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שפרסםהשירהספריעשרמאחדמבחר ,זכרפתח

שירהגוףהנוהשבעים,שנותמראשיתפלועודד
היאבעבורושהשירהמשוררהמציגומרגש,רציני

יכולהכרסעבבמבחרקריאהושליחות.חייםדרך
לחזורבוסיםכותביםשכןמעייפת,חוויהלהיות

שלבסימןעומדתפלושירתאבלעצמם,על
בסולתאינהאםגםמתמדת,ותנועההתחדשות

עמה.מיטיברקהמבחרולכןבעיות,
העבריתהשירהפרצהוהשישיםהחמישיםבשנות

שלחזקההשפעהתוךהמודרניזם,לעברדרך
ועזראאליוס"סכתאנגליתכותביקלאסיקאים

הולכיםשבהדרךסללוואיברןזך ,עמיחיפאונו.
בכירמתרגם ,פלועודדאבלהיום.עדמשוררים

מקורותלובחרהאנגלית,והשירההפרוזהמן
כתבוופאונושאליוסבשעהאחרים.השפעה
וקדימהאחורההלךפלוהעשרים,המאהבתחילת

הגדולהאמריל~יהמשורר ,ויסמןוולסאלבזמן:
גינסרבג,אלןואלעשרה,התשעהמאהבןמכולם,

המאהשלהשישיםמשנותהביסדורמשורריבכיר
שאליהםשירים,לשנייםמקדישאףהואהעשרים.

בהמשך.נגיע

התאפיינהגינסרבג,עלשהשפיע ,ויסמןשלכתיבתו
שאורכןעוצמה,מלאותאפיות,ארוכות,בשורות
אמריקהאמריקה:שלהגדוליםהמרחביםאתשיקף
שלארץ ,ימינושלהקפיטליסטיתזולאהיפה,

לאיבודללכתאפשרשבהמפעים,וטבעתמימות
זו.שירההפניםפלועודדאינדיווידואל.ולהיות
שלכפואמותברובםכתוביםהראשוניםספריו
שלצורתועלאףשמשפיעדברארוכות,שורות
ומאורך.נמוךבפורמטשיצאהזה,המבחרספר

שירתהשפעתביןהנוצרהמתחהנופלושירתלב
השמשלביןהאמריקנייםהמרחביםשלהחופש
פה.שלנוהמלחמותוזרועתהצרהוהארץהקופחת

מוסיקההיאהארוכותהשורותשלהמוסיקהשכן
החייםואילו ,עצמילחיפושחופששלמרחבים,של
צבא,שכולועםשלמדינההמוחלט:ההיפוךהםפה
מדינה ,האינדיווידואלאתשבולעגדולשנסשל

אלמגבולאותךמביאהשעותכמהשלשנסיעה
פרלינגטיקרואק,ג'קגינסברג,אלןשירתגבול.
חיתההשישים,שנותשלהיבסדורמשורריושאר
אנשיםשלוחצופה,מהירהדיבוריתשירהשלמרד

ואילוהקצה.עדשהלכו ,ובשיגעוןבסמיםשהתנסו
הארץכלהריאביב,תללמובלעתפרס ,כאן

 .דבברמורדיםולאמלחמה,
מדוברשכןמפתיע.דבר","פתח ,המבחרשם

שעבודתולומררצהשהמשוררנראהבסיכום.
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הנוצרהמתחהנופלושירתלב
שלהחופששירתהשפעתבין

לביןהאמריקנייםהמרחבים
הצרהוהארץהקופחתהשמש

פהשלנוהמלחמותוזרועת

בסוףמדוברולאתנופתה,במלואעדייןהשירית
הייתיהעטיפהלמראהביניים.בתחנתאלא ,דבר

הציירפולוק,ג'קסוןשלבציורשמדוברבסרח
אבלהמופשט,האימפרסיוניזםשלהנהדרהאמריל~י
שובהמעידדבר ,עצמופלושלציורשזהוהתברר

שלתצלוםהפנימיבדשלאמריקה.זיקתועל
אלקדימה,מביטים 1המחייךכלבועםהמשורר
המשורריםרובשכןמרגשת,בחירהזוהיהטבע.

ואילוענק,ספרייתרקעעלמכובדתתמונהיעדיפו
פלושלאי-שייכותועלמצהירכמוהזההתצלום
ולכלבו.לטבעקרבתועלהעירונית,לשירה
פואטיקהלעצמםמגבשיםהמשורריםרוב ,כאמור
חייהם.כלאותהומשכלליםהשנים,עםמסוימת
מצטיירתשכןמפתיעה,פלושלבמבחרקריאה

תקופותשתישבכתיבתומשוררשלתמונהכאן
התקופהשונות.

משנותהראשונה,

הנהוהשמונים,השבעים

משוררשלוידוישירת
עצמולבטאהמחפש
במדינהאישיבאופן

האניאני.שירתחונקת,

 ,צעיראדםהנוהדובר
קונפורמיזםשונא

טבעאוהבובורגנות,

מבעדלחיותללמודהמנסהלרליגיוזיות,ונוסה
נובעשכוחהפואמתית,אפית,שירהזוהילייסוריו.
וחולשתהשלה,האקזיססנציאלי 1האותנטימהזעם
השניהחלקהזה.לזעםשמתלווהמהבוטותנובעת

לשיריםועדהתשעיםמשנות ,פלושירתשל
שירהטבע,שירתהנו 1למבחרהמצורפיםהחדשים

להתבוננותמקומואתומפנהנעלםהאנישבה
שמנסהלירית,שירה ,הכנעניבנוףורציניתאוהבת
ש"נוזלות"קצרותבשורותטבע,שלרגעלתפוס
אלמנטיםשישנם<כמובןהשנייה.לתוךאחת

לאהםאבל ,ולהפךבשנייההראשונה"מ"התקופה
שירתואתמכירשאינושקוראייתכןדומיננטיים>.

נוכחיובשירהראשוןמספרובשירוייתקל 1פלושל
וזו ,משוררבאותושמדוברלזהותיתקשה ,שלו

נדירדבר ,כאמורהיא,ההשתנותשכןמחמאה,

שירה.שלבקורפוסים
שגםהחזק,השירעצמם.מהספריםלהדגמותוכעת
'יום 1פלועודדשלהראשוןספרושםאתנושא

משוררהואבהשהדוברפואמההנו ,) 1978 (הולדת'

שללאמריקהשכ~~ 1בורגניאנטיוזועם,צעיר
בחיפה,חיאבל 1השירמוקדשגםלוג,גינסבראלן
עשריםבןאני"היוםוהבורגנות:העבודהעיר

אתה;אדםבבניעכשיומתובנןאני / 1אלןושלוש,/
החוףמןחוזרותמטופשותבורגניותבכולם;נמצא

גנדורפקקתאיאסרםשכל;ירכייםשחומות
באוטובוסישובההעמידהבגיל;פרולייןמטומטם
נשיםבווארית;רגלעלנאויתרגלמשכלת

אלינשקףאתהזיעה."חמוצותקטנותתימניות
 1הגדולבטירופךאותךרואהאניפרצוף."/מכל

ויזואליתמאונןרוטטותברכיים;נשימהקצר
מהירהשהשקיעההיכן;יורק,נירשלבתחתית
אדםשלתשוקהרוויזעםזהו .) 24<עמ'יותר.""

הנעוריםשרקכפיובוטותכנותשמשלב 1צעיר
מקומיתבתמונהנמשךוהשירלעשות.יודעים
כמוביבכו;והמיליםההואבלילה"הלכתינוספת:
איןאביבתל-חיפה/בכבישלעירמחוץחשמל
חשמל,כמואותך;שיחוש/בךשיגעדברבעצם
צמרמורת".":בימעבירשלךה"קדיש"אלן;

פואמהגינסברג,שלביותרהידועספרוהנוהקריש
בדמותנאחזהדובראמו.בייסוריהעוסקתמזהירה

הדימוייםהצלה.כבקרשיקביהאמרהמשורר
אוחשמל",כמוביבכו"המיליםויפים:אורבניים
כליפההיה 1בחייהראשונהבפעםשלג."ראיתי
לאורוברוחלבניםברבוריםכמונסחףהואכך.;

שירהזוהילבכות."":ורציתיהרחוב;פנסשל
במזרחתקועיודע.ש"לאצעיראדםשלוידויית
מדינה;כאבילי"יש-ובהמשך ,) 26<עמ'התיכון"

שמבקשכההכתםמין

החוצהדרךלעצמו
בחזה."":ומפרפר

"עודהקיומי:והייאוש

כמויהיהמחרעובר;יום

עצוביםוכולםאתמול

<עמ'זאת.""להביןמכדי
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החזק,הולדתיוםאחרי
בכתיבהפלוממשיך

 ) 1978 (לנרגן-כלזןמכתביםבספריםפואמתית

ושיריםובקדיש 1המשורראםבדמותהעוסק

באיבוהעוסק'קדיש'השירמצוישם ) 1981 (אחרים,

עוסקגינסברגשל'קדיש'בהשפעתהמשורר.של
שיריםאלולטעמיאבל 1הוריועםביחסיוהמשורר

שכן 1עצמידיוקןשהנוהולדת',מ'יוםפחותחזקים
מתקבלתולא 1בעצמובעיקרעסוק 1המתייסרהדובר
הנראהככלהיאהאםוהאם.האבשלממשיתתמונה
כךכלבנושאהצדדיהעיסוקאבלשואה,ניצולת

גן-כלזן".מבר"מכתביםהעםמיטיבלא 1וטעוןכדב
ביןומפתיעיםמענייניםחיבוריםנוצריםאמנם

"בנרגן-הבאות:בשורותכמו 1וילךבלבוהשואה
אניאבלתמידשםשלגהרי; 1ודאי 1כןשלג.כלזן
לכסותוילךבלבוואתןבקיץאמותאניפה./אמות
 ,) 39<עמ'צהובים"."מפוחיתבפרחיקבריאת;

כדברךבלדב,שורותבכמהלשואהההתייחסותאבל
 1הדוברשלבמצוקתועוסקותהשורותכשרובאגב,

בעייתית.

הופכותהחזקותהשורותלאב,המוקדשובשיר
האפקטהחלשתכדיעד 1מדילבוטותלעתים

מחורבןבן-זונהזה,אתליעושה"אתההאמנותי:
 1שלךלחייםנכנסשלךמהחיים;יוצאתמידתמיד-

תמידתמידאותך;מקיאאותךשונאאותה?אוכל
תאמיןאלבבית".סגורלהישארציוניםלהראות



יפההכיהאישאתה-חולהלאאתהאבא/להם,
-אותךלסרסאחדלאףתיתןאלפרא;מוזרחזק

הצדעלאמאאת/זיינתאותי:עשית-עודבה
שורותלצד .) 68-65עמ'<'קדיש', " •.•יבותרהסוג

האישאתה-חולהלאאתה"אבא/כמומרגשות
בגללולאחלשות,שורותישנןונו',יפה"הכי

את;"זיינתהפשטנות:בגללאלאה"גסה",המילה
 " •.•ביותרהסוגהצדעלאמא
האמריו~יתמהשירהפלדשירתמושפעתכמהעד

והסוגהזקןויסמן"וולסכותב:כשהואלראותניתן
מקלסהחלוצית,היפה,/אמריקהאתשר

איש-הידעת, .•.אירופהלנרדפיפסטורלי
תהפוךשלךשאמריקהמופלא,שלג

דולריםלסרסורימשוכללסופרמרקס;
עמ'ויסמן',וולסבלילה. 2 '( " •••צענjויים?

 ,) 61<עמ'הנפש''אבלהבא,ובשיר .) 60

הדימוימופיעבאמריקה,כללעוסקשאינו
לוחמיםכמותבואהנפש.""אבל

שמורתגדרותעלצודקים;אינדיאנים
 " ..•סבע
בשירתמפנהנקודתמצייןעלווההספר
לסוכתהיבסדורהשפעתעזיבת-פלד

אוליהשיריהמבנהלירית.סבעשירת
מודרנייםאמריקניםממשורריםמושפע

 •.איאיאוויליאמסקולרםכוויליאם
"כנען"מקומי'כולווהנוףהתוכןאבלקאמינגס,

אףלשלבומתחיללכתוב,המשוררשובחרכפי
תנ"כית.שפה

מאסשלו'האניאתבצדשהניחדורבשלשירהזו
שלשיריםאלובסבע.מקלסומצאהאדםבעולם

בשורותכמוליריתהקשבהשלבנופים,התבוננות
מדמם"וצלאוהאור"בסל"לשאתהמכתמיות:

נוסהעשבמצמחת/אדמהפניעלחרוכהאדמה
נהדר'צירוףשלמיליםבשלושקציר".נסרם

האכזריהאורמוכתבארץקיומוכלאתפלדמתמצת
חזקצירוףובהמשךהאור",בסל"לשאתשלנו:
העשבאתהיסבשמתארנוסה","עשבנוסף:

הפתוחיםמהשטחיםריבםהמאפייןוהעיקשהמכוער

פה.שלנו
שללכלבומוקדש ) 1987 (כנענילילההספר

שםבסבע.ההתבוננותמגמתאתוממשיךהמשורר'

הואלארצו:המשוררהתייחסותעלמעידהספר
וחוזרפהשהוקמההישראליתהמדינהאתעוקף

מתפיסתנובעהדברכנען.ארץהתנ"כי,למקור
למשל:הכלב,לעומתכישלון'הנושהאדםמוצא
שסיח;עלמנמנםשחוריםכתמיםמנומרלבן"כלב
 .) 95עמ'היער',אל('מוצאהחלון"במצחוהרים

בהלסמוך;ההרנסןעלינפתחההלילה"כלאו
אבלמה;אהבהבליהחייםמהחלומי./זרעי

העוףעםקמתיממועקה;חופשישם/בהרים;

פסגותעלמרקדפרא;ככוהןשמשואתאהמצויץ;
עכשיו;יודעשאניבעדנהאבל .•.הצהובבעירומו

 " ..•הרהוריםנוצותמפריחשבורמצחהואסלעגם
רבותיפות,שורות .) 98-96עמ'כנעני',<'לילה
לסבע,האהבהאתויסמןמוולסלוקחפלדעדנה.

מלחמתלנפגעידבומהכנען.בנופיאותהומגשים
שבחרופגועיםכההיוהמלחמהשבסוףוייטנאם,

הדוברלציוויליזציה,לחזורולאיבערותלהישאר
שייכותשלבעדנהובוחראדםאהבתעלמוותר

נע.לס
עתיק''זמרהמשורר'שללכלובהמוקדשיפהובשיר
"קרבהחייםלבעלגדולהאהבהנחשפת ,) 100<עמ'
אתהלילהמןעבורורוקןהאור;אלהכלבאת

אשרהמדורהומשתפזלו;ומשיוחםהקור;
למקבץהאזןהחומקת/צלליתואתהבערת/
אוזניו;יפשילבההדרךהנה,/הקצוובת./ניבחותיו

מסה;מעלהרגונופיקתיניעהחסוב;ראשויסה

לך;אשרהזהבבאוזניוילאטלסתותיו;יפער
האור;אלהכלבאתקרב ; •..אבות-אבותיועלילות

 " ...שעתובבואלו;הנח
עצמומגדירהכלב,ידידובעזרתהדורב-משורר'

הקפה"בתיהאורבניים:למשורריםניגודידיעל
אוסומסיים,משורריםקרקוריעכשיוהומים

אבל-להשכירצייריםתרבות,של;קומיסרים

במחתרתמרגדיםבחושךעובדיםכאן'/אנחנו;

 ,הריופיע,/הואמעסעודלעמלנו:;שכרוגם;
מדליק ,השחרריקודהנה •..אורשלחרישיתזרימה
 " ...פרחשפתי;עלאורכמבעממולהרכסאת

 ,נכחדכזןהמשורר .) 116עמ'כנעני',<'לילה
הר.עלאינדיאני

ביקורשיריבצד ,) 1990 (וגעגועיםלחםבספר
 ,מיסעלהמשוררשלמיסכושאינםגן-כלזן'ברב

ב'אניכמולירית,סבעשירתלהתגבשמתחילה
אומר:אנייער;רואה"אני :) 139<עמ'הר'רואה

רוחציפורים,צויחתאותיעשהאלוהים,/
אותיעשהואומר:גשם;רואהאניבאמירים;/

אלוהים,/אומר:אניהר;רואהאניוזורם;/צלול
הר".אותיעשה

מתחזקת ) 1999 (נהדרתארץשובךרבושבלום
זואולםרליגיוזית,סבעלשירתהמעברמגמת
נדפסולאשעדייןהשיריםבמקבץלשיאהמגיעה
מקום"."מראההכותרתתחתהמכונסיםבספר'

שיריםכמהלצרףנהוגמקיפיםמבחרלספרי
ובייחודלקורא,"בונוס"כמעיןלאחרונה,שנכתבו

אבל .המשוררספרישלרובברשותויששכברלזה
"מראההכותרתתחתזה,למבחרהמצורפיםהשירים

<פרספלדעודדשליצירתופסגתאוליהםמקום",
בכתביהופיעוכבררובםהמוקדם>.ליום-הולדת

שלהטבעששירתלראותהיהוניתןלאחרונה,עת

סופיתנפרדפלדיהלומי.לגיבושהגיעההמשורר
ואבלאסתרוחורבגינסברג,ומאלןויסמןמוולס

הארץנופייפיאתבתארוהמוקדם,ישורוןולאבות
היהניתןשאדבה.לבתוליותובגעגועבתמימות

קוצרמפאתאבלבמקבץ'השיריםרובאתלצסס
מייצגים.בכמהאסתפקהמקום

כרבהופיעפלדבשירתהרליגיוזי-דתיהאלמנט
בשיריםאולםושם,פהובצבץוחזר ,הדרךרבאשית

לאלבההקירכשתחושות ,דומיננטיהופךהואאלו
"לפעמים;בסבע:השהותבחווייתתמידשלובות

<ממעמקי 1הסבעשלביבת;-הכנסתתפילהתוך
חושבאנימרחקים)/מורסותרגלי /,קראתיךיער
לדעת/עצמה /המנדל"נתהסרנההארץ;על

מבניובןאוהלים;יושבפעם;שאוליויודע/
חולםלא;הזהבמקוםנושם;הייתילאהניבאים;

הכנסת"יבת .) 225עמ'כותרת',<'ללאאור"מזבחות
העורבתהתחושהאתהממצהצירוףהנוהסבע",של

נפתח ) 226<עמ'מקום''מראהוהשיר .אלובשירים
כדירבותשניםדרושותאבלפשוס,סבעבתיאור
ככובדההר"כובדכזו:כתיבהלפשטותלהגיע

לבניםרקיעוצהריגדולה;יראהבו:המתבונן
 " ..•חרמון-סבאמרגלות

רחש"מהכולו:אתשאצססנוסף,יפהקצרושיר
קריאתבעלווה;מרשרשרוחמהבקמה;עובר

רובץבשלפריבואכה;נוסקתמעדנות;שחרור
זמירותנעיםחושך;מארצותהנה/עץ,צמרת;

כנף;אוושתשםיום,/צהריחדר'/צוהריבוא/

('מהבתפילה"עומדפרפראור;הרשת:;בחרירי
שורותשלבמוסיקה .) 232עמ'בקמה',עובררחש

ליריסבעתיאורנוצרזולתוךזוהנוזלותקצרות
בתפילה".עומד"פרפראור;-בסופוששיאו ,עדין
מקום.מראהשלמיסכוהןגדולותפואמותשתי

הארץביפי'ראינו-והשנייה'הרים',-הראשונה

הבאות,החזקותבשורותהנפתחת ,) 250<עמ'הזו'

שלהדמיםאירועירקעעלנכתבושאולי
פההדמיםאירועיאתהמשיכושרקהאינתיפאדה,

מלחמתיאירועמאזכרתאינההפואמהאבלבכלל:
בשורות ,ליריסבעלתיאורינצמדתאלאספציפי'
שאלוהיםהזוהארץביפי"ראינודווקא:ארוכות
מלחמה;לתעתועיחרופהשפחהוהיאבהשורה
יצהיב,שינייםלרוחכקוץקודחשמששדהמיםבאין

 :עליהםהכורתשאימתויערות/ואדיותהרים
ביתזההאלה;באבניםהעונהההדמהגלעד;/
מקוננותבאורההולכיםשנשמותהסבעשלהתפילה

ארץ'זעקילאאבל;עלינו'שלהןהתמידבצערוב
כקשתממסרהבמימפזזאורכתםהריאהובה':

שקלאשרבזעקתולאבחמלה;יבוא,עשבבענן
ועורגתחרישיתעדנהאםכיירעידוארץספיואפר

פלדעודדשלהדוברעברארוכהדרך " ...לוטפת
לוברגנותהבזונואש,זועםכצעירהדרך'מתחילת
הכואבהרליגיוזילדוברועד ,במצוקותיוושקוע

והאלוהים.הסבעאתואוהבהאדםבניסבלאת
 ,דברפתחהמבחראתשיקראלמימצפההזווהדרך
שלהדרךבאמצעתחנהרקשהואלקוותשיש

 •המשורר.

גלעדיוכל

 2006-אוגוסטיולי
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