
 

 

 הגוף הוא קו המשווה

 משה ב. יצחקי

 סקירה: רפי וייכרט

 הערות בשולי הגוף

לא חזון נפרץ הוא שמו"ל כותב על ספר שהוציא לאור. לכן, הדברים 

שלהלן לא יהיו דברי ביקורת כהלכתה אלא עיון קצר בכמה משירי 

ספרו של משה ב. יצחקי. על איכותם של השירים יוכל הקורא ללמוד 

הציטוטים. חלק מן המפתחות לעולמו יוכל לקבל מהערותיי מן 

הנלוות. מאחר שמדובר בספר מרובה נושאים כמו גם מגוון מאוד 

שירים בחריזה ושירים בחרוז חופשי, שירה  –מבחינת דגמי הכתיבה  

בפרקים ושירה בפרוזה, שירי דיוקן ושירי קינה, שירה פוליטית 

פשרות להקיפו ברשימה לא אין א  –וחברתית ושירת אהבה ונוף 

 ארוכה אלא לרשום, להתרשם.

 

 : דומני שמפתח טוב יימצא לקורא בשיר "עוד זוג כנפיים"

ִצפֹור. ֲחלֹומֹות טֹוִבים ִתי כְּ ָעִמים ַרּבֹות ַעפְּ  פְּ
ֹרט נֹוצֹות, ַנִסים ִלמְּ ָנַפִים. ַרִּבים מְּ ִמיַח כְּ ַהצְּ  לְּ

ַיּדֹות ֲאָבִני ָשתֹות, לְּ ַהִניַח רְּ ֹלבלְּ ִלצְּ ֹלף וְּ  ם, ִלצְּ
הּו ַחָיִתי ִּביצּוִרים ִפים. ֵיש ַמשֶּׁ עֹופְּ  ֲאָנִשים מְּ

עּוָפה. ם ֹכַח ַהתְּ ִנַטל ֵמהֶּׁ אֹוִרים שֶּׁ  נְּ
ם ַוֲאִפּלּו ַעל ִקירֹות ֵּביָתם ִנָתן  ַּבֲארֹונֹוֵתיהֶּׁ

ַאִים צּוֵרי ִכלְּ ל יְּ ָקפֹות שֶּׁ ַקרְּ ָלִצים וְּ חְּ ֹצא פֻּ  ִלמְּ
ּבֹות. ַאְךמּוָזִרים ָכמוֹ  רֻּ ם מְּ ָלחֹוֵתיהֶּׁ  ִני. ַהצְּ

ָנַפִים ַּבֲארֹוִני עֹוד כְּ ִעים שֶּׁ  ֵהם ֵאיָנם יֹודְּ
ָנם ָלַאֲחרֹוָנה ַמִנים ֲאֵחִרים. ָאמְּ  ֲארּוזֹות ִלזְּ

ִחּבּור ַסן ָהֲאִריָזה ּובְּ ִשיַכת רֹוכְּ ה ִּבמְּ ַקשֶּׁ  ֲאִני ִמתְּ
ֵתַפי  ִעירֹות ִלכְּ בֹות ַהָכָנף ַהצְּ ִקינֹות,תֹותְּ  ַהַמזְּ

חֹוֵרט ִשיְך וְּ ַנסֹות, ַממְּ ִשיְך לְּ  ַאְך ֲאִני ַממְּ
ָּלּה ָחה, שֶּׁ ִהָּלִתי. ִשמְּ ִפילֹוַתי, ַגם ֵהן תְּ  נְּ

ָקִעים ֹלא ַיֲאִזינּו, ֹלא ָיִבינּו. רְּ קֻּ צּוִרים מְּ  יְּ

שיר זה מתקיים בשני רבדים מקבילים. דימוי הציפור שולח אותנו כמובן לכיוון הארספואטי ומצרף את 

מקיטס וייטס דרך ביאליק ועד לנתן זך,  -שיר בספרות העולם ובשירה העברית -הציפור של יצחקי לציפורי

ורר פעמים רבות זהו שיר על השראה שפקדה את המש –ליונה וולך וליאיר הורביץ. קריאה כזאת תאמר 

בעברו, ובהן עף כציפור. יוצרים הם אנשים מעופפים ואילו האנושות אינה אוהבת אנשים מעופפים. שאר 

הבריות מנסות לפגוע בהם ואף להורגם, גוף ונפש. לכל היותר להחזיק בבית פוחלץ של יוצר, כלומר ספר 

סל של ַפסל.   של משורר, תמונה של צייר, פֶּׁ

להיות פוחלץ. הוא שומר בתודעתו, בלבו ובגופו את חלום המעוף. אם פעם היוצר מתנגד  אבל

לעולם לא תרצה לחדול. סוף השיר מתאר את הניסיון הנוגע ללב והנואש של  ,חשת את מתיקות התעופה

אך  ,משורר שכתפיו מזקינות )איזו סינקדוכה!( לחבר לעצמו תותבות צעירות. הניסיון אולי איננו צולח

גם הכישלונות המרהיבים, מעין צניחה של איקרוס המימה, הם המשכה של יצירת נעורים  תיעודו, כמו



 

 

בכלים שמביאה עמה הבגרות ומכאן השמחה. גם הנפילות הן תהילה שכן עודן חלק מן המעוף, מהמאבק 

 עליו, על החלום הטוב להצמיח כנפיים. כל עוד חיים וכותבים, עדיין חולמים.

כתיבה אלא החיים הר גם את הקריאה האקזיסטנציאליסטית. לא כמובן שאפשר להדגיש בשי

עומדים במרכז. החלום להצמיח כנפיים הוא החלום לחיות אחרת, לא עם הרגליים על האדמה. לשמר את 

הזכות לחלום, לחוות, להתנסות ביותר מקיום אחד. לא להתברגן עם פוחלצים על הקירות ושטיחי סלון 

כרוך בסכנת נפילה, להיות בעל כנפיים צעירות גם אם צריך  הדברף גם אם מרופדים מתחת לרגליים. לעו

לשלוף אותן מאריזה, כלומר לסייע לחלום שמתעייף מול המציאות השוחקת. האדם בעל נפש המשורר הוא 

יצור מעופף בעוד שהאחרים מציבים מכשולים בפני רצונו לחלום ולעוף. כדי לחיות ממש חייבים למרוד, 

תות, מאבנים, לא להסכים לצליבה, כלומר למסמור הגוף למקום אחד. אם תרצו, בלשונו של להימלט מרש

יהודה עמיחי, לא להיות כברוש אלא לצאת באלף אלפי יציאות זעירות של דשא, של גשם. או לפי משה 

 לעוף לכל מקום ובכל שעה, כל עוד יאפשרו זאת פעימות הלב ותשוקות הגוף. –יצחקי 

כמובן על רקע התחושה העמוקה של "כנפי הזמן המתקצרות/ של חסידת  כל אלה מתנהלים

נדודיי", כפי שכותב יצחקי בשיר הנושא "הגוף הוא קו המשווה". לא לעד חסידת )וחסד( הנדודים. יש לנצל 

מה שבוזק לנו הקיום שכן הוא מבזיק וכבר איננו. מכאן תאבונם העצום של השירים שבספר זה לאהבה, 

לנדודים, לעיונים, לאנשים, לשירים של אחרים, לסיפור הגנאלוגיה הפיוטית והביוגרפית של  לגוף, לנוף,

זמנית עם ביאליק, טשרניחובסקי, ביטון, וולך -האני )ראו, למשל, השיר "להיות אותנטי" המתכתב בו

 (.  08וסומק )עמ' 

ועצם מעצמות יצחקי מודע עד לקצה הגבול לעובדת היותו בשר מבשרה של השירה האירופית 

השירה העברית )או להפך(. מכאן הפוליפוניה של הדהודים והתכתבויות והקדשות לשורה ארוכה של 

משוררות ומשוררים. שיריו הם דוגמה מובהקת איך לא "רק על עצמי לספר ידעתי", או איך לספר על עצמי 

פיצ'י יהורם בן מאיר, באמצעות אחרים ועליהם דרכי. האם השיר לזכרו של מודענו המשותף, המשורר 

"אילו הייתי ציפור נודדת, קרוב/ לוודאי שהייתי שקנאי  –הוא עליו או על יצחקי עצמו? הדימוי בבית השני 

יכול להלום את שניהם. שניהם אוהבי טבע ששירתם מלאה בחי ובצומח ובציפורי שיר.  –( 80מגושם" )עמ' 

ים את שירת השמיים" )שם(. הקינה של יצחקי על שניהם בעלי נוצה נדירים שנוצות זנבם "כותבות בעב

פיצ'י מסתיימת, לכן, בתיאור מדויק של החלופיות: "אבל גם זה אינו אלא הרף עין,/ רפרוף כנף בין 

 האדמה לאין./ כמה קל" )שם(.

הקשר ביני ובין משה יצחקי נוסד על המסד האיתן של אהבתנו המשותפת לשירתה של ויסלבה 

ס הנובל הפולניה. אפשר לומר שבלי ידיעתה היא שידכה בינינו. מצד אחד כותב שימבורסקה, כלת פר

שורות אלה, מתרגמה המסור לאורך רבע מאה, ומן הצד השני, משה יצחקי, אוהבה הנאמן שעקב אחר כל 

פרסומיה בעברית מראשיתם ועד האחרון שבהם, שלקח חלק באירועי מחווה לכבודה ואף ארגן אחדים 

(. השיר משתייך 08לעצמי להביא כאן את שירו "לשימבורסקה, במקום מספד" )עמ'  מהם. אני מרשה

לחטיבה מרתקת המופיעה בספרים שונים, שבהם נזכרת המשוררת ישירות או בעקיפין, כמושא תיאור או 

 כנמענת של מכתב, בהומור, בשנינה, באצילות ובהוקרת טובה ותודה על גדולת שירתה. 

 פדבמקום מס ,לשימבורסקה

ִתי ִתי, ֹלא ָיַדעְּ ַפקְּ ֵכן, ֹלא ִהסְּ  ּובְּ
ִהָפֵרד,  ִלי לְּ ַתֵּלק ַּבֲחָטף, ִמּבְּ ָכְך ִתסְּ  שֶּׁ
ָמָתּה ִהיָרה, ִנשְּ ָיה ֲאִניָנה, יְּ  ִעם ִסיַגרְּ
ִהיא, ֲעַדִין  ָעָנן, וְּ גֶּׁת ּבֶּׁ ַמזֶּׁ ַעט ִמתְּ  ִכמְּ

ָאְך, ַמלְּ ְך לְּ רֶּׁ ת ּדֶּׁ כֶּׁ ַמסֶּׁ ָגָרה, מְּ  ָכאן, ִמתְּ
ת מַ  ִשיָפהַלָמוֶּׁ ת לֹו ִּבנְּ ַציֶּׁרֶּׁ ִהיָרה. מְּ  בְּ

עֹות ָעָשן  ַטּבְּ ת, ַאֲחרֹוָנה ּבְּ רֶּׁ צֶּׁ קֻּ  מְּ
ָנָתּה:  ת שְּ ת אֶּׁ מֶּׁ  ,00רֹושֶּׁ

רּורֹות. ַּבגְּ רּוָעה שֶּׁ ַתַעת ַּבגְּ ַתעְּ  מְּ



 

 

ִתי  ִברְּ ל גְּ  ֲאהּוָבה, ֲאִני חֹוֵרג ֵמַהָנהּוג ּופֹונֶּׁה אֶּׁ
ָּבל  קֻּ גּוף ֵשִני, ַכמְּ ּבּוִתי:ּבְּ ַתרְּ  ּבְּ

ִתי ִתי. ָנכֹון, ַגם ֲאִני ָתַמהְּ ַפקְּ ֹּלא ִהסְּ ת שֶּׁ ֱאמֶּׁ  ּבֶּׁ
ָּלא ִשיָרֵתְך  ֵאיְך, ֲהֵרי ֹלא ָהָיה ֵּביֵנינּו אֶּׁ

דּו ֵּביֵנינּו, ָבִרים ָעמְּ ֵּבה ּדְּ עֹוד ַהרְּ  וְּ
ַאף ָכל ֹזאת וְּ  ִפי, ֹלא-ַעל-ַאְך, ּבְּ

ה ָכל־ָכְך ִמתְּ   ַּבֵקש,יֹוֵדַע ָלָמה, ֲאָבל זֶּׁ
ָינֹוס, ֲאַדֵּלג ִביֵלְך אֹוקְּ ה ִּבשְּ ֱחצֶּׁ אֶּׁ  שֶּׁ

ֱאֹחז ַפַעם ַאַחת פּוס, ַרק לֶּׁ  ַעל ָהאֹוִלימְּ
ָּלְך, ָיה שֶּׁ ַהִצית ֵאש ַּבִסיַגרְּ ָיֵדְך, ַרק לְּ  ּבְּ

ַבֵקש. ֲאִני מְּ ה ָכל ַמה שֶּׁ  ָהַאֲחרֹוָנה, זֶּׁ
ת, ַּבֲאִצילּות  רֶּׁ ַמהֶּׁ ֹאם מְּ  ַאְך ַאתְּ ִפתְּ

ה ִחיּוְך ָקָטן, ִאירֹוִני, פֹולָ  ֵאיזֶּׁ  ִנית, ּבְּ
ָלטֹוִני.  ֵּביֵנינּו, ָלעֹוָלם ָהַאפְּ ִאיָרה ָכל ַמה שֶּׁ  ַמשְּ

בבית הראשון יצחקי מדבר על נסיבות מותה של המשוררת ומתאר אותה, כדרך חלק מתצלומיה, 

ה בטבעות עשן/ רושמת "אחרונ –באמצעות הסינקדוכה של העישון )כמה יפה הרמז הדק ללאה גולדברג 

את שנתה", שם; השנה שלה, שנת מותה, והשינה שלה, שנת מותה(. אולם מסתבר שהוא קשור אליה יותר 

מדי. הוא לא יכול לצאת ידי חובת האלגיה בתיאור בגוף שלישי. לכן, בבית השני, הוא עובר  לפניה בגוף שני 

ו אלא שירתך" )המזכיר לנו שוב את "לא היה שכן רק כך ראוי לאוהב להיפרד מאהובתו: "לא היה בינינ

( איננו מצביע על מיעוט הקשר אלא דווקא על החבלים העבותים הקושרים 'גולדברגי'בינינו אלא זוהר" ה

את שני המשוררים, שימבורסקה ויצחקי. "לאחוז פעם אחת/ בידְך, רק להצית אש בסיגריה שלְך" )שם( 

בטרם ירד המסך על חיי המשוררת ויותיר אותנו עזובים,  היא מחווה אצילית אחרונה, קידה סופית

במחיצת שיריה. זהו המקום שאצילות רומנית פוגשת באצילות פולנית בשנינה החורזת אירוני עם אפלטוני 

בעוד ששירי המשוררת הפולנייה כובשים את לב המשורר הישראלי. הוא אמנם מספיד אך שב וחוגג את 

 הקיום, היקום, החוכמה והיופי. חייה ושירתה שהם עצמם חגיגת

מן הדברים הקצרים שלעיל ניתן להבין עובדה פשוטה. את שירתו של משה ב. יצחקי יש לקרוא 

לאט, מתוך הקשבה דרוכה לדרך המודרנית שבה הוא מביא בפנינו מיתוסים קדומים ואפיזודות מקראיות, 

ההווה, לצורה שבה הוא מזרים דם  לאופן המתוחכם שבו הוא שוזר הדים ובני הדים שיריים במקהלת

 (, שבו אחתום את דבריי:80מחויך "אפיטף" )עמ' -חדש במסורות עתיקות, כמו בשיר הכאוב

ִתי ַהֹכל, ַפקְּ  ֹלא ִהסְּ
ֱאֹכל, הּו טֹוב לֶּׁ  ָרִציִתי עֹוד ַמשֶּׁ

ָהִריק,  עֹוד כֹוִסית ַאַחת לְּ
ָצִרית, לְּ ֵלי מֶּׁ  ַלֲעֹקב ַאַחר ִהּלּוְך ַרגְּ

ָתם הֹות אֹו סְּ ִלבְּ ת וְּ בֶּׁ  ָכְך ָלשֶּׁ
ַיַער ָעֹבת  ַעל ַהר שֹוֵמם ּבְּ

ֱאֹהב, ֹמד, לֶּׁ עֹוד ַפַעם ַאַחת ַלחְּ  וְּ
ָאז ַלֲעֹזב. ַהִגיד עֹוד ִמַּלת ִשיר וְּ  לְּ
ִתי ַפקְּ ִתי, ֹלא ִהסְּ  ֲאָבל ִעָקר ָשַכחְּ

 לֹוַמר ַכָמה אֹוָתְך ֲאָהּה... ַאְך
ן ָכל בֶּׁ  ָכְך-ַמה נֹוָרא, ָהאֶּׁ

ָקָרה.כְּ    ֵבָדה וְּ


