
 לאשר תישא הרוח

 משה יצחקי

 חגי רוגני: סקירה

 המשורר המתפעם

נתן זך הוא , המשוטט, בודלר הוא הפלאנר. המשוררת מכנרת -על רחל , על ביאליק אמרו משורר לאומי

 . רומנטיקן מר

 .משה יצחקי הוא המשורר המתפעם

זו התגלות : אך אין זו התגלות רבת הוד של אידיאה מופשטת. משה יצחקי חֹוֶוה התגלות על כל צעד ושעל

ן ראה אלתרמ. אצל יצחקי לכל מושא התגלות יש שם. של משורר אחר, של הר, של עץ או פרח, אינטימית

, פיקוס, אלמון: יצחקי רואה –עציות טהורה , אידיאות של עצים –אילן בגשמיו ועצים במלמול עליהם 

 .עץ חּבוש, אלת המסטיק

, סחלב, כלנית: יצחקי רואה פרחים בעלי שם. הכלואה, את הִפְרִחיּות התלושהו עציץ-ביאליק ראה פרח

 . בוגנוויליה, אמריליס, נימפיאה

ואין יודע אם , נתן זך ראה ציפור רבת יופי. היינו הך –? טווס זהב? דוכיפת. ה נחמדתביאליק ראה ציפור

יודע את (. יש ציפור כזאת)מקור -ְצלּוב, קיכלי, ַנָקר, צופית הוא רואה? מה רואה יצחקי. תוכי או פסיון

ִליֵאִלי ָצהֹב ַנחֲ : "בבוסתן יווני הוא מוצא מורה דרך בדמות נחליאלי צהוב. יונה וצוצלת, ההבדל בין תור

 (.63' עמ" )הֹוִליַכִני ִלְסַבְך ֲעֵצי ַדַעת

, או ללאה גולדברג, שיודעת משהו על ַשחרור ועל דוכיפת, אולי הוא קרוב בכך לאגי משעול

בשל הקרבה של שירתה . שחוותה התגלות של שיבולת ירוקת עין, קיקיון, אורן, שכתבה על איקליפטוס

לעומת " )משוררת נאיבית"בתואר , של שילר תיאוריהבעקבות , רשפלדלטבע זיכה אותה אריאל הי

, לטבע. מזמורי התפעלות, שיריו של יצחקי הם אודות"(. סנטימנטלית"ששירתם היא , שלונסקי ואלתרמן

מנשק את שפתי השיר של , הוא שר ָהֵלל למאחה הערומה של גויא. למשוררים, לשירה, לאמנות

מתוודה , (שירית-הייתי עד להתרחשות הזאת במציאות הלא)ליפסקה  שימבורסקה ואת ידה של אווה

 .באהבתו לאבשלום של יונה וולך

 חדוות ההשפעה

על כך  ,(2008-התרגום העברי הופיע ב" )חרדת ההשפעה"חוקר הספרות הרולד בלום כתב בספרו 

ירת קודמיהם כדי את ש כאילו ְמַנְכִסיםהם : אב של משוררים שקדמו להם-שמשוררים מאמצים דמויות

ובכך הם מתנערים מההשפעה וממציאים את , לכתוב אותה מחדש בצלמם ובדמותם שלהם, אותה" לתקן"

מלמד על השיבה למקורות " בא אל הגבים"ששמו  , כל החלק הראשון, בספרו של יצחקי. עצמם בשירתם

כאן אלא חדוות אך נראה שלא חרדת השפעה נמצא . הוא התכתבות עם משוררים משפיעים, ההשפעה

תשרי על כנף "לאור התאוריה של בלום נתבונן בשיר . כאילו חוגג הדובר את נוכחותם בשירתו, ההשפעה

 ":בעקבות חיים נחמן ביאליק"שהמוטו שלו הוא , (17' עמ" )ציפור

ָלשֹון , ִמְתַחְנֲחנֹות/ נֹות ְמַלְפפֹותְּבַרְגֵליֶהן ָהֲעִדי, ְמַרְפְרפֹות/ ְקַטְנַטּנֹות, ֶּבֱאלּול ְכֶשֵהן ָּבאֹות ֶאל ַחּלֹוִני
נֹוֶטה ַהּגּוף ָלעּוף ִעם ַהּצּוִפּיֹות ֶאל / ְּבִצּיּוץ ַעִּליז פֹוְצחֹות, ִמְתעֹוְפפֹות, לֹוְגמֹות/ ,ֶאל ִפי ַהּצּוף שֹוְלחֹות

/ ַלֶפַרח, ל ֵמַחּלֹון ַנְפִשי ִצפֹור יֹוֵצאתֶּבֱאלּו.// ְדַבשֶאל ִתְשֵרי ְּבַטַעם ֶשל ַתפּוַח ַהּטֹוֵבל ִּב / ,יֹום ָחָדש
 ...ַעל ְכַנף צּוִפית/ ָעף, ּגּוִפי ֵמִציץ ֵמֶאֶדן ֵלב פֹוֵרחַ , ָלַאְלמֹון

 
 
 

 2011 אביב-תל ,קשב לשירה
 המכללה האקדמית לחינוך, אורנים, ר חגי רוגני"ד ,משה יצחקי' פרופ



 :ובהמשך

ֵאֵשב מּול / ְוֵלב דֹוֵאב ִיְתַדֵפק ִּבְשָעָריו, ְיֵמי ֶחְשּבֹון ְוִדין/ יָה ְלִהְצַטֵּנף ַּבְסָתוּוְכֶשָתשּוב ַנְפִשי ֶאל ֲחָדרֶ 

 (.17' עמ) ...פֹוֵרַח לֹו ָחָצב/ ֵמֲאָדָמה ָקָשה שּוב ֵמִגיחַ / ִהֵּנה, ַחּלֹוִני ַאִּביט ֶאל ַהֶמְרָחב

" עציץ פרחים"אך גם שיר הילדים , "אל הציפור"וע ביאליק מוזכר פה קודם כול דרך שירו המוקדם והיד

ואם "כמו , ההתדפקות על השער הנעול מוכרת אף היא משירי ביאליק. נרמז כאן"( מן החלון פרח עציץ)"

 ". מאחורי השער"ו" ישאל המלאך

בעיקר בכך שהוא מסיט את נקודת הכובד של ? יצחקי את הציפור של ביאליק" מנכס"וכיצד 

לחוויית  –מתחושת אדם כלוא במקום שאינו מקומו המתגעגע אל מקום בלתי מושג , רותהשיר ממצב הז

העין . התבוננות באירוע טבע המתרחש מול חלון הנפתח אל מרחב שאליו חש הדובר שייכות מלאה

מין הצמח שאת הצוף שלו , (צופית)מתגלים לנו מין הציפור . המתבוננת היא עינו של ַצָפר הבוחנת כל פרט

, מאת ביאליק" זהר"כמו הילד בשיר . וכן תיאור מדויק של מגוון הפעולות של הציפור( אלמון)א יונקת הי

כך גם הדובר בשיר זה חש שנפשו חופשייה לעופף , המתנתק כביכול מגופו וממריא עם צפרירי הבוקר

הנטוע הן פרטים במציאות קרובה ומוכרת של אדם , הצופיות של יצחקי אינן סמל. במרחב הפתוח

לא אל הנעלם , אל היש והמוכר ונימת הגעגועים שבקולו נמשכת, החווה קרבה ממשית אל הטבע, במקומו

 .והבלתי מושג

מתנהל מעין דיאלוג בין להבה " שני יסודות"בשירה הסימבוליסטי של זלדה : דוגמה נוספת

 :הנה השיר במלואו. וברוש

ַמֶשהּו ְּבתֹוִכי / ַכָמה עֹוֶטה ָגאֹון/ ַכָמה ַאָתה ַשֲאָנן/ י רֹוָאהַכֲאֶשר ֲאנִ / ַהֶּלָהָבה אֹוֶמֶרת ַלְּברֹוש
ְּבִלי ֶשֶמץ ֶשל / ְּבִלי ֶשֶמץ ֶשל ֵטרּוף/ ַהּנֹוָרִאים ָהֵאֶּלה/ ֵאיְך ֶאְפָשר ַלֲעבֹר ֶאת ַהַחִּיים/ ִמְשתֹוֵלל
לּו ָיכְֹלִתי ָהִייִתי ./ ְּבַגֲאָוה ַעִתיָקה ְוקֹוֶדֶרת/ רּותְּבִלי ֶשֶמץ ֶשל חֵ / ְּבִלי ֶשֶמץ ֶשל ִדְמיֹון/ רּוָחִנּיּות
, ַּבֶשֶמש, ָּבֲאִויר, ָּבֲאָדָמה/ ְוֶאת ַהְתלּות ָהֲארּוָרה ֶשְּלךָ / ֶשְשמֹו ְתקּופֹות ַהָשָנה/ ֶאת ַהִמְמָסד/ ׂשֹוֶרֶפת

ֶשֵּיש ּבֹו / ֶשֵּיש ּבֹו ִדְמיֹון/ ֶשֵּיש ּבֹו ֵחרּות/ ש ּבֹו ֵטרּוףהּוא יֹוֵדַע ֶשּיֵ / ,ַהְּברֹוש שֹוֵתק./ ַּבָמָטר ּוַבַּטל
 .ַהַשְלֶהֶבת לֹא ַתֲאִמין/ ַאְך ַהַשְלֶהֶבת לֹא ָתִבין/ רּוָחִנּיּות

וולך היא הלהבה : פירוש ידוע של השיר קושר אותו ליחסים האישיים והשיריים בין זלדה ליונה וולך

' עמ" )מכתב לזלדה"בשירו . השותק ומשיב לה בלבו, זלדה היא הברוש, אל הברושהבאה בטענות הקשות 

 :הולך יצחקי בעקבות פירוש זה( 16

ִכי ְּבשֹוֶנה ֵמַהְסֶנה / ּוֵפַרְשִתי. ַהּבֹוֵער ִמִּבְפִנים/ ָתִבין ְלעֹוָלם ֶאת ַהְּברֹוש/ ָכַתְבְת ְליֹוָנה ֶשַהֶּלָהָבה לֹא
 ...ֲאִציָלה ְוֵגָאה. ְּברֹוש, ַעד רֹאש/ ֲאָבל ִמַּבחּוץ ִנְשֶאֶרת ִמַכף ֶרֶגל/ , ַאְת ְמֺאֶכֶלת

 : ידיעת הטבע שלו מושכת אותו לעץ אחר. אלא שהוא אינו מסתפק בברוש

ֵמַהַמָסד / ַמִיםְמִריָמה ְּבהֹוד ֶאת ִרְצַפת ַהָש / ,ָכמֹוהּו סֹוֶדֶקת]...[ אּוַלי ִהיא יֹוֵתר ְכמֹו ִפיקּוס , ְּבֶעֶצם
נֹוְׂשִאים ָלּה / ,ָשְרֵשי ָהֲאִויר ַמְדִליִקים ָלּה ָשם ֵנרֹות/ ּוְבעֹוד ַהֶּלָהָבה ְמִאיָרה ֵהיָכלֹות./ ַעד ִכֵסא ַהָכבֹוד

 .כֹוָכִבים ֶאת ֶלֶחם ַהָפִנים

ירות מתחת יודע ששורשיו אינם חודרים לעומק כי אם מתפשטים במה, מי שמכיר את הפיקוס הבנגלי

וגם שורשי אוויר יש לעץ . והם מרימים ומעוותים מדרכות ומשטחים מרוצפים, סמוך לפני הקרקע, לאדמה

אם לא . עד שמוצאים אחיזה בקרקע ואז הופכים לגזעים חדשים, המשתלשלים מענפיו כלפי מטה, הזה

וכך יצר , מאפיינים הללויצחקי בחר בפיקוס בשל שני ה. יקוצצו במועד הם יהפכו עץ בודד לחורשה שלמה

 . בנוסף לדימוי הברוש שמציע השיר המקורי, עוד דימויים לשירתה הרליגיוזית של זלדה

. שהרי שירתו נמשכה תמיד אל הרליגיוזי, קל להבין את זיקתו של יצחקי לשירתה של זלדה, ואכן

. התפילה ובפיוט בסידור, בתלמוד ובמדרש, עיון בספריו הקודמים יגלה את מקורות ההשפעה במקרא

המדרש והאגדה התלמודיים , ך"התנ: "בריאיון לרפי וייכרט המצורף לקובץ השירים שלפנינו הוא אומר

לכן יהיו אולי מי (. 117' עמ" )ומיתוסים מספרות העולם הם תשתיות היניקה וההשראה העיקרית שלי

וביניהם לאה גולדברג , מננושיופתעו לגלות בין הזוכים לשירי הלל רשימה ארוכה של משוררים בני ז



ויסלבה שימבורסקה ואוה , שילר-אלזה לסקר, חיים גורי, אבות ישורון, (מאיר אריאל, בעקיפין, ודרכה)

 . ליפסקה הפולניות ואנה בלנדיאנה הרומנייה

 ך וציפורי העמק"רוחות מן התנ

פרק . רק למשורריםלא , גם למושאים אחרים, כאמור, שירי ההתגלות וההתפעמות של יצחקי  מופנים

הצייר המובהק , אלי שמיר, אנה טיכו: מתייחס לציירים וליצירותיהם" הלל למכחולם"שלם בספר ששמו 

שיר התפעמות אחר . ואחרים "זמן טרופות"שיחד אתה הוציא את ספרו , איריס קובליו, של עמק יזרעאל

שבו מתמודד הדובר עם , ומניהאחד משירי מסע השורשים המטלטל בר, (94' עמ" )מדרש יוסף חי"נקרא 

כשמתגלה לנגד עיניו בבקתת נופש שבהרי הקרפטים אישה חצי ערומה עטופה במגבת . עברה של משפחתו

ר ֹוִטיפַ ּוַמְחְשבֹוַתי ָנְדדּו ְלֵאֶשת פ: "הוא חש עצמו כיוסף המתמודד עם הפיתוי של אשת פוטיפר, קטנה

 ". ְוַתֲאָוָתּה נֹוְתרּו ְּבָיָדּה/ ִאם ַרק ֲחִצי ַתֲאָותֹו, ַהר ַּבְכתּוִביםְולֹא ֺהבְ . יֹוֵסף/ ֶשָאֲחָזה ִּבְכתֶֹנת

ההתפעמות העזה ביותר בספר זה היא עדיין מהטבע של , גם בספרי שיריו הקודמיםכמו , עם זאת

כבר ראינו דוגמה בשיר . אותם מכיר המשורר היכרות קרובה ואמתית, עמק יזרעאל על כל ברואיו ונופיו

(. 53' עמ" )קואורדינטות"אך הביטוי השלם ביותר לכך בספר זה הוא בשיר הארוך , "תשרי על כנף ציפור"

ך המרחפות יחד עם "רוחות מן התנ, שהוא חגיגת טבע ונוף עם זכר קדומים, הנה חלקו הראשון של השיר

 :ציפורי העמק

ְזַמן ָשאּול ַעל / ,ֵעין דֹור, ְמַהֵּלְך ָיֵחף ַעל ִּגְבַעת ָהאֹוב, ָלרֹב /,ִכְצלּוב ַמּקֹור ֲאִני פֹוֵרׂש ָכָנף ֵמַרְגֵלי ַהָתבֹור

 ַעל ַהִשיַח ַנֲעִׂשים, דֹוְקִרים ְלשֹוִני/ ֵפרֹות ְמתּוִקים. מּוִלי ְּגבּוֵלי ֲאִני ַאֵחר/ ,פֹוֵרץ ָּגֵדר, ַכף ִּגְבעֹול ַצָּבר

, הֹו, שֹוֶרֶקת ַּבֲהִגָּיָתם, רּוַח שֹוֶאֶגת ֶהְמָיָתם/ ,הּו, ֲאֺרַּבת ֵּביִתי הּותֹוִרים ְוצֹוָצלֹות ּבַ , יֹוִנים./ ְּבאּוִשים

 .ֶדהְכמֹו ָהְיָתה ַהֺמְפֶקֶרת ֺמְפֶקֶדת ַעל ִּבְטחֹון ַהָש / רּוַח ְמַעְרֶּבֶלת קֹוָלם, ְמַשֶּוה ֶנְגדֹו, הֹוֵשַע ְמַשֵּועַ / ,הֹו

העצים והפרחים ושל העמק שבו בנה את , של הציפורים, של הטבעכי משה יצחקי הוא מעל לכול משורר 

 .ביתו

 

 


