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גלבע אמיר על רוזנטל רוביק  I■H  הייתי כאשר חיי אל חלחל גלבע מיר

משוררים ממני. לחלק היה ומאז נער, 

■S■  חדוות ואפילו הנאה, לי מביאים רבים

פעם בכל היום, עד אותי מביא גלבע גילוי. 

סף ולידי בכי סף לידי ספריו, את פו...ז שאני 
אושר. 

במקומות יושבות גלבע של שורות כמה 
אני והשכול. היתמות שלי: ביותר הכואבים 

הצ- בין שהקים הצר הגשר על תמיד איתו הולך 

ויחידה, אחת פעם בו, פגשתי והצעקה. חוק 
הי- הראיונות באחד ישראל, פרס קבלת לקראת 

תחו- אחוז מיוסר, אדם לעיתונות. שנתן חידים 

ארוכה. שירית שתיקה עם רע חי החמצה, שת 

מהן אחת גלבע. את לקרוא דרכים הרבה יש 
של מאוד אישית בביוגרפיה אותו לקרוא היא 

הש- בשנות המדינה, קום לפני החדשה. ישראל 

באושר מלא יחפן, הוא גלבע החלוציות, לושים 

מל־ בתקופת הפתוחה. הארץ את מגלה בריאה, 

בכאב נוגע הוא העולם חמת 

שנשארו המשפחות של התהומי 

לאחר מיד בדם. וטבעו מאחור 

תחושות מביע הוא המרינה קום 

הכאב בצד והתחדשות, אושר של 

העצמאות. של הכבד המחיר על 

ארו- לשתיקה נכנס הוא כך אחר 

השתיקה שאחרי ובשירים כה, 
תחו- של חדש מערך מבטא הוא 

אפרוריות, אכזבה, החמצה, שות: 
של יכולתה לגבי משתקת וחרדה 

ולשרוד. להמשיך המרינה 

ל- מבעד לראות מנסה כשאני 

ש- הגאולה חלום את גלבע שירת 

המדי- קשה. סתירה מגלה אני לו, 

נקודת בשבילו היתה שקמה נה 
ידע גלבע גדול. אושר של ציון 

בר- אושר מצא הוא אושר. למצוא 

ומצא אשה, אצל אושר ומצא חוב, 

או- מצא והוא פתוח, בשדה אושר 

של החילוני הבריאה במעשה שר 
בבו- בבוקר "שיר החדשה. ישראל 

"פת־ הידועה, בשורה הנפתח קר", 

כי ומרגיש בבוקר אדם קם אום 

שיכול ללכת," ומתחיל עם הוא 

פ- כשיר ולהיכתב להמשיך היה 

בא- פרטי, אושר שיר הוא שיסטי, 

העליונות. האושר ממדרגות חת 
מ- מאותו באה הקשה הסתירה 

את להכחיש אפשר שאי כפי קום: 

את להכחיש אפשר אי האושר, 

גלבע עוסק ויותר יותר היתמות. את המוות, 
כתב הוא הדם. הכחשת סביבו: מגלה שהוא במה 

כששירת המלחמה, בימי כבר השואה הרוגי על 

יתמותו. את להכחיש סירב הוא הבריטי. בצבא 

עדת כולו והיישוב יתומים, וחבריו יתום, הוא 

ואיב- באירופה משפחות השאירו כולם יתומים. 

הכחישו. וכולם אותן, דו 

שמשפחתו  941ב־1 כבר בוודאות ידע גלבע 

והוא הכללית. בהכחשה נלכד ולא לו, אבדה 

שת- שהמדינה להאמין יכלו שלא היחידים אחד 

השי- נגד כתב הוא הנרצחים. דם על תכסה קום 

הצורך על כתב המדינה, שקמה לאחר לומים 
בכל לעיניו המופיע הדם על לשנוא, להמשיך 

גלבע של הפתוח הפצע את להציג אפשר מקום. 
להביא אמורה ישראל תקומת פשוטות: במלים 
דם של במסלול נולדה היא אבל גדול, לאושר 

אפשרי. אינו האושר כן ועל ומוות, 

M■  מ־ ומאז, הכיפורים, יום במלחמת נפל חי

FJ  גלבע של שורות שלוש נכנסו רגע, אותו
I■  אצלי. שנפער התחתית חסר הכאב לבור
האדמה מן ודמו שותק/ ואחי שותק/ "ואחי 

ושוב, שוב בי, ונאמרות החוזרות שורות זועק." 
בחר מירון דן התודעה. של הדמדומים באזור 

שירת על החדש לספרו כמוטו האלה בשורות 

כאב, של אמירה רק כאן אין העצמאות. מלחמת 

המוות את תכחישו אל מתריסה: אמירה כאן יש 

איר- יהדות של מותה את שהכחשתם כפי הזה 

שהב־ כפי האח אובדן את תכחישו אל ופה. 

היישוב היתמות. ואת האב אובדן את חשתם 

השחרור, במלחמת המתים על והתעצב בכה 
כאילו הכחשה, של מערך סביבם רקם אבל 

נו- או היחיד, מות על מכסה הלאומית התקומה 

אשיר הגיבור/ אחי אחי, "הידר, טעם. לו תנת 

ודמו שותק/ ואחי שותק/ ואחי לשמך!/ גאווה 

זועק." האדמה מן 
נוספים אושר שירי כותב שאינו כמעט גלבע 

הוא המדינה. להקמת סמוך שכתב אלה לאחר 

זמנו, בן זאת ועם מאור, פרטי איש היה 
גם נפגעה אושר, לו איפשר לא וכשהזמן 

הכתיבה נבקעה גם כאן פרטי. לאושר יכולתו 

של מקור שהוא "העם", מושגים. שני בין שלו 
לבוז, מקור שהיא ו״המדינה", תקווה, ושל אושר 

לשיממון. או לחרדה, או 

שחור, לראות רוצה "איני השיממון. ראשית, 

"רצי- מתוך שורות עבר." מכל בא אפור אבל/ 

למלח- סמוך שנכתב ישנים", שפתי לכתוב תי 

נאבק האפור, את גילה גלבע הימים. ששת מת 
הצבעים מניפת כנגד לו, התמכר גם ואולי בו 

מצ- העם "לב שם ואדומים", ב״כחולים שפרס 

צ- ובני צבעים מאה כובעים/ מאה לנפנוף פה/ 

"מדי- וקיבל צבעים של מ״עם" נפרד הוא בע." 

המאפירים חיים  -בזמן ובו אפור, של נה" 

והולכים. 

בפרס גלבע של זכייתו על נודע  982־1  ■■

M  השבועון עורך אז הייתי לשירה. ישראל
K■  "ישראל פרס חתן את וזימנתי "חותם

גלבע. עם לפגישה גורי, חיים לשירה, הקודם 
והתלבט התחבט גלבע קודש. בחרדת נענה גורי 

ב- שנתן המעטים הראיונות אחד היה זה ונעתר. 

לא וגם ספר פרסם לא שנים עשר כבר חייו. 

הולך", "הכל חדש, יד כתב מכין שהוא גילה 
פ- ברמת־אביב בביתו ישבנו מותו. אחרי שיצא 

על דיבר הוא זמן. לאחר נוספת ופעם אחת, עם 
וה- הלאומית הכתיבה על המשתקות, החרדות 

על השתיקה, של הארוכות השנים על אישית, 

"אני מצמצם: הוא השתיקה שנות את הביקורת. 

עבו- של שנה  30כמעט לאחר עייף עייף. פשוט 
שישה במשך ונסיעה הבחינות, מכל מזופתת דה 

אוטובו- ובשני לעבודה אוטובוסים בשני ימים 

האפור המיץ." כל את המוציאה העבודה מן סים 

עבר. מכל בא 

גלבע של הטבעי בבוז שמקורו הבוז, והיה 
"החיים, בספר מספרת צורית אידה לסמכויות. 
הוא מגבעת־השלושה. הסתלק איך האצילות" 

אותו ושכנע ערבי פועל עם בפרדס עבד 
שהוא אלא המעביד. האיכר נגד יחד לשבות 

הקיבוץ. אסיפת אישור את לקבל בלי זאת עשה 
אסיפת לקיים דרש הפוליטרוק, מהרשק, בגי 

האסיפה. כינוס לפני מיד, עזב וגלבע בירור, 

ספרותית, ב״קליקה" מעולם נקלט לא הוא 
מרורים. הרבה אכל רבה והערצה אהדה ובצד 

לאלה. לא לאלה לא/ שייך. לא הזמן כל "אני 

בכל שייך." איני לעצמי גם בעיניהם/ וראיתי 
תי- מעוררת היא בשיריו המדינה שצצה פעם 

למדינה/ זבח אמרתי, לא ואמרתי, "ובכן עוב. 
מי מדינה. על יושב מי למדינה. 

מדינה." יצילני/ 

ומת- ההולכות החרדות והיו 

המ- קום שלפני היישוב עצמות. 

ענ- של ביטחון בגלבע נסך דינה 

חר- מאגר בו עוררה המדינה קים. 

במלח- אותו. הכריע שכמעט דות 

 -ר"את השלים הימים ששת מת 

אין ישנים". שפתי לכתוב -ציתי 

שירי מעיין רוח, התרוממות שם 

ת- שם אין נסתם. הלאומי האושר 

ה- את שהציף המזויף מהסוג קווה 

ח- שם יש המלחמה. לאחר מדינה 

ומ- ההולך הבית על עמוקה רדה 

ו- אפור הרבה עם שירים תמוטט. 

גדות ואוכל שוטף "הרחוב שחור. 

והמדר- האבנים עימו סוחף עפרו 

אלי היישר ומתרחב והולך כות/ 
ביתי הבית לקירות מתחת לחתור 

תחתיו." ויימוט מעט/ ועור 

כ־ הכיפורים, יום מלחמת  ■■

אחי על ההן השורות אשר 

ל- סמוך שנכתבו השותק,  ■■
הגיעו העצמאות, יום מלחמת 

הוא אחר. במקום היה גלבע אלי, 

ופר- שנים כמה של שתיקה הפר 

ב״מאזניים". שירים שלושה סם 

שהתמ- חררה שירי חורבן, שירי 

החו- מגילת של אזכור עם משה, 

איכה.' רבן, 

 -א"שהמדינה לומר אפשר אי 

ש- לומר אפשר גלבע. את -כזבה" 

את מאוד פרטית בדרך קלט הוא 

היותה. בעצם הגלומה האכזבה 

קו- ביטחון לגלבע העניק "העם" 

העני- לא "המדינה" ואושר. סמי 

חדש מצב יצרה אבל דבר, לו קה 

הבין האם ושיממון. חרדה של 
ה- ההבטחה למרות שהמדינה, 

ביטחון מעניקה אינה בה, גלומה 
עוד לדרוש ממשיכה היא עוד כל 

דם? ועוד 

שהופיעו האחרונים, בשירים 

הולך", "הכל במחזור מותו, אחרי 
לח- מנסה גלבע פיוס. איזה ניכר 

מעצ- תבע אולי באכזבה. לכת הרחיק אולי זור. 

ב־ גורי חיים עם פגישה באותה מדי. יותר מו 

התביישתי סכנה "בשעות אומר: הוא "חותם" 

וכך עצמי. באהבת ולעסוק לשבת עצמי בפני 

רבות־רבות לשנים רב, בצער לעתים הנחתי, 

האפס." אל לחלוף 

אתה ישאלני/ מי מי ישאלני/ אם "והיה 

ו- הימים/ באותם היית/ היכן אתה היית/ היכן 

הימים/ באותם הייתי לא/ באמת אולי בכן, 

האימים/ כל בי היו הימים/ אותם בי היו 

חיתי מפוררים/ מחנק עד שלמים/ בי נבלעו 

לאבק." כולה/ 

יוס כמלחמת  faאחי 

ומאז, חכיכוריכ, 

רגע,נכנסו מאותו 
גלכע של שורות שלוש 

חסר חכאכ לכור 

חתחתיתשנסער 
שותל!/ ,"ואחי אצלי 
מן שותק/ורמו ואחי 

חארמחזועק" 

כתב גרבע לעולה.  panאת העלתה המדינה גלבע, אמיו המשווו של נשיויו 

הלאומי המשורר בעצם הוא המדינה. ועל העם על התקומה, על השואה, על 

אפשרי אינו האושר כן ועל ומוות, דם של במסלול נולדה היא אבל גדול, לאושר להביא אמורה ישראל תקומת גלבע. אמיר 
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