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לפי שעה  
לעולמו  שהלך  זך  לנתן  הארי  חלקו  את  מקדיש  הזה  הגליון 
בתמיכה  מראשיתו,   '77 מ'עתון  חלק  היה  זך  כחודש.  לפני 
עקרונית, בתמיכה כחבר מערכת, ומדי פעם אף בשיר. בטור 
יופי,  מחאה. והנה, הלך. גם הוא. והותיר אחריו מילים רבות 
שדיבר.  הוא  הנכון  השיר  מרפאות.  לעיתים  פוצעות  לעיתים 
וקשה להימנע מלחשוב, בימים האלה, מה היה זך אומר. ואולי 
הפעם היה מסתפק בפזמון: "ַהּמּוָסר הּוא ָּפׁשּוט ִּבי ִּדי ָּבם ָּבם 
ִּדי ָּבם ָּבם/  ִּבי  ְלַעְצמֹו/ הֹו  ֶעֶצם  ִלְגֹנב  ָּכאן  יּוַכל  ִמי ֶׁשֹּלא  ּבֹו/ 
ּבֹו"  ָּבם  ָּבם/  ָּבם  ִּדי  ִּבי  ְזָנבֹו/  ְקֵצה  ֶאת  ֹּפה  ִיְרֶאה  ֹלא  ְלעֹוָלם 
)מתוך 'פזמון', כל החלב והדבש(. תודה גדולה לרפי וייכרט 
שפנה, אסף, מיין, ליטש, ודבר לא נשמט מידו הרחבה ומעינו 

החדה.

ועוד בגליון 

אל  קסטנר  אריך  של  ספרו  בעברית  אור  ראה  אלה  בימים 
המרמן(.  אילנה  מגרמנית  תרגמה  פועלים;  )ספריית  האבדון 
ביצירתו החשובה ביותר למבוגרים, חזה הסופר את ההידרדרות 
אור  ראה  הספר  הדיקטטורה.  אימי  אל  ואירופה  גרמניה  של 
נכבדים.  חלקים  מתוכו  שצונזרו  לפני  לא   ,1931 בגרמניה 
באפריל 1933 הופצה בגרמניה רשימה של סופרים "המאיימים 

רשימות מהתחתית...  שקט בבקשה

והנה שוב האביב הגיע. פנה הקוביד, חלף הלך לו )לפחות 
עד הווריאנט החדש שגם אם יתמהמה בוא יבוא, חלילה(, 
פני אדמה באור חמה, ובני הרים זה אל זה ישוררו: שלום, 

שלום, הידד! הידד! בחירות היום.

הנה כי כן, קול הבחירות שוב נשמע בארצנו. אפשר היה 
לחשוב שאין כמו הבחירות להחזיר אותנו לשגרת החיים 
הכל  הקורונה  תקופת  שבעקבות  אלא  הפרה־קורוניים, 
לא  שִׁשגרה  ונדמה  ומוגבר,  מוגדל  באופן  ונשמע  נראה 
תהיה עוד, אם אכן היתה אי פעם. רק אתמול שחינו עד 
צוואר בזום, רמזור, גמזו, סגר, פייזר, מודרנה והצגות סרות 
בעקבות  ממשיכים  אנו  והנה   – הציבור  נבחרי  של  טעם 
הסתות,  עלבונות,  האשמות,  בשקרים,  הבחירות  מערכת 
מלך  החיסונים,  מלך  הקורונה,  עלובי  הקורונה,  אלופי 
המחדלים, סקרים מיותרים - וראו זה פלא, הצגות סרות 

טעם של נבחרי הציבור.

ביטחוננו  של  והכתישה  ההרעשה  לקולות  אלה,  ולכל 
בעתיד המדינה, תחנת קרליבך מוסיפה את שלה, רועשת 

כתמיד.

גם מי שהמציאות הישראלית גמלה אותו מהאמונה בכוחן 
אחד,  רגע  קצרה:  תפילה  נושא  עצמו  מוצא  תפילות  שקט, בבקשה.       .של 

                      מיכאל בסר

אריך  באש.  להשמיד  יש  ספריהם  שאת  הגרמנית"  הרוח  על 
לשריפה. ב־10  נידונו  וספריו  אסור"  כ"סופר  הוכרז  קסטנר 
כ־20,000  האופרה בברלין  בכיכר  באש  הועלו   1933 במאי 
אנחנו  זה  בגליון  מהצד;  נוכח  עד  היה  קסטנר  אריך  ספרים. 
מביאים מאמר שכתב ליום השנה לשריפת הספרים, בתרגומה 

של רוני אמיר.

*

בקרוב, כמדי מאי, יציינו באירופה את יום הניצחון של בעלות 
הברית על גרמניה הנאצית. בברית המועצות לשעבר נחגג יום 
זה במצעד צבאי, זיקוקים, דקה דומייה, יום חופש ושאר גינוני 
טקס. מירי ליטווק מציגה - דרך שירו של המשורר המחאה 
אם  יהודית  אישית,  שונה,  ראייה  זווית   - גאליץ'  אלכסנדר 

תרצו, לאירוע.

 *

קסט.  יעוז  איתמר  לעולמו  הלך  לדפוס  הגליון  ירד  בטרם 
בסר,  יעקב  עם  בשיתוף  פעל  והעורך,  המתרגם  המשורר, 
יהי זכרו ברוך.          .מייסד ועורך ׳עתון 77׳, בראשית מפעלם השירי והספרותי. 

         עמית ישראלי־גלעד

תחנת קרליבך, רועשת כתמיד, מרץ 2021
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נתן זך

לא?!

ֹלא ָטַעְמִּתי ַהְרֵּבה ִמַּמְנַעֵּמי ַהַחִּיים.
ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשַּנֲאִמין ְלָך?!

ֹלא ָׁשַכְבִּתי ִעם ַהְרֵּבה ָנִׁשים.
ֶּבֱאֶמת ֹלא ָׁשַכְבָּת?!

ֹלא ִּבַּקְׁשִּתי ָּדָבר ִמּזּוָלִתי
ֵאיזֹו ֲאִמיָרה ִמְתַחֶּסֶדת!
ֲאַבֵּקׁש ַעְכָׁשו ְמִחיָלה,

ְוָכְך ַּגם ָראּוי!
ִמָּכל ִמי ֶׁשֹּלא ָנַתִּתי לֹו ָּדָבר.

עֹוד ִהְתַחְּכמּות ַּבּנַֹסח ַהָּזִכי ַהֻּמָּכר!
ֵמעֹוָלם ֹלא ִהַּטְפִּתי ֵמַעל ִּביָמה.

אֹוֵמר ִמי ֶׁשחֹוֶזה ּוְמַצֵּטט ֵמַהְּבִרית ַהֲחָדָׁשה!
ֲאָבל ְלַמָּזִלי, ֹלא ָׂשמּו ֵלב.

ֶאְצְלָך ֵלב הּוא ַרק ָחרּוז ִלְכֵאב!
ֵאיֶנִּני ְמַצֶּפה עֹוד ְלָדָבר.
ּוְפָרס נֹוֶּבל ֹלא ִּתַּקח?!

ַרק ֶאת ַעְצִמי ִהְקַרְבִּתי ָקְרָּבן.

ַּגם ִאם ֶזה ָנכֹון, ֶזה ֹלא מּוָבן.

בקפה

ָיַׁשְבְּת ֶאֶמׁש ַּבַחּלֹון ַהּמּוָאר
ְוָהִיית ִנְפָלָאה ָּכל ָּכְך

ֵמֵעֶבר ְלֶהֵּׂשג ָיִדי
ִמֵּדי ַּפַעם ָזַרְקְּת ַמָּבט ְלֶעְבִרי

ַמָּבט ֶׁשְּכמֹו ָעָלה ֵמֲעָבִרי.
ִאּלּו ָהיּו ִלי ָיַדִים,

ָהִייִתי ְמַחֵּבר ָלְך ִׁשיר
ִאּלּו ָהיּו ָׁשַמִים

ָהִייִתי ֵמִטיַח ֶאת ָראִׁשי ַּבִּקיר

)גליון 198; 1996( 

שיר אהבה

ָאָּנא, ֱאַהב אֹוִתי ַעד ֵקץ.
ּבֹוִאי ְנַדֵּבר ַעל ִלְפֵני ַהֵּקץ.
ֲחֵיה ִאִּתי ָּכל ְׁשנֹות ַחֶּייָך.

ַאְּת ֶּבֱאֶמת ִמְסַּתֶּפֶקת ַּבְּמַעט ֶׁשּנֹוַתר?
ֲאָבל ֲהֵרי ֲאַהְבִּתיָך, ִלְפֵני ָׁשִנים...

ְנִביִאים ִראׁשֹוִנים ּוְנִביִאים ַאֲחרֹוִנים.
ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני ָּתִמיד ֶׁשְּלָך.

ֲאָבל, ְּבִכֵּסא ַהַּגְלַּגִלים, ַּתֲעִלי אֹוִתי ַּבִּגְבָעה?!
ַאֲעֶלה ָּכל עֹוד אּוַכל.

ַּכֲעלֹות ַהּנֹוֵקם ֶאת ַהָּנָבל.
ֲהֵרי ָרִאיִתי ֵּכיַצד הֹוִביָלה ָהִאָּׁשה ָרֵחל
ֶאת ַּבֲעָלּה ַאֶלְּכַסְנֶדר ַּבִּמְסְּדרֹון ָהָאֵפל.

ְלָך ֵיׁש ָּתִמיד ְּתׁשּוָבה. ָמה ַּתֲעֶׂשה ִּבְלָעַדי?!
ֶאת ָמה ֶׁשָעִׂשיִתי ָלְך ּוְלַעְצִמי ַעד ְּבִלי ַּדי.

ְוַאֲהָבה ַאֶחֶרת ֹלא ֶּתְחַּדל ְלַבֵּקׁש?
ֶאְחַּדל ְּכֶׁשֶּיְחַּדל ַהַּגְפרּור ִמן ָהֵאׁש.

ּוִמי ִיְׁשמֹר ָעֶליָך ְּכֶׁשֹּלא ּתּוַכל עֹוד ְלִהָּׁשֵמר?
ִיְׁשמֹר ָעַלי, ְּכָתִמיד, ַהֶהְעֵּדר.

)גליון 200; 1996(

     ראו מדור לזכרו של נתן זך, בעמ׳ 33

נתן זך, צילום: יעקב בסר )גל׳ 198; 1996(

תחנת קרליבך, רועשת כתמיד, מרץ 2021
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רן יגיל

ראשית התפילה היא שירה

מירון ח. איזקסון: הערת משורר – עיונים בפרשת 
השבוע, רסלינג 2020, 287 עמ' 

איזה מקבץ  זורק  כל אחד  וידוע.  מוּכר  עניין  פרשת השבוע. 
הגיגים רוחניים לעלון כלשהו. עשרות פעמים קראתי או הייתי 
נוכח בדרשות שעסקו בנושא ועברו לידי כי לעסו שוב ושוב 
יש  ַעמנו  מּבני  אחד  לכל  שונים.  בניואנסים  חומר  אותו  את 
ספר  את  שפותחים  הקדושים  הספרים  חמשת  על  להגיד  מה 
להיות  יכול  זה  ויֶפה, מצד שני  קסום  זה  הספרים. מצד אחד 
עסק מאוד מלֶאה, רפטטיבי ולא קריאטיבי. אך לא ספרו של 
המשורר והסופר מירון ח. איזקסון - הערת משורר – עיונים 

בפרשת השבוע.

אני בכוונה לא כותב על איזקסון פרופסור אף 
או  מלומד  או  כזה,  אכן  הוא  שבתוארו  פי  על 
חכם, כי לא בזה העניין. מה שריתק אותי בספר 
וההתפלפלויות  הוֹורטים  בהכרח  לא  הם  הזה 
על  להודות  יש  מאלה,  השבוע.  פרשת  על 
הוא  כאן  מעניין  כך  שּכל  מה  נלאיתי.  האמת, 
זווית הראייה של המשורר על פרשת השבוע. 
איזקסון קורא את פרשת השבוע לא בעיניו של 
רב אלא בעיניים של נציג הרגש והשפה האחרת, 
האנטי־דיבור, כפי ששירה טובה צריכה להיות. 

הוא קורא את פרקי התורה קודם כל כמשורר.

כיצד מתבטא הדבר? למשל בפרשת נַֹח הוא דן 
חן  לשאת  האדם  על  פעמים  שהרבה  ָּבעובדה 
מאוד  מתאים  זה  מחיר.  לכך  ויש  קהלו  בעיני 

לאמן, ירצה או לא ירצה, הוא זקוק לאהבת הציבור, מי יותר 
ומי פחות; באותה פרשה הוא דן גם בכך שהמים מכסים עולם 
שהשתיקה יפה לו, רוצה לומר: שיר הוא איש עירום, השירה 
מגלה עד העצם תוך הסתרה. הוא דן בשתיקת נַֹח והרי שירה 
נתפסת בעיניו כאנטי־דיבור; או למשל בפרשת "ֶלְך ְלָך" הוא 
שאין  הייחודי  האחד  משום  בה  שיש  היא  באשר  ביצירה  דן 
הוא  והוא השירי.  האלוהי  הוא  הסינגולרי, החד־פעמי,  בלתו, 
כותב: "משורר או סופר הנצמדים לעולמם הפנימי 'האמיתי' 

ביותר, הם אלה העשויים להתקרב לתודעתם של אחרים".

נכון מאוד. זה הְׁשִּפיל של איזקסון בין פרשת השבוע לבין היותו 
משורר. הוא מבקש עוצמה רוחנית הנדרשת למשורר כפי שהיתה 
לאברהם אבינו ובפרשת "וֵירא" הוא מגיע אל השפה בפונקציה 
הפואטית שלה בהכרח ולאו דווקא כשפה כמשהו רפרנציאלי, 
או משהו מַצווה: תעשה כך ואל תעשה כך, שהתורה נשתּפעה 
בו. זוהי ראשית התפילה שהיא שירה היקרה כל כך ללבו של 
הפלפול  לשם  לא  מילים  בחידוש  לעסוק  מרבה  הוא  איזקסון. 
אלא לשם הריגוש. זה גם עניין אסתטי, שפת השירה מעצבת את 
תודעת היופי. למשל בפרשת "חיי שרה" עולה העובדה כי האמן 
החיפוש  הנודד.  כמו אברהם  בדרך,  לחיפוש  ָלַעד למסע,  נידון 
הוא תמידי בין אם הנך צליין דתי ובין אם הנך צליין חילוני. 

ככלל, וזה עוֶלה עוד מּפרשת "בראשית", איזקסון כיהודי יוצר 
של  העומק  ממדי  את  המקום,  פני  על  הזמן  את  יותר  מחשיב 
החולף והעתידי על פני שטח זה או אחר. נכון הוא שארץ ישראל 
קדושה, אבל היהודים בסופו של דבר הם עם של זמן, מתגלגל 

בזמנים, נצחי, ולא של מקום.

עומד  המשורר  כי  ומדוע?  למה  שואל  הוא  "תולדות"  בפרשת 
משתאה כילד קטן וחושף את השאלות שאין עליהן תשובות. 
שאלה זו מתקשרת לצער על החלופיּות שלנו ולתודעת המוות 
מן התולדות.  ומושכים  שאנו מדחיקים. המשוררים מתעמתים 
"המחלוקת על הבארות", למשל, "ניתנת לתפיסה חזותית חדה 
ולא רק עקרונית רוחנית". כאלה הם המשוררים כמושכי מסורת 
ופוליטיקאים של הלשון כפי שכתב המשורר דוד אבידן מחד 
גיסא, אך תמיד הם מצויים ַּבמחלוקות התמידיות שבין הדורות, 

ויכוחים ממש פיזיים, אלתרמן־זך, מאידך.

בי  עולה  "ויצא"  בפרשת  איזקסון  המשורר  שכותב  מה  מתוך 
המחשבה המאפיינת את תפיסתו השירית של איזקסון כי שירה 
היא קולות רבים, ִמשברי ים אדירים, אם לעשות 
דוד  ידי  על  בתהילים  שנכתב  מה  על  פרפראזה 
מדובר  אם  גם  פוליפוניה,  היא  שירה  המלך. 
היא  שירה  לגמרי.  צנוע  או  ופשוט,  ישיר  באני 
שניים.  הוא  שלפחות  אחד  שונים.  רגיסטרים 
איזקסון כותב: "יעקב הוא שניים בתוכו, לא רק 
יפה ופשוט.  כתאומו המורכב של עשו". כל כך 
הפגיעות.  משום  בו  יש  המשורר,  הרגיש,  האמן 
כזה היה יעקב: "התאומיּות של יעקב קשורה גם 
ב'פגיעה'. פרשתנו מתחילה ומסתיימת ב'פגיעה'. 
'ויפגע במקום', 'ויפגעו בו מלאכים'". פגיעה היא 

הצינור, לדידו של איזקסון, אל התפילה.

תחושת  לי  ויש  רש"י  על  הרבה  נשען  איזקסון 
הרצאה  שמעתי  פעם  נכון.  עושה  שהוא  הדיוט 
בגמרא  מוחו  מלייגע  כשעייף  כי  נאמר  ושם  איש  החזון  על 
ובפירושיה היה חוזר לפירוש רש"י לתורה ממש כילד המתחיל 
כדי  הראשונים  הלימוד  ספרי  כמו  אין  טוב.  כי  ורואה  ללמוד 
לחדד אצלנו את התחושה של הפוך בה והפוך בה דכולא בה. 
נאחז  אחרות  בפרשות  כמו  "וישלח"  בפרשת  איזקסון  ואכן 
שוב,  אך  בשורשים.  אפילו  כמשורר,  המילה  ביחידת  במילים, 
לא על מנת להתפלפל אלא על מנת לצקת בנו רגש כמשורר 
קובע  גם כקובץ  יעקב אפשר לרכז  חיי  ראו: "את  וזה מעניין. 
של שיחות עקרוניות", כלומר כוחה של המילה, אבל לא רק, גם 
הזרֹות שיריות שלה. איזקסון קשוב מאוד למילים בתורה: "ראוי 
להדגיש את השימוש החוזר בהטיות המילה פנים: פניו, לפניו 
וכו'. ייתכן שישנו כאן מהלך יסודי באישיותו של יעקב לקראת 

המפגש המכריע עם המלאך 'פניאל'".

"מילת המפתח  פותח במשפט:  הוא  "וישב"  למשל את פרשת 
ביחס ליוסף, לעניות דעתי, היא 'עוד'". כאשר מדובר בחלומות 
כמו  חלום  שירי  של  כוחם  גדותיו.  על  עולה  המשורר  נפש 
המנוח  זקס  אריה  בתרגום  ברימן  ג'ון  של  הנודעים  השירים 
העטיפה,  שעל  היפה  הציור  את  לציין  המקום  כאן  לעברית. 
מעשה ידיה של אורית מרטין, "סולם יעקב בחלומו". זהו סולם 
אלכסוני שבראשו עץ פתייני של פירות דעת ורגש המאיר אל 
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ריצ'רד בראוטיגן
תרגם: קובי אור

וולטר

ָּכל ַלְיָלה: ִלְפֵני ֶׁשהּוא ִנְרָּדם
וֹוְלֶטר ִמְׁשַּתֵעל. הּוא ֹלא ָיֵׁשן ֵמעֹוָלם

ְּבֶחֶדר ֶאָחד ִעם ִמיֶׁשהּו, ּוַמֲאִמין
ֶׁשָּכל ֶאָחד, ִלְפֵני ֶׁשִּנְרָּדם, ִמְׁשַּתֵעל. ָּכֶזה

הּוא עֹוָלמֹו.

בראוטיגן,  ריצ'רד  של  הנפלא  שירו  הנה 
להיות  ממנו  מתאים  שאין  חושב  ואני 
האיור לערך "בדידות" במהדורה החדשה 
של כל מילון, ולא משנה באיזו שפה או 

צבע. הבדידות היא עיוורת צבעים. 

רוני סומק

   توفيق

עידן בריר  |  קורא בשער   |

חצי
נה

פי

ועוד.  עוד  מעלה,  מעלה  לטּפס  לו  וקורא  יקרות  באור  האדם 
המשורר שמדבר אלינו באנטי־דיבור תמיד רוצה "עוד". הרעב 
ולחיים  לחיּות  הרעב  גם  שהוא  לאנטי־דיבור,  אחרת,  לשפה 
משה  המשורר  של  ספרו  את  למשל,  לטובה,  זוכר  אני  עצמם. 
בן־שאול המנוח עוד שהיה בו מן הרצון לבלוע את העולם, אבל 
גם המשורר רוצה תמיד עוד לא רק מסיבות הדוניסטיות אלא גם 
מסיבות אלטרואיסטיות, כדי לחלק עוד מתנות חינם. המילים 

חוצות את גבולות השפה.
פרסום  בציבוריות.  בפרסום,  איזקסון  נוגע  "מקץ"  בפרשת 
ואנטי־ ציבורי  נעשה  הכי פרטי  הוא פרסום השיר. הדבר  הנס 

לבשר.  קרוב  התורה,  מילות  כמו  השיר,  מידה.  באותה  דיבורי 
"שבר",  במילה  איזקסון  דן  זו,  בפרשה  כאן,  הפרטית.  השפה 
קולו השבור של המשורר. אחר כך בפרשת "ויגש" יחליף הבכי 
במקום  וַהדביקו  המשורר  אל  זאת  גזרו  החלום.  את  יוסף  של 
יוסף בעל החלומות, יוסף ההופך ליוסף המשביר, כלומר לא רק 
נותן אוכל אלא גם חי את השבר, כך גם המשוררים. איזקסון 
שהוא משורר משפחתי מאוד, למשל בספרו רעשים וכלי בית, 
משפחתית  מסגרת  על  לשמור  בכוח  שמנסה  ביותר  חריג  גבר 
ענפה קובע יפה: "אכן, האמונה העברית מתפתחת מתוך 'סיפור' 

איזקסון  ככלל,  נכון.   כך  כל  אבינו".  באברהם  החל  משפחתי 
קורא את התורה כמין שפה פרטית ממש כפי שהוא כותב את 

השירה שלו, כמשהו אישי־שפתי. דיבור אחר.

"'ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל ֶאחיו' )בראשית, מה, 
ניתן להבין  הוא מהיסודיים שבשפתנו. כאן  א(. שורש דע"ת 
נודע  גם  זו הוא  נודע אל אחיו, אלא במסגרת  שיוסף לא רק 
אל עצמו בהטיית התפעל. )הרי התפעל הוא פועל רפקלסיבי, 
ר"י( כך יש להבין את בכיו המיידי ואף את אמירתו 'אני יוסף!' 
ניתן  וכן  דבר,  לו  להשיב  יכולים  אחיו  אין  זה  ידיעה  במצב 
להבין מן הכתוב שהם אינם יכולם עוד 'לענות אותו', במובן 

של גרימת סבל". 

של  הנודע  מחּברה  כי  תחושה  לי  יש  אלה  שורות  למקרא 
הטטרלוגיה המופלאה יוסף ואחיו, תומאס מאן, היה רווה רוב 
נחת לקרוא את ספרו של איזקסון הערת משורר, כי מצד אחד 
הוא נוגע בתורה שריתקה את מאן לפַני וִלפנים, ובפרט בסיפור 
האחר  הצד  ומן  העממי,  אל  המתחבר  שּבּה  הפרטי  המשפחתי 
ביותר ביצירתו של גדול הפרוזאיקנים בעיני.           .הוא חוזר כל הזמן לשאלת האמן בעולם שאפיינה תמה מרכזית 
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יובל גלעד

הְמראה אל המוחלט

אליעז סגל: מצמוץ, ספרי 'עתון 77' 2020, 78 עמ'

שירתו של אליעז סגל טובלת בפילוסופיה, אבל היא מתגשמת 
אמנם  מוזכרים  החדש  בספרו  כך  ברעיונות.  לא  במילים, 
דופן;  יוצאי  מקרים  אלה  אבל  לרגעים,  ושפינוזה  ויטגנשטיין 
פילוסופיים  ובטיעונים  אינו מתנאה באהבת החוכמה  המשורר 
כשלעצמם, אלא משתמש בהם לצורך עשייה במילים. ושיריו 

מבוססים על נקודות מגע בין חושים למחשבה. 

כעל  פילוסופיה  על  לחשוב  נהוג  הרחב  בציבור 
"התפלספות",  למציאות,  המתנכרת  חשיבה  צורת 
היא  קיומה  רוב שנות  לאורך  אבל הלכה למעשה 
התפתחה כמדע, גם אם אינטואיטיבי. כך טיעונים 
לוגיים מתנגחים באחרים כדי להוכיח טענות, בין 
הנובע  יופי  ויוצרים  גשמיות,  או  מטאפיזיות  אם 

מרמת הפשטה גבוהה. 

שירה  גם  אבל  רעיונות,  להכיל  יכולה  שירה 
מילים  של  חיכוך  במילים,  עשייה  הנה  הגּותית 
שירה  בימינו  יופי.  ליצור  בתקווה  בשנייה  האחת 
מקרה  בכל  אבל  היום־יום.  בשפת  לרוב  נכתבת 
שירה טובה מבוססת על הזרה – שימוש במילים 

מחדש  התבוננות  וליצור  אותן,  להחיות  במטרה  שחוקות 
במציאות, במידה רבה כמו פילוסופיה. רק ששירה נועדה להעיר 

את החושים, לא רק את המחשבה. 

חלק משירי ספרו של סגל מציגים מבנה של טיעונים פילוסופיים 
יחד עם נהייה מטאפיזית בניסיון לפענח סודות קיום, אבל לרוב 
לו  "מוטב  בחושיו:  המשורר  של  שיתרונו  לכך  מודעות  מתוך 
למשורר/ להיות ציפור, צפרדע, או/ תולעת שטּוחת מבט/ כי 
ָשט יוכל/ לומר את המוחלט" – כלומר, המשורר  רק מעיני הפּֽ
ואפילו ממשיל  חיים,  בוחן את העולם מנקודת מבט של בעל 
עצמו לבעל חיים הנושא  קונוטציה שלילית – התולעת. אבל 
אל  הְמראה  מאפשרת  הזאת  החושית  התצפית  נקודת  דווקא 

המוחלט. 

לכמת  ינסה  ומדען  הזמן,  מהות  על  יתהה  פילוסוף  אם  כך, 
"הזמן/  פרפר:  לכדי  אותו  יגשים  המשורר  בנוסחאות,  אותו 
הוא פרפר/ שקוף/ הוא הגלגול/ המלא/ ּביָעף". אבל סגל הוא 
משורר מפוכח, אולי רומנטיקן מר, כהגדרת נתן זך )שהשפעתו 
ניכרת(, ולכן הוא כותב: "שיר אינו פרפר, ציפור/ או  על סגל 
את  חורך  יופיו/  לפרקים  זאת  ובכל  כנפיים/  לו  אין   – מלאך 

השמים". 

הבא,  הפילוסופיה, למשל בשיר  כלפי  אירוניה  גם משלב  סגל 
הגוף  האנושית,  החשיבה  ליכולת  ההערכה  כל  שחרף  המזכיר 
פגיע: "מחשבה מרדנית/ חולפת בשעת/ נפילה/ בטרם נחבט/ 
הראש ברצפה:/ גוף מהיר/ מחשיבה". וגם, "אדרוש את הרצון 
כולו/ בנשימה אחת אהפוך/ שדה המרחב כולו/ אוולד אלֹוַה/ 

מת מנשוא".

הפרקינסון  מחלת  בעקבות  שירה  לכתוב  החל  סגל  אליעז 
)ככל  משורר  שמלווים  הפרטים  מסוג  וזה  אותו,  שתקפה 
בעידן שבו  ובתרבותנו(,  בימינו  בכלל למשוררים  שמתייחסים 
אינו  סגל  אבל  הפרד.  לבלי  התערבבו  והספרותי  הביוגרפי 
כותב שירי וידויים בנוסח האופייני כל כך לחלק ניכר משירת 
ישראל בימינו, והכאב והמחלה אינם נוכחים במפורש בשירים. 
התבוננות  אפילו  כהתבוננות,  בקיום  להסתפק  אומץ  דורש  זה 
בכאב. כי הכאב כאן איננו אישי אלא מטאפיזי, ולכן גם אינו 
מלווה ברחמים עצמיים: "אתמול היתה נפילה/ תשעים מעלות 
כמו  ומלמעלה  רמזור/  כביש,  מדרכה,  בשנייה/  לאפס  הפכו 
תקרת כנסייה/ סוגרת כיפת שמים כחולים/ זרּועה במעט עננים 
מבט  נקודת  זו/  גם  האם  תהיתי  הנורא/  בזוהר  למטה  לבנים/ 

של הבריאה". 

והכאב הקיומי־פיזי מייצר כמיהה לקיום אחר: 
בבתי  נגור  אור/  יצורי  סוף־סוף  נהיה  "מתי 
ֶנֱחָטא/  לא  נרעב/  ולא  נכאב  לא  הולוגרמה/ 
ואת הגוף נשאיר מאחור כמזכרת/ אבולוציונית 
אבודה?.."  המוגבלות הפיזית של האדם עולה 
בין  למסע  אצא  לא  "כבר  הבא:  מהשיר  גם 
אבקר  לא  אחרים/  רקיעים  אדע  ולא  כוכבים/ 
רק   ]...[ העין  מן  סמויות  ערים  או  במדבריות/ 

ֵעיֵני רוחי ימשיכו/ מסען האינסופי". 

ארס־ שירים  מעט  לא  סגל  של  בספרו  יש 
חלקלק,  מדרון  היא  ארס־פואטיקה  פואטיים. 
בסכנת  מצוי  בעצמו  העוסק  השיר  שכן 
התאהבות עצמית. כאן לעיתים מועד המשורר לכדי בנאליות, 
למשל בשיר המשלב בין ארס־פואטיות לתוכחה כלפי אהובה: 
אין  שפה/  לא  לשון/  לא  מנשקות/  לא  כבר  שלך/  "המילים 
שכותרתו  בשיר  כמו  התחכמות,  לכדי  או  אהבה",  של  תחביר 
סדר  ואי  סדר  הקפה/  את  מערבב  שיר/  "כותב  'אנטרופיה': 

נמזגים/ נכנעים זה לזה". 

והפילוסופיה  המדע  בין  המפגש  בנקודות  במיטבו  סגל  אבל 
למעין  ונהפך  משליטה  יצא  המדע  בימינו  והמוחשי.  לאנושי 
גולם שקם על יוצרו, וכך גם העולם הווירטואלי שכמעט החליף 
את הממשי. כל זה משתקף בשיר אפוקליפטי של סגל: "באחרית 
הימים נהיה נתונים/ מקודדים בכרטיסי פלסמה שקופים/ נוזן 
יממשו  נדירות  לעיתים  זעירים/  קוונטיים/  מחשבים  לתוך 
אותנו/ בבנק החושים ]...[ ואז למשל נמצא/ עצמנו גלדיאטורים/ 
בזירה רומית/ נדרשים להגן/ על חיינו הקצרים/ ולא יועיל אם 
נדע/ שהכל הדמיה/ כי לא יהיה הבדל/ בין מציאות לאשליה". 

בין  הלכוד  המוגבל,  קיומו  את  לקבל  נאלץ  הסיזיפי  והאדם 
ותודעה  מחשבה  הפשטה,  יכולת  לבין  אונים  חסרי  ודם  בשר 
גם מתגלם בשיר־ וכך  אנושי.  גנום  לרצף  מפותחת שמסוגלת 
בלילה/  מגלגל  והאפלים/ שאני  הגדולים  "לגופים  הבא:  משל 
לעבר האוקיינוס העצום/ יש נפח ומשקל/ הם תמיד חסרי שם/ 
לעיתים הם מרחמים עלי/ ומגלגלים את עצמם בעצמם/ ברעש 

חרישי לתוך הים".  

מצמוץ של אליעז סגל הנו לפיכך ספר רב יופי ואמיץ, המתבונן 
מנקודת המבט של החושים, בחרישיות עדינה.          .ישירות במצבו השביר של האדם ושואל את השאלות הגדולות 
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כמו מרבית המשוררים שאת יצירותיהם אני מכיר, גם יוחאי סופר 
שהוא  הדימויים  אבל  ארס־פואטיים,  בשירים  ספרו  את  משבץ 
נוקט בתחום הפואטי הזה רעננים מאוד וייחודיים מאוד. לדוגמה:

מילים  חוצבים  השירה/  של  השחורים  הפועלים  “אנחנו 
תת  מנהרות  חופרים  חשופות./  בידיים  האדמה/  מבטן 
פיסת  אחר.//...מדמיינים  מצבא  מנומרים  כלוחמים  קרקעיות/ 

שמים״)‘הפועלים השחורים של השירה׳, עמ׳ 9(

השיר בנוי כקונסיט, כלומר, דימוי אחד משתרע 
לספר  עצמי  על  ב׳רק  )כמו  השיר  תוכן  כל  על 
לנמלה(.  הדוברת  מדומה  שבו  רחל  של  ידעתי׳, 
הזיהוי(   – יותר  )נכון  הדימוי  נמשך  סופר  אצל 
בבטן  שמצויים  כורים  ובין  המשוררים  שבין 
האדמה, ובלבם זיכרון רחוק של הים. אני מרשה 
שאל  הזה  המקורי  הדימוי  שאת  לשער  לעצמי 
בתמנע,  נחושת  כורה  שהיה  מסבו,  המשורר 
הזמן(׳,  )בתוך  ‘סבא  )השירים  באילת  והתגורר 
עמ׳ 40; ו׳סבא )מחוץ לזמן(׳, עמ׳ 61(. בגב הספר 
מן  באור  זכיתי  ‘לא  עם  מתכתב  שהשיר  מוזכר 

ההפקר׳ של ביאליק, ואני סבור שההבחנה הזאת נכונה.

האהבה  בשיר  למשל  נוספים,  רבים  בשירים  מופיע  הקונסיט 
את  סוחב  אני/  מלחמה  סוס  “כמו  מלחמה׳:  ‘סוס  הלב  מכמיר 
החייל שבי לכל מקום/ באישון לילה אנו פורצים/ את הגבולות 

המשורטטים/ של המילה אהבה״)עמ׳ 8(.

הוא  המשורר  לאבסורד:  המשורר  של  הנטייה  כאן  לחוש  נקל 
גם סוס מלחמה וגם החייל שבו )במשורר, בסוס(. הבלחות של 
אבסורד נמצא גם בשירים אחרים, לדוגמה, בשיר ‘אני יונתן ה׳׳: 
“בית המשפט גזר עשרים שנה על יונתן/ ואחר כך קצרם למאסר 

עולם״)עמ׳ 66(.

בשורות האבסורדיות האלו מבקש המשורר לזעוק אל ההשגחה 
יונתן הפכו עבורו למאסר עולם,  על כך שעשרים שנותיו של 
/ ברח / השם  “יונתן רץ אל הים  כפי שמסתבר מסיום השיר: 

לקח / יהי שמו מבורך״.

נמצא   )65 )עמ׳  לאדמה׳  מתחת  ‘שירה  הארס־פואטי  בשיר  גם 
המוטיב האפלפלדי )הכוונה, כמובן, לדברי הסופר אהרן אפלפלד( 
– שיצירה נוצרת מכאב, ושוב חוזר הדימוי המיוחד ליוחאי סופר 
מתחת  להיכתב  צריכה  “שירה  מחתרתי:  משהו  בשירה  שיש   -
לאדמה / במרתף. / במקום שבו מורגש ריח טחב / וכובד העולם 

רובץ על כתפיך״)‘שירה מתחת לאדמה׳, עמ׳ 65(.

שיר ארס־פואטי הבנוי כקונסיט מטלטל הוא ‘מערבון ספגטי׳: 
“בשיר הזה אני עושה קסם./ שני אקדוחנים יופיעו מיד על הדף 
הלבן./ הם ישלפו שני אקדחים אל מול ראשך/ ויטיחו בך: יש 
לך שלוש שניות בדיוק/ להגיד לנו – האם אתה מאושר?/ אם 

וזה יכאב,  ייזל על הדף כמו רוטב ספגטי/  תשקר, המוח שלך 
אתה יודע/ לא יהיה מי שינקה אחריך״)עמ׳ 24(.

בדימוי מרתק נחשפות שתי אמיתות העומסות על לבו ומצפונו 
של המשורר: עליו להתמודד עם האמת, וזה בנפשו אם חלילה 
יזייף, וכן עליו להתמודד עם השאלה הקיומית - שאלת האושר 
- שעמה התמודדו פילוסופים מאז ומעולם והשאלה שמשורר 

אמת מתמודד עמה.

השיר  לדוגמה,  נוספים;  בשירים  מצוי  האפלפלדי  המוטיב 
כמו  בגופי  צרובות  “צלקות  משכנע;  בדימוי  הפותח  ‘צלקות׳ 
מכתשים באדמת המדבר/ כל צלקת זוכרת שפעם היתה פצע/ 

כל פצע נושא עימו את זיכרון הכאב החד״)עמ׳ 19(.

מלבד שיר האהבה ‘סוס מלחמה׳ מופיעים בקובץ שירי אהבה 
שבו   ,)26 )עמ׳  האהבה׳  ‘מהירות  כגון  נוספים, 
נמדדת  )האהבה(  “היא  הזאת:  הנפלאה  השורה 
)עמ׳  ‘משאלות׳  בשיר  שבדמעה״.  המלח  בריכוז 
34(, מדומה יחסו של המשורר אל האהובה ליחסו 
של המאמין בקדושת הכותל המערבי; ראו גם ‘מה 
בין כוח משיכה לפריחה ברזילאית׳ )עמ׳ 14(; ‘את 
אישה׳ )עמ׳ 39(; ‘חטופה׳ )עמ׳ 47(; ‘את פרח׳ )עמ׳ 
 ;)58 )עמ׳  שירים׳  עלייך  תרצי שאכתוב  ‘אם   ;55

‘סוף מתוק׳ )עמ׳ 70(. 

האבסורד,  במחוזות  לבקר  המשורר  של  הנטייה 
מופיעה גם בשירי האהבה:

בו  ולמצוא  המקרר./  את  לפתוח  חלום:/  לי  “יש 
)‘יש לי חלום׳  אהבה/ בלב המלפפון, העגבנייה, קרטון החלב 

עמ׳ 67(; ראו גם ‘אקווריום׳ )עמ׳ 69(.

והשבריריות שבאהבה:

“את אומרת, ‘אני עדיין רועדת כשאתה נוגע בגופי׳/ וכל מה שאני 
שומע זה/ תקתוק בוקע מהמילה ‘עדיין׳/ המונחת שם כפצצה/ 

שהמדריך כיצד לפרק אותה/ טרם נכתב )‘פצצה׳, עמ׳ 29(.

שם הקובץ אני עיירת פיתוח מכוון לאותם שירים המתארים את 
בטוח  אינני  ירוחם.  או  כעפולה  פריפרית  עיר  של  האפרוריות 
שהסיווג “עיירות פיתוח״ מדויק, ובוודאי יש לעיר כזאת מהן 
חן משל עצמה. מכל מקום, הכותב משווה עצמו לעיירת פיתוח, 
 ;)10 )‘פריפריה׳, עמ׳  נכבים האורות אחרי שמונה בערב  שבה 
ובשיר ‘סינדרום עפולה׳ הוא מייחל: “כאן ארצה שתזכרי אותי./ 
לא נבדל ולא יהיר./ אוהב ונאהב./ שווה בין שווים״)עמ׳ 11(. על 
ועל תחושת השקיעה בה ראו למשל בשיר  אפרוריות העיירה 

‘החיזיון של ראסטי ג׳יימס׳ )עמ׳ 25(.

בשל הנטייה הבלשית שבי כקורא, אני מבקש תמיד להתחקות 
אחרי רמזים המצביעים על עולמו התרבותי של הכותב. בקובץ 
זה אני מוצא התייחסות ישירה ועקיפה לכך, החל באבות ישורון, 
יעקב שבתאי ורוני סומק, עבור בסרט הקולנוע “ראסטי ג׳יימס״, 
פיירוז,  הלבנונית  הזמרת  דילן,  ובוב  בואי  דיוויד  המוזיקאים 

להקת “הסמית׳ס״הבריטית ועוד.

לא מעט נושאים מרתקים יש בקובץ ותקצר הרשימה מלהכילם. 
מנעד תרבותי רחב, חוכמת חיים והעמקה אל נבכי הנפש.     .אוהב השירה ימצא בו היגדים פואטיים מקוריים, שמאחוריהם 
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עיר, ארץ / ארלט מינצר

נֹוַלְדִּתי ְּבִעיר ַהָּנָהר ְּבִמְפַּגׁש ָהְרחֹובֹות 'ֹראׁש ַהָּדג'. ַחַּיי ָנעּו

ְׁשֵלִוים, ֲעטּוִפים – ַאִחים ַוֲאָחיֹות ְוַסְבתֹות ְוַסָּבא ְוִאָּמא

ְוַאָּבא. ֻּכָּלם ְּגדֹוִלים, ַוֲאִני ְקַטָּנה, ַּבת ְזקּוִנים. ַּבחּוץ ָאְרבּו

ָזִרים ְּפעּוֵרי ֵעיַנִים, ָנִׁשים ְמֻכּסֹות ְּבָׁשֹחר, ְּכָלִבים נֹוְבִחים.

רּוחֹות ָסֲערּו, ָנְׂשאּו אֹוִתי ֶאל ֶאֶרץ ֲחָדָׁשה. ְצָעקֹות,

ְקָללֹות, ֶּבִכי. ַּבִּכָּתה ָלַעג ִלי אּוִדי, "ִעיָרִקית ַמְסִריָחה!"

ַהְּׁשֵכִנים ִהְצִּביעּו ָעֵלינּו: "ְּפִריִמיִטיִבים, ׁשֹוְמִעים ִׁשיִרים

ֶׁשל ֲעָרִבים". ַּבֲחַצר ַהַּבִית ֵהִציָצה ֵמַחּלֹון ְּדמּות ְלָבָנה

ַמְפִחיָדה. "ָאסּור ַרַעׁש", ִהְתרּו ִּבי הֹוַרי, "ֶזה ִאָּׁשה ׁשֹוָאה".

ַלְיָלה ַלְיָלה ִהְסַּתַּכְלִּתי ַּבְּלָבָנה, ְוִהיא ֲעצּוָבה ָּכמֹוִני.

הֹוַרי ְוַאַחי ִנְהיּו ָזִרים ִלי, חֹוְלִמים ְּבַעְרִבית, ּבֹוִכים ַעל 

ְנַהר ְנעּוֵריֶהם, ַוֲאִני ָׁשָרה ִׁשיֵרי צֹוִפים ִמָּסִביב ַלְּמדּוָרה,

ָׁשָטה ַּבַּיְרקֹון ַעל ַרְפסֹוָדה ִמֵּסָנדֹות. ִמְׁשָּפָחה ָּכל ָּכְך

ְּגדֹוָלה, ַוֲאִני ְמַחֶּיֶכת ְלֻכָּלם ּוְמַגָּלה ֶאת ַעְצִמי ַרק ִלי.

אּוִדי ִנְהָיה ַטָּיס ַמְפִציץ. "ֲעָרִבים ַמְסִריִחים!" ָאַמר,

"ַלֲהרֹג ֶאת ֻּכָּלם". ִּפיף ַּפאף ְוַדי; יֹוִרים ְוֹלא ּבֹוִכים. ַׁשֶּיֶרת 

ַהֵּמִתים הֹוֶלֶכת ּוִמְתָאֶרֶכת. ְלָאן, ְלָאן ַאֶּתם הֹוְלִכים?

ַּבֲחלֹוִמי ָאׁשּוב ֶאל ִעיר ַהָּנָהר, ֶאל ִּתְפֶאֶרת ָעָבָרּה. ְוָאִביא

ֵמֲעָפָרּה, ְוָיבֹואּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל ְוִנְלַמד ֵמָחְכָמָתם, ְוַנְׁשִּכין

ָׁשלֹום ְוֹנאַהב ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו.

ַאְך ֲאבֹוי, ֲחלֹום ְמֻטָּפׁש הּוא. ְוָכל ַהּׁשֹוֵמַע אֹוִתי, ִיְלַעג ִלי.

ַיְלָּדה ְקַטָּנה ַאְּת ֲעַדִין, יֹאְמרּו. ֵאיֵנְך ְמִביָנה ְּבִהְלכֹות

קּו. ֵאיִני ְמִביָנה. עֹוָלם. ֲאִפּלּו ֲחֵבַרי ִיְסְנטּו ִּבי ְוִיְצְדּ

השיר שלפנינו פותח את השער הראשון, "תפארת עברּה", בספר 
השירים השני של המשוררת, הפסיכולוגית הקלינית והשחקנית 
ארלט מינצר )ילידת 1945, עיראק, עלתה ארצה עם משפחתה 
בגיל שש, גדלה ברמת גן ומתגוררת כיום ברחובות(, איך אגיד 
11(. לספר זה קדם  )2020, עמדה, עורך: אמיר אור, עמ'  איננו 
עורך(  אותו  כתוב,  סדרת  פרדס,   ,2014( לחושך  נשקתי  הספר 
והוא הופיע במקביל לספר שירים קטנים )2020, עמדה, כנ"ל(. 
מינצר,  של  שיריה  בין  דופן  יוצא  אוטוביוגרפי  בשיר  מדובר 
שפריחתה המאוחרת בתחום השירה היא מבורכת לכולנו. חמשת 
בתיו ו־23 טוריו מתפרׂשים על פני מבנה שירי רחב, שלא רווח 
וכן  לסונטות  אף  ולעיתים  לחריזה  חיבה  )למינצר  שיריה  בין 
יוצאּות־ לעומת  קטנים(.  שירים  בספר  כמו  קצרצרים  לשירים 

הדופן שבצורה הרי שמבחינת התמטיקה האוטוביוגרפית הוא 
נושאים  על  לב  בגילוי  זו, שכותבת  אצל משוררת  יותר  שכיח 

חבויים כגון התאבדות אחיה ולהבדיל הטרדות מיניות )ראו 
למשל בשירי הספר הנוכחי: 'עכשיו שאינָך', 'קדיש מאוחר' 

ו'#למהלאהתלוננתי: חשבון' בהתאמה(. 

השיר 'עיר, ארץ', ששמו הוא היפוך השם של משחק הילדים 
המוכר 'ארץ, עיר', יכול היה להיקרא גם 'עיר, ארץ, עולם', 
אחרי  תחילה  נעקוב  ומלואו.  עולם  בפנינו  פורס  הוא  שכן 
המהלך הביוגרפי־גיאוגרפי שלו ממעוף הציפור ולאחר מכן 
המופיעים  לשון  מטבעות  באמצעות  בחזרה  ונמריא  ננחת 
במהלכו ומשמשים עוגנים והרחבות של המנעד השירי שלו. 
בבית הראשון מתוארת לידת המשוררת באופן מיתי – כיאה 
'ראש  הרחובות  במפגש  הנהר  בעיר  "נולדתי  למשוררת: 
הדג'". הצירוף "עיר הנהר" מתייחס להערכתי לעיר הבירה 
נהר  של  עבריו  משני  כידוע  השוכנת  בגדד,  עיראק,  של 
אינני מכיר אך  הדג"  "ראש  הרחובות  החידקל. את מפגש 
האופן שבו התיאור מובע הופך אותו לחלק מהמיתוס. לאחר 
מכן ישנו תיאור די הרמוני דווקא של בני המשפחה, שמהר 
זרים  ארבו  "בחוץ  )מלשון אפלה(:  ומתאפל  מאוד משתנה 
פעורי עיניים, נשים מכוסות בשחור, כלבים נובחים". אלו 
ביטויים המכוונים אותנו גם למאורעות הפרהוד שהתרחשו 
בבגדד בחג השבועות של שנת 1941 אז נרצחו לפחות 179 
יהודים, אלפים נפצעו ורכושם נבזז על רקע אנטישמי. כך, 
השיר,  בתחילת  השלו  המשפחתית  הסביבה  תיאור  חרף 
סביר להניח שאת פני השלווה הפרו הזיכרונות מהאירועים 

הקשים הללו.

מלהיות  רחוקה  והיא  השני  בבית  מתוארת  ארצה  העלייה 
פסטורלית. השנה היא 1951 ואנו בעיצומו של מבצע גדול 
או  ונחמיה"  עזרא  "מבצע  שכונה  עיראק,  יהודי  להעלאת 
"מבצע עולי בבל" ושבמסגרתו הועלו למעלה מ־120 אלף 
יהודים. מכאן ואילך השיר נע קדימה במהירות ובאכזריות: 
שבתיאור  לקטיעות  לב  שימו  בכי".  קללות,  "צעקות, 
אודי,  לי  לעג  "בכיתה  שלו.  להסמלה  או  שבו  לחיפזון  או 
קלה  אינה  החדשה  בארץ  הקליטה  מסריחה!'"  'עירקית 
תשוב  שואה"  ה"אישה  לדמות  עצב.  בדוברת  ומעוררת 
8', שנכתב גם  יד ושם  'רחוב  מינצר בהמשך הספר, בשיר 
הוא בתבנית רחבה ומוקדש לציפי קיכלר שהקימה את "בית 
להיות" בחולון ללימוד השואה ולקחיה )עמ' 79-78(. הבית 
השלישי של השיר מתרכז עוד יותר בדמותה של המשוררת 
של  כלשונו  שלה,  שיַרי"  את  נחלתי  ה"מאין  את  וחושף 
כאלו  לבין משפחתה,  בינה  ופערים  זרות  נוצרים  ביאליק. 
מחייכת  "ואני  השירה:  את  האמנות,  את  בהמשך  שיולידו 

לכולם ומגלה את עצמי רק לי".

הצבא  לשנות  הספר  בית  משנות  מדלג  הרביעי  הבית 
במילים  ארלט  הילדה  את  שקילל  הילד  אודי,  וההווה. 
"עירקית מסריחה", מקלל עכשיו במילים דומות - "ערבים 
מפציץ,  טייס  נהיה  הוא  שכן  "האויב".  את  מסריחים" 
והטובים לטיס, לכאורה. מכה קלה בכנף, כביכול, וכאותה 
התבטאות אומללה של הרמטכ"ל דן חלוץ. "פיף פאף ודי". 
לעומת המציאות המתוארת בארבעת הבתים הראשונים של 
השיר, לעיתים בראשי פרקים ולעיתים תוך העמקתם, הבית 
חוזרת  הזה  החלום  במסגרת  חלום.  מצב  מתאר  החמישי 

ץ׳ לן ברקובי אי  | ישראל  שירת 
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המשוררת לשנות ילדותּה המכונות כאן כשם השער, 
להשכין  באמצעותן  ומבקשת  עברּה",  "תפארת 
לבין שכנינו. החברה ממהרת לשפוט  בינינו  שלום 
מהמציאות  ומנותק  כ"מטופש"  הזה  החלום  את 
בבגדד  הפרהוד  פרעות  הרי  צודקת.  היא  ולכאורה 
אירעו אז מהיכן שואבת מינצר את תפארת עברה? 
שלא  מהזכות  גם  וכן  לחלום  הזכות  מעצם  אולי 
כנגד  ולצאת  מתנהל  שהוא  כפי  העולם  את  להבין 

התנהלותם של בני האדם בו.

כאמור, לאורך השיר פזורים מטבעות לשון אחדים 
כמה  כאן  נציין  בו.  הקריאה  את  להרחיב  היכולים 
מהם: 'חולמים בערבית' מזכיר לנו את שירו הידוע 
מנור  אהוד  של  למילים  יידוב  שלמה  הזמר  של 
ארצה  עלה  עצמו  יידוב  בספרדית'.  'חולם   ,)1988(
דווקא  מינצר  מארגנטינה.   13 בגיל  משפחתו  עם 
זה נעשה  ובשיר  מבקשת להתערות בארץ החדשה 
למדורה".  מסביב  צופים  "שירי  שירת  באמצעות 
מעבר להווי של תנועת הנוער שמתואר כאן ישנה 
גם רמיזה לשיר של המשורר נתן אלתרמן, ׳מסביב 
השבועי  במדורו  ב־7.5.1948  שפורסם  למדורה׳, 
שיר  למעשה  והיה  'דבר',  בעיתון  השביעי'  'הטור 
להקמתו  השביעי  השנה  יום  לכבוד  לפלמ"ח  הלל 
ב־1941. הפער בין האופן שבו מתאר אלתרמן את 
מתארת  שבו  האופן  לעומת  בשיר  הפלמ"ח  לוחמי 
הטייס  האולטימטיבי,  הצה"לי  הלוחם  את  מינצר 
אודי, הוא בלתי נתפס. "אומתם לא היתה להם אם/ 
ונושם/  עמוק  לילה  היה  לדרך/  בצאתם  ידעה  לא 
בני־ נערים  עדת  בו  וישבה  בניסן־הירח/  כתמיד, 

בלי־שם/ חשופי מרפקים וברך", כך כתב אלתרמן 
בתחילת שירו ובהמשך "את העול הפשוט כעפר/ הם 
נשאו בלי הבט אחורה". "יורים ולא בוכים" כותבת 
שיר־המחאה  את  בכך  ומזכירה  שלה  בשיר  מינצר 
ובוכים', שאצטט כאן  'יורים  של הזמרת סי היימן, 
מתוך הבתים השני והשלישי שלו: "ילדים משחקים 
נראים  החיים  מפלדה./  בבובות  ילדות  בעופרת,/ 
מי  וזה לא משנה בכלל  הזוהמה,/  לי אחרת,/ בצל 
מנצח עכשיו...// יורים ובוכים./ שורפים וצוחקים./ 
מתי בכלל למדנו/ איך קוברים אנשים חיים?/ יורים 
לנו  שגם  שכחנו/  מתי  וצוחקים./  שורפים  ובוכים, 
הרגו ילדים?" מינצר תפֵתח את הנושא הזה בשירים 
מאוחרים יותר בספר כגון 'רשימה מתוקנת' ואחרים 

)עמ' 44 ואילך(. 

בכיתה,  ארלט  הילדה  כלפי  שנישא  הלעג  כינוי 
של  דומה  תיאור  לי  הזכיר  מסריחה",  "עירקית 
המשוררת עדי קיסר, ממייסדי התנועה הערספואטית 
בשירה הישראלית החדשה, בשירּה, 'אני המזרחית', 
במהלכו היא מתארת כיצד היא "אוהבת בערבית" 
ו"מתבכיינת במזרחית" )מתוך ספרה הראשון, שחור 
בהר,  אלמוג  עורך:  תרבות,  גרילה  שחור,  גבי  על 
התימני  למוצאה  בספר  מתייחסת  קיסר   .)67 עמ' 
ובשיר הזה היא מחפשת הסבר לכינוי הגנאי שספגה 

ריקי כהן

ללא שם

ַמֲעֶׂשה ְּבַאַחת ֶׁשִּלְּמָדה ֶאת ַעְצָמּה ֹלא ְלִהְזַּדֵּקק ְלָדָבר ֵמֲאֵחִרים ּוְלַבּסֹוף
ִהְצַטְּיָנה ְּבָכְך ָּכל ָּכְך ֶׁשּנֹוְתָרה עֹור ַוֲעָצמֹות ְוָכל ּתֹוָכּה ָחָלל. ָחָלל ּתֹוָכּה 
ְוָכל ַעְצמֹות עֹור ֶׁשּנֹוְתָרה. ֵמַאֵחִרים ֹלא ְלִהְזַּדֵּקק ְלָדָבר. ַמֲעֶׂשה ְּבַאַחת.

אישה ש"נותרה עור ועצמות וכל תוכה חלל" - כי אכלה את עצמה עד כדי 
שום  לה  היה  לא  כי  שלה,  בחומרים  השתמשה  כי  תוכה?  של  מוחלט  ריקון 
משאב זמין אחר? "מעשה באחת", "אחת" שאיננו יודעים את שמה, שאיננו 
יודעים עליה כלום, רק על מנגנון ההפעלה שלה, מנגנון הפעלה נוראי, שפועל 
לא  שזה  מובן  לכלום.  הזדקקות  ובלי  וכביכול  שלה,  הזנה  שום  בלי  ריק,  על 
אנושי להתקיים כך בעולם, והמנגנון נמתח עד קצה גבול יכולתו כדי להדגים 
נטול  הופכת סמל  היא  והמישהי ה"אחת"?  את האבסורדיות הקיצונית שבו. 
שם לכל אלה שכמותה. סיסטרס, נזהה אותה ישר מתוך ניסיוננו אנו, הלוא כן?

אפרת מישורי  |  נתקלתי בשיר רב יופי  

יש רק פרסומות/ של כל מיני בלונדיניות/ אולי  "כי בטלויזיה  בילדותה 
ַּבַהְפָסקֹות" )שם(. נדמה כי המהלך  ֵסֶפר/ ּכּוִׁשית  ַּבֵּבית  לי  זה קראו  בגלל 
שמינצר עושה בשיר שלפנינו וכן בשירים נוספים בספרה זה מתקשר גם 
לחזון היהודי־ערבי שרבים ממשוררי הגל המזרחי החדש אוחזים בו ומינצר 
.מיטיבה לחשוף את קשייו אך גם את האפשרויות המפוארות הטמונות בו.   

בגדד על חוף החידקל )שנות העשרים(  
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שחר־מריו מרדכי

לעשות אהבה עם השמש 

שלומי חתוכה: יבשת )ערך רועי חסן, 80 עמ'(; 
אי )ערך רון דהן, 68 עמ'( טנג'יר 2020 

בפברואר־מרץ 2020 הוציא שלומי חתוכה לאור שני ספרי שירה. 
המיזם השאפתני תעיד  לתוך  צלילה  ובעונה אחת.  בעת  שניים 
ספריו  במחוזותינו. שני  המבע  עזי  מהמשוררים  הוא  שחתוכה 
אי.  מול  יבשת  משלימה.  או  ניגודית  תקבולת  כמו  מתפקדים 
מחשבה אדירה הושקעה בשני הספרים הללו למן המילה הכתובה 
היבשת  ספר  פורמט  העיצוביים.  הפרטים  לאחרון  ועד  )כמובן( 
- גדול; פורמט האי - קטן. עטיפת היבשת חומה )כצבע האדמה 
וכצבע העור(, עטיפת האי כחולה )כצבע הים המקיף מכל עבר(. 
גם הפונט שעל העטיפות שונה: עטיפת אי מזכירה את עטיפת 

פנאי של זלדה. בבחינת קפד ראשו של פנאי והרי לך אי. 

הוצאה לאור של שני ספרים שמשלימים זה את זה היא, כמובן, 
נדירה. צעד שונה )ובה בעת דומה( ביצעה המשוררת יעל גלוברמן 
12 שנים שלושה ספרי שירה, שיצרו מעין  כשהוציאה במשך 
טרילוגיה: אליבי, אותו הנהר פעמיים ומפת חצי האי. מתבקש 
ספרה  את  הפותח  השער  סיבה.  מעוד  גלוברמן  את  להזכיר 
אליבי נקרא ״מפת חצי האי", וזה גם שמו של הספר השלישי 
והסוגר בטרילוגיה רבת העוצמה שלה. השער ״מפת חצי האי״ 
באליבי נפתח כך: "הניצולים הגיעו אל החוף והתעלסו/ תחת 
מגדל השעון. את/ נולדת כבר על היבשה". בהינף שני משפטים 
שוזרת גלוברמן את המים והיבשה, הטרופת והניצולים, מעשה 
האהבה, ההורות והזמן. אלה אבני הבניין שמהן היא חוצבת את 
שירתה. שלומי חתוכה, כפי שהעיד בעצמו, הושפע משירתה, 
אבל רקח מחומרי ה״אי״ וה״יבשת״ פואטיקה שונה ואחרת של 

טרופת וניצולים. 

שלילה  כמילת  מים,  מוקף  טריטוריאלי  כפרגמנט  מתפקד  אי 
וכראשי תיבות של המילים ארץ ישראל. שלילה על שום מה? 
על שום שישראל שללה ושוללת צדק מחטופי תימן והבלקן, 
ושלומי חתוכה נמנה עם מובילי המאבק להכרה ולריפוי. הספר 
אי כולו פרגמנטים )שברים־שברים, מרוסקים ומרסקים(, והוא 

נפתח בפרגמנט: 

ארץ ישראל 
היא 

אי.

הכותב טס לאי כרתים, וכבר בביקורת הדרכונים מודגש הפער 
הנוסע.  לבין  והמאבטחות  המאבטחים  של  הטרמינולוגיה  בין 
המתפוצץ הנפשי אינו המתפוצץ הפיזי. ואם כך, מבעבעת תחת 
הטקסט שאלה חתרנית: מי הטרוריסט: ״אסור היה לי/ להתחכם 

ולומר לה/ אני נוסע/ כדי לא להתפוצץ.״

חתוכה כאמור נמלט )מא״י( לאי כרתים, ששמו בעברית – כרת, 
מה  האם  כריתות?  גט  לא״י  לתת  הנמלט  יוכל  האם  אירוני. 

שנכרת ממנו בא״י הוא בר־מחילה?

הספר אי משופע פרגמנטים חכמים. לעיתים משחקיים ולעיתים 
שוברי־לב, בעיקר כשחתוכה משורר את הבדידות. למשל: 

״מזוג את האין לאי:/ זה אני״ 

סביבו  אין  אם  משולחן/ מתנדנד,  אכפת  לא  אחד  ״לאף  או: 
כיסאות״ 

או: שיר שכותרתו בת שש המילים 'איך מרגישה אמא שחטפו 
את תינוקה' 

ארוכה מתוכנו בן שתי המילים:
היא 
אי. 

כיוון  אליה  שלדעתי  השלישית,  האופציה  מכל  מצמררת 
חתוכה. היא לא רק אי )island(, והיא לא רק אי )אפשר(, היא 

חצי אמא )אי...(

באחד הפרגמנטים הראשונים של אי מודה המשורר לטבע:

מים  תודה  עליכן,  מהלך  מי  לכן/  אכפת  שלא  אדמות  ״תודה 
שאתם/ נמזגים לכל פה, תודה עצי פרי/ וצמחים המזינים את 
מי שרק/ מושיט שפתיו.// לו רק ידעתם אילו סלקציות/ אנחנו 

מעבירים זה את זה/ הייתם חדלים/ להתקיים מרוב צער.״

וזאת  יבשת,  של  הנושא  שיר  עם  מתכתב  הזה  הקצר  השיר 
)'הייתם  השירים  בשני  יצר״  ״אשר  ברכת  של  להדהוד  מעבר 
נוזלים  ניגרים  שלי...פתחים  'האיברים  מול  להתקיים'  חדלים 

ורוח'(. הנה:

שלא  אנשים,  יחדרו  שלא  שומר  מפטרל,/  אני  היום  ״כל 
ביבשת/ החומה,  יבחינו  שלא  שלי,  האיברים  חופי  ינחתו/ על 
ונקודות  ומפרצים,/  צוקים  ציפורניים/ ושיער,  שגבולותיה 

התורפה שלה פתחים / ניגרים נוזלים ורוח״.

בין היבשת לבין האדם החום/השחור. עשו  זהות  יוצר  חתוכה 
זאת לפניו ג'יימס בולדווין וטא־נהסי קואטס. אצל חתוכה נוסף 

ממד הפחד שמא ה״אנחנו״ יטושטש וייעלם. 

״יבשת, כמה אנו דומים./ היו מי שניצלו אותנו, כרו אוצרות 
אותנו  מילאו  יותר  גרועים  תודה.  השיבו  ולא  בתוכנו/ 
פסולת/ שאינה מתפרקת וכל החיים ניאבק לפנות./ היו דברים 
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כה מזהירים שחשבנו שהם נצחיים ובשעות/ בודדות נטרפו.../ 
היו ימים שחלחלו בנו מים, בתהומות,/ וימים שהרעפנו חינם 

אהבה./
.....

לכן אמרתי,/ כל היום אני מפטרל, שומר/ שלא יחדרו אנשים 
מי  הפקרות:/  ובלילה  ונרדם,/  מחזיק/ מעמד  לא  הלילה  ועד/ 

שרוצה/ נכנס.״ 

בין  התנגשות  הכותב  אצל  מציתים  השירים  הספרים  בשני 
שייכותו הברורה לישראל לבין הניתוק שהוא חש. דומה שהוא 
מנהל ויכוח ערני עם שירו המפורסם של ג׳ון דאן ״שום אדם 
איננו אי/ כולו משל עצמו;/ כל אדם הוא פיסה מן היבשת, חלק 

דיצני(.  רמי  )תרגם  רבה״  מארץ 
אבל בעוד דאן חשב על אירופה, 
חתוכה מדבר על ״יבשת חומה״. 

הוא  'שיוף'  החריף  בשיר  הנה, 
כותב: ״...אני בוחר לעשות אהבה 
שהצבע  השמש/ ואפילו  עם 
מושך  אחד  קוטב   /- מגנט  הזה 
שוטרים / שני דוחה מראיינים,/ 
אל  אותי  מקרב  אחד  קוטב 
גבולות המדינות השכנות/ קוטב 
עדיין   /- תארים  מרחיק  שני 
עם  אהבה  מעדיף/ לעשות  אני 
לשזף  לה  לתת   .... השמש// 

וככל שתהפוך  שלי.//  המשפחה  שם  יותר/ את  עוד  ולהצדיק 
את עורי/ זהוב יותר/ כך תעשה אותי עשיר יותר/ ממה שאוכל 
להיות אי פעם בארץ הזו,/ בגלגול הזה./ וככל שתעשה אותי 
אוהב  ואני  יותר.//  אישום/ חריף  כתב  אהיה/  כך  יותר  כהה 
שעושים  הזו/  בארץ  כורה  שהיא  הגופים/  את  בדרכי  לפגוש 
אהבה עם השמש,/ בני הלאום שלי,/ ואלו המקלפים מעליהם 
אך  וארץ/ מולדתם,  שפתם  אמם,  ואת  אביהם  את  בחנופה/ 
לא יוכלו להסתיר/ שעשו אהבה עם השמש...// ...אני מעדיף/ 

לעשות אהבה עם השמש/ כי היא שייכת לכאן/ וכן, גם אני.״

כדי  לקרוא  צריך  רבת־עוצמה.  חתוכה  של  הפוליטית  השירה 
להבין כמה עוצמות וכמה תעצומות נפש יש במילים שלו. בשיר 
'פחד מוות' הוא מיטיב להגחיך אותנו, את עצמו, את האנושות 
ברעב(  מתות  קוטב  )חיות  האקלימי  לאסון  עורף  שמפנה 
ולמלחמות אזרחים )ילדים מופצצים( ולעינוי )הומואים נרדפים 
ומוכים(. הוא מתאר כיצד עבר מהחדשות לקומדיה רומנטית, 
מדרגות  על  רוגן  מסת׳  לתמיד  נפרדה  וויליאמס  וכש״מישל 

ביתם״, כיבה את הטלוויזיה רועד. 

הכוח השירי של חתוכה חורך גם כשהוא מדבר באישי ובפרטי. 
השיר 'בבית' הוא דוגמה אחת למבע פואטי צלול של תוכן עכור. 
השיר מצטיין בדיוק מופתי בבחירת המילים המתארות שחיקה 
נפשית ובלאי. גם הפרדת השולחן מהכתיבה אינה מקרית. וכמה 
חדה ומוקפדת בחירת הפועל ״מתאוננים״ ולא ״מתלוננים״ או 

״מתמרמרים״. 

בבית:

"בלילה צריך להצמיד את האוזן היטב/ אל הבית/ כאילו היה 
קונכייה,/ לשמוע את הרהיטים/ מדברים,/ חורקים,/ מתאוננים 
- / המיטה, המקרר, ארון הבגדים, שולחן/ הכתיבה והכיסא.// 
המקום,  באותו  עומדים  הדברים,/  אותם  אומרים  הם  תמיד 

מתבלים.// משפחה."

)״הרי  ולא עושה לעצמו הנחות  חתוכה מישיר מבט למשפחה, 
כדי ליצור/ קודם עליך למרוד״(. הוא פותח וריד כשהוא מדבר 
על אביו שנפטר ועל אמו תיבדל״א. כשהוא ״מחפש את המיקום 
הנכון בין לפיתת/ ההורים וחוסר/ השייכות״, המשפחה הפרטית 
היא נקודת חיבור, מעין לשון ים, בין ״יבשת״ ל״אי״. הנה, בספר 

יבשת הוא כותב: 

גוססים,/  הורים  גסס./  ״הוא 
שאתה  הורים,/ אחרי  נמסים./ 
מבין  אתה  מתים,/  אותם  רואה 
שכל דבר יכול למות./ אתה מבין 
עכשיו  לוטש  אותם  שטרף  שמה 
עיניים אליך,/ אבל יותר מכל אתה 

מבין/ שעכשיו אתה אי.״

בטבע  חתוכה  של  ההתבוננות 
לעיתים  ומפתיעה  ללב  נוגעת 
צבי  ְּבהיפוך  עשה  אמנות  )מעשה 
בר למשהו אחר לנגד עיני הקורא. 
מיד אגיע לזה(. במעין פראפראזה 
על ״מאין נחלתי את שירי״ או על ״לא זכיתי באור מן ההפקר״, 
ירשה הציפור את המנגינה שלה״ או ״איך  תוהה חתוכה ״ממי 

העכביש למד לטוות קורים״. 

יש משהו  אם  סבלנות/  חסרת  ״אמי  הוא ממשיך,  זאת״,  ״ובכל 
היתה  זאת  לעומת  לאבי  עכשיו....//  אותו  תעשה  היא  לעשות 
סבלנות אינסופית....הוא היה מתכנן לפרטי פרטים/ ממתין שנים/ 
אורב לרגע/ חיים שלמים/ ומעבר להם:/ שנים ארוכות רדף כמו 
חיה/ טורפת, רעבה אחרי צבי בר/ ראש העיר של רמת גן/ ועשר 

שנים אחרי שאבי מת/ הפך האיש לעבריין מורשע/ ונכלא״. 

יש זעם בשירת חתוכה. ויש אהבה וכמיהה לאיחוי. את יבשת 
'משפחה,  השירים  עם  וחותם  הגדול'  'המפץ  עם  פותח  הוא 
ו'אירוע התנגשות'. בשיר 'משפחה, יבשות' הוא עורך  יבשות' 
השוואה נוגעת ללב בין שתי הישויות, המשפחה והיבשות )וגם 
חשבון נפש הוא עורך(. הוא כותב: ״כמו אצבעות כף יד/ אנחנו 
יכולים להתרחק זה מזה/ רק עד גבול מסוים// לעמוד צמודים/ 
להרגלים  מכורה/  אחת  כל  טבעי//  לא  מאמץ  מאתנו/  דורש 
להתקמר  דחף/  לכולנו  מפרק//  מאותו  מונעת  אבל  משלה/ 

ולשמור/ אוצר בלתי נראה// אהבה תוכיח לנו/ כף/ היד ליד.״

באחד משיריו חתוכה מודה: ״זה הימור, בחיי/ זה הימור./ לגלגל 
ובכן,  מזה.״  יצא  טוב/  שמשהו  לקוות  הדף,/  על  המילים  את 
ההימור של שני ספרים במכה אחת הצליח. משהו חשוב יצא 

״לא יהיה עוד עולם/ מלבד/ זה שתברא״.            .מזה. ואת יבשת הוא חותם במשפט המנצח:
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לאה ענבל דור 

"הכשרה שבנשים בעלת כשפים" 

נורית גרץ: מה שאבד בזמן, ביוגרפיה של ידידות, דביר 2020, 224 עמ'

רחל אליאור: סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, כרמל 2020, 827 עמ'

אווה אילוז: סופה של אהבה, סוציולוגיה של יחסים שליליים, כתר 2020, 380 עמ'

בשער. הכתיבה שלה רוויה להט אמונה ורושפת קטרוג. היא 
את  החשה  נסערת  כאישה  הכתיבה  מתוך  משתקפת  עצמה 
מנשוא  כבד  זיכרון  שעול  והנעלם  הכביר  עם  הנשית  זהותה 
נעלמות,  מחשבות  של  כבירה  המיה  זוהי  כתפיה.  על  נח 
המון יצירות דחויות, רחש חיים שלם שהודחק ונעלם, שהרי 
שושלות רבות של נשים, דורות שלמים, נחסם קולן והן הודרו 
המרחיבה   - קינה  אליאור  בפי  הגברית.  ההיסטוריה  מרצף 
בגווניה את אופקי השפה. אך אפשר לדמותה גם למי ששואבת 
מכל אלה עתודות של כוח: שכן אליאור כמוה כמי שעומדת 
שוקקים,  נסתרים,  חיים  של  סמוי  עולם  עם  מתמיד  בקשר 
נדכאים, המבקשים להתפרץ ולהבקיע ממחשכים - עד הגיעם 

לקן מבטחים. 

ספרה של אווה אילוז סופה של אהבה עומד בסימן של ראייה 
היא  למעשה,  אך  צפויה,  כבלתי  אולי  שתיראה  פמיניסטית 
מארצות  אדם  בני  עשרות  ראיינה  אילוז  חכמה.  הומניסטית, 
שונות ואלה אפשרו לה להבין את מצב הרגשות והיחסים בעידן 
ומשוחררת.  קיצונית  ומינית  אישית  חירות  לעצמו  המייחס 
המודרניות  של  זה  באידיאל  רציניים  סדקים  פוער  הספר 
המינית, בהיותה לפי אילוז, מושפעת עמוקות מהקפיטליזם. 
בלב  שעמדה  המשוחררת  המיניות  עם  אותו  לבלבל  אין 
המהפכה המינית, היא טוענת. פה מדובר במיניות המוכוונת 
בידי טכנולוגיית האינטרנט ותרבות הצריכה, שיש בה שליטה 
שלו  המילים  אוצר  עם  ׁשּוק  של  צורה  לובשת  והיא  גברית, 
ומערכת הכללים שלו. היחסים המיניים, אי לכך, גדושים מידה 
נסוגים  ונשים  גברים  שבהן  וחברותיות  אי־ודאות  של  רבה 
לפי  זו,  מיניות  קרובות.  ולעיתים  במהירות  יחסים  ממערכות 
אילוז, היא מעוותת, ומשמשת כלי בידי כוחות כלכליים, שבין 
השאר, מעצימים ומשפילים נשים באמצעות מיניותן. כל אלה 
שנחשבות  לנורמות  רגשיים,  לאידיאלים  בסתירה  עומדים 
מביאה  אילוז  ממשית.  חירות  ולתחושת  לאהבה,  הכרחיות 
כדוגמה את המין המזדמן, "החוזה הגופני" )המבטא, לכאורה, 
עצמאות, הנאה, כוח וניתוק(. לכאורה זהו שיא השחרור המיני 
המין  להיפך:  אלא  לטענתה,  הדבר,  כך  לא  אך  שלנו.  בעידן 
לזירה  הפך  הוא  גם  )ולדמיון שלנו(  בדומה לאהבה  המזדמן, 
מובהקת שבה הקפיטליזם הצרכני מתפשט. ובתור שכזה, הוא 
ומכאובים.  תסכולים  סיבוכים,  ניגודים,  הרבה  בקרבו  אוצר 

הספרים הנידונים הם פרי־עטן של שלוש נשים בעלות שאר 
וכלות  באקדמיה  מרצות  הן  וייחודיות.  פוריות  יוצרות  רוח, 
של פרסים יוקרתיים. שלושת הספרים עוסקים בדרכים שונות 
האישה  במעמד  וסמויות,  רמוזות  וגם  מוצהרות  ומגוונות, 
של  הלירי  ספרה  ובהומניזם.  בפמיניזם  בשוויון,  המודרנית, 
בינה  ידידות  של  ביוגרפיה  הוא  בזמן  שאבד  מה  גרץ  נורית 
לבין עמוס עוז. גרץ מצותתת למנגינת עולמו של עוז, ברכות, 
בעדינות. מנסה אגב כך את עצמה, את עולמה, את מושגיה.

ונפשה.  זיכרונה  במעמקי  קלידים  על  חרישית  גם  מתרגלת 
בין  הגדולה  הִקרבה  על  "גנטית" בתוכה מעידה  איזו פעימה 
השניים. גרץ מתחבטת עם עוז בשאלות המעסיקות מאוד את 
בני דורם: תיקון העולם, צדק חברתי, קיבוץ – האם לא היה 
אכזר מדי במשפטו עליו - סוציאליזם הומניסטי, שאלת "לאן" 
בכלל. אך בעיקר עם לשון של בני־גוונים ועם משחקי אור־

פירושים  כידידה,  יותר  אלא  כחוקרת,  לא  מציעה,  היא  צל, 
כל  את  אותו.  שהעסיקו  לנושאים  שלו,  לרעיונות  מאוחרים 
מורכבות  איזו  עם  מחשבה,  עם  בספרה  מכנסת  היא  אלה 
מוזיקלית, מחושבת - כדי שיוכלו לשוב אל מקורם הראשון 
– יחסי בן עם אמו; שכן, מערכת יחסים זו היא העורק הוויטלי 
החוצה את רבדי עולמו המורכב של עוז, פועם, רוחש, נמשך 
מגיע.  הוא  לאם־אמו  ועד  כפייתי,  מצב  במעין  גואה  והולך, 
עמוקה,  הכי  בשכבה  פועם  ברמז,  נמצא  סבתו  של  האזכור 
בשיגעון,  אולי  הוא  הספרותי  גילויו  במעמקים.  חבויה  הכי 
בתחושת נרדפותו הנפשית של שרגא בנובלה אהבה מאוחרת. 
הסופרת פותחת בכך פרספקטיבה מוארת יותר, נרחבת )הגם 
וחושפת בתוך כך איזו  יצירתו,  שלא לחלוטין חדשה( לכלל 
אלכימיה וסודות יצירה שלה עצמה. נדמה, לעתים, שגרץ ועוז 
פולשים לממלכה תת־ימית, שבה זורם זמן אחר, בדל, המרחיב 
ברעידה חרישית את מעגלי האחווה והרוח האנושית. כי בלי 
"ובכלל,  מוסיף:  ועוז  לזה.  זה  אומרים  הם  אפשר  אי  תקווה 
הנשק המדהים שלי במלחמת הקיום כבר מגיל חמש זה האהבה 

והיכולת שלי לספר סיפורים כל הזמן וסיפורים אמפטיים".

אם גרץ מספרת סיפור של דור וסיפור פרטי על ייסורים, על 
אהבה ועל מכאוב, בקול מעודן, פיוטי, כמעט חרישי, הרי רחל 
אליאור מתייצבת בפני הקורא בתוכחת זעם. בספר סבתא לא 
מוכיחה־ עמידת  השאר,  בין  עומדת,  היא  וכתוב  קרוא  ידעה 
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פגיעתו קשה בעיקר בנשים, שהן "השחקנים החלשים בשוק". 
יש להעיר כי גישה זו של אילוז אינה מסגירה שמרנות כביכול, 
או גישה רומנטית מיושנת; רחוק מכך. נמזגת לדבריה תפיסת 
עולם ודרך חיים שיש בה מעורבות חברתית ואנושית עמוקה, 
מסירה  הזאת,  בעת  במיוחד  כן,  אם  אילוז,  מרחיקת־ראות. 
של  אידיאל  לא  באומרה:  אותנו;  המסמאים  וזיוף  מסיכות 
שחרור כביכול יש לנו פה, אלא חירות מינית שמופקעת בידי 

הכלכלה וגם מגולמת בה.

את הסקירה הרחבה על הספרים אפתח בסבתא 
לא ידעה קרוא וכתוב. שכן, לפי השקפת עולמה 
של אליאור המשותף בין הסופרות הנידונות הוא 
כל  סך  את  בקרבן  אוצרות  שלושתן  מאוד:  רב 
הידע שלהן על האנושי - מתוך הוויה עמוקה 
ביותר: כמו מתוך שורשי־עצים המבקשים לדבר. 
אלפי שנים, מספרת אליאור נשים הודרו והודחו 
וההיסטוריה.  התרבות  של  הגזע  וענפי  מדפי 
אך כאילו התאסף תחת השורשים שלהם לחשן 
המעמקים  במשב  עצומות.  בכמויות  המתנשם, 
הזה, הצטבר עבר רב מאוד: עלילות קדומות שלא 
אדירים.  אפוסים  חסרי־שם,  תקדימים  סופרו, 
הנכפפים  חייהן  על  לספורים  הם טקסטים  אלו 

המושתקים.  הנבערים,  המשועבדים,  המדוכאים,  הנשים,  של 
ועוד הלאה מזה – על ייסורי הנפש ומדווי הגוף; על תשוקה 
לדעת, על אהבת היופי שלהן; ועל ייחודן הביולוגי, המוסרי, 
המצפוני והנפשי. כל אלו הן עלילות בלתי נדלות על מכלול 
חוויות חיים נסתרים. אמנם אין להם קול חיצוני וייצוג, אבל 
הם מחוללים תנועה ותכונה, שאון של היסטוריה מתמשכת. 
כמו מבקשים שיקראו להם בשם, יפתרו את חידתם שהם לא 
הבינוה, ישאלו לשמם, יכנסו לתוכם ויתמלאו בישותם. או־אז, 
הפנים העמוק הזה של שורשי הדברים, לפי אליאור - כולו 
בדרכו  המבקש  לחן  של  רועד  צרור  כמו  יתנגן  אורה;  יפעם 
שלו, להדגים חידת חיים שלמה ודוממת. אליאור היא פרופסור 
באוניברסיטה  יהודית  ולמיסטיקה  ישראל  אמריטה למחשבת 
יהודית  לפילוסופיה  הקתדרה  ומופקדת  בירושלים  העברית 
בחוג למחשבת ישראל. היא כלת הפרס לחקר קבלה על שם 
של  המסע  את  סוקרת  היא  זה  היסטורי  בספר  שלום.  גרשם 
 1800 לאורך  בתרבות  היהודייה(  רק  )ולא  היהודייה  האישה 
שנים; הספר גדוש ידע ומעמיד מעין מקבילה עברית לספרה 

של סימון דה בבואר המין השני. 

מספר מקיף זה עולה כתב תביעה קשה נגד הסדר הפטריארכלי 
הדכאני. ואף־על־פי־כן, מבין השיטין, מבין סדקיו של הסיפור 
הקאנוני המקודש שסופר ללא הרף, בכל זאת מצטייר, כהבהקי 
הסופרת  מוזיקלית"  ב"תואנה  כמו  הנשים.  של  עולמן  סוד, 
הרי  היסטורי,  אפוס  הוא  שהספר  למרות  אליו:  דרך  מפלסת 
במבנהו הפנימי הוא מלודי ובעל ערכים ריתמיים מחזוריים; 
על  קינה  קינה.  של  קמאי  בצליל  שוקע  ממש  שהקורא  כך, 
המעונות,  ביותר,  הטמירות  הרגשותיהן  על  נשים,  של  גורלן 
תשוקותיהן  על  קינה  המנושלות.  המדוכאות,  המודחקות, 

שנשארו תלויות באוויר, אזלו בטרם זמן; והמחפשות להכות 
שורשים במציאות. כמוטו לספרה מצטטת אליאור את הסופרת 
היהודייה־אמריקאית סינתיה אוזיק: "הנשים היהודיות נדחו – 
בכוונה תחילה, מהמפעל הקיבוצי של העם היהודי כולו. אובדן 
שהיקפו המספרי גדול מזה של מאות פוגרומים, אך הספרות 
קינה  אף  לו  מייחדות  אינן  היהודית  וההיסטוריה  היהודית 
אחת". אפשר לומר שספרה של אליאור הוא מעין קינה כזאת 
לסירוס  שנידונו  הוחנק,  שקולן  נשים  על 
גמור של נפשן ושל יצריהן. נשים שנידונו 
על ידי הגברים לחיות בתוך הקטנות, בתוך 
התלם, בתוך הבינוניות, בתוך שגרה מנוונת 

ומייסרת. 

האישה  מופיעה  הללו  הרבות  המאות  בכל 
בסיפורים  בתעודות,  בטקסטים,  היהודייה 
השפלה  דיכוי,  של  כסובייקט  ובמציאות 
ופיזית,  רוחנית  לשררה  הנתון  ובערות, 
כותבת אליאור. המוטו של "שליטת החזק, 
נטולת הדעת,  על החלשה,  החכם, האמיץ, 
היה   - והנחותה"  הדוממת  התעוזה,  חסרת 
חוקים,  מיתוסים,  של  סבוך  במארג  מעוגן 
ואידיאלים.  נורמות  מקודשים,  ספרים 
המקראי,  חוה  בסיפור   - הקדמון  בחטא  למעשה,  מקורו, 
באשמת נשים שהיא מהותית ומולדת. חוה, כמו בסיפורה של 
פנדורה, היא שהביאה לעולם את כל האסונות, העצב, העוני, 
הפשע והמחלות. החטא הקדמון הוא זה שנותן לגיטימציה של 
חוק־טבע ותוקף לעמדה אוניברסלית המכשירים מבנה חברתי 
פטריארכלי. החוק עיגן אותו מאוחר יותר בכללים של נישול 

כלכלי ומיני ושל אלימות.

הדת, כידוע, היא גורם כביר ביצירת הרגש המוסרי. באמצעותה 
רדתה  כבלה,  ששלטה,  שלטון  תאבת  להיררכיה  כוח  הוענק 
והכתיבה לאישה אורחות חיים והגבילה עד מאוד את חינוכה 
וחופש תנועתה. חכמי הזמן הורו על כל תג ותג שבהתנהגותה, 
והקהילה  הגבר  מידותיה".  ל"תיקון  עניין  כל  על  והחליטו 
הורשו לפקח ולמשול בכל פרטי חייה הגופניים והרוחניים של 
האישה. למעשה, נמסרה לידם הדרכת מצפונה ממש, כשכל 
הגופני  כוחם  חוק.  למוסרות  מתעצבת  עצמם  שלהם  גחמה 
אישור  לה  שניתן  כוחנית,  פיזית,  בהענשה  הוא  גם  התגלם 
וגיבוי בחוק, באווירה ובלחץ הציבורי והמוסרי של דעת הקהל. 
"אישה צנועה בתוך הבית" - לכן אינה חברה במניין עד היום, 
אינה כשרה לקידוש, לעלייה לתורה, או לעדות ומעמדה הוא 
כשל זה של ילד. לכן, גם אין לה זכות ירושה. בעבר הודרה 
המלכות  הרבנות,  כס  על  לשבת  עליה  ונאסר  ציבור  משטחי 
או המשפט. שכן, כדברי חז"ל "אישה גולם היא". אך החמור 
מכל היה הדרתה מחיים של השכלה ושל תרבות. נאסרו עליה 
לימודי קרוא וכתוב. הגברים ייעדו אותה לחיי בערות ונוולות, 
ואם בכל זאת ביקשה להתפרנס אז רק מתוקף היותה "עושה 
לבעלה". גברים סברו שהכללים, סדר העולם, הכבוד, מחייבים 
שלא לנצל את כישרונותיה או להקשיב למאווייה. אפשר רק 
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שנחנקו  לה,  היו  רגש  עוצמות  מקוריות,  ברק,  אילו  לדמיין 
להוראות.  להישמע  רק  חונכה  חייה  לאורך  הלוא  באלימות. 
נאסר עליה לבטא דעות, ביקורת או התנגדות, שלא לדבר על 
כעס או אי־הסכמה. כך הפכה לאישה כנועה, נפחדת, נזהרת 
לקנה  מעשיה  את  להתאים  משתדלת  מתפקיד,  לחרוג  שלא 
מידה מקובל, כותבת אליאור וקנה מידה זה דרש ממנה שלא 
להשתוקק לשום דבר שבתשוקה עזה. על פיו לא היתה שלמות 
מאותו  סטייה  כל  בולט.  אופי  כל  בהעדר  רק  אלא  האופי 
טיפוס כנוע נחשבה לחילול השם, לדבר בלתי מוסרי, ואף גם 

למפלצת ולחזיון שאין הטבע סובלו. 

מן השעבוד, ממעמד הבורות, מהסבת עורף אל עולם ומלואו 
בגלל קנאות חשוכה, נשים נחלצו אט־אט, לאט מדי – ויצאו 
אל הקדמה והנאורות. ככל שהתקדמו הרפואה והמדע והמין 
מיותרת  הפטריארכליות  נעשתה  קיומו,  את  הבטיח  כבר 
כעת,  אליאור.  כותבת  במערב,  לפחות  עתה,  גוססת  והיא 
העבר  את  לגאול  היא  המוסרית  חובתה  כי  הסופרת  חשה 
האמת  חשיפת  באמצעות  הנשייה  מתהום  להצילו  שנמחה, 
שלו הסמויה. זוהי חשיפה חשובה לאין שיעור – שכן, האמת 
הזאת עולה בקנה אחד עם כיבוד הרוח בכלל והרוח המוסרית 
להיחלצות של חברה ממערכת  מנוף  וגם  ערובה  היא  בפרט; 
מציות  ופלורליסטית,  פתוחה  להתנהגות  ודוגמטית  סגורה 
ופליאה.  תהייה  לביקורת,   - ושליטה  משלטון  ליצירתיות, 
נשים  עדויות ספרותיות לא מוכרות על  נחתם באוסף  הספר 
התשע־עשרה.  המאה  ועד  העתיקה  מהעת  וקוראות  כותבות 
שירות  כמו  נשים,  שירת  הכולל  המקרא,  על  מתעכב  הוא 
וזה  צלפחד,  בנות  של  סיפורן  פנינה.  ותפילת  ודבורה  מרים 
של עכסה בת כלב אפילו מציג נשים שלוחמות על זכויותיהן. 
ברוריה אשת התנא רבי מאיר מהמאה השנייה לספירה נחשבה 
רש"י,  פירוש  מאגדות  אחת  לפי  מובהקת.  חכמים  כתלמידת 
חכמים  דברי  על  המתריס  מלגלוגה  נפגע  מאיר  רבי  בעלה 
שאמרו "נשים דעתן קלה עליהן" ושלח תלמיד שלו לפתותה. 
זוהי אגדה המכילה תוכחה, אזהרה, ענישה: ברוריה, נעתרת 

לצעיר לבסוף ואחר כך מתאבדת. 

חברים,  שני  על  ביוגרפי  רומן  כאמור  הוא  בזמן  שאבד  מה 
נורית גרץ ועמוס עוז. עלילתו היא לקורא כפרשת חיי שניהם. 
לו  יצרה  שגרץ  הביוגרפי־תיעודי  הרומן  במסורת  כתוב  הוא 
פרופסור   - גרץ  הקודמים.  בספריה  עוד  ומקורי  אישי  נוסח 
אמריטה לקולנוע ולספרות באוניברסיטה הפתוחה - שימשה 
כראש המגמה העיונית בחוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת 
תל־אביב. היא זכתה בפרס ברנר על ספרה על דעת עצמו - 
היא  עוז  יצירתו של  את  קינן.  עמוס  חיים של  פרקי  ארבעה 
מונוגרפיה  עליו  כתבה  ואף  דרכו  מראשית  כמעט  מלווה 
וחצי,  בשמונה  ראשון  יום  מדי  רבות,  שנים  לאורך  ב־1980. 
היה עמוס עוז מתקשר לנורית גרץ. "הבנתי" היא כותבת "כי 
הוא לעולם לא יפסיק לצלצל, כי הוא לעולם לא ינתק קשר, 
לא חשוב עם מי... ידעתי שעמוק בקרקעית, מתחת לכל זה, 
נמצאת האמא, שקמה ועזבה והשאירה אותו לבד והוא לעולם 
לא יעשה את זה לשום אדם, לא יעזוב". הידידות רבת השנים 

פגישות  חולדה,  בקיבוץ  משפחתיות  פגישות  רצופה  ביניהם 
התנהלו  שהאחרונות  טלפון,  שיחות  והמון  מכתבים  עבודה, 
לשרטט  ממנה  ביקש  עוז  עמוס  דווי.  ערש  על  שכב  כשעוז 
את  ראתה  שהיא  כפי  שלה,  מפת־התבליט  לפי  ביוגרפיה 
כי תשב ותשמע  נתן הוראה:  וטרוניותיו. אך  כיסוייו  גילוייו, 
את קול מבקריו, במיוחד את קולותיהם של אלה שחבטו בו 

וביצירתו. 

בספר מכונסים קטעי רעיונות, רמזי דמויות, צל של עלילות 
שעלו לראשונה בדברים שהקליטה מפיו בפגישותיהם. עתה 
כשהם מוצאים בספרה את מקומם הראוי, יוכלו כנראה לשוב 
ולשקוע חרש. שכן, כל מה שלא הבינה אי־אז הפך כעת מובן. 
הזמן  שלה,  החלל  שלה,  המרכזי  הנגינה  כלי  הוא  הזיכרון 
שלה. והצלילים שהוא מפיח בה הם גם משרתיה הנאמנים של 
יצירתה שלה עצמה. לכן, עליה להעמיד סכר בפני השכחה, 
שבנפש  עדינים  דברים  של  פנימיות  מועד  מבעוד  להקרין 
מילים.  ידי  על  אותם  להעלות  האור,  אל  החוצה  וביצירה, 
בשביל שלא יישכחו. לא עוויתות ודיבוקים שבמעמקי הנפש 
של עוז, לא מקומות של חושך, שדים ואש. אלא דווקא הענקת 
משמעות לשתיקות, להליכות בשחרית בבוקר, לאהבת בעלי 
חיים, ליופייה של סוויטה מספר שש לצ'לו של באך; לתהייה 
שאולי בעת חוליו עדיפים בכלל צליליו של מוצרט. השיחות 
זיכרונות פשוטים של משפחות  ועל  נדודי שינה  על  נסובות 
מבלות בשדות פריחה. חוויות חיים שעוז מדמה אותן לשזירת 
יותר  כואבות  שיחות  מתקיימות  לצידן  שרשרת.  על  חרוזים 
להרגיע  איך  השאלה  אל  הנמשכות  המחלה;  תהליכי  אודות 
חרדות, וממנה – להשקיט חרטות איך אפשר, על חטאים שלא 
היו; ואחר־כך מגיעות השיחות, כבתוכנית בריאה, ליחסיו עם 
ראשו;  על  נושא  כמו  הוא  אמו  של  הטעות  סמל  את   - אמו 
חושש כל העת למקומה בנפשו; מחביא אותה עמוק במבוכי 
ולחפשה  לרדת  כדי  לגזרים  להיקרע  נכון  כך  ואחר  ישותו 
שם. לגרץ הוא מספר היאך מאז הלכה אמו, הוא כמו מושלך 
לחוף, עם הרגשה שהוא פגיע, שאינו שווה כלום. והיאך יביט 
מפינת אדנו של חלונו החוצה, כדרך שצפתה משם גם אמא 
החוצה;  מעבר  נפשה  להסתעפויות  מבעד  חיפשה  אמו  שלו; 
הספר  את  לדמות  אפשר  השירה.  מחוזות  אל  התנשאה  בכך 
הנושא  וריאציות.  תוך  הנעה  ספירלית,  מעט  שהיא  לסונטה 
שלהן הוא עקבי, אך יש פיתוח חוזר ונשנה שלו, הנדרש כדי 
לרדת למלוא עומקו. זהו מוטיב שמפניו ואליו בורח עוז כל 
ימי חייו, והוא כאמור, רקמת קשריו הכאובה עם אמו וגעגועיו 
אליה. בשיא כתיבתו, כדעת מבקריו, הוא ישכיל להרחיב את 
גבולות השפה של זמנו ויחרוג מהמוסכמות שלו עצמו, יתיך 
את  בפשטות־היתר  ויוביל  והסתירות,  הניגודים  את  סופית 
האני הצרוף עד שיינשא לפסגה מוצפת בתחושת ילדות תמה. 
שם יתאחד עם אמו במילים מגולמות בפשטות; כל זאת בספרו 

האוטוביוגרפי סיפור על אהבה וחושך.

ספריו  בדפי  חרש  המעלעלת  רוח  כמו  היא  כמדומה  גרץ 
סוגיות,  מפענחת  קצת  שלו,  קלפים  חושפת  עוז,  עמוס  של 
חושפת מניעים, יוצקת משמעות לא נודעת לעלילות, חושפת 
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להיכתב  עוד  צריכות  לדמויות שהיו  קווים  ומעלה  המצאות, 
והן רק חיכו שהסופר יתפנה. בתוך כך היא עצמה נעשית כמו 
שושנה עתירת עלים הפוקחת את עלי הכותרת שלה, עלעל 
אחרי עלעל, עפעף אחרי עפעף, עד אישון תכלת הקרקעית. 
קבעו  דמויותיו  ברמז.  זה  את  זה  הבינו  עוז  ועמוס  היא 
לפניו  המציג  לראי  היתה  לעתים,  בספוני־הרהוריה.  מושבם 

חבלי  ואת  הספרותית  דמותו  צלם  את 
שנמצאים  דברים  איך  יצירתו.  הולדת 
באפלולית, הם בולשים, ברגע הראשון 
של היסח הדעת הם שבים וזוקפים ראש 
ובהסתר פנים יופיעו במלוא אור היום. 
טבעית  בצורה  לקורא  מאפשר  הדבר 
שממנו  "העמק"  על  להשקיף  לגמרי 
בא הסופר. או אל ראש ההר, עדיין לא 
מרוחק מדי, ואשר ממנו הוא ירד. אוזנה 
היא  רגישה.  אנטנה  כמו  אליו  כרויה 
מאזינה לבת הקול שלו כמו היה זה כלי 
נגינה שלה, אשר קוצב לו לעיתים קצב 
מעט מנוגד, נפגש איתו בסופי פסוקים 
השתלבם  עד  באמצעיתם  ממנו  ונפרד 

למסכת אחת שבו כמו נוצרת ביניהם קרבה צלילית וריתמית 
כאחת. "כי מי לא חולם על גאולה? איזה אדם לא חולם על 
עצומה  לאדרת  הד  שהיא   - בשאלה  לה  עונה  הוא  גאולה?" 
ונסערת העולה ממעמקי ספריו - וגרץ משיבה לו, כמתחייכת 

אל עצמה ואליו "זו לא תשובה". 

לא הרבה אנשים ישבו כך במארב, נאמנים כל כך, מתמידים 
כל כך, כמו גרץ. כנראה, עם אותה הרגשה מתוקה לארוב למי 
שהוא אורב בעצמו. יש בגרץ גודש רגשי וגודש של ידע אודות 
הממעטת  ושפה  פרספקטיבה  לחפש  משכילה  היא  אבל  עוז 
או  לבמאית  אותה  לדמות  אפשר  הרגשנית.  המלודרמה  את 
למנצחת המחפשת הרמוניה מתמטית־כמעט והמבקשת לתת 
ראשיתה  אשר  עלילה  זוהי  פנימי.  היגיון  העלילה  לחיטוב 
בחיפושי הדרך המורכבים שלו, שהעלו כמובן יצירות מופת 
רבים  בעיני  שהוא   – שלו  המוסיקלי  למיצוי  ועד  ייחודיות, 
האוטוביוגרפיה שלו. שם השיג עמוס עוז התאמה נכונה בין 
הפרטים והעובדות לבין החיים. בספר יש שיחות על כל מה 
ואמא  אבא  בית  משפחה,  חברות,  לאדם,  משמעות  לו  שיש 
מחליפים  שניהם  מחלתו,  למרות  אנשים.  של  ולבבותיהם 
גם שמחת חיים, במיוחד בדיאלוג הנישא ביניהם על ספרים 
וסופרים. מוות וחיי נצח גם הם נושאי שיחה: שכן הכל ישנו, 
הרגשות  הגעגועים,  המחשבות,  הצלילים  גם  התמונות  גם 
על  לדבר  גם  מגיעים  הם  ולבסוף  לאיבוד.  ילך  לא  דבר  שום 
אהבה. מה זאת אהבה – שהיא גם אידיאה וגם פרדוקסים - 
היא עד היום מלמדת את תלמידיה באמצעות ספריו, באמצעות 
אישיותו. בעוז, כאמור, היתה בקשת־אהבה מאמו, פניה קלוזנר, 
משורש־נשמתו; איך אפשר להתמזג כך עם אדם אחר ולהיות 
גם בתוכו וגם מחוץ לו, כותבת גרץ, גם חלק ממנו וגם רחוק 
ממנו. הלוא זה מה שרצו הגיבורים של עוז מאז ארצות התן, 
"לגעת, להתערבב", להיות כמו "תנועה וצל" כמו "אורן ורוח". 

בפרק המספר על יום מותה של האם בסיפור על אהבה וחושך 
עמוס עוז הצליח "להתיישב" ממש בתוך ראשה, בתוך נקודת 
התצפית של אמו. לראות את הכל יחד איתה ובאותו זמן להיות 
גם הילד הקטן, שאותו האם תעזוב בעוד כמה שעות לנצח, וגם 
הסופר המבוגר שרואה את שניהם. אפשר רגע לחרוד ולחשוש 
כי הרגע שבו עמוס הצליח ממש להתאחד עם אמא שלו, הוא 
גם בדיוק הרגע שבו היא מתה. זה משהו שמתנחשל 
לתוך דממה. וגרץ חשה בקיומו תחת מטריית הלשון 
עדין של השפה  כה  גילוף  המיוחדת שלו. לשניהם, 
עבורם.  ומלואו  עולם  היא  הלשון  חיים.  טעם  הוא 
פירושה עבורם להיות קיים. לכתוב, פירושו לחרות 
בוא,  חיים.  בעודם  הדברים,  את  ללכוד   – או  חיים, 
היא אומרת לו בימי חוליו הקשים, בבקשה ממך, היא 
מעודדת אותו, עשה אך זאת, רק - "לשים משפט על 
נייר". התשובה זה לכתוב, העיקר זה לכתוב ובערב 

לפרום הכל כדי שלא ייגמר. 

עד  ובספר  הרעה,  העצה  הר  בספר  כי  כותבת  גרץ 
אקורדים  בעל  הוא  כי  כתבה  שהביקורת  מוות, 
גבוהים וצרחניים, עמוס עוז התחיל את מסעו הפנימי 
קוצר־רוח  של  עמדה  לו  היתה  בתחילה  הממושך. 
כלפי האדם, וצרת היות האדם, עם ספק עמוק הנוגע ליצר־
לב־האדם, לחולשותיו, ותהפוכותיו; בתוך כל אלה כבר היה 
טבוע אותו מוטיב, אמנם אז רק עוברי - המתייחס לפרידה 
האלימה מאמו – אשר הכל צפון בו והכל מתפתח מתוכו. מסע 
זה של עוז לפי מבקריו, בין השאר הוא מסקרן מאוד, נשגב, 
הוא  גורל  כל  כאילו  ומתייסר.  מסובך  קדחתני,  וגם  מתאווה, 
והוא מלווה בשפה עשויה  לב.  הוא משוש  כל מאבק  טיטני. 
"לשון   - והתפייטות  מקישוטים  או  צעקניים,  מאקורדים 
הארגמן והשיראין" – כפי שניסח זאת המבקר פרופסור אריאל 
הירשפלד. אך לבסוף, מספרת גרץ, עמוס עוז הגיע אל הבית. 
אל מנוחה ונחלה טובה. הוא הגיע אל הוריו. שם בסוף הדרך 
שיחזור  חיכו  שלו;  ואבא  שלו  אמא  לו  "חיכו  כותבת  היא 
הביתה אל המקומות והזיכרונות שלא עזב אותם לעולם, חיכו 
שיסלח להם ולעצמו, ושיתפייס עם המציאות". מסע הכרחי זה 
גם הקנה לו שפה חדשה, מתונה, מפוקחת. שפה עם עצבות 
יותר  חמלה,  ולא  דק  קשב  מבקשת  מאופקת,  יפה,  רגישה, 

מופנמת אל עצמה ופחות תובענית אל העולם. 

לאורך דרכם המשותפת שני הסופרים חלקו מיתוסים משלהם, 
זמן  סתרי־לשון משלהם. אבל רק במבט לאחור ממרחק של 
ומקום, מתגלה בספרה של גרץ, בבהירות גדולה, אותו נרטיב 
אשר היה גלוי עד כה בקווי מתאר בלבד; זה שליווה את מסעו 
ואשר הכיל תכתיב אימננטי אשר חולל לבסוף, כשעוז הרחיק 
נעלם  דבר  אותו  תחילה  רגשית.  טרנספורמציה  במסע,  נדוד 
 - ואז  מקום,  פינה  כמו  לעומק,  נרתע  עצמו,  השקיט  אמנם 
גדרי  כל  את  לצאת  ביקש  המרחב.  כלפי  כולו  כל  את  פתח 
המידות המקובלות והכללים. את הספר של גרץ אפשר לדמות 
הפורשת  מהפנטת,  קולנוע  לתמונת  מוצלח,  פסקול  למעין 
זאת  ומפרשת את קורות חייו של עוז, עד הגיעה לשיא; כל 
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בתנועה מתמשכת של צלילים המלווים מסע ממשי, פסיכולוגי 
חייו  רגעי  כמדומה,  אחוזים  זה,  בשיא  דווקא  והנה  ואמנותי. 
מבטא  הוא  לאם  אהבה  גילויי  לצד  שכן,  עוז,  האחרונים של 
גם  אותו  שיאהבו   - להכל  אהבה  בקשת  איזו  אלה,  ברגעים 
קווי  אותם.  יאהב  ושהוא  הרחוקות,  הגבעות  גם  החורשה, 

המנעד הרגשיים שלו רחבים אז, כבהתגלות.

לאחרונה התפרסם הספר של גליה עוז דבר שמתחפש לאהבה. 
אשר  וייסורים  אין־סופית  יתמות  של  תחושות  הספר מבטא 
העצב  מולידה.  אביה  של  אלימה  מהתעמרות  לדבריה  נגזרו 
תחתית  את  לתמיד  ירעידו  ובדידותה  השפלתה  על  העצום 
גם  וכרקע אפשר לצרף אליו  מנגינת־לוואי  עולמנו; אך כמו 
את הסבל הפנימי, הסתירה המענה, הקודחים בנפשו של עוז 
בדמיון,  בכתיבה,  לו  נמצא  מנחם שתמיד  כוח  בגינם,  עצמו. 
בזיכרונות, מומר פה בתאווה גשמית. ועוז אכול, אולי, יאוש, 
מעל  ודוחה  כועס   - שנאת־עצמו  פנימית,  כפייה  היסטריה, 
פניו את הדומים לו. גם בספרה של גרץ וגם בזה של גליה עוז 
רוחות המתים ממאנות להרפות. הן מטריפות את דעתם של 
החיים ומניעות אותם. כך היתה אמו - לו, וכך, כמדומה הוא - 
לבתו. רוח ההורה המת, והאימה שהוא פוער בנשמה הם החוק 
הפנימי של ספרים אלה. אך עוז לפי בתו, הופך מקורבן למדכא. 
את ארס־שנאתו וכעסו הוא פורק דווקא עליה; בכך, כמדומה, 
הדור  גורל  על  מסוגננת  חזרה  מעין  השני  בדור  הוא מבצע 
הראשון. נראה כי ככל שאתה קרב אל סופה של סאגה זאת, 
התסבוכת הופכת מפותלת יותר ויותר - עד להיותה פקעת של 

חוטי־גורלות שסוכסכו ביניהם.

סופה של אהבה הוא מחקר סוציולוגי מקורי הבונה עוד נדבך 
חדשני בשאלת הכוחות הרבים המעצבים את מושג הבחירה 
שם  בעלת  סוציולוגית  היא  אילוז  האישה.  של  והחירות 
עולמי, נשיאת 'בצלאל' לשעבר, פרופסור מן המניין במחלקה 
בספר  העברית.  באוניברסיטה  ואנתרופולוגיה  לסוציולוגיה 
זה מנסחת אילוז, בזהירות גדולה, קו תפר שעל ִספו החברה 
עומדת, הנע בין אידיאלים חדשים לבין מבנים ישנים. קו תפר 
זה מכיל פוטנציאל גדול לסתירות ולשסעים לא פתורים בין 
המיניות לבין הרגשות, בין הזהות הגברית לבין הזהות הנשית, 
השוויון  בין  באוטונומיה,  הצורך  לבין  בהכרה  הצורך  בין 

הפמיניסטי לבין עצמיות של האישה )המוסדרת 
על  שנשלטות  קפיטליסטיות  תעשיות  מכוח 
שלה,  בכלכלה  שלנו  החברה  גברים(.  ידי 
בתרבותה ובפוליטיקה שלה – חדרה עמוק אל 
אינן  ואלה  והאהבה,  המיניות  המשפחה,  תוך 
ערכים  של  אחרון  מפלט  לשמש  עוד  יכולות 
תרבות  למעשה,  היום  אילוז.  טוענת  הומניים, 
את  המעצב  הלא־מודע  הכוח  היא  הצריכה 
המודרני  הפמיניזם  מסבירה:  והיא  המיניות. 
מרבה לקדש בשם הבחירה החופשית והחירות, 
יחסים  המינים,  בין  היחסים  של  סקסואליזציה 
המושתתים על הגוף, על המיניות לשם עצמה. 
)אסתר פרל, פמיניסטית מודרנית כתבה ספרים 

מהצד(.  וסיפור  ארוטית  אינטליגנציה  זה:  בנושא  פופולריים 
סיפוק  ולהרגיש  לחפש  לנשים  לגיטימציה  יש  היום  ואמנם 
מיני במפגש מזדמן. אך מחסומים פנימיים הטבועים באישה 
ורצונה הטבעי לטפח יחסים, לשתף, להשתייך, יכבידו עליה 
רבדיו  כל  – המבנה החברתי על  זה  לכל  זאת. מעבר  לממש 
זה. שכן,  מסוג  מינית  חירות  יאפשר  לא  זה שלהלכה  הוא   –
ידי גברים, המערכת  במציאות הקיימת, בתהליך הנשלט על 
של תקשורת־שוק־טכנולוגיה עוסקת בעיקר בחיצוניות גופנית 
והכלכלי  הסימבולי  הכוח  הגברים  בידי  שלה.  ובסקסיות 
להגדיר את ערך הנשים. היות שהגישה של הגברים חזותית 
- היא הופכת את הגוף למכונת צריכה המעוצבת בידי מוצרי 
צריכה. כך יוצא שהקפיטליזם מפיק ערך כלכלי עצום מהצגה 
ראוותנית של המיניות וממסחור גוף האישה. הפמיניזם אולי 
להיות  חזרו  הנשים  אבל  מלגיטימיות,  היום  ונהנה  התחזק 
נשלטות מבחינה כלכלית באמצעות גופן המיני. הפועל היוצא 
מיחסים דכאניים אלה הוא שביחסי מין משוחררים, כביכול, 
הדדיות  פתוחה,  קומוניקציה  כמיוחל,  להתקיים  יכולים  לא 
ויחסי־גומלין.  גמישה  התנהגות  אמון,  הכרה,  קרבה,  מלאה, 
בתרבות  פועלות  האישה  של  ו"החירות"  "האוטונומיה" 
המייצרת סביבה של אי־ודאות, ואשר הכללים שבה חלשים 
נשים  אצל  "אם  כאוטיים.  ואף  נורמטיבית  מבחינה  ועמומים 
המין המזדמן מעורר קונפליקט בין השאיפה למערכות יחסים 
המזדמן  המין  הגברים  אצל  הרי  הגוף,  של  האוטונומיה  ובין 
הוא הזדמנות לצבור הון מיני ולבסס מעמד." זאת אילוז קובעת 
ותיקים  סמלים  עם  דגלים  הנפת  שגבתה.  העדויות  יסוד  על 
ובחירה  מיני  חופש  חירות,  אינדיווידואליזם,  כמו  וראויים 
חופשית, לטענתה, רק מבלבלת ואפילו מסוכנת במצב הקיים. 
כי היא מטשטשת את המופע הברוטלי של הקפיטליזם החזותי 
מייצרים  יחסים,  למערכות  בהסתננם  אשר  והניאו־ליברליזם 
חוויות של דחייה, פגיעה, אכזבה. רגשות אלה הם גם פועל 
יוצא של עקרונות דוחים של הטכנולוגיה החדשנית – אותם 
יש לגנות ולהוקיע, לפי אילוז. היא מביאה כדוגמה את אתרי 
ההיכרויות באינטרנט, שבהם "ההערכות הן חטופות מיידיות 
ואובייקטים נמדדים ומוערכים מבחינה חזותית בתוך אלפיות 
נעשים  אדם  בני  שמאלה,  או  ימינה  בהחלקה  שם  שנייה". 
גופים, מוחפצים, פחותי ערך, זמינים למבט; 
של  פעולה  פה  אין  מינית.  אותם  מנכסים 
כזו  אילוז,  טוענת  דחייה,  של  אלא  בחירה 
המייצרת לבסוף תחושות של אפתיה, קהות 
וטשטוש חושים. ובכלל, האינטרס הכלכלי 
המונח ביסוד האפליקציה הוא כי המשתמש 
דווקא לא ימצא בן זוג, שכן בדרך זו יגבר 

בה השימוש.

הניתוח של אילוז מחדד את הבעיות הטמונות 
לעמדה  פטריארכלית  מעמדה  לדלג  בניסיון 
פוסט־פמיניסטית מבלי לעבור דרך פמיניזם. 
העכשווי  הפמיניזם  מעל  המסכה  קריעת 
המגויס  ארוטי"  "קפיטליזם  בעצם  חושפת 
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למטרות ולאינטרסים זרים הפועלים בשוק שאינו באמת חופשי 
ביטויים  בהמשך  מונה  היא  הוגן.  באמת  אינו  הסחר  בו  ואשר 
אכזריים כלפי נשים במרחב הציבורי, אשר מבססים את טיעוניה 
בדבר שליטה נסתרת של גברים בשוק הסיטונאי של יחסי נשים 
וגברים. מדובר במגוון פרקטיקות: "בדיחות פוגעניות על גופן 
של נשים, בוז לנשים שמנות, זלזול בנשים מבוגרות, העדפת 
בפגישה,  אונס  גופן,  מראה  לפי  נשים  דירוג  צעירות,  נשים 
של  הבחנה  חסרת  צבירה  ידי  על  חברתי  למעמד  חתירה 
שותפות מין, יצירת מדרגים של ערך לפי יופי ורזון". המיניות 
והאינטימיות נעשו בעידן שלנו זירה מובהקת להתגלמותו של 
מקור  להיות  יכולות  אינן  ושוב  אומרת,  היא  הכלכלי,  העצמי 

למתח יצירתי, פורה, נלהב, בין היחיד לחברה. 

ולסיכום: עולמן של נשים בפרספקטיבה היסטורית אך מקרוב 
נפתח לשערי דעת, חירות, ריבונות, כותבת אליאור. אך אין 
להתפתחות  איטי  בקצב  המגיעה  מאוחרת  חיוניות  פריצת  זו 
גדוש  עצום,  שלם,  אנושי  במפעל  מדובר  להיפך.  מלאה. 
ומתמשך; המראה עצמו ממקום של בשלות עם ברירה דקה, 
בחירה בין צירופים הנבראים ממכאוב, מריחוק ומהתבוננות 
עולה  צלילים  כשפעת  אותו  לתאר  אפשר  מכלילה.  בלתי 
ויורדת על פני סולם של צלילים, מקונטרה־אלט וחצאי טונים 
עד הליווי העמום של הבאסים – בדומה לקול של אינסטינקט 
נושן, אנושי; קול ייחוס קדמון. ומתוך קפלי המנעד התזמורתי 
חמלה  רגשות  צדק,  כללי  שונים,  מוסר  ערכי  עולים  ואפילו הצעות להרחיב גבולות השפה.           .הזה, 

מרשם תוכחה 

ֹלא ָלַמְדִּתי ְלַהְרִּגיׁש
ְוַהִּמְרָׁשם ַהָּיִחיד ָהָיה ַהְּכִתיָבה

ָוֹלא ָיַדְעִּתי ִעם ַהּתֹוֵכָחה 
ֶׁשִּלי אֹו ֶׁשְּלָך

ִּכי ֵיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ּתֹוְך ְּבָך  
)ְוָכל ָּכְך ְמַעט ֹרְך(

ְוָרִציִתי ְלֵהָעֵצם ְּכמֹו ִצְדָּפה
ְוַהחֹוף ָהָיה ָסחּוף,
ַהַּלְיָלה ֹלא ִהִּגיַע 

ְלַכּסֹות אֹוִתי ִּבְׂשִמיָכה.
ּכֹוָכָביו קֹוָצִנִּיים־ְצֻהִּבים. 

ֲאִני ְמַחָּכה
ֶׁשַהֶּנֶסְך ִיָּנֵעץ 

ֶׁשַּתְתִחיל ְּכָבר ְלַהְׁשִּפיַע ַהְּתרּוָפה.

*

“And yet, the only exciting life is the imaginary one“

)וירג'יניה וולף(

ְּכמֹו ַּגִּלים ֲהפּוִכים
ְּדַבׁש ְמֻעְרָּסל

ַאְּת ִּתְבְרִאי ְוַתְׁשִקיִטי
אֹוְקָינֹוִסים ְוִׁשָּממֹון ָּבַאַחת,

ֹלא ָּכל ָּכְך ְמַׁשֶּנה ָמה ֵמֶהם ֲאִמִּתי
ֶאָּלא ֵאיְך ִלְהיֹות ֲאִמִּתית ָּבֶהם.

ַּפַעם ִהּכּו
ַהַחִּיים ָהֵאּלּו ֶׁשֹּלא ִנְחִּיים         

ְוָכל ָּכְך ַמְלִהיִבים, ְּכמֹו ֶׁשִויְרִג'יְנָיה עֹוָדּה אֹוֶמֶרת. 
ְוָהִיית ַמְסִּפיק ֲחׁשּוָבה

אֹו ְמִטיַלת ֵאיָמה
ְּכֵדי ָלֶרֶׁשת ֵמָאִביְך ֶאת ֻׁשְלַחן ַהְּכִתיָבה

ְלַקֵּבל ִּפָּנה ֶׁשִּתְצַמח ָלְך ְלֶחֶדר, ַמֲחֶסה, ִמְקַלט ְּבִדידּוֵתְך, ֵּתָבֵתְך ַעל ְּפֵני ַהְּסָעָרה.
ִהֵּנה ָׁשַלְחְּת יֹוָנה ְצחֹוָרה 

ִקַּפְלְּת אֹוָתּה ִמַּדף ְמֻמְחָזר.

גילי חיימוביץ'
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יוזף  וארגן  יזם   1933 במאי  ב־10 
בגרמניה,  שונים  במקומות  גבלס 
המונים,  ובנוכחות  חוצות  בראש 
של  בדרכו  שעמדו  ספרים  שֵרפת 
החירות,  למיגור  הנאצי  המשטר 
בסיוע  וזאת  והתבונה  הסובלנות 
סטודנטים מאוניברסיטאות שונות 

ברייך הנאצי. 

לקראת ערב נסענו, הנס וילהלם ואני, 
ֶלרֶטר.  תחנת  עד  העירונית  ברכבת 
גשר  פני  על  חלפנו  מה  זמן  לאחר 
הברזל ולעינינו נגלו טורי הצועדים. 
לסינג:  תיאטרון  הגיחו מאחורי  הם 
שמאל־שתיים־שלוש־ארבע, שמאל־

שתיים־שלוש־ארבע. 

]פלוגות  אס־אה  במדי  סטודנטים 
את  הזכיר  ומצעדם  התקדמו  הסער[ 
]בקיסרות  הפרטוריאני  המשמר 

מוט  ההמון  מעל  הצועדים  אחד  הניף  הטור  בקצה  הרומית[. 
שבקצהו נהוג לנעוץ דגל או נס, ושתחת זאת התנוסס עליו ראש 
הארד של מאגנוס הירשפלד2 שנתלש באלימות מהפרוטומה 
שלו. הצועד נופף בו בפני ראשי העילית האינטלקטואלית של 
מחריד  היה  המראה  ביזה.  שלל  שמניף  כמי  השלישי  הרייך 
כמעט כאילו נגרר ראשו המדמם של הירשפלד עצמו בחוצות 
דרכן משאיות עמוסות  פילסו את  הצועדים  טורי  בין  ברלין. 
ספרים. היה זה יום מעונן וגשום. קודר היה גם מצב רוחם של 
הסטודנטים חרף השירה והמדים. הם עדיין לא הפנימו לגמרי 
את השיטות של אדוני המשטר החדש. הם אמנם ידעו שאפשר 
לא רק לאהוב אלא גם לתעב ספרים. ואולם, על שריפת ספרים 

בפומבי בפקודה היו עתידים עוד ללמוד.

התרבותי  העולם  בפני  מציגים  הם  שהיום  לכול  ברור  היה 
חיזיון מחליא שזכרו לא יימחה. חיזיון שיותיר את חותמו לעד 
הסטודנטים  שיגלו  אפשר  לימים,  האנושית.  ההיסטוריה  על 
עם  משפיל.  לנטל  החופשי  מרצונם  עצמם  דנו  זה,  שבמצעד 
הסופרים  של  לחירותם  יום  באותו  קץ  ששם  האוטו־דה־פה, 
הללו, גזרו הסטודנטים הגרמנים כליה על חופש הדעה והביטוי 

העתידי שלהם עצמם. הם עוד יבינו שהחיסול שנטלו בו חלק 
באותו ערב, הטרים גם את אובדנם שלהם.

ואני  וילהלם  הנס  גדול.  ריבוע  הטורים  יצרו  האופרה  בכיכר 
עמדנו בסמוך לחומת הסטודנטים החּומה שהתחילה להתעבות 
הודלקו  האירוע  שיא  לקראת  האוניברסיטה.  לחזית  במקביל 
הציתו  לאופרה  מימין  הבנקאות  היכלי  בחזית  שם  הלפידים. 
את המדורה שהתלקחה מיד. המשאיות התקרבו למקום ויצרו 
מעין רציף מטען. אלפי ספרים נשפכו החוצה וידיים חרוצות 
השליכו אותם בקשת גבוהה אל האש. אחר כך הופיע גבלס. 
הוא נעמד על הבימה ליד אחד המיקרופונים הרבים, ומחוֹות 
ידיו אל מול הלהבות העלו על הדעת דמון מן הגיהנום. הוא 
לשריפה  באחת  ספריהם  את  ודן  הסופרים  שמות  את  צעק 
בריון  גבלס  היה  ראשי  אינקוויזיטור  מאשר  יותר  ולשכחה. 
בספרּות.3  נקמתו  את  כושל  סופר  נקם  זה  בָמקום  הצתות. 
כל  רבות  שנים  למשך  נכלולי  פוליטיקאי  חיסל  זה  בָמקום 
ברשימת  טמונה  האירוניה היתה  אינטלקטואלית.  אופוזיציה 
הסופרים. שכן גדולי האינטלקטואלים ש"התפוררו" כאן, הם 
צירפו  יוזם ההרס הלהוט, כאשר  מי שמנעו את דעיכתו של 

אריך קסטנר

האם אפשר לשרוף ספרים?

1
ליום השנה לחרפה 9 במאי 1947 

שריפת הספרים, 10 במאי 1933



21
פברואר-מרץ 2021  

אל שורותיהם דווקא אותו, "האינטלקטואל" שהביא 
לחיסולם. לא היו אלה רק בריון ואספסוף שבגדו כאן 
גונדולף,4  של  תלמידו  גבלס,  אלה  היו  האדם,  ברוח 
לאחר  רבות  שנים  הגרמנית.  האקדמיה  וצעירי 
האירועים סיפרו לי סטודנטים, שכאשר עמדו באותו 
נתקלו בספרים שהתגוללו  ורגליהם  ערב סמוך לאש 
ברפש הם, ולא רק הם, לא השליכו אותם לאש אלא 
התאמצו לתחוב ספרים אחדים בסתר מתחת למקטורן 
מדיהם כדי לקרוא אותם בבית, ולשמור עליהם כעל 
דבר בעל ערך, מה שמעיד כמה קשה באמת לשרוף 

ספרים...

כוונתנו לתעד באופן יסודי את האירוע האפוקליפטי 
עד סופו סוכלה בשל תקרית לא צפויה. "הנה קסטנר 
שהתקרבה  צעירה  אישה  לפתע  קראה  שם,"  עומד 
למצוא  מאוד  הופתעה  היא  מכר.  בלוויית  אלינו 
אותי באירוע המייסר, בהלוויה שלי עצמי אם אפשר 
אני  המורמת.  בידה  עלי  והצביעה  כך,  זאת  לכנות 
חייב להודות שזה היה מאוד לא נעים. שכן זמן קצר 
קודם לכן כבר הדהד שמי שנצעק מעל הבמה עמוסת 
הנס  גונדולף.  של  חניך  אותו  מפי  המיקרופונים 
וילהלם ואני נאלצנו לעקוף את מעגל צעירי האס־אה 
שנעצו את עיניהם בלשונות האש המתנחשלות. בכל 
מהוססות  דקות  כמה  לאחר  להסתלק  החלטנו  זאת 

והתחלנו ללכת הביתה. 

בר  של  בחזיתו  בגינה  התיישבנו  עוד  העיר  במערב 
מקומי עטופים בשתיקה זה מול זה. מה יכולנו לומר? 
הערב חנק את גרוננו. פשוט כל כך לשרוף ספרּות? 
כל  וברוטליים  בושה  נטולי  אמצעים  בלוויית  האם 
כזו  במהירות  האם  לנֵצח?  וִסכלות  רוע  יכולים  כך 
באותם  נפשה?  ציפור  על  האנושית  הרוח  מוותרת 
ימים, לא ידענו מה שהיום, לאחר שנים של זוועות, 
יודע העולם כולו: בשיטות כאלה אפשר להכחיד עם, 
אבל לא להכחיד ספרים. ספרים מתים אך ורק באופן 
לקרוע,  לשרוף,  אפשר  אי  שעתם.  כשמגיעה  טבעי 
אי אפשר להמית ספרים על המוקד.          .להרוס או לקצר את פתיל חייהם. אנחנו כבר יודעים, 

תרגמה מגרמנית והוסיפה הערות רוני אמיר

הערות

Kann man Bücher verbrennen? 1.  פורסם במקור
    Zum Jubiläum einer Schandat“     t     

 .9.5.1947 פרנקפורט,   ,Die Neue Zeitung בעיתון 
קסטנר מתאר ברשימהה את רשמיו מליל שריפת הספרים 
בכיכר האופרה בברלין. בשנת 2012 כונסה עם עוד שלוש 
über das ver-  רשימות של הסופר בנושא, בספרון בשם

brennen von Büchern ]על שריפת ספרים[ שראה אור 
.Atrium בהוצאה השוויצרית

יובל פז

יציאה ארספואטית 

ֲאִני זֹוֵרק ַעל ַעְצִמי ַּדף
נֹוֵעל ֶאת ַהִּמִּלים ּוַמֲעִביר ִצְחצּוַח ָמִהיר

ָׂשם ְקָצת ִנּקּוד ָּבֵעיַנִים
ַמֲעִביר ִעָּפרֹון ְלַהְדִּגיׁש ֶאת ַהְּׂשָפַתִים 

מֹוֵרט ָאָנפֹורֹות ֵמַהַּגּבֹות
מֹוֵרט ָאָנפֹורֹות ֵמָהַאף

מֹוֵרט ָאָנפֹורֹות ֵמָהָאְזַנִים
ְמַגֵּלַח ֲחָזרֹות ֲחָזרֹות ֲחָזרֹות ְמֻיָּתרֹות

ַמְזִליף ַּכָּמה ֶמָטפֹורֹות 
ֹלא ַמְצִליַח ְלַהִּתיר ָאָנלֹוְגיֹות ִנּגּוִדּיֹות ַּבֵּׂשָער

ָאז חֹוֵבׁש ַעל ָהרֹאׁש ֵסֶמל ֶׁשל ּכֹוַבע ְמכָֹער
ִלְפָעִמים עֹוֵנד ַׁשְרֶׁשֶרת ֲחרּוִזים

ִּבְׁשַנִים־ְׁשלֹוָׁשה ְצָבִעים ְּכֵדי ֹלא ְלַהְגִזים
ְוַגם, ַרק ִאם ֲאִני ְמַנֶּסה ְלַהְקִסים

ָׂשם ַּבִּתיק ֶמטֹוִניְמָיה ִאירֹוִנית ֶׁשל ֵסֶפר - ְּכִאּלּו ִאיְנֶטֶלְקטּוָאל 
ּגֹוֵלׁש ֵּבין ִמְּׁשַלֵּבי 

ָלׁשֹון ְוֹלא ׁשֹוֵמר ִמְׁשָקל 
ּבֹוֵלַע ְׁשֵני ַּכּדּוֵרי אֹוְקִסימֹורֹון ֶנֶגד ָצֶרֶבת ַּבִּמְקָצב

ְמַזְמֵזם אֹונֹוָמטֹוֵּפָאה ְקָלִסית ּוַמִּביט ַּבַּמְרָאה 
ִלְראֹות ֶׁשֹּלא ִנְתְקָעה ִלי ֵּבין ַהִּׁשַּנִים ֲחִתיַכת ֲהָבָרה 

ִלְפֵני ַהְּיִציָאה לֹוֵעס ֶאְרֶמז ִמְקָרִאי ִעם ֵריַח ְּברֶֹבד ָסמּוי
ְלִמְקֶרה ֶׁשְּבִלי ַּכָּוָנה ִיָּפֵלט ִלי ִּדּמּוי.

Magnus Hirschfeld .2  )1935-1868(, רופא וסקסולוג יהודי־גרמני 
שהקים את הוועדה המדעית-הומניטרית ואחד מחלוצי הלוחמים למען 

זכויות להט״בים.

3. גבלס היה מתוסכל משום שמו״לים מן השורה בגרמניה סירבו 
לפרסם את הספרים ושני המחזות שכתב.

Friedrich Gundolf .4  )1931-1880(; משורר, מתרגם וחוקר ספרות 
יהודי ואחד הבולטים בין אנשי האקדמיה הגרמנית בתקופת ויימאר.

״
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"ַחָּיל ַאְלמֹוִני" ֲעטּור ַהְּקָרבֹות!
ַיִּקיר ִּגּבֹוִרים אֹו ָנִביא ֹלא ֻמְצָלח?

ִּבְפֵני ִחיָדה זֹו ָראֵׁשי ֶמְמָׁשלֹות
ֶּבֶרְך ּכֹוְרִעים ְלַרֲעֵמי ַהַּמָּטח!

 
ִּבְקָבִרים ּדֹוְמִמים – ַזֲעַקת ַמֵּצבֹות...

ְלִעִּתים ֹלא ַמהּות ִּכי ִחּקּוי ֵהן אֹוְמרֹות,
ְלִעִּתים ְמַׁשְּמרֹות ֹלא ָיגֹון - ֻיֲהָרה - 
אֹוִתּיֹות ָזָהב ַעל ֶאֶבן ַׁשַחם ְׁשֹחָרה!...

 
ַעל ָּכְך ַמְנִּגינֹות – ְלֹלא ְסֹפר.

ָהָאְמָנם ְּבֻכָּלן – מּוָעָקה?
ֲחצֹוְצָרה ַּבֵּגטֹו – ָעצֹור!
- ִלְקָרב ֵמִתים ַמְזִעיָקה!

  

ברית  נפילת  אחרי  עשורים  משלושה  יותר  היום, 
את  שניצח  הסובייטי  "העם  המיתוס  המועצות, 
שנה  בכל  הרוסים.  את  מזין  עדיין  הנאצי"  האויב 
בתחילת מאי הם מאתרים קשישים בני יותר ממאה 
שכביכול לחמו נגד הגרמנים ומציגים אותם לראווה. 
והפוסט־סובייטית מתעקשת  הסובייטית  התעמולה 

בלעדי  כהישג  השנייה  העולם  במלחמת  הניצחון  את  להציג 
של ברית המועצות כאילו לא היו ולא נבראו בעלות הברית. 
הסובייטים  התעמולה  שטופי  אך  נחרבה,  המועצות  ברית 
על  להתרפק  ממשיכים  סובייטי  חינוך  שקיבלו  וצאצאיהם 
העבר המיתולוגי. הם רואים ב"מעצמה הסובייטית" אויב טבעי 
הסובייטית  האידיאולוגיות,  בכך ששתי  להכיר  בלי  לפשיזם, 

והנאצים, קרובות זו לזו כמו תאומים סיאמים.  

סטאלין רצה לחבור אל היטלר עוד כעשור קודם למלחמה 
והשקיע בכך מאמצים רבים. הוא חלם לחלוק איתו את העולם 
לקח  ואף  אותו  העריץ  בהיטלר,  האמין  הוא  הניצחון.  אחרי 
ממנו דוגמה. המלחמה נפלה על ראשו של סטאלין כהפתעה 
גמורה. הוא לא ציפה לה, ולא רק שלא הכין את ארצו אליה 
אלא אף במשך שנים לפני התקיפה הגרמנית הרס בשיטתיות 
את צמרת הצבא הסובייטי שהיה מקור התנגדות למדיניותו. 
ברית  אלה.  בעובדות  מכיר  לא  סֹובייטיקּוס"  "הֹומֹו  אולם 

ההיסטוריה.  את  לסלף  הצליחה  זאת  ועם  מתה,  המועצות 
הרוסים עורכים מצעדים ובני התפוצה הרוסית בעולם נהנים 
לצפות בהם בטלוויזיה בהתרוממות רוח ובגאווה, ובתחושת 

שייכות לגבורת העבר.

לנוכח  ותסכול  ייסורים  חווה  אני  מאי  בתחילת  שנה  בכל 
המועצות  ברית  יוצאי  בקרב  הזאת  הנוסטלגית  הנימה 
הארץ.  ילידי  חלקם  צעירים,  ישראלים  ביניהם  וצאצאיהם, 
"סבא שלי לא לחם במלחמה", אני אומרת להם. "הוא נמק 
אז יחד עם מיליוני הקורבנות שמילאו את המחנות הכפייה 

של סטאלין". 

סטאלין תכנן להפוך את כל אזרחי מדינתו לעבדים, לקבל 
תוצר עבודתם בחינם, ואחרי חלוקת אירופה וכיבוש העולם 
כפי  הגיבור"  הסובייטי  "העם  בשלל.  היטלר  עם  להתחלק 
שזה מוצג בתעמולה, היה בעצם בן ערובה. לא גבורה – כי 
אם אובדן, צביעות ושקר. יש רק להתאבל ולַבכות. לאמיתו 

של דבר יום ה־9 במאי היה צריך להיות יום אבל. 

האסירים כדוגמת סבא שלי לא הורשו לצאת לחזית להילחם 
נגד הנאצים, אף שהיו בגיל הגיוס. רבים מהם יחלו לכך רק 
והמתמשכת במחנות  לגסיסה האטית  קץ לסבלם,  כדי לשים 
הכפייה ובבתי המאסר. הם מוזכרים בשירו של גאליץ' ׳בלדה 
קונטר־ שפירושם  הָקה.ֵאר.  התיבות  בראשי  התמיד׳  אש  על 
פיו  שעל  בחוקה  אישום  סעיף  המהפכה,  מתנגדי  רבולוציה, 
מוקיע  גאליץ'  החשאית.  המשטרה  ידי  על  המונים  נאסרו 
מדוכאים,  אנשים  רק  שקיימים  במקום  הגבורה  מיתוס  את 
עצמם  את  להקריב  אותם  מעניין  זה  אין  סובלים.  מפוחדים, 

מירי ליטווק 

מי כאן גיבור?   

מתוך 'בלדה על אש התמיד' מאת אלכסנדר גאליץ'*
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אינה  העתידית  העולם  חלוקת  לברלין.  ולהגיע 
הולכים  בשיר  המגפיים  לכן  ראייתם.  בתחום 

לברלין ריקים, ללא אדם:

ַזְּמִרי ֲחצֹוְצָרה, ַזְּמִרי!
ִׁשיִרי ַעל ּפֹוִלין ֶׁשִּלי!

ִׁשיִרי ַעל ִאִּמי ַהְּמתּוָקה
ָׁשם ְּבבֹור ַהְּסִפיָגה! 

ֲחִזית ַהְּקָרב הֹוָמה - 
ּפֹוְסִעים ְׁשֵני ַמָּגַפי 
ׁשֹוֶאֶגת ֵאׁש ָרָמה - 

ּפֹוְסִעים ֵהם ִּבְלָעִדי!  

ִלְגַדת ָנָהר ַמְבִהיק
ִמָּטה - ִּכָּכר ָירֹק,

ָיֵׁשן ַחָּיל ָוִתיק,
ְלמּוד ְקָרבֹות ָוִתיק -

ִלירֹות ְוַלֲהרֹג!
 

ַּבֶּדֶרְך – ְּתַואי ָׁשחּוק –
ִלי ֶּפֶסק ַאֲחרֹון,

ַרק ֵאין ָׁשם ַּכָּנהּוג
ׁשּום לּוַח ִזָּכרֹון.

אחרי אסירי המחנות נשאר רק תוצר עבודתם: 
עצים כרותים על גדות נהרות רוסיה שמשמשים 
כוח  היו  האסירים  כי  יחידה,  כמצבה  להם 

העבודה העיקרי בתעשיית העץ הסובייטית:

ַעל ָהאֹוּב, ַעל ַהַּקָמה, ְּבִסיִּביר ַהָּקָרה
ַעל ַּגֵּבי ַמֵּצָבה ֹלא ָיִניחּו ְּפָרִחים!

ַרק ְּכֵאׁש ָּתִמיד, ְּכאֹות הֹוָקָרה 
ִּגְזִעי ֵעץ ַהְּכרּוִתים ַעל ְּגדֹות ֻמָּנִחים!  

  

* אלכסנדר גאליץ' )1918-1977( משורר, תסריטאי, 
מחזאי וזמר, ביצע את שיריו בליווי גיטרה. ממוצא 

יהודי. כתב שירה מחתרתית אנטי־סובייטית. 

** אֹוּב, קאָמה – נהרות ברוסיה

מתוך הספר בהכנה אלכסנדר גאליץ׳ - אמן מחאה 
ליטווק  גאליץ' בתרגום מירי  המביא משיריו של 

ובליווי דברי הסבר.

מעשרה מורים למדתי

ֵמֲעָׂשָרה מֹוִרים 
ָלַמְדִּתי ְלַהְׁשִּכים ָּכל ֹּבֶקר
ְלָבֵּתי ְנִדיִבים ְוִלְפֹׁשט ָיִדי

ְלַמְּתַנת־ִחָּנם.

ֵאין ּבּוָׁשה ְּגדֹוָלה ַּבֲחָזָרה 
ַעל ַסף ִּפְתֵחי־ְנִדיִבים,

ּבּוָׁשה ִלְגֹנב.

ִמָּכל ַהָּממֹון ָהַרב ֶׁשָּצַבְרִּתי
ֶאְבֶנה ֵהיָכל ָלָבן

ֵמֶאֶבן ְירּוַׁשְלִמית,

ַׁשְבֶׁשֶבת ְיֻרָּקה ֶאְתֶלה
ַעל ַׁשַער ַהֵהיָכל ְוָכל ָׁשָעה

ַאִּביט ָּבּה ִּכְמֻׁשָּגע 

ִלְראֹות ִאם אּוַכל 
ָלׁשּוב ַהַּבְיָתה

ַלֲארּוַחת־ָצֳהַרִים.

יהודה ניב

בשעת הליכה

ִּבְׁשַעת ֲהִליָכה 
ֶאל ַמְחַׁשֵּכי ִמְנָהרֹות,

ֵיׁש ֶׁשֹּתאַחז ִּבי 
ִּבְזרֹוַע ֲעָנִקים ַמְלַּכת ָהֵאיָמה 

ְוִׂשְמָלָתּה ַהְּמֻפֶחֶמת 
ַּתְׁשִחיר ְּבָנֵקל 

ֶאת ִּבְגִדי ֶהָחָדׁש.

ֵעיַנִים ָיפֹות ֵיׁש ָלּה,
ְׁשֵני ִעְנָּבִרים ְׁשֹחִרים ְּכֶפָחם

ְונֹוְצִצים ְּבִלי ֲהפּוגֹות. 
ְּכֶׁשָהִייִתי ֶיֶלד 

ָחַׁשְקִּתי ָּבֶהם, ָחַׁשְקִּתי ָּבּה 
ְוָרִציִתי ִלְתלֹׁש 

ֶאת ָהִעְנָּבִרים ַהָּיִפים 
ִמְּמקֹוָמם.

ָעְמָדה ָלּה 
ָאז ְזכּות־ָאבֹות, 

ֶׁשֹּלא ָהִייִתי ָּגבֹוַּה ַמְסִּפיק 
ְוֹלא ָקַרְבִּתי ְלַסְנֵטָרּה, 

ַעָּתה ָּגַבְהִּתי 
ַוֲאִני ְמַפֵחד.

ב־
ר 

או
ה 

וא
 ר

 
 

מתוך: כל פעם שבורחת ממני מחשבה
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עדו בוקלמן

*

ַמֲעֶלה ְּכַחְלַחל, ֵקֵרַח, ָרץ   
ַאַחר ִׂשיַח 

ְּדמּוי ֶּגֶפן־ָימִּתיכֹון, ַעְלָעָליו
ְמֻטָּלִלים

ּתֹוכֹו ָמֵלא ִּפְטּפּוט 
ָהַאְנקֹוִרים

ִּכי ָהעֹוָלם ֹּפה
טֹוב

ָמקֹום ּבֹו ַהָּלׁשֹון
ִמְתַּדְגֶּדֶגת

ְמַדְגֶּדֶגת
ָּת׳ַרְגַלִים ְלַמֵהר

ַּבַּמְדֵרגֹות, ִמן ֶהָחֵצר
ְלָאן? ֶאל ַהֶחֶדר

ַּכּמּוָבן, ֶּדֶרְך ַהָּלָבן,
ָּכֶזה ִמין ִׁשיר

*

ְּבַדְרִּכי ֲחָזָרה ֶאל ַהֶחֶדר ֲאִני
עֹוֵבר

ְלַיד ִׂשיַח־
ַהִּצּפֹוִרים, ְמַחֵּׁשב

ְלָעֵרב     
ֶאת ַהְּכֵאב: ִאם ֶאְמַעד

ַהְיֵׁשר
ַעל ְיבֶֹׁשת ֶהָעָנף ַהּזֹאת

ִּתָּׁשַמע ְצָוָחה
ֶׁשִּתְׁשַּתֵּבר

ֶאְלתֹוְך מּוִסיַקת ַהַּמְקֵּפצֹות 
ֶׁשל ֶהָחֵצר

מתוך: מהלך מלודי

מיקי הראל

גבול המותר

ִּביֵמי ֹאֶבְך ְמַסְּמִאים
אֹוֵזל ֶצַבע ַהָּפִנים

ֵׂשָער ֲחַסר ָּבָרק, ָעמּום
ֹלא צּוָרה, ֹלא ּגּוף

ְּבֶמְרַחק ָמה
חֹוָצה ְנִתיֵבנּו 

ְנִמָּיה ֲאֻרַּכת ָזָנב
ְמַסֶּמֶנת ְּגבּול ַהֻּמָּתר

ְּגבּול ָהֶאְפָׁשר

קפלי הזמן

ְּבֹׁשֶרׁש ַּכף ַהָּיד
ּפֹוֵעם 

ּדֶֹפק ָמִהיר 
ֻחְמִצי צֹוֵרב ֵמָרָעב

ַּגְעּגּוִעים
ֶנְחָּבִאים ֵּבין
ִקְפֵלי ַהְּזַמן

ִּבְׁשֵמי ַהחֶֹׁשְך -
ּכֹוָכִבים ִנְׁשָּכִחים

ֲארּוִגים
ִּבְרָׁשתֹות ִעם ֹחִרים 

ְקַטְנַטִּנים

 

מתוך: לדוג ירח
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ירון רביד

מדינת כל...

ְמִדיַנת ָּכל אֹוֲהֶביָה, ִׁשיֵרי ֶאֶרץ ְנַזֵּמר
ְמִדיַנת ָּכל מֹוִקיֶריָה, ְּבעֹוד ֶאְקִזיט ִנְתָּפֵאר

ְמִדיַנת ָּכל ַיִּקיֶריָה, ָּכל ָחָלל ֲאֶׁשר ָנַפל
ְמִדיַנת ִמְתלֹוְנֶניָה, ֶׁשּיֹוְׁשִבים ַעל ַהַּסְפָסל

ְמִדיַנת ָּכל ַהּׁשֹוְטִרים, ֶׁשַּמִּזיִעים ַעל ַהּסּוִסים
ְמִדיַנת ָּכל ַהּפֹוְׁשִעים, ַהַּגָּנִבים, ָהַאָּנִסים

ְמִדיַנת ָׂשֵרי ִחּנּוְך ִעם עֹוד ֵרפֹוְרָמה ֹלא ֻמְצַלַחת
ְמִדיַנת ָׂשֵרי אֹוָצר ֶׁשְּמַרְּפִדים ָלֶהם ַּת׳ַּתַחת

ְמִדיַנת ָּכל ְיהּוֶדיָה, ַהְּלֹאם ֲהִכי ֲהִכי
ְמִדיַנת ָּכל ְלֻאֶּמיָה, ֶׁשּיֹוְׁשִבים ּוִמְתַוְּכִחים

ְמִדיַנת ָּכל ָהֶאֶנְרְּגָיה, ַּגז ִטְבִעי ֵיׁש ֹלא ְמַעט
ְמִדיַנת ָּכל ַהִּסיֶנְרְּגָיה, ֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת

ְמִדיַנת ַהְגָּדרֹוֶתיָה, ֵיׁש ְׁשָבִטים ְוֵיׁש ָּדתֹות
ְמִדיַנת ַהְסָלמֹוֶתיָה, ִׁשּגּוִרים ְוַהָּצתֹות

ְמִדיַנת ַהִּמְבָצִעים, ָּכל ָעׂשֹור ְׁשֵּתי ִמְלָחמֹות
ְמִדיַנת ִעּתֹוָנִאים, ְוֵאיְנְספֹור ַהֶּמְמָׁשלֹות

ְמִדיַנת ִצְקצּוק ָלׁשֹון, ְצִריָכה ָלקּום עֹוד ַוֲעָדה
ְמִדיַנת ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר, ַיאְלָלה ַּתֲעֶׂשה טֹוָבה
ְמִדיַנת ַהַהְבָטָחה, ֵיׁש ָלנּו ֹּפה ַעם ְסֻגָּלה 

ְמִדיַנת ַהִּבָּטחֹון, ְועֹוד ִאָּמא ַׁשּכּוָלה

ְמִדיַנת ַהֲחלֹומֹות
ְמִדיַנת ַהִחּדּוִׁשים
ְמִדיַנת ַהְּמִריבֹות
ְמִדיַנת ַהְּמיָֹאִׁשים

ָהָיה ָחזֹון ַעל ַהִּמְרֶּפֶסת, ִעיר ִמְקָלט ְלַעם ָרדּוף
ָמה ֶׁשִּנְׁשָאר ֵמֶהָחזֹון ֶזה ְּבִעָּקר ַהְרֵּבה ֵטרּוף

מתוך: למלא את הרווח
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ִּבתיה לוין

*

ַעד ֶׁשַהָּמֶות ַיְפִריד ֵּביֵנינּו,
ֶּבֱאֶמת ַיְפִריד,

ֶאָּלא ִאם ִנְתַאֵחד ְּבֶקֶבר
ַאִחים –

ּגּופֹוֵתינּו ְמֻפָּׂשקֹות
ְּבֶבֶטן ָהֲאָדָמה

ְּכמֹו ַאֲחֵרי ַמֲעֵׂשה ַאֲהָבה ַאְרָכִאי,
ַמֲעֶטה ִּפְרחֹוִני, ִצּפֹוִרים ְמַצְּיצֹות –

ֹלא ֶאְתַנֵּגד ְלַאֲהָבה ָּכזֹאת
ַאְלמֹוִתית.

ַּגם ִאם ַּפַעם ַּבַחִּיים ְּכֶהֶרף
ַעִין.

*

ֲעטּוָפה ְּבַאֲהָבְתָך    
ְּכמֹו ֵזר ְּפָרִחים ֵעיֻרִּמים ַהֻּמָּצע

ִלְמִכיָרה ְּבַנְילֹון
ָׁשקּוף.

*

ַּבָּׁשִנים ֲהִכי ָיפֹות
ֶׁשל ַחַּיי

ְלנַֹכח ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ַהִּמְתַרֲחִׁשים
ַמָּמׁש מּול ֵעיַני

ְוַהּנֹוְכחּות ַהּכֹה ְּברּוָרה ֶׁשל ָהֱאֹלִהים
ַהְּמתֶֹעֶדת ְּבִׁשיַרי –

ֲאִני ִמְתַנֶהֶלת ָּכָרִגיל. ִּכְמַעט
ֹלא רֹוִאים ָעַלי.

 

מתוך: יוכבדבתפרעֹה

מיקי הראל

גבול המותר

ִּביֵמי ֹאֶבְך ְמַסְּמִאים
אֹוֵזל ֶצַבע ַהָּפִנים

ֵׂשָער ֲחַסר ָּבָרק, ָעמּום
ֹלא צּוָרה, ֹלא ּגּוף

ְּבֶמְרַחק ָמה
חֹוָצה ְנִתיֵבנּו 

ְנִמָּיה ֲאֻרַּכת ָזָנב
ְמַסֶּמֶנת ְּגבּול ַהֻּמָּתר

ְּגבּול ָהֶאְפָׁשר

קפלי הזמן

ְּבֹׁשֶרׁש ַּכף ַהָּיד
ּפֹוֵעם 

ּדֶֹפק ָמִהיר 
ֻחְמִצי צֹוֵרב ֵמָרָעב

ַּגְעּגּוִעים
ֶנְחָּבִאים ֵּבין
ִקְפֵלי ַהְּזַמן

ִּבְׁשֵמי ַהחֶֹׁשְך -
ּכֹוָכִבים ִנְׁשָּכִחים

ֲארּוִגים
ִּבְרָׁשתֹות ִעם ֹחִרים 

ְקַטְנַטִּנים
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)ההדגשה  בשמים  בקופסת  מצויים  אינם  יהודיים  ערכים 
שלי – ע"ל( מהודרת שביום שבת וחג פותחים ומתענגים 
על ריחם, אלא במציאות חיים יומיומית של קשיים ובעיות 

שבה הם מתעצבים ונשפטים" )עמ' 64(. 

ַרֶקָלה לּוַצאטֹו, בת המצווה, בעלת הזהות הכפולה,  והנה, 
ממש  היא  היחידה,  הבת  של  הגיבורה  יהודית־איטלקית, 
יופיה  )שיהושע אינו חוסך בתיאורי  קופסת בשמים שכזו 
בגולה.  יהודיים  בבתים  ורק  אך  להתקיים  היכולה  וִחנּה(, 
יכול  ביקורתי  כמה  למעלה  האמור  מן  מבינים  שאנו  ואף 
שברומן  נראה  הזה,  היהודי  הקיום  כלפי  להיות  יהושע 
הנוכחי הוא דווקא מתענג עליו ואיננו שש 
להעלות את רקלה לישראל ולהפכה לבעלת 
זהות אחת, ישראלית בלבד. כי החן והקסם 
המתעתעת  בזהותה  בדיוק  הם  רקלה  של 

כפי שמתואר במאמרו. 

רקלה היא בת יחידה להוריה ונכדה יחידה 
ואף שזו  ונוצרי.  יהודי  וסבתות  סבים  לזוג 
ריקרדו  אביה,  מקפיד  מעורבת  משפחה 
לומדת  היא  היהודי.  חינוכה  על  לוצאטו, 
שלה  מצווה  הבת  לטקס  ומתכוננת  עברית 
אזולאי  יעקב  הרב  בהדרכת  הכנסת,  בבית 
מישראל. יתר על כן, האב אוסר על רקלה 
להשתף בהצגת חג המולד של בית הספר, 
שבה יועד לה בשל יופיה תפקיד אם האלוהים, שבו כל כך 
רצתה. עם זאת, אין לנו רמז כלשהו כי ריקרדו הוא דתי, 
לוצאטו  משפחת  הוא,  נהפוך  בישראל.  מתעניין  או  ציוני 
רבנים  של  איטליה  מצפון  שורשית  יהודית  משפחה  היא 
גם  לה  שיש  הרמח"ל(  עד  ודאי  )המגיעה  מקרא  ופרשני 

שורשים בהיסטוריה האיטלקית הכללית.

קלאסי  תפקיד  ממלאת  לוצאטו  משפחת  כי  לומר  אפשר 
את  יהושע,  לדברי  כך,  כל  המרגיז  כפול־זהות  יהודי  של 
יודעים בדיוק  הגויים שבקרבם הם חיים, כי מעולם אינם 
מי הם. ברומן זה מוכיח הנהג של משפחת לוצאטו, איטלקי 
שורשי בשם פאולו, את רקלה כשהוא מסיע אותה לאתר 
סקי בצפון, על שאינה מכירה את שמות העיירות שבדרך. 
תרצי.  לא  ואם  תרצי  אם  שלך,  המולדת  היא  "איטליה 
את  לשמור  חייבת  ואת  שלך,  האם  שפת  היא  איטלקית 
הוא  שלישי  ובגוף  אותה."  תעזבי  אם  גם  בתוכך  איטליה 

מצד זה
עמוס לויתן

"

את בתך יחידתך, אל נא תיקח

הנובלה הבת היחידה מאת א"ב יהושע )עורך: מנחם פרי, 
 )2021 המאוחד,  הקיבוץ  קריאה/  סימן  החדשה,  הספריה 
חושפת דילמה בעולמו של יהושע הסופר וההוגה. בהגותו 
שבאה לביטוי בספרי עיון שכתב בזכות הנורמליות )1980( 
יהושע  מצטייר   )2008( מולדת  אחיזת  בספרו  ובמיוחד 
כמבקר חריף של הגלות וכחסיד של לאומיות טריטוריאלית 
שם  במאמרו  נורמלית.  במדינה  רק  להתקיים  היכולה 
קובע  האנטישמיות"  תשתית  של  והבנה  לזיהוי  "ניסיון 

יהושע כי מבנה הדת היהודית, כפי שעוצבה 
בקרב  לחיות  ליהודי  מאפשר  בבל,  בגלות 
לטריטוריה  זיקה  לקיים  בעת  ובה  הגויים 
והטקסים.  התפילות  באמצעות  מדומיינת 
זהות וירטואלית ומתעתעת זו, שאינה מובנת 
האנטישמיות  מקור  לדבריו,  היא,  לגוי, 
שיגעון  כדי  עד  היהודי  ושנאת  השורשית 
"האם  שם  שואל  יהושע  היום.  ועד  מאז 
היהודי  הייחודי  במבנה  משהו  לתקן  אפשר 
הווירטואלית  זהותו  את  לצמצם  מנת  על 
לעם  מפעם  חשיפתו  ואת  הגבולות  חסרת 
לאגרסיה רצחנית כמו זו שהכרנו בשואה?" 
ותשובתו היא "אין לי כל ספק שההתקבצות 
מצמצמת  בישראל  היהודי  מהעם  חלק  של 

באופן ניכר ומבורך את מידת הווירטואליות והמדומיינות 
שבמרכיבי הזהות היהודית הקלאסית" )עמ' 39(; טריטוריה, 
יותר  לשון ומסגרת חיים משותפת, קרי "אחיזת מולדת", 
מן הדת, הם המרכיבים החיוניים ללאומיות נורמלית שהיא 

התשובה לאנטישמיות. 

עם  בפולמוס  יותר  עוד  ממוקד  ביטוי  מקבלים  דבריו 
יהודית־ישראלית  בנושא, במאמרו "סערה  יהודי אמריקה 
בוושינגטון". בהרצאה שנשא בפני ארגונים יהודיים אמר 
יהושע: "הזהות היהודית בישראל, שאנו קוראים לה הזהות 
הישראלית, מתמודדת עם כל מרכיבי החיים דרך המסגרת 
ולכן  מוגדרת.  בטריטוריה  מדינה  הריבונית של  המחייבת 
מלא  ערוך  לאין  הוא  החיים  בתוך  שלה  היישום  היקף 
)עמ'  אמריקני"  יהודי  של  מיהודיותו  משמעותית  ורחב 
63(. ובהמשך, וזה חשוב לענייננו: "מה שביקשתי להבהיר 
למארחי האמריקנים, אולי בלשון בוטה מדי, הוא שבשבילי 
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כותב עליו: "אורות המכונית מאירים את פניו היפות של 
"אהבת   .)57 )עמ'  חזק"  בו  אחזה  הנהג, שאהבת המולדת 
"אחיזת  של  אחר  ניסוח  הוא  חזק"  בו  שאחזה  המולדת 

מולדת" כשם ספרו העיוני של יהושע. 

ובאמת, רקלה, שלא כמו פאולו, איננה מצטיינת באחיזת 
מולדת חזקה, לא של איטליה ולא של ישראל, אבל הזיקה 
ביניהן חשובה לה. כאשר מלמד אותה הרב אזולאי לקראת 
)"עלינו  לשבח"  "עלינו  תפילת  את  המצווה  בת  טקס 
לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו 
שם  שלא  האדמה,  כמשפחות  שמנו  ולא  הארצות  כגויי 
חלקנו בהם, שהם משתחווים להבל ולריק ומתפללים אל 
מלכי  מלך  לפני  ומשתחווים  כורעים  ואנו  יושיע,  לא  אל 
המלכים..."( וסבא ארנסטו הנוצרי מבקש ממנה לתרגם לו 
את תוכנה, היא נבוכה ומתחילה לגמגם. הסבא מנחש מדוע 
ואומר לה: "זאת בעצם תפילה נגדנו, הנוצרים. מזל שהיא 
תושמע בעברית ולא באיטלקית, אחרת יהיו אורחים שאולי 
ייפגעו" )עמ' 50(. הסבא אינו נפגע, אלא דווקא משועשע, 
אבל רקלה אינה שלמה עם תפילה גזענית שכזו ומבקשת 
פגיעה  בו  שאין  יותר,  אנושי  אחר,  טקסט  לחפש  מהרב 
תהילים  מזמור  את  ומוצא  לבקשתה  נענה  הרב  בגויים. 
]"למנצח מזמור לדוד. עד אנה ה'  זו  י"ג כמתאים למטרה 
תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני..."[ )עמ' 144(.

בניגוד  הוא  גם  עומד  זה  פרשני  טקסטואלי  פתרון 
הנזכר  במאמרו  הגולה.  מיהודי  יהושע  של  לדרישותיו 
למעלה "סערה בוושינגטון" הוא כותב: "אני חוזר ומעלה 
זה  ליברלים  יהודיים  בחוגים  כי  הטקסטים,  עניין  את 
נעשה לאחרונה העוגן החשוב ביותר... דווקא כמי שעוסק 
האדרת  בין  המסוכן  הפיצול  על  מתקומם  אני  בטקסטים 
שאני  הטקסטים  היומיום...  חיי  של  והקטנתם  הטקסטים 
תקציב  ספר  למשל,  הם  בהם  לעיין  לישראלים  מציע 
)אחיזת  הכנסת"  חוקי  או  צהל,  של  האתי  הקוד  המדינה, 

מולדת, עמ' 66(.    

והנה, כאשר אני חוזר אל אותו מקום בספר הבת היחידה, 
"ספר  על  מולדת  באחיזת  הנאמר  את  להדגים  כדי  וכאילו 
ישראלי פשוט,  "בזמר  אזולאי  פוצח לפתע הרב  התקציב", 
בשיר ישראלי החביב על הבנות יותר ממזמורי הקודש", שיר 
והשיר  דור.  בת  דתיה  מאת  אני'  נשאר  תמיד  'אני  הילדים 
הילדותי המוזר, המשובץ כאן במלואו )עמודים 147-144(, 
במקביל למזמור תהילים י"ג, משמש מעין ייצוג של ישראל 

הרדודה לעומת הגולה המתוחכמת.        

מהסבא  מתנות  ורקלה  ריקרדו  מקבלים  המולד  לחג 
והסבתא הנוצרים. האב מקבל מפה צבעונית של האלפים 
האיטלקיים בגבול אוסטריה. מפת פלסטיק קשיחה וחסינת 
הנופש  אזור  מפת  זוהי  מתקמטת.  לא  אך  מתקפלת  מים, 
שאליו הם מתכוננים לצאת. האב מתרגש מן המתנה ומחבק 
שתי  פאולה  מסבתא  מקבלת  רקלה  ארנסטו.  חותנו  את 
קטן,  תוכי  מתרונן  שבתוכו  מוזהב  כלוב  האחת,  מתנות: 

שאולי יהיה מוכשר לדבר בשתי שפות. והשנייה, ספר הלב 
של דה אמיצ'יס בהדפסה ישנה, מלפני המלחמה העולמית. 
כרך גדול ומהודר, מלווה ברישומים. גם רקלה מתרגשת, 
52(. שתיים מתוך   ,51 )עמ'  ומנשקת את הסבתא  מחבקת 
שלוש המתנות, מפת הכבישים, שהיא מעין מפת מולדת, 

וספר הלב הפטריוטי, הן מתנות המחזקות את האחיזה בנוף 
ובתרבות של המולדת האיטלקית. ואילו המתנה השלישית, 
מעשה שטן, התוכי, שהמתין לרקלה בבית סבתה, ושחשבה 
עם  רקלה  נשארת  וכך  לו.  וברח  פרח  ללמדו שתי שפות, 
הלב האיטלקי ועם ציור של התוכי שציירה בשיעור לציור 

)עמ' 132, 138(.  

על  נאבקת  היהודייה־ונציאנית,  האחרת,  הסבתא  גם 
לרב  אומרת  היא  וכך  באיטליה.  נכדתה  של  הישארותה 
משתדך  היה  כי  לה  והמגלה  בביתה,  המתארח  אזולאי, 
שנים:  עשר  לה  לחכות  צריך  היה  אפילו  לרקלה  ברצון 
שכבר  למישהי  שלך  הסבלנות  את  בבקשה  "תשאיר 
נמצאת בישראל. רקלה היא הנכדה היחידה שלי ואני לא 
ממילא  בה  שיש  הקודש,  בארץ  אפילו  להיעלם  לה  אתן 
יותר מדי יהודים. צריך לשמר גם כמה יהודים באיטליה, 
אחרת ישכחו האיטלקים שהיינו קיימים" )עמ' 150(. זוהי 
ששורשי  יהודית־גלותית־טרום־ציונית־קלאסית,  גישה 
נעוצים בה. המילה  ישראל בעמים  "תורת התעודה" של 
המילים  את  וזו  "שמרים"  המילה  את  מהדהדת  "לשמר" 
"הׂשאור שבעיסה", תפקיד שיעדו לעצמם היהודים בקרב 

העמים.

באופן אסוציאטיבי משתלבת בהמשך גם האפיזודה הבאה, 
לקראת סופה של הנובלה. אביה של רקלה הוא עורך דין, 
השותף עם אביו, סרג'ו לוצאטו, באותו משרד. בראשו של 
האב התגלה גידול )רקלה קוראת לו "תוספת"( והוא מאושפז 
עתה בבית הסבתא בוונציה לאחר ניתוח שעבר. רקלה והסב 

א״ב יהושע, צילום: ערן רותם
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נורית גרץ מלווה את עמוס עוז ויצירתו כבר שנים רבות בתור 
קוראה, חוקרת ַוֲחֵבָרה. אולי דווקא משום כך לא היה לה קל 
שישה־ סיומים,  שני  הקדמה,  בו  יש  הזה.  הספר  את  לכתוב 
עשר פרקים, אחדים קצרים ביותר, וכל אחד מלווה בציטטות 
מקדימות. המחברת עצמה מודה כי התקשתה בכתיבה. "כבר 
חודש אני תקועה בפרק אחד ולא מצליחה לצאת ממנו, כאילו 
לא מצליחה לתת לגיבורה הזאת, שהיא אני, לחיות במציאות 
כמו שהיא, אבל  גם לדמיין אותה כמו שהיתה צריכה להיות." 
את  שתכתוב  עצמו  עוז  של  מהבקשה  כנראה,  נובע,  זה  כל 
הביוגרפיה שלו ומאי רצונה הראשוני לעשות כן. והיו לו כמה 
עליו  תכתוב  שלא  מותו,  אחרי  רק  תתפרסם  שהיא  תנאים: 
מדי את  בן אדם שאוהב לשמוע  זה  )"תכתבי,  טובים  דברים 
עצמו"( ושתהיה שונה )מביוגרפיות אחרות(. והיא מתלבטת, 
עצמו".  על  הכל  שכתב  אדם  בן  על  לכתוב  אפשר  "מה  כי 
לבסוף הם מתפשרים. היא תכתוב אבל לא ביוגרפיה, אלא רק 
"מין שיחה כזאת בין שני אנשים, שתי ביוגרפיות והיסטוריה 
אחת. שיחה שנמשכה ארבעים וחמש שנים ועדיין לא נגמרה."  

מה שאבד בזמן ביוגרפיה של ידידות מאת נורית גרץ )עורכים: 
בוודאי  תעניין   )2020 דביר,  שוורץ,  ויגאל  קינן  שלומיציון 
פרופסור  היא  )גרץ  מחקריים  שונים:  מהיבטים  רבים  אנשים 
אמריטה, חוקרת ספרות ובקיאה ביצירתו של עוז(; ציבוריים 
היסטוריה  של  שנים  וחמש  ארבעים  על  משתרעת  )היא 
הסופר  של  אלמנתו  )היא  משפחתיים  ישראלית(;  ופוליטיקה 
עמוס קינן, והיא מספרת כאן על שתי המשפחות(. אבל דווקא 

_________________

* רשימה זו נכתבה לפני הופעת ספרה של גליה עוז, דבר המתחפש לאהבה, 
ואינה קשורה בשום צורה עם ספר זה. 

המשפט  בבית  מתעכבים  הם  בדרך  אולם  לבקרו  נוסעים 
לאיטליה  שהסתנן  אלבני  למהגר  סנגור  הסב  משמש  שם 
והתחתן עם אישה איטלקייה שילדה לו בן. בכניסה לבית 
המשפט מציג הסב את נכדתו לפני השופטת וזו שואלת אם 
רקלה מתכוונת להיות עורכת דין כמו סבה ואביה, ורקלה 
על שאלת  כמוך".  דין, אלא שופטת  עורכת  "לא  משיבה: 
השופטת את מי תרצי לשפוט, היא עונה "את כל מי שזקוק 
לצדק". המקרה של המסתנן האלבני נוגע ללבה של רקלה 
והיא משתעשעת אף במחשבה שמשפחתה העשירה תיקח 
על עצמה את גידולו של הילד הזה שהוא "קצת מוסלמי 
161(. פניה  יהודי" )עמ'  יוכל להיות קצת  נוצרי גם  וקצת 
של רקלה, אפוא, אינם להיות סנגורית של מקרה מסוים, 

אלא לעשיית צדק אוניברסלי.  

לאחר  האב  אצל  הביקור  הוא  הספר  את  החותם  הפרק 
והוא שוכב  החבישה  הוסרה  כבר  הקירח  הניתוח. מראשו 
המשפחה  כלבת  שוכבת  המיטה  לרגלי  ומנמנם.  צדו  על 
יונק  השנה  שהמליטה  היחיד  שהגור  דיאנה,  המבוגרת 
ממנה. רקלה שואלת את אביה למי יימסר הגור והוא משיב, 
במיטה  נשכבת  היא  לו."  תדאגי  את  אחד.  לאף  "בינתיים 
לצד אביה והוא אומר "הנה התינוקת חוזרת" והיא מקוננת 
"אתה תשאיר אותי לבד..." בחדר שורה תחושת היחידות 
ורקלה  האב  של  הצפויה  לכתו  אחרי  בעולם  והלבדיות 
הקודש  רוח  לכתו תצטרך לחפש את  כי אחרי  לו  אומרת 
בעולם - אולי בירושלים - זו שלא נתן לה לחבק בהצגת 
חג המולד. האב בדבריו האחרונים אינו מתפייס אלא נשמע 
רוח  "אין שום  כולה:  בנובלה  היה  כפי שלא  וחמור  תקיף 
קודש בירושלים, גם לא בשום מקום אחר. אולי קראו לה 
רציתי  לא  לכן  רגילה.  רוח  שם  נשבה  אבל  הקודש  רוח 
שתציגי את אם האלוהים, שלא תאמיני שבאמת היתה פעם 
רוח קודש, ושאולי היא יכולה לחזור ולהביא עוד אלוהים 

לעולם" )עמ' 164(.

רקלה משלימה עם דברי אביה וכל מה שהיא מבקשת זה 
"לא ללדת את אלוהים, אלא אח, פשוט אח, שיהיה איתי 

כשאתה כבר לא תהיה" )עמ' 165(.

הספרות  בחקר  ישראל  פרס  כלת  דב,  בן  ניצה  פרופ' 
לשנת תשפ"א )ואנו מברכים אותה בהזדמנות זאת( כתבה 
בחתימת מאמרה ב'תרבות וספרות' על הספר ״הפתרון הוא 
15.1.21( כי "הפתרון לריבוי הצבעים,  )'הארץ'  ירושלים״ 
ובלבול  המשפחתיות  ההשתייכויות  והמולדות,  האמונות 
קודש  רוח  התגלתה  שם  רק  הרי  ירושלים.  הוא  הזהויות 
שהולידה לאם האלוהים את האלוהים." דברים העומדים, 
כפי שאנו רואים, בסתירה גמורה לדברי ריקרדו על ערש 
מותו, הכופרים מכל וכל ברוח הקודש, אם בירושלים ואם 

בכל מקום אחר.  

אם לסכם, אומר כי יהושע בנובלה יפה זו, בת זקונים של 
יצירתו, הלך יותר אחר לבו מאשר אחר שכלו )במודע או 
שלא במודע(. שכלו מצווה על "נורמליות" אידיאולוגית, 

אבל לבו הולך שבי אחר "תיבת בשמים" רומנטית, אולי, 
ששמה רקלה לוצאטו המצודדת. אחר מזמור תהילים ולא 
אחר הפזמון של דתיה בת דור, אחר נופי איטליה הנפלאים 
במרומי הדולומיטים ולא אחר נופה הצחיח של ירושלים. 

השם "הבת היחידה", וזה כנראה לא במקרה, מהדהד את 
יחידך אשר  את  בנך  נא את  "קח  אלוהים לאברהם:  דברי 
שם  והעלהו  המוריה  ארץ  אל  לך  ולך  יצחק  את  אהבת 

לעולה..." )בראשית כ"ב(.

ויהושע כאילו אומר כאן ההפך - את בתך יחידתך, אשר 
אהבת, אל נא תיקח אל ארץ המוריה ואל נא תעלה אותה 

שם לעולה...

לכאורה הדברים אינם מסתדרים רעיונית. אבל הם נכונים 
ואיננו  הכרעה,  בלי  מסתיים  הספר  אמנותית.  ונפלאים 
יודעים את אשר יקרה בעתיד. אבל כמו כל תיקו, הסטוס־

קוו הגלותי נשאר על כנו.      
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מוטיבים  אלא  אותי,  סקרנו  שבספר  הגדולים  הנושאים  לא 
סמויים מעין, רגישויות נסתרות בחייו של עוז. סדקים ושברים 
שלא נחשפו קודם בפני מי שכלפי חוץ נצטייר עז פנים, יפה 
תואר נחוש ומהוקצע. אמנה אחדים מהם בסדר הופעתם בספר.

לעולם לא ינתק קשר 

נורית גרץ מספרת כי לאחר מלחמת ששת הימים החלה לחקור 
יצירתו של עוז. לשם כך ביקשה לנבור בארכיון הפרטי  את 
שלו בקיבוץ חולדה. קדמו לכך שיחות טלפון שקיימו השניים.

"למעשה עוד לפני הפגישות בקיבוץ חולדה התחילו שיחות 
ששמר.  הוא  זה  היה  הקביעות  על  שלנו.  הקבועות  הטלפון 
כל כמה זמן טלפון. בדרך כלל בדיוק ביום ובשעה שחשבתי 
אותו  שאלתי  יצלצל.  בטח  הוא  היום  עמוס?  עם  מה  לעצמי 
יום אחד. 'שמת לב שיש בינינו מין טלפתיה כזאת?' הוא לא 
שם לב. אבל אחר כך הבנתי שלא היתה שום טלפתיה. פשוט 
כל שבוע ביום קבוע – ביום ראשון בשעה שמונה וחצי היה 
מצלצל. בחורף, בקיץ, בימי חול ובחגים במשך שנים על שנים. 

במשך השנים הללו הבנתי, הוא לעולם לא יפסיק לצלצל, לא 
ינתק קשר.  כי הוא לעולם לא  חשוב מי בצד השני של הקו, 
לאחר שנים של הכרות עמו, ידעתי שעמוק בקרקעית, מתחת 
לכל זה, נמצאת האמא שקמה ועזבה והשאירה אותו לבד והוא 

לעולם לא יעשה את זה לשום אדם. לא יעזוב" )עמ' 44(.

מדובר באמו של עוז, פניה, שהתאבדה בהיותה בת 39 והוא 
לאחר  חייו.  כל  אותו  עזבה  שלא  טראומטית  חוויה   .12 בן 

התאבדותה נשלח כילד חוץ לקיבוץ חולדה. 

הייתי הומלס  

מבלה  היתה  וכילדה  מהקיבוץ  באו  גרץ  נורית  של  הוריה 
הגשמה  היו  נעוריה  חלומות  סבתה.  אצל  רבות  חופשות  בו 
בקיבוץ. על פי ספריו של עוז, ארצות התן ומקום אחר, הכירה 
גם את החברים בקיבוץ חולדה. "האיש הערירי בחדר הרווקים. 
האיש היושב על כיסא נוח ועל פניו הבעה של 'אמרתי לכם'. 
וזה שכותב פרק חדש בספרו על הקיבוץ בתמורות העיתים. 
המסירות  ומאחורי  שנאה,  מתחבאה  שלהם  הדבקות  מאחורי 
שאלה  אחד  יום  עוז."  עמוס  עליהם  כתב  כך  שלטון.  תאוות 
את עמוס ונילי אשתו אם יקבלו אותה לחולדה; שניהם ביקשו 
להניא אותה מהרעיון בטענה שאינה מתאימה. כעבור שנים 

האשימה את עוז בשבר חלום הקיבוץ שלה.

"'למה כל הגיבורים שלך בארצות התן עלובים מגוחכים או 
אלימים?' שאלתי אותו והוא הכחיש. 'זה לא נכון, אני לועג 
להם מתוך אהבה ואני אוהב אותם מתוך שנאה.' אולם אני לא 
ויתרתי: 'אבל אתה תקפת את המקום הזה שאהבת והאמנת 
הזה  המקום  לארץ.  לחוץ  נסע  ואביך  אחרי שאמך מתה  בו. 
שנתן לך בית ומשפחה. ניסחת כל כך יפה את מה שהקיבוץ 
היה בשבילך, וגם בשבילי, ואז שילחת את התנים והכלבים 

והנחשים" )עמ' 51(.

Michiel Hendryckx :עמוס עוז, צילום

שבעצם  היה.  כך  שלא  מתברר  נושא  באותו  אחרת  בשיחה 
מעולם לא היה מאושר בקיבוץ.

"עברו עוד שנים עד שהבנתי שטעיתי. זה היה אחרי שהתגלו 
פחד  לא  הוא  הסרטן.  מחלת  של  ראשונים  סימנים  אצלו 
שהוא  משהו  על  מה?  על  עונש  מעונש.  פחד  הוא  מהמוות 
'אני הייתי צריך לעזוב את הקיבוץ. אני  עשה. לפתע אמר: 
כל כך מתחרט שלא עזבנו את הקיבוץ כשהילדות עוד היו 
קטנות. היה להן רע שם לשלושתן. אני הייתי אגואיסט. אני 
תעודת  בלי  מקצוע,  בלי  הקיבוץ  את  אעזוב  שאם  פחדתי 
שיכון  בדירת  בתיכון  מורה  להיות  אצטרך  אפילו,  הוראה 
בעיירת פיתוח ואני לא אכתוב יותר. מזה פחדתי. והיום אני 
מתבייש בזה, הייתי צריך לחשוב עליהן ולא עלי" )עמ' 53(. 

על כך לא יכול היה לסלוח לעצמו וחשש כי ייענש. עוד קודם 
לו  אומרת  גרץ  כאשר  בקיבוץ.  רב  ֵסֶבל  סבל  חוץ  כילד  לכן 
כאן  מאמצים,  הורים  לך  היו  כאן  שלך,  הבית  היה  זה  "אבל 

גדלת." הוא משיב:

"כתוב בסיפור על אהבה וחושך ואני גם מספר את זה לכל 
לקיבוץ.  כשבאתי  אותי  אימצה  חולדאי  האנשים, שמשפחת 
האמת שהם אימצו אותי רק אחרי שהתקבלתי לחברות, אבל 
בשנים שהייתי ילד חוץ הייתי הומלס. לא היה לי לאן ללכת, 
אני יכול להגיד שמגיל שתים־עשרה הייתי בן בלי בית. לא 
היה לי חדר, לא היה לי מקום בעולם ואני הייתי מוכן לשלם 
הלכו  חולדה  ילדי  וחצי  שלוש  בשעה  בית.  בעד  דבר  כל 
הברית  וקראתי את  לספרייה  אני הלכתי   ... להורים  הביתה 
החדשה. אני הייתי בן בלי בית, אני באמת הייתי הומלס כמה 
שנים, אפילו בגדים לא היו לי. כי הקיבוץ לא שילם הלבשה 
לילדי חוץ. אלו היו שנים רעות מאוד, נורית. כמה רעות רק 

נילי יודעת" )עמ' 54(.   
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לימודים  בנסיעות  וגרץ  עוז  שהו  השמונים  שנות  בתחילת 
תחילה  הוא  הברית.  שבארצות  מסצ'וסטס  בברקלי  וכתיבה 
והיא כעבור שנתיים. תיאוריה מן העיר והסביבה שובים לב. 
"היתה לנו שם שנה נהדרת. טיילנו לאורך החופים ובסביבה, 
ביוסמיטי  היינו  צדפים,  אספנו  החוף,  על  ים  כלבי  ראינו 
הים  פירות  רציפי  על  משוגע  היה  )קינן(  שלי  עמוס  פארק. 
נכונה.  מנוחה  את  עוז  כתב  בברקלי  הדגים."  מסעדות  ועל 
למקום  לברוח  ורוצה  גרנות  בקיבוץ  יושב  יונתן  גיבורו 
הוא  בקיבוץ, בחדר המשפחה, בעבודה במוסך.  לו  צר  אחר. 
רוצה לקום וללכת. ולאן ילך אם לא אל המפרצים והגשרים 
האלה? מהרהרת גרץ בקוראה את הספר שהגיע אליה בעת 

שהיא עצמה שהתה בעיר.       

בינו לבין מבקריו

ַהְרֵּבה  הותקף  הוא  הוא.  נהפוך  מביקורת.  חסין  היה  לא  עוז 
לאחר  כי  כותבת  גרץ  מעט.  לא  נפגע  ָהַרָּבה  רגישותו  ובשל 
פרסום הר העצה הרעה, לגעת במים, לגעת ברוח, ועוד "החלו 
להגיע הביקורות הרעות, לפעמים אכזריות וגם אלימות." עוז 
ישנאו  לך,  כדאי  לא  דבר,  עלי שום  "אל תכתבי  אז  לה  אמר 
אבל  לכתוב,  התכוונה  לא  היא  אותי."  ששונאים  כמו  אותך 
כשעמליה כהנא־כרמון פרסמה מאמר התקפה חריף במיוחד, 
ענתה לה. כי המאמר הזה כוון במידה רבה גם אליה, כי היא 
שהמליצה לכרמון לקרוא את הר העצה הרעה ואמרה לה שזה 
עושה  לא  "סופר  מכהנא־כרמון:  מאוד  נפגע  עוז  חובה.  ספר 
דבר כזה לסופר, כי סופר יודע עד כמה יכול דבר כזה לשתק", 
)הנוכחי(  הזה  הספר  את  תכתבי  "אם  לגרץ:  אמר  עוד  אמר. 
תצטרכי לבלות קצת זמן עם האויבים הגדולים שלי... לשבת 
הרגישו  להם,  שהיתה  ארטילריה  בכל  בי  שירו  האנשים  עם 
צורך לפנות אותי, אני תפסתי יותר מדי מקום, יותר מדי זמן." 
אבל האמת היא, כותבת גרץ, שבין עוז למבקריו לא היה רק 
כעס אלא גם דיאלוג סמוי ושעוז למד מדבריהם. חלק גדול 
מחצי הביקורת המוקדמת היה מכוון לסגנונו וללשונו הגדושה 

והעשירה של עוז.

פחות  איננו  מוות  עד  בסיפור  'דבר  כתב:  קלדרון  "ניסים 
במידותיו מן הרב והגדול מאוד. השקט שקט מאוד, והלבן לבן 
מאוד, הזונות זונות מאוד והמרחבים מרחבים מאוד. פנים אינם 
עשויים להיות אלא טרשיים והצורות זועפות. שלושה סימני 

קריאה, ידידי, אינם משמעיים יותר מסימן קריאה אחד'." 

בכך הודה עוז בשיחה עם גרץ:

יותר  להיכתב  היה  צריך  מוות  עד  שהסיפור  חושב  "אני 
ואפילו פחות קישוטים  סימני קריאה כאלה  ועם פחות  נמוך 

והתפייטות. זה מה שאני מרגיש היום."

ולשירה חדד אמר
"כנראה הקשבתי לביקורות שאמרו לי תרגע קצת, תנמיך את 
הווליום, יכול להיות שזה השפיע עלי... הנמכתי את זה. שידבר 

כמו בן אדם. שלא ידקלם. שלא תהיה מין הפגנת עושר כזה." 

הארוך  המסע  החל  הללו  הביקורות  בעקבות  כי  מעירה  גרץ 

של עוז "מן השמים השותקים אל מקום אחד, איתקה הקטנה 
שבשכונת כרם אברהם בירושלים." המסע הביתה, אל סיפור 

על אהבה וחושך. 

שיעור לדוגמה

פרק מיוחד עוסק בהתאבדות האם בסיפור על אהבה וחושך. 
אני חורג כאן ממסגרת רשימתי ומייחד את דברי לאופן שבו 
עוז  של  אמו  ברומן.  הזה  הפרק  את  לתלמידיה  גרץ  מלמדת 
1952 בעת ששהתה בדירת אחותה  התאבדה בשישה בינואר 
ולמחרת,  גשם  ירד  הלילה  כל  בתל־אביב.  יהודה  בן  ברחוב 
הרופא  עצת  את  לקבל  החליטה  כי  לאחותה  אמרה  בשבת, 

ולצאת לטיול של שעה ברחובות. 

"את הטיול הזה בסיפור על אהבה וחושך אני קוראת מחדש 
זאת  מה  להם  להראות  כדי  שלי  התלמידים  עם  שנה  כל 
'נקודת תצפית',  מה זה 'מבט משולב', מה ההבדל בין ׳מספר 
לחווה'. ובעצם כל המונחים האלה שבתוכנית הלימודים הם 
איך  אהבה.  זאת  מה  אחר:  דבר  אותם  ללמד  כדי  תירוץ  רק 
אפשר להתמזג עם אדם אחר ולהיות גם בתוכו וגם מחוצה 
לו, גם חלק ממנו וגם רחוק ממנו. זה מה שרצו הגיבורים של 
עוז מאז ארצות התן, לגעת להתערבב. עברו שלושים ושמונה 
לזה,  להגיע  הצליחו  לא  והם  ספרים  ושמונה  ועשרים  שנים 
לתלמידים.  להראות  מנסה  שאני  מה  זה  אמיתית.  התמזגות 
איך עמוס עוז הצליח להתיישב בתוך הראש של אמו, לראות 
שאותו  הקטן  הילד  גם  להיות  זמן  ובאותו  איתה  יחד  הכל 
המבוגר שרואה  הסופר  וגם  לנצח,  כמה שעות  בעוד  תעזוב 
איך להתפצל לשלושה   – זה מה שאני מלמדת  את שניהם. 

אנשים שונים ולהיות שלושתם כאחד" )עמ' 134(.

נתתי לך מפתח

מחלת  על  קלות  לא  שיחות  הם  בספר  האחרונים  הפרקים 
פתע  ועלה  שצף  ומה  מת.  וממנה  מחדש  שהתפרצה  הסרטן 
יום אחד בתודעתו, היה צורך לבקש "מחילה וסליחה" מאחת 
שש־עשרה.  בגיל  הראשונה  חברתו  שהיתה  אילנה,  עלומה, 
)בשל פרק זה הודפס הספר מחדש ושונו בו כמה פרטים(. עתה 

חש צורך לתקן את החשבון. 

לא  ובכלל  מלבו.  דברים  בודה  שהוא  חשבו  אותו  הסובבים 
היה סיכוי למצוא אותה עכשיו, אחרי שישים שנה. אבל הוא 
התעקש. לדבריו, לו היתה סולחת לו, היה קל לו יותר להירדם 
בלילות נטולי השינה. החלו חיפושים שבתחילה העלו חרס. 
אבל לבסוף אילנה נמצאה. והם גם נפגשו בירושלים. גם נורית 
גרץ נפגשה עמה ומסתבר שלכל אחד גרסה משלו. הוא עזב 
רק אחרי שבמקביל היה לה חבר אחר. וכשהיא רצתה לשוב 
אליו, הוא סירב. מכל מקום היא איננה כועסת עליו ומעולם 
לא כעסה, אך גם לא שכחה. ובפגישה המחודשת היה "גם כאב 

וגם אושר". אך לא שלווה כאשר קיווה.  

גרץ סבורה שהסיפור על אילנה הוא אך משל לתחושת האשם 
התמידית שקיננה בו מאז התאבדה אמו. כך או כך, הוא המשיך 
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מחילה  לו  שיביאו  הנכונות  המילים  את  למצוא  ולא  "לחפש 
והיא  ניסוחים  משנה  משפטים,  על  חוזר  היה  הוא  ומנוחה. 

מקליטה:

"'תכתבי, תספרי שמאז שהבן אדם הזה היה ילד בן שתים־
עשרה וחצי ואמא שלו הלכה, עמוק בתוכו הוא מרגיש שהוא 
ולכמה  אותו  פינק  העולם  כמה  משנה  לא  כלום.  שווה  לא 
עותקים  וכמה  עליו  כתבו  כתבות  וכמה  אותו  תרגמו  שפות 
נמכרו מספריו. כל הזמן הוא נלחם באיזו הרגשה שהוא לא 
שווה כלום, כל הזמן הוא מחפש מישהו שיגיד לו אתה שווה 
משהו. זה לא חוסר באהבה, זה חוסר בהרגשת ערך, שום דבר 
תהילה  ושום  הצלחה  שום  הזה,  הבור  את  לסתום  יכול  לא 
ושום פרסים. אתה גם לא שווה כלום בתור איש, גם בתור 
חשובה  הכי  שהיתה  האישה  כי  כלום,  שווה  לא  אתה  גבר 
לך בעולם קמה וטרקה לך את הדלת והלכה. זהו. זה כל מה 
שרציתי להגיד.' " ולאחר כמה זמן מוסיף: "זהו, אמרתי את זה 
פעם אחת. יותר לא תשמעי את זה ממני. נתתי לך מפתח. אני 
תמיד הרגשתי אשם, גם עכשיו אני מרגיש אשם" )עמ' 151(.    

שיידעו שאני פגיע  

כשמצבו של עוז הורע, הקשר בין נורית לבינו נעשה יומיומי 
ואף כמה פעמים ביום. מופת של חברות רגישה ודואגת. היא 
להילחם.  מבטיח  הוא  מעודדת,  היא  מספר,  הוא  מתעניינת, 
"עכשיו אני הולך לתת פייט כי לא מתחשק לי למות. אין לי 
שום משאלת מוות." משפטים קורעי לב. והמצב משתנה מיום 
ליום. מוקדם בבקרים הוא יוצא לטייל. הולך חצי שעה. עוד 
אורות,  ארבעה  שלושה  דולקים  השכונה  ובכל  מסביב  לילה 

במטבח ובמקלחת. 

הוא  יש?  האם  המוות,  ובאימת  בהרגשתו  מתעניינת  נורית 
אומר כי ההבדל בין חייו הקודמים לחייו עתה הוא הרגשתו 
"שעכשיו אין לי מה להסתיר. אם פעם הסתרתי מכולם את זה 
שאני לא כל־יכול, אז הנה עכשיו אני לא כל־יכול. אם פעם לא 
רציתי שיידעו שגם אני פגיע, אז עכשיו לא אכפת לי שיידעו 

שאני פגיע."  

יוכל אולי  והוא  יום אחד בשורה טובה, כל הגרורות נעלמו. 
לנסוע למוסקבה לקבל את פרס טולסטוי על הבשורה על פי 

יהודה. ויום אחר הרעה גדולה.  

פרידה מפרדי

בתחילת חודש נובמבר מת החתול שלו, פרדי. אולי הוא ידע 
שנותרו רק עוד חודשיים ושעוז כבר לא יהיה כאן ולא רצה 

להישאר לבד.

"אני ליטפתי אותו כל הזמן. אמרתי לנילי לעבור לחדר אחר 
ואז הווטרינרית נתנה לו זריקה לווריד. אחרי דקה הוא הפסיק 
לנשום. בלי שום פרפור, בלי שום סימן של סבל. נפרדנו ממנו. 
הוא חי עשרים שנה ואין הרבה חתולים בעולם שחיו כל כך 
פני  את  מקדם  היה  תמיד  הוא  געגוע!  מרגיש?  אני  מה  טוב. 

ריק  מין  אותי.  לקדם  בא  לא  אחד  אף  והיום  בבוקר.  בארבע 
כזה. הפרידה מפרדי היא קשה. ואני מתגעגע. פשוט מתגעגע 
אליו. הוא כבר בקושי הלך בסוף. אבל היה צולע אלי להגיד 
לי בוקר טוב ולחכות ללטיפות. חשבתי, כמו שהוא מת בדיוק 
ככה הייתי רוצה למות. הראש שלו היה על הברכיים שלי..."  

)עמ' 173(  

מגלגל חרוזים

ככל שחולפים הימים מצבו של עוז הולך ורע. נורית מציעה 
לו לקרוא ביצירות מופת או להאזין למוזיקה. למשל, מתיאוס 
פאסיון של באך או קונצ'רטו מספר 23 של מוצרט. הוא כבר 

לא מסוגל והן כבר לא עוזרות.

"אני לא שומע מוזיקה, כי המוזיקה שאני אוהב צובטת לי את 
מגלגל  הכורסא  על  שעות  יושב  אני  קורא.  לא  גם  אני  הלב. 
חרוזים ונזכר.  פגישות, אהבות, רגעים טובים בַאָּבהּות. מגלגל 
שוב ושוב את החרוזים. ואני אומר: זה מה שיש לך, אתה לא 
בידיים ריקות, הספרים שכתבתי, הדברים שאמרתי, המעשים 
שכאילו עשיתי. תראי, אילו לא הייתי עושה כלום זה היה אוכל 
אותי. זה טוב לי שעשיתי את כל הדברים האלה וענדו לי כל 
האנושיות  המתנות  זה  העיקר  אבל  ופרסים,  קישוטים  מיני 
יש לי עשרה  שקיבלתי. קצת ברוך, קצת בהבנה, קצת בסקס. 
זה אף  ואומר: את  אותם  ואני מגלגל  חרוזים כאלה במחרוזת 
עשרה  מחרוזת,  לי  יש  אבל  הרבה,  לא  זה  לי.   יקח  לא  אחד 

חרוזים טובים" )עמ' 179(. 

מה שלא אבד בזמן

המוות.  עובדת  עם  משלימים  שאינם  לספר,  סיומים  שני 
עוסק  סיום(  בהכרח  לא  )אבל  סיום"  של  "אפשרות  הראשון 
בספרו בין חברים 2012. שמונה סיפורים בספר שבהם "חוזר 
עוז אל הקיבוץ של העבר כדי לאתר שם את החלומות הישנים 
אור  בה  שאין  צנועה  בשורה  חדשה.  בשורה  מתוכם  ולייצר 

נורית גרץ, צילום: תמר קרוון
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לגויים, אבל מבקשת חמלה, דאגה ואחריות בין בני אדם 
בודדים, קשר אנושי ולא יותר." הוא אומר, כי מה שקורה 
שם בספר זה מין נס קטן. פעם הוא לא היה מסתפק בנס 
כזה. היום זה לא מעט בשבילו, ובעצם כל מה שהוא צריך.

השיחה הזו התקיימה לאחר שהתגלתה אצלו  לראשונה 
יעזרו  שהטיפולים  ברור  היה  כשעוד  הסרטן.  מחלת 

והמחלה תיעצר. 

"ובשנים הבאות שיינתנו לו, לא יעצור ב'בשורה הצנועה' 
וימשיך לחפש. אבל השנים הבאות לא ניתנו לו ואנחנו 
נשארנו עם אהבה חמלה וספרים, וזה מה שהוא השאיר 

גם לי באופן אישי, היא כותבת" )עמ' 210(. 

הסיום השני "ואולי אפשרות אחרת" )חיים אחר המוות( 
ב־2009  קינן  עמוס  העמוסים,  שני  של  במותם  עוסק 
ועמוס עוז ב־2018. שני מקרי המוות הללו באו לנורית 
פתע. עמוס קינן מת על מיטת־ספה בסלון ביתם בדירת 
שהוא  מאליו  מובן  היה  לא  זה  בר־כוכבא.  ברחוב  הגג 
ברור  לה   היה  לא  מכן  לאחר  שנים  שתשע  כמו  ימות, 
שעמוס עוז ימות. גרץ היא "מכחישת מוות". מותם של 
אנשים ומותם של חלומות. על מותו של עוז היא כותבת: 

שזה  נראה  לא  הפעם  וגם  צפוי  היה  לא  זה  הפעם  "גם 
יקרה. והפעם גם עמוס עצמו שכנע אותי. הוא כבר נשם 
ואני  רק האפקט של הטיפולים,  ואמר שזה  דרך מסכה, 
ואתה  מוותר  לא  אתה  אבל  עמוס,  לוודא:  התעקשתי 
ממשיך הכל. אנחנו שומרים על תקווה, נכון? שומרים על 
תקווה ויודעים שיש תקווה ואף פעם לא מסכימים שלא 
אמרתי  ואני  נכון'.  'כן,  אישר  והוא  נכון?  תקווה,  תהיה 

'מצוין. אז אני רגועה'" )עמ' 215(.

למחרת נסעה לבית החולים. כולם היו סביב המיטה. אבל 
עדיין נראה שלא הכל אבוד. נורית רכנה לעברו ואמרה לו 
"עמוס, אתה לא הולך, נכון?" הוא ניסה לומר "לא הולך", 
אבל המילים יצאו ללא עיצורים רק הברות וצעקה. היא 
ניסתה להחזיר אותו לאחור וכל הדרך חזרה הביתה עוד 
חשבה שהוא יתעורר. שזה רק אסטמה ואפשר עוד לרפא 

)עמ' 216(. 

את הספר היא מסיימת באמירה ששני העמוסים לא מתו, 
והם עדיין חיים. "אני חושבת כך גם היום. שהוא לא ממש 
מת, שעדיין הוא מסתובב כאן, עובר, לפעמים בא לבקר. 
מסתובב  עדיין  הוא  עזב.  לא  שלי  עמוס  גם  הרי  עובדה 
בשכונה, עדיין נמצא."  המקומות בהם חיו, זוכרים אותם. 
הדירות, הרחובות, בתי הקפה. ערד וגם חולדה. והוא שב 
 1952 לשנת  מגיע  הוא  מנוס  אין  "ובסוף  אליהם.  וחוזר 
ונאלץ לעבור שוב אותו מסלול שכבר עבר אותו כל כך 
הרבה פעמים עם אמו ביומה האחרון. וכל המקומות האלה 
הכל  המציא  שהוא  ואלה  שהיו  אלה  היטב.  אותו  זוכר" )עמ' 217(.  כל מה שלא אבד בזמן!                  .זוכרים 

ב־
ר 

או
ה 

וא
 ר

 
 

דביר שרעבי

נידת הּבן

ָּכל ָיַמי ֲאִני ִנְמָׁשְך ַלְּנִפיָלה, 
ְמַבֵּקׁש ִלְהיֹות ַעְכָׁשו 

ְּכַאַחד ָהַאִחים. ָהֲאֵחִרים.
ִאִּמי, ַעל־ַאף ֶׁשָּיַדי ְׁשֹחרֹות ֶּפָחם ּבֹוֵער

ֲהֵריִני ָטהֹור
ֹּתאְכִלי ּתֹוִכי ִּתְזְרִקי ְקִלָּפִתי,

ֲאִני ָזקּוק ְלַאֲהָבֵתְך
ְלַטּבּור ִּבְטֵנְך

לא ענני

ּוִמי ֶׁשָעָנה ְלַאְבָרָהם 
ֹלא ָעָנִני

ְוַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשָרִציִתי ַחִּיים 
ֶׁשֵאין ָּבֶהם סֹוד 

ּגּוף ְּבִלי ְנִפיָלה 

ֹלא ָעָנִני

 
גילוי לילה

ְּבֵעת ֶּפֶלא ַמַּׁשב ָהרּוַח ֶׁשל ַהִּמְדָּבר ָהֵריק 
ָהיּו ְּתׁשּוקֹוַתי – 

ְּבִתיַרת ַחָּיה ָרָעה.
ֲאִני לֹוֵמד ְלַהִּגיד ֱאמּוָנה, 

ְלַהִּכיר ַּבֶּמֶלְך ַהּיֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים
ּוִמְתַנֵהג 

ְוַאַחר ֶזה, 
סּוס ּדֹוֵהר ֶׁשל ַרַעׁש ֲחֵׁשָכה

מתוך: זמן עזיבת הרחם
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רפי וייכרט

פתח דבר

לא  הקורונה  בגלל  זך.  נתן  פטירתו של  אחרי  אחדים  חודשים  אור  רואה  החוברת שלפניכם 
ופחדיה.  המגפה  מגבלות  בצל  נערכה  הסולידית  ההלוויה  כראוי.  ממנו  להיפרד  הצלחנו 
הקדישה  הכתובה  העיתונות  בביתו.  הספון  קהל  אל  שודרו  לזכרו  שנערכו  המחווה  אירועי 
מקום למאמרי הערכה ומספד וכך גם התקשורת האלקטרונית אך הלבבות והמחשבות נדדו 
האסונות  ומסביב  המגפה  בתוך  מצויים  עודנו  ביומו.  יום  מדי  שדּווחו  האנושיות  לטרגדיות 
מתרבים. ובכל זאת, בתוך הסגר ובאווירה הקשה שבה כולנו מצויים יצאנו, עורכי ׳עתון 77׳ 

ואנוכי, לעריכת חוברת המחווה. 

זך  נתן  של  השיר  אמנות  אל 
בצורה  לראשונה  התוודעתי 
וחמש  כשלושים  לפני  מעמיקה 
שנים בחוג לתורת הספרות הכללית 
באוניברסיטת תל־אביב. עם מייסדיו 
בנימין  פרופ'  נמנה  זה   חוג  של 
הרושובסקי )הרשב(, עמיתו של נתן 
המיתולוגית  הספרותית  לחבורה  זך 
של  פניה  את  ששינתה  "לקראת", 
אחדים  ובקורסים  העברית  הספרות 

"הרביצו בנו" את שירת זך.  

מגדולי  מאחד  כראוי  להיפרד  כדי 
שהעניק  מי   – בעברית  המשוררים 
שלא  שירה  ְשפת  רבים  למשוררים 
ליוצרות,  פניתי   – לפניו  הייתה 
את  שהוקירו  ולחוקרים  ליוצרים 
על  לכתוב  מהם  וביקשתי  שירתו 

צדדים שונים של עולמו.

התוצאה המגוונת לפניכם. היא נוגעת לתחנות שונות בחייו - להגירתו, לעירו חיפה, לשירתו 
המוקדמת והמאוחרת, לדמויות הוריו ולעוד צדדים רבים של יקומו המרתק. מותו של משורר 
תמשיך ללוות את הספרות העברית בכל נתיבותיה.               .הוא קץ חייו הביולוגיים אולם רוחו מתקיימת בשיריו, בתרגומיו ובכל אשר ערך ופרסם, והיא 

 

קפה כסית, 1953 )מימין לשמאל:( יצחק לבני, י' ליש, מקסים גילן, נתן זך ומשה דור

ָנָתן ַזְך   13 בדצמבר 1930 − 6 בנובמבר 2020 

לזכרו 
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גור אלרואי

"מי שמדבר שש שפות הוא רק פליט"

ֲחַדר ְּפִליִטים, ִמָּטה, ֻׁשְלָחן, ָמקֹום
ְּבדַֹחק ִלְׁשלָׁשה,

ְתחֹוֵלל ַהְּדָרָמה ָּכאן ִתּ

ַהִּטְקִסית ְלֹאֶרְך ַהָּׁשִנים, ִיְתעֹוְפפּו
ֵּכִלים ְּכמֹו ִהְצִמיחּו ְּכָנַפִים. ִּתְקַרע

ְצִריַחת ְּכֵאב ֶאת אֹוָרּה ֶהָעגּום ֶׁשל ַהּנּוָרה ָהַאַחת
ַהֻּמֶּקֶפת ַרֵּצי ַלְיָלה.

בשירו 'חדר פליטים' היטיב נתן זך לתאר את טראומת העקירה של משפחתו )ושל משפחות יהודיות 
רבות( שהגיעו בשנות השלושים לפלשתינה ממרכז  אירופה  וממזרחּה. שני הבתים הראשונים של 
גיבוריו  את  המציג  במחזה  פרולוג  כמו  וכאבה.  עוצמתה  בכל  הפליטּות  הוויית  את  מגלמים  השיר 
במרחב ובזמן, זך מציג את משפחתו בשלושים מילים בלבד בפתיחת השיר: אב, אם וילד קטן והמקום 
חדר קטן ובו ריהוט בסיסי, נורה אחת והרבה צללים ו"רצי לילה". משפחה מרכז־אירופית בורגנית 
ואמידה שמעמדה התערער בעקבות ההגירה לארץ ישראל והיא מצאה עצמה באחת בשאול תחתיות. 

הוריו של נתן זך, נורברט־נח וקלמנטינה זייטלבך, היגרו לארץ ישראל מגרמניה בשנת 1936, תקופה 
המזוהה בהיסטוריוגרפיה הציונית כ'עלייה החמישית'. גל הגירה זה מכּונה גם 'עליית הייקים' וזאת 
משום השיעור הגבוה של יוצאי גרמניה ומרכז אירופה מכלל אוכלוסיית המהגרים שהגיעה לארץ 
ישראל בשנות השלושים. עליית הנאצים לשלטון בינואר 1933 והמדיניות הכלכלית האנטי־יהודית 
היו הסיבות המרכזיות לעזיבת היהודים את גרמניה. המדיניות הכלכלית של הנאצים פגעה בכל פעם 
במגזר מקצועי אחר כדי שלא לגרום זעזועים גדולים מדי במשק הגרמני. התוצאה היתה הגירה בררנית 
של מגזרים שנפגעו כלכלית מהגזרות, בעוד שיהודים ממגזרים שלא נפגעו נשארו בגרמניה ולא היגרו 

ממנה. 

האקדמאים ובעלי המקצועות החופשיים היו הראשונים להיפגע. עם עליית הנאצים לשלטון נשללו 
מהאוניברסיטאות.  גורשו  וסטודנטים  ומרצים  ומרופאים,  דין  מעורכי  מּפקידים,  עבודה  רישיונות 
מסיבה זו חלקם של בעלי המקצועות החופשיים והאקדמאים בגל ההגירה של אביב 1933 היה גדול. 
הסוחרים מהערים הגדולות והקטנות היו המגזר השני שנפגע, בעיקר אחרי 'חוקי נירנברג' שנחקקו 
בספטמבר 1935. באמצעות חרם על העסקים היהודיים ומדיניות 'האריזציה', שכפתה על היהודים 
פרנסה.  ללא  היהודים  הסוחרים  עצמם  מצאו  אִריות,  לידיים  העסקים  ואת  החנויות  את  להעביר 
השימוש של הנאצים בנשק החרם התגלה כיעיל נגד יהודים שהתגוררו במקומות יישוב קטנים, בעוד 

ש'האריזציה' פגעה בעיקר ביהודים בערים הגדולות. 

נורברט וקלמנטינה זייטלבך נפגעו קשות ממדיניות 'האריזציה'. בריאיון שהעניק נתן זך לקובי מידן 
הוא סיפר שאביו, שהיה גרמני לכל דבר ועניין ואף שירת כקצין בצבא הפרוסי, איבד באחת את כל 
עולמו. מתחריו הכריחו אותו למסור  את העסק שלו לידיהם "ואמרו לו יש פסק דין מוות עליך". על 
שאלת האב "כמה זמן יש לי להתארגן ולברוח" ענו לו: "הלילה". "למחרת", מספר זך, "היינו בתחנת 
רכבת. כל מפעל חייו בגרמניה נמחק ולא על ידי הנאצים!!! ומה עושה... תסלח לי מאוד... והוא גם 
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כן יסלח השמוק הזה ]נתן זך מצביע לשמים[... הוא בורח לצרפת וחושב שהוא יחדש את עסקיו שם". 
נורברט זייטלבך היגר לארץ ישראל מצרפת, שלח את קלמנטינה ואת נתן הילד לאיטליה ושם המתינו 

השניים לקריאתו של האב להצטרף אליהם.

בשנים 1939-1933 היגרו מגרמניה על פי הערכות 170,000-140,000 יהודים לשלוש ארצות יעד: 
ארץ ישראל, ארצות הברית ואנגליה. לארץ ישראל היגרו בשנות השלושים כ־50,000 יוצאי גרמניה 
ואוסטריה מתוך כ־250,000 מהגרים יהודים שרובם הגיעו מפולין. ביניהם היתה גם משפחת זייטלבך. 
הפרופיל הדמוגרפי והכלכלי של המהגרים היהודים מגרמניה מלמד שבשנים מסוימות הם ענו יותר על 
טיפוס המהגר ובשנים אחרות דווקא על טיפוס הפליט. ההבדל בין הגירה לפליטּות נעוץ במוטיבציה 
להגר ובפרופיל הדמוגרפי של המהגרים/פליטים. בהגירה קיים ממד הבחירה, היא סלקטיבית ואינה 
משקפת את חברת ארץ המוצא. לעומת זאת, הפליטּות היא מהלך כפוי ואלים והיא מתאפיינת דווקא 
בהתאמה בין אוכלוסיית הפליטים לחברת ארץ המוצא. מסיבה זו נמצא בקרב הפליטים שיעור גבוה 
של נשים, ילדים וזקנים שדומה לשיעוריהם בחברה שאותה עזבו. ואולם, ההבחנה בין פליט למהגר 
אינה מתבססת רק על קריטריונים 'אובייקטיביים' של היסטוריונים, אלא פעמים רבות מדובר בהרגשה 

סובייקטיבית של האינדיווידואל והוא זה שמגדיר את זהותו. 

מנתונים סטטיסטיים של ההגירה מגרמניה בשנות השלושים עולה כי זו היתה הגירה סלקטיבית 
לפי מין וגיל. גברים היגרו יותר מנשים, מרבית המהגרים השתייכו לקבוצת הגיל 50-20 ושיעור 
הילדים והזקנים היה נמוך יחסית. בעקבות פרסום 'חוקי נירנברג', בספטמבר 1935, השתנה ההרכב 
הדמוגרפי של אוכלוסיית המהגרים היהודים מגרמניה והפך לסלקטיבי פחות. לאחר 'ליל הבדולח' 
)נובמבר 1938( חלה הרעה משמעותית במעמדם של יהודי גרמניה וכל קבוצות הגיל ביקשו לברוח 

ממנה. בתקופה זו מקובל לראות ביהודים גרמנים שברחו מגרמניה פליטים.

ַרק ֶׁשַהְּׁשֵכִנים
ֹלא ִיְׁשְמעּו, ֹלא ֵיְדעּו ָּדָבר. ֶׁשִאיׁש ֹלא ִיְזַּדֵּקק ָּכאן

ְלֵתרּוץ, ָחִליָלה.

ֶאְגֵלי ַמִים ַּבַחּלֹון ְּבֹלא ִוילֹון
ִנְׁשָקף ֶאל נֹוף עֹוֶטה ַלְיָלה, ֹלא ַׁשָּיְך

ַלְּמהּוָמה ַהִּמְׁשַּפְחִּתית.

שיקולים כלכליים היו מרכיב חשוב בהחלטה להגר. יהודים שהיגרו מגרמניה הנאצית נאלצו להפסיד 
חלק גדול מכספם ומרכושם ולכן האמידים מביניהם נטו דווקא להישאר, בתקווה שמצבם ישתפר. 
נוסף על כך, מדיניות הוצאת הכספים מגרמניה היתה שיקול מרכזי אם להגר ממנה או להישאר בה. 
בקיץ 1933 נחתם הסכם העברה בין ראשי הציונות הגרמנית והנהלת בנק אנגלו־פלשתינה למשרד 
הכלכלה הגרמני אשר ִאפשר את העברת ההון של יהודי גרמניה לארץ ישראל. אביו של זך היה בין 
אלה שרכושם לא נלקח והוא הגיע לחיפה עם ההון שצבר ואף נכנס לארץ ישראל עם אשרת כניסה 

של בעל הון )קטגוריה A( שניתנה למועמדים שהוכיחו כי ברשותם סכום כסף בסך 1,000 ליש"ט. 

במחצית השנייה של שנות השלושים היתה חיפה לעיר קולטת הגירה. פרוץ המרד הערבי הגדול וסגירת 
נמל יפו הפכו אותה לשער הכניסה העיקרי לארץ ישראל. התפתחותה המואצת של העיר משכה אליה 
מהגרים בעלי מקצועות חופשיים, אנשי תעשייה, מקצועות טכניים וסוחרים. בין המהגרים שהתיישבו 
הוטלה  ממּוסד  קליטה  מנגנון  בהיעדר  הארץ.  על  בסיסי  מידע  שחסרו  גרמנים  יהודים  היו  בחיפה 
אחריות הקליטה על המהגרים הגרמנים הוותיקים שהתיישבו בחיפה. הדימוי הבורגני לא בהכרח הלם 

את ההגירה 'הייקית' ובין יוצאי גרמניה היו רבים שהגיעו ללא אמצעים ונזקקו לעזרה בקליטה.

בסקר שנעשה מטעם הסתדרות עולי גרמניה בחיפה והקיף כ־93 משפחות ושבעה רווקים התבררה 
המציאות העגומה הבאה: 21 משפחות עלו לארץ ישראל לאחר שנדדו בארצות מעבר שונות; 15 
משפחות עלו לארץ כבעלי הון אך עם הזמן איבדו את מרבית כספם והפכו לחסרי כל; רוב ראשי 
המשפחות היו מבוגרים מעל גיל 35; מספר הילדים בכל משפחה היה קטן; שליש מן המשפחות 
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גרו בתנאי דיור צפופים של ארבע נפשות ויותר בחדר; שני שלישים מהילדים בגיל הרך לא ביקרו 
בגני ילדים; 14 ילדים מתוך 90 ביקרו בבית ספר עממי; וכמחצית מהילדים בגיל תיכון עבדו ועזרו 

בפרנסת המשפחה.

ַמה ִּמְתַרֵחׁש ֹּפה?
ֵאיֶזה ַרַעד ָעַבר ַּבָּבָׂשר?

יֹום ִׁשִּׁשי ַהָּקָצר. ָהָארְֹך ִּבימֹות ַהָּׁשבּוַע,

ֶׁשּבֹו יֹוֶׁשֶבת ַהִּמְׁשָּפָחה ַהְּקַטָּנה
ַצְוָּתא ְמַרק ִאְטִרּיֹות, ִלְסעֹד ְבּ

ְלַחֵּׁשב ֶאת ֶחְׁשּבֹון ַהֶהְפֵסד,
ֶלֱאכֹל ָּדג ְוֻכְפָּתה

ְּכמֹו ִהְתַנְּגָנה ֹּפה ְמִגַּלת ֵאיָכה.

משפחת זייטלבך הגיעה לארץ ישראל כמשפחה בעלת הון, אך איבדה תוך פרק זמן קצר את רכושה. 
היו מאוד מבוזים. מספר  "הייקים  יוצאי גרמניה בחיפה של שנות השלושים:  חיי  זך את  כך תיאר 
ההתאבדויות היה לא קטן... ד"ר הרץ וחברים שלי. שופט בבית המשפט הצ'כי שהפך לנהג מונית. 
מורה למתמטיקה, צבי, שדליה רביקוביץ מאוד אהבה אותו, אבל אני לא אשכח. הוא אמר: אנחנו לא 
צריכים דגנרטים, אינטלקטואלים מאירופה. אנחנו צריכים אנשים שייבשו ביצות בעמק יזרעאל ]...[ 

אתם... מי אמר לכם לבוא לפה". 

הירידה ברמת החיים היתה כרוכה גם בירידה במעמד החברתי והמקצועי. סוחרים גדולים בגרמניה 
הפכו לבעלי עסקים קטנים; תעשיינים הסתפקו בבתי מלאכה או במפעלים זעירים; פקידים בכירים 
הפכו לפקידים זוטרים; ומרצים במוסדות להשכלה גבוהה הסתפקו בהוראה בבתי ספר. אביו של זך 

הפך מבעל עסק מכובד בברלין לתגרן בשוק: 
"הוא מכר ביצים סרוחות בשוק הכרמל והנשים 
היו באות אחרי שבוע. שבוע! ואומרות הביצה 
ביצה  אמר  הזה  והייקה  סרוחה  היתה  שקניתי 
שאני מכרתי סרוחה? ואז הוא קנה מנורה כזאת 
]...[ והמנורה שיקפה את תוכן הביצה וראו אם 
לו  להגיד  לבוא  יוכלו  שלא  כדי  סרוחה  היא 
לייקה הזה עם החוקים הֵיקיים שהוא מכר ביצה 

סרוחה".

מורכבת לא פחות היתה ההשתלבות החברתית 
ישראל  בארץ  גרמניה  יוצאי  של  והתרבותית 
פי  על  אף  קשיים.  רצופת  היתה  וקליטתם 
שהחברה הגרמנית הפנתה להם את הגב ונידתה 
אותם הם המשיכו לדּבוק בתרבות ובשפה של 

ארץ מוצאם. דבקּות זו היתה זרה ובלתי מובנת למהגרים ממזרח אירופה שהצדיקו את הציונות שלהם 
ואת הגעתם לארץ ישראל דווקא באמצעות דחיית החברה הסובבת באירופה. המתח בין הקולטים 
לנקלטים העמיק משום שיוצאי גרמניה ראו בתרבותם תרבות נעלה וגבוהה מזו של שאר בני היישוב 
וסירבו לאמץ את אורח החיים הלוונטיני הארץ־ישראלי. ארנולד צווייג, סופר יהודי גרמני, שהיגר 
לארץ ישראל בשנת 1934 ועזב אותה בשנת 1948, היטיב לבטא במכתבו לזיגמונד פרויד את הסיבות 
למתח בין הקולטים לנקלטים: "אין אנו מוכנים לוותר על רמת חיינו, והארץ עדיין אינה בשלה לספק 
את צרכינו. ומכיוון שהיהודים הארצישראלים גאים, בצדק, בקיים, ומכיוון שאנו רוטנים, בצדק, על 

החסר, יש מחלוקות, ובמיוחד הנשים הרוגזות על המאמץ שיש להשקיע כאן בעניינים של מה בכך".

״שער עלייה״, חיפה, ארכיון המדינה 
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ִמְׁשָקַפִים ָנִעים ִמְּמקֹוָמם
ַעל חֶֹטם ָעֶבה ְוַאַחר

חֹוְזִרים ִלְמקֹוָמם. ִמְמָחָטה
מֹוָחה ֶאְגֵלי ֵזָעה

ֵמַעל ֲאֻרּבֹות ֵעיַנִים
ְנבֹוכֹות ְמַמְצְמצֹות

ֶׁשֹּלא ִלְראֹות
ִמַּבַעד ַלְּדָמעֹות

ֶאת ִסְפֵרי ַהֶחְׁשּבֹונֹות,
ְלָהִריַח

ֶאת ַהֶהֶבל ָהעֹוֶלה ִמן ַהִּמְטָּבח
ְּכמֹו ֵמֲאֻרַּבת ָעָׁשן.

ִהֵּנה ָּכאן -
ָׁשם.

אביו של זך שאיבד את כל עולמו התקשה לברוא עולם חדש בארץ ישראל. העקירה הכפויה, הירידה 
במעמד, קשיי הקליטה והבוז לחברה הקולטת גרמו לשבר בתא המשפחתי שלא היה ניתן לאיחוי. הבית 
נהפך לקר ומנוכר, וכאשר חזר האב מעבודתו בשוק, סיפר זך, הרדיו הפסיק להתנגן, ׂשררה בו דממה 
ובפרט של המהגרים מגרמניה  זו היתה המציאות של רבים מהמהגרים לארץ ישראל  והחיים כבו. 
וממרכז אירופה. זה היה דור, כפי שלאה גולדברג הגדירה אותו, של שתי מולדות. במקרה של יוצאי 
זו שהגיעו אליה. זך, בהתייחסו לאמירתה של גולדברג  גרמניה היתה רק מולדת אחת ולא בהכרח 
אמר: "שתי מולדות זה לא יותר טוב מכפל של משהו. זה הרבה יותר גרוע. האנשים האלה הם אנשים 

תלושים וקרועים ומרים". 

בן לשני הורים תלושים,  נתן. בהיותו  גדל הילד  יסוד בחייו,  זו, שתיאר כחוויית  באווירת תלישּות 
שהחיים בארץ ישראל לא האירו להם פנים, הוא התקשה לפתח את זהותו שאותה הגדיר כזהות של 
קרעים. "לא תפתח זהות. לא. לא. קרעים", אמר זך בריאיון החושפני לקובי מידן. "כמו שאנשים באים 
אַלי, כמה שפות אתה מדבר? אני אומר: אני מדבר חופשי שש שפות. אוההה... ]קריאת התפלאות[ 

גניוס? אמרתי לו: לא... לא... מי שמדבר שש שפות הוא רק פליט". 

ְּבָמקֹום ָזכּור ּוְמׁשָֹער
ְּכָבר ְמֻאָחר, ְוַרק ְׁשלָׁשה ְּבֵני ְּתמּוָתה

ֵאיָנם מֹוְצִאים ְמנּוָחה
ְּכמֹו ִּבְקׁשּו ִלְגלׁש ַמָּטה

ֶאל ָהִרְצָּפה
אֹו ְלִהָּׁשֵבר ִלְרִסיִסים

ְּבַמֲהלּוָמה ַאַחת,
ָׁשָעה ֶׁשֲעֶקֶרת ַהַּבִית עֹוָׂשה ַּדְרָּכּה

ִמן ַהֻּׁשְלָחן ֶאל ַהִּמְטָּבח.
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 אילנה שחף

נתן זך משורר חיפאי
מקומות, מפגשים, מאורעות, מכאובים

בשירי חיפה של נתן זך, שנמצאים הן באנטי מחיקון והן בכרכים א', ב' וג' של כל השירים, ניתן 
לשרטט את מפת חיפה הקלאסית, את ההיסטוריה שלה והייחוד שּבּה, כפי שהיא שמורה בזיכרוני 

מילדותי, משנות החמישים ועד שנות התשעים של המאה הקודמת.

בשלוש תקופות עיקריות, חשובות ומעצבות של חייו, התגורר נתן זך בחיפה. הראשונה, עם עליית 
אז. עברה המשפחה  ועד חמש־עשרה  מגיל חמש  החל  ארצה,  משפחתו באמצע שנות השלושים 
לתל־אביב, שם חווה את מותו הטרגי של אביו. התקופה השנייה, בשנות השישים, כששימש מתרגם 
הבית של תיאטרון חיפה עם היווסדו ותרגומיו המצוינים לאנדורה מאת מקס פריש ולמעגל הגיר 
הקווקזי של ברכט - אחת ההצגות המצליחות ביותר בכל הזמנים שעיצבו את חיפה ותרבותה - 
יוצאת הדופן של התיאטרון שזכה בפרסים רבים והוזמן למסע הצגות באירופה.  תרמו לפריחתו 
בתיאטרון השתלבו בזכות אבא חושי, ראש העיר המיתולוגי, גם אברהם שלונסקי, רפאל אליעז, 
ויוצרים אחרים שהגותם יצאה לאור בכתב העת של התיאטרון.1 התקופה השלישית  משה שמיר 
– עם שובו מאנגליה ב־1978 והצטרפותו כפרופסור מן המניין לאוניברסיטת חיפה שּבּה התגורר 
כשבשירתו  בצפון  שונים  פרויקטים  עם  לתל־אביב,  המעבר  אחרי  גם  למעשה  נמשכה   – כעשור 
נזכרות חוויות של נסיעות ברכבת אל חיפה וממנה ושירים רבים מסוף שנות התשעים מציינים: 

'נכתב בחיפה'.

שירי חיפה של זך נוגעים בארבע טריטוריות: 

נופים,  ומורדות,  עליות  רחובותיה,  בחיפה,  ההר  ובין  הים  בין  המפגש  עצמם:  הפיזיים  המקומות 
שונים  אנשים  עם  המפגשים  ועוד;  חיים  בעלי  נסתרות,  מערות  ורקפות,  כלניות  הטבע,  הנמל, 
אנונימיים, אהובות ראשונות כאלישבע, התופרת רות, מיס לקשטיין, הבן דוד רולף, חבר הנפש 
יותר, בשני העשורים האחרונים לחייו  לולק, שכנים, מורים כמו קורצווייל, בני משפחה. מאוחר 
מכרים  לא  אך  משוררים,  ציירים,  סופרים,  של  מפורסמים  שמות  בשיריו  מזכיר  זך  בתל־אביב, 
השנייה,  העולם  מלחמת  המנדט,  בשרו:  על  שחווה  ההיסטוריים  המאורעות  אינטימיים;  וחברים 
הפגזות, הרוגים; המכאובים של מראות וזיכרונות מודחקים, טראומתיים, אלה ואחרים, אביו ואמו 

– עניים, מושפלים, לא אוהבים, לא אהובים - משולבים במרקמים שיריים מגּוונים.

כיוצר פוליטי ִקיים קשרים עם משוררים בעולם ואחראי לתרגומי אלן גינזברג, אלזה לסקר־שילר 
ועריכת רשימות של פרויד )התרבות והדת, למשל(. באותן שנים  אף ערך ותרגם במשותף שירים 
של משוררים ערבים כסמיח אל קאסם, ראשד חוסיין, השתתף בכנסי סופרים ומשוררים באירופה 
בעמק  חרוד  עין  ובגלריית  ׳תפן׳  בגלריית  חשובות  תערוכות  אצר  חביבי,  אמיל  הסופר  חברו  עם 
יזרעאל, ערך קטלוגים של תערוכות אלה, יזם וערך 22 קונטרסי שירה בסדרת 'ִהֵנה' ועוד. הריבוי 

במעורבות בפרויקטים שחורגים מּכתיבה ועיסוק בשירתו שלו מאפיינים את שנותיו בחיפה. 

בין ַהמקום ְלמקום 

בדפים האחרונים של כרך ג' של נתן זך - כל השירים ושירים חדשים מופיעים שני שירים: 'מקום' 
נהיר שמדובר בחיפה שבין שנות השלושים  456(. לקורא החיפאי  )עמ'  ו'עיר חלּומה'   )453 )עמ' 
לשנות התשעים, עיר עם נמל סואן שממנו ואליו מפליגות ספינות נוסעים ומסחר, דרך תעבורה 
שגורה אל העולם הרחב כמו גם השיבה אל הנמל, שם חיכו הקרובים והמוכסים. הקורא החיפאי 
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מזהה את העיר התחתית, שככל עיר נמל, הומה בימאים ורבי חובלים, פונדקים או פאבים שבהם 
שותים וזוכרים: "ִאיׁש ֵמֶהם ֹלא ִהְפִליג ִלְטרֹוָיה"... "ִאיׁש ֹלא ָימּות ָמֶות ִטְבִעי ַּבַּמִים"... "ּוַבַחּלֹון ַהָּים 

ֶׁשָּלנּו, ַהָּגדֹול/ ָחָלק ְּכמֹו ֶחְמָאה ְמלּוָחה". )'שלושה',2 מתוך כיוון שאני בסביבה, עמ' 23(.

שורות אלה מתוך השיר 'שלושה' מקדימות את השיר 'מקום', ושניהם מקיימים דיאלוג מרתק עם 
האיליאדה והאודיסיאה. השיר 'מקום' אמנם אינו מציין מקום מסוים אך בהערות כותב זך שזהו 
השיר האקסטטי היחיד שכתב מעודו. הוא אינו זוכר איך ומתי, אולי בעת צילום הסרט של יהודה 

קווה "פגישה עם משורר" )2008(. המקום אניגמטי גם לו עצמו.

מקום

ֶזהּו ַהָּמקֹום ֶׁשֵאָליו ֲאַנְחנּו ַׁשָּיִכים 
 ]...[ 

הּוא ֵאינֹו ַׁשָּיְך ָלנּו 
]...[

ָמקֹום ַהְמַאֵּוׁש ּוְמַרְׁשֵרׁש ְורֹוֵגׁש 
ַהַּמְחִּדיר ָּבנּו ֶאת ַהְּתׁשּוָקה ַלֶּמְרַחִּקים

'מקום' מאופיין בחופש צורני, ובתים בעלי מספר שורות משתנה ששורותיהם אינן שוֹות  השיר 
הדומיננטית  קיטס  ג'ון  של  השלילית'  ה'יכולת  ברוח  הנם  בשיר  והסתירות  הניגודים  באורכן. 
נמצא  קיומי הכרחי. באותה תקופה  דבר, לסתור, להשלים עם הסתירות כמצב  לומר  זך:  בשירת 
לזך שיר נוסף, דומה ל'מקום' שנכתב בחיפה בשנות השמונים עם רמזים שמסייעים לו לתארך את 
השיר הקודם 'מקום' כשיר שנכתב בחיפה. זך מתייחס אל הגילוי כך: "וכאילו יד ההשגחה העליונה 

היתה בדבר" )שם, עמ' 457(.

האם בשירים האלה ובמיוחד באקסטטי שבהם, 'מקום', יש מפתח להבנת מקורות שירת זך, לא רק זו 
החיפאית אלא גם הקאנונית של שנות השישים? 

ִאזּכורים  דרך  המערב  תרבות  לשורשי  זך  של  העמוק  החיבור  את  חושף  התהום  מן  שעלה  השיר 
להומרוס, האיליאדה והאודיסאה )"ָׁשם ַהָּים ְּכֶצַבע ַהַּיִין", "ַהַּׁשַחר ְורֹוד ֶאְצָּבעֹות", שם, עמ' 454( ואת 
הניסיון לחדור לתהומות הזיכרון ולחפור בשורש נשמתו: "ַּבֵּׁשָנה מֹוֶׁשֶלת ָהִעיר ָהַאֶחֶרת/ זֹו ַהחֹוֶזֶרת, 

ֶׁשֵאין ָלּה ַּתָּקָנה". 

מה מבקש הדובר לזכור ומה לשכוח? ואם יזכור, האם כדבריו: "ְואּוַלי ַאף ֶאְבֶּכה סֹוף סֹוף" )שם(? 

בשיר 'זמנים' )בגרסה קודמת: 'בלי זמן'( מתוך כיוון שאני בסביבה חותם זך 'קולצ'סטר 1976, חיפה 
1994'. בשיר שרובו מתרחש באנגליה משובץ, בפרק ו', הבית הבא שעונה על שאלה נוספת, היכן 
ח/ ְוַאל ֹּתאְמרּו ִלי, ֹלא ִהְזַּכְרָּת./ חֹק ִׁשּמּור ַהחֶֹמר,/ חֹק ַהְּמִׁשיָכה  ֹּלא ֶאְׁשַכּ ה ַהְּדָבִרים ֶשׁ מקומי: "]...[ ֵאֶלּ

ְוַהְּכתֹובֹות/ ַלָּׁשַמִים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ֹאֶמר:/ ְנֵוה ַׁשֲאָנן, ַאְרלֹוזֹורֹוב 100 ]...[ )כרך ג', עמ' 203(

שום דבר לא נמוג, נעלם, אומר הדובר, משהו מושך לתוך הזיכרון, דוחק את האילמּות של השמים, 
את  מציף  החיפאי  הזיכרון  העבר.  את  המקבע  הקונקרטי,  הדבר  הן  הכתובות  החוקיות.  היעדר  את 
הדובר דווקא במקום אחר ורחוק – אנגליה. בספרי זך הקנוניים שירים שונים וכל החלב והדבש נעדר 
המקום הקונקרטי. רחובות, בתי קפה, אסם עם תבן, הרים, עמק, חלון פתוח, מעיין – כל אלה נגועים 
בעמימות, מעורפלים, סבוכים ולכן מסתבכים בהם. השיר החיפאי היחיד המובהק שמופיע בספרים 
אלה הוא השיר 'כניסת המשחיתה לנמל בלילה' )שירים שונים, עמ' 94(. המשחתת מופיעה שוב בשיר 
נזכרים  ֶפַצע". בהמשך,  ְכּ ְנגּוָעה  ָיָפה,  "ִעיר  9( שנפתח בשורה:  1984, עמ'  )אנטי מחיקון,  'בלי שם' 
בשיר אדם בורגני )האבא( שהופך לעני עם אישה וילד ובלי רהיטים שעוקלו. נזכר השופט כהן ששמו 
נרשם בגרמנית Kohn )עמ' 10( ובנו לולק, חבר הנפש האהוב של זך מחיפה, שיופיע בשירים רבים 
שיתפרסמו 25 שנים אחר כך, בכרך ב' של כל השירים ושירים חדשים כמו גאות שאי אפשר לחסום, 

ועד לספרים האחרונים. 
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תת־ההכרה נחלצת בספר הזה מֱאסּוריה ולפתע הדובר ב'בלי שם' פונה אל אמו שכבר איננה ומנסה 
הזיכרון   .)11-9 עמ'  מחיקון,  )אנטי  בזיכרונו  המתרחש  את  פסיכולוגיים  ובכלים  בעזרתה  להבין 
הטראומתי של המשחיתה הנכנסת לנמל יזכיר לחיפאים הוותיקים את ִאְּברהים ֶאל ַעוַואל, משחתת 
מצרית לבנה, שחדרה לנמל חיפה בעת מלחמת סיני, מעוררת סערה רבתי: אזעקות עולות ויורדות, 
מקלטים עמוסים ופחד מנזקים עצומים, הרס והרג. חדירת המשחתת האימתנית מעוררת גם את כוחות 
)שניים  נפגעים  בלי  להחרים,  לעצור,  לחסום,   - האוויר  חיל  הים,  חיל  לפעולה:  הצבא שמתגייסים 
בצד השני שמטופלים בחמלה(. המיתוס החיפאי המסעיר מתגלם בשיר בשפה מאּוּפקת שמתבססת 
על שרשרת עובדות מדויקות. האם יש בשיר דובר? הטון והנימה פורמליים ומנוכרים כדיוּוח יבש, 

אובייקטיבי. פרוטוקול, כביכול.

כניסת המשחיתה לנמל בלילה

ַהַּמְׁשִחיָתה ִנְכֶנֶסת ַלָּנֵמל
ִמן ַהָּים ַהָּפתּוַח. ִנְפָחּה עֹוֶלה ַעל

ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים טֹון. ִׁשּיּוָטּה
ָחמּור ַוֲחִריִׁשי.

ְּבֶפַתח ַהָּנֵמל ְמַקְּדמֹות ֶאת ָּפֶניָה
ִסירֹות ַהִּנּוּוט ַהּמֹורֹות ְלַסֵּלק

ֶאת ָהֶרֶׁשת ֶנֶגד צֹוְללֹות
ֲאֶׁשר ְּבַמְחסֹום ַהֶּפַתח

ָׁשָעה ֶׁשַהַּמִים ַהְּׁשחֹוִרים ְמַׁשְּקִפים
ֶאת ֶחְלַקת ְּפֵני ַהָּׁשַמִים ְוַזְרקֹוִרים

ְמׁשֹוְטִטים ָאֶנה ָוָאָנה ְּברּוַח ֲאִביִבית.
ֵאי ָׁשם חֹוֶרֶקת ַׁשְלֶׁשֶלת. ַעל ָהָרִציף

ַמְמִּתיִנים ְמֻמֵּני ִמְׁשֶמֶרת ַהַּלְיָלה
ְלַהְסָּדַרת ָהִעְנָיִנים ַהפֹוְרָמִלִּיים. אֹורֹות

ָהִעיר ִמְׂשָּתְרִעים ַעד ֵמַעל ָלָהר
ְוַהֶּקֶצף ַהַּקל ֶׁשל ַּגֵּלי ָאִביב

ַמְמִׁשיְך ֶאת ִצְבָעּה ַהָּלָבן ֶׁשל ַהַּמְׁשִחיָתה
ַעד ְלָמקֹום ֶׁשּבֹו הּוא,

ְּכמֹו ָהְרצּוָעה ַהְּלָבָנה ֶׁשהֹוִתיָרה ַאֲחֶריָה,
אֹוֵבד ַּבֲחֵׁשָכה.

השיר כתוב בעשרה קופלטים, בתים בני שתי שורות. זך מצליח לנטרל את הדרמה והפתוס מן המיתוס. 
הרצף התחבירי נחתך בפסיחות רובוטיות. בקריאה חוזרת בולט מצלול האות שין כמעין שדר של 
משוטטים,  משקפים,  שחורים,  שעה,  )משחיתה,  המשחתת  חדירת  של  וחשאיות  הדממה  השקטה, 
הפעולות  חשאיּות  ומנגד  הסודי  החרישי,  החמור,  השיוט  ועוד(.  רשת  שיוטה,  משמרת,  שלשלת, 
זרקורים מעומתים לפתע, בחציו  צוללות,  ניוּוט, רשת  סירות  לתפיסתה בעזרת טכנולוגיות שונות: 
השני של הטקסט, עם הטבע: "רוח אביבית", "הקצף הקל של גלי אביב" ועם "החֵׁשכה" הממקדת את 
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מצלול ה־"ששששש..."; אורות העיר שמשתרעים עד מעל ההר מרמזים על ישות אנושית, בני אדם 
שקיימים מֵעבר לשרשרת העּובדות הטכנולוגיות: "ְוַהֶּקֶצף ַהַּקל ֶׁשל ַּגֵּלי ָאִביב/ ַמְמִׁשיְך ֶאת ִצְבָעּה ַהָּלָבן 

ֶׁשל ַהַּמְׁשִחיָתה/ ַעד ְלָמקֹום ֶׁשּבֹו הּוא,/ ְּכמֹו ָהְרצּוָעה ַהְּלָבָנה ֶׁשהֹוִתיָרה ַאֲחֶריָה,/ אֹוֵבד ַּבֲחֵׁשָכה".

הקצף הלבן של הגלים ושל המשחיתה אובד בחשכה. המילה "אובד" אינה ניטרלית, טכנית בלבד; 
היא מלּווה בעצב, עד הסוף הבלתי נמנע של הכל. ה"חֵׁשכה" שמעלימה את צבעי הלובן מיישרת את 
ההדורים. האם יש כאן שמץ של אמירה בנושאי מלחמות המועצמת בכינוי משחיתה במקום משחתת? 
האם לכך כיוון זך כשאמר בסדנת השירה שלו, שּבּה השתתפתי באוניברסיטת חיפה, שּכל כתבה מן 
העיתון שנחתוך את שורותיה בחיתוך מעניין עשויה ליצור שיר? המדיום, הצורה, הוא המסר. המשורר 
הקולגה, פרופ' טוביה ריּבנר, אמר ההפך מּכך. בסדנה שלו הקפיד על לשון פיגורטיבית מקורית וכנה 

ועל עמדת "אני דובר" כמהותיים ללשון שירה.

השירה.  מפת  של  והמשלימים  המנוגדים  בקצוֹות  אחזו  האלה  הנפלאים  והמורים  המשוררים  שני 
תחושות הכאב והאובדן המחלֲחלות בשירת שניהם, אובדות בחשכה.

הקזינו בבת־גלים, אפריל 1983

בספר אנטי מחיקון שראה אור ב־1984 נוצר קו חדש בשירת זך: המקום המתואר אינו עמום וכללי, 
אינו רחוב מפותל או בית קפה עלום, נופים ערטילאיים, דמויות תנ"כיות ומיתולוגיות. שירי כישלון, 
ייאוש או דילמות אנושיות; מצבו הקיומי של האדם )La condition humaine( שזורים באופן 
שונה. השירים, למרות העצב והבדידות שבהם, הם פחות שירת ה"אני" ויותר שירת חיפה, הפרטית, 
האישית, של רחובות ואתרים ידועים, מרכזיים, נופים קונקרטיים, זיכרונות ילדות ומשפחה, אינספור 
פּכים קטנים, אנשים מסוימים, אירועים משפחתיים או היסטוריים שנצרבו בזיכרונו והודחקו – כל 
ית ֵמיֶמיָה  אלה פורצים ממנו בעוצמת גייזר לוהט: "ָׁשם ַהָּים, ִמְתַחֶּזה ַאף הּוא ְלִעירֹוִני,/ ִמְזָּבָלה נֹוְזִלית ַּגִלּ
ר עֹורֹו ֻחְלַחל ִנְגַרס ּוֶמַלח ָאַכל ְּבָכל ֶּפה ]...[ ֶׁשֲאָנִׁשים ָצֲחקּו ְוָׂשחּו ּבֹו ּוְקִציִנים  ִמְׁשַּתְכְׁשִכים ֶאל ִקיר/ ֲאֶשׁ

ְּבִריִטים// ַאף ָלְגמּו ֶׁשִרי ּוְבַמָּבט קֹולֹוְנָיאִלי ָסְקרּו ]...[" 

השיר שלהלן עוסק במיתוס חיפאי של תפארת עבר שקרסה, נכס צאן ברזל שהוזנח לאחר שּפרח 
בתקופת המנדט, אתר של פאר מלכותי כארמון עתיר נשפים, התכנסויות, אולמות ואירועים, קזינו 
נמשך  מי לא  מונטה קרלו של המזרח התיכון.  הים:  וטיילת מרהיבה לאורך  בֵרכת שחייה  ובסמוך 
לשם כפרפר אל האש? רבי חובלים, ימאים, הקצונה והחיילים הבריטים, אנשי הפלמ"ח3 וההגנה בעת 

הכשרתם באזור שָחוּו אהבות ראשונות וידעו נשים מתמסרות. 

הזנחה  התנוונות,  דעיכה,  נובלת;  תפארת  של  תהליך  ביותר  קשות  במילים  ממחיש  זך  של  שירו 
משוועת. הטון, הנימה, מלֵאי זעם על מראות ההווה ועל פרנסי העיר שמזניחים נכסים היסטוריים 
ופיסות פאר ומפקירים אתרים שיכלו להוֹות פנינה תיירותית ומקומית. השיר חולץ פקק שבעקבותיו 
זורמים הניוון והניוּול של הקזינו וסביבתו, ובזרם העכור נסחפים זיכרונות הילדות הקשים, הנעורים 
המורכבים והכואבים: "ֲאֶׁשר ִנְגַזר ֶׁשּיֹאַבד, ֲאִפּלּו ַהְּכֵאב ֹלא ְיַסֵּיַע ְּבָידֹו/ ַלֲעמֹד ַעל ִּתּלֹו ּוֶמַלח ֹלא ְיַׁשֵּמר 

ֶאת ֶׁשָהָיה/ ִּכְמַעט ָאהּוב ִמְּנׂשא. ָׁשָעה ָיָפה ]...["

טבע ואדם אשמים בדעיכה. הים המלוח, כוסס ומייצר חלודה, חובר למעשי האדם ומעצים את ההזנחה. 
השיר משווה בין עבר כמעט אגדתי להֹווה ומצליח לפלס דרך אל האינטימי והאישי בזיכרונות אהבה 
ראשונה על גישושיה, היסוסיה, קשייה. בין חיבורי הניגודים - עבר והֹווה, יפה ומכוער - מתקיים 
מאמץ להתמקד בשחזור הקסם, אך במקביל מתגבר העצב על ההרס חסר התוחלת הפוׂשה בנפש 

הדובר.4

השירים  וסגנונות.  התבוננויות  מגוון עשיר של  חיפה חשפו  שירי  בארבעה מעשרות  קלות  נגיעות 
המקום  משמעות  על  התוהה  דובר  של  אסוציאטיבי  מחשבות  רצף  מתעדים  חלּומה'  ו'עיר  'מקום' 
שטבוע בזיכרונו ובישותו. השירים נטולי בתים, כתובים בשורות ארוכות שלעיתים אוצרות בתוכן 
תבנית אחרת. ב'עיר חלּומה' – אחרי תיאור הים, הסמטאות, הצפירות בנמל, הספינות, בליל השפות 
– שואל הדובר את עצמו: "ַהִאם ָּבַחְרָּת ֵאי־ַּפַעם ָמקֹום, ָּבֲחרּו ִּבְׁשִביְלָך" והוא מבקש מחיפה: "ַּדְּבִרי ְולּו 
– ַּבֲחלֹוִמי, ִעיר ֶׁשָהְיָתה ִעיִרי ְוֹלא ָהְיָתה, ְלַמַען ֵאָדע" )עמ' 456(. האם יבין טוב יותר את חייו, את עצמו, 
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אם תצא בשֹורה כלשהי מחוצות העיר? השירים על ה'משחיתה' ו'הקזינו' בנויים בתבניות. הראשון, 
של קופלטים, בתים בני שתי שורות, השני – בטרצה רימה, בתים בני שלוש שורות בסגנון רנסאנסי. 
הם מהווים מבחינת הטון והנימה – שיר והיפוכו. הראשון מאופק באופן קיצוני, השני – רגשני, מלא 

זעם, אכזבה, פתוס, הגזמה.

למרות שונּותם, בכל ארבעת שירי חיפה אלה, המקום הקונקרטי שבחוץ הופך להיות המקום שבפנים, 
שנושא תהייה על עצם המשמעות של מקום, בין הקונקרטי לרוחני: 

]...[
הּוא ֵאינֹו ַׁשָּיְך ָלנּו.
ִּבְרצֹותֹו הּוא ָּכאן,

ִּבְרצֹותֹו הּוא נֹוֵטׁש אֹוָתנּו,
ָׁשט ּוְמַרֵחף ִעם ָהרּוַח ַוֲהַפְכַּפְך ְּכמֹוָתּה.

]...[
ֹלא ָיַדְענּו ּבֹו ַהְרֵּבה טֹוָבה

ְועֹוד ָּפחֹות ַנַחת.
ֲאָבל טֹוָבה ַהְיִדיָעה ָהָרָעה

ּוְברּוָכה ַהִּׁשְכָחה ַהּטֹוָבה
ְלָכאן ָּבאנּו ּוִמָּכאן ֵנֵלְך

ְוֹלא ֵנֵלְך עֹוד,
ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה
ִנְהֶיה ֲאֶׁשר ִנְהֶיה

ַּכֲאֶׁשר ִנְהֶיה
ִאּתֹו ּוִבְלָעָדיו

ַעד ֹּתם, ַעד ְּפנֹות יֹום,
ַעד ֹּתם ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון.

)'מקום', עמ' 453(

              

1. תרגומי זך הופיעו, בין השאר, בכתב העת 'תיאטרון' שערך משה שמיר בשנות ה־60.

2. בשיר 'שלושה' נזכר 'מעיין הבירה', פאב שליד השוק התורכי, שּבֹו ישבו מלחים, שתו 
לרוויה ועסקו בהעלאת זיכרונות. ביניהם אנשי חיל הים לשעבר ואבא שלי.

3. חיים גורי בספרו מאוחרים מלא נוסטלגיה אל הקזינו של בת־גלים שּבֹו ידע לראשונה 
אהבה גופנית. וראו גם ב'שאריות אריג' )מחברות אלול, 1985, עמ' 145-150(.

שזכה  השיר  פרסום  "בעקבות   :)290 עמ'  ב,  השירים,  )כל  זך  של  שוליים  הערת   .4
לתהודה רבה, כשהקזינו־לשעבר )שלא היה בעבר מבנה מתמוטט( אף צולם בסרט של 
פרלוב עַלי, מיהר ראש עיריית חיפה להרוס את הזכר האחרון לרב־קיום של יהודים, 

ערבים ובריטים בחיפה המנדטורית הנפלאה".

הקזינו בבת־גלים, 1947 )ויקיפדיה(
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רפי וייכרט

ראיתי שורות רבות יופי*

חד־פעמיות  חוכמה  שורות  של  הימצאותן  היא  אלתרמן  שירת  של  לטוב  הזכורות  התכונות  אחת 
שאפשר לקרוא בהתפעמות ובעונג גם בבידודן, מחוץ לֶהקשר השירי שבו הופיעו. מי לא זוכר את 
ֶדת" )'ירח'( או את הניסוח המרחבי של הרגש  השורה האוקסימורונית "ַּגם ְלַמְרֶאה נֹוָׁשן ֵיׁש ֶרַגע ֶׁשל ֻהֶלּ

ְעּגּוַע" )'אל הפילים'(.  ה ַרק ַגּ בשורה "סֹוֵפי ַהְּדָרִכים ֵהָמּ

אף על פי שהפואטיקה של זך שונה ברבים ממרכיביה ורכיביה מאופני חשיבתו ועיצובו של השיר 
האלתרמני, בסוגיה שּבּה אנו מדברים אפשר לגלות בין השניים לא מעט קווי דמיון. לִזכרו של נתן זך 
קיבצתי עשרות משפטים כאלה מכל תקופות יצירתו. חלקם, כדרכו בקודש, נושאים אופי ארספואטי. 

אחרים, בעלי אופי קיומי, עוסקים בבדידות, בניכור, באהבה, בִקרבה, בסבל האנושי, במוות. 

במקומות אחדים הבאתי לשם השוואה את השורות הדומות־שונות משירת אלתרמן שאיתו מתכתב זך 
על דרך ההשפעה או ההתנגדות וגם שורה אחת של טשרניחובסקי.

עד כמה התכתב זך עם אלתרמן גם בתקופת יציאתו נגד הפואטיקה של האחרון אפשר ללמוד מהשוואת 
סיום השיר 'בדרך הגדולה' מתוך כוכבים בחוץ לשיר 'אני רוצה תמיד עיניים' מתוך כל החלב והדבש. 
מדובר בשתי מובאות שמצביעות על התפעמות כבירה מהחיים. אלתרמן מנסח תעצומות שמאפשרות 
לכאורה להמשיך ולחיות מֵעבר למוות: "ְלַהִּביט ֹלא ֶאְחַּדל ְוִלְנׁשֹם ֹלא ֶאְחַּדל/ ְוָאמּות ְואֹוִסיף ָלֶלֶכת". זך, 
בתשובה, מנסח התעקשות על ראיית היופי כל עוד הגוף החי מאפשר זאת. אלתרמן נושם, מביט והולך. 
זך מביט, מהלל וקם: "ְוֹלא ֶאְחַּדל ֵמַהֵּלל. ֵּכן, ְלַהֵּלל ֹלא ֶאְחַּדל./ ּוְכֶׁשֶאּפֹל עֹוד ָאקּום – ְולּו ַרק ְלֶרַגע – ֶׁשֹּלא 
יֹאְמרּו/ הּוא ָנַפל" )עמ' 117(. זהו רגע נדיר שבו זך הפסימי בדרך כלל נדבק בשמחת החיים של קודמו 

)כמובן, עם כל ההבדלים המתבקשים במקצב, בחריזה, בחזרה ובמבנה הבתים(.

הנה לפניכם מקצת משורותיו רבות היופי, חלקן מוכרות ואהובות, חלקן ידועות פחות: 

ָבר,/ ַעל־ְיֵדי ַהֲחלֹום"  "ְצִליל ַחֵּיינּו ִנְקָּבע, ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָדּ
)'תרנגוִלי־של־שוקולד', עמ' 6(

"ַּבְּכַרְך/ ָיֵרַח־ֶׁשל־ָקֶפה ָלַעד ֵאינֹו ׁשֹוֵקַע" 
)'סתיו שפוי', עמ' 13(

י ְלַסֵּפר ְלִאיׁש"  יׁש/ עֹוד ֹלא ִהְצַלְחִתּ ֶׁשם ֶׁשֲאִני ַמְרִגּ "ֶאת ַהֶגּ
)'ראיתי ציפור לבנה', עמ' 16(

"ֵיׁש ֵאיֶזה עֶׁשק ַּגם ַּבֲעִמיָדה ִמן ַהַּצד" 
)'יש איזה שוחד', עמ' 17(

ָכל ָמקֹום ּבֹו ַׂשְמנּו/ ַּכף ַרְגֵלנּו ָהְיָתה ַאְדַמת קֶֹדׁש"  "ְבּ
)'לחוף ימים', עמ' 18(

"ֲאִני ְלַעְצִמי ֲאִני ָׁשר" 
)'אני לעצמי', עמ' 20(

_______________
*כל מראי המקום מתייחסים למבחר ֶרגַע ֶאָחד ֶׁשֶקט ְּבבַּקָָׁשה 

בעריכת נסים קלדרון, הקיבוץ המאוחד, 2018
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"ַּדע ְלָבֵרְך ַעל/ ַהֵּצל ֶׁשִּמַּתַחת ִלְקרּום ַהָּבָׂשר" 
)'ֱהֵוה זהיר', עמ' 21(

"ַאְּת ֶׁשָהִיית ֶׁשִּלי ְּכָבר ֵאיֵנְך/ ֲאִפּלּו ֶׁשל ַהּכֹוָכִבים" 
)'איך חלפו הימים. מי', עמ' 25(

"ַעְכָׁשו, ְלַבד. ַאַחר־ָּכְך, ִעם ַהַּמְנִּגינֹות" 
)'הנה הם באים', עמ' 29(

"ַעְכָׁשו, ַאֲחֵרי ֶׁשָהָיה ְּכָבר ְלֵאֶפר,/ ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשִּמן ָהָראּוי ְלָזְכרֹו/ ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ְּבמֹותֹו/ 
ְׁשַאר ַּבֵּסֶפר?"  אֹו ְּכמֹו ֶׁשִנּ

)'ירידת כושר הריכוז של המשורר', עמ' 34(

"ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו/ ֲאָבל הּוא ְלַבּדֹו ֵּבין ּכֹה ָוכֹה" 
)'לבדו', עמ' 36(

ְלַצְלְּת ָרַעד קֹוֵלְך/ ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ֶׁשֲאִני ָאֵבל ִּבְגָלֵלְך"  ֶׁשִצּ "ְכּ
)'כשִצלצלְּת רעד קולך', עמ' 38(

"ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשָחְלפּו נֹוְתרּו ְלֹלא ָׁשִנים" 
)'זה אינו האנושי בלבד', עמ' 39(

]וראו, לשם השוואה אצל אלתרמן בכוכבים בחוץ: 

נּו עֹוד ִנְהֶיה ַרק ְזַמן ֲאֶׁשר ָעַבר"[ ָלּ י, ָננּוַח ִּבְלֲעֵדינּו.../ ֻכּ נּו, ַּבת ֶׁשִלּ ָלּ "ֻכּ

ָבר"  "ָהרּוַח ַהְּמִקיָמה ֶאת ֶהָעָפר ּומֹוִריָׁשה אֹותֹו/ ְלָבֵנינּו ִּבְדמּות ָמֶות ֵאיֶנָּנה זֹוֶכֶרת ָדּ
)'מאּכס מת', עמ' 45(

"ַהִּבְלִּתי־ַמְתִאים ָהֲאִמִּתי/ הּוא ַהָּנָחׁש ַהָּנבֹון ֶׁשל ַהְּפֵרָדה" 
)'פֵרדה היא דבר קשה. הוא חייל', עמ' 47(

מֹו"  "ִרּנּון ָאָדם ְּבַקן ָדּ
)׳ֶיַרח ּבּול', עמ' 52(

ַהַּגְרֶזן הּוא ָלֵעץ"  "הּוא ָהָיה ְלָיָמיו ַמה ֶׁשּ
)'עכשיו הוא ירד קצת', עמ' 58(

"ְלַאט־ְלַאט הּוא נֹוֵׁשר/ ִמּתֹוְך ַמְסעֹוָתיו ְּכמֹו ֲחָפִצים ִמִּכיסֹו ֶׁשל ֵמת" 
)'לא כך תיארתי לי', עמ' 60(

ְיָלה ְמַעָּנה"  מֹו ֶׁשָהרּוַח ַהּנֹוֶׁשֶבת ִמן ַהַלּ ְיָלה ְמַעָּנה/ ְכּ "ָהרּוַח ַהּנֹוֶׁשֶבת ִמן ַהַלּ
)'שום דבר', עמ' 62(

ֶׁשֱאֹלִהים ָאַמר ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְיִהי אֹור/ הּוא ִהְתַּכֵּון ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה לֹו ָחׁשּוְך"  "ְכּ
)'כשאלוהים אמר בפעם הראשונה', עמ' 64(

יגֹוַני"  "]ְו[ֵאין אֹור ֶׁשָּיכֹול ִלְמחֹק/ ַּגם ֶאת ָהָרחֹוק/ ִבּ
)'האיש הלבוש בלבן', עמ' 70(

"ַוֲהֵרי ֶנֱאַמר ִּבְמֹפָרׁש ְּכמֹו חֹול, ּוִמֵּמיָלא ְמֻדָּבר/ ַּגם ַעל ַהְיכֶֹלת ִלְסּבֹל" 
)'כמו חול', עמ' 76(

"ַאָּתה חֹוֵׁשב ַעל ְנדּוִדים ְוָהִייָת ָצִריְך ַלְחׁשֹב ַעל ֱאמּוָנה" 
)'לא הבנתי את העניין', עמ' 94(



45
פברואר-מרץ 2021  

ְכחּו/ ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ָעָׂשה" ְזְּכרּו ֶאת ַמֲעָׂשיו ְזַמן ַרב ַאֲחֵרי ֶׁשָׁשּ "]ְו[ָכל ָאָדם רֹוֶצה/ ֶׁשִיּ
)'פתח לשיר', עמ' 96(

"ַעל ָּכל ְׁשִגיאֹוַתי ַיְחְזרּו ֲאֵחִרים"
)'המוות בא אל סוס העץ מיכאל', עמ' 99(

"]ּו[ַמִים ַרִּבים ֹלא ְיַכּבּו ֶאת ְּתמּונֹות ַהִּמְׁשָּפָחה" 
)'במה להמתיק ימים', עמ' 103(

ָּכִרים"  ֵאר/ ָּכל ֶעֶרב ֵמָחָדׁש ִעם ָהאֹותֹות ַהֻמּ "ְלִהָׁשּ
)'הקסם הזר האיטי', עמ' 104(

ֶדת"[  ם ְלַמְרֶאה נֹוָׁשן ֵיׁש ֶרַגע ֶׁשל ֻהֶלּ ]ניתן לקרוא כהיפוך על השורה האלתרמנית "ַגּ

ר ֶאת ָהֱאנֹוִׁשי ִלְקַראת/ ָהֶעֶרב"  "ֵיׁש ְלַבֵצּ
)'השמש שוב', עמ' 106(

"יֹוֵתר ִמְׁשָקל ֶׁשל הֶֹוה/ ֲאִפּלּו ַלְּדָבִרים ֶׁשָאָדם הֹוֶזה" 
)'את הנפלאות', עמ' 112(

"ָּגדֹול הּוא ָהֹאֶמץ ְלַחּכֹות/ ִמן ָהֹאֶמץ ִלְׁשֹּפְך ֶאת ַהֵּלב" 
)'גדול הוא האומץ לחכות', עמ' 120(

ֶׁשְּבִדידּות ֵאיָנּה ַּפַחד/ נֹוֶלֶדת ִׁשיָרה" "ְכּ
 )'כשבדידות אינה פחד', עמ' 122(

"ֹלא ָלֶרֶׁשת/ ָּבאנּו ֵהָּנה" 
)'בבדידות או בבדידות צועקת', עמ' 128(

ָבִרים ְמבָֹרִרים"  "ִׁשיָרה ְמָבֶרֶרת ְדּ
)'לומר זאת אחרת', עמ' 129(

נתן זך 1986, צילום: דינה גונה
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יר ַהָּנכֹון ְמַדֵּבר"  ֶׁשָהֶרֶגׁש ּדֹוֵעְך, ַהִׁשּ "ְכּ
)'השיר הנכון', עמ' 130(

ַח"  "ַאָּתה ָיכֹול, ִלְפָעִמים, ֶלֱאהֹב./ ֵאיְנָך ָיכֹול ְלַנֵצּ
)'וריאציה על נושא רומנטי', עמ' 131(

"]ְו[ַגם ַהְמׁשֹוֵרר/ ִמְּמצּוָקה, ֹלא ִמֶּׁשַפע, הּוא ָׁשר" 
)'שיר לאוהבים הנבונים', עמ' 138(

"ֹלא/ ַמְצִמיַח ֶּדֶׁשא ֲאָבל ֹלא ֲחַסר ִּתְקָוה" 
)'אני שומע', עמ' 141(

"ָהרּוַח ְמַפֶּיֶסת ֶאת ֶׁשָהָיה, ֶאת ֶׁשֹּלא ָהָיה/ ֵאין ָהרּוַח ְמַפֶּיֶסת"
)'הרוח', עמ' 165(

ְבַטַחת ֵאיָנּה ָהָאֶרץ ֶׁשִּנְּתָנה"  "ָהָאֶרץ ַהֻמּ
)'התבנית והנוף', עמ' 171(

"ַהְּכֵאב ַרק ַמִּׁשיל ֶאת עֹורֹו ַלֲעטֹות ְקִלּפֹות ֲחָדׁשֹות"
)'ַעד', עמ' 176(

"ַהַחּלֹון ֲאֶׁשר ְלמּוִלי/ ִנָּבט ְלֵעת ַלְיָלה/ ְלֵעֶבר ְּדמּות ֶהְעֵּדֵרְך" 
)'הִריק', עמ' 184(

ָבִרים/ ָצִריְך ָהָיה ִלְלמֹד ִלְׁשּכַֹח" "ָּכל־ָּכְך ַהְרֵּבה ְדּ
)'הקזינו בבת־גלים, אפריל 1983', עמ' 193(

"ֲאַנְחנּו ּפֹוְרִקים/ ֵמָעֵלינּו ֶאת ֶׁשֹּלא ִנָּתן ִלְפרֹק" 
)'מנוחה', עמ' 228(

״ַמֶּׁשהּו ִּבי ִמְתַנֵּגן"
)'עד מחר', עמ' 233(

]וניזכר בשורת הפתיחה המופלאה של השיר שניצב בראש כוכבים בחוץ:
ַנְחָתּ ַלָּׁשְוא"[. "עֹוד חֹוֵזר ַהִּנּגּון ֶׁשָזּ

י"  "ֵאין ִלי ִּכְמַעט ְּכלּום/ ֲאָבל ַהְּכלּום ַהֶּזה הּוא ֶׁשִלּ
)'אין לי', עמ' 235(

]וריאציה של זך על שורתו הנודעת של שאול טשרניחובסקי: "ֲאִני - ִלי ִמֶּׁשִּלי ֵאין ְּכלּום"[ 

"]ְו[ַכָּמה/ ְמֻיָּתִרים ְמׁשֹוְרִרים/ ְּבָמקֹום ַהְמֹאָהב ְּבַעְצמֹו" 
)'הזמיר כבר לא גר פה יותר', עמ' 241(  

ָרִכים ִּבְלׁשֹונֹות ָזרֹות"  "ַּגם ַצַער הּוא/ ַרק ִׁשּלּוט ְדּ
)'מזמור שיר לירוק', עמ' 259-258(.

"ָמה ִנְפָלא ְלַׁשד ַהַּלְיָלה/ ַּכֲאֶׁשר ֵאין עֹוד ְלָמה ְלַצּפֹות"
)'הנח להיפרד', עמ' 273(

כמה נתגעגע לשורות החכמות של נתן זך, אנו קוראיו הנאמנים והמשוררות והמשוררים שלמדו ממנו 
דבר או שניים בִהלכות השירה. במשך יותר משישים שנה היו השירים והשורות הללו פס קול הכרחי 
להתפתחותה של התרבות הישראלית. אולי גם קוראות וקוראים מן העתיד יראו אותם בדמות האישה 
ִׂשְמַלת ַהַּמְלָמָלה // ַהּדֹוֶבֶרת ֵאֶליָך ִמִּלים  מהשיר 'הקזינו בבת־גלים, אפריל 1983': "ַהְּגֶבֶרת ַהְּגבֹוָהה ְבּ
ִמן ֶהָעָבר ָהָרחֹוק" )עמ' 193(. מילים מדויקות. מילים רבות יופי.                    .   
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אורפיאוס מפנה את ראשו

אֹוְרֵפאּוס צֹוֵעד ָהֶעֶרב
בֹות ֶאְוִריִדיֵקי )ַהֶּדֶרְך ְמֻרֶּפֶדת ְּבִעְקּ

ַמֲחֵטי ֳאָרִנים(. ְּגִבְרִּתי, ֲאִני
הֹוֵלְך. ְּגִבְרִּתי, ֵאיִני ַמְפֶנה

ֶאת רֹאִׁשי ִלְראֹות ֶאת ַהּנֹוף:
ֹלא ִלְראֹות ֶאת רֹאֵׁשְך. ְּגֶבֶרת,

ַאל ַּבֲחָמֵתְך. ִּכּנֹוִרי
ִאִּתי, ֲאִני ָיכֹול ְלַנֵּגן ְּכֵדי ְלַקֵּצר ֶאת

ַהֶּדֶרְך. ְּבֵעֶרְך
ַּבִּסּבּוב ַהְּׁשִליִׁשי ָהָיה ַהֵּגיִהּנֹם ָיֶפה יֹוֵתר ִמַּדי:

ִצֳּפִרים ֲאֻדּמֹות ִהְׁשַּתַעְׁשעּו ַעל ֵעִצים
ֲחרּוִכים ְּכמֹו ִּגִּצים ִנָּתִזים, ְּפָרִחים

ֶׁשל ְּפִריָחה ַמְקִּדיָמה, ַמְקִסיָמה. ַמְרֵאה ָעְרָּפּה
ֶׁשל ֶאְוִריִדיֵקי. ָּתִמיד ָעְרָּפּה! ָהּה, ָהָאִביב

ִהֵּנה ָּבא, ָאַמר ְּבִלּבֹו ַהּׁשֹוֶגה
ַהְמׁשֹוֵרר ַהּנֹוֵכל אֹוְרֵפאּוס:

ַּפַעם ַאַחת ְלִהְסּתֹוֵבב, ַרק ַּפַעם
ַאַחת ִּבְלַבד - ַהָּיד

ְּכָבר ִנְׁשְלָחה ֵמֵאֶליָה ַלִּכּנֹור.

ליאת קפלן

אורפיאוס מסיט את מבטו

על שני שירים לאורפיאוס מאת נתן זך

ז׳אן בטיסט קאמי קורו, אורפיאוס מוביל את ֶאְוִריִדיֵקי מן השאול )פרט(
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אורפיאוס, הנגן הפלאי, בנו של אפולו, יוצא למסע אל שאול אפל, אל האי־אפשר, אל המקום שממנו 
איש לא שב. אורפיאוס חוצה את הלתי, ֵממס את פלדת קרברוס ואת לבבותיהם של הדס ופרספונה, 
נוטל מן השאול את אהובתו המתה, מקבל עליו לא להסתובב להביט בה, ומעפיל אל ארצות החיים, 
ֶאְוִריִדיֵקי מאחוריו. הנה הוא על פני האדמה, עוד רגע קט יתאחדו האוהבים – ברגע הזה אורפיאוס 
מסב את ראשו לאחור ומאבד את אהובתו. מדוע? זו שאלת המיתוס וזך נוגע בִלבּה האפל, שיר אחר 

שיר, שוב ושוב.

למשל, כאן, הערב, במיתוס הנרקם מחדש. אורפיאוס הוא הצועד, כמי שּכפאֹו שד, בעקבות ֶאְוִריִדיֵקי 
בדרך התלולה מן השאול. הערב, האוהב לבלי חת מתרחק, מתנכר, אף אינו מפנה את ראשו לראות את 

ראשה של מי שהוא מכנה "גבירתי" )ואז "ְּגֶבֶרת, ַאל ַּבֲחָמֵתְך"(.

הערב, כתמיד, נראה רק עורּפּה של ֶאְוִריִדיֵקי. הערב כינורו איתו, הוא יכול לנגן, אך בוחר לדבר. הערב 
אורפיאוס אינו הנגן והזמר המופלא השוֶבה בקסמיו אלים ואנשים, חיות, עצים ואבנים, הערב הוא 
משורר, שוגה ונוכל. המוזיקאי המופלא מכולם, האוהב האמיץ שירד אל השאול, שר וניגן, ׂשרה עם 
המוות וכמעט הציל את אהובתו – כלּוא בסיפור אהבה לא לו. הערב הוא חומק מן המיתוס, מן האהובה 
המתה ֶׁשִהִּכיָׁשּה נחש ערב החתונה, מן הסיום העגום. הערב הוא מתפטר מכל זה, מפר את סיפורו, כופר 

בעיקר, מכור לדבר אחר.

כינורו בידו. בינתיים אינו מנגן.

נתן זך, המשורר, מַתזמר את הבלתי ניתן להיאמר, את המרחק המתגבר, את הזרּות, את התשוקה שאי 
אפשר לכבוש, שאין לתאר, אל היפה. הוא מתאווה אל היופי הנורא, האדום, המשעשע, הפורח, הּכֶלה 
בדֵלקה. זך, המשורר, הוא המתזמר, במרקם מוזיקלי סבוך, מתעתע וענוג, את תודעתו של אורפיאוס 
השוגה, המשורר, הנוכל, היכול "ְלַנֵּגן/ ְּכֵדי ְלַקֵּצר ֶאת// ַהֶּדֶרְך. ְּבֵעֶרְך" אך אינו עושה זאת. הערב זך 

מצטט את המשורר, מדבר אל עקבותיה של ֶאְוִריִדיֵקי ואל לבו. הדרך מתארכת. עדיין אינו מנגן. 

בסיבוב השלישי נגֶלה לפתע השאול, יפה להלל, גיהינום יפה יותר מדי – "ָהּה, ָהָאִביב// ִהֵּנה ָּבא". 
כאן נפסק ציטוט תודעתו של אורפיאוס לכאורה בנחשול של תהיות: מה אירע לאוהב המיתולוגי? מה 
פשר היפוך הכיוונים? מדוע צעד תמיד בעורפּה של האהובה? כיצד המאסטרו אינו מנגן? מה פשר 
האנחה "ָהּה" לפני ההבחנה בבוא האביב? מדוע אורפיאוס מכונה שוגה, משורר ונוכל? מי כותב כאן 

את עצמו? 

ֶאְוִריִדיֵקי? ירידתו לשאול? ההיבריס של הבא  מהו המשגה הטרגי? הסבת הראש? הליכתו בעקבות 
לְגּבור על המוות בנגינתו? כל הסיפור כולו? התשוקה אל הגיהינום האדום? האשליה כי האביב הגיע? 

כל המשגים כאחד? האם אורפיאוס מסתובב, ולּו פעם? 

המשורר אינו משיב. ידו נשלחת מאליה אל הכינור.

מבוהל, נחפז, כמעט נואש, זך מדבר אל אורפיאוס, הוא מנסה לעצור אותו, מפציר: אל תרד! נשימתו 
מבחינים  שאנחנו  דומה  נגמרים.  לא  תקניים,  לא  קטועים,  קצוצים,  משפטיו  שבור,  דיבורו  קצרה, 
הוא  מזה.  הלאה  הלאה,  מטה,  נשמט  במי שכבר  אוחזת  אולי שתיים,  מבוהלת,  אחת,  יד  בשניהם: 

מתחנן, אוחז באורפיאוס השותק, שַמפנה לו עורף, רגע לפני הירידה אל השאול. 

נוקב בשמות  אינו  חוזר על פרקים ממנו,  אינו  הוא  נבכי המיתוס,  קוראיו, מכיר את  כמו  המשורר, 
ְּבתֹוְך  "ִנְׁשָּבר  ָמֶות",  )"ֵעֶמק  ֶארמזים  שברי  מפזר  הוא  למשל(,  קרברוס,  הדס,  )ֶאְוִריִדיֵקי,  מפורשים 
אּול", "ַאֲהָבה ַאֶחֶרת", "ַאְלָמֶות", "ּדּוָמה", "ִּכּנֹור"( באופן שאינו מרכיב את המשולש  ָנָהר", "ָּבֶרַגע ַהָׁשּ
המיתולוגי הידוע )אהובה, מוזיקה, מוות( אלא מבטל אותו, חותר תחתיו. האהבה אינה נזכרת אלא 
פעם אחת ובשלילה, כמו גם הכינור. הדובר מתיימר, למראית עין, להכיר את הסיפור, לדעת את כשליו, 

לתקן, לשנות מה שלכאורה כבר התארע.

ַאל, החוזר בבית הראשון, מומר בצלילים  נשימות הדובר מואטות, מוסדרות לאורך השיר: הצליל 
פתוחים בהמשך )ּדּוָמה, ַמה, ַאָּתה, ַאֲהָבה, ְמִסָּלה(, ובמרקם מוזיקלי מאגי, המאלחש את משמעותן של 
המילים בהמשך. המשפטים הקטועים מתארכים, ההנמקות המבולבלות מתרבות, ממירות זו את זו, 
קורסות אל עצמן. הקורא נותר עם השילוש המופר, שלושה קטעי משפטים מהדֲהדים: "ַאֲהָבה ַאֶחֶרת 

ְמַׁשֶּקֶרת" , "ֹלא ִּכּנֹור, ֲחָבל", "ִּכי ֶזַרע ָמֶות".
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רק רגע. בקריאה חוזרת של השיר סודקת אותו מילה אחת: "עוד". "ַאל ֶרֶדת עֹוד ֶאל ֵעֶמק ָמֶות?" 
כלומר, שוב? בשנית? עדיין? גם? כבר? תחושות פקפוק מֵפרות את המחשבות הסדורות: האם גם 
אורפיאוס מכיר את הסיפור? יודע כי מסעו לא יצלח? ואולי הדובר הוא היודע כי מסע השכנוע 
שלו שוב נועד לכישלון? ומה פשר התחושה הפוׂשה בנו כי המשורר הוא הדובר עם עצמו, מנסה 

בכל כוחו להשתכנע?

חבל, כי זרע מוות.                              .אורפיאוס שוב ממהר למטה, אינו מתעכב, אינו מסב את ראשו. שאלת המיתוס מהדהדת, אירונית. 
  

אורפיאוס

ַאל ֶרֶדת עֹוד ֶאל ֵעֶמק ָמֶות. ָאָּנא, ַאל,
ָמֶות ִּבְגַלל, ַאָּתה ִנְׁשָּבר ְּבתֹוְך ָנָהר,

ַאְלָמֶות ֶּבָחזֹון, ַאל ְּבִחָּפזֹון

ֵּתֵרד ּדּוָמה, ַיְרְּכֵתי ּבֹור ֹלא יֹאְמרּו ַמה
ַאָּתה יֹוֵדַע ַאֲהָבה. ְּבֶרֶגל ְיֵחָפה ֹלא ֵּתַדע ֶׁשּ

ֶאת ַהְמִסָּלה. ָאָּנא, ַאל ְּבֶחְפזֹוְנָך

ֶרֶדת ִלְתהֹומֹות ֹלא ֵיָחְקרּו, ְּדָרִכים ֶׁשל ָמֶות
ְּבַמָּבט ָיְקרּו, ַחִּיים ָּבֶרַגע ַהָּׁשאּול, ְׁשַמע, ְּבגּוף

ָעלּול ַאל

ֵּתֵרד ֶאל ֹלא ְּבָראֹו ֵאל ָלֶרֶדת. ֹלא ַיְחָּדו
ָאָדם ֶׁשֶבת ָׁשם, ֵּגיִהּנֹם ִחָּנם, ַאֲהָבה ַאֶחֶרת

ְמַׂשֶּקֶרת. ַאל ֶרֶדת ְּתהֹום, אֹוְרֵפיאּוס.
ָּפָנה יֹום, חֶׁשְך ֹלא ֲחלֹום, ֹלא ִּכּנֹור ֲהלֹום,

ֹלא ִּכּנֹור, ֲחָבל,
הּוא ֶזה ַהְמַנֵּגן, אֹוְרֵפיאּוס, ַאל, ִּכי

ֶזַרע ָמֶות.
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רבקה איילון ורינה בשן

מה חשוב בעולמו של נתן זך?

על פי 'המוות בא אל סוס העץ מיכאל'

במאמרו 'זמן וריתמוס אצל ברגסון ובשירה המודרנית' זך מצטט, מתוך הסָּכמה שֵלמה, משפט של 
הסופר מרסל ּפרּוסט, הנשען על הפילוסוף ברגסון: "מיום ליום מחשיב אני פחות את האינטלקט. 
מהתרשמויותיו  חלק  לעצמו  להשיב  הסופר  של  רצונו  שאם  ויותר,  יותר  לי  מתברר  ליום  מיום 
 – היחיד של האמנות  זה אחרי ככלות הכל, החומר  והרי   – אישי  לדבר מה  ולהגיע  וזיכרונותיו 
עליו להניח לאינטלקט" )ההדגשות הן של זך(. החשיבות שמעניק זך לאינטואיציה ולזיכרון – כזו 
כמעט  תחושה  ויוצר  מתנגן  המוזיקלי  הריתמוס  שבהם  בשירים  מתגלה   – ּפרּוסט  אצל  הבולטת 

מיסטית, כמו: 'תיאור מדויק של המוזיקה ששמע שאול בתנ"ך' או 'הצייר מצייר'. 

השיר 'המוות בא אל סוס העץ מיכאל' )מתוך שירים שונים, 1960( הוא ריתמי לא פחות, אך הוא רב 
שכבות יותר. הוא לירי, דרמטי, אפי, ועל כל אלה מרחפת רוח פילוסופית של ניהיליזם מצד אחד, אך 
גם רוח של השלמה וקבלת הדין מצד שני. בגלל מורכבות השיר הוא משאיר אותנו בתחושה שאם 
נקרא אותו "כהלכה", נבין משהו שעדיין לא הׂשכלנו להבין ביצירת זך; ובכל זאת, אף על פי שיש 

יותר "מפתחות", אנחנו מהססים לנקוט עמדה. 

ובעצם, עמדה כלפי מה? כלפי השאלה מה משמעות המוות של "סוס העץ מיכאל"? האם הוא מסמן 
מן  לכל אחת  האמונה?  מות  אפילו  או  מות האהבה?  אולי  או  הילדּות?  מות  את  מוֵתנו שלנו?  את 

האפשרויות הללו יש סימוכין בשיר המורכב הזה. 

המוות מחזר אחרי סוס עץ. קודם כל עלינו להביא בחשבון שסוס עץ עשוי מגזירי עץ שנכרת, ולכן 
הוא אמנם דוהר, אך גם עומד במקום. ומשום כך הוא כל כך פגיע, ואם אמנם אנחנו הננו סוסי העץ, 

הרי שאפשר לומר עלינו שאנחנו ְמניעים את חיינו רק לכאורה. 

"סּוס ָהֵעץ ִמיָכֵאל ָעָלה ֶּבָהִרים ְוָיַרד ַּבְּבָקעֹות", אך "ְּבִלי ַּדַעת נֹוַסַעת ָהַרֶּכֶבת" – האדם מדמיין לעצמו 
את חייו נעים, אם כי אין הוא יכול להניעם באמת, חוץ מאשר בתקופת הילדות, שּכן האי־ידיעה, 
שהסמל הגדול שלה הוא אימת המוות, שולטת בּכל. כך גם האהבה היא בת חלוף, ומותה אורב בפתח 
ו ֶׁשֵאיֶנָּנה ְוַצר ִלי ַעד מֹות/ ְיַרֲחמּו ָעַלי  )"ָאַהְבִּתי אֹוָתּה ְּבִלי ְּתָנִאים ּוְגבּולֹות/ ְוָלֵכן ָהִיינּו ְׁשַנִים./ ְוַעְכָשׁ

ר ַלָּׁשַמִים", כי "ֵאין ּגֹוֵאל".  ַמִים"(. כך גם האמונה באל, שלא יכול לקחת את מיכאל "ָיָשׁ ַהָּשׁ

חוץ מהשאלה מה משמעות המוות, רובצת לפתח השיר שאלה נוספת, אולי השאלה העיקרית, והיא - 
מהו היחס הנרקם בשיר אל המוות על משמעויותיו האפשריות? פחד? אי־הסכמה? הבנת ההכרח שּבו? 

מה שמכביד על הבנתנו כקוראים בהקשר זה הוא מספרן הרב של הדמויות־מסכות בשיר־מחזה הזה – 
המוות, סוס העץ, המשורר, המלאכים, הנשים הִיְּדעוניות והמקהלה )המקהלה היא ה"דמות" המרכזית 
בדרמה היוונית, ודמויותיה עוטות מסכות(, והיחסים ביניהן אינם בהירים. כל הדמויות, כמסכות דתיות 
או תרבותיות, לוקחות חלק במעשה הפיתוי של הישות "מוות" המנסה להכניע את סוס העץ מיכאל. 

אלא שעיקר הקושי להבין מה היחס הנרקם אל המוות נעוץ בלשון שאותה ׂשם המחבר המובלע בפי 
וגם המשפטים בסיומו, הם היחידים  הנפשות הפועלות. תיאורי ההריסות במלחמה בראשית השיר, 
כמעט שאין פער בין השימוש הלשוני שלהם לבין משמעותם, ושאפשר על־כן להבין אותם כפשוטם 
ָבָׂשר  ֱאגֹוִזים. ִטּפֹות ַמִים/ ָנְטפּו ַעל ַהֶּסַלע ְּכמֹו ִסּכֹות ְבּ וללא אירוניה. "ַּבֲחִפירֹות ִנְראּו/ ָראִׁשים ְמֻפָּצִחים ֶכּ
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ַחי" – זהו תיאור מצמרר של מוות במלחמה. אלא שבחלקים האחרים של השיר הארוך הזה הלשון 
מתהּפכת והביטויים שלה הופכים לצירופים כבולים, ומשום כך אינם מאפשרים  להתייחס אליהם 

ברצינות אלא בסוג של גיחוך.

"סּוס ָהֵעץ ִמיָכֵאל ָעָלה ֶּבָהִרים ְוָיַרד/ ַּבְּבָקעֹות", אומר המחבר המובלע, בהובילו אותנו לשיר הילדים, 
ָנִאים ּוְגבּולֹות", וכך  המכריח אותנו לא לקבל דברים כפשוטם. המוות אומר: "ָאַהְבִּתי אֹוָתּה ְּבִלי ְתּ
מּונֹות ּוַבֵּלב ֵיׁש ִּפָּנה"; אהבה ללא תנאים, אלבום  גם המשורר, האומר על האהבה: "ָּבַאְלּבֹום ֵיׁש ְתּ
תמונות, פינה בלב: כל אלו הם מושגים רומנטיים בראשיתם שהפכו עם שימוש היתר בהם בורגניים 
ָנה עֹוָלִמית"  ַתָקּ ַנִים" )לב המשורר( ו"ֵאין ְלָך  ִלְשׁ ולא אותנטיים. ולא רק הם. גם הביטויים "ִנְקַרע 
המובלע  המחבר  מטעם  מוזמנים  שאנו  מכאן  דיבור.  מסורת  על  הנשען  דפוִסי,  בשימוש  נמצאים 
להיות ספקנים ולא להאמין לרב־שיח המתקיים בשיר, שבו חוטף המוות )כמו ׂשר היער בשיר של 

גתה( את סוס העץ. להיות ספקנים משמע לא להבין מהי משמעות מותנו שלנו, 
ואולי אף להיות ביקורתיים כלפי עצמנו בשל תגובת יתר זו – ניסיוננו להבין 

את אשר לא נוכל להבין. 

מהבית  במיוחד  העולה  השיר,  של  אחרת  הבנה  להציע  אפשר  הקושי  למרות 
את  הטרגי  הפתוס  מחליף  השיר,  בהתחלת  בבתים  כמו  בו,  גם  שלו.  האחרון 

האירוניה; המוות מאיץ בסוס העץ מיכאל: 

ר ָלּה ַעְכָׁשו. ַמה ְּתַחֶּכה?/ ָיֶמיָך ְּכֵצל עֹוֵבר. ַמה ְּתַחֶּכה?/ ִמן ָהֵעץ יֹוֵצא ַהֶּפַרח.  "ַסֵּפּ
ה?/ ַסֵּפר ֶאת ַאָּגַדת ַהּסּוס ַהָּיֶפה./  ַחֶכּ ָאר ַרק ֶקַרח./ ַסֵּפר ָלּה ַעְכָׁשו. ַמה ְתּ ִמן ַהֵּלב ִנְשׁ

נּו, ָיכֹול לֹו ַהֵּצל".  ַסֵּפר ֶאת ַאָּגַדת סּוס ָהֵעץ ִמיָכֵאל./ ְוֵאיְך, ֲאבֹוי ְלֻכָלּ

מן הבית הזה עולה הדחיפות של הסיפור, שמשמעה דחיפות הכתיבה לפני המוות. 
ַרח" היא עדות להתכוונות של המחבר המובלע ליופי,  האמירה: "ִמן ָהֵעץ יֹוֵצא ַהֶּפּ
שאלמלא כן היה אומר: "מן העץ יוצא הפרי". כמו ה"סיפור" האמנותי שנותר 

מחיי נעמי וחננאל במחזהו של נתן אלתרמן פונדק הרוחות, כך גם זך, העוקב בשיר זה אחרי אלתרמן, 
אומר, ֶשמה שיינצל מן הכליה הוא האמנות. "ַסֵּפר ]לה[ ֶאת ַאָּגַדת סּוס ָהֵעץ ִמיָכֵאל", אומר המוות לסוס 
העץ שגורלו נחתם למות. היופי שבאמנות – שזך בוחר לבטאו כאן באמצעות ז'אנר האגדה, שיש בו 
בדרך כלל ניסיונות חניכה קשים המתקיימים באדם במעבר מילדּות לבגרות – הוא המרומם את הלב, 

שלאחר המוות נותר ממנו רק ֶקַרח. 

המשורר, זה המופיע כאחת הדמויות בשיר, מוצג כלא מהימן. הוא עצמו אינו יכול לנחם את האדם 
)המיוצג בדמותו של סוס העץ( על מות הגוף, על היּכחדות האהבה והאמונה – גם אם ילּווה במלאכים 
ובמקהלה. חוץ מהאמנות, שיש לה הכוח להעמיד אדם מול חייו ממרחק־מָקרב )הרוחק האסתטי(, 
ֵּצל". הקיום של האדם הוא הברור  ַכּ אן. ֶזה ָּברּור  ָכּ קיימת רק הידיעה האקזיסטנציאליסטית: "ָהִייִתי 
כמוות עצמו )הצל(. ונזכור שהצל על פי תורתו של יונג הוא תת־ההכרה ההכרחי לאדם כדי ליצור 
אמנות, כפי שידע גם זך, ועל־כן ציטט את ּפרּוסט, באומרו שהזיכרון וההתרשמות הם החומר היחיד 

של האמנות, ולא האינטלקט. 

עכשיו, אחרי מותו של זך, אפשר לומר שכבר בצעירותו היתה לו תובנה פנימית על חייו ועל מותו. כפי 
שרואים בשיר הזה, וגם בשירים אחרים שלו,  הבין בָׁשלב מוקדם בחייו שהנגיעה באני הפנימי, הֶסְלף, 
בכל חייו של זך, וכן גם בכתיבתו, ניכר החיפוש אחרי האמיתי, שהוא הְקרנה של המגע עם הנפש.  .היא הכרחית אל מול המוות, ולכן הוא מבקש את ה"ֶּפַרח" בידיעה שהמוות משאיר מן הלב רק "ֶקַרח". 
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עבורי, נתן זך היה יותר ממשורר, הוא היה הלך רוח. זך הנו מסוג המשוררים הנצברים. קריאה בספריו 
אינה קריאה בשירים )לכל הפחות, אינה רק קריאה בשירים( אלא הצטברות של מוזיקה פנימית, גישה 
לעבר השפה והקיום הפנימי. ההצטברות הזו מותירה את הקורא לא עם הצבעה ותבונה )עמיחי(, לא 
עם ברק לשוני )אבידן(, ולא עם חקירה מתמשכת וכנה של נפש האדם )רביקוביץ(, אלא עם, בעיַני, 

דבר מרוחק, עמום וכוללני הרבה יותר.

לעייפה.  כבר מכירים  אנחנו  ואת ההגדרות  ניסו,  רבים  רוח?  הלך  באותו  סימנים  האם אפשר לתת 
הפסיחה, שבירת השורות שהיא גם שבירת העברית וגם מתיחת הציפייה של הקורא וגם קצב אחר, 
שאינו בחוץ, בשלם, אלא בפנים, בחלקי. החריזה הפשוטה, המגיעה ועוזבת כמין כניסה ויציאה של 
איפוק  כלומר  ההשהיה,  לטובת  הרגש  מעיכת  המחויבות,  הְעדר  מרופטים.  ובגדים  הדּורים  בגדים 
וכנות, בזה אחר זה, מתוך חוסר יכולת להכריע אם הֶקשר בין הכותב לקורא בכלל אפשרי ואם יש 

טעם בכל אותו מאמץ מתמשך להעמיד ֶקשר שכזה.

לטעמי, כל אלו ִהנם הדהודים של דבר כולל יותר - הבעיה חסרת הפתרון של מי שחש באופן גופני, 
או נפשי, ובכל מקרה באופן מופשט את הווייתו הרוחנית של האדם, בעוד תודעתו כבר העלתה באש 
את הכפיפּות לכל סוגי האלילים האפשריים - הדת, החברה ואפילו הפסיכולוגיה. הווי אומר, מאבק 

עיקש ומתיש בין הרגש למחשבה, בין התחושה לידיעה, בין תל־אביב לירושלים.

מה נותר לאדם המצוי בפקעת כזאת? נותר לו היופי. אותו מקום מפורז, שטח ההפקר של הרגע לבדו. 
ואינו מרוץ הפסילות של  המקום שאינו פנייה כלפי מעלה, מכיוון שהעיניים מלאֹות במה שמולן, 
התודעה החותרת תמיד תחת עצמה. לכן זך תר אחר אותה ציפור ושיריו נטועים תדיר במקום שאינו 
מקום - בלילה, בהליכה מכאן לשם, בשיטוט שלאחר פרידה, ברוח המכה בכתלים, בעלים, במים. 

השירים מחפשים אחר מקום ְּפרזות, נטול חומות.

יותר  יכול לחשוב על משורר מוקפד  יופי בכלי עבודתו - בשפה. איני  זך ביקש למצוא את אותו 
המנגינה  עם  חבל  על  הליכה  איזון,  של  תמידי  חיפוש  אותו  הראשונים:  בספרים  בוודאי  בעברית, 
הפנימית של השיר. ודווקא הליכה על חבל, כאשר מתחת רוחשת תהום הפתטיות והפשטנות. הרי 
זך הוא משורר שבשינוי כמה מילים, באיזה חוסר סדר קל, מעידה קטנה וחלק משיריו יכולים לצנוח 
במהירות למקום הצעצועים והזהב. אבל הם אינם כושלים ואינם צונחים, וכפי שרחש ההתרגשות מול 
האקרובט גדול מזה שמול הרקדן כך קריאה בשיריו של זך מלּווה בתחושת אימה מהתהום שאליה 
עומד השיר ליפול בעוד שקריאה בשירי נתן האחר, יריבו ועמיתו, מלּווה בהתפעלות מהחן ומהגמישות 

של ריקוד המוזיקה והמטפורה.

ודווקא משום כך - משום אותה לוליינות - מובנת בעיַני התפנית הגדולה בשירתו של זך. ההסבר 
המּוּכר, זה של הנסיעה לאנגליה וניתוק הקשר עם העברית ודאי מחזיק משהו מן האמת אבל בעיַני 
היתה זו, יותר מכך, עייפות, עייפות גדולה וקרה של מי שהחזיק את הכדורים באוויר מעל התהום 
זמן רב וכילה את הכוחות הנצרכים לשם האיזון. כמה זמן אפשר לכתוב במשטר החמור הזה של רצון 

להיכשל ולהיחלץ מהכישלון בו זמנית?

לא הכרתי את נתן זך, אך הכרתי אותו היטב. ראיתי אותו פעמיים־שלוש בחיי, וברובן מרחוק, אך בכל 
הופעה שלו, על הבמה, על המסך או מול פַני ראיתי את המבנה הנפשי של אבי. ראיתי את מי שעבר 
בין מולדות, את אור הברק העכור בְפנים האישון של מי שהעלה באש מקום אחד וידיו המפויחות 
הורסות כל ניסיון לשתול את צמח הנפש באדמה החדשה. קשה לי, לנו, לבני דורי, לרדת לעומק השבר 
שמתבטא בשפה אצל זך ואצל שאר המשוררות והמשוררים המהגרים. אולי אותה הליכה מעל תהום 

היא צעידה על חבל שעשוי שפה נרכשת ולא שפת אם. 
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אבל לא רק חוסר ההבנה הזה ממלא את המבט שלנו לעבר נתן זך ובני דורו, גם אותו דבר שנגלה 
לי בקריאה בספרו קווי אוויר או באסּוּפת המאמרים השירה שמעבר למילים, הנף המחשבה המקיף 
את ספרות העולם, מוזיקה וציור, אותן דרישות בסיס של החינוך האירופי המוקדם שאנו לא מגיעים 
אליהם גם בסוף דרכנו. אולי היתה זו התהום שמעליה פסע זך, הפער בין כובד הידיעות לבין הרצון 
לרגע של שקט, המאבק כנגד הרגש, שאינו השיר הנכון, מאבק המותיר לבסוף רק את הרגש, עירום 

לגמרי וחשוף למבטי העוברים והשבים.

כך או כך, זהו הרעד העובר בי בקוראי את שירתו של זך. רעד שהולך וגובר מול המנגינה שצוברת 
תאוצה, זו של הרחש העולה מן הקהל למול ההולך על החבל, מול פניו המגחכות של ההולך, פניו 
האירוניות שמנסות, אך לא מצליחות, לפחות לא אצל קורא זה, להסתיר את המבט בתהום ואת אותה 

תערובת של כמיהה לתהום וחרדה עמוקה מפניה. 

הולך עליו רענן תמיד בין הדפים.         .מה שהיה הוא שיהיה מכיוון שהזמיר אינו גר כאן עוד אך החבל המתוח עודנו, ולא יתרופף, והמשורר 

רוני סומק, נתן זך, ציפור שנייה 
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גלעד מאירי

פופואטיקה רזה*
 

תרבות פופולרית בשירת נתן זך

 

שירת נתן זך עיצבה את אחד המודלים הראשונים של שירה פופואטית בשירה העברית. ייחודו של 
המודל הפופואטי שלה הוא רזון הנובע מהטון המאופק של שירתו בכלל. ֵממד סגנוני זה הוסווה ואולי 
אף הוצפן במודע, מסיבות שיתוארו בהמשך, ואולי לכן טרם נדון; מכאן, ייתכן שבגין לכתו, לפתע ניתן 
לראות זאת. הפרשנות הפופואטית היא תשובה סגנונית לתמיהות ביחס לאמינות )מספר בלתי מהימן(, 
10(. חוקרים   :2013 )ראובן שהם  קוהרנטיות )שמא פגם פואטי(, איגיון ומסתורין של חלק משיריו 
הציעו תשובות נקודתיות. למשל, שמדובר בשירת צחוק )חביבה שוחט־מאירי 1972(, בהנמכה של 
דיבור ילדי )שולמית לבוא 1973( ובשילוב בין שגב להיתול )הלל ברזל 1979(. עם זאת, נדמה שהמענה 
הפופואטי רחב דיו ומכיל לא רק את הפרשנויות לעיל, אלא אף ֶהקשר תרבותי והיסטורי שיכול לסייע 

בפענוח אופייה רב הפנים של שירתו. 

ראשית התפתחותה של שירת זך היא בשנות החמישים של המאה העשרים. זו תקופת פריחה לתרבות 
הפופולרית )פופ ארט, כניסת טלוויזיות לבתים, המצאת גיטרה בס, ראשית הרוקנ'רול, אלביס פרסלי, 
הנגד  גם להתגבש הצורה הפואטית המובהקת של תרבות  באותן שנים החלה  ועוד(.  מונרו  מרלין 
כגון זו של 'הביט' בארצות הברית וכמעט במקביל זו של שירת הבארדים בברית המועצות )כזו שאף 
המשורר והצייר מיכאיל גרובמן הצעיר, ידידו של זך, הושפע ממנה(. למעשה, פרויקט התרגום של זך 

משירי אלן גינזברג )אלן גינזברג 1988( הוא הד מאוחר של השפעה זאת. 

זך הצהיר שהכל ראוי לשירה )זך 1966( ומכאן הדרך היתה קצרה לדיאלוגים, לעיתים קרובות פרודיים, 
עם תרבות פופולרית ותרבות המונים. לדוגמה, מוזיקה פופולרית )"ַוֲאִני ֹלא ַמְיֶקל ֶג'ְקסֹון ִנְטָּפל ֶאל 
ְקִטיִנים" מתוך 'בשדות אז אולי'; 'בלוז', 'GIVE PEACE A CHANCE' ; זך 2008 ב: 19, 78, 354(, 
 ,)319 ג:   2008 זך  שירי';  מערכון  המוסיקה,  )'לתולדות  מערכונים   ,)52  :2016 זך  )'ראיון';  קולנוע 
אסטרולוגיה )'הורוסקופ', 'כוכבים ומזלות'; שם: 134, 135(, פורנו )'צ'יצ'ולינה'; שם: 32(, תקשורת 

המונים )'לכוחותינו שלום', 'ארץ אתון'; שם: 346, 347( ועוד. 

נגד  שיצאה  הזמן,  רוח  ובת  אינדיווידואליסטית  מערבית,  חתרנית  שירה  היא  זך  של  הפופואטיקה 
את  שלה,  המרכזי  האתוס  את  השואבת  שירה  זו  בישראל.  והקולקטיביזם  הסוציאליסטי  הריאליזם 
הדיבור ואת צורותיה מפרדיגמות קרנבליות של תרבות פופולרית וכפי שאציג בהמשך אף משירי 
העת והעיתון של נתן אלתרמן. הפופואטיקה היא חלק מיחסה הניסיוני של שירת זך לתרבות נמוכה, 
לכאורה, התרבות העממית, לדוגמה השימוש באגדות )'סיפור מעשה', 'האגדה על חאג'י באבא', 'אלה 
מסעי מלך סין', זך 2008 א: 104, 159, 218(. כאן ראוי לציין, שלעיתים יש חפיפה בין העממי לפופואטי 

כמו למשל בתבנית שירי זמר, אשר קיימת בו זמנית בשתי התרבויות )'פזמון: כלבלב'; שם: 311(. 

קצר,  מבנה  תקשורתיּות,  דיבור,  שפת  הפופואטיקה,  של  המובהקים  הצורניים  מאפייניה  מרבית 
הומור,  נמוך,  פאתוס  אוניברסלי,  אני  וחריזה,  משקל  של  ואוטומטיים  נוקשים  מכבלים  שחרור 
משחקי לשון ועוד מופיעים בשיר הבודד בכל שלּבי יצירתו. רובם מופיעים אף במאמריו המכוננים, 
'הרהורים על שירת אלתרמן' )זך 1959(, 'לאקלימן הסגנוני של שנות החמישים והשישים בשירתנו' 
1966( ואחרים בניסיון לנסח באופן לעומתי וישיר קווים עקרוניים של שירת הדור, אך ללא  )זך 
מערכת זיקות לתרבות פופולרית, שלא לומר, אף אגב תקיפתה. זך תקף במאמרו 'הסופר בחברת 
ההמונים' )זך 1964(, את תרבות ההמונים והתרבות הפופולרית, אך למעשה הוא תקף בעיקר את 

__________________
*בשל אופיו של המאמר לא מצאתי לנכון לשנות את אופן רישום ההפניות למראי מקום )ר.ו.(
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ההמוניּות והֶעדריּות בגין הריקנות שבהן. אמנם הוא לא השתמש במושג תרבות פופולרית, אך תקף 
את הכדורגל הוּולגרי, הבידור, הקולנוע הזול ותקשורת ההמונים )רדיו ועיתונות כדבריו(, אשר הינם 
פרקטיקות של תרבות פופולרית. יתרה מזאת, בערב לכבוד ספרו של נסים קלדרון יום שני - על 
שירה ורוק בישראל אחרי יונה וולך, טען זך, שיש להבדיל "בין המשורר שהוא איש בודד מעצם 
טבעו לבין הרוקיסט הפונה להמונים, ואמר שנפנופי הערצה של הקהל אל זמר הרוק מזכירים לו 

נפנופים אחרים בידיים בברלין" )אילן ברקוביץ' 2009(.

לנוכח הטענות של זך, ראוי להבהיר שיש חפיפה חלקית בין תרבות המונים לתרבות פופולרית, אך 
אלו שתי תרבויות שונות: בתרבות המונים הנוסחה היא חזות הכול וממילא צפויה ואילו בתרבות 
הערת   ,129-128  :2001 בוכוייץ  )נורית  חדשנית  וממילא  ליצירתיות  בסיס  היא  הנוסחה  פופולרית 
שוליים 27(. לדוגמה, ההבדל בין הדאדא לפופ־ארט ממחיש את אופיין השונה של שתי התרבויות 
)יצירה לא מקורית, והיא  )1917( של מרסל דושאן הוא רדימייד של משתנה  הללו. הפסל 'מזרקה' 
'פחיות המרק של  נחשבת לאמנות רק הודות להקשר שבו הוצגה, כלומר, במוזיאון(; לעומת זאת, 

קמבל' )1962( צויר על ידי אנדי וורהול, כלומר נוצר על ידי האמן. 

כפי שאדגים בשירים להלן, זך היה משורר ניסיוני, שהעז לכתוב בסגנונות שונים, לעיתים מנוגדים, 
אף כאלה שבגדו בכתיבתו המאמרית, כמו השימוש בתכנים ובצורות התרבות הפופולרית; ייתכן שזהו 
ביטוי אירוני של שיבת המודחק. עם זאת, זך טרח להצפין אליבי. הוא הציע שההתנגדות להמוניּות 
הוא הכשיר במידת מה את הקרקע לפעולה  כלומר  ובתלישות;  במוזר  תתבטא בשימוש באבסורד, 

פואטית אנטי־זכית, משחררת, באמצעות עמדת אאוט־סיידר וניהיליזם אמנותי. 

)כמיטב  רומנטית  אכזבה  כנגד  היוצאת  פרודיה  הוא  ביכוריו  בספר  אור  שראה  מילואים'  'אהבת 
הפזמונים( והיעדר תוחלת קיומית בשירות מילואים )זך היה סרן בחיל המודיעין(. השיר מבוסס על 
תבנית כמעט סימטרית של בית־פזמון, כנהוג בשיר המושר. בשיר ארבעה בתים חרוזים בני ארבע 
שורות, כאשר אחרי כל בית שיר מופיע בסוגריים פזמון חוזר )כפי שכותבים פזמון במוזיקה קלה( 
באורך שלוש שורות )עם זאת, הפזמון האחרון שונה באורכו מהאחרים(. להלן הבית־פזמון הראשון: 
"ָּפַגְׁשִּתי ֶאת ַהַּסַמ"ְגָּדָרן ֶׁשִּלי ַהַּלְיָלה/ לֹוֵמד ִלְקרֹא ְוִלְכֹּתב./ ַהְּפִקיָדה )ַּבל ְיַחֵּׁשב ַהָּדָבר ִלְגַנאי ָלּה(/ ָמְכָרה 
ְטָפִסים ָּבְרחֹוב.// )הֹו, ֵאין ֵׁשרּות, ֵאין ֵׁשרּות,/ ֵאין ֵׁשרּות ְּכֵׁשרּות ְּכֵׁשרּות/ ְּבֵׁשרּות ִמּלּוִאים(" )זך 2008 

א: 75(. 

זהו שיר קליט, הומוריסטי ומבדר המתאים לביצוע בימתי, לפרפורמנס: החל בקברט סאטירי וכלה 
בשירה מושרת. דחיית הטור השירי השקול והחרוז הסימטרי סייעה להבליט את המילה או הצירוף 
הלשוני הבודד. אמצעי אמנותי זה מהווה בסיס למשחק הלשוני הווירטואוזי, הקופירייטרי של הצירוף 
החוזר בפזמון: "ֵאין ֵׁשרּות ְּכֵׁשרּות". מהאסוציאציה הפרודית־אירונית משתמע כאילו שירות מילואים 

הוא כשר, טהור. 

שירת  אלתרמן.  של  השביעי'  ו'הטור  'רגעים'  לשירי  והתקשורתי  האקטואלי  באופיו  דומה  זה  שיר 
אלתרמן זו, הלא קנונית, הסאטירית והאזרחית, השפיעה על עיצובה העתידי של השירה הישראלית, 
כי היא עסקה כבר באמצע שנות השלושים בתרבות פופולרית, למשל בכדורגל, בקולנוע, באופנה, 
בפרסום ועוד. מבעד לשירים אלו נשקף פרויקט לאומי – כינון זהות ישראלית מקומית בעלת שייכות 
וזיקה לשאר העולם. רבים משירים אלו הולחנו ותרמו לעיצוב דמותו של אלתרמן כמשורר קנוני, 
יש האומרים אף לאומי. ראוי לציין, שאף מאיר ויזלטיר היה מודע למשימה הלאומית־פופואטית של 
שירה  בה  וראה  שירי',  כך  כל  לא  המשימתי, הגיג  'המשורר  בשירו  מהפרודיה  שניכר  כפי  אלתרמן, 

מגויסת:

ַהְמׁשֹוֵרר ַהְּׁשלֹוְנְסָקִאי/ ָהַאְלֶתְרָמִני ָהָיה ְּכִמין ַוֲעַדת ַּתְרּבּות ֶׁשל ַהְּקבּוָצה,/ ַוֲעַדת ַּתְרּבּות ְּפִעיָלה ַּבת 
ִאיׁש ֶאָחד ]…[ ֲחרּוֵזי ִּפְרסֶֹמת? ַּגם זֹאת ָאִכין ִּבְזִריזּות./ ְצִריִכים ִעּתֹונּות ְמחֶֹרֶזת? טּור ְׁשִביִעי ְׁשבּוִעי 

ָּכֶזה?" )ויזלטיר 2018: 89(.

אמנם זך דחה את הפואטיקה האלתרמנית, אך ניכר שלא את האתוס הפופואטי והאוניברסלי שלה, 
שבאופן אירוני היה גם האתוס הלאומי שלה, אלא שהוא לא הכיר בכך. כלומר, ייתכן שזך לא העריך 
דיו או שמא היה מאוים באופן לא מודע מהשירה הלא קנונית של אלתרמן, אך הושפע ממנה עמוקות. 
יתרה מכך, בניגוד לאלתרמן, זך פרסם את שירתו הפופואטית כחלק מהקנון שלו ובכך הכריז על שינוי 
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פרדיגמתי בשירה העברית; מה שאלתרמן בחר להותיר מחוץ לקנון – זך הכניס. הווה אומר, היפוך 
הנורמות הספרותיות בשירה העברית הוא למעשה המשך ושינוי של מהלך פואטי קודם. 

במאמריו זך הסיח את דעת הקוראים מהאופציה הפופואטית באמצעות הדגשת ְמבשר לירי מאּופק, 
דוד פוגל, ודחיית הְמבשר הפופואטי הגדול – אלתרמן. עם זאת, התוצאה היתה שילוב בין הלירי 
המאופק לבין הפופואטי וכך נתווה באלגנטיות קּול עברי רזה של סקיני ג'ינס. הרזון הוא כנראה אחת 
הסיבות לכך שהשעטנז המקורי, המופרך לכאורה, בין פוגל לאלתרמן לא זוהה, כי בתרבות הפופולרית 
בין שאר הסיבות שיתוארו להלן,  ולקיטש המנוגדת לרזון הלירי המאופק. לכן,  נטייה להגזמה  יש 

הצורניּות הדקה של הפופואטי נותרה שקופה, בלתי נראית. 

הזיהוי הפופואטי של שירת זך יוצר דיסוננס קוגניטיבי בגלל הדימוי התקשורתי הרציני של פרסונה 
חמּורת סבר של אינטלקטואל, זועף, דעתן מר ומעורר יראה הרחוק מהגלאם הרוקנ'רולי; גם הרגלי 
ומֵעבר לכל הסיבות  גיבור תרבות פופולרית.  השתייה שלו ומעט חיי בוהמה לא סיפקו דימוי של 
לעיל, שמנעו שיח ביקורתי פופואטי, ישנה סיבה מחקרית והיא נפקדותו של ההקשר הפופולרי בשיח 

האקדמי בכלל וביחס לשירתו בפרט. עם זאת, זך היה כוכב. 

איך זה שכוכב 

ֵאיְך ֶזה ֶׁשּכֹוָכב ֶאָחד
ְלַבד ֵמֵעז. ֵאיְך הּוא ֵמֵעז, ְלַמַען ַהֵּׁשם.

ּכֹוָכב ֶאָחד ְלַבד.
ֲאִני ֹלא ָהִייִתי

ֵמֵעז. ַוֲאִני, ְּבֶעֶצם, 
ֹלא ְלַבד.

)זך 2008 א: 263(

להיט־ זהו  הכוכב.  מטפורת  באמצעות  התהילה  בשאלת  פרודי  באופן  משתעשע  שכוכב'  זה  'איך 
והביצוע של מתי כספי, אלא אף משום שהוא כתוב כהמנון המייצג  בגלל הלחן  רק  ולא   – שירה 
את שנות השישים ורוח התקופה: השיר עוסק במילה אחת – כוכב, אשר היא מושג מרכזי בתרבות 
הפופולרית; העיצוב הוא ְּכשל היגד מבריק וברק )גלאם( הוא אחד המאפיינים של פופואטיקה; מוגש 
בלשון יומיום; קצר )ננופואטי(; הפרדוקסים שלו נעים בין תחכום להתחכמות; מבוסס על משחק מילים 
)"ְלַמַען ַהֵּׁשם"(, אמצעי אסתטי מרכזי בתקשורת המונים ובתרבות פופולרית; המוזיקליות מבוססת על 
חזרות וחריזה רזה כמו בפזמונאות; הסיום מעוצב על ידי פאנץ' ליין כמו בסוגות עממיות ננופואטיות 
של חידה ובדיחה; השיר לא מבהיר באופן קונקרטי מדוע ואיזו העזה נדרשת ובכך הוא מזכיר את 

העמימות, שלא לומר הרישול האופנתי והקריצה הפסוודו מסתורית של שירים מושרים. 

למרות עמימות זו, ניכר שהשיר מתמודד עם הפחד של האני מבדידות )"ּכֹוָכב ֶאָחד ְלַבד", הממוקם 
רחוק בשמים( ומבדידות מזהרת )כוכב אמיץ שהעז(, אלא שמטפורת הכוכב תלוית הקשר תרבותי: 
היא מתייחסת להתקבלות האני כגיבור בכלל וכגיבור תרבות פופולרית בפרט. האני תוהה: איך זה 
שכולם, כמוני, כמהים להיות כוכבים, כלומר מפורסמים )"ְלַמַען ַהֵּׁשם"(, אבל חוששים להיראות ברבים 
)ברקיע(, להתפרסם? בתהייה זו זך הקדים במעט את האמירה של אנדי וורהול, "בעתיד, כל אדם יזכה 
לפרסום עולמי של 15 דקות", על ידי הבעת החשש מפני המציאות החדשה שוורהול תיאר. מכאן, גם 
השיר רומז שתם עידן המשורר־נביא )זאת אף בזיקה למאמריו; זך 1959, 1966(: המשורר־נביא זקוק 
להתגבר על עכבות ועל המסורת הספרותית הישנה ולהתאים את עצמו לתפקיד חדש – גיבור תרבות 
פופולרית. ואולי יש כאן אף רמיזה לספר ביכוריו של אלתרמן, כוכבים בחוץ )1938(, המציעה לא רק 

שינוי בעמדת המשורר, אלא אף בפואטיקה. 

באופן פרדוקסלי, על ידי הבעת פחד מתעוזה כוכבית השיר מעלה לסדר היום את האופציה שהתרבות 
הפופולרית העברית היא מרכיב רלוונטי בזהות הישראלית החדשה והמתהווה. אפשרות זו מוצעת, כי 
היא מתאימה לאתוס הציוני־צברי של צעיר, בריא, רענן. מדינת המהגרים הצעירה היתה זקוקה לפתרון 
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הפופולרית;  התרבות  של  ובצעירּות  באוניברסליות  אותו  מצאה  והיא  מאֵחד  אזרחי  תרבותי  חירום 
הרי ישראל זכתה לעצמאות במקביל להתפתחות משמעותית של התרבות הפופולרית ברחבי העולם 
של  ומגובשת  זמינה  לתרבות  ונזקקה  צעירים  חלוצים  ידי  על  הוקמה  המדינה  החמישים.  בשנות 
צעירים. כזאת היתה התרבות הפופולרית – הראשונה בהיסטוריית החברה האנושית, שדרשה להמיר 
את תרבות הזקנים המושחתת, שהשמידה מיליוני צעירים בשתי מלחמות עולם מיותרות, בתרבות 

צעירה חלופית ולכאורה, תמימה. 

האוניברסליות של התרבות הפופולרית העניקה למהגרים, כמו זך )ולימים אף למשוררים מזרחים, 
כמו רוני סומק(, שייכות )אולי מדומיינת( לעולם בכלל ולמדינות ההגירה בפרט. התרבות הפופולרית 
הפופולריים,  המשחק  כללי  את  שמשחק  לזה  ובעיקר  למשורר,  מעניקה  המונים  תקשורת  בסיוע 
ואיש הזמן חש כי ישראל קטנה עליו  זך המהגר  ואוניברסלית.  הזדמנות לחשיפה רחבה – ארצית 
)כמנוסח בשירו 'אני אזרח העולם'(, כשם שבן דורו הפואטי, דוד אבידן, חש שכדור הארץ קטן עליו 
)אזרח היקום, שכדבריו, כותב מתל־אביב(. לכן הוא עיצב אני אוניברסלי שיחּפה על תחושת הבידוד 

הישראלית־יהודית־עברית. 

שני השירים שהוצגו לעיל הם מתקופת שירתו הראשונה, אך כאמור הפופואטי ליווה אותו כל שנות 
יצירתו. דוגמה נוספת ומובהקת מתקופת שירתו השלישית והאחרונה הוא השיר 'מזעור'. 

ִּתְׁשֵריִצ'יק
ֶחְׁשָוְנִצ'יק
ִּכְסֵלְוִצ'יק
ֵטֵבְתִצ'יק
ְׁשָבְטִצ'יק
ֲאָדְרִצ'יק
ִניָסְנִצ'יק
ִאָּיְרִצ'יק
ִסיָוְנִצ'יק

ַּתּמּוְזִצ'יק
ָאְבִצ'יק

ֱאלּוְלִצ'יק
 

ָׁשָנה טֹוָבה! 

)זך 2008 ג: 143( 

זך מעצב את הזמן מנקודת מבט של אדם המצוי מעל לזמן: האני השירי גדול ואילו הזמן קטן. באופן 
מפתיע, עמדה זו מעוצבת על ידי חמידּות. העמדה החמידה היא מתיילדת ומכאן מעצבת מודל פופואטי 
לא רזה, כי החמיד קיטשי מטבעו וממילא יש בו מידה של הגזמה. ההתיילדות היא תוצר קיצוני של 
)לדוגמה, Forever Young של  היא תרבות צעירים  השפעת התרבות הפופולרית, אשר בהגדרתה 
תינוק,  לממדי  החודש  את  המקטינה  צ'יק,  הסיומת,  צעירּות(.  של  המנון  הוא  מ־1974  דילן  בוב 
מתייחסת לקוראים כאל ילדים רכים. השיר יכול לשמש כשיר מושר בגני ילדים במסגרת שיעור 
על חודשי השנה, אולם הוא פורסם בספר שירי מבוגרים. זך העז לבטל את הקווים הז'אנריים בין 
פרודית  מחאה  או  מוזר  אקספרימנט  כפרובוקציה,  שנדמה  באופן  ילדים  לשירת  מבוגרים  שירת 
כנגד מסרים צרכניים של התיילדות מבית היוצר של תרבות ההמונים. ההשראה לטשטוש פערי 
ליצור  כדי  ולילדים  למבוגרים  זמנית  בו  פונים  מוצריה  אשר  הפופולרית,  בתרבות  היא  הגילים 
חוויה משפחתית צרכנית משותפת כמו, למשל, סרטים מצוירים ולונה פארק. מקור השראה נוסף 
להתיילדות, אך מעט רחוק, הוא תנועת האנטי־אייג'ינג, אשר אף היא תורמת בדרכה הניו־אייג'ית 

לפנטזיה של צעיר לנצח. 
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לסיום, מעמדה הקנוני של שירת זך נרכש הודות לשירת ׂשגב משובחת; סינתזה הדוקה למדי בין 
הפואטיקה שלו לתביעות האסתטיות של מאמריו ומפעליו הספרותיים )כתבי עת, עריכה ותרגום(; 
אחד  הוא  זך   – והלחנה  פרסומם;  לאחר  שנים  כשישים  עדיין  שמצוטטים  הביקורת  מאמרי  נס 
המשוררים הקנוניים המולחנים ביותר – לפי מניינו של נסים קלדרון כשבעים משיריו הולחנו )נסים 
קלדרון 2.2.2009(. בנוסף לכל זה, מעמדה המוביל נרכש גם הודות לכך שיצרה זיקה אוונגרדית 
בין הפואטיקה שלה לתרבות פופולרית. הפופואטיקה הרזה הציעה מודל לחיקוי עבור משוררים 
פופואטים מאוחרים, למשל אהרן שבתאי, צביקה שטרנפלד, דרור אלימלך, דורית ויסמן, מואיז בן 
אוניברסלית ולאומית כאחד.         .הראש, שמעון בוזגלו, רועי חסן ואחרים. הודות לכל אלו ועוד שירת זך היא שפת שירה ישראלית, 

מקורות 
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ענת שרון בלייס

נתן זך - בעקבות הספר מות אמי

"...מי אני? אני הסנטימנטליסט המסוגל להזיל דמעה למראה סרטים של המפרי בוגרט ואינגריד 
ברגמן. אני איש הסוכר הנמס בגשם. אני הרי זייטלבך הזוכר את עץ חג המולד בבית הוריו בברלין 
אני השקרן  בתל־אביב...  הכרמל  בישראל של שוק  הצלוב  אביו  הקוצים של  גם את עטרת  אבל 
הנאלץ לומר רק אמת...האם עניתי לך על שאלתך?" )מתוך ריאיון עם דליה קרפל, 'הארץ', 2011(.

רעים  זה קרה בשיחות  זה קרה בשירים שונים,  זך אהב להשתעשע;  נתן 
וזה קרה עם עיתונאים שביקשו לדעת מיהו, לפענח את הפרסונה 'נתן זך'. 

אבל היה רגע אחד שבו החליט להסיר את המסכה ולגלות את הסוד. זה קרה 
בשנת 1997 כאשר ִּפרסם את הממואר מות אמי. המשורר שהמציא מחדש 
את 'האני' שאחרי דור אלתרמן/שלונסקי, אני אוניברסלי, מטושטש, כמעט 
נטול שורשים, מקומות וזיכרון. המשורר שקבע כי "השיר הנכון" הוא זה 
זה שאינו משאיר סימנים למה שהיה,  שנכתב כאשר הרגש דועך, כלומר 
הוציא לאור ספר שאינו ספר שירה, ובו פרגמנטים קצרים על אמו, על אביו 

ובני משפחתו, ולמעשה פתח את הדלת אל הבית הפרטי שלו. 

המשורר של הכיסוי פנה לפתע אל הגילוי, ואחרי השנים שבהן 'זך' כיסה 
את 'זייטלבך', הוא חשף אותו לעינינו, וגם זאת תוך חשש מה: "אני מוצא 
צורך להתנצל על שאני מוציא דפים פרטיים אלה לרשות הרבים... אולי 
יהיה בהם עניין גם למי שלא נתנסה בנסיונות דומים. ככלות הכל, חיינו 

דומים אלה לאלה לא פחות משהם שונים". המשורר, שכתב לפני שנים "אני רוצה לומר דבר מה", 
בלי היסוס, מרגיש צורך להסביר לקוראיו מה פתאום הוא מפרסם את הממואר הזה, תוך שהוא רומז 
לפתיחת אנה קרנינה של טולסטוי: "כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, כל משפחה אומללה - 

אומללה בדרכה שלה"; גם משפחת זייטלבך היתה אומללה בדרכה שלה. 

זך מספר שהספר הזה התחיל אחרי ששב מהלוויתו של אמיל חביבי )1996(, חיטט בין הניירות שלו 
ומצא דפים שבהם כתב על ִאמו בשנות השמונים; קטעי פרוזה קצרים וקטעי קינה. הוא קרא בהם 

והחליט שיש לעשות מעשה - לפרסם. אבל מדוע זה קרה אז?

כאן אני מבקשת לשרטט את המהלך התרבותי, שאפשר כי הביא את זך אל מות אמי, ומדובר במהלך 
כפול. האחד התרחש בשנת 1988, כאשר יצא לאור התרגום של זך לפואמה קדיש - שירת ההספד 
של אלן גינזברג לאמו נעמי. אי אפשר שלא לחשוב על הבחירה של זך לתרגם את הפואמה הזאת 
בשעה שהוא עצמו נפרד מִאמו, ואי אפשר להפריז בהשפעתה על כתיבתו באותה עת, באפשרות 
המהגרת,  גינזברג,  נעמי  התרגום:  ודרך  השירה  דרך  גינזברג,  ידידו  לו  שהושיט  האוטוביוגרפית 
שמעולם לא מצאה את מקומה באמריקה ומתה בבית חולים לחולי נפש בניו ג'רזי, כמו שולחת יד 

אל קלמנטינה, אמו האיטלקייה של זך, המהגרת, שמעולם לא מצאה את מקומה בישראל. 

אבל היה גם מהלך נוסף באותן השנים, שאפשר לומר כי הוביל את זך להחלטה לפרסם את קטעי 
הפרוזה. בסוף שנות השמונים ולאורך שנות התשעים החלו להתפרסם בארץ רומנים אוטוביוגרפיים 
של בני הדור השני להגירה. אלה שהתביישו בילדותם או ראו את הוריהם נמחקים, החליטו לכתוב 
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ספרות אחרת, לכתוב על השתיקה של דור ההורים המהגר, ללא מורא ובושה. ספר אחר ספר, החלו 
רונית  זה עם הפנים אלינו, שבו כתבה  ביניהם הרומן  אז,  קולות, שלא נשמעו עד  להישמע כאן 
מטלון על משפחתה המהגרת ממצרים, אלברט סויסה שכתב בעקוד על משפחתו המהגרת ממרוקו, 
ערבסקות של אנטון שמאס, שכתב על משפחתו מהכפר פסוטה, על הפליטּות הפלסטינית. והיה 
גם הממואר הכוח האחר של יהודית הנדל, שכתבה על בעלה המת, הצייר צבי מאירוביץ. בין ספרי 
הפרוזה הללו המשיך להשמע גם קולו של משורר מהגר אחר - אבות ישורון, שהעז, מתחילת דרכו, 
להפנות מבט לאחור, לִאמו ולביתו שחרב ואולי נתן סוף סוף אשראי גם לזך: "כיצד נעשה אדם 
אבות ישורון? התשובה היא מן השבירות. שברתי את אמי ואת אבי, שברתי להם את הבית..." )מתוך 
'פתיחה לריאיון', 1970(. ישורון היגר לישראל, הוריו נשארו בפולין ונרצחו בשואה. זך אמנם הגיע 
עם הוריו לארץ לפני המלחמה, אבל גם הוא שבר אותם בדרכו, כאשר ביקש להיות ישראלי, ויותר 

מכך, אזרח העולם, והפנה להם עורף. 

אלה הקולות שנשמעו בשנות השמונים והתשעים בשדה הספרות הישראלי, והם הקיפו את זך. אי 
אפשר היה להתכחש אליהם, לא לשמוע אותם, והם כמו הלמו בו, ספר אחרי ספר, מותר לך לספר 
מי אתה. הם אלה שאפשרו להרי זייטלבך, שביקש למחוק את הזהות הטראומתית מיצירתו, לומר 
אותה לראשונה בקולו שלו. האני 'הזכי' אינו עוד אזרח העולם המופשט אלא יש לו ת"ז ועבר, ויש 
לו אב ואם: "על אבי כמעט שלא דיברה. בעיקר זכרה את אביה שלה – אך לא אמה, שאותה לא 
הכירה. בכל זאת אמרה יום אחד: הוא בא )אלי( בבגד מהוה. תאר לעצמך, לבוא לאשה בבגד מהוה. 
נזכרת: מזל שלא היתה לנו שפה משותפת כשהיכרנו. אז הבינותי שהיא מתכוונת  והוסיפה כמו 

לאבי..." )מות אמי(

זך החל בגישושים אוטוביוגרפיים שנים אחדות קודם לכן, בספר אנטי מחיקון שראה אור בשנת 
גילו  לא  הם  אבל  לב  שוברי  שירים  לאחר שנפטרה.  מִאמו  פרידה  שירי  מספר  פרסם  1984, שם 
לקוראים דבר על האישה הזאת. תריסר שנים חלפו, ובשנת 1996 בספר כיוון שאני בסביבה הוא 
חשף עוד טפח: "...ְוהּוא ָאַהב ֶאת ִאִּמי, ָאזּוַלאי, ְואּוַלי ַרק ָרָצה ִלְׁשַּכב ִאָּתּה/ ֲאִני ִהְסַּתְרִּתי ֶאת ֶזה ְּכמֹו 
ֶׁשָּגְמָרה  ֵאֶליָה,/  ְלַגְעּגּוִעים, ֹלא  ֻמְמֶחה  ִמְתַּגְעֵּגַע, ֹלא,  ֲאִני  ּוֵמָאז  ִמָּפַני./  ֲאִבי, ֶׁשֹּלא לֹוַמר  ִמְּפֵני  ָצַרַעת 

ָּכל־ָּכְך ַרע ֶׁשֲאִני ְמַקֶּוה ֹלא ָּכְך ִלְגֹמר..."

אבל  הוריו.  על  לדעת  רצה  לא  עצמו  שהוא  מה  אל  להציץ  ִאפשר  חרך,  האלה  בשירים  פתח  זך 
שפת  דרך  הוריו  עם  חשבון  סוגר  כמו  אחת,  ובעונה  בעת  אותה,  הדף  וגם  אהבה  על  דיבר  הוא 
ְוָהיּו מֹוִריִדים אֹוָתנּו/  ִאיַטְלִקָּיה  ָהְיָתה  ִאִּמי  האם הכפולה, המודחקת – איטלקית וגרמנית: "...ְוַגם 
ְוֶגְרָמִנית עֹוד יֹוֵתר ָּגרּוַע ָּבאֹוטֹוּבּוִסים ֶׁשל ָהָדר/ ּוֵמָאז ֵיׁש ִלי  ֵמאֹוטֹוּבּוִסים ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ִאיַטְלִקית/ 
ְּבָעָיה ִעם אֹוטֹוּבּוִסים ְוִעם ָׂשפֹות..." )מתוך 'בשדות אז אולי'(. הנה זך, שהתחיל וכתב וידוי, והנה זך, 
שגדע אותו באחת לטובת האירוניה הידועה שלו. במקום אחר בספר הזה מופיע שיר שממש משוחח 
עם שירו של אבות ישורון על החלפת השמות: "ַעְכָׁשו ֶזה ְמַׁשֶּנה ַאְך ְמַעט/ ֶׁשִּׁשִּניִתי ְּבִאַּוְלִּתי ֶאת ְׁשִמי/ 
ְּבהֹוִתיִרי ֶאת ֵׁשם ֲאִבי ִנְׁשַּכח./ ָמה ֹאַמר ַהּיֹום ַלֲהַגָּנִתי? ֶׁשֵּׁשמֹות/ ֵהם ֵׁשמֹות ָּכְך ְסָתם. עֹוד ֵׁשמֹות ִנְרָּדִפים 

ָּבעֹוָלם? ֶׁשָהעֹוָלם עֹוֶׂשה ַׁשּמֹות ְּבֻכָּלם?" 

ואז התפרסם הספר מות אמי, ושם לראשונה מופיעים הסיפורים האישיים, ללא שמץ של אירוניה, 
וביניהם הוא שיבץ את השיר שפורסם בעבר, אחרי מותה: 

ְוִהיא  ְׁשִבי,/  ֵּביְנַתִים  ָּברּוְך ׁשּוֵבְך,  ָלּה  ַוֲאִני אֹוֵמר  ַּבֲחלֹוִמי/  ִאיַׁשן  ֵעת  ְּבָכל  ֵאַלי  חֹוֶזֶרת  ִהיא  "ֵּביְנַתִים 

ְמַסֶּדֶרת ֶאת ַהַּכר, ְּכִמְנָהָגּה,/ ֶׁשֲהֵרי ֵאין ֶזה ִטְבִעי ֶׁשֵאם ֹלא ְּתַסֵּדר ֶאת ַּכר ְּבָנּה/ ְוִכי ַהֵּבן ִיְהֶיה ֶזה ַהְּמַסֵּדר 

ֶאת ַּכר ִאּמֹו/ ּומֹוֶחה ֵזָעָתּה ַהָּקָרה ּוַמֲחִליק ֲאִניֵצי ְׂשָעָרּה/ ּוַמֲחִזיק ְּבָיָדּה ַהָּקָרה ְואֹוֵמר ַאל ִּתיְרִאי/ ַהָּמקֹום 

ֶׁשַאְּת הֹוֶלֶכת ֵאָליו, ִמֶּמּנּו ֹלא ַּתְחְזִרי/ ֵריָקם ְּכמֹו ֶׁשָחַזְרְּת ְּפָעִמים ּכֹה ַרּבֹות/ ִּכי ַהָּמקֹום ֶׁשַאְּת הֹוֶלֶכת 

ֵאָליו ֵאין ּבֹו ִּתְקוֹות/ ְוֹלא ָאְבָדן, ֲחָרָטה ָוַצַער, ַאף ֹלא ְּכֵאב ֵאם,/ ַהָּמקֹום ֶׁשַאְּת הֹוֶלֶכת ֵאׇליו ֹלא ׇחֵסר 

ָּדָבר. הּוא ָמקֹום ָׁשֵלם".

כחלק  משפחתיים,  תצלומים  הוזכרו  שנים  באותן  שהתפרסמו  האוטוביוגרפיים  מהרומנים  בחלק 
מהפואטיקה הייחודית שלהם, והם גם מופיעים בספרו של זך: "אני מתבונן היום בתצלום שלה, 
שהיה שמור כל השנים בידי בן דודי. תצלום מימיה הראשונים בארץ, כנראה. אולי נועד לתעודת 
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חלקת  באמצע  שביל  אוזניה,  מעל  אסוף  הערמוני  שערה  מדי.  צעירה  אותה.  מזהה  אינני  זהות. 
השיער. עור צח, חיוך קל שאינו אומר דבר, שמלה קלה מנוקדת". 

גם הסופרים האחרים לא תמיד זיהו את בני משפחתם בתמונות הישנות, גם הם כתבו על מה שנפער 
בין שם לכאן. 

ועוד דבר שהיה משותף לרומנים האוטוביוגרפיים - בלב הספרים הופיע פרק ארס־פואטי שעסק 
בכתיבה, במהות הבדיון והאמת. עמוד כזה מופיע גם במות אמי: "בכל שירי הקודמים לא כתבתי 
מעולם על אחד מבני משפחתי... האם בסופו של דבר אני רק חושש מן הפרהסיה, מהוצאת צערי – 
ולא רק צערי - לרשות הרבים...." ואז הוא ממשיך ומגלה לנו איך הוא עשה את הספר; הוא מצטט 
מן השיר ההוא שכתב לאחר מותה ומוסיף: "בינתיים היא חוזרת אלי בכל עת אישן בחלומי – והרי 
זה אינו נכון, בפירוש. היא חזרה רק בשיר. חלפו שנים רבות עד שהחלה חוזרת בחלומותי וכדי 
לדייק, בסיוַטי. מה הם ה'סממנים' הבדויים האלה המוצאים את דרכם אל כל ניסיון מילולי, בכוונה 
להעצים את תוכנו הרגשי, וכיצד עוד ניתן לעצור בעדם מבלי לפגום בעצם היכולת לכתוב דבר 
שיר". זך כמו בודק את עצמו, האם גם הפעם, למרות שאין מדובר בספר שירה, הוא כותב את "השיר 
הנכון", זה שהתרחק מהרגש, מהחוויה האישית כדי להפוך ליצירה אסתטית? בספר הזה, הוא מודה 
שלא ידעך. שיהיה אני, בעל שם, כתובת וזיכרון.        .לבסוף, כתב אחרת: "כאן בדפים אלה, רק דברים כהוויתם. לא שירה". הפעם מותר הרגש, מותר 

נתן זך ואלן גינזברג 1988, צילום: דינה גונה

.....................מאות / רפי וייכרט...........
זיכרון מערב קריאה 

אם יבואו פורצים לביתי ודאי לא יבחינו בין רבבות הספרים בספר הזה, החוּם. גם לוּ פתחו 
וקראו את ההקדשה הכפולה לא היו משנים את דעתם. אבל עבורי זה זיכרון שלא תם מערב 
בתרגומך  מקדיש  שירים  קוראים  ״צוותא״,  במת  על  בתל־אביב,  ואלן  אתה  חיי.  את  שמלווה 
לעברית. שהרי לאבל על אמהֹות יש ראשית אבל אין אחרית. הוא מגיש את כאביו ואתה את 
שלך. הוא מזמר בקול עמוק ואתה מדבר חרישית. שני משוררים יהודים אחוזי תזזית משני צדי 
האוקיינוס. וכמו בשירו הקצר ׳גּוּרוּ׳ שניכם שמעתם את זימון הפעמון ובאתם להתייצב במרכז 

הזירה. לתת להמון את אשר להמון ולשירה את אשר לשירה.  
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משה ב. יצחקי

על הזכות הגדולה לומר לא

מה עוד ראוי ללמוד מנתן זך

על תרומתו של נתן זך לשירה העברית לאחר מלכותו הבלתי מעורערת של נתן אלתרמן, דּוּבר, נכתב 
וייכתב עוד רבות. כך גם על התפנית שחולל בשירתו. על השירה המאוחרת נכתב פחות. ייתכן 
שהחוקרים, הפרשנים והמבקרים עמדו ועודם עומדים משתאים, מתקשים לבאר את שהתחולל אצל 
במסורות  העמוס  המצפין,  האינטלקטואלי,  האירוני,  זך  לו,  שקדמו  במוסכמות  המורד  המּוּכר,  זך 

אנגלוסקסיות. 

"שירת  לה  לקרוא  שניתן  זו  זך,  לשירת  אישית  אתייחס  זו  קצרה  ברשימה 
לשירה  כוונתי  המאוחרת.  לזו  המוקדמת  שירתו  בין  המצויה  התווך", 
שנכתבה לאחר שובו משהות ממושכת באנגליה, והתפרסמה ב־1979 בספרו 
צפונית מזרחית וב־1984 בספרו אנטי מחיקון. אתוודה כי השירים מספרו 
השני, מּבין שני אלה שכאן, קרובים יותר ללבי. בשנה שּבּה יצא הספר לאור 
התחלתי ללמוד ספרות לתואר ראשון, זמן לא רב מאותו מגע ראשוני ונפיץ 
שחשתי בין העיפרון לנייר, בניסיונות הבוסר שלי בכתיבת שירה, הר געש 

שהחל להתעורר בקרבי לאחר מלחמת לבנון הראשונה.

איני יודע אם ֵמעבר לכתיבת שירה היה נתן זך "חיה" פוליטית ומחאתית. 
זו  ובין  היומיום  חיי  של  הפרסונה  שבין  הזיקה  על  אחר  לדיון  סוגיה  זו 
האומרת שירה. בחיי היומיום שלי, שירי אנטי מחיקון ניסחו עבורי במילים 

שבמלחמה  האיוולת  את  וחש  צעיר  ואזרח  חייל  שהיה  כמי  תחושותי,  את  ונוקבות  מדויקות 
המיותרת שאליה תומרנה החברה הישראלית בידי גנרלים שיכורי כוח שכיזבו והוליכו שולל את 
עם ישראל ואת ממשלתו. לּו היו איתי שירי אנטי מחיקון בתוך המלחמה, שבמסגרתה השמעתי 
את קולי המתמרד מול מח"ט הגזרה ששלח אותי ואת חייַלי למארב בשטח מוות ידוע מראש, 

אולי הייתי יכול להביע אז ביתר דיוק את סערת המעמקים שהתחוללה בי. 

ברבים משירי אנטי מחיקון נתן זך הוא משורר קרוב, אישי, פוליטי, נוקב ולעיתים סנטימנטלי. אין 
בו אותן הצפנות, שלילות וריקונים של העכשווי והקונקרטי שאפיינו כל־כך את שירתו המוקדמת. 
נהפוך הוא, זך מתקרב אל פרטי הפרטים של הדברים, בעיקר אל נוראות המלחמה ההיא ותוצאותיה. 
שיר מכמיר לב וכואב הוא מקדיש לרב־סרן גוני הרניק, מפקד סיירת גולני, שנהרג בקרב על הבופור. 
לו  מניחות  אינן  התולעים  אשר  המת  על  זך  של  שירו  היה  חפציו  בין  שנמצאו  מהפריטים  אחד 
להתחרט )השיר 'חרטה', מתוך שירים שונים(. בשירו על הרניק מקונן זך על מותו של חייל ומפקד 
שנושא את שירו בכליו. מרתק להתבונן על השינוי הסגנוני והמהותי, כמו גם על נקודת התצפית 

של זך ועל המרחק שעשה משירתו המוקדמת עד לשיר המוקדש לגוני הרניק. 

בשיר 'על הרצון לדייק', העוסק למיטב הבנתי בטבח שבוצע בסברה ושתילה, כמעט כמו ביאליק 
בפואמה 'בעיר ההרגה', זך נוטש את העמדה המרוחקת, המופשטת, האינטלקטואלית ואת נקודת 
התצפית הפנורמית ומתקרב בעדשת עינו הפואטית, ברזולוציה נטורליסטית, כדי לתאר את ַזוועות 

המלחמה:

ַרק ְׁשמֹוֶנה ָנִׁשים ִנְׁשֲחטּו, ִּכי ְׁשַּתִים נֹורּו/ ְוֵיׁש ַאַחת ְמֻפְקֶּפֶקת ְוֹלא ָּברּור/ ִאם ִנְׁשֲחָטה,  "ֹאַמר ַּגם ֶזה/ ֶשׁ
ָפה ַּבַּטּבּור...".  ֶנֶאְנָסה אֹו ַרק ֻׁשְסּ
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משה ב. יצחקי, צנחן בבירות, 1982

המוקדמת,  משירתו  מאוד  רחוקה  המקרבת,  הכניסה 
כמעט עד לאובדן המרחק האסתטי הנדרש ביצירה. כך 
זה בשעה שהמחאה, הזעם והמבע הפוליטי משתלטים. 
בשמם  זך  נוקב  שבו  ברירה',  'אין  בשיר  זאת,  לעומת 
הבלעדי  האחראי  שרון,  אריאל  דאז,  הביטחון  שר  של 
הגליל"  "שלום  הציני  השם  לה  שניתן  לבנון  למלחמת 
ובשמו של הרב כהנא, הגזען הפשיסטי, מאבד הטקסט 

מעוצמתו ומאיכותו. 

כמי שחקר את השירה שנכתבה ברומניה בזמן שלטונו 
של הרודן צ'אושסקו, איני יכול שלא להצביע כאן על 
משוררים  פרשנים,  הצביעו  שעליה  מהותית,  נקודה 
איכותית  כה  שירה  כתבו  כיצד  שנשאלו  ומשוררות 
מפתיעה  הלא  התשובה  אכזרית.  וצנזורה  דיכוי  תחת 
יותר,  קשים  היו  והצנזורה  שהדיכוי  שככל  ִהבהירה 
השירה נעשתה איכותית יותר. היינו, גזלת חופש הביטוי 
מאלצת את המשורר/ת להצפנה משוכללת בכל הכלים 

האסתטיים והתמטיים האפשריים. 

ומהות אולי עיקרית, שיש ללמוד מזך בהקשרים שכאן, 
ורצוי היה ללמדו בכל שיעור אזרחות, נוגע לזכות הגדולה לומר לא! בעיקר בימים אלה, במיוחד 
במציאות של שטיפת מוח שמנפצת את האיזונים והבלמים של ממשל תקין, מציאות שּבּה נשתלת 
בהתמדה תודעה כוזבת על ידי מנגנון שלטוני מושחת, מציאות שּבּה כל ביטוי אזרחי לגיטימי 
של  המסע  בתרמיל  טומן  הייתי  יכולתי  לּו  במלכות.  כבגידה  נתפס  השליט,  כנגד  הכרחי  ואף 
תלמידים לפני גיוס, של חיילות וחיילים, ובעצם של כל אדם את 'שיר No טיפוסי'. אולי במקום 
מי שחלמו  כל  עמוק  תודעתי  באופן  ונושאים  ז"ל,  הרניק  גוני  בכליו  'חרטה' שנשא  השיר  את 

ונלחמו ועודם חולמים ונלחמים על קיומה של המדינה: 

י ְזַמן ַלֲעקֹר ַהר י אּוַלי ֵאין ָלנּו ֵדּ ִכּ
ְואּוַלי ֹלא ָּבאנּו ְלָכאן ַלֲעקֹר ָהִרים

ב ִׁשיִרים ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו ְמַעט ְזַמן ִלְכֹתּ
ַעל ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ֹּפה
ַעל ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה לֹוַמר ֹלא

אולי ישמש שיר זה קמע סגולה חיוני לשורר בשבח החיים בטרם מתאבלים על המתים.     .
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"אֵינֶּנִי יֹוֵדעַ. לְיֶֶתר ִּדּיּוק: אֵינֶּנִי יֹוֵדעַ"

כמעט  משננת  עצמי  את  מוצאת  אני  במחשבות  שקועה  בבית  מסתובבת  כשאני  פעם  מדי 
באובססיביות את המילים: "אינני יודע. באמת שאינני יודע". הצירוף הכמעט כבול הזה של נתן 
זך שקע בתוכי, והוא צף מדי פעם כשצו השעה, צו הלב או צו השעשוע כופים עצמם עַלי או 
נכפים על יִדי. בספרו השני של זך שירים שונים )שיכול להיחשב גם לראשון, כיוון שזך גנז את 
קודמו, שירים ראשונים(, מופיעים השורש י.ד.ע ושלילתו שוב ושוב; הנה הופעתם רק )!( בשני 
'ֹלא  )שם(,  ָלַדַעת'  ָהָיה  ָיכֹול  'ִמי   *,)127 )עמ'  ָיַדְעִּתי'  ֶּׁשֹּלא  'ַמה  הקובץ:  של  הראשונים  השירים 
ָיֹכְלִּתי ָלַדַעת' )שם(, 'ֹלא ָיַדְעִּתי' )שם(, 'ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע. ְלֶיֶתר ִּדּיּוק: ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע' )עמ' 129(, 'הּוא ֵאיֶנּנּו 

יֹוֵדַע' )שם(, 'ַּכָּמה ָּברּור ֶׁשהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע' )שם(.

השלילה ושלילת השלילה היא טכניקה ת.ס. אליֹוטית מּוּכרת וזך, כידוע, הושפע מאוד מהשירה 
האנגלו־סכסית של אליוט ואף נחשב למייּבאּה המרכזי אל תוך השירה העברית בשנות החמישים 
של המאה העשרים )אם כי ראוי לציין שהמשורר נח שטרן קדם לזך בעשור בתרגמו לעברית 
את 'ארץ השממה' של אליוט, וכן בשיריו הרבים שרוח אליוט שורה עליהם(.  עם זאת, נדמה לי 
שהשימוש התכוף של זך בטכניקת השלילה מסתיר משהו עמוק ומהותי הרבה יותר שכרוך כמעט 
תמיד באי הידיעה שאותה הוא מעלה אל פני השטח הגלויים של הטקסט כיסוד בסיסי בתחושת 

העולם שלו. 

אם נישאר בגבולותיו של הקובץ שירים שונים ונקרא אותו תוך שאנו מחזיקים בזיכרוננו שירים 
ושורות אלתרמניות, נוכל להיווכח מיד בפער בין הידיעה האלתרמנית הבוטחת בעצמה ובין העדּות 
של הפרסונה הזכית והתעקשותה המודעת על אי־הידיעה; ודאי, צודקים מי שיאמרו שהחזרה הּכֹה 
תכופה על הצירוף "אינני יודע" יש בה כדי להיתפס כאירוניה הנשלחת כחץ ללב אותן "הכרזות 
פסוודו־מנוסות" שזך מייחס לאלתרמן במסתו 'הרהורים על שירת אלתרמן' )'עכשיו', 4-3(; אבל 
אני מתחקה, כאמור, אחר אותה אי־ידיעה עמוקה ומהותית שהאירוניה יכולה אולי לסמא מפניה 
אבל לא להעלימה. הנה דוגמאות אחדות מתוך שירים שונים: הדימוי "ֵריק ְּכמֹו ִצּפֹור" )עמ' 127(, 
הוא בעיַני ניסוח דימוִיי למה שיש לו קווי ִמתאר מצד אחד וחלל שהוא מעין חור שחור מצד שני, 
שיכול להכיל הכול ובו בזמן לא להכיל דבר; "ַרק ָארֹון ִעם ַמֶּׁשהּו ִּבְפִנים" )עמ' 150(, הוא ניסוח 
בוטה יותר של אותה אי־ידיעה, אם כי באופן מוזר מבעית פחות מ"ֵריק ְּכמֹו ִצּפֹור"; השימוש התכוף 
בכינוי הרומז "זה" שנשאר רומז בלי שנדע מהו נשוא הרמיזה: "ִמָּׁשָנה ְלָׁשָנה ֶזה ַנֲעֶׂשה יֹוֵתר ְמֻעָּדן" 
)עמ' 131(, "ֶזה ֵאינֹו ָהֱאנֹוִׁשי ִּבְלַבד ֲאֶׁשר ַמְׁשִחית אֹוָתנּו ]...[ ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר זֹוִהי ַרק ְׁשֵאָלה ֶׁשל ְזַמן" 
)עמ' 142(; ולפעמים הוא נשאר רומז באופן כמעט מופרז: "זֹאת ַרק ַהַהְתָחָלה, ָאַמר ָהִאיׁש/ ַהָּצִעיר. 
ִלְבנֹו" )עמ'  ִהְסִּביר/ ָהָאב  ַּגֲאָוה,  ]...[ זֹאת  ַהְּכָלל  ַּבֲעִדינּות יֹוֵצאת ִמן  ַהֶהְמֵׁשְך ָיבֹוא. הּוא ָאַמר זֹאת/ 
140(; ולבסוף, השלילה שכבר הזכרתי ושגודשת כמעט כל שיר בשירים שונים, מחוללת שלילות 

נוספות וכך מתחוללת שוב ושוב.
קובץ שירים אחד של זך, שכמעט לא דּוּבר בו, כמעט לא נכתב עליו, בוודאי לא כחלק מהקורפוס 
הכולל של שירתו; הכוונה לקובץ הנהדר שירים על כלב וכלבה )1990(. ייתכן שהקוראים תפסו 
אותו כספר שירי ילדים, הוא אכן )גם( כזה, ולכן זנחו/הזניחו אותו. אבל מבוגרים שיקראו בקובץ 
בחייהם  גם  נוכח  להיות  שממשיך  דבר־מה  שלהם;  הילדית  מהחוויה  משהו  אולי  לשחזר  יוכלו 
הבוגרים אך נדחק מפני הארגון )המדומה?(, שאליו הם מכּפיפים את העולם. אני מדברת על אותה 
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אי־ידיעה ועל ההכרה בכך שהאופן שבו אנו מחברים את רכיבי העולם לעיתים סותם את הגוֵלל על 
האפשרות לחשוב מחדש על הדברים:

ֶּבִני ֵמִבין ָּדָבר ִמּתֹוְך ָּדָבר,
ֶזה ֹלא ְצחֹוק ִלְהיֹות ֶּכֶלב.

ָּכל־ָּכְך ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ָאסּור ּוֻמָּתר,
ֶׁשַּדְעּתֹו ֶׁשל ֶּכֶלב ִמְתַּבְלֶּבֶלת.

ְוֶאְתמֹול ִקְלֵקל ׁשּוב ֶאת ַהֵּקָבה
ְוַגם ַמּכֹות ִקֵּבל, אֹו ִּכְמַעט.
אֹו ֶׁשֵהם נֹוְתִנים ַרק ַאֲהָבה

אֹו ֶׁשֶּתֶכף ּוִמָּיד ִמְׁשָּפט 

)עמ' 21(
 

המשורר יוצר, לכאורה, קישור סיבתי בין העובדה שֶּבני הכלב "ִקְלֵקל ׁשּוב ֶאת ַהֵּקָבה" לבין המכות 
שקיבל, או כמעט. אבל קישור זה נעשה מּוכִנית על ידינו, בני האדם; אם נקרא את השורות הללו 
קריאה זהירה דרך עיני הכלב שאליו נצמד מבטו של המשורר, ניווכח ששתי העּובדות – קלקול 
הקיבה והמכות – אינן נתפסות בהכרח כסיבה וכמסובב אלא כשני אירועים מצערים נפרדים שחברו 
זה לזה )"ְוַגם"(. ואם נמשיך עם הקריאה הזאת, הרי ששתי האופציות – אהבה או משפט – הן אך 
אופציות שרירותיות שמוציאות זו את זו בלא הסבר. ההתבוננות בעולם באופן שאינו מחייב שליפה 
אוטומטית של הסברים ושל הצדקות מאפשרת אפוא לקלף ממנו שכבות מחשבה שכבר התקשו 
ים ַהחֹוְלִפים/ ְּבַעד ַהַחּלֹון ַלַּגג ַהָּׁשֵכן"  ולחשוב באופנים חדשים לגמרי; הנה, הכלב שמתבונן "ַּבַּמֲעַדִנּ

)עמ' 22(:

ְוַהֶּכֶלב ֶׁשִּלי ִמְסַּתֵּכל, ֹלא ֵמִבין
ָמה ַהִּׁשָּגעֹון ֶהָחָדׁש ַהֶּזה.

ַהִאם ָּכל ְמזֹונֹו ָיעּוף ֵמַעְכָׁשו ַּבַחּלֹון -
ְהֶיה?  ְהֶיה ָאז ָעָליו - ַמה ִיּ ּוַמה ִיּ

)עמ' 22(

גם כאן נצמד המשורר לנקודת המבט של הכלב. בעוד שקודם הוא נכנס לתוך מחשבותיו של הכלב 
וניסה להבין את בעליו, בני האדם )ֵהם(, הרי כאן נכנס המשורר לתוך מחשבותיו של הכלב המנסה 
להבין את עצמו ואת חייו. דרך עיניו נראה מזונו עף בחלון ותודעת הרצף האנושית, המבינה מיד 

שמדובר באירוע ולא בחוק, אינה תודעתו של הכלב החוששת שמעתה ואילך כך ייראו הדברים.
בשיר 'שמות' מפרק זך את הקשר בין הסמלי )מתן שם( לבין המשמעות הממשית:

ִאם ֵׁשם־ַהִּמְׁשָּפָחה הּוא ְסַּפְנֶיל
ָאז קֹוֶקר ֶזה ַהֵּׁשם ַהְּפָרִטי.
ל ְּבַיַחד ְואּוַלי קֹוֶקר־ְסַּפְניֵֶ

הּוא ֵׁשם ַהְּכָלִבים ֶׁשִּלי.

ַהֶּכֶלב, ְּבָכל אֶֹפן, ֹלא יֹוֵדַע
ֶׁשֵּיׁש לֹו ִמְׁשָּפָחה.

ְּכֶׁשהּוא ּפֹוֵגׁש עֹוד קֹוֶקר
הּוא ֹלא ֵמת ִמִּׂשְמָחה.
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ֶּבן ָּכָרִגיל נֹוֵבַח
ְוֶׁשִּלי ִמְתָקֶרֶבת ִּבְזִהירּות:

הּוא הֹוֵלְך ְלִפי ָהֵריַח,
ִהיא - ִמּתֹוְך ַאְחָריּות. 

)עמ' 24(
 

המשורר, בעליו של הכלב, דן בינו לבין עצמו בשם הפורמלי של כלביו. הוא מסמן את שם־המשפחה 
)ְסַּפְנֶיל(, ואת השם הפרטי )קֹוֶקר(, אבל אז מעניק את השם המלא שנועד לישות אחת לשני הכלבים 
המהות  ובין  השם  בין  האוטומטי  הֶקשר  את  זך  מפרק  הזה  הסמלי  במעמד  כבר  כך,  יחד.  גם  שלו 
המשפחתית; ובאמת, בבית הבא קובע המשורר שהמשפחה, או ליתר דיוק מושג המשפחה, אינו מּוּכר 
לכלביו. שחרור המוסרות "הטבעיים" או הבורגניים מאפשר למשורר להחזיר לכלבים בבית האחרון 
בשיר את שמותיהם הספציפיים – ֶּבן וֶׁשלי – ויחד עם השמות גם את הקונקרטיזציה של פעולותיהם 

תחת הרציונליזציה: "הּוא הֹוֵלְך ְלִפי ָהֵריַח,/ ִהיא - ִמּתֹוְך ַאְחָריּות" )עמ' 24(. 

בשיר 'קוץ' מתאר זך את חוסר האונים של הכלב:

ַהַחּיֶֹנת ֹלא יֹוַדַעת ַלְעזֹר ְלַעְצָמּה,
ִהיא ׁשֹוָנה ְמֹאד ִמְּבֵני־ָאָדם:
ֵאֶּלה הֹוְלִכים ְלֻקַּפת־חֹוִלים,

ֵאֶּלה צֹוֲעִקים ֵלאֹלִהים,
ְוֵאֶּלה צֹוֲעִקים ָּכָכה ְסָתם.

ֲאָבל ַהַחּיֶֹנת ִמְתרֹוֶצֶצת ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר,
יֹוַדַעת ְוֹלא יֹוַדַעת ֶׁשַּמֶּׁשהּו ֹלא ְּבֵסֶדר.

)עמ' 37(

מבטו של המשורר חומל על חוסר היכולת של החיה, של הכלב, להבין את מצבם ולעזור לעצמם. 
ייתכן שההסברים שבני האדם מעניקים לעצמם ולעולם יש בהם כדי למתן את האימה מפני הלא ידוע 
והלא מובן; שּכן גם אם ההסברים מצליחים להדביק את מה שלא ניתן להדביק, יש בַהדבקות בדוחק 
הללו, ככל הנראה, מעין נחמה. בסרט "פגישות עם נתן זך" אמר המשורר לבמאי דוד פרלוב שהוא 
מעדיף את חברתם של כלבים על פני חברתם של בני אדם. נדמה שגם מבחינה פואטית מעדיף זך את 
בעיַני זאת בדיוק ספרות.          .המבט שאינו ממהר לחּבר, לסדר ולהבין, ושביטויו בהודאה: "אינני יודע". זאת לא בריחה מאחריות. 

* כל ההפניות, למעט ההפניות לקובץ שירים על כלב וכלבה, 
הן למהדורת כל השירים ושירים חדשים כרך א,  הקיבוץ המאוחד, 2008.
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ליאור גרנות

"לֹא יָחִיד אַָּתה ּכָאן" - 
מבע הזרּות המחֹולל ִקרבת לב בשירת נתן זך 

 

ְחָׁשָבה/ ִׁשיָרה/  ַהָּיד ֵאיָנּה רֹוֶעֶדת/ ְּכֶׁשַהָּגרֹון ֵאינֹו ִמְתַּכֵוץ/ ַלַמּ ֶׁשְּבִדידּות ֵאיָנּה ַּפַחד/ נֹוֶלֶדת ִׁשיָרה/ ְּכֶשׁ "ְכּ
ְּכֶׁשֲעָנִנים ֲעֻבִּתים/ ַּבחּוץ ַּבָּכחֹל ַהּנֹוָרא/ ְוַאָּתה ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהְיָלִדים/ ּגֹוִעים/ ְּבִמְׂשָחָקם/ ְּכמֹו ֶדֶרְך ָמַסִּכים, 
א  ָים/ ְוֵאיְנָך ִמְתַעֵּות/ ֵאיְנָך ּכֹוֵרַע ֶאל ָׁשְרֵׁשי ַרְגֶליָך/ ְלַחֵזּק/ ִלְלֹּפת/ ְּכמֹו ָׁשִתיל )ֶׁשָהרּוַח ֹלא ַּתִּפיל(/ ֶאָלּ

יֹוֵׁשב ְוִנָּבט/ ַּבֹּתהּו, ַּבְּסָרק –/ ַרק/ ָאז" )עמ' 277(. *

אומץ המבט, אומץ העיניים הרואות נכוחה – רואות ֶאת שבחוץ, בעולם, לא מִסּבות מבט, נושאות ִאתן 
את התוהו, את הסרק – אל המבט פנימה, ומשם – היד הנשלחת למעמקים כותבת את שראו העיניים, 

מעידה. 

"ֲאִני רֹוֶצה ָּתִמיד ֵעיַנִים ְּכֵדי ִלְראֹות/ ֶאת ְיִפי ָהעֹוָלם ּוְלַהֵּלל ֶאת ַהּיִֹפי/ ַהֻּמְפָלא ַהֶּזה ֶׁשֵאין ּבֹו ּדִֹפי )...(" 
)עמ' 248( – אבל לא רק יופי רואות העיניים הפוקדות על הלב – במבטן – לכתוב שירה: הן רואות את 
הבדידות, את זרותו של האדם בעולם, את הילדים, ה"ְמֻנָּתִקים ִמֵּביָתם ַּבֶּמְרַחִּקים", את "ִזְכרֹון ְנעּוֵריֶהם 
ִנחּוִמים".  ֶזה  ְמׁשֹוֵרר  ֶׁשל  ִׁשיָריו  ָלֶהם  "ִיְהיּו  ימיהם מבקשת השירה להמתיק:  ואת   ,)233 )עמ'  ָהַרע" 
הניחומים אינם בכתיבת היֶפה אלא דווקא מתוך האומץ להביט ולכתוב את שאיננו רק יופי, דווקא 

מתוך מתן השמות, לתוהו, לסרק: 

ֶּמֶרת/ מֹוִריק עֹוד יֹוֵתר  ׁשּו ֶאת ָהרּוַח, ֵהיֵטב/ ְּגעּו ָּבֵעץ./ הּוא ָירֹק ּוַבַצּ גֹל ָהרֹוֵעד,/ ַמְׁשּ ימּו ֵלב ַלָסּ "ִשׂ
ְוַהֶּגַזע/ ְמֻאָּכל ְמַעט ַאְך עֹודֹו אֹוֵכל ְּבָכל ֶּפה/ ֶאת ְלַׁשד ָהֲאָדָמה ֶׁשֵאיֶנָּנה/ ִנְרֵאית ָּכאן ָלַעִין ָּבִעיר./ 
עּו ֵהיֵטב. ִּכְפַלִים/ ִלְׁשֹאף ֶאת ָהאֹור, ְלָהִאיר/ ָּכל ָעָנן. הּוא עֹוֵבר. ְוַהַּלְיָלה/ ֹלא  ׁשּו, ְגּ ִׂשימּו ֵלב, ַמְׁשּ

ְיַאֵחר" )עמ' 261(.

את המישוש מבקשת השירה האמיצה, מישוש הרועד בלב חשוף, נטול אדרת, שליחת יד אל מעמקי 
ֶאת  ֵהיֵטב  "ָהִגיפּו  הנבונים:  לאוהבים  כאותו שיר  חיבוק,  נחמת  הוא  – השיר עצמו  ובתוכו  הלילה, 
חּו  ַהְּתִריִסים, ַּבחּוץ ַקר/ ְורּוַח ּוְמַצִּפים ַּבחּוץ ְלָמָטר./ אֹוֵרַח ֹלא ָיבֹוא ְּבַלְיָלה ֲאֶׁשר ָּכֶזה/ ְוִכי ָיבֹוא – ַאל ִּתְפְתּ
ֲארּו/ ֲחבּוִקים"  ר. ִהָׁשּ ַפע, הּוא ָשׁ צּוָקה, ֹלא ִמֶׁשּ ֶאת ַהֶּדֶלת. ְמֻאָחר/ ְוַרק קֹר נֹוֵׁשב ָּבעֹוָלם. ְוַגם ַהְמׁשֹוֵרר/ ִמְמּ

)עמ' 319(. השיר כמו מושיט זרועות אל האוהבים, מחבר את ידיהם בחיבוק. 

הבודד,  לאדם  בית,  לו  בונה  השיר  הרועד?  הסגול  שבתוכו  הקר  בעולם  השיר  מחולל  מה  ובעצם, 
י ַהֶּדֶרְך,/ אֹו ֵעץ, אֹו ֵריַח,/ ַמֶּׁשהּו ּבֹוֵרַח" )עמ' 168(, בונה בית לישות  הזר, למשורר אשר הוא "ַהר ְּבִצֵדּ
המסוכסכת, התזזיתית, היוצאת לשוטט בערבים, המתקשה למצוא מנוחה לנפשה. ולא רק למשורר 
בונה השיר בית אלא לקורא – הזר, הבודד, המסוכסך, ה"ִמְסַּתֵּבְך ְוהֹוֵלְך/ ְוהֹוֵלְך ְוהֹוֵלְך ּוִמְסַּתֵּבְך" )עמ' 
64(, ומפגיש את שניהם על מצע הדף בטיול הערב הבודד במפגש יקר, שהופך את הלבד שאנחנו 
בתוכו בין כה וכה – לבודד פחות, ולּו להרף עין, כאשר כאבי הנפש זוכים להד ומוארים באור כוכב 
ים/ ָּכל  גּוְפָך ַרִנּ ְיָלה ֻסָּלם/ ִנָּצב ָּבֶזה. ֲעֵלה ַּבֻסָּלם ַוֲחֵזה:/ ְבּ ַהּכֹוֲאִבים, ָּכל ַהּכֹוָכִבים" )עמ' 260(.         .בחשכת הלילה: "... ֹלא ָיִחיד ַאָּתה ָּכאן ַאְך ַהַלּ

* כל מראי המקום מתייחסים למהדורת כל השירים ושירים חדשים כרך א, הקיבוץ המאוחד, 2008.
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רפי וייכרט

מילים אחרונות
 

        לנתן זך שהובא למנוחות בזמן מגפה

 
ְּכָבר ֹלא ֵּתֵרד ְלַאַחד ַהֻּׁשְלָחנֹות

ַּבֲחִזית "ּתֹוַלַעת ְסָפִרים".
ְּכָבר ֹלא ִּתְדֶלה ֲחרּוִזים ְּפִניִמִּיים

ִמּתֹוְך ֲחָרדֹות.
 

ֹלא עֹוד ַרֲאיֹונֹות ָלִעּתֹונּות.
ֹלא עֹוד ֶנֶפׁש ִּבְתנּודֹות.

 
ֵאֶּלה ָהֻעְבּדֹות. ִהֵּנה ֵהן ְלָפֶניָך. 

ִמָּסִביב ַלֶּקֶבר עֹוְמדֹות 
ְּדֻמּיֹות ֶׁשְּבָכל זֹאת ֵהֵעּזּו ָלבֹוא.

"ֵּתן ִלי ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָלֵעץ"
ִּבַּקְׁשָּת ִלְפֵני ֲעׂשֹוִרים.

ַעְכָׁשו ַאָּתה ְמַקֵּבל ְּבֶׁשַפע
ֶׁשָּׁשמּור ֹלא ַרק ִלְמׁשֹוְרִרים.

צביקה שטרנפלד

 
מקלחת 

                  לנתן זך, עם לכתו

 
ִמִּלים ֶׁשָּכַתְבָּת ִזְרְזפּו ְלֹאֶרְך ַהּגּוף.

ֶזֶרם ַמִים ָרִגיל ֹלא ֵהֵסב ֲהָנָאה. 
ַגּבֹוֶתיָך ַּגּבֹוַתי ּוְקָפֶליָך ְקָפַלי.

ִנְׁשַאְלִּתי ִאם ֲאִני ַאָּתה
ְוָׁשַלְלִּתי ְּברֹאׁש ַּכּדּוִרי.

ַהֶהְבֵּדל ָנעּוץ...

16.2.2021

עודד פלד

שעת מרפסת 

          לִזכרו של נתן זך 

ַּבִּמְרֶּפֶסת,
ְׁשַעת ִּדְמּדּוִמים, יֹוֵׁשב

ָאָדם ֶׁשֵאיִני ַמִּכירֹו, ָּפָניו
ְסֻגִּלים ִּכְלָחֵיי ָהֶעֶרב, ַקּׁשּוִבים

ְוַרִּכים

ַּבִּמְרֶּפֶסת,
ְׁשַעת ִּדְמּדּוִמים,

ִנְפַּתח ִלי נֹוף ֶׁשֵאיִני ַמִּכירֹו,
ִאָּׁשה ְּבַגָּבּה ֶאל צַֹהר ָהאֹור, רֹאָׁשּה

ָׁשמּוט ַעל ֻׁשְלָחן, ִמְתַיַּפַחת

ְוֹלא ָיַדְעִּתי ֶׁשַּצַער ָּכל־ָּכְך ָּבעֹוָלם.
ִהֵּנה, ְׁשַעת ִמְרֶּפֶסת. ְּבֵצל ָהאֹור

ָהרֹוֵחק, ָאָדם ֶׁשֲאִני ַמִּכירֹו
ִלְפַני ְוִלְפִנים, ַמִּניַח ָיד

ַעל ֶּכֶתף ִאָּׁשה

כמה מילות פֵרדה מנתן זך

החיפני  הפרלמנט  ממפגשי  מאחד  חזרה  בדרך  פעם, 
]הפרלמנט של זך, כך כונה[, ישבתי לידו במושב האחורי 
של המכונית. פתאום ִהטה את ראשו לעברי, הסמיך אותו 
אל כתפי וכתפיו התחילו מרעידות ביפחה חרישית. היה 
שרוי  היה  נתן  לדובב.  לנסות  לשאול,  טעם  שאין  ברור 
בצער עמוק ואפשר היה להציע לו רק משען תומך. זה היה 
הרגע הכי קרוב, הכי אינטימי שעברתי איתו. כי נתן היה 
איש ֵרעים להתרועע ומוקף תמיד בחברת חברים וקולגות, 
והיו מעט מאוד הזדמנויות לדּבר איתו בארבע עיניים. איש 
נוקשה וקפדן היה ]בפסטיבל ברלין 1989 עבר בדקדקנות 
ורדה  לגרמנית  העבריים  השירים  תרגומי  על  ושוב  שוב 
מעט  לא  שסייע  היה  נדיב  איש  זאת,  עם  במתרגמים[;  
מרבה  אני  מותו  מאז  במצוקתם.  ולאמנים  למשוררים 
כשאדם  חרישית.  המתייפח  ובנתן  ההיא  בנסיעה  להרהר 
עלינו,  אלא  בוכים,  אנו  עליו  לא  מאיתנו,  הולך  שנותרנו בלעדיו.       .קרוב 

עודד פלד
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רפי וייכרט

מילים אחרונות
 

        לנתן זך שהובא למנוחות בזמן מגפה

 
ְּכָבר ֹלא ֵּתֵרד ְלַאַחד ַהֻּׁשְלָחנֹות

ַּבֲחִזית "ּתֹוַלַעת ְסָפִרים".
ְּכָבר ֹלא ִּתְדֶלה ֲחרּוִזים ְּפִניִמִּיים

ִמּתֹוְך ֲחָרדֹות.
 

ֹלא עֹוד ַרֲאיֹונֹות ָלִעּתֹונּות.
ֹלא עֹוד ֶנֶפׁש ִּבְתנּודֹות.

 
ֵאֶּלה ָהֻעְבּדֹות. ִהֵּנה ֵהן ְלָפֶניָך. 

ִמָּסִביב ַלֶּקֶבר עֹוְמדֹות 
ְּדֻמּיֹות ֶׁשְּבָכל זֹאת ֵהֵעּזּו ָלבֹוא.

"ֵּתן ִלי ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָלֵעץ"
ִּבַּקְׁשָּת ִלְפֵני ֲעׂשֹוִרים.

ַעְכָׁשו ַאָּתה ְמַקֵּבל ְּבֶׁשַפע
ֶׁשָּׁשמּור ֹלא ַרק ִלְמׁשֹוְרִרים.

צביקה שטרנפלד

 
מקלחת 

                  לנתן זך, עם לכתו

 
ִמִּלים ֶׁשָּכַתְבָּת ִזְרְזפּו ְלֹאֶרְך ַהּגּוף.

ֶזֶרם ַמִים ָרִגיל ֹלא ֵהֵסב ֲהָנָאה. 
ַגּבֹוֶתיָך ַּגּבֹוַתי ּוְקָפֶליָך ְקָפַלי.

ִנְׁשַאְלִּתי ִאם ֲאִני ַאָּתה
ְוָׁשַלְלִּתי ְּברֹאׁש ַּכּדּוִרי.

ַהֶהְבֵּדל ָנעּוץ...

16.2.2021

ליאור שטרנברג

מר זך

.1
ַההֹוָדָעה ַעל ָמַסְך ַהַּנָּיד ִהְקִּדיָמה 

ֶאת ַהֲחָדׁשֹות, ְוַרק ַּבֶּדֶרְך ֲחָזָרה ַהַּבְיָתה, 
ַאֲחֵרי ֶׁשָעִׂשינּו ֶאת ַּדְרֵּכנּו ְּבַמֲעֵלה ַנַחל ְקָטָלב

)ַהֶחְלמֹוִנּיֹות עֹוד זֹוְרחֹות ְּבֵעיֵנינּו, ְׁשמּורֹות
ָלֶבַטח ְּבַמְצֵלַמת ַהֶּטֶלפֹון( ִהְקַׁשְבנּו 

ַלַּקְרָין ֶׁשּקֹולֹו ִמֵּלא ֶאת ֲחַלל ַהְּמכֹוִנית
ְמַדֵּבר ֶאת מֹוְתָך 

ְּבֶפַתח ַהֲחָדׁשֹות ֶׁשל ָׁשלֹוׁש.

.2
ָהָיה ִלי ֵעֶסק ִאְּתָך ַמר

ַזְך, ָׁשִנים ָהִייָת ַהּמֹוֶרה ַהֶּנְעָּדר.
ַקר ּוְמֻדָּיק ִלַּמְדָּת אֹוִתי

ָּדָבר ֶׁשֵאיִני ׁשֹוֵכַח, ַאְך ַּגם
ֵאיִני ָיכֹול לֹוַמר, ְּכלֹוַמר

ְלַנֵּסַח.

.3
ֲאַדֶּמה אֹוְתָך ִאם ֵּכן ַלֲעַנק ַּגִזּים

ֶּבָחָלל ַהֻּמָּכר, ֶצֶדק
אֹו ַׁשְּבַתאי, ֶׁשאֹוָרם ִּפְתֹאם ִנְגֶלה

ִּבְרִקיַע ַהִּמְזָרח, ָקרֹוב ִמן ַהְמׁשָֹער,
ּוֵמֵעֶבר ָלֶהם ָּגַלְקְסָיה ַאִּדיָרה, ֲחׁשּוָכה

ְוׁשֹוֶתֶקת. )ָּבֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה ַהְמֻקֶּוֶנת
ֲאִני מֹוֵצא ֶׁשֵהם ֶנְעָּדִרים ְּפֵני ֶׁשַטח, 
ָּכל ֻּכָּלם ִהְצַטְּברּות הֹוֶלֶכת ְוִנְדֶחֶסת

ָּבה ֶׁשל ַּגִזּים ְונֹוְזִלים ַעד ַהִלּ
ָהֲעלּוָמה.( ַאְך ַאָּתה ְּכָבר ֵמֵעֶבר ְלֶזה
ִמְּזַמן. ֵאָלה ֲאֹפָרה ּוְפׁשּוָטה ָסְכָרה 

ִטיְּכס, ָׁשִנים ֶאת ַּדְעְּתָך ִמן ָהֵעֶבר ַהֶּזה ֶׁשל ַהְסּ
ָּבֶהן ִהְפַלְגָּת ְּבִסיָרה ַחְסַרת ִּכּוּון

ְּבֶטֶרם ָרַחְקָּת סֹוִפית.

.4
ְּבָגַלְקְסָיה ַאֶחֶרת, ִּבְמַגַּמת ַהִּסְפרּות ַּבִּתיכֹון,

ָהָיה ִמי ֶׁשִהְרִהיב ִלְרׁשֹם ְּבִגיר ִׁשיִרים ֶׁשָּכַתב
ְלָרְחּבֹו ֶׁשל ַהּלּוַח, ְמַמֵּלא אֹותֹו ִמִּלים ְמֻהָּדרֹות.

ּוְבַאַחת ַהְּפָעִמים ַאף ִּבְקָׁשה ַהּמֹוָרה ש'
ֶׁשְּיָפֵרׁש ֶאָחד ֵמֶהם ֲעבּוֵרנּו )ִהיא 

ֶׁשָּׁשְלָפה ֶאת "ִׁשיר No ִטיּפּוִסי" ִמִּתיָקּה
ְּכמֹו ִקּפֹוד ַאְרִסי, נַֹכח ֵעיַנִים

ֲאִדיׁשֹות ְּבֻרָּבן.( ֲאָבל ֲאִני
ֹלא ָׁשַכְחִּתי, ַמר ַזְך. ִמְּמָך 

ָלַמְדִּתי ֶאת ַהֶּלַקח: ִאירֹוְנָיה
ֲאֵפָלה. ַּבְזִּתי לֹו ּוַבְזִּתי ְלַעְצִמי

ֶׁשֶאת ׁשּורֹוַתי ֶהֱחַרְׁשִּתי ְּבַמְחָּברֹות חּומֹות
ַּתַחת ַהּכֹוֶתֶרת "ְרִׁשימֹות". 

ְּבאֹוָתם ָיִמים ָנִדיר ָהָיה ֶׁשֵהַעְזִּתי
ְלַהִּביט ַּבְּמִציאּות, ַלְמרֹות ֶׁשּזֹו ִּפְּתָלה 

ֵאַלי ַאְלֵפי ְזרֹועֹות ְנָחִׁשּיֹות, ִׁשְרְּבָבה ְׂשָפַתִים
ְרחֹוקֹות ֶׁשל ְנָערֹות.

.5
ְׁשנֹות אֹור ַאַחר־ָּכְך

ֲאִני ְמַלֵּקט ִמִּׁשיֶריָך ְלָהִביא ַלִּכָּתה,
"ִׂשימּו ֵלב ַלָּסגֹל ָהרֹוֵעד" ְלָמָׁשל, ְמַנֶּסה 

ְלַיֵּלד ְּפִליָאה ֵמֵעיֵני ַּתְלִמידֹות
ְוַתְלִמיִדים, ְלַהְנחֹות ֶאת ַהָּיד ֶׁשִּתַּגע

ַנֲעִרית ָּבֵעץ, ֶזה ָהָאכּול ִמִּבְפִנים, ַהּגֹוֵבַּה ִּפְתֹאם ָּבאֹור
ַהּדֹוֵעְך. ְּדַבר־ָמה ְמַסְכֵסְך, ִמְׁשַּתֶּנה

ּוְמַׁשֶּנה, ַהַּמר
ַהֶּזה, ַמר ַזְך, ֶׁשַּבֶּפה.

.6
ּוְכֶׁשָעִלינּו ַּבְּׁשִביל,

ִּפּתּול ַהַּנַחל ִנְדַהם ִמְּׂשמֹאֵלנּו ְּבַצְּמרֹות
ְקָטָלב ְוִצְמִחָּיה ְצפּוָפה ְוֹאֶרן ֶאָחד ִהְתַנֵּׂשא 

ֵמַעל ֻּכָּלם, ִהְמִחיׁש ְּבָגְבהֹו ֶאת ָהעֶֹמק. ֶאֶבן ְּגדֹוָלה
ָנָחה ְׁשמּוָטה ַּבִּמְדרֹון ַהֶּנְגִּדי, 

ַמְלֵּבִנית, ְּכֵבָדה. ּדֹוְלֵמן 
ָׁשבּור. ַאָּתה.
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בשיר 'הּכד', שנכתב בניו יורק במאי 1990, נכלל לראשונה בספרו של זך כיוון שאני בסביבה )1996( וכונס שוב 
בספר שיריו האחרון אומרים שממש יפה שם )2016(, מתאר זך חלום שבו חוזרות אליו דמויות רבות שאכלסו 
את חייו. בני משפחתו )אביו, בן דודו רולף(, משוררים )אלתרמן, שלונסקי, חלפי, רטוש, פן, אבי־שאול, הּורביץ(, 
אמנים )יצחק דנציגר, יואב בראל( ובעלי בית הקפה כסית )חצקל, צביה, משה(. זך מתרגש לקראת הפגישה הזאת. 

הוא מסדר את חדרו ומעמיד על השולחן ּכד עם פרחים. 

השיר כולו רווי געגועים לאנשים ולבתי הקפה שזך נוקב בשמם: רוול, נאוה, קראו, ורד. ההכנות לקראת הפגישה 
מסבות לו שמחה שמפתיעה אותו. הוא "עסוק שמח" ולא "עסוק נרגן" כהרגלו. מקץ 32 שורות החלום, שמובאות 

בחטיבה אחת, מופיעה היקיצה בשלוש שורות החתימה של השיר כבית נפרד וחרוז:

ְואּוַלי ָהִייִתי ַחי ְּבאֹוָתּה ִׂשְמָחה, ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים, ָלַעד
לּוֵלא ִהְתַהֵּפְך ִּפְתֹאם ְוָנַפל ַהַּכד

י ְוָהִייִתי ְלַבד. י ְוִהְתעֹוַרְרִתּ ְוִנְׁשַּבר ִלְרִסיִסים ְוִנְבַהְלִתּ

)אומרים שממש יפה שם, עמ' 197(

אחרי כל החברותא העולצת שבחלום חוזר זך למצב המוכר של בדידות קיומית. זאת הבדידות של שירי הפרידה 
המוקדמים 'שיר ערב' ו'כשצלצלת רעד קולך'. הבדידות של 'שום דבר אינו בא', שם יושב האיש בגפו בלילה 
בחדרו ומקשיב לרוח הנושבת ּוְמענה. הבדידות שהתנסחה בשיר 'לבדו' שנחקק על מצבתו של המשורר: "ֹלא 

טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו/ ֲאָבל הּוא ְלַבּדֹו ֵּבין ּכֹה ָוכֹה".

אפשר לקרוא חלקים גדולים משירתו של זך כשירת פרידה מן העבר. שירה אלגית שכבר מראשיתה מספידה 
את החולף ואת החולפים. עם זאת, יש להבחין בין המספד על דמויות מסוימות שהמשורר נוקב בשמן ומשרטט 
את דיוקנן לבין הקינה על תקופה שחלפה לבלי שוב. שהרי אין להניח שכל הדמויות מהשיר 'הּכד' הופיעו כולן 

בחלום אחד שנחלם בליל מאי בכרך האמריקני הרחוק אלפי קילומטרים מחיפה של זך או מתל־אביב שלו. 

החלום והיקיצה ממנו מהווים בשיר זה מסגרת להעלאה באוב של שורת אנשי תרבות שחלקם זכורים יותר 
וחלקם פחות אבל לזך נדמה שעם מותו שלו - נושא שהשירים המאוחרים עוסקים בו שוב ושוב, הפעם מקרבה 
כרונולוגית ודאית ולא כמחשבות של איש צעיר ורגיש – כל זה ישקע באפלת עד. מי - חושב זך לעצמו - יזכור 
את חברי המשורר, העורך והפעיל הפוליטי מקסים גילן או את המשורר העדין פסח מילין? מי יזכיר את הצייר 

יואב בראל אחרי מות חברו ומספידו־בשיר יאיר הּורביץ, שנפטר שנתיים לפני חיבור השיר 'הּכד'?

המגמה שמתגלמת ב'הּכד' באה לידי ביטוי נוגע ללב ומזעזע כאחד בכל ספרו האחרון של זך אומרים שממש 
יפה שם. אני כותב ספרו בלי מרכאות אף על פי שרבים מעמודי הספר לא נכתבו בידי זך. זאת מעין אנתולוגיה 
עצמית שבה מכנס המשורר בן ה־86, בפעם האחרונה בחייו, חלק מהיצירות ומהיוצרים שהיו יקרים ללבו. נדמה 
שהוא שוכח את המריבות והסכסוכים הספרותיים והאישיים, מוחל על פגיעות והיפגעויות. זך עורך לעצמו 
מסיבת פרידה בקרב בני משפחתו הביולוגית ומשפחתו התרבותית. ומי לא מוזמן? כבר בהקדשה הוא כולל 
בצד הוריו קלמנטינה קאוואלאצי ונורברט זייטלבך רשימה של יוצרים ויוצרות. המשוררים אבות ישורון, יונתן 
רטוש ואדוניס, המשוררת והפעילה החברתית ויקי שירן, הבמאי דוד פרלוב, הסופרים אמיל חביבי ושלמה שבא 
והמסאית וההוגה ז'קלין כהנוב, שחותמת את הרשימה: "לז'קלין כהנוב וללבנט התרבותי האבוד שלעולם לא 

יחזור" הוא כותב בסנטימנטליות אלגית.

במעמדו כמשורר מרכזי וכראש מדברי הספרות בדורו נתן זך יודע שלספרו האחרון עשויים להקשיב קוראים 
רבים יחסית. ממקום זה הוא מזכיר להם את חבריו מימי "לקראת" )משה דור, אריה סיון, משה בן־שאול ובנימין 
הרשב( באמצעות בחירת שיר או שניים מפרי עטם או אזכורם ברשימה קצרה. את אֹורי ברנשטיין, שעמו ערך 
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בשנות השישים את כתב העת הנהדר 'יוכני'. את חבריו אהרן אלמוג, פסח מילין, עמוס קינן ומקסים גילן. וכן 
משוררות ומשוררים אחדים שמיצירתם כלל בחוברות 'ִהֵּנה' שערך בשנות התשעים )מפעל מאוחר וראוי לציון(. 

זך מסרב לחכות שמישהו יחבר את ספר חייו. אחרי שכינס שלושה כרכים גדולים ובהם כל שירתו, כרך זיכרונות 
וכרך של מסות ספרותיות הוא כולל כאן תצלומים עם עמיתיו בספרות המקומית )ישורון, חביבי, קניוק( ועם אלה 

שמן העולם )גינזברג, יבטושנקו, אדוניס, סנגווינטי(.

לרגעים מתקבלת אצל הקורא בספר תחושה לא נעימה שהמשורר מזכיר כל פרס שקיבל וכל כיבוד שבו נתכבד. 
יש כאן כמובן גם מזה. אולם מעבר לכל ההיאחזות בהּכרֹות ובהוקרות, במדליות ובתארים, זועקת כאן מכל דף 
הבדידות. בדידותו של מי שהיה חלק מקהילה ספרותית־אמנותית שרוב יוצריה הקדימו אותו בפרידה מן העולם. 
משורר דגול שנפגש עם גדולי יוצריה של המאה העשרים, קרא עמם על הבמות המכובדות ביותר, זכה לתשואות 
הקהל בארצות רבות והנה הוא פוגש את שנותיו האחרונות בתחושת בדידות עמוקה, מודע עד מוות ש"יש לי 

עתיד גדול מאחוַרי", אם לצטט את דבריו של פיטר האמיל.

אותו כמחווה של  אגואיסטי. אפשר לראות  יפה שם כאקט  אומרים שממש  הכינוס בספר  אפשר לראות את 
נדיבות כלפי אנשים שאותם אהב והעריך באמת )זכורה לי שיחת טלפון של צהריים שבה זך דיבר איתי במשך 
שעה ארוכה ונפתחה במשפט "מה שאתה, רפי, עשית למען חברי אריה סיון לעולם לא אשכח". זך התכוון לכך 
שפרסמתי את ספריו האחרונים של סיון והגשתי את מועמדותו לפרס ישראל שבו זכה בשנת 2010(. אבל אפשר 
וצריך לראות את המחווה הזאת כניסיון אחרון, נועז ונואש, להילחם במוות. לאחד משני שערים שבהם כינס 
חלק מיצירות יקיריו )כן, נרשה לעצמנו את ההפלגה הזאת( קרא זך 'או חברותא או מיתותא'. דומני שֵשם אחר 
ר ֶאת ָהֱאנֹוִׁשי  שאפשר להציע לדברים הוא 'חברותא כנגד מיתותא'. כמי שכתב את השורה האלמותית "ֵיׁש ְלַבֵצּ
ִלְקַראת/ ָהֶעֶרב" זך הבין לאורך חייו, וביתר שאת בשנותיו האחרונות, עד כמה "ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו". אולם 
לא אלפי השירים שּכתב, תרגם וערך. אפשר לומר שבדידותו היתה אמנותו ואמנותו בדידותו.                  .תחושת בדידותו היתה כה עמוקה, פציעות חייו כה שותתות, שאיש לא יכול היה להמתיקן ולהביא להן מזור. גם 

זך בביתו בתל־אביב, מרץ 2010, צילום: רלי אברהמי
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"ַעְכָׁשו, ַאֲחֵרי ֶׁשָהָיה ְּכָבר ְלֵאֶפר,/ ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשִּמן ָהָראּוי ְלָזְכרֹו/ 

ְׁשַאר ַּבֵּסֶפר?"  ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ְּבמֹותֹו/ אֹו ְּכמֹו ֶׁשִנּ

נתן זך, שירים שונים 

צילום: רפי וייכרט, פברואר 2021


