לקראת שיר
מירי בן-שמחון
מתוך "מעונינת לא מעונינת" )תל-אביב :הוצאת הקיבוץ המאוחד ,(1983 ,עמודים .7-9

ֲאנִי רוֹצָה לִכְתּ ֹב עַכְשָׁו
ֲאבָל חֲרֵדָה מִכְּדֵי לִכְתּ ֹב עַכְשָׁו
ְוזֶה כָּל מַה שֶּׁעוֹלֶה בְּדַעְתִּי עַכְשָׁו
בְּתוֹ Gכָּ Gנוֹסֶפֶת לְחֶרְדָּתִי תְּחוּשָׁה מְבִישָׁה שֶׁל אִי יְצִירָתִיּוּת
הַמּוּדַעַת הֵיטֵב אַגַּב כָּ Gלַבָּנָלִיּוּת שֶׁל ַהכָּתוּב לְעֵיל.
מַה שֶּׁמֵּבִיא אוֹתִי מִיּ ָד לְמַחֲשָבָה מְאֻלְתֶּרֶת
שלִּי מֵאֶמֶשׁ
עַל תְּחוּשַׁת נִ ְכמָרוּת ֶׁ
שלִּי ,וּשְׁאָר דְּבָרִים
וִיפִי גּוּפוֹ שֶׁל הֶחָבֵר הָרִאשׁוֹן ֶׁ
הַנִּרְאִים לִי כָּרֶגַע טוֹבִים לְהִשְׁתּוֹרֵר בָּם
וּמְשָׁרְתִים הֵיטֵב אֶת רְצוֹנוֹת ַהבְּרִיחָה שֶׁלִּי ִמתְּחוּשׁוֹת אוֹתֶנְטִיּוֹת
ַהמְמָאֲנוֹת לְפִי שָׁעָה לְ ִהכָּלֵא בְּסוּגַר הַחֲשִׁיבָה שֶׁלִּי
וּמַעֲדִיפוֹת לְבוֹסֵס דְּרוֹר בְּכִיס ַהמָּרָה שֶׁלִּי,
ֲאבָל כִּיס ַהמָּרָה שֶׁלִּי – הוּא בִּטּוּי ַהלָּקוּחַ מִזַּ'רְגּוֹנָהּ שֶׁל ַסבְתָּא שֶׁלִּי
שׁלּוּ רָאֲתָה אוֹתִי כָּעֵת ָהיְתָה בְּוַדַּאי אוֹמֶרֶת בְּ ִמבְטָא מָרוֹקָאִי כָּבֵד
ֶ

'מִרְי ָם אַתְּ בְּמָרָה שְׁחוֹרָה' בְּהִגּוּי מִלְעֵילִי ,קִצְבִּי ,וּבְטוֹן ֵמבִין ָּדבָר
אִם כִּי עַל פִּי נִסָּיוֹן שֶׁל חַיּ ִים הַחוֹזְרִים עַל עַצְמָם וְכוֹלְלִים בְּתוֹכָם,
כַּמּוּבָן מֵאֵלָיו
שׁל שִׂמְחָה ,עֶצֶב ,עֶלְבּוֹן וּ'מָרָה
סַך הַכּ ֹל תְּחוּשׁוֹת אֱנוֹשׁ סְכֶמָטִיּוֹת ֶ
שְחוֹרָה'
שׁל מִכְלוֹל ָהרְטָטִים ָהאַסּוֹצְיָטִיבִי ִּים
וְIא מִתּוֲֹ Gהבָנָה מַעֲמִיקָה ֶ
הַנּוֹ ְבעִים זֶה מִתּוֹ Gז ֶה ,הַקָּמִים זֶה ְכּנֶגֶד זֶה,
ַהמִּתְחַבְּטִים וּמִתְפַּצְּלִים
וּמַקִּישִׁים שִׁיכּוֹרִים
שׁבָיו שׁוֹלְטִים בְּהַבָּעוֹת פְּנֵיהֶם
שׁתּוֹ ָ
עַל ִּפתְחֵי מוֹסָד תַּרְבּוּתִי ֶ
וְק ֹר רוּחָם דַּלְתוֹת ַבּרְזֶל מוּגָפוֹת
ֲאנִי מְנַסָּה לְ ָברֵר בֵּינִי לְבֵינִי
דִּמּוּי ִים אֲחֵרִים לְמַצָּבִי
שֶׁיִּהְיוּ חַסְרֵי צֶבַע וְטַעַם דֻּגְמַת ַהמָּרָה
שֶׁיַּעֲנוּ עַל ְקרִיטֶרְיוֹנִים פְּנִימִי ִּים שׁוֹאֲפֵי בִּלְעָדִיּוּת
שי ִּים מְ ֻפיָּחִים כָּל כָּG
שֶׁיְּסַנְּנוּ אֶלֶמֶנְטִים חוּ ִׁ
ְויַעֲמִידוּ הֵיטֵב אֶת מְיֻסָּרוּתִי הַפְּנִימִית
שׁל כָּבוֹד מֵעַל לְסִירֶיהָ הַטּוֹבִים שֶׁל סָבָתִי
בְּמָקוֹם ֶ
מַדִּיפֵי רֵיחַ קוּסְקוּס

שפָּחָה.
שׁל בְּנֵי הַמִּ ְׁ
וְ ֶהבֶל חַם וּדְאָגָה מַחֲזוֹרִית לְקֵבָתָם ַהמַּחֲזוֹרִית ֶ
שיַּעֲמִידוּ אוֹתִי מֵעַל ְלאֶתְנַחְתּוֹת ַהכָּבוֹד שֶׁסָּבָתִי נוֹהֶגֶת בָּהֶן כִּבְסוּסִים
ֶׁ
שׁל זְמַן אֵ ֶלּה אִלּוּ י ָכֹלְתִּי לָשִׂים אוֹתָן בְּשִׁירִי
ָהי ִיתִי ַמדְגִּימָה אֶתְנַחְתּוֹת ֶ
שׁל לְקִיחַת זְמַן כָּ ֵאלֶּה הַמַּעֲמִידוֹת אֶת הָעוֹלָם עַל
ָלמָּה Iא ,אֶתְנַחְתּוֹת ֶ
גֹּדֶל חֲשִׁיבוּתְ,H
אֶתְנַחְתּוֹת הָעוֹבְדוֹת יָפֶה עַל יֵצֶר הַסַּקְרָנוּת שֶׁל הַשּׁוֹמֵעַ הָעוֹמֵד
מַמְתִּין,
פָּנוּי מִמִּשְׁאָלוֹת ֲאחֵרוֹת לִדְבָרִים שֶׁעוֹד י ָבוֹאוּ.
שמָעוּת גְּדוֹלָה מִן הַ ְמצֻפֶּה ְלמִלּוֹתֶיH
כּאֵלֶּה הַנּוֹתְנוֹת מַ ְׁ
וְהוֹפְכוֹת אוֹתָן לְמֵעֵין מִצְרָ Gיָקָר שֶׁעוֹמְדִים בִּשְׁבִילוֹ בַּתּוֹר
שׁל פַּח
עִם מְכָל ֶ
לְ ַקבֵּל ְבּחִנָּם.
י ֶש לָהּ לְסָבָתִי חוּשׁ ִטבְעִי ,נָקִי מֵעָגָה פְּסִיכוֹלוֹגִית מוֹ ֶדרְנִית ,לְזוּלָתָהּ
ְוטִפַּת הָאֲוִיר בְּפֶלֶס הַמַּי ִם ַהתְּחוּשָׁתִי שֶׁלָּה
ֻחקֵּי הַפִיסִיקָה עִם צִחְקוּקֵי יְלָדִים ,בּוּעוֹת סַבּוֹן פּוֹרְחוֹת שֶׁל יַלְדוּתִי
נָקִי ִממִּסְפָּרִים מְאַיְּמִים
וּמַחְמִיא כָּלְשֶׁהוּ לִיכֹלֶת חוּשִׁית
לִקְבֹּעַ דִּיּוּק מִילִימֶטְרִי
בִּתְפִיסַת ָהעַי ִן ִבּ ְלבַד.

ֲאבָל ֲאנִי חֲרֵדָה מִכְּדֵי לִכְתּ ֹב עַכְשָׁו
רוֹצָה בִּבְצָלִים וּבְשׁוּמִים עַכְשָׁו,
שׁל זְקֶנְתִּי
שׁוֹזֶרֶת פְּרָחִים בְּמַקֵּל הַהֲלִיכוֹת ֶ
מַה יּ ֵשׁ לָהּ בַּסָּלוֹן
מַה יּ ֵשׁ לִי בַּחֲלוֹם.

