
   *דואט"  זמן טרופות"

  איריס קובליו: ציורים; **משה יצחקי: שירים

  ***דורית פלג: סקירה מאת

. ולא בכדי. דואט: מחברי הספר הזה בחרו לדייק כבר בכותרתו את הסוגה האמנותית שאליה הוא שייך

כל אחד מן , זה קורא מנהמת לבו וזה עונה; שיר ששרים אותו שניים, יצירה מוסיקלית לשני כלים –דואט 

לא במקרה רבים מהדואטים המושרים : ומעורר מענה שיפיק מענה בתורוהשניים מביא את אמירתו שלו 

של שירה : לגלות שגם הספר הזה הוא מיסודו סיפור אהבה, אם כן, לא נתפלא. הם דואטים של אוהבים

המתקיים בשירים שהולידו הציורים , המוצהר, זהו סיפור האהבה המרכזי. של ציור לשירה, לציור

  . אך לא רק סיפור האהבה הזה מתקיים כאן. ובציורים שעוררו השירים

לצד של קובץ השירים , כלומר –אייחד את הדברים הבאים להן , מאחר שאני באה ִמַמְמלכתן של מילים

; הם שירי אהבה במובן שהוא רחב יותר מזה שנזכר מעלה, כך אני טוענת, השירים הללו. בדואט שלפנינו

האהבה עלולה . יו מאפיין את מכלול שירתו של משה יצחקיוסיפור האהבה הרחב יותר שהם שייכים אל

לא מעט ניכר בה חודה של אירוניה ; עולה על גדותיה, לעתים חוגגת, לעתים היא פצועה; להיות נכזבת

במהלך הדברים הבאים אנסה להבהיר מה ; אך תמיד היא שם. ואירוניה המופנית אל מושאה, עצמית

  .ומי או מה הוא מושאה, ליהטיבה של האהבה הזאת שאני מדברת ע

   השיר הבא, אבהיר כבר עתה שעל אף יופיו, וכדי שלא אובן לא נכון חלילה

]10*       [  

  ֵחץ ָהַעְכָּבר ְמַהֵּסס
  ְּכַקָׁשת ֲאִני ְמַכֵּון
  ֻחּדֹו נֹוֵגַע ִּבְׁשֵמךְ 

  ְּכמֹו ֵפָיה
  ַאְּת ִמְתעֹוֶרֶרת 

  ַעל ָמַסְך ְּפַלְזָמה
  ,ְמַרֵּצד ִמְכָּתב

  ִּלים ְמחּוקֹותִמ 
  ְמַעְּברֹות ָׁשַמִים

  ,ְמַיְּלדֹות ּכֹוָכִבים
  ַמְחִסירֹות

  ְּפִעיָמה ַּבְּנָיר
  .ַהֻּמְדָּפס

  ּוְכֶׁשָהֶאְצַּבע
  ,ְׁשַלח: מֹוָרה

  , ַהֵחץ ְּכָבר ָעף
  ָהֲעָגָלה ַהְּגדֹוָלה

  ִעם ַּדָּוֵרי ְׁשִביל ֶהָחָלב
  ָיְצָאה ְלַדְרָּכּה 

של סיפור האהבה הרחב יותר ) על העניין שבו אדבר בהמשך(ניין כשלעצמו מע, איננו אלא מקרה פרטי

   .בעיניי, זהו סיפור האהבה היסודי ביותר של משורר או סופר או כל אמן. שאליו אני מתכוונת
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כך לפחות אני , בעיקר; להיות האדם אמן) גם אם לא תמיד מספיק(קיומו הוא תנאי הכרחי  ,למעשה

אולי השיר . כותב או לא כותב, הוא תנאי הכרחי ואולי מספיק לרגעי האושר הניתנים לנו כאדם, מאמינה

  :לאיזה סיפור אהבה אני מתכוונתהבא ידגים 

]58*        [  

  ּוַבָׂשֶדה ְקִריַאת ַהמּוַאִּזיִנים ַמְדִליָקה  
  ,ּכֹוָכב ִראׁשֹון ַעל ְצִריֵחי ַהִּמְסָּגִדים  
  ְּבִּמְדרֹון ֶנֱעָצמֹות ֵעיֵני ְּפָרִחים  
  ,ִיְלַלת ַּתִּנים ַמְקִּפיָאה ִּכְבָׂשה ּתֹוָעה  
  .ֶׁשִּנְכְלָאה ְּבגּוף לֹא ָלּה ְמֻכֶּׁשֶפת ְּכֵאָלה  
  ַאְלָלה ִאיל ָרִחים ִנְׁשַמע קֹול ָהרֹוֶעה   
  ִלְבִנּיֹות ַאֲחרֹונֹות . ֵּבין ַהְּברֹוִׁשים  
  נֹוצֹוֵתיֶהן ַּגְעּגּוִעים, ַמְלִּבינֹות ָׁשַמי  
  ְלחֹוף ַאֵחר  

עם /בה של המשורר אלזהו סיפור האה. מהו סיפור האהבה שבו מדובר, מתוך השיר, לא קשה לחוש

, כאשר הוא גֹווע, שבעתות שקיעה והתאטמות, הדיאלוג המתמשך הזה בינינו לבין העולם. העולם

  . ובהתחדשו אנו מתחיים; אנו גֹוועים, כשהעולם לא מדבר אלינו

והבולטת גם , שהיא מה שתפס אותי כשהתוודעתי לראשונה לשירתו של משה, מעבר לסולידריות האנושית

מה שתמיד , לרבדים העשירים של המקורות ולשימוש בשפה, מעבר לחוש ההומור; של הספר הזהבשירים 

. קודם כל, הטבע –הוא האופן שבו העולם תמיד חי בשבילו , כקוראת של השירה שלו, בלט חזק וחי לעיניי

  :לא רק הקברים והזיכרון מאוכלסים, שם טמונים ההורים, גם בבית הקברות

  ויליהבוגנו       ] 52[

  מּול ֵלב ַהַּׁשִיׁש  
  ֲאִני ְמַסֵּפר ְלהֹוַרי  
  ,ֶאת ַסֲעַרת ַנְפִׁשי  
  ְמַבֵּקׁש ֵמִאִּמי  
  ֶׁשִּתְהֶיה ִלי חֹוף  
  ,ֵּבין צּוֵקי ָמגֹור  
  ׁשֹוֵאל ֶאת ָאִבי  
  ִאם ִצּלֹו ְּכָבר ָנח   
  .ִמַּמְסעֹוָתיו  
  ְקִריַאת ָהעֹוְרִבים  
  ַמֲאִפיָרה ָׁשַמִים  
  ,ֶמש ִנְבַלַעת ְּבַמִים ַרִּביםֶׁש   
  ָיד ִנְסֶּתֶרת מֹוִׁשיָטה ֲעַנף  
  אֹות ִּכי ָראּו, ּבֹוֶגְנִויְלָיה  
  ֵהם ֶאת ֶׁשְמַבֵּקׁש ִלִּבי  

הלב המחפש . לא רק מהם מבקש הדובר שותפות לסערת נפשו, לא רק ההורים המתים נעשים כאן בני שיח

לנחם , הוא המושיט לו את ענף הבוגנוויליה, דומה, והטבע עצמו; הזה מוצא לו הד בכל מה שסובב אותו

  .שהלא הנאהב יודע את אהבת האוהב –ובצדק , את לבו

, לאלוהים, כך נדמה, שבו אמנם הדובר פונה, הוא השיר הבא, לקשר הזה, אולי, העדות המוצקה ביותר

והנה הדרך בה הוא עונה , יכול לענות בדרכים רבות) או אותה ישות אחרת שהזכרתי קודם(אבל האל 

  :למשורר המסוים הזה



  וביום בו נפתחו הספרים]       66[

  ,ּבֹוא נֹוֶדה
  ַהִּׂשיחֹות ֵּביֵנינּו ָהיּו ְּבִעַּקר ֶחְׁשּבֹון

  ִּבַּקְׁשִּתי ַאְׁשַראי ַלָּיִמים. עֹוֵבר ְוָׁשב
  ַהִּכּסּוי ֶׁשִּלי הּוא ַאֲהָבה. ַהּנֹוָרִאים

  ,ָׁשַתְקָּת , ּסּוי ֶׁשְּלךָ ָמה ַהִּכ , ָאַמְרִּתי
  ֵעִצים, ֵהַרְמָּת ַּגָּבה, ָזַעְפָּת ִּבְרָעִמים

  ,ָּדַמְעָּת ְּבִגְׁשֵמי ּבֹורֹות, ֶנֶעְקרּו ִמְּמקֹוָמם
  ִחַּיְכָּת ַוֲאַגְּמָך ְּכִכּנֹור, ִׁשיִחין ּוְמָערֹות

  ,ָּגָאה ִּבי ְוַנְפִׁשי ִצּפֹור ִּפְרְּפָרה ְּכָדג
  ,תֹות ַהַּדִיג ֶׁשל ַחֶּייהָ חֹוֶבֶלת ַעל ִרְׁש 

  ,ּבֹוא. ֵלָדָתּה ֵמָחָדש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה
  נֹוֶדה ְוִנְתַוֶּדה, ִלְקָראְתָך ָיָצאִתי

, אגמים –בשפתו שלו , ואפילו מה שפנימי מתבטא במילותיו של העולם. העולם הוא זה שמבטא את המענה

  :אפילו אפשר בלי חשש להשמיט את הכמעט ואולי, כמעט, נפש ועולם הם ברי חליפין. ציפורים ודגים

]70*       [  

  ִצּפֹור ַאֲחרֹוָנה  
  ָעָפה ֵמַחּלֹוִני  
  עֹוד ַלְיָלה הֹוִריד ִוילֹון  
  .ַעד ֶאֶדן ַנְפִׁשי  
  ַעל ִּכידֹוֵני ְּברֹוִׁשים  
  ּכֹוָכִבים ּכֹוְתִבים ֲחלֹום  

  כנראה גם לא צריך להיות לו, לו שם בשיר הזה היפה במיוחד שאין, בעצם, והדברים הלא נאמרים במפורש

]76       [*  

  ְּבַרַעׁש ַהַּגִּלים ...           
  ַהִּנְׁשָּבִרים

  ֲאִני ׁשֹוֵמעַ   
  טֹוב יֹוֵתר  
  ֶאת ָהעֹוָלם  

שירו של " [ושט לדרכו/ התהפך / , הירח טבל" –בציטוט של שיר הייקו , השיר הזה, ולא במקרה הוא פותח

אלא משום הִקרבה לשירת  –"] ושט לדרכו/ קפץ התהפך / הירח במים : "ל הופמןבתרגומו של יוא, ריוטה

העולם כפי שהוא מתגלם  –הִקרבה אל העולם , הדהוד העולם בנו, הייקו המתקיימת בנקודה זו של מהות

  .ברעש הגלים, ברחצת הלילה של הירח

ולמנו מהעולם שהכירו משוררי ע) ?לכאורה(שאין היא נעצרת בנקודה בה נפרד , עד כדי כך חזקה הקרבה

. ארבע- ולובן הקצף של הגלים בלילה מתחלף בלובן דפי הדפסה בגודל איי, עשרה-הייקו בני המאה השבע

, אותו מקרה פרטי של שירת אהבה שמצאתי בו עניין מיוחד, אני חוזרת כאן לשיר הראשון שציטטתי

לִחיּות , עם המשורר הזה, העולם מדבר אל משום העדות שיש בו לעוצמה שבה: ובדיוק בגלל הנקודה הזאת

חתיכת פלסטיק , מסך זרחני, קופסה אפורה: דבר שקל כל כך לראותו כמת –אפילו מחשב . שלו עבורו

, בעצמם; כל אלה הופכים פתאום לשמיים מלאים התרחשות –, אובאלית שחורה שזזה על השולחן

האהבה  –אהבה היסודי שאני מדברת עליו כבר בהם קיים סיפור ה. ולא רק בגלל הנמענת, כשלעצמם

 –על כל מה שיש בו , בשביל הכותב, העולם הזה, הולם בנו עד כמה הוא  ח י ; לעולם על כל מה שהוא מכיל

  .כבר הישג גדול מאוד וזה. אפילו מקלדת מפלסטיק



/ ִמִּלים ְמחּוקֹות... / ַעל ָמַסְך ְּפַלְזָמה  / עֹוֶרֶרתַאְּת ִמְת / ְּכמֹו ֵפָיה /  ֻחּדֹו נֹוֵגַע ִּבְׁשֵמְך /  ְּכַקָׁשת ֲאִני ְמַכֵּון
  . ַהֻּמְדָּפס /ְּפִעיָמה ַּבְּנָיר / ַמְחִסירֹות / , ְמַיְּלדֹות ּכֹוָכִבים/ ְמַעְּברֹות ָׁשַמִים 

 - המשדרת ביטים של אינפורמציה , האמורפית, הגדולה –גם זה שבשמי הרשת , לא רק שביל החלב המוכר

אין דבר שהוא אטום , מי שהעולם מעורר אותו, מי שהעולם חי בשבילו. זה להחסיר פעימהגורם ללב ה

וקיים במקומות ומתוך הטריגרים הכי , חי, הרגש ער; האהבה היא לעולם על  כ ל  מה שהוא מכיל. אליו

  .לא צפויים

עה חסודה מן אין כאן רתי, לא ייפלא שכאשר באה עת אחרונה) אילו נדרשה לנו הוכחה ניצחת(על כן 

  : משועשעת ומשעשעת מאד, ולא פחות מזה. ההתמזגות היא כוללת ועד הסוף, אם מתמזגים. האהוב

  נכתב על מצבה  ] 68[

  ָּכאן ָקבּור  
  ְּבֶפה ָּפעּור  
  ְמׁשֹוֵרר ִעֵּקׁש  
  ֲאֶׁשר ִמַּקְּבָרָניו  

  ִּבֵּקש ְלַהְׁשִּכיבֹו
  ְּבִלי ַּתְכִריָכיו

  ְללֹא ַמּׂשֹוא
  ,בֹוָּפָניו ִלנְ 

  .ְּבָׂשרֹו ְלתֹוָלָעיו
  ,ַאל ַּתִּביט ָאחֹור, ֵּכן- ֵּכן, ְמַבֵּקר ָצנּוַע ְוָעָנו

  ֲחפֹר. אֹוְתָך ֲאִני ַמְזִמין ַלְחׂשֹף ֶאת ֲחָלָציו
  ֲעקֹר, ַׁשְחֵרר ּגּופֹו ִמּׁשֶֹרׁש ֵעץ, ּפֹה ַוֲהפְֹך 

  ִמֵּבין. ִמּתֹוְך ֵעיָניו ָׁשְרֵׁשי ַיְּבִלית ַוֲחַבְלַּבל  
  ַמְקִּדיׁש ְלךָ , ל ְמבּוָׁשיו ֶׁשִחַּפְׂשָּת ְּבַחָּייוּכָ   

  .ל ַהֵּמת ִמְּבִלי ְלִהְתָחֵרט ֶאת ֶעֶצם ַהָּזָנב"הנ

  
לא ? שישימו חציצה כלשהי בין בשרו ובין העולם –שהמשורר הזה יסכים שיעטפוהו בתכריכים , הייתכן

במלוא , כך יאה לכל מי שהעולם. עיםעצים ותול, אין ֵּתמּה שהוא מצמיח שורשי יבלית וחבלבל. ולא

במלוא , עם העולם, עם האהוב, לא תהא ברירה אלא להתמודד אתו וַלִמְסַנֵגד. הוא אהובו, מחזוריותו

  .לחפור בעצם הזנב; יבלית ושורשים, שטוף זיעה, לעקור –מוחשיותו 

  

 


