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ִדיִמים ֵאיָבִרים ר   ֵאֶלה ֶאת ֵאֶלה מ 
 

 *איזקסון מירון בשירת ואיבריו הגוף אזכורי
 

דֹות ָכל ֶאת" לדעתי מכיל" יצאתי" איזקסון מירון של הקצר שירו  תֹול 

ִסיס ָהָהר  עיר מתוך" תמורה ליל" בשיר אלתרמן כמאמר" )ָהֶאֶבן ִבר 

 – שלפנינו הוורסטילי המשורר של היפים השירים אחד  זהו(. היונה

 העּוברי למצב לחזור כמיהתו את ומבטא ִאמו אל הפונה בן  של מונולוג

 ספק, מרגוע בקשת של נוסטלגי שיר ספק זהו. רחמּה תוך  אל לחזור –

 ָאָדם"ש איוב ספר לימדנו כבר שהרי, המציאּות מן אכזבה של טרגי שיר

ָעָמל  גם לאדם מז מנים" אִמתיים"ה החיים עם  המפגש וכי" דיּולָ  ל 

 :וברכה אושר רק ולא, וסבל מכאוב
 

 גּוֵפְך ִמתֹוְך ָיָצאִתי
מוֹ  ר כ    ,ֵביתוֹ  ֶאת ָלִראׁשֹוָנה ָהעֹוֵזב נ ע 
ת   ָּוָנה ׁשֹוֵכח   ִחָלהב  כ   ֵסֶפר ב 
ר ת   חֹוֵזר ָכְך-ַאח  נ ֵּׁשק יפּותִק ב   ִאמוֹ  ֶאת ל 

סֹוף ב  ל לֹוֵקח   ל  ֵתָפיו ע  ת ֶאת כ  עּוָריו ִמט   .נ 
ִתי ר  תֹוְך ָחז   גּוֵפְך ל 
ָרד רֹוִבים ִמָכל ֻמט  ק  ִבים ה  ר  ִמת   ה 
ָטֵרְך ֲאֶׁשר נ ֵחם ֶאצ   ,מֹוָתם תאֶ  ל 
מּוד ֹראִׁשי ָהֵאׁש ע   .ב 
 

 

 זיוה שמיר

 ביליםש

 580482412ר "עבית הסופר מודיעין והסביבה 
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 כל את בו לזהות שניתן  – המרובה את המחזיק מעט – קצר שיר

  מולקולות
,  הקונצפטואליּות: איזקסון מירון של הפנים-רבת שירתו של א"הדנ

 המּודעּות, לילדיו אב של המנוח חסרת האחריות, ההדוקה המשפחתיּות

. החלוף של דינו גזר וידיעת האנושי הגוף למגבלות המפוכחת

 לאדמה בחוץ כוכבים בספרו וקרא פן אלכסנדר את ִהקדים כשאלתרמן

חּוָמה ֲאָדָמה"  לקוראיו לרמוז ביקש הוא"( הפילים אל" בשירו"  )ר 

 רחמּה וגם ורחומה חמה אם של רחמּה גם שהוא, האדמה של שרחמּה
 רקב בור וגם חיים-מים-באר גם בעבורו שהיא; ומתנכרת קרה אם של

 את אוהבת, מרחמּה חיים מוציאה שהאדמה פעם לא הראה בשיריו. וקבר

ֵחם ללא אותם בולעת גם אך, עליהם וחומלת עולליה  במשאלה, כן על. ר 

 את להחזיר הרצון מן  גם  יש  – הרחמי למצב לחזור  – הֵבן כאן שמביע
 משאלת של שמינית וגם, הילדּות של האבוד העדן-גן אל, לאחור הגלגל

                                    . שפתיים ניב לה לתת קל שלא סמויה מוות

 פונה בן: ודיאלוגים מונולוגים הם איזקסון מירון של משיריו רבים

 בפתח שהוצב", איסור" השיר גם כך. לבעלה ואישה לאשתו בעל, לִאמו

 דצמבר) הסופרים איגוד של העת כתב – גג של החגיגית 40 חוברת

 של  – ומדומיין היפותטי  ספק, אִמתי ספק – מונולוג ובו(. 7' עמ, 2016

 :לבעלה אישה
 

ָכל  ֲעָריֹות ִאסּוֵרי ל 
ָטֵרף ל ִהצ  ע  ל ב  תוֹ  ע   ,ִאׁש 
ק ֶׁשִפיהָ  ֹזאת ִהיא  :ָפס 
ָתה ָקרֹוב" ֵדי א   ֶׁשֵתָדֵעִני ִמכ 

ֶמה ָך טֹובֹות ּוב  ָך ִאמ  ֲאחֹות   ?ִמֶמִני ו 
 

ָתה ֲאִני א  ִלים גּוִפים ו  ד  ג  מ  ד ה   ָדָמם ֶאת י ח 
ֵאין ִפיָרה ָלֶהם ו  ֶרֶדת ס   ,ִנפ 
ת ָלׁשֹון  גֹוָרֵלנּו ַאח 
תֹוְך  ". ]...[ָנגּוע   ָגרֹון ב 
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ָך ֹזאת ֲהֹלא" ת   "ֻמֶתֶרת ִאׁש 
ל ֲחָדָריו צֹוֲעִקים  .ִלבוֹ  ע 

 
ִאָּׁשה ִאיׁש ֹזאת ֶזה ו  עֹוָלם ֲאסּוִרים ל   ,ל 
 . ִמֹכחוֹ  ָעצּור ָאָדם
 

 שבשירת, הגוף לאיברי רבה מודעות ניכרת, הקודם בשיר כמו, כאן גם

 אלא, הקונבנציונלי לתפקידם תמיד מצייתים אינם איזקסון מירון

 סּוֵראליסטיים תפקידים אוטונומי באורח עצמם על לפעמים מקבלים

 ָלׁשֹון)" דאלי סלוודור של כבציור, פשרם את להבין קל שלא ומוזרים

ת תֹוְך/  גֹוָרֵלנּו ַאח   ", ָנגּוע   ָגרֹון ב 

ל ֲחָדָריו צֹוֲעִקים"  או  – שירים סדרת מאותה נוסף ובשיר"; ִלבוֹ  ע 

ִדיִמים ֵאיָבִרים: נכתב  –" השינה מלאכת" ר  ִלי]...[  ֵאֶלה ֶאת ֵאֶלה מ   ֶאצ 

ִין ֲאזֹוֵרי ִטים ָהע  פ  ט  פ  ִרידּות  מ   הפה ולא, צועקים הלב חדרי לא"(. ִבצ 

 הטבעי תפקידם את המפירים האדם בגוף ואיברים חללים אלא, מפטפט

 .  והמקובל

 ניכר – וברומנים בשירים – איזקסון מירון של יצירתו במכלול, אכן

 שיר כמעט אין, למעשה. תפקודיהם ושל גוף איברי של הִאזכורים ריבוי

ָערֹות למן – כזה ִאזכור בו שאין ש   ניכרת. ולמוח ללב ועד והאצבעות ה 

 אווירה האלה לשירים מקנה זה וכל, הגוף לריחות רבה רגישות בשירים

 יש.  החושנית האווירה של היפוכה גם אך, וארוטית חושנית מאוד

 אדם שמטיל והגבלות חובות של: ונזירות פרישות של אותות גם בשירים

 הארצי מן להתנתק, הזה העולם מהנאות להתנזר כדי יצריו ועל עצמו על

 משהו גם הללו בשירים יש. וההזיה החלום, הרוח לעולם ולהתחבר

. וחושיית חושנית שירה שלפנינו התחושה את שסותר, מאוד מופשט

 האופיינית לפסיחה מובהקת דוגמה הוא לעיל המצוטט" איסור" השיר

 .  לרסן סער ובין לאיסור ֶהֵתר בין איזקסון מירון לשירת

 ספרות" )"עליזה של היריונה" הרומן על ביקורת סקירת כשכתבתי       

(,  56 – 55' עמ, [2010] 23' ליג, לספרות עת-כתב: גג", וסוד רמז של

 שהספר לב שמתי, איזקסון מירון של שעה לפי והאחרון הרביעי הרומן
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 או, התיק הוא להם וראשון וראש, פרוידיאניים בסמלים מאוד עד עמּוס

 בתוכה האוצרת כקּופה או עּובר בחּובוֹ  הנושא כרחם שכמוהו, הארנק

  בעור מחופים  ֵמכלים כלומר, וארנקים תיקים מֹוכרת עליזה: סוד

 את המכילים(, בעור העטוף" כלי" הוא שאף האנושי לגוף בדומה)

 ביצירתו המרובים והמיכלים התיקים. האישה של האינטימיים סודותיה

 לרבות, מוצפנים רמזים של שפע בחּובם מכילים איזקסון מירון של

 ביאליק כמאמר" כיסוי"ה ומן" גילוי"ה מן בהם ויש – ֶארוטיים רמזים

 .הידועה במסתו

,  ארונות, מגירות, בתיקים עמוסה איזקסון מירון של שירתו גם        

 וגם, משפחה סודות, אינטימיים סודות – סודות בתוכה אוצרת והיא

 בשיר למשל כמו, והגותיים מופשטים, יותר רחבים במעגלים סודות

ן": "הכיפורים יום למחרת" מ  ז  רו מּול עֹוֵמד ה  ד  ִהָכֵנס מּוָכן/  ח  ֵגרֹות ל  מ   ל 

ִתי ֵדר/  .ֶׁשִהנ ח  ס  דּות ֶאת י  ל  ּי  ם/  ה  ג  ת ֶאת ו  ִריע  ֶגֶרב ק  ָזֵקן ה  ָתה/  :ה  ֵנה א  ָך ב   ל 

ָבר ֲאִני/  ,ִלי אֹוֵמר הּוא, ָהָארֹון ֶאת ע כ   לב לשים כדאי". ִמדֹוֶתיָך ֶאת ֵאד 

 המתמדת המודעות את המגלה", ארון" של המשמעות לכפל הזה בשיר

 הבנייה, והתיקון הקריעה להפכי וכן, החלוף של דינו גזר לידיעת

 .והסתירה
 
 על  8.6.2015 ביום אילן-בר באוניברסיטת שנערך עיון-ביום שנאמרו דברים מתוך*

 הראשון ספרו להוצאת שנה ארבעים במלאת  איזקסון מירון  פרופסור של יצירותיו
ֲעָבר שיריו ספר השקת ולרגל נגינתי שחר  .מ 

   

 
 

  

הנובעת  לנסוק עם היצירה מה של יוצרת חלו" –לומדת לעוף  - נעמי פוקס 
 מ"ס 55*120מיקס מדיה על קנווס ", ממעמקי הנפש

 




