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 שמח שיר

 

, המאוחד הקיבוץ הוצאת, לשירה סדרה ריתמוס, היחידה החיה/  וָדא ָהא', גורביץ זלי: על

 .עמודים 69. ו"תשנ אביב תל

 

 ליבס יהודה: מאת

 

 וחיוך הגות, שירה

 במאמריו כך, וקשה עמוק ככותב ידוע' גורביץ. גדולה הפתעה הוא' גורביץ זלי של החדש ספרו

, הבנה אי מלאות פנים לקבלות זכו שלעתים, הפואטיות ובמסותיו םפילוסופיי-הסוציולוגיים

ה, שלפנינו הספר לפני שפרסם האחרונים השירה ספרי שני. בשירתו גם וכך שָּ  הם, ֶהֶבלו ַיבָּ

 מן ודורשות, קשות אירגון ובצורות מסובכים במשקלים, חריזה בלי הכתובות, ארוכות פואמות

 .קטן לא ומאמץ ארוכה נשימה הקורא

 

, ילדים שירי של במשקל שקול, וברורות קצרות בשורות, וקצוב חרוז ספר .ודא הא - ופתאם

 ומלאת קלילה באוירה, לכאורה, טובל וכולו, זו ספרותית מִשכבה והבאות איזכורים ורצוף

 .הומור

 

 אותן.  הבלול יבשהל רצוף המשך הם, היחידה החיה לו הנספח והספר, ודא הא,  זאת ובכל

 השאלות הן.  כאן גם אותו ומעסיקות שבות בעבר המשורר את שהעסיקו נוקבות שאלות

 ומהותה תפקידה: כגון. וישראלי משורר הוא אם במיוחד, זמננו בן של לפתחו הניצבות הגדולות

 האדם זיקת; הדברים לעולם השפה עולם בין הקשר; מציאות לבין שירה בין היחס; השירה של

 לתרבות הבודד האדם בין - הכלל ובין הפרט בין היחס; ישראל רץלא ישראל עם זיקת; למקומו

, הישראלית התרבות של זיקתה, וכן; הישראלית  התרבות' גורביץ בשירי שהיא - חברתו

 .העתיקה היהודית התרבותית המסורת אל, החדשה העברית והשירה

 

 הקונקֶרטי את, טיהפר את השרים רבים משוררים כמו לא. שירה של מקומה', גורביץ לפי, כאן

 נקודת' גורביץ אצל גם אומנם. הזולת בפני ונעול סתום, איזֹוֶטרי לפעמים שהוא, והאישי

 שבא מסוים ורגש קונקרטי מאורע, הדברים מטבע היא וכך, להיות יכולה השיר של המוצא

 אל בשיריו וחותר, הכלל אל הפרט מן עולה אלא, זו ברמה מסתפק איננו הוא אך, בעקבותיו

 מוסיף השירי והעיסוק,  העיוניים במאמריו הוא דן שבהם נושאים אותם אל, העקרוני יסודה

, דקה בדיאלקטיקה מצטיינות' גורביץ של השקפותיו. בפרוזה להביעם אפשר שאי מימדים להם

.  יותר עוד מתעלה הוא ממש בשירה אבל. תיאורטיים למאמרים אפילו שירי סגנון המעניקה

' גורביץ שירת ומעמיקה מרחיבה, וספרותיים היסטוריים ואזכורים לשוני מצלול, קצב בעזרת
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 .   מיתוס  של שכבה מעליה ומוסיפה, המציאות תחום את

 

 עמדות בשירתו מביע איננו' גורביץ. בפוליטי או בהיסטורי פירושו אין בכללי העיסוק

.  ועקרוני כללי ותרי הרבה הוא, אלה של מקומן איננו שלו השירה עולם. ספציפיות פוליטיות

, פואטיקה) אריסטו בידי שנוסחה כפי, הקלאסית בתפיסה למעמדה קרוב אצלו השירה מעמד

 בערכה ההיסטורית היצירה על עולה פילוסופית( פוֶאזיס) השירית היצירה ולפיה(, ט פרק

 יימצא זה מֵעין.  בפרטי ולא בכללי עוסקת היא באשר, וברצינותה בדבקותה, ובחשיבותה

, למשל, כך. המעשה עולם על השיר הוא נעלה בה גם. הקדומה העברית בהשקפה גם ומניכמד

: שירה דבר אלא אינו, הכנענים צבאות את שניצח המצביא, ברק של האמיתי המלחמה שלל

ה עּוִרי עּוִרי בֹורָּ ִרי עּוִרי עּוִרי דְּ ק קּום, ִשיר ַדבְּ רָּ ֵבה בָּ ָך ּושֲׁ יְּ ִביֹנַעם-ֶבן ֶשבְּ  (.יב, ה פטיםשו)  אֲׁ

 

, קליל כה לסגנון הנוכחי בספרו לעבור' גורביץ אפוא ראה מה, רציני כך כל דבר היא שירה אם

 חיוני מרכיב הוא שצחוק, להכרה כנראה הוא הגיע כתיבתו של זה בשלב?  הומור ומלא ילדותי

 שאיננו ומורה חכם כל על לצחוק יש, ביתו דלת על ניטֶשה שכתב כמו, ולפיכך, רצינות כל של

 איננו למציאות השירה שמוסיפה המיתי המימד. (העליז המדעל כמוטו מובא) עצמו על צוחק

טית קביעּות סובל חק של דינָּמיקה בלי יכול ואינו, דֹוגמָּ  .  תחפושות ובלי משְּ

 

 השקפות על מַכסים והמתנגן הפשוט והמקצב החיוך. תחפושת רק באמת היא הקלילות אבל

 כתוב שאינו זה בקובץ היחידי בשיר המשורר שאומר כפי, אמנם.  כלל קלות שאינן והרגשות

ִצינּות, "וחרוז במשקל רְּ ה הָּ מּורָּ רּוִזים סֹוֶבֶלת ֹלא ַהחֲׁ ר חֹוֶתֶכת" והיא" חֲׁ שָּ  אך(, 72' עמ" )ַהַחי/  ַבבָּ

 אם ספק, הספר שירי בכל קוראיו בבשר לחתוך וממשיך, זו באידאולוגיה דבק' גורביץ היה לו

 מוסיף והמחורז הקליל המקצב מסֶוה דווקא.  ברצינות ונלקחת אמינה נשארת רצינותו ההית

 באחד המשורר כמאמר. אירוניה של זעזועים בולם במעטה אותה מרפד הוא כי, ברצינות תוקף

צּוב ַהִדבּור: החרוזים השירים ֶשהּוא ַגם/  עָּ צּוב כְּ  (.     7' עמ) קָּ

 

 ודא הא

 והמתבטאת, בכלל הספר את המאפיינת בדיאלקטיקה משתלבים, והעצוב השמח, והכבד הקליל

א: בשמו גם א הָּ דָּ  יחס ביניהם המקיימים, מנוגדים מופשטים יסודות כאן מייצגים ודא הא. וְּ

ֶשה הוא דא: דיאלקטי , שמאל בצד המסומל, והנקבי הישיר, הפשוט, הקונקֶרטי היסוד, הַמעֲׁ

א ואילו , זו דואליות.  והימני הזכרי, והמַשחק הקליל, המופשט, וחניהר היסוד, העֹוֶשה הוא הָּ

 שבו, כהן-סגן מיכאל הצייר ידי מעשה, העטיפה בציור אף נרמזת, רבים בשירים שמפותחת

, ומשלחת פתוחה ויד(, ָָּ)  קמץ הניקוד סימן ומתחתיה, ומעכבת קמוצה יד, זו ליד זו, מוצגות

 הרי, מזה ההפך גם אלא, משמעות עמוקי סמלים רק אינם ודא הא אבל(.  ַָ)  פתח ומתחתיה

 מזהיר כאן אף. ופשוטים רגילים עניינים על חולין שיחת לדבר פירושו דא ועל הא על לדבר

 .דא ועל הא על דיבורים אלא כאן אין הכל אחרי, יתר רצינות מפני המשורר אותנו
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 רבים בשירים. קטיקהלדיאל מושא הופכת עצמה שהיא עד, הדיאלקטיקה כאן טוטאלית כך כל

 אל, המקור אל ולחזור, רפלקסיבית או דיאלקטית מחשבה מכל להשתחרר המשורר מבקש

 בלשון, לתוכנם כראוי, נכתבו אלה שירים. והחרוז השקול, והטהור התמים הפשוט הדיבור

, פשוטים שירים אלה אין באמת. שמאחריהם הסבך את מעצימה רק זאת אך, ותמימה פשוטה

 התרבות יליד הנוכחי למצב במודעּות הם מלאים וכך, ולתמימות לפשט עגועיםג שירי אלא

 : למשל.  ומתוסבכת  המתוחכמת

ל א/  ִלי ֵיש עֹוד כָּ פִָּ א ַאלְּ מוֹ /  ֵביתָּ ִעים כְּ בָּ ה ַעל/  צְּ ֵלטָּ ֵיש/  ָאב ִלי ֵיש//  ַהפָּ ַתּנּור/  ֵאם ִלי וְּ /  וְּ

ַחֵמם ִהתְּ ַמִים//  לְּ ִני/  טשָּ  רּוחַ /  ַבשָּ ט חֹוֵזר/  ַואֲׁ שָּ  (.  17' עמ)  ַלפְּ

 : אחר בשיר או

צִ  ִשיר רְּ צָּ ִלי/  יק'קָּ ה בְּ יּוטָּ שּוטֹות ִמִלים/  טְּ ה ֶבן ֶשל/  פְּ מּותָּ ַתִים ַאַחת//  תְּ ֹלש/  שְּ ַבע שָּ ל ֶזה/  ַארְּ  כָּ

ה/  - ַהִשיר ה תֹודָּ  (.87' עמ!  )ַרבָּ

 

 תפקיד את ממלא כשדא, והפשוט הדיאלקטי בין, הזאת קההדיאלקטי את גם מסמלים ודא הא

 : הדאדאיזם בזרם זו הברה לתפקיד בדומה, הראשונית-הילדותית התודעה

ה ִהֵּנה דָּ ה ֵארְּ דָּ ֵארְּ ה/  וְּ דָּ ֵארְּ ה/  וְּ דָּ ֵארְּ ֶאה//  וְּ ֶארְּ ַאַחר/  רּוִחי ֶאת וְּ ה/  ִכלְּ ֶכה//  ֵלדָּ ֶאבְּ ַהל וְּ ֶאצְּ /  וְּ

מֹוֵצא ה/  כְּ ֵבדָּ ֹקד ָאקּוםוְּ //  אֲׁ ֶארְּ ֶיֶלד/  ִלי וְּ א/  כְּ א דָּ  (.81' עמ)  דָּ

 

, הקבועים תפקידיהם את בנאמנות לקיים מצליחים אינם ודא הא גם הדיאלקטי בשטף אבל

 או הידים שתי או( 21' עמ) השרת מלאכי שני רק אינם הם.  הדיאקלטית הכפילות צידי בשני

, עצמם את הנושאים חיים ליצורים והופכים וממנ משתחררים הם(. 41' עמ) המשורר של הכנפים

 בכך ששוקע מי הטבע בדרך. זה של בתפקידו זה ורוצים, בזה זה ומקנאים, לזה זה המתחפשים

 עלול זה גם) הכלים מן יוצא שאיננו שבשעה, דא ולא(, 02' עמ) הרפלקסיבי הא הוא יותר

 ובריקודים בשכחה עושוק העמוקות המחשבות את הוא עוזב מאוד מהר( 24' עמ, לקרות

 : החליל לקול קוברה כנחש אינסטקטיביים

א ֻעַמת יֹוֵצא דָּ ה ִמן/  ֹזאת לְּ ִגיגָּ שֹוֵכחַ /  ַהֹזאת ַההֲׁ מוֹ  ֶאת וְּ ִתינֹוק/  ַעצְּ ֵחיק כְּ רֹוֵקד//  ִאמוֹ  בְּ ה וְּ  ִביִשיבָּ

ה / ַחיָּ ֵצה ַעל כְּ ּה קְּ בָּ נָּ קֹול/  זְּ ִליל ּולְּ רֹוֵמם/  שֹוֵרק חָּ  (. 03' עמ)  ַהֵחיק ִמן לוֹ  ִמתְּ

 כובד כנגד אחרת באזהרה או, ניטֶשה של דלתו על בכתובת לבסוף נזכר כנראה, הא גם אבל

א ולא, הא הוא למה תוהה והוא, הרצינות א הָּ  (. 12' עמ)  הָּ

 

 מקומי מיתוס

 השירית דרכו עיקר בעיַני שהוא למה מובהקת דוגמה גם לשמש עשויים, ודא הא, האחים שני

 הפרסוניפיקציה. המיתוס - ואילך מכאן דבַרי ייסבו שעליו הציר והוא, זה בספר' רביץגו של

 גם ולמשקל לחריזה בדומה: זו דרך של השימושים אחד את יפה הדגימה ודא הא של דלעיל

 תימצאנה ומתחתיו, הקרחון קצה רק זה אך.  והמשחק הקלילות למעטה תורמת המיתיזציה

 .אפלות ואף עמוקות שכבות
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 של הקולקטיבי הזיכרון של גיבושו הוא. התרבות של ביותר העמוק החלק הוא, הרי, המיתוס

 מיתוסים ביצירת מסתפק איננו, אכן', גורביץ. עולים הם וממנו, ערכיה שוקעים אליו, החברה

 תוכן אותם וממלא, ֶחברתו של הקולקטיביים למיתוסים חוזר גם הוא, ודא הא כדוגמת פרטיים

 שחיברו שירים - בילדותנו ששרנו שירים. ילדים שירי הם גורביץ שבחר וסיםהמית.  משלו

, וריקוד משחק לצורכי המשמשים שירים; מעצמם כִאלו שהתחברו ושירים, ידועים משוררים

 ניבים אף וכן; מאגיים לחשים כעין משמשים כשהם, שונים חברתיים צרכים הממלאים ואחרים

ף ֶשֶקר כגון) הילדים ברתבח בזמנו שנהגו קבועות אמרות או ֵני ַעל צָּ  אלה(.  26' עמ, ַהַמִים פְּ

 להתרשם נוחה הנפש כאשר, הילדות בימי בנפש נטבעו הם שכן, במיוחד עמוקים  מיתוסים

 .  לעולם יימחה שלא ברושם

 

דית החברה מהי גם, כמובן, מגדירה כזאת בחירה  הנמענים ומיהם, המשורר משתייך שאליה המיָּ

 שגדלו אותם בעיקר, צברים ישראלים הם שאלה מסתבר. שלפנינו השירים ספר של הטבעיים

 וחיים, מתבסס הוא שעליהם המיתוסים את בוריָּם על מכירים הם רק. החמישים בשנות בארץ

, לרמיזותיו אוטומטית נענים הם וכך, המשותפת השבטית המציאות את בשלמות המחבר עם

 למיתוסים המפורשות הרמיזות מתקשרות שלהם לקטיביהקו מודע-בתת, נראה שעוד כפי, ואף

 שייכת שאיננה, וזרה למדנית רמיזה מצאתי בספר אחד במקום רק.  )בפירוש נזכרו שלא נוספים

בּור כוונתי.  ולתרבותה לארץ ֶמה של לַברְּ ַלרְּ  המלים למשחק ורומז, 44 בעמוד המופיע, מָּ

רפתי המשורר של בשירו המופיע  .(סימן שפירושו  SIGNE לבין, ברבור פירושוש CYGNE בין, הצָּ

 

ָארץ ואף, הישראלית לחברה שייכותו. מישראליותו לברוח יוכל לא' גורביץ ירצה אם גם  לָּ

 גם, ובאידאולוגיות בשיקולים תלוי שאיננו, אפריורי נתון היא(, ירושלים) מגוריו ולעיר

, בו היא גרה בירושלים גר' משגורביץ יותר כי. נוחות-אי של תחושה בו מעורר כשהדבר

 זה, בה לגור ובשבילו(, הליכה כדי תוך לתוכם החודר לעפר הכוונה אולי) נעליו בתוך, כלשונו

 (.62' עמ)  ושמיכה בית בעל להיות כמו

 

 'וגורביץ ביאליק

 משירי חלק של מחברם גם שהוא, הלאומי המשורר, לביאליק בהשוואה במיוחד בולט זה עניין

 שהעיד כפי, אתו שיחה אורכו לכל הוא שלפניו ושהספר', גורביץ תמשמש שבהם הילדים

 חי ביאליק(.  69.4.5, ראשון דבר) הספר צאת עם בסר יעקב אתו שערך בראיון בעצמו' גורביץ

 וציוניים לאומיים מטעמים. ודתית גבוהה תרבות שפת בעיקרה העברית היתה שבה בתקופה

 אל, והמופשט הדתי מן; ילדים משחקי של דיבור אל אלה גבהים מן להורידה ביאליק ביקש

 נגד( א, ב חגיגה) המשנה של התיאולוגית האזהרה את, למשל, לקח ביאליק. והארצי החילוני

 שיר בתוך ושילבה, וכופרנית  מתריסה תשובה לה הוסיף", למטה מה, למעלה מה" שמסתכל מי

ה ַמה: "בנדנדה משחק של ביותר קונקרטית לסיטואציה הקשור, ילדים לָּ ַמעְּ ה ַמה לְּ ַמטָּ  ַרק/  לְּ

ִני ִני, אֲׁ ה אֲׁ תָּ אָּ  ".וְּ
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.  בכללה הציונית התנועה בהצלחת משולבת שהיא, הכלל מן יוצאת הצלחה כאן נחל ביאליק

 והפיכת, והקונקרטית הגשמית אל הרוחנית הספירה מן היהודי העם הורדת של המטרה הושגה

 לחלק הפך", ֵנד, ַנד, "דלעיל הילדים שיר. ילדים שירת שבכללו, דיבור ללשון הקודש לשון

, ביאליק) ביאליק של המתריס ההיפוך ואתו, נשכח המשנאי ומקורו, העממית התרבות מבסיס

 דומני) חוקרים לקומץ אלא ידוע ואיננו(, למטרתו המתאימה, זו שכחה על יצטער לא, מסתמא

 (.די עלמא בקונטרסו, ֵאלון ארי הוא בפירוט כך על שכתב שהראשון

 

 אל הרוחניּות הורדת, הזאת המטרה'. גורביץ של המוצא נקודת היא ביאליק של מטרתו

 הנדנדה תור הגיע עכשיו. פשוט נתון היא ועתה(, מדי יותר אולי) כבר התגשמה, הארציּות

 של הדיאלקטיקה. הפוך באופן עתה מנוצל, ֵנד, ַנד, הנדנדה שיר ואף, ההפוך לכיוון לנטות

-הרוחני לכיוון גם נמשך והוא, קונקרטית שכולה מציאות עם משלימה איננה' גורביץ

 בחר בכדי לא.  שם והשכיחם בשיר הטמינם שביאליק הדתיים המקורות ולכיוון, הקונצפטואלי

 שכותרתו שיר יש' גורביץ שירי בין גם - זו דיאלקטיקה של מובהק כסמל בנדנדה גורביץ

ֹקד עצמו את הוא הרוא אחר ובשיר(, 9' עמ" )הנדנדה" דְּ ה כקָּ ֵנדָּ (, 41' עמ) דא לבין הא בין, ַהַנדְּ

ה על מדבר ואֵחר ֵנדָּ ִלי ַנדְּ  (. 74' עמ) מֹוֵקד בְּ

 

 את מפקיע הוא: מביאליק ההפך את עושה והוא, הילדים שיר היא' גורביץ של המוצא נקודת

 עתה. רוחניתה לספירה ומחזירו, משחק של וקונקרטיּות שמחה, ַודאות המלא מרקעו השיר

ה ַמה: וקיומית רוחנית, קשה דיֶלמה שוב מבטא השיר לָּ ַמעְּ ה ַמה/  לְּ ַמטָּ ִני ֹלא//  לְּ ַגם/  אֲׁ  ֹלא וְּ

ה תָּ  של( המתגונן, נכון יותר, או) המוגן הדתי העולם אל חזר לא השיר, זאת עם(.  24' עמ)  אָּ

 למקום אבל, ולמטה למעלהש החלל את פינינו ואתה אני אומנם: ניגודו אל דווקא אלא, המשנה

 . ודימוניּות בניהיליזם ומלא, ריק נשאר החלל. האל כבוד חזר לא שהתפנה

 

ֶעה: החרוז את שמכיל, שלפנינו בקובץ אחר בשיר גם הוא כך ִתרְּ ֵעז וְּ ֶשה כְּ ם/  וָּ עֹולָּ ֶשה בְּ  ַהַמעֲׁ

 שיר כאן נרמז ואף, המעשה עולם אל הרוח מן ביאליקאית ירידה כאן יש כביכול(. 85' עמ)

ִדי ֶשה: וטבע שמחה מלא ילדים ִדי/  ּוגְּ ֶשה גְּ יו/  וָּ דָּ דּו ַיחְּ רְּ ֶדה ֶאל/  יָּ  חוזר כך אחר מיד אבל. ַהשָּ

 מן ביטויה את השואבת ניהיליסטית בֵדימֹוניּות ומתמלא, התיאורטי לעולם' גורביץ של השדה

ֵדה(: הבינים ימי של הפילוסופית הספרות מן הפעם) העתיקה היהודית הספרות ֶשה שְּ /  ַהַמעֲׁ

ֶאֶפס  הּוא ט הָּ לָּ  .ַהֻמחְּ

 

 ודימונולוגיה ילדים שירת

 שהתגלגלו למיתוסים רק מתכוון אינני.  בֵדימונים מאוכלסים' גורביץ שמַחֶיה המיתוסים, אכן

 כאן. דורותינו של הילדים בגני היתה ולידתם שהורתם לכאלה גם אלא, העתיקה הספרות מן

צא  קלים ילדים שירי מתוך מתעוררים הֵדימונים: לכבד קליל בין הנזכרת הדיאלקטיקה שוב תימָּ

, אומנם, מעצימים הילדים שירי של הנעים והזיכרון הרך הקצב, בתוכם ונחבאים ונעימים
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, הגלולה את ממתיקים, הקשה המשמעות את משכיחים גם אך, הֵדימוני הרושם את בניגודם

 .בליעתה על ומקלים

 

 ": שמח שיר" שכותרתו שיר, בקובץ ביותר החזקים השירים באחד נא ןנעיי

ה רָּ ה שָּ רָּ ֵמחַ  ִשיר/  שָּ ֵמחַ  ִשיר/  שָּ ה/  שָּ רָּ ה שָּ רָּ ל//  שָּ ֶמיהָּ  כָּ ה/  יָּ רָּ ה שָּ רָּ ל/  שָּ ֶמיהָּ  כָּ ה/  יָּ רָּ ה שָּ רָּ //  שָּ

ֵמחַ  ִשיר ר/  שָּ ה ֶאת שָּ רָּ ר/  שָּ ה ֶאת שָּ רָּ ֵמחַ  ִשיר/  שָּ ֶשִהיא // שָּ ה/  ּוכְּ ֹדל רֹוצָּ ֵמחַ  ִשיר/  ַלחְּ  ֹלא/  שָּ

ֹכל  (.77' עמ)  יָּ

 

 שבהן דומות מלים ברציפות להגות הקושי על המבוסס, מוכר משחק-שיר מצוי שיר של ביסודו

 בשיר, משועבדים כולם, ושירתה שמחתה, שרה של דמותה. שמאלית בשין ימנית שין מתחלפות

 הלב ותשומת, המיתוס מתַחֶיה' גורביץ אצל אך.  בהיגוי התחרות של החברתי לארוע, היסוד

 שרה השמח השיר שאת אנו לומדים בתחילה. קווים עוד מתוספים שלדמותה, בגיבורה מתמקדת

. ההרגשה את משנה האחרון הבית אבל, מאושרים חיים לה ליחס נוטים ואנו, ימיה כל היא

 גם לשיר להפסיק לה מאפשר ואינו, אותה שר השיר אלא, השיר את שרה שרה שלא מסתבר

 להויֹות כאן הופכים, ימיהם כל כורחם על בזה זה האחוזים, ושירּה שרה. רוצה כשהיא

 משמעות מקבל", שיר" למילה תמיד כאן הצמוד", שמח" התואר. ומעיקות( ֵשדיֹות) ֵדימוניֹות

 .זה שיר העוטפת הקלילה האוירה כל וכמוהו, מובהקת אירונית

 

 השיר מלבד. נוספת אסוציאציה מעלה' גורביץ של שירו תרבותי רקע אותו בעלי קוראים אצל

. אחר שיר גם עולה התודעה בתת', גורביץ של שירו ביסוד רשמית נמצא הוא שרק, שרה על

 כל עסוקה היא שגם, בגליל אשר בכינרת צעירה, הרחוקה קרובתה את אחריה מושכת שרה

ה: להפסקה ניתן שלא, שמח בשיר ימיה תָּ יְּ ה הָּ ִעירָּ ֶשר ַבִכֶּנֶרת צְּ ִליל אֲׁ ל/  ַבגָּ ה ַהיֹום כָּ תָּ יְּ ה הָּ רָּ  שָּ

ה ִשיר וָּ ִגיל ֶחדְּ ל/  וָּ ה ַהיֹום כָּ תָּ יְּ ה הָּ רָּ ד ִשיר/  שָּ ה ַרק ִהיא ֶאחָּ עָּ דְּ ה-שֶ /  יָּ יתָּ ה הָּ ִעירָּ  וכאן...  ַבִכֶּנֶרת צְּ

 גם חלילה החוזר רוסי שיר של עיבוד, אגב, שהוא) זה שיר.  חלילה וחוזר, לתחילתו השיר חוזר

 החזרה יסוד את שרה של לשירה להוסיף, מודע בלתי באופן כנראה', לגורביץ גרם( הוא

 .והדימונית הכפייתית

 

 ובדידות עצב

 להויה כנראה קשור הוא.  הדימון של ומשמעותו מקורו את לאבחן לנו יעזור זה שילוב

, כאלה בשירים, השאר בין, שמתבטא, וסוחף כופה, המוני צד בה שיש, הישראלית החברתית

 שהם כפי, הרבים שירת בתוך השר היחיד את בולעים  החברה שירי. סוף אין עד החוזרים

ק) והטפלה החיצונית המסגרת בתוך( שרה) תוכנם שהיא הדמות את שוחקים חָּ (.  בהיגוי המשְּ

 העובדה מן ללמוד שאפשר כפי, ממנו לפרוש יכול ואיננו, הכלל מן חלק אומנם הוא המשורר

 מחנק הרגשת לעתים הוא מרגיש לכן דווקא אך, לשיריו יסוד משמשים כאלה ילדים ששירי

 : הבא בשיר  כמתואר, עמוק בעצב נעוצים, מפיו כמתרוננים הנראים השירים. וזוועה

שֹוִני ֹרן/  ּולְּ ַבֶצֶלת//  תָּ רֹון/  ַכחֲׁ ַקַעתהַ   ִמתֹוְך//  ַהשָּ רֹון/  פְּ ֶלה//  ַבגָּ ַתעֲׁ נֹון/  וְּ ַעֶבה//  ַהֵלב ִמצְּ  ַהִמתְּ
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ַעֵצב / ּנֹוֵהם//  ּוִמתְּ ה/  לוֹ  וְּ ִהימָּ תֹוְך//  נְּ א בְּ ה/  ִאמָּ מָּ דָּ  (.  91' עמ)  אֲׁ

 - הלב ובצנון, הגרון את החונקת בפקעת מקורה המתרוננת והלשון, נהימה בעצם היא הרינה

 היא",  אדמה אמא"ב התקוע, והנמאס הטיפש הירק, כצנון צורתו בהל: וחזק מקורי דימוי

 בשירי המתבטאת התרבותית זו וגם, הגאוגראפית המולדת גם, ִבלתה שאין הקשה המולדת

 .לקּוח הוא מהם" אדמה אמא" הצירוף שגם, ילדים

 

. רבים שירים בעוד ועולה מתפתח, השמחה שבתוך העצב כמו, החברה שבתוך הבדידות יסוד

 כתוב, לעצמו כשהוא, הראשון השיר. 55, 45, 35 שבעמודים השירים במחרוזת, למשל, כך

 חידוש הרגשת כדי תוך אך, בשקט, לבד ישיבה על אומנם בו מדובר. הרוח בהתרוממות דווקא

ש ַמֶשהּו: הן הראשונות ומלותיו השיר של שמו: התחדשות או דָּ  במלים מסתיים השיר. חָּ

ֻנִכיָּה" יָּה המַשּוֹות", ֹוֶלֶקתד/  ַהחֲׁ ֻנִכיָּה, "שני מצד אבל. ומסורתי מיסטי יסוד לחוָּ  היא" דֹוֶלֶקת ַהחֲׁ

 כדי אולי בו יש, המובאה נדֹושּות לבין הרוח התעלות בין הניגוד. נדוש ילדים משיר מובאה

 את אירוני באופן ולהעמיד, הבדידות של מהיופי להפחית, ֵדימֹוני נופך לחנוכיה להוסיף

ש ַמֶשהּו - הראשונה יעההקב דָּ  . חָּ

 

 בתוך בדידות על במפורש מדבר הבא השיר.  הבאים השירים לולי כך מפרש הייתי לא אך

 עצמאית אישיות ובעל, מנוכר בודד רחוק לדבר, לֶהפכוֹ  הופך רעים צחוק כאשר, חברה

 :וֵדימֹונית

ה  שֹוֶטֶפת/  זֹוֶרֶמת ַהִשיחָּ ַלַחת וְּ ִמקְּ ל/  כְּ בָּ הבְּ  אֲׁ נּו/  תֹוכָּ ַנחְּ ִדים אֲׁ ַיַחד בֹודְּ ִני//  בְּ ה/  בֹוֵדד אֲׁ  בֹוֵדד ַאתָּ

ה / ה ַאתְּ ? / בֹוֵדד ַאתָּ ִני ַרק אּוַלי? // בֹוֵדדָּ ִתי ֹלא/  אֲׁ ַחקְּ ם/  צָּ ֶשֻכלָּ קּו כְּ חֲׁ ַגם/  צָּ ִני וְּ ִתי אֲׁ ַחקְּ //  צָּ

ִתי ַחקְּ צָּ ִתי וְּ ַחקְּ צָּ ִתי/  וְּ ַחקְּ צָּ ִתי וְּ ַחקְּ צָּ ֵגל/  וְּ ַגלְּ ִהתְּ חֹוק ֵאַלי וְּ חֹוק/  ַהצְּ חֹוק ֵמרָּ  ֵמרָּ

 

ִני: במלים הפותח, הבא השיר וכן ל יֹוֵשב אֲׁ גָּ ַתֵכל/  ַבַמעְּ ִביִבי ּוִמסְּ  משחק מעגל הוא המעגל.  סְּ

 גם אלא המעגל בתוך המשורר רק שלא מתברר ובהמשך. בכלל החברתי המעגל גם אך, הילדים

ֵצאת רֹוֶצה: לצאת מבקש הוא הזה הקשה השילוב ומכל, וץמבח תוכו וגם בתוכו המעגל /  לָּ

שּוט רֹוֶצה ל]...[  לָּ בָּ ל/  ֹלא ֶזה אֲׁ ְך כָּ שּוט כָּ , או, הילדים לשיר כמובן, מרמזת הראשונה השורה. פָּ

ִני: הילדֹות לריקוד, דיוק ביתר ל עֹוֶמֶדת אֲׁ גָּ ה ַבַמעְּ ִביִבי ּוַמִביטָּ  שיר כאן נרמז גם בנוסף אך. סְּ

, במשחק המפסיד את בו שמענישים, מאגי לחש כעין הוא, שיר משהוא שיותר, אחר ילדים

נּו ֵיש': גורביץ כאן מזדהה, כנראה, שִאתו ל ֹגֶלם לָּ גָּ  גם, ביאליק של הנדנדה שיר כמו, אגב.  ַבַמעֲׁ

 המיסטיקאי של ההצלחה פסגת. העתיקה היהודית במיסטיקה עליונים מקורות יש זה לשיר

 מעגל באמצע נברא והוא, גולם המכונה, מלאכותי אדם בריאת היתה מסוימים חוגיםב

ה: גם והשוה) סביבו חג כשהמיסטיקאי ה עּוגָּ ה עּוגָּ ל עּוגָּ גָּ ה ַבַמעֲׁ  חוני לסיפור הרומז, נָּחּוגָּ

 (.ודומיו המעגל

 

 אלה. ודא הא, מיודעינו לצמד דימונית משמעות עוד מעניקה הלוחצת החברתית ההויה
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, אפריקאי שבט של פולחני ריקוד המזכיר, סוחף במשקל הכתוב, רושם רב בשיר שוב פיעיםמו

 כשיחות, פשוטם לפי מתפרשים ודא הא בנמשל. ממנו להימלט אפשרות אין הרוקדים מן שלאיש

 שבים ואלה, תופים הלמות כצלילי הן נשמעות המשורר באוזני אך, מזיקות בלתי סלון או חולין

: גיבוריו לצמד המשורר שמייחס אחרת במשמעות בוודאי מקורו זה זיהוי.  ודא הא עם ומזדהים

 המאגית התופים הלמות. בתופים המכות הידים שתי, שמאל ויד ימין יד עם כזכור זוהו ודא הא

 התופים ששם, ביאליק אצל כמו לא,  )חרדה אותה ממלאת אלא הנפש את מרגיעה אינה

ֻחִפים פיםמֻ : משוחררת שמחה של פרץ מציינים  משמשים התופים קולות(. ַבֻתִפים ַהכּו/  וְּ

 חסר לפניהם מוטל שילדם הורים כזוג או, כרצונם בקורבנם הנוהגים שרירותיים כשופטים

 אפשר אי(. ודא הא של הדיאלקטיה לפי שוב) מרחמים ולעתים לעתים מכים והם, אונים

 אלא, החיצוני החברתי במישור רק מצויים אינם כי, אלה שני של שיפוטם מתחום להימלט

 : ורבים פרים עוד הם ובתוכה, האדם של מנפשו לחלק מכבר זה והפכו הופנמו

ִביב ֵמנּו סְּ ֻסִבים ַעצְּ  ָאב ֻתֵפי//  ַרִבים ַרִבים ַרִבים ֵהם/  ַהֶּנֶפש ֻתֵפי ַהֻתִפים//  ַהֻתִפים ַעל וַמִכים/  מְּ

ֻתֵפי ֵבין הַמכָּ  ֵבין/  ֵאם וְּ ה ֶשל ֵריִקים ֻתִפים//  ַרֵחם לְּ דָּ רָּ ה ַהֶּנֶפש ֶאת/  חֲׁ ִקידָּ א//  ַמרְּ א דָּ הָּ א וְּ הָּ א וְּ דָּ  וְּ

ה / ה ַהַחיָּ ִחידָּ  (.33' עמ)  ַהיְּ

 

 היחידה החיה

 הא: שלפנינו הספר את המהוים השירים קבצי שני שמות את מכילה דלעיל האחרונה השורה

 בספרותינו מקורו.  דימונית משמעות בו גם יגלה שניה בשם עיון.  היחידה החיה-ו, ודא

 או, האדם לנפש המקובלים השמות מחמשת כשנים משמשים ויחידה חיה ששם, העתיקה

 היחס את משנה' גורביץ אך(. יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש) השונים לחלקיה( הקבלה בספרות)

 הוא, היחידה החיה, שנולד ייםהכלא ובן, לחיה תואר הופכת יחידה, המלים שתי בין התחבירי

 את כליל מנתק איננו' גורביץ אבל. בעולמה בודדה פרא חית: במיוחד מפחיד ֵדימון

 האדם או, האדם נפש פירושה היחידה החיה אצלו גם. הזה הצירוף של העתיקה האסוציאציה

 ומבליט  ,וֵדימוני גרוטסקי באופן האנושית ההויה את מצייר החדשה בצורתו הצירוף וכך. עצמו

 .סוליפסיסטית הכמעט הבדידות יסוד את

 

 סוגה מאמץ גורביץ כאן(. 09' עמ" )שלי יחידה" בשיר במיוחד בולט העתיק המושג עם הקשר

. נפשו אל המשורר ששר שירים - הביניים ימי של( והערבית) העברית בשירה נפוצה שירית

' גורביץ גם עושה וכן", יחידה" בכינוי ביניימי-הימי המשורר לעתים נוקט הנפש אל בפניות

 יתר(. חדש משהו, כאמור, בצורתו שיש" היחידה החיה" הצירוף מן נמנע הוא) שלפנינו בשיר

 תחילה נביא השוואה לשם. גבירול אבן שלמה' ר משירי לאחד בולט באופן קשור השיר, כן על

 : גבירול של שירו את

ִחי ֵאל שְּ ה לָּ ִחידָּ ה יְּ מָּ כָּ רּוִצי/  ַהחֲׁ ֹבדלַ  וְּ ה אֹותוֹ  עֲׁ ֵאימָּ ֵמְך//  בְּ עֹולָּ ִני לְּ יֹוֵמְך ֵליֵלְך פְּ ה/  וְּ מָּ לָּ ִפי וְּ דְּ  ִתרְּ

ה ֶהֶבל מָּ לָּ ה//  וְּ שּולָּ ֵתְך ַאתְּ  מְּ ַחיָּ ֵאל בְּ ֶשר/  ַחי לְּ ם אֲׁ לָּ מוֹ  ֶנעְּ ה ַאתְּ  כְּ מָּ לָּ ֹלא//   ַנעֲׁ ֵרְך ִאם הֲׁ הֹור יֹוצְּ  טָּ

ִקי נָּ ִעי/  וְּ ה ֵכן ִכי דְּ הֹורָּ הוְּ  ַאתְּ  טְּ ִסין//  ַתמָּ א חֲׁ ִקים ִישָּ ְָּחָּ רֹועוֹ  ַעל שְּ מוֹ /  זְּ ִאי כְּ ה ִתשְּ ִויָּ ה גְּ מָּ //  ֶנֱאלָּ

ִמירֹות ִמי זְּ ִשי ַקדְּ צּוֵרְך ַנפְּ ֶשר/  לְּ ם ֹלא אֲׁ מּוֵתְך שָּ ה דְּ מָּ דָּ אֲׁ ַבי/  בָּ רָּ כּו קְּ רְּ ִמיד בָּ ֶכם תָּ צּורְּ ֶשר/  לְּ מוֹ  אֲׁ  ִלשְּ
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ַהֵלל ל תְּ ה כָּ מָּ שָּ  (.א"תשל ירושלים, ירדן דב מהדורת, כה דשקו שירי)   נְּ

 
 ':גורביץ של שירו הרי, ולעומתו

ה ִחידָּ ה, / ֶשִלי יְּ ִחידָּ ה יְּ מָּ כָּ ִבי ַמה ַעל//   ַהחֲׁ ַעצְּ ַעל ִמי ַעל/  ִתתְּ ה וְּ ה//  מָּ מָּ ִדי לָּ ל/  ֵתרְּ ַמִיְך כָּ ה יָּ מָּ  לָּ

ה // ֵרי/  ּובֹוֶעֶרת בֹוכָּ ה ֵאַדע הֲׁ ִאי//  ַכמָּ ָאה ִכי/  ְךֵמחֹורֵ  צְּ צְּ ה יָּ ִליִכי//  ַחמָּ ֵמְך  ַהשְּ ֵלְך/  ַעצְּ ַהשְּ  כְּ

ה ֵרמָּ ַגם//  עֲׁ ִקי/  ַהִשיר ֶאת וְּ ַלִיְך ִזרְּ ֶבֶגד//  ֵמעָּ ה ֵמַחיה/  ֵאש כְּ ֵדְך ִשיִמי//  ֵעֻרמָּ הִדי/  יָּ יָּ ִני//  בְּ  אֲׁ

ְך ַאתְּ /  ֶשהלָּ     ֶשהִלי וְּ

 

 של בתים בנויים שניהם: במבנה אבל, במשקל לא אומנם .צורנית מבחינה דומים השירים שני

ה" בהברת חריזה, הבתים בסופי אחידה חריזה ולשניהם"(, וסוגר דלת)" שורות שתי  שני".  מָּ

". החכמה יחידה" אותה ומכנים, תוכחה בדברי( עצמם אל ובעצם) נפשם אל פונים המשוררים

 שהיא העצב את לעזוב בה מאיץ' רביץוגו, הזה העולם הבלי את לעזוב בנפשו מאיץ גבירול

 כל של האחרונים הבתים בשני מובע לנפשותם המשוררים שני שמציעים הפיתרון.  בו שרויה

 ואילו, האל לכבוד לזמר בנפשו קורא גבירול. וזמרה לשירה נוגע הוא המקרים ובשני, שיר

 . במחול לצאת לה קורא' גורביץ

 

 עם אינו לנשמה מייעד' שגורביץ המחול.  הניגוד גשתלהד בעיקר משמש האחרון הדמיון  אמנם

 היא. עצמה עם להתחבר אותה מעודד הוא, אחרות במלים או, עצמו המשורר עם אלא האל

 לא מתרחש עצמה עם זה ריקוד.  ודא הא היו כאילו, יחד הרוקדים הם, ועצמו הוא או, ועצמה

 עוד' וגורביץ, ידוע ילדים ריקוד לצלילי אלא, גבירול רומז שלכמותם, תהלים מזמורי לקול

ְך", "יָּהִדי" במלים הנוספת הא האות בעזרת, זאת מדגיש  למנגינת השייכת", ֶשהִלי"ו" ֶשהלָּ

 לביחד סמל אחרים בשירים' גורביץ אצל שימש בה שכיוצא, זו ששירה מענֵין.  הידועה הריקוד

 החברתיות חדרה כך כדי עד.  בלבד עצמו עם האדם איחוד את דווקא כאן מציינת, החברתי

, ומפחיד בודד, דימוני משהו בו יש, ביד-יד עצמו עם האדם רוקד שבו, כזה ריקוד.  הנפש לתוך

 .ומשוחרר קליל, שמח משהו גם בו שיש הגם

 

 לשירו רמז כאן יש אולי.  השיר את גם אלא, מעליה לפשוט הנשמה מתבקשת העצב את רק לא

ַגם" הקריאה אחרי מיד כי, להשתחרר המשורר מבקש שממנו, הדתי ולמשאו, גבירול של  ֶאת וְּ

ִקי/  ַהִשיר ַלִיְך ִזרְּ ֶבֶגד//  ֵמעָּ ה ֵמַחיָּה/  ֵאש כְּ ֵדְך ִשיִמי" הסיום שורות באות", ֵעֻרמָּ  שכבר]...[",  יָּ

ה" חריזת ואפילו(, לעיל שהובא ממה חוץ) משותף דבר שום  גבירול לבין ביניהן אין  שעד", מָּ

 יותר אבל.  האחרונים הבתים בשני, כאן נעזבת, גבירול אצל כמו' גורביץ אצל שמרהנ כאן

 בהם יש שירים כתיבת עצם. להשליך' גורביץ מבקש שלו שירו את, גבירול של שירו את מאשר

כמנּות איזה  את באש עוטפת היא.  עצב וגורמת מעצמו האדם את המרחיקה, רפלקסיבית חָּ

 כלפי נזרקת החיטה כשערמת ברוח הנישא כמוץ והיא, ערומה חיהל הנמשלת, הראשונית מהותו

ִליִכי פירוש כמדומני זה) מעלה ֵמְך  ַהשְּ ֵלְך/  ַעצְּ ַהשְּ ה כְּ ֵרמָּ  את המשורר כאן מכנה לכן אולי(.  עֲׁ

 כך אחר מופיעה" חיה" גם אומנם" )היחידה החיה" ולא" החכמה יחידה" בכינוי הנשמה

ה התואר(, כמטפורה מָּ כָּ  דעת יוסיף כי, לגנאי בעיקר כאן נדרש, שבח כולו גבירול אצלש, חֲׁ

 התבטלות עד עצמו עם להסתחרר מעדיף המשורר, משלו בשיר לעסוק במקום. מכאוב יוסיף
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ֵדְך ִשיִמי: בנשמתו עמוק המונח, הארצישראלי הילדים בריקוד הִדי/  יָּ יָּ ִני//  בְּ ְך אֲׁ ַאתְּ /  ֶשהלָּ  וְּ

 .ֶשהִלי

 


