
ברברי·שיראחר'פרדוקסליבשיראולימצויהוהתשובה
 :אקזיסטנציאליסטי

קיר iJאלד~רלאשמעולםמירק
 .> 187<עמ'ע;~האינושהקירלטעוןאי wר

אלנושהביןכפיאינסופית,סיזיפיתבהתעקשותזאתעושיםכלומר'
סיזיפוס.שלהמיתוסבספרוקאמי
אורפזמסכםיצירתושלוהסיפוריתהפילוסופיתהתמציתשאתאפשר
הבאות:השורותבארבע

 "ו~:האדםאתאלוהיםעשה"אשר
ם·~קעצמועושהוהואבזה,עומדאינוןם ttך

שתבוא.לס~להוקורא
 ) 179<עמ' .ה;~~סובאההחמלה.ובאה

עליאדםחייכיאורפזיודעהאנושיהטבעשלעמוקההבנהמתוך
ממעל'שיורדתאלוהית"ישרות"איזומתוךמתנהליםאינםאדמות
שמתוכהמלמטה,שבנפשאנושיתעקמימותאיזומתוךדווקאאלא

אהבה.גםוחמלהגםצומחת

יצחק.תודה,

החייםרעד

וחדשיםישניםשיריםמבחרהשתוות,אתלהציגביותרהטובההדרך
באמצעותהיאעמ') 352 , 2011המאוחד<הקיבוץבר-יוסףחמוטלמאת
מתוכו.שיר

רעידות

החולם.התינוקשלסע~~ףרעד
-הצעירההסףסהגבשעלהעדינהסך~ןה
-חשמל ת~~אחוזהקזקי~ה
~ליס·האהובלרוכבמחכהכשהיא
פתאוםהנפרשותר~~רםזpבסנ;צ;ת

המשוגעיםבצבעיוהמכסה~רח ,רן~~לעיגול
~שף~ה. י~~,ער~יחדיוק~קים w ~וארץשמים

 .הי:iJ .rספלשלחדעד

 ) 99<עמ'נ;א! 'ר; p:נ;א ';ה

בבשרוגםחלףלאשבשירשהרעדרגיששירהקוראשאיןמניחאני

כנאמריינו'שעב"שמועה"השערמתוךלקוחהשיר .אותובקוראו
במבחרשעריםשנים-עשרמתוךאחדשהוא'תשוקה',הואעצמובשיר

נפלאיםשיריםוארבעיםמאותכשלושהכוללמשמע,תרתיהזה,הגדול

מאוד.

מכירואיניהחיים,שברעידותהחזקההיאהתשוקהשך~דתספקאין

שורותדרךלהעביריודעתאשרהעבריתבשירהכחמוטלמשורר;תעוד

הזההרעדשכזאת:אדירהבעוצמההזה"הרעד"אתשיריה,כלשיריה,

עוברחייו:שלהראשוןבחלוםכברחולם,תינוקשלבעפעףמתחיל
מבעלישניים-המרהיבהטווסזנבדרךממשיךצעירה:סוסהגבדרך

ומרעידשבשהואלפניוארץ,שמיםוממלא-שבטבעהיפיםהחיים

האהובהשלהסבלנותחסרתבקריאהומסתייםשניים,שביןהתהספלאת

בוא!"כבר'בוא"הר'

הארוסרעדאלאהמיני'במובנההתשוקהרעדרקלאזהכאמור'אבל'
שגםהמוות><יצרהתנאטוסנגדהמתייצבהכלליבמובנוהחיים><יצר

כשהיא<גםבר-יוסףחמוטלשלשירתהאבלבשיריה,מקוםישלו
כאשרהןלחיים.מתשוקהרועדתובן>אחשלוארנוןמוותעלשרה
לטיסהואיחרהכמעטשבגללה ) 36<עמ'גבינה""עוגתעלמדברתהיא

מדברתהיאכאשרוהןנפלאה") ה~י~~עף~תשל /איטיתאכילה("מרוב
שלצורהלאביהיה"הוויכוחאביה:עם ) 215<עמ'"הוויכוח"להטעל

וכלמעשיהכלהתמסרות".שלצורההתלקחות;שלצורהאהבה;
הואופעםועצור:קרלהטהואפעםהלהט.אותומתוךכתוביםשיריה

ניכורמתוךולאריחוקמתוךלאמעולםדומני'אבל'ושורף.חםלהט
אירוניה.מתוךלאואפילו

כיואומר"השתוות"שמועלהספר""בשוליברשימתוכותבמירוןדן
הכוחותוהבעתי.רוחנינפשי'משקלשיווישל"בסימנועומדיםשיריו

אלהאיזונםעלעמלההמשוררתאשרמנוגדים,בכיווניםהמושכים

כמעטמצליחההמשוררת]אבל ... [אימתנייםואףגדוליםהםאלה,מול
זכים,גבישיים,לרגעיםמגיעההיאובשיאהאותםולאזןלבלוםתמיד

שמקורואותנטימשקלשיווישלרוחניים

הגדולים".בכוחותיהאלאבחולשהלא
זהוכיאומרהייתיאבלנכון'זהבעיקרו
האיזוןכלומרמאוד'דינמי"משקל"שיווי
<אבי .אותולהפרוקלעדין'מאודשלו

אלישלפרשנותואתזהבענייןמקבל
בצדכיהאומר' ) 04.02.11('ידיעות'חירש

גדולהכמיההבספרישלאיזון'בניגודאו
לפניהמשוררתשלאינטימיתלהיחשפות

סף 1 • 1-נחמוטל

- . .השrרןןת . 
וחדשיםישניםשיריםמנחך

קוראיה>.

עלרומז"השתוות"שהשםחושבגםאני

שלהסידורעיקרוןוהוא-נוסףעניין
מבחריםכדרךערוךאינוהספרהספר:

ספרילפי 'י~~~כרונולוגי'באופן
 ,) 2004-1971 (השניםלאורךהמשוררת

הספר"מדוריהספרבשערכנאמראלא
באופןכלומרנושאים",פיעלמסודרים

המשוררתהמשווה"."קועלכמוא;~קי

אובשירתה,ומאוחרמוקדםאיןכילדעתי'בכך'להדגישמבקשת
"הנושאים".שאלתאלאלה,חשובה"ההתפתחות"שאלתלאכילפחות,

הספר'של"הנושאים"אוהשעריםשנים-עשרלכללהידרשאוכללא
נושאיםלפיהשיריםאתשמציגמיכילומר'אפשרעקרוניתאבל

שעריםשמותואישית.רעיוניתמבחינהלפנינולהיחשףגםמבקש

"המקוםמשפחתית",היסטוריה"קצתמטבח","שולחן"נופים",כמו
למשל,הזדקנות',(ב'שיריכך.עלמעידיםועוד,"הזדקנות"הכואב",

רק ;באגרטל.הפרחיםשל ;צבעם, ל~~ריחם, לי;t~"כותבת:היא

 ] 274נעמ'בגבעולים." 1ףפ;~ההולכת 1ה w ~~שלקלושה~נדיפה

לזקנה>.אכזריתמטאפורה
שכבררבים>ראשון<גוףבביטוילהשתמששבההיא"אנחנו"בשער
אותהמתוךהעברית.השירהמןכמעטנמחקויותרדורותשני

תוםגםבעבריתלכנותהשאפשרמירון'מדברעליה"אותנטיות"
הערביהשכןעםמשוחחתהיאואינטגריטי'שלמותדהיינוותמימות,

מלאח.~רקירלידהזאת;הצרה"במיטה :) 186<עמ''דיאלוג'בשיר
 11לים.~פ;לאתהפךאם /ף~~~יותלעכבישים;מחילותשקערוריות

או /,~י~י IJיאאותי'לדעת~אסהאם /הזאתוהקשההצרהבמיטה

~ ,! 
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 ,ישירדיבורהלאה.וכןהכותל?"אתעולליראשואתראשי;את ץ~~?
משיריהשמבחרזכתהבשלודווקאאוליהצדדים.שני,מצדמתפשרלא

לאשככמעטמה ,מצרימו"לביוזמתבקהירויופיעולערביתיתורגמו
כותבתהיאלבכובשתוםבאותואחרים.ישראליםמשורריםלוזכו

אואם,מורה,<שלגידמתמורה,אצבעעל ) 202<עמ' 'ה.פ'בשיר

 :"'הפהראשון:;הדיבראתלי;ומורהלעומתימזדקפת"היאמטפלת>:

אומרמתרונןילדיםבשירכמו ) 206<עמ'הכנרת'מפלס'עלהבשיראו

גשםשלנו;גשםהמוןירדשלנו;הכנרתמפלס"עלההבתים:אחד
לבדה,כמעטנושאת,היאזה,בשערכינראהעברית."היאאמוששפת

לשאת,רוצהלאכברשאישהעברית,השירהשלהדורותמשאאת
מרתקת.שיריתבצורהזאתגםועושה

הקרחוןקצה

ויצירתו,חייוהמאסטרראורעתהשראוהכרכיםשני

הלפריןחגיתמאתעמ') 630 (שלרנסקיאברהםשל
העשורומאמריםמסרתשלרנסקי:אברהםוכן

הלפריןחגיתעורכות:עמ') 676 ( 1933-1922הראשון
המאוחד,הקיבוץפועלים,ספרייתהוצאתשגיב,וגליה

הקרחוןקצהרקהםת"א,אוניברסיטתקיפ,מרכז

הביוגרפיההמים.לפנימתחתעדייןשקועשרובו
שלהראשונהבמחציתרקבפירוטעוסקתהמרתקת

בעשוררקוהמאמריםהמסותוספרהמשוררחיי
בצעירותושלונסקיאברהם

זהרושםדברשלבעיקרואולם .ליצירתוהראשון

 ,לחייובניגוד ,שירתודהיינושלונסקי'שלשיצירתובעובדהמקורו
 .זוגרפיהבניומעודכןבירורנתבררהלא

מכריובפי"המאסטרו" ) 1973-1900 (שלונסקיאברהםשלויצירתוחייו

החדשה.העבריתבספרותורעאחלהשאיןתופעהאמנםהםומוקיריו'
ביאליק,שליורשוהמודרנית,הארץ-ישראליתהשירהאביהואשלונסקי

אלכסנדרגולדברג,לאהאלתרמן'<נתןחדשספרותידורשלמנהיגו
חייםברטוב,חנוךשמיר'<משהתש"חדורשלמיילדוונוספים>:פן

'טורים,''כתובים,'העתכתבישלמייסדםונוספים>,גלבעאמירגורי'

מקימןו'אורלוגין':המשמר')וביעל(ב'משמר'לספרות""הדפים'עתים,'
יצירותשלמתרגמןמתקדמת,לתרבותו'צוותא'פועליםספרייתשל

קולאאוילנשפיגל'טילארנייגין'יבגניהעולמיתהספרותמןמופת
נפלאים:ילדיםספרישלמחברםרבים:מחזותושלונוספיםבררניון

מעברהרבהחיתהושהשפעתומפ"םעםגורלואתשקשרפוליטימנהיג
ולאלפניולאכמותוקםשלאהעבריתהלשוןגאוןלכלומעללה,

המחצית"סיפורדבר:בפתחהמחברתהיטבמסכמתזההיבטאחריו.

פריצתשלהסיפורהואזה,בספרהמתוארשלונסקישלבחייוהראשונה

כותב,והתנופה,המרץמלאוהמורדהחדשןהמשוררשלסיפורוהדרך.

כדיהפסגהאתבדרכוואץהעבריתהתרבותבשדהופועלמתרגם,
שבחרמושבעאינדיבידואליסטהעברית.בשירהביאליקאתלרשת

להעלותהיררכיות,לשנותשהצליחאדםמלוכדות.חבורותבתוךלפעול
לחברהולהוכיחהציבוריהיוםבסדרמרכזילמקוםוהסופריםהספרותאת

פחותלאחשוביםהתרבותיהמרכזובנייןוהספרותהסופרכיהחלוצית

הושגהשלונסקישלזומטרתוכילומרניתןהארץ.שלהחומרימבניינה

 ,) 17<עמ'חייו"שלהראשונהבמחצית

פחותהביוגרפיהשכאלה,מרשימיםחייםקורותלאורדווקאאולם
עםמתמודדתאינהשהלפריןדומההשירית.ליצירתוביחסהחלטית
למותו:שנהכארבעיםבחלוףשלונסקישלהרוחניתהירושהשאלות

ועומדקייםמההיום?העבריתהשירהבמפתשירתושלמקומהמהו
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האחריםדורומבנייותרשלונסקי'מדועתוקפו?ופגנתיישןומה

והמחקך?הקוראיםידיעלונשכחנזנחפן>גולדברג,<אלתרמן'
לביקורתיותררבמקוםבספרהנותנתשהלפריןנדמהאףלעתים

דרכובתחילתלויעץכהןיעקבהמשורריצירתו:בחשיבותשהמעיטה
צמחשלמההמבקר :> 110<עמ'לכתוב"שתחדלוראויכישרוןבך"אין
שירתולאפיוטית"מרקחתאותווכינהאמאלאבאספרואתאהבלא

הפואמותואתבגלגלאתאהבלארבינוביץיעקב ;) 312<עמ'הלב"
אהווןהמבקר ;) 316<עמ'ומיותר"זול"חומרהוכנסשבהןהגדולות

<עמ'תפלה"פיליטונית"הצטעצעותזוכיבוהואבניעלכתבואונני
רובקשה,חיתההמוקדמתהתקבלותוכולם.התעלמודמרוי .) 437

הביורגפיהובעצםקל.לאהיהההמשךוגםנדחוספריו

מירון>לדןאחד~זכור<מלבדמשכנעבאופןמראהלא
שירתו.בהערכתהביקורתיהמהפךהיההיכן

משירתוהתרחקנומדועסיבותמעטלאלמנותאפשר

הלפריןשלבספרהכברמצויותוהןשלונסקי'של
העובדהלמשל,ככאלה.אותןשארגנהמבלי

המקראי·גםהואהגדולוהמרדןהחדשןשהמשורר
מביאליק>:יותראפילו<אולימכולםמשנאי-תלמודי

כברחיתההרבדיםורבתהעשירההעבריתששפתו

היושלודינקותאשגרסא .בזמנולקוראיםקשה

הרבימשפחתוקרוב<בחברתחב"דיבחדרלימודיו
לעומקהשירתוושכלתיכוניתובישיבהמלובביץ>

מספריוכמהשמותלדוגמה:המקורות.בלשוןרוויה
 ,) 1947 (ןקלאתעל ,) 1933 (בוהואבני-החשובים

מהמקראפסוקיםעלמיוסדים- ) 1960 (גרילאבני
 .להחמיץעלולבקישאינושקורא
פונההמהפכניתשליחותהאףעלשלו:מהפואטיקהנובעאחרקושי

ואינדיווידואליסטיתמחד'מגויסתשירהזו .אליטיסטיקהלאלשירתו
"אליטיזםהקרוימשנהבפרקכ"אבפרקכךעלעומדתהלפרין .מאידך
ההבחנהעללשמורביקששלונסקיכיומראההשן",ממגדלויציאה

נועדו"הפזמוניםכיהעובדהאתוהדגיש"שיר"לבין"פזמון"בין
איניהשיראתואילוהקהל'שלרצונולפיונתפרוולהלחנהלדקלום
אותםלבדלשלונסקישלהקפדתוהקורא'.'שלראשולמידתמזקיק

שירתושלהקוראעל"להקל"שלאכוונתועלמעידהמאלה,אלה
הרצינית.

הגדולהשיריהמכלולשביןביחס ,לדעתי ,נעוץנוסף,משמעותיקושי

שירהכספרישלאהמוקדמים,מספריורביםהבוד.דהליריהשירלבין

למעשהארוכים,שיריםממכלוליבנוייםבזמנו'אחריםמשורריםשל
הליריבשירהקריאהלעומתיחסיתקשהבהןשהקריאהגדולותפואמות

הםאבלאצלו'קיימיםכאלה,שיריםוחלקיכאלה,שיריםגם .הקצר
נגישים.פחות

אותומחזקתעודוהלפריןמסויםלניכורסיבותאכן'הם,אלהכל
מנוטרלתשירהליצורהעדיף"שלונסקיכיכותבתהיאכאשרבדבריה

שםכזאתבכתיבהנעלה.שירהראהכזאת,בשירהשרקמשוםמרגש,
שנועדהמכוונתהכבדהזוחיתה .צווארועלריחייםמעיןשלונסקי

באמצעותהרחבהקהלללבלחדורקל •כישרונואתלעולםלגלות

כזהבסוגלהצטייןיכולוהואשופע,רגשקלילות,שעשוע,הומור'
מהלמודעותלהביאביקשהשירתובכך.רוצהשאינואלאכתיבה,של

ואכזריות"ניכורכיעור'מוות,-עליולשמוערוציםאינםשאנשים
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