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נגיעה במרחק 
געגוע

יהודית מליק-שירן

אורורה  מאת  ירח”  בליל  “ביקור 

)צארום( חדד. שירים , סער הוצאה 

לאור.

בספר ביכורים זה ארבעה שערים 

המתרפקים על ערגת הגעגוע. 

למגע  לניחוחות,  לצבעים,   , לקולות  ילדות,  לנופי  ערגה 

באמת  ונגיעה  בזיכרון  נגיעה  בין  נעים  אלה  כל  האנושי. 

העירומה, אותה אמת שהיא ההתפכחות המאוחרת של גן 

העדן האבוד של התמימות הילדית.

”ְוֵעיֶניָה  שאינם:  אהובים  פנים  מלטפת  בזיכרונות  נגיעה 

 .)11 ׁ)עמ’  ֵעיַני”.  ּתֹוְך  ֶאל   / ִמְתַמְּזגֹות   / ֵהן,  ְרחּומֹות  ַמה 

ֶאת  ֶׁשֵהִאיר   / ֻמָּכר  ְצִליל  ֶאְברֹוֶתיְך..  ”ַמָּׁשק  אחר:  ובשיר 

ַּדְרִּכי ְּכמֹו ֵנר / ְמַהְדֵהד ְּתבּוָנְתְך ְּבָאְזַני..” )עמ’ 13(. המכנה 

המשותף לארבעת השערים הוא הזיכרון כמתעד מציאות 

רגשית עמוקה. שיריה מובילים את עיני הקוראים לנגיעות 

חדשה,  משפחה  צומחת  וממנה  הדפוסית  במשפחה 

בסביבה האורבנית, בזוגיות ובאהבה.

ההצלחה של הזיכרון בייצוג המציאות היא חלקית בלבד, 

לא כל מה שהעיניים רואות והאוזניים חווות ישמר בזיכרון, 

השירים  עוצמתי.  כוחם  הכתובים  השירים  עדות  אך 

מספרים סיפורי חיים. הם מאירים את הספר בשני קולות: 

קולה של  הנוסטלגיה המתרפקת על העבר: ”נֹוֶׁשֶמת ֶאת 

ָיְלדּות ְמַׁשֵּכר“  ְּבִּניחֹוַח  ַהַּבִית, ׁשֹוֶאֶפת ֶאת ָהרּוַח, ִמְתַּכֶּסה 

ֵׂשיָבה”  ָלְבׁשּו  ַהֵעִצים  ם  גַּ  / ָיְלדּוִתי  ֶׁשל  ְרחֹוב  “בַּ  .)16 )עמ’ 

)עמ’ 25(.

 / ּוִמְצַטְמֵרר  רֹוֵעד  “ֵגִוי  ונושם אהבה.  חי  ההווה,  וקולו של 

ְרצּוף מּוָזר לֹו ְוקֹוֵדר / ְוָכל ּגּוִפי צֹוֵרַח”  ֵמַעל ַמְחִריׁש ָיֵרַח / פַּ

זיכרונות. יש הנאחזים  18(. לא תמיד העבר משמר  )עמ’ 

בהם כקרש הצלה, או בערגת הגעגוע כפי שמופיע בספר 

זה.

אין להווה קיום  קולו של ההווה נשען על קולו של העבר. 

גם   .)43 )עמ’  ִּדְמעֹוָתיו”  ַמְמִטיר  ַּבַחּלֹון  “ָעָנן  עבר.  ללא 

רומנטי, מאגד  לכאורה מאוד  ירח”, שנשמע  בליל  “ביקור 

בתוכו משמעות נוספת: ביקור של דמויות אהובות  שאינן 

הבאות לפקוד סביבה קרובה מתוך הגעגוע. אין אנו יודעים 

על ספו של הלילה מי מגיע מהעולם האחר, מעולם רוחני 

לו.  מאפשרת  כשהדממה  הארצי  הגשמי,  העולם  אל 

בתרבויות מצריות ופרסיות שעת לילה נחשבת לשעה של 

לפתות  אדם. שדים שתפקידם  לבני  בין שדים  התייחדות 

שמשגיח  מי  ודומותיה.  לילית  כמו  בדרכם.  הנקרה  את 

ירח  בליל  ביקור  במלואו.  בשמים  השט  הירח  הוא  ממעל 

מעורר פחדים נושנים.

הזיכרונות נעים בספר כנוודים. מצד אחד חווים הקוראים 

נוגעים  הם  שני  מצד  קיים.  בהווה  מציאות  של  תיעוד 

ובקולות  בצבעים  להן,  הקשורות  בחוויות  שאינן,  בדמויות 

של סימפוניית החיים של המשוררת. הזיכרונות לא מנתקים 

ולא קיימים רק בתודעת המילים, המפגש האישי והאינטימי 

בין המילים לעיני הקוראים יוצר התפעמות מגודל החוויה. 

חשוב גם לדעת איך להעביר את חוויית ההתפעמות. חוויה 

זו עוברת כציר חיים נושם, חובק ואוהב לאורך כל הספר. 

סיפור חיים בארבעה שערים מבליט מחול נפלא לאור ירח. 

גם הציורים בארבעת השערים שאייר ברק חדד מעידים על 

אלה  הציור. שתי אמנויות  לבין  בין הכתיבה  מופלא  מחול 

לשוטט  שתענוג  הדוברת,  של  הנפש  שערי  את  פותחות 

מאופק,  ספר  הבריות.  ובאהבת  בתבונה  מוארים  בהם. 

מדוייק, המשאיר בקוראים טעם של עוד.
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