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 נתן זך מביט במראה ורואה פנים אחרות

 ראובן שהם

 תקציר

ר" אחה"קרון המכונן שלה הוא עיסוק אובססיבי בדיוקן ישירת נתן זך היא שירה שהע

ם, זרים לעצמם ולזולתם. ריעולמו של הדובר הזכי מאוכלס באח על גילוייו השונים.

ניים. ביקורת זך ר מקרי של חסרי בית, מקום וזהות, אנשי מזוודות כרומדובר בצב

עמדה על כך ששירתו נותנת פתחון פה לגוף ראשון יחיד ולא לגוף ראשון רבים שאפיינה, 

עולים חלוצים ולוחמים, כביכול, את שירת דור תש"ח. שירה שנוטשת את עולמם של 

 מנוכרים זה לזה.  ,ופליטים שננטשו על חוף ומתמקדת במהגרים

. הוא אינו מתמקד ובל בביקורת זךהמאמר הזה עושה צעד אחד נוסף על המק

רים לו, אלא ב"אחר" ר לזולתו או באחרים שמנוכרים ואחמנוכה "רבדובר הזכי כ"אח

השוכן בתוך הדובר עצמו, שחושף אישיות חצויה שחצאיה אחרים ומנוכרים זה לזה, 

מהון, בעוינות או בצער באחר המתגלה בתוכו. ישפניו פני ָיאנּוס ובהם כל פן מתבונן בת

והיא עולה   ת הכללית של שירת זךרּוזה הוא חלק אינטגרלי מתופעת האח אחר חצוי

מבקשת לטעון כי: ובו היא , זרים לעצמנו אבחנתה של קריסטבה בספרה בקנה אחד עם

"הזר שוכן בתוכנו: הוא פניה הנסתרים של זהותנו ]...[ וכאשר אנו נמלטים ממנו או 

 1ו ]...[".מודע שלנ-נאבקים בו, אנו נלחמים בלא

  אחרות, האחר הפנימי החצוי, עקרון מכונן ,נתן זך :ילות מפתחמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אוניברסיטת חיפהו , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךפרופ' ראובן שהם
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 פתיחה

מקום  תופס"האחר" הפך למרכזי בשיח האינטלקטואלי של המאה העשרים והוא מושג 

בסוציולוגיה, בפילוסופיה, במדעי  סיכולוגיה,בעולמות דעת מגוונים: בפשל כבוד 

 במינונים שונים ,וכדומה. הוא מצוי, כמובן, בווריאציות שונות המדינהמדע , התרבות

מערכות בוחן את הספרותי  תונאי אויע כמעט בכל טקסט ומתוך נקודות מבט שונות

 איש-איש, , הקבועים והמשתנים"אֵחריו"דור ו-דור האנושיים במקרו ובמיקרו. יחסיםה

ב"אחר"  הפרטי שלו. במאמר זה אני מבקש לצמצם את הדיון ולמקדו "האחר"ו

מפעם לפעם בשירת נתן זך, כשדוברו מתבונן בעצמו ומגלה את  מבצבץהפנימי, האישי, ה

 נחשפת בשירתה "האחרים". "אחר" זה הוא פן נוסף בגלריית המתגורר בתוכו "האחר"

 . זך

ללהק את זך מרבה  ,חמישיםבאמצע שנות ה ,מראשית צעדיו בשירה העברית

יל" ב .בשלל מסכות דוברו פִּ כחלק  2ומשונות פרסונות שונותשימוש בנעשה "פורים שְׁ

יק מספמִּ  ֶלטִּ  למשל. ניתן לראות זאת באשר לזהות דוברו השירי ושליחותו ,תמיד, ָהמְׁ

שונות של  שבו הדובר מלוהק כאמן שחובש בזו אחר זו מסכות למען פידיה של זך בשירו

הן ברובד האישי והן משחק מסכות זה, בין השאר מסתיר מאחוריו,  3.אמנים שונים

מאחורי אחת המסכות  .רּות פרמננטיתתחושת זרּות ואח ברובד הלאומי והקוסמופוליטי

 ה הם פניפנימסכה שהמציג  ,דוברהשל  ושהוא חלק מאישיות "אחר"מבצבצת דמות 

 את האחר שבובזולתו כל אחד מהם רואה כאשר  ,אחד פנים של מטבעי נששלה ס, אנּויָ 

שכל  ,ניתן לומר, בהכללה .שבו ידהאִּ /או עם אגו ו-פרהסּועם  כשהוא נמצא בעימות

, סיונות להכילוידד עם "האחר" או בנלהתמוקושי ב ןמקור ,חוויות השסע המוכרות לנו

בו, אינה שונה ש "האחר"לתו, הזכי עם זו "האחר"הרי מבחינה זו גם ההתמודדות של 

משמע, בכל  אירוני, או  יעיצובו של עימות זה יכול שיהיה טרגי, קומי, סטירו ,מהותית

  צבעי הקשת.

  במראה ותפנים אחר

 הואואולי המשמעותי ביותר בשירת זך  עקרונות המכונניםן המניתן לומר שאחד 

 מי, החברתיבמישור הלאו לא רק . זו נמצאתת כרוניתת ואחרּוזרּו תחושה עמוקה של

 למשלעל כך ניתן ללמוד . שבתוכו "ר"האחכלפי ומופעלת נפשי, פנימי, הממד הבא אל

ים ֵבין: "מצהיר דוברו שם  4,הסיבה הלא נכונהבשיר  המשובצים שני טוריםמ  ֹלא ֲאָנשִּ
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 91-98: 9181 ,קלדרון 
3
(. מראי המקום של 29-91: 9092)שהם אצל ראו דיון נרחב בשיר זה , ו998; א 991: 9192 ,זך 

שירי זך יובאו ראשית במקום פרסומם המקורי ואחריו מראה מקום באסופת כל שירתו 
 .9008-בשלושת הכרכים שראו אור ב

4
שעיהו ברלין: מדובר בחזון מרכזי אחד, "העיקרון המכונן", או "הגורם המכונן" בעקבות י 

במערכת אחת לכידה או נהירה, פחות או יותר, אשר במסגרתה היוצר מבין, חושב וחש עיקרון 
ובעקבות , (1: 9191 ,אוניברסלי אחד, שבמסגרתו בלבד יש חשיבות לכל יישותו והבעתו )ברלין

 – 91 :9118) ת שפרסם. צימרמן( שעושה בעיקרון זה שימוש עקבי במונוגרפיו90-99: 9009לוז )
קרון יהרחבה בסוגיית "העהרחיבה במקורות הפילוסופיים הקשורים במושג הזה.  (80

 1-2: 9092, המכונן" בכלל ובשירת זך בפרט, כתשתית להבנת עולמו השירי של זך ראו: שהם
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ים/ גַּם צּוף ֻמָכרִּ רְׁ הפרצוף המּוכר אפשר שהוא מכוון כלפי הזולת, אך  5.ָזר" הּוא ֻמָכר פַּ

זרות כר יותר לדובר מאשר פרצופו שלו? הלא פחות מזה כלפי "האני" עצמו, שהרי מי מּו

צמו. דוברו מול עוהמקיפה את האני הזכי בעומדו מול העולם  "ההילה"ת היא אחרּווה

 "האחרים" כלקונגלומרט של  לא מּוכרים בתוךבין אנשים לעתים קרובות נמצא 

ולעולם הסובב  אחר לעצמו ,נותר זר של נתן זך "רכמּו  ה "פרצופובו גם ש  6,"בעולם"ש

תן יספרות דור תש"ח נבהאנחנו" ש"ת של כמובן בניגוד חריף לחוויית הֵרעוזאת  .אותו

כמדומני של חיים גורי.  שיר הרעותמצאה את ביטויה האולטימטיבי בהיא לה מבע ו

 ה קריסטבה:ליושל ז' בספרהיימצא  הפנימי של זך שנקודת מוצא טובה לדיון ב"אחר"

ה על מקומו של הזר מסכמת את נקודת מבטבראשית הספר ובסופו היא  .זרים לעצמנו

 היא מתנסחת כך:, טוקטה ופוגה לזר, בפרק הפותח את ספרה בעולם המודרני.

הזר שוכן בתוכנו: הוא פניה הנסתרים של זהותנו, המרחב המחריב את 
זהים אותו בתוכנו, אנו מעוננו, הזמן שבו נפגמות ההבנה והאהדה. כשאנו מ

הזר מתחיל כאשר  ]...[. עצמוחוסכים לעצמנו את הצורך לשנוא אותו בפני 
מפציעה המודעות לשונותי שלי, ומסתיים כאשר אנו כולנו מזהים את עצמנו 

  7.כזרים המורדים בקשרים ובקהילות

 ובהמשך:

ם ואף ונוטה לתחו ]...[גם אם הלאומיות מנוגדת לנטיות האוניברסליסטיות 
לגרש את הזר, עדיין אין היא מגיעה כלל לרמה של האינדיווידואליזם 

מהרגע שבו  ]...[הפרטיקולריסטי והבלתי מתפשר של האדם המודרני. 
תהילה ומגלה את חוסר -היחיד חדל לראות את עצמו כמאוחד ורב-האזרח

דווקא אז נשאלת ]...[  "זרויותיו"עצמו ואת תהומותיו, את -העקביות שלו
שאלה מחדש: לא עוד שאלת קבלת הזר לתוך מערכת המוחקת אותו, אלא ה

  8עצמנו, בכולנו.-ם שאנו מזהים בנושאלת הקיום לצד הזרי

 ובפרקים החותמים את הספר היא קובעת, בעקבות פרויד:

-הזר הוא בתוכנו. וכאשר אנו נמלטים ממנו או נאבקים בו, אנו נלחמים בלא
. הבלתי אפשרי שלנו "מובהקק" שבתוך ה"אותו "בלתי מובה –מודע שלנו 

]...[ כאשר נזהה את הזרות המטרידה שלנו, לא נסבול ממנה ולא נתענג עליה 
  9.מבחוץ. הזר נמצא בתוכי, ולפיכך כולנו זרים
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 908: ג 9008; 992ו: "תשנ ,זך 
6
ם ָכְך. ֹלא ָקֶשה ָכְך ָבעהנפתח כך:  בעולםלמשל את השיר  ראו  ים ָכאן. ָכְך גַּ יִּ ָכְך/ חַּ ָכְך, ָכְך וְׁ ֹוָלם. וְׁ

ֹאד ים מְׁ ְך. ָנעִּ יר: ָנָתן/ זַּ כִּ הַּ ְך. ָנא לְׁ ֹלא רַּ  . הרחבה בשיר זה אצל שהם(911; א 29: 9111 ,זך) וְׁ
את הקונגלומרט האנושי המרכיב את עולמו של הדובר הזכי ניתן למצוא  .(999-991: 9092)

לחוף שני שירים שיש ביניהם זיקה הדוקה אך ראו אור בהפרש של שלושים שנה: למשל ב
 . ראו על שני אלה אצל221; ב 19-19; תשמ"ד: 10; א 20-21: 9111 ,)זך יבשת אבודהו ימים
 (.911-929; 901-981: 9092)שהם 

7
 1: 9001 ,קריסטבה 
8
 99-90שם:  

  
9
 901-902: שם 
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הפנימי של הדובר הזכי ביחס לעצמו  "אחר"בעקבות תובנות אלה אני מבקש להתמקד ב

נקודת המוצא לדיון תמצא  רים שהוזכרו לעיל.אחשל מנעד רחב  אותו ולאו דווקא לכל 

 .ןמהות   בשירלנו 

 מהון הזה?על מה כל הת  

י ֵאינוֹ  ֶזה ָכל י. ֶשלִּ בֹוֵנן ֲאנִּ תְׁ ָמהֹון/ בוֹ  מִּ תִּ י ֶשל .בְׁ .  עַּ דֵ י יוֹ ינִּ ֶזה? // אֵ  ָכל ֵאפֹוא מִּ
ע ן? // אּולַּים כֵ אִּ  ר.בָ י דָ לִּ  ישרִּ א הוֹ ע/ ֹלדָ מוֹ ב ּורוֹ ם ָק ּוה? ששָ רֻ י יְׁ לַּ אּו ָכאן ֶאסַּ  ,מִּ
ם י ֵאינוֹ  ֶזה ָכל אִּ י ./ֶשלִּ ע אּולַּ ין ֶאסַּ ֲאמִּ י מַּ ֵדם? // ֵאיֶננִּ ֶהקְׁ ָכאן, ּובְׁ ֵכנּוָתּה מִּ  ֶשל בְׁ

ֵאָלה/  שְׁ י הַּ ֲאנִּ בֹוֵנן וַּ תְׁ י מִּ מִּ צְׁ עַּ ָמהֹון בְׁ תִּ   10.בְׁ

. או עיני רוחו ול עיניומ מתהווהה דובר בגוף ראשון, המדווח על התרחשות נולפני

הקורא  11.(האמירההמבע ) שלזו המסופרת וזו  ,שתי סיטואציותמאחד  בדיווחו הוא

 ,לברירת מחדכ של הדוברלאמץ את נקודת מבטו פי המוסכמות הרומנטיות, -אמור, על

משוחרר מנקודת מבטו של כשהוא להתבונן בסיטואציה המסופרת  מה שמונע ממנו

כמובן מאליו, שהדובר הוא המשורר המדבר מנהמת לבו ואתו  ,יחמנ שהואיוון כ הדובר,

 הוא מתבקש להזדהות.

בשיר על עצמו כפי שהוא מעיד  ,דוברו של זך הוא רומנטיקן בעייתיש אאל

ֶשאֲ רומנטיקן ֹאד,/ כְׁ ר מְׁ יָקן מַּ טִּ נְׁ י רֹומַּ י נִּ אֲ שֶ ד./ כְׁ אֹ ם מְׁ ן חַּ יָק טִּ נְׁ מַּ י רוֹ נִּ י, אֲ מִּ צְׁ ם עַּ י עִּ נִּ : "ֲאנִּ

מה טיבו לאורה של הצהרה זו נשאלת השאלה  12ד".אֹ ר מְׁ ן קַּ יָק טִּ נְׁ מַּ י רוֹ נִּ ים, אֲ רִּ חֵ אֲ ם עִּ 

האם הוא הרומנטיקן המר מאוד, החם מאוד או ? ןמהות   מדבר בשירההרומנטיקן  של

 תהיה משמעותם של תארים אלה ביחס לרומנטיקן המדבר בשיר, אשר) הקר מאוד

  ?(תהיה

ואת משמעות  של הדובר ןמהותִּ הטיב ת תשובה לשאלה זו אמורה לקבוע א

יש לענות ראשית על  ,אך כדי להעמיד אינטרפרטציה סבירה לטקסט סתום זה .השיר

שהדובר נמנע , "ראח" אותו מיהו ,מהוןבתִּ שבו הוא מתבונן  מיהו אותו זולת :השאלה

או וגם הנמען  שבהם גם המועןברבים משיריו של זך,  כך הם פני הדברים ,ואגב. מזיהויו

אלמוניות זו מחייבת את הקורא  .תםרּוולכן גם באח נותרים באלמוניותםהנמענת 

ענוח פ. סבירה צפנת פענח" כתנאי לעבודת פרשנותלהיות לא רק פרשן אלא קודם כל "
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 921; א 98: 9111 ,זך 
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בה מתואר המסופרת,  הסיטואציה: הסיטואצים של יש להבחין בין שני סוגיקסט בכל ט
אירוע אותו ים הגיבורים והאובייקטים השונים המתפקדים באמצנבה ואירוע המסופר ה

שאותו  היא המבנה המילוליש ,אמירה(מבע )הה שלהסיטואציה ו, ביחסים שונים ומשתנים
מדובר  .יםמואר םומנקודת מבטה ה ים,מסופרה יםהאירוע יםבתוכו מוטמעש שומע הקורא,

במערכת הגורמים והנסיבות שבתוכם מתפרש אקט האמירה של הדובר בטקסט )זמן, מקום, 
ב"טקסט".  - במבנה האמנותי יםהמסופר יםמעבדת את האירוע הזדמנות(. סיטואציה זו

י . שתהסיטואציה של המבעאך ורק באמצעות  סיטואציה המסופרתהקורא מגיע אל ה
כשהוא  ,דובר "אני" בגוף ראשוןכלאחת כשהדובר מציג עצמו  יכולות להתמזג הסיטואציות

האני" מדווח על אירועים אוטוביוגרפיים ". כאשר מדווח על האירועים בעת התרחשותם
-שהתרחשו בעבר, הקרוב או הרחוק, שוב מתרחקת הסיטואציה של המבע מזו המדווחת )רמון

  (.92-99: 9182 ,קינן
12
. דיון בזיקתו 9111 ,על זיקתו המורכבת של זך לרומנטיקה ראו: מילמן. 10; א 12: 9111 ,ךז 

 :ראו שם ,למבע המבטא "רומנטיקה מעודכנת" בלשונו של מילמן הכדוגמ רומנטיקןשל השיר 
92-99. 
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קט שעליו מדובר בטקסט יאו באובי ,בנמען ,במועןניתן לזהות שכזה מתחייב משום 

בכל מקרה,  .פרשנותת השורה התחתונה של האכמובן זיהויים מתנה ש ,ים שוניםּולתז

מרחיקה אותם ומותירה אותם  ,עצם העובדה שמדובר בקולות אנונימיים חסרי זהות

יה תמתקשה לגלות בעצמו אמפה קודם כל זה לזה אך גם לקורא ,כאחרים גמורים

 13.אליהם

, ניתן לזהות, הוֹןמת  שיר ב האמירה ה שלולעצם העניין. את הדובר, בסיטואצי

הוא  ש"בו" הנמען ת, כמשורר )עד שלא יוכח אחרת(,טיהרומנ ברירת המחדלפי -לע

שיחסו של הדובר אליו נותר בסימן שאלה. את בעוד  חסר פרצוף,נותר  מהוןבתִּ  מתבונן

עם הדובר מקיים המוזר ש חייב הקורא להסיק מהדיאלוג השאלה זסימן תשובה לה

נקודת מבט מרוחקת,  פתקתמשהשניים מן השיח המוזר בין  .בלתי מוגדר "אחר"אותו 

 הוא עליוש "כל זה"גם מרוחק מ . הואפרצוף חסראותו מפני  מתגוננתאולי גם חשדנית, 

 חסר מהותגם אותו "כל זה" נותר  ,אינו מיודע "אחר"אותו כפי ש שלו. "אינו"שמצהיר 

זול לה, על איזה זפי הנהוג בלשון הדבור-, כשהתיבה "זה" מעידה אולי, עלספציפית

  באותו "כל זה".

שמרמזים על מישהו ועל בדאיקטים  כאן שימושעושה מבחינה רטורית הדובר 

 לכל מאפשר"המחבר המשתמע" על כן,  14.קריאה בשמםמנעות מכוונת מיתוך המשהו 

, לפי הבנתו ,ה"זה" שבו  מדוברכמו גם את  לזהות את הנמען שאליו פונה המוען קורא

אותו  15.כרותו עם שירת זךיפי ה-על, וגם פי ההקשר-עלאו , סיונו בחייםינאם בהתאם ל

דבר גם אך הוא עשוי להיות  ערך, רב, נטול ערך או חומרידבר מה עשוי להיות  "כל זה"

שתי  .לדובר או לא להיות יקראף הוא עשוי ש ,רוחני, פסיכולוגי וכדומהמה 

זהות ו מהות ותנטול הןהראשונה  16סטרופהב הסיטואציות )המבע והמסופרת(

                                                           
13
 .ניכור שבין המשורר לקוראיו: ניכורשל סוג חדש טוען שזך הכניס לשירה העברית מילמן  

תפקידו של ניכור זה, כך מילמן, , שיש לה השלכות תמטיות. אסתטית-פואטית תופעהמדובר ב
להרחיק את הקורא מנושא החוויה שעמה הזדהה במהלך הקריאה, לשבור את האמפתיה שלו 

 (.19-12: 9111 ,)מילמן אל הדובר ואל המסופר כמקובל בליריקה המסורתית
14
מוגדרים כגון: זה, שם, פה, כאן, הוא, נים מסומ ותנטול מרמזות, לות יחסימדאיקטים הן  

אך עלול להיות בעייתי  ,למוען ולנמען רכעולם מואת/ה וכדומה. השימוש בהם מאפשר לסמן 
-דה לקורא ובכך לבצע (unmarkedבלתי מסומנן ) הם מאפשרים לדובר להעמיד עולם לקורא.

יות, למי שעושה בהם לשונ-ושל המוסכמות החוץ רה( מתוחכמת של הלשוןאוטומטיזציה )הז
יולפהיותר לים ימש בומישמדובר ב .(9192 ,רנןשימוש מתוחכם ) שבמילון, שמשמעויות  תבאִּ

 לייצר עולם שמהותון, בטקסט מתוחכם, תפקידהלוואי שלהן אנורקסיות, שואפות לאפס. 
 וזהותו אטומים ובכך להזמין אצל הקורא, המאזין, מילוי פערים כמעט חופשי. תוך כדי שהן

ּה הוא מטיל על הקורא. על ספציפית, שאת תבנּותמשמעות התחמק מלכמובן מאפשרות לדובר 
 - 929 :ב9180א; 9180 ,בעקבות לחמן ,919-919: 9009 ,ויסברודהדאיקטים בשירת זך ראו: 

922. 
15
וירטואלית וה מותוזו ד . Booth, 1965: 70-77ו:רא (implied author)"מחבר משתמע" על  

את הדמות הזו ייצוג בעולמה הפיקטיבי של היצירה.  לו איןטקסטואלי, ש-וץשל המחבר הח
מהם הוא בונה דיוקן שרכיביו  ,בורים, עלילה(ימתבנת הקורא מסך כל חומרי הטקסט )לשון, ג

מתובנתים כחלק מן  וכדומה יםתרבותיה, יםאינטלקטואליה, יםמוסריה, יםפסיכולוגיה
, ולפיכך היא היפותזה פרשניתהיא  ו. דמותבסיומהו תהליך הקריאההאינטרפרטציה לאורך 

אחראי למשמעות הכללית הנבנית מכל  מחבר המשתמעלהשתנות מקורא לקורא. ה עשויה
האלמנטים הטקסטואליים הבונים את המשמעות בדרכי עקיפין: סמלים, אירוניה, מילוי 

אחראי לכל בשירה( )בסיפורת, והדובר פערים, סלקציה, ארגון ותבנות הטקסט. ואילו המספר 
 .(912-929: 9192 ,אבן) אותם יסודות המפעילים את המשמעות במישרין ובגלוי

16
 .צירוף של מספר טורים, המהווים יחד יחידה מלוכדת ונפרדת בשיר בית בשיר, – סטרופה 
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מתקשה לקבוע עמדה כלפי ההקורא את  מביכות הן . לפיכךקונקרטית ,ספציפית

שקופים הם מניעיו של המחבר המשתמע להציגם כשלא ברור לו ממשום להן  השותפים

בלתי  נותר זה" כל"ב מתבונןדובר השבו  "מהוןתִּ "הגם  ,כיוון שכך ים זה לזה.אחרו

עם כל השותפים המלוהקים בטקסט  מתקשה להזדהותהקורא ה . התוצאה:מפוענח

, מתבונן בהם פי המוסכמה הרומנטית הוא אמור להזדהות עמו-שעל ,ובעיקר עם הדובר

  17.זרים ואחרים זה לזה ולא פחות מזה לקורא עצמו שהם נותריםכבתמיהה מרוחקת 

, חדל להיות אחר "האחר"ש גורסה  18,עמנואל לוינסכאן מן הראוי להזכיר את 

אבל  19.ואחריות יה, אכפתיותתחש כלפיו אמפ "האני"רגע שב או זמנית, ולו רק חלקית

 כלפי, "קרה"או  "מרה" ריחוק וזרותחסר פשר, יחס מוקרן  ו של הדוברהתנסחותמ

להתבונן הוא נותר  ,הקוראו. שותפיו לסיטואציה המסופרת כמו לסיטואציה של המבע

בעצם מתקשה לזהות מיהו שהוא כ ,של הדוברזה מהונו, כנראה, אינו נופל מותִּ  מן הצד

  20"של מי אפוא כל זה?" תמה ושואל:ש זה

תשובה מדובר ב , אךבסטרופה השנייהניתנת  זו בעייתיתלשאלה תשובה ה

הן הדובר  עשוי לנסח התושא משום שאינה מפזרת את הערפל ואולי אף מעצימה אותו

י ": רההההצ ה.ישהופך להיות דובר בשני (סטרופה הראשונהאך גם נמענו )מן ה ֵאינִּ

-זו, של אי אגב, תופעה ידי כל אחד מן השותפים לדיאלוג.-אמר עלייכולה לה "יֹוֵדעַּ 

אופיינית לרבים  בהירות באשר לזהותו של הדובר תוך חילופי דוברים ללא אזהרה,

ֻרָשה?שאלה: "אותה המתנסחת הצעה לכש ,בהמשך משירי זך. י יְׁ הפעם סביר ש 21"אּולַּ

לשאלה "של מי, כביכול, מענה  , שיש בהתשובהאת המציע שהוא ' מסטרופה אהנמען 

שאולי מדובר  ,זני הדובר שהפך לנמעןובא ,תוהה ,הנמען שהפך לדובר אפוא, כל זה".

, כמו טיבהו ,? זאת אין הוא מפרשאך מהי אותה ירושה ה במפתיע.בבאיזו ירושה שזכה 

בטרם עוד חנית? תרבותית? אך רו ?חומרית . האם מדובר בירושה נותר סתום "כל זה",

שחוזר  מסטרופה א' טיבה של אותה ירושה, מכריז המועןשרות לתהות על פניתנת הא

י ָדָבר." :להיות דובר יש לִּ  ואחר כך הוא תוהה בינו לבין 22"שּום ָקרֹוב ּומֹוָדע/ ֹלא הֹורִּ

מהו ומהי נמענו או בינו לבין עצמו, מה עליו לעשות עם אותו מטען, שאין הוא יודע 

כל קשר מ להתרחקותדרסטי  חיזוקדחיית האופציה של הירושה היא  .שייכותו אליו

כי אין  גם אין מורשת, אין שורשיםבאין ירושה ש לקורא נותר להניח .ל"כל זה" ועניין

רּות רק במעט על האחשיכולים לגשר ולו  משפחהאין ידידים ואין  ,"קרוב ומודע" כל

 לגיטימיתבלתי  )?(ירושהנותר כשבו מדובר,  ,כל זה"" .יושבינו לכל הזּולתים שבחי

___________________________ 
 
17
 לעיל(. כדוגמה לניכור זה הוא מביא גם 92על תופעת הניכור כלפי הקורא הרחיב מילמן )הערה  

( ואילו אני מבקש לצאת מנקודת המוצא שלו אך 900-19: 9111 ,)מילמן ןהומת  השיר את 
 למקד את הדיון דווקא בניכור שבין הדובר לבין עצמו, ניכור שמילמן נוגע בו ברפרוף.

18
 9009; 9189לוינס,  
19

 92-99: 9119 ,לוי 
20
 90הערה  ורא 
21
 שם 
22
 שם 
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ן העבר מהזה  "האחר"כל ו מן העין מצד אחד של איזו גדר סמויה עומד הדובר. ודחויה

סיון לבנות ינשמץ של  גם אין אחריות למאומה.אין ושייכות . אין חיבור, אין השני שלה

כי , אף לבדו ,מפני העולם מסוגר נותר אהו .ואל "כל זה" אל הזולת ולו "צר מאוד" גשר

דֹו בין ֹכה ָוֹכה" בַּ דֹו/ ֲאָבל הּוא לְׁ בַּ ניתן לפרש את האם  23."לא טֹוב ֱהיות ָהָאָדם לְׁ

שאר עם ילהשתאפשר לו  התחפרות מגוננתשל סיון יכנהאלה  וההתרחקות ההסתגרות

נו אי מכל מקום הדובר .אין לכך תשובה ודאית בטקסט עצמו כרומנטיקן חם מאוד?

על האירועים  לקוניתבקרירות  מבקש לא רחמים ולא הזדהות. הוא פשוט מדווח

ובתור שכזה, בין אם הוא מר או קר מאוד, הקורא מתקשה  .כרומנטיקן קר מאוד

להיות  האו עלול האנונימי עשויהנמען אחת האופציות לזיהוי המה גם ש, להזדהות עמו

 .ירטואליתווה רי הגדרומאחאף הוא הקורא עצמו, שנותר 

 נפתחת באפשרות שמציע הדובר לשאלה "אם כן?" סטרופה השלישיתה

ע אּולַּי" חותמת את הסטרופה השנייה:ה ָכאן ֶאסַּ ם ,מִּ י./ ֵאינוֹ  ֶזה ָכל אִּ י ֶשלִּ ע אּולַּ  ֶאסַּ

ֵדם? ֶהקְׁ ָכאן, ּובְׁ  לנסוע "מכאן" ממשיכה לאותו "אם כן",אופציה שמעלה הדובר ה 24"מִּ

של י נקודת הציון מה. בדאיקטים מרמזים אך לא מזוהיםשימוש את הטקטיקה של ה

זו מכל מקום אפשרות  ?נוווצביטיבו  מה שממנו הוא תוהה אם לנסוע? אותו "כאן"

ה של זיקהוא גם נטול , כפי שהוא נטול ירושה ומורשת .יויחס מיוחד אל לו שאין מעידה

 מקוםבנטול שורשים גם  ואהש על עצמו מעידבלתי מוגדר ובכך הוא  "כאן"אותו ל ממש

שיש  ואולי דווקא משום הגם, אינו מקוםהמקום  נקודת מבטומ .לו "רשכנראה זר ו"אח

הזרות והאחרּות מקיפים את הדובר מכל  .אליו ומחויבות זיקה שאין לו בו "כל זה"

מרומזת  עקיפה, ם יש כאן תביעההדובר מקיף עצמו באלה. הא - נכון יותר יואולעבריו, 

  ? תמהתני.לרחם עליוית לקורא כדי שיתחיל המופנ

 בחה אחת מהפכת את הסיטואציה שלאבל אז מגיעה הסטרופה הרביעית שבאִּ 

 25",שיר מתהפך"הטקסט מתגלה כ .ומציגה את הדובר ואת נמענו באור אחרמבע ה

ין" 26:בלתי מהימןאלתר אגו מציג את הדובר כש ֲאמִּ י מַּ ֵכנּוָתּה ֵאיֶננִּ ֵאלָ  ֶשל בְׁ שְׁ י ה/ הַּ ֲאנִּ  וַּ

בֹוֵנן תְׁ י מִּ מִּ צְׁ עַּ ָמהֹון בְׁ תִּ  הדובר אינו אלא כל העת שבו מתבונן זולתשאותו  מסתבר  27."בְׁ

לירי  סובייקטהדובר חושף עצמו כ .שברגע זה חושף שסע שמתקיים בתוכו ,עצמוהוא 

                                                           
23

  921; א 21: 9192 ,זך
24

 90ראו הערה  
25

ידי הקורא, -מתהפך" הוא שיר שמשמעותו, כפי שהיא נבנית לאורך רצף הטקסט על "שיר
 (9191ידו במהלך הקריאה. )פרי, -בנתה עלבסוף הרצף למשמעות שונה מזו שתו מתהפכת

26
 יםעולדובר בלתי מהימן הוא דובר שהקורא מזהה בו סובייקט שאישיותו ועולמו הרוחני אינם  

 מוירה בכללותה, כלומר עם הנורמות של המחבר המשתמע, כבקנה אחד עם הנורמות של היצ
הדובר אינו מקבל את גיבויו של המחבר  ממכלול הטקסט. כלומר, הקוראאותן ק ישהס

המשתמע. דובר כזה עשוי להיות מרוחק או מורחק מן המחבר המשתמע ריחוק תרבותי, 
רצף הטקסט מדובר מהימן  סוציולוגי, אינטלקטואלי, מוסרי וכדומה. דובר יכול להפוך לאורך

 ( ,Booth, 1965: 158-159על המספר הבלתי מהימן בסיפורת ראו:לבלתי מהימן, או להפך. 

, קינן-רמון; 920-902: 9188נוה, ; 22-1: 9181; 9189, יעקובי ;912-929: 9192, ; אבן211-215
 (9092; 912-929: 9188ראו: שהם, . על הדובר הבלתי מהימן בשירה 900-19: 9182

27
 90ראו הערה  
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 הניצב מול עצמו ומתבונן בעצמו במין תלישות רגשית, כאילו היה צופה באובייקט

כשהוא גובל עומד מולו, מגשים לכאורה את הניכור בביטויו החמור ביותר חיצוני ה

והדיאלוג המתנהל שהם אחד  הדובר ונמענו הם שנייםמסתבר אפוא ש 28.בפיצול אישיות

י אולי עם אפילוו אלתר אגווהאגו בין ה כנראה מתנהל ביניהם  אחד רואהכשה שלו, דהאִּ

שמוצא האחד חוסר הכנות שולל.  כוולישמנסה לה בלתי אמין, חסר כנות, "ראחבשני "

שאין לתת  ,ותוכשב "אחר"ל ,לזולת היּובֵ  הנימִּ  אותוגם הופך  הסיאמי תאומו-בזולתו

 ידו הוא בחזקת העמדת פנים-כל מה שנאמר עלכיוון שבנקודת מבטו, לא בו ולא אמון 

שום "מודע כל הדיבורים על כך ש"כל זה אינו שלי", שאין לו כל ירושה, כי  .ומראית עין

אינו הוא מתכוון לנסוע "מכאן ובהקדם" כל זה  לפיכךוקרוב" "לא הוריש לו דבר", ו

מישהו  :לים אחרותיבמו 29., מילים, מילים" כפי שהתנסח המלטחזקת "מיליםאלא ב

נים בו מגבוה. מתבונ , והקורא אתו,שהמחבר המשתמעמפריח מילים, כ כאן מתגלה

 תמרוחקוהיא מתגלה כעל הדובר, ל המחבר ש תהמשתמעכאן נקודת מבטו נחשפת 

כפי  אלא היות שהדובר עושה שימוש בדאיקטים בלתי מפורשים, ממנו נפשית ומוסרית.

 .זה שאינו מהימןמתקשה הקורא לזהות בסיטואציה של האמירה מיהו  שהוסבר לעיל,

 לענות על השאלה מי םג  תקשהכשהקורא מבעיקר  הסופר אגו ו/או האיד? ,האגוהאם 

מי . מבין הדוברים, הן בסיטואציה המסופרת והן בסיטואציה של האמירה הוא מי

 ?"מהוןתִּ "במסתכל על מי 

 ,בלתי מפוענחתזו נותרת  ,, שהיא תיבת המפתח של הטקסטןמהותִּ ובאשר ל

מה מתמיה כאן ומדוע הוא מסתכל בעצמו גם בסוף הטקסט. נטולת מסומן של ממש 

למשמעותה של התמיהה האמורה.  ת סיכוםשור תקשה לנסחמ? משמע הקורא מהוןבתִּ 

שאותה תמיהה ניתנת להנמקה בכך שהוא תמה על שהוא זר, בלתי מוכר אלא אם נטען 

ים ֵבין: "כפי שהוזכר לעיל ,ואחר לעצמו כי ים/ גַּם ֹלא ֲאָנשִּ צּוף ֻמָכרִּ רְׁ  ,ָזר" הּוא ֻמָכר פַּ

ר שייך לקבוצת אנשים לא . הדובמתגורר בתוכו מאז היוולדו "רעל אף שאותו "אח

הם  .כשהם מגלים את עצמם לעצמםגם  לא רק לזולתם אלא גם לעצמם, מוכרים,

, שיש להם וא זר להםמתברר שהכשלפתע  בראי פרצופם המּוכרמתבוננים בכביכול 

 אנחנו,שהם בעצם ם, לפיכך הבעצם זרים ואחרים לעצמם. הם  ולפיכך "פנים אחרות"

מהון. כי "הזר שוכן בתוכנו: הוא פניה הנסתרים של בתִּ  עצמנובדיוקן הזר של  ניםמתבונ

  30.זהותנו, המרחב המחריב את מעוננו ]...["

 

                                                           

28
אבל את העיקר רואה מילמן, כפי שצוין לעיל, לא בפיצול האישיות של . 900: 9111מילמן, 

ידי הרחקתו הפתאומית מנושא -הדובר המנוכר מעצמו אלא "בשבירת הזדהותו של הקורא, על
(. לטעמי הקורא נותר מרוחק מן שם: שם)סובייקט( החוויה שעמה הזדהה במהלך הקריאה" )

 דובר מלכתחילה, בשל הטקטיקה של השימוש בדאיקטים שהוסברה לעיל.ה
29

 201: 9119, כרך שני שקספיר 
30
 1: 9001קריסטבה,  
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 נות של הדובר הזכיעל בעיית הכ  

ניתן למצוא בשיר מאוחר יותר של זך,  ,אותה זרות ואחרות עצמית, אם כי בהקצנה

. שם היות כןאם ל: כותרתו היאונות, כֵ שאלת הַּ שאף הוא מעלה על סדר היום את 

ֲחצֹות/  :ציבור נמעניוזני ומצהיר הדובר בא י עֹוד לַּ ת, פוֹ ע שָ בַּ רְׁ ת, ַאלוֹ בּוה גְׁ עָ בָ רְׁ ַא"ָעלַּ

יד ינִּ ט עָ יסְׁ לִּ יטָ פִּ ם קַּ תָ א סְׁ ם, ֹלסָ רְׁ פּוי מְׁ נִּ ירוֹ יא/ עִּ בִּ נָ ם כְׁ עַּ פַּ הַּ  , ָתמִּ ֵבעַּ טְׁ מַּ י ֶשל הַּ ֵשנִּ ד הַּ צַּ / אֹו הַּ

י" ֵשנִּ : תאירוני-אוטוהתבוננותו בעצמו מנקודת מבט אינו מסתיר הפעם את הדובר   31.הַּ

שתמיד הוא עשוי יודע  מודה שהוא בכנותנביא עירוני מפורסם, ש סוףפסו כבר הואעתה 

 הצד השני של המטבע, תמיד השני. ,אבל תמיד ,מטבע בעל שני צדדים כשהוא תמידכ

הזכי  "אניה" ,הוֹןמת  מו בשיר משמע, כ לא ברור איזה צד, ולכן הוא כל אחד משניהם.

מתבוננים זה בזה מתוך ריחוק, ו זה לזה "אחרים"מהותית ש בעל פני יאנוס "אני"הוא 

 האגו והאלתר אגו שלו ים. אם בשיר נותרדי. אך בכך לא לעתים אירוני, לעתים אלגי

בהמשך הוא מכריז מתוך אותה כש משמעי,-בלתי מפוענחים, הפעם יש זיהוי פלילי חד

רת: "כנו ָבנּות/ -ַאחַּ צְׁ ֶיה עַּ הְׁ ֵאב, ֹלא תִּ ֶיה עֹוד כְׁ הְׁ ֵקיָכְך /ֹלא יִּ עֹורְׁ יֵדי  בְׁ רִּ יט, וְׁ ָפלִּ הַּ

מֹופ ּקֹוסְׁ י,/ וֹ הַּ בֹותַּ רַּ י וְׁ ירֹותַּ בִּ יט. גְׁ י,/ הּוא לִּ קַּ עֹורְׁ ֶלר עֹוד זֹוֵרם בְׁ יטְׁ יָלה, הִּ חִּ מְׁ י בִּ חּו לִּ לְׁ ָאָנא סִּ

ֵלט ֵכן,/ ]...[/ ֶהחְׁ י בְׁ י לֹו, לִּ י, עֹוד ֹלא דַּ  , מחריף. מצד אחדהוֹןמת  השסע שהתגלה ב 32.עֹוד חַּ

אבל בתור  ורואה בו "נביא עירוני מפורסם", האירוניב"אחר" שבו בהדובר מתבונן 

פי המוסכמות נביא אינו פליט ובוודאי -שכזה הוא גם פליט וקוסמופוליט. כמובן שעל

וליט. כי שני אלה הם אנשים חסרי מקום, חסרי קהל יעד שאליו הם שאינו קוסמופ

רידיו של אותו נביא, ובכך אין די, בו אבל .שהוא דבר האל דברם אמורים להביא את

יד היטלראי. יזהזורם עדיין א ,פליט, קוסמופוליט הדובר מתגלה כד"ר ג'קל ומיסטר  אִּ

די המטבע הזו יביר להניח ששני צסהייד. האם "מום" זה הוא מומו הבלעדי של הדובר? 

גם אם אינם  "היטלר"וה "הנביא"אישית אלא בעיה אנושית כללית. ה תואינם רק בעיי

ורידיהם של כל אלה המתיימרים להיות נביאים, והרי לפחות זורמים בשוכנים בתוכנו 

 . בעלי חזון לאנושות

י אֵ ימתחנן הדובר בסטרופה השני אולי משום כך י ה של השיר: "ֵאלִּ י, ָמתַּ לִּ

ע" ֶטבַּ ן הַּ מֹו מִּ ָטם, כְׁ ֻטמְׁ יֹוט מְׁ רִּ טְׁ ָיָשר אֹו פַּ ָכל ָהָאָדם/ ָתם וְׁ ֶיה כְׁ שני טורים אלה  33.ֶאהְׁ

ימוכרים: עם "טקסטים  שלושה עם , ספק אירוני, ספק אלגי,דיאלוגיוצרים  י ֵאלִּ  ֵאלִּ

ָמה י לְׁ ָתנִּ בְׁ ק עַּ זְׁ יִּ וַּ " :ר בתהיליםשמצטט את זעקת הדוב עם זעקתו של ישו על הצלב 34;"ֲעזַּ

של ועם הפתיחה  35;"ינִּ ָת בְׁ זַּ ה עֲ מָ י לָ לִּ י אֵ לִּ א אֵ הּוי וְׁ נִּ ָת קְׁ בַּ ה שְׁ מָ י לַּ לִּ י אֵ לִּ ל אֵ דוֹ ל גָ קוֹ בְׁ  עַּ ּושיֵ 

ע"ספר איוב,  ָסר ֵמרַּ ָיָשר וְׁ   36.המתארת את איוב כ"ָתם וְׁ

                                                           
31

 11; ג 12 :תשנ"ו ,זך 
32
 שם: שם 
33

 שם: שם 
34

 9כב  תהילים 
35

21-21כז  מתי 
   

36
 הליכה לקיסריהואולי גם עם הטור הפותח את שירה המפורסם של חנה סנש . 9א  איוב 
עֹוָלם" ]...[(. בשירו המוקדם של זך, ) ָגֵמר לְׁ י, ֶשֹּלא יִּ י, ֵאלִּ (, 999; א 991 :9192) טליתא קומי"ֵאלִּ
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אפשר אולי למצוא כאן את תחינתו של הדובר הזכי להשתחרר אחת ולתמיד 

 פן תפילה לקיום בתוךאותם פני יאנוס המנכרים ומנקרים זה את זה בתוך אישיותו. מ

 אחד טבעי, יהא אשר יהא )תם וישר או פטריוט מטומטם(, העיקר להיות אחד נטול

אירוניה נטולת משאלה שאינה  והיואלהדובר שוטח לפני ומאידך, ניתן גם להבין ש שסע.

צדיק  :איוביבר בתהילים, כישו בתבלין כדולאומית טהורה להיות דמות  עצמית:

ה ימיד הוא מוסיף את האופציה השנימשום ש ,עשר קרט אבל לא בהכרח-שמונה

הטבעי.  המטומטם המקוריהפטריוט את האופציה של הטמונה בפני היאנוס שלו, 

ערכית כמו זהותו של הדובר. מדובר בדמות שסועה, -המשאלה היא איפוא דו

. כשגם בזה זהנגחים מתאחרים זה לזה ודי המטבע שלה ששני צי ,אוקסימורונית

משאלת ההתחברות היא כנראה מפוקפקת ולכן בלתי אמינה אף שכותרתו של השיר 

. רצף הטקסט אינו מאפשר לקורא להחליט אם הדובר הוא בסופו אם להיות כןהיא: 

קבל שמקבל גיבוי מן המחבר המשתמע, או בלתי מהימן, שאינו מ ,, מהימןןשל דבר כ

  37גיבוי כזה.

מספר לא מועט מן הדוברים בשירת אצל שניתן לגלותה  ,המהימנות-איתופעת 

רּות היא חלק מאותה אח ,ייחודית לשירתודאית ובין אם אינה ודאית וזך, בין אם היא ו

מחבר "נובע, כנראה, מחוסר יכולתו של ההדבר עקרונית המתקיימת בשירתו. 

 משאלהאחת וסופית של דוברו. ניתן לגלות  להתחייב לזהות מוגדרת, "המשתמע

 . או לבטלו מכל וכל רצון לגשר עליוחוסר יכולת או -איאך  לסגירת השסע 

דוברו מביט אחורה אל ם ש .רומנטיקן מאוחרבשיר נמצאת טובה לכך  הדוגמ

ר./ ֹלא,שצוטט לעיל: " רומנטיקןהשיר  קַּ ם וְׁ יָקן חַּ טִּ נְׁ י רֹומַּ י ֶשֲאנִּ תִּ בְׁ ם ָכתַּ עַּ ָבר ֹלא  פַּ י כְׁ ֲאנִּ

ף יָקן. ֶזה ָחלַּ טִּ נְׁ י עֹוד -רֹומַּ יר: אּולַּ צִּ פִּ ן ָהֶרֶמץ/ ּומַּ ֶשהּו מִּ עֹוֵרר מַּ תְׁ ים מִּ ָעמִּ פְׁ ק לִּ ר. // רַּ ָעבַּ

ק ֶשֶמץ" יות של דיוקן הדובר בשיר המוקדם הדואליות, ולמען האמת הטריאלִּ   38.ֶשֶמץ, רַּ

המאוחר, המביט לאחור, שוב , כך מצהיר הדובר בשיר )רומנטיקן מר, חם, קר מאוד(

אינו  שוב אוליהוא אינו רומנטיקן. לא חם ולא קר. לכאורה הוא הגיע לידי הכרעה. 

ולמד שלהיות רומנטיקן, בכל  ,השסע כביכול מאחוריו. הוא בגר, החכיםורומנטיקן 

ה, כך יאך בסטרופה השני ,משמעותו זה דבר חסר ערך, טעם , או בכל טעם,טמפרטורה

פרד מאותו רומנטיקן שהיה בשעתו. בכך הוא מציג את יהוא מסוגל לה אין ,מתברר

יותר ומורכבת יותר מתרחשת  מוקדמת העצמו בסטרופה הראשונה כבלתי מהימן. דוגמ

___________________________ 
י, ֶשֵפרּושֹו/ ָלָמה  ָתנִּ קְׁ בַּ י, ָלָמה שְׁ הוא מזכיר את שני הפסוקים, זה העברי ונוסחו הארמי: "ֵאלִּ

י." כלומר, הם נמצאים בתודעתו השירית של זך כ ָתנִּ בְׁ  תשתית עומק.ֲעזַּ
37
לא מעטים הם השירים בקנון הזכי שבהם נותר הקורא תוהה, גם בסוף תהליך הקריאה, האם  

מהימנות" בשירה העברית -. התופעה של "אי9092 ,ראו: שהם, הדובר הוא מהימן אם לאו
חוזה לך , על סף בית המדרשאה, בשירת ביאליק, בשירים כגון: החדשה ראשיתה, כפי הנר

: 9188 ,חרים, שלא במפתיע רובם קשורים לדיוקן "הדובר הנבואי" שלו )שהםוא דבר, ברח
מהימנותו של הדובר, -(. אבל עד זך בדרך כלל יכול היה הקורא, לאחר שזיהה את אי989-912

לנמק אותה בתוך הטקסט. זך הכניס לשירתו דוברים שהקורא לעתים קרובות מתקשה 
 נותם נותרת כשאלה פתוחה.להחליט אם הם מהימנים או לא ומידת מהימ

38
 88; ג 19 :תשנ"ו ,זך 
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גם שם הדובר חושף עצמו כאיש "נבון" הסונט באלוהיו  39.אל תחשוב לי זאת לעווןבשיר 

לא כאיש נבון אלא  משום שעולמו ריק מרחמים ומחסדים, אך מתגלה בהמשך

י זשכמה לרחמיו ולחסדיו של האל המפתה אותו כספק סמים מטפירומנטיקן כ

  40.העולים מתוך בית הבשמים האלוהי ,יחותיו המשגעיםבֵר 

  סיכום

גם כשהוא "בין אנשים לא  ,ודוברו של זך בפרט ,בכללמתברר אפוא שהמין האנושי 

ים"  ר" העקרוניהאח" הוא  42.תמיד "לבדו" הוא 41.פרצופו ה"ֻמָכר הוא זר" - ֻמָכרִּ

י מוכ ,פליטים, מהגרים, תייריםמוקף באחרים וזרים כמוהו: , ובראש ובראשונה לעצמו

מעוצבות  ,פרסונות שוליות ודחויות, שמולדתן היא גלות התמיד, שות כרוניתתלי

 התיואל אוכלוסי יחס אל "מולדת" זוה .רּותגלות ואח נוף של ,"נוף מולדתן"בתבנית 

בו נמצא את , שתייראירוני כמו בשיר -אוטוובעיקר אירוני  ,רוב אמביוולנטי-פי-עלהוא 

  ההצהרה הבאה שאף בה משחקים הדאיקטים שהוזכרו לעיל:

ָקָנה./  סְׁ י לַּמַּ תִּ עְׁ גַּ ן הִּ מַּ זְׁ י ָהָיה יֹוֵתר טֹוב,/ מִּ ָעדַּ לְׁ אןבִּ ת  כָּ ֵאין ָשָנה טֹוָבה/ ַאחַּ
ים.//  פּוָאה לַּחֹולִּ רְׁ ./  םשָּ לִּ י יֹוֵדעַּ אןֵאיֶננִּ ם ֹלא כָּ יעֹות  שָּ סִּ נְׁ ֵדי הַּ רְׁ שְׁ יד./ מִּ ָתמִּ

יחּו,/  טִּ בְׁ יהִּ ַעְצמ  ה מ  י ֻחְפשָּ ה ל  יעָּ ָיה, ]...[" ַמג  ָוָדה ֵמָהֲעלִּ זְׁ יד ֵאפֹוא מִּ  43// אֹורִּ
  [ההדגשות שלי, ר.ש]

ולאיזה  ם"י. לפיכך הוא נזקק תמיד לאיזה "שָ אן" והזמן אינם טובים ל"תייר" הזכה"כָ 

"היה  , בלעדי עצמו,, כדי לקחת חופשה מעצמו, כי בלעדיום, שאינו יודע מה טיבזמן

ר" שבו מתקשים לדור בכפיפה אחת, [ יותר טוב" לעצמו. "האני" ו"האח]הווה ויהיה

בו  יםהתייר נמצאהפליט או ולפיכך המזוודה נמצאת בכוננות מתמדת, אלא שהמקום ש

הוא נוף מקום עצמו. מה שמשתקף ממנו -לא-אותו מקוםלהגיע אליו הוא  יםאו מבקש

 בעולם ורטט בשירסיריד הבלים, כזה המ מצועפת,או  השל "יבשת אבודה", גלוי

 והם מייצגים קרוב לשלושים שנות יצירה ואפילו עד הזמן הזה ממש 44,שהוזכר לעיל

יחּו ָלֶהם" הזמיר כבר לא גר פה יותר:בספר שיריו כמו שהוא מתנסח  נִּ ְך ֹזאת ֶאת  הַּ אַּ

י ֶשֲהָפָכם  ת/ ֶשל מִּ חַּ טַּ ֻמבְׁ אֹות/ ֵמָרחֹוק ֶאת ָהָאֶרץ הַּ רְׁ יחּו ָלֶהם לִּ נִּ ר הַּ ַאחַּ ָודֹות./ וְׁ זְׁ מִּ ֱאֶמת הַּ

ק ָאָדם    45".לֲַּאבַּ

העולם הזכי היה ונותר עולם של מזוודות, של פליט או תייר מזדמן, זר לכולם וזר 

 לעצמו. "אחר"ו
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 רשימת מקורות

 יצירות

 נתן זך

 .המס"ה ירושלים: .שירים ראשונים (.9111)

 עם עובד.אביב: -. תלכל החלב והדבש (.9111)

הדורה ראשונה: תש"ך, הוצאת המחבר מ] .בוץ המאוחדיהקאביב: -תל .שירים שונים (.9192)
 .[אביב-ואל"ף, תל

 .בוץ המאוחדיהקאביב: -. תלאנטי מחיקון .(תשמ"ד)

 בוץ המאוחד.יהקאביב: -ל. תכיוון שאני בסביבה (.תשנ"ו)

 בוץ המאוחד.יהקאביב: -. תלהזמיר כבר לא גר כאן יותר (.9002)

 בוץ המאוחד.יהקאביב: -. כרכים א', ב', ג'. תלכל השירים ושירים חדשים(. 9008)

 תאוריה, מחקר וביקורת

 .912-929, 91-91 ,הספרות .סופר, מספר ומחבר (.9192) 'י ,אבן

-תל .(שרת 'י 'תר) וד והשועל: מסה על השקפת טולסטוי על ההיסטוריההקיפ (.9191) 'ברלין, י
 .: רשפיםאביב

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית  :בתוך ."שירים שונים"נתן זך/ (.9009) 'ר ,ויסברוד
  .האוניברסיטה הפתוחה :אביב-תל (.292-922)עמ'  בין תש"ח לתש"ך

. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור .בפרוזהבעיות מהימנות המספר  (.9189) 'ת ,יעקובי
 אביב.-אוניברסיטת תל

 .22-1, 9, 9, הספרות .הקורא ונורמות של מהימנות בתקשורת הספרותית(. 9181' )ת ,יעקובי

)עמ'  היסוד הפילוסופי בשירה העברית בתוך: .היסוד הפילוסופי והגורם המכונן (.9009) 'לוז, צ
 חיים.-בןלל ספריית ה אביב: הקיבוץ המאוחד,-תל(. 90-99

  .גנסאמ ירושלים: .האחר והאחריות: עיונים בפילוסופיה של עמנואל לוינס(. 9119) 'ז ,לוי

 גנס.אמ. ירושלים: שיחות עם פיליפ נמו – אתיקה והאין סופי (.9189) 'ע ,לוינס

 שוקן.אביב: -ירושלים ותל. תשע קריאות תלמודיות (.9009) 'לוינס, ע

פי "שירים שונים" לנתן זך והערות השוואתיות -תפיסת השיר והמשורר על. א(9180) 'ל ,לחמן
. אר מוסמךוחיבור לשם קבלת ת ."ל"כל החלב והדבש" ול"צפונית מזרחית

 .אביב-אוניברסיטת תל

טה רחבה' (.ב9180) 'ל ,לחמן )תפיסת השיר והמשורר ב'צפונית מזרחית' לנתן  'כיהלום אך גם כמִּ
 .922-920 ,99 ,סימן קריאה .זך(

 בוץ המאוחד.יהקאביב: -תל .רומנטיקה וניכור בשירת נתן זך –אש קרה זרה (. 9111) 'י ,מילמן

 אביב.-אוניברסיטת תלאביב: -תל .הז'אנר ובחינתו - סיפורת הווידוי(. 9188' )ח ,נוה

סימן קריאה והמכון לפואטיקה אביב: -. תלהמבנה הסמנטי של שירי ביאליק (.9191) 'מ ,פרי
 אביב.-אוניברסיטת תלע"ש פורטר, מיוטיקה ולס

על העיקרון המכונן  –ממך אליך בתוך: . הגדרות ויישומן –העיקרון המכונן  (.9118) 'צימרמן, ש
 .ישראל: תג. (80-99עמ' ) בשירת ח"נ ביאליק

 .הקיבוץ המאוחד: אביב-תל .על נתן זך בראשית שנות הששים –פרק קודם (. 9181) 'נ ,קלדרון

 רסלינג.אביב: -תל .(קרס 'ה 'תר) זרים לעצמנו (.9001)ז'  ,הקריסטב
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ספריית  אביב:-. תל(הרציג 'ח 'תר) הפואטיקה של הסיפורת בימינו (.9182) 'ש ,קינן-רמון
 פועלים.

של קליטת המציאות ביצירה  החייאתה –'לשמוע את רחש הגלים', ה'הזרה'  (.9192) 'י ,רנן
 .219-222, 2 ,סימן קריאה .הספרותית

חיפה:  .תחנות בהתפתחות דיוקן הדובר בשירה העברית החדשה -קול ודיוקן  (.9188) ר' , שהם
 .אוניברסיטת חיפה

עוֹלָּם(. 9092) 'ר ,שהם ל בָּ ן שֶׁ תָּ ר ַפְרצּוף ַגם ַזְך נָּ ר  הּוא ֻמכָּ  פואטיים, תמטיים :שונים עיונים -זָּ
 הציונות,ו לחקר ישראלגוריון -מכון בןשבע: -באר .זך נתן ורטוריים בשירת

 גוריון בנגב.-אוניברסיטת בן

ספריית אביב: -. תל(' שלונסקיא 'תר) מחזות -שקספיר :בתוך .המלט (.9119) 'ו ,שקספיר
 .בוץ המאוחדיהקופועלים 

Booth, W.C. (1965). The rhetoric of fiction. Chicago: University of Chicago Press.



 

 

  


