
 ליברמן / אנאיס ?זהזה  מה

 / נתן זך "זה לשנה משנה"השיר על  מסה

 מוריס אורין בהדרכתבמנשר, ' המס תכתיב' קורס במסגרת נכתב

 

 / נתן זך משנה לשנה זה

ן ה ֶזה ַנֲעֶשה יֹוֵתר ְמֻעדָּׁ נָּׁ ה ְלשָּׁ נָּׁ  ,ִמשָּׁ

ן ַבּסֹוף ך ְמֻעדָּׁ ל כָּׁ  ,ֶזה ִיְהֶיה כָּׁ

ה  ְמרָּׁ ֶזהִהיא אָּׁ ה לָּׁ  .ְוִהְתַכְונָּׁ

ה ֶׁשֲאִני טֹוֵבַע ַבְזַמן ׁשָּׁ ִמים ַהְרגָּׁ ל ִלי ֵיׁש ִלְפעָּׁ  ,ֲאבָּׁ

ה ֶׁשֲאִני טֹוֵבַע ִמְזַמן, ִהֵּסס ׁשָּׁ  .ַיׁש ִלי ַהְרגָּׁ

ּה ה ׁשֹוֵקַע, ֵהִׁשיבָּׁ  .ֶזה ַהכֹּל ִמְפֵני ֶׁשַאתָּׁ

ה יֹוֵדעַ  ה ׁשֹוֵקַע, ַאתָּׁ  .ֶזה ַהכֹּל ִמְפֵני ֶׁשַאתָּׁ

ִמים ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשכִֹּחי ׁשוב לא ִאִתיֵאי  .ֶנִני יֹוֵדַע. ִלְפעָּׁ

ן. ַאְת יֹוַדַעת, ֶזה ַצד ַאֵחר ֶׁשל ְׁשִליִלי  .ְמֻעדָּׁ

ֶרֶכת אֹוְתָך ַעל ִגּלויֶיָך  ,ֲאִני יֹוַדַעת ַוֲאִני ְמבָּׁ

ֶרֶכת אֹוְתָך ַעל ֶצַבע ֵעיֶניָך  ,ַוֲאִני ְמבָּׁ

ר ֵאיְנָך ַמְׁשִא  בָּׁ  .יר ַאֲחֶריָךׁשום דָּׁ

 ,וְבֵכן ֶזהו ְבִדּיוק ַמּה ֶׁשַמְדִאיג אֹוִתי

 ,וְבֵכן ֶזהו ְבִדּיוק ִמי ֶׁשַמְספיד אֹוִתי

 .וְבֵכן ֶזהו ַמה ֶׁשֲאִני ַמְרִגיׁש

ה ַמְרִגיׁש ְבטֹוב ְוַהּטֹוב ַמִקיף אֹוְתָך ה: ַאתָּׁ ה טֹועָּׁ  ,ׁשוב ַאתָּׁ

ִביב, ַעל כְ  ר ִמּסָּׁ יו הוא ַמְרִכיב אֹוְתָךהוא ְכבָּׁ  .ֵתפָּׁ

ִני, הוא עֹוד ְיַחֵבק אֹוְתָך  .ִאם ִתְהֶיה ַסְבלָּׁ

ר הוא ַחּיָּׁב ְלַנֵשק ְלָך בָּׁ  .ְבסֹופֹו ֶׁשל דָּׁ

ֵאֶּלה קֹוִרים ִרים כָּׁ ה יֹוֵדַע ֵאיך ְדבָּׁ  .ַאתָּׁ
 

או  את גילכם הולמת אינה, זה לשנה משנה שירל יפרשנותבמידה ו ,הקוראים כםכלפי בהתנצלות אפתח

הבוהקות  שפתיה תא לדמייןמתקשה שלא  אנישניה ושלישית,  קריאהבגם  אך. ההגונה קריאתכם את

 הכתיבה שולחן לצד יושב ,וצעיר זחוח זךש בעת, לזה התכוונהו שאמרה אהיאותה  של ,אדום ליפגלוסמ

 והמעודן הלבן את חזהו מלטפת, לצדו שוכבת היא שם ,הוודאייםמותו  רגעי אל בדמיונו ליגמפ, שלו

 . להיסגרהמסרבות  את עיניו עוצמתולבסוף, 

 הקשור, כאדם וכמשורר, המוות ןמשל זך  פחדה על אישי שיר הוא ",זה לשנהש"משנה  לומר רוצה הייתי

עם  .המוות חווית סביב סובללחמוק או  לשוני ןיוניסהיתממות ילדית ו עם מיניות, אינטואיטיביבאיזה קשר 

 המתאמץ הקורא חשבון על תעלולטמונה ב מהותו כלאם  לי ברור לא. מאוד תחכםמ בשיר מדוברזאת, 

 רוקןל זך מצליח ובגאונותו ,של ממש מופת יצירתב מדובר אם או, משמעות איזושהי לשיר העניקלו ולפענח

 אמת איזומסתתרת  שמאחוריהן, וריתמוס משקל ,חריזהגבי  על קליפותיהן את להשיט ,מתוכנן מילים

 .השנייהאינן סותרות אחת את  שתי האפשרויות ,בעצם, וליוא .צופןלבעלי  השמורה



נָּׁה  נָּׁה ְלשָּׁ ן ֶזהִמשָּׁ ה יֹוֵתר ְמֻעדָּׁ ן ַבּסֹוףֶזה  / ַנֲעשֶׂ ך ְמֻעדָּׁ ל כָּׁ ה ְוִהְתַכְונָּׁה לָּׁ /  ִיְהיֶׂה כָּׁ ְמרָּׁ  .ֶזהִהיא אָּׁ

 הראשונה. השאלה בו מילה כל על ומהרהרת מערערת עצמי מוצאת אני, השיר של הפענוח בתהליך

 ?מעודן ויותר יותר נעשה לשנה שמשנה זהה רהדב הואמה  ?זה זה מה, היא הראשון מהבית מתבקשתה

 עידוןה מלאכת היא השירה .לתפקיד ה"זה" ביותר הטבעית השירה, כאופציה את ללהקשלא  קשה

של  מעולמו אשאיל אם, הסובלימציה או, העידון. האסתטי דיוקה אל, אמת איזו, בחתירה אל צמצוםהו

 . מעודן והבלתי, המודחק חוקים וחוקיות על הפראי מערכת החלת אהי, פרויד

 

 משהו של ביותר קהמזוק הגילוםשל זך,  העידון בשרשרת טוםהא תיחיד" יכול לתפקד כזה"ה אולי, כך אם

" "כלוםה את האחר וצדו" כלה" את מסמן אחדה ושצד מטבעכ גם יכול לתפקד "זה" .והיעלמות בטרם

 השפהו החומר גבולות התודעה, את תוחמות הן אך ,אמנם אפסי החומרי ןמשקלש מילים - בשירהש

 .מוותל חייםה בשירה את מה שבין תארל הקרוב ביותר לניסיון ומקבילות

 אין אך ,לשירההנצחיות שיש  כפתור על שלוחצת, והיא זו לטעמי ביותר החשובה המילה היא, "בסוף"

את  ךל מקריאה, שירה חובבתומין אדומת שפתיים  אלילת םבה רגעיםה מלבד אולי) אותה הכותב לאדם

אל  תשוקההיא ה ,שירהכתיבת  מעשהשב ןלעידו המתמדת השאיפה. (לזה ומתכוונת ךעצמ של ךשירת

 מובילה לרוב ,המעודן המעשה אל תשוקהה ,ואכן. המשוררשל  בנפשו האלוהי-הסוף, אל המוחלט

 :נצחה לחיי וררשל המש תדיההיברי תשוקהה ,עומדת במבחן כאן. או המחיקה הסוף נקודת אל מחשבתית

ולכתוב על זה  החומרית ובעליבות להכיר לחלופין, או ,התאבדות ידי על המחשבה במימוש לבחור ונותר ל

 "זה"על ה אלא להתפשר לו נותרלא  ,על פני האדמה להמשיך את שהייתו המשורר חרוב עוד כל .שיר

  .ותכלותבהלהכרה  ,זמנית כתרופה ,מדומה פואטי-ארוטי במוות תנחםלהו

ֲאִני טֹוֵבַע ַבְזַמן ה ׁשֶׂ ׁשָּׁ ִמים ַהְרגָּׁ ל ִלי ֵיׁש ִלְפעָּׁ ֲאִני טֹוֵבַע ִמְזַמן, ִהס / ֲאבָּׁ ה ׁשֶׂ ׁשָּׁ  .סַיׁש ִלי ַהְרגָּׁ

 

מניח את  זך. הכמעט גחמנית מטה, בשקיעתו הנפשית בצניחתוהודאה של הדובר  במעין ממשיך השיר

חוסר  מתוך, זה בשלב גם .ילדי להישמע זה למשפט שגורמות, פואטית-אנטי, עילגת כמעטהמילים בצורה 

  מעשה זה? מאחורי מסתתר מה, לא ואם? רשלנות זו האםהשאלה  עולההבהירות, 

  

ה ֶזה ה ׁשֹוֵקַע, ֵהִׁשיבָּׁ ַאתָּׁ ל ִמְפֵני ׁשֶׂ / ַהכֹּ ה יֹוֵדעַ  ֶזה.ּ ה ׁשֹוֵקַע, ַאתָּׁ ַאתָּׁ ל ִמְפֵני ׁשֶׂ  .ַהכֹּ

 דוברדיאלוג בין  מתפתחלהשתבש.  יםמתחיל ,שבו הלוגים הקשרים גםו התחביר של השיר גם, מכאן

 לו שנותנים ומשקל חריזה עלהרמוני,  ריתמוסאחד גולש על  צדמשדיאלוג בשיר,  נשית דמותל הוססמ

 סיבה של, וקח תן של יחס חסר דיאלוגמשמעות,  כל חסרשני,  ומצד כמעשה שירי, להתקיים לגיטימציה

 .ותשובה שאלה של, ותוצאה

נכנס עניין  גם, כאן .השיר בתחילת כמו, תלוש משמעות מרחף בתחילת המשפט, ומחזיק אותו "זה" אותו

כעוד ורסיה של  להתפרש יכול, ה"אתה יודע" הזה ?יודע הוא מה .בהמשך גם עצמו על חוזר אשרהידיעה, 

, אלא של דבר ממשי לידיעה בהכרח קשור אינו פירושושהמילולית  ממשמעותו ריק משפט מעין. "זהה"

 )ואולי גם איתנו הקוראים( עם הדובר אמון ברית לכרות, הנשית הדמות של צורךה את מבטא

 ".בבקשה איתי תסכים"רק כשהסאבטקסט הנובע ממנו הוא,  איך זה..." יודע"אתה , מעין



י יֹוֵדע   ִחי ׁשוב לא ִאִתיֵאיֶננִּ כֹּ ִמים ֲאִני חֹוֵׁשב ׁשֶׂ ל ְׁשִליִלי /.. ִלְפעָּׁ ן. ַאְת יֹוַדַעת, זֶׂה ַצד ַאֵחר ׁשֶׂ  .ְמֻעדָּׁ

, ומנגד לצמד מזווגים "וחהכ"ו "הידיעה"ומדגיש שוב את חוסר כוחו ואולי אונו.  ידיעתו את מכחיש הדובר

 כוח של סימטריה המשקל, או לפצח את זה משפט של הגיונו את לחושבאמת ניתן  לא. "והשלילי"מעודן" ה

 מאחוריה עומדתש ,זוה רהיבאמ מדי מתעתע משהו יש. השלילי אל חתירהו עידון מעשה למול וידיעה

הצורך  למול נוחות-תחושת חוסר אצלי נוצרת .למעשה כך זה אין ךא ואמינה חזקה, אמת של רטוריקה

 .לעשות השיר אותנו שמכריח כפי הזו המשוואה את, הזו הסתירה את ליישב

ת ע  י יֹוד  כֶׂת אֹוְתָך ַעל ִגּלוייֶָׂך ֲאנִּ רֶׂ ַבע ֵעינֶׂיָך / ַוֲאִני ְמבָּׁ ת אֹוְתָך ַעל צֶׂ כֶׂ רֶׂ יָך / ַוֲאִני ְמבָּׁ ר ֵאיְנָך ַמְׁשִאיר ַאֲחרֶׂ בָּׁ  .ׁשום דָּׁ

 ,הנשית הדמות. שונה גוון מקבלת, דוברל הנשית הדמות בין, הבתים בין דיאלקטית-אנטיה היחסים מערכת

מברכת את הדובר על  היא, בנוסף. בו האמינות חוסראף -על, הידיעה דיאלוג המשך את המאפשרת זו היא

 את כל מה שהוא מגלה( ועל צבע עיניו.  גילויו )כלומר היא ידעה לפניו

 

. נוחות-אי לעורר ממשיכהו נמשכת השרירותית החזרה .קשר איןלכאורה,  ?עיניו לצבע גילויו בין הקשר מה

 הדמות לש תפקידהובנה?  םא יחסי למעשה הם בשיר הדמויות שתי בין היחסים האם השאלה עולה אך

ומאשרת  )"אתה שוקע"( וקיומו ידיעתו את מבטלת .רמצד אח ולסרסמצד אחד  לנחם אהו, בשיר הנשית

נשית  דמותנוחות. יכול להיות ש-יחס של אי לייצר, גם הוא ממשיךהנשי הכפול בשיר,  התפקיד .אותה

( וגם היוצרת של עושה למעשה המעודן והארוטי )כפי הצגתי בבית הראשון ההשראה מקור גם תהיה

 .עיניו צבע את לדובר שהעניקה זועצמו?  המעשה

ר  בָּׁ יָך,ׁשום דָּׁ לדמיין את קולה של  ממשיכה אני הינו משפט שבו אפשר להשתהות רגע. ֵאיְנָך ַמְׁשִאיר ַאֲחרֶׂ

 כלומר, בעולם עקבות אחריו שאירה לאש ,ומעודדת אותו על כך שהיה "ילד טוב" ,בנה תהאם המלטפת א

 שלא אפשר אי, שני מצד. הדובר ידי על שנפרע סגר מחדש לארגן שדורשים דברים דועו לכלוך, בלגן

להשאיר אחריו  נהמב למנוע תרצה שאם מדוע. צלקת מעין כמו גם, אם ידי על נאמרה ,כזה משפט לשמוע

המסתתרת מתחת למשפט הזה, אולי את  החרדה את גם לשמוע ניתןחוזרת,  ולכן בקריאה ?םבעול עקבות

 .בעולם עקבותיוהמשאיר את הביקורת של האם, אולי את הביקורת של הדובר 

הו ְבִדּיוק ּוְבֵכן  ּהזֶׂ ַמְדִאיג אֹוִת  מ  הו ְבִדּיוק  ּוְבֵכן / יׁשֶׂ יזֶׂ ַמְספיד אֹוִתי מִּ ֲאִני ַמְרִגיׁש ּוְבֵכן/  ,ׁשֶׂ הו ַמה ׁשֶׂ  .זֶׂ

 עורך כאילו נראה .הטוחנת חתיכת מזון תקועה בשן בשיר, כמו מונחת "ובכן", המילה המוזרה הזאת ובכן

 נשית דמות כל אולי, מויאולי א הדמות הנשית, כנגדמשפטית -ילוליתלהגנה מ קקנז, הדוברהפנימי של  הדין

 חריולהשאיר משהו א ,בעלת הפוטנציאל להמשיך אותו בעולם כל דמות ואולי לעולם אותו הביאה אשר

 שורותאין מענה ל מה מדאיג את הדובר? מי מספיד את הדובר? ובכן, מה אתה מרגיש? .בירושה

 עצמואשר לא מצליח לבטא את  והדן בהתכלותו, העילג, הילדי הטון שוב הוא שחוזר מה. ההאל הסתומות

 "בדיוק". הו "ובכן" -ה עוגני"י ע שליטה אחוז, מסורס בתחביראלא  ,עידוןב

ה ַמְרִגיׁש ְבטֹוב ְוַהּטֹוב ַמִקיף אֹוְתָך ה: ַאתָּׁ ה טֹועָּׁ ִביב, ַעל  / ׁשוב ַאתָּׁ ר ִמּסָּׁ יו הוא ַמְרִכיב אֹוְתָךהוא ְכבָּׁ ִאם  /.ְכֵתפָּׁ

ִני, הוא עֹוד ְיַחֵבק אֹוְתָך ר הוא ַחּיָּׁב ְלַנֵשק ְלָך /.ִתְהיֶׂה ַסְבלָּׁ בָּׁ ל דָּׁ ה קֹוִרים / ְבסֹופֹו ׁשֶׂ ֵאּלֶׂ ִרים כָּׁ ה יֹוֵדַע ֵאיך ְדבָּׁ  .ַאתָּׁ

בעודי מנסה להבין  במיוחד ,וגם עלי "שוב אתה טועה" הדובר על הטעות את כופההאחרון של השיר,  הבית

חוסר  כל את תפיוכ על הסוחף ,חולמני, אבהי כטובשל הטוב,  יהיהכפ? בידיעה מחזיקכן  מי צודק, מי

 הדמות. מוותה ידיעתיותר ודומה ל הוא הופך מאיים במקביל אך ,מצטיירת יותר ויותר כאשליה ,ודאותוה



 וחוסר האונים השליטהאת  מייצגת ,שלה על הדובר היצרים והתשוקות את באכזריות פעילהמ ,הנשית

 .המוות - המעשה המעודן לאחר, את האפשרות את החלום, את מייצגת ,הגברית הדמותואילו 

, כך-כל וילדותית כאשליה טיפשית גם לי מתגלה ההרמונילי רע.  נהיהקוראת את הבית הזה,  כשאני

כשקראתי את השיר  ,לחתור כמהה הייתילאשליה זו  רק כי. כך לכ אורגנית, קמאית אשליה ובמקביל

. מזך יותר טובה אינני? לעצמי חשבתי מהאבל . הצופן לבעלי השמורה אמת איזו ונברתי בו כדי למצוא בו

 דיוקן לדמיין הוא לי שנותר מה וכל מותי רגעי על חושבת, וזחוחה צעירה, שלי העבודה שולחן על יושבת אני

 ...מגיעתכף  ,שהטוב, לי ומספר מותי שלפני ברגעים שירי את לי מקריאעיניים,  תכולו רגבר צעי

 

 


