חרד  אקזיסטנצליזם  הספר  פורסם 
התמטיקה שלהם היא מערכת היחסים הסוערת בינה לבין הס  להלן שני 
שירים שמושאם הוא מערכת יחסים זו: הראשון, תחת הכותרת "שיריי 

הם הרהורים": 

ראו דיון בספריי: קציעה עלון, אפשרות שלישית לשירה, עמ' 81-73; שושנת המרי   49
השחורה, עמ' 52-29  



228

ַהּבִינָה  לְגִּלּויֵי–/  ִמַּמֲאָמץ,  ֲאֻדִּמים  ִהְרהּוִרים/ ְרתּוִמים,  ֵהם  ׁשִיַרי 
ׁשֶל  זְִריזָה,  ְמיָֻּמנּות  ׁשֶל  ּבִינָה  אֹוִתי:/  ַהּסֹובְבִים  ׁשֶל  ַהְּסמּויָה 
ְמצִיאּות  ּבְפִַסת  עַצְּבָנּות/  ֵאיזֹו  ׁשֶל  ַהּׁשִיִטין  ּבֵין  ֲאפִּלּו  ִסגְנֹון,/ 
ְמצֻּפֶפֶת, אֹו ּבִַּדְמיֹון / ַאְּת ַמּבִיָטה ּבִי עַכְׁשָו,/ ּכָל ַמה ׁשֶּתֹאְמִרי–/ 
יְכֻוְנַן לְּסּוּפֶר־ֶאגֹו ׁשֶּלִי/ ְּתַסּפְִרי לִי עַל ַאֲהבָה ּגְדֹולָה/ עַל ׁשִיָרה, 
עַל ּגְבִָהים/ ּבְֶהפְלֵגִים ֻמּכִָרים לַעֲיֵפָה / אּולַי ַּתׁשְִקי אֹוִתי ָקפֶה,/ 
וְתֹוִסיפִי ִמינֵי ְרִקיִקים / ֲאבָל ּבֶַּסֶתר, נֱֶהָדפִים צִּפִּיֹוַתי/ לְַהׁשְָרָאה 
ְמלֵֵאי  ַהְּטחּובִים,/  ּבֵיֵתְך  ִקירֹות  ֶאל  ַמַּתת–/  לְֵאיזֹו  ֲאִמִּתית,/ 
צִּיּוִרים ּפְִסיכֹוֶדלִּיִים, ַאׁשְּפָה ׁשֶל צַּיָר, ִמכְחֹולִים / ֵאינֶּנִי ֶאּלָא צֵל 
ֲאבָל  ּגִּנּונִים /  מּוכָנִית  לְָך  ְמׁשִיבָה  וֲַאנִי  אֹוִתי —/  ַהעֲָרצֵָתְך  ׁשֶל 
ֵאיזֶה ָרצֹון ַקָּמִאי, סּוֵרָאלִיְסִטי/ ִמְתלֵַהם/ יַכְּפִיף ֶאת יֵׁשּוֵתְך לִכְֵדי 
ַאֲהבָה:  ֲאבֵַּקׁש   /— ְמַמלְֶמלֶת  יַלְָּדה  וְֶאֱהפְֹך  ִאִּמי /  עִם  ַהׁשְוָָאה 
ַמבְִחינָה ּבֶָאֶמת, יְִחיָדנִית, ִמְתיֶַחֶסת / ּכָל ׁשֲֶאַקּבֵל:/ ַמּכֹות ְקַטּנֹות 

עַל ּכַּפֹות יַָדי 

היחסים  מערכת  ואת  כציירת  הס  של  אפיוניה  את  מטעים  השיר 
שמחון  שבן  כפי  ז"ל   הס  עזרא  זוגה,  בן  עם  שלה  והאוהבת  העמוקה 
עצמה מעידה, דמות אמּה חלְשה על היחסים שניהלה עם אמירה הס, כמו 
גם עם אחרות: "ֲאבָל ֵאיזֶה ָרצֹון ַקָּמִאי, סּוֵרָאלִיְסִטי/ ִמְתלֵַהם/ יַכְּפִיף ֶאת 

יֵׁשּוֵתְך לִכְֵדי ַהׁשְוָָאה עִם ִאִּמי / וְֶאֱהפְֹך יַלְָּדה ְמַמלְֶמלֶת —" 50
השיר השני קרוי בשם המסגיר "בספרי הבא אטמיע כמה השפעות 

משירה אחרת":

ִהיא נֹוֶתנֶת ַּדעְָּתּה עַל צְבָעִים ׁשֶל ּכְבִָסים/ צּוָרָתם וְגְָדלָם, ּוְמָתֶאֶרת 
ִהיא  אֹוָתן,/  ַהּתֹולָה  ָהִאּׁשָה  ֶאת  ּכְִמׁשֹוֶרֶרת  ָספֵק  ּכְצַּיֶֶרת/  ָספֵק 
ַמְקּפִיָדה עַל ַהּצְבָעִים, עַל ּגְִדילִים ִּדְמיֹונִּיִים ׁשֶּיֹוְרִדים/ ִמָּטלִית זֹו 
אֹו ַאֶחֶרת  ֲאנִי נְִמלֵאת ּפְִתיעָה/ ִמן ָהֶאְקזֹוִטּיּות ַהּׁשִיִרית ּפֹולִיפֹונְיָה 
נְִרֶקֶמת ׁשּוָרה ַאַחר ׁשּוָרה/ ּבְנֹושֵֹא ִמינֹוִרי, ּכְפַנְַטזְיָה ּפְָרִטית ֲהזּויָה 

להשפעת שירתה של דליה רביקוביץ, אשר ניכרת גם בשירים אחרים, ראו: קציעה   50
עלון, אפשרות שלישית לשירה, עמ' 139 
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עֲשֹּויָה ֵהיֵטב,/ ּבְִמּלִים ְמֻדּיָקֹות, ִאיׁשִּיֹות, יַלְדּוִתּיֹות ַמּׁשֶהּו,/ ּבֶגֶד 
ַהּגִיגִית  ֶאת  ָּתִסיט  ִהיא  ּכְָך  ַאַחר  ַהֶחבֶל /  עַל  ּפְַסֶטל ּתֹולֶה  עָשֹּוי 
ִּתְתַאּבֵד/  ֹלא  ִהיא  ִּתינֹוק   ּבִגְֵדי  וְִתְתלֶה  ַהּׁשֵנִי,/  לְצִָּדּה  ַהּוְֻרָּדה 
ּבְִקפִיצָה ִמן ַהּגַג  ׁשּום ְּדָרָמה ֵאינָּה ְמצַּפָה, ׁשּום ּפֹוֶאנְָטה,/ ְסָתם 

…What a relief / ִאּׁשָה ּתֹולָה ּכְבִָסים עַל ַהּגַג

בן שמחון מניחה את האצבע על קו השוני הדרמטי בינה לבין הס: הס 
רעיה ואם לילדות )"וְִתְתלֶה ּבִגְֵדי ִּתינֹוק"(, מי שלמרות חריגותה הניכרת 
ֹלא  "ִהיא  שפיות:  על  ולשמור  נורמטיבי  חיים  אורח  לנהל  מצליחה 
ִּתְתַאּבֵד"  הסיטואציה המתוארת בשיר פוערת בפני בן שמחון בחריפות 
את מלוא הפער ביניהן: אצלה הגג מעלה את האופציה לקפוץ ממנו, אך 

לא כך אצל הס 51
בשני השירים בולטת יכולתה של הס לכונן בית אל מול היותה של 
לוינס:  עמנואל  לנו  שמזכיר  כפי  שורשים"   ללא  "שיבולת  שמחון  בן 
"התפקיד הקמאי של הבית אינו להנחות את ההיות בעזרת אדריכלות 
המבנה ולגלות מקום, אלא לשבור את מלאות היסוד ולפעור בתוכו את 
האוטופיה שבה ה'אני' מתכנס בתוך עצמו במגוריו אצל עצמו — הלידה 
החבויה של העולם מתרחשת מתוך המגורים" 52 ברי כי במקרה של בן 
שמחון הניסיון לייצר את האוטופיה הפנימית כסכר בפני העולם נכשל 
הס  והממשי של  הסימבולי  הבית  אל  נכנסת  היא  ואכן,  חרוץ   כישלון 
ַמּכֹות  ׁשֲֶאַקּבֵל:/  "ּכָל  החותמת:  השורה  הילדה   בתפקיד  בו  ומשתבצת 
יַָדי", מהדהדת בו־זמנית את מערכות היחסים של בן  ְקַטּנֹות עַל ּכַּפֹות 
שמחון עם אמה הביולוגית ועם אמירה הס  גם הכותרת הטעונה "בספרי 
של  השפעתה  על  מרמזת  אחרת"  משירה  השפעות  כמה  אטמיע  הבא 

שירת בן שמחון על שירת אמירה הס, כפי שראתה זאת בן שמחון!  

שכבת משמעות נוספת לשיר סיפק לי לאחרונה רוני סומק, שהיה מיודד עם בן שמחון    51
לדעתו מתייחסת בן שמחון גם למותה הטראגי של חבצלת חבשוש שהייתה חברתה 
של בן שמחון, וקפצה מן הגג אל מותה עקב אהבתה הנכזבת לפנחס שדה  בן שמחון 

כתבה על מותה בשיר המצוי בקובץ זה    
עמנואל לוינס, כוליות ואינסוף, מאגנס, 2010, עמ' 126    52
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ייתכן כי השיר שפוער לרווחה את מערכת היחסים העמוקה  אולם 
לאפיזודה  אותה  הופך  שהוא  תוך  המשוררות,  שתי  בין  השנים  ורבת 
את  מסגיר  שמו  שעצם  רע",53  "צירוף  השיר  הוא  לכאורה,  חד־פעמית 

תחושותיה של בן שמחון לגבי ה'צירוף' בינה לבין הס:

ּגֹוֵרם  ֶׁשּלָּה  ַהּנָמּוְך  ַהִהְתַרּגְׁשּות  ַסף  ֲאבָל  לְַמכְּבִיר/  לִי  יֵׁש  ְקנָאֹות 
ָהִאינְטֹונַצְיֹות  ַהִּמצְָטֵרד,/  ַהּקֹול  ָהרֹוֵטט,  ַהּטֹון  עָכּור;/  ֹרגֶז  לִי 
ִאי ֶאפְָׁשר  וְֲאפִּלּו ֲחָרפֹות /  ַהַהְׁשּבָעֹות  ַהְּׁשבּועֹות,/  ַהִּמצְַטְמְררֹות, 
לִי ֶׁשֹּלא לָחּוׁש ִּתעּוב עַצְִמי  ֲאנִי ַמּנִיָחה לְגַּלִים/ ֶׁשל ָאָׁשם ֲאפִֹרים 
ֵמֹרב ִׁשּמּוׁש, לְִהְתַּדּפֵק ּבִי,/ לְהֹוִתיר אֹוִתי ֵאין–אֹונִים // ָּדבָר ֵאינֹו 
נִּכָר ּבְַמּבָעִי  ֲאנִי ַמּגִיָׁשה ַהּבָעָה נֵיְטָרלִית, אֹוּבְיְֶקִטיבִית / ִמּבַחּוץ 
עַכְָׁשו,  ֲאבָל  ּדֹפִי,/  לְֹלא  ּבְִרגְׁשֹוַתי  ְׁשלִיָטה  עַל  לְַחֹׁשב  ֶאפְָׁשר 
ּבְִדיעֲבָד, ֲאנִי יֹוַדעַת ֶׁשֹּלא ָהיְָתה זֹו ְׁשלִיָטה,/ זֶה ָהיָה ִּדּכּוי עַצְִמי 
ּבִזְַמן ֱאֶמת, ֶׁשּנֹוֹשא עַל ּגֵוֹו ֶׁשֶמׁש קֹופַַחת/ וְִרפְיֹון וְנְֻקׁשּות ֶׁשהֹופֶכֶת 
ּגּופָנִית ּכְִמעַט / ִהיא אֹוֶמֶרת לִי ֶׁשִהיא "ַמְרּגִיָׁשה אֹוִתי", ֲאנִי נִפְנֵית 
עֹוֹשָה  ֶאּלָא  ֵאינָּה  ֶׁשִהיא  ְמבִינָה  וֲַאנִי  ֲאָחדֹות  ִמּלִים  "הֹו?"/  ִמּיָד 
ּומּועָקֹות  צָרֹות  ֶׁשל  ִמְתּגֹוֵׁשׁש,/  ֶׁשל  ּכְצַּוָארֹו  ְמעֻּבָה,  ַהְׁשלָכָה,/ 
)לְעַֻּמת  ַּדי ּבֹו /  ִמְׁשּפְַחִּתי  ֶׁשֵׁשם  ּוִמְסַּתּבֵר/  ֶׁשֵּמבִיא עָלֶיָה מֹוצָָאּה 
ֵׁשם ִמְׁשּפְַחָּתּה וַעֲִמיתֹות לְִׁשיָרה(/ וֲַאנִי נֹוכַַחת עַצְּבָנִית ֶׁשּנְִרַּתְמִּתי 
ֵמאֹנֶס לְעֶגְלַת ִריב עֵדֹות ֲחבּוָטה,/ ֶׁשֵאין ּבֵינָּה לְבֵינִי ָּדבָר // ִהיא 
ַמּזִילָה ִּדְמעָה, ּפָׁשּוט ְמעַּוֶֶתת ֶאת ְׁשִריֵרי ָהעַיִן ּוְמּזִילָה ְּדָמעֹות,/ ֲאנִי 
עֵָרה ְמאֹד לַַּקּלּות ּבָּה זֶה קֹוֶרה לָּה )וְלַַּקּלּות ּבָּה ִהיא ִמְתעֶַּׁשֶתת(/ 
נְִקּיָה /  לֱֶאֶמת  ּבֲַאֶׁשר  ְמּאד  ַקּפְָדנִית  ֲאנִי  לָּה /  ַמֲאִמינָה  ֹלא  ֲאנִי 
ֱאֶמת ֶׁשְּמבֶַּקֶׁשת לִכְּפֹות ַהְׁשּפָעָָתּה עָלַי ֵאינָּה ֱאֶמת ְטהֹוָרה / יֵׁש לָּה 
ְּדָרכִים לְֵהָראֹות לֱָאֶמת / ּכְבָר ּכַָּמה זְַמן ֶׁשִהיא ֵאינָּה ְמִאיָרה ּפָנִים 
ֵאלַי וְִהּנֵה/ ִהיא ַמה ֶׁשּנְִרֶאה ּכְבֹוכָה  ּבֹוכָה — עָלַי // ֵאין לְָך ָמנֹוס 
ֶאּלָא לְַהְרּגִיׁש ִמְסּכֵנּות  ֲאנִי ֹשוֹנֵאת ַהְּתחּוָׁשה/ ַהּכְפּויָה ַהּזֹאת, ִמין 

אני מייחסת שיר זה בוודאות ליחסים עם אמירה הס בעקבות דברים שנאמרו לי מפי   53
אנשים שהיו קרובים מאוד לבן שמחון  
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עֹוף  ּכְמֹו  עָלַי  לָעּוט  נֹוִחים/  וְִסבְלֹוֶתיָה  ּכְֵאבֶיָה  ַהְתנָיָה,  ֶרפְלְֶקס, 
ִסיּבֹות  לִי  ֶׁשֵאין  וְֹלא  ַחִּמיָמה /  ַחּוָה  ּבְֵאיזֹו  ּגֵָדר  עַל  ֶׁשּנַָחת  ּדֹוֵרס 
ִמֶּׁשּלִי לָחּוׁש ִמְסּכֵנּות/ ֲאבָל זֶה ַהְרּבֵה יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשּיֵׁש לִי // וְֵאינֶּנִי 
מֹוָחה / ִהיא ּגִּבְָׁשה לְעַצְָמּה ֵּדעָה ְקלּוָטה ִמן ָהֲאוִיר,/ ְמֻמּלֵאת ּכְמֹו 
יְִהיֶה  ּבֹוֶרַקס ְמֻמּלָא ּבְֶתֶרד נִּמֹוַח/ ּוְדבִָרים ֶהגְיֹונִּיִים-עַצְּבָנִּיִים ֹלא 
ּבֶָהם ּכְֵדי לִגְּבֹר/ עַל ַרגְָׁשנּות רֹוֶטֶטת, ֹשְֵמָחה ּבְעַצְָמּה, ִמְתלֶַהֶמת / 
ַהּלֹוגִּיּות ֶׁשּלִי ִמְתעֶַּמֶמת ּבֲַחַׁשאי עִם ַרגְָׁשנּוָתּה  צֵרּוף ַרע / ָמה עֵֶרְך 
נַפְָׁשם, ּכְִמְתּכֲַחִׁשים,/ לְעַֻּמת  ֶׁשּיִָּתפְסּו ּכְִמגֹונְנִים עַל  יֵׁש לְִדבִָרים 
ִמּפְגִיעּות [/  ֲאֻדּמֹות  ּוְתחּוׁשֹות  ָספֵק,  ּבְלִי  ָסבְלָה  ]ּכְלֹוַמר  ְּדָמעֹות 
ִמְתעֹוֵרר ּבִי ִּתעּוב  ִּתעּוב עִם ָּתוִית ֶׁשִהְדּבִיָקה לָּה עַל צַּוָאִרי ּכְמֹו 
מּוַסַחת  ַּדעְִּתי  ּגֲַאוִָתי //  ֶאת  ַמְטִריד  לִנְֹׁשם,  לִי  ַמפְִריעַ  ִחּׁשּוק/ 
לְזִכְרֹון ַהִהְתעַּלְֻסּיֹות ַהּנִפְלָאֹות ֶׁשּיֵׁש לִי ִאָּתְך,/ עָלַי לְַחֹׁשב עַל עַצְִמי 
ֶאת  ִמְתּגֶָרה, ּבֹוֶטה,/ לְָהבִיא  ָּדבָר  לִי לֵאמֹר  ִמְתַחֵּׁשק  ּולְִהְתנֵַּתק / 
ַהּנֶפֶׁש ָהַרְטָטנִית ַהּזֹאת לִיֵדי ִקנְָאה, ּולְפַּיֵס ֶאת עַצְִמי/ ִמּפְַטרֹונּוָתּה 
ַהִּמְתַחפֶֹשֶת / לְָהִשיב ֵאלַי ֶאת ַמּצַב ַהּנֶפֶׁש ַהֲהגִיגִי ֶׁשָהיָה לִי לִפְנֵי 
ֶׁשּנִפְּגְַׁשנּו // ֲאבָל ֲאנִי נְִמנַעַת  ּבַַּמּצָב ֶׁשּנֹוצָר ֹלא ֶאְמצָא ֶאת ַהִּמּלִים 
ּפֹוֶאִטי- צֵרּוף  ּבְֵאיזֶה  צֹוֵרב  ִרּׁשּום  ֶׁשַּמְׁשִאירֹות  ֵאּלֶה  ַהֲחכָמֹות,/ 

ּפְרֹוזִָאי הֹולֵם / וְגַם ַהּצֶֹרְך ַהּבִלְִּתי נִלְֶאה לִנְהֹג ּכְַמֻקּבָל וְַהֲחִריגֹות 
ֵאין–ְספֹור ִמֶּמּנּו,/ הֹו, ַהְרּבֵה יֹוֵתר ִמַּמה ֶׁשַּמְרֶׁשה לִי ַהּצֶנְזֹור ַהּפְנִיִמי 
ַהּקֹוֵדַח, ּבִלְִּתי נִלְֶאה ֶׁשּלִי// ֲאנִי נִפְֶרֶדת ֵמעָלֶיָה, ּבִנְִׁשיָקה ַרעֲָׁשנִית 

ּבַּלִֶחי, ּכְלֹוַמר ִהיא / ֵאינִי יֹוַדעַת ָאז ֶׁשֶאכְּתֹב עַל זֶה ִׁשיר  

בשירים אלו, שאין ספק כי נכתבו מתוך סערה רגשית, אפשר לראות 
בבהירות כיצד הסימון העדתי הוא בבחינת פצע מדמם וצורב, העולה 
בכלכלת  מובהק   באופן  שמחון  בן  ושל  הס  של  בשיריהן  ומבעבע 
כהוויית  רק  מתפקדת  איננה  המזרחיות  השירים,  שמכוננים  הייצוגים 
ניסיונות  המייצרת  כהוויה  גם  אלא  להנכיחה,  שיש  ספציפית  חיים 
פוסקים להימלט ממנה  כאמור, האנרגיות הפואטיות המזרחיות  בלתי 

מבעבעות כבר עם פרסום שיריו של ארז ביטון ב־1979  
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ּוִמְסַּתּבֵר/ ׁשֶׁשֵם  עָלֶיָה מֹוצָָאּה  ׁשֵֶּמבִיא  ּומּועָקֹות  צָרֹות  "ׁשֶל  השורות 
נֹוכַַחת  וֲַאנִי  וַעֲִמיתֹות לְׁשִיָרה(/  ִמׁשְּפְַחָּתּה  )לְעַֻּמת ׁשֵם  ַּדי ּבֹו /  ִמׁשְּפְַחִּתי 
לְבֵינִי  ּבֵינָּה  ׁשֵֶאין  ֲחבּוָטה,/  עֵדֹות  ִריב  לְעֶגְלַת  ֵמאֹנֶס  ׁשֶּנְִרַּתְמִּתי  עַצְּבָנִית 
ָּדבָר ]   [ ִהיא ּגִּבְׁשָה לְעַצְָמּה ֵּדעָה ְקלּוָטה ִמן ָהֲאוִיר,/ ְמֻמּלֵאת ּכְמֹו ּבֹוֶרַקס 
נִּמֹוַח" — הן מענה מובהק לשורותיה של הס: "XX עֹוד  ּבְֶתֶרד  ְמֻמּלָא 
ּכְבּולָה/ לִַּמימּונָה/ לְִסעַֻּדת ַחג ּבְגַן ָמַסִריק"  שם משפחתה של הס, שם 
גרמני מובהק )לעומת השם המקורי עינצ'י(, משייך אותה למראית עין 
אשכנזיות:  הן  לשירה  העמיתות  גם  כי  מציינת  שמחון  בן  להגמוניה  
"לְעַֻּמת ׁשֵם ִמׁשְּפְַחָּתּה וַעֲִמיתֹות לְׁשִיָרה", אולם היא מבקשת לבדל עצמה 
מ"עגלת ריב עדות חבוטה" בעוד הס מעידה על "צָרֹות ּומּועָקֹות ׁשֵֶּמבִיא 
שמחון  בן  כמדומה(   אותה,  מציל  אינו  המשפחה  )שם  מֹוצָָאּה"  עָלֶיָה 
ל"סרטי  עבה  רמז   — נִּמֹוַח"  ּבְֶתֶרד  ְמֻמּלָא  ה"ּבֹוֶרַקס  מעל  עצמה  רואה 

הבורקס" שנתפסו כנחותים ומזוהים עם עממיות מזרחית  
הרי שבאורח  לוהקה הס לתפקיד האם,  בן שמחון  אם בשיריה של 
ַאַחת/  )!( בשיריה של הס מסומנת בן שמחון כ"ְיַלְָּדה ְמטֶֹרפֶת  סימטרי 
נִצְְמָדה ֶאל ַהַּמׁשְקֹוף לִבְעֹר / הֹופִיעָה לִי ַמגְ'נּונָה מּול ָהעֵינַיִם"  הדרמה 
המשפחתית והפואטית בתוכה חגו בן שמחון והס התנפצה, בסופו של 

דבר, לרסיסים 54

* * *

בחוץ  האויר  "רק  השיר  מצוי  חרד  אקזיסטנציאליזם  הספר  במרכז 
שגיא", שיר החושף באומץ רב ויכוח עז בין שתי חברות 55 בן שמחון, 
מעורר  שהזולת  הסותרניים  לרגשות  מאוד  עירנית  חייה  כל  שהייתה 
בנו ולמורכבויות הרבות המאפיינות כל מערכת יחסים, בחרה גם כאן 

בספר שירת מרים שראה אור כ־15 שנים לאחר מותה של בן שמחון, הקדישה לה הס   54
שיר מרגש מאוחר ומפויס ובו השורות: "ָספֵק ֲחבֵרֹות/ ָספֵק עֹויְנֹות וְַחׁשְָדנּוֵתְך ּבְָקעָה 
מצוטט  השחורה,  שערך  רעמת  הס,  אמירה  ּפַַחד"   ׁשֵֵדי  ּבִי  וְעֹוְרָרה  שְֹעֵָרְך/  ֵמֲאפֵלַת 

בתוך: דן אלבו )עורך(, שירת מרים, עמ' 83  
יתכן כי מדובר בשלי אלקיים או אמירה הס     55
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להסוות דפוס עמוק וממושך של תחרות וקנאה-אהבה כאירוע חד פעמי 
השירי  הטור  את  מאוד  אהבה  שמחון  בן  ביוגרפי   הקשר  מכל  מנותק 
"רק האויר בחוץ שגיא", המסמן את ההימלטות מן המחנק הריגשי, ואף 
חשבה לקרוא כך לספר השירים שלה, שהלך והתגבש  בסופו של דבר, 

כידוע, לא זכתה להוציאו לאור  
פראית,  אמיצה,  לפואטיקה  סמל  היא  שמחון  בן  של  הפואטיקה 
המצויה בין ובתוך מערכות יחסים סוערות; מערכת היחסים הדרמטית 
עד  שלה,  העצמי  'האני'  עם  שמחון  בן  שניהלה  זו  כמובן  היא  ביותר 
בין־עירוני בתנאים של  הנסיעה בכביש  בנתיב  "היא עמדה  להכחדתו  

חושך מוחלט  התאונה הייתה בלתי נמנעת" 56 רק האויר בחוץ שגיא  

עדותו של השוטר שחקר את התאונה הקטלנית  מצוטט בתוך: דן אלבו )עורך(, שירת   56
מרים, עמ' 34 


