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ולא רק בשל מבנה , מבטא הלכה למעשה את סוגו ושיוכו לשירה המודרנית" יחהתקציר ש"השיר 

אלא זהו הקול האוטנטי ביותר של , השפה הספונטנית עד כדי שימוש במילי� לא עבריות, השיר

זהו משורר היוצר את קולו של דור של� : או כדברי סמי שטרית, משורר שבא מ� הרי האטלס

בצומת ארז ביטו& ניצב בודד . "יאליק בדורו בשירה האשכנזיתכמו ב, בשירה העברית המזרחית

בי& , בי& עולמות, הוא תוהה ותועה בי& שפות, משברי של מפגש קשה ודורסני בי& תרבויות

אלה שמבקשי( לפרו* מבפני( ואלה שתוקפי( , הוא נקרע ומתחבט בי& הקולות, זהויות

ויתכ� מאוד ? שיחה בי� מי למי". התקציר שיח"לא פלא ע� כ� שכותרת השיר היא  ".מבחו*

כאשר המשורר , המוכרת, או בי� שירתו לשירה האחרת, שהשיחה היא בי� הדובר לבי� עצמו

הפיצוח השאלה הזאת נעסוק . בבליל הקולות" קולו שלו"לחפש את , מתחבט ונקרע בי� שתיה�

  .בניתוח השיר דר) שני בתיו
  

  : 'בית א

: לא רק בגלל שאי� סימ� שאלה אחרי השורה. ר שאלה רטוריתהיא יותו, הבית פותח במעי� שאלה

מטפורי ( מנסה לתת תשובה בתיאור ציוריאלא בעיקר בגלל שהמשורר ",יִטְנֶתת א"י"ְהה ִלה ֶ,ַמ"

" .יתִאָקר"ית ָמִדיה-ק ִ.ע"ְצִל0 ְוג"ְניֶזע ִ/ַצְמֶא* ְ.ר-ָל"נטי זה תלהיות או. לשאלה המוצפנת הזאת

הא� זה להיות נקרא . סמלי בי� תרבות רחוב דיזנגו� לבי� דיבור ביהודית מרוקאיתיגוד ביצירת נ

ש� ישבו משוררי� אשכנזיי� ") רוול"ו" כסית (",רחוב דיזנגו� על בתי הקפה שלו? נטיתלהיות או

הא� לצעוק . נטיתאת קולו השירי האוביניה� המשורר מחפש , ידועי� כמו אלתרמ� ושלונסקי

אול� להחדיר , או להיות נאמ� לשפה העברית מצד אחד? נטיתקאית זה להיות אוביהודית מרו

(בשפה יהודית) לצעוק(או ממש לדבר ? לתוכה תכני� וריחות ואווירה של הרי האטלס מצד שני

וה� נחשבי� ומעורכי� לא פחות . ביידישכפי שרבי� היוצרי� האשכנזיי� יצרו , מרוקאית

  .?מהיוצרי� בשפה העברית
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מבחינתו של המשורר כמייצג עדה , גורל זו(  והתסכול כתוצאה מההתחבטות בשאלת הרתהזעקה

שהדובר , עד כדי כ) חשובה השאלה. נטי ביותר בשיר הזהתהיא הביטוי האו, ותרבות שלמה היא

  .'וכפתיח ג� בבית ב' בתחילת בית א; חוזר עליה פעמיי�

  

  :'ביטת ב

אלא ג� בתכניו בתיאורי כאביו של הדובר מעצ� , לא רק באורכו, זהו בית שונה מהראשו�

כתשובה לשאלה ,  שוב",יִטְנֶתת א"י"ְהה ִלה ֶ,ַמ"'; התחבטות בשאלה הבסיסית שנשאלה בבית אה

קפה "הרטורית הזאת נמצא את האפשרות לפענוח השאלה בתיאור ניגודי וסמלי שבי� תרבות 

בזמנו סימל ביושביו ובמבקריו את תרבותה של השירה " קפה רוול"כש, אז(ב דיזנגו� שברחו" רוול

רק לתאר . מרוקאית(לבי� שמות ודיבור בשפה יהודית) העברית ולא הפ) לחנות ממכר היו�

שבה יושבי� סביב שולח� אחד אלתרמ� , בדמיוננו את הסיטואציה המוזרה והניגודית הזאת

 הקול השירי הזה הואושמו של ) ה3ִָ.ְרַזאל ְו2ַָע(צבעוני� הלבוש וזר  מ"�ע�"ביחד ע� ושלונסקי 

מעורר בנו  ,שולח�לתאר אות� סביב אותו , משורר מנוכר ולא שיי) שמו של" רַהזֹ"ולא " 4ִיַז"

  . או אמפטיה של הזדהות למי שמחפש את זהותו השירית, גיחו)

נטית לבי� תבי� סמלי העבר של תרבותו האו, תניגודי, ארז ביטו� בתיאור תמונה ציורית מטפורית

 שירה העברית הלאיחס מקביל לגישתנו ( נוחות וחסר(מעורר אי, השירה העברית העכשווית

לשמוע ולהשמיע את קולו לא תיתכ� שירה עברית בלי , מבחינתו של ארז ביטו� המשורר. בכללותה

 זעקה ליצירת הזדהות וקבלת הנוחות מבורכת בגלל שעולה ממנה אותה( זו אי. השונה, השירי

  . תרבותית והפלורליסטית של כלל התרבות הישראלית ובכלל זה השירה העברית( מדיניות הרב

מצד . לבו לשאלה(הוא מביא לידי ביטוי את רחשי. הוא עצמו אינו בטוח ועדיי� מתחבט בשאלה

מיע את קולו השירי  שמשאינו רוצה בשוני ובניכור:  כלומר",אה לֶֹזְו, אה לֶֹזְו": אחד הוא אומר

היה רוצה הוא . למקוריות של תרבותוו נטיותתאי� זה ביטוי לאולדידו . רוקאיתמ(ביהודית

ת ַחַפאת ט"ל זָֹכְב-: "שנימצד . כמו כל משוררי ישראל העבריי�, להשמיע את קולו השירי בעברית

זוהי אותה  "י(ִבה-ֲאי( ַוִיח-ת ְ/יח"י( ֵרִפְק"את �ל זָֹכְב- ,(ִייַכִנ ֲחַעק-ד 7ִה ַע7ֶת ַ.ֶרֶחה 6ָפָ�

זהו " שיר קניה בדיזנגו�"שבאו לידי ביטוי בשיר אחר של ארז ביטו� שתלבות התחבטות וקשיי ה

כא� בי�  (זהויותשתי בי� ועולמות שני בי� נקרע ,  ותרבויותבי� שפותאותו ביטוי של תעייה ותהיה 

 תג"ָעי& ֶהל ֵ.ֵפי נ"ִנֲאַו"ועל כ� .  והריחותתחבט בי� הקולותוממתייסר  הוא )שתי זהויות שיריות

   ".תל"":יל ַהִלְבד ִ.ֵבא"

 לסכ� ולתמצת את נושא השיר כולו נמצא את הסיכו� הזה בשתי השורות האחרונות האלו א�

תיאור פלסטי וציורי : "עצ� ההתחבטות והקשיי� המייסרי� את נפשו של הדובר בשיר. של השיר

נטי תנזהה את קולו השירי האו". (ִייַכִנ ֲחַעק-ד 7ִ ַעה7ֶת ַ.ֶרֶחה 6ָפת ָ�ַחַפט": " כדי כאב ממשיעד

לא . נטיות שהוא מחפש בראשיתו של השירתלדעתנו זוהי אותה או. של המשורר ארז ביטו�

אלא בחיפוש ובתהייה ובנפילה בי� העגות , השימוש בשפה ובשמות ובתרבות האחרת והשונה

  .נטיות של שירתו של ארז ביטו�תנגלה את האו, ובאבידה בבליל הקולות

  


