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La Revue Europe
 Dans un fracas de plumes - Hadassa Tal

תרגמה לצרפתית: אגלל אררה, הוצאת ברונו דוסה, פאריס, בסדרה »שמש שחורה«

ספר השירים הרביעי של הדסה טל, אך הראשון שיוצא לאור בצרפת, לּו באתי ציפור, הורתו בילדות המשוררת 

בסדנת הציור של אביה, שהקדיש עצמו כל-כולו לתיאור ציפורים. היא אף טוענת ששירתה הגיחה באותו ַאטלֶיה: 

ם  ּשָׁ ִמ  . י ִמ י ִנ ּפְ ַה ָתב  ּכְ ַה ה  ֶז ֶרת.  ּיֶ ַצ ְמ ד  ָי ְו ים  ִנ ָב ְל ָטִחים  ׁשְ ִמ י  ֵנ ׁשְ יק.  ֵר תֹו  ב אֹו ׁשֹ ְח ַי ר,  ֶד ֶח ַל ַלע  ּקָ ִי הּו  ׁשֶ י ִמ ִאם 

ֶדת. ציפוריה-שיריה של הדסה, בין הרהור למדיטציה אקזיסטנציאלית, מביאים לריחוף הצבעים הבסיסיים  ֶל ֹו נ י  ִנ ֲא

ֶלטת התמונות. הקורא נכנע לריחוף  על גבי הדף: כחול, צהוב, אדום, ובנוסף, השחור והלבן באים להשלים את ּפַ

שבכתיבתה באושר וברחבות.

תֹו  ּה אֹו ּבָ ע  ּגַ ִי לֹא  ָלם  ְלעֹו ם  ִי ַמ ׁשָ ָתם  אֹו ּבְ ר  ֹו ּפ ִצ ֶאה  ְד ּתִ לֹא  ָלם  בהשראת הרקליטוס, המשוררת קובעת: ְלעֹו

יד.  ִר ְפ ִה יר  ִו ֲא ד  ֹו ּג ְר ּפַ ַרק  ב,  ָקרֹו ּו  נ ְפ ר. אין היא צובעת את הציפור, היא עצמה הופכת לציפור בכתיבתה: ַע אֹו

ים,  ִר ֲע ֹו ּב ה  ָי ְל ֹו נ ְג ַמ י  ֵח ְר ּפִ י  ֵנ ׁשְ ן  י הפרח והנוצות מוזכרים באותה עדינות, באותו משחק רגיש של השגות מיידיות: ּבֵ

ִהיא  ְך  י ֵא ָפָתה –  ׂשְ ּבִ י  ַת ָפ ׂשְ ֶאת  יד  ִל ֹו ּמ ַה ַח  ֹו ּכ ַה ָמה   ) . . . ( ר  עּו ּפָ ָה  י ּפִ ת,  ֶנ ֶכ רֹו ׁשֶ ר  ֹו ּפ ִצ ֵכב.  ֹו ׁש י  ׁשִ י ִר ֲח ר  ׁקֶ ּב

מֹו  ּכְ ר  ּתָ -. הציפור, וכמוה המעוף, כמובן, מסמלים גם את השיר, את המוסיקה השמימית של ניד הכנפיים: ִנ ָאה  ּבָ

ת –. ׁשֶ ֶק ם  ׁשָ ים  ִכ ׁשְ ם מֹו ִי ַמ ׁשָ  ) . . . ( ים  ִר ָת י ֵמ ְל יָטה  ִר ּפְ י  ִל ּכְ

ר  ֹו ּפ ִצ ֵתם  רֹו ַח  ָהרּו ה  איתני הטבע משתפים פעולה עם התנועה, כמו בכוריאוגרפיה הנרקמת בין שמים וארץ: ֶז

צֹות  נֹו ק  ּשַׁ ַמ ּבְ ׁש. מקור הכותרת של הספר )בצרפתית( הוא בשיר המתייחס לראשיתה המכוננת של כתיבה זו:  ֵל ֹו ג ְו

יֶהם  ֵפ ְנ ּכַ ן  י ּבֵ יק  ִז ְח ַמ ָלה  ְי ּלַ . וכשהעלטה מטשטשת את הצבעים: ַה י ִת דּו ְל ַי ל  ׁשֶ ָלב  ָח ּבֶ ֵחץ  רֹו ב  ׁשּו י  ִל ֵא י ִל ֲח ּנַ ַה

ִקים  ָר ּבְ ל  ְמחֹו ְך  תֹו ר; וכששב אור היום ועמו צלליו המוטלים, מתפנה מקום ללובן הדף: ּבְ ל אֹו ׁשֶ ָלה  דֹו ּגְ ְתָקה  ּפַ ְר ַה

ל. ֶאֶפס קֹו ּבְ ים  ִר ּו ג ֲע י  ֵפ ְנ ּכַ ת  לֹו ׁשְ ֹו ּכ

ממערכת צבעי הצייר עד למעוף הציפורים, לקראת הרוח ולעומתה, הפרטיטורה הפנימית נוטה מאפוריזם להזיה: 

ף. קיומה של הדסה טל הוא בשיר  עֹו ּמָ ַה ל  ׁשֶ ֶאה  ְל ִנ לֹא  ע  ַג ֶר ל  ָכ ּבְ  / ם  ִי ַמ ׁשָ ת  ּסַ ּפִ ת  ֶנ ֶג מּו ר  ֹו ּפ ִצ ל  ָכ  ּבְ

ֶדת. ֶל ֹו נ י  ִנ ֲא  , י ִמ ְצ ַע ְל ָרה  ָ ּשׁ ׁשֶ ְך  ֹו ּת ִמ

מצרפתית : משה מרון


