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מקום לדאגה

"יש הרבה סודות במקצוע הזה. אם אגלה לך אותם, 
אצטרך להרוג אותך, ואז לא תהיה כתבה", מתלוצץ 

המנטליסט ליאור סושרד, שמעדיף להגדיר עצמו 
"אמן חושים", וטוען שיש לו יכולות, לא כוחות, 
ושהוא בסך הכל יודע להשתמש בחמשת חושיו 
בצורה רגישה, כדי ליצור "חוויה של חוש שישי" 

הדר אוריאל

"ֲחָרפֹות ְקַטּנֹות", ספר ביכוריה של אורלי עסיס, 
מציג משוררת אמיצה, חסרת מנוחה, מתריסה, 

המייצגת בכתיבתה דור המתברבר בחיפוש מתמיד 
ומודה: "לא הצלחנו, ואתם לא עוזרים לנו בזה" 

כרמית ספיר–וייץ
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"שילוב של תדהמה וצחוק". סושרד

אם זה גרם לי לרעוד 
ששום  באופן  מקור 
אש לא תוכל להחם לי, אני 
כתבה  שירה",  שזו  יודעת 
19 המשוררת אמיי יבמאה ה
לי דיקנסון. ואז הגיעה אורלי 
עולמות  המעלה   ,)32( עסיס 
של דימויים שאינם נותנים, 
של  מקום  אחת,  לשורה  ולו 

רוגע, של שקט, של חום.
"ֲח יבספר הביכורים שלה 

עיתון  )ספרי  ְקַטּנֹות"  ָרפֹות 
77(, אורלי עסיס, עיתונאית 
ועורכת במעריב, בעלת בלוג 
פעיל, נעה במעגלים רחבים 
מהגנגס  דימויים:  של  מאוד 
לתל אביב של היום, מפרויד 
ומנשיות  מורנטה  לאלזה 
מדממת לעכביש המטייל על 

מיקרוגל. היא אינה נותרת במקום אחד מסוים. כל העולם הוא המרחב שלה, 
ולמרות כל זאת, כאשר היא שבה אל עצמה פנימה, היא נשארת באותו 
מקום. על הכל עולה תחושת האין מול העולם הגברי שאינו מרפה ואין בו 
שמץ של תקווה אמיתית, רק מחושבות של מה כדאי ומה לא, כדי לצלוח 

את החיים.
עסיס מתריסה מבעד לעדשה שיש בה ראייה מפוכחת ותחושת חידלון, אל 
מול המניפולציות שיש להן מקום בכל חלקה טובה של החיים. היא עוברת 
מסע עצוב אל העצמי פנימה, וגם במקום הכי אינטימי, היא פוגשת חידלון 

המלווה מהילדות המוקדמת. בשירה "ארכיון", היא כותבת: 
ַהְנדָּ ּבֹון/ ָאֶלף בְּ ֶחְשׁ ָהִייִתי/ ָאֶלף בְּ תּוב ֶשׁ ְמֵגָרה ְזנּוָחה/ כָּ ָנה בִּ יִּבְתעּוָדה ְיָשׁ

תֹוָרה ָסה/ ָאֶלף בְּ
ִחּנּוְך ּגּוָפִני. ית בְּ בֵּ

לֹות. ת ַמטָּ ָהיּו ִלי ִנימּוִסים ַוֲהִליכֹות./ ֵאֶשׁ ֵקָטה, עֹוֶזֶרת, ְנִעיָמה. /ֶשׁ ָהִייִתי ְשׁ ֶשׁ
ִעיָלה. ָהִייִתי פְּ ֶשׁ

ָאה/ּוְלָאן ֲאִני הֹוֶלֶכת. י ֵמַאִין ֲאִני בָּ ָיַדְעתִּ
אֹוְרייְנַטְצָיה ְמֵלָאה./ ְוֶרֶמז ִלְבִקיאּות ַמְזִהיָרה.

תּוב ָמה ָקָרה ֵמָאז/ ְּבׁשּוָמקֹום ֹלא כָּ
זו שירה נשית טהורה, הפותחת צוהר לעולם דימויים עשיר המציע אין 
ספור אפשרויות ותשובות. באמצעות מילים המטיחות את האמת של עסיס 
בפרצוף, בלי לשחק במשחקי לשון, העלולים להסיט את המחשבה מהעיקר. 

דֹות ְלֵתל ָאִביב. י גָּ ם ְשתֵּ ן./ גַּ ְרדֵּ דֹות ַליַּ י גָּ ְׁשתֵּ
תֹוְך ַעְצָמם, ִלים בְּ כְּ ְסתַּ ַאַחת ּפֹוְסִעים ֵאּלּו ַהמִּ בָּ

יִטים ָסִביב, בִּ ה ּפֹוְסִעים ֵאּלּו ַהמַּ ִניָּ שְּ בַּ
ֶגד ְמַמְצְמִצים ַהֲחצּוִיים. ֵלִמים,/ִמנֶּ ַעל ַאַחת עֹוְמִדים ַהשְּ

ּוֵביֵניֶהן ָנָהר;/ׁשֹוֵצף קֹוֵצף.
ֵדָרה; אֹוֵכל ֶאת ֲאָנָשיו./אֹו ְשׂ

ּדֹוָמה הֹוָמה./ ּבֹוַלַעת ֶאת הֹוְלֶכיָה.
ְחִזיר אֹוִתי אֹו ְרחֹוב ָארְֹך ָארְֹך./ֶׁשמַּ

אִתי/ ְוֹלא נֹוֵתן ִלי/ ְלעֹוָלם ַלָּמקֹום ִמֶּמּנּו בָּ
ה. ּה ַאתָּ ה/ ֶׁשבָּ ִניָּ ָדה ַהשְּׁ יַע ַלגָּ ְלַהגִּ

ב"שתי גדות" עסיס כותבת על דור שלם השבוי בקונספציות שהוכתבו לו. 
ידור שאינו מצוי בחיפוש אמיתי, אלא נע בין האפשרויות המצומצמות שתיח

מו כבר רבים לפניו. מי שנמצא בתהליך של חיפוש, נשאר בסופו של תהליך 
ירק עם שאלות. הכוח והפריצה הנשיים יוצאים מהכוח אל הפועל דווקא מהמ

קום שאומר: "לא הצלחנו, ואתם לא עוזרים לנו בזה". מהנקודה הזו, שבה אין 
מה להפסיד, אפשר רק לעלות ולטפס הלאה. ואולי דווקא תחושת התהייה, 

המלווה את הקורא, היא הצלחתה של עסיס, ככותבת אמיצה. ד
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