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 עמיחי של הכפולים החיים על: 'ְשַנִים ְצִריִכים ָיִחיד ִלְתִפַלת ַגם'

 ענת ישראלי

 1172177, ב"תשע, לכנס מעגל הידידים של המדרשה באורנים

 

 

 ,המאמינים בפעולתה ובדרכה, חבריה ותומכיה, ידידי המדרשה, ערב טוב לכל הקהל היקר

 !תית המיוחדת והיקרה הזאתומאפשרים את קיומה של הפנינה התרבותית והקהיל
 

 1א
, מעולם הספרותוהדברים שאבקש לומר הערב על שירת עמיחי לא יבואו , לא אשת ספרות אנוכי

בשנות עבודתי במדרשה גיליתי  .הם ינבעו ממקום אישי ומעורב מאד  אבל ,אף לא מעולם המחקר
צות בין מרחבי המחיסוד הסרת גיליתי את , ראשית. כמה דברים שהובילו אותי לרגע הזה

עשויה לומר , כמוני, גיליתי שגם מי שמומחיותה בתלמוד, או במילים אחרות, התרבות היהודית
גיליתי במדרשה , שנית . כמובן כמו גם ההיפך, ספרות חלוציתעל או , דבר מה על שירה מודרנית

. אותו ותוהרול ת הפרול, כוחן של  התובנות והחוויות האישיות להעשיר את הלימוד סודאת 
, ששוקדת לערב תחומים ועולמות, הדברים הבאים הם אפוא הזמנה לעיון ולימוד ברוח המדרשה

  .גישות וזרמים, תקופות וסוגות
. כפי שחזרתי ופגשתי בו במהלך חיי, אני רוצה לשתף אתכם בפגישותיי האישיות עם יהודה עמיחי

 ולמרות זאת היו אלה, ם אל פניםאמנם כולן היו דרך המילה הכתובה ומעולם לא פגשתי בו פני
אני יודעת שאינני  .לעתים מכוננות ממש, מפתיעות ומצמיחות, פגישות מרגשות ומשמעותיות

והעובדה שהוא אהובם של , עם עמיחי( חד צדדיים אמנם)היחידה שניהלה יחסים אישיים מאד 
את המבט על  אותי להרחיבאבל מאידך זה מזמין , רבים כל כך קצת מעוררת קנאה מצד אחד

 הזהולראות בו לא רק את הסיפור האישי שלי אלא גם את סיפורו של הדור  ,הקשר שלי איתו
 .ישראלית שלנו-וסיפורה של התרבות היהודית

 
 :ומפרש ,אומר עמיחי, 'ְשַנִים ְצִריִכים ָיִחיד ִלְתִפַלת ַגם'

 
 :ַגם ִלְתִפַלת ָיִחיד ְצִריִכים ְשַנִים

 ִםְתנֹוֵעעַ ָתִמיד ֶאָחד ֶש 
 .ְוַהֵשִני ֶשלֹא ָנע הּוא ָהֱאלִֹהים

 ֲאָבל ְכֶשָאִבי ִהְתַנֵלל הּוא ָעַמד ִבְמקֹומֹו
 ָזקּוף ּוְבִלי נֹוַע ְוִהְכִריַח ֶאת ָהֱאלִֹהים ָלנּועַ 

 .ְכמֹו סּוף ּוְלִהְתַנֵלל ֶאל ָאִבי
 

 ר אליושעוד אחזו ָלַעד ִפלֹות ִנְשָארֹותַהְת , ֵאִלים ִמְתַחְלִפים זור השיריםבמח 21ה  שירזה ה
 ...או שירה הגותית, א פנינה של הגות שיריתכי בעיני הו, בהמשך

' אחר'איננה יכולה להתרחש ללא , וכל מפגש וכל שירה כמו כל שיחה, הוא אומר לנו, תפילה
תנועה של , נועל לפחות המפגש הזה גורם לאחד מהשניים. אחר אנושי או אחר אלוהי, הניצב מולנו

שני בעומקו של העניין ניצב המרחק בין . או אולי גם וגם, או תנועה של שינוי, הזדקקות לזולת
  .הקושי להכיל אותוו, הכמיהה לקצר אותו או להאריך אותו, הצדדים והמתח הנפרס בטווח הזה

? אלוהים? אך מיהו אותו אחר שעמיחי עצמו ניצב מולו, היה האלוהים של עמיחי האחר של אביו
בשירים רבים נותן לנו עמיחי להבין שהשיחה שלו עם אלוהים הגיעה למבוי סתום ואינה זוכה 

 :למענה מספק
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 ַנַעם ַשְרנּו? ּוַמה ִבְדַבר ָהֱאלִֹהים
 "ֵאין ֱאלֵֹהינּו", ַעְכָשו ָאנּו ָשִרים" ֵאין ֶכֱאלֵֹהינּו"

 . ֲאַנְחנּו ֲעַדִין ָשִרים, ֲאָבל ָאנּו ָשִרים
 

שהאחר , יותר ויותר אני חושבת. אבל נדמה לי שלא מולו עמיחי ניצב, עוד נחזור לריבו עם אלוהים
מנכיח עצמו בשירים שונים וחושף בפנינו , גיב ובועטנוכח ומ .בתוכושל עמיחי נמצא בדרך כלל 

ל הופך לחייו ותגלשגדל ביהודי ילד : שוב ושוב את חייו הכפולים ורוחו הכפולה של עמיחי
ד עֵ , קרבי  שמתעב את המיליטריזםלוחם , גרמניתמשורר העברית המתחדשת שחושב ב,  ישראלי

מאהב רומנטיקן שכותב כמה , שגרההיום יום וה עצומים שמעלה על נס את לאירועים היסטוריים
, ן ממסדימהפכ, ציוני ואנטי לאומי ,מאמין וכופר, מהשירים הנשיים הנפלאים הקיימים בעברית

 ...פתוח ,ושוב פתוח, פתוח וסגור, אד ואוניברסאלי מאדמקומי מ
 1ב

אלא , לא ההתחלה של עמיחי, אתחיל מההתחלה, כדי לעשות סדר בזהויות הכפולות האלה
קברנו את אחי הצעיר , 37ביום גשום מאד של חודש נובמבר , 21בגיל . תחילת הקשר שלי איתו

שבועות  5ת המלחמה ונאבק על חייו אחרי שנפצע אנושות בתחיל, דדי באדמת הקיבוץ שלי
שנהרג , קברנו לצידו את אחי הגדול אפרים ,ושוב בגשם זלעפות, כשנה לאחר מכן. ארוכים ומרים

באותם . מבית הקברות הזמני למנוחת עולמים לצד אחיולאחר שנה והועבר , אף הוא במלחמה
אבל , תי מאד להתאפקימים זה לא היה מקובל בקיבוץ לבכות בפומבי ובשתי הלוויות השתדל

מישהו  .התערבבו בגשם השוטףהן כי , י איש לא יכל להבחין בהןלמזל .הדמעות ירדו ללא הרף
 :ואני לא האמנתי למשמע אוזני' ֶגֶשם ִבְשֵדה ְקָרב'מהחברים שלהם הקריא את השיר 

 
 ;ֶגֶשם יֹוֵרד ַעל ְנֵני ֵרַעי

 ֲאֶשר, ַעל ְנֵני ֵרַעי ַהַחִיים
  -ים ָראֵשיֶהם ַבְשִמיָכה ְמַכִן 

 ֲאֶשר, ְוַעל ְנֵני ֵרַעי ַהֵםִתים
 .ֵאיָנם ְמַכִןים עֹוד

 
, לי עמיחי שסיפק מילים הכועסות והבוטותיחד עם ה, רעי ואחיי האהובים מלווים אותי כל חיי

 :מסע השיקום הפרטי שלימילים שהיו חלק חשוב ב
 

 ,ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים
 ָמֵלא ַרֲחִמיםִאְלָמֵלא ָהֵאל 

 ...ָהַרֲחִמים ָבעֹוָלם ְולֹא ַרק בֹו ָהיּו
 

 :וגם כמובן
 

 , ֱאלִֹהים ְמַרֵחם ַעל ַיְלֵדי ַהַגן
 . ָנחֹות ִמֶזה ַעל ַיְלֵדי ֵבית ַהֵןֶפר

 , ְוַעל ַהְגדֹוִלים לֹא ְיַרֵחם עֹוד
 , ַיְשִאיֵרם ְלַבָדם

 ְוִלְפָעִמים ִיְצָטְרכּו ִלְזחֹל ַעל ַאְרַבע 
 ַבחֹול ַהלֹוֵהט 

 ְלַהִגיַע ְלַתֲחַנת ָהִאןּוף ְכֵדי 
 . ְוֵהם שֹוְתֵתי ָדם
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אחרי ילדות מוקדמת שמחה ומוגנת הפכו ימי בית הספר התיכון : כמה שזה היה מדויק עבורי
שזחלו בחול , היה של אחיי הגדולים, הקשה מנשוא, אבל הסבל האמיתי, לכואבים ועצובים

הביוגרפיה שלי  דווקא ותר גיליתי שזאת לאמאוחר יו.  הלוהט ותחנת האיסוף לא הושיעה אותם
שחווה את טראומת האנטישמיות והרדיפות בגרמניה של שנות , אלא של עמיחי ,שמציצה מהשיר

קרבות הקשים ואחר כך לחם במלחמת העצמאות ב, ס היסודי טרם עלותו ארצה"השלושים בביה
 .נגבעל ה

 
 1ג

ניגון 'למדרשה והצטרפתי לבית המדרש  הגעתי ,עברו עלי כמעט שלושה עשורים והרבה שינויים
ושוב מצאתי את , שלומדות ומלמדות בו נשים מכל הזרמים והוא עוסק ביהדות ומגדר' נשים

, פמיניסטאלא כמשורר , לוחם' גבר גבר'אבל הפעם לא כ, מילותיו של עמיחי דוברות עמי ובמקומי
היכולת שלו לחוש בהן ולתת להן ש, ובסיסיות כל כך לחוויות נשיות עדינותהנותן ביטוי עילאי 

 :היא מופלאה ממני מדויקותמתוקות ומילים 
 

 ָלַמְדִתי ַאֲהָבה ְבַיְלדּוִתי ְבֵבית ַהְכֶנֶסת ֶשל ַיְלדּוִתי
 ְבֶעְזַרת ַהָמִשים ְבֶעְזַרת ַהָמִשים ֶשֵםֲאחֹוֵרי ַהְםִחָסה

 .ָערֹותֶשָכְלָאה ֶאת ִאִםי ִעם ָכל ַהָמִשים ְוַהמְ 
 ,ָכְלָאה אֹוִתי ִמן ַהַסד ַהֵשִני, ֲאָבל ַהְםִחָסה ֶשָכְלָאה אֹוָתן

 ֵהן ָהיּו ָחְפִשיֹות ְבַאֲהָבָתן ַוֲאִני ִנְשַאְרִתי
 ,ָכלּוא ִעם ָכל ַהְגָבִרים ְוָכל ַהְמָעִרים ְבַאֲהָבִתי ּוִבְכִמיָהִתי

 ...ַעת ֶאת סֹודֹוֵתיֶהןְוָרִציִתי ִלְהיֹות ִאָתן ָשם ְוָלדַ 
 

יש בו אמירה ו, ָלַעד ַהְתִפלֹות ִנְשָארֹות, ֵאִלים ִמְתַחְלִפים, במחרוזת שבה פתחנו 15-ה זה השיר 
הדרת הנשים מדירה : נוקבת ונועזת על טיבה של הדרת נשים בבית הכנסת ובמרחב הציבורי בכלל

הכחשת קיומן . ת המשעבדיםבדת אכולאת את הכולאים ומשע, ם המדיריםגם את הגברי
ועמיחי מוכן ללכת רחוק מאד עם . מדלדלת את האהבה ואת הרוח החופשיתשל הנשים והסתרתן 

 :המהות הנשיתהניסיון שלו להבין את 
 

 ?ֵאיְך ֶזה ִלְהיֹות ִאָשה
 ֵאיְך ֶזה ָלחּוש

 ֵריָקנּות ֵבין ַרְגַלִים ְוַסְקָרנּות
 ,ָברּוחַ , ַבַעִיץ, ַבֲחָצִאית

 .ְוֺחְצָנה ָבַעכּוִזים
 

 ֶגֶבר ָצִריְך ִלְחיֹות ִעם ַהַשק ַהְםֺשֶמה
 ֵאיָפה ַאָתה רֹוֶצה. "ֵבין ַרְגָליו

 ָשַאל ַהַחָיט ֶשָםַדד ִלי ִמְכָנַסִים, "?ֶשֶזה ִיְהֶיה
 ...ְולֹא ִחֵיְך 

 
ריפוי  .רגישות נשיםבאומץ לשאול את עצמו איך מ ,מרפא באמפטיה של עמיחי לנשיםכוח יש 

עמיחי מבחינה זאת גם  . מגדרי הבא-הביןבדרך לשיח  יחלות לוישאנחנו כל כך מ מהסוג, תרבותי
 .מתקן ופורץ דרך הוא

יה שיר שמציע תיאור –אפילו אני מעיזה לומר , ביותר של עמיחי הפמיניסטיהשיר י בעינָ אבל 
 :כלל אינו מזכיר נשים, פמיניסטית
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 ,ַכְברֹוש לֹא
 ,ֺכִלי לֹא, ַאַחת ְבַבת לֹא

 ,ְירּוקֹות-ְזִהירֹות ְיִציאֹות ְבַאְלֵפי, ַכֶדֶשא ֶאָלא
 ַבִםְשָחק ְיָלִדים ְכַהְרֵבה ֺמְסָתר ִלְהיֹות

 .ְמַחֵנש ְוֶאָחד
 

 ,ַהָיִחיד ַכֶגֶבר ְולֹא
 ַרִבים ֶשְםָצאּוהּו, ִקיש-ְכֶבן

 .ְלֶמֶלְך  אֹותֹו ְוָעשּו
 ְמקֹומֹות ְבַהְרֵבה ְכֶגֶשם ָלאאֶ 

 ְשתּוי ִלְהיֹות, ְלִהְתַחְלֵחל, ַרִבים ֵמֲעָנִנים
 ָנשּום ִלְהיֹות, ַרִבים ִניֹות

 ...ָבָאִביב ִכְפִריָחה ּוְמֺפָזר ַבָשָנה ָכֲאִויר
 

ימוי וגם הדשא כולו ד... קשה להתעלם מדמותו הפאלית של הברוש הארץ ישראלי המצוי, טוב
, משתפת, נשית באופייה, יהם התנהלות אחרתשחזר מהקרבות מציע לנו אחרעמיחי . ..כנראה

  .המלוכנית והפורצת אל על, תחת הנהגת היחיד הכריזמטית, ומתרשתת מתפשטת 
מתקן  הוא עמיחי, על היחסים בין המיניםבאמירותיו הרחבות , מעבר לשיר האהבה היפים שלו

 .של הגבריות החדשהמבשר ראשון , ופורץ דרך
 

 1 ד
עוד  .המאמין הכופרבין עמיחי הלוחם ועמיחי הפמיניסט משתרע לאורך כל שיריו ושנותיו עמיחי 

ולמרות ששירתו רצופה בשסע . זהו העמיחי הקרוב אלי באמת, יותר משני העמיחי הקודמים
האחרון  בספרודומה שהוא מוצג בצורה המזוקקת והחריפה ביותר , התיאולוגי הנמתח בתוכו

ַהְתִפלֹות , ֵאִלים ִמְתַחְלִפים, באותה מחרוזת שכבר הזכרנו פעמייםובפרט ', פתוח סגור פתוח'
ונאלץ להסתפק בטעימות , לא נוכל לכולה כאן, מאד זו מחרוזת ארוכה ומורכבת .ָלַעד ִנְשָארֹות

 :חטופות
 

5 
 ְכֶשֱאלִֹהים ָעַזב ֶאת ָהָאֶרץ הּוא ָשַכח ֶאת ַהתֹוָרה

 ֵאֶצל ַהְיהּוִדים ּוֵמָאז ֵהם ְמַחְנִשים אֹותֹו
 ְבקֹול ָגדֹול, ָשַכְחתָ , ָשַכְחָת ַמֶשהּו, ְוצֹוֲעִקים ַאֲחָריו

 .ֶשל ַהְיהּוִדים, ּוְבֵני ָאָדם ֲאֵחִרים חֹוְשִבים ֶשזֹוִהי ְתִפָלָתם
 ְך "ּוֵמָאז ֵהם טֹוְרִחים ִלְמצֹא ְרָמִזים ַבָתנָ 

 ,ִדְרשּו ֲאדָֹני ְבִהָםְצאֹו", ָמקֹום ִהָםְצאֹו ְכמֹו ֶשֶמֱאַמרַעל 
 .ֲאָבל הּוא ָרחֹוק". ִקְראּוהּו ִבְהיֹותֹו ְקרֹוב

 
כל . והוא רחוק עכשיו, כלומר אותנו, אבל עזב את הארץ, אומר עמיחי, אלוהים קיים

 .  מתמצית בתיאור הזה ויחסנו עימוהאל   האמביוולנטיות החילונית בשאלת היתכנותו של
, בעזרת התורה שאלוהים שכח אצלנוועושים זאת , אנחנו מנסים לדרוש אחר מקום הימצאו

ודורש את לשון , נועז ומיד בהמשך נעשה הוא עצמו דרשן, מסביר עמיחיכך , מדרשה בעזרתו
  :התפילה
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1 
 ָמה עֹוֶשה ָאב. ָאִבינּו ַמְלֵכנּו

 ַמה ַיֲעֶשה ָאב? עֹודֹו ַחיֶשְיָלָדיו ֵהם ְיתֹוִמים ְב 
 ?ֶשְיָלָדיו ֵמתּו ְוהּוא ִיְהֶיה ָאב ַשכּול ְלֶנַצח ְנָצִחים

 .לֹא ִיְשַכח ְולֹא ִיְזכֹר, ִיְבֶכה ְולֹא ִיְבֶכה
 ָמה עֹוֶשה ֶמֶלךְ  1ָאִבינּו ַמְלֵכנּו

 ִיֵתן ָלֶהם? ָבֶרנּוְבִליָקה ֶשל ַהְכֵאִבים
 ,ְכמֹו ָכל ֶמֶלְך , ּוִעיםֶלֶחם ְוַשֲעש

 .ֶלֶחם ַהִזָכרֹון ְוַשֲעשּוֵעי ַהִשְכָחה
 ַגְעגּוִעים ֵלאלִֹהים . ֶלֶחם ְוַגְעגּוִעים

 1ָאִבינּו ַמְלֵכנּו. ּוְלעֹוָלם טֹוב יֹוֵתר
 

 ,ובמלחמותבשואה ברדיפות ו, ילדיו מתו, וגם ההפך. כי הוא איננו, אבל ילדיו יתומים, אלוהים חי
 :יבכה שולח אותנו לעוד מדרש של עמיחי. 'יבכה לא יבכה, 'והוא זה שנותר לבד

 
 .ְשַנִים ַרק ְולֹא ְלַאְבָרָהם ָהיּו ָבִנים ְשלָֹשה

 .ְוִיְבֶכה ְוִיְצָחק, ִיְשָמֵעאל. ְלַאְבָרָהם ָהיּו ָבִנים ְשלָֹשה
 ָטןַהעָ  ָהָיה הּוא ִכי, ִיְבֶכה ַעל ָשַמע לֹא ֶאָחד ַאף

 . ַהםֹוִרַיה ְבַהר ְלעֹוָלה ֶשָהֳעָלה ְוָהָאהּוב
 ,ַהַםְלָאְך  ִהִסיל ִיְצָחק ֶאת, ָהָגר ִאםֹו ִהִסיָלה ִיְשָמֵעאל ֶאת

 ָקָטן ְכֶשָהָיה. ֶאָחד ַאף ִהִסיל לֹא ִיְבֶכה ְוֶאת
 ַהָעָטן ִיְבְך , ִיְבְך , ִיְבֶכה, ְבַאֲהָבה ָאִביו לֹו ָקָרא

 .ָבֲעֵקָדה אֹותֹו ִהְקִריב הּוא ֲאָבל. ֶשִלי ָחמּודְוהֶ 
 ...ִיְבֶכה ָהָיה ֶזה ֲאָבל, ָהַאִיל ָכתּוב ּוַבתֹוָרה

 
 .והפך את אביו לאב שכול לנצח נצחים, הוא הבן שכן נעקד וכן הוקרב ,התשליל של יצחק, יבכה

הוא בעצם אביו של ', זכורלא ישכח ולא י, יבכה ולא יבכה'הוא אב שכול ש' אבינו מלכנו'וכש
אבל זכרונו נרמז בין השורות ונדרש , ואחר כך גם השכיח אותו מספרו, ששכל אותו ביוזמתו, יבכה

 .ידי עמיחי-ונחשף שוב בדורנו על
 :על סידור התפילה מדרששגם הוא , נוסף שירול ָלַעד ַהְתִפלֹות ִנְשָארֹות, ֵאִלים ִמְתַחְלִפיםנחזור ל
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 .ָכְך ִמְתַנְלִלים" ֵאין ַכֲאדֹוֵננּו, ֱאלֵֹהינּוֵאין כֶ "
 ָשִרים ְבקֹול ָגדֹול" ֵאין ַכֲאדֹוֵננּו, ֵאין ֶכֱאלֵֹהינּו"

 ְוָאנּו ַמְגִביִרים ֶאת קֹוֵלנּו ְוָשִרים . ְוהּוא לֹא ֵמִגיב
 ְוהּוא לֹא ָזז" ִמי ַכֲאדֹוֵננּו, ִמי ֶכֱאלֵֹהינּו"

 ְוָאנּו מֹוִסיִפים עֹוד ְבכַֹח ַתֲחנּוִנים. נּוְולֹא נֹוֶנה ֵאֵלי
 אּוַלי ִיְזכֹר". ַאָתה הּוא ֲאדֹוֵננּו, ַאָתה הּוא ֱאלֵֹהינּו"

 ֲאִפלּו, ֲאָבל הּוא ִנְשָאר ָאִדיש? אֹוָתנּו ַעְכָשו
 ...נֹוֶנה ֵאֵלינּו ְבֵעיַנִים ָזרֹות ְוָקרֹות

 
להתלוצץ עליה ולהתלונן עליה , א פוסק מלשורר עליההשתיקה האלוהית מציקה לעמיחי והוא ל

כמו , הוא, שלא כמו יוצאים בשאלה רבים בדורו שהאל פשוט הפסיק לעניין אותם. מרה
לא מפסיק לנסות ולא מרפה מהעיסוק בקיומו המעורפל של האל ובתגובתם , המתפללים בשירו

  .האל הנעדר נוכח מאד בעולמו של עמיחי .של בניו
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לעתים דרש גם את . וגם את הסידור כפי שראינו, שן דרש לא מעט את סיפורי התורהעמיחי הדר
מדרש על האגדה המפורסמת על משה רבנו שעלה למרום לקבל את -כמו השיר, ל"סיפורי חז

 :התורה
 

 
 ַמַתן תֹוָרה

 
 ְבָשָעה ֶשםֶֹשה ָיַשב

 י ְוָכַתבֵאֶצל ֱאלִֹהים ְבַהר ִסינַ 
 ,ַעל ַהלּוחַ 

 ַבִפָנה, ַשְבִתי ִבְקֵצה ַהִכָתהיָ 
 ,חֹוְלָמִני, ְוִצַיְרִתי

 ֲאִוירֹוִנים, ְנָרִחים ּוָפִנים
 . ְוֵשמֹות ְמֺקָשִטים

 
 

 
 :ַעְכָשו ֲאִני ַמְרֶאה ָלֶכם ַהכֹל

 !ַאל ַתֲעשּו ְוַאל ִתְשְמעּו
 

 ב /תלמוד בבלי מסכת מנחות דף כט
 

 : אמר רב יהודה אמר רב

 שעה שעלה משה למרום ב
 . הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות-ברוך-מצאֹו להקדוש

 ? מי מעכב על ידך, רבונו של עולם: אמר לפניו
 , אדם אחד יש: אמר לו

 , שעתיד להיות בסוף כמה דורות
 , ועקיבא בן יוסף שמו

 . שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות
 . הראהו לי, לםרבונו של עו: אמר לפניו

 . חזור לאחורך: אמר לו
 , הלך וישב בסוף שמונה שורות

 . ולא היה יודע מה הן אומרים
 . ..תשש כחו

 
 

 
הוא עמיחי עצמו ' מראה לנו'ומי ש, אצל עמיחי משה הוא היושב וכותב את התורה, בניגוד למדרש

עמיחי ממליץ לנו לא ש, ותורתו ומצוותיו, השיר כולו הוא התרסה עזה נגד אלוהים.  ולא האל
וכאן כדאי  .קשה לחשוב על דברי כפירה קשים וברורים מאלה.  לעשות אותן ולא לשמוע בקולו

אחד ולקרוא את , ָלַעד ַהְתִפלֹות ִנְשָארֹות, ֵאִלים ִמְתַחְלִפיםל, לחזור למחרוזת המלווה אותנו
 :ים הראשוניםהשיר

 
3 

 ֲאִני אֹוֵמר ֶבֱאמּוָנה ְשֵלָמה 
 .לִֹהיםַהְתִפלֹות ָקְדמּו ֵלאֶש 

 ,ַהְתִפלֹות ָיְצרּו ֶאת ָהֱאלִֹהים
 ָהֱאלִֹהים ָיַצר ֶאת ָהָאָדם

 ְוָהָאָדם יֹוֵצר ְתִפלֹות
 .ֶשיֹוְצרֹות ֶאת ָהֱאלִֹהים ֶשיֹוֵצר ֶאת ָהָאָדם

 
סר אבל בניגוד למ, התפילות והאדם יוצרים לולאה אין סופית של בוראים ונבראים, אלוהים

 כאן עמיחי מקבל על עצמו באמונה שלמה את קיומם הוודאי של, מדרש הקודם-הכופר של השיר
 ...התפילות והאדם, אלוהים, שלושתם

 
כי הסבך הזה  ,שמעסיק אותי כל כך תקשה לצאת מהסבך האמוני של עמיחיאני צריכה לסיים ומ

 שירב, עצמות הסבך הוא עמיחי מי שבכל זאת מסייע לי לנסח א. כל חיי, הוא כולו גם שלי כמובן
 :גם נסיים ופתחנו ואית שאיתו זורמח ונוסף מאות
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 ,ֶאְפָשר ְלַהִתיר-ֲאִני ֶקֶשר ֶשִאי. ַדְרֵכי ַחֵיי ְסבּוכֹות ּוְמֺסָבכֹות

 ְטַנַחת ְכֵדי ִלְזכֹרמֹו ֶקֶשר ֶשָאָדם עֹוֶשה ְבִמ ְכ 
 י ַמְזִכיר ּוְלִמי ֲאִני ַמְזִכירֵאיֶנִמי יֹוֵדַע ָמה ֲאנִ . ַמֶשהּו

 לִֹהיםְלַהְזִכיר ֵלאאּוַלי ֲאִני ָצִריְך . ֶשלֹא ִיְשַכח
 ֵאיֶנִמי יֹוֵדעַ . ַלֲעשֹות עֹוָלם טֹוב יֹוֵתר

 .ֶזה ַהכֹל ְוֵאֶלה ַחַיי. ֲאִני ַהֶעֶשר ַבִםְטַנַחת
 

 . ואלה גם חיי
אומץ על ה ;וחזר ואיתגר את המסורת היהודית איתגר על הדרך שבהה להודות לעמיחי צאני רו

על מפעל ההתחדשות היהודית ; בו זמנית לדבוק בכל באמונה גדולהו ,בנימה קלילהכל ר בָ וכפל
למדרשה הרעננה והמרווה שעמיחי ממשיך ונותן , על ההשראה הגדולהו, העצום שהקים בין שיריו

, ענק עבורנו' תנא דמסייע'עמיחי הוא .  בכלל מי שעוסק בחידוש החיים היהודיים ולכל  בפרט 
, חי –עמי , כשמו, עמיחי .לתרבותנו העתיקהשל התחברות מחודשת , במשימה המורכבת שלנו

 .ואלוהיו הוא אלוהינו, עמנו–יה את תרבותו של עמוחהֶ 
 !תודה


