בכל סרלואי ,מקור ראשון ,מאי 2017

דברים שדיבור נבהל מהם
“אישון אינך” ,ספרה השישי של הדסה טל
בעמוד האחרון של “אישון אינך” ,ספרה השישי של הדסה טל ,מצוין כי רוב שירי הספר נכתבו בנובמבר  .2014הספר,
למרות הגיוון הנושאי של כמה מפרקיו ,נקרא כחטיבה אחת ,עמוקה ושוברת לב -
קינת אם על אובדן ִ ּבתה .קינת הורים על ילדיהם היא תמיד בלתי נתפסת .טל ,שבשירתה עוסקת במרחב המופשט
שבין המיסטי לממשי ,מזקקת בספר הזה את הפואטיקה שלה כדי להביע כאב שלא ניתן לבטא אותו במילים,
והתוצאה יפהפייה ושוברת לב.
היכולת של טל לעמוד על ִס ּפו של הממשי מתחילה בצעקה נוראה המבקשת הבנה שהיא יותר ממצוקתה של החיה
הנשארת מאחור ,היא בקשת פשר“ַ :רק ַ ּד ְ ּב ִרי ֵאלַ יּ ַ ,ד ְ ּב ִרי ְּכמוֹ ָהעוֹ נוֹ תּ ַ ,ד ְ ּב ִרי ֵאלַ י ְּכמוֹ ֶ ּג ֶׁשםּ ַ / ,ד ְ ּב ִרי  /אוּלַ י ָא ִבין ֶאת
ַה ּ ִׁשיר ָה ַאלְ מוֹ ִתי ֶׁשל ְ ּבנֵ י ְּתמו ָּתה”.
טל עוסקת באובדן מנקודת מבט אישית מאוד ,החורגת מן הסיפור הנקודתי .העמדה הזו מאפשרת את המעבר
מהאישי אל הקיומי .כמו אור הנופל דרך חרך זעיר ,יש בשירים שלה עוצמה פילוסופית דקה ומרוכזת מאוד.
ישוֹ ן ֵאינֵ ְך ֲאנִ י ָ ּבבו ָּאה ָ /האוֹ ר ַה ּ ְפנִ ינִ י ׁשנוֹ ֵפל ַ ּדק  /זוֹ ַא ְּתִ // .מלְ ַבד ַהכּ ל ֹ ְּכלוּם
“בתוֹ ְך ִא ׁ
ְּ
לֹא ִה ְׁש ַּת ָ ּנה”.
דווקא משום שטל היא משוררת מחוננת ,היכולת המובהקת שלה לזקק את הבלתי אפשרי שוברת את הלב בזכות
מילותיה ולא רק בשל האסון העומד מאחוריהם“ :לָ ָּמהָ .ה ַע ִּתיק ֶׁש ְ ּב ָא ְס ֵפי ַה ְ ּצלִ יל” .מצוקת הדיבור נוכח כאב שאין לו
שפה מתאפשרת על ידי עיסוק בזיכרון ושימוש בכלים פואטיים חדים ועדינים כדי לחלץ את השיתין שעליהן עומדת
אפשרות השפה ,כמעט עד לפירוק:
ָ
ָ
ָ
“כל
/בינְ ך לְ ֵ /אינְ ך ְ //ד ָב ִרים ֶׁש ִדבּ וּר נִ ְב ָהל ֵמ ֶהם”ָּ .
יה ּ ֵ /בינָ ּה לְ ֵבינִ י ּ ֵ /בינִ י  /לְ ֵבינְ ך ֵ ּ
“אדוֹ ןַ / ,ה ּ ֵפרוּד ַהזֶ ּה ּ ֵ /בינָ ּה לְ ֵבין ַח ֶ ּי ָ
ָ
חש ְך ַמ ְקלִ יד ְצ ָע ָקהַ .א ַחת ִ ּבלְ ַבד .בּ וֹ ִאי – ָּ /כל בּ ֶקֹר נוֹ ֵדד ַה ִּמזְ ָרח ַמ ֲע ָר ָבה ,מוֹ ֵׁש ְך אוֹ ָת ְך ּ ְ /ב ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ת ַה ֵ ּלבְ .מ ׁשוֹ ֶט ֶטת,
לַ יְ לָ ה ַה ֶׁ ֹ
ַא ְּת ְר ׁשו ָּמה ּ ִ /בוְ ִריד ַ ּדק ַ /מ ְפ ִק ָירה ַ ּב ּ ֵׁש ֶפל ֶאת סוֹ ד ַה ֵ ּגאוּת  /וְ ָכל ַה ַ ּג ֲעגו ִּעים זוֹ ְר ִמים ֵאלַ י .לֹא לַ ָ ּים”.
העיסוק של אם במות בתה הוא אכן דבר שהדיבור נבהל ממנו; טל מצליחה לעשות את הבלתי ייאמן מתוך הבלתי
אפשרי שלה ,והתוצאה היא ספר שירה יפה וכואב מנשוא.
הספר שמתחיל בזעקת אובדן נוראה מסתיים בשיר שכותרתו “ ,“Que Seraהמזכיר את השיר המפורסם בעל אותו
השם ,העוסק בשיחה בין אם לבת“ .מה שיהיה ,יהיה” ,עונה האם לבתה ,וכך משחררת אותה אל עתידה.
יחה” ,כותבת האם ומשחררת את
“מ ָחר ִעם ַׁש ַחר ֲא ַׁש ְח ֵרר אוֹ ָת ְך ֶאל ַהזְ ִּר ָ
בחתימת הספר נגמר עתיד האם במות הבת; ָ
בתה אל מותה ,ואת חייה שלה בעקבותיה.
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