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בפירוש כך: את הברכות והאיחולים יש לכוון הפעם, בניגוד למקובל, לא אל הזוכה בפרס אלא לפרס עצמו; שכן פרס ביאליק זקוק מאוד לנתן זך, אם מבקש הוא לשמור על מעמדו כפרס הספרותי היוקרתי והמשמעותי ביותר שלנו, ואילו נתן זך אינו זקוק לפרס ביאליק או לכל עיטור כבוד אחר.
זה זמן רב זקוק פרס ביאליק לנתן זך. למעשה, צריך היה להינתן לו לפני יותר מעשרים שנה, עם הופעת הספר "שירים שונים" בשנת 1960. עין חדה יכלה להבחין כבר אז, שספר זה, קובץ שיריו השני של המשורר, הוא ספר היסוד של הספרות הישראלית החדשה, לב הקאנון שלה והמפתח לעולמה. רק הופעתם של שלושה או ארבעה קובצי שירה בספרותנו החדשה מקבילה בחשיבותה להופעתו של ספר זה – הופעת קובץ השירים הראשון של ח.נ. ביאליק בשנת 1902, הופעת "אנקריאון על קוטב העיצבון" בשנת 1928, הופעת "כוכבים בחוץ" ו"שמחת עניים", הגם שהיו קבצים ראשונים של משורר צעיר, חייבה שינוי מן הנוהג של מתן הפרס לפי התור לוותיקים ולבעלי תריסין. אילו ניתן הפרס ל"שירים שונים", יכול ליהפך ממחווה של כיבוד למעשה של תרבות, שהרי היה בו אז משום הצבעה ישירה והפניית תשומת הלב הציבורית אל הספר, שבו באו על ביטויין השלם והמעמיק ביותר כל הרגישויות החדשות – המוסריות, הלשוניות והאמנותיות – של תרבות ישראלית מתהווה. המשורר נעשה כאן לבוחן האוטוריטטיבי של לשון השירה העברית. הוא לא רק סילק מעליה את שכבות המליצה המתה, אלא גם ביית ותרבת את השפה ה"אפורה" של הטרנסקציה המילולית היומיומית, הפיק אנרגיה מפתיעה בעוצמתה מן החומר הסמנטי הגלום במלים השדופות וה"רזות" ביותר. למעלה מזה: תוך שמירת אמונים ללא פשרה לעולמו האישי היהודי והמורכב ותוך הימנעות קפדנית משימוש בסטריאוטיפים תרבותיים מוכרים ונוחים לקליטה נעשה כאן המשורר לפרשן ולמבקר העיקרי של הווייתנו. הוא בחן את המיתוסים והפולחנים הקטנים של עולמנו החילוני החשוף; הוא בדק פסוקי מקרא שהדהדו בתודעתנו מימי בית הספר, העלה תמונות ומושגי יסוד והאירם באור חדש. בכל מקום שאל את עצמו למידת החיות הלשונית והרוחנית שנותרה בחומר התרבותי; בכל מקום סילק הצידה את הגבב המת וגילה חיים חדשים במקומות בלתי צפויים. בשירים כמו "רגע אחד", "משנה לשנה זה", "תיאור מדוייק של המוסיקה ששמע שאול בתנ"ך", "ירח בול", "דאנטס. לא", "בתואר ערבים וורודים", "הקינה על דניאל אדמה", "אורפיאוס", "לישון ישנה", "טליתא קומי", "המוות בא אל סוס העץ מיכאל" ורבים אחרים הגיע לקרקעית העמוקה ביותר שבתוכנו. נתן זך עשה בספר זה כל מה שמשורר יכול לעשות ללשונו, לתרבותו ולדורו.
*
בשנת 1966 העניק זך לפרס ביאליק הזדמנות שנייה. בשנה זו הופיע לא רק "כל החלב והדבש", ספר שבו הגיעה שירתו לבגרות ולבשלות, אפילו לחיוביות ול"קונסטרוקטיביות" תרבותית מלאות, אלא גם סוכם החלק הראשון במפעלו כמבקר וכמעצב הטעם הספרותי של הדור בספרו "זמן וריתמוס אצל ברגסון ובשירה המודרנית". בספר השירים הגיעה השפה העברית לגמישות ולמוסיקליות, לדיוק ולישירות – בשירים כ"יופיה אינו ידוע" או "השיר הנכון" או "שיר לאוהבים הנבונים" – שבני הדור לא יכלו למצוא דוגמתם בשום דבר שיר עברי אחר, שנוצר בהקשר הלשוני והרוחני הקרוב אליהם. בסדרת מאמרי הביקורת, שבאה על מיצוייה ב"זמן וריתמוס", שינה זך לחלוטין את התודעה הספרותית-ההיסטורית של הדור, הסיט ממרכזה מסורת שלטת אחת והעמיד כנגדה מסורת אלטרנטיבית. גם אלה שלא הסכימו עם הכרעותיו הביקורתיות המרכזיות (כגון ההכרעה נגד שירת אלתרמן) נפגשו במאמרים אלה עם האינטליגנציה הספרותית הערה, הגמישה והמתוחכמת ביותר של דורנו, וקיבלו ממנה איזו עוררות עליונה שמתוך חזרה מבוקרת לאקט הבחירה הספרותית הראשוני, לעצם התהליך של התהוות הטעם, שהוא גם התהליך של התהוות עצמנו.
בכל הפשטות: בשנת 1966 כבר היה זך האישיות הדומיננטית בספרות העברית. למעלה מזה: אם כבר נוצר אז בישראל משהו מעין קומפלכס תרבותי אורגני, הרי דמותו של זך גילמה אותו. זך נעשה – לרצונו או בעל כורחו – למנהיג תרבות, שלא לומר גיבור תרבות, לא פחות מח.נ. ביאליק ברבע הראשון של המאה ומנתן אלתרמן בעשור שלפני הקמת המדינה ובשנים הראשונות שלאחריה. כבר אז היה זיכויו בפרס ביאליק רק בבחינת הטבעת חותם בשטר שכבר נפרע. אבל גם ההזדמנות של 1966 הוחמצה.
בינתיים נעשה זך לנקודת המוצא, שממנה פרץ לדרכו כל כוח חדש בספרות הישראלית. אין כמעט משורר מאלה שבאו אחריו שלא למד ממנו דבר: דרך ארגונה הריתמי של השורה; שימושי הפסיחה; קסמי החריזה המפתיעה, הבאה, כביכול, שלא במקומה; חשיפת הפוטנציאל הפיוטי של הלקסיקון הדיבורי העכשווי; השימוש השירי בציטט, אם מן התנ"ך ואם מספרי-הקריאה של הילדות; הטמעתו של היסוד התיאורי ביסוד האמירתי-ההגותי בשיר; דרכיהעקיפה של ההיבע המטפורי; שימושי הטרופות האירוניות וכו' וכו'. אין מבקר שלא נאלץ להתמודד עם קביעותיו והעדפותיו ושלא למד את יסודות מלאכתו ממאמריו, שנעשו בינתיים לחיוויים ביקורתיים קלסיים. אף שזך לא כתב דברי סיפורת, ניתן להוכיח שאין מספר של ממש, שלא מצא בכתביו חומר ועקרונות הפעלה של הלשון, ששימשו אותו בעיצוב אמנותו. בטוחני, שא.ב. יהושע ועמוס עוז יאשרו קביעה זו. יעקב שבתאי המנוח חזר עליה באוזני פעמים רבות.
*
במצב דברים זה אפשר היה לחשוב, שכאשר הופיע לפני שלוש שנים, אחר תקופה ארוכה של אלם, קובץ השירים הגדול הרביעי של זך, "צפונית מזרחית", ימהרו שופטי פרס ביאליק להתנפל עליו לפחות באותה מידה של להיטות, שבה התנפלו בשעתם – באיחור כה רב – על הקובץ הרביעי של אלתרמן, "עיר היונה", שגם הוא ראה אור אחר שתיקה ארוכה. אבל גם הפעם נמנעו השופטים ממשפט בהול. המשורר, הקרב לגיל חמישים, שהגיע בשירתו לחכמה ולצלילות, שאנו יכולים לחפשן רק ביצירתם של אלה, שהפליגו הרחק מכולנו בתהליך הקשה של מיצוי ההתפתחות הרוחנית והאמנותית המירבית, עדיין נראה לפורסי הפרס, כנראה, בלתי "בשל" כל צרכו. נדמה היה, שהפרס, כישות "רוחנית", רשאי כבר לומר, בלשון המשורר עצמו:
				--  --  הוא הלך
				ועבר על פני. יכולתי לגעת בשולי
				אדרתו. לא נגעתי. מי יכול היה
				לדעת מה שלא ידעתי.
אבל הנה עכשיו, שלוש שנים אחר הופעת הספר, עשרים-ושתיים שנים אחר הופעת "שירים שונים", הצליח הפרס סוף סוף להדביק את המשורר ולגעת לרגע – מיוגע ומתנשף – בשולי אדרתו.
מאוחר. מאוחר מאוד. מאוחר מידיי. ובכל זאת, אולי מוטב מאוחר מאשר בכלל לא. ובכן, מיטב הברכות לפרס ביאליק על שזכה להינתן לנתן זך.





