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 אותו ראינו לא אף שלמעשה, התצלום אותו את ממש לראות יכולים שנינו אנחנו, רוננובזיכ

 בין .הזיכרון מתוך התמונה את משחזרים, לעצמנו מדמים רק אנחנו אולי או. רבות שנים כבר

, השבעים שנות בתחילת צולם הוא. התצלום אותו את במילים לתאר יכולים שנינו, כך ובין כך

, גדולה מדשאה על יושבת אולי או, עומדת היא. צעירה אישה של דמותה נואלי ניבטת ומתוכו

 הבוהק אורה את מחזירה בתמונה החזקה הניגודיות. ירושלים הנראה כפי הוא המקום. עı תחת

 הצעיר הגבר אל מחייכת היא. קלות המתרוממות הפה זויות את ומדגישה העיר מעל השמש של

 בת היא בתמונה. קצת רק פיה זוויות את מרימה, ירותבזה. המצלמה מאחורי ניצב שבוודאי

 אולי או בצמה קלוע, ארוך שחור שיער בעלת היא. שנים בכמה מאיתנו צעירה אולי או גילנו

 מתוך לעתים אלינו המביטות פניה בתווי נשמרו מהם כמה .מוכרים פניה תווי. צמות בשתי

 המביטות בפנים, בנו גם שתמרונ אלה מתווים כמה. האוכל לשולחן מעבר או המחשב מסך

 מתבוננים אנחנו, בזכרוננו. שהיינו לפני מהזמן, אמנו של פניה תווי אלה. המראה מן אלינו

  .היינו שאנחנו לפני, הייתה שאמנו מי של בפניה

, רוקם- חזן גלית אמנו את, עבורנו, המגדירה אחת אופי תכונת על להצביע אילו היה עלינו

 לשמוע, שיח- לקיים דו – עיקש לפעמים – מתמיד רצון אותו. תיותהתקשור וודאי זו הייתה

מטרם  עוד הנמשכת שיחה תוך אל אותנו המושך, וחוויות רגשות, דעות להחליף, ולהשמיע

 שמכירים מי בה את נפתיע לא ובוודאי ,בקלישאה חטאנו שלא מקווים אנחנו. לדבר ידענו

 בבואנו, זה כרך דפי מעל, כאן נמשכת ינובינ זו תקשורת. בתור חוקרת עבודתה את או אותה

  .לגמלאות יציאתה לרגל, עמיתיה עם יחד, אותה לברך

 פרטי אופי הנושא גלית של מעבודתה בחלק שנעסוק הראוי מן, זו שבהמשך שיחתנו חשבנו

 האקדמית עבודתה את שליוותה, השירה כתיבת והוא, לחלוטין ציבורי בו בזמן גם אבל מאוד

 היא, איתה חולקים שאנחנו ובחיים גלית של בחייה, השירה. רבות שנים במשך חייה ואת

 בו שמשתמשים כלי היא. משמחות או קשות, חוויות חשובות עם מתמודדים שדרכו המדיום

 למבוי מגיעות התקשורת או ההבנה שבהם המקומות את לסמן כדי וגם ולתקשר להבין כדי

 והם – פוליטי אירוע או לוויה, חתונה – ויםמס לאירוע בתגובה לעתים נכתבים שיריה. סתום
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 כל לא כמובן. יותר או פחות מוצפנים כמסרים אליה הקרובים אחרים אנשים ואל אלינו נשלחים

 בהיותם שייכים, זאת ובכל. לזהותם שאפשר ולמקום לזמן מתייחסים או מתוארכים שיריה

 של דימוי אלינו מחזירים הם, גלית של ביותר המובהק כמאפיין שהדגשנו התקשורתיות לאותה

 להבין אולי נוכל שבאמצעותו ככלי עצמם ומציעים איתה חולקים שאנחנו החוויות עולם

  .הזה העולם עם ולהתמודד

, מאוד מוכר זמנית- בו שהוא בעולם עצמנו את מוצאים אנחנו, שירתה של בתור קוראים, אכן

 להיחשף משתאים גם אבל מוכרים ותומאורע אנשים, מקומות מזהים אנחנו. ומסתורי זר גם אבל

 או העולם אל הגיענו את הקדימו לעיל המתוארת התמונה שכמו, ולתשוקות לדמיונות, לחוויות

 אותנו לוקחת המוקדמת שירתה. להם שייכים איננו שאנחנו ובמקומות בזמנים מתרחשים שהם

 ילדותה על כותבת היא. שלה האהבה ובחיי במיניותה ועוסקת ולקורפו לאירלנד, לסלוניקי איתה

 ,כשאנחנו גם. שאבדו צעצועים באוב ומעלה, כך אחר שנים איתה יחד שביקרנו מקום, בהלסינקי

. לנו מוכרים או מובנים תמיד שאינם באופנים לעתים זאת עושים אנחנו, בשיריה מופיעים, ילדיה

', לוט אשת', שוןהרא שיריה בקובı מוקדם שהופיע ,המעובר הגוף את תיאורה את קוראים אנחנו

 לזהות ומתקשים אמנו של ההריון חוויית על קוראים אנחנו, ההרה אמו בתמונת המתבונן ילד וכמו

 הגוף אבל. בנו גם למעשה עוסקות האלה שהשורות לעכל מתקשים, הזאת הצעירה האישה את

 ,לנו ומזכיר 'בתוכי ילדי' בשירה וזכרהמ דימוי, נכרינו שממנו המחצבה למעשה הוא הזה

  .לעובר אם בין החומרים התנהלה בחילוף בינינו הראשונה שהשיחה
2  

. 'קול בפיתוח שיעור', השני שיריה בכרך מצוינים שמותינו, מפורש באופן מוזכרים שנינו

בתור  במפורש אלא, החיים של בכימיה חומרים, כנושאים רק לא מופיעים אנחנו זה בכרך

 של הדלתות מפתנות על שהתקיימו שיחות ינואל ומהדהדים משחזרים אלה שירים. נמענים

 אל זו פונות שדלתותיהם חדרים זוג, שאנן נוה ברחוב הורינו בבית והתבגרותנו ילדותנו חדרי

 אנחנו השירים של חוזרת בקריאה. הבית במרכז שנמצא האוכל לחדר בסמוך הנמצאים, זו

דלתות  של הפלסטיק ותוידי שבו המרובעות האבן מרצפות עם, החלל אותו את לאכלס שבים

 רצינית כמה עד שוב לומדים ואנחנו ,נעורינו שיחות אותן של הקולות אל שבים אנחנו. חדרינו

 הרשמים את מזקקת, ומשחזרת הנזכרת המשוררת של מצדה ההקשבה הייתה!) כמעט מכבידה(

 כאשר גם בעיני רוחה להדהד שבו שהקולות לומדים אנחנו. המתבגרים עצמנו של והקולות

 בזעם נעל המשליכה בדמות נערה אלינו שבים שלנו הקולות. חדרינו שבין המסדרון את עזבה

 אותו אל אותנו מחזירים הם אם גם אבל. המת אחיו עם יחסיו טיב על התוהה בדמות נער או

 מזיכרונות אופנים מיני בכל ששונות דמויות אלינו משקפים גם השירים ,היותם מטבע, החלל

, תסכול של לתחושה לעתים, ולהשתאות לתהיות הם מקור השירים. שלנו םוהנעורי הילדות

 אינם, הוריו ובמיוחד, המבוגרים עולם, שהעולם ,מתבגר נוער שמרגיש בן התסכול של המשכו

  .להבינו יכולים
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בניסיון  נמנע- בלתי אבל כדגם פגום והבל קין סיפור את מציע אריאל אל הממוען השיר

 האח לגלם את דמות דווקא באריאל בוחר השיר. המשפחה ושל שלו האבדן חוויית את להבין

 מדרש מעין, מחודשת בפרשנות הזה בהקשר זוכה 'הבל' השם. הבל, בסיפור המקראי הצעיר

 להוט, עדין :אחינו מות שלאחר שנים באותם אריאל את גלית של לתפיסתה המותאמת, שם

 של מפיה מוקרא ששמעה שיר, זאת תלעומ, לנעמה הממוען השיר. מרחף וקצת שאלות לשאול

 אותה ושולח מסתורי אופי בעלת רשת- שאינה- רשת בידיה שם, אחת מפעם יותר בציבור גלית

 בדיוקנות שאמנו עצמנו את מזהים ואיננו מזהים אנחנו. לפעמים תוהה היא טיבו שעל בים לדוג

 ימנו כל חווים חנושאנ, התקשורת אותה, הדיאלוג אותו של גילום הוא שהפער ייתכן. ציירה

 – לשירים אפילו אולי – ולתשובות למחשבות המרחב נפתח הזה ברווח. גלית של כילדיה

  .   שלנו
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    נעמה ואריאל רוקם
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