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אל הנפש החיה דרך ערימות אשפה

ְּכֶׁשאֹור ּדֹוֵלק ְּבַחּלֹוְנָך

הּוא ָׁשר ְלתֹוְך ַהחֶֹׁשְך

ּוִמן ַהּׁשּוָרה ָהֲאֵפָלה 

ָּגבֹוַּה ְּכֶזֶמר ַמֲאִזין לֹו 

ָהָאהּוב ֶׁשּלֹא ַקָּים

ְוַנְפׁשֹו ִמְׁשּתֹוֶקֶקת ְוַנְפׁשֹו ִמְתַּפֶּלֶׁשת

ְוָכל ַהְּבָגִדים ֶׁשָּתַפר 

ְוָכל ַהְּבָגִדים ֶׁשִּיְתֹּפר

לֹא ַיְסִּתירּו

ֶאת ַהֶּבֶטן ַהּבֹוָכה ְּבתֹוָכם

לֹא ַיְסִּתירּו

ִמְתַחֶּנֶנת 

ֶאל ַהָּפִנים ַהִּמְׁשּתֹוְקקֹות

ֶאל ָהֵעיַנִים ַהֶחְלמֹוִנּיֹות

לֹא ַיְסִּתירּו 

ֶאת ָהַרְגַלִים ָהֲאֻרּכֹות ְוֶאת ֶהָחבּוי ֵּביֵניֶהן

ְּכגֹוָזל ָרֵעב

ְוֶהֶרף ֶׁשל ָּבָׂשר ִמְּבָׂשרֹו

ְוֶהֶרף ֶׁשל ֶעֶצם ֵמֲעָצָמיו

ְוֶהֶרף ֶׁשל ֵעץ ַּדַעת

ִנָּתז טֹוב ְוַרע

ֶזַרע

ֶאל ְנַהר ַהְּבִדידּות ַהְּגדֹוָלה

ְלַבָּטָלה
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שיריו של המשורר  על  ביותר, מהלכת  והמעודן  הטוב  פיוטית, מהסוג  הילה 

אלא  אפילו,  מלוכלכים  לעיתים  כואבים,  גסים,  השירים  בוחבוט.  ניאו  דוד 

שהם מלאים באותה עדינות שרק לעיתים נדירות מאוד נתקלים בה בשירה. 

הם גדושים במילים בעלות משמעות גדולה. מילים מהסוג שמומלץ למשורר 

דרכו  את  לפלס  מצליח  שבוחבוט  אלא  מלכודת.  שהן  מילים  מהן.  להימנע 

ביניהן באצילות ובגו זקוף. משוררים רבים אוהבים להשתמש במילים גדולות, 

דרמטיות. הם בטוחים שבעזרת מילים כאלה יצליחו לטעון את השירים שלהם 

״אופף״  או  ״ניחוח״  כמו  במילים מסולסלות  ישתמשו  נשגבת. הם  במשמעות 

במקום להתרכז במעשה האמנותי עצמו – להעלות ריח מסוים, ריח של ממש, 

ניאו בוחבוט אינו משורר סתם. דוד, בוחבוט,  באפו של הקורא. אלא שדוד 

ניאו – הוא משורר. הוא אינו פוסע בדרכים צפויות מראש, והוא מצליח לעשות 

שימוש בכל המילים שברשותו ובה בעת לשמור על שירתו נטולת זיוף. שיריו 

בכוכבים.  בשמים,  בגאולה,  באלוהים,  בשדים,  בשטנים,  במלאכים,  מלאים 

במילים גדולות. בנהרות איתנים של משמעות.

אישונים כבדים

ֲאִני ָעלּול ְלִהָּבַלע

ֶאל ּתֹוְך ִאיׁשֹוִנים ְּכֵבִדים,

ֶצַבע ַעז ֶׁשל ְּגֻאָּלה.

ִריִסים ַּדִּקים חֹוְרִקים ְּכמֹו ֶּדֶלת

ַּבֲחַדר ַהְּיָלִדים.

ֶּגֶבר ַמְזִריַע ִאָּׁשה )ִהיא נֹוֶבֶלת(,

ֶּגֶבר ַמְזִריַע ְּבַמִּדים,

ֵזְרעֹון נֹוָלד ְועֹוד ֶאֶלף
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ָנִדים

ְּבַמִים ְרדּוִדים.

ֲאִני ָעלּול ְלִהָּבַלע

ֶאל ּתֹוְך ִאיׁשֹוִנים ְּכֵבִדים.

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

ַּגְעּגּוַע

ַּבְּוִריִדים.

השיר “אישונים כבדים״, מהשירים הבולטים ביותר בספר, הוא שיר שלא נראה 

כמותו בשירה העברית. בשפה קולחת ופשוטה הוא מפלח את לב הקורא. אי 

אפשר  אי  הרך.  בגוף  האוחז  בפחד  לחוש  ולא  הזה  השיר  את  לקרוא  אפשר 

שלא לשמוע את הזיון החזק, היצרי, האפל, המחרמן והמטריד שמתרחש בחדר 

הסמוך. אי אפשר להתמסר לשורות האלה בלי להתגעגע בעצמך, געגוע אין־

סופי, לאה ומרפה איברים, מגרה ומסמר שערות, בלי להזדקר ולהתרפות – כמו 

שרק שימוש בסמים מסוימים, והחרדה והציפייה והחשש והשנאה הנלווים לו, 

יכולים לעורר באדם. את התחושות האלה מחוללת חריזה בעלת מראה מרושל 

)כבדים־ילדים־מדים־נדים־רדודים וכו׳(, שהיא בעצם מלאכת מחשבת אמנותית. 

מציג  והוא  במילים,  להסבירה  אפשר  שאי  במוזיקה  טעון  הזה  השיר  עובדה. 

לורקה   – ילדים  בחדר  דלת  כמו  ריסים שנפתחים  מיוחדים.  דימויים  לראווה 

בדימוי  היה מתבייש  לא  הדימויים המתפתלים,  בעל  הגדול  בעצמו, המאסטר 

חי כל כך. ואמנם, משורות השיר הזה אפשר לדלות משמעות עמוקה אף יותר. 

רציתי לכתוב שהשיר הזה הוא בעצם שיר ארספואטי. אלא שזה לא נכון. הוא 

עוסק בתהליך ראשוני אפילו יותר. אני קורא את השיר הזה כתעודה, יחידה 

במינה, לתהליך חינוכו העצמי של משורר. כיצד הופך משורר ל־משורר?

ְוִאם־ֵעיְנָך  ָהָעִין  ַהּגּוף  ״ֵנר  ישוע:  אומר  החדשה  בברית   6 פרק  מתי  בספר 

ֲאֶׁשר  ָהאֹור  ֶיְחַׁשְך  ְוִאם  ֶיְחָׁשְך  ָּכל־ּגּוְפָך  ָרָעה  ְוִאם־ֵעיְנָך  ֵיאֹור׃  ָּכל־ּגּוְפָך  ְתִמיָמה 

ְּבִקְרְּבָך ָמה־ַרב ַהחֶׁשְך״. לא רק ה״אישונים״ של בוחבוט הזכירו לי את המשפט 

מדובר  לא  כללי.  באופן  נוצריים  אלמנטים  יש  בוחבוט  של  באסתטיקה  הזה. 

בהשפעות המזרח אירופיות שהשירה העברית מלאה בהן מראשית המודרנה, או 

בהדר רנסנסי, וגם לא בדרמה הקתולית־בארוקית הנהדרת שאנו זוכים לראות 

לאחרונה בסצנת השירה המקומית. האסתטיקה שבאה לידי ביטוי אצל בוחבוט 

יש בה אלמנט ראשוני, גס – זו אסתטיקה ביזנטית. בוחבוט הוא משורר של 

קטקומבות. תהום נוראה מצפה לאדם שיאבד את האור אשר בקרבו. אך האם 

יכול להיות חלק מתהליך המוביל אל עבר הגאולה דווקא? האם  אובדן כזה 

הניסיון של המשורר להעמיק בתוך תוכי נפשו, באישוני עצמו, ובאמצעות אותה 

ההעמקה, המלווה בכתיבה עיקשת, להיגאל כמשורר – האם התהליך הזה עלול 

להסתיים בחידלון? 

פוסע  הוא  במודע  שלא  או  במודע  משורר־חוזה.  הוא  בוחבוט  ניאו  דוד 

בשבילים מסוכנים שהכשירו משוררי העבר. משורר בולט שצעד בשבילים כאלה, 

ואף תיעד את מסעותיו הרוחניים במכתבים, בשירים וברשימות עוצרי נשימה, 

היה ארתור רמבו. היום ממרחק הזמן אנחנו יכולים להביט לאחור ולצפות בו, 

ובמשוררים ספורים נוספים, מדרדרים את עצמם אל תהומות נוראיים כחלק 

מניסיון ללמד את נפשם שיעור. הם מנסים למצות את כל הרעלים, להיות כל 

האנשים שעל פני כדור הארץ, להרגיל את האישונים שלהם בכול, להיגאל. 

בוחבוט הוא משורר מסוג כזה. הוא ״מטפח״ את נפש המשורר שלו, מכשיר 

הדברים  כל  את  ממצה  אותה,  מדרדר  אותה,  מאלף  אותה,  מלכלכך  אותה, 

האנושיים, הבלתי אנושים, הפיזיים, השמימיים – כדי להתעלות. אך בשונה 

נדמה  נעשה משורר באמצעות החוויה. אדרבה,  אינו  בוחבוט  מרמבו למשל, 

שהוא מאמן את נפשו דווקא על ידי הימנעות מחוויה, התרחקות מגורל מסוים. 

בוחבוט לוקח את הכרזתו המהפכנית של רמבו – !Je est un autre – ומהפך 

אותה: ״עד שאיזכר שאין דבר שהוא אני״.

זבובי ִטרדה

ִנְתַחְּסלּו ְזבּוֵבי ִטְרָּדה ִּבְמִחי ַּכף ָיד.

ֵהיָדד, ֵהיָדד! ַּכָּמה ָּפׁשּוט ִלְׁשֹקט ְּבַנַחת.

אּוַלי אּוַכל ָּכְך ַּגם ֲאִני

ְלַבל ֶאְמַעד

ְלִהָּמֵחץ ְּכמֹו ְזבּוב ָעלּוב

ִּבְמִחי ַּכף ָיד.

ֵאֵצא ַעְכָׁשו ֶאל ַהְּכָרִמים, ֶאל ַהִּתְפַרַחת

ֵאֵׁשב ַעל ֶסַלע ֶׁשִּיְזֹּכר ֶאת ַיְׁשָבִני.

ְוֶאֱעבֹר ְּבָיֳהָרה ִמַּפח ֶאל ַּפַחת

ַעד ֶׁשֶאְזֹּכר ֶׁשֵאין ָּדָבר ֶׁשהּוא ֲאִני.

ֵהיָדד, ֵהיָדד! ָלַעד ָאׁשּוב ַעל ְצָעַדי.
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ַעד: ַּדי. ֵהיָדד, ֵהיָדד! ַעד ֶׁשֹאַמר ַלַצּ

נדירים הם המשוררים האלה המסננים את נפשם שוב ושוב במסננת הצפופה 

שהרכיבו לעצמם בתודעתם. לעיתים קרובות התהליך הזה כרוך גם בברירה 

הזדמנות  הוא  הזה  הביכורים  ספר  השירה.  שפת  של  בגיבושה  מילים,  של 

להתחקות על השיוף שעברה שפתו של בוחבוט. זו שפה ייחודית בתכלית, 

וניכר שהיא שואבת את מקורותיה ממחוזות שונים, וביניהם כאלה שעוד לא 

הכנענית.  הרחוב, העברית  הפיוט העתיק,   – בשירה העברית  תום  עד  מוצו 

שפתו אינה שפה של אף משורר אחר. במקרים רבים ספר השירים הראשון 

של משורר מזכיר במידת מה את המשוררים שהוא מעריץ ומהם למד. ובאמת, 

אין אמנות גדולה יותר מהיכולת להעתיק ממאסטר מבלי להתפס. בסופו של 

דבר משוררים רבים מבטאים את אותם הסודות שוב ושוב, ואין הכרח שיאמצו 

לעצמם סגנון חדש כדי לעשות זאת. אף על פי כן מדי פעם מבליח לעולם קול 

חדש ומרענן. ולעיתים נדירות אף יותר נולד משורר שמרחיב את גבולותיה 

של השירה. משורר כזה מבטא ״סוד״ שמעולם לא נתגלה. כך למשל עשה אלן 

גינזברג ב־Footnote to howl. ואף הספר הזה מכיל הבטחה כזאת, לפחות 
לקוראי שירה עברית. שכן יש בו ביטוי אסתטי ראשוני, יחידי, למצבים אשר 

טרם התנסינו בהם. 

]...[

ָלֵצאת ַעְכָׁשו. ָלֵצאת ַעְכָׁשו. ַהַּדַחף ְמַרֵּטט.

ִאִּמי ְּתלּוָיה ְּכֵמת ַעל ּגּוף ִאִּמי ִּבְנׂשֹא ַהֵחְטא

ֵאל ָהְרִקיִעים. ַאְך לֹא ַמְלָאְך – 

 ִהיא ֶנֶפׁש ֵחְטא.

ָּכל ִריק ָּבּה ִרָּקבֹון, ְוָכל

ְנִׁשימֹוֶתיָה ִּפיַח.

)מתוך ״פצע אם״(

היכן קראנו דבר כזה? האם נתקלנו בפיאטה הפוכה כזאת?

בוחבוט, כאמור, נמנה עם אותם משוררים־חוזים. משוררים אלה זוכים לבסוף 

זכינו  הדברים.  אמצע  את  לפלח  מסוגלים  הם  כי  עד  כך,  כל  מיומן  במבט 

לבודדים כאלה בשירה העברית. ואף זה נס של ממש. הבולטים שבהם אורי 

צבי גרינברג ו״אמצע הזמנים״ שלו; דורי מנור ו״אמצע הבשר״ שלו. דוד ניאו 

בוחבוט הוא המשורר המפענח את הלילה. הוא שרוי באישון הלילה, לנצח. 

הוא המשורר של אמצע הלילה. משורר חדש בשירה העברית. וככזה אורבת 

לו סכנה. מה יארע אם ירחיק לכת מדי וייבלע בנפשו שלו? גבול דק מאוד 

מפריד בין הפיכחון המוחלט והשתיקה.

קשה להתעלם מכך שספר הביכורים הזה גדוש במופעים מיסטיים. אני מתכוון 

למילה מיסטיקה במשמעותה היוונית המקורית. המילה )'&%$#"! ביוונית עתיקה, 

האנשים  למרבית  אשר  דבר  אותו  נסתר.  סודי,  חתום,  סגור,  מה  דבר  פירושה 

אין גישה אליו. למשורר, לעומת זאת, יש מבט רנטגן. הוא מסוגל להביט בעד 

הדברים, והשירה היא הכלי שבאמצעותו מתאפשר לקהל הקוראים, לרגע יחידי, 

המילה  האדם.  בני  של  הממשי  לעולם  מעבר  שנמצאים  הדברים  אל  להתוודע 

מיסטיקה מופיעה פעמים רבות כשמתארים את טקסי המיסטריה, אותם טקסים 

והציורים  אולם מעט הטקסטים  רבות.  עליהם  יודעים  אנו  אין  מסתוריים אשר 

ששרדו הספיקו כדי להצית את הדמיון האנושי במשך אלפי שנים. אפלה! זימה! 

שיכרון! מה מסעיר יותר מן המסתורין? ספר הביכורים הזה הוא הזמנה למיסטריה 

פרטית. והקורא – מובטח לו שיתעלה. אם רק יכרה אוזן יזכה בהצצה אל עולם 

שמימי שלעולם, ככל הנראה, לא יצליח לגלות בעצמו, ללא עזרתו של המשורר.

בשורות  הפזורים  למלאכים  מיוחדת  לב  תשומת  להקדיש  שלא  אפשר  אי 

עליהם,  לחשוב  שמרבים  ככל  הפכפך.  טבע  בעלי  הם  מלאכים  בספר.  רבות 

להביט בהם, להגות בהם – כך הם מתגלים בפניך יותר. כל מי שטייל באיטליה 

ודאי יודע זאת; לאן שלא תפנה את מבטך תיתקל במלאך. בפסל, בציור, בשם 

של רחוב, באריחים, במכסה הביוב המקרי שלפניך, בפניה של אישה הפוסעת 

לצידך ברחוב, בעננים, בחלומות. המלאכים נעשים חלק ממך ככל שהסביבה 

שלך מלאה בהם יותר. והמלאכים של בוחבוט, מופיעים כאילו כלאחר יד, בזמן 

שוטטות מקרית ברחוב יפואי. בין קיא של כלבים לשברי כוסות:

]...[

ׁשּוב ֶנֶׁשק. חֶֹׁשְך. רּוַח ָמֶות ָיפֹוִאית.

ַמְלָאְך ָעֵיף ִנְרָּדם, יֹוָנה ְקַטָּנה ִמִּכיסֹו

ִנְׁשֶמֶטת, ְמֻפַּלַחת ֵּבין ַקצְוֹות ָהֳעָפִאים.

זֹוָנה ַּדִּקיָקה מֹוֶכֶרת ַרְגַלִים, ּכּוס ְועֹור.
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רֹאׁש ָאָדם ָׂשרּוַע ְּבִפַּנת ְרחֹוב ְמֻיָּזע.

ֱהיֹות ֶׁשֵּמעֹוָלם לֹא ָהִייִתי ָׂשרּוַע,

ֱהיֹות ֶׁשּלֹא ַּפַעם ָהִייִתי ָאָדם – 

ֲאִני ֵמִבין אֹותֹו ַרק ְלֶמֱחָצה.

)מתוך ״חושך, זמן ונשק״(

כדי להביא את עצמו למעמד של משורר, מעמד של אדם המסוגל לראות את 

האל־אנושי בתוך הסביבה האנושית, היה על בוחבוט לעבוד קשה. חזיונות, 

ואף מלאכים, אינם מתדפקים על דלתו של משורר. המשורר מאמן את נפשו 

עוד ועוד כדי להתעלות, כדי להיות מסוגל להבחין בדברים הנסתרים. כיצד? 

כל משורר ודרכו שלו. אך הדבר ניכר בשפה. המשורר בורר את שפתו, מנקה 

אותה, עושה אותה לנזירית. הוא תוהה על קנקנה של כל מילה ומילה, כמו 

מדיטטור בודהיסטי התוהה על כל מחשבה הצפה בנפשו, בגופו. 

סריג

ַּבֵּלילֹות

נֹוֵתן ֶאת ַעְצִמי ִלְמֵלאּות 

ֲחֵׁשָכה. ְּכמֹו ְּכָרַעִים

ְּתלּוׁשֹות ִמּנֹוצֹות:

ַנְפִׁשי ֵקְרָחה.

ַהַּדַחף ַהֶּזה ְלִהָּבֵרא ּדֹוֵחף ֶאת ַעְצִמי ֶאל ַעְצִמי. ֵיׁש ַמָּצב

ֶׁשֲאִני ּבֹוֵרר ֶאת ִמּלֹוַתי ֵהיֵטב. ֵיׁש ַמּצָב ֶׁשֲאִני ְמַׁשֵּקר

ֶאת ָהְרָגִעים ֶׁשָּבֶהם ֲאִני ְלַגְמֵרי לֹא ּבֹוֵרר, ָהִייִתי רֹוֶצה יֹוֵתר

ְלַסֵּפק ְלַעְצִמי ִחּבּוִרים, ְּכֶׁשַהֶּנֶפׁש ִנְסֶחֶבת ָעַלי ְּכמֹו ַיְלקּוט

ּוְבתֹוכֹו ָּכל ָמה ֶׁשֲאִני ָצִריְך.

ָהִייִתי רֹוֶצה אּוַלי ְלַהְׁשִליְך

ֶאת ַהַּיְלקּוט ֵמַהְּגזּוְזְטָרה ַהְּגבֹוָהה.

ם, ָּתלּוי ְלַהְׁשִאיר אֹותֹו שָׁ

ַעל ֵעץ ַאּלֹון ְּבֵעֶמק ָהֵאָלה. ְוָאז

ִלְלֹמד ִעם ַהְּיָלִדים ִלְסרֹג

ֶנֶפׁש ֲחָדָׁשה.

המשורר, אין לו זמן לבזבז. חייו קצרים. הוא מאיץ בנפשו להתמסר אל החוויה 

כדי להשלים את מהלך ההתעלות שלו. הוא צריך להיעשות אחד עם העולם. 

את  לעוות  הנמלים.  של  צורתן  על  לערער  הכנימות.  של  בנשימתן  להבחין 

העולם כמו צייר קוביזם מודרני, עד שהכול יאבד ולא ניתן יהיה לקשור רגע 

אחד לזמן או איש מסוים לחלל. הוא רווה את לשד החיים. מקלף שכבה־שכבה 

מהנפש  מהגוף,  העור,  מן  חופשי  ולבסוף,  החופש.  עבר  אל  ומתקדם  מעצמו 

עצמה, ואינו כבול עוד לשום צורה – המשורר מתעלה.

]...[

ַמְלָאְך מְצַיֵּץ ֵמֵעיַנִיְך: ְׁשִביִלים.

ְׁשִביִלים נֹוְצִצים ְּבֵעיַנִיְך: ַמְלָאְך

נֹוֵטל ֶאת ּגּוִפי ִמִּנְמנּום ֶׁשָּסַרח

ְודֹוֵחק אֹוִתי ָּבְך ְלַהְׁשִלים.

)ְּכִנימֹות נֹוְׁשמֹות

ְנָמִלים ִמְתַעְּקמֹות

ִמְתַעְּקמֹות ַעד מֹות

ֶהָחָלל ְוַהְּזַמן(

ֲאִני ַיּתּוׁש גַֹרׁש־ֵמעֹור.

ֲאִני עֹור גַֹרׁש־ִמּגּוף.

ֲאִני ּגּוף עֹוֶטה ַנְפִׁשי

 צּורֹות נֹוְׁשרֹות

 ֲאִני

 ָחְפִׁשי.

)מתוך “לוטף ברוחי את פלומת הפרחים״(


