
  

  השיר הולך לאן שהוא רוצה ללכת
  רנה לישירת על 

  

וכשהיא מתגוננת , גרגיר חול או אורגניזם כלשהו, הפצועה חודר חומר זראל תוך הצדפה ? מהי פנינה
כבה, הצדפה מפרישה ִסדרת הפרשות המצטברת בתוכה ,נגד הגירוי כבה על גבי ׁשִ עד להיווצרותו , ׁשִ

החומרים והגירויים המפעילים אותה אינם : כך גם שיריה של ִרנה לי. של גוף מבהיק ומרהיב ביופיו
ה היפים  אלה . בני הדורות הקודמים, ומשוְבֵבי הנפש שהפעילו את המשוררים הקלסיים והרומנטייםֵאּלֶ

שרק כשרונה של , אפילו כעורים או מכאיבים, פשוטים למראה ,יומיים- הם חומרים וגירויים יום
שלא מן העולם  דמיונה והֶארּודיציה הרחבה שלה מסוגלים להעטות עליהם זוַהר מופלא, המשוררת

  . הזה

אדם רגיל חולף על פניהם ואינו - צלילים וניחוחות שבן, נה לי צּוידה בחושים מחודדים לקלוט מראות ִר 
ָדרים. מייחס להם חשיבות פנינה . לרבות עולם הֵמתים, מעולמות אחרים לגבי דידה היו אלה אותות ִלׁשְ

, כזבות החייםמעולם לא הסתירה בשיריה את א וגם רנה לי, נוצרת כאמור כתוצאה וכתוצר של פצע
תה את המציאות נים. בציּפּוי ֶצלֹופן מבריק ולא ציּפְ הם מדברים . אלה שירים ְישירים שאינם מעמידים ּפָ

ֵדה ֶקֶטל ָהַאֲהָבה"על זיכרונות כעל פצועים ב ּוִאים "הנישאים " ׂשְ ׂשּ י ַהּנִ ּלֵ דּו ֶאת / ַעל ּגַ ִאּבְ ִמין ְנשֹּוִאים ׁשֶ
א קֹול "ועל " ֵלב ָסדּוק"ועל " ִזְגזּוֵגי ַהּזּוִגּיּות"לי מדברים על שיריה של ִרנה  ;"ַהּנֹוׂשֵ ק ּבְ ּפֵ ְתּדַ ַמן ַהּמִ ַהּזְ

ק עֹון ַהְמַתְקּתֵ ָ רים  ,"ַהׁשּ כמו ניחוח קפה ההולך , "ִמְקַטּנֹות יֹום יֹום"אך גם יודעים שניתן למלא את הַמצּבֵ
דבש וקרן של חיּוך ֵמעל דף, ונטחן    .שולחן- פת שחרית ּבִ

הוא תיאר . ולראות איך העולם מתנהל בלעדיו לאחר שֵילך לעולמו, אלתרמן היה מסוגל לצאת מעצמו
ם המקום לא ָידע , וסביבו ֶהֱאפילו מישור ורקיע, באחד משיריו המאוחרים איך איש מן הדרך נטה ואת ׁשֵ

כשהדרך , כתהגם לרנה לי הייתה היכולת הזאת לדמיין את העולם לאחר ל. לבדה והדרך הוסיפה לרוץ
בשיר (קץ - לאחר שאיבדה את הוריה שאהבוה והיא אהבה אותם אהבת אין. תוסיף לרוץ בלעדיה

הּ "תיארה את עצמה במילים " להפוך עולמות" ּתָ י- ּבִ ל ִאּמִ בּוָאָתּה ׁשֶ את ּבָ ָבָתּה נֹוׂשֵ היא ידעה שהארץ , ")ּבָ
בשורות שהעניקו לספר ִמבחר , "שליהזמן "שיר הפתיחה  .אינה חדלה לנּוע אחרי לכתו של אדם אהוב

ּלֹא ֶאְהֶיה ְוֵכיַצד ֶזה ִיְהֶיה ְוֵאיְך : "תוהה, שיריה את שמו ׁשֶ ֵהא ּכְ ם / ּוַמה ּיְ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ / ֲהֵרי ּכָ
ם ם ָאָנא ֵיֵלךְ , ֲאָבל ַהּיָ מן הרגע ל, רנה לי ידעה להעביר מול עיניה כבטיסת ברק את כל חיי אדם" . ?ַהּיָ

צרור של חיתולים לָבנים ועד לרגע שהוא נעטף בתכריכים לָבנים ָצרּור , שבו הוא נולד וִמיד נעטף ּבִ
ְצרור החיים   . ּבִ

אחדים , יורק- שהייתה גם פרופסור לספרות עברית באוניברסיטה העירונית של ניו, כמשוררת דעתנית
המותח קו " ריחוקים"כמו השיר , )ת השירשירים על מלאכ, כלומר(משיריה הם שירים ַאְרס פואטיים 

של ספר ' כשם שנאמר בפרק ב. של ָאָנלוגיה בין ילדי רוחה של המשוררת לבין ילדיה הביולוגיים
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ן ַיֲעָזב- ַעל"בראשית על אדם הראשון  ּתוֹ - ָאִביו ְוֶאת- ִאיׁש ֶאת- ּכֵ ִאׁשְ כך יודעת המשוררת , "ִאּמֹו ְוָדַבק ּבְ
להתרחק ולחיות , ֵידע בבוא היום להתנתק, ם עטוף בחיתולים וברגשותיהכמו תינוק שהיה פע, שהשיר
, זוהי שירת ֶרזיגנציה של אישה חכמה שאינה מורדת בגורלה ואינה מטיחה דברים כנגד הגורל. בלעדיה

ֵרדה הזאת היא דרכו של עולם   . כי היא יודעת גם לברך על הקיים ולהכיר בכך שהּפְ

כיכר ושינ"גם השיר  ָלה  ,הוא שיר ַאְרס פואטי" גטוןיונים ּבְ המגיע למסקנה שהיונים עטות על ְזֵקנה ּבָ
משום שהיא אינה נותנת  ,מן המשוררת, אך מתעלמות ממנה, במצנפת אדומה שמחלקת להן פירורים

עֹוָלָמן"להן מאום זולת שיר  ר ּבְ עֹוָלֵמנוּ , ֲאׁשֶ ָתם , ְוַגם ּבְ וּ / ִמן ַהסְּ ת ַהׁשּ ְקִלּפַ ב ּכִ לפנינו משל קטן  ".םֶנְחׁשָ
ּה הקפיטליזם ֵלם על ירידת ערך השירה בתקופה שּבָ תהליכי ההפרטה , המקפל בתוכו דיּון רעיוני ׁשָ

 לפעמים .וכוחות השוק מחרישים את האוזן ואינם משאירים שום חלל להתפתחותה של שירת אמת
ֶקט"ר כגון בשי, התפלמסה רנה לי בשיר זה או אחר עם משורר גדול מספרות העולם העורך דיאלוג " ׁשֶ

לּוז ְלוויה"אמריקני אודן - עם שירו של של המשורר האנגלו שאותו נהוג לקרוא בהלוויות חילוניות " ּבְ
  .במהלך טקס האשכבה לֵזכר המת" ארבע חתונות ולוויה אחת"לאחר שְקָראוהו בסרט 

ב, כתבה רנה לי על אדם שחלף ברחוב ריק" מחשבה"בשיר  אך , והו לאדם בודדוהיא וחברתה ֲחׁשָ
בדידותו של האדם , במילים אחרות. של מחשבותיו תמיד אתו רב- למעשה אין הוא צועד לבדו כי המון

כי מחשבותיו ורעיונותיו מארחים לו לחברה ומלווים אותו בדרך , החושב ושל האמן היוצר אינה בדידות
מקומות האקזוטיים והמעניינים אדם ֵריק יכול לשוטט בכל העולם ולהגיע אל ה, לעומת זאת. הילוכו
  . אך לכל מקום יגרור אחריו את עצמו ויישאר ריקן כשהיה, ביותר

 כגון, לפעמים מבזיק בהם פרדוקס מילולי מבריק. שיריה של רנה לי הם שירים חכמים ומחכימים
ָקל ִמן ַהֶחֶסר": "עורבים"האמירה הכלולה בשיר  ָבר ַרב ִמׁשְ עֹוָלם ּדָ האמירות אינן ". ֵהן ֵאין ְלָך ּבָ

במחזור , למשל, כך. ולא אחת מתאכזרות למשוררת או למקורביה, מלבישות את המציאות במחלצות
יִסי : "ומתוך יושרה שאין למעלה ממנה היא מודה, היא מתאכזרת לעצמה" שירי ערער" ְלֶפַתח ּכִ

ְרּכֹון  את רֹוֵבץ ַהּדַ ַחּטָ ם / ּכְ ֵני ּתָ ְצלּום/ ַמֲעִמיד ּפְ ְרִמית ַאף ַהּתַ א ּתַ ּבֹו ֵאינֹו ֶאּלָ י הָ [...] /  ׁשֶ הּכִ ָ ֶאת ִאׁשּ  ׁשֶ
א  ָ יֹוְקָנּה ִיׂשּ ֶמת/ ּדְ ַמן ֵאיָנּה ַקּיֶ ָבר ִמּזְ   ".ּכְ

אלא צופנים בתוכם הגות ,  משחקי המילים של רנה לי אינם משחקים או שעשועים של יום יום
ֶרךְ : "היא שואלת" שירי ערער"במחזור . מעמיקה רּוַמִהי ּדֶ ׁשֶ ל ּגֶ ר. /  ִאם לֹא סֹוף ׁשֶ / , אּוַלי ַהְזָמָנה ְלֶקׁשֶ

ְקוֹות , נֹאַמר ֶפר ְמֻקְוַקו ּתִ ָצוֹות/ ֶמֵעין ּתֶ ואגב כך היא מזכירה לנו שגשר וקשר בעברית הן ; "ְלִאחּוי ַהּקְ
, י עגנון"כמו ש. וכי הקו והתקווה מאותו שורש נגזרו, מילים תאומות שמקורן בשורשים אחים

היא משחקת בשורשים אחים ובשֹיּכּול אותיות ומשתמשת , ירתו הקדישה רנה לי מחקר מפורטשליצ
  . ביכולתה של העברית ליצור גשרים וקשרים מרתקים בין מילים שונות ודומות כאחת

תב ידך אבי"כך היא מספרת בשיר  ֶהָהִקיץ עֹוֵמד ָעָליו "על ֵזכר אביה שהגיע אליה בחלום " ּכְ ׁשֶ
שלפתע  אלא, שהאב היה קורא לפני משפחתו, לא זו בלבד שעולה כאן זכר ההגדה של פסח ".ְלַכּלֹותוֹ 
מקבלת את המשמעות ההפוכה של חיים שהקיץ  ,הקשורה לשחרית היום, "בהקיץ"האופטימית  המילה

שכל  –ל "היא מדמיינת לעצמה בחיוך מסוים את חז" קרוב אדם אצל עצמו"ובשיר , עליהם הקץ
ָצם ָחכמתם לא הצל ְקצֹות " מתיישבים מול צג המחשב ו–יחה להצילם מּקִ ֶבת ּבִ רּוַח ֱאלִֹהים נֹוׁשֶ

ְקֶלֶדת  ַעל ַהּמִ עֹוֵתיֶהם ׁשֶ ִמים/ ֶאְצּבְ ְפּתֹוִרים ִנְרּדָ   הנאמרת לפנות בוקר " מקיץ נרדמים"ברכת  ".ְלָהִקיץ ּכַ
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  ?והים אנה ילךרנה לי ושער ספרה האחרון 

שאין לה קשר , "ַקִיט"אחותה של המילה , "ַקִיץ"גם המילה . הופכת כאן לברכה של תחיית המתים
 ןביר טיפוס מתוא" עורבים"בשיר ". המאגיה של המילים"בעזרת " ֵקץ"הופכת כאן ל" ֵקץ"אטימולוגי ל

ֵבין ִטּפֹות ָמָטר", ה בין קרעי הדומייה שבין קריאה לקריאה של העורביםעצים במעלה הגבע , ֲאִני ּפֹוְסָעה ּכְ
ה/ ְצִחיָחה ּוְצֵמָאה  ִיץ ַעּתָ חּוש ֶאת ִקּצֹו . / ֵלב ַהּקַ ָבר ּתָ ֲעָלָטה ְלֵעת / ֲאָבל ֵמַרַחף רּוַח ּכְ ה ּבָ ץ ַהְמַצּפֶ ֶזה ַהּקֵ

ִיץ ֵמת : "נכתב" על מות לקיץ"ובשיר ; "ְמצֹוא ץ ָעָליו/ ַהּקַ ב. / ֵהִקיץ ַהּקֵ ָ ִיץ ַהׂשּ   ".ֶאל ַאֲהבֹוָתיו/ ֶנֱאַסף . / ַהּקַ

*********  

ה"היא מתארת את עצמה כ .ולפעמים אפילו בהומור ָמַקּברי, שירת רנה לי מצטיינת באירוניה ָ בֹוָהה ִאׁשּ  ּגְ
רּוָחּה ְנמּוָכה דיד ְלַצר, "ֶצרעל ֹק"בשיר " (ׁשֶ השירים ). שבו היא מתארת איך הזמן ההולך ונקָצר הופך לה ִמּיָ

ַזר דינו של החלוף בשיריה על מה שעתיד לקרות  ולא אחת המשוררת מהרהרת כאמור, חדורים תודעת ּגְ
  משמעית - בעל הכותרת הדו בשיר .לאחר מותה

מּוַרת "נאמר בחיוך כי ] בשביל שלי, בעבורי" [בשבילי" רּוָמהּתְ לא גדולה יש באפשרותה לאמץ קטע  "ּתְ
מה יתנוסס בו על שלט שיכריז  ה ִלי"דרך שׁשְ ל ִרּנָ ּה ׁשֶ ְרּכָ ְלַמַען לֹא / סֹוף סֹוף ַמה ּלֹא ַיֲעׁש ׂ ֶה ָאָדם ".("זֹאת ּדַ

מוֹ  ח ׁשְ ָכה"אך מסיימת את השיר בשורות , )אירוניה- היא שואלת את עצמה באוטו, "ִיּמַ י חֹוָסה הֹוֶלֶכת לִ , ּכָ
י ִצּלִ ִביִלי: / יֹוַדַעת, ּבְ ׁשְ ה ז ׂאת ּבִ י"המילים  ".ִאיׁש לֹא ַיֲעֹשֶ ִצּלִ מעידות , הלקוחות ממשל יותם, "חֹוָסה ּבְ

והם מחפשים בלי הרף שלטים  ,קולם הולך למרחוק שהמשוררת יודעת שרק ֲאָטִדים ואילנות סרק
שביל  .שיאדירו את שמם בשה במו ידיה והיא הרי ָנטעה בשיריה עץ ּבַ כרחל המשוררת ששביליה (שּכָ

- אף. שאינו זקוק לשלט שיכריז על קיומו, היא אילן נותן צל ופרי, לפיכך ").בעד החלון"נזכרים בשיר 
, בעלה אבשלום קופמן ובני משפחתה הרימו את הכפפה שהיא זרקה לעומתם בחיוך מסוים, כן- פי- על

  . באור הזרקורים, הסופרת ויצירתה, ליויסדו את הפרס הזה לִזכרּה שמעמיד את רנה 
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 שהחלטנו לַזּכֹותּה בפרס הראשון על שם רנה לי אהבה את שיריה של –המשוררת הנפלאה מיכל סנונית 
אביב - תל, הוצאת מחברות לספרות, בשדרה לילית(רנה לי ועקבה אחריהם מיום צאת ספריה הראשונים 

היא אף כתבה למשוררת מכתב על הרושם שעשו ). 1965,  הוצאת מחברות לספרות,ימים של בלי; 1960
מיכל סנונית אף ִהפנתה את תשומת לבי לשורות משיריה של רנה לי . עליה שיריה סמוך לפרסומם

שמצאו את דרכן אל מרכז מפת השירה העברית והוצבו בראש שיריהם של הנודעים שבמשוררי דור 
אף מבלי שנודע מקורן של , יופנה אליה ואל שירתהכך זכתה שירת רנה לי בעקיפין שזרקור חזק . המדינה

ו"כגון השורות , השורות הללו ְפִריעּו ִלי ַעְכׁשָ ֶקט! [...] ַאל ּתַ בשיר ( "ֲאִני ֻמְכָרָחה ִלְהיֹות! / ֶרַגע ֶאָחד ׁשֶ
ִתים לֹא ֵמתוּ "או השורה , ")שקט" ים. ַהּמֵ ים ֵאיָנם ַחּיִ אלגיה " ִמשירּה השורות או, ) ׂ"גויעה"בשיר " (ַרק ַהַחּיִ

י ִלְהיֹות ! / ֲאָההּ ): "1965" (ימים של בלי"הסוגר את ספרה , "לבלתי ר ָיכְֹלּתִ ל ֲאׁשֶ אֹו . / ְולֹא ָהִייִתי / - ּכָ
ר אּוַכל ִלְהיֹות  ה" וכן השורה ".ְולֹא ֶאְהֶיה / –ֲאׁשֶ ָ ַעְצָמהּ ִאׁשּ בֹוָהה צֹוָפה ּבְ ה"בשיר " (?ַמה ִהיא רֹוָאה.  ּגְ ָ  ִאׁשּ

  "). וההגב

ביהדות . ודווקא בה הם זוכים להיחשף לעין הצופה, לא אחת עפים זרעים של פרח ונשתלים בגינה זרה
הבעל שפתי , "הבעל חזון איש", "הבעל חתם סופר"המנהג לקרוא לסופר על שם ספרו  במשך דורות רווח
גדּולה האִמתית נעוצה ה.  ללמדנו שהיצירה חשובה יותר מן היוצר וחייה ארוכים מחייו–וכדומה " כהן

של  שורותיה של רנה לי מקשטות את חיינו ומרחפים בחלל עולמו. ובו היצירה תשרוד לדורות, בספר
   .אות וסימן לגדּולה אִמתית –הקורא העברי אף ִמּבלי שֵידע על כך 

   
ערשירי ערופרק יומן מניגריה ! אויבו! אויבו: שערים של שני ספרים ממבחר ספריה של רנה לי




