ק ֹונְכִ יַת אֵ ילַת ַ /אנ ְָּדה עָּ ִמיר-פִ ינְקֶׁ ְרפֶׁ לְ ד
ק ֹונְכִ יָּה ,ק ֹונְכִ יָּה,
מַ ה ּסוֹדוֹת אַ ּתְ מַ ְחבִ יָאה?
אֵ י עָּ בַ ְרּתְ ? מָּ ה ָּראִ ית?
ַרחֲשֵ ְך מַ ה לִ י יָּעִ יד?
נָּא סַ פְ ִרי עַ ל ַאלְ מֻגִ ים
צִ בְ ע ֹונִיִ ים ,סַ סְ ג ֹונִיִ ים,
בֵ ין סְ לָּעִ ים ְמש ָֹּרגִ ים.
עַ ל צְ ָּדפִ ים ,פְ נִינֵי הָּ ָּדר,
עַ ל נוֹף הַ יָּם הַ נֶׁהְ ָּדר,
עַ ל הַ ָּדגִ ים הַ ְמאִ ִירים
בַ ְמצּולוֹת הָּ אֲפֵ לוֹת
בֵ ין הָּ עֵ צִ ים הַ מּוז ִָּרים.
ק ֹונְכִ יָּה ,ז ְַמ ִרי לִ י ִשיר
עַ ל הַ יָּם הָּ אַ ִדיר.

כְ מ ֹו יָּם  /יְה ֹונָּתָּ ן גֶׁפֶׁ ן
אַ בָּ א חָּ זַר מֵ אֵ ילַת
וְ הֵ בִ יא לִ י צֶׁ ֶׁדף אֶׁ חָּ ד,
אִ ם שָּ ִמים אוֹת ֹו לְ יַד
הָּ אֹ זֶׁן הַ ְש ִניָּה
שו ְֹמעִ ים גַלִ ים
וְ לִ פְ עָּ ִמים ֳא ִניָּה.

הַ יָּם וְ הַ ּק ֹונְכִ יָּה /עֲדּולָּה
ק ֹונְכִ יָּה ,ק ֹונְכִ ית ְקטַ נָּה,
נ ְִקיָּה לְ בַ נְבַ נָּה
נָּחָּ ה ,נָּמָּ ה עַ ל חוֹלִ י...
פַ עַ ם גָּר בָּ ּה מַ ר סַ ְרטָּ ן,
עַ כְ שָּ ו גָּר בָּ ּה יָּם קָּ טָּ ן.
ק ֹונְכִ יָּה יָּפָּ ה שֶׁ לִ י,
ִמי ָּכלָּא בָּ ְך אֶׁ ת קוֹלִ י?

אַ בָּ א חָּ זַר מֵ אֵ ילַת
וְ הֵ בִ יא לִ י צֶׁ ֶׁדף אֶׁ חָּ ד
יטים
שֶׁ אִ ם מַ בִ ִ
עָּ לָּיו מֵ הַ צַ ד
רוֹאִ ים סִ ירוֹת וְ ָּדגִ ים
וְ לִ פְ עָּ ִמים גַם ַדיָּגִ ים.
אַ בָּ א חָּ זַר מֵ אֵ ילַת
וְ הֵ בִ יא לִ י צֶׁ ֶׁדף אֶׁ חָּ ד
ָארים אִ ּת ֹו ְקצָּ ת
שֶׁ אִ ם נ ְִש ִ
ישים
מַ ְרגִ ִ
לִ פְ עָּ ִמים
בְ בַ ת ַאחַ ת
כְ מ ֹו יָּם.
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ק ֹונְכִ יוֹת
ק ֹונְכִ יָּה ...המילה הזו ,שנתגלגלה ממקור יווני אל העברית דרך הארמית  -דומה שהיא מהדהדת גם
כשהיא כתובה .דומה אף שהתיבה "ק ֹונְכִ יָּה" נקשרת בדמיונם של רבים בעיקר לאותו גְ ליל גִ יר גדול
שמקורו בים ולא לסביבה יבשתית .הימצאותה של הקונכייה על חוף לעולם מפתיעה ,לעולם מעוררת
השתאות .היא עולה ממעמקים ובוקעת מתוכה הֶׁ ְמיָּה ,הרומזת  -גם אחרי נצח של ריקּות  -על חיים
שהתקיימו בתוכה בחשאי .את הפליאה ,את ההֶׁ ְמ ָּיה ואת הסָּ פֵ ק אפשר למצוא בכל אחד משלושת
השירים.
שירה של ַאנ ְָּדה עָּ ִמיר-פִ ינְקֶׁ ְרפֶׁ לְ ד ( )1981–1902ק ֹונְכִ יַת אֵ ילַת קושר את המייתה האילמת של הקונכייה
לסוד שהיא מסתירה על מסעותיה בעולמות של עושר צבעוני ומסתורי ("ַאלְ מֻ גִ ים צִ בְ ע ֹונִיִ ים,
סַ סְ ג ֹונִיִ ים"" ,פְ נִינֵי הָּ ָּדר"" ,הַ ָּדגִ ים הַ ְמאִ ִירים בַ ְמצּולוֹת הָּ אֲפֵ לוֹת") ,שיושבי היבשת שמייצג הדובר
לעולם לא יוכלו אלא לערוג אליהם ממרחק.
הדובר בשיר כְמ ֹו יָּם מאת יהונתן גפן (נולד ב )1947-מתבטא תחילה בהתאם לגילו המרומז .הוא פותח
בתיאור סיפורי-ענייני של הרחש הבוקע מן הקונכייה ,אך בשני הבתים הבאים מפליג מן הנתפס בחוש
ישים  /לִ פְ עָּ ִמים /
אל הנראה בעיני הדמיון ,עד הביטוי הציורי מרובה הרבדים שבסוף השיר " -מַ ְרגִ ִ
בְ בַ ת ַאחַ ת  /כְ מ ֹו יָּם".
הדובר בשירה של עדולה (נ'  )1942שזהותו עמומה מתרחק מתיאורים פנטסטיים .הוא מתאר את מראה
הקונכייה ,מסביר בסגנון ילדותי את טיבה ותוהה בשאלה על חידת הקול .בשורה האחרונה בשיר -
" ִמי ָּכלָּא בָּ ְך אֶׁ ת קוֹלִ י?"  -משחק הצלילים כ/ל/ק/ל מבקש להדהד את המית הים בקונכייה.
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