
נושךכו,וץמחדשצומחמשורר 1ד
קומתי 1".בשל 1ב w ~~~מהלח:.ימרטהכבר~מי~

רע~יכלבים;במוות//גבולותגנבתיהקטנה/
שםהשורשים, .) 31<עמיצלי"אחרירדפובשר;
יעקב,שלמהווייתונפרדבלתי·לק n_להופכים ,וכאן
 ,ספרבאותואחרבשירגםכך .כמשורר ,כאום

בריחהבעת ,ילדבהיות"."פעםכפולהי:'מציאות
הגירסמוך-סמוךשרץההוא/האישרחוקה,אחרת,

מחטיעלצלוב/נותרסנטר,;פרףםכתפיעלזיעתו
רגלי;;ושתימתחתיו;אזרקדוכלביםעוריהתיל;

טוב,/הרטיטו.;;עור·תו~י·הנביחותעל

שיכוןבחצרצמרתע.~~ז:וי ryחי./עווני ,טובמאוו

נאנקוי wשור •לגמתי;.,מ~ם ;כאן.הנהעולים,של
בארצושורשמכההמשורר ,) 33<עמיאכזרית"ב~:ה

החמה,באומהעוגןמטילהעתיקה-חושה,
אחריורודפיםהבלההששורשיאלאהמדברית,

הציפורבעי~ימשףלאני"נומה,מסריטים:בלילות
כנףבעלאו ,~ל ,לעץבקשב/כת~יעלהנחה
ו o ~ל 't ;שומע.שישטובלי ;נודע;בלתיאח.ר

כסירה·הזאתהאומהעםצמחתיכיאםציפור.;

 "ו. o ~ל 'tבי~לגעתהמושטתיוכלפוצעקוצנית;
הלילה;ביעו.rייעםנוצרההעפעפייםולקת

הייתיעתנשרו;אשרהכאביםשרידיאורגריקבונם

שלפיואל 1~ליהמוןמפילשורשים,קוף~עץ
כקוץמחושצומחהמשורר .) 35 • 34<עמיזר"גשם

ששורשיועץבגשם,עליו~~יוכעץ ,נושך
 ,דייקןמיליםמכחולשלתנועותיובכוחמתפצלים
ולאחורלפניםרוחובעי~יאותםהמסיע ,תובעני
לכאורה,המופשטהרובדאתומתרגםהזמןבמרחב

חוות,תמונותלשפתוהמטאפורההדימויאת
~רפהולא~רפהשאינוכאבשפת ,מאודמוחשיות
לעולם.
נוכחיםהכפולה,הממשותזה,חייםכפלואמנם,

שבירה,עופרתבקובץיותר.מאוחריםבספריםגם

בשוותהלוחםבסרשלחוויותיואתברובוהמתאר
מוטיבאלשבהואהימים,ששתמלחמתשלהקרב
רב·עוצמה,קצר,בשירלמשל,כך,ושורשיו.העץ

פניעל"יומיים;שליי:שאינו'הדם ,שכותרתו
אצללנשורהפגזים/כמכשףאניוהחול;הפיח
/אלך;בשלים;והםמעץ;התפוחיםכנשוררגלי;

ונחוובחול;ואקרצף;המים;/שלוליותאל.י
אשרדם;שלשרידיםהציפורניים;מביןהסכין;
הואאביבבתלמגוריוובית ,) 59<עמישלי"אינו;

מיטלטליםוצמרתוענפיו ,גזעו ,ששורשיועץ
 .התתבקומה;ישן"אניהבלהה:זמןבמרחבי
אספרגוס,שיחיהגינה,מעליבית./שלקרקעית

ורךנושמת//האומה; ת;~ ry7ב~נוי,/עצי
הקטנהדירתיהצמרת:;/העץ,גזעהשורשים,

התולעיםטיולבצאתבוקר,/עםי;ת ryלמתעוררת
אווירארובותהמנהרות,לעבר "./,עי~ימבעו

האומה;מעף~ךשעריעלורמשהרמשוחוס;/
הספר;לביתבשבילמלווהו; 1ילדשלרגלוכףאל
יוצר,אט/בעורוחושותמזימות/חורשברקך;עם

לשעהושבלחייו,/בעצמותלעצמו;טרייםחריצים
ניחוחעננירעננה,;רוח 11י. ~r,עצמותוךכלוםשל

 . /הגזעבשרהבדים,עסיסטעם;הצמרת,עלוות
 .) 73<עמיהשורשים"וריקבון

שיריםבסריעקבאצלחובריםהורךכללאורך

שיריםרוח,מנשבתהנה,בסר:יעקב

הוצאת 1לריחןעמוסערך: , 2006-1965
עמ' 428 , 2006גוונים

שביןבהפוגותמלחמה,ימיאלה,טרופיםבימים
ביראת 1ורחימוובחילומתיישבאניאזעקה,צפירות

שלהמקיףה~בחרספרעללכתובעמוקה,כבוו
אנסהולא ,ידיל~לאיןלוחם.משורר ,בסריעקב
הדבריםמתוךהאישיהקשראתלהפקיע ,כלל

הטעםמןוזאתיחסית:דלף ,אובייקטיביולהיות
השבעיםשנותבראשיתחבר.הואשיעקבהפשוט

במוסףהולדת''יוםהפואמהמתוךקטעיםפרסםהוא
המפלגהביטאוןהעם',ב'קולאזשערךהספרותי

ותרגום,מקוראחרים,ושיריםהישנה,הקומוניסטית

ריפתיןשלהשמאל""בריתביטאוןשמאלי,ניטורי
מלווהאניארוכותשניםממפ"ם.אחריםופורשים

והעונגהזכותליוהיו ,ידיועלשנוסו ' 77'עיתוןאת
במהלךמזההאניאמיפניאתספרואתלערוך
בפעילותואותוליוויתי'גוונים'.בהוצאתענוותי
שותףוהייתיהעברים,הסופריםאגודתבוועד

איןחוש.סופריםאיגודולהקמתממנהלפרישה
ר~ביןכאןלחצוץאפשרות,לאגםאפוא,טעם

בכתיבתפרקאחריםורביםאותישלימולמשורר

מפלגה'מטעם'לא'מגויסת',לא'מתגייסת'.שירה
איויאולוגיהשלבחיקהשבויהלאאחרת,אוכזו

בקצותהנוגעתשירהאלא·כל,חובקתטוטאלית,
שיששירהמחלוקת,שלרגשייםבצמתיםעצבים,

לים wי~חברתיותמצוקותעלנוקבתביקורתבה
רדודה,פלקטיםשירתלא .שלטוןוחט~יפוליטיים

להתגייסלוהקוראהמשוררשלמצפונוקולאלא
חברתיצוקאנוש,צלםשמירתעלהומנילמאבק
ואמניםסופריםמשוררים,שללבםלרחשיוק~ב

ערביי .עבריתאינה~מםשלשוןמיעוטיםי" iב
הערבי.העולםמרחביויוצריםופלסטיניםישראל

עיוורתקנאותבלאפנים,משואבלאזאתוכל
המשותפתהסבוכההחייםברקמתאחוצול~וקת
לסבלותזורגישותהזו.בארץהיושביםהעמיםלשני
אום,הואבאשרלאוםהמתרס,עברימשניהזולת
,שלובהבסרשליצירתובמארגהשניכחוטעוברת

בריחה ,צעירמגילאותושליוואישיותבחוויות
עקירה,השנייה,העולםבמלחמתלרוסיהמפולין
משפחה,בית,חושה,שפהחושה,ארץנוודים,

לא .ושירתוחייואתהמעצבותהתנסויות .אהבה
המהפכהמשורריהיוהרוחנייםשאבותיואפואפלא

חופשייה,נשמה 1ייסניןסוגייובייחודהרוסית

שלכינונהאתבמהירותשזיהתה ,.עולפורקת
יעקב.שללבואתושבתהבארצה,חושהעריצףת

 1<ע~וחוליגןשלוידויו 1משיריומבחרתרגםהוא

 .) 1985 ,' 77'עיתון<ספריאותוותרגםושב ) 1970

חתךשםבלנינרגו,·מלוןבביתלחייוקץשםייסנין
עצמוותלההאחרוןשירואתנוםכתב ,ורידיואת
אלכסנדר,ליעקב,לוהיהנוסףורךומורהכך.אחר
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 .מותולאחר·מהבהכרתוזכהימיוכלשנףןה ,פן
 .מדימאוחר ,מדימעט

ארבעיםמאותתשעאלףחורף ,הראשוןבספרו
סיפוראתבפואמהבסריעקבמגולל ) 1965 ( .ו"

~~נף~יהמלחמה"כאשר;פרצההשואה:בצלילדותו
הביתמרתףעפרבתוךעמוק,השורשים,/בין

ידעתילאאני;אבלשונים,אנשיםהיו/שםההוא.
ילד-נביא,שלמיתוסלאלקרות".העתידאתכלל
תיאוראלאנס,בורךשניצלמישלהתלהמותלא

שלפניועלהטופחתאימיםמציאותשלעובדתי
תוכיאלנהרפחוהר,/ •תופחתאמי"וכרסילד:

שבאווחלמתי;חלון./עלהצלביםמאימת
התינוקותככלורךחםאח./לנוונולואווירונים."

נשיםאושרבכתה/ואמאמלחמה./בזמןגם

מתוךשלום;שלתינוקותבכיבכההואמיניקות./
אחזתישניםשני;/ •בכיווצבעהמתאבך;הרעם

לאעדייןאביב./שי~יבתוךמתבורכדגל; •קולו
האם .) 15<עמ'להיוולד"איחראושהקדיםהבין;

בקוללהיאחזמנסההמשוררבוכה,התינוקבוכייה,
הריסותומתוךאחרים.לחייםסיכוישלכדגלבכיו

צומחיםהמשחקיםמחצרשגורשקטןילדשלעולמו
נמצא"עוובהמשך:ביטויהאתהמוצאתתקווהזרעי

החמים;גגומתחתונשכוןהטוב;הביתבעלאת

מתוךהעשןיפרוץאזבביתו./אשונבעיר

פשוטבשרלגזענהפוךלףהסדוקות//מקטרותינו
ריקיםוכרכים./להלךמאודעייפנועייפנו/ורביא.
בגוינואת/לכבסתבואלאאחותשוםהגנים;

שאולי ,מחראבל i i .קודמינוי wמ~ iהמרופשים
לחבוקספסלעלנשבנבוא.;עוו ·בהישג-יו,הוא

פטמותיהורוךהחמים.שדיה;נשתהנערה,

נפחיוולאהכחול."/השחרמנגיעותהוורודות;
נשמותהנושאותהנשיםאתכורכים,/יתומים

להןנופומתאבךערפלבפלומת/נברך""ב~טנן
מביאותיפות-בטן,תפוחות-שד,נשיםבואוורך.;

 .) 18 • 17<עמינביאים"

יעוז·שאיתמרמשורריםלקבוצתמשף~ךבסריעקב
משורריםדף-שורש.המונחאתעבורם ע~~קסט

לארץובאוהתופתאתששרדובאירופה,שהרותם
ויותרמקוםבית,שלחוששורשהכוכאןחושה,
פולניתחיתהאמוששפתכמיחושה.שפה .מכל
בסרשלשירתורוסית,ההיאהמלחמהבמהלךולמד

אמושפתזוהיתהכמו •נפלאהעבריתכתובה
רחוקההדף-שורששחוויית·אלאומלידה.מבטן

השורשיםתמונתעודבה,בלוב.לשוניענייןמלהיות
שיריובספריונשנהחוזר 1מרכזימוטיבהיא

בסבךבמקרה,ולאנקרא,השניספרוהראשונים.

השורשים.

השורשיםאלשבהואהמלחמה'פרצה'כאשרבשיר
צעדתי;המלחמה/פרצה"כאשרהאימה:ב~לההם
בקרבתבמרתף,היוכמעט;הראשוניםצעדי

אום/פגריפה/ניבול.יזיע/שינקוהשורשים;
לעצמי;לחשתי • /מתאינניקודמת.//מהפגזה



וגעגועאהבהשיריצרופה,ליריקהשהם
היום-יום,בפר~ימעמיקהוהתבוננות

מחויבותטעוניםצדק,זועקיושירים

סבלועםוהזדהותאכפתיותחרבתית,
כלבןאוהואיהודיאםביןר' ryהאשל

בהשראתהנכתבתשירהלא .אחרלאום
אידיאולוגיתשירהלאעיוור'קומוניזם
שכורשירהאלאמראש,~כףרומשחק

הומנית.שירההאדם,אהבתמחצבתה

אתהפותחהשיריםבמחזורלמשל'כך'
 ,) 1969 (הזאתבהליכהשיריםהקובץ

מספרבוליזקלי'קפהבבית'שירים
לחוותאי~יכולתועלהמשוררתחילה
פורענותב~לעדייןשרויבהיותואושר'
רותםערןצילםבסר,עקביאני"מתקנאהשנייה:העולםמלחמת

אני~ ,האושרר w~חהוארואהבעיוור~

קריאותהגיעונישלוש;פעמיiכיכול./איני
שדהדחוסותעי~יבאתי.//ולאהפעמונים./

עלהרוח;ברוח./·תמיד·מיטלטלתשעורה;
ייפלובטרם;ברבוריםצואךישולחותהשיבולים;

לאאני;עיוור;לףהקוצר.//חרמשלהבעל
~~כרת/ףלילה.//בצליל.י ך~~להמירנצרכתי

הייתי-·/שחורכלבבאערב;עםרבעבלאעשר
מגיאמצטווח;שמיכאןשמעתי; ;הייתי~כלא;'

 /!ך.ל :ק~.ע~הגיעונימילים;לי,הפרטיהרפאים
החמלהאתמתארהואובהמשך ,) 77<עמ'ברח!"

בית-הקפה:מיושביכמהפנילנוכחאותוהמציפה
אתמוזגשמע,/כבדאיש;יש'ליזקליקפה"בבית
'ליזקליקפהבביתבוכיות."ועיניובעי~י;היוד
אניאומרשירלאויודע:;בו;מביטמביט,אני;

רעת·צהובה,חמניתהוא!/שירלאהבכה;;בשעות
:• .'' T -

 i ,ע~ w ה·ד~~האישעי~יאתמעי~ימבעירה iאש,
המרעילים; iמאישוניוהזהבחיציאחרוןהימלטעד

אירופהנופי ,) 79 • 78<עמ'אלי"גולשתבחמלה

יערותבאלו'אלונמזגיםישראלארץונופי
וכלוגמלים,שרבחול,עםושלג,כפורצפוניים,
באמצעותלעתיםהמועצמותהללו'התמונות

בלבד'רקעתפאורתבבחינתאינןאוקסימורונים,
אימהשלפנימילתהליךעזביטויהנותןכליאלא

בעורשנמלטהילדהגיעלאןשכןמתמשכת,קיומית
ארץיושביה,אוכלתלארץ ?צלמוותמגיאשיניו

'תמיד·בולהמתיןמקוםחף~ה,לחםהיאשמלחמה
אנחנוהבאה;המלחמה"אתהבאה:למלחמהתמיד'

הילדים."חדרלבין;השינה;חדרביןמטפחים;
/שומריםצעדיה,החדריםבאפלוליתשומעים;אנו
 . /העין<ובקרקעיתהצהריים;שעותתנומתעל

~יזה;מפי;זה;שותיםשחורים;גמליםשניים

ובשיר ,) 86עמ'הבאה',('המלחמההירוקים)"האימה

המשוררמתבונןהזאתבהליכהשיריםאתהחותם
אתומביעתנ"כיות,לעינייםמבעדהרותבנשים
המתכסיםהזיתשורשילידניצבבעודולהןאהבתו

"הה,קינה:לשירמהרהעדעובראךשחור'צוף
ושומע;זע,לאעומד'/כאן'ניצבאניהסלעכיליד
בלובןרואהאנינשים."בכרסותזורםנביאים/דם
 / /.עי~יאתמציףחלבןהרן'דמןבטנן'יפיעורן'
נביאים;מותבכיאדומות-חמר.אדמותזמרהה,

הרותנשים/תעבורנההעולם.";לאווירבואטרם

יצירתואתהמלווההמוות,עםבסרשל
עוצמהלשיאיכאןמגיעמראשיתה,

מןחלקלראותאפשרלכןפיוטית.
רוחנית.כצוואהכאןהמכונסיםהשירים

מה/ואלךזמןכאן'אשההבאתי"שלום,
כמוטוהמופיעובשירהוא,כותבלי",

וילדה:אשהאיש,מופיעיםלספר
עפרמנעלינוניערנושלושה;"."עכשיו

נעלינו;עלנקיים,בגדינו ;ו~~דר~י
בומקוםשמשם,הים;מחופיהזהבחול

כיהפעם,לאאךשוקעת/השמש
משם;עולהגםהיא;הפלאלמרבה

פתחעדבזריחתה;צוחקתעגלגלה,

ביתנו.""

 י~~אבלאולי'היא,מוזרהתופעה
וכבים,זורחיםכוכביםיודעיםהשירה

בתולדותשוליים.ומאורות~נוןשלמאורות
ועדהעתיקהשפתנותחייתלמיןהערביתהספרות

שלאבלדבזושלאנפלאיםמשורריםשזוריםהיום
כמעט.נמחקונשכחו'אלאל~נון'להיכנסזכו

חלקיך'שמעוןלמדן'יצחקהמאירי'אביגדורשירת
חלקיפסיפסהיאואחריםתומרבן-ציוןשטרן'נוח
לעולמםהלכובשוליים,תמידשניצבויוצריםשל

ה~יצהחייהנשייה.תהומותאלצללוופסוקיהם
ו~גורפשהרףבלארוחשיםהעבריתהספרותשל

לאחוכמהסופריםוקנאתמתגוששים,וחבורות
אלוןאנודיעוז·קסט,איתמרשלשירתםנכר~ה.
לאוטובים,ארוכיםלחייםייבדלובסר'ויעקב
בעברית·היוםשמכונה?מהל~נון,כנראהתיכנס

ומיהושמהוהמרכזיהזרםזקךים, Q~ייןאמריקנית:

לכלוכוונתימחובתנו'פתרונים.לאלוהים' •דביוק
להיאבקעיניו'טחושלאבר-דעתומבקרמשורר

קורצתשאינהאמתשללשירההראויהמקוםעל
וגםולבסוף,חנופה.לשוןיודעתואינהלקורא

משורריםישנםעסקינן'מרתקתבתופעהכאן

זמןומנקודתביצירתםמופלאיםלשיאיםהמגיעים
ושובשובל~rזןרלדעוך'מתחיליםאחרתאוכזו

אחדמכיספתק~ש~רלהוציאישנות,נוסחאות
משוררים,ישנםולעומתםהאחר;לכיסולהכניסו

שיצירתםלהם,מובהקתדוגמההואבסרויעקב
השנים,עםומצטללתהולכתומשביחה,הולכת
רבדיםמגלהוטלטלות,תמורותהיודעתשירה

גוברתועוצמהומצלולותמונהלשוןשלחדשים
שאדמהונפשגוףלתהליכיביטויהנותנתוהולכת
שלונפתלארוךמסעזהובקרבם;משיקיםושמים
ושובשובהחותרתהרף,ללאמבשילהחייםשירת

שירתאתלהכניסהתבקשתיאילוחדשות.לפסגות
הייתיאחת,מילהשללמשבצתיעקבשלחייו

שירבציטוטלסייםבחרתיולכןהומנית,אומר:
"כשאישאדם:ואהבתלזולתק~ב·עיןשכולוקצר
מרגישאניאשתו;בכתףפעםא/[רפעםנוגע;זקן

כנפיוזעירים;ברעדיםללביממעלמרחףפרפר;
הידבהינתק /עי~י;י 9רינוגעותולאנוגעות
רעדביןלהפריד;שעלייודעאשתו/אנימכתף

עלשלגכמוהנמוגות;האישלבין;אצבעותלב
 • .] 141עמ'נוגע',זקן['כשאיששפנכי"

בואותאמרבניםחשוכתאשהפני.;ותכירניעל
כיוידעתינפולה.אמיבטןואראהלבני.;והיית

עמ'הנביאים',<'לידתמה"יודעמיבפעםילידיתיני
בטרם·מוותדמותכאןלובשהשורשיםמוטיב .) 126
בסריעקבביצירתהשניכחוטלעבורוממשיךעת,
שתמיד·אחרתמסכהפעםבכלעוטהשהמוותתוך

סקולהשדהבקובץוכאן.שםשלמזיגההיאתמיד
יוםמלחמתרקעעלנכתבושיריושרוב ,) 1973 (

שהמשוררהמשכיותחזקה,נוכחותלמוותישכיפור'

נטושים,דשאים~מר'בנו'פניעלאותהורושםרואה
ילדותי''ארץבשירילדותו.מארץזיכרונותרסיסי
פרחיםליגילו"בילדותיכותב:הואאגסים'עסיס

למעןליקראו .ו~~ראיתיוכשבגרתיצהובים;
בןעלספרכתבתיקטן/~/[רכך'~ר 9מאנמנם;
שחורים;גרבייםהיולהוריוכיועלשמiו;השכנים

שהשליכהין;על~ל~ימבטתלו .בכולאכללושהם
אומראניוכשאגדל'הקבר;/."לתוךאבנים

היאכמההר'קרובה,היאתחילהכשאגדל;לעצמי;
ע,קף~ה.ך~ך; J/ ~דודים.במיטתאהובהכמוקרובה;

בבדידותף"אותףמותירהקבך;כמווצומחתעולה

עליחדחגיםובנוסבוהמשורר, ,) 149-148<עמ'
שוליכמו"א~לחגי:של'ביוםבשירהמוותציר

כמוקרהאשנושרתוינוד;זיקוקיסביבשמים

כדיגבוהעצמימניףאני;בשלג.סבישערות
הכתףעלצוחקמישהואזיותר.ועוד'גבוה;להיזכר

סיביאפל;מרתףיששמע,ל~ן:אומרואני;שלי.
יוריםחגשלביוםעיניים.//ריסיהפכוהעשבים

לאש"מסביבשמיםשרל.יאני;הרשף.אתה;בי'
 ,) 150<עמ'

~בחראחת,בנשימהכאן'מלסקורהיריעהתקצר
כתיבה.שנות 41תמציתחיים,מפעלשהואשירים

בשערקצרצרדפדוףבלאלחתוםאפשראיאך
האחרונות.השניםבחמששנכתבושיריםהנעילה,

שעבר'נפשחשבוןשירי .כאןנמצאשבמיטבהמיטב

פרדהשירייח.דגםבהםמשמשיםועתידהווה

למוריליעקבשהיווממשורריםו~ם,מאבמרגשים
מבקשהמשוררפן.אלכסנדריסכין,אחמטובה,דרך:

מלחעללהנחיתוהעייף,המכונףסוסומ~;סוס,
האדםככלמשוררועמוקה".טובהינה w"להארץ
הדרךאתיבחןהאחרוןחייולפרקובהגיעוהוא,

פוסקהבלתיהדיאלוג .ך.ל:.ולאןבאמ~:זבה,שפסע
פלדעודד
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