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שירה יכולה / עמיר עקיבא סגל

טור ארליך - הרחק מהקונסנזוס

טור השירה השבועי המוכר, המשפיע והחשוב ביותר שפורסם בישראל 
הוא כמובן ׳הטור השביעי׳ של נתן אלתרמן, שפורסם בעיתון ׳דבר׳, 
מינואר 1943 ועד לשנת 1967 - אז נפל הטור חלל נוסף לפרשת ׳עסק 
הסתכסך  בפרשה,  בן–גוריון  דוד  בעמדת  שתמך  ואלתרמן,  הביש׳, 
עם מערכת העיתון ופרש. ל׳טור השביעי׳ קדם ׳רגעים׳, טור שפרסם 
בעיתון ׳הארץ׳ משנת 1934 ועד 1943 וכלל בעיקר סדרות או מקבצים 
אלתרמן  של  עבודתו  כדי  תוך  שפורסמו  ספרותיות,  רשימות  של 
כעורך לילה. טוריו זכו להצלחה אדירה ויצאו כאסופות שירים עוד 
בימי חייו.אלו חודשו לפני כמה שנים ויצאו שוב לאור, לטובת הקורא 

העברי.

כשלושים שנים לאחר שתם פרסום מדורו של אלתרמן בעיתון ׳דבר׳, 
בסתיו 1998, החל צור ארליך לפרסם את מדורו השירי בעיתון ׳מקור 
לשבע– קרוב  של  בתקופה   .2015 ינואר  עד  שפורסם  מדור  ראשון׳, 

770 טורים. עם הפסקת הפרסום ב׳מקור ראשון׳  עשרה שנה, פרסם 
החל ארליך לפרסם את טורו השירי באתר ׳מידה׳, אך היות שהמעבר 
ארליך  של  טוריו  אל  להתייחס  אפשר  הפסקה,  וללא  מהיר  היה 

כפרויקט שירי אחד, שנמשך כמעט עשרים שנים. 

לראות  ניתן  זאת  אלתרמן,  של  הידוע  מטורו  השראה  שואב  ארליך 
לא רק בכך שמדובר בטור שירי שבועי העוסק בסוגיות אקטואליות, 
מאירועים חדשותיים חולפים ועד לאירועים דרמטיים בחיי האומה, 
ומחורזת  שקולה  בשירה  שמדובר  בכך  גם  אלא  והעם,  המדינה 
על  מעט  לא  כתב  גם  ארליך  בטוריו.  אלתרמן  שירת  את  המזכירה 
אלתרמן, החל במאמרים והמשך בציטוטים רבים בפרופיל הפייסבוק 
שלו. אך הבדל משמעותי יש בתוכן שבחר ארליך מזה שבחר אלתרמן. 
אלתרמן ניסה לשוות לעצמו מעמד של ׳הצופה לבית ישראל׳ וטוריו 
התאפיינו בתוכן לאומי במובן הקונצנזואלי - השמח בשמחת האומה 
והמדינה, אך גם מוכן לבקרה לעתים )מוכר בעיקר השיר ׳על זאת!׳, 
אצל  השבועיים(;  בטוריו  ביקורתיים  שירים  שלל  היו  לאלתרמן  אך 
ארליך לעומת זאת, אף כי ישנם לא מעט שירים הנראים כמכוונים או 
מתאימים לקונצנזוס הישראלי הרחב: שירי אבל על נרצחים בפיגועי 
טרור, שירי שמחה ליום העצמאות( אין ספק כי בנתח ניכר מיצירתו 
בחר צד מסוים, במחנה מסוים שבתוך הלאומיות הישראלית: הימין 
הישראלי, ואף בתוכו בחר ארליך לייצג בטורו השירי קבוצה מובחנת.

דוגמה להשפעת אלתרמן על ארליך ולבחירתו בעמדות הימין אפשר 
 )2000 26 במאי  )׳מקור ראשון׳,  לראות בשיר ׳אמא, יצאנו מלבנון׳ 
ארגון  את  ומציג  אלתרמן  של  השלישית׳  ׳האם  השיר  עם  המתכתב 

ארבע אימהות כחוששות מהיציאה מלבנון.

כך  הישראלי.  היום  סדר  שעל  נושאים  בשלל  נוגע  ארליך  כאמור 
2015( שעסק בנאום ראש הממשלה נתניהו  )5 במארס  למשל השיר 
מול הקונגרס האמריקאי יומיים לפני כן, זאת בהקשר לבחירות לכנסת 

העשרים שהתקיימו ב–17 באותו חודש: 
ִּבְקטֹוֶרת/  ּוִמְתַקֵּבל  ִנִּסים/  ֲחֵסִרים  ִּכי  ִהיְסטֹוְרָיה/  עֹוֶׂשה  "ַאָּתה 
ְּבוֹוִׁשיְנְגטֹון ִּדי–ִסי,// קֹוֵטף ְסֶטְנִּדיְנג–אֹוַבְציֹות.../ ַאְך ַאל ִּתְׁשַּכח, ָּבחּור:/ 
ָּבָאֶרץ, ְלֻעַּמת זֹאת,/ ָהֵעֶסק ְּכָבר ָמכּור.// ַהּכֹוַח ֵאֶצל נֹוִני./ ַהֶּכֶסף ַּבּמֹוִנית./ 

ַּתְזִהיר  ָׁשם,/  ֶׁשַּתִּגיד  ָמה  ַּתִּגיד  יֹוִנית.//  ּוַבָּמָסְך  יֹוִני -/  ֶאל  ִנְכָסף  ַאָּתה 
ֵמַהְּפָצָצה -/ ַהְּנִסיָכה ַּתְגִליץ׳ ֶאת/ ָּכל ָמה ֶׁשִהיא רֹוָצה.״בשיר זה ארליך 
מביע תרעומת על יחס התקשורת הישראלית כלפי נתניהו, בדגש על 
׳ידיעות אחרונות׳ - "ַהּכֹוַח ֵאֶצל נֹוִני" )המרמז אל נוני מוזס המו"ל( 
או ערוץ שתיים - "ּוַבָּמָסְך יֹוִנית" )המרמז ליונית לוי, מגישת חדשות 
תחושת   - הישראלי  הימין  מצד  מוכרת  עמדה  מציג  השיר  הערוץ(. 
הבחירות  לאור  זה,  בהקשר  נתניהו  ודמות  התקשורת,  מול  קיפוח 
המתקרבות, מעידה על בחירתו לייצג את הימין הישראלי ולהשתמש 

במידת הזדהות גדולה בסוג השיח ובטיעונים הנפוצים בקרבו.

בתאריך  ראשון׳  ב׳מקור  שפרסם  בשיר  נמצא  יותר  מובהקת  דוגמה 
וגם  בנובמבר  ארבעה  "גם  הכותרת:  תחת  שלו  ובבלוג   .31.10.2001
בצורה  המבקר  השנתי"  המסית  דחג  אחרון  יו"ט  לרגל  בחשוון:  י"ב 
ארסית ועוקצנית את אופן ההנצחה של יצחק רבין: "עֹוִׁשים ְׁשֵני ְיֵמי 
ְּבֶחְׁשָון.//  י"ב  ְוַגם  ְּבנֹוֶבְמֶּבר/  ַאְרָּבָעה  ַּגם  ֵמַהָּגן./  ֶׁשִלי  ֶלָחֵבר  הּוֶלֶדת/ 
קֹוְלִעים ְלֹראׁשֹו ֵזִרים/ ְועֹוְטִפים לֹו ָיֶפה ַמָּתָנה/ ְוזֹוְכִרים ִּכֵסא ְלָהִרים/ 
צֹוֵמַח/  ראׁשֹו  ַעל  ַהֵּזר  ַּבָּׁשָנה/  ְּפָעִמים  ְׁשֵּתי  ַּבָּׁשָנה.//  ְּפָעִמים  ְׁשֵּתי 
ְוׁשֹוְלִחים ַלֲעמֹד ַּבִּפָּנה/ ֶאת ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו ָׂשֵמַח.״ביקורת על רבין עלתה 
ברבים משיריו של ארליך, מובן שתמיד בדיעבד. גם הדהוד לתיאוריות 
הקונספירציה סביב רצח רבין עלה בשיר ׳בדלתיים סגורות׳: "ָּכְך ָיִעיד 
ָּבִכיר, ְׁשמֹו כ׳,/ ִאיׁש ָעִדין ּוְמֻמְׁשָקף.// הּוא יֹאַמר, ְּכבֹוד ַהּׁשֹוֵפט,/ ַאְך ְוַרק 
ִהְתִחיל  "ֶזה  ֹּפה.//  ְיַגְמֵּגם  ִאם  ּוְסִליָחה  ַהֶּטְמּפֹו/  ְלִפי  ְיַזֵּמר  ָהֱאֶמת;/  ֶאת 
ַּבְנקּוָדה/ ָּבּה ִנְּתָנה ָלנּו ְּפקּוָדה/ ַלֲעזֹר ְּבַהְתָמָדה/ ְלִׁשְלטֹון ָהֲעבֹו----ָקדֹו,/ 
ְלָהִביא ֵמיָדע ָאִמין/ ְוִלְדֹּפק ֶאת ַהָּימ----ַהִּתיכֹון.// ְלחֹופֹו, ִמֵּתל ָאִביב,/ ָאז 
ִהְפַעְלנּו ֶאת ָר----ִפיק ַחַלִּבי,// ְוָזַלְלנּו ָאז ָלַזְנָיה/ ְוָׁשִתינּו ָׁשם ַׁשְמּפ----

יְניֹון./ ְמֻמְׁשָמע ְּכמֹו ַחָּיל/ הּוא ֵהִקים ִלי ֶאת ֶא----ֶא-ָׁשַכְחִּתי.// ְּבִלי ִלְדֹאג, 
ַהְרֵּבה  ִקֵּבל  הּוא  ַהַּמְלָּכה.//  ----ֵּתר  ֶאְס-  ְּכָרַזת  ֵהִפיץ  הּוא  ְלַהֵּסס,/  ְּבִלי 
ִּדירֹות,/ ִהְתַחֵּתן ִעם ַּבחּו----מֹוַצרט,/ ְוָנַהג ַּגם ְלהֹורֹות/ ֶׁשְּבַרִּבין ֵיש ִלי--

--רֹוְטַוְיֶלר.// ֵאין ֻמָּׂשג ִלי ְיַרְקַרק/ ָלָּמה ָצֲעקּו ְסָר----ִפים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש// 
ּוְלָאן ֶזה ַהַּצָּלם/ רֹוִני ַקְמְּפֶלר ֶנֱע----ַלץ ָלֶלֶכת.// ַאְך ֵמָאז ְוַעד ַעָּתה/ ֵלָאה 

ַרִּבין ְמִסי----ַּכת ָזָהב".

רחוקה  כך  כל  בעמדה  אותו  מציבים  ארליך  של  משיריו  מעטים 
מהקונצנזוס הישראלי ובתוך סגמנט צר של מחנה הימין כמו השיר 
הזה, המנסה בעזרת חריזה משועשעת לכאורה להראות כי רצח רבין 
היה תכנון פוליטי לשמר את השמאל בשלטון, אך גם כי אסור לומר 

זאת וכי הטוענים לכך מושתקים.

לעומת שאר שיריו של ארליך בנושא מורשת רבין, שחלקם כוללים 
אף העלבות ילדותיות כלפי בני משפחתו של רבין או מנציחי זכרו, 
זהו שיר  חכם למדי, שמצליח לבקר בצורה אירונית, אפילו משעשעת 
זה  מסוג  שביקורת  והעובדה  ההנצחה.  מפעל  את  רלוונטית  ועדיין 

מציקה לי, מעידה על האפקטיביות שלה. 

ב–20 במאי 1999 פורסם השיר בעל השם הסמלי ׳נזכור׳ ובו השווה 
)שבגרסתו הרשמית המשיך לפקפק( לביקורת  רבין  ארליך את רצח 
ַּכּדּוִרים/  ִּבְׁשלָֹׁשה  ִנְרַצח  "ַרִּבין  שלטונו:  שנות  במהלך  נתניהו  כלפי 
)ְלִפי ַהִּגְרָסה ָהִרְׁשִמית(;/ ֶאת ִּביִּבי ָרְצחּו ְּבָׁשלֹׁש ָׁשִנים:/ ַּגם ֹאִפי ֶאְפָׁשר 
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ְלָהִמית./ ֶאת ִּביִּבי ָהְרגּו ְׁשלָֹׁשה ִעּתֹוִנים/ ְוָרׁשּות 
ִׁשּדּור ְלאּוִמית." לפחות בתום השיר כתב ארליך 
כי "ּוָבָרק - הּוא ֻיְחַלף ִּבְדָרִכים ְטהֹורֹות.״ביקורת 
על מחנה הימין כמעט שאין אצל ארליך, אף כי 
איננה נעדרת. למשל, בשיר ׳מעשה בעגלונים׳ 
נמתחת  ראשון׳(,  ב׳מקור   1998 בנובמבר   27(
ביקורת על כך שנתניהו כראש ממשלה, במקום 
ומתן  אוסלו, ממשיך במשא  הסכמי  את  לבטל 
הסכם:  על  איתם  חתם  ואף  הפלסטינים  מול 
"היֹה הָיה ְּבארץ רחוקה/ עגלון: יצחק, או להלן 
ֶאת  ָּתַקע/  ְּבִטפשות,  או/  שבחוכמה,  ַהּבֹוס,/ 
אחר,  עגלון  בֹוץ.//  של  שלולית  בתוך  ֶעְגָלתו 
השקּועה  את  לדחוף  כדי  ִנשלח/  בנימין,  שמֹו 
הלח/  לבוץ  מותניו  עד  הוא  ִנְכַנס  החּוָצה./ 
עגלון  ֵאהּוד,  קצת.//  התלכלכו  ידיו  כפֹות  ואף 
שלישי, ִּבצחוק ִהְרִעים:/ נּו, בנימין, תגיד תוָדה 
אתה  שגם  רואים/  שלָך/  מהַמֲעִׂשים  כי  ַלּבֹוס,/ 

הם  גם  עתה  היו  ימין/  מצד  טובים  ועגלונים  ַּבּבֹוץ.//  ֶשטֹוב  חושב 
ַּבְּמלינים:/ כיצד אתה ָּבֶרֶפׁש, בנימין,/ ִּבְמקֹום ִלדֹהר ֵּבינות לעננים?// 

ְׂשֵמִחים–ְלֵאיד חֹוְברים אל/ התובעים/ ובנימין ְלַבד עומד בבוץ לו./ 

של  הזה  הבוץ  בתוך  עמוק  טובעים/  כאן  כולנו  לא:  בעצם 
לרוב מעדיף  ולהוגים מודרניסטים,  אוסלו.״למרות אהדה למשוררים 
במקרה  אך  הכללי.  או  האוניברסלי  פני  על  הפרטיקולרי  את  ארליך 
של השיר ׳כזוהר הרקיע׳ )׳מקור ראשון׳, 29.10.10( לועג ארליך ליחס 
אל צוערי צה"ל שסירבו לשמוע זמירת נשים: "ֲאָבל ְּבַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים 
ֻּכָּלם  ֵמַעל  עֹוְמִדים  ָוֶמֶרד/  ִמְבָחן  ִּביֵמי  ַנְפָׁשם  ַמְׁשִליֵכי  ֶׁשל  ְוִגּבֹוִרים/ 

אֹוָתם ַהּצֹוֲעִרים/ ֲאֶׁשר ֵסְרבּו ְּפֻקָּדה ִלְׁשמַֹע קֹול ַזֶּמֶרת!" 

ארליך סוקר כמה מקרים  של קידוש השם, מגיע אל הצוערים ולועג 
לו. בכך העדיף ערכים אוניברסליים של  ליחס המגזרי האוהד שזכו 
שוויון אנושי וגם מגדרי ומתח ביקורת על המחנה שאליו הוא משתייך. 
זאת תוך ציטוטים נבחרים מתוך תפילת "אל מלא רחמים" הנאמרת 
הוא  כך  צה"ל.  חללי  לגבי  המקובל  התפילה  נוסח  וגם   הנפטר,  על 
מגחיך עוד יותר את ההתעקשות של אותם צוערים שסירבו לשמוע 

שירת נשים, והציגו זאת כמעשה אמונה ואומץ.

אך הוא נוטה בדרך כלל לבקר בעיקר את השמאל הישראלי או חלקים 
ממנו, או את האופן שבו הוא נתפס. כך לגבי תפיסות פרוגרסיביות 
הישראלית;  בחברה  קיפוח  תפיסת  או  פמיניזם  רב–תרבותיות,  כמו 
המצדיק  קיפוח  היא  לתפיסתו,  ימני,  ממשלה  בראש  פגיעה  ואילו 
הגנה עליו; סימון מוצרי ההתנחלויות מושווה מיידית לשואה )אופן 
ישראל(.  ממשלות  התנהלות  כלפי  כשהופנה  גינה  שאותו  השוואה 
השיר ׳מסומן׳ שפורסם בעיתון ׳מקור ראשון׳ 13.8.2004 נפתח כך: 
ָכה אֹוְמִרים, עוֶׂשה  ֶנת./ ִסּמּון, ָכּ ָבר ְמַסֶמּ ֶנת,/ ָׁשִנים ְכּ ת ַׁשֶמּ ה, ַבּ "ֵאירֹוָפּ
הּוִדים  טּוִׁשים,/ ְוַלְיּ ָנה ְבּ ָבר ִסְמּ ם ּכּוִׁשים/ ִהיא ְכּ ם צֹוֲעִנים ַגּ ָלּה טֹוב./ ַגּ

ֵיׁש ַמְרֶקר ָלּה ָצהֹב." 

אם  בין   - השואה  בזיכרון  ניכר  באופן  לעסוק  ארליך  של  בחירתו 
בישראל עצמה  ובין אם ביחסו של העולם כלפיה,  היא חריגה ביחס 
למשוררים אחרים בני דורו,  באשר השואה וזיכרון השואה כמעט לא 
מטופלים בשירה העברית בעשורים האחרונים, ובעיקר כמעט שאינה 
מטופלת בקרב דור המשוררים הצעירים יותר ופחות, הפעילים משנות 

התשעים של המאה העשרים.

ביקורתו  כוללת,  לאומית,  עולם  תפיסת  להציג  מנסה  כשארליך  גם 
כמעט תמיד מופנית אל אג׳נדות המזוהות עם השמאל הישראלי או 

 14( ׳מידה׳  באתר  בשיר  למשל  כך  העולמי. 
הרב–תרבותיות  נגד  היוצא   )2016 באפריל 
ופוגעת  הישראלית  החברה  את  המפרקת 
בתפיסת הלאומיות ובאחדות: "ַאְׁשֵרי רּוחֹות 
ַהְּזַמן ְוֶזֶרם ַהַּתְרּבּות./ ּתֹוָדה, ִחּנּוְך–ָחָדׁש. ּתֹוָדה, 
ֶאל  ַהִּׁשְעּבּוד/  ִמּתֹוְך  ִנְפָקחֹות  ֵעיֵנינּו  ָחֵבר./ 
ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבֶרֶוְרס./ ּתֹוָדה, ׁשֹוְטֵרי ַהִּׂשיַח,/ 
ָהָעם  ְלַהְצִליַח,/  ִהְצַלְחֶּתם  ַהּתֹוָדָעה./  יֹוְצֵרי 
ַמְרִּגיׁש ְזָוָעה.״בשיר סוקר ארליך כמה סיפורי 
כסיפורים  לקוראם  שאפשר  ישראליים  חיים 
יוצרי  השיח,  "שוטרי  לדבריו  אך  משמחים, 
של  הנרטיבים  לאימוץ  גורמים  התודעה" 
המקופחים דווקא. כך מי שגדל בעיר דרומית 
בעיירת  שקופח  כמי  עתה  עצמו  תופס  נאה, 
ויחסים  תכשיטים  חובבת  אשה  או  פיתוח, 
ִנּצּול  ִנּכּוס,  "ַהּכֹל  כי  מבינה  גבר  עם  זוגיים 
ְוַיֲחֵסי ָמרּות". השיר מסתיים כך: "ֶהָאח, ֻּכָּלנּו 
ָּכאן ַחִּיים ַּבֶּזֶבל/ ִּכי ֵאין ָלנּו ְּכָבר ּתֹוָדָעה ּכֹוֶזֶבת./ ֵאין עֶֹנג ִּכי הּוא ֹאֶנס,/ 
ַחִּיים ְצנּוִעים ֵהם עִֹני,/ ֵעָדה ַאַחת ִהיא ֶּכֶתם,/ ֵעָדה ְׁשִנָּיה ִהֵקאֶתם./ ָׁשחֹור 
ָלנּו ַּבֵּלב ְוַהָּברּוְך ָארּור -/ ַאְׁשֵריֶכם ְּפרֹוְגֶרִסיִבים, ֶזהּוָתֵני ִׁשְחרּור.״בשירי 
הטור השבועי עושה ארליך שימוש בשלל מטבעות לשון, אך בעיקר 
בשפה מדוברת בשילוב עם משחקי לשון על סלנג ישראלי ומילים זרות 
שונות, לרוב באנגלית )שממנה הוא מתרגם לא מעט(, באלה הוא גם 
וזאת בשירה שקולה ומחורזת  משלב דימויים ספרותיים או מקראיים 
שמזכירה כאמור את שירת אלתרמן, אך לעתים היא מושפעת גם מסוגת 
הספוקן וורד. נראה כי הפרסום השבועי מוביל לכך שהטורים, אף שהם 
או  לחזרתיות  נוטים  קרובות  לעתים  ומלוטשים,  חכמים  כלל  בדרך 
לשבלוניות - בנושאי השירים, בבחירה במשקל או בעומק השפה. זו 

כנראה תופעה כמעט בלתי נמנעת בכתיבת שירה תכופה כל כך.

מבטאים  בו  מהשירים  שרבים–רבים  טור,  ליצור  ארליך  של  בחירתו 
מה  כל  כלפי  חריפה  וביקורתיות  מתנחלי,  שמרני,  ימין  של  עמדות 

שנדמה כמתנגד או מאיים על מחנהו, מעניינת מכמה טעמים. 

משוררים  בידי  נכתבת  בישראל  הפוליטית  השירה  מרבית  ראשית, 
הנמנעים  משוררים  אפילו  הישראלי.  השמאל  עמדות  עם  המזדהים 
משיוך פוליטי או משייכים עצמם לצד הימני של המפה הפוליטית, 
שירתם הפוליטית לרוב מתמצית בשירים "חברתיים" או סימפתיים 
בשירה  הימין  של  הליבה  בעמדות  הבחירה  לפיכך  "האחר".  כלפי 
עברית היום היא בחירה חריגה. אגב, עמדות המרכז הפוליטי נדירות 
עוד יותר בשירה של העשורים האחרונים, אך זה נושא למאמר אחר. 

הקשה  הימין  של  הליבה  עמדות  הן  ארליך  שמביע  העמדות  שנית, 
ההתנחלויות  למפעל  אדירה  אהדה  אידיאולוגית,  שמרנות  בישראל: 
הציבור  נבחרי  להגנת  ליציאה  בנוסף  זאת  חברתי.  משמאל  וסלידה 

מהימין, וביקורתיות כלפי נציגי וייצוגי השמאל. 

ארליך ייחודי בשל נטייתו לא רק לייצג תפיסת עולם שניתן לקרוא 
לה ימנית, אלא בעיקר בבחירתו להגן על מחנה הימין, ובמיוחד על 
חלקיו המתנחליים ובהם הקיצוניים יותר. זה מעניין משום שעמדה זו 
מציבה את צור ארליך, בדומה לשאר המשוררים הפוליטיים הפעילים 
בשנים האחרונות - רחוק מהקונצנזוס הישראלי. כך שירת המחאה, 
או השירה הפוליטית בישראל מגוונת בנטייה הפוליטית ולעתים גם 
בסגנון הכתיבה, אך מציגה קבוצה אידיאליסטית שמסרבת להתפשר 
הרחב.      .על עמדות או אמצעים רטוריים ומתרחקת מעמדות הרוב הישראלי 

      צור ארליך
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