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סוס ושמו פחד
על :רבקה מרים :מקרוב היה המזרח
שירים .הוצאת כרמל ,ירושלים ,תשנ"ו.
מאת :יהודה ליבס

רבקה מרים ידועה משכבר כמשוררת עזת ביטוי ורגש ,אך בספר החדש הגיעה היא ,כמדומני
לשיא חדש .סוד כוחם של השירים הוא במיזוג שבין החזותי לבין המופשט .אלה שירים קצרים
וציוריים )ניכר במשוררת שהיא גם ציירת(.

כל שיר מכיל גם תמונה ,אך אלה תמונות

סוריאליסטיות ,שפאה אחת מפאותיהן נשארת פתוחה ואינה ניתנת לציור .פאה זו מושלמת
בעזרת רעיונות מילוליים ,שגם הם ,מצדם ,אינם מתמצים בתחום המופשט ,וזקוקים לציור
ולרגש כדי להגיע לידי שלימות .הציורים מייצגים האנשה של מושגים ,כגון :ים ,בכורה ,
יתמות ,עתיקות ,פשטות או פחד ,שהוא גיבורם של כמה שירים ,כגון זה ,הנקרא ואת הפחד
לכדנו:

וְ ֶאת ַהפַּ ַחד לָ כַ ְדנוּ לְ ָר ְתמ ֹו לְ מֶ ְֶרכַּ ְבתֵּ נוּ ֶ /שׁיִּ ְד ַהר לְ פָ נֵינוּ ְבּ ַשׁעֲ טָ ת ֹו ַה ְמּבֻ יֶּתֶ ת ֶ /שׁבָּ ְשׂמ ֹו
וּד ָרכָ יו נִ לְ מַ דִ ,ה ְצ ַטנְּ פוּת ֹו ִמ ְפּנֵי עַ ְצמ ֹו  /בּוֹא ֹו
נִ לְ מַ ד לָ ַדעַ תֵ ,ריחַ פָּ תוּח ֶשׁל טֶ ֶרם ְ /
וּמגַּע
ַהמּתרפֵּ ק אֶ ְצלֵנוְּ ,בּחָ ְטמ ֹו ַהלַּ ח  /לְ ִהזּוֹן ִמ ְמּז ֹונֵנוּ ַהפָּ רי ,מָ זוֹן ֶשׁ ְדּמוּת ֹו כִּ ְדמוּתֵ נוּ ַ /
ֹאחז ,י ַָד ְענוּ ַ /רק
ַהפַּ ַחד כַּ מַּ גָּע ָה ַרֶ שׁל ָהאֹפֶ ק  /כְּ ַמגַּע ַה ִמּזְ ָרח  /א עוֹד ְבּ ֶרסֶ ן אוֹת ֹו נ ַ
הוּא או ָֹתנוּ יוֹלִ י / וְ כָ  נִ ְהיֶה לְ אַלְ פֵ י ְרבָ בָ ה.
תמונת הפחד כאן אופיינית לציוריה של רבקה מרים בשירים רבים .הפחד שהופך סוס
מבוית ככלב ,רך ומצטנף ,מבטא דבר והיפוכו .האנשתו )או יותר נכון ,הפיכתו לסוס( של הפחד
מאפשרת לכאורה להשתלט עליו ,לכבוש אותו ולהופכו לכח מועיל המצעידנו אל העתיד .אך
בכל זאת נשאר הוא פחד .סוס-פחד זה הוא דימון מפחיד .רק לכאורה לכדנהו ואנו מכוונים את
צעדיו ,בעצם הוא זה שמכתיב לנו את דרכנו )"לא עוד ברסן אותו נאחז ,ידענו  /רק הוא אותנו
יוליך"(.
לא רק תמונה יש כאן ,אלא גם מיתוס ,המבטא מציאות עמוקה ,מציאות נפשית
ומציאות לאומית .כדרכם של מיתוסים גם הוא נבנה מאבנים עתיקות ,מנכסי רוח קולקטיביים.
כפי שמתברר מהשוואה לשיר אחר בקובץ ,השיר פחד יצחק שיובא להלן ,יש לפחד זה גם שם
פרטי )או אולי שם משפחה( :פחד יצחק .שם זה מקורו מקראי .בתנ"ך )בראשית לא ,מב( זה
כינוי לאלהי ישראל ,וכאן זה גם אל וגם היפוכו :רגש של פחד .ברקע השיר מצוי גם הסיפור
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המקראי על יצחק ורבקה ,והוא רמוז בשורה האחרונה" :וכך נהיה לאלפי רבבה" ,המעתיקה
אותנו אל הברכה שנתברכה רבקה אמנו לפני שיצאה לפגוש את יצחק ולהנשא לו" :אחותנו את
היי לאלפי רבבה" )בראשית כד ,ס( .המשוררת ,ששמה רבקה ,בודאי מתכוונת כאן לעצמה וגם
לאיש מסוים ששמו יצחק ,שלו מוקדש הספר .למיתוס יש ,מסתבר ,גם רובד אישי ,אך הוא סגור
בפנינו ,קהל הקוראים ,ולא לנו הוא נועד .אבל יש כאן גם רובד כללי יותר .לא בכדי מנוסחת
שורה זו בלשון רבים" :וכך נהיה לאלפי רבבה" .היא חוזה אפוא עתיד מזהיר לעם ישראל ,אבל
אין לשכוח שאֶ ל עתיד זה מובל הוא דווקא על ידי הפחד הרתום למרכבתו.
אולי יש לפחד גם הקשר יותר קונקרטי ,והוא רומז ליחסינו עם הערבים ,המעוררים
פחד בלב הישראלי גם כשהם כאילו מתרפסים ורתומים למרכבתו ועושים את עבודתו .אולי
התגנב ספק ללב המשוררת בשאלה מי כאן מוליך את מי .לא במקרה מגעו של הפחד הוא
"כמגע המזרח" .הוא המזרח שנזכר גם בשם הספר ,השאול משם אחד משיריו ,הנקרא מקרוב
היה המזרח:

ימת ָהעַ יִן נוֹבַ עַ ת  /עֲ ִצימָ ה ַעד לְ עֹמֶ ק
ידת ֹו מֵ עֲ ִצ ַ
ִמ ָקּרוֹב ָהיָה ַה ִמּזְ ָרח כֵּ הֶ ה  /נִ כָּ ר ֶשׁ ְיּ ִק ָ
ַהצֵּ ל ַ /הצֵּ ל ֶשׁא עוֹד ְמלַ ֶוּה הוּא  /כִּ י ָחסֹן וְ לוֹהֵ ט וְ אֵ ינֶנּו אֻ כָּ ל // .לוּ אֵ ל לְ ַמ ְרגְּ לוֹת
יהי אוֹר.
ַהצֵּ ל י ַָשׁב  /כִּ לְ מַ ְרגְּ לוֹת ְתּאֵ נָה א ֹו גֶּפֶ ן  /וִ ִ
המזרח ,כמו פחד יצחק ,מסמל את האלהות ,מקור האור .ניכר ,אומנם ,שאור זה מקורו
בחושך ,בעצימת העין ובצֵ ל ,אך בכל זאת אור הוא זה .אכן ,לפי מקורות רבים של המיסטיקה
היהודית והכללית )בעיקר המיסטיקה הניאו-אפלאטונית( ,האור העליון חושך הוא .גם זכר
הסנה שאיננו אוכּל הוא סמל דתי חיובי .אבל למזרח זה יש גם צד שני ,הוא חשוך ומפחיד כמו
ארצות המזרח המוצפות שמש ואויבים .הצל ,שמטבע ברייתו נועד ללוות ,כפי שהסוס נועד
לשרת ולמשוך ,הוא חסון ולוהט ואיננו אוכּל ומפחיד.

אך מקור הפחד בעצם איננו חיצוני,

והוא תלוי בגישתנו אל הארץ ואל החיים .לוּ כאל היינו ,היושב לבטח בצל גפנו ותאנתו ,אז
באמת היה אור.
בשני שירים נוספים השייך למחרוזת שירי הפחד ,פחד יצחק והפחד ,ראה יצחק )שניהם
סמוכים גם בספר( ,היחסים הסימביוטיים בינינו לבין פחדינו מסתבכים עוד יותר:

ֵיהם י ְַח ָדו / .וְ עֵ ינָיו כֵּ הוֹת .וְ עֵ ינֵי
וְ ַהפַּ חַ ד אוֹת ֹו ָחנַן .וַ יְ ִהי ל ֹו ַהפַּ ַחד לְ ֵר ַע / .וַ יֵּלְ כוּ ְשׁנ ֶ
וּב ְהיוֹת ַהבָּ ָרק ִמ ְתנוֹצֵ ץ ִ /בּ ְהיוֹת ִי ְצחָ ק אוֹמֵ ר "מַ אֲ כֶ ֶלת" ָ /היָה
ַהפַּ חַ ד ְבּ ִהירוֹת ְמאֹדִ / .
אָרץ/ .
ַהפַּ חַ ד אוֹמֵ ר "מַ גָּל .לִ ְק ָראת ֹו מָ לְ אָה ַה ִשּׁבֹּלֶ ת / .וְ ֵריחֵ נוּ כְּ ֵריחַ ָשׂדֶ ה .ע ֹו ֶלה ִמן ָה ֶ
יה".
אָרץ / .עַ ד מֵ עֵ בֶ ר אֵ לֶ ָ
עוֹלֶ ה ִמן ָה ֶ
נוּע/ .
אַב ָר ָהם / .הוּא ַה ַטּלְ טֵ לָ ה ַהגּו ֶֹרמֶ ת לָ ַ
אָביו / .וְ הוּא אֲ ִבי ְ
ַהפַּ חַ דָ ,ראָה ִי ְצחָ ק ,הוּא ִ
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אָבי / .כָּ מוֹ אֲ נִ י כָּ פוּף ִבּ ְתנוּפָ ה.
יקה // .פַּ ַחד ,אָמַ ר יִ ְצחָ קַ ,א ָתּה ִ
הוּא ָה ַע ְמקוּת ֶשׁכֻּלָּ הּ יְ נִ ָ
וּשׁנֵינוּ נָרוּץ / .וְ ִע ָמּנוּ יַעֲ קֹב .גַּם הוּא יַלְ ְדּ / .וְ יָרוּץ ַהמַּ לְ ָאִ .בּכְ ָנפָ יו הוּא
ָ /האוֹת יִ נָּתֵ ןְ .
אָביַ / .רק ִא ְתּ אֲ נִ י
אָמר יִ ְצחָ קַ ,א ָתּה ִ
יָרוּץ / .וְ יָרוּץ ַהסֻּ לָּ םְ .בּ ָצהֳ לָ הִ .בּ ְצ ָע ָקה // .פַּ חַ דַ ,
אָבוֹא ְבּ ִר ְב ָקה.
בשיר הראשון הפחד ממלא את מקומו של אברהם ,אבי יצחק ,ההולך עם יצחק אל
עקידתו .למרבה הפלא דווקא הפחד הוא המרגיע והמשקיט את פחדי הנעקד .כשיצחק אומר
את השם המפחיד "מאכלת" ,מתקן אותו הפחד ,ומפרש את כלי השחיטה כמגל ,סימן לקציר,
לפריון ולגאולה .קשה להניח שיצחק השתכנע מדברי הפחד ,ושיכך את פחדיו ,כי ,ראשית,
הפחד אינו מכחיש את עצם עובדת העקידה הקרובה ,אלא מפרש אותה לטובה; ושנית ,האם
אפשר להירגע משמיעת דברים שנושא פחד?

ואם יצחק כך ,בודאי גם בודאי גם רבקה

המשוררת ,וקהל הקוראים .שכן הגאולה הכרוכה בעקידה ופחד נוגעת גם להם.
המשמעות הכללית והלאומית מתחדדת יותר בשיר השני .כאן גם אבהותו של הפחד
נעשית כללית יותר ,כיאה לכינוי האלהי "פחד יצחק" .הוא איננו אברהם ,אלא אביהם של
האבות כולם ושל כל בניהם.

הוא מקור כל מעשי ישראל ומחשבותיהם .מקור עמקותם

ויניקתם ,מקור תנופתם וריצתם ,ואף מקור אהבתם וגאולתם ,הנרמזת כאן בשורה האחרונה "רק
אתך אני אבוא ברבקה" )אם נתעלם ,שוב ,מן הרובד האוטוביוגראפי שגם אליו רמזה כאן
בוודאי המשוררת(.
שניות דילקטית כזאת באשר לתפיסת הגאולה אפשר למצוא גם בשירים נוספים ,כגון
בשיר הבית:

וּבלְ עֲ דֵ יהֶ ם ִי ָשּׁאֵ ר אַף הוּא חֶ דֶ ר פָּ רוּץ
כְּ ֶשׁנִּ ְבנָה ַהבַּ יִ ת י ַָד ְענוּ ֶשׁחֲ ָד ָריו יַעַ זְ בוּהוּ לָ לֶ כֶ ת ִ /
וּמ ֻרוָּ ח ֶ /שׁ ִיּטֹּשׁ עַ ְצמ ֹו וְ יֵצֵ א ,לָ לֶ כֶ ת ִממֶּ נּוּ וְ ָהלְ אָה  / -בַּ חֲ לָ ל ֹו נָבוֹא לִ ְמ אָז נו ָֹרא.
ְ
השורה האחרונה רומזת כמובן ל"אדון עולם"" :ואחרי ככלות הכול לבדו ימלוך נורא".
מלכותנו דומה אומנם למלוכת האל ,אבל הזמן המיועד לה הוא דווקא אחרי חורבן העולם
וכליונו .שיר זה הוא כעין המשך לשיר החדר הריק בקובץ הקודם של המשוררת ,שנקרא מקום,
נמר )הוצאת כרמל ,ירושלים תשנ"ד( .השיר ההוא פותח בשורותְ " :שׁמַ ע יִ ְשׂ ָראֵ לְ ,בּ ַמעֲ ַמ ֵקּי בֵּ יתֵ נוּ
ִ /מ ְתגו ֵֹרר לְ בַ דּ ֹו ַהחֶ דֶ ר ָה ֵריק" .אך דומני שהשיר החדש אף הרחיק לכת ,ועשה צעד נוסף אל
מעמקי הניהיליזם הדתי.
השבר הפרטי והלאומי ,ואף הגאולה הפרטית והלאומית ,אחד הם אצל רבקה מרים ,המזהה
העם הנגאל ,אלא גם ִעם הגואל .כך הוא ביתר שאת בשיר הנקרא ירושלים:
עצמה לא רק ִעם ָ

רוּשׁלַ יִ ם"  /הֻ כְ ַר ְח ִתּי לִ גְ לוֹתָ .הלַ כְ ִתּי ָה וּבָ כֹה/ .
אַחר ֶשׁ ְקּ ָראָנִ י ִבּ ְשׁ ִמי ַהחֲ ָשׁ ִאיְ " ,י ָ
לְ ַ
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יצית וּלְ ז ֶַרע / .כִּ סֵּ א ֶשׁא אֵ ֵשׁב עוֹד ָעלָ יו /
ְילָ ִדים ֶשׁא אֶ ְהיֶה עוֹד ִא ָמּם  /הֻ ְפ ְרדוּ לְ בֵ ִ
ִה ְשׁ ִרישׁ לְ אֶ ֶרזַ / .מטֶּ ה עֵ ירֹם ִמנָּחָ שׁ וְ ַתנִּ ין  /עַ ל ַהחוֹל ְבּחָ ְפזָה ָר ַשׁם ְ /שׁמו ַֹתי ַהמֻּ ָתּ ִרים,
ַהגְּ לוּיִ ים  /כְּ דֵ י ֶשׁ ָאשׁוּב.
עלי להתנצל כאן על גילוי אלהותה של המשוררת ,שכן לפי השיר מסתבר שגילוי כזה,
בפי גבר אלמוני ,הוא שגרם את הגלות ,או הפירוק )אך גם למדפיס יש חלק באשמה ,כי הוא
שהוציא שיר זה לאור העולם(.
האלהות היא גם חזרה אל האין שקדם למציאות ,ושיישאר גם אחריה ,כפי שמקווה
המשוררת בשיר קידוש:

אַר ְצ ,כִּ כְ לוֹת אֲ בַ ק ְצבָ אָםִ / .בּ ְבלִ ימָ ְתֶ א ְת ַקדֵּ ש.
אַל ִתּכְ לֶ ה כִּ כְ לוֹת ָשׁמֶ י / ,כִּ כְ לוֹת ְ
האין הוא אלהי ומלא הוד ,וככזה הוא מתואר גם בספרות המיסטיקה והקבלה .אך מצד
שני הוא מייצג גם מוות וחידלון .הוא גם איננו רק נחלת המשוררת ואלהיה .בשיר גיליתי לדג
מיוחסת תכונה זאת גם לדג השותק:

יתי לַ ָדּג ֶאת ְשׁמ ֹו ַהשּׁוֹתֵ ק / .הוּא ָהגָה אוֹת ֹו ְבּ ִפיו ַ /עד ֶשׁ ָקּ ְראוּ ַהמַּ יִ ם ְשׂפָ ָתיו  /עַ ד
גִּ לִּ ִ
דּוּתם ְבּעָ נָןְ ,בּ ַהכּו ָֹתם בַּ חוֹף ְ /בּ ִה ְתי ְַבּ ָשׁם לְ אַין / .וְ ָהאַיִ ן א
ֶשׁהֵ ִפיצוּ ַהמַּ יִ ם ְשׁמ ֹו ְ /בּ ִה ְת ַא ָ
י ַָדע לְ בַ טֵּ א ֵשׁם ַה ָדּג  /הֲ גַם ֶשׁ ֵשּׁם שׁוֹתֵ ק הוּא.
האין והמוות אינם רק שלמות אלהית .בשיר החלקיות נתקבצה הם דווקא חיסרון
וחלקיות מושלמים ,שאף מושלָ מותם לא תוציאם מכלל מוות וחיסרון ולא תביאם אל השלמות:

יא א נוֹצַ ר ַה ָשּׁ ֵלם ִמן ַהחֲ לָ ִקים
יה וְ א נוֹצַ ר ַה ָשּׁ ֵלם  /הֵ ָ
ַהחֶ לְ ִקיוּת נִ ְת ַק ְבּצָ ה לְ כָ ל חֲ לָ ֶק ָ
יא / א נוֹצַ ר ַה ָשּׁלֵם
יהם תּוֹאֲ ִמים ,הֵ ָ
מּוּק ֶ
ַה ְמקֻ בָּ ִצים ,הֲ גַם ֶ /שׁגּ ְֻמחוֹתֵ יהֶ ם תּוֹאֲ מוֹת וְ חַ ֵ
וּכבָ ר ַהחֶ לְ ִקיוּת
יבים אֶ חָ ד לְ אֶ חָ ד  /כְּ מַ נְ גִּ ינָה ,כַּ ְבּ ִריאָה ,כְּ מַ חֲ זוֹר ַהמַּ ִיםְ ,
הֲ גַם ֶשׁשֻּׁ ְבּצוּ ָה ְרכִ ִ
 /כֻּלָּ הּ ְמקֻ בֶּ צֶ תָ ,דּבָ ר בָּ הּ א חָ סֵ ר ,אֲ ִפלּוּ ַ /ה ִחסָּ רוֹן עַ ְצמ ֹו ְמעֻ גָּן בָּ הּ ֶ /שׁתּוּכַ ל לְ ַאבֵּ ד בּ ֹו
עַ ְצמָ הּ.
אכן בכמה שירים ניכר אף כוח המשיכה של המות .כמו בשיר באה המנוחה:

נוּחה לָ מֹד אֶ ת ָשׁאוּל ֶ /שׁתּוּכַ ל לְ ַהנּיח ֹו בָּ הּ  /אֱ מֹרָ ,שׁאוּלַ ,מה ְמ ַמדֶּ יִ ,עם ֵנזֶר
בָּ אָה ַה ְמּ ָ
וּבלְ עֲ דֵ יהֶ ם,
גוּע ִ /
וּמיכַ ל וְ ִקיר פָּ ַ
וּבלְ עֲ דֵ יהֶ ן ִ /עם י ֹונ ָָתן ִ
וּבלְ עָ ָדיו ִ /עם אֲ תוֹנוֹת ִ
ִ
יהםִ ,בּלְ עֲ דֵ יהֶ ם.
וּבלְ עֲ דֵ ֶ
עגֶן ִ /
וּבלְ עֲ דֵ יהֶ ם ִ /עם לַ ַחשׁ וְ חֶ ֶרב מו ֶֹשׁכֶ ת כָּ ֹ
ִ
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בצירוף "באה המנוחה" יש רמז לזמר הידוע באה מנוחה ליגע )לשני השירים גם אותו
רקע גיאוגראפי  -עמק יזרעאל( ,אבל זה רמז אירוני .כאן המנוחה היא מנוחת המות ,והיא
ומ ַקבּרית ,דמות קברן המודד את מידת הלקוח שלו ,המלך שאול ,בעודו
מקבלת דמות דימונית ַ
בחיים ,ומבקש ממנו להשיר מעליו את כל מה שקשור לעולם הזה ,כדי שיוכל למדוד רק את מה
שנוגע לעיסוקו כקברן .אך החזרה על המלה "ובלעדיהם" נשמעת גם כלחש קסם ופיתוי,
הקורא לעזיבת העולם הזה .החרב היא כאן "מושכת כעוגן" ,והרי מרצונו נפל עליה שאול,
לפי הסיפור המקראי.
אך הספר בכללו אינו מבקש מוות ,ואף לא את האלהי הקשור בו .הגאולה שמחפשת
המשוררת היא דווקא בבריחה מן הנשגב אל הפשוט והיום יומי .הגילוי האמיתי הוא דווקא
בהסתרת פנים .כך נוכחנו כבר לדעת בשיר מקרוב היה המזרח ,ויותר מכך נמצא בשיר הגף:

אַל ִתּ ְפ ַתּח לָ נוּ ַשׁעַ ר .הֻ כֵּ ינוּ ְפּ ִתיחָ ה  /וְ כָ ְשׁלוּ ְמזוּזוֹת וּמַּ ְשׁקוֹףָ / .הגֵף ְספָ ֵרינוּ .עֲ פָ ֵרנוּ
לוּחית
וּב ָרכָ הָ / .הגֵף ַה ַשּׁעֲ שׁוּעַ  .הגּ ְַחלִ ילִ ית ַהקּו ֶֹרצֶ תַ .הלַּ ְח ִ
ָהגֵףָ .הגֵף טַ ל וּמָּ ָטרְ .
ֶשׁלִּ ְָק ַראתָ / .ה ְרוָ ָחהָ / .הגֵף ִפּ ְתחֵ י ַהגּוּף וְ ַהדֶּ ֶרָ / .הגֵף ְדּמות צַ לְ מֶ  וְ חֶ ְמ ַדּת ַמבָּ ְט.
כאן לא רק מן הדתי והנשגב בורחת המשוררת )"אל תפתח לנו שער" רומז
ל"פתח לנו שער" שבתפילת נעילה( ,אלא גם מן הארוטי .ואולי יש כאן גם אמירה ארס-
פואטית :המשוררת עייפה מלשון הדימויים והציורים והיא מבקשת לחזור לדיבור ישיר.
צד אחר של אותו פרדוקס ,אך פשוט יותר ומובן יותר ,נמצא בשיר פגימה .רק החיסרון
והפגימה עשויים להחזיר את האהוב לאנושיותו ,ולשמש פתח ללידה ולתחיה:

היו לָ בוֹא /
ימת ֹו יוּכַ ל אֱ ָ
וּב ְפגִ ָ
ַע ָתּה כְּ ֶשׁפָּ ג ְַמ ִתּי בּ ֹו ְפּגִ ימָ ה  /י ְֻטבַּ ע בּ ֹו חו ָֹתם ִ /
ימת ֹו אֲ ֻנגַּע גַּם אֲ נִ י  /וְ אֶ הֱ ֶרה ִממֶּ נָּה.
וּב ְפגִ ָ
ִ
הלידה והתחייה אצל רבקה מרים קשורות לחזרה לעבר ,לעומק ההיסטוריה ולמציאות
מיתית שלפני הלידה .מוטיב החזרה לשלב זה מצוי בשירים שונים.

בשיר ירושלים דלעיל

פגשנו ילדים שהופרדו לביצית ולזרע וכסא שהשריש לארז .וכיוצא בכך בשיר על השולחן
תאנה ותפוח:

עַ ל ַהשֻּׁ לְ חָ ן ְתּאֵ נָה וְ ַתפּוּחַ ָ / .העֵ ץ בַּ שֻּׁ לְ ָחן אֲ לֵיהֶ ם ִמ ְתפָּ ֵרץ / .וְ ָשׁ ִבים הֵ ם אֵ לָ יו .וְ ָשׁ ִבים הֵ ם
אֵ לָ יו / .וְ הוּא ְמכַ נְּ סָ ם .שׁוּב צו ְֹמ ִחים הֵ ם ַעל עֵ ץ.
קשר זה בין החידוש לבין העתיקות הוא העומד ביסוד השיר הלאה:
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י ַָדע ַהזַּיִ תִ :מן ַהנִּ ְמנָע לָ שׁוּבָ / .הלְ אָה פָּ סַ ע  / -גּו ְֹשׁ ִשׁים ָשׁ ָר ָשׁיו ז ֶַרע חָ ָדשׁ ,מֵ ת חָ ָדשׁ / -
חֲ ָד ָשׁה עֲ ִתיקוּת ֹו וּמֻ ְפ ַת ַעת / .עֵ ר הוּא וָ חַ יְ .בּ ַשׁ ְמנ ֹו שׁוּב נִ ְמ ַשׁח / .יָד בּ ֹו נ ֹוג ַַעת .יַד ִאמּ ֹו?
רוּח?  /הוּא ַשׁח וְ הוֹלֵ ,מָ ִהיר ִמלָּ ַדעַ ת.
יַד ָה ַ
אותו פרדוקס ,שהצמיח כאן ביטוי אוקסימורוני כמו "חדשה עתיקותו ומופתעת" ,מוסיף

ומפתיע גם בשירים אחרים ,ביניהם השיר שפחה על ברכי שמסתיים בשורות :וְ שׁוּב  /מֻ כָּ ר /
יֵאוֹר ַה ִפּ ְתאֹם.

