
 פגישה, חצי פגישה עם נילי דגן
 
 

ִפים ַחלְּ ֵבי ָהרּוַח ִמתְּ  ֵאיְך ַמסְּ
יוֹ  ָיפְּ ִביב ֶמֶזג ֶאָחד ָשֵלם בְּ  סְּ
עֹוַנת ַהַםִים נֹוֶפֶלת ֲחָדָשה.  וְּ

 
 "(9איה בז'רנו, "עיבוד נתונים )מ

 
משוררת נפלאה שספרה החדש, מאיה בז'רנו,  בחרתי להביא הפעם משיריה של

"התעוררתי בלבו של אלכסון", ייצא בקרוב בהוצאת הקיבוץ המאוחד. מאיה בז'רנו, 
 . 1949  ,קיבוץ אילון ילידת

הממשלה  בפרסים ספרותיים רבים, ובהם פרס היצירה מטעם ראש על שירתה זכתה
, פרס הספרות הישראלית לספר "מזמורי 1988-ב , פרס ברנשטיין1996-וב 1986-ב

על מכלול יצירתה. בשנות השבעים  זכתה בפרס ביאליק 2002-, וב1994-איוב" ב
התגוררה בירושלים ועבדה בבית הספרים הלאומי, וכיום מתגוררת בתל אביב, 

ה ומדריכה סדנאות שירה. אם לבת עובדת בספרייה העירונית שער ציון בבית אריאל
 איילה.
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", מספרת מאיה 17או  16"אני כותבת מגיל 

בז'רנו, "הפריצה הגדולה שלי הייתה ב'משא' 
. 21של עיתון 'דבר' בהיותי סטודנטית בת 

העורכים אברהם שאנן ויצחק בצלאל נתנו לי 
פתחון פה, ופרסמו את שירי הראשונים במדור 

מיוחד לביכורי שירה, 'פתחי שירה', חלון 
 רים בתחילת דרכם. למשור

 
"אחד השירים שפרסמתי אז היה 'באר', שנכתב 

בעקבות חלום מאוד מעניין. בחלום מי הבאר כאילו מקיאים אותי החוצה, אל 
התהום, אבל אני נתפסת במים, נאחזת במי הבאר המנסים להשליכני. זה היה 

ה בזה ממד בשבילי שיר נבואי שאמר: יש לך גורל אחר, עלייך להיאחז במי הבאר. הי
 של חיים ומוות". 

 
אילן, והיתה תלמידתו של -מאיה בז'רנו למדה ספרות ופילוסופיה באוניברסיטת בר

פרופ' ברוך קורצוויל. "הוא היה מרצה בחסד", היא מספרת, "הושפעתי ממנו בכל 
הנוגע לתרבות האירופית, מחזאות, חשיבותה של השפה, הטוטאליות הזאת של 

קיד, ככלים מרכזיים של השירה, הוכשרתי להיות מורה, אך התמסרות לייעוד, לתפ
עליתי ירושליימה  1973-. בראשית גרתי בבת ים ובעסקתי מעט מאוד בהוראה

לכתוב בעיר החשובה ביותר והיפה ביותר בעיני. ירושלים פיתחה וחידדה בי את 
התחושות והרגישויות. אהבתי מאוד לשוטט בה, הנופים שלה נתנו לי השראה, 

שתי את הדרמטיות שבה ואת הקיצוניות. בעיר העתיקה ביקרתי בסדנת שירה של ח
יהודה עמיחי. הוא התגורר באותה עת בשכונת ימין משה, והיה מגיע לסדנה עם סל 

הקניות, נינוח, רגוע ולא מתנשא. מלא אהבת הבריות. הוא נהג לשתף 
את מיאקובסקי,  באסוציאציות שהשירים עוררו בו, ואמר לי ששיַרי מזכירים לו

 המשורר הרוסי. הסדנה העניקה לי הרבה ידע ושמחה.
  

, לאחר תואר ראשון. ניסיתי ליצור שפה 24"את השדה השירי שלי בניתי בהיותי בת 
שהיא לבוש טבעי המבטא כעס, אלימות, תשוקות, מאוויים, חלומות, מחשבות, 

גשתי את גבריאל אנטי מוסכמות, אנטי סדר תקני. באמצעות המשורר מנחם בן פ
 מוקד, שהנחה סדנת תרגום בירושלים". 

 
מוקד, שערך את כתב העת "עכשיו", יצר את המסגרת האולטימטיבית של הצעירים 

היוצרים באותה תקופה. "חבורת המשוררים ישבה אז בקפה שטרן ברחוב דיזנגוף 
ד אבידן, בתל אביב ואחר כך עברה לקפה טנדו", אומרת מאיה בז'רנו. "ביניהם היו דו

-יונה וולך, יאיר הורביץ, יוסף מונדי ואברהם חלפי. השלישייה שפרצה דרך בשנות ה
מנתה את יונה וולך, יאיר הורביץ ומאיר ויזלטיר. קדמה להם השלישייה עמיחי,  60



אבידן וזך. והיה כמובן אמיר גלבוע, קול ייחודי בשירה העברית. אני נכנסתי לתמונה 
 . 70-בשנות ה

 
חששתי להתקרב אליהם. שלחתי למערכת 'עכשיו' חמישה עיבודים  "בהתחלה

ראשונים שלי. כתב העת קלט אותי ונתן לי מסגרת, מקום, הערכה ואהבה, וביקשו 
 ממני לשלוח עוד ועוד שירים. שם הכרתי גם את אבידן, משה בן שאול ואחרים".

 
ושמעה  באוניברסיטה העברית בירושלים למדה מאיה בז'רנו ספרנות ותלמוד

הרצאות חופשיות מפי דן פגיס. "לא רציתי להיות מורה לספרות והחלטתי להיות 
ספרנית", היא אומרת. "חלומי היה להיות ספרנית פרטית של איזה דוכס או רוזן. 

היו לי חלומות רומנטיים בנוסח ג'יין אייר. במקום זה מצאתי ספרייה קטנה לילדים 
 והתיידדתי עם בני הנוער".  אותהארגנתי מחוננים בעיר העתיקה, 

 

 .1978, ראה אור בהוצאת "עכשיו", "בת יענה" קובץ שיריה הראשון של מאיה בז'רנו,

 בת יענה

ִהתְּ   -ֵתן ִלי לְּ
ַבת ַיעֲ   -ַרֵנק כְּ
ִרי  -ָנה. ֵתן ַלתְּ

ָפַני ֶשּיּוגְּ   -ִסים בְּ
כִ  ַכןּו בְּ ִיתְּ  -פּו. ֵתן ָלֶהם וְּ

חֹוִני ֶשל נְּ   -ַלסְּ ןּוי ִנרְּ
 -ִטיק. הּוא ִיתְּ 

 -ַקֵלף ִעם בֹוא ַהןְּ 
 ָתו.

 -ָנשּוט אֲ 
ֵאית עֲ   -ִני ִנרְּ
 -ֵיָפה, ֶזה כִ 

 -ןּוי ֶנהְּ 
לַ   -ָדר ַלָנִנים וְּ

 -ּגּוף. ָנִשים! ֶהלֶ 
רַ  ֵטין מְּ שְּ  -ָנה רּוִבינְּ

ֶכן   -ַהַםרְּ  -ָםה ֶאתְּ
ִּגיַע.  ֶאה ַהָּיֵגַע ַמרְּ

 -מֹוִציא ָכל חֲ 
ל  -ֹום ַהבַ ָשד, שְּ

ַמר.  ִית ִנשְּ
 ֶאָלא ֶשַםִּגיַע יֹוָמּה ֶשל ַבת ַיֲעָנה

ִהיא מְּ   -וְּ
 -ִריָמה ֶאת ֹראָשּה, מַ 

 ִביָטה
בַ  ָרּה, מְּ ַחזְּ  -ֶאל מְּ

ִליָחה  ֶעֶשת סְּ
הֹוֶלֶכת.  וְּ

 
 



. ועדת פרס ביאליק "עיבודי נתונים"גוף מרכזי בעבודתה הוא השירים שהיא מכנה 
"...קווים שהסתמנו כבר בכתיבתם ת מתוך נימוקיה למתן הפרס: מציינ 2002לשנת 

ואהרן שבתאי בניסיונם לפרוץ את גבולות השיר הלירי,  של דוד אבידן, יונה וולך
אצל בז'רנו לכלל מהלך מפותח ועמוק. הישג מרשים  לשונו, נושאיו ומבנהו, הבשילו

, 'עיבודי נתונים'הארוכים שלה שנקראים  בתחום זה ניכר כבר ברצפים השיריים
הבנויה על צירופי אסוציאציות, רשמים חזותיים,  בהם יצרה מאיה בז'רנו שירה

מכלול קולאז'י בעל מבנה ארגוני חופשי לא  שברי רעיונות וקולות שנמזגו למעין
 צפוי, מפוזר במערכת המטאפורית שלו".

 
ספרת מאיה הוא פואמה פוליטית סמויה שהוקדשה לתל דן", מ' 48"'עיבוד נתונים 

בז'רנו. "יש בה התמודדות עם תחושות פיזיות פשוטות והפיכתן לשפה שירית 
 מוסיקלית קצבית. מטרתי הייתה לנגוס במציאות ולהפוך אותה לשירה".

 

 החום והקור

ָשִנים: ֵחִצי ַלֹער ֵחִצי ַלֹחם. קּו לְּ לְּ  ַהלֹוֲחִמים ֶנחְּ
ִתי ַלֹער, ַאחַ  ַבשְּ ִנכְּ  ר ָהִייִתי ַבֹער וְּ

ִתי ַלֹחם. ַבשְּ ִנכְּ  ָהִייִתי ַבֹחם וְּ
ַאֲחָריו ַבֹער ֵני ֶשָהִייִתי ַבֹער ָהִייִתי ַבֹחם וְּ  ִלפְּ

ִתי. ִכי ַבשְּ ֵניֶהם ִנכְּ ִלשְּ  וְּ
ַעְך ַצר ַהֹער ַהֹכל ִנמְּ ִמבְּ ָצר ַהֹחם ּובְּ ִמבְּ  בְּ

ָלָמה ֶשל ֶרֶכב ֳחָמִרים ָחָדש  ַהשְּ    –לְּ
חּושֹות.ִליִציָקה טֹוָבה בְּ  ַין תְּ  ִבנְּ

ִניֵני ֶקַרח, כּו נְּ  ִטנֹות ַהֵזָעה ֶשל ַהבֹוִנים ָהפְּ
ִשירּו ָכִדים ַבָעָרה ִהפְּ ֺחלֹות ֶשל ַהִמלְּ ֵליֶהם ַהכְּ ַרגְּ  וְּ

ִעי ָוַרְך. ּדּוִפים ָצֹהב ָוֹרד ִטבְּ ֶצַבע ַהרְּ  לְּ
נּו. ַטּיְּ ָיִנּיֹות ַהַמַחל ִהצְּ  ַשֲערֹוֵתיֶהן ֶשל ַשחְּ

ֵני ַהֹחם ָזָעה ָבִרעּוד. ַהֶבֶטן ֶשל בְּ  ֲאֵפַלת ַהָנִנים וְּ
ֵעיֵני ַהָבִאים ִמן ַהָעָרה ָנה בְּ ַטמְּ  ָהרּוַח ַהַחָםה ִהצְּ

ַאַחר ָכְך ָקָרה, ֵאיֶהן; וְּ ַמרְּ  לְּ
ָחתּום, ָלא וְּ ֹאֶפן ֺמפְּ  ֶשבְּ

 ַהֹער ָסַבל ֶאת ַהֹחם בֹו,
ַהֹחם ָסַבל ֶאת ַהֹער בֹו,  וְּ

כֵ   ן ַהָּדָבר ָשִנים ַרבֹותוְּ
 ַבֹחם ּוַבֹער.

 

, הוצאת 1977-1980" )"החום והקור: עיבודי נתונים ושירים אחרים", 48מתוך "עיבוד נתונים 
  (1981אל"ף,

"השירה שלי לא התעניינה אז רק בליריקה", אומרת מאיה בז'רנו. "ערכתי בדיקה 
ספרייה של המוסד לביטוח לאומי וחיפוש אחרי סביבות אנושיות ייחודיות. עבדתי ב

כשכתבתי את הפואמה המתארת את החיים והמתרחש בכל קומה, את האווירה, 
 הקצב והשפה".

 

 
 



 מאמר ג

ֵמי ֹחֶרף. ַבע, יְּ  יֹום ג' קֹוָמה ָשלֹוש ַּגם ַארְּ
ֵתי קֹומֹות  בּול ָרבּוץ ִבשְּ מּות ֶשל ַמִןיג ּגְּ ֵפהֵפה –ַהֶּגֶשם ִבדְּ  יְּ

ָגמִ  ַשֶתֶקת ֶאת ָהֲעבֹוָדה.ָזר וְּ יֹו מְּ  יש, ַהֶבָהָלה ִמָּיפְּ
ָרה, ַהִתקְּ קֹות ֶאל ַהִעירֹות וְּ ַּדנְּ  רּוחֹות ֶשל ֶהֶבל, ֺמָןקֹות ִמתְּ

ֵפהֶפה. ֵריַח ֶשל אֹותֹו יְּ ַתֲעֹרֶבת מּוָזָרה וְּ ָלתֹות בְּ ַהּדְּ ָמשֹות וְּ  ֶאל ַהשְּ
ִשיָכה בְּ  ִשיָמה ָהֲעֺמָעה ַממְּ ָיּה;ַרק ַהמְּ  ָדכְּ

קֹוַמת ַהֶכֶסף; ִהָםֵצא בְּ ִרים, לְּ ַבעְּ  ֶזה ֵאיֶנמּו יֹום ֶשל מְּ
ָשתֹות ִניא, ֹנה רְּ עֹו ֶשל ַהֹחֶרף ַהַםקְּ ִצבְּ  וְּ

ָטרֹות. עֹות ּושְּ בְּ ַמטְּ ִציָקה לְּ ַתמּוֵרי יְּ  וְּ
ַרף, ַעט ֶשִמשְּ ִכמְּ ָכאן וְּ  ִמיֶשהּו ָחַמק לְּ

סוֹ  כְּ ִתיר ָיָדיו ַבֲאַפרְּ ַשֲערֹות ַמסְּ ָניו וְּ ָקנוֹ ת ָאזְּ אֹות. זְּ  קֹופְּ
ִעים בוֹ  כֹו ֶשל ַהַשָלם, ֺכָלם נֹוגְּ ִרים ַּדרְּ  ַהֹכל עֹובְּ

ָרן ַבַעבְּ בֹוָנּה.כְּ ִעסְּ ָעּה וְּ ָרגְּ ָקה בְּ מּותֹו ָמלְּ  ; ּדְּ
 

: שישה מאמרים ומאמר על מוסד, מעין מקאמה פואטית" )הוצאת אל"ף, 52מתוך "עיבוד נתונים 
1983.) 

התחלתי לעבוד כספרנית בבית אריאלה', מספרת  1979"כשחזרתי לתל אביב בשנת 
הספר 'שירת הציפורים', שבו מופיע  .0עיבוד נתונים מאיה בז'רנו. "כאן כתבתי את 

מחזור השירים הזה, מתאר מציאות מבעד למסך טלוויזיה. חקרתי במשך תקופה 
 י". מסוימת את האור, את ההולוגרמה, הסיב האופט

 
 אל כוכב הנפש

ִהי ִהי ַויְּ ִהי ַויְּ  ַויְּ
ִכי ַמֲחִצית ַּדרְּ ַמֲחִצית בְּ  בְּ

 ֶאל כֹוַכב ַהֶמֶפש
ֶאה ִתי ִנרְּ ִטי ִבלְּ כּוָבה ַעל ִסיב אֹונְּ  רְּ
ַצר ַצרְּ  ָהִייִתי ֶקֶרן אֹור, ֶתֶדר קֹול קְּ

צּוִתי ַננְּ ִהתְּ  ֶקֶרן אֹור ֶתֶדר קֹול ָנע ַעד לְּ
 ַכּדּור ָזִעיר –ָכְך ּוִמָּיד, ָסמּוְך לְּ 

 ָהִייִתי ַעַב"מ ָצִעיר
ֶאה ָשקּוף, רֹוֶאה ֹלא ִנרְּ ִתי ָנִגיַע וְּ  ִבלְּ

ָפַני ָמָסְך ֵמיִמי ָתֹכל ֲאֹפר  ּוִמלְּ
תֹוִרים בֹו: לֹואֹו ּוִמלּוַאת ַכפְּ  עֹוָלם ּומְּ

 
  ָלִאים ִרים ֺמפְּ תֹור ִמקְּ  וְּ  –ַכפְּ
  ָלִאים תֹור ֲאָנִשים ֺמפְּ ָחִסים ּוַמֲעִשים –ַכפְּ  יְּ
  ָלִאים קֹומֹות ֺמפְּ תֹור מְּ ַכפְּ  ֵארּוִעים וְּ  –וְּ
  ָלִאים ָבִרים ֺמפְּ תֹור ּדְּ ִשיִרים ֳחָמִרים וְּ  –ַכפְּ  ַמכְּ
  ְָּבִעים ו ָלִאים, צְּ ָמִחים ֺמפְּ תֹור צְּ  ַכפְּ

ֹלא ֹבֶשם דּוִרים ָבֲערּוגֹות לְּ כֹוַכב ַהֶמֶפש סְּ  ֺכָלם בְּ
ִר  חֹוִקים ִעּוְּ ֵאה ָהָאֶרץ רְּ   –ים ִמַםרְּ
ָעָקה –ַכּדּור ָהָאֶרץ  תֹור ַאזְּ  ַכפְּ

תֹוִרים ֲאֶשר ַלָםָסְך ַהָתֹכל ִמלּוַאת ַכפְּ  בְּ
ָמָמה. כֹוַכב ַהֶמֶפש ָהָרחֹוק ַבּדְּ  בְּ



 (.1985(, )הוצאת "עכשיו" 1984-1978) 0מתוך הספר "שירת הציפורים", עיבוד נתונים 

אפשר לדמות לקווי אוטובוס פנימיים, דמיוניים, אבל במרחב  "את 'עיבודי נתונים'
ובזמן ממשיים, או לטיסות", מסבירה מאיה בז'רנו ביומנה "פרפרי החול". "כל מספר 

של 'עיבוד נתונים' מקביל לקו נסיעה, למסלול התרחשות לא צפוי של מראות 
מו את מה ומוזרויות. פשרם במתבונן הנוסע, בקורא, וביכולת שלו לקסום לעצ

 שנשקף לעיניו מבעד לחלון השפה".
 

"הרבה שירים נכתבו בעקבות מאמרים בעיתונות", היא מציינת, "למשל 'גיישה'. 
 , אבל השירים חוברו לפני כן".36הספר "שירת הציפורים" יצא כשהייתי כבר בת 

 
 

ָשה  מתוך ֵּגיְּ
 
 א.
 

ָשה, ַחֵנש ַבֵּגיְּ  ָמה ָהִאיש מְּ
רּות ָשדֹות ַחִםים; ִהָזכְּ ָחה וְּ ִשכְּ  בְּ

ָכל ֲאָבָריו ַבע בְּ  הּוא ַמֲעִביר ֶאצְּ
ִגיָשה, ֶשעֹוֵדםַמה  ֶטֶקס ַהנְּ  לְּ

 קֹוֵשר ָחָזק ֶאת ַצָּוארֹו ַבֲעִניָבה חּוָמה
ִנימּוס ֶכֶסף וְּ ַשֵבץ בְּ  מְּ

תֹוכֹו, ַשֵּוַע בְּ  מְּ
ָקֵרב ָשרּועַ  ָלא הּוא ִמתְּ  ַעל ַמָּגש ִכןּוף ֺמפְּ

 ַגַעת מֹוֵתַח ֶאת ִּגיָדיולָ 
ָהר  ֶשֹּלא ִלֹנל ִנזְּ

 ַמה ֹּיאַמר,
 ַמה יּוַסר ֵמָעָליו ַמה ִּיָשֵאר

ֺעָםָתּה  נּוָחה -לְּ  צּוָרָתּה נֹוֶטֶלת מְּ
 ִהיא -הּוא 

פּוָלה  ָבבּוָאה כְּ
ֵטעַ  ַקרְּ ַתֵּגַע מְּ ַרֵעד ִמשְּ  הּוא מְּ

מוֹ   ֶשָתִשיב לֹו ֶאת ַעצְּ
נֹו, ָמתוֹ  זֹוֵרק ַכסְּ ִחיר ִנשְּ ִליְך, מְּ עֹו ַמשְּ  ַזרְּ

 ַמֲאִמיר ַלֹּגַבּה 
ָנל ֺשכְּ ָעָרּה ַהָשֹחר ּומְּ ַתֵעף ִבשְּ  ִמשְּ

רֹו: ָאמְּ ָכר בְּ ִנזְּ  וְּ
ֵמְך  ִאי ֵמַעצְּ ַנלְּ  ַאל ִתתְּ

 ֶנֶפש זֹוָנה ַרֲעַנָמה 
ָכָלֵתְך. ֵחי ַהשְּ ִמין ִנרְּ ֵחי ַיסְּ  ִנרְּ

 
 

רשימה להרצאה אר את ספרה של בז'רנו, "תדרים", בהסופר דרור בורשטיין תי
שהתקיימה באוניברסיטת תל אביב, במסגרת הפורום "ספר פתוח" בסוף מארס 

: "במסיבה לפני כמה ימים ניסיתי לצלם את הילדים המתרוצצים בגן; רוב 2005
התמונות יצאו מטושטשות, 'לא תפסתי'. וגם אלו שיצאו חדות, לא היו תמונות של 

ם אלא של יצורים משונים, אחרים. זו היתה מסיבת פורים. חשבתי שהקריאה הילדי
בשירה של מאיה בז'רנו דומה קצת לניסיון הצילום הזה: קשה לתפוס ו'להקפיא' 

 אותה, וגם כשנדמה שמצליחים, היא כבר הפכה למשהו אחר, התגלגלה הלאה".



( 1978-2004בז'רנו )להלן השיר הפותח את "תדרים", מבחר מקיף של כל שירי מאיה 
 (. 2005)הוצאת הקיבוץ המאוחד, 

 

   1עיבוד נתונים 

ָלה. ִביס ַהַליְּ  רּוַח ָהֶעֶרב ִבשְּ
ִדיָדם ָּגִלים ִברְּ ָרקֹות ֺמרְּ  ֵמי יְּ

דֹות, ַרעְּ  ֵפיֹות ַתַחש מְּ
ִחיִרים ַּגם, ֵפי ֲעָבִדים ַמשְּ ִכתְּ  וְּ

ִכּוּון ָצפֹון ַקֶנֶלת לְּ ִריָקה ִמתְּ רֹום ַאפְּ    – ּדְּ
ָבלֹון ִחים לְּ ַננְּ ֵני נֹוָצה ִמתְּ ַענְּ  צּוַרת ָלשֹון, וְּ

ִחיִשים. ֵלי ֵנרֹות ַמרְּ צְּ  ָאָרד. ִצלְּ
ָלָתּה  ֵלי ִשמְּ ִקפְּ ֵני ָבֶרֶקת בְּ  -ַאבְּ
ֵפהֶפה, ָחתּול ִדיָדִתי שּוָעל יְּ  יְּ

ָיּה. ָיפְּ ֺסָּדר, ַהִעירֹות ַמֲאִדיִמים לְּ  מְּ
ָיֶוש  ּוָפַרס ָבִרי ִלי ֶשֵאיִני ָּדרְּ

ַלי.  ֲעֺקָםה ֵבין ַרגְּ
 ֶשֶקט ַבֶשֶלג ַהָספּוי

ָחַיי  ֵרר ֶאת לְּ ַסחְּ פּון מְּ ַטיְּ הֹוִריק וְּ  לְּ
ד, ַתאיַלנְּ  ֵעיַני ָעפּו לְּ

ִדים ָשָלה רֹוקְּ  ַּגבֹות ֹראש ַהֶםמְּ
ָטאּורּוס, קֹוִביץ' רֹוֵכב ַעל ֶקנְּ  ַכֲעָלִמים, ַמרְּ

ַבן ִהִּגיעַ  ַבנְּ  ָמִשיַח לְּ
ָין. סֹופֹו ֶשל ָהִענְּ  בְּ

 
 (1974בדצמבר  31-)נכתב ב

 

על שתי השורות המסיימות את השיר כתב מנחם בן כי הן בין השורות הכי יפות 
' כי 1"מאיה בז'רנו מבטיחה לנו בסוף השיר המשיחי הנפלא 'עיבוד נתונים בעברית: 

ר. כי גם אם גם אם יתמהמה בוא יבוא, והלובן איננו קשור כמובן לצבע אלא לטוה
 (.2008באוקטובר  10הוא יהיה שחור, הוא יהיה לבן". )"מעריב", 

היתה השירה של מאיה בז'רנו נועזת, אקספרימנטלית  80-"עד אמצע שנות ה
וחדשנית", אומר המשורר, המתרגם ומו"ל הוצאת "קשב לשירה" רפי וייכרט. 

ואת הטקסטים "בתקופה זו כתבה בעיקר את עיבודי הנתונים המפורסמים שלה 
רחבי היריעה. היא ניסתה לבנות קונסטרוקטים גדולים שיכילו כמה שיותר מרכיבים 

של המציאות ושל החוויה האנושית, מתוך בדיקה מתמדת של גבולות הלשון ושל 
תפקידה בעידן המודרני הטכנולוגי. המשימה המרכזית של השירה של מאיה בז'רנו 

נה", מסביר וייכרט. "ההשפעה העיקרית על היתה לסמן קו גבול בין קודמיה ובי
שירתה המוקדמת הייתה ללא ספק זו של שירת דוד אבידן, על התלהבות השירה מן 

הטכנולוגיה, מאפשרויות השפה, מחגיגת האקספרימנטציה הלשונית. בספר 'קול', 
לעומת זאת, באמצע שנות השמונים", הוא אומר, "מתגלה דיאלוג מפרה בין השאר 

 של יונה וולך". עם שירתה
 
 
 



 * 
  –ַהַחִּיים שֹוִהים ָעַלי 

 ִטנֹות ַיִין ָמתֹוק.
ֺטָבה תֹוָכם רְּ  ֲאִני ָרָצה בְּ

מֹוַתי  ַשד ַעצְּ    –ַעד לְּ
ָבָנה ֶשֹּלא ִמֲהרּו ֶלֱאֹסף  ָלה לְּ  ִשמְּ

ֵריֶהם, ִרבֹואֹות ִשבְּ  ַהַחִּיים ָבִאים ָעַלי בְּ
זּוטוֹ  ָרֵטי ַמָםשּוָתם, בְּ  ת,ִבפְּ

ָלאֹות, אֹוִמּיֹות ִנפְּ  ִטנֹות ֶּגֶשם ִנתְּ
 קֹוִצים ֲאֺרִכים ֲאֺרִכים.

ִריַחת ַהתֹוָדָעה  ִמי שֹוֵמַע ֶאת צְּ
ֵקִדי ֶגֶשם ַהַּיִין ַהשְּ  ֶשָרָצה בְּ
ָחה ִשיָמה אֹוֶזֶלת ִמִשמְּ  ִבנְּ

ָקֶרֶבת  ָבה טֹוֶרֶפת ִמתְּ ִקצְּ  בְּ
סֹוף  לְּ

 ַהןֹוף ֶשֵאיֶנמּו.
 

 .1987(, הוצאת ספרי סימן קריאה של הקיבוץ המאוחד, 1981-1986"קול" ) מתוך

 

" "קול אחדים משיריה של מאיה בז'רנו הולחנו. אחד מתשעת שירי האהבה מהספר
 (:1989הולחן אף הוא ומופיע בתקליט בביצוע שלומית אהרון )הד ארצי, 

 אישי ואהובי

ָך ָהָיה ַואי ֶשֹראשְּ  ַהלְּ
ַתלִ  ֹחִרים ּוִפיָך, ִאיִשי ַכָניו ֶשל ֲאהּוִבי ֲעטּור ַתלְּ    –ים שְּ

גִֺלים  ֲעָנִבים ֲעמּוִסים סְּ
ֶניָך ֲאהּוִבי, ַואי ֶשכֹוַח ָמתְּ ַהלְּ  וְּ

ָך ַההֹוֵלם ִבי  ֵּגוְּ
ֶכיָך ֶרֶצת ַעל ִברְּ ִריָעה ֶנחְּ  ִבכְּ

ָשן, ֶשל ִאיִשי ַהַביְּ  ָהיּו כְּ
ָקן.ֲאהּובִ  ַהַחמְּ  י ָהַרְך וְּ

 
 

חרי שביססה את עצמה כמשוררת פורצת דרך, הגיע השלב האינטימי יותר של "א
שירה לירית שעוסקת בזוגיות, במשפחה, בנופי ילדותה", ממשיך רפי  -כתיבתה 

וייכרט. "בשלב זה יצאה מבין המסיכות והכיסויים המרהיבים של השירה 
דה בעולם הטכנולוגית המוקדמת אשה בשר ודם, פגיעה, המבקשת אחר שלמות אבו

 שהתפרק לגורמים".
 

(, ובו 1990)הוצאת הקיבוץ המאוחד,  "לוויתן"להלן השיר המרכזי מתוך הספר 
שירים המספרים סיפור תקופה, חלומות ומעשים, זיכרונות הנהפכים לבדיות 

 ובדיות שהן זיכרונות:

 



 סקס, מכונית ואחר כך 
 אהבה

ַסֶנֶרת ִכי  ִליִדיַדי ֲאִני מְּ
הַ   ִּגיַע,ֹלא אּוַכל לְּ

אּו,  ֶאת ָנַני ֹלא ִתרְּ
ֵרי ֲחָדִרים ֲאִני, ַחדְּ  בְּ
ַחֵּיב. ס, ֹלא מְּ ֶסקְּ  בְּ

עֹוֵרר אֹוִתי ַחֵּיְך ַבָשֶדה מְּ  ֶארֹוס ַהםְּ
צּוַרי ֵטל ֶאת יְּ ַטלְּ ַלֵטף, מְּ ַהֶבִכי מְּ חֹוק וְּ חֹול ַהסְּ  ּומְּ

ִבים, לְּ ַלבְּ ִריָחָתם מְּ ִשיא נְּ  בְּ
ָגִנּיוֹ  ָזִרים ֶשל ַמרְּ ַרָעפֹות,בְּ יֹוִנים וְּ ָוִנים, ַסבְּ  ת, ָהמֹון ֶשל ַקחְּ

ִשָכרֹון ָצֹהב, ָיִני ֶאָחד וְּ  ֹלַע ֲאִרי ִסיִצילְּ
אּוַלי  ִנים ֹלא ִנים וְּ

וּוי ֹבֶשם ִסיִליקֹון ָמִטים" ֶאָחד רְּ ַלל "ֵזר קְּ  ִבגְּ
ָמָצה ַעל ֲאדֹון ֶרַגע ֶבֶרת ַהחְּ סֹוף ַהּגְּ ָרה בְּ  ָּגבְּ

הּוא ָשַמט אֹותָ  ִהיא וְּ  אֹותֹו. -ּה וְּ
 

ִליָשה ֵמֶאֶדן ַהַחלֹון ֶשִלי ַנס ִבגְּ  אֹותֹו ֹבֶקר כֹוָכִבי, ִנכְּ
ָחֶזה ֹרק שֹוַקִים וְּ ָפַתִים, יְּ ֹרק שְּ ֹרק ֵעיַנִים, יְּ  ֶעֶלם יְּ

ֵפי ָאדֹון ֶשל ֶרַגע זֹוֲהִרים ַעל ַאנוֹ  קְּ  ּוִמשְּ
בּושֹו הּוא ֵעיֺרם ָבֵרר, ִכי לְּ ָשרֹו.ַעד ֶשִםתְּ ַהָּיֹרק בְּ  ֹו, וְּ

חּוַמת ָהַעִין" ָאַמר ִמתֹוְך ֲחִליָפתֹו,  "ָשלֹום לְּ
ַהִסיַע ָלְך ִסיָגר, ָהֵאֶפר ָנַשר  ָבאִתי לְּ

ַעֵשן ִכָבה ַעל ִני; ֶאת ִניו ַהםְּ  וְּ
ֵרי  ַחדְּ אֹותֹו ֹבֶקר כֹוָכִבי בְּ ִתי עֹוד בְּ  ֲחָדַריִמָּיד ֶנֱהַפכְּ

ַבת זּוגֹו שֶ  ֵשם ֶעֶלם, ֲאדֹון ֶרַגע.לְּ  ל ֶעֶלם בְּ
 

. "זהו ספר שירים קודר 1993-יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב "מזמורי איוב"
שעיסוקו בספר איוב", אומרת מאיה בז'רנו. "סיפורו של איוב מכיל יסודות של 

אדם. משום כך, כנראה, -דרמה. אפשר לומר שאיוב נברא כל העת, כי איוב הוא כל
מאיה בז'רנו קיבלה על  ררים רבים להתייחס אליו באופנים שונים".בחרו משו

 .1994"מזמורי איוב" את פרס הספרות הישראלית בשנת 

 מתוך מזמורי איוב

ִתי ֵמָאחֹור, ַקרְּ ֹאם ִנדְּ  ִנתְּ
ַדֶבֶרת ָאְך ָשֹחר ֵמֶאֶבן מְּ ָפַני ִנַסב ַמלְּ  ּולְּ

קֹות ָנָפיו ַהחֹורְּ ָלַקח אֹוִתי ֵבין כְּ  וְּ
מ ֶאה,כְּ ִתי ִנרְּ ָחִקים ִבלְּ תֹוְך ּגֹוֵרד שְּ  ֹו ַמֲעִלית בְּ

ִתי, ֶנֱאַכלְּ ִתי ִאתֹו, וְּ ִתי ִאתֹו, ָעִליִתי ִאתֹו, ָיַרדְּ  ַטסְּ
קּוחֹות; ֵעיַנִים נְּ ִמי בְּ ִתי ֶאל ַעצְּ ָחַזרְּ ִתי, וְּ ַרשְּ  הּוֵקאִתי, ֺהפְּ

ִתי ֲאלֵ  ָכל ֶשִחַּיכְּ נּו ַיִעיַרי, ּוכְּ  יֶהם,ֵמָעַלי ָרכְּ
ֵלט ֶהחְּ עֹוַתי, ֶשבְּ בּו ֶאת ִּדמְּ ִנּגְּ  ֵהם ָמֲחטּו ֶאת ַאִני וְּ

גּו ִמשּום ָמקֹום, ֲאָבל  ֹלא ָזלְּ
לֹוַמר ָלָחה ֶאָחד ֶאת ַהֵשִני, כְּ ַהצְּ  ָהִעָער ֶשִזִהינּו בְּ

ַיַחד; נּו בְּ ַטַלמְּ  ִהצְּ
ָאְך ָשחֹור ֵמהַ  ִתי שּוב ֵמָאחֹור, ּוַמלְּ ַקרְּ ֶפַתע ִנדְּ  עֹוֵדםלְּ



קֹות; ָנָפיו ַהחֹורְּ ָלַקח אֹוִתי ֵבין כְּ ָפַני וְּ ַדֶבֶרת ִנָסב לְּ  ֵמֶאֶבן מְּ
ַטַעם ָמתֹוק ַמר  ָאז ָעַבר ֵאַלי ַהֶּיַדע ֶשלֹו בְּ

ִתי ֶצַבע ָשחֹור  ִקַבלְּ ַני וְּ תֹוְך ָאזְּ ֵחל לְּ  ִחלְּ
ָחָלק ִהיר וְּ  ַמזְּ

תֹוְך ַמֲעלִ  נּו ִכבְּ ָעִלינּו ָיַרדְּ נּו וְּ ָחִקיםַטסְּ גֹוֵרד שְּ  ית בְּ
ַהֶּיַדע ַהָןִמיְך ֶשלֹו ָעַבר ֵאַלי ֶאה, וְּ ִתי ִנרְּ  ִבלְּ

ַחט ַנג ּוִמָּיד ִנסְּ ִנסְּ ַלט וְּ  ִנקְּ
בּוִבּיּות עֹוִרי ַהָשחֹור, ָכָאמּור ֵטף ִלי ִמַמקְּ צּוַרת נֹוֵזל ָעכּור ִטפְּ  בְּ

ָאִכים שָ  ֶיֶתר ַהַםלְּ ֶאֶבן וְּ  רּו ִאִתי בֹוֶהֶקת ָהִייִתי כְּ
ִחית ַהשְּ קֹול צֹוֵרם ֶשֶהֱעָלה ֶאת ֲחָמִתי לְּ  בְּ

ָשָבה ָהֱאֹלִהית ִליֵחי ַהַםחְּ ִנים, שְּ ַאםְּ ֵפי ָשִנים ֵהם ֹלא ִמתְּ  ַאלְּ
ֺאָבִנים ֵהם ָבר ָשִנים מְּ  כְּ

ִריִדים ָבִרים ַבּוְּ רּוִיים ָעֹמק ִבקְּ  שְּ
סּולִ  בֹוִמים, נְּ ֺצָּיִרים, ַאלְּ ַדִנים מְּ ֶזל,בְּ ַברְּ ַשִיש בְּ  ים בְּ

כּוִכית  ֺשָבִצים ִבזְּ ט, מְּ ִדיקְּ  ּובְּ
שּו ִמָשם ָעלּו ָלִשיר ִאִתי  לְּ ִנתְּ  ָקמּו וְּ

ֵהָלה: בֹוִאי בֹוִאי ַמקְּ ִאים בְּ  קֹורְּ
ִצַּיִתי ִביִדיָעה  ָעִשיִתי ֹזאת ּוָבאִתי וְּ  וְּ

 ִכי ֵהם ֶשָּיִביאּו אֹוִתי ֵאָליו
 ִתי ֵאָליוֵהם ֵהִביאּו אוֹ 

 
 

נכתב באתר הוצאת  ,"אנסה לגעת בטבור בטני"על הספר 
הקיבוץ המאוחד: "נגיעה בטבור? ניסיון לגעת באותו מקום 

מוסתרת במרכז הגוף, זיכרון לאירוע שמעולם לא זכרנו ממש, היותנו  מוצנע, גומה
פו אפי ארוך של ילדות בכמה תקופות ובכמה מקומות, בעיקר י יילודים. בספר שיר

 בתוך נוף טבעי ואנושי, אמהּות ואבהּות". של שנות החמישים. ילדות
 

 :1997(, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1997-1992שירים ) "אנסה לגעת בטבור בטני", מתוך
 

ִני    ַבת הַ  ַטבּור ִבטְּ קֹול    ֲאַנֶןה ָלַגַעת    בְּ מּוָנה אֹו בְּ  9-ִבתְּ
ֹחץ ַקלֹות  ֹחם ַהֶשֶמש ִללְּ ַבט ַהַנח  בְּ ַאמְּ נּוְך ַהַםִים בְּ ֹמַע ֶאת ִנכְּ ִלשְּ  וְּ

ֺחָםמֹות ֶבָחֵצר. נֹוָתיו ַהםְּ ָדפְּ  וְּ
ַבד ִמי ִבלְּ ַעצְּ ִתי    ֶאָלא לְּ ַכַּונְּ ֹלא ִהתְּ ִתי ָאז   וְּ  ֶבֱאֶמת   ִחַּיכְּ

סּוֵקי ֵצל  אֹור ֶשלֹו ֲענִֺּגים-ִעם ֵעץ ִרםֹון ִבפְּ
ִמים ָעַלי ֶאת רָ  דּוִתי.רֹושְּ  אִשית ִסנּור ַילְּ

ִתי אֹור ָאַכלְּ  ֵאיֶזה ִסנּור ַמה ִסנּור    ַמִים וְּ
ָבָנה ָקִרים ֶשל ַקִיץ ָיפֹוִאי    ַהּגּוִפָּיה ַהלְּ  ִבבְּ

רּוִקים ַבַסד  ָנה    זְּ תֹוִנים ָכמֹוָה ִמֺכתְּ ַהַתחְּ  וְּ
ֵני ִכּיֹור ַהֶבֶרז ַהָּיָשן בַ  ַנת ֶמֶלט ִלפְּ  ִּגָמהַעל ִרצְּ

ֺסָכר ִעם ָחָלב ָּגִריָנה וְּ ֺכָןה ַמרְּ רּוַסת ֶלֶחם מְּ פֹון ּופְּ ָלפְּ  מְּ
ִקים ַהּגֹוגֹוִאים שְּ ַשקְּ ַני מְּ ָאזְּ ָבר ּובְּ ִלים    כְּ ַעכְּ  ַבַםֲעֶרֶכת ִמתְּ

ֵני יֹום ָחק ִמִלפְּ ֵשְך ַהִםשְּ ַהּג'ּוִלים ֶשל ֶהמְּ  וְּ
ִתינֹות ַבַסד הַ  ֶשַבע ֲאָבִנים ַממְּ ַהִכּיֹור ַהָמ"ל,וְּ  ֶבֶרז ַהָעָטן וְּ

ַהֶחֶבל. ָיַדי וְּ ִתינּו ִלי ָתִמיד    ִכי ַהַכּדּור ָהָיה בְּ כּוָנה ִהמְּ ֵדי ַהשְּ מֹו ֶשַּילְּ  כְּ
 
 

"כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב", אמר קהלת, "תוך כדי עיון 
מרתק ויפה להפליא, זה הכעס והתבוננות בכעסים שלי ושל זולתי מצאתי את הכעס 



המופנם של המחשבה ככוח עיוני יצירתי ורוחני, כעס ממוקד וטעון באמירה 
 שמבקשת לשנות משהו כנגד משהו, בעד משהו, ובגלל משהו". 

 
 

 (2001)בני ברק: הקיבוץ המאוחד,  1994-2000: שירים מתוך היופי הוא כעס
 

 שתי פרידות בוקר קצרות

1. 

ָךַהַזִין שֶ  ַכף ָיִדי לְּ  בְּ
ַהִםָלה ֶלֶחם עֹוָלה ִבי  וְּ

 ָאז ָהָרָעב ַהָנשּוט ַלֶלֶחם
ַחת ָהאֹוֶפה ִשמְּ  ֶנֱהַפְך לְּ

נּוַחת ַהלֹוֵחם. ִלמְּ  וְּ
 
 
2. 

ָת:  ָאַמרְּ
ִתי" ַנַשטְּ ֵני ֶשִהתְּ ִתי ִלפְּ  "ַקמְּ

 
  –ֶנן 

 ֶנן ַמה? ֶנן 
ָת ִלי, ַאֵחר, ָאַמרְּ  תְּ

עֹוִדי מּוֶטֶלת  עֹוֶתיָךבְּ בְּ  ֵבין ֶאצְּ
ָרה  ַאַחת ֵמֶהן ֹלא ֶנֶעדְּ

 
ַאֵחר ָלֲעבֹוָדה  ֶנן תְּ

 
 
 
 

"החיפוש אחר שלמות אבודה, המאפיין את השלב הלירי בכתיבתה של מאיה בז'רנו, 
הוא גם אחד הנושאים המרכזיים בקוורטטים של חתן פרס נובל לספרות לשנת 

בז'רנו לא הרבתה ת"ס אליוט", אומר רפי וייכרט. "מאיה  1948
לתרגם שירה, אולם היותה במשך עשרות בשנים 'משוררת 

השיר הארוך' הכשירה אותה לקלוט באופן טבעי את הצורות 
המוסיקליות הרחבות של אליוט. על אף השוני בין עולמה 

החילוני לדתיות של אליוט, בין המיתולוגיה הנוצרית המיסטית 
ו לעיסוק מובהק שבה הוא מצטיין ובין נטייתה של בז'רנ

בהווה, ניכר שיש קירבה של אהבה בין מושא התרגום 
 למתרגמת.

 
"ארבעה הקוורטטים של אליוט הם בין היצירות הגדולות 

בשירה האנגלוסקסית של המאה העשרים. אחרי שהצביע על 
קריסת העולם והתפרקותו בשיריו המוקדמים ובראשם 

אחר יצא המשורר הדגול לחפש  ,ה'ארץ השממ'הפואמה 
המקום שבו המיתוס, הלשון, השורשים הביוגרפיים, המסורת 

 הספרותית והשייכות הדתית נפגשים לכלל שלמות אחת".
 



 היצירה כאקט מטאפיזי 

 של מאיה בז'רנו. "פרפרי החול", מתוך "תדרים"מאמר המסכם את הספר 
 

לתוך כל זמן שישנו דיבור וישנה כתיבה, וישנה הלשנת המציאות, נהדפת המציאות 
ישות מרוחקת מטאפיזית. בכל יצירה יש אקט של התגברות על תעתועי החיים 

נפש -והכאוס, בעצם הכנסתם לצורה של אמנות. יצירה רוחנית מתרקמת בתוך גוף
של פרט, של אינדיבידואל, מתוך מצב מסוים שהתגבש לרצון, וכך ניתן לה/לו 

ונשלט המקרטע בגפיו מיצור מובל  –להתגבר על עצמה/ו ולהיות חופשי יותר 
במצולות החיים, במצב של נבערות, למי שמושה עצמו וזוכה להביט בחייו ממרחק. 

מרחב גדול יותר נפרש לו ביחס לחייה/לחייו ביחס לעצמו ולזולתו. מכות החיים, 
הצרות הניחתות, הכאבים והרוחות הרעות נכבשים ונעשים אובייקט של התודעה. 

ש, אושר והארה. אלה מורחקים מהתודעה, וצד של כמוהם מצבים של שמחה וריגו
הם נעשים אפשרויות נוספות של רגש, אפשרויות של התקיימות, ספק מוטל בהם. 

משמעות מדכאת, כאוטית ומוגבלת, הנכפית על סובייקט בודד. -ומופקעים מחד
 החיים הנכתבים והעוברים ללשון )מולשנים( נעשים כאילו משהו אובייקטיבי יותר,

יותר על כל המתרחש בהם ואולי אף מובנים יותר, קלים יותר לנשיאה.  ממשי
בהיותם בעלי צורה הם עוטים קלסתר ומסיכה שניתן לראות ולתפוס, לפני 

 שיתפוגגו אל האין.
 

ובהיותם אספקלריה ניתן לא  אירועי החיים מושמים כמו רישום בתוך אספקלריה;
להסב מהם את המבט ולהקיף רק להביט בהם ולחשוב על אודותם, כי אם גם 

אותם, להסיט את הפנים לכיוון שמעבר, לאופק רחב יותר של אפשרויות אחרות 
 בזמן ובמקום אחרים.

 
זו יכולה להיות גאולה  –אז כל מה שעברנו היה ניסוי? רק לכאורה, ובכל זאת 

אנושית, אם להשתמש במונח דתי, אבל גם קללה. לדעתי, זו המתנה הכי גדולה 
היא ההילה הנצחית המאירה סביב  –לאנושות, הלשון על כל מכמניה  שניתנה

 התופעות, הצללים והאין של חיינו החולפים.



 


