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מאת אסי דגני
זה ספר שיריה השני של שולמית חוה הלוי ,נצר למגורשי ספרד ,העוסקת בחקר
צאצאי האנוסים בפזורותיהם ומסייעת לרוצים לשוב ליהדות.
אגע רק בחלק מן הנושאים והעניינים שעוסק בהם הספר ,בראש וראשונה "משירי
סבארו" ,המסעדה הירושלמית שמתאבד פלשתיני גרם בה לאבדות קשות ,ביניהן
כמה מבני משפחה אחת:
ֲר ַמת
ֶלד ֶשׁ ָשּׁ ַלף ֶאת ֲאחוֹתוֹ ַה ִתּינ ֶֹקת ִ /מ ַתּ ַחת ע ֵ
אָמר ַהיּ ֶ
ֻצּץ" ַ /
" ַה ָמּקוֹם ָהיָה ְמפ ָ
בוּרה וְ ִכ ְסּאוֹת וְ ָרץ.
כוּכית ְשׁ ָ
ְז ִ
והשיר "ביקור חולים" ,שהוא בית חולים ירושלמי במרחק  70מטרים מבית הקפה
המדובר:
בוּרה /
חוֹלים ִ /דּ ְבּ ָרה ֶאל ַה ָשּׂ ָרה ְבּ ָכלָ -כּ ְך ַצ ַער וּגְ ָ
ַל ָדּה ַה ְקּ ַטנָּה ְבּ ֵבית ַה ִ
ְכּ ֶשׁ ַהיּ ְ
ֻלּנוּ ָבּ ִכינוּ //
ֶח ָבּא ֶאל ֵבּיתוֹ ֶ /את ַה ְבּ ָרגִ ים ֶשׁ ָבּאוּ ִמ ִקּ ְר ָבּהּ  /וְ כ ָ
וְ ָראָה ָה ָעם ַהנּ ְ
ָשׁב  /א.לְ .צ ָבאוֹת וְ ִה ְס ִתּיר ֶאת
אוֹתהּ ָשׁ ָעהְ ,בּ ִפנַּת ַה ֶח ֶדר  /וְ גַבּוֹ ֶאל ַה ַמּ ְצ ֵלמוֹת י ַ
ְבּ ָ
יסה ַלעֲשׂוֹת  /קוֹלוֹת ֶשׁל י ְַל ָדּה ֲא ָבל  /הוּא לֹא ִס ֵדּר אַף ֶא ָחד /
בוּשׁה וְ נִ ָ
ָ /פּנָיו ְבּ ָ
ֱלם
ימה ַעד ֶשׁ ֵמּרֹב ֶשׁ ִה ְת ַבּיֵּשׁ  /הוּא ָע ָשׂה נֵס וְ ֶנע ַ
ֻלּנוּ ָשׁ ַל ְחנוּ ֵא ָליו ֶא ְצ ַבּע ַ /מ ֲא ִשׁ ָ
וְ כ ָ
ִבּ ְכ ָלל
ביאליק כתב על הפרעות בקישינוב בתחילת המאה העשרים בשירו 'בעיר ההרגה'
כך" :השמש זרחה ,השיטה פרחה והשוחט שחט" – על אדישותו של העולם נוכח
רצח מאורגן ,אך שולמית מרחיקה לכת מביאליק ,היא עושה חשבון כמעט ישיר עם
"א' ל' צבאות" אשר מסתיר את פניו בבושה נוכח רצח ילדים קטנים ,מאשימה אותו
והוא עושה נס ו...נעלם בכלל! כך כותבת משוררת מאמינה ומקיימת מצוות,
המביעה באופן הזה גם את התחושה שנעשים לנו נסים מעט מדי ,וכמעט שמטילה
הספק אם ישנו בכלל מישהו שם למעלה שאכפת לו ממה שקורה :במציאותו אין לה
ספק ,אך נס הוא לא עשה לכל אלה שהולכים כך לעולמם; נס אולי הוא כן עשה
שהילדה רק פצועה )אך סובלת על לא עוול בכפיה( – אבל הוא באורח אירוני "נעלם
בכלל" ,שזה קרוב לאמירה שהוא לא היה בכלל; זה עולם חסר רחמים ,הנותן את
התחושה ש"אין אלוהים".
מוטיב האשמת האל הדומם ,השותק ,רק נרמז בשיר אחר ,שיר אישי שבו הדוברת
נּוֹתר ִבּי ֶפּ ַצע ְ /בּאָדֹם
מזכירה פצע גופני ונפשי שאירע לה עצמה על שפת היםַ " :רק ֶשׁ ַ
ָרה ָ /כּ ְך ְס ָתם ִ /בְּ -דִ -מ-יֵ -א-ל".
ַחז ָ
ָשׁחֹר ָל ָבן ְ /כּ ָת ִמים ֶשׁל יְ ִציאַת ָנ ָרן ֶ /אל חוֹל וְ יָם ו ֲ
)נר"ן אלה ראשי תיבות של נפש-רוח-נשמה ,מושג קבלי התופס שלושה יסודות
במבנה הנפש של האדם(.
האשמת האל מגיעה לשיאה בשיר קדושה המאזכר את השואה צורב אפר הנשרפים
במצחו של האל 'אות הבל' )שם הספר ,היפוכו של 'אות קין'(ַ ' .מה ָלּ ֶכם  /נִ ְל ָפּ ִתים
אַה ָבהֲ /ארֻבּוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֲאטוּמוֹת ִל ְת ִפ ָלּה' היא טוענת והשיר מסתיים
סוּמא ָבּ ֲ
ֵא ָליו ְכּ ָ
ַחם ֶאת ַע ְצמוֹ' ,משמע הוא כל כך אשם ואבל ,עד שהוא זקוק
במילים ' ַה ָמּקוֹם  /יְ נ ֵ
לניחומים .אך מי אנחנו שנוכל לנחם את האל? אנו זקוקים בעצמנו לנחמה ,אבל על
פי עקרון ההיפוך המאפיין את שירתה של שולמית ,נשאר על הכֹּל -יכול לנחם את
עצמו.
אסיים בשיר אהבה מיוחד במינו ,המשתמש בדימוי יום-יומי באופן מקורי ביותר
להביע תחושה לגמרי לא סתמית .השיר פונה ספק אל אדם ספק אל הכוח העליון
שמחזיק אותנו בחיים:
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להיות
אוֹתי ְ /כּמוֹ ִספּוּר ָכּתוּב ְ /בּ ִע ָפּרוֹן  /לֹא ֶא ְת ַע ֵקּשׁ ִל ְהיוֹת ֶ //שׁ ְלּ ָך ַ //קל ִל ְמחֹק
ַקל ִל ְמחֹק ִ
ֵעה ַ /על ִמ ְצ ֲח ָך ַבּחֹם  /לֹא ֶא ְד ַבּק  /לֹא ֶא ְת ַע ֵקּשׁ ִ //ל ְהיוֹת
אוֹתי ְ /כּמוֹ ז ָ
ִ
ָבהּ ִל ִבּי ָולֹא ָרמוּ ֵעינַי ָולֹא ָה ַל ְכ ִתּי
לי השיר מזכיר פרק תהילים קל"א )ה' ,לֹא גּ ַ
ֲלי ִאמּוֹ ְ /כּגָמוּל ָע ַלי
ַפ ִשׁי ְכּגָמוּל ע ֵ
דוֹמ ְמ ִתּי נ ְ
יתי וְ ַ
וּבנִ ְפ ָלאוֹת ִמ ֶמּנִּ יִ /אם לֹא ִשׁוִּ ִ
ִבּגְ דוֹלוֹת ְ
נ ְַפ ִשׁי  ,(...שהמוטיב העיקרי שבו הוא הרסיגנציה ,כלומר המעטה עצמית ,ענווה רבה
לנוכח מישהו או משהו גדול ונערץ ,וכאשר היא אומרת 'לֹא ֶא ְת ַע ֵקּשׁ ִל ְהיוֹת ֶ //שׁ ְלּ ָך'
נשברת השורה והבית לפני המילה 'שלך' המהווה בית בפני עצמו ,ואז מתבקש
לקרוא כאן 'לא אתעקש להיות' בכלל .ואת זה אתה למד מסופו של השיר...' :לא
אתעקש  //להיות' .גם הפעם נשברת השורה והבית לפני המילה 'להיות' ,ואין לנו
דבר אחריה ,גם לא נקודה.
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