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  שירתה של אורית מרטוןעל 
  אורן עילם

  

שכלית מרטון . שסובלת משיתוק מוחין למן היום בו נולדה, 1966אורית מרטון היא משוררת ילידת 

ואינה יכולה לכתוב , נכותה כה קשה עד כי אינה יכולה לקרוא מן הכתב. אך היא נכה בגופה, לא נפגעה

י הכתבת "היא ע, והדרך בה היא מוסרת את שירתה לעולם, חשיפתה לשירה היא דרך שמיעה. בעצמה

להיות "הראשון נקרא . מרטון פרסמה נכון להיום שני ספרי שירה. שיריה לאדם נוסף שרושם אותם

). 2013, הוצאת פיוטית" (מצלמה מגובה ישיבה"והשני נקרא , )2010, הוצאת פיוטית" (כלואה בגופי

ה ולאחר קריאת לאחר שקראתי את שני ספרי, רשימה זו מתארת את התרשמותי משירתה של מרטון

  ". להיות כלואה בגופי", ראיון שערכה עמה שושנה ויג לרגל צאת ספרה הראשון

  

מתוך ספרה " כנגד"השיר , לדוגמא.  בלבד כתבה מרטון שירים שנראים בוגרים15כבר בהיותה בת 

   .הראשון

  

  אורית מרטון/ כנגד 

  

  .ְּכֶנֶגד ֻּכְּלֶכם נֹוָתר ַרק ְצחֹוִקי ַהָּפרּועַ 

  .ַעָּתה ִלְפֵניֶכם הּוא ָׂשרּועַ ,  ֵמת ְּבִקְרִּביִלִּבי

  .ְּבַיְדֶכם ְנִּתִתיהּו ְוַהְּצחֹוק לֹא ְיַרֵּפא ַהְּכֵאב

  .לֹא עֹוֵזב, לֹא ַמְרֶּפה, ַמְעַּגל ַהָּצִרים ִמְּסִביִבי לֹא ָחס

  

  .ְוַגם ְיִדיַדי ַהּטֹוִבים ְלֶפַתע ֵמִעִּמי ְרחֹוִקים

  .ְּבתֹו ֶהָהמֹון ֵהם צֹוֲחִקים, ָיד לֹא הּוְׁשָטה ְלַסֵּיעַ 

  :ַוֲהֵרי ָרִציִתי ִלְצֹרחַ , ַאף ֲאִני ָצַחְקִּתי ִעָּמם

  .ְּבַנְפִׁשי לֹא נֹוָתר עֹוד ֹּכחַ . לֹא יֹוֵתר. ַעד ָּכאן

  

  .ַהִּקירֹות לֹא נֹוְתִנים ִלְבֹרחַ . ַהִּתְקָרה ֵמָעַלי ְלָבָנה

  .לֹא ִיְהֶיה ָמנֹוחַ ַא ָלֶהן , ֵעיַני ַהֵּלאֹות ְמַחְּפׂשֹות

  .ִמְתַמְּלאֹות ַּדּקֹות ְוָׁשעֹות, ַאט ַאט חֹוְלפֹות ַהְּׁשִנּיֹות

  .ְּבֵעיַני ֲעצּורֹות ַהְּדָמעֹות. ֵלב ָיֵגַע ְמַבֵּקׁש לֹו ָמנֹוחַ 

  
  1981 ברדצמ

  

סגנונה . את השיר לעיל כתבה נערה צעירה שעיקר חשיפתה לשירה נעשה באמצעות האזנה לקלטות

, שמופיע בספרה הראשון" דלתות"בשירה , לדוגמא. ון עבר תמורה משמעותית עם השניםשל מרט

  . ניתן למצוא סגנון מודרני, 38ואותו כתבה בהיותה בת 
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  אורית מרטון / דלתות 

  

  ְּבִסּיּוַטי ֲאִני ּדֹוֶהֶרת...

  ,ְּבתֹו ְמבֹו ִמְסְּדרֹונֹות ֶׁשֵאין לֹו ֵקץ

  .תֹות ְסגּורֹותִמְּסִביִבי ֶעְׂשרֹות ְּדלָ 

  ,ִנְדֶמה ֶּדֶלת ַאַחת ְּפתּוָחה ִנְׁשֶאֶרת

  ַא ְּכֶׁשֲאִני ִמְתָקֶרֶבת

  ְּבָפַני ִהיא ִנְסֶּגֶרת

  ,ַוֲאִני ִמְתעֹוֶרֶרת

  .ַא ַהִּסּיּוט לֹא ַּתם

  
  2004אפריל 

  

מה עול. אך סגנון הכתיבה שונה, "כנגד"החוויה המתוארת בשיר זה דומה לחוויה המתוארת בשיר 

מרטון אינה רושמת את , כאמור. ורגישותה לניואנסים גבוהה, הרגשי של מרטון הוא עולם מפותח

נתון זה מאלץ אותה לשנן את השירים ולזכור אותם . ועליה להכתיבם לאדם נוסף, שיריה בעצמה

אך , מגבלה טכנית זו היא משמעותית לכשעצמה. פה עד שיהיה לצידה אדם שירשום את שיריה- בעל

 האם העובדה שאדם אחר מתווך בין המשוררת לבין השיר הכתוב גורמת – מעלה שאלה נוספת היא

האם היא נותנת דרור ? או צנזורה פנימית אצל המשוררת, הסתרה, ביישנות, לסוג מסוים של מבוכה

או שמראש מעשה היצירה נמצא בצל הידיעה שעליה , למחשבותיה כאשר היא הוגה את שיריה

  ? האם היא חשה חופשייה לבטא בשיריה את עולמה על כל רבדיו?  לאדם נוסףלהכתיב את השיר

  

בחלק מן השירים אפשר היה . רמת העצימות הרגשית המופיעה בשיריה של מרטון אינה יוצאת דופן

אהבות , בדידות, לטעות ולחשוב שמדובר באדם שחי חיים רגילים ומתמודד עם מצבי נפש מורכבים

ן הכתיבה המודרני מאפשר למרטון לבטא את עצמה באופן יותר מדויק ונכון סגנו. וכדומה, נכזבות

והיא אינה זקוקה , חייה של המשוררת מוגבלים דים על ידי נכותה. מהסגנון בו השתמשה בצעירותה

  .  למגבלות נוספות של חריזה ומבנה

  

 אך מוגבל מבחינת ,אלא עולם רגיל ונורמלי, מבחינה תוכנית השירים אינם מתארים עולם סנסציוני

, הכתיבה סובבת סביב נושאים הנוגעים לעולמה של המשוררת. יכולתו לחוות את החיים כאדם בריא

. וניסיון למצוא נחמה ויעוד באמצעות הכתיבה, בסוג של השלמה, כאשר התיאורים נעשים במתינות

ם יועמד לרשותה ייתכן שא. אלא היא תוצר של אילוצים, כתיבתה של מרטון אינה מניפסט של מרד

, חי,  מיידי–הביטוי השירי שיתקבל יהיה שונה , אמצעי הקלטה אותו תוכל להפעיל בכוחות עצמה

  . ועוצמתי יותר
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ובמובן זה עולמה הרגשי הוא כעולמו הרגשי , ניתן לראות שהמשוררת חוותה בחייה מערכות יחסים

אילו  .תאר חוויה רגילה של קשרמ, מתוך ספרה הראשון, "אהבת שחר"השיר , למשל. של אדם רגיל

הוא לא היה כלל מעלה זאת , קורא השיר של מרטון לא היה יודע שהדוברת סובלת מנכות קשה

  .בדעתו

  

  אורית מרטון/ אהבת שחר 

  

  ,ַאֲהָבֵתנּו ַאֲהַבת ַׁשַחר

  ,ְּכאֹור ִראׁשֹון ּבֹוֵקַע ֶּדֶר ֲחִריץ ַהְּתִריס

  . ְּבִלּטּוףְּכֶאְצְּבעֹוַתי ַהְּמִעירֹות אֹוְת 

  ,ְוַאָּתה ְּכָבר ּבֹוֵרחַ , עֹוד ִמָּלה, עֹוד ְּתנּוָעה

  ְמִניֵחִני ָלׁשּוב ַּתַחת ֶּכֶסת ֵׁשָנה

ם ַעל ַׁשַחר נֹוָסף ֶׁשל ַיַחד   .ְוַלְח

  
  2006יוני 

  

העובדה שהמשוררת חווה בחייה חוויות רגילות יכולה לשמש הסבר לעוצמה המתונה יחסית בה היא 

  .מציג רובד נוסף של מורכבות, מתוך ספרה השני" בוקר חדש"השיר . בשיריהמביעה כאב 

  

  אורית מרטון/ ֹּבֶקר ָחָדׁש 

  

  , ַמֲחָלה ָקָׁשה–ֶּבִכי ֶׁשל ְׁשבּוַעִים 

  .ַא ַהּיֹום ִהְתעֹוַרְרִּתי ַוֲאִני ֲחָדָׁשה

  ,ּפֹוַקַחת ֵעיַנִים, מֹוַתַחת ָּכל ְׁשִריר

  .ָׁשַמִיםרֹוָאה ִּתְקָרה ְוחֹוֶלֶמת 

  .רֹוָצה ָלֵצאת ִעם ִחּיּו ָלְרחֹוב

  ?"ֹּבֶקר טֹוב"ַהִאם ֶאְזֶּכה ְלִבְרַּכת 

  
8.7.2010  

  

אך המידע . זהו שיר שיכול להיכתב על ידי אדם בריא לחלוטין, גם בשיר זה מתואר מצב רגיל, לכאורה

השורה האחרונה בו על כך שכותבת השיר סובלת מנכות קשה גורם לאינטרפרטציה שונה לשיר בכך ש

ההבדל מאדם . שיאמרו לה בוקר טוב, הדוברת מייחלת לקבל יחס אנושי. מקבלת משמעות אחרת

וזו בדיוק הנקודה בה השיר נוגע ללב , בריא הוא שהתקווה הזו היא פסגת תקוותיה לאותו בוקר

היקרא כטקסט היה יכול ל, אילו היה נכתב על ידי אדם בריא, זאת כאשר אותו טקסט בדיוק, ומעציב

אך השאיפות של מרטון . ורצון לפגוש עולם מזמין ומאפשר, שאיפות, אופטימי המביע עוצמה פנימית

לאו דווקא , וכל שהיא מייחלת לו הוא לזכות למחווה אנושית כפשוטה, "תקרה"מוגבלות על ידי 
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ר כל כאש, שיריה של מרטון מבטאים בדידות קיומית. כמטפורה להתממשות נוספת שמעבר לה

  . ומונצחת בשיר, נזכרת, מתוארת, נספרת, נחשבת, מחווה קטנה מצד אדם אחר

  

  . המגבלה הגופנית אינה נוכחת באופן גלוי, מתוך ספרה השני של מרטון, "בוקר שבת"גם בשיר 

  

  אורית מרטון/ ֹּבֶקר ַׁשָּבת 

  

  ְמחֹוַגי ָאִצים, ַהַּׁשַחר ָחַלף

  עֹוד ְמַעט ָנֵסב ַלֻּׁשְלָחן

  ה ֵמָרחֹוק ֵאי ַיַחד ֻמָּכר     הֹוזָ 

  ִמְתַנֵּפץ ְלַאְלֵפי ְרִסיִסים ֶׁשל יֹום

  ִּבְלָעַדי

  ַהִאם נֹוְתָרה עֹוד ִּתְקָוה

  ִלְבָקִרים ֶׁשל ַׁשְלָוה

  
9.11.2010  

  

לא סביר שקורא השיר היה מנחש שמדובר במשוררת שסובלת מנכות , ללא רקע אודות הדוברת

ישנה התרחשות שלמה במחול . ר הוא ההשלכות של המגבלה הפיזיתמה שמתואר בשי. גופנית קשה

, היא מייחלת לשלווה. אך היא לא חלק מאותה התרחשות, אנשים רצים ואצים סביבה, הזמן

שותפים , יושבים יחד, אלא כולם מחוברים יחדיו, שפירושה הוא שהאחרים לא רצים כל אחד לדרכו

  . שותפים לגורלה, לנייחות

  


