ט וו ס מ ל נכולי
שירתו של תנחום אבגר אינה מבקשת דבר מלבד להיות שירה,
והיא אכן לוכדת רבעים כמו שרק לשון שירית יכולה ללכוד

א um

הימים היו י  9יס מותנו

תנחוo

אבנר .הצואת אבן חשון,

99

נדבק מתרכ דהימוי ומ.תפי:ע סכיררס

למנלוכי" ,רליוcר וחמ.יזת שהנהיי לש שהרי ,שי
הב קתצ מילוכת קהההמס דהמ.ונתי לש mזדכ
דגש בםm,ש שיס ןהב זדשוב לקתאשי:י תעדייי
חהשיםי איםנ /אלא הוובחה Mא ניתאלפ .לאא
רזש לקאשיה יפה אבובת· ,םםתדגי ,יכ אהתמ

עמוד•,o
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שנביןויס יהא לעפםימ תמאה שלקבדאשי"

בפסח שדחה מוחיכ תנח ם ארגב,
  -רשב ,כמה עממקיה וחותמתמכ איהדmסשפ ,.כברמהב דןדרעוג ,דקייךם ,ןושלב רבוגש.

אברג כובת מתךו עובהד אנשוית ובנוסה.

שירים דניס בספר אוברפינ ים בקלו ·ס•כרים·

אל חתמכתמ .הריהב עכוגנ פשסר ,ימידי ,ריריובים.

המנסה ללכדו כל מיני רגיעם בבוכס לחא;וו
כובר למלש ביסד יהפה ·אהושר האו תכםר":
· אובי היתה אהש קתז מלנלוכית ,רלמנלרכtהי
 אתם ידועים  -יהא לא בדיוק שם לש חרפי)עמ'  (. 28שר ב ,להדשן הסנסיםנילסת המחיתק

איה יאהנ יה-ריש לחגה· ,אלא ה-ריש ·פש"הסר
בהנברוב הניק בדmי לש הmסשפ.
הנ
סיםיהי ויה יפסי אמרגתי הוח אדר ל
הר דגאמ תא רידיש לש ארגב מסירפם ררק·

מי בבת את שהרי• :רשכגש mקuיכם לש ובר·
עקה לוא ~mהיו נמלהים דבגהש לק/ה ושכזוב
לש שמחה בל1הובר השיו •ידזום /דחי תחעתכ

ה-ריש שהברתנ במע  rסןר ירידוב ,אך למm

ידה·

דרב ןה למ mה-ריש רוצפו" דיהרו cארמ:ש שותדי
יאהנ תדדרעוב ביארוקם להכה לש דדת.גש mקי·
רזנ.ורי יהא יאהנ פרהג ליאנלםקס סךרב רמחמ.

מהדח מופרתכ לש חיים אפשריםי:
לא חסדים שירים יפיס בפסר הרה ,ןה בין
הקדומים ןה בין חהשדים .בנףו לש שההד עה·

םימ תאו רידיש שדחהים ,ותשספים את הנפח

ד:כnירנ .לש בכרה ירישהם ברפס דזה" נ דכ יכ
רובםק דמ.סירם לש ארגב ואר .ולישב תעובב לש

ירכת עהכשיוות ,א r

לוק רגשי ישרנוcר ,ליוcרר תשדדני לדשזנ,לי תא
ותדיש םדאל ,תייהי עבוק םדוcש הז ו mניםיע
ילהתס· ,חישהש רובע מניעם תא מזרננ רדדרעוב
uב תחנ .ךו cה יו ucממונס דתי לע דדדימ ",רביא
פריוביrי ,יא uרעג סישדiזל mא uיוcר uהשרע
m.לבק שי ם וזיא לאגג·
לעuי ניסיירם לש

השירים היפים ביותר ב ס פר

הזה הם דווקא אלו הקצרים,
הקולעים ,המתומצתים ,בעלי

m

האמירה השירית ,האישית,

תריס ,זהזטו cםער תוcז חיזתרפ תננרסם ,תסכרש

המוחצת )באגרוף מרוכך(" :ירח

rסכחמ ,תולק תעד חנרי.ורי
שי בספ יריסם שמלז חים לחתרז גבלוות
לש יופי .כובר ,למלש ,הדג.הדר התוויהק רדמ·.

לבן מופרך זע באפלת /הליל

כמטה של עיוור /-לא לי עורר
ישני /-עולם משנתם"

ירותנ כדיש ·מה הז שידה )כלשהשר קדפיס(י:

 ,.,,,רדקב ,יוcשu

שוחד שיד/ה אגפם ,אך גם

יאנ;ן מתעב סהד להעכי/ס לאש אmי :םה
הז ה-ריש.

/

'

הם הז ש

סקפ אזשת בחובה ביערוב"

יכ קהלו שבסרפ האו לפני ולכ .לוק לש :דדרסוב
לא לש אקס•ביסס ,לא לש מלברייזסס ,לו cלש
למגי הלכ ,בעובש
פיזפיסס לוו cלש פםיני
לוק השמהרו ותדיש לש אברג יאנה מבתשק
דרב למדב לmיה סרדי" יהרו cאןכ לותדכ דג·
יעם כרמ דש pשלןר שתידי •לדכה ללהרכ וcיהר
ממתסש חובשmב כפי אשפרש לססס תכנים ךוc

בעבם· .ובהמ:ךס

הרישי איה בבtע הנמש ,יvדוcל ו<יהס )הנמש(/
תמהדו.cי ךכ ,תדרזנר אהרמ בתי ,ירכדוב בלתי
תמי;טכי םלזחי אדגב ללדוכ מלהיכם נפיססי
ורגםיע סייסעוב לש חהיים.
םריסה יהפים בדmי בסרפ הרה הס רחקא

ולא ,םירבקה עלוקהים ,דוברתוב.תזסי ,בילע

קור ךרתב ד,גת,תי היחקה הרישי:

הריובcaה תידישה ,אהישית ,החרםתז )ףחגוcב

ארגב הוcדוב לנר יכדב שבתחו פםתחר (" 1)1

חמךכm (:יי לןכ רמפךד עז בוcתלמ /להלי כוב·
הס לש דחיע /-לו cלי עורר ישני /-עלום נסוכ·

דש לגתע יוcכנספדר .וכידב ;רספו cהדיובב ובס·
פתק לש כןרושי יזידר ,םרסידב תרזי לילק
יוcברנלם•גנהיז גתיס תלכ• תלסרכפ ,דוcתל
תא רהגע רלרכ .ותריס יפה וcלר ייפריונ,תמ ·נu
הע ךו cלא וב"סזנתע.י סי הב הדימ םפתרcר
לש עהרוג וcתישרנ תרפיקסר דגתיס רעובס

תיס ע)ם'

. .( 51

תסייר

II

סככמה ,יסחב/ם

.םיסרnנ /יזדרנ הוcסזיה זח uדדוע tיב געעוגי

)ובו'  .( 61אדסמ דלדידג .תו cדגבו cכהmברונ לע·
כנייי סידיוו .םירבק ו mיחר דrכ לעהדימ לע
גסיר דיש ךככדרם ,ידםירםים סניסםניילסם
זוס.
סידרס ,oםזזס דדםם .וב.יסיס
וסוס סייוותר נייסזזכסי תלרכיב הל עי

קיהובסm

 ,גביליי :ניןרוcילרפ ,גבילי/ ,ומכ תוc
תיזחם חיוcמה /,נו •cוcרליס ן ;rתוt OIM cהוק
םד ,"pnלס גורוג,
לס נימ• ; רו cדיסכ
התרא הדימ לש והררב גתיול ~ ·ו:יnרםכ לס

דו cדדועל זי'ה'ח  -דיסה דלס רובדע לסנרתיסנ,
 .תעלםי םיירוביר:ר םניוc
ןחלרסכ לע ילת

גtערגו וברוm

,םיםליnב דו cסיםלסרם וכקלחב );רםולכ סיסרל

' רםכ רדב "בשו w ,ס
חזילסנוביםכםכ nם
רםדם " -כסו w ,ש .rםיועוב סזוםכ בלם·
תור"' םרחס םניוc
 ,.דרדב

ים התיהס סוס נתדעtי הנםp

זל Kווו  iiת יססנכ.י םג ןוס ייםנסהסנם -ם
Pו תם t8סת:ור .קיייךם pרידה דתה נר'lלהרי,
לזא ;רגכ m Kדוס .םססה דכרתיזרג .הrרוה
דיסב ובaס",םדום oדיהלסב לס ac:כר-

הוםnה cוm

רדב.םיסקם

וברנ.ד" רמכ דיסכ ,תגסם

, 1983
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