במחתרת הנפש

מירי גלעד עם יחיאל חזק
"אותו עולם ממנו צמחתי ,אותו עמק עמוק בין אפיקי הירדן והירמוך למראשות הכנרת  -אותה כברת
ארץ קטנה אמנם עולם היא ,שלם וגדול הוא ,שאין שיעור לממדי תהומותיו וגבהיו ,למרות מה שאינו אלא
נקודה קטנה במפתה של הארץ" כך תיאר יחיאל חזק את עולמו*.
פגשתי אותו לשיחה בביתו בקרית אונו בעקבות הוצאת ספרו החמישה-עשר ,שירים על הסף במלאות לו
שמונים .מול בניין עירוני רב קומות ,סמוך לקניון גדול ,תהיתי על המעבר לכאן מעולם "ירוק וכחול של
מישורים ושדות ,דשאים מוריקים ,פרדסים טעוני בשילות כבדים ומטעים של פרי הפורץ מבין קליפותיו,
ופלגים של מים ואגם הוזה ,ומזה שמש קשה וסוערת ,יוקדת וממאירה וכואבת בקרניה האלימות" (שם).
"אני חי במחתרת הנפש" ,סיפר לי בזמנו.
המקום שממנו צמח  -הנוף ,הטבע ,ובעיקר ,האדמה והשמש נוכחים בעולמו השירי המורכב
והאוקסימורוני ,ביטוי שהוא חוזר עליו בשיחתנו .יש הנוטים לייחס למשורר הכותב על טבע רומנטיות,
שטחיות והתפעלות גרידא ,אך שירתו של חזק היא מאבק תמידי ומגוון.
מ :על מה אתה נאבק?
ח :אני נאבק עם האדמה .נאבק עם אדמה "כבדה ושחורה ובזלתית ונוקשה" (שם) .בספר האחרון כתבתי
הרבה על המאבק עם האדמהִ " :השָּׁ מֵ ר ִמן הָּׁ ָּׁרצֹון ִלפֹּל ֶאל זְ רֹועֹות הָּׁ אֲ דָּׁ מָּׁ ה /הַ סֶ פְ טֶ ְמבֶ ִרית שֶ ל הַ ְס ָּׁתו הֶ עָּׁ יֵף/
עּורת פִ ּנֹות,
קֹורא לְָך לָּׁבֹוא ֶאל ְרמָּׁ זֶיהָּׁ הַ ְמנַצְ נְצִ ים /שֶ ל אֲ דָּׁ מָּׁ ה פְ ַ
שּוקה הַ ז ָָּּׁׁרה שֶ ל הַ ּגּוף הַ ַקר שֶ ֵ
וְ ַאל ִת ְתפ ֶַתה ל ְַת ָּׁ
שֶ מָּׁ א /ת ֹּאבַ ד בְ מַ ְחשַ כֶיהָּׁ " (עמ' .)58
כך גם בפואמה 'קנאת האדמה' .ומכיוון שאני כותב על מלחמה ,אז מובן שלאדמה יש מקום במלחמה.
תֹוק ָּׁקהֵ /אלֶיהָּׁ ?"
היא תובעת את ליטרת הדם ,את הקורבן" :מָּׁ ַתי ָּׁתבִ יא לָּׁאֲ דָּׁ מָּׁ ה ֶאת הַ ִמנְחָּׁ ה שֶ כָּׁל-כְָּׁך ִה ְש ְ
(עמ'  .)15זוהי אדמה שסגרה שעריה בפניו כשנקבר בה אחיו ,בארי ,שנפל במלחמת יום הכיפורים ,וחזק
כתב על כך בשירו הידוע' :השער לא נפתח לאחי ביום הכיפורים'.
מ :האם שירה היא מעצם הגדרתה 'התנגדות'?
הוא שב להסביר את שירתו דרך האדמה :המאבק עם האדמה  -זו ההתנגדות שקיימת בי.
מ :בספרו צלהבים ס' יזהר כמו מבקש שנניח לאדמה ולשדה; "שדה לא עושים .גם מיליון טרקטורים
ענקיים לא עושים שדה ...ורק מיליון שנים עושות שדה לאט לאט( "...עמ'  - )164הוא מבקש על תמימותה,
על ראשוניותה .האם גם אתה חשת כך? שהרי אתה חיית במקום שאדמה מצמיחה ,ועבדת אותה כדי
שתצמיח .האם "פגעת" בה?
ח :האדמה ,לעתים ,באמת מתנקמת בנו על מה "שעשינו לה" ,או עליה .הפעולות באדמה הן אלימות
אפילו .יחד עם זאת ,ובהתייחס לעובדה שהאדמה היא המקום שבו קוברים את יקיריך ,אתה זורע ומצפה
לצמיחה ,תמיד עולים ממנה "רכים ומחייכים שתילי עצים מבטיחי פרי( "...שם).
זהו בעצם עולם הניגודים הנוקב בשירתו של חזק :ההבטחה והאובדן ,ההתמסרות של העובד לאדמה
והקורבן שהיא דורשת ,המוות והלידה מחדש ,הצמיחה והנבילה ,הקיץ המואר והשמש האלימה ,הכל
הקרב לבין האחיזה במה שיצמח ויפרוץ,
ֵ
מתרחש בו זמנית בעולמו ובשירתו .הספר נע בין תחושת האובדן
ציפייה לגאולה:
סּורים אֹו יְפִ י הָּׁ עֲרּוגֹות ...לַהֲ פְֹּך ֶאת הָּׁ אֲ דָּׁ מָּׁ ה שֶ מַ שֶ הּו י ִָּׁקיץ בָּׁ ּה" (עמ' .)38
"וְ ל ֹּא הֶ ְחל ְַט ְת ִאם זֶה בֵ ית הָּׁ אֲ ִ
בֹוט ִשים בְ ַרגְ לֵיכֶם/...ל ְִמצ ֹּא ּג ְַרעִ ין בְ תֹוכְ כֶם שֶ יִצְ מַ ח וְ י ְִהיֶה לְעֵ ץֶ /אחָּׁ ד" (עמ' .)43
וכן" :וְ גַם ַא ֶתם לְכּו ְ

מ :מה מקום הנוף בשירתך? האם המקום הפיזי שממנו צמחת הוא המקור הנפשי ,חומרי הנפש שלך?
ניכר ששירתך מעמידה אותך כנוכח בעולם ,לא שקוע רק בחיטוט והתחבטויות ה'אני אני'.
ח :לשמש בעמק קראתי "שמש קטלנית" .היו לה השפעות קשות בכלל ועלי .עוצמת הנוף היתה
משמעותית לי.
מ :מאין פרצה המשוררות שלך ,מה היתה החוויה הראשונית של הכתיבה?
ח :את השיר הראשון כתבתי כשעבדתי בהשקיית בננות בעמק הירדן ,בשדות של קיבוץ אפיקים ,מקום
הולדתי וביתי .המקום חם ונמוך ,גובל במדינת ירדן .ישבתי לבדי ושמרתי שהמים לא יקפצו .הקשבתי
סביבי לחרקים ולברחשים ולפכפוך המים .ניסיתי לשחזר יום אחד בחייו של בן הקיבוץ השב לביתו
בכתיבה של זרם תודעה כפי שס' יזהר כתב ,וממנו הושפעתי .ביקשתי לכתוב בלשון חושית ותודעתית.
שלחתי את מה שכתבתי ליזהר והוא ענה לי במכתב שאיבדתי .אך אני זוכר היטב את שני שמות פועל
שנקב בהם כדי לשדר לי שכתיבתי בוסרית אך יש מקום "לזרות ולהבֵ ר" ,בלשונו האופיינית .מאז יצרתי
קשר ספרותי ואישי עם יזהר ,אף התארחתי בביתו ,נהניתי ממטעמי נעמי אשתו בביתם ברחובות ,רחוב
מוסקוביץ  .14הנה אני עדיין זוכר היטב את הכתובת .אחר כך נפגשנו בביתם במישר .פעם יזהר לקח אותי
לטייל לכיוון אשדוד ולראות נופים ,לראות ולהקשיב...
התחלתי לכתוב בשורות רחבות ושלחתי לאהרון אמיר ,עורך 'קשת' .היה זה כעין סיפור שנקרא "נספג
בחצות" ,חוויה אקזיסטנציאליסטית .הוא הזמין אותי אליו ,ואמר לי" :אתה כותב שיר ,לא סיפור"" .לא
ידעתי" ,עניתי לו .מאז פרסמתי ב'קשת' מדי חוברת כמעט .אבל השירים הראשונים האלה לא הופיעו
בספרי הראשון אבני בזלת שפורסם ב .1961-בחרתי בשם משום תחושת ההתפרצות הגעשית הפנימית
שהופכת להיות אבני בזלת שחורות בכתיבה .הכתיבה נכתבה בצורה בלתי נשלטת .עד כדי כך שהמבקר
עקביה כתב שאני כותב כפרק נוסף בכתיבה הסוריאליסטית ,כלומר שירה תת-מודעית ,תת-הכרתית .אך
לא ינקתי מהמשוררים הסוריאליסטים (אלואר ,ברטון) כי לא היו לי תרגומים שלהם באותה עת.
מ :אתה אדם חרישי בשיח השירי ,אבל הצעקה חוזרת בשיריך ,עד כדי כך שהשם שבחרת לאנתולוגיה
מקיפה של שירתך שיצאה ב 2011הוא במרחק צעקה מהעולם ,על מה אתה צועק?
ח :על המלחמה למשל .המלחמה איננה רק היסטורית-אנושית" :ויֵש שֶ ִטבְ עָּׁ ן סָּׁ מּוי ִמן הָּׁ עַ יִן /.לְמָּׁ שָּׁ ל
זֹוהי ִמלְחָּׁ מָּׁ ה
הַ ִמלְחָּׁ מָּׁ ה בֵ ין הַ שָּׁ ָּׁרב וְ הַ מַ עְ יָּׁן הַ ּנֹובֵ עַ  /הַ ִמלְחָּׁ מָּׁ ה שֶ ל הַ בְ ֵארֹות הַ ִמ ְתיַבְ שֹות /בַ דֶ ֶרְך ֶאל הַ בַ צָּׁ רֹות ִ /
מֹורד הַ ּגּוף...
ּוממֶ נּו אֹו עֲכִ ירּות הַ זֵעָּׁ ה /הַ ִמ ְת ַנ ֶפלֶת ֶאל ַ
תׁ ְחמָּׁ ְש ָּׁתה ִהיא צְ ִרידּות הָּׁ אֲ וִ יר /בַ דֶ ֶרְך ֶאל הַ ּגָּׁרֹון ִ
שֶ ַ
(עמ' .)68
בכלל ,הצעקה היא כדי שישמעו אותנו ,והשירה שלי היא הצעקה שלי .אין כל כך מי ששומע; "כְ שֶ מַ שֶ הּו
טֹוב עֹוזֵב ֶאת הָּׁ עֹולָּׁםֵ /אין צְ עָּׁ ָּׁקה שֶ ַת ֲעצֹּר אֹותֹו( "...עמ'  )41חזק מדבר את שירתו ואת חייו בשפת האדמה
על כל רבדיה .גם האדמה אינה שומעת .גם אליה הוא צועק על נקמתה על אכזריותה .עם זאת הוא אומר:
האדמה היא גם האשה בעיני ,ועל כך כתבתי הרבה בספר האחרון.
האהבה כאדמה היא המשענת האחרונה ,המכילה ,האוספת ,הפוצעת והמנחמת בו זמנית" :מַ ה שֶ אֲ נִי זֹוכֵר
אֹותי לְטַ בּור הַ מַ ֹּפלֶתְ /תנִינִי
יתי ַל ֲעצֹּר לִפְ נֵי שֶ הַ כֹּל י ְִתפ ֵָּׁרק וְ יֶאֱ סֹּף ּגַם ִ
הּוא מַ ֹּפלֶת ְסלָּׁעִ ים /בְ צַ ד הַ דֶ ֶרְך  /וַאֲ נִי ָּׁרצִ ִ
יּותם" (עמ' .)10
אֹותְך/צֹּמֶ ת ֵריחֹות הָּׁ ָּׁאבִ יב בָּׁ עֹולָּׁם עַ ד שֶ י ְִתמַ לֵא הָּׁ ָּׁאף הַ ְמ ַר ְח ֵרחַ ֶאת ֵאינְסֹופִ ָּׁ
ָּׁ
וְ ָּׁא ִריחַ
בצד החיּות האינסופית ,האדמה היא פתיינית ,מושכת אליה את החיים להיקבר בתוכה; כך משכה אליה
את אחיו" :וְ ִהיא מֹושֶ כֶת ֶאת ָּׁא ִחי כְ מֹו ִאשָּׁ ה".
העולם של חזק אינו רק נוף ואדמה ,הוא מאוכלס במאבק אנושי ,בכאב האובדן ,בבגידה ובאהבה" :מזה
אהבות גדולות של אנשים ,ותאוותיהם הפולחות את האוויר השותק ,וחלומותיהם התמימים הממיסים
את גבולי הזמן ותחומי המקום אל עולם אחר ,כחול ורחוק ,ומזה תשלומי המחיר והקרבן ,הנפילות
הגדולות ,והמוות המשחיר את שוליו של העמק אל גדות נחליו"( "...המקום ממנו צמחתי").

לא פעם הארץ מאכזבת את האיש שצמח בה כיליד ,חבוק בנופה ומאמין באדם ,ולא פעם הוא מרגיש
ׂשֹורה" :בֵ ין לְבֵ ין הָּׁ לַכְ נּו בִ ְדמָּׁ מָּׁ ה סֹופְ ִרים
מרומה .הארץ ,האדמה ואנשיה ,מפנים עורף לו וליקיריו ,ואין בְ ָּׁ
ֶאת צְ עָּׁ דֵ ינּו /לָּׁדַ עַ ת שֶ אֲ נ ְַחנּו בֶ אֱ מֶ ת חַ יִיםָּׁ /...א ְמרּו לָּׁנּו שֶ ז ֹּאת הָּׁ ָּׁא ֶרץ הַ י ְִחידָּׁ ה /אֲ בָּׁ ל שָּׁ כְ חּו לְהַ ּגִ יד לָּׁנּו מַ שֶ הּו
ׂשֹורה( "...עמ'
יתי ֶאת הַ שָּׁ מַ יִם וְ יָּׁדַ עְ ִתי שֶ ִמשָּׁ ם ל ֹּא ָּׁתבֹוא בְ ָּׁ
"...ר ִא ִ
ָּׁ
שֶ בִ גְ לָּׁלֹו /הָּׁ אֲ בָּׁ נִים מָּׁ ְרדּו בָּׁ נּו" (עמ'  ;)28וכן:
.)29
הבגידה ,כשם אחד מספריו הראשונים ,מעסיקה אותו ומתגלמת בדמויות שונות ,עד הספר הנוכחי:
"ל ְִראֹות ֶאת הָּׁ ִאיש הֹולְֵך בִ כְ בֵ דּות /עַ ל ּגַבֹו ׂשַ ק בְ גִ ידֹות שֶ ָּׁאסַ ף(....עמ' .)73
"אחֲ ֵרי הַ כֹּל ּגַם יֵשּועַ הָּׁ יָּׁה מּוכָּׁן ְל ַככֵב בַ ְט ָּׁרג ְֶדיָּׁה הַ ז ֹּאת /וְ לּו כְ דֵ י לֹומַ ר לִיהּודָּׁ הַ :א ָּׁתה הָּׁ ִאיש /.אֲ בָּׁ ל זֶה ל ֹּא
ַ
ִה ְספִ יק וְ ז ֹּאת ל ֹּא הָּׁ י ְָּׁתה הַ בְ גִ ידָּׁ ה הָּׁ ַאחֲ רֹונָּׁה .הַ כֹּל ִה ְת ִחיל ִמ ַקיִן /.הָּׁ י ְָּׁתה שָּׁ ם בְ גִ ידָּׁ ה .ל ֹּא בָּׁ רּור ִמי בָּׁ גַד ַאְך בָּׁ רּור
ִמי /נִבְ ּגַד( "...עמ' .)74
דמותו של קין מלווה את חזק שנים רבות .הוא אף הקדיש לו פרק שלם בספרו להשיב אש לאש.
ח :התחלתי לכתוב עליו בצעירותי .העסיקה אותי השאלה מדוע אלוהים לא קיבל את מנחתו .כל
הפירושים שקראתי לא שכנעו אותי .נשארתי עם השאלה; מה גם שקין היה עובד אדמה וגם אני הייתי
כמוהו.
מ :מהו קין עבורך?
ח :קין הוא דמות שמנחתה לא התקבלה .יש בו כאב ואשמה .השאלות לא מניחות לו ולכן הוא נע ונד.
מ" :אֲ נִי ִמבְ נֵי ַקיִןָּׁ ,ארּור מֻ כֶה וְ סֹובֵ ב סֹובֵ ב" כתבת בשיר על אחיך .האם דמות קין התגבשה אצלך בעקבות
נפילתו במלחמת יום כיפורים?
ח :סיפורו של קין הוא סיפור על רצח אח .זהו תסביך אשמה של אח על שנשאר בחיים ,זה כאב כמו כאב
הנדודים שלא יפוג לעולם" .ארור ומוכה אדמה"  -זוהי קללה הרודפת אותו .ואנחנו מקוללים .לכן
טֹוריָּׁה
יס ְ
המקולל מעניין אותי" :על מָּׁ ה ֻק ַללְנּו /,הַ ִאם ּגַם אֲ נ ְַחנּו נִצְ טָּׁ ֵרף לְהֶ ְסדֵ ר /הַ ְשהָּׁ יַת הַ פְ צּועִ ים שֶ הַ ִה ְ
ִא ְרּגְ נָּׁה לָּׁנּו?" )עמ' .)61
מ :מהי בגידה בעיניך?
ח :בגידה היא כשלא נוהגים על פי המצופה .הבגידה היא גם בגידת האדמה וגם עונות השנה שכל הזמן
מתחלפות ,לא נאמנות חיות בחשבון כל הזמן ,פולשות אחת לתוך השנייה .הנה באביב ,כמו הסתיו ,יש
הכי הרבה ימי שרב ...אלו השלכות למה שקורה לי בחיי ובנפשי.
חזק ,למרות הכל ,למרות " ֵזכֶר הַ לֵילֹות הָּׁ הֵ ם בְ מַ עֲבֶ ה הַ מַ ְא ֵפ ְליָּׁה" אינו מוותר על מאבק על היש" :עַ ְקשָּׁ נּות
ִהיא כָּׁל מַ ה שֶ ּנ ְִש ַאר לְָך ל ְִהיֹות ַא ָּׁתה" (עמ'  ;)8על היותו איש של אהבה ,מתפעל ,מאמין בהתחדשות ומייחל
יֹותר" (עמ' )23
ליופי .מעבה הלילות "הָּׁ פְַך ִלנ ְִשימָּׁ ה שֶ ל אֹורַ /א ְת עָּׁ מַ ְד ְת ְמל ֵַאת ַאהֲ בָּׁ ה /ל ֹּא ָּׁי ֹּכל ְִתי ל ְִרצֹות ֵ
הֹורהְ /לכַסֹות
וגם" :בְ כָּׁל הַ ִמנְהָּׁ רֹות /בְ כָּׁל הַ ִמ ְס ְדרֹונֹות /בְ כָּׁל הַ ְתעָּׁ לֹות הַ צָּׁ רֹותַ /רצְ ִתי ַאחֲ ֵרי ְש ִאיפָּׁה ַאחַ ת ְט ָּׁ
אפֶק הַ פָּׁתּוחַ  /כְ דֵ י לָּׁשּוב וְ לִינֹּק ִממֶ ּנּו ֶאת הַ ּנ ְִשימָּׁ ה
אֹותי ִמן הָּׁ ֹּ
אֹותי בִ גְ אֻ לַת הָּׁ אֲ וִ יר /שֶ שָּׁ ל ְַח ָּׁת ֶאל ֵר ַ
אֹותָך וְ ִ
ְ
הַ בָּׁ ָּׁאה"( .עמ' .)72
האור פנימי לא כבה לעולם בשירתו של חזק ,למרות האכזבות וכאב האובדן ,הן בעולמו האישי-פנימי ,הן
באשר לישראליות .השירה אוקסימורונית ,הוא שב ואומר ,וכך החיים .הרי תינוק בוכה מיד כשהוא נולד.
והוא מסכם את שיחתנו :אני מאמין שהשירה היא סימבולית .לקחתי מלאה גולדברג את השורה הבאה:
"לבנו איננו עונה לשמחה הגבוהה מאוד הוא עונה לכאב הגבוה".

חיליק חזק שר הן את מעמקי הנפש האנושית ,הן את המקום הישראלי-יהודי זה עשרות שנים .שירתו
היא מהמיטב בשירה העברית ,והיא ראויה להכרה בשיח הספרותי ובתרבות הישראלית לדורותיה .זו
שירה המעניקה השראה ,תובנה והתחדשות מתוך התהומות ,חומרים מהם עשויה שירה גדולה" .וְ הַ ִמלִים
בּודים( "...עמ' )39
י ְַמ ִשיכּו ל ְִשמֹּר עַ ל הַ חַ יִים /שֶ ל ֹּא יִפְ לּו ֶאל הַ ְתהֹום אֲ ִ
 מתוך "העולם ממנו צמחתי" ,דברים שיחיאל חזק נשא בטקס קבלת "פרס טלפיר" לספרות,
תשל"ט .פורסם ב'שדמות' ע"א ,אביב-קיץ תשל"ט ,עמ' 66-67
ד"ר מירי גלעד ,משוררת וחוקרת ספרות .ספרה מקום הולדתי נוקש על גבי ראה אור בהוצאת קשב לשירה .2016

