"זמן טרופות" דואט*
שירים :משה יצחקי**; ציורים :איריס קובליו
סקירה מאת :דורית פלג***
מחברי הספר הזה בחרו לדייק כבר בכותרתו את הסוגה האמנותית שאליה הוא שייך :דואט .ולא בכדי.
דואט – יצירה מוסיקלית לשני כלים ,שיר ששרים אותו שניים; זה קורא מנהמת לבו וזה עונה ,כל אחד מן
השניים מביא את אמירתו שלו ומעורר מענה שיפיק מענה בתורו :לא במקרה רבים מהדואטים המושרים
הם דואטים של אוהבים .לא נתפלא ,אם כן ,לגלות שגם הספר הזה הוא מיסודו סיפור אהבה :של שירה
לציור ,של ציור לשירה .זהו סיפור האהבה המרכזי ,המוצהר ,המתקיים בשירים שהולידו הציורים
ובציורים שעוררו השירים .אך לא רק סיפור האהבה הזה מתקיים כאן.
מאחר שאני באה ִמ ַמ ְמלכתן של מילים ,אייחד את הדברים הבאים להן – כלומר ,לצד של קובץ השירים
בדואט שלפנינו .השירים הללו ,כך אני טוענת ,הם שירי אהבה במובן שהוא רחב יותר מזה שנזכר מעלה;
וסיפור האהבה הרחב יותר שהם שייכים אליו מאפיין את מכלול שירתו של משה יצחקי .האהבה עלולה
להיות נכזבת; לעתים היא פצועה ,לעתים חוגגת ,עולה על גדותיה; לא מעט ניכר בה חודה של אירוניה
עצמית ,ואירוניה המופנית אל מושאה .אך תמיד היא שם; במהלך הדברים הבאים אנסה להבהיר מה
טיבה של האהבה הזאת שאני מדברת עליה ,ומי או מה הוא מושאה.
וכדי שלא אובן לא נכון חלילה ,אבהיר כבר עתה שעל אף יופיו ,השיר הבא
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*
ֵחץ ָה ַע ְכ ָבּר ְמ ַה ֵסּס
ְכּ ַק ָשׁת ֲאנִ י ְמ ַכוֵּן
ֵע ִבּ ְשׁ ֵמ ְך
ֻחדּוֹ נוֹג ַ
ְכּמוֹ ֵפיָה
עוֹר ֶרת
אַתּ ִמ ְת ֶ
ְ
ַעל ָמ ַס ְך ְפּ ַל ְז ָמה
ְמ ַר ֵצּד ִמ ְכ ָתּב,
ִמ ִלּים ְמחוּקוֹת
ְמ ַע ְבּרוֹת ָשׁ ַמיִ ם
כּוֹכ ִבים,
ַלּדוֹת ָ
ְמי ְ
ַמ ְח ִסירוֹת
ימה ַבּנְּ יָר
ְפּ ִע ָ
ַה ֻמּ ְד ָפּס.
וּכ ֶשׁ ָה ֶא ְצ ַבּע
ְ
מוֹרהְ :שׁ ַלח,
ָ
ַה ֵחץ ְכּ ָבר ָעף,
דוֹלה
ָלה ַה ְגּ ָ
ָה ֲעג ָ
ָרי ְשׁ ִביל ֶה ָח ָלב
ִעם ַדּוּ ֵ
ָצאָה ְל ַד ְר ָכּהּ
יְ

איננו אלא מקרה פרטי ,מעניין כשלעצמו )על העניין שבו אדבר בהמשך( של סיפור האהבה הרחב יותר
שאליו אני מתכוונת .זהו סיפור האהבה היסודי ביותר של משורר או סופר או כל אמן ,בעיניי.

*חלפי הוצאת ספרי אמנות2009 ,
**ד"ר משה יצחקי ,ראש החוג לספרות ומבע יצירתי ,מכללת אורנים ,דוא"לmoshe_i@staff.oranim.ac.il :
***דורית פלג ,מרצה ,דוא"לpeleg101@zahav.net.il :

למעשה ,קיומו הוא תנאי הכרחי )גם אם לא תמיד מספיק( להיות האדם אמן; בעיקר ,כך לפחות אני
מאמינה ,הוא תנאי הכרחי ואולי מספיק לרגעי האושר הניתנים לנו כאדם ,כותב או לא כותב .אולי השיר
הבא ידגים לאיזה סיפור אהבה אני מתכוונת:
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*
יקה
מוּאַזּינִ ים ַמ ְד ִל ָ
ִ
וּב ָשׂ ֶדה ְק ִריאַת ַה
ַ
ָדים,
יחי ַה ִמּ ְסגּ ִ
כּוֹכב ִראשׁוֹן ַעל ְצ ִר ֵ
ָ
ֱצמוֹת ֵעינֵי ְפּ ָר ִחים
ְבּ ִמּ ְדרוֹן ֶנע ָ
תּוֹעה,
יִ ְל ַלת ַתּנִּ ים ַמ ְק ִפּיאָה ִכּ ְב ָשׂה ָ
ֻשּׁ ֶפת ְכּ ֵא ָלה ֶשׁנִּ ְכ ְלאָה ְבּגוּף לֹא ָלהּ.
ְמכ ֶ
רוֹעה
אַל ָלה ִאיל ָר ִחים נִ ְשׁ ַמע קוֹל ָה ֶ
ְ
אַחרוֹנוֹת
רוֹשׁיםִ .ל ְבנִ יּוֹת ֲ
ֵבּין ַה ְבּ ִ
גּוּעים
ַע ִ
יהן גּ ְ
נוֹצוֹת ֶ
ֵ
ַמ ְל ִבּינוֹת ָשׁ ַמי,
אַחר
ְלחוֹף ֵ

לא קשה לחוש ,מתוך השיר ,מהו סיפור האהבה שבו מדובר .זהו סיפור האהבה של המשורר אל/עם
העולם .הדיאלוג המתמשך הזה בינינו לבין העולם ,שבעתות שקיעה והתאטמות ,כאשר הוא גוֹוע,
כשהעולם לא מדבר אלינו ,אנו גוֹועים; ובהתחדשו אנו מתחיים.
מעבר לסולידריות האנושית ,שהיא מה שתפס אותי כשהתוודעתי לראשונה לשירתו של משה ,והבולטת גם
בשירים של הספר הזה; מעבר לחוש ההומור ,לרבדים העשירים של המקורות ולשימוש בשפה ,מה שתמיד
בלט חזק וחי לעיניי ,כקוראת של השירה שלו ,הוא האופן שבו העולם תמיד חי בשבילו – הטבע ,קודם כל.
גם בבית הקברות ,שם טמונים ההורים ,לא רק הקברים והזיכרון מאוכלסים:
][52

בוגנוויליה
מוּל ֵלב ַה ַשּׁיִ שׁ
הוֹרי
ֲאנִ י ְמ ַס ֵפּר ְל ַ
ַפ ִשׁי,
ֲרת נ ְ
ֶאת ַסע ַ
ְמ ַב ֵקּשׁ ֵמ ִא ִמּי
ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ִלי חוֹף
צוּקי ָמגוֹר,
ֵבּין ֵ
אָבי
שׁוֹאל ֶאת ִ
ֵ
ִאם ִצלּוֹ ְכּ ָבר נָח
עוֹתיו.
ִמ ַמּ ְס ָ
עוֹר ִבים
ְק ִריאַת ָה ְ
ירה ָשׁ ַמיִ ם
ַמ ֲא ִפ ָ
ֶשׁ ֶמש נִ ְב ַל ַעת ְבּ ַמיִ ם ַר ִבּים,
יטה ֲענַף
מוֹשׁ ָ
יָד נִ ְס ֶתּ ֶרת ִ
יליָה ,אוֹת ִכּי ָראוּ
בּוֹגֶנְ וִ ְ
ֵהם ֶאת ֶשׁ ְמ ַב ֵקּשׁ ִל ִבּי

לא רק ההורים המתים נעשים כאן בני שיח ,לא רק מהם מבקש הדובר שותפות לסערת נפשו .הלב המחפש
הזה מוצא לו הד בכל מה שסובב אותו; והטבע עצמו ,דומה ,הוא המושיט לו את ענף הבוגנוויליה ,לנחם
את לבו ,ובצדק – שהלא הנאהב יודע את אהבת האוהב.
העדות המוצקה ביותר ,אולי ,לקשר הזה ,הוא השיר הבא ,שבו אמנם הדובר פונה ,כך נדמה ,לאלוהים,
אבל האל )או אותה ישות אחרת שהזכרתי קודם( יכול לענות בדרכים רבות ,והנה הדרך בה הוא עונה
למשורר המסוים הזה:
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וביום בו נפתחו הספרים
נוֹדה,
בּוֹא ֶ
ַה ִשּׂיחוֹת ֵבּינֵינוּ ָהיוּ ְבּ ִע ַקּר ֶח ְשׁבּוֹן
ָמים
אַשׁ ַראי ַליּ ִ
עוֹבר וְ ָשׁבִ .בּ ַקּ ְשׁ ִתּי ְ
ֵ
אַה ָבה
נּוֹר ִאיםַ .ה ִכּסּוּי ֶשׁ ִלּי הוּא ֲ
ַה ָ
אָמ ְר ִתּיָ ,מה ַה ִכּסּוּי ֶשׁ ְלּ ָךָ ,שׁ ַת ְק ָתּ,
ַ
ַבּהֵ ,ע ִצים
ָע ְפ ָתּ ִבּ ְר ָע ִמיםֵ ,ה ַר ְמ ָתּ גּ ָ
זַ
קוֹמםָ ,דּ ַמ ְע ָתּ ְבּ ִג ְשׁ ֵמי בּוֹרוֹת,
ֶע ְקרוּ ִמ ְמּ ָ
נֶ
ַמּ ָך ְכּ ִכנּוֹר
ַאג ְ
ַכ ָתּ ו ֲ
וּמ ָערוֹתִ ,חיּ ְ
יחין ְ
ִשׁ ִ
ַפ ִשׁי ִצפּוֹר ִפּ ְר ְפּ ָרה ְכּ ָדג,
גָּאָה ִבּי וְ נ ְ
ֶיה,
חוֹב ֶלת ַעל ִר ְשׁתוֹת ַה ַדּיִ ג ֶשׁל ַחיּ ָ
ֶ
עוֹלם ַהזֶּה .בּוֹא,
ֵל ָד ָתהּ ֵמ ָח ָדש ָבּ ָ
ַדּה
נוֹדה וְ נִ ְתו ֶ
אתיֶ ,
ָצ ִ
את ָך י ָ
ִל ְק ָר ְ

העולם הוא זה שמבטא את המענה .ואפילו מה שפנימי מתבטא במילותיו של העולם ,בשפתו שלו – אגמים,
ציפורים ודגים .נפש ועולם הם ברי חליפין ,כמעט ,ואולי אפילו אפשר בלי חשש להשמיט את הכמעט:
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*
אַחרוֹנָה
ִצפּוֹר ֲ
ָע ָפה ֵמ ַחלּוֹנִי
הוֹריד וִילוֹן
עוֹד ַליְ ָלה ִ
ַפ ִשׁי.
ַעד ֶא ֶדן נ ְ
רוֹשׁים
ַעל ִכּידוֹנֵי ְבּ ִ
כּוֹת ִבים ֲחלוֹם
כּוֹכ ִבים ְ
ָ

והדברים הלא נאמרים במפורש ,בעצם ,בשיר הזה היפה במיוחד שאין לו שם ,כנראה גם לא צריך להיות לו
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*
ַלּים
ְ ...בּ ַר ַעשׁ ַהגּ ִ
ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִרים
שׁוֹמ ַע
ֲאנִ י ֵ
יוֹתר
טוֹב ֵ
עוֹלם
ֶאת ָה ָ

ולא במקרה הוא פותח ,השיר הזה ,בציטוט של שיר הייקו – "הירח טבל / ,התהפך  /ושט לדרכו" ]שירו של
הקרבה לשירת
ריוטה ,בתרגומו של יואל הופמן" :הירח במים  /קפץ התהפך  /ושט לדרכו"[ – אלא משום ִ
הקרבה אל העולם – העולם כפי שהוא מתגלם
הייקו המתקיימת בנקודה זו של מהות ,הדהוד העולם בנוִ ,
ברחצת הלילה של הירח ,ברעש הגלים.
עד כדי כך חזקה הקרבה ,שאין היא נעצרת בנקודה בה נפרד )לכאורה?( עולמנו מהעולם שהכירו משוררי
הייקו בני המאה השבע-עשרה ,ולובן הקצף של הגלים בלילה מתחלף בלובן דפי הדפסה בגודל איי-ארבע.
אני חוזרת כאן לשיר הראשון שציטטתי ,אותו מקרה פרטי של שירת אהבה שמצאתי בו עניין מיוחד,
לחיוּת
ובדיוק בגלל הנקודה הזאת :משום העדות שיש בו לעוצמה שבה העולם מדבר אל ,עם המשורר הזהִ ,
שלו עבורו .אפילו מחשב – דבר שקל כל כך לראותו כמת :קופסה אפורה ,מסך זרחני ,חתיכת פלסטיק
אובאלית שחורה שזזה על השולחן – ,כל אלה הופכים פתאום לשמיים מלאים התרחשות; בעצמם,
כשלעצמם ,ולא רק בגלל הנמענת .כבר בהם קיים סיפור האהבה היסודי שאני מדברת עליו – האהבה
לעולם על כל מה שהוא מכיל; הולם בנו עד כמה הוא ח י  ,העולם הזה ,בשביל הכותב ,על כל מה שיש בו –
אפילו מקלדת מפלסטיק .וזה כבר הישג גדול מאוד.

עוֹר ֶרת ַ /על ָמ ַס ְך ְפּ ַל ְז ָמהִ ... /מ ִלּים ְמחוּקוֹת/
אַתּ ִמ ְת ֶ
ֵע ִבּ ְשׁ ֵמ ְך ְ /כּמוֹ ֵפיָה ְ /
ְכּ ַק ָשׁת ֲאנִ י ְמ ַכוֵּן ֻ /חדּוֹ נוֹג ַ
ימה ַבּנְּ יָר ַ /ה ֻמּ ְד ָפּס.
כּוֹכ ִביםַ / ,מ ְח ִסירוֹת ְ /פּ ִע ָ
ַלּדוֹת ָ
ְמ ַע ְבּרוֹת ָשׁ ַמיִ ם ְ /מי ְ
לא רק שביל החלב המוכר ,גם זה שבשמי הרשת – הגדולה ,האמורפית ,המשדרת ביטים של אינפורמציה -
גורם ללב הזה להחסיר פעימה .מי שהעולם חי בשבילו ,מי שהעולם מעורר אותו ,אין דבר שהוא אטום
אליו .האהבה היא לעולם על כ ל מה שהוא מכיל; הרגש ער ,חי ,וקיים במקומות ומתוך הטריגרים הכי
לא צפויים.
על כן )אילו נדרשה לנו הוכחה ניצחת( לא ייפלא שכאשר באה עת אחרונה ,אין כאן רתיעה חסודה מן
האהוב .אם מתמזגים ,ההתמזגות היא כוללת ועד הסוף .ולא פחות מזה ,משועשעת ומשעשעת מאד:
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נכתב על מצבה
ָכּאן ָקבוּר
ְבּ ֶפה ָפּעוּר
שׁוֹרר ִע ֵקּשׁ
ְמ ֵ
ֲא ֶשׁר ִמ ַקּ ְבּ ָרנָיו
ִבּ ֵקּש ְל ַה ְשׁ ִכּיבוֹ
יכיו
ְבּ ִלי ַתּ ְכ ִר ָ
ְללֹא ַמשּׂוֹא
ָפּנָיו ִלנְ בוֹ,
תוֹל ָעיו.
ְבּ ָשׂרוֹ ְל ָ
נוּע וְ ָענָוֵ ,כּןֵ -כּן ,אַל ַתּ ִבּיט אָחוֹר,
ְמ ַב ֵקּר ָצ ַ
אוֹת ָך ֲאנִ י ַמ ְז ִמין ַל ְחשֹׂף ֶאת ֲח ָל ָציוֲ .חפֹר
ְ
ַהפ ְֹךַ ,שׁ ְח ֵרר גּוּפוֹ ִמשּׁ ֶֹרשׁ ֵעץֲ ,עקֹר
פֹּה ו ֲ
ַח ַב ְל ַבּלִ .מ ֵבּין
ַבּ ִלית ו ֲ
תּוֹך ֵעינָיו ָשׁ ְר ֵשׁי י ְ
ִמ ְ
בוּשׁיו ֶשׁ ִח ַפּ ְשׂ ָתּ ְבּ ַחיָּיוַ ,מ ְק ִדּישׁ ְל ָך
ָכּל ְמ ָ
הנ"ל ַה ֵמּת ִמ ְבּ ִלי ְל ִה ְת ָח ֵרט ֶאת ֶע ֶצם ַה ָזּנָב.

הייתכן ,שהמשורר הזה יסכים שיעטפוהו בתכריכים – שישימו חציצה כלשהי בין בשרו ובין העולם? לא
ולא .אין ֵתּמהּ שהוא מצמיח שורשי יבלית וחבלבל ,עצים ותולעים .כך יאה לכל מי שהעולם ,במלוא
ול ִמ ְס ַנגֵד לא תהא ברירה אלא להתמודד אתו ,עם האהוב ,עם העולם ,במלוא
מחזוריותו ,הוא אהובוַ .
מוחשיותו – לעקור ,שטוף זיעה ,יבלית ושורשים; לחפור בעצם הזנב.

