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  עדינה מור חיים

אמנות הציור כמראה להתבוננות פואטית 

בשירת אשר רייך

ְּתמּונַת הָרְחֹוב רֶצַח עַל רֶקַע מִינִי
אֵין זֹו דֶרְֶך נָאָה לָמּות ּפַּנּו דֶרְֶך!

ִמַּתַחת לְפַּנָס הָאֱֶמת הֵָעירָֹמה
)רָאִיתָ( ְקרַב רְחֹוב ְּתמּונַת ּבֵית קֶָפה —

ְׁשֹלָשה אֲנִָׁשים ְסבִיב ֻׁשלְחָן עַּמּודֵי הֶַחְברָה
אִיׁש ְמהֻדָּר עִם ּכֹובַע קַׁש ּומֵַקּל הֲלִיכָה

ּדֻגְָמנִית עִם ַמֲחרֹזֶת קִָצין ֶסרֶן
מְִׁשֶמרֶת לַיְלָה ּפַּנּו ּדֶרְֶך ְקָטָטה! ּבְמְִסּבָאָה
אִיׁש עִם ּבְַקּבּוק רֹאׁש עִם ַקרְֶקֶפת ְּפתּוָחה

מַּלָח ּבְמֹועֲדֹון לַיְלָה סַּכִין ּבַּגַב
ָּתא־ּכֶלֶא הֹוצָאָה לָהֹורֵג לְאַַחר הַּיְרִּיָה

לּולְיָנִים יְרִיד ַׁשעֲׁשּוִעים קָּבָרֶט זּוג וְרְַקדָנִים
ְׁשֵּתי ּדְמֻּיֹות בְֵעירֹם מֵַּסכָה וְדָג ָחתּול ומְִׁשקָפַיִם

ּפַנּו דֶרְֶך! עַּמּודֵי הֶַחְברָה הַּדֹור הֶחָדָׁש
ּפֹועֵל עִם ּכֹובַע מְִצִחּיָה וְִעּתֹון ְמהַּגְרִים

ֻמבְָטל קַּצָב ְׁשלָׁשה עֹובְדֵי ְמדִינָה
הְִתאַּבְדּות ּבַּדֶרְֶך לָעֲבֹודָה

)זֶהּו( ִסּפּור ּבַּלִָׁשי
ּכֵיצַד ֵּתאֵר לְעַצְמֹו ג'ֹורְג' גְרֹוס

אֶת אֶדְגַר אֶלֶן ּפֹו.
]...[          

בנוסף להתכתבות עם צייר דרך כותרות ציוריו, משתמש אשר רייך בציור 
או בסדרת ציורים באמצעות רמיזות או אסוציאציות. שירים מסוימים 
ציור, כמו "טבע דומם", "תחריט"  מתכתבים עם מושגים כלליים של 
ספציפיים,  מציורים  ניזונים  האחרים  לשיר.  מוצא  כנקודת  "פומאז'", 
הנוכחים באופן סמוי בטקסט ויש קוראים שביכולתם לזהותם. אין בהם 
קשר  להעלות  ניתן  לטקסט.  הציור  שבין  לזיקה  ביחס  ברורה  הצהרה 
בין הטקסט הספרותי לבין האלמנטים הציוריים באמצעות אסוציאציות 

שיכולות להתעורר אצל קוראים מסוימים. 
)שם,  מגריט'  שראה  מה  את  חייתי  אחדים  'לרגעים  הנקרא  בשיר  כך 
עמ' 15(; בהשראת הגרסה הראשונה של ציור "החדר הקשוב" של רנה 

מגריט. ]...[

לרגעים אחדים חייתי את מה שראה מגריט

הֶַחדֶר ֹלא הָיָה ַמּמָׁש.
ִמּבַעַד לַחַּלֹון הָיָה חַּלֹון ּבְלִי ֶחדֶר הָיָה

עֵץ. ַּתּפּוַח יָרֹק הָיָה ֶּפה סָגּור ּופָנִים
ְסתּורֹות ֶׁשל ּגֶ'נְֶטלְמֶן ֶׁשהִּכַרְִתּי ּפַעַם

ּבַחֲלֹום. וְרִידֵי ּפָנָיו ִׁשְּקפּו עֹבֶׁש ּבַַּתּפּוַח

ּכִוְרִידֵי הִַּקירֹות ּבֶַחדֶר. הַאִם רָאִיִתי ְׁשנֵי חַּלֹונֹות?
ְׁשנֵי חֲפִָצים לְֹלא ֵׁשם? מִן הָעֵץ יָצָא קֹולִי יָצְאּו

עַצְמֹותָיו ֶׁשל אִיׁש עָבִיר ּבַּזְמַן
וְצִּפֹור ֶׁשהָיְָתה ָׁשם הֵֵחּלָה לִרְקֹד

וְלִרְקֹד. ּגֶֶׁשם מְֻׁשָּמן יָרַד וְיָרַד ּכִבְאֹותֹו יֹום 
ֶׁשּבֹו ֵמת אָבִי. הַָּׁשמַיִם הָיּו אֵֶפר ּפֹורֵחַ.

ִמּתֹוך רֵאֹותָיו הַמְעָֻּׁשנֹות ֶׁשל יֹום זֶה
ּבָקְעּו קֹולֹות הַּנְִׁשיָמה ֶׁשל הַַּטַחב הָאֱנֹוִׁשי.

ּוֵמאָז יָדַי צֹוְמחֹות ּבַַּמיִם ִּכרְאִי מּוצָק.

אחד ממאפייני השיר של אשר רייך הוא פתיחותו להתכתבות עם אמנות 
פניו  מגוון  לראות את  יכול  פואטית. הקורא  הציור, כמראה להתבוננות 
של שיר במצבי רוח ובמועדי קריאה שונים, דרך תיאור של ציור, או דרך 
התייחסות לכותרתו. הגישה החזותית בשירה של רייך היא ביטוי לדחף 
ככל  לו.  נהירה  שאינה  תמונה  של  ראשוני  ראייה  חוש  שמְזמֵן  אמירתי 

שההתבוננות מרוכזת ורצופה, מבהיר תמלולה השירי את סודותיה.
כבר  ספרותי  בטקסט  הציור  לאמנות  שיש  החשוב  הפוטנציאל  על 
 - היווני שחי בערך בשנים  עמד סימונידס איש קיאוס, המשורר הלירי 
556-468 לפנה"ס. וכך גרס סימונידיס: "ציור הוא שירה אילמת ושירה 
היא תמונה מדברת". ]...[ אחריו עמד המשורר הרומי המפורסם הוראטיוס 
)8-65 לפנה"ס( על האפשרויות הרבות הטמונות בקשר הוויזואלי שבין 
"השירה  כי  הוראטיוס  כתב  הפיזונים,  אל  שלו  באיגרת  לשירה.  ציור 
כמוה כציור... ציור מסוים ימשוך אותך יותר מקרוב, ומשנהו ירתק אותך 
בהרחיקו קצת. ציור אחד יפה לו אפלולית, משנהו מבקש כי יראוהו באור 
ואינו ירא את שיפוטו החריף של המבקר. ציור אחד עינג את רואיו פעם 

אחת בלבד, משנהו תובע שיתבוננו בו חזור והתבונן עשר פעמים". ]...[
ִקרבה כמו זו מביא אשר רייך בספרו עבודות על נייר. בקובץ זה מובעת 
)צחי  יוסף יצחק  אהבה רבה לאמנות הציור, החל בהקדשת הספר לבנו 
רייך( ז"ל, שהיה משורר וצייר, ודרך השירים המתייחסים לציוריהם של 
מהווה  ושאמנותו  וגם בכתיבת שירים  שעסק גם בפיסול  מקס ארנסט 
מקור השראה לרייך כגילום תפיסתו הפואטית חזותית לאורך כל הספר, 
מגריט  הבלגי  הצייר  "אל־גרקו",  "היווני",  שכונה  של הצייר  ליצירות 
פול  חזותית משל  אמנות  ליצירות  גם  ביטוי  רייך  נותן  בנוסף  ואחרים; 
כלל  בדרך  רבים,  בסגנונות  המתאפיין   ,)1940-1879( השוויצרי  קלה 
 ,)1959-1893( גרוס  ג'ורג'  הגרמני  והקריקטוריסט  הצייר  סוריאליסטי, 
שכאחד מיוצרי זרם ה"דאדא" וכחבר המפלגה הקומוניסטית היטיב לגלם 

את רוחה של הרפובליקה של ויימאר על אירועיה הסוערים. 
אחד השירים המבטאים תפיסה זו הוא השיר 'קטלוג' המציג אוסף כותרות 
של תמונות שצייר ג'ורג' גרוס. דרך חיבורן לתמונה שירית רחבה, מחיה 
העולם,  הברלינאי בתקופה שבין שתי מלחמות  הרחוב  רייך את מראה 
על מירב פניו ומשמעויותיו. מועברת בו לקורא תחושת אינטימיות עם 
היוצרים, כמי ששותף למעשה אמנות המחבר סגנונות חיים שונים, והווה 
כה  אינם  מקרוב,  בהם  מתבוננים  שאם  אחרת,  ממאה  הלקוח  יומיומי 

רחוקים מהמוכר לו מחייו ומחוויותיו.

 קטלוג

זּוג ּבֶַחדֶר
הֹולְֵך עַל ֶחבֶל ָמתּוח

ְׁשֵּתי ּדְמֻּיֹות בְֵעירֹם
אַּבָא'לֶה וְאִָּמא'לֶה

ּפַּנּו ּדֶרְֶך! ג'ֹון רֹוֵצַח הַּנִָׁשים
)רֹואֶה( אִָּׁשה ּבִמְִעיל ָׁשחֹור )ֶׁשרֹואָה(

ּגֶֶבר עִם סַּכִין רֹודֵף אַַחר אִָּׁשה
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הַאִם ֵעינָיו הַּכֵהֹות ֶׁשל הָרֶגַע יִהְיּו ּבַיִת סָמּוי
ְּבתֹוְך רְחֹוב ּבָדּוי ְּבתֹוְך ִעיר ְמדֶַּמֶמת

צְלָלִים ֶׁשל יֹומְיֹום? קַַּטר הַּנֶפֶׁש צֹוֵפר 
וְדֹוהֵר עַל מְִסיּלַת הַּבַרְזֶל ֶׁשל הַּדִמְיֹון

ּוְקרֹונִּיֹות הַּמַֹח הֵן ּכַּקְֻפסָה הִַּסינִית.
ּבְַחדְרִי זֶה, ֵעירֹם מִּכָל רִהּוט, נִָקי מִּזִכְרֹונֹות

 ִּברְגִָעים אֵּלֶה הָאֲוִיר ָׁשֵקט וְצֹונֵן ּכְמֹו ּגַז
 וְהַּזְמַן נָע ּבְעָרּוץ אֵַחר.

 הָעֹולָמֹות הָאֵינִרְאִים, הַּבִלְִּתי מְפְֻענִָחים
 ֶׁשל הָרְאִי ּפֹורְִצים הַחּוצָה ְּכרּוַח ִעּוֶרֶת

 נָפְלּו מְִׁשקָפַי עַל ִתְּקרַת הַּזְכּוכִית לְהְִתאֵַחד
 ּבְאֹור הְִתנְַּפצּות ַחד ּפַעֲמִי

רְאִּיָה ּבָרָה הִיא רְאִּיָה מִֹחית
רְאִיַת עַל הִיא ֵעינַיִם ְמדֻמְיָנֹות ֶׁשל הָרְאִי הַּגָדֹול 

 הַַּמּבִיט ּבָנּו ִמּמַעַל.
 רָאִיִתי ּבֹו הַר עֲרִירִי ּוְפנֵי אָבִי לְבָנִים

 ּוְׁשקּוִפים ּכַָּמוֶת. נֵר זִּכָרֹון ּבִלְִּתי נִרְאֶה מַּגִיר
ּדִמְעֹות חָלָב. הָיִיִתי עָיֵף

 ּכַאֲֶׁשר קְַמִּתי לִיׁשֹון חֲלֹומֹות ְקמּורִים הְִתרֹוצְצּו ּבִי
עַד ֶׁשהְִתעֹורַרְִּתי מֵֵערּוִתי קַּׁשּוב לָאִי נֹודָע,

מּוכָן לַבִּלְִּתי אֶפְָׁשרִי נֹוַתרְִּתי ּבָאַנְִטי ֶחדֶר ֶׁשּלִי.
עִם הָרְגִָעים הַֻּמפְלָאִים ֶׁשל ּדְִמּדּומֵי חַּלֹון.

ההקבלה בין הציור של מגריט לשירו זה של רייך אינה באה לידי ביטוי 
בתיאור מפורט של הציור, עד כי ניתן יהיה לזיהוי, כפי שנוהגים רבים 
מן המשוררים המתכתבים עם תחום זה. התייחסותו של המשורר כאן 
היא אל עיקרון מרכיבי האבסורד וחוסר ההיגיון שבהעמדת תפוח גדול 

המכסה את כל חלל החדר ]...[ 
בשער   ,)29 עמ'  )שם,  דומם"  "טבע  האחרון,  הלפני  השיר  בכותרת 
הראשון בספר )"תמונה בעבודה"(, נרמז יסוד ויזואלי סטאטי. בכלליותה 
היא מעלה בקורא אסוציאציה של מירב הציורים שהוא פגש בשם זה. 
לאורך כל התקופות טבע דומם הוא נושא ציור של חפצים ועצמים כמו 
ריהוט ומזון, פנים בית, פרטי לבוש. דרך סגנון היצירה אפשר ללמוד 
למרות  תרבותיים.  ומאפיינים  מעמדות  על מנהגים,  התקופה,  רוח  על 
של  הלך הרוח  ממנו על  ללמוד  אפשר  חפצים,  של  בייצוג  שמדובר 

האמן, כפי שניתן ללמוד על הלך רוחו של המשורר בשיר זה:

טבע דומם

הָרִָקיַע, קְעָרָה
ּכְחֻּלָה וַאֲפֵלָה מִּלְהָכִיל

יְִפי הְַּפרִי
                ּבְֶׁשֶקט הַּדֶרְֶך.

רַק הַּכֹוכָבִים הַּיֹוצְאִים לַחָפְִׁשי
           ִמתֹוְך הָעֲנָנָה

הֵם ֵּפרֹות עֹונָה
ּבִלְִּתי ּגְמּורָה.

הלך הרוח בשיר הוא של תנועה כלפי מעלה, לרקיע, לכוכבים, להמשכיות 
של עונות השנה. ההתייחסות היא לטבע במשמעות של צמיחה, ולמושג 
דומם כאל בסיס לשוני להבאת אלטרנטיבות מהטבע, שאינן דוממות 
אלא רוחשות חיים ותקווה. בכך מופנית תשומת לב הקורא לאבסורדיות 

שבצירוף שני המושגים "טבע" ו"דומם"; 
המושג  ולקביעות  ליציבות  ובניגוד 
דומם,  טבע  של  ציורים  נשענים  שעליו 
מנוגדת  אסוציאציה  ברייך  מעורר  הוא 
של פתיחות לאפשרויות. השיר אינו רק 
בכך  נושאי משמעות.  סימנים  של  רצף 
קצרות  ושורותיו  ומתומצת  קצר  שהוא 
ערכים  נושא  הוא  מוכנסות,  אף  וחלקן 
חזותיים מכוח קיומו החומרי. מבנה זה הוא 
חזותי ומוגש כצלחת מילולית, שכל אחת 
אוזנו של  הנופל על  היא פרי  ממילותיה 
המשורר  הטבע.  של  הזך  כצלילו  הקורא 
אינו מתכתב כאן עם אלמנטים תרבותיים, 
אלא  היצירה,  של  ואמנותיים  היסטוריים 
שהיא  פונטיים  לשוניים  הקשרים  עם 
מעלה: קְעָרָה - הָרִָקיעַ; ּכְחֻּלָה - מִּלְהָכִיל; 
מאותיות  המורכבים  עֹונָה,   - הָעֲנָנָה 

חוזרות בסדר משתנה. 

אל קטגוריה זו של התכתבות אסוציאטיבית, עם כותרת כללית של ציור 
מדומה, משתייכים שירים רבים בספר, כמו למשל 'תמונה צפונית' )עמ' 
13(, שנכתב, כפי שמתאר רייך, על פי ציור שוודי אנונימי מן המאה 

התשע־עשרה. שני בתיו הראשונים של השיר מובאים כאן:

 ּגַם הָרּוַח סֹוֶבֶבת ְּבִמלְמּול ִצִּפּיֹות
 ּכְמֹו ָּפנִים ְצפֹונִּיֹות אֵּלֶה, הַּתֹוהֹות

 ַּבְּתמּונָה. רַק הֵָעינַיִם עֹודָן ְמגֲַחלֹות
ְּכנִרְעָדֹות ִמן הָאֹור הַּדַק

 ּוִמן הַּבְׂשֹורָה הַּנֹוֶפלֶת עָלֶיהָ לְֶפַתע
 ֵמהָאִּגֶרֶת ֶׁשְּביָדָּה. לִַּמְתּבֹונֵן ְבאִִּטּיּות

 ִּתְתּגַּלֶה אִָּׁשה מְעֻּדֶנֶת לְַמרְֶאה
 ּבְִׁשנֹות הַָארְּבִָעים הַֻּמְקּדָמֹות,

ֶׁשהַּזְַמן קָפָא ּבָּה, ּכְִׁשעֹון הִַּקיר ֶׁשֵּמעָלֶיהָ.

השירים  אחרים,  רבים  כמו  שייכים,  הצילום  מלאכת  של  לקטגוריה 
את  המשורר  מתאר  ב'תצלום'   .)11 )עמ'  ו'מונטאז'   ,)10 )עמ'  'תצלום' 
עיקרון פיתוח צילום בחדר חושך כהקבלה לכתיבת שיר היוצא כ"רַַחׁש 
עֹולֶה" "ֵמֲחדַר הַחֶֹׁשְך" של מוחו. הנגטיב הרטוב, התשליל וחדר החושך 
עמו;  המשורר  של  וליחסיו  אנושי  קיום  של  לתחילתו  מטאפורה  הם 
מיישם  ב'מונטאז'  לעין.  הנראה  לתצלום  מתחת  בחושך  המתכתב  זה 
המשורר מילולית את עיקרון ההרכבה של כמה צילומים ליצירת תמונה 
שונים,  סמנטיים  שדות  משני  במושגים  משתמש  שהוא  בכך  חדשה, 
ֶׁשמֶׁש/  ִּכְתֵמי  ִעם  "ֲאבָנִים  השיר:  את  הפותחות  השורות  בשתי  כמו 
ֶׁשאֵינָם יֹורְִדים ּבְַּכִביָסה"; כפי שכתוצאה מהפוטומונטאז' נוצרת תמונה 
תמונות  משתי  נוצר  הסוריאליסטי  האלמנט  בשיר  כך  סוריאליסטית, 

ומשני מצבים אנושיים. 
אמנות  עם  בהתכתבותו  רק  לא  חדש,  חברתי  שיח  בשיריו  יוצר           .אליטיסטית כציור, אלא אף עם מוצר תרבות פנאי ישן־חדש. ]...[                 רייך 

קטעים מתוך הפרק: "האם ראיתי שני חלונות?" - בספר חוצה שערים 
למאה אחרת - קריאה ביצירות אשר רייך - שירים ותרגומים העומד 

לראות אור ב'ספרי עתון 77'.

  רנה מגריט, "בן האדם", 1964


