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סקירת ספרים משלנו

הגם משה בנביאים? פחד גבהים בשיריו של משה יצחקי**
סקירה מאת: פרופ’ ראובן שהם, מכללת אורנים ואוניברסיטת חיפה

בגלל ההיסטוריה הדפוקה של העם היהודי, הספרות 
העברית לדורותיה ִאמצה לעצמה את דיוקן המשורר-

הנביא, “הצופה לבית ישראל״. ובשל מחקריי האובססיביים 
בדמות זו, אני צד את דיוקנו, גם אם הוא נחבא אל הכלים 
בכל מקום אפשרי. את עקבותיו של “הצופה״ הזה ניתן 
למצוא גם בשירתו של משה, על-אף שעדיין לא מצאנו 
נביא שכינויו הוא משל׳ה. משה, כמובן, משל׳ה - לא. אף 
כי אצל ביאליק מצאנו נביא חביב, אופציונאלי, המכונה 
“שמוליק״, לא שמואל, והוא שם רק ילד - ספיח ואם 

תרצו אפילו “סחיש״. 
חד וחלק, אינני בא לטעון שהדובר האופייני לשירתו 
של משל׳ה הוא הנביא. ההפך הוא הנכון. דוברו האופייני 
הוא האדם האזרחי, שמעדיף את יום הקטנות, את המקום 
הקטן, את הצנצנת של ריבת החבושים שהוא רוקח במטבחו 

על חשבון הנבואה הצופה למרחקים ארוכים, למשל: 

ֵּבין נבואות נחמה לבין ִרָּבה נְִרַקַחת,/ אני מעדיף את 
יר  ֵריַח ַהּגּויָבֹות/ וְַהַחּבּוִשים ַהִּמְתּבֹוְסִסים עכשיו ַּבִסּ
על אש קטנה. בתוך ֻסּכָר נוזלי/ ְמַבעְַּבעַת ִּתְקוָה, חלום 
נְִרָקם,/ ]...[ וְַהֵחְך ֵמכִין ַּבּלּוטֹות / לִפְּגֹש נְבּוָאה ְּבַטעַם 
ִרַּבת ַחּבּוִשים/ וגויבות, ֶשֶאצֹק לְִצנְָצנֹות, / ֶשּיְֻחּלְקּו/ 
ּבַּכִּכָרֹות ּובְִצָמִתים ְמֻרְמזִָרים, ]...[. // ּבַיֹום הזה גם ִרּבָה 
ֶשֻּמּגֶֶשת לֲַאנִָשים/ ְמִריִרים על פרשת דרכים, היא נבואה./ 
גם אור ָצהֹב ָּבַרְמזֹור הוא נבואה. )יצחקי, 2009: “בין 
נבואה לריבה״, נהרות נשאו קולם. הקיבוץ המאוחד, 

תל-אביב, עמ׳ 47(.

משמע מדובר בהעדפת החולין המנחם, על פני “יום 
הגדולות״ של “אחרית הימים״ של “הזמן הקדוש״, ההרואי. 
אבל, גם דובר אזרחי זה, מתקשה לחיות רק את יום הקטנות 
של נבואה בטעם ריבת חבושים. הדובר היצחקי מגלה 
קרבת משפחה על דרך השלילה לדובריהם של גרינברג 
ושלונסקי, שהפכו את החול לקודש, בניגוד לדרך המלך 
של השירה העברית עד זמנם שהפכו את הקודש לחול ואף 
הרחיקו לכת עד כדי טִמוּאָה של הקדושה. דוברו האופייני 
מקדש את הגופני, את חומרי החיים הבסיסיים. דוגמא 
לכך, בשיר “ההיסטוריה אולי״, המתכתב עם “עמל״ של 
שלונסקי שרקעו המקומי, “גלבוע״, אינו רחוק מ״אחוזת 

ברק״ שבין גבעת המורה לתבור:

ההיסטוריה אולי חוזרת/ אנחנו לא. ]...[/ אנחנו לא 
היסטוריה שאולי חוזרת/ כמו סרט בהילוך אטי/ מוקרנת 
לאחור./  ראינו חלוצים סוללים כבישים כרצועות תפילין 
וחוני מתפלל לגשם. / ]...[ / כבר התפוצצנו על הר, 
הנחנו/ מטען חורג על בית, התעקשנו לגזול/ נחלות 
קדומים מדממות, קשרנו טוטפות/ היסטוריה שאולי 

חוזרת. ]...[ )עמ׳ 43(.

טקסט זה מתכתב עם שירו הידוע של שלונסקי “עמל״: 

“הלבישיני אמא כשרה, כתונת פסים לתפארת/ ]...[/ 
עוטפה ארצי אור כטלית/ בתים ניצבו כטוטפות,/ 
וכְִרצֻעֹות תפילין גולשים כבישים סללו כפיים״ )“עמל״ 

ד׳, מן המחזור “גלבוע״(.

הדובר  בעוד  שוללת:  בהתכתבות  כמובן  מדובר 
השלונסקאי מקדש את החולין ושר המנון לעמל החלוצי 
המפרך, המנכס לעצמו את הגלבוע, הנביא היצחקי, הגם 
שאף הוא מקדש את החולין, כבר מביט אחורה בזעם 
ונושא משא תוכחה, מעין תוכחת “האזינו״, של משה אדון 
הנביאים, כשהוא מוקיע את עיוותי ההתיישבות ששלונסקי 
שר לה שירי הללויה, התיישבות שהפכה בימינו להתנחלות 

מעוותת, לגזל קרקעות ולשפיכות דמים לתאבון. 
הצופה העוברי של משל’ה, כמו רבים וטובים לפניו, 
בורח מן הנבואה או מכחיש אותה, בניגוד לאליהו הנביא 
ששמע “קול דממה דקה״ ונכנס בכל מאודו בשער הנבואה 

שנפתח לו, דוברו של משה מסרב, כביכול להיכנס:

ַּבַׁשעַר ֶׁשּנֹועַד רק לי, לא/ נכנסתי/ ]...[/ לא ָרִאיִתי 
ּדֶֶרְך רק ַּבת קֹול/ דממה דקה/ ַּבּיַעָר ֵאלָיו/ נֹועְַדִּתי 
ואליו/ מעולם לא/ ִהּגַעְִּתי/ ממנו לא/ יצאתי )יצחקי, 
2009: “דרך״, נהרות נשאו קולם. הקיבוץ המאוחד, 

תל-אביב, עמ׳ 52(.

ההתכתבות עם המודוס הנבואי מתרחשת כבר בספרו 
השמש יבוא ויפנה. שם הוא מצליף באלוהים לפי מיטב 

המסורת שראשיתה באברהם, אבי יצחק, מסורת שהפכה 

“נהרות נשאו קולם”*
מאת: ד”ר משה יצחקי
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לנורמה בשירה העברית החדשה בעיקר מביאליק )“בעיר 
ההריגה״, “על השחיטה״ וכדומה(. כך למשל בשיר “האם 

אתה שומע? עבור״:

ָקְדֹקד שמים כאן גפרור אדמה,/ האם אתה שומע? 
עֲבֹר   //   אתה שומע אלהים/ את זעקת הנשרפים, 

העולים אליך בעשן.

יש בשיר הדים לשירי התוכחה שנושא דוברו של גרינברג 
כלפי אלוהים ב-רחובות הנהר ולשירו החזק של בארי 
חזק “ריבונו של עולם״. וברוח התוכחה של בן-אנוש כלפי 
אלוהיו, בספר ועל סביבותיו שב )2004(, בשיר שכותרתו 
“שפתי עודן אילמות״, פונה הדובר אל צילו ומבקש “מאין 
יבוא עזרי״? כשהוא תוהה, כמו חנה, אם שמואל, האם יבוא 

בכלל עזרו מאת המושיע והמשלח האולטימטיבי:

ְרֵאה ִצּלִי ְׂשפַָתי עודן שותקות אבל/ עודן נעות ]]כמו 
שפתי חנה, אמו של שמואל בשילה: “וְַחּנָה ִהיא ְמַדּבֶֶרת 
עַל לִּבָּה ַרק ְׂשפֶָתיָה ּנָעֹות וְקֹולָּה ֹלא יִָּׁשֵמע[[ לְִׁשאֹל האם 
בכלל יבוא/ עֶזְִרי, עֹוֶׂשה ָׁשַמיִם אולי הוא נָם/ עָיֵף 
ֵמַהְקִריאֹות הנואשות על חוף הים/ ׁשֹוְמִרי, ִצּלִי נותר 

ללא ֲאנִי ורגלַי עומדות/ נוטות לָמּוט. 

הנה כי כן, במסגרת ההאזנה למקורות וההתכתבות 
הענפה עמם, אין זה מפליא שבאחד מערוצי התקשורת 
ישודרו גם תשדורות המתייחסות אל המודוס הנבואי. אין 
זה תדר מרכזי, אולי אפילו צדדי, אבל הוא בעל פוטנציאל 
שאולי אפילו משל׳ה עדיין אינו מודע לו עד הסוף. כל 
משורר בעל מצפון, בעל “אני עליון״ שלא סולף ועוקם 
על ידי המקורות, “אני עליון״ שחושל על ברכי הספרות 
העברית ההומניסטית לדורותיה, לא זו הפונדמנטליסטית, 
)משמע: ביאליק, ברנר ושאר מוכיחי העם הזה ואוהביו( 
יתקשה לאורך זמן להסתגר בביתו ולרקוח נבואות של ריבת 
חבושים וגויבות. אמנם אחרי ביאליק, גרינברג ושלונסקי 
מתקשה השירה הנבואית להרים ראש. אבל ניצניה בכל 

זאת ִנְרּאים ב״אחוזת ברק״ שליד שירת דבורה וחנה, 
ולכן אני תוהה: מה עוד צריך לקרות בארץ הזאת כדי 
שמשל׳ה יצטרף באופן רשמי אל המועדון הרשמי של 
“הצופה לבית ישראל״? עד כמה פחד הגבהים שלו ימשיך 
ויחסום את דרכו להיכנס: “בשער שנועד רק לי״, ושבו 
עדיין “לא/ נכנסתי״ ממש, והדגש הוא על התיבה עדיין. 
כלומר הפוטנציאל קיים, היסודות הונחו, הקול הקורא 
דווקא משום שהוא “קול דממה דקה״, נשמע, תחושת 
הייעוד קיימת, צריך רק להוציאה מן הכוח אל הפועל, 

כדוגמת השיר הבא:

ְּבכָל ֶחֶרב יושבת יֹונַת “וְכְִּתתּו״/ ְּבכָל ַמזְֵמָרה ֻמְבלַעַת 
“וְֲחנִיתֹוֵתיֶהם״/ תחת כל עץ תאנה שמור מקום לְִאיׁש/ 
ָּבַאֲחִרית. והימים נְִמנִים ָּבִאים ויוצאים. // את היונה 
ראיתי אצל יּונֶס ְמֻמּלֵאת/ ְּבאֶֹרז, ְּבַׂשר ּכֶֶבש ּוְצנֹוָבִרים, 
ּוכְֶׁשזַָמְרִּתי/ עַנְפֵי ּגֶפֶן, נְִצנְָצה ַהֲחנִית ְּבלַַהב המזמרה. 
// ּוֵמעֵץ הספקתי ְּבַחיַי לְִקטֹף ְּתֵאנִים/ נוטפות עִָסיס 
ִּבְׁשִביל להמתיק ימים ּכֵָאלֶה/ וֲַאֵחִרים שאין קולם 
נשמע. )יצחקי, 2009: “אחרית הימים״, נהרות נשאו 

קולם. הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, עמ׳ 48(.

 ובין נבואה לנבואה אפשר גם לקנח בריבת חבושים וגויבות, 
למה לא?

**דברים שנִִשאו באירוע לכבוד צאת הספר

פרופ’ ראובן שהם שימש כמרצה לספרות עברית במכללת 
אורנים ובאוניברסיטת חיפה, עמד בראש החוג לספרות 
במכללה ופרסם ספרי מחקר רבים על השירה העברית 

החדשה.

* הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2009


