דב סדן

החורש ומשמרת קודשי
לכירורם של ציורי־שתייה ורישומיהם

אם בתוך אהלי על ;צועי אגועה
א

ומחמדי כלם על ;ך

בעבי החרש ,פרושה מן העולם,

עד אחד ;בואו ;חנו עלי דומם

בצל של-אלוןרם [I••.

משמרת אהבה וקדשה סביב מטתי
ומנו נשימותי האחרונות בחיק אל ח:י

והוא ,האיתן ,משטח קךמי זהב כלו,
והוא ,החרש ,הפקד למנות נשמות אפה

ושמור משמרת קדש סוד בתוליה

קטע הוא משירת "הברכה" לח .נ .ביאליק ,וכלולים בו
כמה פריטי שירה ,וראש להם השלישייה :חורש,
איתן ,משמרת ,שהמבקשם בשארי יציריו של
המשורר ,ימצאם משמשים אותה תעודה ,כשימושם כאן.
המעמד שהם מרכיבים בשירה חזיוגית גדולה כמו
"הברכה" ,הוא כמעמד שהם מרכיבים בשירה עממית
קטנה ,כמו ״בנכר״ ,שנאמר בה:
בעריסת כסף על מצע ךןד

האתרוג ;שן שנת עולל מתוקה.
וכשומר ראשו ,חבור הדס
עם ערבי נחל הלולב נשען
בקיר יגע -וסביבו הס!

ופתאם צנח גם הוא ויישן.
ובקפסת קסף על מצע רך

כמנות סגלות חמדה -
ונמצאו מחמדיו מקיימים בו במשורר מה שקיימו אבירי■
החורש בברכה ,גם משמרת־קודשו גם מניין נשמות•
אפו .שיר אחרון חוזר בו כקירובו של אותו לשון־מש•
אלה:

ומראות ;לדותי כלם על צבא חליפותם ;חד
עם־כל־;קומם סביב ינהרו דומם דרך נפשי,

;סלו עלי ארחות זהרם []...

ומה מופלא הוא ,כי כאן וכאן מבליחות ,בבניין ציוו
המעמד וחיטובו ,שתיים תמונות־יסוד איוביות( :א)
"יחד יבואו גדודיו ויחנו סביב לאוהלי" (יט,
יא); (ב) "בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חושך כאשו
הייתי בימי חורפי בסוד אלוה עלי אוהלי בעוד שוי
עמדי ס ב י ב ו ת י נערי" (כט ,ג—ד) .אבל מה שחשוב
במיוחד לענייננו עתה הוא כי גם בשיר־התפילה לשיבת׳
חזון־קדמת־ילדותו ,שילכד ראשית חייו ואחריתם ,נראו׳
את אבירי־החורש כפי שראינום במשמרת הברכה; הלא

כן יאמר:
עוד כל־;עךיו על־משמרותם ,אורגים צלליןזם חורי׳
לא נפקד מוזם זלזל ואחת מרשתותם לא נקרעה

האתרוג ;שן ובצדו לולב.
ודאי עניין הוא לענות בו ,כי בשירה החזיונית הגדולה
כוחו של האלון הרם ככוחו של החורש עומדים להם
לקיים את תעודתם ,ובשירה העממית הקטנה רפיונו של
הלולב אינו עומד לו לקיים את תעודתו ,אך כאן וכאן
התעודה תעודת משמר ,אלא שכאן הברכה וכאן האתרוג
היא משמרת־הקודש .אבל דין ליתן כעניין לענות בו
חטיבות־שירה שהן פרסונאליות באיתגליא ,והם השי 
רים "לא הראני" ו״אחד אחד ובאין רואה" .שיר ראשון
מפרש בו המשורר אפשרויות מותו ,וראשונה להן ,והיא
הקרובה ביותר למשאלת לבו:

היערים על משמרותם ,החורש על משמר קודש!— הרי
ציור שנעשה קניין לשוחרי שירה ,ונועדו לו רוב גל'
גולים.
ב
ובבואנו לומר מה בגלגוליו ,חובה שנקדים ונעיר׳ נ'
דרכה של השירה להעמיד את האילנות בחינת שומרי
סביביהם מצוי בשירת העמים ,ושירת העברים בכללי,׳
משכבר הימים ,אך מותר להניח כי מכוחו של ביאליל
הסעיף בשירתנו הרבה לאחריו ,וכדרכו של רוב שימוש
כדי שיגרה הגיע ,והיה משתחק ומתבלה עד־גמייא

החורש ומשמרת קודשו  :ציורי שתייה ויישומיהם
איאלא בא ,מדי פעם בפעם ,חידוש החוויה ומצילו .עצם־
וניתן להוסיף לה דוגמאות הרבה .ולעניין דוגמאות מבית
הזיקה לאותו ציור מובנת מאליה ,שהרי עמידתם של
תיסע ראשונה דוגמה מלפני כשני דור ,ושבה משמשים
אילנות ,כשל הרים ,שהיא עמידה יציבה ,כשם שהיא
גם הרים גם עצים בחינת שומרים ,והיא לנתן נטע
מייעדתם למעשה משמר ומשמרת בממשות ,כך היא
ס מ ו א ל י ("מחזה מול מחזה" ,׳הבוקר אור /תרל״ו,
מסגלתם לכך בשירה .ואם לסקור במרופרף תולדת השי 
עמ׳ : )271
מושים האלה ודרכם מתוך הסתפקות בשתיים דוגמאות,
נזכיר שירו של אלכסנדר פושקיו על עץ האנצ׳אר ,הוא
על המצפה כאנשי חיל,
עץ הרעל ,וכך פתיחתו:
סהרים ןעמדו ועצים רעננים,
B nycTbiHe naxjioft n CKynofi,
פר?ת המסך ^:ה הלןל,
Ha
noiBe, 3H0eM pacKajieHHoii,
ותדם האדמה רהסו השושנים.
AHHap, KaK rp03HMii HacoBoii,
Ctoht—oamh bo Bceii BcejieHHofi.
דוגמה זו כלולים בה כל יסודות השימוש המצויים —
37

שיעורו של הבית :במדבר נרפה וכילי [= מעורטל],
על קרקע מלוהטה ביקוד ,אנצ׳אר כשומר איום עומד
אחד [= יחיד] בכל היקום .והרי הוא לפנינו בשניים
תרגומים .תרגום ראשון ,של י .ליכטנבום (׳הצופה /ז׳

אייר תשכ״ב):
על אדמה לבנה מחם,
במרחבי ציה שממו,

אנצ׳ר בךמות שומר אים

נצב ,אחד במלא עולם הוא.
תרגום אחרון של יעקב ז״ק (׳מבחר שירים ליריים לפו־
שקין׳ ,תשכ״ז ,עט׳ : )75

יציבתם של ההרים והעצים בתוך חשכת העולם ודממתו,
והיא המבליטה את תעודתם ,הנגדרת כשל אנשי חיל.
וראיית ציבור אילנות כגונדת חיילים וכדומה מצויה,
ולשון  ,Trupp, Truppeשעיקר שימושו בחיילים ,יפול
אף באילנות ,גם בהקטנה ( Truppeiובדיאלקט ,)Druffei
וראה דוגמה־מבית — א .מ .ד י ק הכותב" :דיא וואונונג
האט דאן זייער פרוינדליך ארויס ביקונט פון אונטער
איינער טריפע (קופע) בוימער" ("דיא אלטע ליבע ראם־
טעט ניכט״ ,ווילנא ,תרל״ו ,עמ׳  .)25ושיעור הדברים:
מעון המשפחה ההיא נשקף ברוב ידידות מאחורי קבוצת
עצים.
ועניין ההרים כשומרים אתה מוצאו בשירת דור אחרון,
והדוגמאות מרובות ומהן ידועות למדי ,כגון של רחל
(״עם שחר״):

בלב מךבר שומם ,ערם,

מימין הךים כמשמרת,

בארץ צ;ה משכלת,

מרחבי שדמות לפני,

אנצ׳ר ,כמו זקיף אים,

וך־נים בי עשרים אביבי.

נצב ;חיד בכל החלד.
לענייננו עתה חשוב הבדל הגדרת תפקידו של העץ,

שהמתרגם האחד מגדירו :שומר ,והמתרגם האחר
מגדירו :זקיף ,שעתידים אנו לראות החלפתו של
מונח ראשון במונח אחרון ,עד שלשון אחרון נעשה
כמטבע הקבוע .ועתה נזכיר שירו של קונראד פרדינאנד
מאיר ,השם בפיו של הוטן ,בבואו לנווה,־מנוחה באי
שהקצה לו צוינגלי ,לאמור:

השורה האחרונה מדגישה את תכונת־החוויה שבציור
כחווית־נופה של ארצנו ,שמשניתן לה ביטוי געשה
כמטבע המצוי ,בייחוד מכוח־שילובו בשירי־זימרה• ולא
עוד אלא הציור של נוף מולדת ,שההרים משמרתו,
נראה בחינת ציור ידוע ,עד כדי התגרות חילופו בו ,וכן
משה בסוק בבואו לתאר עיר מולדתו בגולה (׳נחושתיים

והללויות /תשכ״א ,עמ׳ מט):
יש עיר במרחקים .אקזר אהבתי .אי׳?סי?•

Hier waltet Friede wie im Paradies
Die Wache halt ein Eichbaum diisterkuhn

אני לה בן הייתי-והיא לא אם•

הרים סביב לה-והיא לי לא משמרת.

Und farbt den kleinen Hafen diistergrtin

ן־׳5ויו של הבית :פה ישלוט ן = ישרה] שלום כבגן
^יז; שמור ישמור אלון נועז־קודר ,ויגוון את החוף

ברגיל משמשת מסגרת־ההרים כמסגרת משמר לציורם
של עמקי ארצנו ,אך הציור נתפשט לנופים שונים .וכן
למשל׳ בש,ר על ים המלה ל-י .מאניק (׳טריט אין

ס^י'נמ ]',הקטון כעין ירוק־קודר .והבאנו דוגמה זו
י ות אילנה ,האלון השומר ,כהיותו בשירת הברכה <

באגינען ,1955 /עמ׳ : )26

דב סדו
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הדוגמה האחרת ,שבה האילנות מקיימים תעודת

לרפן צו דךן ררסער מאמען׳

מרתם בתחום־זימונים צר אך רוגש של החי ,היא ל,
שפירא ("בשביל המופלא" ,׳משא׳ ,יג׳ תמוז תעכ"^

דארט צו זיין מיס איר צוזאמען,
נאד די בערב די אלטע וועכטער,

מיט די זין אץ מיט די טעכטער׳

בשביל המפלא,
שאילנות זקנים שומרים עליו

יא מיט אלע זין אץ טעכטער,

נקריתי אל עובר ושב,

קייכנדיקע פאר געלעכטער,

שיח ושיג דדה לי עם ןצוךים יסי־מו־אה.

ארעם איינגעקנופס אץ ארעם׳

לאזן קוועלן דיך פץ שטורעם.

ולעניין אילנות בייחודם לסוגיהם ,נועדו בעיקר אלד
שיציבתם מכשרתם לכך ,ולפי המקרא סבירה מועמדות!

שיעור הדברים :רצים אל אמך האדומה ,להיות שם עמה
יחד ,אך ההרים ,השומרים הזקנים [= הישנים] ,לרבות
הבנים והבנות ,כן לרבות הבנים והבנות ,המתלעלעים
מרוב צחוק ,זרוע שלובה בזרוע ,יעניגוך עונגו־של־סער.

של התומר ,אך דוגמאות שימושו במסגרת ציורנו לא
געשו הטיפוסיות ביותר ,והרי שתיים דוגמאות .ד,אחת
לש .שלום (״סירוב״ ,׳מאסף סופרי ישראל׳ ,ז: )58 ,
צוק #ל גבוה ,נאה #ל מדבר ,משמר של h?!1־,

ג
ולעניין אילנות דין להבחין בין קיבוצם ובין יחידיהם
לסוגיהם ,כשהצד השווה הוא הבלטת תעודתם ,תעודת
משמר ומשמרת .לעניין קיבוצם ,אילנות סתם ,ראה למשל
תיאורו של שלום עליכם (׳אין שטורעם ,,פרק " : )1א
שטילע פרילינגס־נאכט איו געווען די ערשטע נאכט פון
פסח .א שטילע ,א ווארעמע נאכט .שטיל ,ווי פארחלומט,
זענען געשטאנען די אי״ינגעשלאפענע הי_יזער .ווי סאל־
דאטן אויף דעו־ וואך האבן זיך אויסגעצויגן די בוימער
פון ביידע זייטען גאס .נאך נאקעטע ,אן בלעטלעך ,נאר
גרייט אויף אנצוקליידן זיך זייער זומערדיקע הלבשה".
לאמור :ליל אביבי חרישי היה ליל ראשון של פסח; לילה
חרישי חם .חרישים כחולמים ,עמדו הבתים הרדומים;
כחיילים על משמרתם נזקפו כלפי מעלה האילנות משני
צדי הרחוב; עודם חשופים ,בלא עלעלים ,אך מוכנים
ללבוש את לבושם הירוק ,לבוש־הקיץ.
וראה שתי דוגמאות־שיר; הדוגמה האחת ,שבה האי־
לנות מקיימים את תעודת משמרתם בבית־קברות ,והיא
למנדל טאבאטשניק (׳מענטש און זיין ארום׳ ,יוהאנס־
בורג ,תשכ״ג ,עט׳ ; )72

שטייען מצבות
אץ טרויער נעבוינן,

באדויעק מענטשלעכע דאליעס;
דערבך שטייען ביימער-
ארום די מצבות-

אפדוני ח#ן חמה על אפוד בד לבנה.

לוח של שחק ,מעץ של בדלח ,עם עץ נכור,
רשם תרם של לאו על ק#ת חרות עליונה.

הדוגמה האחרת היא לקהת קליגר בשיר ,שעניינו
שלושה עצים בבית־אלפא (׳די פרעסע׳ ,ב1אנ1ם אירס,
 7במאי : )1965
דרך תמר־ביימער

די דרך יונגשמאמיקע שומרים
קוקן צום פנים

פץ זונגעסונקענער בית אלפא
אץ גרץ סיוונדיקן עמק יזרעאל.
שיעורו של הבית :שלושהעצי־תומר ,השומרים צעירי■
הגזע ,מתבוננים בפני בית־אלפא שקוית־השמש ,בעמק
יזרעאל ■ירוק־הסיוון.

ד
הייחוד הבולט והמצוי הוא בשימוש הברוש ,שחוסנו
וזקיפותו עשוהו כשם דבר לשומר ולשמירה ,במט®
כבשירה ,ושעל כן הדוגמאות מרובות ויוצאות לבמר■
וכמה פנים .כן למשל ז .ש נ י א ו ר בעניין הערבות
הצופות לחתן (׳שירים׳ ,א ,עט׳ : )179

ווי שומרים ,ווי שטומע,

ושם אחורי כתפן מעל לצמות המפזרות,

אויף בידנע מזלות.

מתנשאים ברושים זקופים חדי־העטרות.

לאמור :עומדות מצבות ,כפופות עצבות =1אבל])
מצירות בגורלות אדם; לידן עומדים עצים ,מסביב
למצבות ,כשומרים אילמים למזלות עניים [= עלובים].

פטור סריסים נצבו שחומים ,קודרים גבהי קומה■
להיותם על הנאווה המררפות פה לחומה.

[14
ונן בהמשך השיר (שם ,עמ׳ :)181

החורש ומשמרת קודשו :ציורי שתייה ורישומיה□

!הברושים מאחוריהן בצבים מתעים שומרים
!^ם רגע מוסר־לחשם ואינם גומרים.
הקירבה והמרחק בין תמונתו של ביאליק ותמונתו
של שניאור נבלטים כמאליהם — כאן האלון שומר על
הברכה ,כאן הברוש שומר על הערבה ,והסימנים הני■

הנים בהם מדברים בעדם ,והם כמעט מקרבים אותם
לצמד־סמלים ,והמבקש להשלים חסרונו של הכמעט
,לך אצל שירו של יעקב שטיינברג ("טפוליה וברוש",
׳שירים׳ ,עט׳ רי) ,שנאמר בו:

כסות ואעלים היא כאחות הח.רךה

והוא לו ךמות כעלם גא זקוף ראע.

ושיעורו של הבית :שני הברושים אשר יד האם
נטעתם בחולות לכיש החמים ,לשני בניה בשווה ,לבל
תשכחם האדמה ,טלולת דמם ,נמשכים אל על ,כנרות
אפלים־תמירים .והיא דוגמה ,כיצד ניתן משל פשוט
להידרש על דרך סמלו של שיר ,שכוונתו לספר על

מעשה שהיה ,הוא מעשה רבקה גובר ,שנטעה שני ברו 
׳®’ 0לזכר בניה אשר נפלו ,והברושים הצומחים ועולים
מתוארים כצמד נרות ,שכמה לשונות רואים אותם כשם
דבר לזקיפות ,והגדרה כגון  kerzengeradeתוכיח .אבל
צמד־תכונותיהם של הברושים ,התמידות והאפלולית,
מעלה עליהם על הנרות תפקידם אחר ,תפקיד האבל
והזיכרון .כהשאלה זו אנו מוצאים בשירו של דוד
לויתן "שירים לימים נוראים" (׳משא /ערב יום
הכיפור תשכ״ת):

וכז־

ההר מאד דהוי

לברוש דמות נזיר קופא על חלומותיו,

ונרות־ברושים

ולבבה היא ,לב עלים ,תמיד חרד.

אולם מיצויו של עניין זה ,תפיסת יסודות־עולם כצמד־
ניגודים וכדמות שני אילנות שוגים ,אינו מענייננו עתה,
והרינו חוזרים למשל הברושים ,ככינוי הקופרסוס,
שמשניטע כדרך שניטע בנופה של ארצנו ,ממשותו
מייעדתו להיות דוגמת שיר וסמלו .ראה ,למשל ,מרדכי
ט מ ק י ן (׳אגד קט /תשכ״א ,עט׳ : )42

כמו נקקם אבלות
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מחכים לפלא חלום

ושמא פעלה בלי משים החלפת חריזה עלומה :ער 
ג ר ,ובכמה לשונות ער ושומר עולים ,כידוע ,בקנה אחד,
ואף המקרא מסייע ("לא ינום ולא יישן שומר ישראל").
ולעצם ההחלפה ראה ברוך כ צ נ ל ם ו ן (״גיל ערירי״):
אני ישן־ולבי נר

דולק בלןלה נר אבלי.
חללי ביום קברתי

נצב משמר ברועים,

ועתה בדד נשארתי

כלי נוע בחשרת אורה;

עם גילי.

אמנם כלם קדושים

כל הנופלים במכורה.
הציור של הברושים הנטועים על קברי נופלים ,והוא
כציור של משמר אבל ,מזמן כמאליו את דימוים כנרות,
יהם׳ על יציבתם תקיפותם ,כנרות אבל ,וכן למשל
נשירה של רחל ק  1ר ן ששמו :״ציפרעסן״ ,כלומר:
נחשים (׳די נאלדענע קייט ,1967 /חוב׳  ,60עט׳ : )481

אני ישן  -ולבי נר

דועך בלילה .הה ,נרי!
בשנתי אני יודע:

גיל־גאלתי דומע
ערירי

י' ציי* ציפרעסן,

ייאס ס׳האט דער מאמעם האנט פארפלאנצט,

אילנות כאבלים מצוי ,וכשם־דבר לו הערבה,
המתוארת באבלה ובכיה ,וכן כינויה בקצת לשונות
.wwrzba phcz4ca, Trauerweideואף בלשוננו בשני
דור אחרונים :ערבת בכות ,מתוך הסתייעות בתהילת

־’ ס׳ז?ל יי ערד ,באטל׳ט מיט זייער בלום,

על נהרות בבל .אך דומה יותר לציותו ,ציור הברו 
שים האבלים׳ י,וא ציוי י,אוינ’ם יזב1דם^כ™
בשירה של אניטה דרוסטה־הילסהוף העיר

 1טונקעלע ,שלאנקע ליכט.

בים״ ,וכך בערך שיעורו:

אז הייסע זאמדן פק לכיש,
פאר ניידע צוגלייך,

יישט פארגעסן,
? Isייך צו דער הייך,

דב סח
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קי אתים ,שחיפים ,שבים

מתארכים ,קרניים אחרונות יוקדות ,וענקי-אורנ
רים בבקעה בקתי' קטגה ,וכן ל'

כאבלים על ק?ר׳

היימען /תש״ט ,עט׳ : )2

עורב 3מךט נוצותיו

ר1ז1י ('5i

אק ווערבעם וויינערינס ,א וקיטע שורה,

בדד יתגרו ??ה

ווי טרייע וועכטער אין א שטרענגער גלייך,

לדימוי הנרות כדי לראותו בהרחבתו ,היא
^ני•׳
מתוך העמדת הטבע כבית מקדש-מ .מ .שא פ ר

זיי סודק זיך אין טרויער־רויש ניט קלארן,

(׳אויף מיין פידעלע ליד ,1966 ,עט׳ : )41

נאר מיר אבער כישופט דער וואלד״מקום קדוש

מיט זיתע טאפאלן־מנורות
וואט ציק די צורינן ,ווי הענט ,צו די הימלען
אק לרבן מיט לעבעדיקע בלעטער־געשעפטשע דעם
בורא

און שאטענען אן אומעם אויפן טייך.
לאמור :וערבות בוכיות שורה רחוקה ,כשומרים נאמניפ
בקו מישרים חמור ,מסתודדות בהמולת עצב מעומ!"
ומטילות צל עגמה על הנהר (או :על האגם)• וכן אנוה■
ס ו צ ק ב ר ("א חלום פון א גאלדשמיד" ,׳די גאלוענן
קייט׳ ,1960 ,חוב׳ : )37

ס׳באגלייט מיך פאזע מידע בייטן,

פאר אלע געשענקטע פארמעגנס

א האלבן וועג-דער שומר אלעאנדער,

פאר זק אץ פאר ווינט און פאר רענן.

און אויך די שוואלבן סטרונעדיק באגלייטן.

לאמור :אך לי קוסם מקדש־היער במנורותיו־צפצפותיו,
הפושטות את ענפיהן ,כידיים ,לשמים ומהללות בלחש־
טרפים חי את הבורא על כל מתות־היש ,על שמש ועל
רוח ועל גשם.
ומשראינו את הצפצפה בכך ,נוסיף לה את אחיותיה,
קודם כל את אחותה ממש ,כפי שהראה אותה ז.
ש נ י א ו ר ("קארשן" ,׳ 40יאר וכו״ ,עט׳ : )16
ארוס שטייען טאפאלן־-ווי שומרים פון גארטן,

ווי כהנים גדולים אק גרינע טליתים,

די צודיק געשפיצט אק געשטרעקט צו דעם הימל,
אק דוכנען אייביק אק בעטן אן ווערטער:
מער שטראלן דעם גארטן ,מער שטראלן.

לאמור :מסביב עומדים עצי צפצפה שומרי־הגן ,ככו־
הנים גדולים בטליתות ירוקות ,הענפים מחודדים וזקו־
פים לשמים ,והם מברכים תמיד ומתפללים בלא דברים:
יותר קרניים לגן ,יותר קרניים .ואילו יעקב גרופר
(׳אין שאטן פון א שטיין׳ ,בוקארעשט ,1934 ,עט׳ : )69
דער וועג ווערט נל?יך אק ברייטער ,א בריטשקע קומט
צו סל?ען,
דא שפרימען קליינע י?נגלעך ,דערהיצט ארום א גרוב,

די שאטנס ווערן לעעער ,די לעצטע שטראלן גליען,
אק ריק״סאסנעס היטן אץ טאל א קליינע שטוב.

לאמור :מלווה אותי לאורך ערוגות ליאות ,מחצית הדון,
השומר ההרדוף ,ואף הסנוניות כעין המיתר תלווינה.
ו
ולעניין הברושים ,הרי סמלם־תפקידם נתחזק להם מתון
שזקיפותם סייעה לתמורה ,שכבר העמדנו עליה ,היא
תמורת כינוי שומר בכינוי לשון זקיף ,כלשון שהגדרתו
עולה מלשון המשגה" :ובעקבו של עם מעמידין זקיפים
לפניהן ואחריהן וכשילים של ברזל בידיהן וכל המבקע
לחזור הרשות בידן לקפח את שוקיו שתחילת ניסו
נפילה" (סוטה ח ,ו) .ופירשנו מקורו של הכינוי ,ני'
להדגיש את החליפה הסמאנטית ,כפי שהיא מובלעת

בשימושה של רחל ,המתארת את עצמה בחינת שומוו
על גן וציציו ,שהצגתם כדרך השאלה ("פרחי אולי״):
ול;לה בלילו-זקיף על המשמר
בשערי הגן ללא לאות

סבותי על ציצי בפני רוחה הקר,
רוחה של ודאות.
אבל השימוש המצוי מדמה את העץ ,וביותר /,
הברוש כזקיף ,וכן יעקב פיכמן בש,רו "אילנ'ה
בלילה״ (׳פאת שדה /תש״ה ,עט׳ : )45

מה ?יף מאילנות בליל - ,משמע
צמחם רוגש בצל ,ולא יחדל?

לאמור :הדרך מישירה ומרחבת ,כרכרה באה ביעף פה

ברושים זקיפי גבולות כהים ,בלי נוע

קופצים נערים קטנים מלוהטים מסביב לבור ,הצללים

?שגו שותקים ובד בם לא ?בטל.

[]g

החורש ומשמרת קודשו

ןעד היכן הגיעה החלפת השומר בזקיף ,אתה למד מתוך

עירו של אליהו מיי טוס המתאר ,כביאליק לפגיו
ןנלשונו ,את הלולב בחינת שומר ,או שומר ראש ,של
האתרוג (׳בלדות מנוף הילדות /תשי״ד ,עט׳  ,)108אד

יאמר:
עם גם בקפסה של ^סף האתרוג מונח בקדש,
על מצע ’,קנבוס ,והלולב  -זקיף נשען לפתל,

וכל הבא אל הספה מברך את האתרוג בדחילו
ולתיאור הברוש כזקיף ראה ש .ט ש ר נ י ח  1ב ס ק י
המתאר נופה של ירושלים — לפנינו קבוצת אילנות,
ובכללם האורן והברוש ,וזה נאמר בו ("רוצה את
לשמוע״):

שני לו הברוש-וגם הוא בנגונו
נמתח כזקיף ,מתנודד על כנו,

בלו מודפח ,קובל כלפי על.

ציורי שתייה ורישומיהם
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כענבי כחול בירק טרפי השער

ברושים נצבו שירי ,עצרת ברוש
וראה מקבילתה בפרוזה כפשוטה והיא לש .ב ן ־ צ י ו ן
(״הלבן״)" :לבדי אני מטייל לפני שער זה ושני זקיפיו

הברושים הדוממים — מתקרב ומתרחק".
ריבוי השימוש בתמונת הזקיף עלול היה לעשותה
ואף עשאה מוסכמה נדושה ,בייחוד לאחר ציפופם של
מטבעות־הלוואי שלה ,וכדוגמה שירו של משה בן־
מנחם ("בתוך הגן"' ,הפועל הצעיר /יח׳ שבט
תשכ״ב):
סבר ברושים בעלי נוי וקומה,

צמרתם נטרה והולכת רומה,
ל;ד דרך נצבים וחזותם כחומה.

על משמרתם מול שערי שחקים,
דם ;עמדו כזקיפים ענקים,

אמת ,לא מצאנו פה לשון שמירה ,אלא מתיחה ,שמתוך
שהיא סמוכה לו לזקיף ,היא כמעלה אותו ציור של
"וא״ו שצריך למימתחיה כזקיפא" (מגילה יז ,ע״ב).
ומובן ,כי מתיחה אינה אלא המשכה של זקיפה ,כשם
שזקיפה היא אחותה של יציבה ,שכן לשון ניצב מובלע
נו גם ציור שימוש בלשון מקרא גם תמונת שימושו
בלשון חכמה ,היא חכמת ההנדסה ,שהניחה לשון ניצב
לעניין  ,perpendiculועירוב זה מכוון גם בשימושי־

השירה .והרי מעט מהרבה — א .ש .ש ו ו א ר ץ ("לעת
ערב״ ,׳שירים /תשי״ט ,עט׳ : )301
וטוב ה;ה לעיף מלהבים
®ל יום להנפש מול שקיעה בין ברושים נצבים
או ודובבלגלעד (׳פריחת האדנים /עט׳ :)55

הברושים נצבו על הסף
והרכינו ראשם לשביל
יצלם הסעיר בגיל

;קשיבו; ,שקיפו ,סוקרים מרחקים.
דומם הפרדס ...אך דומה ,השומרים

חרש קוראים זה אל זה ואומרים:

אנו את השמןם עונקים וקומרים.

ודומה כי הרגשת ציפופם של המטבעות ,שנעשו שיגרה,
ליחשה לו למשורר ,שיבליע תוספת של חידוש ,והיא
תמונת השומרים הקוראים חרש זה אל זה ,שזיקתה
לקדושה של שבת ("סוד שיח"" ,קרא זה אל זה ואמר")
מעמידה את השומרים כמלאכים ,ושמא ממצע עניין
עיר וקדיש שלשון עיר מתפרש ?ר ,ואין כאן המקום
להאריך.
הצד השווה בדוגמאות שבדקנו בהן הוא בכובד הראש
של שימושן וכוונתו ,אך יש ,כמובן ,דוגמאות לחילופג
הנוגע בתחומו של השחוק .כדי לעמוד על כך ,ראוי
להקביל מכאן תמונה רחוקה ,והיא למנדלי בספר
זכרונותיו" :עומדים עמודים של פנסים ,של טלגרפים,
של טלפונים ושל חשמל ,עומדים כנטורי־קרתא על

חיחית תמה
זהובת כנף.

משמרתם בחוצפה כלפי שמיא" ,ומכאן תמונה קרובה,
והיא לשלמה צמח (׳שנה ראשונה /פרק "מן הפרט
אל הכלל״)"■ :רואה אני בן אדם סרוח לכל אורכו על

ויומי,׳ כי תמונת הברושים על משמרתם באה על'יי? כשהיא משמשת סמלה של השירה עצמה; וכן,

המיטה ,ישן ונוחר ,ורגליו יחסות ,ושני מגפיים ,כשני
זקיפים על משמרתם עומדים בצדו" .כאן נעשה דומם
שתחילתו צומח (עמודים) ,וכאן נעשה דומם שתחילתו
וזי (עור מגפיים) בחינת שומרים ,ופלפלת ההומור

י׳ ש .שלום (׳פלא גמע /תרצ״ד ,עט׳ ה),
חרוזי הפתיחה של שיר הפתיחה ,אחד מלעיל
מלרע ,הם חרוזי השיר כולו .וכך לשון הפתיחה:

מנצנצה מאליה•
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דב סדו

ברכה ,ולא עוד ,אלא שנראית כממצעת תמונה של ר1זו
זובאחרונה נחזור לראשונות ,והיא נקודת־הפתיחה של
עיוננו עתה — תמונת ביאליק :האלון שומר הברכה,
ונראה כגלגולה בשירה של לאה גולדברג (׳על

המשמר׳ ,ערב ראש השנה תשכ״ג):

אינך מבקשךבר-

(׳שירת רחל׳ ,עמ׳ קנד):
ילשוב ולחיות

את בילד הברוך קול אתמול-
הוי ,אתה ,אילני...

הוי ,אתה ,אגמי התכל...

לא את העץ הזה
העומד זה עשר (מים

כזקיף על משמר,
לא את הדרך הזאת,

אשר מקץ עשר ימים
הרעה עד סף ביתי,
לא את הדמות הצלולה
בזעם שנתי.

אם ליטול את השלישייה עץ — דרך — אגם ,ולפסוח
על האמצע :עץ — [דרך] — אגם ,ניתן להעמידה על
צמד עץ — אגם ,ולראותו כבבואה־דבבואה של אלון —

כאן וכאן משקע של חוויה רחוקה־קרובה ,אלא שכאן
האגם ,שמילט את עצמו לתוך החלום (ואפשר שתינח
שנתי ,כלומר :השינה שלי ,מסתתרת מאחוריה תינח
 <cohשהוראתה יוצאת גם לשינה וגם לחלום) ,שוג
אינו מבקש ממשו של היום ,כניגודו של לילה; וכאן
האגם הכחול ,שמילט את עצמו לתוך הזיכרון ,מבקש אח
ממשו של היום ,כניגודו של אתמול.
אולם אם לחזור לתמונת השתייה של ביאליק ויסו
דותיה ,הרי ניתן למצוא גלגוליה בו עצמו ,ולא בשל
עצמו בלבד ,אלא בשל אחרים ,ובעיקר במעשה תרגומו
של ׳וילהלם טל׳ לשילר ודרכו בו — אך עניין זה קובע
פרשה לעצמה.

האוניברסיטה העברית ,ירושליס.

