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צֹופים ַעל ַה ּ ִמ ְפ ָרץ
עֹור ִבים ְׁשח ִֹרים ִ
לֹוׁשה ְ
ְׁש ָ
ְ
ֹואכָ ה ַה ָ ּנ ֵמל
ַעל ֶׁש ֶפך ַה ִ ּקיׁשֹון ַה ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵּתל בּ ֲ
ֹוחר ַה ּ ַמ ְמ ִּתינֹות ִל ְפ ִר ָיק ָתן
ַעל ֵׁשׁש ֳאנִ ּיֹות ַה ּס ֵ
ַל ַהק ַה ּיֹונִ ים ִמ ְת ַא ֵּב ְך ֵמ ַעל ְל ַמ ּ ְמגּורֹות דָּ גֹון
עֹוׂשה דַּ ְר ָּכ ּה ְלנַ ֲה ִר ָ ּיה ְּבעֹוד
ַר ֶּכ ֶבת ְּכ ֻח ּ ָלה ָ
ימה ְל ֵתל ָא ִביב
ָה ֲא ֻד ּ ָמה ַמ ְד ִר ָ
נֹופ ּה ֶׁשל ָה ִעיר ֻמ ָ ּנח ַעל ָה ִא ְצ ַט ָּבה ְּכ ֶא ֶבן
ָ
קּופת
ְּכ ִמ ְׁשק ֶֹלת ַה ִ ּנ ְצ ֶּב ֶרת ַל ֲע ֵר ָמהְ ,ל ַהרִ ,ל ְת ַ
הֹופכִ ין
ַח ִ ּיים ֶׁש ֵאין ָל ֶהם ְ
ּוס ִּכים ְּב ֵמרֹוץ נֶ גֶ ד
ּולי ַה ְ ּי ִר ָידה ַל ּמ ַ
ְ ּב ִע ּק ֵ
חֹולף
יֹום ִׁש ּׁ ִשי ַה ָ ּק ָצר ִמ ָּכל יָ ִמים ֲאנִ י ֵ
עֹור ִבים ְּב ֵלב ְמ ֵלא ִקנְ ָאה
ַעל ְׁשל ֶֹׁשת ָה ְ

שירת הסביבה

שלושה עורבים צופים על המפרץ .המשורר רואה את שלושת
העורבים ורואה את הנוף ,ומדמיין את מבטם של העורבים חולף
על המראה שנפרש מתחתם ומתחתיו ,נוף עירוני חיפאי .המבט
כפול ,של המשורר ושל העורבים ,או ליתר דיוק של המשורר
שמתאר לעצמו במה מביטים העורבים .ייתכן כמובן שהם מביטים
בדברים אחרים ואיננו יודעים כלל מה הם חושבים לעצמם כאשר
הם מסתכלים .מה הם רואים ובמה הם מתמקדים? סביר להניח
שאינם חושבים במילים שלנו — שפך הקישון ,נמל ,אוניות ,יונים
וממגורות דגון .למי שמכיר את חיפה — הנוף נגלל מילה אחר
מילה בעיני רוחו או רוחה .קורא שאיננו מכיר את העיר דומה
אולי יותר לאחד העורבים — אין לדעת אילו נופים עולים בדעתו
כאשר הוא קורא את המילים .תיאור הרכבות מכניס אותנו
אל חוויית הנסיעה ,אחת נוסעת צפונה והשנייה מדרימה —
כמו התחלה של שאלה במתימטיקה.

התשובה המפתיעה מופיעה בבית הבא — המשורר עוצר את
התנופה ומקפיא את המבט .הנוף שנפרש ,שהתקדם ,מונח עתה
כמשקולת כבדה ,כאותו הר שממנו צופים בנוף .מועקה נבנית
מעצם העצירה ,והיא באה לידי ביטוי בבית החותם את השיר,
במרוץ להשלים את כל המטלות ביום ששי הקצר עד שאפשר
יהיה לשבות ממעש .המשורר שנמצא בתוך המרוץ הזה ,מרוץ
החיים ,מקנא בשלושת העורבים .כפי שתיאר לעצמו קודם לכן שהם
מביטים בנוף שהוא רואה ,גם עכשיו הוא מתאר לעצמו שיש במה
לקנא .אולי כי הם שלושה והוא אחד? אולי כי הם משתהים ונחים
בעוד שעליו מוטלות משימות? אולי כי הם נשארים למעלה והוא
צריך לרדת? הפער בין הירידה למוסכים והלב מלא הקנאה הוא
גם הפער בין המשורר לשלושת העורבים ,הפער שלא ניתן לגישור
בינינו לבין בעלי החיים .האם הם חופשיים מהמרוץ או שמא הם
נתונים במרוץ אחר ,או אם בעורבים עסקינן — אולי במעוף אחר?
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