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]הבה נשקע[ 

ים ִדְמּדּוִמים ַעּזִ ַקע ּבְ ָהָבה ִנׁשְ
ם ָהְראּוִיים י ֵהם ְלַבּדָ ּכִ

ְלַרֲחֵמי ָהֵאל.
מֹות ָהֲאהּוִבים ָעֵלינּו

בּוָכה ָמֵתנּו ַהּסְ רֹות ַאׁשְ ְמַנֲעֵנַע ֶאת ַצּמְ
ה אֹוָתנּו ּוְמַפּתֶ

עֹון. ּגָ ק ְוׁשִ ְלִאְמֵרי־ֵחׁשֶ
ים. ִדְמּדּוִמים ַעּזִ ַקע ּבְ ָהָבה ִנׁשְ

מֹות ֶאת ֶחְרֵמׁש־מֹוָתן תּולֹות ְמַקּדְ ַהּבְ
ם ַפּכֹות ּדָ ין ַרְגֵליֶהן ַהּמְ ּבֵ

אּוִלים. ַצֲעַקת ּגְ ּבְ
ים ִדְמּדּוִמים ַעּזִ ַקע ּבְ ָהָבה ִנׁשְ

ְלָאִכים. ם מֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהּמַ ֵהם ְלַבּדָ ׁשֶ
לּולֹוֶתיָה, ַהֲהָזָיה הֹוֶלֶכת ֶאל ּכְ

ַחת־ֶעְרָוָתּה. ַקּדַ ָרֵפי־ֹקדש ְקלּוִעים ּבְ ׂשְ
ים. ִדְמּדּוִמים ַעּזִ ַקע ּבְ ָהָבה ִנׁשְ

בֹוד, ֵרד ֲעַנן ַהּכָ ּיֵ ַעד ׁשֶ
ָלִדים י ַהּיְ ֲעלּו ָראׁשֵ ּיַ ַעד ׁשֶ
י ַהְדַרת־ֹקֶדׁש. ין ַעְרִפּלֵ ִמּבֵ

ים. ִדְמּדּוִמים ַעּזִ ַקע ּבְ ָהָבה ִנׁשְ
ל. ְלּגֵ ּוְבֵכן, ִנְתּגַ

ל, ְלּגֵ ּגֹל ִנְתּגַ
ים ּוְטהֹוִרים ֲעלֹות ְקדֹוׁשִ ל ִמּמַ ְלּגֵ ּוְבֵכן, ָהָבה ִנְתּגַ

ֹזַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ּכְ
ים. ִדְמּדּוִמים ַעּזִ ַקע ּבְ ָהָבה ִנׁשְ

ְעּגּוִעים ְוָאנּו ֲחרּוִזים. ְוָהָאֶרץ ֶזֶמר־ּגַ
ים. ִדְמּדּוִמים ַעּזִ ַקע ּבְ ָהָבה ִנׁשְ
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]וְָׁשם ילד־שיריים ולחייו שרוטות[

רּוטֹות ְלֵדָראֹון יַרִים ּוְלָחָייו ׂשְ ם ֶיֶלד־ִשׁ ְוׁשָ
רֹון ּגָ יְנזֹון ּבַ י עֹוֵמד לֹו רֹוּבִ ְוהּוא ֹלא ָיכֹול ִלְבֹלַע ּכִ

ִמים ְוִאּמֹו ּדֹוֶאֶגת ְוַחּנּוָנה ְוָאִביו ָאָדם ּתָ
בּוָנה ֶלד נֹוֶטה ָלמּות ְוֵעיָניו ְמִפיקֹות ּתְ ְוַהּיֶ

בּוָנה ְוָהרֹוֵפא ִאיׁש־ִמּדֹות ְוֵעיָניו ְמִפיקֹות ּתְ
ַחד ּוְבִבְטנֹו ִצּפֹור צֹוֵנָנה ה ּפַ ֶלד ֻמּכֶ ְוַהּיֶ

בּוָנה ְוַהּדֹוד ִאיׁש־ִמּדֹות ְוֵעיָניו ְמִפיקֹות ּתְ
ָבר ַמה ְלָהִקיא יר ְוֵאין לֹו ּכְ ֶלד ֵמִקיא ֶאל ַהּסִ ְוַהּיֶ

ׁש ִלְבּכֹות ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִעם ִמי ְוָהָאב ְמַבּקֵ
ִאּמֹו יט ּבְ ֶלד ַמּבִ ֶלד ְוַהּיֶ ְוָהָאב רֹוֶאה ֶאת ַהּיֶ

דֹודֹו רֹוֵפא ְוָהרֹוֵפא ִמְתּבֹוֵנן ּבְ ְוַהּדֹוד ִמְתּבֹוֵנן ּבָ
ְתֵמי־ֲאַבּדֹון יר ּוְבֵעיָניו ּכִ ֶלד ֵמִקיא ֶאל ַהּסִ ְוַהּיֶ

ִמְפָרׂש ָאֹדם ְוָהָאב רֹוֶאה ֶאת ַיְלּדֹו ְוהּוא ָנפּוַח ּכְ
ִני? לֹוְמָך, ּבְ ֶלד: ַמה ׁשְ ְוָהָאב קֹוֵרא ֶאל ַהּיֶ

יב ְוַרק מֹוִסיף ְלָהִקיא ֶלד ֵאינֹו ֵמׁשִ ְוַהּיֶ
ְוָהָאב ֵמִקיא ַאף הּוא ְוַגם ָהֵאם ְמִקיָאה

ם ּוְבֵעיָניו ָחְכַמת ָהְרפּוָאה ְוָהרֹוֵפא ֵמִבין ְלִלּבָ
ִית מּוָקא ׁש ְלָהִקיא ְוָכל ַהּבַ ְוַהּדֹוד ְמַבּקֵ
ֶלד ִצּפֹור ְוֹראׁשֹו ָמֵלא ְצָעָקה ּוְבֶבֶטן ַהּיֶ
ם ֶלד ּגֹוֵמר ְלָהִקיא ְוֹראׁשֹו ֶנֱאָגם ּדָ ְוַהּיֶ

ם ֶלד ּתָ ה ַהּיֶ ְוָהרֹוֵפא נֹוֵעל ֶאת ֵעיָניו ּוַבּזֶ
חֹות ַוֲעִלילֹות ַרַעׁש עֹוֵנד ִמְטּפָ א ּבְ ֶות ּבָ ְוַהּמָ

ילֹות. יָך — ַהּלֵ ל ְיֵמי ַחּיֶ י ֶאְלֲעַזר: ּכָ ְוָאַמר ַרִבּ
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]במכוניתה המשומשת[

ת ׁשֶ ּמֶ ׁשֻ ְמכֹוִניָתּה ַהּמְ ּבִ
ת ׁשֶ ַמְדִליָקה ִלי ַנֲעָרה ְמֻנּמֶ

ת, ׁשֶ ּפֶ ַפׁשְ ֶאת ַאֲהָבָתּה ַהּמְ
ת, ֶרׁשֶ מֹו ּבְ ֶלְחָיּה ּכְ קּוַע ּבְ י ּתָ ַאּפִ

ת ִביָקה ְונֹוֶאׁשֶ ּדְ
ת. ׁשֶ ֶ ּה ָעֶליָה ְלׁשֹוִני ּוְמַגּשׁ יׁשָ ַמּקִ

)ֵאיֶזה ֹמַח חֹוֶלה
ֶניָה ִנּקּוד ָמֵלא?( ד ֶאת ּפָ ִנּקֵ

יִתי ְלַאֶחֶרת, ַעם ִקּוִ ּפַ
ֶרת, ְקָצת ְמֻהְרֶהֶרת ִחּוֶ

ֶרת(. כֹוִנית יֹוֵתר ְמֻהּדֶ )ְוַגם ַהּמְ

יֹוָנִתי, ֵנֵצא ֶאל ָהְרחֹוב
ח. ּקָ ַבע עֹוֵבר ַהּפַ ׁשֶ ְוִנְרָאה ֵאיְך ּבְ

ְך. ּלָ יקֹות. ׁשֶ ה ְנׁשִ ַהְרּבֵ

]שלום לך אדוני המלך[

ֶלְך, לֹום ְלָך ֲאדֹוִני ַהּמֶ ׁשָ
ז, ת־ּפָ לֹום ָלְך ַיְלּדַ ׁשָ

ִית. ר ַעל ַהּבַ לֹום ְלָך ֲאׁשֶ ׁשָ
ה. ִצּלָ ָלִדים ְוַהּמְ ר ַעל ַהּיְ לֹום ַלֲאׁשֶ ׁשָ

ה ֶ ת־ְמַנּשׁ לֹום ְלִזיָוה ּבַ ׁשָ
ֲחָמָמה. ֶדיָה ּבַ ְלנּו ֶאת ׁשָ ּדַ ּגִ ׁשֶ

ה א' ּתָ לֹום ּכִ ׁשָ
לֹום ַהּמֹוָרה. ׁשָ

ַלִים? יר? ֵהיָכן ְירּוׁשָ ֵהיָכן ַהּגִ
ה ֶ ת־ְמַנּשׁ לֹום ְלִזיָוה ּבַ ׁשָ
לֹומֹות( )ְוַגם ְלַאֶחיָה ׁשְ

ֶלְך. לֹום ֲאדֹוִני ַהּמֶ ׁשָ
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ָקִרים, לֹום ֲעָבַדי ַהּיְ ׁשָ
יֶתם? ֵאיֹפה ֱהִייֶתם ּוַמה ֲעׂשִ

ה ֶ ת־ְמַנּשׁ לֹום ְלִזיָוה ּבַ ׁשָ
ּה.  ְבּתָ ָתה ָלנּו ֶאת ַמּצַ מֹוָתּה ִצּוְ ר ּבְ ֲאׁשֶ

לֹום ָלִקיק. לֹום ַנְבָחן, ׁשָ ׁשָ
לֹום יֹוָנה ְצחֹוָרה. ׁשָ

ם,  לֹום ְלֻכּלָ ׁשָ
לֹום. לֹום ׁשָ ׁשָ

]אבל הלב ממאן להינחם[

ֵחם. ב ְמָמֵאן ְלִהּנָ ֲאָבל ַהּלֵ
י, ּתִ , ּבִ ֲהֹלא ָיַדְעּתְ

ַע ב הּוא ְצַפְרּדֵ ַהּלֵ ׁשֶ
ְוהּוא ַמְצִחיק, ְוהּוא ְמַקְרֵקר,

נֹות־ֵחן. ְוהּוא ִיְפַקע ְלִרְבבֹות ּבְ
ֵחם. ב ְמָמֵאן ְלִהּנָ ֲאָבל ַהּלֵ

המחזור "עומק החיים" הוא מחזור השירים המוקדם ביותר של חנוך לוין. הוא הופיע 

ב"דף האחוריים" בשנת 1965. לא פירסמנו את כל המחזור, והעדפנו להשמיט 

חלק מהשירים. למשל את המרובע "מֹוטְֶקה ֶׁשּלָנּו ּבְַרנָׁש מְחֻּכָם/ ּבַּלַיְלָה יֵָׁשן ּבַּבֶֹקר 

הּוא ָקם./ ָהיָה לֹו אָח ְקצָת מְטֻמְָטם,/ ָהלְַך לִיׁשֹן וְֹלא ָקם", בחרנו שלא לפרסם; לא 

כל כך בשם איזו הבחנה בין שיר לפזמון, אלא בעיקר בשל הצורך להאיר באור עז 

את חנוך לוין המשורר. העדפנו להבליט את המיטב בשירים: "מֹות ָהאֲהּובִים עָלֵינּו/ 

מְנַעֲנֵעַ אֶת צַּמְרֹות אְַׁשָמֵתנּו ַהּסְבּוכָה/ ּומְַפֶּתה אֹוָתנּו/ לְאִמְֵרי־חֵֶׁשק וְִׁשּגָעֹון", וויתרנו 

על המוסיקליות הפזמונית או האירוניה המרדימות את הקורא בזמן הצלילה אל 

"עומק החיים", עוד לפני שהוא מגיע אל התחתית: המוות.



מִּטַעַם 19

עומק החיים 43

יהיו מי  ולומר שהנושא הגדול של המחזור הזה הוא המוות.  קל להתפתות 

שיתפתו לומר זאת על כלל יצירתו של לוין. גם בכך יש מן הבריחה. לא במקרה 

מבליע שם המחזור דווקא את התנועה בתוך החיים: לינארית עד כאב, כמו בשיר 

הפותח: "הבה נשקע בדמדומים עזים", "עד שיירד ענן הכבוד". אבל תנועה זו כבר 

אחוזה אצלו ביסודות המרד, למשל, ב"עד שיעלו ראשי הילדים" )הצד המואר של 

החיים אצל לוין(, ואולי בעיקר בניסיון להפר את הסדר הלינארי, "ּובְכֵן, נְִתּגַלְּגֵל./ 

ּגֹל נְִתּגַלְּגֵל,/ ּובְכֵן, ָהבָה נְִתּגַלְּגֵל". נדמה שהניסיון להפר את הסדר הזה מסמן את 

היבדלותו של חנוך לוין המוקדם מהמסלול הפואטי שהתווה מורו באוניברסיטה, 

נתן זך; לא המוות הוא שמאיין ובולע הכל, כי אם הזמן הנעדר, שלא ניתן לייצגו 

אלא בתנועה, שאף היא אשלייה, המכסה על נעדר גדול עוד יותר: המלים, או ליתר 

דיוק אין־אונותן של המלים בבואן לנסח את הזמן, למסמר אותו: "וְָהאֶָרץ זֶֶמר־

ּגַעְּגּועִים וְאָנּו חֲרּוזִים./ ָהבָה נְִׁשַקע ּבְִדמְּדּוִמים עַּזִים". 

נסו  הגעגוע.  נותר  כאן  הזמן?  נותר מהמלים המנסחות את  זאת  בכל  ומה 

להחליף את כל נגזרותיו של הפועל "להקיא" המופיעות בשיר "ושם ילד שיריים 

ולחייו שרוטות" בנגזרות המלה "געגוע".

סיגל פרלמן




