
על ספרו של חיים גורי  הבא אחריו
אריאל הירשפלד
מאזנים, העורך אשר רייך, גיליון 11, כרך ע"ב, אלול תשנ"ח אוגוסט 1998, עמ' 13-12

לפני כארבע שנים פירסם גורי קובץ שירים בשם "הבא אחרי". השיר בשם זה, המסיים את הקובץ, פותח במילים: "כבר אינני האיש שהיה. אני הוא הבא אחרי, / המשך משוער לאותן הפנים". השיר החידתי הזה, שנתן את שמו לקובץ השירים, הובן, לא ברצינות הראויה, כשיר של זקנה. שיר שבו מציע המשורר, בן השבעים, על עצמו כנגרר אחרי מי שהיה פעם. היו בשיר סימנים לכך שאין זו הבנה נכונה – "אני ממשיך ללכת בלעדיו." אבל מהו אותו "אני" ההולך בלעדי "האיש שהיה"? איך ניתן להבין את ה"אחר" הזה "הבא אחרי"?
לפני כמה חודשים יצאה לאור אסופת "השירים" של חיים גורי (בהוצאת מוסד ביאליק והקיבוץ המאוחד) ובה התגלתה התשובה לשאלה הזו, תשובה מרתקת ויחידה במינה: בסיומו של הכרך השני נמצא קובץ בשם "תצפית מאוחרת", שנכתב בשנים 1997-1995, שלא פורסם קודם לכן, והוא ממשיך את השיר הזה. ב"תצפית מאוחרת" מתגלה במלוא מוטת כנפיו חיים גורי חדש. לא אחר ובכל זאת אחר; התפתחות ארוכה ומתמידה כמו הבשילה, נפתחה ויצאה מן הכוח אל הפועל והעמידה טון לירי נועז, רב כוח ובעל הינף רגשי אדיר. שירתו של גורי כמו התחברה לגמרי, פתאום, אל העולם, הנגלה לחלוטין, והחלה להחיל עליו את ראייתו העשירה, זו העומדת תמיד על סף נבואה, ועושרה מזדהר בה כפי שלא הזדהר מעולם.
"הבא אחרי" היה, איפוא, 'אני' אחר, פנימי וכמוס, שהלך וצמח עד שה'אני' הקודם פינה לו את מקומו והזדהה עימו. אין דבר הרחוק מזה יותר מעמדה של זיקנה והשלמה עם החלוף. גורי העמיד כאן מופת אנושי ואמנותי נדיר של אדם-אמן שהתרחש בו חילוף; אדם שעבר טרנספיגורציה מלאה אל ה"אחר" שבתוכו וכמו נולד אל עידן חדש של 'אני'. ימי הזיקנה, במקום "ימים שאין בהם חפץ" הפכו לסגולה, לעמדה שכולה ייחוד, חריפות ועוז רוח. תהיה זו טעות להקל ראש בשירת גורי שקדמה ל"תצפית מאוחרת"; כיצד אין היא רק משתנה ומתפתחת אלא היא גם שואפת לקראת משהו שלא היה מובן ומשוער מתוכה; משהו שרק מתוך אי-ידיעתו ניתן היה להגיע אליו. המשהו הזה הוא סימבוליזם טוטלי של המציאות. אולי נחוצה עוד מילה: סימבוליזם ענק של המציאות. ואולי עוד מילה: סימבוליזם ענק ופשוט של המציאות. הנה, למשל, שיר קצר מתוך "תצפית מאוחרת", הנושא את השם "ארמונות חול": "אתה זוכר, / זה כמו הגל ההוא ששטף לנו אחר הצהריים / את ארמון החול, / את המנהרות ומגדלי המצודה, / את הסבלנות והצדפים והנטיפים, / תוספת נוי. / ולא ידע. - - - // הברבריות תשוב. / לא רגישה לדקויות, איננה מפגרת. / חושבת בגדול."
(השירים. ב' 306)
השיר הזה מעמיד עלילה סמלית פשוטה בין התרבות לבין הברבריות. המחץ והסחף של הגל הם כוחה השריר, הקיים והמתמיד של הברבריות. התרבות היא ארמון ומצודה, יפה יותר משהיא יעילה. אויביה המודעים כמוהם כמשחק בהשוואה לאויבה האמיתי – הים. יותר מכך: מוצאה הוא מהים – החול והמים באים מהים ושרויים על שפתו. כל פרט, ולו הטריוויאלי ביותר, בתמונה הזאת, מצטרף למשל על אודות התרבות. התרבות בטהרתה היא משחק; משחק דמוי חיים. יש בה הייררכיות (ארמון) ואויבים (מצודה) ומסתורין בדוי (מנהרות). יש בה חיקוי של הטבע, שבו הטבע מוקטן, נאסף כאוצר וכקישוט (הצדפים והנטיפים). והיא עשויה מאומנות ורצינות. (סבלנות) כאותה רצינות של ילד משחק על החוף, שידיעת ההרס שבגלים, הערב המתקרב ושאר הסופים, אינה חודרת לשלמות מעשיו. אבל גורי מוסיף למשל תו מקומי הקשור בלשון העברית, הצובע את העוינות שבין הים לתרבות בצבעי העוינות העכשווית במקום הזה: הארמון הוא ארמון חול. מכאן, שהברבריות היא קודש. כל תרבות היא חול. היא מעשי האדם, תבונתו וסבלנותו. מופתי היופי והמשחק אינם מתת אלוה ואינם מצוות הדת. יש והם משרתים את הדת (כמו פיוטי רשב"ג או הלוי ופסלי מיכלאנג'לו) אך הם באים לעולם מכיוונו של ה"חול", והסתירה בין היפה והאנושי לבין התכלית הדתית מוחשת תמיד בתרבות ובאמנות הדתית. המלה "חול" בשיר הזה קושרת אותו לחוויית החיים בארץ הזאת בעידן הזה, וגורי רואה בשירו ומראה את החורבן המתקרב אל התרבות הישראלית מכיוון היהודיות הדתית, ואינו נסוג מלכנותה "ברבריות". והוא מגדיר את תכונותיה: "לא רגישה לדקויות, איננה מפגרת. חושבת בגדול." החשובה בין התכונה האלה היא השניה – "איננה מפגרת". "מפגרת" בשני מובנים: בזמן ובהתפתחות. הברבריות איננה נכבלת ל"פעם היה"; היא אינה שובתת בעבר. היא הווה ורוחשת, צמודה ורודפת אחר התרבות. היא שלה. והברבריות אינה פרימיטיבית, עילגת או בלתי מיומנת בפלאי הטכניקה. היא דומה בכל כמעט לתרבות – פרט לתכונה הגורלית המבדילה אותה ממנה: היא לא רגישה לדקויות והיא חושבת "בגדול". רק בגדול. לא הפרט (האדם כפרט) והפרטים, לא פרטי הפרטים ובוודאי שלא הסגנון, הצביון וכל המתפרט מ"דקויות". כוחה הוא "סטיכי" (סוחף) ככוחו של הים. יש בה מתכונות הטבע האמיתי, והיא נציגת כוחו של הטבע הלא מאולף באדם. גורי אינו נסוג מלראות את העימות בין התרבות החילונית לבין התרבות הדתית בארץ הזאת מכיוונה של התרבות החילונית. הוא אינו רדוף אשם ואינו עסוק בצביעה תרבותית של היהדות הדתית והוא אינו מסתיר את העדפתו ואת ערבותו כלפי התרבות החילונית, כשם שאינו מסתיר את תחושתו שכוחה של זו הוא ככוחו של ארמון חול על שפת הים.
הסימבוליזם העשיר, הגלוי והפשוט הזה אינו דמגוגי, אינו מטיף ואינו מוכיח בשער. הוא מתבונן וקשור בכל נימי נפשו במושא התבוננותו. זהו משל קטן לגורי ה"מאוחר" שב"תצפית מאוחרת". כל משפט וכל מילה עמוסים עד להתפקע, ובכל זאת – קלים ופשוטים במלוא מובנן של מילים אלה. שירת גורי היתה מאז ומעולם שירה של סמלים גדולים. ב"פרחי אש" היו אלה שכבות אלגוריות כמעט של מלחמות האבירים והתנ"ך, שהושלכו כמעין מסך מיתולוגי על תמונות המציאות של מלחמת השחרור. מ"שושנת הרוחות" ואילך חדרה המציאות הקונקרטית אל חזית השיר, אבל אז (ולאורך שנים רבות) היה ה'אני' הדובר במעמד של נביא או דמוי נביא תמהוני, הרואה מעבר לנגלה, ומודע מאוד לפער בינו לבין ה"עולם" האדיש: "הייתי לחש. סובבתי השבעות. עליתי מעלות תפילה. / אך אינני אלישע מעליכם ואין מילים בפי / על החולות האלה" כותב גורי ב1974-. ("מראות גיחזי"). ב"תצפית מאוחרת" נמצאו לו המלים "על החולות האלה", כלומר, על המציאות המורכבת והמפורטת לגמרי. במובן הגזור מן הציטטה הזאת, גורי ה"מאוחר" הפך נביא במלוא מובן המילה. המציאות בפיו, כולה מזדהרת כמשמעות. הריבוי, אידאת ה"חול" בעברית, הפך לעיקרון המנחה של שירתו. גם הריבוי (הרשימה, הקטלוג) חדר אל שירתו מזמן ושירים רבים מפרי עטו ערוכים במבנה קטלוגי. אבל ב"תצפית מאוחרת" הקטלוג עצמו נפרץ. אין בו עוד סדר מודע או כפוי, אלא ים הפרטים.
המחזור הגדול "יריד המזרח", המחזיק למעלה מעשרים עמודים צפופים שהוא עיקרו של "תצפית מאוחרת", הוא ביטויה החוגג של ההיענות לעקרון הריבוי. המושג "יריד" מכונן את המחזור הזה בכל עוצמתו. לא רק בנושאו, אלא גם במבנה הכולל וגם במבנה השיר הבודד, הכל הוא "יריד". יש בו מתולדות ארץ ישראל, נציגים של עדותיה ועמיה, תוצרתה ויצירותיה, יש בו זיכרונות אישיים וחשבונות מדיניים, הצהרות פואטיות וחזיונות מטפיסיים, והכול הוא "אני". ה"אני" הנבדל, המוזר והזר של "מראות גיחזי", חדר אל המרכז וחדל להיות זר ומוזר. הוא "אני כולל כול" ובכל זאת אינו מתפרק או מיטשטש אל תוך אנונימיות. גורי התחבר כאן, במלוא מובן המילה, אל ההווה הישראלי ובהתאמה מלאה. הפתיחה היא חושנית: אודה קטנה לישראל של הקיץ:
			"שרופתי קיץ,
			שחרתי. נאותי בשמש.
			מלכות חרולים.
			חיטה, שעורה וזית שמן,
			דבש כבד וניגר.
			אשכולות נישאים בשניים.
			סוכות אבטיחים גדולים. ("השירים" 322)
יותר מתמונת הקיץ יש בפתיחה הזאת הצהרה לשונית: אזכורי התנ"ך (שיר השירים, שבעת המינים, המרגלים) מתחברים לגמרי להווה ולסוכות האבטיחים, ודרכם נבנית הפרספקטיבה של גורי הרואה במפולש מבעד להווה, דרך הלשון, את עברו. מכאן הוא עובר לקטלוג קצר של ההיסטוריה הארץ ישראלית הקרובה – שיח' אבריק וחרתיה (דרך פארודיה מבריקה של "שירי שיח' אבריק"), טרומפלדור, ברנר, מתוך רצח ברנר צומח שיר על הערבים הלוחמים וכיבוש הכפרים הערביים על ידי הישראלים. והכול חדור חשבון כבד על מחיר קיומה של המדינה הזאת: חשבון העולה דרך ציטוט דבריו של ברנר ב"האדמה" (המילה החשובה כאן הרבה יותר מכותרת כתב העת הנשכח): "האם שמענו כולנו בימי הזעם האלה, שלא במהרה יעבורו, את הד הקריאה ההיא, החרישית – הרוממה."
בשיר החמישי מתגלה ה'אני': "אני מלא מתים. אני מלא מתים הנשמרים בי", ובשישי נזכרים, ממרחק, שירי "פרחי אש" ועולמם. בשיר השביעי נפרץ המבט אל הכללה כואבת על ה"מקום" הזה, הראשון בין שורה של שירים הפזורים במחזור כמו כיכרות ביריד: "אתה בא אל מקום שבו מכים. אתה בא אל מקום שבו צועקים. אתה בא אל מקום שבו מתביישים / לא ללכת, לא להמשיך", וממנו צומח מבט על המלחמות הישראליות הבאות, המוביל בשיר ה11- לעוד שיר "אני" המוקדש לכפרים הערביים העזובים – שיר חזק ונוקב של התבוננות בהרס.
הדגמה זו של פתיחת המחזור אינה מעידה על ההמשך, הנושאים מתגוונים ומשתנים הלאה, אבל היא מעידה על המתח הבלתי רגיל הבונה את המחזור: השירים גם נובעים זה מזה באורח זורם וחי לחלוטין, ובו בזמן הם זורקים את המבט במהירות לכיוונים ולמרחקים שונים מאוד. ה"אני היריד" הוא אוסף של פתחים שכל אחד מהם מוביל למנהרה. השיר הבא כאילו יוצא מצידה השני, וממשיך במסלולו הערטילאי כאילו לא חרג ממנו. באותו אופן מורכב מסתיים המחזור בשורה של שירים העוסקים בסיום (החיים והיצירה), גבול הקיום, המגע באינסוף ופרידה. בין השירים האלה מוקדש אחד למין אפיפניה של אישה על שפת הים במכמורת, ההופכת בו להתגלות מופלאה של כל תופעת החיים. אביא את השיר הזה, מן הגדולים בשיריו של גורי, במלואו, להמחיש את עושרו הנדיר המושג באורח אירוני – דווקא באמצעות אירוניה הנשלחת אל עבר הספרות והאמנות. אבל האירוניה הזאת פועלת כאן ב"הפוך על הפוך" מושלם: כל מה שנדחה כ"קיטש" או "כפי שכתוב בספר", קם לתחייה וחי כאמת שאין גדולה ממנה:

			"כונתי להמתנה המלוחה ההיא לפנות ערב,
			לזיו החכלילי שהוצק שמה, סליחה על הבטוי,
			לזהר השקיעה.
			כונתי לקיטש המפאר ההוא בענני הים,
			לתמונות יום הדין, לשלהבות האפוקליפטיות האלה.

			כונתי להתפיסות של ההולך והדועך והלילך,
			לעמעום גלים בדמדומי ערבית, כפי שכתוב בספר,
			לשר של ים המביט בשמש הבאה.

			כונתי לריח האצות, לדגל הרועד מעל סכת המצילים,
			לנערה שזה עתה יצאה מהגלים,
			הסוחטת בידיה הדקות את שערה הארך והכבד.
			כונתי לנימפה ההיא המתקשה להפרד,
			הרוצה להשאר עוד שעה קלה בחוף מכמרת,
			עד שתאסף באפלה".

השורה האחרונה מגלה כי מה שכמוס בתמונה הזאת, מעל ומעבר לתמונה המציאותית הרוחשת חיים, היא תמונת הנשמה בעולם; תמונת החיות, ה"אנימה", היודעת את כיליונה הקרוב. אבל לא פחות מזה זוהי תמונת ה"אני" הרואה את קיומו החי, שלמרות ובגלל כיליונו, שהוא לעולם קרוב ורחוק, הוא יפה עד אין שיעור, חושני עד דק ורואה הכול. גם את פחד המוות (הדגל הרועד מעל סוכת המצילים) וגם את הוד השפע של הנוף, האור והשמיים, כי הוא ה"יפה" המוחלט, למרות (וגם בגלל) שכבר נוסח פעם ואינסוף פעמים ב"ספר". השיר הזה והמחזור הזה כולו מתריעים באוזניו של מי שלא ידע זאת עד כאן, שחיים גורי הוא אחד המשוררים הגדולים שקמו לשפה הזאת בדור הזה.






