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ללא קן, ללא קניין 
ציפי שחרור: מעגל המתופפות, שירים 

חדשים ומבחר, ספרא 2018, 124 עמ'

בימינו  השירה  של  שירידתה  הטוענים  יש 
התחילה ברגע שנהפכה פוליטית יתר על המידה 
ופלשה לטריטוריה לא לה, ויש הטוענים שההפך 
ציבורית  אינה  שהשירה  דהיינו,   - הנכון  הוא 
בנושאים  המידה  על  יתר  ומתמקדת  הצורך  די 
את  מעשירים  שאינם  טריוויאליים,  אישיים 
שחרור  של  שירתה  כלשהן.  בתובנות  הקורא 
משוחררת הן מן הקוטב הפוליטי והן מן הקוטב 
הנגדי, האגוצנטרי, שּבֹו המשורר משוכנע שעליו 
תגלחת.  וכל  מקלחת  כל  על  לקוראיו  לדווח 
באותם  מתמקדת  שחרור  ציפי  של  שירתה 
מחוזות רחבים שמקנים לשירת אמת את איכותה 

העל־זמנית. 

אילו הֵפרה שחרור את עצת חז"ל והיתה מתקרבת 
אל השררה, היא היתה יכולה לנצל קוניוקטורה 
השבעים,  העצמאות  ביום  עכשווית.  פוליטית 
בטקס הדלקת המשואות, ראינו את השחקן יעקב 
כהן, את מפקד הטקס שמעון דרעי, את השחקן 
זאב רווח, את המנחה יעל אבקסיס, את הזמרים 
חיים משה, אמיר דדון ועדן בן־זקן, את המפיק 
האנדלוסית  התזמורת  נגני  כל  ואת  ביטון  גדי 

של  בניצוחה  אשדוד 
אלבו־בן־ סיון  המנצחת 
שָּכתבה  שחרור,  ציפי  חור. 
הנפלא  השירים  מחזור  את 
"רומן מרוקני" )ובו השירים 
ו'מרקש', שבהם  'קזבלנקה' 
כלולה ההצהרה "ֲאִני ְנִסיָכה 
היתה  יכולה  ָמרֹוָקִאית"( 
ולעמוד  פוליטי  הון  להפיק 
בערב כזה באור הזרקורים. 

אל  התקרבה  שאילו  אלא 
יכולה  היתה  לא  השררה, 
את  ולשיר  כנף  לפרוש 
המשוחררת  הציפור  שירת 
הכבילּות  מן  החופש  שלה. 
שורות  לחבר  לה  מאפשר 

של בדולח כדוגמת "ִׂשימּו ֵלב ַלַּלְיָלה ַהִּמְתַּכֶּלה. 
ֲעבֹוָדה  "ֵאיזֹו  ָּבאֹור",  ֶׁשֻּיְכַּתם  ִלְפֵני  ּבֹו  ַהֲעִמיקּו 
עֹוֶיֶנת ִהיא ֲעבֹוַדת ָהַאֲהָבה", "ֵמַהַּצד ַהָמתֹק ָמִריר 
ַהְּמַבְעְּבִעים",  ַהַחִּיים  ֶיֶקב  ִמּתֹוְך   ]...[ ַהַחִּיים  ֶׁשל 
ְמׁשּוך  ְוֵעץ  ֶּגֶׁשם/  ְקִריְסַטל  ְּכמֹו  ְיֻרָּקה  "ִלְהיֹות 
ֲעָפִאים" וכיוצא באלה שורות המלאות חושניּות, 

חוכמת חיים ותאוות חיים. 

של  נכונותה  היא  שירתה  של  אחרת  תכונה 
שחרור להיתלות באילנות גבוהים ולנהל דו־שיח 
מתמשך עם ענקי העבר. כך היא מכבדת גם את 
ַּקְמִּתי" )שופטים ה,  קודמיה, אינה מכריזה "ַעד ַשׁ
ז(, וכך היא מכבדת את קוראיה, וסומכת עליהם 
את  בדמיונם  ובונים  הרמזים  את  מזהים  שהם 

הדיאלוג. 

לאונרד כהן שר לה, בשיר 'דם' נכתב:  בספרה 
"ִאָּׁשה חּוָׁשִנית ַמה ֵּיׁש ָלּה ְּבַחֶּייָה ]...[ ְּכמֹו ִצֳּפִרית 
ְׁשחֹוַרת ְּפלּוָמה ַחְסַרת ַּבית./ ִאָּׁשה חּוָׁשִנית ַמה ֵּיׁש 
לּה - / ֶּגֶרב ַנְילֹון ַעל ְיֵרָכּה ְוִטַּפת ָּדם ַעל ְלׁשֹוָנּה". 

אבידן  של  שורותיו  את  בזיכרוני  העלה  השיר 
הּוא/  ֶמֶלְך  ֹלא   ]...[ ְּבַחָּייו  לֹו  ֵּיׁש  ַמה  ָזֵקן  "ָאָדם 
ַחְרּבֹו". הגיבור הקלאסי חוגר חרב  ַעל  ְוִיּפֹל ֹלא 
על ירכו, וכאן גרב ניילון על ירכה של הגיבורה; 
שכן ציפי שחרור לִעתים קרובות עורכת במקור 
הדברים  את  המוריד  מחויך,   twist ההשראה 
משפריר עליון אל קרקע המציאּות. אני מבקשת 
להדגים את התכונה הזאת של שירתה אגב קריאה 
בשני שיריה היפים 'שמלתי אש' ו'בחלומי רעדה 
האדמה' הכלולים בספר מעגל המתופפות ברצף 

אחד, כאילו היו שירים תאומים: 

"ָהֵעץ ָנַׁשף ְּבָעְרִּפי. ָהִייִתי ִׁשּכֹוַרת ַאֲהָבה/ 
ְמָלִתי ֵאׁש/  ְוָלַבְׁשִּתי ְמִעיל ִּדְמיֹוִני, ָצִעיף ֹלא ִלי ְוֹשִ
ִמַּתְחֶּתיָה ָּכל סֹוד ַהַּלְיָלה./ ּוְכֶׁשִהַּגְעָּת ָנְׁשרּו ָעַלי/ 
ָער/  ְוָעִלים" )'שמלתי אש', עמ'  32(. ֵעיַנִים/ ֹשֵ

ֶבת ֵאׁש  "ַּבֲחלֹוִמי ָרֲעָדה ָהֲאָדָמה/ ְורּוַח ִמְתַנֶשּ
ְמַלֶחֶכת ַקְצוֹות ְׁשָנִתי./ ְוָהֵאׁש ִמְזַּדֶהֶרת, ַמְזִהיָרה 

ִמְּפֵני ַהּבֶֹקר/ וִמְתַנֵּבאת, ֵאיְך ְּתמֹול ְוַהּיֹום 
ִנְמָהִלים ִסּפּור ֲחלֹום/ ַמְרִעיִדים ַּתְחִּתּיֹות ְוִסִּפים/ 

ְוָיַדְעִּתי ִמְּפֵני ִמי ְלִהָּׁשֵמר" )'בחלומי רעדה 
האדמה', עמ' 33(.

עם  דיאלוג  כאן  לזהות  ניתן 
'ַהֶּבֶגד'  שירה של דליה רביקוביץ 
1969(. בשיר זה  )הספר השלישי, 
מדיאה,  עם  המשוררת  שוחחה 
שקנאתה  המיתולוגית  הגיבורה 
גרמה  חייה,  אהוב  יאסון,  בבעלה 
לה לשגר לאשתו החדשה שמלה 
מדהימה ביופיה שהפכה למאכולת 
בבעל  נקמה  אף  מכן  )ולאחר  אש 
ילדיהם  שני  את  והרגה  הבוגדני 

המשותפים.(

זה  בשיר  העלתה  רביקוביץ 
הכרוכה  כואבת,  אישית  בעיה 
התא  על  לשמור  יכולתה  באי 
המשפחתי ולגדל דור המשך )"ַאְּת 
ַאְּת  ֵמֵאׁש,/  ֶּבֶגד  ָלְך  ָּתְפרּו  ָאְמָרה,  ִהיא  יֹוַדַעת, 
ל ָיאזֹון ִּבְבָגֶדיָה? ]...[  ּתֹו ֶשׁ ְרָפה ִאְשׁ זֹוֶכֶרת ֵאיְך ִנְשׂ
ַאְּת ְצִריָכה ִלְהיֹות ְזִהיָרה, ִהיא ָאְמָרה./ ָּתְפרּו ָלְך 
ֶּבֶגד ַמְזִהיר ְּכמֹו ֶרֶמץ,/ ּבֹוֵער ְּכמֹו ֶגָחִלים"(; ואילו 
שחרור, שהעמידה דור המשך לתפארת, מעבירה 
למקום  בשירים  המתחוללת  הדרמה  מוקד  את 

אחר לגמרי. 

משולה  שהיא  אמר  שלונסקי  השפעה?  מהי  כי 
לגשם שיורד על שדה. הכל תלוי בטיב הזרעים. 
רק המרצפת אינה מושפעת. בלשון היום־יום: רק 
הַּבָלָטה אינה מושפעת. בל נשכח, השפעה ושפע 
מאותו שורש נגזרו, ושירתה של שחרור משופעת 
מעל  מזהירים.  ובניסוחים  במוטיבים  ברעיונות, 
כולם מתנוסס מוטיב הציפור שהוא מוטיב אישי 

ובין־אישי בעת ובעונה אחת. לא אחת ציפי שחרור 
מתארת את עצמה כציפור, ובקובץ שלפנינו היא 
מתארת את עצמה כציפור שחרור - בלי קן ובלי 
 קניין - שתביעותיה מן החיים צנועות ומועטות: 
"ֲאִני ִצּפֹור ְמַחֶּפֶׂשת חֶֹרף/ ְוקֹול ַרְך ֶׁשְּיַחֵּבק אֹוִתי/ 
.חּוֵטי ֶּגֶׁשם ִּכי ֲאִני/ ַרק ַׁשְחרּוִרית ִנְרֶּגֶׁשת/ ְלֹלא ֵקן.  ְלֹלא ִקְנָין. ַרק ְרִפידֹות ֲאִויר ָלעּוף".  

זיוה שמיר
 

מתוך דברים שנאמרו לכבוד הספר, בבית היוצר, 27.4.2018

 




