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 זיוה שמיר 
 

 התוהו הוא אבי היצירה 
 

 

 

ָבָרא" נפתח    –"  ְבֵראִשית  אלו  מילים  בשתי 

שאין   הזו,  שהפתיחה  ואף  הספרים,  ספר 

תבל,    ות ידועה ממנה, תורגמה כבר לכל לשונ

ָנכרי   לבוש  לה  להעניק  כמדומה  אפשר  אי 

כל הכורה   איכותה הפואטית.  מבלי שתאבד 

 " במילים  ישמע  לצליליה,  ְבֵראִשית  אוזנו 

המצלול  "ָבָרא צליליםbrrrrr....   פעמיים   ,  

או   מקור,  רועד  הוא  כאשר  אדם  שמשמיע 

שינסה   מי  כל  תוקפו.  אלוהים  שפחד  בשעה 

 " המילים  את  ָבָראיְבֵראִש להמיר    "ת 

באיכותן   לאלתר  ייווכח  בנרדפותיהן, 

פעמית והבלתי ניתנת לשחזור  -הפיוטית החד

אין   בראשית.  ספר  של  הפתיחה  מילות  של 

מחברו לספר    ספק,  השער  הזה,  הספר  של 

עליון. בחסד  משורר  היה  גם    הספרים, 

ההמשך   של  והמוזיקלית  הפואטית  האיכות 

ְפֵני ְתהֹום  -ֶשְך ַעלחֹ ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו וְ "

ַעל ְמַרֶחֶפת  ֱאֹלִהים  ַהָמִים-ְורּוַח  היא  ְפֵני   "

אינם   הרכים  שצליליה  פעמית,  חד  איכות 

ניתנים לשחזור בשפה אחרת. אחרי הפתיחה  

והאקורדים  הובה   מרשימים,  החזקים 

העיצורים   פעמיים  כאמור  נשמעים  שבהם 

ר'    –הקשים   "  –ב',  המילים  ְבֵראִשית,  של 

הפרטיטורה  ָראבָ  לתוך  אט  אט  נכנסים   ,"

במילים   ח'  ה',  עיצורי  של  רכים  צלילים 

מעל   המרחפת  אלוהים  רוח  את  המתארות 

אקורד   אחרי  ותוהו.  חזק  הפתיחה  התהום 

של  הו רכה  מנגינה  לשמוע  ניתן  מרשים, 

תחייה ושל תהייה. הפחד עדיין לא נמוג ולא  

שבה   "תהום",  המילה  כך  על  תעיד  נתפוגג. 

אך  בימשול "תוהו",  המילה  של  צליליה  ם 

כבר   המים  פני  על  אלוהים  רוח  של  ריחופה 

בהדרגה   להיווצר  שמתחילה  בעליל  מרמז 

אפשרות   שנפתחת  חדשה;  קוסמית  מציאות 

קרן   בתוך הכאוס.  אלוהי  סדר  של  לקביעתו 

אור אלוהית בוקעת את שחור התוהו, והוויה  

 חדשה ומוארת הולכת ומתרקמת.

וכיסוי בלשון" ִשחזר    וי במסתו הקלסית "גיל

המיוחדת   הצלילית  האיכות  את  ביאליק 

ששמע   שעה  הקדמון,  האדם  מפי  שבקעה 

של   החלחלה  מעורר  קולו  את  לראשונה 

למשל,   שנדהם,  "בשעה  סערה:  בעת  הרעם 

הרעם   מקול  הראשון  בכוח,    –אדם  ה'  'קול 

ובנפלו על פניו, מוכה תמהון    –קול ה' בהדר'  

מפיו מאליה    אזואחוז חרדת אלהים, פרצה  

הטבע    – לקול  בחיקוי  הברה    –נאמר,  מין 

פראית, מעין שאגת חיה, קרובה לקול "ְרְר"  

זה הנמצא בשמות הרעם של הרבה לשונות    –

גאולה    – זו  פראית  קריאה  הביא  לא  האם 

באותה   האם   ]...[ הנדהמת?  לנפשו  גדולה 

הברה קלה, גרגר המלה העתידה, לא נכרכה  

, הרגשות  אשיתברמסכת פלאים של הרגשות 

עזות בחדושן וכבירות בפראותן, מעין חרדה,  

התפעלות,   הכנעה,  השתוממות,  פחד, 

ועוד   ועוד  נפשו  על  לעמוד  התעוררות 

אף   שחזר  מדעת  שלא  או  מדעת  כאלה?". 

הללו,    ביאליק עצמו את האיכויות הצליליות

מילים   ש"יש  זו  במסה  שקבע  הררי    –שעה 

ומילים   במילים  –אל,  רבה".  הררי  "  תהום 

שהשמיע   "רר"  צלילי  את  לשמוע  ניתן  אל" 

הרעם,  קול  את  בשומעו  הקדמון  האדם 

מ"  גם  הבוקעים  ָבָרא צלילים  ",  ְבֵראִשית 

לשמוע   אפשר  רבה"  "תהום  במילים  ואילו 
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ב" הפותח  הפסוק  של  המשכו  ְבֵראִשית  את 

ְפֵני  -ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוֹחֶשְך ַעל" )" ָבָרא

ַעל  םְתהֹו ְמַרֶחֶפת  ֱאֹלִהים  ַהָמִים"(.-ְורּוַח    ְפֵני 

הסערה   בתיאור  למצוא  ניתן  במקרה  לא 

בשירו של ביאליק "הבֵרכה" ריבוי של צלילי  

[R  המלמדים על השתאות האדם מול איתני ]

 הטבע ומול פלאי הבריאה:

 –ה ר  ּוְביֹום ַהְסעָ 

ת ר  ה ְכָבר ַחְש ר  ִנְצבְ ר  אש ַהַיעַ ר  -ַעל
 ם יָעבִ 

 ב ִבְלָבָבם ]...[ ר  ּוְק 

 ַגז ִבְטָנם,  ר  ַעם ִת ר   רּוְבֵסתֶ 

 ֹוָבה ]...[רָעה ְק ר   רָעב, ִכְמַבשֵ -ְוָעב ֶאל

 עֹוֵמד מּוָכן  רכֻּּלֹו קֹודֵ  רַהַיעַ 

 ָענּות ֶשָבעֹוָלם. ר  פֻּ -ְלָכל

  רנּור! ַהַיַער ָחוַ -ק ר  ִזיק! בְ  –ּוִפְתֹאם 
]...[ 

 – רַעם, ָזע ַהַיעַ ר  ץ צֵ ַהְך! ִהְתפֹו-ַהְך

 ָתח! ר  ַויִ 

 ּוחֹות ר יֵצי ר  ְוִשִשים ִרבֹוא פְ 

 ִאים, ר  ִאים ְוֵאיָנם נִ ר  הָ 

 יו ]..[ ר  ִאים ָפְשטּו ַעל ַאִדיר  יקֹות פְ ר  ִבְש 

 ַעם! ]...[ר  י ר  ַעם ַאחֲ ר  וְ 

 חֹוִקים ִכְבֵדי ַמִים, ר  ים  ר  ִכְשאֹון ִמְשבָ 

 ַעש... ]...[ר  ַעש, ר  ש, עַ ר  ְוכֻּּלֹו אֹוֵמר 

 ִנית, ר  ת ַמִים ּוְקדֹ ר  ֵכן ַנֲעַות ָפִנים, ְשחֹ 

   –ֹות רָלּה ְבֵצל ָמִגָנּה ַרב ַהפֹא-ִתְתַכֵנס

 ַעד... ר  ַעד, ר  ְוכָֻּּלּה 
 

"הבֵרכה"ו בפואמה  הסערה  אכן,  שקטע   ,

[ בצלילי  משופע  משולבות  Rשלה  רועמים,   ]

כג בראשית,  לסיפור  תיאור    וןרמיזות 

ֲעֵצי ַבת  -הליכתו של הנער "ֵבין  ָשְמעּו  ֵאל לֹא 

ְוִגבֹור   ַהְזֵאב  ַרק  ְיָדעֹו  ִבְשִביל   / ַקְרֹדם,  קֹול 

האלוהים   של  קולו  הד  תיאור  או  ַצִיד" 

הנשמע בין עצי היער "ּוַבת קֹול ֵאל ִמְסַתֵתר /  

'ַאֶיָכה!?'"  / ַהְדָמָמה:  ִמן  ִפְתֹאם  .  ִתְתפֹוֵצץ 

"הבֵרכה",   הפואמה  של  האחרון  הפרק 

נעורי"   בימי  "ואני  במילים  הפותחת 

יום   "כחום  ללכוד  קיץ והמתרחש  מנסה   ,"

המתואר כילד או    –את תחושתו של ה"אני"  

בַגלֹותו    –כאדם הראשון המהלך בין עצי הגן  

לראשונה את עצמיותו ואת יכולתו הלשונית.  

את   גם  לתאר  עשוי  זה  קטע  במקביל, 

של אומה    –ה"אני" הקולקטיבי    שלתחושתו  

הנצה   אך  זה  הלאומית  בלמדה    –שתודעתה 

קדמון,   כאדם  או  כילד  לדבר  לשונה  את 

)"לשון   והמילים  המראות  טעם  על  המתענג 

וכיסוי בלשון"   "גילוי  המראות"(. את מסתו 

לשון   על  כאן  "עד  במילים:  ביאליק  סיים 

לשונות   לאלוה'  'עוד  זה  מלבד  אבל  המלים. 

מלים והשחוק.  :  בלא  הבכיה,  הנגינה, 

מתחילים   הללו  המַדבר'.  ה'חי  זכה  ובכולם 

באים   לסתום  ולא  כלות,  שהמלים  ממקום 

מן   הם  ועולים  מבעבעים  לפתוח.  אלא 

התהום. הם הם עלית התהום עצמו. ולפיכך  

בהמון   אותנו  וגורפים  מציפים  שהם  יש 

שהם   יש  ולפיכך  כנגדם;  עומד  ואין  גליהם 

מן   האדם  את  מן  הדמוציאים  גם  או  עת 

אחד   מֵהד  בה  שאין  רוח  יצירת  כל  העולם; 

משלשה אלה, אין חייה חיים ורתוי לה שלא  

הפרה הביטויים  לעולם".    –ורבליים  -באה 

והצחוק   הבכי  "הלשונות"    –הניגון,  הם 

גם   והן  התינוק  קולט  שאותן  הראשוניות 

שאתן   הכול,  ככלות  אחרי  של  "הלשונות" 

 מסתלק אדם מן העולם. 

אלתרמן.  "  לפנינו  נוסח  בלשון"  וכיסוי  גילוי 

לבדם",   "הם  שירו  את  וסיים  פתח  אלתרמן 

כוכבים    שיר הסיום של קובץ שיריו הראשון

ּגּון, במילים "בבחוץ דּוִמיֹות ְוָשַמִים ]...[ ַרק   ּ נ 

י כ  בֶּ ה  ו  חֹוק  צ  ִיְפלּו    ה  ִבְדָרֵכינּו ָהֵאֶּלה / ַעד  ֵיְלכּו 

ּוְבִלי   אֹוֵיב  מסיום  ְק ְבִלי  הנטולות  ָרב", 

בלשון"   וכיסוי  "גילוי  ביאליק  של  מאמרו 

זה   מלבד  אבל  המלים.  לשון  על  כאן  )"עד 

הנגינה,   מלים:  בלא  לשונות  לאלוה'  'עוד 

הבכייה והשחוק ]...[ הללו מתחילים ממקום  

ספרו   את  כלות"(.  בחוץשהמלים    כוכבים 

סיים אלתרמן בנפילה ובאלם מוחלטים, אך  
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הקטקליזם  )שיר  ש  אחרי  לבדם"  "הם  ל 

הסיום של הקובץ(, יש לפתוח מחדש את שיר  

הפתיחה, ולקרוא "עוד חוזר הנגון", והעולם  

 שב ומסתובב על צירו כתיבת נגינה. 

יצירהלפי    נברא    ספר  העולם  הקבלי, 

התנ"ך   ולפי  כלומר,    –באותיות,  ה';  בדבר 

קודמת   והאמנות  לבריאה,  ָקדמה  המילה 

  ה בפ"א סופיתשע מלטבע. ביצירתו לילדים  

מאותיות,   העולם  נברא  שאם  אלתרמן  רמז 

המכלול   מתוך  אות  של  ששליפתה  הרי 

לימדנו   וכבר  העולם,  של  לחורבנו  משולה 

אחת,   באות  תלויים  ומלואו  שעולם  יל"ג 

של האות   על ראשה  בקוץ המתנוסס  ואפילו 

האלף  –יו"ד   שבאותיות    בית. -הקטנה 

מ הסופית  הפ"א  של  היציאתה  מערכת  ן 

וגורמת  בי האלפ העולם,  על  משפיעה  ת 

לחדול   ולמים  מלעופף  לחדול  לציפורים 

המילה,   מן  נולדת  המציאּות  כאילו  מלנטוף, 

עשה   אלתרמן  המילה.  את  בוראת  ולא 

המילה   קדמה  שלפיו  זה,  ברעיון  שימוש 

ספרותית( לבריאה  -)כלומר, המציאּות הפנים

החוץ למציאּות  ביצירתו  -)כלומר,  ספרותית( 

)ר מתוך    אולסּוֶגיָה  "האור"  שיר  למשל 

בחוץ דוד  כוכבים  זה  בהקשר  העיר  וכבר   .)

לומדים   החרגולים  אלתרמן  בשירי  כי  כנעני 

לנתר מן הלוליין: לא האמנות היא המחקה  

 את הטבע, כי אם הטבע את האמנות.

הנה כי כן, באמצעות ההתבוננות בגורלה של  

לריבוי   אלתרמן  הגיע  המוחרמת,  האות 

ר ילדים, שכל ילד יבין  שיתובנות. זהו אמנם  

לפנינו   במקביל  ואולם,  ממנו.  ליהנות  ויוכל 

החורגים   פילוסופיים,  ממדים  בעל  שיר 

וממשיים,   מוחשיים  עניינים  מאותם  לגמרי 

צדה  ממוצע.  ילד  לעניין    שעשויים 

למשל,   נקשר,  היצירה  של  הטרנסצנדנטי 

העולם   נברא  שלפיה  מאותיות  לאגדה 

דלית  קלילות קלילה  "ובאתא    בה : 

ממשות   בה  שאין  קלה  )ובאות  מששותא" 

נוסח   וראו  העולם,  את  אלהים  ברא 

לשבועות(. של    "אקדמות"  בריאתו  סיפור 

גם   נסמך  שעליו  מאותיות,  ספר  העולם 

מן    , הקבלי  יצירה השיטין  בין  כאן  נרמז 

" במילים  קלההשימוש  )כבשורות  אות   "

ת ַקָּלה"(  ֹוִנְפֶגֶמת ְבֶשל א  /  "ֵהִבינּו ִכי ֵתֵבל כָֻּּלּה

ובסכנת   העולם  בבריאת  העיסוק  מן  וגם 

החורבן המרחפת עליו בשל פרישתו של גורם  

אחד, אפילו הוא קל ונקלה, מן המערכה. לפי  

סופית בפ"א  אות  מעשה  עוקרים  אם  גם   ,

קלה אחת מן המכלול, אין המכלול מתקיים,  

כנזכר בדרשה שדרשו חכמים על האות יו"ד:  

עו  באי  כל  מתכנסים  כנף    לם"אם  להלבין 

אם   כך  יכולים,  אינם  עורב  של  אחת 

שהוא   יו"ד,  לעקור  עולם  באי  כל  מתכנסים 

יכולים"   אינם  שבתורה,  האותיות  קטון 

)ויק"ר יט, ע"ב; שהש"ר ה(. הבריאה מוצגת  

חושב,   כמעשה  אלתרמן  ביצירת  אפוא 

גם   בה  לוותר  שאין  אחת,  מושלמת  כמסכת 

הנראים   בכך,  מה  של  דברים  אותם  על 

של  ורלכא כמאמרם  ו"מיותרים",  נקלים  ה 

צבאם'   "'וכל  שאתה    –חז"ל:  דברים  אפילו 

רואה אותם כאילו הם מיותרים בעולם, כגון  

בכלל   הם  אף  ויתושים,  ופרעושים  זבובים 

הקב"ה   עושה  ובכול  הם:  עולם  של  ברייתו 

שליחותו, אפילו על ידי צפרדע, אפילו על ידי  

             יתוש" )ב"ר י; שמ"ר י(.

הנה, בעיצומה של התהפוכה, שהקפיאה את  ו

העולם והחזירה אותו לתוהו ובוהו, מתרחש  

מבלי דעת ושלא במתכוון נס "קטן", שבכוחו  

אם   התקין.  למסלולו  העולם  את  להחזיר 

אחת, דאגנית וזעפנית, יוצאת אל המרפסת,  

ומחפשת בקולי קולות את בנה האובד יוסף.  

ה את  יע באותו רגע שבו אם אלמונית זו משמ

על   דבר  שידעה  מבלי  אף  בנּה,  של  שמו 

בחוצות   בינתיים  שנתחוללה  הקטסטרופה 

האובד   הבן  את  הביתה  מחזירה  היא  העיר, 

במערכת   למקומה  האובדת  האות  ואת 

הסדר    בית. במקביל, היא מחזירה את-האלף

והמשמעת, הנחוצים לקיומו של היקום. לא  
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המסתיים   שם  "יוסף",  בנה  נקרא  במקרה 

המי  מרמז    להכמו  אך  סופית,  בפ"א  "סוף" 

להיפוכו של הסוף. השם מרמז לכך שהעולם  

והרשע   הרוע  אף  על  להתקיים  יוסיף 

נרמז   וכמובן,  להאבידו.  עליו  המאיימים 

יוסף   של  שמו  גם  האובד  הבן  של  משמו 

לאביו שאבד  לאחר    המקראי,  הביתה,  וחזר 

שהיה קרבן לשנאת חינם, להתעללות נפשעת  

ו האות פ"א סופית,  כמשל אחים לדם )ממש  

אותה   ועוללו  בה  התעללו  ש"אחיותיה" 

האובדת,   האות  כמו  המקראי,  יוסף  בעפר(. 

לביתו   שחזר  המושמץ  האח  את  כאן  מגלם 

כמנצח, אף ִהציל באצילותו הַרבה את אחיו,  

והתנצלות   ולא דרש כל הסבר  נפשו,  מבקשי 

באות   פותח  שמו  כלפיו.  הנפשע  יחסם  על 

ר, ומסתיים באות  פויו"ד שהתחילה את הסי

 החוזרת לביתה כמנצחת.  

הרעיון הגלום בסיום זה הוא רעיון אלתרמני  

יצירותיו:   בכל  עצמו  על  החוזר  מובהק, 

אם אהבת  כגון  בסיסיים,  אנושיים    רגשות 

להחזיר   כדי  בהם  יש  האובד,  לבנה  ודאגתה 

סדרי   בהימוט  לסדרו  הקפוא  העולם  את 

אסונות    –עולם   מהפכות,  מלחמות,  בזמן 

לפעם  טב מפעם  הצצים  מצרים",  ו"מכות  ע 

רגשות   נודדת.  שחקנים  כלהקת  תבל  ברחבי 

הקיום   של  היסוד  עמודי  הם  אלה  אנושיים 

והאידאולוגיות   האידאות  ולא  הם  האנושי, 

בני מיליוני  נאלצים  שעליהן  אדם  -הגדולות, 

תכלה   חסרות  במלחמות  נפשם  את  למסור 

כדוגמת   קרדינלית  ביצירה  שמחת  ותוחלת. 

שנכתבה בתקופה שבה לא ידע היישוב    םעניי

העלה   לאו,  אם  לשרוד  יצליח  אם  נכון  אל 

הֵרעות   של  ערכה  את  ובִצדה    –המשורר 

כאותם    –ערכים כמו קנאת אוהב לאהובתו  

ובעבורם   ערכים שישרדו בעולם ככלות הכול, 

ראוי לחיות ולמות. בעת קטקליזם נורא, רק  

אם   כאהבת  פשרות  חסרי  אנושיים  ערכים 

או  ה  לבנ נכתמים  ואינם  במבחן,  עומדים 

ברבים   לחזור  היה  עתיד  זה  )רעיון  מועבים 

ביצירתו   וכן  ומ"טוריו"  אלתרמן  משירי 

מצריםהחשובה   מכות  שבמרכזה  שירי   ,

בכורות   שמכת  בשעה  בכורו  לבנו  אב  דאגת 

  ׂ ברקע(. הרעיון    משתוללת  מגיע  לִעתים 

אלתרמן   לפזמוני  אפילו  הזה  ההומניסטי 

הילדים "הפירמידה  ש  ולשירי  בשיר  כגון  לו, 

האחים מתוך   של  הוא  )גם  בה  ונג"  הת  ספר 

אהבתם    (,המזמרת בכוח  שרק  לכך  המרמז 

בשל   ולא  ונג,  האחים  של  ואחוותם 

מצויה   הבלתי  האתלטית  הווירטואוזיות 

שלהם   האנושית  הפירמידה  עומדת  שלהם, 

 איתן על זירת הקרקס, ואינה קורסת.  

האל"ף  בשיר  הידוע  -כמו  ותר  בי בי"ת 

"הנער   ביאליק  של  שירו  העברית,  בספרות 

לביתו   האובד  הבן  חוזר  כאן  גם  ביער", 

כרוכה   וכאן  כאן  המודאגים.  ולהוריו 

הבן של  ובמהפך    היעלמותו  גורל  בתהפוכות 

שיבתו   כרוכה  וכאן  כאן  העולם;  בתפיסת 

הסדר   בהחזרת  הכאוס  בהתפוגגות  הביתה 

אלתרמן,   אצל  כנו.  על  )"קוסמוס"(  הטוב 

גודל  הדהאם   את  לשער  יודעת  אינה  ואגת 

מעשיה. גם הילד התמים חוזר הביתה לאמו  

ורב אדיר  שינוי  איזה  כלל  שֵידע  -מבלי 

האובד   הבן  בעולם.  מעשהו  חולל  משמעות 

יחף, לתומו  אץ  לבית אמו,  ומיד    חוזר  ותכף 

התקינה   פעילותו  את  העולם  ממשיך 

המניעה   היא  זה  ילד  של  תמימותו  כמקדם. 

ם מחדש, לאחר שכבר ִנדמה  ולאת מנגנוני הע

לעולם.   יזועו  ולא  ינועו  לא  ששוב  היה 

נערים   ילדים,  של  המבורכת  תמימותם 

וצעירים, של בני דור העתיד, היא המסוגלת  

מתוך   העולם  את  למשות  דאלתרמן  אליבא 

הטילוהו   שלתוכם  והמאוס  הסחי 

 הפוליטיקאים ומחרחרי הריב למיניהם. 

העולם  מן  הסופית  הפ"א  ראינו  ,  כשנשלפה 

כי אין העולם אלא מין מנגנון גדול ומורכב,  

הילוכו.   בדרך  שנעצר  ענק  לשעון  הדומה 

והנה, עם שובה של הפ"א הסופית למקומה,  

אירע  ה לא  כאילו  לתקתק,  ממשיך  מנגנון 
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והכול   סוללה(,  לו  שהחליפו  )כשעון  דבר 

דק   כמה  כאן  מראה  אלתרמן  נוהג.  כמנהגו 

התקלסות  בין  לחג,  חגא  בין  קילוס,  ל  התג 

לבין   הכיליון  אימת  בין  לתהילה,  תֳהלה  בין 

ההתחלה החדשה המסוגלת להניע את גלגלי  

או   השואה  שוך  עם  תמיד  צירם.  על  העולם 

החיים   ביצירתו  חוזרים  הַקַטקליזם 

א ילדיהן,  ילמסלולם:  את  מסרקות  מהות 

סיר   ושופתות  הֳחרבות  בין  כביסה  תולות 

 וקומקום על פתיליה בוערת. 

הפ"א  הש הקיפאון   הסתלקות  עם  ורר 

למסלולו העולם  של  וחזרתו    , הסופית 

באגדה   המסופר  את  היפיפייה  מזכירים 

בה  הנמה שגם  הנשיקה    –,  מתן  עם    –מיד 

עניינים   אותם  וכל  לתחייה,  העולם  מתעורר 

את   ממשיכים  הדרך  באמצע  וקפאו  שנעצרו 

ה  מרגע  טבעי, יפעולתם  באופן  כאילו    עצרם, 

וכ בינתיים.  דבר  אירע  שגם    ברלא  ראינו 

, קובץ שיריו  כוכבים בחוץמשיר הפתיחה של  

פרוץ   ערב  שנכתב  אלתרמן  של  הראשון 

נרמזת   השנייה,  העולם  מלחמת 

הדיאלקטיקה הזאת. שיר פתיחה זה, הפותח  

גלגל   על  מלמד  הניגון",  חוזר  "עוד  במילים 

חוזר בעולם, על התרעננותו של היקום לאחר  

ב הכלולה  האפוקליפסה  אחרי  ר  שיהסערה. 

שהוא   לבדם"(,  )"הם  זה  קובץ  של  הסיום 

יש   והיאלמות,  דומייה  קיפאון,  שכולו  שיר 

והעולם   הפתיחה,  שיר  את  ולקרוא  לחזור 

נגינה   כֵתַבת  סובב,  צירו  ועל  חוזר  לקדמותו 

 על מנגנון הגליל שלה. 

אברהם   של  שירו  מתוך  בקטע  ונסיים 

שלונסקי "תפילה" )מתוך המחזור "בראשית  

הו שאף  עם  א  אחרת"(,  הכאוס  את  מעמת 

האדם   זה  בשיר  מתוכו.  העולה  העולם 

ממנו   ומבקש  עולם,  לבורא  פונה  המודרני 

סליחה על קוצר ידו לרדת להבין את הולדת  

 המילים שיצרו את העולם: 

 

 ְסַלח ִלי ַאָתה ֶשִכנּוָך ְבֵשם 

לה ַהזֹוֵרַח ִמֶנֶגד   ַאָתה ַהִנְגֶ

 ם ֵאיֶנִני ָאֵשם ֵאיֶנִני ָאשֵ 

ַפת ַהִמִּלים ְנבֹוָכה ְוִעֶּלֶגת.  ִכי ֹשְ

 

ִעיר ְוַאְדמֹון   ]...[ ִכי ָאז ֵעת ַהֹבֶקר ֹשָ

 ָדַרס ִראשֹוָנה ֶאת ִנְצחֹו ֶשל ַהַּלִיל 

 ָיַדע ַגם ָאִבי ַגם ָאִבי ַהַקְדמֹון 

 ִלְגעֹות ֶאת ִמָּליו ְכמֹו ַאִיל ֶאל ַאִיל.  

 

 ֶאל ֶשהם ָאז ֶגֶשם ֶאל ֶדֶשא ְוַרעַ 

 ִדְברּו ְוִהְקִשיבּו ֶאל ֶהֶבל ְוַקִין 

ה  ה עֹוד ַמה ַנֲעֹשֶ  ּוַמה ַנֲעֹשֶ

 ֲאַנְחנּו דֹוְבֵרי ַהִמִּלים ֶאל ָהַאִין.

 

השיר כמובן סותר את עצמו מניה וביה: הוא  

מקונן על קוצר ידו של האדם המודרני להבין  

את   שבראו  המילים  של  האטימולוגיה  את 

ע אך  בווירטואוזיות  וש העולם,  זאת  ה 

את   יודע  גם  יודע  הוא  כי  המוכיחה  עצומה, 

בשיר   יש  פשרן.  ואת  המילים  של  מקורן 

בפי".   מילים  "אין  של  הפרדוקס  של  מטעמו 

את   קשה  בשעה  לזולתו  האומר  אדם  הן 

זאת   אומר  הן  בפי",  מילים  "אין  המילים 

גם בשירו של   כך  וסותר את עצמו.  במילים, 

את   המוכיח  הפילולוגית  הב שלונסקי,  נתו 

את   שראה  שעה  הקדמון,  האדם  העמוקה. 

ארוך   לילה  אחרי  הראשונות  השמש  קרני 

את   פוצעות  הקרניים  כי  הבין  ומפחיד, 

הפציע".   "השחר  הביטוי  מכאן  השמים. 

השמים לעת שחר נראו לאדם הקדמון כפצע  

צאן   רועי  שהיו  הקדמונים,  עבור  מדמם. 

אל"ף   האות  את  שיצרו  אדמה,  ועובדי 

צירופים  יומד )ומכאן  המקרין  השור  קן 

מנשה"(,   "אלפי  או  ואלפים"  "צאן  כדוגמת 

דומות לקרניים    הקרניים הנוגחות של הָבָקר 

ש"בוקר"   נבין  מכאן  הבֹוֶקר.  של  הנוגהות 

ו"בקר" מאותו שורש נגזרו, כשם שה"צפיר"  

נגזרו   הם  גם  )בוקר"(  וה"צפירה"  )התיש( 

)וכ קרניים  לשניהם  כי  שורש,  גם  ך  מאותו 
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לגבי "צפרא" שִמן הארמית(. שלונסקי מפגין  

אפוא ידע פילולוגי מרשים הן בשיר שלפנינו,  

שהבוקר   נרשם  יותר  מוקדם  בנוסח  וכן 

"נגח" את הליל )והשורש נג"ח הקשור לקרני  

הקשור   נג"ה  השורש  אחי  כידוע  הוא  הבקר 

איבד   לא  המודרני  המשורר  הבוקר(.  לקרני 

ס היגיון  אותו  אל  הקשר  קמאי  מנאת  טי 

שברא את המילים שבראו את העולם מתוך  

הכאוס. משיר זה ניתן ללמוד כי התוהו הוא  

המכסה   גשר  הן  המילים  וכי  היצירה,  אבי 

של   הנודעת  כבמסתו  התהום,  את  ומסתיר 

 ביאליק "גילוי וכיסוי בלשון".

 
 

 

 

 

 

 

 

 . 1989, הוצאת פלפוט, אגמיליםיעקב אגם, 

 
  


