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ישראל" לארץ "בא
2006־1965 שירים - רוח מנשבת הנה, - בסר יעקב

.׳עמ 430 - ״גוונים״ הוצאת

 ליעקב שנולדה אן אלה. מילים 3ב־ כמקובל, מסתפקות שאינן באהבה", ולאן "לטלי בהקדשה מתחיל הספר

 אדל אן של / המתוק בבמה / טוב בוקר ״בתרועת המסתיים שורות, 26 בן שיר גם לפתיחת־הספר הולידה ולטל,

 בפואמה: זה, ספרנו את אן של אבא מתחיל זאת, יפה הקדשה אחרי .21ה־ המאה בראשית הזה לעולם שפרצה"

 הנקודות ושלוש הארוך שמה את לה שנתנו שנותיה עמודיה, 13 על ו...״, ארבעים מאות תשע אלף ״חורף
 השיר של שמו על חוזר רוח", מנשבת "הנה, הספר של שמו גם ומאוחר", מוקדם ש״אין להוכיח כדי שבסופן.

 דקה" "רוח של אלמנט .1999 שנת אחרי שנכתבו מאלו שירים, 8 בן חלק ספרנו, של האחרון חלקו את הפותח

 היורה את "שתוריד ישראלית רוח מתמשכת", קרירה "רוח זאת הספר. של קודמים בשירים גם ׳ישנו (205 ׳)עמ
 את המשורר, של חייו כל קורות את גם מעלה זאת, רוח הגשם". ומוריד הרוח "משיב בתפילה: כמו משמים",

 (,405 ׳)עמ גופה״ שעל אפל בצעיף מנשבת ש״הרוח הרוסיה, המשוררת אחמטובה, את — כבר שאיננה ״אימא
 )הוא( הרוח בשלוות ש״רק המיתולוגי "פגסוס" ואת שלאחריו, בעמוד יסנין" המנוח, "אחי הרוסי המשורר את

 הרוח "זאת (104 ׳)עמ לאשדוד״ בדרך ניצבת את ביקר ״ביקר בה: עוסקים שירים הרבה עמוד; באותו דוהר״,

 הקטנה הבת זאת הבא, בשיר (;406 ׳)עמ הדלתות״ נעול לעולם כפיים מכות דלתיים / דלת אל דלת ה״מכה

 6 בן הארוך השיר את המקדים שיר (,407 ׳)עמ נרדם איננו כמעט שבלילות ״ילד, )ל( מקשיב״ שלך ״אבא אן,
תכתב... עוד שאולי פואמה, מפואמה", "קטע אלא שאינו עמודים,

 באה לעמוד, מעבר (;409 ׳)עמ כמעט״ שבעים בן קשיש ילד ״ילד, הזה בשיר עצמו את מרגיש בסר י.
 היא / בבתוליה צעירה, / סתיו ״רוח אותה אחריו, הבא ובעמוד ניסיון״ חסרת / בבתוליה עלמה / סתיו ״רוח

 הגשם, יבוא — טל / לך קראתי בשמך, לך ״אקרא — לא״ / בתוכה אני גם / בי תזדקן לא היא / לי תזדקן לא

 איך / עיניו במו שראה מער האיש — לסתיו מודע זה ״הוא מי — ההגשמה״ / גם / אולי ההתגשמות. ואחריו
 אותו / הצפצפה אותה אלון, אותו — האבהות אותה / האהבה אותה האושר, אותו — לצפצפה נושק אלון עץ

 בסר יעקב של שיר הוא הזה השיר (.413 ׳)עמ קץ!״ להם שיהיה שאסור בחיים — אהוב בגוף להתערבב החשק

ואהבה... גשם־נעורים בו ויצקה בת־זקונים לו שילדה הצעירה ב־טל שפגש הסבא עצמו,

 השירים 5ב־ בהם. הראשונים 3ב־ רק עד־כאן דנתי ואני שירים 8 בן הוא חדשים״ ״שירים הזה, הפרק ככל

 אחריו, הבא מתחזה"... / וקצת שיר ״קצת הוא (414 ׳)עמ הבא השיר שלו. הגיל אל בסר י. חוזר בפרק הנותרים
 הצעירים, בסגנון שיר גם והנה והמותר" המוכר החטא "בכיכרות המהלכים הצעירים, המשוררים על שיר הוא

 גם, "אפשר (,418 ׳)עמ שביער״ / ולשיח / הלשון / לשיח ״בדומה משחקת אחת, מילה בנות השורות רוב בו
 גדול בקול / העמוקה מהשתיקה ״שעולה זאת או קשה״; / יבשה מוחלטת, / כבדה דממה גרגירי / תרצה אם

 גם - בסיביר״ הבית ״בשער אביו אל בסר י. חוזר האחרונים, השירים 2ב־ (.420 ׳)עמ האדמה״ מתוך הישר /

 בא וכך (.422 ׳)עמ ישנו״ / וגם / איננו / ואתה — המדברי החול בוא ״עוד בחלום״ פעם כמו — באה ״אימא
 על זו, איטיות על שמח, הקורא ואני לאט". מלבין השער ו״עכשיו קברוני" כמעט "פעם בו האחרון, השיר גם

 כשהייתה מאז... בסר, של אהובתו בעצם הוא הספר, שבסוף המדבר" "החול צעיר. להיות שממשיך המשורר
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 זה בפי זה נשמנו / חזה מול חזה צמודים שכבנו ״זוגתו״: — (21 ׳)עמ הספר שבראשית הזאת״ החמה ״האדמה
אחד". לחומר והיינו / המיוזעים גופינו את / הלוהטות בידינו כרבנו / חמות נשימות קטורת

 הכפר מן הלינה ישנה (,37 )עט׳ הארבעים״ משנות / הלינה ״הנערה ובין תמיד האהובה האדמה בין אך
 "שומע ספרו, של הראשון בחלק ילד, בעודו שהמשורר הלינה שחור", ולחם ירוק אפונה "מרק הנותנת הלבן,

 "בסבך השני, בחלק (.11 )עט׳ מרקירקרק״ צלחת לובן / על אצבעותיה את - שערה / את עיניה, את אפילו

 נושק / עיניה חורי על צוננות ״ידים שם הנער, ויעקב הלינה לאותה שירים 7 כותב הוא ״,1967 השורשים

 שבירה, "עופרת הבא בפרק גם (.40 )עט׳ האור״ מערות כל / הנסתרות כל / בה ״ומגלה (37 )עט׳ בסתר״ להן
 כהי־עור / לילה עטלפי / — ו״אצבעותי (63 )עט׳ מרחוק״ / עינייך על רושמת ידי ״עצבות אומר: הוא ״1968

 שומע אני / בריח על ונעול שמור השער ״כאשר שיר: לכתוב גם מסוגל בסר י. (.65 )עט׳ עינייך״ על יושבים /

(.44 )עט׳ נשימתי״ / סף על / רגליך כפות ודריכת / נשימתך קול
השלג. את ושכחתי כמעט

 "בשדרות הולך (,236 )עט׳ הרוסים״ אדם בני כמו מפוחמים ״בתים ארציות: בעיניים סביבתו את רואה בסר י.

 כשנכנסתי, בצד, והשירותים "המקלחת (303 )עט׳ ציירת בדירת וגם (240 )עט׳ גבירול״ אבן לכיוון נורדאו

 וסופו. הספר בתחילת רק (397 )עט׳ לאור״ חושך ״תהפוך אהבה שירת מורם״. כבר האסלה קרש את ראיתי
 עץ תחת / לנוח ישבו — דבר לשנות שאפו לא / במקרה לגמרי זה, את זו גילו ״הם הספר, שבאמצע בשירים

 את / ולומדים יושבים / הדשא סיבי בתוך ידיהם והשקיעו / בדרך להם שנקרה / הראשון למראה, ויפה טוב

(.299 )עט׳ והגרעין״ העשב תורת
 מרגישה, השירית בנפשו האמת בישראל, הערבים לזכויות נוטות בסר יעקב של הפוליטיות דעותיו אם גם

 שיבואו לאלה / לבן שכון־עולים / - יפו חורבות ״על לבנות גאה גם הוא (.230 )עט׳ וזר״ ערבי היה ״הקייץ כי

(.230 )עט׳ בו״ לגור /
 משיריו. תרגם שבסר יסנין ואת אכמטובה את לעיל הזכרתי בספר. שורות הרבה מתוך מציצה הרוסית השירה

(.231 )עט׳ לכוכבים״ ביחס ״טוען הוא משירה, רחוק בעולם (,231 ׳)עמ בספר מופיע מיאקובסקי גם
 .11 בעט׳ כבר מופיע לי״ ״תני של במובן לי״ ״הבי שבה: בדיוק הספר, בשירי ייחודה את קנתה העברית

 (.351 )עט׳ ״אינרוחה״ או חומירוק״ ״נהר כמו אחת למילה מילים שתי חיבור ע״י חידש, שבסר מילים גם יש
 אינו (335־299 )עט׳ שלו הספרים אחד שם וה״אגרופלב״, חדשים מושגים יש האלה למילים ב־׳הא׳. מפיק עם

 "קרח כמו חדשים, מושגים יש בסר של בלשון (.306)עמ׳ הסבלנות" "חסר לב זה התרגשות; מרוב הפועם לב
 הספר, בשער כבר זו בלשון ומנשבת נקבה בדרך־כלל שהיא הרוח (.203 )עט׳ לפה״ מפה שמעבירים / שחור

 בשדה" שורק ו״הרוח דקה" רוח "חולשת בין מפרידות שורות־שיר 3 ורק זכר של בכוחו גם בסר אצל פועמת
 לו המשורר קרוי השיר, ובהמשך (248 )עט׳ העליז״ ״העצב גם מקומו את מצא בסר, של בשפתו (.406 )עט׳

 )עט׳ "מפנצ׳רת" כמו במילות־שפת־דיבור, גם משתמש בסר, יעקב ממזר". "חלפי ב־יידיש, כמו מוקדש, השיר

 בארץ התיאטרון בבנייני להתמצא גם חייב הקורא נוסף; הסבר שום בלי (,346 )עט׳ מוגז״ לא שלך והסיידר (197

(.349 )עט׳ שבהבימה״ רובינא ״אולם את ולהכיר
 "מעלה שלג (,13 )עט׳ בו. האב״ סוליות / ו״בבקר בלילות מכוכב שלג — הספר בראשית משמים יורד השלג,

 אבא (.421 )עט׳ ובסופו הספר באמצע להלבין ממשיך אך הזמן, עם נמס זה, שלג־ילדות (.19 )עט׳ כוכבים״ ריח
(.283 )עט׳ וסלחני״ רך בחורף — אדמה הרבה שכיסה הלבן ל״מוות שייך והוא זכרו את מעלים ואימא

 כאילו באים חלקיים, או שלמים "כעין־חרוזים", או חרוזים אבל מחורזים. לא כלל, בדרך הספר, שירי

 בנות שורות אחריה, שורות חמש — ״בשלג״ במילה שורה נגמרת למשל, 13 מס' בעמוד אחריהם; חיפשו לא
שורות ו״לילה". "הלאה" — בית באותו מופיעים חלקיים חרוזים ״כושלת״. — שלה החרוז מופיע אחת, מילה
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 "שנים" עם מחורזת בית, המסיימת "שני" המילה ואפילו ב״זקנה" "שכנה" חורזות בית באותו אחת מילה בנות

 מילים אחר חיפוש של תוצאה שאינם אלה, מחרוזים להתעלם יכול איני (.15 ׳)עמ הבא. הבית את המתחילות
 אותנו הזמינה הטבעי, מקומנו כאן ואומרות: השיר לחן עקב מעצמן באות אלה מילים ומציאותן. מצלצלות

 מרובה בסר... אצבעות כמו שלנו, בשירים טעימות (,406 ׳)עמ בפה״ בסר ״אצבעות ואפילו השיר של צליליותו
 אדם, עמידה, עמדה, "מודעות, כמו: בצליל או במראה זהות שאותיותיהן במילים זה", אחר ב״זה השימוש גם

 שורות 7ב־ מילים 17 בני קצרים, שירים יש - מוגבל אינו השירים גודל גם (.193 ׳)עמ מידע״ ידע, דעת,

 (,303 ׳)עמ ״מ״. השיר כמו בשורה, מילים 13 שורות, של עשרות בני ארוכים, שירים ויש (,253 ׳)עמ בסהכ״ל
 כדי ל־״חד־מילתי", מילים 2 בן מושג הופך גם בסר י. בלבד. אחת אות בת היא שלו, לטקסט בניגוד שכותרתו

(.369 ׳)עמ ״חלפני־אחרונה״ זאת כמו המאוחדת, המילה לראש ״ה׳־הידיעה״, את להעביר
 הוא / שלי החדש ״כשהמת לאמת״, קרוב ״משהו ששמו לשיר בדומה משחקי־לשון, מופיעים ושם פה

 כביכול" תכלית / לו שאין הרהור ״לשעשע או אחריו. פיסוק סימן שאין שלו / השקרי החי, הקבר / ואני האמת

(.295 ׳)עמ
 חסרה הלשון "פרוזאי"; הוא בטקסט, ומקומם המילים שימוש האלה, "השיריות" ההברקות כל למרות

 תודה, "לא. שורות־שיר: הרבה ובונה היומיום ביטויי את מגישה הרחוב שפת העבר. מאוצרות ייחודיים ביטויים

 / ״גם או (40 >עמ׳ היסוד״ מן מתנקה פני, ידי, את שוטף ״אני או (351 ׳)עמ בסדר״ הכל / ברצינות מסודר. אני

 השירי הקצב כי נכון, (.326 ׳)עמ מעיתון״ לי בא / מותך מגושם, קצת כי אם / נכון די זה אבל כך, כל לא אני
אחריהם. הקורא את גורפים לא־לו, מילים בין המבצבץ וההומור בטבעיות הזורם

 הייתה לא העברית שהלשון לציין יש לעיל. שנאמר מה כל עבור רק לא לבסר חייבת העברית השירה

 תנ״ך מקורות גם ספוגה שלו, השירה לשון ובפולנית. ברוסית ונערותו, ילדותו את בילה והוא שלו שפת־אם

 שנולד כצבר לא עצמו, את רואה אכן, בסר, יעקב לשון־הקודש. מאוצרות רחוק היה הוריו שבית למרות ותלמוד,

 וראוי והוריש, ויצר ונקלט בא (,224 ׳)עמ האפל״ היער מתוך ישר / ישראל לארץ שבא כ״מי אלא הזאת, בארץ
לשמו. ראוי משורר, של ולכבוד לתהילה

 עמוק צער מביעה "פסיפס" מערכת
 והעורך המתרגם המשורר, מות על

בסר יעקב

36


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995021\99995021-064\Psefas-64_008.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995021\99995021-064\Psefas-64_018.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995021\99995021-064\Psefas-64_020.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995021\99995021-064\Psefas-64_022.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995021\99995021-064\Psefas-64_023.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995021\99995021-064\Psefas-64_024.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995021\99995021-064\Psefas-64_027.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995021\99995021-064\Psefas-64_029.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995021\99995021-064\Psefas-64_031.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995021\99995021-064\Psefas-64_042.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995021\99995021-064\Psefas-64_044.tif

