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الصورة الشعريت لذى إسحاق عوگﻦ
أ.د .عماد سعيذ
جامعت بغذاد  /كليت اللغاث  /قسم اللغت العبريت
האימג' השירי אצל יצחק עוגן
סיכום המחקר בשפה העברית
מחקרי הנקרא "האימג' השירי אצל יצחק עוגן" מדבר בקיצור על האימג' השירי וחשיבותו ,אחר שפך את
האור על חיי המשורר ו שירתו ,התייחסתי לשלושה שירים מקובץ "בזעף ליל" ,ושירים אלה הם "במקלט"" ,אצא
אנוכי לבדי" ו "הדורות הבאים ישכחו".
נסמכתי על ניתוח את השירים האלה בהיותם דוגמה לאימג' השירי אצל משורר זה .השיר הראשון והשני הם
מהשירים הרומנטיים שמקיפים אימג'ים שיריים יפים בעלי משמעות ,מגלים את יכולתו של המשורר לבחור במבטא
הסוגסטיבי והביטוי הרומנטי שמעבירים אותנו לחלל רחב מרחיב את הדעת .ואילו בשיר השלישי הריק המשורר
את תמצית תרבותו הציונית ושנאת המוות שלו על הגויים ,באשר קרא במפורש לזכור את השואה והזהיר לשכוח
אותה וקרא גם לנקום .הו א משקיע את האימג' השירי להבליט את השנאה והאיבה האלה .אין פלא כי הספרות
העברית החדשה הולכת בכיוון זה.

הקדמה
מחקרי הנקרא "האימג' השירי אצל יצחק עוגן" שם את הדגש על האימג' השירי אצל יצחק עוגן ,ואיך
השקיע המשורר את האימג' לבנות את שירו וגם לשרת את מטרתו של השיר.
התייחסתי במחקר הזה לאימג' השירי וחשיבותו בשירה ,אחרי־כן ,דיברתי בקיצור על חיי המשורר
ושירתו .הצגתי את הנושא דרך שלושה שירים הם "במקלט"" ,אצא אנוכי לבדי" ו"הדורות הבאים ישכחו" .שירים
אלה נשאבים מהקובץ השירי "בזעף ליל" שכתב המשורר בהשראה מ"השואה" .שיריו של קובץ זה ,בדרך כלל,
רובם בעלי נימה ציונית־פוליטית ומקצתם בעלי נימה רומנטית.
הדבר שדחף אותי לבחור נושא זה הוא חשיבות האימג' בשירתו של יצחק עוגן ,לכן החלטתי להתייחס
לנושא מזווית זו.
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האימאג' השירי
מי שקורא את השירה הוא מבקש את האימאג'ים היפים שמקיף המשורר בשירו .כדי לחפות את
רעיונותיהם ולחזק אותם אצל הקורא חוסים המשוררים לאימאג' השירי( .)1אין האימאג' דבר חדש ,כי השירה
קיימת עליו מאז נמצאה ועד היום .ברם ,ההשתמשות באימאג' שונה בין משורר לבין אחר( .)2כדאי לציין שהנטייה
האימאג'יסטית אצל המשוררים שונה באומות בהשתנות כשרונותיהן .כבר התפרסמו היוונים בזאת מאחר שהחומר
האימאג'יסטי מתגבר על שירתם ,כמו שמתגבר על שירת יורשיהם מהמערביים(.)3
דידראן אומר " 5שהאימאג'ים בפני עצמם הם נעלות וחיים של השיר"( .)4עזרא פאונד מרחיק לכת באומרו
"מוטב להציג אימאג' שירי אחד בחיים מיצירת עבודות גדולות"(.)5
אחר סקירה על חשיבות האימאג' השירי ,צריך להציג את השאלה הבאה 5מה הוא האימאג' השירי? "הוא
בתיאור פשוט ביותר לו הבעת מצב או מאורע בפרטיהם ותופעותיהם הסנסואליים ,הוא ציור מתהווה ממלים ,קטע
תיאורי למראית־עין ,אבל בהבעה השירית משרה יותר מהמשמעות החיצונית וערכו מסתמך על יכולתו
הסוגסטיבית הוא בעל יופי עצמי שואב אותו מהיפגשות הקווים ,הצבעים ,תנועה וכדומה מאלמנטים חושניים ,הוא
בעל כוח סוגסטיבי מתגבר על כוח הקצב כי הוא משרה רעיון כמו שמשרה אווירה ורגש(.)6
ראוי לציין שהמגמה האימאג'י סטית בשירה הערבית התגשמה בשני משוררים הם אבו תמאם ובן הרומי.
כמות יצרו משוררי הגלות בכיוון זה מלווה אותם המשורר אבו רישה שמקיפה שירתו ציונים גדולים ,בורקים בהם
קווי מטפורות והצבעים והצללים שלהם(.)7
התנועה האימאג'יסטית הופיעה בתחילת המאה ה 02על־ידי כמה משוררים אנגליים ואמריקניים כגון עזרא
פאונד שייסד אותה בלונדון בשנת  ,9490והמשוררת האמריקנית אימי לואל שנהגה את התנועה אחריו בשנת
 ,9491יתר־על־כן ,ד .ה .לורנס ,ג'יימס ג'ויס ואחרים.
כבר התעניינו משוררים אלה בהגדרת אמת הדמיון השירי ומהותו הגדרה טוטלית ,ויישום אותו על
האימג'ים החדשים שיצרו בליריקה במיוחד ,על־יסוד שהאימאג' – ולא הביטוי או המילה – הוא השפה האמיתית
והמעשית לשירה ,בלעדיו מאבדת השירה את זהותה ותפקידה(.)8

יצחק עוגן ()9119 – 9191
()9

נולד בוילנה  04ביוני  , 9424ובה קיבל חינוך עברי־ציוני .עלה לארץ בשנת  9404ועבד במושבות
כפועל חקלאי ובערים כפועל־בנין( .)10ב  9490יצא ללמוד בווינה .כעבור שמונה־עשר חדשים גורש מאוסטריה
כאחד החשודים באירגון ההגנה העצמית של הסטודנטים היהודיים( .)11עם שובו לארץ נתן ידו ביצירה ספרותית
ועבד בהוראה ,עד לפרישתו לגמלאות .בין השנים  9492 – 9491עבד כמורה ומחנך בבית הספר "במרכז" .מאוחר
יותר התמנה למנהל ,ומשנת  9412כיהן כמפקח כללי של החינוך היסודי באזור המרכז .יחד עם ידידו הסופר יוסף
אריכא הוציאו דפדפת לספרות עברית (מאה משוררים ומספרים) שהופיעה בהוצאת צ .ליינמן בשנת  .)12(9410ב-
()13
 9419נשא לאשה את צפירה קטינסקי ,סופרת ילדים ,מורה ומוסיקאית .נפטר בתל־אביב 02 ,במאי .9449

שירתו
עוגן השתייך לדור המשוררים והמספרים הארצישראלים .והתבלט מתחילת דרכו כמשורר אנין ובעל
תרבות עשירה ומגע לירי .הוא נמנה עם חוג המשוררים שחברו למשורר החשוב יצחק למדן שערך את הירחון
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הספרותי "גליונות" בשנת  9491שהיה בית למשוררים כיצחק עוגן .אך כתב העת הזה חדל מלהתקיים לאחר מות
עורכו בשנת .9499
ראוי לציין שמשוררים אלה נדחקו לשוליים כמעט בכוחנות על־ידי משוררי קבוצת "המודרנה" ,שמנהיגיה
היו אברהם שלונסקי והסופר אליעזר שטיינמן שהצליחו בהתייחסם בזלזול ובבוטות לקבוצת משוררים מובהקים.
להציגם כשוליים לא חשובים ולהרחיקם בהתמדה מתודעת הציבור .ביניהם נמצא יצחק עוגן.
בני חוג משוררים אלה לא ניגחו את שירת ח.נ .ביאליק כ"משוררי המודרנה" ,ואף לא צידדו בעמדתם
להדיח אותו ואת בני דורו ממרכז השירה.
כדאי לציין ששירתו של עוגן לא זכתה בהתעניינות שראויה אלא על־ידי פרופ' אבידב ליפסקר במונוגרפיה שלו
שהתפרסמה בשנת  0221בספר המאיר את שירת עוגן ובני חבורתו ודורו באור חדש ומזווית מקורית .ספר זה
()14
נקרא" ,שירת יצחק עוגן  5אקולוגיה של ספרות בשנות ה 92-וה 12-בארץ ישראל".

ספריו














בהזדככות  5שירים (תל־אביב 5גליונות)9499 ,
בשער הכליה והפלא  5שירים (תל־אביב  5גליונות)9494 ,
יש מולדת לאיש  5שירים (תל־אביב  5צ' לינמן)9412 ,
בזעף ליל  5שירים (ראובן מס)9419 ,
על גשר הליל  5שירים (תל־אביב  5נ' טברסקי)9412 ,
שמים אחרים  5שירים (תל־אביב  5דביר)9499 ,
בחצרות ירח  5שירים (ירושלים  5קרית ספר)9491 ,
דמות רזים (תל־אביב  5ספרי קמפון)9410 ,
שירים (תל־אביב  5יבנה)9410 ,
שירים אל קצה תוחלת (תל־אביב )9412 5
ההר והאילן  5שירים (תל־אביב  5עקד)
לכוכב ,לדשא  5מבחר שירים (תל־אביב  5רשפים)9439 ,
()15
החסד ,הדין  5שירים (תל־אביב  5רשפים)9442 ,

האימג' השירי אצל יצחק עוגן
יצחק עוגן הוא מהמשוררים העברים הסמלנים־אימג'סטים שבדורנו .הסמלנות שבשיריו אינה
תהויה־בהויה ,אינה מעורפלת־מעומעמת ,אינה מסתורית ,אלא יוצאת בציורים־אימג'ים ונשמעת כרומנטיקה
חלומה(.)16
צריך לומר שהאימג' השירי של עוגן בעל מימדים אימג'יים ,את הדבר הזה אנו נראה בשיריו שנתייחס
אליהם במחקר זה.
מי שמבקש למצוא את האימג' השירי עליו לקרוא את הליריקה שנחשבת מעין לא אכזב לאימג'ים אלה ,כי
מתכונות הליריקה ההסתמכות על האימג'ים משום שהם האמצעי האכספרסיוניסטי בסוג זה מהשירה(.)17
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מהמשוררים הידועים בליריקה בגרמניה גותה ושילר ,ובאנגליה בירון ושילי ,ובצרפת לאמארטין ,ביקטור
היגו ובודלר ,וברוסיה פושקין(.)18
ביאליק נחשב מהמשוררים הליריים הבולטים ביותר בספרות העברית החדשה ,וגם־כן גרינברג,
שלונסקי ,אלתרמן ,יצחק למדן ,ויצחק עוגן( .)19יתר־על־כן ,התפרסם בתחום זה המבקר־המשורר ישורון קשת(.)20
על־אף שהסתיים האימג'יסם רשמית בשנת  ,9493אלא שהוא הטביע את חותמו על סופרים רבים מהם
יצחק עוגן ובמיוחד בקובץ השירי שלו "בזעף ליל" שכתב בשנת  9410והסיבה שהאימג'יסם "לא היה סתם
תיאוריה מתקשרת בתקופה היסטורית מסוימת ,אלא היה שיטה יצירתית וביקורתית ניתן להשתמש בה באיזה זמן
ומקום כי היא קשורה במהות הפעולה היצירתית(.)21

שיר "במקלט"
השיר הרומנטי הזה הוא בחזקת סיפור מתובל באימג'ים שיריים מספר לנו יצחק עוגן סובב סביב צללי
העבר שעשה ה משורר כמיטב יכולתו להיחלץ ממנם אבל בכדי .ראוי לציין שכותרת השיר "במקלט" מזכירה אותנו
שהמשורר היה רואה "חייו הקצרים כמירוץ נואשים ממקלט אל מקלט ,כדילוג מכוכב אל כוכב ,כפירפור במכמורת
אבדן ואימים"(.)22
צריך לשים לב שמילת "צל" או "צללים" נשנות פעמים רבות מאוד בקובץ "בזעף ליל" והסיבה חוזרת,
לפי דעתי ,למהות הרומנטית של המשורר שהועיל ממלים אלה להוות הרבה מאימג'יו השיריים.
להלן השיר כלשונו 5

סּבּוני סבבּוני צללי העבר
ועד לחדרי הדריכּוני מנּוחה
איני מכירך ,מעוני הםּוזר,
הצצת ּבאיבה ,פמתי הּבטּוחה.
זוית ּבתוכך התעטפה ּבשתיקה,
תמּונה על הּוו מעקמת מּבט,
כןא מחּבק לי עונה ּבחריקה,
ּגונח שלחן תחת לחץ היד.
צללי העבר! הוי צללי האתמול!
מּדּוע ּדרכתם על הןף עםדי,
ואני מה חפצתי לשכח הכל
ולהיות לבּדי ,לבּדי ,לבּדי.
ואני הן נפצתי קברים על קברים,
חלצתי קרשים מּגדר ּומׂשּוכה - -
מתי הּבזּויים ּושנּואים ויקרים
האמנם פה ַאתםּ ,בפמה הּבטּוחה,
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ואני ּבדי חמם האמנתי ּבתם
שאּוכל עזבכם ּבַאחד הימים,
וַאתם עקבתּוני הלום ,עד הלום,
()23
ודבק עםדי לעולמי עולמים!...

בקטע הראשון ,מצייר המשורר אימג' שכלי (צללי העבר) מקיף מטפורה שמית באה בהרכב דקדוקי של
נסמך וסומך ,פה הנסמך חושני ואילו הסומך מופשט .באופן זה מנסה המשורר לגשם את הזכרונות והמאורעות
הקודמים ואיך שהם הקיפו בו הקפה גמורה .המשורר מעביר אותנו לחדרו כדי לצייר לנו אימג' שירי אחר ,כאילו
הצללים סיוט מטריד את מנוחתו .אחר סבל זה ,מוצאים את המשורר מדבר עם מעונו הזר והפינה הבטוחה במעון זה
שמביטה אליו באיבה ,והמטרה משיחה זו היא האנשת הדברים (המעון והפינה הבטוחה) לבטא את תחושתו בזרות
בתוך ביתו.
ובקטע השני ,נמשכים האימג'ים השיריים מאחר שממשיך המשורר לדבר עם מעונו באומרו שבך פינה
(התעטפה בשתיקה) ,אני חושב שהשתיקה היא סמל להתרחק הפינה מהמשורר ,הסמל המופשט ההוא שהשרה על
הפינה המוחשית ,דרך תיאור פרטי המקום ,נרגיש שהמשורר נותן אותנו אימג'ים שיריים מביעים את מחשבה
חושנית כגון (תמונה על הוו מעקמת מבט)( ,כיסא מחובק לי עונה בחריקה)( ,גונח שולחן תחת לחץ היד) .הדבר
שמאיץ את המשורר אל המחשבה החושנית מישום שהיא מתעמקת ביותר בתוככי הדברים ולא סתם לעמוד אצל
שטחם ואופניו המוראיים(.)24
ובקטע השלישי ,מנסה המשורר להציג אימג' שירי דרך קריאת הצללים (הוי צללי האתמול) ושאילתם
שמקיפה את התוכחה וכאילו מד בר עם איש כדי לגשם את התחושה (מדוע דרכתם על הסף עימדי?) בעת שמביע
את חפצו הנמרץ לשכוח אותם כדי להתבודד ונשאר בדד.
הקורא רואה במלים של קטע זה שהן מלים נורמליות אולם הן מעוררות אינטראקציה שלו בשל "המשורר
יכול לצבוע הביטויים השגרתיים כגוון שירי נפלא ולעשות ממנם דרך וירטואוזיות משפטים וביטויים"(.)25
ובקטע הרביעי ,מוצאים שהמשורר בצורה ספונטנית מנפץ את הקברים (זכרונות העבר) ומסיר ממנם
המחסומים משום שבן־האדם אינו יכול להיפרד מהעבר שלו או זכרונותיו בשום אופן ,שוב חוזר לדבר עם (המתים
הבזויים ושנואים ויקרים) שלו שמתכוון המשורר בהם ,לפי דעתי ,זכרונות העבר וצללי אתמול ומתפלא שהם עמו
(בפינה הבטוחה).
אני סבור שמי מעיין בקטע הקודם חש בחובו שהמשורר קרוב מהדברים כי הוא כשמשתלב בהם משרה
עליהם את רגשותיו(.)26
ובקטע האחרון ,יסיים המשורר את דיבורו היפה עם צללי האתמול שלו כדי למסור את מסרו לקורא כי
אין מנוס מהזכרונות אפילו עשינו את הכל להתחמק ממנם אולם אין ספק שהם עמנו לעולם.
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שיר אצא אנוכי לבדי
אני חושב שהשיר הרומנטי הזה הוא השיר היפה ביותר בין שיריו של יצחק עוגן שיצר בו אימג'ים שיריים נפלאים
מעוררים את תשומת ליבו של הקורא הנוסע עם המשורר למקומות רחוקים דרך דברים שונים כגון ספינות,
שירים ,ויונים ועוד5
אצא ָאנכי לבדי
היום אינמי רוצה לכתב שיר,
ואינמי רוצה לדּבר מעדמות,
כי מלא לבבי צעקה כמצּולה,
כי גועים ּבי קולות הּבוקעים מן התהום
כגלים זידונים זה-אל-זה ּבקצפם –
והים כי יגעש וָאבדּו הןפינות היפות
ששטחּו מפרׂשן אל-רּוחות וחרסה –
וָאבדּו נערי דיגים משליכים מכמרתם
במים שורצים דגי-זהב וצללים –
שלחתי שירי כספינות לבנות-גף
להפליג אל איי החלום אשר שם הזהב
ושם הפנינים – חלומות הימים וקסמם;
שלחתי שירי על פני המרחק התכל
לחפש במרומים הכסויים מעיני
את תפלות ילדותי לאלהים –
שלחתי שירי כיונים מכלובן
לטבל בתהום הכפויה על ראשנו
וכה צויתין5
יוני הטובות!
יוני הכלואות ,ברחנה מלב,
פרחנה לכן מרשתי הפרושה,
מלכד עיני וחשקי ורצוני,
()27
אל מקום לא ישיג כל אמון על קשתו

אחרי שנכשל יצחק עוגן לשכוח זכרונות העבר וצללי האמש כמו שראינו בשיר "במקלט" ,מבחינים אותו
בשירו הרומנטי המעניין מנסה ללכת בדרך אחרת כדי להפיג את נטל הזכרונות שמרגיש בו.
השיר "אצא אנוכי לבדי" הוא שיר נכתב דרך גוף ראשון כדי להביע את הסוביקטיביות של המשורר כי
הסוביקטיביות היא לראות את המשורר ישירות אחר מלותיו ,והוא אינו צופן עליך גוף המדבר לעתים קרובות(.)28
ברור דרך שם השיר שהוא בריחה מהמציאות אל מקומות רחוקים מתהווים מתוך הדמיון השירי.
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השיר מתחיל בשיחה הישירה של המשורר שמבטאה אי רצונו לכתוב שיר ולדבר במלים מקושטות מנמק
זאת באימג' שירי (כי מלא לבבי צעקה כמצולה) אימג' זה מקיף דימוי הלב (מקום הרגש) במצולה כדי להשרות
עליו מימד מקומי תהומי מבהיר שסיבת מליות הלב בצעקה היא הקולות הגועים בו והבוקעים מהתהום המציג סמל
לאבדון .המשורר מדמה את הקולות האלה כגלים רשעים בקצפם ,גם־כן הוא עושה את הטבע נכנע לתנועת נפשו
וצורכה כי מותר למשורר להוות את הטבע כמות שהוא רוצה ,ולפי השקפותיו האישיות ,אם ראה שזה הדרך היחיד
()29
או הסגנון הצודק ביותר לבטא את עצמו.
המשורר נותן לנו אימג'ים חושניים (והים כי יגעש ואבדו הספינות היפות ששטחו מפרשן אל־רוחות וחרסה) הדבר
המחייב את המשורר להשתמש באימג'ים סנסואליים הוא יכולתם להגשים את היופי או לבטא את העובדות
הפסיכולוגיות והאורגניות(.)30
גלוי וידוע שהשיר השתקפות לפסיכיקה של המשורר .אין ספק שהאבדון המרגיש בו המשורר ישתקף
באימג'יו השיריים דרך הדברים שמתאר .האבדון או התעייה שסובל ממנם (נערי דייגים) הם מבטא לא ישיר
לאבדון המשורר ותהייתו (ואבדו נערי דייגים משליכים מכמרתם).
בימים שורצים דגי־זהב וצללים
ההרגשה באבדון תופסת מרחב גדול אצל המשוררים כמו המשורר העיראקי בדר שאכר אלסייב שאמר 5
היודעת איזה יגון שולח הגשם ?
 - - - - - - -()31
ואיך מרגיש בו היחיד באבדון ?
וגם־כן היתה המשוררת העברית דליה רביקוביץ מתארת את האבדון בשירתה ובורחת מפני המציאות(.)32
כשקוראים את הקטע השני מהשיר הזה ,זוכרים אנו את דעתו של מ.י .ברדיצ'בסקי "השירה האמתית
הופכת את העולם לראי בשביל נפש המשורר ,ומהלכם של הדברים שם בחוץ הוא על־פי רוח המשורר"( .)33בקטע
הזה ,דימה המשורר שיריו באוניות שמפליגות אל (איי החלום) באשר הוסיף את המוחש (איים) למופשט (חלום).
במקומות ההם ,יש גם דברים מוחשיים (זהב ,פנינים) ודברים מופשטים (חלומות הימים וקסמם) .כבר קישר
המשורר בין דברים שונים באימג' זה דרך הדמיון כי היוצר הוא המקשר מתוך הדמיון בין דברים אין יחס ביניהם
כמות נראים לעיני האנשים(.)34
ובקטע השלישי ,רואים פזמון חוזר (שלחתי שירי) שבא בקטע השני ונשנה בקטע הרביעי .התפקיד של
פזמון חוזר הוא "קיבוץ השיר דרך הישנות מאורגנת אף אם אינה קפדנית(.)35
אני רואה שקיצרון ידו של המשורר ללכת למרחקים רחוקים במרומים הכסויים מעיניו לחפש את תפלות
ילדותו להפנותן לאלוהים ,הוא הדבר הדוחף אותו להפציר בשיריו השלוחים להשיג מטרה זו דרך אימג'ים שיריים
יפים מזכירים אותנו באמירתו של בן־אור האומר שיצחק עוגן "מצייר ומכייר את העולם ,גם שעה שעושהו
לכלי־ הבעה לרוחו הקשה והנכאה ,משבצהו ומשפרהו ,מצופף את המראות וחורזם על מחרוזת נוצצת ושובה את
הלב"(.)36
ובקטע הרביעי והאחרון ,מתחיל המשורר אימג'ו השירי בדימוי המופשט (שירי) במוחש (כיונים) כלומר
שהוא שלח את יוניו הכלואות מכלובן ,והדבר המוזר שהוא שלח אותן לעוף בחלל הרחב אלא להפך לטבול ביגונו
שקרא לו (התהום הכפויה על ראשנו) .המשורר מסיים אימג'ו השירי בצווי ודיאלוג שלו עם שיריו דרך הגשמה,
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כבר הגשים את שיריו ביונים הטובות והכלואות ,ומצווה אותן לברוח מליבו כדי לעוף רחוק מרשתו הפרושה,
ורחוק מלכד חושיו ורצונו למקום אין ביכולת אף־אחד להגיע איליו.
כשנסיים את קריאת השיר הזה ,נסכים לדיעה האומרת "שלאומנות שני דחפיים מצורפים אינם בולטים
אלא אם נמצאו יחד 5רצון האמן לפרקן את רגשו ,וחפצו לשים את הפורקן הזה באימג' מעורר בכל מי שמקבל אותו
דומה לרגשו(.)37
הדורות הבאים ישכחו
הדורות הבאים ישכחו ,יסלחו,
הבנים לי ילעיגו קולם,
אנכי לא אשכח ,אנכי לא אסלח,
אנכי לא אשכח לעולם.
הם כמהם אל האור ורעבים למחול
וקסומים אל בדיה חדשה –
אנכי אסגר עם עצבי ומריי,
אנכי עם רוחי הקשה.
בכסותי עוד ספוג כל הדם השפוך,
אנחות באזני נשמעות,
איך יערב לי ייני – ומהול הוא אתי,
ופתי נלושה בדמעות?
איך אשא את עיני למרומים הזכים,
אשאן לעבים הזכות,
עששות מקלון וכבדות מיגון,
מנקמה לא-באה נמקות?
אנכי עוד אראה – ורואה עד עולם
נהרי-נחלי הזועה- ,
ואשרי המחכה לנקמת הנקמות,
ואשרי המחכה לשעה!
הדורות הבאים ישכחו ,יסלחו
וקסומים לשירם ומחולם - -
אנכי לא אשכח ,אנכי לא אסלח,
()38
אחכה עד עולם ,עד עולם!

השיר הזה בעל צביון פוליטי היסתי .המשורר משקיע את כשרונו האימג'יסטי בו כדי לגלות שנאת החמס
הכמוסה שלו .והשיר כולו ,לפי דעתי ,הוא השוואה בין עמדת המשורר המייצג את בני דורו מזה ועמדת דור
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הבחורים מאידך גיסא .הדור הראשון ,דור המשורר ,צמא נקמה והדור השני שוכח בשל תענוגות החיים .כבר כתב
()39
המשורר את השיר הזה בהשראה מהשואה המלהיבה רגשי הנקמה כדי למנוע את הדורות הבאים מלשכוח אותה.
לפני שנתייחס לאימג' השירי בשיר זה שנכתב לפני הקמת ישראל בשנים ספורות ,צריך לומר שהספרות
הציונית בשלביה הראשונים ,ושיר זה נכנס בצורה או אחרת במסגרת ספרות זו ,מסתמנת בתכונות דוקטרינריות
ומציגה את המחשבה הציונית ונושאת דגל ההיסת במרבית היצירות הספרותיות של ביאליק ,אחד העם ,מושה הס,
פנסקר ,והרתזל(.)40
הקטע הראשון מתחיל בתיאור ישיר דרך הניגוד5
אנוכי לא אשכח ,אנכי לא אסלח
הדורות הבאים ישכחו ,יסלחו 
אנוכי לא אשכח לעולם

הבנים לי ילעיגו קולם
המשורר מנסה מתוך ההרכב של הקבלה שנושא מקרה הניגוד ,לשים את הדגש על היציבות ולסרב נימוס
את הגויים כדי לאשש ולהמשיך משנקרא היסור היהודי בזכרון היהודי ובסופו של דבר השארת המחסום הברזלי
ההוא המפריד בין היהודים לבין הגויים(.)41
בקטע השני ,מתאר המשורר דרך אימג' שירי טוטלי אוסף בין בחורי היהודיים וגעגועיהם לחיים ריקניים
קיימים על התפלות והנטייה לפברק בדותה חדשה ,לבין המשורר המסתגר ביגונו ודיכאונו.
ובקטע השלישי ,מבליט המשורר אימג' מוחשי חזותי שמעי .הוא בהיותו יהודי כאילו כסותו סופגת כל
הדם הנשפך של היהודים על־ידי הגויים .כאילו הוא שומע באוזנו אנחותיהם ,ואחרי־כן מסיים את אימג'ו השירי
בשאילה איך יערב לי ייני־ומהול הוא אתי ,ופתי נלושה בדמעות?.
המשורר ניסה דרך אימג' עגום זה לעורר את רגשי השנאה של היהודי שנולד נורמלי בדיעה צלולה
ופסיכיקה לבנה ,אחר־כך נכנע לתרבות "מיוחדת" וגדל נושא משקעים ושכליות מפגרת של כמה מיאות ,הדבר
שדוחף את היהודי הזה למחות בתוקף בשל הנציזם הרג אלפים מהיהודים בקונספרציה ציונית ואילו מיטיב להרוג
()42
את הילדים והנשים הערביים החפים מפשע.
הציונות שמה את הדגש דרך התרבות על הרדיפה והפוגרומים שהיהודים נחשפו להם בתולדותיהם,
והקרוב ביות ר ביניהם מה שקרה במשך תקופת הנציזם .הציונות מפריזה במאורעות אלה לדרגת האגדות ,לכן סובל
()43
היהודי מתסביך "השואה" כלומר ההשמדה.
מאמצי הציונות הצליחו לגדל דור של יהודים מביניהם יצחק עוגן שהצטבעה פסיכיקה שלהם ברעיונותיה
ונהפכו לשופר שונה את דבריה ,אלא שמבטם לחיים היה זורם ממעין זה ,דברים אלה מופיעים בצורה ברורה בקטע
הרביעי והחמישי מהשיר.
שואל המשורר מצייר אימג' שירי מבטא את הדכדוך הנפש שלו ,לפי דבריו ,בגין הנזק שפגע ביהודים ,עד
שאינו יכול לשאת את עיניו למרומים הזרים ולעבים הזכות ,הן אינן יכולות לראות כראוי בגלל הקלון והיגון
והנקמה שאינה באה כפי שטוען המשורר.
בקטע הרביעי ,בא האימג' השירי מתבסס על שיחתו הישירה של המשורר המסתמת בהחלפת המודעים,
העין עששה לא בגלל רוחק השמיים אולם בגין הקלון והכאב הפסיכולוגי שמרגיש המשורר שהשפיעו שלילית על
עיניו ,יתר־על־כן שהעין רואה אולם המשורר אומר שהיא סובלת מיסורים שונים.
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בקטע החמישי יסיים המשורר את השקפתו הפסימית באימג' שירי מועיל שהיהודים נשארים נרדפים.
מבטא את זאת בהוספת המוחש (נהרי־נחלי) למופשט (הזוועה) ,אולם הנחמה שהמשורר מאיץ את היהודים לחכות
עד שיבוא מועד הנקמה מהגויים.
ראוי לציין שבקטע הששי־האחרון ,שונה המשורר אותו רעיון ואותן מלים שהתחיל בהם את שירו ,רעיון
זה ומלים אלה משקפות המוטיב החשוב ביותר שמשתלט על שכלו של המשורר ושירו בעת ובעונה אחת.

המסקנות
 -9האימג' השירי משחק תפקיד חשוב בשירה כי הוא עושה את השיר יפה וריטורי לבטא את המשמעויות
שרוצה המשורר למסור לקורא.
 -0האימג'ים השיריים שונים למסור את המשמעות לקורא לפי הכשרון הלשוני של המשורר ,ככל שהיה בקי
בלשונו ,יהיו אימג'יו השיריים טובים ויפים ביותר כמו שראינו בשירים הרומנטיים של עוגן.
 -9הספרות העברית החדשה ,על־פי־רוב ,ספרות תעמולתית תכליתה שירות את המטרות הציוניות .זה היה
ברור בשיר (הדורות הבאים ישכחו) באשר השקיע עוגן האימג' השירי לתגבר את רגשי השנאה והאיבה
המשתוררים ביהודים כדי לנקום מהגויים.
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المستخلص
رؼًٍ ثذضَ ٙجرح عٍ انظٕزح انشعسٚخ ٔأًْٛزٓبٔ ،يٍ صى رذدصذ ثبخزظبز عٍ دٛبح انشبعس ٔشعسِ .رُبٔنذ
صالس لظبئد يٍ يجًٕعخ "ف ٙغؼت انهٛم" انشعسٚخ ْٔرِ انمظبئد ْ" ٙف ٙانًالذ" ٔ "ظأخسط أَب نٕدد٘" ٔ "ظزُعٗ
األجٛبل انمبديخ".
نجأد إنٗ رذهٛم انمظبئد ثٕطفٓب إًَٔذجبً نهظٕزح انشعسٚخ ندٖ ْرا انشبعس ،فبنمظٛدربٌ األٔنٗ ٔانضبَٛخ ًْب يٍ
انمظبئد انسشيبَعٛخ انز ٙرؼًُذ طٕزاً شعسٚخ جًٛهخ ٔيعجسح ،ردل عهٗ لدزح انشبعس عهٗ اخزٛبز انهفظ انًٕدٔ ٙانعجبزح
انسٔيبَعٛخ انز ٙرُمهُب إنٗ فؼبءاد زدجخ رشسح انظدز .أيب انمظٛدح انضبنضخ فمد أفسغ انشبعس فٓٛب عظبزح رسثٛزّ
انظَٕٓٛٛخ ٔدمدِ اندف ٍٛعهٗ األغٛبز (غٛس انٕٓٛد) ،إذ دعب فٓٛب ثشكم طسٚخ إنٗ عدو َعٛبٌ انكبزصخ انُبشٚخ ٔػسٔزح
االَزمبو يٕظفبً انظٕزح انشعسٚخ ف ٙإثساش ْرا انذمد ْٔرِ انكساْٛخٔ ،ال غساثخ ف ٙذنك فبألدة انعجس٘ عًٕيبً ُٚذٗ ْرا
انًُذٗ.

نى ٚذظ انشبعس إظذبق عٕكٍ ثبالْزًبو انكبف ٙيٍ لجم انُمبد ،إال أٌ انجسٔفعٕز أفٛدة نٛفعكس رُبٔنّ ف ٙدزاظخ
يفظهخ ثعُٕاٌ "ثٛئخ األدة ف ٙانضالصُٛٛبد ٔاألزثعُٛٛبد ف ٙفهعط ،"ٍٛظهؾ فٓٛب انؼٕء عهٗ انشبعس ٔزفبلّ ٔعظسِ
ٔيكبيٍ األطبنخ ف ٙشعسِ.
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