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קסמי־עזירים :צפרים
(יו־מן קריאה)
נתן יונתן
שירו של יהודה הלוי "תוכחות לנפשי"
קיץ אחד הגעתי בדרך נדודי אל קורדובה ולאחר שתעיתי בסימטאות שכונת
היהודים ,מצאתי את עצמי בחצר ביתו של המשורר יהודה הלוי .לא שירים מצאתי
שם אלא פרחים ,הכל היה מוצף פריחה ,הגינות שבחצר ,הגנים התלויים על
הוורנדה ,הקירות ,ולכל מלוא העין היתה שכונת היהודים המלבינה טובלת בירוק
של דליות גפן מטפסת ,באודם הגרניום ובשמש ים־תיכונית ,ומתחשק להוסיף
ישראלית כל־כך .עכשיו ,הרחק מקורדובה וקרוב אל זכר אותו קייץ ,אני שב אל שירו
של הלוי ,תוכחות לנפשי ,או מוטב נקרא לו על פי שורתו הראשונה :ישנה בחיק
ילדות ,גם המשורר חתם את אהבתו לשיר על ידי חתימת שמו יהודה באקרוסטיכון.
שיחת גבר עם נפשו ,כאילו אשה היא הנפש ,מתפנקת על מיטת נעוריה הכוזבים,
הננערים כנעורת ,בעוד מלאכי השיבה אורבים לה .בדברו אליה בלשון הדוד משיר
השירים  :קומי צאי לך ,הוא יוצר דיסוננס מכאיב של שיר דודים שנהפך לשיר פרידה
מן הנעורים.
נפלאות בעיני השורות האמצעיות ,המהוות ציר לשיר כולו ,שקצהו האחד משיק
אל תוגת הנעורים החולפים וקצהו האחד אל האמונה בסוד הנשמות הנוהרות אל
הנצח ,בנות אלמוות.
"והתנערי מן הזמן כצפרים אשר מרסיסי לילה יתנערו".
כך ,כצפרים ,באותה אצילות ממריאה ,תנער צפור הנפש את רסיסי הזמן הלילי,
וכצפרים אל בוקר ,אף היא ממריאה ,לטבול את כנפיה בגובהי נצחים ,בהשאירה
מאחריה במעופה אלי־דרור ,חטאי נעורים ותולדות ימים סוערים כל הבלי העולם,
ובמעוף הזה ,בנסיקה זו אל על ,אפשר לשמוע את רעש הים ,ים החיים הנטושים
למטה ,שעה שהנפש באה כסוד האהבה האמתית ,האלוהית.
אולם ,בהיותנו ספקנים ללא תקנה ,מתקשים אנו למצוא ניחומים בשורות
האחרונות של השיר ואנו שבים בעל כורחנו אל תחילתו ,עם המשורר ,שאף הוא רכן
אל נפשו אותה שעת־ילדות ,בעוד הנפש משתעשעת עם נעוריה ובחרדת לב מזהיר
אותה מפני התנומה המתוקה ,ונחמתו היחידה היא ,שאף היא יש בכוחה להתנער
מן הזמן כצפרים ,אשר מרסיסי לילה יתנערו.
ישנה בחיק ןלדות ,למתי ךנ(ץכבי!
דעי כי נעורים כנערת ננערו!
הלעז־ י מי השחרות? קו מי צאי,
ראי מלאכי שיבה כמוסר שחרו,
והתנעו־י מן הזמן ,כצפרים
אשר מר סי סי לילה יתנערו.

דאי כךרור למצא ךרור ממעלך
ומתולדות ימים כ?מים יסערו.
ה?י אחרי מלכך מרדפת ,בסוד
נשמות אשר אל טוב יי נהרו!
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"שיר נס השיר" לאורי זנבי גרינברג
התנועה האלגנטית של מעוף הצפרים בגבהים מציירת את תנועת הנפש ברקיע.
בשקיפותה העמוקה מים היא ממריאה בתנופת כנפיים ,בכמיהת צוואר ,שבירה
וחזקה ונוסקת בתשוקה אל הגובה הבלתי נראה ,כשהיא מסרבת להכנע לחוקי
הגרביטציה ,ממאנת לשוב אל עפרה בטרם עת.
צפור כזאת הוא השיר ,והשיר הוא קולו של השר ,המשורר .בערגתו עד כלות
הנפש ,בעיניים עצומות ,הוא שר ,כעדות המשורר לורקה " ,כזמיר נקור עיניים
המזמר בסנוורים".
וכך ,בעיניים סגורות הוא מתמיד במעופו בין ארץ לשמים ,ובהיותו ציר שלוח מן
השדה האבוד של ילדותנו ונעורינו וכל שאר השדות האבודים לנו ,הוא מביא עמו
את ניחוחם שלא ימור ,של שדות ואת האפלולית העמוקה של נפש הבאר,
ולכשתרצו — של באר הנפש האנושית ,שמאפלולית שלה מפכה איזה מיסתורין
מלא שירים .מלא שיר.
איזה קסם של בדייה וכמה אמת יש בסוריאליזם הזה .הכל בא מנוף החיים
המוחש ,מן הגיאוגרפיה ,מצילומי האלבום הפרטי ,והכל מתאדה כבחלום ,כופר
בסידרי מקום וזמן והגיון .ובכוח הדמיון היוצר ,המקרב רחוקים ,המחיה מתים ,הוא
מעצב חזון שירי ,מופשט כסמל מרטט ,פטה־מורגנה של מיש$זלת הלב הצמא לרוות
מי־נצחים ,להיות צפור ממריאה בין ארץ לשמים" ,כנף למטה וכנף לרום".
זהו שיר על השיר ,וכמדומה שזהו הנושא האהוב ביותר על המשוררים — השיר
עצמו ,בהיותו מוקד חייהם ,בן לווייתם התמידי ,ידידם המר ,ומדי דברם בו ,בשיר,
הומים לו כל מיתרי כנורם.
כל שיר אמתי הוא נס:
הוא פתיחת השער והפשלת הוילון
משיב ריחות הניחוח מן הי\ךה האבוד
מאבי הנחל ומנפש הבאר והקיאן
ןשס עפות צפרים בעיניים סגורות;
כנף למטה וכנף לרום.
"אדם בזנפור" לעליזה טור מלכא
התאהבתי בשיר שהוא ראשון מתוך מחזור "הסתכלות" משורה ראשונה.
פשטותו הפתגמית הפולקלורית "אנו יושבים על ענף אחד" ,וכשהיא מורכבת על
שורה מטפורית רווייה כמו" :הבה נחריש בשתיקת הצפרים העמוקה" .הפחד
האנושי הקמאי של שוכני עצים ,פן יישבר הענף שגורלנו נאחז בו ,נהפך כאן לכוח
חיים בגלותו אפשרות קיום חדשה ,שהפחד עצמו כבר כלול בה .ובכוחה של
התמזגות עם שתיקה גדולה ,קיומית ,ניתן אולי להתקיים מעבר לפחד המוות.
לכאורה יש כאן השוואה בין אדם לעוף" .צמד של צפרים אין לו חוק כחוקי
האדם" ולפיכך האל האוהב אוצל להן ברכה ,כי אוהב האלוהים את אלה הצפרים,
"שאין עורמה בעיני העוף" ,אולם עיני העוף זוכות לעמקות ולתום ,בהיותו ניבט אל
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האדם ,אשר ניתנה לו האפשרות לשקר והוא מסרב.
לכאורה עימות שבין אדם לעוף ,אך במהלך השיר נמחקים התחומים והעוף אינו
אלא אדם אוהב לפרוש כנפיים וכואב עת יאספן ,וכנפיו הם כנפי כיסופים של נפש
האדם ,וכשמגיעה עת שלכת ,נושרים עלים ונושרות צפרים בכוח הכובד אל חיק
האדמה .רק שאותה נשירה צפורית אומרת גאווה :שיש בהן בוחרות את המוות
שיבוא במעופן .כביכול הן הבוחרות להן את מותן בעודן עפות .בעודן יפות .ובכך
כמו נסגר השיר ,וסופו נוגע בראשיתו :הבה נחריש בשתיקת הצפרים העמוקה ,רבת
המשמעות .ענף אחד.
הבה נחךיש בנ תי ק ת הצפרים העמקה
כי אנו יושבים על ענף אחד.
הךממה מפכה במךחקים.
צמד קול צפרים
אין לו חיק כחקי האדם.
האלהים־האוהב
אצל קדשת־בךכה לחבור הזוג —
קואין ערמה בעיני העוף.
וכשהוא נבט באךם
רעדלנה עיניו בעמקות של גדל האךם.
הכחש נתון לאלה היכולים לךבו־ :
התם נתן למי שיכול לשקר
ו אינו רוצה.
אהב יאהב העוף לפרוש כנפים
וכואב עת יכנסן.
כנפינו אנו הויו ת לתוככי הנפש
אשר הכסופים ינעימוה —
העלים והצפרים נושרים מן הגבהים
אלי חיק האז־מה :
שיש בהן בוחרות את הפעת
שיבוא במעופן.

"צפרים וצמרות" לבנימין גלאי
ייתכן שהיתה זו משוגת נעורים שפיתתה את הנרקיס שלי להתכופף אל הבאר
האפלולית של השירה ,כדי לחפש שם את בבואתי .מני אז אני אוהב שירים ,ובייחוד
אותם שירים שאדם עשוי לראות בהם צללית שלו עצמו.
השיר שמוקדש לאחיו עמוס ,נשמע כמוזיקה ,מצוייר כתמונת מים ,ומשאיר
באחרונה ערגת נפש .גם לשירה שעות־חסד ,כמו לנעורים ,ואז אף שאלותיה שאין
להן פתרון ,אינן מכאיבות ,כי אם פשוט מקסימות את הלב.
שאלות של שיר אינן מצפות לתשובה ,הן מסמנות בסופו עקלתון אובד ברקיעי
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הערב .המלים "היכן" "אי" ו״באיזו" ,הן בחינת רמזורים אלמוניים בערפל הפרוש על
מפת המסעות האישיים.
אף האדם עוף נדודים ,אלא הצפרים נוסעות עם בוקר והמגניט העתיק שבגופן
מנחה אותן תמיד אל שימשן הדרומית.
ומי אותו 2נחה איפה ירגיע.
ובבוא היום ,כשנרדמות הצפרים ומתחילים האנשים בחייהם הליליים ,איפה
צמרת לילית שלך ,איש נדודים ,באיזו פאת נכר היא מחכה לך נכרית ואהובה?
אך כמאמר החכם :איש אינו שואל ,איש אינו משיב .אסופות הכנפיים פרושות,
הדם מפכה ,הצמרת רוטטת בצפייה ,ואתה אחי זה אני ,עוף נדודים שלא התביית,
ברד שוקק באופל.
משק גינפים קל ,בלתי נשמע ,כא 1פוס
של מלאכי שלום .עם בקר ,במרו־ם,
במין ראש־חץ ,בלא פטרון ואפוטרופוס,
עפות אלי שמשן — קיטניות דרום.
אח .כת שחוחת־כנף! כפתק תמים ממעל,
היא מבשךת דים ךק דלף מאחר,
אך באשר תרד ,בכל אשר אך תעל —
כרוח ,לא תרגיע על כל צמרות נכר.
היכן תפרוש אתה את אספות כנפיך?
עת שפל  .אי תפך אתה את תם דמך?
באיזו פאת נכר בדרך מסעיך,
רוטטת ,במחשך צמךתך שלך?

"צפור עזנייה" לנתן זך
בשדה החשוף השדוף של שירה סופיסטיקלית ,בלתי נמנעת ,פרייה של
ציביליזציה חדשה ,אתה פוגש לעתים נדירות חתימת דשא ,פסטורלה מעין זו .האני
של המשורר מסלק את כל התפאורות וכל הסמכות שעורמת האמן המציאה למענו
בלבד ,ונשאר חשוף לנפשו הרגשנית ללא תקנה ,מופקר לשיבטו ולחסדו של הקורא
האחר של כל האחרים .כילד ,מפליג בגוזמאות כמאהב צעיר ,חולה אהבה ,שוקל
וקוצב את חרוזיו כמי שלומד ללכת פסיעות ראשונות בגן השירה .שום הפתעות שום
הברקות ,צעד מהסס ,לא לסטות מהשביל הכבוש לו ,לא לפרוע ולא להתפרע .והנה
בזכות הילוך ילדותי ,עם כווני החן שלו ,ניצל השיר מן הנאיביות אוייבת כל שירה,
ומן הפשטנות אשר למזמורים סימטריים ,שהכל חופף בהם ,עד כדי כך שחרוזים
מכסים רגשות ,ומישקל מונוטוני מעלים את המוזיקה הרב־קולית ורב־קיצבית של
כל דבר שירה.
הילוך כביכול ילדותי וכביכול תמים ,קסם שמחזיר אותי אליו ,כל עת שאני
מתעייף מקריאת שירים חכמים ממנו ועשירים ממנו.
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שיר אהבה אלד ה קטנה ,בת שתים־עש.ףה ,מהירושימה:
סרקו ?יסקי .פנים שלא ו־איתי ושם שלא אעזבה .בית־החולים העירוני.
בששה באוגוסט אן־בעים וחמש בת שנתים ,שלא בקצצה האטומית
הצונחת בשמנה וךבע בבקר צעיו־ה ,עעיו־ה לער
מות לשעוו־ין הוא סלצה רדיואקטיבית —
ע שר שנים לגסוס כקנה בער ואיננו אכל.
כשגובו־ות מתקפות הלוקמןה על גוף־החרסץה שלה היא טורחת
לקפל ,בחוריז אעבעות־ שעוה ,עגוך־ים עזל מר .אעלם
מזדרז שכיב־סרע לקפל בח־יו עגורים שכאלה .אלף.
אלף ,אומרים ,הוא מספר של מזל :אם תספיק את כלם — תחזה.
אמונות קפלות אינן ,בשום פנים ,פסנט .יפני,
מה מגחך יותר :להאמין בעגור־ מר או במותר האו־ם? אין לומר על
סדקו שלא הספיקה לקפל בק־ים בחלות מעוית איזה שלש־מאות,
או־בע־מאות עגור .גם בשנשר ה שער העזחור על הכר הלבן כשלכת
(באביב ,קמאי) של סתיו כימו־תו־פי,
לא חדלו האצבעות מקפולן עד שהשיג
הסוף ,זה המהיר שבךצים ,את עגוךיה.
עבשיו נצב שם פסל לזכרה ,אפוף כלו
.יער של צבעונין :עגורי־ מר של ולדי בית־ספר.
אלה באים ,צלעים קטנים ,מדי יום ביומו לתת לה
בידידם הקצרות את עז.יד־הגוךל חךיוה קצרו מתת.
פעזאומרים "הירושימה אהובתי" זה אצלי ,מעבשיי׳ סדקו,
כשאומרים "צפרים בראש" זה אצלי עגורים ,עגורי־ מר.
זהו שיר זן־ באמת.
הנה היא כל החכמה כולה ,סופו של הראיון שהמזל מזמן לאדם ,פגישת אהבה
עם יופי ,עם צפור היופי ,פלא גילויו של יופי זה נפגש עם פלא גילתים של המלים
האומרות את ההתפעמות" ,אמרתי מלים של שלום" .הולדת שיר .והעצבות החכמה
שמקורה בידיעה ,כי "מלים שאמרתי אמש לא אומר עוד היום" .הקסם שבפגישה גז
כחלום .נשאר רק יופיו של השיר.
ראיתי צפור רבת לפי.
הצפור ראתה א 1תי.
צפור רבת לפי כזאת לא אךאה עוד
עד יום מותי.
עבר אותי אז רקט של שמש.
אמךתי מלים של שלום.
מלים שאמךתי אמש
לא אמר עוד היום.

