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על ד”ר דנה אמיר הציעה לי 
לכתוב ידידתי המשוררת 
רחל פורמן–אלבז. אמיר 
היא פסיכולוגית קלינית 

ופסיכואנליטיקאית שזכתה בפרסים הן על 
כתיבתה העיונית והן על כתיבתה הפואטית. 
היא פרסמה עד כה חמישה ספרי שירה ושני 

ספרי עיון.

חציית קו

לא ככלות כוחי

ּגּוִפי ְמַנֶּפה ְלִאּטֹו ֶאת ִסיָמָניו.
ם  ל ֶאת ְּתכּונֹות ַהַּמִים, ַאְך ַגּ ּכֹה ָחָזק ַהָרצֹון ְלַסֵגּ

ֶהם ָבּ לּוִלים ֶשׁ ַהְצּ
צֹוְפִנים ַרַעד.

ל, ָקַמְצִּתי ִנים ָמַדְדִּתי ִמיׁשֹוִרים ָּכַאָיּ ע ָשׁ ים ָוֵתַשׁ לֹוִשׁ ְשׁ
י ֶאת ֵלַח ִבּ ָכה ְלַשׁ יִתי ַעל ַהֲחֵשׁ ְּתׁשּוקֹות ְּכחֶֹפן חֹול, ִצִוּ

ִרּבֹוא ֵחילֹוֶתיָה.

י ְחִּתי ֶאת ַחַיּ יָמה ִמן ַהּתֹהּו, ִהַנּ ָּכֵעת, ֶמְרַחק ְנִשׁ
ְטָרּה ְּכקֶֹטר ַּכף ָיד. ָקּ ַעל ִּפַּסת ָרִקיַע ֶשׁ

תֹוִכי ֲאַגִּמים ֲאַגִּמים, ְוֵלב ָּכל ֲאַגם ם ִנְקֶוה ְבּ ַהָדּ
ֶּפַצע.

ֶקט: ְמִחּלֹות ָהֵאׁש ֶשׁ ִמים ְבּ ְבֵרי ְיֵמי ָהעֹונֹות ִנְרָשׁ ִדּ
עֹוְרִקים, ַמְחזֹוֵרי ַהְּפִריָחה, ִסְפֵרי  ָּתְרגֹות ָבּ ַהִּמְשׂ

ַהּנֹוָלִדים
ְוַהֵּמִתים.

קּוָפה,  יָמתֹו ַהְּשׁ ּוְכָבר ּפֹוֶרֶשׂת ָחסּוָתּה ַעל ָהעֹוָלם ְנִשׁ
ַהְמֻפַּכַחת
ַמן. ל ַהְזּ ֶשׁ

האם אפשר לראות בשיר זה שיר התבגרות, 
תשוקה לאיזושהי השלמה או נקודה של 

איזון ושוויון עם ה”עולם” רגע לפני הזקנה? 
כותרת השיר מרפררת לפסוק המוכר בספר 

תהילים: “אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל 
 תעזבני” )תהילים עא, ט(. 

ע  ים ָוֵתַשׁ לֹוִשׁ אמיר משרטטת תנועה בזמן: “ְשׁ
ל”, ובבית שלאחר מכן:  ִנים ָמַדְדִּתי ִמיׁשֹוִרים ָּכַאָיּ ָשׁ

י”. ְחִּתי ֶאת ַחַיּ יָמה ִמן ַהּתֹהּו, ִהַנּ “ָּכֵעת, ֶמְרַחק ְנִשׁ
 “כתיבה בשבילי היא דרך לחתור תחת 

הידיעה”, אומרת אמיר. “אופן של חציית קו 
ביני לביני, צורה של געגוע ואולי יותר מכול - 
הניסיון לברוא בכל פעם מחדש שפה, לא רק 
כצורה של תקשורת אלא כצורה של חשיבה. 

במובן זה כל דבר שאני כותבת, בין אם 
הוא שיר ובין אם הוא ספר עיון, נושא אותי 

תמיד אל מעבר לגבולות של עצמי. כתיבה 
עבורי היא לעולם שילוב של חלום בהקיץ עם 

מצב העירות החד ביותר, של עצימת עיניים 
ופקיחתן לרווחה”.

מהם הסכנה או האיום שיש בידיעה באשר 
היא - כדרך לחוות את העולם - שאמיר 

מנסה לחתור תחתיהם וללכת מעבר להם? 
הייתכן שהידיעה היא מעין גבול המונע 

מפגש, לעתים אבסורדי, לעתים כאוטי, עם 
עצמנו ועם העולם?

נראה כי שירו של המשורר הפולני תדיאוש 
רּוזֶ’ביץ’ “מיהו משורר” בתרגומו של רפי 

וייכרט )“מבחר מן השירה הפולנית שאחרי 
1945”, הוצאת כרמל, 2000( שופך אור 

על דבריה של אמיר: “משורר הוא מי שכותב 
שירים / ומי שאינו כותב שירים // משורר הוא מי 

שמתיר עצמו מכבלים / ומי שכובל בהם את עצמו 
// משורר הוא מי שמאמין / ומי שלהאמין אינו יכול 

// משורר הוא מי ששיקר / ומי ששיקרו לו // מי 
שנפל / ומי שקם // משורר הוא מי שמסתלק / ומי 

שלהסתלק אינו יכול”.

מורכבות השפה

ובכל אלה

ר. ַדְרַדּ ר ֶאְהֶיה ְנטּוָעה ּבֹו. ְכּ ְרָכּ ֶסַלע ְּבַאְדַמת ֻכּ ְכּ

זּוִרים ֶזה ְלתֹוְך זֹו ְּכֶצֶמד  ִנָּמֵצא ְשׁ ֵפהּו ַעד ֶשׁ ֶאְרְדּ
ם ֶשׁ ְּפִניֵני ֶגּ

ַעל ִציר ַהּסּוָפה.

ִמְנַין ְׁשנֹוֵתינּו,  ְנַין ְׁשנֹוֶתיָה ְכּ ָאז ָּתבֹוא ְמִליחּות ֶׁשִמּ
ְוִּתְסּדקֹ ֶאת ְקרּום

ֲעדֹו ַמֲעלֹות ַהחֹם, ִקיַנת  נּו ַבּ ַהְּתֵכֶלת ַהָּמתּוַח ְוִיְסַּתְנּ
ם, ַהָדּ

צֹוַאת ָהרּוַח.
ה. ַמע ְּתִחָנּ ּוְבָכל ֵאֶּלה ִּתָּשׁ

ִּתּדֹום ְמהּוַמת ָהֵאיָבִרים  ִּתְכֶליָנה ַהָּׁשעֹות. ַעד ֶשׁ ַעד ֶשׁ
ְוֵלב

יו ִמּתֹוְך ֵלב ַאֵחר. ָרָשׁ ַיֵּכה ָשׁ
ָּלֶהם ְואֹור ִיְתרֹוְקנּו ָהֲעָצִמים ִמּצּוַרת ַהַּלְיָלה ֶשׁ ַעד ֶשׁ

ַרֲחָמיו. ק ְכּ ִיַּגּה ַעל ְּפֵניֶהם, ַדּ

פרשנות לשירים היא לעתים עניין פרטי 
מאוד. אני מוצאת את עצמי מהססת, ובכל 
זאת אני רואה בשיר זה מעין ביטוי ליחסים 

שבין אם לעובר שברחמה. אולי הקשר 
האטימולוגי היפה שבין רחם לרחמים, 

שעליו נרמז בסוף השיר, הביא לכך. נראה כי 
החוויה הפרטית והחוויה המיתית נמזגות זו 

בזו עד שאי אפשר להפריד ביניהן.
“יש יוצרים רבים שהיו עבורי מקורות 

השראה”, מספרת אמיר. “מבין המשוררים 
אני הולכת בתוכי עם חדוה הרכבי, שלימדה 
אותי משהו על ההפעלה של השיגעון לא רק 

בתוך השפה אלא כשפה, ועם יאיר הורביץ, 
שלימד אותי את החוכמה הצרופה של 

המוזיקליות והמינימליזם.
"בין הכותבים העיוניים, הפסיכואנליטיים, 

מושכים את לבי וילפרד ביון וז’אק לאקאן, 
על שום החקירה העמוקה שלהם את השפה 

עצמה. לאחרונה מעניינת אותי מאוד 
גם פיירה אולאניה, פסיכואנליטיקאית 

צרפתייה שתרה אחרי הגלגולים של איווי 
למוות בתוך החשיבה. 

“כל שפה אנושית היא צירוף של אזורים 
אוטיסטיים, פסיכוטיים, פרוורטיים, 

טראומטיים ופסיכוסומטיים - במינונים 
שונים ובתרכובות שונות. הספציפיות 

של הזהות קשורה תמיד בסוג התרכובת 
ובעוצמת המרכיבים השונים בתוכה, אבל 

אין תרכובת אנושית שהיסודות האלה זרים 
לה ואין שפה אנושית שהיסודות האלה 

אינם נמצאים בתשתיתה”.

מאת: שירה כהן 

משורר לרוחי 

המשאלה להכיר
דנה אמיר היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית שזכתה בפרסים על 

כתיבתה הפואטית והעיונית. כתיבה בשבילה היא "דרך לחתור תחת הידיעה, 
חציית קו, שילוב של חלום בהקיץ עם מצב העירות החד ביותר, של עצימת 

עיניים ופקיחתן לרווחה"
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* השירים לקוחים מתוך ספרה האחרון של אמיר
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להכיר את האחר

זה הבית

ל ֱאֹלִהים:  ֵקִבי ֶשׁ מֹו ַהְנּ ָנה ֲאִני ִמְתַּפֶּלֶלת ִלְשׁ ים ָשׁ לִשׁ ְשׁ
ִאם ִנְגַזר ָעַלי ִלְרעֹד ָּכְך

ֵמיִמית ְּכמֹו  רּוַח ַהְּשׁ ִּלי ִיְתנֹוְפפּו ָבּ ָצוֹות ֶשׁ ַהְקּ י ֶשׁ ֲעִשׂ
ין. ל יֹום ַהִדּ ָגִלים ֶשׁ ְדּ

ֶנת ַעל ִּפי ֵסֶדר  ֲאִפּלּו ֶאת ִמְצְרֵכי ַהַּמּכֹוֶלת ֲאִני ְמַמֶיּ
ָּלֶהם: ִריָאה ֶשׁ ַהְבּ

נּורֹות ַהַהלֹוֶגן ַהְמאָֹרכֹות ִלְפֵני ִּכְּכרֹות ַהֶּלֶחם.

ה ֲאִני ַמֲאִמיָנה  ּקֹולֹות ֲאָבל יֹוֵתר ִמֶזּ ֲאִני ַמֲאִמיָנה ַבּ
ְּתנּוָעה: ַבּ

י הּוא ַהָּמקֹום ּבֹו  ְפִשׁ ה ֶמְרַּכז ַהּכֶֹבד ַהַנּ ֲאִני ְמַכָנּ ַמה ֶשׁ
ַהּקֹול ַהְּפִניִמי הֹוֵפְך

עֹוָלם. ִלְצָעָקה ְרִגיָלה ָבּ
ים ָּתלּוי  ִהְצַטְּלבּו ַּפַעם ִציִרים ַמְגֶנִטִיּ ִית. ֵהיָכן ֶשׁ ֶזה ַהַבּ

ַעְכָׁשו
ל ִמיָכֵאל. ִּתיק ָהאֶֹכל ֶשׁ

ִריָאה. י ְבּ י ַמֲעֵשׂ ים ִבּ ַּלְיָלה ַנֲעִשׂ ם ַבּ ַגּ
ְדָמָמה ֶאת ְקִלַּפת עֹוִרי, ְנָהרֹות ֲאֵפִלים ּפֹוְלִחים ִבּ

קּוִמי ְצִאי, ֵהם קֹוְרִאים ִלי,
ְּכִאּלּו ָהִיית ֲאחֹוֵתנּו.

ֶרְך ִּפי. ֲאִני יֹוַדַעת ַלֲהרֹות ֶדּ
ַאֲהָבה ָהֵאיְנסֹוִפית ֲאִני יֹוַדַעת ֶלֱאהֹוב ֶאת ַעְצִמי ָבּ

ִמים. ק ַלֲעָצִמים ְמֻסָיּ ֵקּ ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ְלִהְזַדּ

הּו ִנָּתק ִמְּמקֹומֹו. ָכל ַלְיָלה ַמֶּשׁ ֲחצֹות ְבּ ַבּ
ַמן ֲאִני עֹוֶמֶדת  ק ּבֹו ִמְצַטְּלִבים ָהאֹור ְוַהְזּ ֶרַגע ַהְּמֻדָיּ ָבּ

ִלְראֹות

ָבר ָהַאֵחר, ָבר ַמְרֶּפה ִמן ַהָדּ ֵאיְך ַהָדּ
ל ּכֹוָכב. ְּכמֹו ְנִפיָלה ֶשׁ

ה ֶאת  ֶנּ ֵחק. ֲאִני אֹוַמר ְּתֵכֶלת ְוַאָּתה ְּתַשׁ ו ְנַשׂ ַעְכָשׁ
ַבע ַהֶצּ

ל ָהָרִקיַע. ַלט–ָרחֹוק ֶשׁ ְּשׁ ַבּ
זּור ְלַמֲענֹו: ֲאִני ְמַכֶּוֶנת ֶאת ִאי ַהֵּסֶדר ְלתֹוְך ֶהָחָלל ַהָגּ

ַמִים ת ַהֵּכִלים ַהְמֻלְכָלִכים, ָשׁ ֵּכִלים ְמֻלְכָלִכים ְלִפַנּ
ַמִים. ת ַהָּשׁ ְלִפַנּ

ּלֹו ְמִציָצה ַעד ְלִסְדֵקי ָהַעְפַעַּפִים ֶשׁ ן, ּוִמַבּ ִמיָכֵאל ָיֵשׁ
ֲאָדָמה חּוָמה.

הּו ַעל ָהַאֲהָבה. ַמן לֹוַמר ַמֶּשׁ ֶזה ַהְזּ

המרגש בשיר זה הוא הגילוי המחודש של 
היום–יומי כנושא עקבות של החבוי והמיתי, 

כהזדמנות להנכיח אותם ולחוות אותם 
י ְפִשׁ ה ֶמְרַּכז ַהּכֶֹבד ַהַנּ ֲאִני ְמַכָנּ מחדש: “ַמה ֶשׁ

הּוא ַהָּמקֹום ּבֹו ַהּקֹול ַהְּפִניִמי הֹוֵפְך / ִלְצָעָקה
עֹוָלם”. ְרִגיָלה ָבּ

“אני מאמינה שההתנהלות החומלת 
ביותר של אדם אחד כלפי אדם אחר 

קשורה בנכונות שלו להכיר את האחר 
הזה בתוך עצמו ובתור עצמו. ההתנשאות 
כלפי האחר נובעת בדרך כלל מּבורּות. לא 
בורות הקשורה בהיעדר ידע, אלא בורות 

הקשורה בהיעדר סקרנות לגבי מה שחורג 
מן הגבולות של היחיד. מה שמייחד את 

כל סוגי האלימות - היכולה ללבוש מסווה 
של רחמים, של טּוב מזויף, אפילו של מתן 
בסתר - הוא בדיוק זה: היעדר הסקרנות 

האמיתית כלפי האחר. לו יכולתי הייתי 
הופכת את העולם למקום שבו מה שמכונן 

ון
דג

י 
ד

 ג
ם:

לו
צי

את התנועה אינו המשאלה לכבוש אלא 
המשאלה להכיר”.

אמיר מסיימת בטיפ לכותבים: “צאו 
למסעות רחוקים לתוך עצמכם, כדי שתוכלו 

לארח בתוך עצמכם גם את מה שנראה 
לכם זר שבזרים ולהפכו באמצעות הכתיבה 
לשלכם”. ייתכן שזהו לב העניין - מפגש עם 

המרחבים החבויים שבתוכנו. 

בהתעטף עליְך

ר ל ִעֵוּ טֹו ֶשׁ ֲהֹלא ִנְזַּכר, ָצלּול ְּכַמָבּ
ְך חֶשׁ ַבּ

נֹוֶדֶדת ְרחֹוָקה, יֹוֶלֶדת,
ָאחֹות

ִּפְתִחי ִלי ֶּפַתח ִעם ָהֵגף
ַחּלֹון ַאֲחרֹון,

ִהְתַעֵּטף ָעַלִיְך ֵליִלי. ְבּ

דנה אמיר. "ההתנהלות החומלת ביותר של אדם אחד כלפי אדם אחר קשורה בנכונות שלו להכיר את האחר הזה בתוך עצמו ובתור עצמו"


