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  הקדמה

  

 הנחשב למבשרה לקראת מלאו חמישים ושתיים שנה להופעת גיליונו הראשון של כתב העת 2004ביוני 

 ספר שיריו  גם באותה שנה ראה אור.'דור המדינה' של יתשל המהפכה הפואטית הגדולה בשירה הישראל

 המחזאי, המספר, הלא הוא המשורר', לקראת'המייסדים של חבורת מן האבות  של אחד עשר- ארבעהה

 סגירת  יש בו משום) לקראתהמנוגד ל (חלילה, חוזר בעל השם הסוגסטיבי  הספר.אריה סיוןוהמתרגם 

ביצירתו של אחד , שית הדרךמפויסת אל מחוזות רא-מאוחרת-שיבהשל , מעגל פואטית ותמאטית

  . בת זמננו,ישראלית ה, החשובים בספרות העבריתהמשוררים

, אות שירים שהולידה יבול נכבד של מ,מהלך של למעלה מחמישים שנות פעילות ספרותית עניפה

 בעבודה  את ביטויובקשמ ,מאמרי ביקורת ותרגומי שירה, סות מ,מחזות, ןרומ, עשרות סיפורים קצרים

 המאפיינים את יצירתו הספרותית, ותטיקאנרים והפוא'הז, הרעיונות, נושאיםהשתשקף את , מונוגראפית

  עדיין לא זכה אך, מראשיתה ועד ימינו, את מדינת ישראלהמלווה בכתיבתו היוצר - של אריה סיון

   .לל על יצירתולמחקר מקיף וכו

, מושגי מפתחכמה  באמצעותאך ,  סיון אריה את כלל יצירתו של לכסותאמנם מחקר יחיד יתקשה

במידה , גבש תיזה החושפתליהיה  ניתן ,)identity local ( מקומיתזהותוnativism)  (ילידות: דוגמת

שכן ייחודו של . ר במפעלו הספרותי של המשור)deep structure ( העומקבנה השטח ומ את פני,רבה

 במקום ובזמן ,לכל אורכה, שיצירתו מעוגנת, בעובדה,  בראש ובראשונה, הוא, וכמשורר כאדם,אריה סיון

משורר ' לכינוי  זכה סיוןבשל עובדה זו. ישראליים-מקום וזמן ארץהם   אלה,ובדרך כלל, ממשיים מאד

  . )להלן, על כך (מבקרי שירתומ  אחדיםבפי' ילידי

רואה עצמו ביצירתו כמי , )1929 באוגוסט 4(אביב -  יליד העיר תל המשורר,צמו עאריה סיון

/ ִאְפֵׁשרזה הים אשר ":  הממשי והסימבולי אמיצים למקום הולדתורגשיים-משפחתייםשקשור בקשרים 

- ְּדִכי ערש בזרם/ הרדים אותי בערבים /חולותיו הלבנים/  אלמֹוִליַדיאת / בהביאו, את עצם קיומי

 אך ).8' עמ, 1963, שירי שריון ,"פרטים ביוגראפיים"( ."לנשק לכפותי/ אפילו פעם א שכחול/ גליו

, מולדתו- בכל הנוגע לזהות וההזדהות שלו עם ארץ, נחת- מידה של אי גם בכתיבתובה בעת מבטא סיון

 נחה בעבודתיהקו המ, אשר על כן .1שהוצמדה לשירתו, לטעמו, תווית הרדוקציוניסטיתואפילו באשר ל

 של בלמעלה מחמישים שנות יצירה ,מתגוונתהמתפתחת וה , מאפייני הזהות המקומיתיהיה להצביע על

  .המשורר

 היא אמנם מאפיין תמאטי הכרוך ביצירתם של משוררים ישראליים )'ילידות'או  (זהות מקומית

, למשל (םבני דורות קודמיומהם  ,)משה בן שאול, משה דור, למשל(בני דורו של סיון מהם , נוספים

 בשירה 'ילידיים' המשוררים הבחינים בין פלגשאף מ יש מן המבקריםו). 2חיים גורי, אסתר ראב

דוד אבידן ואחרים , דוגמת נתן זך, 'יםאקזיסטנציאליסטי'המשוררים פלג ה לבין ,הישראלית החדשה

וגעים הן לכתיבתו הנ, ון קווי ייחוד תמאטיים ופואטייםלאריה סיאך , )שבחלקה תופרך בעבודתי, הבחנה(

  . את ביטויים בחיבורי והללו ימצאו,  והן לכתיבתו הציבורית,האישית

                                                 
 ).1988(בראיון ללאה שניר וורדה גינוסר , כך סיון." דת מהנראה לי סתמי במי' שירה ילידית'המינוח " 1
חיים גורי לדור , ישראל-מציג את אסתר ראב כשייכת לדור הראשון לילידות  בשירה העברית בארץ) 63' עמ, 2008(חבר  2

 .בני הדור השלישי לילידות, לדבריו, ואילו משה דור ואריה סיון הם, השני
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  מבוא

  האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה                                                                                      

     נו אלא תבנית נוף מולדתוי האדם א                                                                    

  )שאול טשרניחובסקי                                                                                                 (

                                                                                                           

   ומטרתותיאור שדה המחקר. א

  

) 1929, יבאב- תל( מכלול יצירתו של אריה סיון את, במבט סינכרוני, מתאר וממפה, זה מקיף מחקר  

,  ובסגנון התמורות בלשוןאת, במבט דיאכרוני , חיבורי גם בוחן,בה בעת  אך.בפרוזה ובדרמה, בשירה

יה סיון הוא בראש ובראשונה  שכן אר- של המשורר גיה ובאידיאולובתמאטיקה, בפואטיקה ובפרוזודיה

תכליתו העיקרית . בת זמננו, הישראלית ,י ואותנטי בספרות העברית עד לכינונו של קול עצמא-משורר 

היא לחשוף את תהליכי התעצבותה וגיבושה של , הסינכרוני והדיאכרוני גם יחד,  של המבט המשולב הזה

  ).  2004 – 1948( של אריה סיון זהות מקומית ביצירתו הספרותית

 שטח ומבנה העומקהיא פני ה )הזהות המקומיתאו (' ילידות' שה,בבסיס המחקר עומדת הטענה  

, בעיקר,  מגדיר סיון,  כיהודי וכישראלי,אמןככאדם ו,  שכן את זהותו. סיוןשל אריההספרותית ביצירתו 

 הממשיים אליהן הוא נקשר במהלך חייו שמתוכן הוא צמח ו,ישראליות-באמצעות הטריטוריות הארץ

הות פשוטה וחד  אין מדובר בז,על כך מצביעה עבודתיגם ו, ויחד עם זאת). ת אוטוכטוניתזהו (והסמבוליים

עד להפיכתה  - קבועים משמרת יסודות מקומיים  תוך שהיא -מתפתחת ומתגוונת אלא בזהות , מדיתמ

 .  מורכבת ורבת פנים, רפלקסיביתלזהות

, ושירתו היא ממיטב היצירה הפיוטית, סיון הוא מן האבות המייסדים של השירה הישראליתאריה "  

, פרס ביאליקמנימוקי ועדת השופטים ל" (ישראל-שנוצרה בעברית בחמישים שנות קיומה של מדינת

 על - אריה בומשטיין, אז -כתב אריה סיון " מסע לילי"את שירו הראשון ). ח"תשנשהוענק לאריה סיון ב

 בפברואר 20- ב דברפורסם במוסף למגויסים של העיתוןוהשיר , 1947/48בתחילת חורף , י עדותופ

- בשלשההראשון בהם הוא . ירה משל המשוררעשר קובצי ש- ר ששהמאז ועד היום ראו או. 1948

ובו מקבץ משיריהם של שלשת המייסדים הבולטים , )1953(ג "שהופיע בתשי, שלושה פרקי שירה

, יחור מהובא, אחריו. נתן זך ואריה סיון, משה דור): פי סדר הופעתם בקובץ-על(' אתלקר'בחבורת 

, )1981 (אישרורים, )1976 (נופל לך בפנים, )1969 (ארבעים פנים, )1963 (שירי שריון: הופיעו

 מבחר שירים מתוך ששת ספריו -  ארץ מעלה, )1986 (חיבוקים, )1984 (לחיות בארץ ישראל

 גבולות החול, )1989 (כף הקלע, )1988(אליו התווספו שלשה שירים חדשים , ברהראשונים של המח

אשונים של  מבחר שירים מקיף מתוך עשרת ספריו הר– ערבון, )1998 (א מוגןדייר ל, )1994(
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  שירי–על ים ועל חול, )2007 (קיטועים, )2004 (חלילה, חוזר, )2002 (השלמה, )2001(המשורר 

  .3ספרים קודמיםשכבר ראו אור ב,  מבחר שיריםון כוללהאחר; )2009 (אביב- תל

 כחמישה עשר, שיםי בשנות החמישים והש, סיון אריהפרסם, שהם עיקר יצירתו, וסף לשיריםבנ  

, וגם תוך חריגה ממנו לכיוונים ליריים, 'דור בארץ'בנוסח הריאליסטי של ספרות , צריםסיפורים ק

, "מות הזקן", "מעלה הכרמל", "דוד ושושנה: "הסיפורים דוגמת. נועזים לזמנם,  וארוטייםסוריאליסטיים

 וכן עכשיו, הדואר, בצרון, לקראת: ים של הזמןנתפרסמו בכתבי העת הבולט, "מותו של סבא הרמן"

 ואינם מוכרים ,לא כונסו בספרש ,לואחדים מן הסיפורים הל. במדורים הספרותיים של העיתונות היומית

  . המסתמנת בהם בהקשריה של הזהות המקומית,עיקרב,  בעבודתינידונים, כלל

חיבר אריה סיון גם ,  עליהם במדויקבמועדים שלא ניתן להצביע, במהלך שנות פעילותו הספרותית  

ל קרשי מרבית המחזות לא הועלו ע. שחלקם אף לא שלמה כתיבתם, )ששה במספר (סידרה של מחזות

שבמרתף , לארכיון הישראלי לתיאטרון) נת כתיבהמכו( שלהם 'כתב היד'והם הועברו בגירסת , הבמה

רוויו ("סאטירה חריפה , "44מילכוד " הוא הבולט במחזות. 4אביב-באוניברסיטת תל, ספריית סוראסקי

שעניינה בשאלה האם היישוב העברי בארץ עשה כל אשר לאל , )כלשון מחברה, "עם פזמונים והפרעות

כנגד , ם ביתר מחזותיו של סיון בולטת מגמת ביקורת ומחאהג. 5כדי להציל יהודים בתקופת השואה, ידו

בין עבר ,  ואופייני לפואטיקה של סיון,תוך ערוב מכוון, בחלקם, סדרים חברתיים ופוליטיים בישראל

אין , 44קיץ למחזה ) 12' עמ, 1989(פיינגולד זכור קצרצר בספרו של למעט א. מקראי להווה אקטואלי

  .6ממלא חיבורי מגם חסך זה. יה סיוןטית של אראלכתיבתו הדרמבביקורת הספרות התייחסות 

 אדוניסבשם ,  פרסם אריה סיון רומן בלשי יוצא דופן, של המאה שעברה בראשית שנות התשעים  

 זהו רומן ,שכן, גם ליצירה זו נגיעה ממשית לנושא עבודתי. איננה נפתרת בסיומושהתעלומה בו , )1992(

עלילת סיפור . שני זמנים שוניםב, יות מובהקותאביב-  תלבטריטוריותשת שעלילתו מתרח, בגוף ראשון

  מתרחשת,החשוב יותר, בעוד שעלילת הסיפור הפנימי, המסגרת מתרחשת בימי מלחמת המפרץ הראשונה

במרכז עלילת הרומן מסע החיפושים של הבלש העברי בן חורין אחר דמות . ראשית שנות השלושיםב

 עבור גיבור ת עצמי זהותחיפושזהו גם מסע של ,  במקביל.ניסט זכריה יוליןהקומו, המסתורין האבודה

י  שבין דעיכה להתעוררות מחדש במישור האיש, והזדמנות לדיון מרומז במתח הדיאלקטי,היצירה

 בלב לבו של  גםנושאים אלו מצויים).  כמובן, איננה מקריתאדוניסבחירת השם  ( כאחדוהקולקטיבי

  . במהלך למעלה מחמישים שנות יצירה, לכינון זהותו כאדם וכאמן עצמו אריה סיון שערך,הספרותיהמסע 

.  במוקדו של המחקרוזו עומדת, ירהאלא בש, אף לא בדרמה, איננו בפרוזהאך לוז יצירתו של סיון   

נתן , לצידם של משה דור) 1954 – 1952(' לקראת'אריה סיון הוא אחד המייסדים של חבורת , כאמור

                                                 
 .ה אינם כלולים בקורפוס המחקר של חיבורישני הספרים האחרונים ברשימ 3
שחוברו על ידי אריה , )חלקם טיוטות למחזה בלבד(אביב מצאתי ששה מחזות -בארכיון התיאטרון הישראלי שבאוניברסיטת תל 4

  .על מועד חיבורם, באופן לא מדויק, ורק לגבי חלקם יכול המחבר להעיד, המחזות אינם נושאים את תאריך כתיבתם. סיון
נשק -שביתת, המהפכן האחרון, )כך נקבר הכלב: תחת הכותרת, בגירסה נוספת, מופיע גם( נבות: לן רשימת המחזותלה

 .מה אתה ירמיהו, מסתערבים, )44קיץ : מופיע גם בגירסה מקוצרת תחת הכותרת (44מילכוד , פתאומית
כתסכית , הוקלט לשידור, ם של המאה העשריםבראשית שנות השמוני, כל הנראה, שנכתב,  44מילכוד  מחזהו של אריה סיון 5

וגירסה ,  נמצא למחזה גואל2004רק בקיץ . לא שודר מעולם, ככל הידוע, אך, 1985בפברואר , על ידי שחקני הבימה, רדיו
 .44קיץ : תחת הכותרת, א"על ידי סדנת התיאטרון של מכללת סמינר הקיבוצים בת, מעובדת שלו הועלתה להצגה

 .ושיש להם נגיעה מובהקת לנושא חבורי,  אני דן בשלושה ממחזותיו של סיון המצויים בגירסה מלאה,במהלך מחקרי 6
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שמקובל ליחס , ) אף יהודה עמיחי ודוד אבידן,ובשלב מאוחר יותר(גרשון שקד , ין הרושובסקיבנימ, זך

; א"תשמ, מירון; 1966 ,זך: וראו(שלאחר הקמת המדינה , להם את פריצת הדרך הגדולה בשירה העברית

בראשית ).  ואחרים1998 ,שקד; 1997 ,שחם; 1988 ,בחור; 1985 ,ברתנא; 1984 ,לוין; 1983 ,גרץ

, לקראת ,במעלה, ניבים ,מבואות, עין: ה סיון את ביכורי שיריו בחוברותשנות החמישים פרסם ארי

שיריו הראשונים עמדו תחת השפעתם .  ועודבמאבק, הארץ, על המשמר:  וכן בעתונות היומית,פמליה

,  בספריוולא כונסו) 1998, שקד; 1997,  שחם;1984, לוין: וראו(רמן ויונתן רטוש הברורה של נתן אלת

שחלו ביצירתו של המשורר בלמעלה מחמישים , את ההתפתחויותש בהם ענין מיוחד למחקר החושף לכן י

  . שנות כתיבה

שירי " של אריה סיון ניתן לסמן במחזור השירים הפואמתי העצמאיתאת ראשית דרכו הפואטית   

הקובץ ראה אור לאחר ). 1956(שבו נתן המשורר ביטוי לחוויותיו כחייל במלחמת סיני , )1963 ("שריון

, ערבון(כלשונו של סיון עצמו , "תשכמותן לא יצאו ממני בשנים קודמו, שורות"ובו ' שתיקה'כמה שנות 

שנטש , זו היתה ראשיתו של מהלך פואטי חדש ביצירתו של המשורר). 268' עמ', עם הספר', 2001

-לטובת המודוס האירוני האנגלו) 268' עמ, שם" (השירה הרוסית ונגזרותיה המקומיות"בהדרגה את 

, מירון; 1966,  זך:וראו(' דור המדינה'ברוח הפואטיקה השלטת בכתיבתם של מרבית משוררי , אמריקאי

מהלך זה יתגוון ).  ואחרים2003,  אופנהיימר; 2002, וייסברוד; 2001, בוכוויץ; 1997, שחם ;א"תשמ

אך סימני ההיכר ,  בארבעים שנות יצירתו הבאותלשונית-תמאטית ופרוזודית- ויתפתח מבחינה אידאית

  .שהוטבעו אז בשיריו ילוו את יצירתו של סיון לכל ארכה, המודרניסטיים

 מבחינה פיגוראטיבית והמשוחררת מבחינה הרזה, המחוספסת של סיון המאוחר- זאיתהלשון הפרו  

גם נטייתו של ). 1963 (שירי שריוןחלה להסתמן כבר בפואימה המוקדמת ה, )free verse(ריתמית 

הבית הפרטי מזה והבניין ,  הציבורייוגראפיה האישית שלו לבין המרחבהמשורר הבשל לקשר בין הב

כאשר השירים האוטוביוגראפיים משמשים , משהו- גם אם באופן מגושם( ראשיתה כאן ,הלאומי מזה

  ).לשירים בעקבות המלחמה, בפתיחת הקובץ ובסיומו, מסגרת חיצוניתמעין כ

בעיקר מן , טקסטואליים-בחומרים אינטר שירי שריון שעשה המשורר באת השימושיין גם שוב לצח  

-לבין הווה אקטואלי ואת הלשון הספקנית,  מקראי קדוםהנטייה לבטל את החיץ בין זמן עבראת , המקרא

של להלן טורי הסיום . מגמות שקנו להן אחיזה איתנה בשירתו המאוחרת של סיון, אירונית ביצירתו

שזוף החמה / ילדי האחד/ להוליך את/ טהורות ואורות/ אקום ועיני/ קרוקר בבוובב": הפואימה

ששלט בשירת מלחמת השחרור , רודיה אכזרית על מיתוס העקידהא פ."מֹוִרָיה יכֵ ִסְב אל  /אֹוַמְנּתֹו

  . ובכתיבתו העוברית של סיון עצמו,)1999, טסלר(

: מגמה תמאטית אינהרנטית לשירת אריה סיוןשירי שריון בדן של מגמות פואטיות אלה בולטת לצי  

, החול והמדברות, םהדרכים והכבישי:  והסימבולי כאחדבית של המקום במובנו הממשינוכחותו  האינטנסי

יחד עם טריטוריות , שנוכחות הקבע שלהן ביצירתו של סיון,  כל אותן טריטוריות- הנחלים והימים 

  ).להלן, כך-על(' ורר ילידימש'זיכו אותו בתואר , נוספות

תמאטיות הפכו לטביעת האצבע הרטורית -פרוזודיות והפואטיות-הלשוניות, כל המגמות הללו, ובאחת  

 :ים העוסקים  בנופי הארץ ובאקלימהשגם בספריו הבאים יקדיש חטיבות נרחבות לשיר, של המשורר
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, אביב עיר הולדתו-יפות ברורה לתלתוך מתן עד, בכפריה ובעריה, בהריה ובעמקיה, במדברותיה ובימיה

). 'לקראת'בחבורת צמיחתו ( וראשית אמנותו ,)בה רכש את השכלתו האקדמית(ולירושלים עיר תורתו 

בשירתו נמצא גם ביטוי לארועים ההיסטוריים והפוליטיים המרכזיים בתולדות היישוב העברי המתחדש 

שירי המחאה . ערבי-ות ישראל והסכסוך היהודימלחמ, הדי השואה, כיבוש הארץ ובניינה, העליות: בארץ

נחשבים ) 1989 – 1987 (ותקופת האינתיפאדה הראשונה) 1982(בות מלחמת לבנון של סיון בעק

פוליטית זו מעוגת היטב -מגמה מוסרית. הותלפסגת יצירתו ולחלק חשוב משירת המחאה הישראלית בכלל

  שלבית במרביתכפי שהיא משתקפ,  אריה סיון של,דמוקראטית- סוציאל, ניסטיתאבתמונת העולם ההומ

 של המשורר המסכם את תגובתו, )1989 (כף הקלעך היא בולטת במיוחד בשירי הקובץ א, יצירתו

, "כתיבה וחתימה: "בשירים דוגמת,  בשלהי שנות השמונים של המאה העשרים'שטחים'לאירועי הדמים ב

   . ועוד"הפך שיש לו שני סיומים חלופייםשיר מת", "אני מוחה", "טרגדיה", "ברחש", "הבוקר"

הרי ,  זו בזווגותשכן השתיים מז, האישית של סיון לזו הציבורית גם אם קשה להפריד בין כתיבתו  

שראשיתה עוד בתקופה , שירת אהבה ארוטית ונועזת הלירית של המשורר שניתן לזהות בשירתו

היסוד ). 55 – 54' עמ, 1953, אביב-תל, הפמלישנתפרסם ב, "חדרנו"השיר , למשל (שלו' אלתרמנית'ה

ת מתוך תערוב, הלירי ניכר היטב גם בשיריו האוטוביוגראפיים של סיון בהם חוזר הוא למחוזות ילדותו

, למשל, ראו(ישראל בתקופת השואה - בארץ' חיים הטובים'הכרוכה בלית של ערגה ואשמה פראדוקס

). 58 – 51' עמ, 1984, בארץ ישראל לחיות :בתוך, "שניה מלחמת העולם ה–על חטאי "המחזור 

שניצני הבוסר שלה כבר בתקופת , פואטית של המשורר-ליריקה חושפנית מצויה גם בשירתו הארס

אך בהמשך , )ב"תשי, אב, ירושלים, 2' מס, לקראתבתוך , למשל, "עת השירושו("הראשית של כתיבתו 

קא בשירת המחאה ומשתלבת היטב דוו, יוןתופסת נתח משמעותי בכלל יצירתו של ס, מתפתחת זו מאד

יסודות  ). 77 – 73' עמ, 1989, כף הקלעמתוך " משך הזרע"המחזור ,  למשל,ראו(הפוליטית שלו 

 , דווקא,כרהמפגש עם נופי נ.  שונות באירופהבערים, ליריים מובהקים מתגלים גם בשירי המסע של סיון

טיול  ",למשל, ראו(העומדת כאן למבחן מחודש , יתדמשמש אותו ככלי לבחינת זהותו הישראלית והיהו

מדרך , בספריו האחרונים של סיון מתגלית). 19 – 15' עמ, 1981, אישרוריםמתוך , "באירופה הגרמנית

ואף המוות הצפוי לו , הזיקנהחוויות , שמוקדם הוא תחושת הזמן החולף, נוכחות בולטת לשירים, הטבע

  ).2002, השלמה :טעון בעל השם הספר השירים, וראו(

הבשילה , קביאך רצוף וע, בתהליך איטי. ןאך לא על התמאטיקה לבדה תפארתה של שירת אריה סיו  

כרבים וטובים מבני , המשורר שהחל את דרכו האמנותית. ופואטית  אידיאית,יצירתו מבחינה לשונית

מונוליטיות ' כנעניות'ות וכמשורר בעל נטי, )1977, שחם(כאפיגון של נתן אלתרמן ויונתן רטוש , דורו

 לעצמו הסגנון הפרוזאי אותו אימץ, ואולי בגלל, למרות,  עד מאד והעשירהכיוונן את לשונו, למדי

, גווניה- לשון שירתו של סיון עשויה מכל רובדי השפה העברית לגוני ":בהדרגה מתחילת שנות הששים

 ועד הלשון העברית ,לדורותיהדרך מורשת השירה העברית , למן הפסוק המקראי והמאמר התלמודי

  ).'מנימוקי ועדת השופטים וגו" (האידיום העכשווי והסלנג, המדוברת

נראה (לשון מטאפוריים - הוא ממעט בציורי,סי אינו מצטיין בעושר פיגוראטיביני הטיפווסיוהשיר ה  

 בעל אך הוא, )החקיינית של יצירתו-כאילו המשורר נמלט מכל מה שמזכיר לו את תקופת הראשית
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הוא גדוש , בנוסף. שבוריםהוא חושף לעיתים מבנים תחביריים גם אם , תשתית סיפורית מפותחת

בשימושי לשון , בעבר ובהווה, באלוזיות אל כל תחומי התרבות העברית והכללית, באנאלוגיות מפתיעות

 סיון לא יימצא ייחודה של יצירת,  יחד עם זאת.ובנטייה לסיומי שירים מפתיעים ודרמאטיים, פוליסמיים

שאינן , אף לא בתחבולות הרטוריות, האישיים והלאומיים כאחד, שהוצגו לעיל, בעצם בחירת הנושאים

ואפילו לא בעמדת המחאה , )גם אם האינטנסיביות של השימוש בהן אופיינית לו(ייחודיות לשיריו 

בישראל את שיח השמאל מאפיינת ... רגישות מוסרית ":שהרי, ניסטית הגלומה ביצירתואהומ-המוסרית

, ועל כך עמדו ,ייחודה של יצירת סיון). 399' עמ, 2003, אופנהיימר" (בכלל ואת שירת השמאל בפרט

  .של המשוררביצירתו  ,ילידית, מקומיתהוא בדרך בה מתעצבת זהות , יצירתומבקרי , במפורש או במרומז

גיאוגרפיות , מיתיות: שונותל יצירת סיון אל טריטוריות  זיקתה העמוקה שמחקרי מצביע על  

-יהודית-כדרך להבניית זהות עברית, )ישראליות-יטוריות ארץבעיקר טר (סטוריות ועודיה, מקראיות

 כבעל זהות מצטייר המשורר ביצירתו, מחד גיסא. רפלקסיבית ואמביוואלנטית מאד, ישראלית מורכבת

 שהיא גם ארצו ,אל ארץ אבותיו, הולדתוכמי שמקושר באופן עמוק ובלתי מעורער אל נופי ו ,אוטוכטונית

 1984 ,ישראל לחיות בארץ, "אני בסך הכל"( "ולא בזכות אבות, יש באדמה הזאת/ גם לי חלק"... :שלו

על מקומו ברצף תולדות , בפיכחון אירוני, כמעט לכל אורך יצירתו, תוהה הוא, מאידך גיסא ;)97' עמ,

, למשל, וראו(הסיפור הלאומי הקלאסי מרצף  היותו חלק די כפירה בעיקר הציוני שלכעד , העם והארץ

  ).1989, כף הקלעהפותח את הקובץ " פארן"קלראטיבי השיר הד

שהתפתחה משנות החמישים ,  גם את מקומו של סיון ברצף השירה הישראליתחנתוב עבודתי  

 משה בן שאול ,משה דור, אריה סיון: ילידי דוחקת לשוליים את משוררי הזרם התוך שהיא, המוקדמות

בהן זכה , עד לפריצת הדרך המשמעותית של סיון בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים, ואחרים

, לטוין; 1985, ברתנא; 1984, שמיר; 1984, לוין: וראו(הוא להכרה של ממש בערכה של יצירתו 

  ).ואחרים; 1998, לאור; 1997, דוד-בן; 1993, ויכרט; 1990, שיינפלד; 1989, שפר; 1990 ,1988

מחקר  כר נרחב לזימנה עבורי ון של אריה סי שכתיבתו הספרותית, אומר, לסעיף זהסיכוםכ  

 של בפרספקטיבה  ,פואטי של יצירתו- תמאטי- שטר ולתבנת את השפע הלשוני למשתכליתו, אנאליטי

 מה .ירתו ביצ מעקב שיטתי אחר דרכי התעצבותה וגיבושה של זהות מקומיתומתוך, עשרות שנות יצירה

רחבים  היא נחלת מגזרים , ובערכו כמשורר,ההכרה בחשיבותולמרות שש, מדובר ביוצר, שכאמור, גם

בבחירה בין המוקד ש ,אצייןעוד  . למחקרים של ממש על יצירתו,עדיין ,הוא  לא זכה,בביקורת הספרות

עיקר , מדרך הטבע, כןש ,לזה האחרון בעבודתי ניתנה עדיפות,  סיוןיצירתחקר ב, הפואטי למוקד התמאטי

 , ועם זאת.של אריה סיוןהספרותית  ביצירתו , ובדרכי התעצבותהבזהות המקומית  הםמעייניו של חיבורי

  . בעבודתי לכול אורכהפואטיקה של אריה סיון משולבותרטוריקה ולעות לתובנות הנוג
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  הרעיונות המנחים וההיפותיזות של המחקר  . ב

  

כפי ,  על גישות סטרוקטוראליסטיות בחקר הספרות, בעיקר,בורי אני נסמךכמצע תיאורטי בסיסי לחי  

מכלול יצירתו של ): "26' עמ, 1994(שנוסחו באופן ממצה במחקרה של נילי גולד על שירת יהודה עמיחי 

רכיבי המערכת אינם שווים זה לזה ... המשך ופיתוח, המשורר מציג מערכת דינאמית בעלת ראשית

כדי לעמוד על התפתחות שירתו של .  והם מקיימים יחסים הדדיים של הארה והזנה,בגודלם ובאיכותם

, לתקופותיה.) ה. ש–וגם התמאטיים והאידיאולוגיים (על החוקר להכיר את מרכיביה הפואטיים , המשורר

ולנתח את , שבאמצעותם מחליפים מרכיביה פנים, לזהות את התהליכים, לבחון את שלבי ההתפתחות

  ."פקודם של מרכיבים אלוהתמורות בת

שיצירתו של סיון עברה תהליך , האחת היא.  מונחות שתי היפותזות משלימותבבסיס מחקרי, למעשה  

התפתחות זו , משהו-ליאסשבאופן פרדוק, האחרת היא. במהלכו שינתה פניה והבשילה, של התפתחות

או ( מיתוס אותו אני מכנה, ועמוותרת על גרעין תמאטי קבננה אי, הנפרשת על פני למעלה מחמישים שנה

  . לכל אורכההמלווה את יצירת סיון) 1979, פרי(עומק -מעין מבנהשהוא , הילידות) מיתוס-א

  :בשלשה גורמיםקשורה , מחקרימראה כך , ות ביצירתו של אריה סיון ההתפתח,זאת ועוד  

  . השקפת עולמו והביוגראפיה הייחודית לו, אישיותו של היוצר  . 1

  .שבה חי ופועל המשורר, )והעולמית(חברתיות ופוליטיות בחברה הישראלית , ות היסטוריותתמור  . 2

התמאטיות , שינויים עמוקים בנורמות הפואטיות, קרי; דיגמות במערכת הספרותיתאחילופי פר  . 3

אך בה ', משועבד'אליה הוא , במסגרתה יוצר האמן, והאידיאולוגיות השליטות ברפובליקה הספרותית

 ).(Bloom, 1973  כדי לשרוד בתוכה,  בתוכה הוא חייב לעצב לעצמו דרך וסגנון ייחודי לו,בעת

  :בשני מישורים  במחקרינבחנים, שחלו בשירת אריה סיון, ינוייםהש

, שמאפיין את יצירתו המאוחרת של סיון, פואטי-פרוזודי-הגיוון הלשוני: אסתטי- המישור האמנותי. א  

  .בהשוואה לזו המוקדמת

בעיקר בעת המעבר , השינויים הדרמאטיים בתמונת עולמו של היוצר: אולוגייהמישור התמאטי והאיד. ב  

שממנה הושפע סיון , סימבוליסטית-של האסכולה הניאו) 1998, שקד( genotype -' גנוטייפ'מן ה

שאליו חבר הוא החל משנות הששים המוקדמות של , המערבי' גנוטייפ'אל ה, בראשית דרכו השירית

 - ניסטיתאכנענית בתמונת עולם הומ-עיקרו של השינוי הוא המרת תמונת העולם המיתית. אה שעברההמ

, ולא להיפך,  עומד לשרותו של האדם הממשי)היווני או האחר, המקראי(שבה המיתוס , רחיתאז

  .כבראשית הדרך

 –ישראלי  ויהודי,  עברי–העוסקת למעשה בזהותו של סיון כאדם , כדי לבחון היפותזה כפולה זו  

) סטאטיים (יסודות קבועים:  על שני יסודות עיקריים ביצירתוצביע חיבורימ, וכאמן בחברה הישראלית

 היסודות הסטאטיים הם אותם חומרי לשון פואטיים. בהתאם לתמורות הזמן) דינאמיים (ויסודות משתנים

היסודות .  שלהבני השתיה ומהווים את א,רך יצירתו של המשוררלאו, כחוט השני, ותמאטיים העוברים

או שנקודת המבט הרגשית /הדינאמיים עשויים להיות אותם חומרים עצמם בתהליכי גיוון ושינוי ו
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 נושאים חדשים –היסודות הדינאמיים הם גם חומרי יצירה חדשים . והאידיאולוגית ביחס אליהם השתנתה

  . של המשורר איכויות חדשות המתווספים לקודמיהם ומעניקים ליצירתו–או צורות ביטוי חדשות 

 כיצירה שנושאיה מעוגנים במקום ובזמן ,ידי הביקורתעל , ובצדק, ירתו של סיון הוגדרהשיצ, כיוון  

' ילידות'בחרתי בתווית ה,  תמאטית ואידיאולוגיתהיאוכיוון שנקודת המבט העיקרית במחקרי , ממשיים

)nativism( ,הוצמדה תדיר לשירתו של סיון ש)לשם; 1984, שמיר; 1981, רצבי; 1970,  דור:וראו ,

, שקד; 1993, וייכרט; 1992, מירון ושביט; 1989, הופמן; 1989, שיינפלד; 1985, ברתנא; 1984

לאחר , )והזהות המקומית(  הילידותימושג, לשון אחר . להתבוננות בהכמנוף ארכימדי, )ואחרים; 1998

, שבתשתית יצירתו של אריה סיון,  והקבועים ליסודות הסטאטייםחופפים,  מחדשם והגדרתפירוקם

 על הצורך לפרק את הדיכוטומיה הפשטנית בין מחקרי עומד, יחד עם זאת. ל אורכההמלווים אותה לכ

אותה הבחנה , עמיחי-אבידן-לבין שירה אוניברסאליסטית נוסח זך, בן שאול-דור-נוסח סיון' ילידית'שירה 

 :וראו( אל המדבר הפואטי למשך זמן רב ,'לקראת' בחבורת ידייל וחבריו לפלג ה,ששלחה את אריה סיון

  ). 1993, וייכרט; 1985, ברתנא; 1984, לוין

              

  היבטים סינכרוניים: אריה סיון כמשורר ילידי. ג

  

בני חבורתו מ  חלקושל( לסימן היכר מובהק של אריה סיון תווית המשורר הילידי הפכה, כאמור  

אך , )1970( משה דור ,ככל הנראה, את האות לו נתן. ולמושג מפתח בביקורת שירתו, )'לקראת'בקבוצת 

אך הגדרתו של  .אחריו החרו החזיקו רבים מן המבקרים עד שהמושג דבק בבשרו הפואטי ללא הפרד

מושג הילידות הוא מושג אנתרופולוגי המגדיר . כך-  איננה ענין פשוט כלמשורר כילידי ושירה כילידית

בעל תחושת שייכות גבוהה ביותר לסביבתו הפיזית , מזוהה,  בו חש האדם עצמו בן ביתאת המקום

' עמ, 1991(במאמר העוסק בהיבטים אנתרופולוגיים של ספרות המקום קובעים גורביץ וארן . והחברתית

. בקבר, בבית,  בעריסה–ומאז הוא אכן בו , הוא נולד במקום ומתוכו. היליד הוא תמיד במקום): "9

פיזי לבין המקום מקום במובנו ההממש חפיפה בין , בעיהיליד מקיים קשר ט. א כהמשך גופוום הוהמק

  ."זכרון ואמונה, של שפה, תכעולם של משמעויו

פנומנולוגיים עוסק בזיקת - מהיבטים גיאוגראפיים,  במחקר המקום שלוWalter, 1988)(גם וולטר   

 sense(שלו ' תחושת המקום'מעותיות של חייו ול של האדם לטריטוריות המשattachment)(השייכות 

of place(.גם דוב .  וולטר מקשר בין שייכות רגשית למקום לבין נסיון אישי או חברתי ארוך טווח

)Doob, (1964, pp. 18-20 טוען שהתחושה -  מושג משיק למושג הילידות-  במחקר על פטריוטיזם 

מושאי האהבה . ועל בסיס זה נוספת אהבתו למולדתו, ותהעמוקה ביותר של הפטריוט היא זו של השתייכ

האקלים ומאפיינים נוספים , החי והצומח, הנוף, התרבות, והדאגה של הפטריוט הם בדרך כלל האוכלוסיה

הבוחן ) 2009( תשוקת החלוצים דברים דומים משמיענו גם ההיסטוריון בועז נוימן בספרו .המקוםשל 

, כך- על(היסטוריים חדשניים -אשית המאה העשרים בכלי מחקר פסיכואת מפעל החלוציות הציוני של ר

  ).להלן
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המתבססת על הרעיון הציוני של שייכות העם היהודי למקומו הטבעי , אלא שההוויה הישראלית  

' יליד'ישראלי של ה-יהודי-המתח שבין זהויות מתנגשות בקיום העברי. היא הוויה בעייתית,  ישראל-בארץ

ונטולוגי בעצמם כבני המקום ואת הילידות יחים גם לילידי הארץ את תחושת הבטחון הא אינם מנ, בארצו

 ,ציונית- הפוסט,קורתית חריף יותר בגישתו הבי).9' עמ, 1991, גורביץ וארן(כמצב טבעי וחסר מודעות 

, ראשוניות(למשוואה הפרובלמטית של היטלטלות בין פרימורדיאליות ). 2008(הוא חנן חבר 

 על הטריטוריה )טינאיפלס(ערבי - ת הסכסוך היהודי חבר אקושר, לבין מסורת והמשכיות) תתיובראשי

או (' הבנייה תרבותית'אלא , עולם איננה מצב ענינים טבעי ב הילידותגם בעיניו. הארצישראלית

בלתי מתווך , טבעי- הצגת קשר אורגני: לשרת היבט חשוב בהצהרה על לאומיות"שתכליתה , )'המצאה'

 .)13' עמ, שם( ."רי קהילת הלאום וביניהם לאדמה שהם תובעים כשלהם מאז ומעולם ובאופן טבעיבין חב

באמצעות  ":ראדיגמה הציוניתבשרות הפ, לטענת חבר, רותיה פעלהלדוהילידית גם השירה העברית 

האמביוולנטיות שלה הילידות מתגלה כאן כזרוע עקיפה ומתעתעת של המבט הקולוניאלי על המרחב 

אך ודאי , יסוקולוניאלית בבס-אמץ את הפראדיגמה הפוסט חיבורי איננו מ).94' עמ, שם." (צישראליהאר

  . ראוי לאיזכור בעבודתי שלהשהמבט המפרק והביקורתי

  

 ולאומיות חברתיות, אריה סיון הוא משורר העומד בעין הסערה של המתח בין זהויות אנושיות  

ווה במלוא העוצמה את הקונפליקטים הפנימיים של זהותו הוא ח. ישראליתארצמתנגשות בטריטוריה ה

 צרוכיצד הוא ממצב את עצמו כי. מקום כמו גם את אלו של בני עמו הנאבקים על קיומם ב,האישית

  כדי לענות על שאלות אלה ראוי תחילה?ילידית ביצירתוומהי הפונקציה שממלאת המגמה ה, יישראל

  .למרכיביו' ילידות'לפרק את מושג ה

המוצמדת תדיר למשורר וליצירתו איננה ' ילידות'שתווית ה, חינה מדוקדקת של ביקורת סיון תגלהב  

  :ומקופלות בתוכה משמעויות שונות, כך-חד משמעית כל

  ).1929(אביב -אריה סיון הוא יליד העיר תל: משמעות ביוגראפית פשוטה )1

הרים , חולות וימים: ארץ השוניםיצירת סיון מקיימת זיקה עמוקה אל נופי ה: פסיכית-משמעות גיאו )2

, בדרך זו או אחרת, שמתוכם צמח המשורר ואליהם נקשר, שדות ופרדסים, רחובות וערים, ומדברים

להבלטה מיוחדת בכתיבתו זוכים נופי ילדותו המוקדמת של המשורר . במהלך חייו האישיים והפואטיים

  .יבית בעולמו האישי והיצירתיכחוויה פורמאט, שטופת האור ורכת החולות, אביב הקטנה-בתל

בקבוצת ) הארץ- ילידי(תושבים - לפלג הילידים כמשוררהשתייכותו של סיון: חבורתיתמשמעות  )3

, דוגמת נתן זך, מהגרים- הפלג של העולים מולשאול ואחרים אל- משה בן, יחד עם משה דור', לקראת'

  .יהודה עמיחי ואחרים, גרשון שקד, בנימין הרושובסקי

הנותן ביצירתו ביטוי , )תרתי משמע(אריה סיון כמשורר מעורב : פוליטית-תיתמשמעות חבר )4

הסטנדרטים המוסריים המניעים , ערבי-הסכסוך היהודי: לנושאים הבוערים בקרבה של החברה הישראלית

ביקורת סיון הבליטה אמנם את . לניצולי השואה ולדמויות השוליים האחרות, יחסה לעולים, אותה כחברה

 שסיון הפך ביצירתו לאחד ,אך לא השיתה לבה לכך, )להלן, כך-ועל(שלו  אה הפוליטיתשירת המח

כדי , 'צבר'ותרת כנגד מיתוס השירתו המאוחרת ח. בחברה הישראלית' אחרים' המעניינים של ההדוברים
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ף אפילו בתחום הנופים מעדי. החריגים, הזקנים, הזונות: לתת פתחון פה דווקא למשוגעי השכונה ונדכאיה

- ם של הנראטיב הלאומיי על פני הנופים הייצוגי- הים והמדבר- סיון ככלל את הטריטוריות הלימינאליות

  .7ציוני

 מן החלוצים בני ,יליד אל אבותיו הקרובים והרחוקיםה-זיקת המשורר: רוחנית- משמעות גניאלוגית )5

  ).ות מועדפת כדמ,יעקב(ועד לאבות האומה המקראיים , דרך חכמי התלמוד, העליות הראשונות

ואולי , ולמרות כל השפע הזה של קשרים וקשרי קשרים בין המשורר למקומו הטבעי בארץ ישראל  

:  אין יצירתו של סיון פטורה מן הפרובלמטיות של הספק,דווקא בשל תחושת השייכות הגבוהה למקום

 למעמדו מול ספק ביחס, ספק באשר לזכותו על הטריטוריה בה הוא חי, ספק ביחס לזהותו הישראלית

, ואמנם). 1998, 1987, הולצמן:  גםוראו(קידו כדובר הישראליות החדשה אבותיו וספק ביחס לתפ

ובאמצעותה , אירונית אופיינית לכתיבתו של אריה סיון כמעט מראשית דרכו האמנותית-רטוריקה נשכנית

אל אדמת גידולו , ייםהוא מגדיר בצורה מורכבת ואמביוולנטית את יחסו אל שורשיו החומריים והרוחנ

אך בעיקר כלפי עצמו ומעמדו כסובייקט , )1999, אנדרסון (אל קהילתו הממשית והמדומיינת, ונופיה

  .היסטורי ופוליטי

, על יחס של שניות כלפי מרכיבי הילידות ביצירתו של סיון ניתן להצביע בכלל ספריו של המשורר  

 לחיות בארץ ישראלהספר בעל השם הסוגסטיבי אך ניתן להדגימו היטב באמצעות כמה שירים מתוך 

מבטאים עמדה ) 71' עמ" (מכירת חיסול"ו) 69' עמ" (אחרי מאה שנות התיישבות"השירים ). 1984(

, לפחות ברובד הגלוי, ויש בהם העדפה בולטת, ישראל-אירונית מרירה ביחס להתיישבות העברית בארץ

לא , ואף לאחר מאה שנות התיישבות, גם בימיו הטובים ש,של הילידים הערבים על פני החלוץ המיתולוגי

ומתוך פשיטת רגל מוסרית ואידיאולוגית הוא מוציא את הבתים שבתוכו , הצליח להפוך ליליד אותנטי

  .למכירת חיסול

 מושג זה . אריה סיוןו של שאמנם מושג הילידות הוא מגדיר זהות מובהק ביצירת,ניתן לסכם ולומר  

 ראוי לתת את  אך.רתית של המשוררהנפשית והחב, י של מעגלי שייכותו הפואטית גם מסמן משמעותהוא

, משהו-אלא במושג פיוטי, )למשל, דוגמת מושג הפטריוטיזם(אין מדובר בתווית נוקשה ש ,הדעת לכך

  על מורכבות זו.לנטית כלפי מושאי תשוקתו של המשורראאמביוו והמאפשר הבניית עמדה מורכבת

,  סותרים ביחס למקומו הגשמי והרוחני להגיונות שיש בה ביטוי מובהק,ל סיוןבזהותו המקומית ש

   . עומד מחקרי–ל סיון  שהאידיאולוגי והפוליטי, החברתי וההיסטורי

  

  

                                                 
מה שחשוב בנראטיב ההגירה : "לדבריו. ציונית ההגמונית- מצביע על תרבות של התכחשות לים בזהות היהודית) 2007(חבר  7

אך מן הסתם רוויה ,  את דבריו על שלל דוגמאותחבר מבסס." אלא עצם המעבר ממנו אל הטריטוריה, הציוני הוא לא הים
 .מחובר מאד לים ביצירתו, בכל אופן, אריה סיון. הספרות העברית גם דוגמאות שכנגד
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   היבטים דיאכרוניים:ילידי סיון כמשורר אריה. ד

  

 ופי שהוצגכ, נטית של מרכיבי הילידותאציה סמא במושג הילידות מצריך אינטגרהמבט הדיאכרוני  

, ההיסטורי,  המיתולוגי- מרכיב הזמןוי לצרף את לתחושת הקשר העמוקה של היליד למקומו רא. לעיל

סיון הוא ואמנם אריה .  למקום של הילידניתא האורגתחושת השייכותל  הנקשר היטב–הלאומי והאישי 

מירון ; 1990, 1988, ליטוין; 1984, שמיר; 1984, לשם; 1976,  מוקד:וראו(משורר המקום והזמן 

ישראל ברבדים - בותו כלפי ארץישאינו מותיר ספק באשר למחוי, ) ואחרים2001, קודיש; 1992, ושביט

קשר , קשר לספרות ולתרבות המקומית, קשר למקרא ולהיסטוריה, קשר לסביבה ולנוף: רבים ושונים

ה של עת סטאטית וקבו שאין מדובר בשייכו,אך חשוב להבחין בכך. לערכים חברתיים ולאומיים ועוד

הולך ומתגוון ומשנה , זהו קשר שהולך ומתפתח; המשורר לטריטוריות הגיאוגרפיות והרוחניות של חייו

  . לאורך כל שנות יצירתו של המשורר,יאולוגיות והאיד המילוליות,את פניו

 המקום הוא מושג כמעט ריק"ש) 173' עמ, 1993(נוכל להיעזר כאן בטענתם של גורביץ וארן   

מסמנים , שבו אנחנו מגדירים אותו, פי האופן- שאינו קיים באופן מובחן אלא על, מושג מופשט; כשלעצמו

 חווה וסימן את הטריטוריות המוקדם אריה סיון, ובכן". וחווים אותו בפועל, בונים אותו, אותו

מועצמים מקומות כדמויות ארכיטיפיות וכ, ייםהגיאוגרפיות והאנושיות של עולמו הפיוטי כמיתוסים כנענ

 ֵקיצובני , ַלשרבים היות ֶעֶבד \,פקופק אל או אִמִּנייצאתי אל סוד הדרכים הלוהט ": רוויי פאתוס

האדם הממשי מוכפף כאן לכוחות מיתיים ). 43' עמ, ג"תשי, בשלושה, "תשובה"( "ַחָּמןשל  הקדמון

  בעיקר - עומדים המיתוסים מאוחרהלעומת זאת אצל סיון .  וחזקים לאין שיעור ממנו' מן החייםגדולים'

 מץיא /,חווהפגין כ ? יעקבאבינו/ מה עשהו...":   בשרותו של האדם הפשוט והממשי- אלו המקראיים 

המודוס האירוני והפרוזאי מחליף את ). 45' עמ, חבוקים, "ַיּבֹוק" (".סחט מעט ברכות/ לו שם חדש

 סגנוניתהמהלך המרכזי מבחינה , אולי, זהו. ההיפרבולה והשגב הרטורי של תקופת הראשית, הפאתוס

   .פואטית ביצירתו של אריה סיוןו

ברירת אלא גם ב,  לא רק בלשון השירית, של המשורר ניכרטי בפואטיקה וברטוריקהאהמהפך הדרמ  

: ראשיתו בשמות עצם כוללים; המקום משנה פניו בהדרגה. במוקד השיריםש, הטריטוריות הממשיות

להם קורא , קונקרטיים) ודמויות(והמשכו בהצבת מקומות ' השבילים וכד, הכבישים, המשעולים, הדרכים

סינדרלה ", "באלנבי שבין השמש לחשמל: "ומתוכם הוא מצמיח את החוויה השירית, המשורר בשם

'  עמ,2001 ,ערבון" (ישראלי-סתו ארץ", "שמשון היה", "שרב ברחוב בזל", "מרחוב הקישון

 אלא שינוי משמעותי בתמונת,  גרידאזו אינה התפתחות טכנית. 'וכו) ה בהתאמ195;194;78;46;21

. בהם בוחר המשורר למקד את מבטו, אנושייםפיים והאה לידי ביטוי באובייקטים הגיאוגרהעולם הבא

של סמלים ) השפעת אלתרמן ורטוש(זהו מהלך רדיקאלי של מעבר מילידות אפיגונית , ובנוסח אחר

  .שהיא בה בעת גם רפלקסיבית ומשוכללת, טית טבעית ואותנ,מורדיאליתפריוארכיטיפים לילידות 

עמיד בשירתו המשורר מ. שבמוקד יצירתו של סיון משנה את פניו, מובן שגם הסובייקט האנושי  

-הוא אמנם אינו מוותר על חומרי הלשון המקראיים.  שונה מאד מקודמתההמאוחרת זהות מקומית
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אך ניכר בשירתו מעבר ברור מתפיסה לשונית ואידיאית , ארכאיים המוטמעים היטב ביצירתו

  .  מוסרי ואוהב אדםניזםאהומרטוריקה מאופקת ואירונית המונחית על ידי צעקנית ל- מיליטאנטית

 שנודע לתשתית המקראית ,ציינה את המקום המיוחד) ח"תשנ(ועדת השופטים לפרס ביאליק   

אך בעוד שבראשית הדרך ". השראה מתמיד ומפכהשאליה פונה המשורר כאל מעין "בשירתו של סיון 

-זהות עבריתרך הבניית  לצו,המקרא או המיתולוגיה הכנענית, יה לעבר הקדוםיהשירית נעשתה הפנ

והשאיבה ממקורות ,  מיצירתו המיתולוגיה הכנענית,כמעט לחלוטין, הרי שבהמשכה נעלמת, כנענית

הספרות העברית הקדומה , התפילה, ן התלמוד אך גם מ,ך"בעיקר מן התנ, כאמור, יהודים קדומים

, המוקדם" תשובה" השיר :והשוו(ניסטית אהומ- יהודיתזהות  לצורך הבניית  נעשית',והחדשה וכו

  ).41' עמ, ערבון, "ארבעים שנה של שקט "לשיר המאוחר ממנו, 1' מס, לקראתב

  דור המדינה בכללובשירה העברית שלניסטית היא זו השלטת אנכון אמנם שראיית העולם ההומ  

ו אך נראה שמחויבות, )ואחרים; 2003, אופנהיימר; 2002, ויסברוד; 2001, בוכוייץ; א"תשמ, מירון(

של ' אחרים'ניצול השואה ויתר ה, הזקנה, המשוגע: איש שברחובמוסרית של סיון כלפי ה- האנושית

הפותח את , למשל, "יקסרול"השיר . צמה כזו המבחינה אותו מבני דורווהיא בעהחברה הישראלית 

של ' טעות במספר'ובאמצעות ארוע טריוויאלי של , מגדיר בלשון מחוספסת, )1986 (חיבוקיםהקובץ 

תמאטיים בינו לבין המשוררים -פואטיים-את ההבדלים הסגנוניים, אשה זקנה המחייגת אליו מדי יום

 את  גםבה בעת מגדיר השיר אך .הנזכרים בשמותיהם בשיר, אלתרמן ועמיחי, ביאליק: הנערצים עליו

 שחיבור מועצם בין ,כתיבתו של אריה סיון מוכיחה, ובאחת .מחויבותו של המשורר כלפי ניצולי השואה

, ג"מת אצ דוגימין כמקובל אצל משוררי ה,עולם לאומנית- אינו מוליד בהכרח תפיסת,משורר לארצו

  .חריםשטרן וא, רטוש

  

   בפרט,וחקר יצירת סיון, בכלל, אלירה העברית בישרמצב המחקר בתחום הש. ה

  

באופן שעדיין , המשחזר,  מקיףפי לתיעוד היסטוריוגרא     רק לאחרונה זכתה השירה העברית החדשה

 ,לכשיושלם, אולי, מחקר כזה יוכל. 8שלהי המאה התשע עשרה ועד לימינומ, את התפתחותה, איננו שלם

- המצאי ההיסטורי . פרספקטיבה ראויה ליצירתוולהעניק, פואטי- ן בהקשר היסטורילמקם את אריה סיו

ליכי התפתחות בשירה העברית זרמים ותה,  הוא של מבטים חלקיים באסכולות,בשלב זה, פואטי הקיים

 1976(הלל ברזל ; )1999; 1992; 1991; 1987; א"תשמ(דן מירון וגמת מחקריהם של  ד. החדשה

רות ; )1994 ;1989(זיוה שמיר ; )1986(לי עז ערפוב; )2007; 1993; 1987(עוזי שביט ; )1979;

נילי ; )2004 ;א2001 ;1994(חנן חבר  ;)1990( שמעון זנדבנק ;)1996; 1993; 1989(קרטון בלום 

 2001Michael Gluzman(נורית בוכוייץ  ;)2000(יוסף -  חמוטל בר;)1997(חיה שחם ; )1994(גולד 

 נוטה אל הכתיבה חקר השירה העברית מסתבר כי .אחריםרבים ו) 2003(יוחאי אופנהיימר ; ), (2003)

                                                 
במסגרת המפעל . הלל ברזל הכותב את תולדות השירה העברית מחיבת ציון ועד ימינו' הכוונה למפעלו המונומנטאלי של פרופ 8

 יהודה עמיחי, ישורון אבות, אסתר ראב:  מהפכות צורניות–שירת ארץ ישראל : חרון שבהםהא. כבר ראו אור שמונה כרכים
 ). 2007, ספריית פועלים(
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-ולא אל מפעלים רחבים המתכוונים להקיף מכלולים ספרותיים, רית ביסודהאגמנטהמונוגראפית הפר

 שימוש בפסיפס של עבודות מחקר שונות בתחומים ,כן-על, שהועמחקרי . רבותיים רחבי יריעה וזמןת

  .תרבותי שלם ככל שניתן-ה בהקשר היסטוריכדי לעגן אות, משיקים ליצירתו של אריה סיון

אומנם מרבית ספרי . הרי שהמצאי הקיים דל עוד יותר, באשר לחקר יצירתו של אריה סיון עצמו  

 , אוהדות עד נלהבות, גררו גל של רצנזיות1992וגם הרומן שפירסם בשנת , השירה של אריה סיון

 לדברי  כמה דוגמאות,להלן. כונים לזמנםנאך אלו נותרו ,  ובכתבי עת שוניםבמוספים הספרותיים

אפשר לפנות שוב לאותן , שיריו השלישי של סיון- עם הופעת קובץ, עתה: "מבקרים על ספריו של סיון

שבו , סקירת ספר שירים אחד"...; )1976, מוקד( ..."סגולות של הדיוק הלירי והעדינות החווייתית

כאשר המשוררים החדשים בני דורו "; )1984, שמיר( ."כלולים כמה וכמה שירים שהם יפים מאד לטעמי

ששירתו שואבת מנוסחים , כמשורר בשל ומגובש, ניגלה אריה סיון, מדשדשים הרבה אחרי שיא יצירתם

 של אריה גבולות החול ";)1989, שיינפלד( ."ומתארת עולם ייחודי, מעבדת מתוכם סגנון אישי, שונים

ק מבחר מצומצם ומקרי מתוך דברי השבח להן זכתה יצירתו וזהו ר). 1994, ויכרט( "מעולה: סיון

אך למעט ). בהשוואה לגילויי ההערכה, אך הם בטלים בשישים, נאמרו גם דברי ביקורת(הבשלה של סיון 

 בעיקר בהקשרים ,שבחנה את שיריו של אריה סיון, )1996, רודנר(לתואר שני , עבודת מחקר אחת

  .צירתון לתעד ולהקיף את מכלול ילא נעשה כל ניסיו, בינטקסטואליים

  

   הרעיונות המנחים והנחות היסוד של המחקרהדרכים בהן נבחנים. ו

  

בפואטיקה ,  יסודות מהותיים בתמאטיקה פרקים בהם נבחניםעמיד עבודת מחקר בת חמישהחיבורי מ  

 הזהות של ללבטי, בדרכו שלו, תן ביטוינוכל אחד מן הפרקים . ובאידיאולוגיה של יצירת אריה סיון

זהות לבין , ראשונית ובסיסית) primordial nativism( ולמתח בין ילידות פרימורדיאלית ,המשורר

 לידי ביטוי המבט הסינכרוני בכל אחד מן הפרקים בא. נרכשת ורפלקסיבית, יתהומאניסט- ציונית- יהודית

- סתמך על תיאורייתיננו מחיבורי א, בנוסף.  המשלימים זה את זהכשני מבטים שונים, בט הדיאכרוניוהמ

עזר במודלים אלא שכל אחד מן הפרקים נ, קר כולו כמטריה קונצפטואלית למחהמשמשת, על אחת

  .נטייםאובמושגים תיאורטיים רלוו

 למפות את יצירתו של אריה סיון .א:  משולשתשמטרתו, הוא פרק כלליהפרק הראשון בחיבורי   

  לשם כך.של המשורר בשלבים הבאים של המחקר ביצירתו ולאפשר בחינת היבטים ספציפיים, בתוך זמנו

 Even Zohar, )1990(; )19731974;(זוהר -ו של אבןמערכת מיסוד-שימוש בתיאוריית הרב עשהנ

ציג את ההתפתחויות ביצירתו הפרק מ. ב .)1976, הרושובסקי(מי מדע הספרות בסכימה של תחוו

עשה לשם כך נ. פוליטית- אמנותית והחברתית- ו האישית כמעין מסע לכינון זהותהספרותית של אריה סיון

 Hall (1990 ,1996) : דוגמת אלה שלשימוש בפרק בתיאוריות הנוגעות לשיח הזהות בספרות ובתרבות

רר חן את שאלת התקבלותו של המשוובהפרק . גואחרים  ) 2006(שקד , )2004(גרץ , )2001(שנהב 
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   Bloom (1973),Even Zohar (1990)  מחקריהם שלשען עלונ, העברית הישראליתלקאנון השירה 

Gluzman (2003), ואחרים) 2005( שוורץ )2002( ליפסקר.   

  :צביע על ארבעה שלבים בדרכו הספרותיתהאורך הפריודי ביצירת אריה סיון מחתך   

ל אפיגונית בשירתו ש- הכתיבה הכנענית–' לקראת' חבורת ,תחילת שנות החמישים, קופת הראשיתת .1

ושקד ) 1984(ספרותיים של לוין -עשה שימוש במחקריהם הסוציוכאן נ. בהשפעת אלתרמן ורטוש, וןסי

על השפעת שירת אלתרמן על הפואטיקה של ) 1997(במחקרה של שחם ', לקראת'על חבורת ) 1998(

 מקורותיה והשפעתה ובעבודותיהם –על שירת רטוש ) 1993(וכן בספרה של שמיר ', לקראת'משוררי 

גרץ ; )1984, שביט(אך גם במחקרים על תופעת הכנעניות בכללה , )2003(ושפירא ) 1999(בר של ח

כדי לחלץ את את כתיבתו המוקדמת של סיון מן ההקשר הספרותי , כל זאת. ועוד) 1987; 1983(

תרבותי רחב יותר של התהליכים החברתיים -חברתי-המצומצם ולעגן אותה בהקשר היסטורי

  . הישראלית בראשיתההמשמעותיים בחברה 

כתיבתו של סיון ; )1969 (ארבעים פניםו) 1969 (שירי שריון, שנות הששים, תקופת המעבר .2

רטוש ואת העמדה -שלונסקי-  הערפול הסימבוליסטי המופשט של נוסח אלתרמןמשהו מןעדיין משמרת 

" רחל, לוהטך כמו מדבר יף באבריואני אחל: "שאפיינה את שירתו המוקדמת, מיתית-האנדרוצנטרית

חתרנית ואפילו הומוריסטית ביחס -אך כבר מסתמנת העמדה האירונית, )13' עמ, ארבעים פנים(

מובן ", "על חיי המין של האיש משה", "מצרי בחולות: "מקראיים ונוצריים, כנענים, למיתוסים הגדולים

משוחרר של הס והתוס, יצריילהט הארוס ה: ולא פחות חשוב מכך, )34, 21, 20' עמ, שם" (שיוחנן

רגישות מוסרית וחמלה : ות ואידיאיות חדשות תמאטיותראשית הדרך השירית מפנה מקומו בהדרגה למגמ

לווי ("בה השתתף המשורר כלוחם , מלחמת סיני, במיוחד על רקע מראות המלחמה הקשים, אנושית

  , )28 – 22' עמ, שירי שיריון, "בעיות של מוסר", "בעיה למודיעין", "צמוד

בהם מתגבש סגנונו השלם ביותר של אריה , השמונים והתשעים, שנות השבעים: בשלותופת התק .3

 את סיוןמתוחכמת מציג -אך בה בעת גם אירונית, מחוספסת- בלשון פרוזאית. המקום והזמןסיון כמשורר 

 ישראל- לחיות בארץ; )1981 (אישרורים; )1976 (נופל לך בפנים: המיטב של יצירתו בספרים

פוריותו ). 1998 (מוגן דייר לא; )1994 (גבולות החול; )1989 (כף הקלע; )1986 (חיבוקים; )1984(

שבו שובר הוא את מוסכמות , )1992(אדוניס של סיון בשנים אלה מוצאת את ביטויה גם בכתיבת הרומן 

  ).  2000, צבעוני ; 1992, ניסים(אך זוכה בשבחי הביקורת , אנר הרומן הבלשי'ז

הכאב והמחאה בעקבות המלחמות  שירת  ביצירתו המאוחרת של סיוןבולטתית מבחינה תמאט   

 כף הקלעבמיוחד בספר , והאינתיפאדה הראשונה)  מלחמת לבנון,כ"מלחמת יוה, מלחמת ששת הימים(

 שירים ,שירים אוטוביוגראפייםב  זהות מקומית נקשרת גם. שהוא הפוליטי ביותר מבין ספריו,)1989(

פואטיים ושירי אהבה בהם החוויה הארוטית מעודנת בהשוואה לדרכי -ים ארס שיר,בעקבות השואה

  ). 135'  עמ1996, רודנר:  גםוורא(התגלותה בשירתו המוקדמת 

, שסיון מרבה להשתמש בה בשירתו המאוחרת, אנרי חשוב להזכיר את צורת הסונט'מן ההיבט הז   

, )1989(הירשפלד .  בהם הוא כותב את שיריו'שירית-לא'הסגנוני וללשון ה' רישול'תיזה ל-כמעין אנטי

מן ההיבט הלשוני . כמופת של כתיבת סונט,  כף הקלעהפותח את הספר" פארן"מציג את הסונט , למשל
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' משתעשע'שסיון , החרוז החופשי ושאר משחקי הלשון הפוליסמיים, בורהקלאמ, ראוי לציין את ההומונים

בו מוחה המשורר על " אני מוחה"בפתיחת השיר  "אני מוחה מן הספרים שלי את האבק" (בהם

   .)19' עמ, כף הקלע... הריגתו של ילד פלסטיני

קרובים ) 2004 (חלילה, חוזרו) 2002 (השלמהשני ספריו האחרונים של סיון : השנים האחרונות .4

לא רק בשירים שבמרכזם דימויי זקנה ומוות , אך בולטת בהם תחושת הקץ, ברוחם לספריו הקודמים

, אלא גם בשירים, )28 – 24' עמ ( השלמהמתוך'' PRE MORTEM"רשים דוגמת המחזור מפו

, "אביב בשנות הארבעים הראשונות-תל: "לגי של המשורר אל ילדותו המוקדמתאשעיקרם מבט נוסט

מגמות מורבידיות מסתמנות כבר , למען האמת). 13 – 7' עמ, שם( "שיר ילדותי", "אלגברה למתחילים"

  ). 1998 (ודייר לא מוגן) 1994 (גבולות החולדמים יותר בקבצים המוק

כביטוי של שייכות למקום ולזמן הארצישראליים ' ילידות'עמיד במרכזו את מושג המהפרק השני    

-  על מחקרי מקום אנתרופולוגייםמתבססת, עבודתיתיאורטיים -לצרכים מושגיים. סיוןביצירתו של 

; 1994; 1989(על ספריה ומאמריה של נורית גוברין , )1993 ;1991(ספרותיים כאלו של גורביץ וארן 

) 2000(שלוש - ועל עבודות הדוקטור של קזמירסקי) Lutwak, 1984(על עבודתו של לוטבק , )1998

בהיבטים ,  מחקרים העוסקים בדרכי עיצובם של המקום והמרחב ביצירה הספרותית–) 2002(לוי -ומנדה

' תחושת המקום'הריגשי והסימבולי המתלווה ל, איי ובעולם האיד,אנתרופולוגיים של ספרות המקום

)sense of place (בספרות.  

 1926) (דרש גם למחקרים בתחום המיתוס דוגמת עבודותיהם של מלינובסקיהמחקר נ   

Malinowsky ; לוי שטראוס)Strauss, (1963 ;קמפבל,) Campbell, (1968 וסארטור            

)1994( Sartor,." דעותיהם חלוקות . וקרי המיתוס השונים מסכימים כי המיתוס הוא סוג של סיפורח

אך יש גם מהות משותפת נוספת לתפיסת ). 17' עמ, 2000, שלוש-קזמירסקי" (בשאלה איזה סיפור

עלילתו חורגת במעט או ברב מן ש, )או דימוי(של כל החוקרים והיא שהמיתוס הוא סיפור המיתוס 

 בחיבורי  משמשים'תחושת המקום' ו'מיתוס'ה', ילידות' הימושג.  האפורה והשגרתית,המציאות היומיומית

כמכשירים לחשיפת תהליך הבשלתה של יצירת סיון מיצירה המשעבדת את המציאות הריאלית לטובת 

אל , מתוך התלהבות והתפעמות נעורים מעצמתם של אלילים כנעניים, ארכיטיפים ונראטיבים מיתיים

ספרותיים ותרבותיים לטובת , מיתוסים מקראיים, ובדרך כלל גם מונמכים, עבדיםיצירה שבה משו

בקובץ " לחיות בארץ ישראל" מסתיים השיר , למשל,כך. הריאלית בישראל-מציאות החיים האנושית

, ערוב בין שני שדות סמאנטיים רחוקיםשיש בהם לא רק ,  בשני טורים)80' עמ, 1984(הנושא שם זהה 

או הוראת ": שהמשורר מתיך אותן זה בזה, ים משתי תקופות פרדיגמאטיות שונותאלא שהם לקוח

  ". כפי שארע לאברהם בהר המוריה/ ביטול בלתי צפויה 

היהודי 'כרוך בשבירת הדימוי של ) הגדרותיהם, להלן(מיתוס -אולמיתוס - אנטיהמעבר מן המיתוס ל   

המקום בהחלפת ו' רחובהאיש שב'יים לטובת והסטתו מן המרכז אל השול' הצבר המיתולוגי'או ' החדש

בנושא זה עוסקים גם . מיתולוגיים- הפשוטים על ממדיהם הריאליים והלא המיתיים במקביליהםוהזמן

חיוב ם את שלילת הגלות שנתחלפה לה בהמציגי) 2003(ושפירא ) 1998; 1987(מאמריהם של הולצמן 

  .האדםמיתוס -יתוס המקום מוזח לטובת אמ. ניתהזהות היהודית ממירה את הזהות הכנע; הגלות
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. מיתוס ביצירת המשורר-אלקטיים מורכבים בין המיתוס לאניתן להצביע על יחסים די, ויחד עם זאת   

 הופך להיות חלק אלא ,נו נעלם מיצירתו המאוחרת של סיוןאינ, מחזורי-המעגלי, למשל, הזמן המיתי

- והזמן הלאומי, י נתפסים מאורעות ההווהטמאי וסיסטשבה באופן עקב, של סיוןמתמונת העולם הבסיסית 

מתחת לפני השטח ממשיך המיתוס לפעול . יינתק עם העבר הקדום-בל, כקשורים בקשר מחזורי, היסטורי

 ַּברוח / שנים אשר ממנו נעתקו לפני אלפי/ אל קו החוף , וכך ישובו לגבולם": כממשות חיה ונושמת

  אדוניסגם הרומן, אגב). 17' עמ, גבולות החול ,"נים לגבולםב (""ההולך סובב ושב על סביבותיו

, אידיאות נשכחות מן העבר אל ההווהעוסק במעמקיו בסוגיית מחזוריות הזמן וגלגוליהן של ) 1991(

   .ובחזרה

אינו יכול להינתק מן הקשרים , כפי שהוא משתקף בשירת המשורר, שיח הזהות הישראלי, בנוסף   

 להשתייך והרצון להינתק משמשים הרצון. מולדתו-ם  בין המשורר למקומוהבעייתיים והלא שקטי

הוא דוגמא מובהקת לביטויי , כף הקלעהפותח את הקובץ " פארן"השיר .  בערבוביהביצירתו

- לאומיים למעגלי שייכותו הוהן ביחס,  לעצמו ביחסהן, וןלנטיות הרגשית והרעיונית של סיאהאמביוו

  .קולקטיבייםה

החוויה 'ציג את פרק זה מ. ה תמאטית הנגזרת מקודמועמיד במרכזו סוגישלישי מגם הפרק ה   

אביב ההולכת - ראיתי את תל". כחוויה מרכזית ביצירתו של אריה סיון) 2002, לוי-מנדה(' האורבאנית

, בכלל. העיר הזאת היא ריאלית ללא כל ספק: אפפה אותי תחושה של רוגע, ונבנית בתנופה רבתי

גם כאשר תושביהם . הכי ריאליות מן הבחינה הקיומית הן הערים, של המין האנושימכל יצירותיו 

, אדוניס (."יש להן סיכוי גדול לשוב ולחיות, נחרבים כולם בתיהן ואפילו כאשר, אותן נוטשים

. ופני נוכחותה בכתיבתו של סיוןובא, סוק בדרכי ייצוגה של העיר הגדלהועהפרק ). 194' עמ, 1992

המתפקדת , מקום הולדתו של המשורר, אביב- ביצירתו נוגעת בראש ובראשונה לתלבאניתוויה האורחה

שרב "; "ז"תרע, אביב-תל"; "מבקש אדם חולצה לטעמו ":וראו(וריה ממשית וסימבולית כאחת כטריט

 88, 78, 70, 21' עמ, 2001 ,ערבוןבתוך , ועוד רבים נוספים" שוב ברחובות ההם"; "ברחוב בזל

  ). בהתאמה

שאף לה מקום מרכזי , מופיעה העיר ירושלים, ובהקבלה ניגודית לה, אביב-לצידה של תל   

ואמנם ניתן להצביע על אופוזיציה בינארית . וכמובן גם בזו הלאומית, בביוגראפיה האישית של המשורר

הראשונה מתאפיינת באמצעות . אביב וירושלים ביצירתו של סיון-בדרכי עיצובן של תל, ברורה למדי

מצטיירת ) ירושלים(בעוד שהשניה , ובנייניה כמייצגת תרבות חילונית מובהקת, רחובותיה, חולותיה

גם כאשר מציגה היא מציאות פרוזאית , )וגם מוסלמית ונוצרית(יהודית -מיסטית- כטריטוריה רליגיוזית

' עמ" ( הקיץבסוף", )35' עמ" (סבתי היתה): "2001 (ערבון מתוך  לכך מבחר דוגמאות,להלן. לחלוטין

   .9)100' עמ" ( אליוט בירושלים.ס. ת", )91' עמ" ( שנה לקראת30", )79

ערים בישראל דוגמת ;  גם ערים נוספות בשירתו של סיוןתוצגואביב וירושלים מ- לצידן של תל   

למרות דימויו , ובכלל. מינכן ועוד, ציריך, גרנדה, השרון ובית שאן וערים באירופה דוגמת ברצלונה- רמת

 כישות קרי ארץ ישראל) 1991, שגית של גורביץ וארןהבחנה מו(' המקום הגדול'של אריה סיון כמשורר 
                                                 

  ושקד ) 90 – 42' עמ, 1998(גוברין , )1991(וראו גם מחקריהם של מירון  9
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וההוויה , הממשי והריאלי תופס מקום רב יותר ביצירתו' המקום הקטן'הרי ש, מופשטת-סימבולית

  . נטית יותר בכתיבתו מזו הכפריתאהעירונית דומינ

, הפואטית של המשוררו  הממשיתח לעיון בביוגראפיההווה גם פתהדיון בחוויה האורבאנית מ   

בעיקר ( ברגשי האשם החריפים שהוא חווה  המשולב,נוסטאלגי אל ילדותו המוקדמתהמתאפיינת במבט 

 , של המשוררזהותו המקומיתהמחזקות את , דות מקוםחוויות צמולכך מתווספות גם  .)בנושא השואה

 בנוסף –התיאורטית לפרק זה - התשתית המושגית.מיתוס משמשים בהם בערבוביה-שהמיתוס והא

 שבין  על מחקרים העוסקים בקשרתתבסס מ- שצוינו לעיל , וברין וגורביץ וארןג, למחקריהם של מירון

) 2002(לוי -מנדה, Lehan, (1998)ליהן  ,  Lynch, (1960)' העיר והספרות דוגמת אלו של לינץ

  .ואחרים

.  של אריה סיון מובהקים ביצירתו ותמאטיים היבטים פואטייםםשני הפרקים הבאים בחיבורי מציגי   

 בחקר הדיאלוג – סטרוקטוראליסטיות- ופוסטסטרוקטוראליסטיות – על גישות שונות הפרק הרביעי נסמך

 Kristeva (1980),, )1985, 1978, בן פורת(, ,Barth )1977 ;1972(' בארת  :טקסטואלי-האינטר

מתכתבת ומרים העצום עמם  הח מגווןכדי לבחון את,  ואחריםIrwin) 2004(אירווין , )2001(אלטר 

לזהות ,  לא רק להציג את הגיבוי התרבותי הרחבטקסטואלי היא- מטרת העיון האינטר.יצירתו של סיון

איכותה .  המשורר של בכתיבתוגם להבליט את שלב הבשלותאלא ,  של סיון שביסוד יצירתו,המקומית

באמצעות הדיאלוג הנרחב שהיא מקיימת עם כל תחומי , בין היתר,  נבניתותחכומה של יצירת סיון

דרך ,  מן המיתוסים הכנעניים והיווניים הקדומים. גם יחדנמוכההו הגבוהה, התרבות העברית והלועזית

 ועד ,יצירות המופת של הספרות העברית והעולמיתעבור דרך , ת המקראיות והתלמודיותדמויות המופ

באמצעות כל אלה נותן ; אמצעי התקשורת ההמונייםכפי שהוא משתקף ב, היומיומי ולשיח הפרוזאי

  .כמו גם לזהותו המקומית, לעמדותיו הריגשיות והרעיוניות ביטוי המשורר

 לחשוף את ההתפתחויות שמטרתם, ים דיאכרוניים ביצירת המשורר היבטגם כאן מבליט חיבורי   

, "ויהי בהיאסף העם (" התבטלות בפני מיתוסים כוחנייםמעמדת, תוהפואטיות והאידיאולוגיות ביציר

יית  רגשי אשם על חטאי העבר רווו 'רכה'ניסטית אהומ- אל עמדה יהודית) 40' עמ, ג"תשי, בשלושה

 שחקרה ,)1996(אציין גם את עבודתה של תמר רודנר . במישור האישי והלאומי כאחד,  ההווהועוולות

מחקרי יוסיף על עבודתה את המשמעות האידיאית . סטואלייםאת שירת אריה סיון בהיבטיה הבינטק

מחקרה של רודנר אינו כולל (שישנה בהתפתחות הזהות המקומית ביצירתו של סיון , תרבותית-והחברתית

  ). ואף לא את ארבעת ספריו האחרונים,את יצירתו המוקדמת של סיון

 בהקשר לזהות של אריה סיון' טיתפולי'הו  האידיאולוגיתסוק בשירתווע והאחרון חמישיהפרק ה   

כיוון שלמרות ששירת המחאה , כאן מופיעה במירכאות של ספק' פוליטיות'ה. המקומית הנבנית ביצירתו

כמה מן ותנא דמסייע לו בדברי , שהמשורר עצמוהרי , ת הספרות כפסגת יצירתושל סיון נתפסת בביקור

הוא המונח המועדף ' שירה מעורבת'(ידא  מתעקש שלא לראותה כפוליטית גר,התיאורטיקנים בתחום

   .'פוליטית'כשירה תקיים דיון בשאלת הגדרתה של ה מבפרק ז .)עליו

שירת המחאה ביצירתו  הגנאלוגיה של :ממד דיאכרוניגם יש , ק על שירתו הפוליטית של סיוןלפר   

פוליטיות הבה השאלות , ם המוקדמותשנות החמישי, ראשית של יצירתו בתקופת השל סיון נפתחת
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 מאלה - רדיקאלי ברוח ערכי תנועת העבודה סוציאליזם - גוון שונה לחלוטיןב היו שירתו של סיוןב

. האוניברסאליסטיליבראלי יזם ההומאנלאומנית ברוח ה-עמדת מחאה אנטי – המועלות בשירתו המאוחרת

מועלות , חיילבה השתתף המשורר כ, המגיבים על מלחמת סיני) 1963(שירי שיריון בכבר  ,למעשה

 – 22' עמ, "בעיה למודיעין", "ליווי צמוד", למשל(שאלות מוסריות מובהקות הקשורות במחיר המלחמה 

, עת מהם ברורה לחלוטיןשית המשתמהעמדה האידיאית והריג). 28 – 27' עמ, "בעיות של מוסר", 24

,  ולצייןי גם להקדים כדא).להלן, על כך(ן לראות בהם עמדה פוליטית של ממש  אם ניתלמרות שספק

תיבתו בעקבות כל אחת ממלחמות וכ,  בעקבות מלחמות ישראלשסיון מעולם לא השתתף בחגיגות נצחון

  .מלחמתיים- אנטיאו לצורך ביטויי זעם ומחאה,  מוקדשת לזכרם של הנופלים במלחמהאלה

, חברה הישראליתהולך ומבשיל בשירתו של סיון החל משנות השבר הגדול ב' קשה'ההכיוון הפוליטי    

 25' עמ" (בית שאול"נמצא מחזור השירים ) 1976 (נופל לך בפניםבספר . שלאחר מלחמת יום הכיפורים

ביטויי כאב עז על המחיר שגובות המלחמות . שעיקרו שירי קינה על הנופלים במלחמות ישראל, )30 –

הימים "מריר -ניבמחזור השירים בעל השם האירו) 1984( לחיות בארץ ישראלמצוי גם בספר 

, כאמור, אך השיא הכמותי והאיכותי בשירת המחאה הפוליטית של סיון נמצא). 80 – 67' עמ" (מתקצרים

סיון איננו כותב שירה אריה  ש,חיבורי חושף את העובדה, יחד עם זאת). 1989 (כף הקלעבקובץ 

. ד מטרות פוליטיות ממוקדות כנג,ן מפורש באופ,פוליטית ישירה וחשופה בה הוא מכוון את חיצי ביקורתו

שתחושות הכאב וחוסר האונים של המשורר גורמות לו לכוון את חיצי ביקורתו , ניתן לומר, נהפוך הוא

 .יו הישירים של העוול המוסרימחולל, יותר מאשר כלפי ראשי הממסד הפוליטי והצבאי, כלפי עצמו

כתיבה ", 8' עמ, "עפר מארץ ישראל ",7' עמ, "פארן: "1989, כף הקלעהשירים מתוך , למשל, וראו(

כיצד , מראה חיבורי,  בנוסף). ואחרים13' עמ, "ברחש", 12' עמ, "בשנה הזאת", 10' עמ, "וחתימה

  .כלי ניגוח פוליטי סמוי ומרתק, ביצירת סיון, משמשים החומרים הילידיים

ת העוסקת בקשרים עזר בספרות מחקר תיאורטיפוליטית של סיון נ- האידיאולוגיתהפרק על שירתו   

,  כזו המנסה לפרק את השיח האידיאולוגי ההגמוני בחברה המערביתגם,  ואידיאולוגיהחברה, שבין ספרות

יימסון 'ג; )Althuser, 1971(אלתוסר : דוגמת, ולחשוף את מוקדי הכוח הפוליטיים המסתתרים מאחוריו

)1981 (:Jameson,   איגלטון)Eagleton, 1984: 1990( ;הודג ')1990 ( ,Hodge, שקד)בר ח; )1993

  .ואחרים) 2006(רוגני ; )2003(אופנהיימר ; )2001(

 של )והם רלוואנטים לענינינו, אלה ששלמה מלאכת כתיבתם (מחזותיומ  שלושה אציין שגם,לסיום   

 שנות השמונים בראשיתונכתבו על פי עדות מחברם ,  שאינם נושאים את תאריך כתיבתם- אריה סיון 

 צבאית בישראל-פוליטית- בות חברתיתביטויי מחאה על הסתא שבמוקדם –נות התשעים ובמהלך ש

  . אף הם בפרק זהנידונים, שלאחר מלחמת יום הכיפורים
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   סיכום שאלות המחקר בחיבורי.ז

  

ועד , 1948מראשיתה בחורף , הוא כלל יצירתו הספרותית של אריה סיוןבעבודתי קורפוס המחקר 

  .2004- ראה אור בש חלילה, חוזראחרון ) לפני(ספרו העד ל, קרי .יםלתחילת שנות האלפי

  : עבודתי ביחס לקורפוס המחקר הןששואלת,  העיקריותהשאלות

  ? משמעותה בהקשר ליצירת אריה סיוןומהי, )או זהות מקומית ('ילידות'מהי  .1

למעלה שחלו ביצירתו של אריה סיון במהלך , והאידיאיות, התמאטיות, מהן התמורות הפואטיות .2

  ?מחמישים וחמש שנות יצירה

, כיצד מתעצבת זהות מקומית דינאמית ומורכבת ביצירתו של סיון באמצעות ציוני מקום גיאוגראפיים .3

  ? ובאמצעות תחבולות רטוריות נוספות,באמצעות הלשון האלוסיבית, ב"מקראיים וכיו, היסטוריים

וכיצד היא ,  במה היא משתייכת אליו?מהו מעמדה של יצירת סיון ביחס לנראטיב הציוני ההגמוני .4

  ?חותרת כנגדו

אלא כזו העוסקת בשאלות קיומיות ,  בלבדבאילו מובנים יצירת סיון איננה יצירה לוקאלית .5

  ?אוניברסאליות

  :שאלות נוספות

  ?כמרכיב מרכזי ודינאמי בעיצוב הזהות המקומית, וכיצד מתגלגל הוא ביצירת סיון, מהו מיתוס .1

הזמן ; לאומי-הזמן ההיסטורי; הזמן המיתי(הזמן ביצירתו של אריה סיון כיצד מתפתחת תפיסת  .2

  ?ומשפיעה על מורכבות יצירתו, )ריגשי-האישי

לבין , לאומי-מקראי או ההיסטורי-מהם הקישורים שמבצעת יצירת סיון בין מאורעות העבר הקדום .3

  ?מאורעות ההווה

ואילו מאורעות ,  ללב יצירתו של סיוןמהם המאורעות ההיסטוריים והאקטואליים המוצאים את דרכם .4

  ?ודמויות מודרים ממנה

  ?מהי דינאמיקת ההתקבלות של יצירת סיון לקאנון הספרותי בישראל .5

  

  ישראלית- העברית של חיבורי לחקר הספרותהתרומההערכת . ח

   

  : בשלושה מעגליםישראלית מצויה להערכתי-  העבריתהתרומה של מחקרי לחקר הספרות

עדיין  זכה שלא, ישראלי חשוב- של יוצר עברי, בפרוזה ובדרמה,  בשירהתביוקר כוח, הצגתו .1

  .למרות שבחי הביקורת על יצירתו, לב מחקרית ראויה-לתשומת

פירוקו והרכבתו ', ילידות'תוך בחינתו של מושג ה, דש לפלג השירה הילידיתוהפניית זרקור מח .2

  .קומיתכדי לעמוד על משמעותו בגיבוש הזהות הישראלית המ, מחדש
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והעמדתם ,  בגילוייה המרתקים ביותרליבראלית- סוציאליסטית- חשיפת תמונת העולם ההומאניסטית .3

והתערערות ערכים אנושיים , ערבי- התעצמות הקונפליקט היהודי, דווקא בתקופה של שבר, במרכז

  .בסיסיים

נת ישראל מהווה  על פני כל שנות קיומה של מדיהמתפרשת, שכתיבתו הספרותית אריה סיון, עוד אציין

למעלה שעברו על החברה הישראלית ב, ורייםהיסט-חברתיים- אספקלריה מהימנה לתהליכים הלאומיים

לאומי של ישראל -שפרקו את הרצף ההיסטורי, אריה סיון הוא מקבוצת הסופרים.  שנות קיומהמששים

ולבחון , בעצמהובכך חייבו את החברה הישראלית להתבונן , למסכת של רגעים אקסיסטנציאליסטיים

  ).11' עמ, 1995,  גרץ:וראו(טיבים הציוניים שלה מחדש את הנרא

 חלקם - רחבי יריעה חקר הספרות העברית בשנים האחרונות מייצר עוד ועוד חיבורים,  יתר על כן  

תכליתם התבוננות פנימה אל  אלו ואלו -שכבר ראו אור בבמות קודמות ,  מאמריםוחלקם אסופת, חדשים

 מתוך רצון לבחנו בחינה פרשנית, כפי שהוא מיוצג בספרות העברית והישראלית,  הציוניהעל-סיפר

ספרו של גם  וכזהו ,)2006 (אהבות ציוןעל הסוג השני נמנה ספרו של אבנר הולצמן . וביקורתית גם יחד

רו  נמנים ספ על הסוג הראשון).2009 (חברה ותרבות, על ספרות מסות –המאבק על הזיכרון : דן לאור

 הנדסת האדם ומחשבת המרחב בספרות: הידעת את הארץ שם הלימון פורח: של יגאל שוורץ

 מקורות המיתולוגיה –לא צלבנים , לא כנענים: ספרו של דוד אוחנהו, )2007 (העברית החדשה

  .)2008( הישראלית

ואנס החדש אלא שהני,  בביקורת הספרות, כמובן, איננה חדשה,של בחינת הנראטיב הציוני, מגמה זו 

 בשאלת ,קרי', ותיליד'ת הלהתמקד דווקא בסוגייהיא הנטיה ,  השנים האחרונותבמיוחד במחקרי, בה

מרחב בין ה ל,כפי שאלה מגולמים בקורפוס ספרותי נתון,  של היחיד או של הקבוצההקשר בין זהותו

) 2007(של שוורץ י ההיסטוריוגראפספרו , למשל,  כך.ישראלי- הארץההיסטורי והמיתולוגי, הגיאוגרפי

 מושגי המפתח במאמרם  דרך הפריזמה של, באמצעות תחנות יסוד בה,  החדשהבוחן את הספרות העברית

."  שלנו'מקום'ל' המקום'פער בלתי ניתן לגישור בין : "לשונו של שוורץוב, )1991(של גורביץ וארן 

, יים של הישראליות המיתולוג מבקש לחשוף את שורשיה)2008(ואילו ספרו של אוחנה ). 11' עמ, שם(

. ביחסה לזמן ולמקום המכוננים, בפרספקטיבה חדשה המתמקדת בתודעה העצמית של הספרות הישראלית

על ניצבת בצילם של שני -הטענה העומדת ביסוד הספר היא שהציונות כסיפר: "וכלשונו של המחבר

, שם." (המקום והזמן: נות מארגניםהמיצגים שני עקרו, הסיפר הכנעני והסיפר הצלבני, דגמים חלופיים

  ). 13' עמ

כפי , ת הישראליתהזהות המקומי תרומה צנועה לחקר  היא מחקרי לתרוםמטרת, בעיקרו של דבר

העל -המלווה בכתיבתו את סיפר, ישראלי חשוב-  משורר עברי, אריה סיון ביצירתו שלשהיא מגולמת

  .)1984 (ישראל- לחיות בארץ: שורר עצמו של המ הישירהובלשונו. הציוני במשך קרוב לששים שנה
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    וקשיי התקבלות זהותלבטי:סיון  אריהירתו הספרותית של יצ:רק ראשוןפ

  "הסגנון הוא האדם"                                                                  

  לואי לקלרק ביפון' ורז'ז

   

 יצירתו  היא תיאור ומיפוי של כלל ומטרתו,כללישא אופי הפרק הראשון בחיבורי נו, ור במבואכאמ

מחצית  ב, בישראלספרותית-  בתוך המערכת החברתית, על רקע זמנה ומקומה, אריה סיוןהספרותית של 

שכן , א אופי סינכרוני ודיאכרוני גם יחד המרפרף ביצירתו של סיון נושהעיון .השניה של המאה העשרים

 היסודות בחשיפת, ומצד שני, ת הקבועים ביצירתו של אריה סיוןבהצבעה על היסודו, מצד אחד, עניינו

 על  צביעהפרק מ, אשר על כן .פואטי והתמאטי ביצירתו של המשוררה, אנרי' הגיוון הז,קרי, המשתנים

  של סיוןשחלו בכתיבתוהתפתחויות ועל ה, )הפואטית והאידיאולוגית גם יחד(לבטי הזהות של סיון 

 במיוחד אותן התפתחויות הנוגעות  הובלטוגם  זה בפרק.ות פעילות ספרותיתבמהלך למעלה מחמישים שנ

ניית בה, ובמיוחד(טיו התיאורטיים השונים  שיח הזהות על היב. של אריה סיוןזהות המקומית  ביצירתול

   . לבחינת ההתפתחויות ביצירתו של אריה סיוןמושגית-שמש כתשתית עיונית מ)'אחר'הזהות אל מול ה

ה של יצירת התקבלותות הנוגעות לשאלת סוגיגם הזו  שולבו בסקירה ההיסטוריוגראפית, יפן טבעבאו

אלמוניותו היחסית של סיון בשיח הדברים חשובים במיוחד לנוכח  .הדרה ממנוול  לקאנון הספרותיסיון

מסד  בבניית הואחרים סייעו בידיתהליכי קנוניזאציה מושגים דוגמת . הביקורתי אודות השירה הישראלית

  משלהיסטוריוגראפיים רלוואנטייםאנאליטיים ושען גם על מודלים  הפרק נ.התיאורטי לפרק זה

)Bloom, (1973 ;אבן זהר ,)2002(,  ליפסקר;)1976(הרושובסקי ; )1990, 1974, 1973(;  

Gluzman, (2003) ;ואחרים )2005 (,שוורץ.  

  

    זהות מקומית ביצירתו של אריה סיון ושיח הזהות  1.1

  

, בחקר התרבות במחצית השנייה של המאה העשרים 'זהות'המושג  בחשיבותו של  קשה להפריז

 – מודרני- העידן המכונה פוסט- ותרבותית   רעיונית דווקא בעידן של מבוכה.ובראשית המאה הנוכחית

 )ואולי דווקא בשל כך( והאמנות הפוליטיקה, ה החבר, הדתל קטגוריות מסורתיות בתחומיעעור רעשל 

 שיח הזהות מאפשר . והחינוכיתבמחשבה הפוליטית  הן בתחום האקדמי והן,עולה כפורח שיח הזהות

לשון . מקבוצות אחרות בחברה, משמעי-באורח חד, לקבוצות וליחידים להגדיר את עצמם ולהבדיל עצמם

ת ואחרות דריוגמ, אתניות, לאומיות, שיח הזהות הוא הדלק המניע את מאבקיהן של קבוצות שונות, אחר

לבטי . 'פוליטיקה של הזהויותה'ו לכינוי שזכ, מאבקי כוח בשדה החברתי והפוליטי; להכרה בזכויותיהן

   .10הזהות וחיפושי הדרך הקולקטיביים והאישיים הללו מזינים טקסטים עיוניים וספרותיים למכביר

                                                 
 מאת זהויות במדים: םששיח הזהות הוא במרכז, בשנת אחת, שראו אור, רשימה מקרית וחלקית מאד של ספרי מחקר, להלן 10

הוצאת הספרים של ,  מאת גרשון שקד ספרויות יהודיות בלשונות לעז–זהות ; 2006, הוצאת מאגנס, לוי- אורנה ששון
-המסע היהודי; 2006, הוצאת מאגנס,  מאת בנימין מוזסמשבר הזהות של הרפואה המודרנית; 2006, אונירסיטת חיפה

  .  2006, הוצאת מכון שלום הרטמן, ת אבי שגיאמא, שאלות של תרבות ושל זהות; ישראלי
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דרת הזהות  המשמש כבסיס להגThe Other)(' אחר'שיח הזהות הוא מושג הבלתי נפרד ממושג 

בגיבוש הזהות עומד הסוציולוג וחוקר התרבות ' אחרים'על מקומם של ה. האישית או הקולקטיבית

 שחלקים נכבדים מעבודותיו מוקדשים לחקר תהליכי התגבשותן של זהויות, )Stuart Hall(סטיוארט הול 

 עובדת מבליט הול את" Cultural Identity and Diaspora" 1990 במאמרו משנת. תרבותיות

זהויות תרבותיות הן לדבריו מוקד של , יתר על כן. הימצאותן של זהויות בתהליך בלתי פוסק של התהוות

במבוא . כדי להיבנות למולם,  מתוך הסדר החברתישהודרו' אחרים'והבדלים וזקוקות לסתירות 

 Questions of Cultural: בשם, )Paul du Gay, גיי-יחד עם פול דה(לאנתולוגיה שבעריכתו 

Identity ,תחת הכותרת:"Who Needs Identity?" 1996( עומד הול, (Hallהזהות כשיח פנים  על 

 של זהויות דינאמיתכתיאורטיקן עכשווי של חקר התרבות מציב הול הגדרה .  תוססתרבותי-חברתי

י התהוותן  תוך כד,בשפה ובתרבות, עושות שימוש במקורות היסטוריים, כך הוא טוען, זהויות. תרבותיות

מהווה שיח הזהות חלק מתהליך מתפתח של ייצוג , לפיכך. ולא לאחר שאלה כבר גובשו ועוצבו, של אלה

  . 11ולא מחוצה לו, תרבותי-הנבנה בתוך השיח החברתי

וק  בעיסמצד אחד ישנו עומס רבשכן , שיח הזהות בזמננו הוא פראדוקסאלי ביסודוש ,עוד הוא מוסיף

הן נעשות קשות יותר , נהפוך הוא,  אינן הולכות ונפתרותשאלות אלה,  שנימצדו, בשאלות הזהות בימינו

  . 12ככל שמרבים לעסוק בהן, וסבוכות יותר

אל מול ) self ('עצמי'זהות התוחמת את גבולותיו של ה שאלת היסוד של ה,)2001(אליבא דשנהב 

כינון . 13מזה כשלש מאות שנה, כלומר, והיא מלווה את פרויקט המודרנה מראשיתו, איננה חדשה' אחר'ה

והיא זו שהולידה את סוגיית ,  לבין כל השאר הוא בעצם כינונה של שאלת הזהות'אני'קווי ההפרדה בין ה

ביסס את מעמדו כמושג ' אחר'מושג ה. הפוליטית של זמננו-המרכזית כל כך במחשבה החברתית' אחרות'ה

 -' ציונות וכו-פוסט, קולוניאליזם-פוסט, דרניזםמו-  פוסט-לגווניו השונים ' פוסט'מפתח במסגרת שיח ה

' עמ, 1997, גורביץ; ,pp. 144 - 1581994 Bhabha ,(והפך למגדיר זהות מרכזי בתרבות העכשווית 

,  או הקולקטיבי האישי,מכונן הסובייקט, או הפוליטיים/במסגרת מאבקי הכוח החברתיים ו). 160 – 131

כחלק  מתהליכי ,  שאת קולו הוא מדחיק'אחר'זהו ה.  ברב או במעט, השונה ממנו'אחר'את זהותו אל מול 

  . שליטה ודיכוי ממשיים או מטאפוריים

את ). 2004(תרבותית תופסים מקום מרכזי גם בעבודתה של גרץ -חברתיתכמכונני זהות ' אחרים'ה

 כפי שהוא משתקף ביצירות הספרות והקולנוע, המפגש בין ילידי הארץ לבין ניצולי השואה

.  היא מגדירה כתהליך פורמאטיבי המשקף את קשיי התבגרותה של החברה הישראלית,14הישראליים

מתוך רצון ברור להיבדל , צולי השואהינולא רק ', אחרים'ראשיתו של המהלך בהדרה מוחלטת של ה

.  אל לב הקונצנסוס הישראליעד לחדירתם) ואחרים( של הניצולים והמשכו בקבלה איטית וכואבת, מהם

                                                 
11 Ibid, p. 4 
12 Hall, 1996, p. 1 
שבמרכזו , ) קמד–קלח ' עמ, א"תרנ, על פרשת דרכים" (עבר ועתיד"העם - כדאי לאזכר בהקשר זה את מאמרו הנודע של אחד 13

 .פרטי והקולקטיביה" אני"בלשני בשאלת זהותו של ה- והוא פותח בדיון פילוסופי, שאלת הדהות היהודית
, בראשיתו, הספרות העברית עושה זאת באופן הרבה יותר מעודן וסובטילי מן הקולנוע הישראלי) 2004(לטענתה של גרץ  14

 ).120 – 105' עמ, שם(המבוסס על סטריאוטיפים של היהודי הציוני הגברי אל מול היהודי הגלותי הנשי 
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-הציונית מזה והיהודית- הישראלית, לטלות בין שתי הזהויותהיטה"דינמיקת עיקר מעייניה בספר הוא ב

  ).109' עמ, שם" (ובין שני סיפורי המסגרת הבונים אותן, הגלותית מזה

 נדרש אף הוא )30 - 21' עמ, 2006 (בספרו המקיף על ספרויות יהודיות בלשונות לעז, גרשון שקד

בעיית הזהות  ": לדבריו שכן,צורך להגדירוהמטיל ספק בעצם הנחיצות של אך הוא  , בכללולשיח הזהות

יצורים אנושיים יש להם קשרי : משמעיות-אין זהויות אנושיות חד. היא בעיה מורכבת שקשה להגדירה

,  יתר על כן).21' עמ, שם." (וכל אחד מן המעגלים הללו מעצב את זהותם ,שייכות לכמה וכמה מעגלים

או חוסר יציבותה של הזהות האישית  מורכבותה ו תרבות משדות ידע שונים מסכימים ביניהם בדברחוקרי

  ).7' עמ, 2004, גרץ(הקבוצתית 

 כמגדיר של סלהיתפ וכל אחד מהם עשוי , הם רבים מספור)ושל עם(ואמנם מעגלי שייכותו של אדם 

יש מידה ,  יתר על כן.ערכיו וכן הלאה, )יואו לשונות(לשונו , ארץ הולדתו, עיסוקו, משפחתו, מינו: זהותו

 שהתחזקותן של , למשל,לא מקרי הוא. בהגדרת מרכיבי הזהות של היחיד ושל החברה' של אופנתיות

' עמ, 2004, אלמוג( הופכות את המגדר למרכיב זהות מרכזי ,מסוימתבתקופה , תיאוריות פמיניסטיות

  ). 2006, צמיר, 999 – 861

.  דינאמי ומתפתח המשלב בין מרכיבים סינכרוניים לדיאכרונייםןעניי גם ,בן כמו,אות הוזהה שיח

 ,לרכיב זה או אחר למלא  תפקיד דומיננטיהמאפשר באופן ,  מקיימים יחסי גומלין זה עם זהכיבי הזהותר

משחק התפקידים הזה עשוי להשתנות מעת . רכיבים האחרים ממלאים תפקיד רצסיבי במערכתבעוד שה

 ולצבור , תנופהעשוי שיח הזהות היהודית לקבל, של כך למ.15 הספציפיצרכיו של שיח הזהותפי - לעת על

 ,חדשות לבקרים,  המתעוררת'מיהו יהודי' בעתות של פולמוס ציבורי בשאלה , ואקטואלייהיסטור, נפח

  .בהקשרים פוליטיים משתנים, ראליתבחברה היש

 העשורים האחרונים מזינה חלק ניכר מן  שנילקולוניאלית העשירה ש-הספרות הפוסטעוד יצויין כי 

מועלה הויכוח החריף באשר לאופן כינונה של זהות , כך למשל. טיים אודות שיח הזהותרהדיונים התיאו

בעיקר בספרו , הראשון. באבא. קולוניאלי אדוארד סעיד והומי ק-בין שני ההוגים המרכזיים בשיח הפוסט

 ,כפי שהמערב, ות המזרחית כתמונת תשליל של הזהות המערבית מציג את הזה,אוריינטאליזםהמפורסם 

שאיננה יכולה , ואמביוולנטיתמציג רטוריקת זהות מורכבת ) 1994(בעוד שהשני ,  מכונן אותה,לשיטתו

- עד כמה רלוואנטי שיח הזהות הפוסט, כמובן, השאלה. וכאיםלהפריד הפרדה דיכוטומית בין מדכאים למד

על  )(displacing gaze המפרק  קולוניאלי- את המבט הפוסטאשר איננו גורס, ניאלי לחיבורי זהקולו

שיח השימוש במושגי ה, אשר על כן.  של אריה סיוןשבתוכו משתבצת גם יצירתו, הפרוייקט הציוני

 . מוגבל למדיקולוניאלי בעבודתי הוא-הפוסט

, חב הגיאוגרפי המר,קרי, המקוםוקדש לדרך שבה מכונן  ממקום נכבד במחקרי, לעומת זאת

שכל יצירת ,  גם אם ברור,שכן, ריקת הזהות ביצירתו של אריה סיוןאת רטו, הההיסטורי והתרבותי

בספרות "הרי ש ,חברתי ותרבותי,  גיאוגרפי,מתוך זיקה למרחב כלשהו, למעשה, ספרות מתקיימת

                                                 
שנועד במקורו לתאר את דינאמיקת , )1990, 1974, 1973(זוהר - ל אבןמיסודו ש, מערכת- דברי נשענים על מודל הרב 15

כדי לתאר את הדינאמיקה ,  אך גוייס כאן, כמאבק בין דגמים של המרכז לדגמים של השוליים, התהליכים בעולמה של הספרות
 .בנסיבות משתנות, האישית או הקבוצתית, של רכיבי הזהות
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 והיסטוריה לאומית מיתוס. העברית נטענים ייצוגי המרחב ודרכי עיצובו משמעויות תרבותיות ספציפיות

של פיצול בין מרחב ; געגועים ושיבה, חוזרת של גלות וגאולה מציבים דפוס תרבותי של פרדה ממרחב

בין מרחב קיים , בין מרחב ממשי לטקסטואלי, בין מרחב נמצא למבוקש, שבהווה למרחב שבעבר

זו אולי הסיבה . )7' עמ, 2003, מיכל ארבל ואחרים עורכים (."בין מרחב זר למקום של שייכות, למדומיין

 בספרות של מחקרים הבוחנים את הקשר שבין זהות למרחב, בעת האחרונה, לתפוצה ההולכת וגוברת

 את אופן הקיום  דווקא,ראה מחקריכך מ,  משקפות במידה רבההבינאריות דלעילהאופוזיציות  .16העברית

  .17יון של המרחב ביצירתו הספרותית של אריה ס והאמביוולנטיההיברידי

  האקדמילל שיח הזהות במחקר את המהפך שחו)10' עמ, 2001(בלשונו של שנהב , אם לסכם

 – מדומיינים וסימבוליים –מאתגר את סמני הגבול החברתיים  שיח הזהות": הרי ש, הפוליטיובמעשה

ד ומע ומרחב כינון הזהות בקטגוריות של זמןואמנם ". ומארגן אותם מחדש במונחים של זמן ומרחב

יצירתו הספרותית של אולוגיות ביתמאטיות ואיד,  על תחנות יסוד פואטיות,צביע שמ, הנוכחיבמוקד הפרק

שיח הזהות , כן- יתר על.קאנון של הספרות הישראליתתו לעל קשיי התקבלוגם , מניה וביהו, אריה סיון

ת הישראלית אפשר הצבת דגמים היסטוריוגראפיים מרתקים הנוגעים לדינאמיקה של הספרות העברימ

  .המודרנית בכללה

הממוקדת  ,ו הזהות הקולקטיבית שלומשנת )1999 (בעקבות בנדיקט אנדרסון, חןוב הפרק גם 

 ,ההיסטוריים והתרבותיים,  הגיאוגראפייםהמרחב והזמןבאיזו מידה משמשים ציוני  ,בקהילות המדומיינות

ובאיזו , )האידיאולוגיה הציוניתאו (ני של הסיפור הלאומי ההגמוו , הזהות הישראליתלחיזוקה שלאמצעי 

המערערת את אבן , צגתו בראייה ביקורתיתתוך ה, אמצעי חתירה כנגד הנראטיב הזה משמשים הםמידה 

  . הראשה של הזהות הישראלית המדומיינת

  

   המהלך הכנעני ביצירת סיוןההשפעות האלתרמניות ו: תקופת הראשית .1.2

         

  לאטה והגיעה התפתחה,שראשיתה כבר בזמן מלחמת השחרור, יה סיוןרותית של אריצירתו הספ 

אך . ) להלן,על כך (בשנות השמונים של המאה העשרים,  המבקרים מרבית לדעת כך,לשיא בשלותה

 ראשית דרכו של א נתקבעה דווק, של ביקורת הספרותבזכרון הקולקטיבי, סלידוקאבאורח אירוני ופר

 הבהיסטורי של סיון  המשמעותית את  מקומו כמייצג- יגונית במידה רבה  והאפא בשלהל יצירתו ה-סיון 

 השירה מאבות שאריה סיון הוא ,ס זה נעוץ בעובדה סודו של פראדוק. החדשהשל השירה העברית

                                                 
הפרק השלישי " מרחב הספרות, זמן הציור: "שביסודם הקשר בין זהות למרחב, יים להלן רק כמה דוגמאות לחיבורים אקדמ16

 מאת גבריאל מרחב,  עולם, טקסט ; 91 – 59' עמ, 1997, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרות ואמנות פלסטיתבספרו של הולצמן 
הוצאת , מאת נורית גוברין ארצות וערים על מפת הספרות העברית: כתיבת הארץ; 1997, הוצאת הקיבוץ המאוחד, צורן

-  9' עמ, בן גוריון בנגב. אונ , 2000מאי , כרך א, מכאן(מאת יגאל שוורץ  " המרחב בתרבות העברית החדשה"; 1998, כרמל
בן גוריון . אונ, א"תשס, 2001, כרך ב, מכאן(שווגר - מאת חנה סוקר"   על המרחב ביצירת יעקב שבתאי-זה המקום "; )24

, ג"חורף תשס, 48 עלי שיח(מאת דרור בורשטיין "  זמן ומרחב ביצירת יעקב שבתאי- המדריך לתייר ";  )64 - 33' עמ, בנגב
' הוצ, 2003, כרך יט(שהוקדש כולו לקשר בין זהות ומרחב בספרות העברית , מחקרי ירושלים בספרות העבריתכרך . ;)2002
, מאת יגאל שוורץ, מרחב בספרות העברית החדשההנדסת האדם ומחשבת ה: הידעת את הארץ שם הלימון פורח; )מאגנס

 .2007, הוצאת דביר

 .סימבולי- תרבותי ולשוני- אלא גם היסטורי, גיאוגרפי- מרחב שאיננו רק פיסי. 17
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  והפרוזודיותהתמאטיות, תהמסמנת את שינוי הנורמות הפואטיו' לקראת'חבורת ממייסדי , הישראלית

  .18'דור המדינה' של בשירה העברית ' נוסח'ומחדשת ה, ישיםשנות החמ העברית של ראשית בספרות

מראשית , 'דור המדינה'את השינוי בפואטיקה של השירה העברית בעידן , בצורה כוללנית, אם לסמן

איטי בהרבה , אגב, שינוי שהוא( אל מול השירה שקדמה לה ,שנות החמישים ועד תחילת שנות הששים

שבמהלך שנות החמישים  הרי ,) מהמאחרים לאמץ אותו דווקא סיון הואואריה, ממה שמקובל לחשוב

על סיגנונותיה , סתמן המעבר מעידן של זיקת השירה העברית לפואטיקה של השירה המודרנית הרוסיתמ

בראש , מודרנית- המערבית ישראלית לפואטיקה-השירה העבריתלעידן של זיקת , וצורותיה הייחודיות

למעבר זה היו גם השתמעויות פרוזודיות . ובמידה מסויימת הגרמנית, איתאמריק-ובראשונה האנגלו

שכן במהלך העשור הראשון למדינת ישראל עברה הדומיננטה משירה שהפרוזודיה שלה היא , מאלפות

ללא , לשירה חופשית, ומבנה סטרופי סדיר, חריזה סדירה, מבוססת על משקל סדיר, דהיינו, מסורתית

  .)36' עמ, 2001, .שביט ע(ה סדירה וללא מבנה סטרופי סדיר ללא חריז, משקל סדיר

 עזב אריה 1950שלהי שנת  הרי שב, ובאשר למקומו של סיון במהפכה הפואטית והפרוזודית הזו 

שם החל הוא . אביב ועלה לירושלים ללמוד לשון וספרות באוניברסיטה העברית- סיון את עיר הולדתו תל

בעריכת רפאל אליעז  (על המשמר היומיים םם הספרותיים של העיתוניבפרסום שיריו הראשונים במדורי

נתן ,  חבר סיון למשה דור1951בשנת ). בעריכת יעקב הורביץ (הארץו) ולאחריו אברהם שלונסקי

ארבעת הסטודנטים הצעירים ). בנימין הרשב, לימים(ובנימין הרושובסקי )  נתן זך,לימים(זייטלבך 

   .19לקראתבשם ,  ואחר כך מודפס,לון משוכפלהוציאו לאור ע

 אך הוא טבע את רישומו ,1954 – 1952 הופיע במשך שנתיים ימים בין השנים לקראתכתב העת 

 שאינם מכילים את מיטב ,ארבעת גליונותיו הצנומים. סטית על החיים הספרותיים בארץאבצורה דר

 של ,כמעט-מעורערים- הבלתי,צגיהי הפכו למי,)25 – 7' עמ, 1984, לוין (השירה העברית המודרנית

, גרץ; 1973, הרואבן ז; 1966, ךז: וראו ('דור המדינה'המהפכה הפואטית הגדולה בשירה העברית  של 

 ורבים 2002, ויסברוד; 2001, בוכוייץ; 2001, שביט ע; 1989, 1985 ,ברתנא; 1984 ,לוין; 1983

כמרד בפואטיקה , מקובל אמנם',  לקראת'שהסתמן בשירת משוררי ,  המהלך המרכזי.20)נוספים

                                                 
בשינוי פניה הפואטיות ' לקראת'של כתב העת ' אמיתי'פולמוס מרתק התגלע בשני העשורים האחרונים ביחס לתפקידו ה 18

ספרותי על חבורת - את האות לויכוח נתן עמוס לוין במחקרו הסוציו. 'דור המדינה' השירה העברית בוהאידאולוגיות של מפת
היו בעובדה שהם ' לקראת'שעיקר חידושיה של חבורת , )74 - 69' עמ, 1987(מקובלת עלי עמדתו של מירון ). ד"תשמ(' לקראת'

פריצת הדרך הפואטית הממשית . שקדמה להם' דור בארץ'ות של ספר' ממופלג'בניגוד לזיהוי ה, מפלגתית- בחרו לעצמם מסגרת א
הביעו את עמדתם בנושא גם שחם . כמה שנים לאחר התפרקותה של החבורה' לקראת'ידי יחידים יוצאי חבורת -נעשתה על

 .ואחרים) 2001(ברתנא , )1997(

 
  .268 – 267' עמ', עם הספר, ')2001(סיון , פי- על פרטי הביוגרפיה19
שפרסמו , ארבעה דורות ספרותיים, זה לצד זה, פעלו בשנות החמישים, שלמעשה, )5' עמ, 2001(רה בוכוייץ מעי, בצדק 20

משוררים המשוייכים לגל . ב. זלמן שניאור ויעקב כהן, יעקב פיכמן: משוררים המשוייכים לדור ביאליק דוגמת. א: שירים
יוכבד , לאה גולדברג, נתן אלתרמן, אברהם שלונסקי: דוגמתשכתבו בעקבות מורשת הסימבוליזם הרוסי , המודרניסטי הראשון

, חיים גורי, אמיר גלבוע: ח דוגמת"משוררי דור הפלמ. ג. אורי צבי גרינברג, אבות ישורון, יונתן רטוש, אלכסנדר פן, מרים-בת
דליה , דוד אבידן, יהודה עמיחי, ךנתן ז, משה דור, אריה סיון: דוגמת' דור המדינה'משוררים בני . ד. בנימין גלאי ואחרים, הלל. ע

  . דן פגיס, ריקוביץ
ג לבין "בין אצ, למשל(שניתן להצביע על הבדלים סיגנוניים מרחיקי לכת בכתיבתם של משורררים בני אותו דור , למותר לציין
ך התכתבות עם תו, והוא מתפתח ומתגוון, שסגננו של כל אחד מן המשוררים איננו דבר קביע ויציב, מה גם). אבות ישורון

על מודלים שונים לתיאורם של שינויים במערכת (כחלק מן הדינאמיקה של השירה העברית בכללותה , סגנונות שירה שונים
 ).להלן, הספרותית
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דור 'גם מן הספרות של ', לקראת'אנשי , המשוררים הצעירים, אך במקביל בידלו עצמם, האלתרמנית

אותה הם תפסו כספרות ) 'ילקוט הרעים'ב, בין היתר(כפי שנתגבשה במחצית שנות הארבעים ', ח"הפלמ

 – 18' עמ, 2001, בוכוייץ; 74 – 69' מע, 1987, מירון; 50 - 47' עמ, 1984, לוין(מפלגתית וממסדית 

ככותרת , מגובשתאחידה וגם אם לא , חלופית זהות פואטית' לקראת'ודאי שבמובן זה הציעה חבורת ). 19

  . קובלי): 1984(ספרו של לוין 

,  בהתפתחות השירה העברית בארץ'לקראת' שיש לחבורת  הכוללתחשיבותה יותר מ,ולענייננ

 אינם ,)1998(שקד ו )1985(ברתנא  ,)1984( לוין ,)1970( דור .ין מייסדיהחשובה החלוקה הפנימית ב

 אינםו , זוביחס לחבורה,  הספרות בביקורתליסטית וההוליסטית השלטתא הפונקציונמסתפקים בגישה

בחילופי הנורמות הפואטיות בשירה הישראלית בשנות ' לקראת' את תפקידה הכולל של קבוצת  רקבוחנים

דווקא את , ם הםי מבליט,פואטית-מתוך ראיה סוציו,  אלא-קר בזכותם של זך ועמיחי  בעי-  החמישים

 בתוך ,שבדיאבד תתברר גם כתחרות על ההגמוניה בשירה הישראלית, הפנימית' פוליטיקת הזהויות'

 ,אם לתאר התפלגות זו במונחים חברתיים "):182' עמ, 1998(שקד אומר , למשל, כך. 'לקראת'חבורת 

   ."מהגרים לעומת פלג של ילידים תושבים- עוליםחין בקבוצה זאת פלג שלהבאפשר ל

-לצידם משה בן' ילידים' על פלג ה, כמובן, נמנה1929אביב בשנת -שכאמור נולד בתל, אריה סיון

בביקורת ,  של אריה סיון המובהקהזהות הילידית הפכה לסימן ההיכר, יתר על כן. דורשאול ומשה 

משורר  'י גם תו הזיהו אך. שבתוכה הוא צמח,ישראלית-ת בטריטוריה הארץזהות המעוגנ, 21הספרות

 ההבדלים הסגנוניים בין המשוררים השונים ילידי ועל,  הזהויות הפואטיות הנפרדותאיננו מחפה על' דיייל

הבולטים ( 'ילידים'מהגרים לזו של ה-על אחת כמה וכמה בין הפואטיקה של המשוררים העולים ,הארץ

, ויהודה עמיחי, 1935-ועלה ארצה ב, 1930- שנולד בברלין ב, הם נתן זךמהגרים-לג העוליםשוררי פבמ

  .)1936-ועלה ארצה ב, 1924-ב בוירצבורגשנולד 

 אלתרמן  המודרנית העברית בכתיבתו מענקי השירה המוקדםנקל לראות עד כמה הושפע סיון

בקובץ  ,לקראת בחוברות ,בעתונות היומית  כפי שנתפרסמו,22אם נבחן את ביכורי שיריו של סיון. ורטוש

בעריכתו " אגודת הסופרים"ראה אור באותה השנה בהוצאת  (פמליה ובקובץ )1953 (בשלושההשירים 

סיון עצמו אינו  . הפואטיקה של אלתרמן ורטוש המוקדמים עד כמה תואמים הם אתנגלה, )של ישראל כהן

.) ה. ש–' לקראת'ימי (אני באותה תקופה "...: תמתכחש להשפעות הספרותיות שהיו על כתיבתו השירי

השפעתם ": וכן, )15' עמ, ד"תשמ, לוין" (הייתי נתון להשפעתו של אלתרמן ולהשפעה כנענית מסוימת

  ).267'  עמ,"עם הספר" ,2001,סיון" (של אלתרמן ורטוש ניכרת מאד בשירים שכתבתי בימים ההם

 בצורה , במחקריהםמצביעיםבאופן שיטתי ו השפעה זו בוחנים )1998(שקד ו) 1997( שחם 

 בספרה המוקדש, )1997 ( שחם.עות האלתרמניות בכתיבתו של סיון המוקדם על ההשפ,משכנעת מאד

חבורת   משוררי ועל,) ואחריםהלל, גורי, גלבוע(' ח"דור הפלמ' להשפעות אלתרמן על משוררי כולו

ההשפעה  דיון מעמיק במושג ,בפתיחת הספר, מתמקיי) אבידן ואחרים, עמיחי, סיון, דור, זך ('לקראת'

 שפורסמו,   את שירי אריה סיון- כמובן , פיםלצד משוררים נוס - ולאחר מכן בוחנת, הספרותית בכללו

                                                 
  .פרק המבוא: וראו 21
 .והדבר יעשה בפרק הבא בחיבורי 22



  33

,  עין,במעלה, על המשמר, הארץ(החמישים  בראשית שנות , העת השוניםבכתביו  היומייםבעתונים

 לשירי אלתרמן  שירי סיון ביןואה הטקסטואלית ההשו.23)פמליה, מאבק לתרבות, לקראת ,מבואות

בלשון ים ובצרופי המיל, בתמאטיקהו  במוטיביםבין שני המשוררים) similarity (ַהַדִּמיּותמגלה את 

 – 249' עמ, שם( את מחקרה  שחם שחם מסיימת.רטוריותבתחבולות הריתמיות והבתבניות , הציורית

אך , בלתי מונוליטי ומייצג תופעות שונות, ושג רב שכבתיהוא אמנם מ" השפעת אלתרמן" ש, בטענה)251

  מודל לחיקוי משמש,)1938 (כוכבים בחוץ  שיריובראש ובראשונה, שהטקסט האלתרמני, ברור

המשורר גם נמצא  מחקים ובין ה,'לקראת'חבורת  ו'ח"דור הפלמ'משוררי ולהבניית זהות פואטית עבור 

  .הצעיר אריה סיון

 54 'עמ ,1953 ,פמליה( "חדרנו" במלואו את שירו של סיון  מביא אף)170' מע, 1998(גרשון שקד 

בשימושי ,  כתיבתו של סיון במקצבההשפעות האלתרמניות הברורות על סגנוןלהמחיש את כדי , )55 -

באותם ,  של סיוןהרטוריקה האלתרמנית דבקה בלשונו ש,מסתבר. בתחבולות הרטוריות ועוד, הלשון

 בנימה תבוכ, פמליהבמאמר התקפה על הקובץ , בעצמו' לקראת'איש ,  שדוד אבידן, עד כדי כך,הימים

שעודנו מטייל באין , להשתחרר מאלתרמן, אם יצליח סיון לגבש יותר את עצמיותו: " פטרונית בולטת

חיננית מיוחדת לשירתנו -עשוי הוא להוסיף נימה לירית, ולהרחיב את התמאטיקה שלו, מפריע בין חרוזיו

   )24.04.1953, על המשמרהמוסף לספרות של ." (רההצעי

 ביותר בין משוררי חבורת 'כנעני'ה, אולי, סיון הוא, בצד ההשפעות האלתרמניותש , אך חשוב לציין

: )343' עמ, 1979 ( דור משה,  ובן חבורתו, של סיוןשל ידידוכעדותו ו ,)70' עמ, 1984, לוין( לקראת

 ."טבועה בהם, פארוכיאלית, רוטיקה דשנהבצד סיפורים שא' כנעני'סיון כתב אז שירים בעלי אופי "

  את גודש ההופעות בהם תגלה, שנות החמישים שפרסם סיון בראשית,ואמנם בחינה פשוטה של השירים

 בעלת ריתמוס וזאת בצד רטוריקה אקסטאטית, עשתורתו תמוז,  חמן: קדומים ובבליםשל אלילים כנעניים

  .24חריפות תשוקות אדירות וסערות רגש, דמויות מיתיות, ולחן קדומים המשובצת בתיאורי פקצבי

המסתמנת בשירתו של סיון  ,שהיא לב לבו של המהלך הכנעני, שהזהות הטריטוריאלית, למותר לציין  

-כפי שסומנו על, את סמני הגבול החברתיים והלאומיים, )2001(כלשונו של שנהב  ,מאתגרת, המוקדם

  המהלך הכנעני בספרותסיון איננו מחלוציגם אם , ובנוסף. 25סופרים ומשורריםידי דורות קודמים של 

מה גם שקדמו לסיון משוררים ( , על שולחנו הפואטי של רטוש, כמובן, נסמך ,והוא,  הישראליתהעברית

הרי , 26)שהטמיעו בשירתם את הפואטיקה הכנענית, דוגמת חיים גורי ואהרון אמיר, בני הדור הקודם

                                                 
, ה היה אריה סיון משורר ומספר פופולארייגלה עד כמ,  עלעול פשוט במוספים הספרותיים של עתוני ראשית שנות החמישים 23

בעוד , שיריו וסיפוריו התפרסמו בתדירות גבוהה בבמות הספרותיות השונות. 'לקראת'יותר מכל יוצר אחר בחבורת , ככל הנראה
 יהודה עמיחי ודוד אבידן פרסמו את יצירותיהם, נתן זך: 'דור המדינה'שהמשוררים שהשפיעו יותר מכל על השירה העברית ב

 של ועכשיו ובימים האחרים,  עדיין לא חשף את ייחודו של זך1953-  מבשלושה(המשמעותיות  רק באמצע שנות החמישים 
מי , גם משה דור). 1954-  ראה אור בברזים ערופי שפתייםגם ספרו החשוב של דוד אבידן . 1954עמיחי ראה אור באוקטובר 

לא הרבה לפרסם משיריו בעתונות , )57' עמ, 1984, לוין(' לקראת 'שנחשב לדמות הבולטת ביותר בראשית דרכה של חבורת
, האחרים דוגמת משה בן שאול' לקראת'גם בני חבורת ). 1954- ב, אף הוא, התפרסם" ברושים לבנים"ספרו המשמעותי (היומית 

  .  ה סיוןכפי שעשה זאת ארי, לא הרבו לפרסם מפרי יצירותיהם, בנימין הרושובסקי, גרשון שקד, פסח מיילין
 .72  – 70' עמ, 1984, ראו אצל לוין, בפרט, ובשירתו של סיון, בכלל', לקראת'על מוטיבים כנענים בשירי  24
 .בפרק הבא בחיבורי: ביצירת אריה סיון, החברתית והלאומית, על הכנענות ומשמעותה הפואטית 25
על מוטיבים כנענים . 445' עמ, 2006, אצל הולצמןראו , כביטוי ישיר לאידיאולוגיה הכנענית'' שירת ארץ העברים''על  26

 ).2000 (השירים: בתוך, 1950, "כלולות"ראו במחזור השירים , ובמיוחד הופעתה של האלה ענת, בשירתו של חיים גורי
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 ,שהחל בשנות הארבעים, את המאבק התרבותי על זהותה של המדינה הצעירה, בדרכו שלו, צג מיישסיון

 .)296' עמ, 2009, .לאור ד(והגיע לשיאו בראשית שנות החמישים , 'העברים הצעירים'עם תנועת 

אודות מגמות אופייניות ) 19' עמ, 2003( בדבריה המאלפים של שפירא ולעניין זה נוכל להיעזר גם

שרואה ', ילידית'דור הבנים הראשון בארץ קולוניזציה בדרך הטבע מפתח הכרה : "ל הצעירהבישרא

ובמהלך התמודדות זו הם מעצבים זהות , מתמודדים' ילידים'כנגדו ה', אחר'באבותיו ובתרבותם את ה

  ".שאיננו שייך לטריטוריה שלו, היליד שולל את העבר. עצמאית משלהם

 מכחיש את  הוא אך, על יצירתו מתכחש להשפעות הכנעניות אינואריה סיון עצמו ,כאמור

 תנא .27 הספרותיתשל חומרי התשתית הכנעניים בכתיבתו ,קות הלכתי מרח,משמעויות האידיאולוגיותה

שראה אור עם הופעת , )8 - 7' עמ, 1953( משה בן שאול דמסייע הוא יכול למצוא במאמר מוקדם של

, נזקק לה המשורר, שמן הסתם,  הגנה–להגנתו של אריה סיון שאול -ובו יוצא בן, בשלושההחוברת 

 בשיריו של 'כנעניות'ומכחיש את דבר קיומה של , מי שם מפני מבקרים עלו-לפחות לדעתו של המבקר 

המוטיב העיקרי ו...,ישראליים במלוא מובן המלה-הם ארץ.) ה. ש–של סיון (שיריו : "לדעתו. סיון

אין כאן אהבה לפולחן קדמון או אהבה סתמית לגוף .  יותר נכון האהבהרוטיות  אובשירים אלה היא הא

, גם משה דור." שהוא נפלא באמת, אשר שוכחים לפעמים, זאת אהבת טבע הארץ הנפלא. ההאיש

אך בה בעת מתכחש הוא לזהות , מודה בכנעניות הרגשית שלו ושל סיון', לקראת'בזיכרונותיו על ימי 

העברים 'לא הוא ולא אני נמנינו עם : "הרטוריקה הכנענית ביצירותיהםהאידיאולוגית המשתמעת מן 

  ). 343' עמ, 1979, דור." (מנוגדים להם, בלי ספק, ובחשיבתנו היינו, של רטוש ואמיר' הצעירים

את זהותו של , ובני חבורתו,  דורו של סיוןבני, ים דלעיל בכך המבקרנו סימ, או שלא במודעבמודע

שהמגע עם הפואטיקה הכנענית טבע את רישומו , 'ילידי' כמשורר )ם את זהותם שלהםומניה וביה ג (סיון

כבסיס הרואה את התורה הכנענית ) 1981( גם את דבריו של דן לאור לעניין זה ראוי לאזכר .על כתיבתו

שאריה ברור , יחד עם זאת. אחד מהם, מן הסתם, שאריה סיון הוא, הרוחני של קבוצת הסופרים הילידים

שיח  במונחי ,או,  בכתיבתו,המקורי,  את הטון האישי לא מצא עוד של יצירתובשלב זה,  כמשורר,וןסי

  .עדיין לא גיבש לו קול עצמאי משלואך , והפואטית  התמאטית את דרכו גיששהוא, אמנותיתה הזהות

  

  ישראלי-י עבראריה סיון כמספר 1.3

  

 )8 – 5' עמ, ד"תשי, כסלו (לקראת של 3'  מסבגיליון. ו רק משורראינ' לקראת'אריה סיון של ימי 

לוקאלי הנותן ביטוי -  זהו סיפור ריאליסטי".דוד ושושנה" אריה סיון בשם שלמהתפרסם סיפור קצר 

מציינת מגמה זו בסיפורת התקופה כעוד ביטוי ) 24' עמ, 1983(גרץ . 'ישראל השניה'מצוקותיה של ל

חור מונולוג בגוף ראשון של בכ הסיפור כתוב .'ח"מלפדור ה'לחריגה מן התמאטיקה המקובלת בספרות 

 . את סיפור אהבתו לאשתו הצעירה,בלשון עילגת למדי,  המשחזר, מובטל מן הפרוורים, בשם דוד,צעיר

אך בניגוד לשגב ולפאתוס הרטורי המאפיין את כתיבתו ,  במיוחדהסיפור אינו מצטיין בעלילה מקורית

                                                 
 .בשיחה אישית עמי, וכן. 1988, הראיון לשושנה גולדווסר, למשל, ראו 27
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 גם ,ומנסה לשקף בצורה אותנטית, רזה שלו היא מינורית הרבה יותהפרו, השירית של סיון באותה העת

תרבות -שגדל בתת, יום-שתמשפחה ק יוצא  של)?עדות המזרחבן   (דמות עממית, מדיל סטריאוטיפית אם

.  היושב בבית הסוהר, עבריין, אם קשת יום ומפרנסת יחידה ואח בכור, מתפקדאב שיכור ולא :עבריינית

 ,המגלה, מעת לעת) זולה אמנם(לה את זמנו בקריאת ספרות מבה רגיש  הוא בחור,דוד, הסיפורגיבור 

 תוך המציאות האלימהבמן הקשיחות המובנית , נתון הוא שאהבתו לאשתו חזקה מן המצוקה הכלכלית בה

  . שהיו נחלתו בעבר,שלו עם נשים' התפרפרות'גלי הואף מהר, ה גדלשב

 זהות ישראלית שאלות של עם, ת ההתמודדות ביצירתו סיון את מגמ פתח"דוד ושושנה" בסיפור 

  ההגמוניתחברה הישראליתהחיים בשולי ה 'אחרים' ה מעגלי חייהם שלוזאת באמצעות חשיפת, מינורית

)Hall, 1990 ;ביטויים בסיפור מוקדם זהשניצני הבוסר שלה מוצאים את , מגמה זו. )2004, רץג, 

 ,ייחודו של הסיפור) 32' עמ, 1983( לדעת גרץ .וחרת של סיון בכתיבתו המא מוסדיסוד ל,כאמור, תהפוך

מעמדית לעבר רגישויות אישיות של בדידות - החברתיתהתמה הוא ביכולתו לחרוג מן ,בהשוואה לבני מינו

הניגוד בין הקשיחות החיצונית והרוך הפנימי  ; הנושאות אף משמעויות סמליותקיומיים- וניכור אנושיים

  .28את מהותו של הצבר הישראלישל הגיבור כמייצג 

סיפורים קצרים . משוררכ מאשר לא פחות,  סיון כמספר הספרותית שלו החלאת דרכו, עשהלמ

.  שנות הששיםראשיתעד  ומשלהי שנות הארבעים, ובכתבי העת של הזמן,  פורסמו בעתונות היומיתשלומ

 באותה )כמעט(ו כמשורר וכמספר והוא ראה עצמ, מגובשת לא הייתה , באותה העת, כיוצרזהותו של סיון

 הם ; ולוקאלי מאדלעיתים סנטימנטאלי,  אופי ריאליסטי ברובםשל סיון נושאים סיפורים אלה. 29מידה

 על חוויותיו של סיון הצעיר כחייל  ונוטים להתבסס, בגוף ראשון מפי מספר, בדרך כלל,מסופרים

 , בסיפורים אלהשל המחבר בולטתהמקומית  זהותו .מן הצד השני, וכמאהב, מצד אחד, במלחמה

,  שהן ברובן צמודות מקום וזמן, להתרחשויות המשמשים כתפאורה ייצוגיתבאמצעות תיאורי נוף וסביבה

  .30 בשיריו גםבסיפוריו כמו,  האופיינית לסיון והתמאטיקהומעידות על הפואטיקה

 מייצג להתפתחויות מדמדוגמאות שיש בהן ,  של אריה סיוןתו הסיפוריתלהלן כמה דוגמאות לכתיב

ראשית שנות הששים של משלהי שנות הארבעים ועד , של הפרוזה שלוובתמאטיקה שחלו בפואטיקה 

נתפרסם סיפור קצר בחתימת ,  השבוע דבר  של11 בגיליון, 1949אפריל שנת  ב2 -ב .המאה העשרים

מספר הסיפור הוא ). "חי"סיפור פלמ: "כותרת משנה" (ח"אותו חורף תש "בשם) בומשטיין(אריה סיון 

 על בית שאן )פעולת תגמול(את סיפור אחד הקרבות , משהו-ה הומוריסטיתח המשחזר בנימ"לוחם פלמ

 בלילה, החוויה המרכזית של המספר. במלחמת השחרור ,מחלקתו של המספר  בו השתתפה,הערבית

. געה לשדה המערכה עד לה, של הפלוגה,שטוף הגשמים העזים, ' בשטחהתברברות' היא ה, ההואהחורפי

בשל המים , עט כל כלי הנשק נתקעוכמש, הסתבר ,וניתנה פקודת האש,  ליעדו הכוחכשהגיע סוף סוף

רק מקלע טומיגן אחד הציל את .  למגינת לבו של מפקד המחלקה הצעיר, לירותואינם מסוגלים, והבוץ

                                                 
ועל מקורות ההשפעה של , "דוד ושושנה"הישראלי של העולם הבדוי בסיפור - יעומד על אופיו הלוקאל) 53' עמ, 1984(לוין  28

קשר אנושי המונע על ידי "ובאותה נשימה הוא מביע הערכה לנסייון לעצב בסיפור ', לקראת'הריאליזם הסוציאליסטי על סיפורי 
 .יו משום הפרזהדומני שיש בדבר. קפקא מרחפת מעל סיפור זה. קאמי ופ. להערכתו רוחם של א". האבסורד

 .בשיחה עמי 29
. כסף המינימום להגדרתה של ספרות עברית כישרלית" הקריטריון הטריטוריאלי"רואה את ) 431' עמ, 1973(אבן זוהר  30

  )שם." (לשפתה ולתרבותה, לאוכלוסייה במקום זה, כשייכות פשוטה למקום"ישראליותה של ספרות עברית מוגדרת על ידו 
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 ,קרבנצחון בוהוא הכריז על , מ"פקו את המ יריות אלה סי.צרורות ארוכים ורצופיםירי כבודו של הכוח ב

  .חזרה לבסיסבעקבותיו על ו

 ,בכשרון פיוטי לא מבוטל,  בהשכן אריה סיון מעצב, לעילדמעניין לבחון את פתיחתו של הסיפור 

, מתוך זיקה ברורה לטריטוריה הפיזית והאקלימית הישראלית, הפתיחה מתארת .את זהותו כמספר ילידי

עד השעה השלישית לפנות ": תלבים איתני הטבע בקולות המלחמה מש שבו,ליל חורף סוער במיוחד

אולם משעה זו ואילך יכלה אזנך להבחין . בוקר היו הרעמים והמטר שליטיו היחידים של המרחב

ומשעמדת על כך לא היה קשה להכיר כל אחד ואחד .  מעשי ידי אדם–ברעמים וברקים אחרים 

 4.2-הבאריטון המהדהד של מרגמת ה, ' אינץ2-ההנפץ החד והקטוע של מרגמת : מהקולות האלה

    ."ושיעולם המתון של מקלעיםהעצבני של מכונות - דרדורן הנחפז– וביניהם –

לילה " סיון בשם התפרסם סיפור אהבה קצר של אריה 10.11.1949 - מדבר השבוע של 44 בגיליון

 מן ח לאלחוטנית"מן הפלמשבמרכזו משיכתו העזה של בחור ,  סיפור בגוף ראשוןאף הוא; "בהרים

 מאוחר יותר פוגש המספר את .שקולה בקשר מכריע את גורל הקרב בו נתונה פלוגתו, המפקדה

 ורוקם ,על פי קולה) כמעט(הוא מזהה אותה . שכן הוא נפצע בקרב, האלחוטנית בבית ההבראה בו שהה

 מובהקת המביאה את )תאפילו כנעני (גם פתיחתו של סיפור זה היא ברוח מקומית .עמה קשר אהבים

 –כששמעתי את קולה לראשונה ":  כהטרמה למפגש הרומנטי שבהמשכוניחוחותיו של ליל אביב קסום

ניחוח ,  ניחוח ההרים–מלא ניחוחות לאלפים . לילה בשום היה. עמד לילה אפל בחללו של עולם

רוח . צמחיתועל אדות מימיו וירק , ניחוח אדמה דשנה ורטובה וניחוח הנהר הגדול, הטרשים

  ."קלילה נשבה וממרחק הביאה עמה ריחות כפרים ערביים

בפרוזה -שניתן להגדירו כשירה, הזה נושא ניחוח פיוטי מובהקלכאורה -ספק שהטקסט הפרוזאיאין  

)prose-poem(31. ישראליים-ולא רק פתיחתו של הסיפור רוויית תיאורי טבע ארץ) מובהקים)פיוטיים  ,

, יתר על כן.  הסיפור במראות ונופים החושפים את זהותו המקומית של המספראלא שלכל אורכו מנומר

האופיינית לכתיבתו , שרוח הכנענות נושבת בם, אותה מגמת מיתיזציה של לוחמי מלחמת השחרור

 ם הגיגאנטיים שלבתיאוריגם מוצאת את ביטוייה ) בפרק הבא, בהרחבה, כך-על(המוקדמת של סיון 

  ).שם (."ח עולה ונרקמת"ואגדת הפלמ": וכלשונו בסיפור. 'הראל'חטיבת ו' יפתח'לוחמי חטיבת 

 שראה אור, "סיפור בלי שם " הוא-  ורוויית תחושות ניכור קיומיות, הפעםנכזבת –עוד סיפור אהבה 

ובמרכזו לבטיו  ,1951 במאי ,בשער  העוליםעיתון של )148 (5של גיליון "  הספרות הצעירהבמת"ב

 כך –בשל חולשת אופיו ש, בשם לייזר,  של בחור צעיר,העצובים גם יחדסטיים והומוריה, ההמלטיים

,  הפעם הטריטוריה.ה נערתו'חל ראינו מצליח לבטא את רגשותיו הכנים בפני - מעיד הוא על עצמו

-רחובותיה העגמומיים של העיר תל, היא טריטוריה עירונית מובהקת, המשמשת כזירה לעלילת הסיפור

זרות והניכור האנושיים המלווים תחושות הל' קורלאטיב אובייקטיבי' מהווה וליות שלהםשהמלאנכ ,אביב

היו ריקים מבני אדם ומלאים . הרחובות התעגמו והלכו. הגיעו לקרבת התערוכה": את הסיפור כולו

, היתה בנפשו של אדם, אבלה ובוכיה היתה נהמתו של הים. משבי רוח מלוחה ודכיו של ים

                                                 
31 Preminger,(ed). 1974, p. 664  
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בצד הזהות המקומית ,  אין ספק."אשר לא תחזור לעולם, אבדתו שאינה חוזרת המחפש לשוא את

  .מנשבת מבין שורותיו רוח אקסיסטנציאליסטית ברורה, העולה מן הסיפור

 הוא  שנות החמישיםובמחצית השנייה של, הלכה והשתכללה, כמספר, מיומנות הכתיבה של סיון

ם נועזים בחלק,  כמה סיפורים ארוכים יותר,ל הזמןבמוספים הספרותיים ובכתבי העת הנחשבים ש, פרסם

  להשפעת סופרים עבריים מרכזיים,כך עולה מן התמאטיקה ומן הפואטיקה שלהם, הנתונים, למדי

סיפור בגוף ראשון עוד ' משא' התפרסם במוסף הספרותי של דבר 1957 במרס 13 -ב. בספרות העברית

 סיפורי מלחמת  רגשי האשם הגודשים אתר הסיפור אתבתמה שלו מזכי". אי הבנה"של אריה סיון בשם 

 , מפגש בין המספר, של סיוןהסיפורעלילת במוקד ". חירבת חיזעה"ו" השבוי: "יזהר. השחרור של ס

.  לבין ערבי זקן,)ואולי ברצועת עזה( אחת מערי מצרים בסיני שיחידתו חנתה ליד, לוחם במלחמת סיני

האוכלוסייה ופגשו את , כלשונו ,"לקחת מזכרות לילדים" : וכמה מחבריו נכנסו לעיר כדיהמספר

אותו הבנה בין המספר לבין - באי עיקרו של הסיפור הוא. של הצבא הישראליה מהופעתוההמומ, המקומית

, שיטפל בבנו, להביא רופא צבאי, ברגע של רגישות אנושית, שהמספר הבטיח לו ,ערבי זקן מן העיר

,  כדי לכבוש אותה- לעיר  ל"כאשר נכנס צה. ל"ר תועה שירו חיילי צהמכדו, ראהככל הנ,  בידושנפצע

תברר עד כמה  ה-ולא מתוכנן ' פרטיזני'ו לעיר באופן  ונכנס, אותו המספר ושלושת חבריו הקדימושכן

-יהפכו למאפיין תמאטי, אגב, רגשי האשם. נמהרת וחסרת כיסוי הייתה הבטחתו של המספר לזקן

  .אלא גם בזו השירית, ולא רק בזו הפרוזאית, בתו של אריה סיון קבוע בכתיפסיכולוגיסטי

  אריההתפרסם סיפור של) 20 – 11' עמ ( עכשיושל כתב העת , 1959 –ט "תשי, בחוברת אביב גם

 היא ספק  שעלילתה,ת לכת בנועזותה מרחיק,ת ארוטיזוהי אודיסיאה ".מעלה הכרמל"סיון בשם 

  בעקבותנכתב הסיפור, להערכתי (עגנונית-קפקאיתה ברוח הכתוב, סוריאליסטיתספק , ריאליסטית

 ).1953בשנת , סמוך ונראהבקובץ ,  בגירסתו האחרונה,שהתפרסם, לעגנון" ספר המעשים"סיפורי 

 המזמינו אליה לביתה הנשקף על ,יןשמה אינו מצו, מאהובתוקיבל מכתב ש ,אביבי- הוא בחור תלהמספר

הזויות ,  ואחרותאך שורה של הרפתקאות ארוטיות,  לדרכווצאהמספר אמנם י. נוף קסום בהר הכרמל

 אינו מצליח להגיע אל הוא, ובניגוד לגירסת המקור המיתולוגית,  ובסופו של דבר, נקרות בדרכו,למדי

  . לביתו בבושת פניםנאלץ לחזוראהובתו ו

 ,ית מובהקתמוטיבים בעלי משמעות קיומית ופסיכולוגיסטב בסמלים ומנומר" מעלה הכרמל"הסיפור 

 ,בפתיחת הסיפור, מתואר, למשל, כך. את רגשי האשם שלו, או למצער, החושפים את חטאיו של המספר

צמחים מטפסים ששפעת , הרעפים האדומים בעל התריסים הירוקים ו,ביתה של האהובה, הבית המקסים

 פורמאטיביות  חוויות. בלתי חדיר עבור המספרשהוא,  בסיומו של הסיפור מסתבראך,  אותועוטפים

 , תחושת הלכלוך; העלילה לאורך,שחווה המספר,  הרעב הבלתי מסופקמתסכלות נוספות בסיפור הן

ולבסוף ,  מזור לנשמתוכדי להביא, הרוח שאיננה נושבת בשום מקום ;אינו מצליח להיפטר ממנההוא ש

,  שחיכתה לו,בההאם זו האהו( היושבת ובוכה בבית אהובתו ,שהוא רואה מבעד לחלון, האשה הזקנה

   ). יומיים בלבדהוא כיוון שזמן הסיפר, ות על השאלה קשה לענ? עד בוש,במשך שנים
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 ,אביב, )8 – 7 (עכשיושראה אור ב, "מות הזקן" מאותה תקופה הוא הסיפור  של סיוןעוד סיפור

 מספראימפרסיוניסטי המסופר מפי - ליריברובד הגלוי זהו סיפור . 32)79 – 73' עמ(, 1962 -ב "תשכ

 סבה, ככל הנראה, "הזקן"מותו וקבורתו של , ונים משחזרת את רגעיו האחרשעלילתו,  בגוף ראשוןצעיר

ל הפרטים נובעת בחלקה מן אי בהירותם ש (אהובתו של המספר בעבר,  כך מסתבר,שהייתה, של רעיה

 שני כוחות ביןאלא שעיקרו של הסיפור הוא במתח . ) ההתרחשויות בסיפור חלק מןהזוי שלמעט האופי ה

 , ומצד שני, המוות המכלה,מצד אחד.  לכל ארכוהמתרוצצים בו, ארוס ותנאטוס, היסוד הארכיטיפיים

 על רקע תיאורי ,כל זאת. כוחות החיים המגולמים בתשוקה המתלקחת מחדש בין המספר לבין רעיה

, אופן ייצוגיו ביצירת סיוןוהן ל, הן למקום ,נייםיישראליים אופי- ונופים ארץ, אביבייםוהתחדשות פריחה 

  .  הסיפור עלילתהגודשים את

 "מות הזקן " מתגנבת לסיפור)מאפיין פואטי מובהק בכתיבתו הבשלה של סיון (נימה של הומור

ומבריחות מן , תיאורי דבורים זועמות הבונות להן את קינן דווקא בחלקת הקבר של הזקןאמצעות ב

וכבר ,  מלווה ברגשי אשם של המספרסיפור זה עלילתגם  , מצד שני. ' קדישאתברה'המקום את פועלי 

, קיום, עבודה, בית, אשה לך אני נתתי":  מטיח בו דברים קשים לפני מותו הזקן של רעיהבפתיחתו

 לאחר שהמספר נטש את  רעיה בעבר,  בהמשך מסתבר." ובזכות זה לקחת מילדי את חייוביטחון

של הסיפור רומז לאופי התראפויטי של היצירה עבור סיומו . שעיבר אותה וגרם לה להפיל את תינוקה

באמצעותה אולי ממרק המספר את ו,  את קרן השמש המאירה את פניה של רעיהשכן הוא מתאר, המספר

   .חטאיו

פסבדונים , מאת אוקיינוס" מותו של סבא הרמן"יפור המשפחתי חיים ומוות נאבקים ביניהם גם בס

הסיפור . ד"תשכ, חשוון- תשרי, )240(א ' חוב, ט"כרך מ, ה"שנה כ, רוןבצשראה אור ב, של אריה סיון

שבביתו ,  בן השמוניםסבא הרמן:  טיפוסית כביכולמספר את סיפורה של משפחה ישראלית עירונית

, כמעט-  בת העשר ועליזה הבכור מיכאל הצעיריםבעלה אפריים ובניהם, בתו חווה, מתגוררת המשפחה

  . מעצבת את עלילת הסיפור, לב עם זו של המחברבמשו, שנקודת התצפית שלה

בעלי ( לבין אנשי המעשה ,)בעלי האצבעות הדקות(אלא שלמעשה חצויה המשפחה בין אנשי הרוח 

 -שכולו בוז וטינה כלפי מערכת החינוך הישראלית , שמוצאו מגרמניה, סבא הרמן .)כפות הידיים הגדולות

-את המורשת התרבותית, מיכאל,  שואף להנחיל לנכדו-   שנישא לבתו,לטעמו, וגם כלפי האיש הגס

 נמשך דווקא למה , מצדו,מיכאלהנער . המגולמת בעיקר בספריו עבי הכרס, האינטלקטואלית של משפחתו

ובונות סוכה , המתקנות כהרף עין כל מכונה, בעל ידי הזהב החזקותהאיש ,  בעל המוסך,שמייצג אביו

 למקדש שואפת להכנס, הדומה בחיצוניותה לאביה,  עליזהדה הילמנגד דווקאו. נהדרת בחצר הבית

בשל , נשלח למוסד לעבריינים צעירים, מסתבר, הנכד.  לנכדו דווקאשהסב כמהאלא . הספרים של סבה

המשפחה מסתירה מפניו את  .אך הסב איננו יודע זאת, ומכוניותתשוקתו האסורה לרכיבה על קטנועים 

                                                 
שמו של ". מיתתו של הזקן מן הדירה הראשונה: "את סיפורו הראשון, משאבאחת מחוברות , יהושע. ב.  פרסם א1957בשנת  32

בסמוך להופעת הסיפור של סיון , 1962וראה אור בשנת , שנשא אותו שם, בקובץ סיפוריו הראשון" מות הזקן"הסיפור שונה ל
אלא , השיבה הביתה ועוד, טקס הקבורה, תיאור הלוויה: ים מוטיבים עלילתיים דומיםבשני הסיפור. עכשיוב" מות הזקן"

 .  ניכרת בו בכל רבדיוספר המעשיםשסיפורו של יהושע מושך לכיוונים פנטאסטיים ואלגוריים וההשפעה העגנונית  של 



  39

של דבר מתרצה הסב לפתוח את בסופו .  מסתיר את נכדו מפניו האביםוהוא משוכנע שאפרי, הסוד הנורא

   .כוחו אינו עומד לו והוא נפטר מן העולם, אלא שכבר אחר את המועד,  עליזה הספרים בפניכספת

של  אורי טבע נהדרים של פריחה וחייםמנומר הסיפור בתי) ובשיריו(כדרכו של סיון בסיפוריו 

 את החיים  שלהםיצגים בדרכם המי, החרקים המקיפים את הבית ושלהצמחים המטפסים על הסוכה

-פרחי הדליות גדלי. פרח לילה סגול, מעבר לאשנב המסורג והמרושת, בחוץ": ישראל-בארץ

 –הכותרת חפפו את קצות עליהם בטיפות הטל המצטברות והדשא הרווי התכונן למנוחת לילה 

שכל ,  כמה ימים אמרה המורה לטבערק לפני. לשירי הערש של הצרצרים וכל יתר החרקים

 מנגנים ואריאציות על אותו שיר אחד – החרגולים והציקדות והחגבים והילקים –החרקים האלה 

  .)19' עמ, שם (." שיר האהבה–ויחיד 

 גם  בברור מוצאת את ביטויה,ילידית- ומיתהמק ,הישראלית שהזהות ,אפוא, ניתן לסכם ולומר

באמצעות , בעיקר, ישראלי מתגלה-מקום הארץשייכותו של המחבר ל. וןי של אריה ס המוקדמיםבסיפוריו

 של הזהות המקומית חשוב להבחין בדינאמיקה, ויחד עם זאת. הנוף והאקלים העשירים, תיאורי הסביבה

היצירות הראשונות של אריה ): ה מזו של השירה שלושאינה שונה במהות, דינאמיקה(בסיפורת של סיון 

 ,")לילה בהרים", "ח"אותו חורף תש ("חי מובהק" המבוססים על הווי פלמ,מת השחרורסיפורי מלח, סיון

 מן  השואב את ערכיו, נעדר קונפליקטים פנימיים, מסור למולדתועברי  סובייקט אחדותי של לוחםמבנות

 את נקודת מבטו האישית של, סיפורים אלה חושפים אמנם. סיון כלשונו של', מע'ג'האתוס הצברי של ה

  . 33אלא קבלתו במלואו, אך אין בהם סתירה לאתוס הציוני, פרט על הסיפור הלאומיה

מותו של סבא ", "מות הזקן", "מעלה הכרמל", "דוד ושושנה("הסיפורים המאוחרים יותר , עומתםל

קט יסוביזוהי זהותו של ;  מובהקאקזיסטנציאליסטי- גרעין פסיכולוגיסטיתבעל זהות שונה מבנים ")הרמן

 העצמי  את החווה- גם אם נעדר מבט אירוני ורפלקסיבי - אופי מיוסר וקונפליקטואלי,  בדרך כלל,הנושא

)self(לפחות, באופן חלקי, בה בעת קוראים סיפורים אלה. כרצף של רגשי אשם ומבוכה קיומית  שלו ,

  . את הבעייתיות שבהוחושפים, הישראלית מן השולייםהחברתית המציאות את 

מן הגיוון חלק , בתהליכי השינוי בפרוזה של סיון ה יותר ניתן לראותרספקטיבה רחבמפ

 ונטילת חלק בחילופי 'דור המדינה'בסיפורת העברית של  הקיים ,הפואטי והתמאטי, הפרדיגמאטי

במחצית שנות הששים פסק סיון מכתיבת  ש, אציין עוד.34הישראלית, ספרות העבריתהמשמרות ב

 וזאת עד לראשית שנות התשעים,  כמשורר האמנותיתומיצב את זהותו ) מפרסומם,ובכל מקרה (יפוריםס

   ).1992 (אדוניס עת פרסם את הרומן ,של המאה העשרים

  

  

  

                                                 
 ).55 – 53' עמ, 1987(גרץ ; )75 – 74' עמ, 1984. (ישראלי ראו אצל שביט י- על הזהות העברית בזיקותיה למרחב הארץ 33
על  נסיונותיהם של  מספרי ). 70 – 26' עמ, א"תשל(בסיפורת ראו אצל שקד ' דור המדינה'אל ' דור בארץ'על המעבר מ 34
, קפקא, עגנון: 'חיצוניות'נורמות שאינן חפות מהשפעות , לגבש נורמות ספוריות חדשות בפרוזה של שנות החמישים' לקראת'

על כיווני הצמיחה והשתנות של הפרוזה העברית משלהי שנות השלושים ועד ). 32' עמ, 1983(ראו אצל גרץ , רדספרות האבסו
 ).157 – 149' עמ, ב"תשס" (חמישים שנות סיפורת ישראלית: "שלהי שנות השמונים ראו אצל הולצמן
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  דרניסטיוהפרוייקט המ: תקופת המעבר .4.1

  

 ועד לפרסום  -  1954 בשנת , למעשה, החבורה התפרקה– 'לקראת'קרוב לעשר שנים חלפו מאז ימי 

,  שירים מפרי עטוהמשיך סיון לפרסם, במהלך תקופה זו  .ריה סיוןון של אספר שיריו העצמאי הראש

 , במבט רטרוספקטיבי ניתן לומר אך,ספרותייםהעת הבעתונות היומית ובכתבי , סיפורים, ויותר מכך

, המרכז הבמה הספרותית פונ .35 הספרותית על המערכת באופן משמעותיאת רישומואז טבע שסיון לא 

' לקראת' בני חבורת חלקם, משורריםלטובת , ובמהלך שנות הששים ,החמישים שנות שלהיהחל מ

בתוך כדי  ו,סיגלו לעצמם פואטיקה חדשה של ממשו, עכשיוכעת בצלו של כתב העת הסתופפו ש, לשעבר

קה י מתוך התקפה על הפואט– לפחות בתחום השירה - הספרותית  המערכת מרכזכבשו בסערה אתכך 

דליה , דוד אבידן, נתן זך, יהודה עמיחי: )1959, "הרהורים על שירת אלתרמן", ךנתן ז(של הדור הקודם 

   .)750' עמ, ה"תשנ, שביט ( ואחריםדן פגיס, אורי ברנשטיין ,משה דור, רביקוביץ

 של אריה סיון למרכז המפה הספרותית החל בראשית שנות  וההדרגתיתתהליך הצטרפותו המחודשת

מחזור שירים   זהו.)1963 (ירי שריוןשר שיריו העצמאי הראשון עם יציאתו לאור של ספ, הששים

עים  בפתיחת הקובץ מופי.)1956 ( סינישבמרכזו חוויות המשורר כלוחם ביחידת קשר במלחמת, פואמתי

 .מוסרני במאורעות המלחמה-יסובייקטיבמעין מבוא לדיון כ המשמשים ,"שירים אוטוביוגרפיים"ארבעה 

 שילוב שניתן להצביע עליו כמאפיין פואטי של כלל ,האישי לקולקטיבי ביצירתובדרך זו שילב סיון בין 

   .36יצירתו

למרות חילופי , פריצת הדרך הגדולה של המשורר לבלהיחש אינם יכולים ריוןשירי ש גם אך

כעל , שירי שיריוןעל ) 1992( מירון ושביט מצביעים, למשל, כך .הפראדיגמה הפואטית המסתמן בהם

הראשון של אריה סיון בו נעשה נסיון להתמודד עם ההוויה של קבוצה אנושית קונקרטית על ספר שיריו 

דיווידואליזם של נוסח נולא את האי, בנוסח המזכיר דווקא את שירי מלחמת העצמאות, רקע מלחמת סיני

די אך אלו היו בבחינת מעט מ,  בביקורת הספרות, לתגובות אוהדות למדי אמנםהקובץ זכה. זך ואבידן

שנטל את ההגמוניה בשירה , אמריקאי- אחר את רכבת המודרניזם האנגלו,מסתבר, סיון. ומאוחר מדי

  . בשלהי שנות החמישים,הישראלית

יהודה עמיחי , נתן זך, 'לקראת 'שיצאה מקרב בוגרי,  בספרות העבריתהשלישיה המובילה, כאמור

 - 30' עמ, 1983, גרץ (יה את סגנונה והשליטה על,ודוד אבידן כבר חדרה למרכז המערכת הספרותית

הטריומוויראט 'לא זכה לבוא בסוד "', לקראת'מי שהיה אחד משלושת חברי המערכת של , אריה סיון ).33

                                                 
רווי , פרסם אריה סיון שיר, רות הכלליותבבחי") חרות("כחודש לאחר התחזקותו המשמעותית של הימין , 19.08.55, ביום ו 35

, הכתוב בסגנון ארכאי, השיר". קריאה לאחדות המעמד"בשם , הקורא להצלת מעמד העובדים מידי הפשיזם העולה, פאתוס רב
, כביכול, ששלחו לעתונות מכתב תמיכה, עורר את בלוטות ההומור של נתן זך וכמה מחבריו, וברוח סוציאליסטית מובהקת

הנצחית / אין לה תחליף/ זו אחות מעמד העובדים אשר("שמבטא השיר , הפיוטי והמרגש של העקרונות המעמדייםבעיצוב 
). 63 – 62', עמ, 1984(כפי שמספר עמוס לוין , המהתלה התפתחה לפולמוס מענין בעתונות הזמן".). ופעומה  בלבו של כל אדם

  . לאחר האירוע חדל סיון לפרסם משיריו למשך כמה שנים
חדרי פרוצים גם למראות . אמותי ולשורר רק על המתרחש בין כתלי גופי ומחיצות נפשי' לא הייתי מסוגל להסתגר בד... אני" 36

 ).268' עמ, 2001, סיון" (וגם לרוחות הזמן והמקום
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 גם שיריהם , על כן יתר). 12' עמ, 1984, לוין." (של השירה העברית החדשה ונדחק לקרן זווית' המוביל

) 2001(כהגדרתה של בוכוויץ " המודרניזם המאוחר "– תהראשונים של בני הדור הבא בשירה הישראלי

,  ואף בספרים ראשונים,בעתונות היומית,  כבר ראו אור בכתבי העת,יר הורביץ ויא  מאיר וזלטיר-

 מיקדו את תשומת לבה של ביקורת , בני שני הדורות, המשוררים החזקים. שנות הששיםבראשית

  . 37 אריה סיון הרבה יותר מספר שיריו הראשון של,הספרות

 תחזור ותמוקד תשומת הלב של הביקורת הספרותית ביצירתו המוקדמת של , משהובאורח אירוני

וזאת לאחר  ,ר פרסום ספר ביכורים זהחכמה עשורים לא רק ,ספקטיביו במבט רטר,שירי שריון, סיון

 המערכת התקבלותו למרכז  הליכי את,מקבילב ו, את תהליכי גיבוש זהותו כמשוררשישלים סיון

 חבריו לדרך בחבורת כמה שנים לאחר התמורה הפואטית הגדולה בשירתם של, לשון אחר .38הספרותית

 שפעלו , מכתיבה מתוך זיקה לפואטיקה של זרמים מודרניסטיים,בתהליך הדרגתי,  גם סיוןעבר', לקראת'

בתיווכם (זם הגרמני דוגמת הסימבוליזם הרוסי והאקספרסיוני, בעיקר בין שתי מלחמות העולם, באירופה

האמריקאית -בראש ובראשונה האנגלית,  לעולם השירה המערבית המודרנית,)של אלתרמן ורטוש

נוטה לטשטש , ממרחק השנים, פיה הפואטית שלואבביוגר ,סיון עצמואריה . 39יסטית'אזבגירסתה האימ

מעין  קודם כל 'לקראת' לגבי הייתה הצוותא של: "... האפיגונית ביצירתוולהדחיק את מקומה של הכתיבה

 –השירה הזאת , ספנדר, אודן, אליוט: שבמסגרתו התוודעתי אל השירה המערבית, חוג להכרת שירה

 נראתה לי כהולמת –כביכול , נוסקת לגבהים מן המישור היומיומי, אירונית, חסכנית, מאופקת, מדוייקת

' עמ ,'עם הספר' ,2001, סיון(." ומיותאת התבניות הנפשיות שלי יותר מן השירה הרוסית ונגזרותיה המק

268(40.  

 כסוג של התגלות או לידה מחדש  סיון מתאר)1956(מהלך השתתפותו במלחמת סיני  את כתיבתו ב

שירי ,  ואמנם.)268' עמ, שם." (נכתבו לי שורות שכמותן לא יצאו ממני בשנים הקודמות:.."כמשורר

 -  לא רק מן הבחינה הפואטית, כמשורר של סיוןותובזהי  של המהפך הדרמטראשיתו מסמנים את ריוןש

 ,המעבר משירהו הטון המאופק והאירוני ,לשוני שהונמךההמשלב , הארכיטקטוניקה השבורה של השירים

חריזה סדירה ומבנה סטרופי , מבוססת על משקל סדיר, כלומר, שהפרוזודיה הבסיסית שלה מסורתית

 אלא גם מן –יר א חריזה סדירה וללא מבנה סטרופי סדלל, ללא משקל סדיר, לשירה חופשית, סדיר

                                                 
" אלף"וצאת  יצא בהשירים שונים,  והשני1955ה בשנת " ספר שיריו הראשון של נתן זך יצא בהוצאת המסשירים ראשונים 37

במרחק השני , 1954בשנת ' לקראת' יצא בהוצאת עכשיו ובימים האחריםספר שיריו הראשון של יהודה עמיחי . 1960בשנת 
דוד אבידן . 1959בשנת " עכשיו" בהוצאת בגינה הציבוריתוהשלישי , 1958בשנת " הקיבוץ המאוחד" בהוצאת שתי תקוות

ספרו הבא . 1957 בשנת בעיות אישיות-  ו1954 בשנת ברזים ערופי שפתיים, "ארד"פרסם את שני ספריו הראשונים בהוצאת 
" קילטרטן" יצא בהוצאת טיול באיונהספר שיריו הראשון של ויזלטיר . 1960בשנת " עכשיו" ראה אור בהוצאת סיכום ביניים

  ".קדע" בהוצאת 1961שראה אור בשנת ברחובות אילמים קדם לו ספרו של יאיר הורביץ . 1963בשנת 
 ).2001( על חילופי הנורמות בשירה הישראלית מהמודרניזם של זך למודרניזם המאוחר של ויזלטיר ראו עבודתה של בוכוויץ 

אבן ) Bloom, 1973(בלום : ראו אצל, על המבט הרוויזיוניסטי ביצירות הספרות והשתנות מעמדן בתוך המערכת הספרותית 38
 .ואחרים) 1998(שקד ; )1976 (הרושובסקי;  )1990, 1974, 1973(זוהר 

; )1985(ברתנא ; )1984(לוין ; )1983(גרץ ; )1966(על חילופי הנורמות בשירה הישראלית המודרנית ראו חיבוריהם של זך  39
  .ורבים נוספים) 2002(ויסברוד ) 2001(בוכוויץ ) 1998(שקד ; )1997(שחם ; )א"תשמ(מירון 

) 1990, 1974, 1973(במערכת הספרותית יישען על עבודותיהם של אבן זהר תיאורטי לחילופי הנורמות -הקשר המושגי
  ).Bloom, 1973(ובלום ) 1998(שקד ; )1976(הרושובסקי 

  
ולו שיר , אלא שמעולם לא כונס', לקראת'רטוש על כתיבתו בתקופת - לא רק שאין זכר בדבריו של סיון להשפעות אלתרמן 40

 ).2001 (ערבון; )1988 (ארץ מעלה: צים המסכמים של שירתומיצירתו המוקדמת באחד משני הקב, אחד
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  שעבר,פנומנולוגי-עתילא פחות מעניין מן השינוי הפואטי הוא המהפך התוד, שכן .תהאידיאולוגיהבחינה 

  . המשוררכאן

אימי שגובשה מתוך התמודדות עם ,  מובהקתמוסרית-זהות אנושיתסיון  העמיד שירי שריוןבספר 

מעניין .  לכל אורך יצירתו,מכאן ואילך, תלווה אותו זו  הומניסטיתזהות; ים ומחיריה הכואבמלחמהה

גוניסטיים א האנט עומד ביחס הפוך למודלים  של סיון בספרחברתי- ההומניסטיהזהות שיח שגיבוש , לציין

-והפוסט, )Hall, 1990, 1996(דוגמת הול  יםסטימודרני-הפוסטם שמציעים התיאורטיקני

 הערבי' אחר' הדרת ה על איננו מבנה את שיח הזהות שלו שכן סיון.)2001(שנהב מת קולוניאליסטיים דוג

 א על ידי הבלטת פגיעותו של האדםאל, האויב המר של המפעל הציוני, )החברתי' אחר'ובהמשך דרכו ה(

   .ערבי כיהודי, באשר הוא ,במלחמה

שהחיילים המתים , ובדההעמדה המוסרית האוניברסאליסטית העולה מן השירים מתחזקת מתוקף הע

בשירת מלחמת העצמאות , למשל, כמקובל, אינם חיילי ישראל, שירי שריוןפיעים שוב ושוב בוהמ

 אתאיר  מ החדש בכתיבתו של סיוןהמודוס האירוני. אלא חיילי האויב, )1999, טסלר; 1992, מירון(

 בני סבלם שלב ומצרי ה החייל שלמוות דווקא בתוך שהוא ממקד את תשומת הלב, זוועות המלחמה

ובני / בים של נופים עתיקיםותצלומים צה/ ,התעמלות- נעלי, חדש/ זוג מכנסים"... :משפחתו

 של ,מחאההו  הכאבעמדת ,ויחד עם זאת ).23 – 22' עמ, "ליווי צמוד" (."בהיבלי ס/ צוחקים משפחה

 אף לא ,לילת צדקת הדרך שואין בה משום, ר העל הציוניאיננה עמדה חתרנית ביחס לסיפ ,ים בשירסיון

  גם המשתקפת כואבת- אישית אנטי מלחמתיתעמדה  זוהי. הפניית אצבע מאשימה לכתובת מסויימת

מדה זו  ע. בספר ואחרים)28 – 27' עמ ("בעיות של מוסר") 24 – 23' עמ ("בעיה למודיעין ":בשירים

  .ת ערך חיי האדם באשר הםהמקדש א, ניסטאותו של אריה סיון כמשורר הומאת זה, מניה וביה, מבנה

החוויה .  ולא משתנהמשמר איזו תשתית תמאטית קבועהגם סגנונו החדש של סיון , שלא במפתיע

פיסי - מתוך המרחב הגיאו בעקביות צומחת,שירי שיריוןב , בגורל הלאומי,כאמור, המשולבת, האישית

 בלתי ,משקפים תנועה השירים .רר עם הכוחות הלוחמים שבתוכו נע המשו,)מיתולוגיההיסטורי והגם ו(

 כמשוררבמדבר ובאדמת החול הלוהטת ומחזקים את דימויו של סיון , בדרכים,  בכבישים,פוסקת כמעט

 ואת , לחלוטין משיריו כמעט נעלמו)'חמן וכו, עשתורת, תמוז( הגלויים נייםהמיתוסים הכנע. המקום

 החלוצית מן ההוויה או דמויות מופת ,)למשל, מיתוס העקדה (  מקראיותמקומם תופסות סיטואציות

בכבישים הנרצעים אל / דהרתי" :'בית א . בארץ המתחדש של היישוב העברימיתולוגית- ההיסטורית

אני ילדם של / - תשוקת גבעות החולְּברְֹך / ,לתמרים הרוחצים בים/ ֵמֵעֶבר, שאיננו /פקוא

/ את בתי חלומי את" :'בית ב" -דיםנתנו לי מג/ יהחליקו על ראש/  אל חיקםְּכָפתּוִני/ הכבישים

יצאו / לידם/ ביעף/ כשעברתי": 'בית ג" .תקופה אחרת/ הנחתי למשמרת בחיק/ תריסי שחרי

עמדו בכבדות אצל / נברגיופי/ וגיסין/ ָצֶלְלָיִכין/ בילויים/ שלֹשה/ צפויים- פתחים בלתי/ מקמרוֵני

שון  ל).52 – 51' עמ, שם (/..."ִׁשַּנִים שאין לו/ שלום/  זכרונותֵרֵההאמרו לה שלום / ,אם הדרך

שר להוויה  המבוססת על ק מקומיתזהות מומרת בסוג אחר של  ראשית הדרך של המיתיתהכנעניות, אחר

  .ך"תנ, )הבילויים (היסטוריה,  נופים: מוחשייםשל מקום וזמן  הציוניתהישראלית
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  ביסודן היואך,  לא היו רבות,'שיועכ'שיצא בהוצאת , שירי שיריוןהתגובות לספרו של סיון , כאמור

קובץ : "גרין את הקובץ במילים חמות-הגורניבל מבקר הספרות אברהם י ק, למשל,כך.  בהחלטחיוביות

מצוי בשוק שנתמלא לאחרונה מפה אל פה ספרי -לב כאל פרי בלתי-  ראוי לברכה ולשימתשריוןשירי 

 אינם בבחינת שריוןשירי : " הוא מוסיףךובמאמר המש, )5.4.63 ,14 גיליון ,משא" (שירה למיניהם

הכנות האישית והאמת , בגלל התוקף המצפוני, וקריאה מחייבת, אלא קריאה לעתיד,  עבר בלבדתזיכרונו

מגיבה בחיוב " במעלה"גם מבקרת הספרות של עיתון הנוער . 41 )23.5.63, הפועל הצעיר( ".הפיוטית

 ,ומתפעלת בעיקר מרגישותו המוסרית של סיון, )ה. ש –זהו צבע כריכתו ( כלשונה ,'הספר האפור'על 

המילים הפשוטות . הספר אינו מדהים במילים מפוצצות: "בעת הוא מתאר את מצבו של האדם במלחמה

." הטפשית, הלא אנושית, במין תהיה נוגה ועדינה הנמשכת על כל השורות את המלחמה הנוראה, מעצבות

  ).24.4.63 :ונתפרסם ביום, "תמר"י "המאמר חתום ע(

 הורביץ על  יאיר ההגנה הנלהבים של המשוררובמיוחד דברי,  ההערכה לספרלמרות דברי

  עדיין קשה לסמנו כקול הבשל והשלם,)42הערה , לעיל ( של אריה סיון הזההמודרניזם בספר הביכורים

ש פואטיקה  שנט,רר של משו והמעבר ניתן לראות בו את לבטי הזהות. בשירה הישראלית החדשהשל סיון

 מה .מן הפרוזודיה שלו את הזהות הישנהאך עדיין משמר בלשונו הציורית ובחלקים , אחת לטובת האחרת

פי של כתיבה מחורזת בנוסח ונושאים לעתים או, גם שלא כל השירים בקובץ מצטיינים בתחכום רב

/ צלגם במדבר שאין בו / אינו נרתע מהתפתל/ שאין לו התחלה, הכביש": למשל ,המקאמה

/ על תעלות ויעבור/ יקפוץ מבלי הבט אחור/ ש הבא"לראות את הקמ/ ָׂשְבָעהובסקרנות ללא 

על ", שם (."ממשבריו המלוחים/ האורג לו תכריכים/ ,גדות עד האוקינוס האפור-ביובנהרות צה

  .)13' עמ, "הכביש

 בספר זה ם השירי.)דר ( בהוצאה פרטית1969ראה אור בשנת  ארבעים פניםספרו הבא של סיון 

.  בשירתו של סיון,מאששים במידה רבה את טענתו של יאיר הורביץ על הקו המודרניסטי המובהק

 משהו מן העירפול  משמרים חלק מן השירים,תקופת מעבר אופיינית אולי ל,בתערובת סיגנונית

כל ("ש החדהבהיר והפרוזאי ' נוסח'בצד ה, רניזם המוקדם של המוד והאניגמאטיהסימבוליסטי המופשט

   .)בהתאמה, 40' עמ, "המבט למדבר יהודה, על הר הצופים"מול , 11' עמ, "אלופי אדום

: המשבחת את שירי הספר עומדת נבוכה משהו מול גורש דימויי השיער שבו) 1969(צביה גינור 

אחדים מן , עם זאת: "היא גם מסתייגת, ולמרות דברי הקילוס שלה לספר, "כמעט בכל שיר ושיר"

פרשנית -כמסגרת תיאורטיתו, על הדברים דלעיל של גינור ).שם..." ( אינם ברורים כל צרכםהשירים

 בדבריו של  להגיבניתן, וגם בקבצים מאוחרים יותר, ארבעים פניםבקובץ , לסגנונו המודרניסטי של סיון

                                                 
 
, כאשר המשורר יאיר הורביץ, ויכוח מעניין התפתח בשולי הדברים). 1988(גרין - שני המאמרים מופיעים בספרו של הגורני41

בעוד . נה משוועתהב-  גרין על מה שנראה בעיניו כאי- תקף בחריפות את הגורני, )14.4.63, 16גיליון " (משא"במכתב למערכת 
שירתו של ("כאלטרנטיבה לאוואנגרדיות של השירה המודרניסטית ,  של סיון על פשטות סיגנונםשירי שיריוןשגרין שבח את 

  אולי - ראה הורביץ ") פרטי של סמלים ורמזים קשים לפענוח-  המודרניזם שבה איננו מתבטא בהסתגרות בתוך עולם אישי–סיון 
שיש בו ,  קו מודרניסטי ייחודישירי שיריוןב  - דרניזם במאמרו של גרין כוונה גם כלפי סיגנונו שלו מתוך תחושה שביקורת המו

המחטיאים , כי שבחים כאלה: "...סיכם הורביץ את התקפתו, אשר על כן. ביטוי ללבטי דרך אידיאולוגיים עמוקים ביחס למלחמה
  ".גרועים אף מהתקפת יריב, את מטרתם
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שבספרו Berman)  (Art   ברמןארטהאמריקאי  ,ההיסטוריון והתיאורטיקן של הספרות והאמנות

Preface to Modernism ברמן מגייס .  המודרניזם בשירה ובאמנות לרדת לחקר אופיו שלמבקש הוא

 שעיקרון ,כדי לטעון, (transcendental realism)'  ריאליזם טראנסצדנטאלי'המושג הפראדוקסלי את 

 או, רותהסתיויישובן של , ת המודרניסטי בפואטיקההוא עקרון יסוד) irreconcilables(ההתיישבות -אי

   :   המתבקש, או המהלך  הפרשני, א המטרה האסתטית הו,ביצירה' אי ההתאמות' של

  

"Modernism is, then, the aesthetics of a transcendental realism – although this 

apothegmatic term binds irreconcilables. Here is the source of the central tenet of the 

modernist theory of poetry and art: the union of irreconcilables is a principle aesthetic 

        goal." (Berman, 1994, p.23)   

                                                                                                

 וכך עושים מעט המבקרים שקיבלו -  ראוי לציין,םארבעים פניקובץ בנוסף להיבטים הפואטיים ב

מוקד , )1970(דור  ,)1969( גינור :דוגמת ,ט רטרוספקטיביכתבו עליו במבשאו , את פניו של הספר

 מול ,42 הכנענייםכמעט של המוטיבים-שקיעתם הסופיתאת  – )1998(  ויכרט,)1990( שיינפלד ,)1973(

 מוטיבים המשולבים בלהט הארוטיקה , בקובץכיים"והתנ "ארצישראליים"התעצמותם של המוטיבים ה

 - וניצוליה שואההתייחסות לה את ניצני , ולמולם, לשירת סיון חדירתם של מיתוסים נוצריים את;החריפה

  – )54' עמ ("ם בלימוד סניגוריה על אנשי סדוםתרגילי", )53' עמ ("יושב לו יהודי על הספסל בשדירה"

כביטוי  -, )8' עמ(, "שיבת ציון ",)7' עמ(, "פועלי ציון "–' דור המייסדים'כמו גם את ההתייחסות ל

 :יצירתו של המשורריסוד  ב העומדת הפואטית והאידיאולוגיתזהות תהליכי שינוי המסתמנים במובהק של

  .43עבריות יהודיתת לעבריות כנענימ

משהו נוסף ביחס " ( בספר הנוהגת בעיקר בכותרות השירים הלשון הפרוזאית גםראויה לציון

  המשלבים,וגם בשירים עצמם) 45' עמ, "סבתי היתה ";30'  עמ,"עדכון, חיזיון זכריה"; 19' עמ, "ליוסף

/ משה הכה את המצרי": ביקורתי-תוך יצירת אפקט אירוני,  בין משלבים לשוניים שוניםלעיתים

הלשון . )20' עמ, "חולותבמצרי (" ."ֻמִּכים מצרים ְמַכֵּסי/ שיש חולות כאלה/ מזל.  בחולַוִיְטְמנֹו

 גם מגמה הנושא עמו, מני הסגנון הסיווני המובהקמסמהיא , כביכול, שירית- אה, מחוספסת- הפרוזאית

בולטת ). 1979, ברזל (ברוח המודרניזם המאוחר בשירה הישראלית, פרובוקאטיבית ומנמיכת שגב

 - האופייניים לסיון המאוחר אטיים עוד אחד מסימני ההיכר הפו– ההומור גם נימת ארבעים פניםב

 ;21'  עמ,"המין של האיש משה- על חיי", למשל, וראו( מקראיים ואחרים מיתוסים בניפוץ המסייעת

   .)50' עמ, "במערב הפרוע"

 ה/איש' אל ה של סיוןתיתא הפניית המבט האמפ חשוב להראות את,ערכיתו  תמאטיתמבחינה

משולי ' אחרים'וה, בכלל' אחרים'ה. הות ההומניסטית ביצירתו כחלק מתהליכי גיבוש הז, בחברה'ה/חלשה

                                                 
קוצי הקיץ "מצויה בשיר , המשולב ביסוד נוצרי מובהק ,ארבעים פניםמרות מעניינת של מוטיב כנעני בספר השת, ובכל זאת 42

ובתוך , )התמוז" (שלא הגיעו אל אלם"השיר מעמיד פרשנות מטאפורית לקוצי הקיץ ומדמה אותם לצליינים ). 47' עמ(, "צלינים
 .  מוזכך משבץ השיר רמזים אירוטיים ביחס לנשים המבכות את הת

 ".מכנעניות ליהדות: "את הראיון  עם אריה סיון בכותרת) 1988(לא בכדי הכתירה שושנה גולדווסר  43



  45

 אשתו ,לאה:  הם במוקד כמה מן השירים בספר,)לעיתים קרובות נשים דווקא( בפרט ,חברה הישראליתה

אשה בין צללי  ",15'  עמ,"לאה היתה("   ועודאשה משוגעת בהרי ירושלים, אהובה של יעקב- הלא

שכן סיון איננו מגבש כאן את זהותו , נקודה זו חשובה במיוחד. )ים ואחר37'  עמ,"הארנים בירושלים

ברוח התפיסות ההגמוניות המקובלות בשיח ' אחרים'האנושית והאמנותית מתוך היבדלות והדרה של ה

 מתוך , להיפך,אלא, ואחרים) 2004(גרץ , )2001(שנהב  ,Hall, 1990, 1996)(מודרני - הזהות הפוסט

  .והשונהקבלה אמפאתית של האחר 

 מתכתבת את מנעד המקורות עמם  הרחיב המשוררניתן לראות עד כמה, סגנוני-הלשוני ההיבטן מ

' עמ, "בתולות- בשורות ("החדשה- אלא גם מן הברית, ך"לא רק מן התנ,  חומריםוהיא כוללת  ,יצירתו

-רטון דבריה של קנאמנים זה בנושא. )35'  עמ,"RESURRECTION"; 34' עמ, "מובן שיוחנן"; 31

הטוענת כי אחד המגדירים המאפיינים של תרבות הם הטקסטים הנסתרים ) 34 –13' עמ, 2009(בלום 

מקום מיוחד יש בסוגיית הזהות התרבותית של חברה . שהיא בוחרת להיזקק להם, החיצוניים לה

ת מובן שבתרבות הישראלי.  שהתרבות בוחרת להתעמת עמם ברגע נתון בתולדותיה,'אחרים'לטקסטים ה

.  מגדירה מחדש גבולות תרבותיים,הטקסט המכונן של הדת העויינת ליהדות, ההיזקקות לברית החדשה

 ממדזהותי המשמר משהו מן ה- פרשניותו של סיון לברית החדשה היא אקטגם היזקק, כן-על-אשר

 שסיון מתעניין בעיקר בהיבטים נראה, הענייןלעצם . 'לקראת'הפרובוקאטיבי ביצירתו עוד מימי 

ארוטיים שהוא חושף בסיפורי -פסיכוהובהיבטים ) למשל, פניה השונים של האשה(מוסריים -האנושיים

  .)בפרקים הבאים, כך-על (ך" גם בסיפורי התנ במקבילכפי שהוא עושה, הברית החדשה

  הוא,כאמור לעיל, שכן, ך והברית החדשה מושכים את תשומת לבו של סיון" נראה שלא רק התנאך

 של אימי ההיסטוריה היהודית:  את מנעד החומרים החיצוניים שהוא מטמיע ביצירתו רבהמגוון במידה

תרגילים בלימוד סנגוריה על "; 53' עמ, "יושב לו יהודי על הספסל שבשדירה ("ם השנייהמלחמת העול

; 8' מע, "שיבת ציון"; 7' עמ, "פועלי ציון" (הישראליתהציונית ו ההיסטוריה ,)58 - 54' עמ, "אנשי סדום

השירה , )61 – 59' עמ, "זר לרוזה("ההיסטוריה העולמית , )10' עמ, "אניות אבק בשמש"; 9' עמ, "נס"

' עמ, "במערב הפרוע("  התרבות הפופולארית  ואף חומרים מן,)51' עמ, "פרדריקו גרסיה("העולמית 

-  האינטרמרי התשתית הרחבת חו).5' עמ, "מבקש אדם חולצה לטעמו(" יומית-המציאות היוםמן  או ,)50

  ).להלן, כך- על( המאוחרת של אריה סיון  עוד תתפוס תאוצה רבה  ביצירתוטקסטואליים

זהותי - פואטימאפיין  חשוב לציין גם,  ביצירתו של סיוןות החדשניבמקביל למגמות התמאטיות

ים של  בספריו הבא ולהתגווןהוא עתיד להתפתח אך ,)1969 ( פניםארבעיםשראשיתו  בקובץ , מובהק

 שמתוכן מצמיח סיון את ,רטיותקונקכוונתי למהלך הפראדיגמטי של סימון הטריטוריות ה. המשורר

 , בשמם המפורש ברובםהמופיעים', הרים ונהרות וכו, בתים ומקומות, רחובותו ערים :החוויה השירית

מבקש אדם  ":מתוך"  שבין השמש לחשמלבאלנבי ("ומהם צומחת הזהות המקומית ביצירתו של המשורר

' עמ, "בירושליםאשה בין צללי האורנים "; 36' עמ, "ירושליםיושב על גדות  ";5' עמ, "חולצה לטעמו

, למקומות המוכלליםמובהק בניגוד , זאתכל  ).40' עמ, "למדבר יהודההמבט , הר הצופיםעל  ";37

. טיקה הכנעניתואהאופייני לפסגנון כתיבתו של סיון בראשית דרכו בב ,למחצה- הנושאים אופי מיתי
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אלא מופיעים , שאינם מצויינים בשמם, יצוגי מקומותשיריו המוקדמים של המשורר גדושים בי, כזכור

  .'ההרים וכד, המשעולים,  הדרכים :בצורתם הגולמית

  

הלשון .  מגוונים הלקוחים מכל רבדי השפה העבריתלשוןמשלבי כתוב ב  הבשלניוהשיר הסיו

 אך נילווית לו, כביכול,  יובשניוסגנונ .מחוספסת-יתפרוזאה  בלשון הדיבורמעורבת בווהמליצית הגבוהה 

אך לעיתים קרובות ,  ייחודיותבמטאפורות אינו מצטיין הוא. ואפילו פרובוקאטיבית, נימה אירונית דקה

מבנה  השיר הסיווני הטיפוסי הוא בעל , בדרך כלל. אנאלוגיות מפתיעותדימויים נועזים ול להוא נדרש

זהו שיר . )רהארכיטקטוניקה שבו(אינו מקפיד על תבניות רטוריות ופרוזודיות סדורות הוא אך , יביראטנ

נוטה לסיומים הוא  ו,) בכותרתובמיוחד ( של כפל משמעות)homonym ( במשחקי מיליםהמרבה

, אוהב אדם מוסרי וניזםא על הומ הסיווני הבשלהשיר מבוסס אידאולוגיתו  אידיאיתמבחינה .דרמאטיים

,  המשורר כיהודי שללמקורות הזהות' מרפררת'ה, ומגמה זו נבנית גם באמצעות התשתית האלוסיבית שלו

הספרות העברית , התלמוד, הברית החדשה,  המקרא, המיתוסים הקדומיםהםאלה מקורות . עברי וישראלי

 פחות חשוב לאו.  ופוליטיים מרכזיים בתולדות ישראלםהיסטוריי םאירועי עליהם מתווספים, והכללית

זהותו של כלומר מבנה את ,  מצמיח את החוויה שביסודו של סיוןט כל שיר כמע: חיבורימבחינתו של

  . פיזי קונקרטי ומוגדר-  מתוך מרחב גיאו,הסובייקט שבמוקדו

 שבצע סיון בשנות , והאידיאיהתמאטי,  כדי לטעון שהמהלך הפואטי, דלעיל הובאוהאפיוניםכל 

 ניתן לראות רק בשנות  של המהלךצויויאך את מ, היה אמנם מרחיק לכת, ים של המאה העשרהששים

את סגנונו . איכות כתיבתו והן בכמותהב  הן, בהם הגיע סיון לשיאו כמשורר וכמספר, והתשעיםהשמונים

 1976שראה אור בשנת , נופל לך בפניםשי בספר שיריו השלי גםהמבטיח של אריה סיון ניתן לזהות 

והעשיר , בספר זה, ניתן לראות כיצד שיכלל סיון, פואטי-מן ההיבט הרטורי. 44' פועליםספרית'ת בהוצא

מהלך שראשיתו כבר  (מחייבתאחידה וטיקה לאיזו פוא  עוד כבול ואין הוא כבול,את כלי הבעתו השיריים

   .)ארבעים פניםב

אד עם  פלוראליסטית מ הפכה,בשנות השבעים, בתחום השירה,  בכללההמערכת הספרותיתגם 

 .יונה וולך ויאיר הורביץ ואחרים, טירמאיר ויזל:  של בני הדור הבא בשירה הישראליתהתחזקות מעמדם

יחד ו, בעריכת מנחם פרי) 1991 – 1972( 'סימן קריאה 'סביב כתב העתבעיקר משוררים אלה התרכזו 

מבחינה , גוונת ומ מערכת פוליפונית עשירה,בתחום השירה, יצרו, עם משוררים בני דורות קודמים

; 752' עמ, ה"תשנ. שביט ע (שלא נבנתה על שלילת הפואטיקה של הדור שקדם לה, פואטית ותמאטית

ם משווים שיר ניתן לראות א, פואטי הזה על שירת סיון- את השפעות העושר הסגנוני ).2001, בוכוויץ

מעלה על הדעת את טי אניגמא-מליצי-פיוטי שסגנונו ה,)53' עמ, נופל לך בפנים" (אופליה"דוגמת 

כתב ידו  ,אם כי(הכתוב ברובו בלשון פרוזאית ) 67' עמ, שם" (כנרת"עם השיר , הורביץ. כתיבתו של י

  ).חושית-שואפים לאיזו ספירה מטאפיזית עלהשני השירים  ניכר ב בספרשל המשורר

                                                 
 .מצביעה על שדרוג במעמדו של סיון במערכת הספרותית, והספרים הבאים אחריו, גם האכסניה בה התפרסם ספר זה 44
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תונים  במוספים הספרותיים של העי למדיובות ביקורת אוהדותזכה לתג נופל לך בפניםהספר 

 מוקד  גבריאלביקורתו הנלהבת שלו) 1976(דוד -  ביקורתה החיובית של יערה בןלציוןראויות . היומיים

בכתיבתו של סיון , כלשונו ,"עדינות ודיוק" הכולה התפעמות מןהרצנזיה של זה האחרון ). 1976(

ץ שיריו השלישי עם הופעת קוב, עתה): " גם את שני ספריו הקודמים של המשורר מוקד מהלל,במאמרו(

סגולות הפועלות , אפשר לפנות שוב לאותן סגולות של הדיוק הלירי והעדינות החווייתית שלו, של סיון

   ."אצלו הן בתחום השירה האישית והן בתחום השירה החברתית יותר

 מרחיב את רפרטואר הנושאים בכתיבתו של נופל לך בפנים  שהספר,מן ההיבט התמאטי ניתן לומר

 :אידיאיות האופייניות לשירתו הבשלה המגמות התמאטיות והלזהות בספר חלק ניכר מןניתן . ןסיואריה 

כאשר ההבחנה האונטולוגית בין שתיהן , אביב וירושלים- תל,  שבמרכזה שתי ערים,אורבנית שירה .א

:  מיוצגת בשירים דוגמת, בעבר ובהווה,אביבית- התלהוויית החולין :מסתמנת כבר מראשית כתיבתו

 ,)19' עמ" (נס ביריד המזרח", )17' עמ" (ברחוב טרומפלדור", )13' עמ" (סינדרלה מרחוב הקישון"

כעיר , ושלים המקראית וזו העכשווית יר.ואחרים) 55' עמ" (מונולוג לגברת הרמן מרחוב הירקון"

 47' עמ" (בא לירושלים"משתקפת במחזור השירים , ארוס ותנאטוס ,דש לחולו בין קהמערבת, מעורבת

  .45 ובשירים נוספים בספר,)50 –

לארצו בכלל ולבית גידולו  ביחס , שבמרכזם עמדתו הרגשית והערכית של המשורר,שירים.  ב

משטחים ", )11' עמ" (נואשת מים", )7' עמ" (ארבעים שנה של שקט: "דוגמתשירים . בפרט ,הממשי

בצד ההתייחסות לתופעות ש, )22' עמ" (נופל לך בפנים" ,)16' עמ" (נגמר-לאאינסופיים של קיץ 

שיהפוך לאבן יסוד בתמאטיקה , במים ובמיוחד המחסור - ישראל - ארץ אופייניות ל ואחרותאקלימיות

,  של שלווה שלא מעלמא הדין למציאות טראנסצנדנטאלית גם הערגה  בולטת בהם-סיוונית ה ובמוטיביקה

  .לעולם הילדות שלא ישוב עוד, או לחילופין

שהם גם , הביפורים- מלחמת ששת הימים ומלחמת יום, ה על הנופלים במלחמות ישראלשירי קינ. ג 

, כולל חמישה שירי קינה) 30 – 23' עמ" (בית שאול" הקובץ ;מלחמתיים מרומזים-שירי מחאה אנטי

נכתב לאחר ביקור בתערוכת ציוריו "אך בולט בהם השיר , שבכולם ניתן להצביע על יסוד מקומי מובהק

, )ציור(שבו המשורר מותח קו ברור המחבר בין אמנותו של הנופל , )29 – 28' עמ" ( רונקיןשל עמנואל

  .לבין קשריו עם הארץ המציירת בדמו את זהותו המקומית

 .)61 – 52' עמ" (קמח אהבה"רוטי מעודן דוגמת אלו המופיעים בקובץ שירי אהבה בעלי מטען א. ד

 העולה משפת -בעצמו   אולי המשורר-המטעין את האוהב ) 57' עמ" (שאהבואיש "בולט ביניהם השיר 

שנאהב , צומהמן האהבה העהאיש  שואב  הרגשית את עצמתו.  של מלאות משכרתבמטען רגשי כבד, הים

וזירת אהבים גם  א ערש גידולושהי, )אביב-חוף ימה של תל (בטריטוריה הממשית והסימבולית, כל הלילה

  .  )א1998, ויכרט (יחד

                                                 
, שונה הוא במהותו מן הקדושה היהודית") נס ביריד המזרח "בשיר, למשל(אביבית - גם כאשר נכנס יסוד רליגיוזי לחווייה התל 45

ביותר של סיון על ירושלים ניתן ' חילוננים'גם בשירים ה. המואצלת על העיר ירושלים, בעלת הרבדים ההיסטוריים והמיתולוגיים
 ).בפרק השלישי, להלן(לחוש בהוויה רליגיוזית 
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קים ביחסו הרגשי רווי האשמה בכל הבאים של המשורר ימצא מקום נרחב גם לשירים העוס בספריו 

  הולכת,מקובץ לקובץ, בכל מקרהו .א"בפריזמה של ילדותו המוקדמת בת, לאימי השואההקשור 

ווייתו אינה נבנית מתוך  שח,לא ניתן למצוא שירו כמעט, שכן, קת זהותו המקומית של המשוררומתחז

  . לטריטוריה ולזמן מקומייםיתזיקה משמעות

  

  מודרניסטי-העידן הפוסט: תקופת הבשלות. 1.5

  

בשורות פואטיות מרחיקות , לכאורה,  בשירה הישראלית לא הביאו עמםשנות השמונים והתשעים

-הנוסח וויתור על נורמות פואטיות משותפות מחד-מודרניסטי של התפצלות-אך האקלים הפוסט", לכת

, ה"תשנ. ע, שביט." (הלך והתחזק, של גבולות השירה ואפשרויותיה מאידך גיסא והרחבה נוספת, גיסא

בעקבות מלחמת ,  בני דורות שונים משורריםבאקלים זה נולדה שירת מחאה פוליטית של). 752' עמ

במקביל התעצמו  . ואריה סיון הוא מהבולטים ביניהם,)הראשונה(תיפאדה נוהאי) הראשונה(לבנון 

 בשנות הששים פורצי הדרךהמשוררים בשירת   קודם לכןכבר שסומנו ,ימנטאלייםהכיוונים האקספר

התכתבות עם עולם , ארוטית נועזת ובוטה- שירה הומו:וולך ואחרים, ויזלטיר, דוגמת אבידן, והשבעים

כדי לייצג את הכאוס של , פריצת מסגרות השיר המקובלות, 'המחשבים וכד, הקולנוע, הטלוויזיה: המדיה

, אילן שיינפלד, אהרון שבתאיהובלו בשנים אלה על ידי משוררים דוגמת אלה כיוונים . )שם(ת המציאו

של הספרותית ניתן למצוא את עקבותיהם גם ביצירתו אך , יצחק לאור ואחרים, רנו'מאיה בז, רוני סומק

  .אריה סיון

רתו של אריה  ביצי,המשמעותיות ביותרו השנים הפוריות  גםשנות השמונים והתשעים הןואמנם 

 הבמות בהן נתפרסמו .מפרי עטו,  שבעה ספרי שירה ורומן אחד הופיעובמהלך שני עשורים אלה. ןסיו

 ,קפיצת המדרגהובטאו את , העבריתהיו המרכזיות ביותר בשדה התרבות , קודם להופעתם בספר, שיריו

תונות היומית ייים והע כתבי העת הספרות. כיוצר מרכזי בספרות הישראלית החדשה,במעמדושבצע סיון 

 בשנים אלה נתגבשה באורח .46כמעט ללא יוצא מן הכלל, שפעו מאמרים ורצנזיות המשבחים  את כתיבתו

 מבין שני העשורים הללו . זהותו המקומית ונתגבשה,סופי ומלא כתיבתו הבוגרת והבשלה של אריה סיון

כשכל ספר ,  חמישה ספרי שירה של סיון,בזה אחר זה, בהם הופיעו, ראויים במיוחד לציון שנות השמונים

בכיוונים הפואטיים החדשניים שהוא מסמן  ,ממנובקול הייחודי הבוקע , כות שיריומתעלה על קודמו באי

 וממקם עצמו ,המשורר עצמו קוצר את שבחי הביקורתבעשור זה , כאמור.  המעוצבת בוחוויה הילידיתוב

   .47בלב המערכת הספרותית

                                                 
, אחרונותידיעות , וכן העתונים היומיים הגדולים,  ואחריםשיח-עלי, 77ן עתו, מאזנייםעת ספרותיים דוגמת - כוונתי לכתבי 46

והן באשר לפרסומם של מאמרים על יצירת אריה , הן באשר להדפסתם של השירים עצמם, שנעשו נדיבים יותר, מעריב והארץ
 ).להלן, ועל כך(סיון 

אותו זרם ספרותי שניגף בפני הזרם ; בכללותה' ידיתיל'ניתן לראות בשנות השמונים מעין רהביליטציה של השירה ה, למעשה 47
מבסס אז מחדש את מעמדו במרכז המערכת , והודר לשוליה של המערכת הספרותית, האכסיסטנציאליסטי בשירה הישראלית

 ). 1984, שמיר: וראו(
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 הספר נפתח . בהוצאת ספרית פועלים,אף הוא כקודמו, אישרוריםהספר  ראה אור 1981בשנת 

שעצמתי את עיניה בקיץ , לאימי": בדף הראשון מופיעה הקדשה. במחווה להוריו המתים של המשורר

 ביוגראפיים  פרטים".ל"לאבי ז: "המוטו) 7' עמ, "כבר בפברואר("ראש השיר הראשון בספר בו, "הזה

ואולי מדוייק  - סטימודרני- מהלך פוסט מסתמן ראשיתו שלאישרורים בספרוון ש כי,זכוריאלו ראויים לא

 בשנות  של סיון האופייני לפואטיקה-שהחלה כבר קודם לכן ביצירתו , גמהמתחזקת מ, יותר לומר

, במקבילו, ות לחיים הפער שבין האמנאת, מצד אחד, צמצםל נסיוןב עיקרו של המהלך הוא. השמונים

 , השיריתלשוןלקוצר ידה של ה  של הקוראתשומת הלבאת ת הפנול  של המשורריבתוניכר הרצון בכת

  .להביא מזור ומרפא לחולייה של אותה מציאות, ב מכךחשו,  אלא,מציאותלא רק ליצג נאמנה את ה

דרך אחת להגדיר את ההבדל בין : " את המהלך דלעיל)103' עמ, 1990( זנדבנק וכך מבטא

-שהפוסט, היא לומר...,מודרניזם- מה שנקרא לפעמים פוסט,  מה שבא אחריוובין...המודרניזם הקלאסי

נגד מתן , הוא מתקומם נגד הבידוד האליטיסטי של החוויה האסתטית. מודרניזם מחזיר את השירה לחיים

אין מדובר  ,ודוק. 'מאוחר'דברים שנגיעה רבה להם לפואטיקה של סיון ה." מעמד מוחלט לצורה וללשון

אריה סיון ,  נהפוך הוא.ירה הישראלית בשלהי שנות החמישיםית מן הסוג שאפיין את השבמהפכה פואט

והתהליכים שפקדו את השירה הישראלית בראשית שנות , )Late-Bloomer(פרוח - הוא משורר מאחר

מהלך אז מגיע לשיאו ה, ואם לדייק. מגיעים אליו רק בראשית שנות השמונים) 2001, בוכוויץ(הששים 

 אם .שלה' ראשית' בהשוואה לתקופת ה, לחלוטין כמעט, משנה שירת סיון את פניה שבמהלכו,דרגתיהה

, )נוסח אלתרמן ורטושהמודרניזם ב( והמיתית טיים פנה סיון אל הכתיבה הסימבוליסטיתבנעוריו הפוא

 , מודרניסטי-הסגנון הפוסטש,עוד ניתן לומר .48''החומר של העולם"ב הרי שבבגרותו הוא עסק ישירות

, ושוב (.49 המשורר שליסטי ביצירתו'האימאז של המהלך ,ובמידה מסוימת גם הנגדה, פיתוח והרחבההוא 

ואולי אף שבות ,  אינן מטשטשותצורניות ביצירתו של סיון-שוניותהלהתהפוכות , לא מיותר להזכיר

   ).ים של מקום וזמן בכתיבתואת היסודות הקבוע, ומבליטות

  אך בעיקר,רזה ודיבורית, תפרוזאי בלשון  כתיבהן בשנות השמונים הואהמאפיין את סיגנונו של סיו

כבר בשם הקובץ (נטיים רחוקים זה מזה א וחיבור בין שדות סמ, גבוהים ונמוכיםב בין משלבי לשוןוליש

,  מצד אחד).מדיני והפואטי-המשפטי, האנושי:  שלושה מישורי משמעות יש ביטוי להאחדה ביןאישרורים

 , שניצניה כבר במניפסטים ובפרקטיקה של שירת שנות החמישים,רטורית למגמה מדובר בהמשך

 חושה של עליית מדרגהיש ת,  מצד אחר,שקדם לה' נוסח' שכזכור מרדה במליציות של ה,והששים

מה צריך אדם בכדי לכתוב ": מבחינה תמאטית ולשוניתרידיות של השפה ובנכונות להעז יותר בבהי

למצוא / אפשר יהיה, בשעת הדחק, תמיד: אפילו קרע של עתון/ ,ריני-סתי פ,עט או עפרון/ ?שירים

                                                 
 ). 1981, המאוחדהקיבוץ , ספרי סימן קריאה, מוצא אל הים" (חומר לימודי"הציטוט מתוך שירו של מאיר ויזלטיר  48
, כאמור, )1990(זנדבנק :  נחלקו הדעות, ובשירה העברית בפרט, מודרניסטי בשירה בכלל-על משמעותו של המהלך הפוסט 49

המפתיע של הספרות הצועדת בעקבות הארכיטקטורה - את אופיה הקרנאבלי, )1991(שמיר '; חיים'מבליט את החזרת השירה ל
מציינת את ) 1993; 1989(בלום - קרטון; מבקר את השעשוע הלשוני העקר שבה) 1991(וברתנא , מודרניסטית- הפוסט

- מערער על ראיית המגמה הארס) 343'  עמ1997(ואילו גורביץ , )השיר הארספואטי והשיר הלולאתי(ההתכוונות העצמית שלה 
איננו רואה ) 2000(גם הרשב . ניסטיורואה בה חלק מהסגנון המודר, מודרנית אופיינית- כמגמה פוסט, כפי שצויינה לעיל, פואטית

אל . ' עולם'המפנה את תשומת הלב מן ה, אלא המשכה של רוח האמנות  במאה העשרים, מודרניסטי מהלך לעצמו- בזרם הפוסט
 ).בלשונו, לרפרר אליו(הלשון המנסה לייצג אותו 
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שידרש לו / הרבה פחות ממה-הרבה/ ,ריפחות ני, פנים-כל-על./ כדי קיומו של שיר/ בו שטח ריק

  .)51' עמ, אישרורים, "צריך אדםמה  ("."לצאת מתוך גופו, םופתא/ גלליו בהתעטף עליו/ לאדם

, ץיבוכווי, anything goes) (Williams, 1995 ('הכל הולך'בגישה זו של ניתן לראות , יתר על כן

, פואטיות בין דורות בשירה העברית-לא רק ביטוי לחילופי נורמות לשוניות )185 – 177' עמ, 2001

גם לחצר האחורית של החברה שמכוון ביצירתו פוליטית של מי - אלא אף מעין הצהרה אידיאולוגית

  זה הוא מקדים מהלךולמהלך אידיאולוגי ,חברה הישראליתמשולי ה 'אחר'פה ל- חוןלמתן פיתהישראלית ו

  . של השפה,כביכול, לגיטימיים- הלא, 'אחרים'לשוני של מתן קרדיט גם לרבדיה ה

 . אירוניה עצמית שהיא בעיקר, הנימה האירונית,בעשור זה,  של סיון בשירתו בולטת מאד ,בנוסף

, למשל(שנימה של עצב מתלווה אליו , )ובמקומותינדכר נדיר (  לשמויליצנ- מדובר בהומור אףלעיתים

את השירה הישראלית במחצית , כידוע, המודוס האירוני מאפיין). 60' עמ, אישרורים, "ממוחי אני"

שעורר לעיתים את , ליאבצרף לו איזה יסוד קרנ, קצין אותואך נראה שסיון ה, ל המאה העשריםהשניה ש

  .50במיוחד בשנות השמונים,  לסממן היכר של כתיבתו הפיוטית אותווהפך, חמת הביקורת

עות התייחסות למאורה התפתחה מגמת, ורק בזו המאוחרת, יון היא לירית ביסודהכתיבתו של ס

 אך אין .) מלציין את תאריכי הכתיבה של שיריו, באופן עקיב,סיון גם נמנע(  באופן ישיראקטואליים

,  עומד באומץ מול ארועי הזמן הוא, אדרבא, אמותיו ביצירתו לדלתמצם שהמשורר הצט,רושו של דבריפ

על , לעיתים באופן מתגרה ,הלאומיים וההיסטוריים, החברתיים, מפרק את המיתוסים הגדוליםתוך שהוא 

 וכמעט מיותר . האופיינית לו האישית ניכוסם אל תוך הפרספקטיבהבאמצעות, תםאף הגחכידי הנמכתם ו

השדות , העיר והכפר, החול והמדבר, הים והיבשה, המקום על מרחביו השונים, וקאליהיסוד הל, לומר

 לאורך כל , האישית של המשוררזהותמרכיבי הל' קורלאטיב אובייקטיבי'והדרכים ממשיכים לשמש כ

  . השיריתדרכו

, )1982( שיינפלד , שלושת מבקרי הספרות עורר את תשומת לבם האוהדת שלאישרוריםהספר 

,  השירית של סיוןתוך כלל יצירתו את מקומו של הספר ב בחנולושתםש). 1982(וגינוסר ) 1982(רצבי 

- רק גינוסר מאבחנת את ייחודה הפוסט,מביניהם, אך', לקראת' מאז ימי  יצירתוואת הגניאלוגיה של

-עשיית: " הפרובוקאטיבי העולה ממנהממדואת ה, )מבלי לקרוא לדברים בשמם (מודרני של כתיבתו

, חיק הטבע וחיקן של ריטה ושל נעמי, היסטוריה, פוליטיקה, חיים ובני אדם- בעלי, אהבה- רכים ועשייתצ

 הם חומרים שווי ערך לחלוטין בשירים –ל וחול המדבר "נופי חו, יותעם רמזי ספרות ודמויות ספרות

 לגבי נוסריהטענה המרכזית של ג." מסביבאישיים אלה על הזדקנות איטית ועל השתנות העולם 

, משפחתי-  נקודת הראות בשיריו לידע אישיצמצום שהוא מנצל את ,הפואטיקה של סיון בספר היא

  . כלשונה, "אימת ההיסטוריה הגדולה"כדי לבקר את , 'המדינה-דור'מורשת הפואטיקה של 

  כאשר הם מוארים מפרספקטיבה אישית,'היסטוריה-טיאנ'חומרים היסטוריים הופכים ל, לשון אחר

 שר ההיסטוריה/ מתכונן לבוא" : לבין"יצאתי להשתין בטרם שחר" : ביןחיבורה. ית מאדפרוזא

                                                 
ויכולת לחבר בין , מאחוריה ממד של עצבמציינת הביקורת לשבח את הממד השעשועי בכתיבתו של סיון המסתירה , בדרך כלל 50

אך מופיעות בה גם   קביעות , )1987, 1984(בחור ; ) 1982(רצבי ; )1982(גינוסר , למשל, וראו, תחומי משמעות רחוקים
יש תחושה שהשירים ; יש אצל סיון דבר מה המוריד את השיר לדרגה שאנסוניירית משהו): "...1986(דוגמת זו של ציפר 

 ."במשחקיות, לו בקלות רבה מדינכתבים אצ
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 לנמוך ואת מגמת ממחיש היטב את השילוב בין הגבוה) 8' עמ, "בלבול גרביים (""בכבודו חמוץ בגדים

 משמשת את סיון גם alienation)(טכניקת ההזרה  . של סיוןמיתיזציה של ההיסטוריה בשירתו זו-ההד

אביב - גירוש תושביה היהודיים של תל,י" העברי בא בתולדות היישוב מרכזיהיסטורירוע י אואו לתארבב

 , כאשר הוא מואר, חדש ומפתיע מצטייר באור,בראשית המאה העשרים, בידי השלטונות התורכיים

לפתע / למצוות שלא מכבר הגיעו":  הנטושים מנקודת מבטם של הבתים, משהויבאורח הומוריסט

, אביב-תל ("".ַמְלּכֹוִמּיֹותוהררי , קר צחורק ים וב/ אדם בחדריהם-אין בני: רו מאחריותנפט

  .)13' עמ, "ז"תרע

.  למקום ולנוף הישראליים– יחד עם משה דור –רצבי מבליט בכתיבתו את נאמנותו של אריה סיון 

ז געגועים ונוסטלגיה אביב הקטנה כסמל לארץ כולה ויותר מכך כמחו-נתפסת תל"אצל שניהם הוא מציין 

'  עמ"נכתב בכסא נוח על שפת הים" ו;21' עמ, "עיר אוכלת צליה: " את השיריםכדוגמאות הוא מביא(

מבליט , ר סיון בכל נימי נפשואליהם קשו, ישראליים-בנוסף לבקשת השורשים בנוף ובאקלים הארץ). 36

  . רתו של סיוןכמו גם בכלל יצי, כיים בשירי הספר" התנהאזכורים את שפע המבקר

 המתחבט ,כלשונו, ''משורר קהילתי'' בהיותו של סיון , בראש ובראשונה,מתמקד, לעומתו, שיינפלד

 מוטיב ביניהם בולט במיוחד . ביצירתוסדרת מוטיבים קבועיםב  המגולמותמוסריות-בבעיות חברתיות

שיר של בוקר בשני " ,)11' עמ" (בעין כרם ":כפי שהוא מופיע בשירים, ו השוניםבגלגולי, הארוס

אינו יכול שלא לאזכר את , כקודמיו, גם שיינפלד.  ואחרים)34' עמ" (שש נקודות מגע ")26' עמ" (קולות

הדרך העולה אל מחוזות " הדבר עולה כבר מכותרת מאמרו –מרכיבי הזהות המקומית ביצירתו של סיון 

במים השרב והמחסור , גמת שירי הקיץדו –) 28' עמ" (עונת הלימון" מן השיר שהיא מובאה, "הלימונים

, "שרב ברחוב בזל", 14' עמ, "שנת קיץ", 7' עמ, "כבר בפברואר("ישראלי  - לאקלים הארץםהאופייניי

- בארץטריטוריאלייםהשירים העוסקים במאבקי הקיום ב הזהות המקומית משתקפת גם. ) ואחרים30' עמ

' עמ, "סיפור על סבתא", 8' עמ, "בלבול גרביים (" אלגוריתבאופן ישיר או בלשון,  בעבר ובהווהישראל

כטריטוריות , שירים שהמדבר והיםב ו,)32' עמ, "התקשחות הנמלים", 23' עמ, "על מגרש ביפו", 22

' עמ, "לב הים", 63' עמ, "לא בקרבת הים("מככבים בהם , אך משמעותיות בחיי המשורר, לימינאליות

  ). ואחרים67

 אישרורים בקובץ  חשוב לתת את הדעת לקבוצת שירים,צירת אריה סיון בילענין דינאמיקת הזהות

. )19 – 15' עמ ("טיול באירופה הגרמנית: " המובלטת באותיות גדולות במיוחד-המופיעה תחת הכותרת 

כותרת משלבת בין ה. לראשונה בכתיבתו מקדיש המשורר חטיבת שירים מובחנת ונפרדת לנושא השואה

 טיול למרות הטון המאופק בו מתאר סיון .רידהטשניהם במשמעות דטרמיניסטית מהווה לעבר וטוענת את 

 לא דרך , כדרכו של המשורר, מגיעים אימי השואה לתודעת הקוראבשוויץ ובגרמניה,  כביכול,של חולין

 צברה של אירונית-תביסובייקטי ה תודעתו רגישויותיה שלאלא באמצעות,  גלויים וחשופיםתיאורי זוועה

: כיהודי וכישראלי,  בזהותו מכונןע לאירו,בהדרגה,  ששואת יהודי אירופה הפכה עבורו,)ררהמשו(

/ לכל מקום ביעילות ובקלות/ כך מגיעים.  התחתיתָּברכבת/ לנסוע, מוטב להחנות את המכונית"

יש בכב"(  ."מילדים ט כמו עריסות ריקותכמע/ ,ֶהעדין ַּבַּנֲענּועַ , מרדים/ והשקט בקרונות החתומים

  ).19 – 18' עמ, " מינכן–זלצבורג 
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 לחיות בארץ ישראל התפרסם ספר השירים החמישי של אריה סיון אישרוריםשלש שנים אחרי 

 והוא נחלק לשש חטיבות שונות המגדירות במידה רבה את ,עם עובד ראה אור בהוצאת הספר ). 1984(

ג עם מיטב ירים שעיקרם דיאלואו ש/ו, פואטית-חטיבת שירים ארס, "עת לעשות שירים: "נושאיו

- 10' עמ" (אליוט בירושלים. אס. טי", )8' עמ" (עת לעשות שירים", למשל, הספרות העברית והעולמית

וריאציות מקומיות ", )15 -  14 'עמ" (המלט בלונדון", )12' עמ(" בעיות בתרגום ואלאס סטיבנס", )11

פורשת את  , על הספר ברצנזיה עתונאית,)1984( זיוה שמיר .51)17 -  16' עמ" ( ביאליקיעל שיר

יוטית של משבחת את כתיבתו הפו, בכלל, המרכזיים' לקראת'ההתפתחויות הפואטיות ביצירתם של יוצרי 

 :שלא כצפוי למקרא כותרת הספר, כזם שבמר,מתעכבת במיוחד על אותם שיריםהיא . אריה סיון

 ,לטעמה,  אלו."מעקשיה וקשייה, אטיקהפו- על חוקי הארס ",כלשונה, "הכתיבה על מלאכת הכתיבה"

  .רים המעניינים ביותר בקובץהשי

כפי שהיא מיוצגת  ,)1976, הרושובסקי; 1973, אבן זוהר(ורית היסטשל הפואטיקה המפרספקטיבה 

פואטית - להבליט דווקא את החטיבה הארס,  ניתן בהחלט לנמק את בחירתה של שמיר,בכתיבת המשורר

 אך ניתן לראות כיצד ,52 של סיוןאין מדובר בחידוש גמור בכתיבתואמנם  .ישראל-לחיות בארץבספר 

 לדוגמא את חאם ניק.  מהיבטים שוניםאת ההתפתחות שחלה ביצירתו אלו פואטיים- ארסמייצגים שירים

הלא / לעשות לעצמה/ הגיעה עתה, לאחר שילדה ארבעה": )8' עמ, שם ("עת לעשות שירים "השיר

את כל / כבר קלטה מתוכו/ נשמתה? למי הוא נחוץ/ וגופה,  אחד בנופוכל/ ילדיה גדלים מעצמם

./ תולה על חבלי הכביסה/ ,והיא מפרסמת אותם על עצי השכונה/  וצחוקיוַיֲחָמתֹו, מכאוביו

/ על דעת עצמה תעשה לו עוגות ושתיה/ ,ְלִאיָׁשּה לא תמתין /שירה-של-לכשיבוא אליה מלאך

ניתן , אטייםפואטיים ותמ, פרוזודיים, לשוניים, במישורים שוניםש הרי, ".ותרחץ את רגליו בעדנה

מוסיקליות המתנגנת ה, השילוב בין משלבי הלשון השונים:  בסגנונו של אריה סיוןלהצביע על השינויים

  ההעמדה המפתיעה של האשה הפשוטה,  הפסיחות, התשתית הסיפורית לשיר,בתוך הריתמוס החופשי

 שרה והמלאכים, סיפור אברהםל  המכוונת האלוסיבית הלשון,השראהכמשוררת רבת ) 'ת\אחר'ה(

חום האנושי המתלווים לשיר נימת ההומור וה,  ושילובה במציאות השכונתית הפרוזאית,)ח"י, בראשית(

 כל אלו הם סממנים ;")כל אחד בנופו("נרמז בשיר " דתותבנית נוף מול" ואפילו היות האדם ,כולו

       .של אריה סיוןמובהקים לכתיבתו הבשלה 

שט דברי וק" בשם ,אשה-  יחסי גברשבמרכזם,  שירים ליריים השירים הבאה בספר הםקבוצת

  החווייתי הוא  אך בכולם המוקד,ראטיבית שביסודםרים מגוונים מבחינת הסיטואציה הנהשי .53"אהבה

): יבתו של סיוןלמגמות האוניברסאליסטיות בכת' הוכחה'אם עדיין נדרשת ( קיומי עמוק-גשי רמשבר

 אל אשתו של אדם' מסע'קשיי ה, )23' עמ, "ניעכשו א("רגשי אשם על רקע מערכת יחסים מן העבר 

                                                 
והן ההעמדה של חטיבה שירית שעיקרה התכתבות עם מיטב ,  תמאטית של שירי הספר לחטיבות מובחנות- הן החלוקה המבנית51

  . בספרות העברית והעולמית היא בגדר חידוש בכתיבתו של סיון
, אב, ירושלים, 2' מס' לקראת'הופיע כבר ב, "ירשועת הש"בשם , של אריה סיון, בסגנון אלתרמני מובהק, שיר ארספואטי 52

 .12' עמ, ב"תשי
. אך זהו גם אחד ממיני הבשם ששימשו לקטורת, אמת, ישר: שושן משמעותה- פ מילון אבן"ע. משמעית- היא מלה רב" קושט" 53

 השפה העברית יברובדשליטה מרשימה ', פרוזאית'גם בתקופתו ה, לכל אורך כתיבתו, מפגין, מורה ללשון במקצועו, אריה סיון
 .על כל גווניה
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 של מרבה הנשים  סבלו ,)25' עמ, "איש מבקש("משבר הגירושין של הגבר , )24' עמ, "ארבעים שנה("

  .ועוד) 27 – 26' עמ, "שאסיע לו לחזור ולמלך בירושלים, תשובה לבקשת שלמה הגולה("

 מבקר. )47 – 31' עמ ("מגעי מקום" ניתן לזהות במחזור השירים ת המובהקהזהות הילידיתאת 

מימוש "מגדיר אותה כ, בהתייחסו לכלל יצירתו של אריה סיון, )30' עמ, 1984(גיורא לשם  הספרות

 של עם ההוויה חוויית, חוויית היסטוריה מעוגנת בנוף,  חוויית נוף וטבע–ישראל ילידית -חוויית ארץ

אמנם הדברים הולמים את  ."אם מבטן ומלידה-הנאבק על זהותו ועל מקומו וגם חוויית הלשון כשפת

 שהמקום והיחס הרגשי , באותה קבוצת שירים במיוחד אך ניתן להמחישם, בכללה של סיוןהפואטיקה

- 33' עמ ("שליםמגעי ירו" חמישה שירים ליריים קצרים בשם מחזור בןב ,למשל. אליו הוא במרכזם

ת הקבלה ברורה תוך מתיח,  מוטיב הארוס בצד מוטיב המקום ובהם בולט, שנושאם נרמז בכותרתם,)37

  . לבין אשה ירושליםבין העיר

לאחר ": 'בית א,  למשל,מקראי-לבין עבר מיתי,  בין חוויית הארוס בהווה גם הערוב במחזורבולט

 ַהֶּבֶתר- ָהֵריעל / ירושלים באבניה הקרות עומדת:/ ונראהנסיט תריסנו / מעשה אהבתנו  אתֶׁשְּנַכֶּלה

/ ִמֵּׂשָער ּוְׁשָעֶריָה חומותיה פתיל נמס / עיר בנויה בחוט שני/ ירושלים שבינינו ":'בית ב ."הקרחים

יהי / ,אמן, גיחון-להתרפא ממלכותי במי/ שמנים-להתרכך בגת/ בא מן המדבר ְנחֶֹׁשת- ְנַחׁשואני 

 בכמה ,מתבונןוהמשורר , ן הספראביב לא נפקד מ-גם מקומה של תל. 54)37' עמ, ללא שם( ."רצון

" אביב-בית ישן בתל): "וגם בהווה(אביב בעבר -  על תל,יהנושא אופי תמונ, במבט נוסטאלגי, משיריו

 זכרון יעקב, גם הכרמל). 43' עמ" (אביב-עוד סתו בתל", )42' עמ" (אלגיה לקזינו חרב", )41' עמ(

  ".מגעי מקום"קבלים מקום בהשרון מ- ורמת

אביב הקטנה בתקופת - שחווה ילדות מאושרת בתל, כמעט של המשורר- נמנעים-רגשי האשם הבלתי

 ).64 - 49' עמ, שם" ( מלחמת העולם השניה–על חטאי  " ביטויים במחזור השיריםמוצאים את, השואה

 שתופס ,ודינון מרחב זהות יה של שירים בעקבות השואה מעידים על כי, הגדל והולך מספר לספר,ההיקף

בולטים רגשי האשם ,  כאמור.ישראלי- כמשורר וכיהודי,  של אריה סיון כאדםנפח משמעותי בכלל יצירתו

בשיר זה משחזר ). 56 -55' עמ" (על חטאי"שיר הייצוגי וכדוגמא נתבונן ב, קובץ השיריםשל המשורר ב

שנות מלחמת העולם , 1943  - 1941ם ילדותו בשניחטאי כ ,כביכול,  מה שהוא רואהמשורר אתה

על הונאת חייל אוסטרלי ולקיחת שילינג ממנו , לו בפרדס-בשיר מתוודה הוא על קטיף פירות לא. השניה

 לעבר  בהחבא ועל הצצה,על התמכרות לחומה הארוטי של השמש, בחורה' הספקת'בתואנות שוא של 

השיר מסתיים בנימה של אירוניה . )ולםמוטיב הארוס מלווה את החטאים כ (חמוקיה של אשת שכנו

./ אני מודה בלב שלם, אני מודה, אני מודה/ ועליהם,  במלחמהֵמֲחָטַאיאלה אחדים ": עצמית מרה

  ."ברוך השם, שלא היה למחנק/  על חזה נושםַהּכֹחַ ולהכות בכל / טוב להודות מלב אשם

 -יאולוגיה המניעה אותם ות כמו האיד לפח,מורכביםו קשים, כך סיון, החיים בארץ ישראל

 לתיאוריה ולפרקסיס של החיים בארץ ישראל מוקדש מחזור השירים הבא בספר. האידיאולוגיה הציונית

הקשר ההדוק בין מקום וזמן ביצירתו של . )80 - 65' עמ" (הימים מתקצרים: "לחיות בארץ ישראל
                                                 

ששברה את סכימות החריזה הנוקשות , משתמש בשיר כדי להדגים את המוסיקאליות האפיינית לשירתו של סיון) 1984(לשם  54
, למשל, לטובת  חריזה חופשית יותר בתוך הטורים הניתנת להנמקה תכנית, בסופי הטורים, גולדברג- אלתרמן- של דור שלונסקי

 ".שבינינו"ו" תריסנו", "אהבתנו"
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) 68 – 67 'עמ" (ד"א בתמוז תרס"כ" דוגמתשירים .  במחזור שירים זהאריה סיון מוצא את ביטויו העמוק

לנטיות הקיומית של החיים אמכילים את כל האמביוו) 70 -  69' עמ" (אחרי מאה שנות התישבות"

שכותרתו מציינת את יום מותו , הראשון שבין שני השירים דלעיל. בעבר ובהווה, ישראל-רץ באהעבריים

-  והבלתי, את הניסיון הנואש, סימבוליותתתמונו סדרתאמצעות ב ,מבקש להמחיש,  הרצל בנימין זאבשל

 להשתחרר ,של ילידי המושבות בארץ ישראל - לאחר מותו של חוזה מדינת היהודים גם  - כמעט -אפשרי

או , צלחומ-לא/ מנגדם את החלום כמו כד חרס/ ִהִּציבּו, לקחו רובים/ הנואשים": מן החלום הציוני

והחלו / קלטו את קילוחי המים, ָעָפרבקצת / די להםש, האבטיח-ַזרעי: אולשו/ ,וירו, סרואבטיח ב

   ."במחזור חיים חדש

, משוררה. ציוני- כמעט פוסט, ואילו השיר השני מוליך את המודוס האירוני לכיוון שונה לחלוטין  

ץ חלוצית בארה- העבריתתההתיישבו את סטיא במבט סרק מלווה,נוכחותו מתגלה במפורש בסיום השיר

ח שתי תופעות  את השתאות החלוצים נוכ, השירמשחזר, בארבעת בתיו. נותיהלאורך מאה ש, ישראל

 , האחת היא יכולתו של שיח הצבר לשמר את מימיו גם בשיאו של הקיץ הלוהט:'בלתי אפשריות'טבע 

 של השבלולים בתנאים האקלימיים של הקיץ , שלא תאומן,והשניה היא יכולת ההישרדות וההתרבות

עומדות כאן בניגוד , ובני האדם המתבוננים בהן בהשתאות, הטבע האקלימיותתופעות ( ישראלי- הארץ

רמזים שונים בשיר קושרים בין . 55)כנעני הגודש את שירתו המוקדמת של אריה סיון-משווע לקיץ המיתי

הצברים לבין -הסמיכות המטונימית בין משוכות(י " בא והשבלולים לבין הקיום הערבי הילידיעלי הצבר

  העברית המנוגד למהלכי ההתיישבות)"ֻמְקָטנֹות ָּכִפּיֹותהמוני " ודימוי השבלולים ל,רבייםהכפרים הע

,  ובאחת.)שם( " מעפעפים בשמשַהִׁשּכּוִנים ובמקומם" שעקרה את משוכות הצברים ,החדשה

, כטירונות שעדיין לא שלמה, למצער,  בשירמוצגת, על מאה שנותיה, ישראל-ההתיישבות העברית בארץ

  .56 זרה למקום, קולוניאליסטית לא כהתיישבותאם

,  עמדתות את משקפ,ישראל-ביחס לחיים בארץ, הרעיונית הזוו  הרגשיתהאמביוואלנטיותש ,אין ספק

המשורר המשמש גם כסייסמוגרף רגיש . ר העל הציוניביחס לסיפ, סיון  שלהסוף- עד-פתורה- הלא

הן מול אבותיו החלוצים המיתולוגיים , ו במקבילמבנה את זהות, כמו גם לאירועי העבר, לאירועי ההוה

היא זהות , ותלעיתים קרוב, התוצאה. האולטימאטיבי שלהם' אחר'ה, ישראל- והן מול היליד הערבי בארץ

  . על מעגלי שייכות סותריםזהות המבוססת; מבחינה רגשית ואידיאולוגית' מבולבלת'חצויה ו

 , למשל, כך.ואף לקבל תפניות מפתיעות, יר לשיר מש ולהתגוון להשתנות,כמובן,  זו עשויהעמדה

ישראליים בארץ -של החיים היהודיים גזירת הגורל הקיומית )80' מע, שם ("לחיות בארץ ישראל"בשיר 

) סיפור העקידה( קדום מקאברי- ילבין עבר מקרא,  בין אורח חיים מיליטאריסטי בהווהמערבת, ישראל

ומעניק לזהות ,  בת זמננוציאות הממשית והסימבוליתאל תוך המ, בסיום השיר ,החודר במפתיע

, נוקר שבור:/ ישראל הכול יכול לקרות-בארץ": מפתיע  של עומק מיתיממדקטיבית הישראלית הקול

   ."כפי שארע לאברהם בהר המוריה" :'בית ד" צפויה-את ביטול בלתיראו הו": 'בית ג" קפיץ חלוד

                                                 
 .הפרק השני בעבודתי, להלן 55
חבר ורון בחרו לכלול אותו , )הראשונה(אינו מתיחס ישירות למלחמת לבנון " אחרי מאה שנות התיישבות"על אף שהשיר  56

כותרת של ל" המוני כפיות מוקטנות"ואף הפכו את הטור השירי , )1983(, "שירה פוליטית במלחמת לבנון''באנתולוגיה שלהם 
 ). 66 – 59' עמ(מקבץ שירים בספר 
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ואולי בשיקוף של הדילמה המרכזית של החיים , בדטיה של המשורר בלא מדובר באדיוסינקראולי

  המשורר מדמה עצמו,)97' עמ" (אני בסך הכל ": בשיר החותם את הספראך, הישראליים הקולקטיביים

, נכשו, שתלו/ עלו כרוח סערה על החולות" בניגוד לאבותיו החלוצים ש,"משהו יפה"..."פרח בחמה"ל

 גזירת גורל ,קבלה ודחיה,  שייכות וזרות מנוגדות שלתושהמתח הזה בין תחודומה כי  ."עדרו, נטעו

 המשמעותי י והאידיאי הוא מבנה העומק הרגש, כלפי החיים העבריים בארץ ישראל,ובחירה חופשית

  .57 ביצירתו של אריה סיוןביותר

 "בפרוש"אזכורה של חטיבת השירים יושלם ללא לא  לחיות בארץ ישראלבספר המרפרף הדיון 

 את  כדי לחשוף-  בעיקר האירוניה -וריים רט-  הביקורתיים שבה משחיז המשורר את כליו,)95 – 81' עמ(

 השיר ,למשל, כזה הוא.  כנגד החלשים בחברה הישראליתהעוולות של הממסד הפוליטי ההגמוני

 שנפלו בשדות לטרון ,ל"המוקדש לאנשי גח) 83-84' עמ" (להתיבש כמו עשבים שוטים ברוח מזרחית"

הצעה לשקום נכי מלחמות "סטי החריף אהשיר הסרק  גםכזה הואו, נון וזכרם נשכח מלב-ע בןבמהלך מבצ

וכן , יעשו פרותזות/ רגלים-קטועי, זכוכית-  עיניְיַיְּצרּועין ה ְנקּוֵריכי ": המציע) 86 -85' עמ" (ישראל

  ."וגומר, הלאה

ו בעקבות מלחמת לבנון  השירים שנכתב את גםחשוב מאד להזכירהרי ש,  עסקינןמחאהואם בשירי 

, )91' עמ" (בבירות' אימז", )90' עמ" (מתוך הערפל", )89 -87' עמ" (דילמה של משורר): "1982(

. פוליטי- האידיאולוגיממדחווייתי בולט בהם ה-  האישיממדשירים שבצד האלו  .58)92' עמ" (בקיץ הזה"

שכן ', פוליטי'ומהגדרתו כמשורר , ליטייםמסתייג מתיוג שיריו כשירים פו, בראיונות עמו,  עצמוסיוןאריה 

  שיש בה'שירה מעורבת'הוא מעדיף על פניהם את המונח . 59המונח נתפס אצלו במובנו המפלגתי הצר

- ממשיך את המגמה ההומניסטיתסיון, או כךכך . ביטוי לחוויותיו של המשורר בהקשרים חברתיים

 השמאלי ממצב עצמו בצורה בולטת בצדו  ,םסוציאליסטית שהסתמנה בשיריו כבר משלהי שנות החמישי

   .60של המפה הפוליטית בישראל

הוצאת  ב,  אף הוא כקודמו,1986שראה אור בשנת ,  סיפרו הבא של אריה סיון שםהואחיבוקים 

 .נות היומית ובכתבי העת הספרותייםרובם ראו אור בעיתוש,  בספר שבעים וחמישה שירים.'עם עובד'

 , והחברתיים האישיים, מאד בנושאיו ומגווןאך הספר עשיר, ת תמאטיות נפרדותאין בספר חלוקה לחטיבו

עם  ויחד . ואף מקצין ומחדד אותו, של קודמיו בשנות השמונים)'פרוזאיזמים'ה (וממשיך את הקו הסיגנוני

  בכתיבתו ההולך וקונה לו אחיזה אמיצה, המתובנת והמדויק,אנר הסונט'זזאת ראוי לציין את הופעתו של 

  .)46' עמ, "שכון עובדים", 45' עמ" קויב("של המשורר השירית 

                                                 
" ?מהי הסגולה המרכזית שכובשת אותי כקוראת"שואלת את עצמה ביחס לשירי הספר , )50' עמ, 1984( כאשר יונה בחור  57

 ,בין תחושה היסטורית קרובה לבין תחושת גורליות עתיקה, איזון בין פשוט למרכב: "התשובה הראשונה שהיא נותנת לעצמה היא
בין ארציות ואהבת הנאות ; בין היות כאוב ואבל לבין היות נושה וישיר עד כדי אכזריות, בין היות ארץ ישראלי לבין היות יהודי

בין מקומיות ...בין הזדהות שלמה עם ייעוד כמו הרואי לבין אירוניה עצמית; החיים הפשוטות לבין רוחניות וחלומיות
 ."לאוניברסאליות

 –ואין תיכלה לקרבות ולהרג כונסו בספר " אחרי מאה שנות התיישבות"ובנוסף להם השיר , ם הללושלושה מבין השירי 58
שירת המחאה הפוליטית של אריה . 1983, הוצאת הקיבוץ המאוחד,  בעריכת חנן חבר ומשה רון,שירה פוליטית במלחמת לבנון

 . סיון תידון בפרק החמישי בחיבורי
 ).1988(לאה שניר וורדה גינוסר , )1988(יעל זידמן , )1984(תלמה אדמון , )1983(ד הראיונות לאייל מג, למשל, ראו 59
איני גורס . אני נמצא שמאלה מהמרכז:"בתשובה לשאלה על דעותיו הפוליטיות, הצהיר סיון) 1988(בראיון לשושנה גולדווסר  60

 . במציאות הישראלית הדינאמית' ימין'ל' שמאל'ללמדך עד כמה יחסיות יכולות להיות ההבחנות בין ." מדינה פלשתינאית
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 דבר , הצורך בקשר עם הזולת שתופס בו, הוא בנפח הרבחיבוקיםייחודו הריגשי והאידיאולוגי של 

ברבים משירי הספר ומחזקת קבלה מחבקת של השונה והאחר עולה . 61בשמו של הספר, כמובן, הנרמז

 היא  הולכת ומבשילהככל שזו, כאמור.  של יצירת סיון,וציאליסטיבגוון ס, ניסטיאההומאת האופי 

, יתר על כן. שהניעו אותה בראשית דרכה,  האידיאולוגיים והפואטיים, הריגשייםמשתחררת מהכוחות

כלומר זו של ', אחרת' כאופוזיציה גלויה לשירתו הזהותו הפואטיתניתן לומר שאריה סיון ממצב את 

   .שהדירה עצמה מכל סממן יהודי והומאניסטי, עניתבמיוחד הכנ, ראשית הדרך

' עמ" (החיבוק הנכון: " בשיר, למשל,ם הזולת יכול לקבל ביטוי ישיר ומפורש כמועהצורך בחיבוק 

בהר / ָּגחון- אתה כורה לעצמך שוחתָולא/ בוק נכוןיח/ לחבק את זולתך, אדם למד, למד"): 57

 על שיר חמש וריאציות"מתוך ) 52' עמ( "ני באשישותסמכו ", או השיר."מנגד ליריחו ָהֲעָבִרים

לטובת מגע אנושי , שבו דוחה המשורר אופציות רומנטיות ורליגיוזיות כאחת, )53 -51' עמ" (השירים

ואל תסוכו את / אל תרפדו אותי בתפוחים, ַּבֲאִׁשיׁשֹותאל תסמכו אותי ": 'בית א. ארוטי חם ופשוט

  "ן על גוף אחרהניחו לי להשע/ גופי במור עובר

אני רוצה / בבקשה מכם. ולא על אבן מלאכים/ אל תשעינו את ראשי על גבי כרים רכים  ":'בית ב

  "אינני חולה אהבה" :'בית ג" ש פני בלב חזה נושםולכב

,  לזולת הצורך בקשרשל, עמוקהמוסרי ה ממדה ועם זאת בעל ,הפשוט והיומיומי, היסוד האנושי

 הממשיים, במעגלי חייו של המשורר,  אנשים שוניםעקיפין של אמפתיה כלפימוצא את ביטויו גם בדרכי 

 שהמשורר מפליג ממנה אל ששת המיליונים שנספו בשואה ,  זקנה טרדנית בטלפוןכזו היא. םאו המדומייני

והוא / טרם יעלה עליו כורת/ דהינו, שמת עליו בנו יחידו בטרם עת, אב" או  ,)7' עמ, "סרוליק("

או , )14 -13' עמ, "דיון בנוסח הגמרא על שני פסוקים מן המקרא ("."לקבר שחצב בו צערוסובב -הולך

מסתיים ה, )35' עמ" (בחדרי המשרדים"והוא עושה זאת בשיר סיפורי בשם , בצורך לחבק את אביו המת

' חיבוקים' להדוגמאותו ."מעכשו, תיות האלהוובא/ חיוזכרו של אבא בתאי מ": בשורות הבאות

ניתן לומר ששירתו הבשלה של סיון משמשת כפה דווקא לאנשים שהודרו מן .  בספר הן רבותנוספים

  .סיון מחזיר אותם בשירתו אל לב הקונסנזוס). 2004( וגרץ Hall, (1996)כלשונם של ' הסדר החברתי'

 מחזק את  חיבוקיםהרי ש, באשר לתהליכי ההתקבלות של אריה סיון למרכז המערכת הספרותית

. 62 תמימות דעים ביחס לאיכות כתיבתו כמעטבביקורת הספרות שוררת.  חשוב ישראלימשוררמעמדו כ

פנייה אל , חיבוקים הוא ספר המעורר אמון וקרבה: "כותבת בחום רב על הספר) 1986(ציון -דינה קטן בן

 א אף הו כותב)1987(אבנר הולצמן ." הקורא בשם נכסי החיים שביסודם הם יקרים לאדם באשר הוא חי

                                                 
ומשתלבות ,  ציפורים עפות בכיוונים מנוגדים-פי ציור של אשר - שעוצבה על ידי עמוס רודנר על, כבר עטיפת  הספר,  למעשה 61

 ". דהלרעייתי עתי: "כזו היא גם ההקדשה בראש הספר; ועל האידיאולוגיה המניעה אותו,   מרמזת על תכניו של הקובץ- זו בזו 
במאמר ביקורת על הספר במוסף , בני ציפר. המסתייגת מאיכות שירתו של סיון, חבוקים מצאתי רק רצנזיה אחת אודות  62

יש הרגשה . במשחקיות, יש תחושה שהשירים נכתבים אצלו בקלות רבה מדי: "... כותב כי) 28/12/86 (הארץהספרות של 
עם עצב , אנשים ואוירה, לסיפור לשמו של מקומות, לתיאור, טייה לצבעוניותמשתלטות על השורות הנ, שיותר מן המסר המכאיב

כאמור הרוב המחלט של המבקרים משבחים את כתיבתו הבשלה ." ברגיסטר הכעייתי הזה מתנגנים רוב שירי הספר. לא מחייב
שירתו של סיון : "תיבתו של סיוןהמסכמת עשר שנים בכ) 66' עמ, 1987(את דבריה של יונה בחור , לדוגמא, ונביא כאן, של סיון

, )עם עובד" (לחיות בארץ ישראל", )ספרית פועלים" (אישרורים: "כפי שהיא מוכרת לי מן הקבצים של השנים האחרונות, בעיני
תופעה , היא אמינה ומרתקת, )שקראתי רק לאחרונה(שיצא לפני עשר שנים , )ספרית פועלים" (נופל לך בפנים"מן הקובץ , וכן

 ."ית בשירה הישראליתייחוד
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  מזהה בספרהולצמן. לחיות בארץ ישראל ומזכיר גם את ספרו הקודם , על יצירת סיון רבהבהערכה

ידי חומרים מן המציאות -עלכאשר מחציתו הראשונה נשלטת ,  שני חלקים בלתי מפורשיםהנוכחי

שי ממ,  מסע,אימי השואה, נופי ארץ ישראל, אביב בעבר ובהווה- תל:היסטורית או עכשווית, רטיתהקוק

 חלקו השני של הספר משתמשב ואילו .דוגמת ספרד או קליפורניה, רחוקיםלמחוזות , פוריאאו מט

' עמ(" אני רץ" השיר , למשל.פשט והרוחני הטהורו כקרש קפיצה אל המ,המשורר במציאות הקונקרטית

 ו שיהי/ ישתברו בי ויתערבבו עד כדי כך/ הצבעים והמראות האלה"בסיומו מבקש המשורר ש, )42

על "או השיר , ." בעיני הבשר,בעינינו/ שלא נשבר, שלא נפרד לעיקריו/ והוא האור, טהור לבן

  .שכותרתו מדברת בעדו, )43' עמ" (התנופה הטהורה

דווקא בשל תחושת " שיר מפתח להבנת הקובץ כולו ")1987 ( רואה הולצמן)45' עמ" (קויב"בשיר 

במאבקו במלאך  .משורר והן זו של ה, יעקב המקראיהן זו של,  הכפולים שבמרכזוןההחמצה והכישלו

לגעת בזולת , "היות אתה אחד לעצמך" את ההזדמנות לצאת מן הקיום האגוצנטרי של  יעקבהחמיץ

  חוטא-"כשהלילה כבר נותן לי ראש" -הרה ומתוך עיקשות וי, ואילו הדובר בשיר. 63"לחבק אותו"ו

ידי היא הנוגעת -כף" :הזולת עם  האנושיר המגע לעבשל הקושי לצאת מתוך עצמו, אותו חטא עצמו

 ובכך חשף את פניה המורכבות ,"אשמת הצבר המיתולוגי" את מאמרו הכתיר הולצמן במילים ."ירכיב

 ,וראו ( בדמות הצבר המיתולוגי,ואיסטי'אשר במהלך התפתחותה שימרה את היסוד המאצ, של שירת סיון

  .המפרק המלווים אותו-  האשם והמבט האירונירגשיצעות תיו באמ אך בה בעת חתרה תח,)1997, אלמוג

' ירדה למחתרת' היא פשוט .רתוששירתו הפוליטית של סיון לא נעלמה מיצי, נוסיף את העובדה

 על מלחמת  בגלוישהכיל שירים המגיבים, בהשוואה לספרו הקודם, והתגלמה בדרכים מעודנות יותר

 של המפה שמאליצדה ההותו המקומית ומיצובו כמי שעומד בסיון ממשיך במסעו הספרותו לכינון ז. לבנון

, "כצעקתה ",)15' עמ" (אבק הארץ: " דוגמת, רבים בספר בשירים זאת ניתן לזהות.הפוליטית בישראל

 )22 - 21' עמ ("כמעט שיר פוליטי", )18' עמ" (בתוך הבקעה", )17' עמ" (מגדל שלום", )16' עמ(

 מכונן המשורר מחדש את זהותו  מתוך זה האחרון אדגים כיצד).25- 23' עמ" (מפגש קפקאי בסביליה"

כולל (הם  באשר ,מאיר סיון את סבלם של הפליטים, באופן מתוחכם מאדכאשר במקביל ו, היהודית

 ,מפרג' למעין יועץ משפטי המשיא עצה ליוסף ק מדמה עצמו הדובר בשיר). כמובן, הפליטים הערבים

 ,היא המלכה, כנגד סניורה איזבלה, יצד עליו לנסח את תביעתו כ,המשפט, גיבור ספרו של קפקא

 להקל מטרתו המוצהרת של המשורר היא .רכושם נגזל והם הפכו לפליטים, שביוזמתה גורשו יהודי ספרד

בכך לברוא אותו מחדש ו, טיביאהיהודי האולטימ, ביוסף, על רגשי האשם האסנציאליים הטבועים בו

   למרבה.")ףורק לתק, ףוהיה עליך לתק(" גלותייםוחרר מתסביכים המש, )?ישראלי(כיהודי גאה 

רק חושף את גודל ,  שהוא מנסה לשים בפיו של יוסף,מתברר למשורר שנאום הקטגוריה, רוניההאי 

  .64ביחס לפליטים אחרים, נושא בתוכו, הצבר הישראלי, שיברו וגודש ריגשי האשם ההיסטוריים שהוא

                                                 
כמו מגמת ההתפתחות הסמאנטית , אך לטעמי מגמת השיר,  הולצמן מפרש זאת כהחמצת ההזדמנות החד פעמית לגעת במופלא 63

 .'פשוט'מיתיזציה של המציאות והפיכת הנשגב לאנושי ו- היא דה, המרכזית  בשירתו של סיון בכלל
על סגולותיו הייחודיות של השיר ובעיקר על השימוש שהוא ) 1989(ברין  בניתוח המבנה הסמאנטי של השיר עמדה נורית גו 64

אך המאמר לא נתן ביטוי , כאמצעי להתמודדות עם נושא  הזהות היהודית, עושה בחומרים היסטוריים ותשתית האלוסיבית העניפה
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סדרת זוטא של  (1988שראה אור בשנת , שירה של אריה סיוןמבחר מששה ספרי , ארץ מעלה

בן (היווה עבור המבקרים הזדמנות לסיכומי ביניים תמאטיים ופואטיים של שירת סיון , )הקיבוץ המאוחד

, בחרתי להתמקד במאמריהםמביניהם ).  ואחרים1988, ליטוין; 1988, בחור; 1988, גינור; 1988, דוד

כיון שהללו מבליטים במיוחד את זהותו של סיון כיוצר ילידי מורכב ,  וליטויןשל בחור, לדעתי, המרתקים

  .ות של סיון למרכז מפת השירה הישראליתלתהליך ההתקבל, מניה וביה, ובכך מסייעים, ובשל

אחדות הניגודים  בחור את  יונה מבליטה,)1988 ("היסטוריה וחידותיהם, חיים, טבע ",במאמרה

 דווקא ,האנושי והלשוני,  של היקום הפיזי שירתו מצליחה לגעת במסתרי הקיוםאשר, בפואטיקה של סיון

בין ההיסטורי , בין המוחשי למופשט, בין המציאות והחלום ":תוך רצף של ניגודים בלתי מתפשריםמ

הפשוט , בין הגס לעדין, בין האקזוטי לטראגי, בין הפרוץ וההולל והטהור והנשגב, והלא היסטורי

מעלה   של סיון בשירתו הזוהדיאלקטיקה. )26' עמ." (ן החולף והאובד לבלי שוב עם הזמןלבי, והמורכב

בדבר גמישותה ומורכבותה של הזהות ) 2004(ושל גרץ ) 2006(על הדעת את עמדותיהם של שקד 

  .האנושית המשייטת במעגלי שייכות שונים ואף סותרים

, ארצית מאדגיסא זו שירה -שמחד,  בכך,חורכך ב,  בשירת אריה סיוןמוצאת את ביטויהמורכבות זו 

 שירה; )אביב-תל(יליד המקום , פיה של יוצרהאגרוהקשורה בטבורה לבי, ישראלית במובהק- שירה ארץ

או , מדבר, הר, ים,  כמו,ליסודות הטבע הבסיסיים ביותר, לחילופי העונות, הנותנת ביטוי לנופים

חה שירתו של סיון לבצע מעין מצליאך מאידך גיסא , ותר בגילוייהם היומיומיים בים היסטורייםלאירועי

  שמעבר, את יסוד ההתפשטות והמסתורין, שבמציאות הגלויה החושפות את הנסתר והחידתיקפיצות דרך

ביולוגי - שהוא טבעי, למילים זהו גם יחסו של המשורר .ט ולפרוזאילפשו  מעבר את מה שהוא,ארציל

. אס. טי", "בלבול גרביים" : בשירים בחור מדגימהזו ביצירת סיון קריאתה  את .ומאגי בעת ובעונה אחת

קריאה  ","בנקאי של מילים ","ם"אביב תש ",) בהתאמה59- ו38' עמ, מעלה ארץ ("אליוט בירושלים

   .65שירים נוספיםב ו)בהתאמה, 54- ו52 ,25 'עמ, אישרורים( "קשה

ת לפתוח בדימוי אופייני ליצירתו של  בוחר,)1988 ("נחשב- ים מעומק לא" במאמרה ,רנה ליטוין

ארץ " (אביב-לו היתה בתל"לשם כך היא נדרשת לשירו . כדי להדגים את ייחודה של כתיבתו, אריה סיון

,  של המשורר לפרד או חמור העצמי ומחלצת ממנו את דימויו,אותו היא מביאה במלואו, )50'  עמ, מעלה

עיני / ובה נפקחו, שבה נולדתי/  על ציר העירסובב" :אביב- לבאר מדומיינת בתלקשור עיניים

 אותם יזרים ברחובות עירו המוכרים לו ",נחשב-  לאֵמעֶֹּמקים -ומעלה מי/ סובב מאז ,לראשונה

 כדי לעמוד על סגנונו , וזאת."כעת חיה,  אליויחזֹרשלבטח / יודע, כמו לב שולח דם", בעיניים עצומות

 לבין ,בין הביוגראפיה הפרטית שלו,  לכובד ראש ואחריותמית עצהייחודי של סיון המשלב בין אירוניה

                                                                                                                                               
 -  219'  עמ, 1998 (הארץכתיבת הדבר בא על תיקונו החלקי בספרה . פוליטיות  הגלומות בשיר-למשמעויות האקטואליות

 .בהתייחסות חוזרת לשיר, )224
ארבעים שנה חלפו : "בשם, באותה שנה, מאזנייםשל , 3 -  2שהתפרסם בגליון , למאמרה זה של בחור קדם מאמר נוסף שלה 65

אל מעורבותם החברתית של משוררי שנות החמישים בישר"ובו סוקרת הכותבת את , "השירה העברית בראי האקטוליה: מהר
נראה , "התרשמות סובייקטיבית"ו" דעה אישית"למרות שהכותבת מתנצלת על כך שמדובר ב). 28' עמ" (מאז ועד היום

אריה סיון ודוד אבידן אומרת משהו על מעמדו של סיון בביקורת הספרות בשלהי , שהבחירה להתמקד בעיקר ביצירתם של נתן זך
אידיאולוגית של - ר מבקרת במאמרה את הסתגרותם הנרקיסיסטית והאנטיבחו, יתר על כן. שנות השמונים של המאה העשרים

כפי שזו , היא מציינת את מעורבותם החברתית של יהודה עמיחי ואריה סיון, לטובה, כיוצאים מן הכלל. 'דור המדינה'משוררי 
 ).28' עמ(משתקפת בשיריהם 
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 לבין , של הארץרות אינטימית עם נופיה הממשייםבין הכ,  בארץ בכללוהיישוב) אביב-תל(תולדות העיר 

שכן  .רות עם עברו ההיסטורי והמיתולוגי לבין הכ, בין ידיעת המקום המוגדר,'נפשה'חדירה למעמקי 

 לדעת את ארץ ישראל ,ם כך נידרשת ליטוין לשירים רבים נוספים של סיון ולש,אליבא דאריה סיון

 ובמתח הזה . את ההיסטוריה החברתית והרוחנית שלהםאך גם,  נופים קונקרטייםפירושה לחיות ולהכיר

בין החומרי ו ,)יוונית או בבלית, נוצרית, יהודית (זו המיתולוגיתלבין המציאות המיידית , בין הווה לעברש

  .66 של המשורר מתקיים עולמו השירי,נילרוח

שחווקיו הם תהליכי הבשלה ,  את יצירתו של אריה סיון במעין סולם של התפתחותנבחןאם 

 בשלהי אין ספק ששיאם של תהליכים אלו הוא, גיבוש זהות מקומית וטיפוח קול עצמי וייחודי, סיגנוניים

  זהספר). 1989, הקיבוץ המאוחד ( הקלעכףעם הופעתו של הספר , של המאה העשרים, שנות השמונים

באופן שכבר נתקבע ,  בו הליריקה האישית משולבת;מגוון בנושאיו, כצפוי, יבות והואנחלק לארבע חט

, ובכל זאת ,ים מן העבר מוכרםהאופייניי גם שימושי הלשון .לאומית-בתמאטיקה החברתית, ביצירת סיון

 שהוא מבטא , הוא בעצמת הכאב והמחאהכף הקלע של ייחודו. התייחד הספר כפסגת יצירתו של סיון

   .1987 בשנת 'שטחים'שפרצה ב', אינתיפאדה'בעקבות ה. ישראל-ערבי בארץ-בהקשר לסכסוך היהודי

מתאר את עידן שנות השמונים והתשעים בספרות הישראלית כעידן של ) 10' עמ, 1999(חנן חבר 

לאומי -מרכז הלאומית והתגברות המבע הפוסטמציג את התרוקנות נקודת ה"אשר " פירוק וביזור"

חלק מאותה כף הקלע ספק רב אם ניתן לראות בשירת המחאה של אריה סיון ב.". בספרות הישראלית

מוסרי צלול -סיון משמיע בספרו זה קול אנושיאך ברור ש, )אולי ההיפך הוא הנכון(לאומית -מגמה פוסט

למרות שהוא עצמו נותר ספקני ואירוני ,  הספרותידי ביקורת- ומתקבל בתשואות על,ומתוחכם כאחת

   . לשנות את המציאות הדוויה,)על פי הגדרתו' מעורב' (כאמן פוליטי, באשר ליכולתו

הן בכמותם של , אלית מוצאת את ביטויהכניסתו של אריה סיון למוקד שדה הכוח של התרבות הישר

כדי ,  המבקרים מתגייסיםטובי. הכותבים של  והן במעמדם התרבותיכף הקלעדברי ההלל המורעפים על 

ליטיות פו גם כאשר חולקים הם על עמדותיו ה, של המשורראולוגייםי והאיד הפואטייםלשבח את ביצועיו

,  אישייםי כאב ומצוקהאלא ביטוי, פלקטיות-שאין בשירתו עמדות פוליטיות, מרבית המבקרים מסכימים(

, )1989' נוב( אורציון ברתנא .)חמקים מאחריות מוסרית שאינם מתביטויים; טרגדיה אנושית נוראהעל 

אך , "עמדה שהיא נמהרת מדי" ורואה בה  המשתמעת מספרו של סיון מסתייג מן העמדה הפוליטית,למשל

ספרו החדש של אריה סיון נוגע ללבי יותר : "פוליטיות הוא מודה- האידיאולוגיותולמרות הסתייגויותי

: תגובה- לבטא כאן מצוקה בעזרת קישור חוזר על שתי דרכי,ת לבנון שניסו מאז מלחמ,משירי אחרים

 בעיתון, כתירה את מאמר הביקורת שלה שה,)1989' דצמ( גם אנט טל ."אקזיסטנציאליסטית ופוליטית

מרעיפה שבחים על יכולותיו השיריות , "שירת האינתיפאדה" בכותרת ,כף הקלע על ,נקודה המתנחלים

 במיוחד צורמת בעיניה התחבולה הצורנית .קת לחלוטין על עמדותיו הפוליטיות היא חול גם אם,של סיון

" אני מוחה"של הצמדת תמונת הנער הערבי הירוי משכם לשיר המחאה .) ה. ש–מודרניסטית - הפוסט(

  .היא מכנה אותה" דמגוגיה חזותית", )19 -  18' עמ(

                                                 
 .תיאורטי לפרק זה- יכפי שהובאו בפתיח העיונ, )2003(וראו גם דבריה של מיכל ארבל  66
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 אלא דווקא על עמדתו, פיוטינו ה לא רק על כשרו,מרבית המבקרים משבחים את סיון, לעומתם

משורר 'מבליט את היותו של סיון ,  של המשוררבן דורו, )1989' נוב(משה דור  .חברתית-המוסרית

כותרת ...". שגמל והתבגר במשך עשרות שנים, יוצא של כשרון גדול-פועל: " שספרו הוא,'מעורב

את השניות ביצירתו של סיון מבליטה , "המשורר כנביא אילם): "1989' דצמ(מאמרה של חיה הופמן 

בד בבד עם ספקנות לגבי יכולתה , הנעה בין אמונה ביכולתו של המשורר לקרוא את הכתובת שעל הקיר

: ל סיון בציטוט מתוך שיר שה את מאמרה מכתיר)1989' דצמ(ספי שפר . להשפיע על מהלך ההיסטוריה

 לנוכח מאורעות הזמן משורר המייצג את עמדת המבוכה של ה,"איש נקלע בין רגשות סותרים"

 "'97-מה יהיה עלינו ב"בוחר לפתוח את מאמרו ) 1989' דצמ( הירשפלד  אריאל.)17' עמ, "טרגדיה("

של " מלוא מורכבותה" כדי לעמוד על  וזאת,"פארן: "קובץ השיריםבדיון נרחב בסונט המוצב בראש 

        .67."פרטי ונסתר מצד שני, א גם אישיהו, מה שהוא פוליטי וגלוי מצד אחד: "שירתו הפוליטית של סיון

 וההכרח בשבירת הדיכוטומיה , בדבר מורכבותו של שיח הזהותBhabha) 1994(טענתו של באבא 

, "מי כאן דוד"במאמרה ש )1989(רנה ליטוין עולה מדיונה של , למדוכאים  בין מדכאיםהאונטולוגית

ת בישראל של שלהי שנות וליתפקידים בין דוד לג כדי לעמוד בזהירות על היפוך ה,כף הקלענאחזת בשם 

שירה מעורבת "בחיוב רב היא רואה את עובדת היותה של שירתו . 'יפאדהאינת'זו של תקופת ה, השמונים

, "דובר מייצג"מבליטה ליטוין את עובדת היותו של סיון ) 1990' ינו(במאמר נוסף משלה ". ומגוייסת

קשרים "אלא במשמעות עומק של ,  של שימוש בגוף שני רביםלא במשמעות דיקדוקית פשוטה, כלשונה

קשר למקורות , קשר לעם, קשר להיסטוריה, קשר לנוף ולמקום: ברבדים שונים ורביםיבויות וומח

 ).28' עמ, שם." (ומחויבות עמוקה לחברה ולאקטואליה, קשר לחלומות ולערכים לאומיים, התרבותיים

למזג בין , כמשורר בשל ומגובש,  את יכולתו של סיון,צד אחד מ,מהלל) 1990, קיץ(אילן שיינפלד 

באמצעות , ומצד שני לבטא,  כדי לעבד מתוכם סגנון אישי המתאר עולם ייחודי,סגנונות שירה שונים

מוגבלות כוחה של השירה כמו גם את , של המציאות הישראליתאת מצוקת הקיום , תודעת המחסור

בעת ) א1992(ה רבה גם במאמרם של דן מירון ועוזי שביט  זוכה להערככף הקלע .להתמודד עמה

 בפרקים הבאים ,וביתר הרחבה(של השירה העברית בראשית שנות התשעים " תמונת מצב"שפורסים הם 

  .א" זכה בפרס ברנר לספרות יפה לשנת תשנכף הקלעש ,סיף עודוא). בחיבורי

סיון את עולם הספרות ברומן בלשי  מפתיע אריה   לאחר פרסום ספר שיריו האחרון ימיםשנתייםכ

 בצורה נפתלת הבנויה, דוגמתה לא כתב סיון מעולם, בפרוזה יצירה זו .68)1992, עם עובד (אדוניסבשם 

 לבין עבר ,)1991 (הימים שלאחר מלחמת המפרץ, 'אמיתי' ומקשרת בין הווה ,סיפור-בתוך-סיפורשל 

                                                 
פרוזאיות בהן בחר הוא להתבטא בבגרותו -  אחד הפראדוקסים הנוגעים לשירתו של סיון הוא המתח שבין הצורות החופשיות 67

 .בכל אחד מספריו המאוחרים, לבין חדירתה של צורת הסונט על תביעותיה הנוקשות לקורפוס היצירה הבשל של סיון,  הפואטית
שזכו לפופולאריות רבה ,  וראשית שנות התשעים שטף את המערכת הספרותית גל של רומאנים בלשייםבשלהי שנות השמונים 68

; )1989, כתר (מוות בחוג לספרות; )1988, כתר (רצח בשבת בבוקר: ואזכיר רק את ספריה של בתיה גור. בקרב הקוראים
נראה כי ספרו ). 1991, כתר ( פתיון;)1989, כתר (מקומון: ושל שולמית לפיד, )1991, כתר ( רצח בקיבוץ–לינה משותפת 

ששימש כקצין , תשובה שיש בה גם מחווה לבלש העברי הראשון דוד תדהר, לרומאן הבלשי הקלאסי' תשובה'של סיון הוא מעין 
נראה כי את . משטרה במשטרת המנדט הבריטית ואחר כך כחוקר פרטי בישראל של המחצית הראשונה של המאה העשרים

  . שאב סיון מדמותו של תדהראדוניסחורין ב- לש בןההשראה לב
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 לשמש אילוסטרציה ה עשוי,תקופת הישוב, אביב- בתלשנות השלושיםראשית , מיתולוגי- היסטורי

  . 69 באותה העתמודרניסטית של סיון-לפואטיקה הפוסט

 כבר בשמו של(אביב זכריה יולין - עלמו של רודף הנשים התלי הזה תעלומת הבמרכז עלילת הרומן

שנשכר , הולל לא קטן בזכות עצמו, הבלש בן חורין). מערב ומזרחהנעדר יש משום ערוב זהויות בין 

ומוצא עצמו בעולם ", מפלגתיות וארוטיות-לתסבוכות פוליטיות נקלע,  עקבותיו של האישתחקות עללה

). מן הכריכה( ".חידלון והתחדשות, שהוא גם קרנבל של מסכות וחילופי זהויות, צללים מתעתע ומסוכן

הקומוניסט  - משועשע בתהפוכות ההיסטוריה דיון שיש בה ,בדרך זו הופך עצמו הטקסט ליצירה אלגורית

 ןעלם לסירוגיישיכולה לצוץ ולה, ובעצם לכל אידיאולוגיה שהיא, יולין כסמל לאידיאולוגיה הקומוניסטית

המופיע על פני האדמה לחצי ,  האליל היווני אדוניסממש כדרכו המחזורית של, על במת ההיסטוריהמ

, ין הבדיה הספרותית שב בקשרהרומן כדיון:  ולא פחות חשוב.ונעלם למעמקיה במחציתה השניה, השנ

לשירו ' נכונה'המפתח למקום הימצאו של הנעדר מצוי בפרשנות ה ,שכן. ספרותית-אליה החוץילבין הר

 מתפענח בכמה וכמה כיווני השירשכן ,  לא פשוט כלל ועיקרןעניי, "אילנות", של המשורר ברומן

רומן  (אנר'היענות לחוקי הז המסרבת להרומן מעמיד מציאות בדויהש מה גם. פרשנות שונים זה מזה

  . ולהסתיים בפתרון התעלומה,)בלשי

, בהבניית זהות מקומית, היינו, במה שמעסיק את כלל יצירתו של סיון, עוסק הרומן הזה, במקביל

יה והמיתולוגיה כמו גם על ההיסטור, אביב-נית של תלאנשענת בעיקרה על הגיאוגרפיה האורבשכאן היא 

 משלים את המשובץ בעלילת הרומן" אילנות" השיר .ם של המאה שחלפהשלה בראשית שנות השלושי

,  שנרקם בין שיח הצבר לבין התאנה,באמצעות סיפור אהבה, גטאטיבייםובהיבטיה הו, הזהות המקומית

  אדוניס הספר:מהבחינה הביקורתית .יים של ישראליות שורשית ביצירתו של אריה סיוןשני סמלים מרכז

כך ו, )1992, ניסים; 1992, נגב(  עם הופעתו המבקרים)מעט ( על ידי,ת בביקורתמעורב, התקבל באהדה

 ]2000[2005, הולצמן; 2000, צבעוני(גם בשלבים מאוחרים יותר 
.
70  

  

  ילידות בכבלי הזמן:  השנים האחרונות.1.6

  

 מסה בת ,מעריבבמוסף הספרות של ,  פרסמו דן מירון ועוזי שביט1992 שנת בחודש פברואר של

הם מדברים בשיבחם של חמישה קובצי זו במסה ". תמונת מצב, שירה עברית היום" בשם ני חלקיםש

בהווה של כתיבת המאמר ' מצב השירה' שראו אור בשנתיים האחרונות וראויים לשמש כמייצגי ,שירה

ה יצג הבולט של זהות ארצישראלית ושל כתיביהמ, לדבריהם,  של אריה סיוןכף הקלעאחד הקבצים הוא (

כי למרות , מסקנתנו הכללית היא: " של מירון ושביטדבריהםל).  בת הזמן בשירה הישראליתפוליטית

 15-או ב, בעשור האחרון) לעומת הפרוזה(ההנחות הרווחות על דבר איזה שפל או בצורת שפגעו בשירה 

                                                 
- מבליטים את המאפיינים הפוסט) 2000(והן זה של צבעוני , שנכתב בסמוך לפרסום הספר, )1992( הן מאמרו של ניסים  69

בל אותן אלא שניסים מסתייג מגודש התחבולות הצורניות ברומן וצבעוני מק, ביצירתו זו של סיון, המודעים לעצמם, מודרניסטיים
  .אנר הרומן הבלשי'כגילויים של תחכום ושימוש דקונסטרוקציוניסטי במוסכמות ז

  .בפרקים הבאים בחיבורי, משמעותו ודרכי התקבלותו, וביתר הרחבה על הרומן 70
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 נאלצים אלא שאף הם". משקל-מעניינת וכבדת, נכתבת בישראל כיום שירה רצינית, השנים האחרונות

, לה היא ראויה) קוראים-ולקהל קונים( להכרה ולהערכה  עוד שהשירה הישראלית איננה זוכה,להודות

,  שהיתה לה בשנות החמישים והששים,פואטית- אם בשל העובדה שהשירה איבדה את המרכזיות הסוציו

  .כלכלי של החברה הישראלית-ואם בשל התמורות שחלו בסדר העדיפויות התרבותי

יותר , שחלה בתשומת הלב לשירתו המאוחרת של אריה סיוןההדרגתית ניכר כי הירידה , כךכך או 

  . תרבותיים שנרמזו לעיל-היא נובעת מאותם תהליכים חברתיים, משהיא קשורה באיכות כתיבתו

 גבולות החול ,ליאסדוקבעל השם הפר,  ראה אור ספר השירים העשירי של סיון1994 בשנת  

שיר : "שבמוקדם ביטוי לזמן החולף ולזיקנה שבפתח, של שיריםלא קצרה  סידרה ובו ,)הקיבוץ המאוחד(

" בדרך אל השורשים", )68' עמ" (ההעדר", )66' עמ" (חלום רטוב", )65' עמ" (על דימויים שעבר זמנם

" בנין אשר עובר זמנו", )72' עמ" (יום אחד", )71' עמ" (ללדת אב", )70' עמ" (כאשר בניך", )69' עמ(

' עמ" (ברווח בין", )76' עמ" (אני חותר", )75' עמ" (בלא לגלות", )74' עמ" (שלח את חומך", )73' עמ(

,   הנימה המלאנכולית הכרוכה בתחושת הזמן האוזל והולך מצויה אמנם).78' עמ" (היום אני מוכן", )77

 מתוך" דות מגעשש נקו"השיר  , למשל, ראו(יותר של סיון -גם בשירתו הבשלה המוקדמת, פה ושם

הולכת ומתחזקת בספריו האחרונים , אך העמדה הפטאליסטית ביחס לקץ המתקרב, )34' עמ, אישרורים

  . כביטוי לתהליך הזדקנותו של המשורר, מן הסתם, של סיון

בספר ,  שחווית הזקנה במרכזם,קצר- הלא, שמחזור השירים, ראוי לתת את הדעת לכך, ויחד עם זאת

 תהספר נחלק לחמש חטיבות תמאטיו -  בתוך חטיבת השירים דווקאאת מקומו מוצא ,גבולות החול

 ביותר בשירתו הנועז והישיר, ם בגילומו הארוטיכוח החיי ".אהבהקטעים של : " שכותרתה היא- נפרדות

- מעורב, )ה"תשנ, שביט; 1990, זנדבנק(מודרניסטי ביצירתו -ברוח האופיינית למהלך הפוסט, של סיון

 "יום אחד " הקצר הנה השיר,טוסא בין ארוס לתנוכדוגמא לשילוב הנועז . הקרב הקץ בידיעתנאבק

/ ארגיש כפות ידים על עיני/ יום אחד את תבעלי אותי מאחורי": ' בית א)72' עמ, גבולות החול(

    "ַנֵחׁש ַנֵחׁש ַנֵחׁש /אתה יודע מי אני: לוחש/ ,ִמֵּלאּות או ִמַּתֲאָוהוקול צרוד 

למיטב ,  הזההפרברטי-התיאור הארוטי   "המתהפכות לפני עיני/ ותות חיי ינועו במהירקור" : 'בית ב

, לא אחרת  מאשר, ת בשיר היאהנמענו , סצינת קבורתו העתידית של המשורר אינו אלא תיאור,הבנתי

  .מלפנים ומאחור,  לאחר מותוו את גופתהאדמה העתידה לכסות

 את הקו של היותו משורר הזמן גבולות החולספרו ממשיך סיון ב,  זובמקביל למגמה מורבידית

ובין , בין האני הפרטי לאני הקולקטיבי, רסאליוהמקום הנע בין הקונקרטי והמקומי לבין העל זמני והאוניב

כמו גם , יר הסיוני בספר זהנטי האופייני לשאהמבנה הסמ .והנצחיהיסטורי בין ההאקטואלי והפוליטי ל

- הפלגה בעלת אופי רטורי;בסיום השיר, יאור ארוע קונקרטי והפלגה ממנו הוא של ת, האחרוניםבספריו

השיר , לדוגמא. או אוניברסאלי אחר, מיתולוגי, פילוסופי,  תוקף היסטוריאל מחוזות בעלי, דרמאטי

 שנשרו ,מתחיל בתיאור המוני הפרחים הסגולים, הפותח את הספר, )7' עמ ("בוגנוילאות בברצלונה"

 של ,הצפויים והבלתי צפויים,  ומסתיים בהכללה אודות מהלכיה,ת בברצלונהבלילה על המרפסו

מוסיפים לגזעיהם את ...ואלו העצים, ...דור משקיע את קודמו במעבה האדמה": ההיסטוריה
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-לראשיהם של בני/ ,ם מראשבזמנים בלתי צפויי, שההיסטוריה מקלעת/ הטבעות, טבעות הזמן

  ."אנוש

 ההמשכה של הנטיי, לאכת הכתיבה בהקשר ההיסטורי והפוליטיגם הבחינה הביקורתית של מ

, )27' עמ ("סטוריהיה"שיר  ה.מוצאת את ביטויה בספר שלפנינו, )1989( כף הקלעשהסתמנה כבר ב

 המוקדש ברובו ללבטי )40 – 25' עמ ("השפעת ההיסטוריה על האסתטיקה"מתוך מחזור השירים , למשל

קטלני , את מספרי ההרוגים ביום אחד, יבשה בלשון פרוזאית ,פתיחתו ב ,מתאר,  כמשורר,הזהות של סיון

 בהם ..."אין זה שיר על: "לאחר סידרת משפטי שלילה בנוסח.  במלחמת העולם הראשונה,במיוחד

 הכרזה הסותרת את עצמה ."זה איננו שיר":  הכרזת מחאה הוא מכריז בסיום,נחשפים זוועות המלחמה

 אמירה.  בפרטיתלשון האמנותשל הו,  כוחה ומוגבלותה של השפה בכללאך בה בעת חושפת את, כמובן

 ונגד ההשתקעות בעולם אסתטיציסטי, הכתיבה- נגד-ס של כתיבהאדוקשכולה ברוח הפר, אירונית דומה

 המשחזר את מצוות החיסכון בנייר בתקופת )29' עמ" (את שירי אני כותב" בשיר  גם מצויה,מעודן

 אחד במחנה  של יהודישאולי הציל חיים, ם השיר מביע המשורר את תקוותו בסיו.מלחמת העולם השניה

  .מנעות מן הכתיבהיה באמצעות ריכוז

- ייצוגה בשפה הוא ממאפייני הפוסטי לבין דרכ, החוץ ספרותית  בין המציאות הזההיחס הדיאלקטי

' משחקי הלשון 'או,  הזההפראדוקסעל . השוניםכפי שהוא ממצב את עצמו בתחומי התרבות  ,מודרניזם

  און' לינדה הצ, הקנדיתהספרות והתיאורטיקנית מבקרת  עומדת גם,מודרניים- כלשון המבקרים הפוסט

)Hutcheon, 1989, p. 1(מודע לעצמו ה, כמהלך לשוני ביסודו,מודרני-  המהלך הפוסט המציגה את ,

 הנתפס על ,בין השיר, סיוןכעמדתו דלעיל של אריה , או – באופן היוצר פער אירוני בין המסמן למסומן

 כאילו הושם - ההיסטורית הממשית  האקטואלית אולבין המציאות,  כישות אסתטית ומלאכותית גרידאידו

  : במרכאות כפולותהמסמן

  

In general terms it takes the form of self-conscious, self-contradictory, self-

undermining statement. It is rather like saying something whilst at the same time 

putting inverted commas around what is being said. The effect is to highlight, or 

'highlight', and to subvert or 'subvert', and the mode is therefore a 'knowing', and   an 

ironic – or even 'ironic' one.                    

                                                                                                                                                                            

הרואה ) 122' עמ, 1997( מוצא את ביטויו גם בדבריו של גורביץ 'עולם' וה בין מרכיבי השפההמתח

.  לשלמות המודרניסטית,לדבריו, מודרנית המנוגדת-בשבר הפנימי הזה מאפיין של תמונת העולם הפוסט

מעדיף ושי על את הכאוס הייצרי האנ- המנסה לכלוא בתבנית,למשל, בניגוד לתמונת העולם הפרוידיאנית

 –בין מרכיבי התרבות " המתח"באלמנט , ציהאהרואה בדיסאינטגר, מודרנית-תמונת עולם פוסט: "גורביץ

  )שם (."מצב העניינים בעולם"צילום הולם יותר של 
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למרות הירידה במספר מאמרי הביקורת , ממשיך מצבו של אריה סיון להיות טוב' מדד ההתקבלות'ב

דברי שבח והערכה על . 71)כף הקלע(בהשוואה לקודמו ) לות החולגבו(המוקדשים לספרו האחרון 

אך ישנן גם הערכות מסוייגות , )1995(ודליס ) 1994(ויכרט , )1994(יצירתו מושמעים מפי  רוזנפלד 

 קצוות של חוטים שלא התפתחו לכדי שיר לא מעט"המוצא בספר שיריו זה ) 1994(יותר של אופנהיימר 

הרגשה של התפזרות "מוצאת בספר ) 1994(גם לאופר ). 58'  בעמ-"קצה חוט"בעקבות השיר ." (מגובש

ולמרות החולשות , יחד עם נטיה לשימוש בביטויים קלישאיים או סנסציוניים לשמם, "לא כל כך ממוקדת

  . שבספר''היפים להפליא''השורות והשירים ' 'לא מעט''הללו היא מציינת בביקורתה את 

כמין , כבקודמו, שגם בשמו, ה סיוןפר שירים נוסף של ארי מופיע ס)1998 (ארבע שנים אחר כך

 אני". דייר לא מוגן: נרמזים גבולות חיי אנוש, ראשיתאנטיפוד אירוני  לפוזיציה המיתית של תקופת ה

והמרחב בין / שגובבית שבעליו בלתי מ",  מכריז סיון בשיר שעליו נקרא הקובץ כולו" לא מוגןדייר

  ."שלך מכאןומתי א/ אשר על אף הפצרותי אינו מודיע לי/ נשלט בידי סוכן שתקן/ המרתף ובין הגג

 המוצאים , ישנים כחדשים, בקשת רחבה של נושאיםמוגן מתאפיינת- הלאהדיירזהותו של ). 56' עמ, שם(

לפתח בצורה אורגנית את מרבית מרכיבי " באופן כללי ממשיך ספרו העשירי של סיון . את ביטויים בספר

  ). 18' עמ, 1999, ויכרט" (.בשירתו המאוחרתכפי שנתגבשו ונתעצבו , מו של המשוררעול

, ישראלייםפחות מקודמו בחיבור הילידי למראות נופים ומקומות ארצ) מעט(טיין אמנם ספר זה מצ

אנו כמו בימי ",לדוגמא(המשורר בבעיות השעה והמדינה -אך ניתן לגלות בו את מעורבותו של הדייר

, "ל"בעקבי חז"; 19 – 18' עמ, "פיטומי מלים בעלמא די ברא כרעותיה"; 16' עמ..." חרוניםפומפיי הא

) העולמית השניה(המלחמה ": לדוגמא( את היסוד הארוטי החזק בצד תחושות של מוות ;)23 – 22' עמ

' עמ" מה שאין בשיר"מחזור השירים  (פואטיים- שירים ארס;)39' עמ, "אני בא"; 7' עמ, "בארץ החמה

שירים ; )54' עמ" בעד שריפת גופות ";50' עמ" ערוב ימים", לדוגמא (קנהישירים אודות הז;  )73- 61

 – 70' עמ, "שירים על מילים"מחזור השירים (פואטיות -המשלבים את נושא הזיקנה בשאלות ארס

" טימיחלום אופ", לדוגמא(שירים שיש בהם חשבון נפש על חובות אהבה שלא נפרעו מן העבר . 72)73

ועוד ממבחר הנושאים שהפכו קבע ביצירתו של סיון כמו רגשי אשם  ;)51' עמ" נדודי שינה; 44' עמ

שירים ,  וכמובן,)9'  עמ,"שיח על שיער-דו"; 8'  עמ,"אלה אשר", לדוגמא(ביחס לשואה ולניצוליה 

בארץ "; 10'  עמ,"אביב-הבית האדום על חוף תל", לדוגמא(הנשענים על מיתולוגיה וגיאוגרפיה מקומיים 

  )12'  עמ,"המובטחת

ור בקבצים  ראו אשכבר, ן השיריםשלשה מגואל אריה סיון מן השכחה גם  דייר לא מוגןבספר 

שהופיעו בקובץ , 77' עמ, "על הר הצופים"; 45' עמ, "עוד נפגש בארץ עוץ" (מוקדמים של המשורר

שהשירים , מתברר). נופל לך בפנים שהופיע בקובץ, 21' עמ, "משטחים אין סופיים"; ארבעים פנים

 מתחזקת מתוקף שיריו 'משורר מעורב' גם זהותו של סיון כ. משתלבים היטב גם בספר החדשהוותיקים

                                                 
ההולך , והיא יכולה להיקשר במעמדה, ירידה שאיננה משקפת בהכרח את מעמדו האישי של אריה סיון במערכת הספרותית 71

' עמ, 2001, ברתנא: וגם, 69 – 63' עמ, 1991, ברתנא: וראו. גם יחד, הכללית והישראלית, של השירה בכלל בתרבות, חתופו
303 – 310. 

' עמ, דייר לא מוגן" (שירים על מילים"של שניים משיר המחזור ) 1998(כדאי לציין את ניתוחו המבריק של מרדכי גלדמן  72
 .לבין מושגים קבליים, בין כלים פסיכואנאליטיים, ב גלדמןבפרשנותו לשירים משל).  73 – 70
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, וביתר הרחבה ( המצביעים על טריטוריות חברתיות נוספות שכובש המשורר לשירתו,הפוליטיים בקובץ

   ).בפרק החמישי

דייר לא בשנת פירסומו של . שירתו של סיוןאיכות יחס לתמימות דעים שוררת בביקורת הספרות ב

 למתן  בנימוקיהם,השופטיםו , בפרס ביאליק היוקרתי לשירה אריה סיון זכה המשורר גם)ח"תשנ (מוגן

ן לקאנון הספרותי הם גם קבלתו של סיו רגעי השיא ב, אך בכל זאת. גמרו את ההלל על יצירתו,הפרס

 של  השוטפתחסים ליצירתומתיימספר המבקרים ה. יקורת הספרות ירידת קרנו של המשורר בבראשית

, )1998 (. ילאור, )1999; 1998( וייכרט מונים  דייר לא מוגןאת שבחי הספר  .סיון הולך ופוחת

אין סיון זוכה עוד לאור , השוטפת לספר בכרוניקה  מעוד כמה איזכורים קצריםאך לבד, )1998(ומישורי 

כאשר , 2001 וליצירתו מתרחש בשנת רגע שיא נוסף בהתייחסות אליו. 73רותהזרקורים של ביקורת הספ

 ובו מבחר מקיף וכולל של שירים מכל תשעת ספריו של אריה סיון מתפרסם בהוצאה ערבוןהספר 

או אז מתעורר עולם הספרות להערכה מחודשת של מפעלו . משותפת של מוסד ביאליק והקיבוץ מאוחד

  .74השירי של אריה סיון

הזדמנות עבור מיטב , 1997 – 1957 מבחר שירים – ערבון שימשה הופעתו של הכרך, ויכצפ

רפי .  ומרבית הכותבים עושים זאת מתוך הערכה רבה ליצירתו,הכותבים לסכם את יצירתו של אריה סיון

 רואה בסיון משורר קפדן הוא. ככותרת מאמרו, "ערבון שירי בלתי מוגבל" לסיון מעניק) 2001(ויכרט 

 משורר שלא נגרר לחנופה או ;במשך עשרות השנים של כתיבתו מלאכתו שהיה נאמן ל,חסר פניותו

-עולמו היהודיתלהשקפת  לו ו לפואטיקה הטבעיתאלא נשאר נאמן, פי צווי אופנה חולפים-כתיבה על

הים : משורר ששירתו כמו צומחת מתוך המקומות והנופים שבתוכם גדל והתפתח; ליברלית- הומניסטית

, המוקפד, עצמתה של שירת סיון טמונה בשיר הבודד ":וכך הוא מסכם את מאמרו .חול המדבר והשמיםוה

בחיוך , הלוחש או זועק באזנך ברצינות ועומק מחלחלים, שאינו נוטה לפיטפוט ולעודף, ההרמוני וההרמטי

 לא ארסית או הביקורת חריפה אך. ההומור והשנינה אינם פתטיים או מוגזמים. אוהב או בליטוף חומל

. דהשמור ליודעי חן בלב, בקוד פנימיהשירים אינם לוקים באקסטרווגנטיות ואינם מתבצרים . מרושעת

  )שם (."בנויים מרבדי דברים אך אינם מאבדים את המיידיות, הם מורכבים אך נגישים

ח באמצעות ניתו. )2002(ק נדברי שבח והערכה ליצירתו של אריה סיון משמיע גם שמעון זנדב

ק את מאפייני נחושף זנדב) 101 – 100' עמ, ערבון" (אליוט בירושלים. אס. יט"מפורט של השיר 

. מן המיטב שבו, הרבה מאד מסיון", אומר זנדבנק" ,בשיר הזה, יש כאן". כתיבתו של סיון על שלל רבדיה

אלא , )ביביתא-ובעיקר את שירי הילדות התל, הממלא את שירי סיון(יש בו לא רק האור הארצישראלי 

אלא גם האופטימיות השפויה שבערימת החול החוזרת , לא רק ההצצה לזוועה; ות הפושט בווגם את המ

                                                 
-בכתבי, שבמהלך שנות התשעים מפרסם, מוחלטת לכתיבתו של סיון הוא המשורר רפי ויכרט' נאמנות' המבקר היחיד המגלה  73

  . לוא תפארתובהם מנסה הוא להציג את המשורר במ, סידרה של מאמרי ביקורת ופרשנות על יצירתו של אריה סיון, עת שונים
תקופת : שהקנתה לסיון את פרסומו, שבשום מבחר מסכם של שירת אריה סיון אין זכר לשירים מן התקופה,  מעניינת העובדה 74
קריאת תגר אמנותית או חברתית מגובשת וברורה של "סיון עצמו מסביר זאת בכך שאינו מוצא בשיריו המוקדמים . לקראת'

שהוא העורך , בשיחה עמי טען סיון (ערבוןניכר בעריכת , כן- יתר על). 15' עמ, 1984, יןלו." (טעמים וכיוצא באלה דברים
שכן ככל שמתקדמים ברצף , הליניארית של יצירת אריה סיון- שמקובלת בו גישת ההבשלה ההדרגתית, )ה. ש- האמיתי של הספר

 .שנבנסו למבחר, מכל ספר, כך עולה מספר השירים, פי סדר הופעתם- הספרים על
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לא רק הדמות מספרות העולם או מן ; אלא גם שילובו ההדוק בתנודות הנפש, לא רק הנוף; למקומה

  ."מודרני-אלא גם גלגולה הישראלי, ך"התנ

.  דברי ביקורת והסתייגותכמהאלא גם ל, תו של אריה סיון לדברי שבח והוקרה זוכה שיר רקאך לא

, )2001(נעמי גוטקינד . קשורות חלק מן הביקורות בעמדותיו הפוליטיות של אריה סיון, באופן לא מפתיע

אך , אינה יכולה להכחיש את כשרון כתיבתו הרב של אריה סיון, הצופה במאמר ביקורת בעיתון ,למשל

כך לשון , "שירה מגוייסת בשירות הפלסטינים: "ער רב על מה שהיא מכנהדווקא בשל כך היא מצרה צ

שירים שתכנם פסול וצורתם "; ציונית- שירה פוסט שירתו של סיון היא, בעיניה.כותרת מאמרה

האם עלי להוסיף שאין כאן אפילו : " שאלות רטוריותבסדרתומסיימת המבקרת את מאמרה , "מושלמת

שמשורריו ,  האם לקרוע קריעה ולשבת שבעה על עם?ע מירי הפלסטיניםשיר אחד על ילד יהודי שנפג

כשיש לו משלו , מי צריך משירי אויב? שרים שיר קינה על הנפגעים בשורות אויביו הכמהים לרצוח אותו

  "?משוררים כאלה

אולוגית יאין לו מחלוקת איד, מן הסתםש, )2001( יוחאי אופנהיימר  הספרותמבקרהחוקר ואך גם 

 ,אופנהיימר רואה בסיון משורר.  מסתייג במאמרו מחלקים מיצירתו של סיון,יטית עם אריה סיוןופול

לית  באמצעות האופציה האחרת לדרכו השירית של נותן הטון בשירה הישרא,שפילס לו את דרכו בשירה

- בעיקר בתמונות תל,  נטייתו של סיון לעסוק בחומרים מקומיים.המשורר נתן זך, בשנות השישים

 דווקא על ,מתבארת על ידי אופנהיימר, ביוגרפיה הפרטיתוולקשר בין המקום הציבורי לאוט, אביביות

שאיפתו על רקע ו,  נטולי מקום וזמן מוגדרים,אוניברסליים-קיומיים רקע נטייתו של זך לעסוק בחומרים

   . להבדל ממנו בסיגנון כתיבתושל סיון

ראשיתה כבר , ית בשירת סיוןשכן המגמה היליד(לאו ובין אם , בין אם צודק אופנהיימר בהבחנתו

דבריו משקפים היטב את המודלים , )ללא קשר לשירתו של זך,  דרכו הספרותיתבתחילת

פואטית או ,  הצורך בגיבוש זהות ייחודיתסטרוקטוראליסטיים אודות-סטיים והפוסטהסטרוקטוראלי

כך בכתביהם של .  חברתית ופוליטית הנחותחר הא, או לחילופין,מתוך היבדלות מן האחר ההגמוני, אחרת

(Bloom, 1973) ,(Hall, 1990) , ואחרים) 2004גרץ (, )2001(שנהב.  

אולם הן מבחינת האיכות של שיריו המוקדמים והן מבחינת העולם החווייתי והאידאי המשתקף " 

ון המחוספס לא הצליח הסגנ. לא הציע סיון אופציה משמעותית לטון השליט בדורו ", כך אופנהיימר,"בהם

 את שירתו ".על פני השטח הציבורי והבלתי אישיוזיכרונות הילדות נשארו , להעמיד עולם חווייתי עשיר

לחיות  ( בשירים שנכתבו בעקבות מלחמת לבנון, רואה אופנהיימר,הבשלה והמשמעותית ביותר של סיון

חטיבת השירים הפוליטיים : "שהם לדבריו ,)כף הקלע(תיפאדה הראשונה נ והאי)בארץ ישראל

ותיהם  שני ספרי השירה שבאו בעקב לאלו הוא מצרף את".מהחשובות שנכתבו בשירה הישראלית

 בהם מופיעה השאיפה הברורה לנטרל את ההיסטוריה הלאומית מהגורמים ,ודייר לא מוגן גבולות החול

 ולבטל את היחס ,ותםלפרק את המיתוסים המאפשרים א, המולידים אלימות ונכונות לשפיכות דמים

התודעה והספר הוא , היחס החילוני הזה להיסטוריה. "פטישיסטי אל השפה המייצרת אותם- הנהנתני

  .מסכם אופנהיימר במאמרו, ."תמצית העולם ההומניסטי של סיון
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הראשון שבהם ,  סיון ראו אור בראשית המאה העשרים ואחת אריהשני ספרי שירה נוספים של

מבחינה סיגנונית סיון . לשירה' קשב'שניהם בהוצאת ; )2004 (חלילה, חוזרי והשנ) 2002 (השלמה

 באמצעות רגישויותיה היסוד הלירי מבצבץ מתוכם.  במיטבהתסיפורי-את כתיבתו הפרוזאית בהם מפגין

אירוני -המבט הנוסטאלגי.  האנושית למצבי יסוד של הקיום האנושי ובמיוחד לזה של הזיקנהשל התודעה

 .אך הוא מקבל משנה תוקף בספריו האחרונים, ות מאפיין את כתיבתו של סיון בכלל יצירתולעבר הילד

 מתוך  Hall, (1996)הצומחת כהבחנתו של , שני הספרים מבנים זהות מקומית אירונית ומפוכחת

האישיים ,  של זמנו ומקומוהתרבותיתהחברתית ומעורבות העמוקה של המשורר בגילויי ההיסטוריה ה

   .ים כאחדוהלאומי

 שבו מתרפק ,)9 – 7' עמ ("אביב בשנות הארבעים הראשונות-תל" בשיר השלמה נפתח ,למשל, כך

 נודף מהם/ ובמזרח הפרדסים שבאביב/ בין ים כחול ממערב"אביב של שנות ילדותו -המשורר על תל

 השיר אך במקביל פורש, )8' עמ ("עם מים גם בקיץ, ומצפון יש לה נהר/ הריח הנפלא של הפריחה

 דמיונו  ובאמצעות,שהמשורר כילד מתגייס להצלתו, את ההיסטוריה רוויית הדמים של העם היהודי

:  השיר מסתיים בתיאור מר ונוקב של אימי השואה, למרבה האכזבה.מצליח לשנות את מהלכיההמפותח 

צרות  קו\היריה- כבר מכונות\אביב-  כדי להוליד אותי בתל\שמשם יצאו הורי, וברוסיה הלבנה"

ברים מזוקנים ג \ והנהרות האדירים מאדימים מדם\ל פי בורות קבריםע \שורות של יהודים

 על \יוחלט,  כפי שהתברר מאד בדיעבד\,ועוד מעט,  כמו בתצלומי המשפחה משם\ונערות יפות

   )9' עמ(." הצבת המשרפות

 מנקודת מוצא  יוצא)77 – 75' עמ ()"השרון- הליכה ברמת(בשביל הלב "גם שיר הסיום בספר 

/ ים היא מושכתיבינת"דחיה מקאבריים עם האדמה המתרככת בעונת הגשמים ו- יחסי משיכהשלאישית 

 משלב את ההיסטוריה, כצפוי, אך המשך השיר). 75' עמ (."תרפה, כשאתרפה./ אליה את רגלי

פיד לכלול המק, שורר המזדקןהליכה של המה באמצעות מסלול ,פיה האישיתא בביוגרהיהודית והלאומית

 ,"לנופלים האנדרטה"ולפעמים גם את  ,"שואה- זכרי-סמטאות", )תרתי משמע(" שתי עליות" בדרכו

ומרגשי  מזכרונות מרים/ פטורים, בחיק האדמה/ כל הנמים לעולמים"ב) ?(תוך שהוא מביט בקנאה

  ).77' עמ ("אשמה

משה . השלמהת הספר מקבלים באהדה ובהערכה א, רבים הכותבים אודותיו-הלא, ותמבקרי הספר

 )שוב (אך הוא, "גדול והיפה הזה-סיון אינו מתחדש במיוחד בספר הלא"מציין אמנם ש) 2002(בן שאול 

כדוגמא לכך .  המחובר בכל נימי נפשו לשורשיו הארצישראלייםמבליט את ייחודו של סיון כמשורר ילידי

ארץ ישראל  ": לדבריו).26' עמ" (שפת הארץ"ו) 54' עמ(" אני וסיבי"מביא בן שאול את השירים 

 –גם הספרות הנקראת בה , על גוניה וריחותיה, וכמו מתעוררת מחדש בשירי סיון, חיה וקימת, המתחדשת

  ". עיר ילדותו, אביב-וקודם כל בתל

הלקוח מתוך השיר " ישראל-בערסלי הסתיו של ארץ", )2002(גם כותרת מאמרה של רות אלמוג 

נאחזת ) 2002(וגם סבינה מסג .  המגמה הילידית בשירתו של סיוןידתה על עממסגירה את" אני וסיבי"

אך עדיין מוקד יצירתו , שכבר עבר את גיל השבעים, "צבר"כדי לאפיין את אריה סיון כ, באותו שיר עצמו

 מסג .גם כאשר עוזב הוא אותה לרגעים,  ממנה אין הוא גולה לעולם,ועשייתו השירית הוא ארץ המולדת
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 ואת הבניית זהותו האישית והפיוטית מתוך , את האיפוק והדיוק בשורות שיריו של סיוןם גמציינת

היא מציינת ספרתי  , רק בשיר הפותח. ים או הלאומיים חייו האישיפיסיים של מהלכי-המקומות הגיאו

שימוש מסיבי כזה במקומות ובשמות של רחובות . "שלושים וארבעה שמות של מקומות המצויינים בשמם

למי שמתעקש , בטוחה, קטיביתימין שפה אובי, ...ישובים ודמויות היסטוריות הופך לטכניקה בפני עצמהו

  )שם (".להמשיך לאהוב את הארץ

 ,בראשית המאה העשרים, מציין את היחס הפולחני של החלוצים) 252' עמ, 1997(עוז אלמוג 

חרות על בעלות זו עם בני הלאום דווקא מתוך הת, כאמצעי לסימון בעלות על הקרקע, בשיריהם לארץ

תשוקת  דברים דומים משמיענו בועז נוימן בספרו .יו הטריטוריאליות היו דומותשתביעות, הערבי, האחר

ישראל - סימביוטי ביחס לארץ-מתגלה החלוץ כמי שנמצא במצב אקסטטי"...): 61' עמ, 2009 (החלוצים

למראותיה , לנופיה, לדומם ולחי שבה, ומחלצ, או למצער משתוקק להתקיים במצב כזה ביחס לאדמתה

את משנת הלאומיות  לאזכר גם  בהקשר זה כדאי גם."למרחביה וכן ביחס לזמן שלה, לטבע שלה

טוריה את הזירה הקונקרטית בה מתלכדים הרואה בטרי) 29 – 28' עמ, 1999(סון רהמודרנית של אנד

   .אינסופיעם עתידה ה) הלאום( המדומיינת קהילהעברה המעורפל של ה

 גם - ר העל הציוניומתוך כך אל סיפ - אל הארץ  הרגשי האמיץאלא שסיון משמר את תחושת הקשר

ולמאבקי ,  אינו נזקק לתרבות ההגירה של בני העליות הראשונות המשורר.בנסיבות פחות דרמטיות

 אלא לבשו ,מן התודעה הקולקטיביתושמא אלה לא נעלמו באמת  -השליטה הישירים על המרחב הלאומי 

כדי ,  המודרניתהלאומיותמקורותיה של ואף לא לתיאוריות מפולפלות אודות  -דשה בהווה צורה ח

 וחבל \ אני מגיח כמו עובר בשלייתו\מנוף מולדתי.....\מולדתי- מעולם לא גליתי מארצי": לכתוב

אפורית האם המט. )54' עמ, השלמה (." כמין סיב אופטי שכזה\נמתח אתי לאורך יבשות \הטבור

כדי ללדת את בנה המשורר המחובר אליה בעבותות , עוברת בשיר תהליך של ריאליזאציה) המולדת(

  "). סיב אופטי("טקי -  ההיי העכשוויהעידן

, היסטוריה ואקטואליה, נעורים וזיקנה,  ההווהי עבר ואירועתזיכרונו, מצוקות הקיום וחרדות המוות

ספר זה ראה אור . )2004( חלילה, חוזר של אריה סיון בא הכל אלו משמשים יחד בספרו, ום וזמןמק

הה יז מה שהוא  כנגד,)2004( של רן יגיל ית הביקורת ועורר את תגובתו,כשנה וחצי לאחר קודמו

כי , נדמה אפוא. "75במיוחד אלו החותמים אותו, הסתמיות של חלק מהשירים, קומפוזיציה הרשלנית שלוכ

 אך גם המבקר המחמיר הזה יוצא מנקודת מוצא של הערכה רבה ".הקובץ לא הבשיל ויצא טרם זמנו

תמיד ידע לשמור על הטון הלירי ולהשחיל אותו "ו" הפואטיקה שלו יפה בפשטותה"ש, למשורר אריה סיון

  ,שהתייחסו למלחמת סיני, שירי שריון את ,מצד אחד, כהוכחה לכך הוא מביא". על החוט האקטואלי

                                                 
ייתכן כי השיר נותר בסתמיותו עבור . החותם את הקובץ, מביא המבקר במלואו את השיר ללא שם" סתמי" כדוגמא לשיר  75

לבין ) 61' עמ" (שמי הגשמים ממיסים אותם בנשיקתם"שאינו חש בקישור המתבקש בין רכות האדמה , )?(המבקר הצעיר 
כפי שמתרמז מסיום השיר , שחותם של מוות מרחף מעליהשינה ; שמבטא המשורר המזדקן בשיר, כיסופי השינה הרכה

 .'מיתת נשיקה'המעלה על הדעת את הביטוי , האלוסיבי



  69

שחלו בסרטן ,  המתייחס ללוחמי השייטת, מן הספר הנוכחי,)32' עמ ("זה משירת דבורה " השירואת

  .76מצד שני, לאחר שצללו בקישון

אך כדאי לתת את , )2005(הערכה רבה לשירתו של סיון עולה גם מרשימת הביקורת של יוסי פלס 

דת כדי לעמוד על ירי, "מדוע כמעט לא שומעים על אריה סיון: "הארץהדעת לכותרת מאמרו בעיתון 

 בין 'דור המדינה'פלס יוצא מן החלוקה המקובלת של משוררי  .מעמדו של המשורר בתודעה הציבורית

כדי , )אבידן ואחרים, זך ('קוסמופוליטית'לבין בעלי השירה ה) שאול- בן, יוןס, דור(' ילידים'המשוררים ה

, יון היא רבה יותרישראליים בשירתו של ס-אמנם נוכחותם של נופים ארץ. לפרק את הדיכוטומיה הזו

 ניאאורב-  כדי לגרוע מן האופי המודרניסטי,כך פלס, אך אין בכך, 'קוסמופוליטיים'משל עמיתיו ה

  . של יצירתווהאוניברסאלי

 את אלא כדי לסכם, לא רק כדי לסקור את ספרו האחרון של סיון, פלס מנצל את הבמה שניתנה לו

בעל שליטה מעולה במלאכת , משורר מיומן מאד"א סיון הו, אליבא דפלס. מכלול הישגיו של המשורר

 ומשקפת הכרות מעמיקה עם טקסטים עבריים ,מדויקת להפליא, לשונו עשירה אך לא מתהדרת. השיר

עולם הדימויים והלשון הציורית נשענים הן . הרחובית, עתיקים ובה בעת קשב רגיש לעברית המדוברת

, והן על זכרי תרבות רחוקים וקרובים,  החיים המודרנייםשלעל המציאות היומיומית ועל גילויים שונים 

   )שם." (תחומית של המשורר-  המגוונת והרברודיציהיהכלולים בא

את הריתמוס המדויק ,  משבח פלס את סיון על הרגישות המוסיקלית המתגלה בשיריובנוסף לאלה

אך , פרוזאי של כתיבתו השקשה להבחין בה בשל הסגנון, ליתואת האיכות הצלילית הפונקציונא, שלהם

 אשר על כן תמוהה בעיני המבקר .בהחלט משתלם,  של השיריםקריאה בקולאמצעות  ב,מאמץ חשיפתה

את . כלשון אחד משירי הספר האחרון, "בצל של עצמו"שמשורר חשוב כאריה סיון נשאר , העובדה

באחרית הדבר לספרו , ו של סיון עצמשהיא למעשה חזרה על דברי התלונה, תמאמרו הוא מכתיר בכותר

  ).269' עמ, עם הספר" (?עט לא שומעים על אריה סיוןמדוע כמ: "ערבון

אשר על . ואין להסתפק בהעמדתה כשאלה רטורית בלבד,  כי שאלה זו ראויה לדיון של ממשנראה

 לבין שאלת ,מבט מסכם על הקשר בין הדינאמיקה של זהותו התרבותית והפואטית של אריה סיון, כן

  הבא בסעיףיובא)  שלהציהאאו תהליך הקאנוניז(מערכת הספרותית  מן הבלות וההדרה של יצירתוההתק

 בשלב זה אסתפק באמירה שמיעוט מאמרי הביקורת אודות ספרי השירה האחרונים של .של הפרק הנוכחי

תרבות ונראה כי הוא קשור יותר בדעיכת השירה בכללה ב, איננו קשור בהכרח באיכות שירתו, אריה סיון

, הלכה ודעכה בהדרגה, השירה שמשלה בכתר המערכת הספרותית בשנות החמישים והששים. הישראלית

  . 77בימינו שלנו) היחסית(עד לירידת קרנה , פואטי עקבי ומתמשך-בתהליך סוציו

  

                                                 
גליון ערב ראש : קודם פרסומו בספר, פוליטיים של אריה סיון גם שיר זה ראה אור בעתונות היומית- כמרבית שיריו החברתיים 76

 .6.9.2002, מעריבהשנה של 
מודרנית על - ירידת קרנה של השירה בימינו נובעת מויתורה של השירה המודרנית והפוסט) 59' עמ, 1991(לטענת ברתנא  77

,  שרירותית' פתיחות'לטובת , הפיגוראטיביות והמחוייבות לאידיאה, המבנה, בתחום הלשון, באשר היא, הכללים המחייבים שירה
). שם" (מודרנית הופכת יותר ויותר למשחק סמנטיהשירה ה: "ובלשונו. באופן המעקר את השירה ממשמעויותיה המסורתיות

עמדה שונה לחלוטין ? מהי שירה: ביקורתית חריפה המשקפת את דעתו בשאלה-אציין כי עמדתו זו של ברתנא היא עמדה אישית
 ).להלן, על כך(במאמרם ) 1992(פורסים מירון ושביט 
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: ניתן לסכם בכמה מישורים, רהבמהלך למעלה מחמישים שנות יצי, את לבטי הזהות של אריה סיון

כפי שסומנו , בכתיבתו של סיון, אנרי וחילופי הפראדיגמות הפואטיות'הגיוון הז: הפואטימישור ב. א

ההרחבה וההשתנות של , הגיוון: מישור התמאטיב. ב. )הנוכחי (ותרות המשנה של הפרק הראשוןבכ

ונית של כתביו של במהלך הסקירה הדיאכר, שעמדו במוקד יצירתו של סיון ונפרשו כאן, הנושאים

. ות הילידית ביצירתו של אריה סיוןשמוקדו הוא בגלגולי הזה, אידיאולוגי-מישור התרבותי ב.ג. המשורר

  . מצריך הרחבה מסוימתהמישור האחרון

שיח הזהות איננו שיח למדני הנבנה מחוץ , Hall, 1990, 1996)(כפי שהראה כבר הול בעבודותיו 

משברים , רצוף לבטים, ינאמי וסוערד, זהו שיח פנימי. למקבילית הכוחות של המערכת התרבותית

 זהו,  בנוסף.רים היסטוריים ותרבותיים מגווניםתוך ניכוסם של חומ, ההולך ומהווה, וסתירות פנימיות

; 2001, שנהב; Hall, 1990, 1996(כדי לבנות את עצמו , הושתקושהודרו או ' אחרים'שיח הנזקק ל

חבר  ( וקשה לתחום ולהגדיר אותו ומסועף מאדמורכבשיח  שיח הזהות הוא ,יתר על כן, )2004, גרץ

  ).2006, שקד; 2003, ארבל ואחרים עורכים; 2002, ואחרים

מקומית ביצירתו הספרותית של אריה הזהות האם נתבונן בתהליך התעצבותה וגיבושה של , ואמנם

רקים בפ, וביתר הרחבה (כפי שהוא עולה במרומז מן הפרק הנוכחי בחיבורי, )2004 – 1948(סיון 

 הרי שאמנם -הסוקר את היחס בין יסודות קבועים ליסודות משתנים ביצירתו של אריה סיון  -) הבאים

 מונח מהלך  של אלו אך ביסודם.ולוגית של סיון הם רבים ומגווניםמעגלי שייכותו התרבותית והאידיא

 המדומיין שלהמיתולוגי ו  הארכיטיפימרחבזהות המעוגנת ב מן ה,של התפתחות ספיראליתנאמי די

קונקרטי , ממשי מאדישראלי מרחב ב  זהות המעוגנת אל,)ילידות כנענית (יתישראל-ארץה הטריטוריה

, היסטוריים, רבדים מיתולוגיים  במעמקיהתא משמרהי, )של הזהות (שבד בבד עם ארציותה, יומי-ויום

   .ראליתיש-הוויה היהודיתפוליטיים וסימבוליים הקשורים ב, לוגייםאידיאו, חברתיים

של החברה ' אחרים'להבשלה שסיון נזקק אמנם ביצירתו , ניתן כבר כעת לקבוע בברור, במקביל

 לא כדי לגבש על גבם את זהותו ,אך זאת, )הערבים(ואפילו לאויביה המרים , חלשיה ונדכאיה, הישראלית

-לוגים הפוסט בכתביהם של האידיאוכפי שעולה מן הדגמים המוצהרים, מתוך היבדלות מהם, תהמקומי

הליכי גיבוש הזהות בתרבות ביחס ל, )ות\קולוניאליים והפמיניסטיים-הפוסט, ובמיוחד(מודרניים 

 המציאות הישראלית מן השוליים החברתיים והפוליטיים אריה סיון קורא את, אלא להיפך, ההגמונית

 האישית ,והופך אותם למרכיב מרכזי בזהותו המקומית', אחרים' תוך שהוא מחבק את ה,שלה

  .והקולקטיבית

  

   בין זהות להתקבלות : ה סיוןיצירת ארי .1.7

  

גם , מניה וביה, ורה קש,בפרט, של אריה סיוןביצירתו והזהות המקומית ,  בכללשאלת הזהות

לטענת ברתנא .  ולהדרה ממנותהישראלישל הספרות העברית  של יצירתו לקאנון ההתקבלותבשאלת 

,  כלשהיזהות קולקטיבית על , במחצית השניה של המאה העשריםראליתויתורה של השירה היש, )2001(
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דוגמת ' ילידיים' נסיונם של המשוררים ה. היא שורש אסונה ודעיכתה, סוציאליסטית-ולו גם שמאלית

נתקל בקושי של , שתהיה בסיס לזהות ישראלית, ישראלית- ליצור חוויה ארץ: "חיים גורי ואריה סיון

אין . )307' עמ, שם ("התנגדות ההולכת וגדלה לאידיאולוגיה לאומית מחייבתההתפוררות החברתית וה

, במערכת הספרותית, שהשירה בכללה איבדה את מעמד הבכורה שהיה לה, כך ברתנא, אפוא, תמה

  .והן מבחינת מעמדה בביקורת הספרות, הן מבחינת מספר קוראיה, במחצית המאה הקודמת

 )2001 (ערבוןאת אחרית הדבר שלו לספר עצמו חותם ן  אריה סיו,)1.6סעיף ( לעיל כאמור

מדוע כמעט לא : "יו במופעי שירה ברחבי הארץשהוא מביא משמם של אנשים המתגוללים על, בטרוניה

 , פרסם אריה סיון מאמר1986 במאי 23-כבר ב, למעשה. )269' עמ, שם ("?שומעים על אריה סיון

ההבדל בין ההערכה שזוכה : "במוקד  המאמר". ננת הזמןתהילה במס ":בשם, מעריב במוסף לספרות של

במאמר מציג המחבר ). .ה. ש– ההדגשה במקור; שם" (בדורות הבאיםובין ההערכה אליו , לה יוצר בזמנו

המקבילה המטאפורית לתהליכי קאנוניזציה של יוצרים  ("מסננת הזמן"מקצת הדרכים בהן פועלת 

 התהילה האמיתית ליוצרים וליצירות  ומותירה את, הברמן התבן  המנפה את)לאורך זמן, ויצירות

  . לכךהראויים

 לסיון להמתין עד שמסננת הזמן תפעל את פעולתה שקשה, )לפחות בעיני (אלא שניכר מן המאמר

: המשמש בשלושה כתרים בו זמנית" פרופסור בכיר לספרות"לא רק שהוא תוקף במאמרו ,  שכן,כראוי

 שסיון אלא, )שם ("מפריס פרסים"גם והוא ,  גם בעליה של הוצאת ספרים הוא,הוא גם בכיר באקדמיה

תכונות כמו : של היוצרים.) ה. ש–ההדגשה במקור ( באישיותםגורמים הנעוצים  ":מעלה במאמרוגם 

 מזכות את בעליהן ביתר –מרפקים חזקים ולשון חלקלקה ) ?(להבדיל , כאריזמאטית או, אישיות חזקה

." להתעניינות מוגברת ביצירותיהם, לפחות בחלקה, לב זו מיתרגמת- ותשומת, רתשומת לב מצד הציבו

 ולא ברבות ,דיטאציה עכשווית לו וליצירותיור בק ביטויים לרצונו של סיון הם כל אלו נראה כי)שם(

  '' ! יופע מיד–) פואטי(אם יש צדק '': בבחינת, הימים

יש , קאנון של הספרות העברית הישראליתי לתת את הדעת על סוגייה מעמדה של יצירת סיון בכד

כפי שהראיתי לעיל ,  סיון שירת ביקורת עושהכך אמנםו, לכרוך אותהו, שר התיאורטי הראוילעגנה בהק

  .ילידית הכותב שירה גיית זהותו של אריה סיון כמשורר ילידיסוב גם, משמו של ברתנא

  של הדינאמיקהה לעסוק בשאלתמרב, בעשרות השנים האחרונות, והתרבות בכלל, מחקר הספרות

מהם העקרונות . 78 בתוך המערכת הספרותית ויוצריהןשל יצירות ספרותנוניזציה אהק או ההתקבלות 

י לדבר, באור הזרקורים של ביקורת הספרות לעמוד זוכים, או יוצרים מסויימים, מסוימותלפיהם יצירות 

באנתולוגיות , ספר- ימודים של בתי בתכניות הלללהיכל ,שבח וקילוסין מצד המבקרים הנחשבים

 בייקטיבייםאוהאמנם מדובר בקריטריונים ? תיתו הספר לקבל מעמד מועדף במערכת,ובקצרה, ספרותיות

התשובה לשאלה זו היא   ואולי?ציבור- ויחסי'מירפוק' ם פוליטיים שלשורי שמא בכיאו, של איכות

  ?כך-ואיננה חד משמעית כל, מורכבת יותר

                                                 
ר בתהליכי הקליטה וההתקבלות של היצירה הספרותית באשר ההתקבלות עוסקת יות,  מדובר למעשה בשני מושגים שונים 78

בעוד שהקאנוניזציה עוסקת בתהליכי מירכוז או הדרה של היוצר או קבוצת יוצרים במערכת , הבודדת מן הזווית ההיסטורית
 .בפרקטיקה הביקורתית לא תמיד נשמרת ההבחנה הביקורתית בין שני המושגים, יחד עם זאת. הספרותית



  72

יקנים שונים מפגינים גישות שונות באשר לתהליכי ההתקבלות וההדרה של יצירות מבקרים ותיאורט

דיאכרוניים של חילופי -יש מהם שמבליטים את היסודות הכוחניים. ויוצרים שונים במערכת הספרותית

  ,ת מתמשכת ספרותיקא בשאלות של איכותואילו אחרים מתמקדים דוו, ספרות והטעם בביקורת ההדורות

, שייך לראשונים, למשל, )Bloom, 1973(הרולד בלום . 79ה סינכרונית של המפה הספרותיתראיימתוך 

שבה המשורר , מצד אחר, ואדיפאלית, מתאר את שדה התרבות כמערכת דרוויניסטית מצד אחד הוא שכן

רמס את אביו  רק לאחר שהתחזק ו,בכל זאת,  מתאפשרתשרידותו של החלש.  לא–החזק שורד והחלש 

  . חזק ל בעצמוובכך הפך,  ודחק אותו לשוליים)החזק (הרוחני

  יצוגם ועלשבו נאבקים על, כשדה קרב פוליטי, מודרניסטי תופס את שדה התרבות- השיח הפוסטגם

 קריטריונים פי-לאו דווקא על, חלקם זוכים לכך ואחרים מודרים לשוליים; יוצרים שונים, מקומם במרכז

מסחריים , מגדריים, אתניים, פוליטיים, פי שיקולים אידיאולוגיים-לאלא ע,  להגדיראותם קשה, של איכות

- יכול להוות התיאורטיקן הניאו,  דוגמא מובהקת לכך.כלכלית- החברתית של בעלי ההגמוניה,ואחרים

 מבליט את גבולותיו הנזילים )Eagleton, 1983 (אשר כבר בפתיחת ספרו,  טרי איגלטוןיסיסטמרק

    .ם הכוחנים של המנגנון הבורגני ההגמוני את הערכי המשקף לדעתו,ספרותיקאנון ה של הוהכוחניים

,  ויצירותיהםשביסוד תהליכי קאנוניזציה של יוצרים,  הכוחניממד באשר לגישה דומה

 מונחת ביסוד ספרו של מיכאל , מכיוון שונה לחלוטיןגם אם, בהיסטוריוגראפיה של הספרות העברית

 גלוזמן מתבונן בתרבות  The Politics of Canonicity. 2003משנת  Gluzman)  (Michaelגלוזמן 

 להעצמתם של שבהם משמש מוסד הקאנון אמצעי ,יטייםובספרות כשדה קרב בין כוחות לאומיים ופול

מאגרי הסמכות של הקאנון הם כלי מרכזי המופעל , לשון אחר. יוצרים אחדים ולהדרתם של אחרים

ברפובליקה ' אחרים'עיקר עניינו של גלוזמן בספר הוא דווקא ב. מימאבק על השליטה בסיפור הלאוב

 בהיסטוריה של הספרות העברית שהודרו לשולי המערכת הספרותית,  סופרים ומשורריםקרי, הספרותית

 במשוררות ענין מיוחד לו). המאה העשריםגלוזמן מתמקד בספרו במחצית הראשונה של (המודרנית 

וזאת , ינקרפלדאסתר ראב ואנדה פ, רחל בלובשטיין: רנה בשנות העשריםשפעלו בשולי המוד, העבריות

 גלוזמן אל אותם בספרו פונה. מינורי של דוד פוגל ואבות ישורון במערכת הספרותיתבצד דיון במקומם ה

 את קולם ן כיוצרים והשמיעו\הן את זהותם\ם כדי לבחון את הדרכים בהן גיבשו הגם, משוררים מודחקים

הדינאמיקה של תהליכי , לטענתו. וגם כדי להציע רוויזיה בקאנון המקובל, ת הדכאניתבתוך המערכ

  היווהשניים, ת הלאומית הציונית של ראשית הדרךציה השתלבה היטב בתהליכי הבנית הזהואקאנוניז

מה שמסביר את הדרתן אל שולי הקאנון של המשוררות העבריות  (קשורים זה בזה בקשר בל יינתק

  ).מצד שני,  כאבות ישורון סתוםושל משורר מלאנכולי כפוגל או, צד אחדמ, הליריות

א את ביטויו גם  הכוחני בתהליכי קאנוניזציה של יוצרים ויצירות בשדה הספרות מוצממדמסתבר שה

,  כזהו.מודרניים- מן המבקרים הפוסטדיקאלייםפחות ר יותר ומסורתיים טיקניםרבמודלים של תיאו

קבוצות ה'ין בל , של יצירותציהא קאנוניזבין תהליכיקושר ה Even Zoar) 1990(אבן זוהר  ,למשל

 ומהו הרפרטואר ,מערכת התרבותית-עמד דומיננטי ברב שיזכה למ,הקובעות מהו הרפרטואר' שולטותה

                                                 
סקירה מפורטת יותר מצויה במבוא לספרו . מדגמית וחלקית מאד, כמובן, דלים היסטוריוגראפיים שונים היאהסקירה של מו 79

 )2005(של יגאל שוורץ 
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כדאי לשים .  עמושהוא נושא, )ו הנורמות הפואטיותא(ת ולוגי האידיאוות לשוליים יחד עם הבשורשיידחק

- הלקוח במקורו מן השדה הכלכלי במושג,מערכת שלו- במודל הרב, זוהר-עושה אבןלב לשימוש ש

  .canonized properties)(' נכסים קאנוניים' :תחרותי

  

"As a rule, the center of the whole polysystem is identical with the most prestigious 

canonized repertoire. Thus, it is the group which governs the polysystem that 

ultimately determines the canonicity of a certain reperetoire.Once canonicity has been 

determined, such a group either adheres to the properties canonized by it (which 

subsequently gives them control of the polysystem) or, if necessary, alters the 

repertoire of canonized properties in order to maintain control."
80

 

  

הדינאמיקה . קבוצות השולטות איננו דבר קבוע ונצחי שלטונן של ה,זוהר- מצהיר אבן,יחד עם זאת

בתוך הרב מערכת היא כזו המאפשרת לקבוצות מיעוט במערכת לדחוק את הקבוצות הדומיננטיות ממרכז 

אלא גם , או אז ישתנו לא רק יחסי הכוחות במערכת.  ולתפוס את מקומן אל שוליההמערכת

 ישליטו את ערכיהן הקבוצות השולטות החדשותשכן , או הנורמות הפואטיות השליטות\אולוגיות והאידי

  . ויכתירו את הרפרטואר הקאנוני המועדף עליהן,על מרכז המערכת

סוגיות בהיסטוריוגראפיה של הספרות "במבוא לספרו המוקדש ל) 11' עמ, 2005(גם יגאל שוורץ 

כאשר נציגי , בימינו: "מודרני הלוחמני-המקובלת בשיח הפוסטמציג את הרטוריקה " העברית החדשה

" זיכרון הקולקטיבי"על השליטה ב" קבוצות הגמוניות"מנהלים מאבקים חריפים נגד " קבוצות מיעוט"

  ."  אין תמה שההיסטויוגראפיה הפכה לזירה שבה וסביבה מתנהלים קרבות מרים, "סיפור הלאומי"או ב\ו

רי הספרות וחוקריה גם מי שלא אימץ את פוליטיקת הזהויות כקוד הבלעדי  יש בין מבק, לעומת זאת

 על אף שהוא מכיר) 11 - 7' עמ, 1987(קד גרשון ש. להבנת תהליכי הקאנוניזאציה במערכת הספרותית

 מעדיף הוא, ל יוצרים ויצירות בשדה הספרות ביסוד ההעדפה וההדרה ש המצוייםבהיבטים הכוחניים

תפקידה של האליטה הקובעת בתחום הטעם  מתאר את הוא. ציונאליים של התהליךלהציג את פניו הרא

כמו התקשורת וצרכני ,  ולצידה גורמים פחות אליטיסטיים- מבקרי התרבות והספרות -הספרותי 

אין מדובר בתהליך , לדידו של שקד, ויחד עם זאת. םהמעלים ומורידים מלכים ספרותיים מכיסא, הספרות

 -  30' עמ, 2001(רוברט אורי אלטר גם . אלא בהתפתחות מבוקרת והדרגתית למדי, יזיקפר שרירותי או

, בין המרכז לשוליים, יצירות ספרותיוצרים והשינויים התכופים במקומם של מיקת אאיננו מניח לדינ) 33

והוא מעדיף להצביע דווקא על הגורמים היציבים במערכת השומרים , לבלבל אותו, במערכת הספרותית

והשינויים בהסדרים הפוליטיים , י הערכים שחלו במרוצת השניםיחרף כל שינו" :ל ערכם לאורך זמןע

  ).32' עמ, שם( "המסורת הספרותית מגלה מידה מפתיעה של יציבות, התומכים אותם

                                                 
80 Even Zoar, 1990, p. 9 
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 ההבחנה .'הרפובליקה הספרותית 'וקף את המודל הכוחני שביסוד שיחת) 2002(גם אבידוב ליפסקר 

ליים הנאבקים תמידית ביניהם על ההגמוניה במערכת היא לדעתו תיאור רדוקטיבי של בין מרכז לשו

', היסטוריוגראפיה של מנצחים'גם את ה .הפעילות העשירה והמורכבת שמציעה המערכת הספרותית

כחלופה הוא מציע מודל . הוא איננו מקבל, הבוחנת את הנראטיב הספרותי במבט רטרוספקטיבי

המכילה גם את , רבת היקף,  כמערכת אקולוגית,ר את שדה התרבות והספרותיוגראפי המתאהיסטור

מושגי המרכז והשוליים . אך היא רחבה בהרבה ממנה, כלשונו', חסלנית'מושגי המערכת הספרותית ה

את  .דיכוטומית פחות מזו המקובלת במודלים הכוחניים, מקבלים אצל ליפסקר משמעות חדשה

, שטחי מחיה, איזונים פנימיים, גידול-בית, גומחה:  מן התחום האקולוגי,שואל ליפסקר, המטאפורות שלו

של ההיסטוריוגראפיה , הוא שולל את הרטוריקה החסלנית, ובאחת .זנים סגנוניים, שכבות תרבותיות

 חילופי הנורמות כדגם בלעדי לתיאור, ניסטיים בשירהששאלה את מושגיה מן הזרמים המודר, המקובלת

  .הפואטיות בשירה

 הממפה את היחסים במערכת בצורה במקום התיאור הגניאלוגי המקובל מציע ליפסקר תיאור אקולוגי

כאלה שההערכה כלפיהם בשיח לגם המפנה מקום משמעותי , ללא שיפוטי ערך, בלתי הירארכית בעליל

ולם כל. למערכת' טפילים'קנים ספרותיים נים ועסאפומגר, פלגיאטורים: מקובל היא נמוכההספרותי ה

וכולם משתתפים , ספרותית-מערכת האקו ביד במסגרת האיזונים וההיזוניםכולם ממלאים תפק, קוםמ

ללא קשר לטעמו , )והאקלים העתידי של התקופות שיבואו (בעיצוב האקלים הספרותי של התקופה

  . הספרותי של הקאנוןוללא צורך ברוויזיה מתמדת, ו אחרהספרותי של מבקר ספרותי זה א

  

. לא אחת, העסיקה את ביקורת הספרות' דור המדינה' של משוררי ילידיתעמדה של השירה השאלת מ

 של  שנקודת הפתיחה',לקראת'חבורת , שבתוך חבורה ספרותית אחת, מעוררת תמיהה העובדה, שכן

נתן ( הם מהגרים מתיישבים רובם, שבאופן מקרי או לא,  קבוצה אחת של משוררים,חבריה היתה דומה

, מחוללת את השינוי הפראדיגמתי בשירה הישראלית, ) ואחריםבנימין הרושובסקי, ה עמיחייהוד, זך

שקבוצה אחרת ,  בעוד.ת את עצמה במרכז המערכת הספרותיתוממצב, מעבירה אותה מגנוטייפ לגנוטייפ

 )שאול ואחרים-משה בן, אריה סיון, שה דורמ(רובם הם ילידי הארץ , קרי או לאשבאופן מ, של משוררים

  . ואיננה מובילה את השירה  הישראלית,איננה נותנת את הטון, 'מאחור'נותרת 

ית  על זו אאירופ של המסורת ההאיננו מתיימר להציע הסבר של ממש לניצחונ) 1984(עמוס לוין 

 תופעה תרבותית משמעותית מבחינה אך הוא מצביע על. בשירה הישראלית) ילידיתהאו (הכנענית 

 סחפה עמה את מיטב היוצרים הצעירים ,פנה אינטלקטואליתו כא, שהכנעניותלאחר. כמותית לפחות

, ליתאדיקבגירסתה הר( היא נעלמה ,בשלהי שנות הארבעים ובראשית שנות החמישים של המאה העשרים

 שהגיעו מן המערב , כשהיא מותירה את הבמה לקונוונציות הספרותיות החדשות, כלעומת שבאה)לפחות

בתוך כך העלימה המגמה הספרותית החדשה את המשוררים אריה ). סית והגרמניתכסא- הספרות האנגלו(

  .מייצגיה המובהקים של השירה הכנענית, סיון ומשה דור

 לבוא חשבוןבספרו . החוקר והמבקר אורציון ברתנא נדרש לסוגיה זו ביתר הרחבה והעמקה

, הרדודות לטעמו, יות והפואטיות האסתט, הוא יוצא בהתקפה חריפה על הנורמות האידאולוגיות)1985(
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.  81 ובמהלך שנות השישים כולן החל משלהי שנות החמישים,שהשליט נתן זך על השירה הישראלית

במדינת ישראל בראשית  שנתהוו ,המבוכה התרבותיתהחלל האידאי והאידיאולוגי ו, תנא ברלדעתו של

 למשורר ואפשר, פרות העבריתהציפייה לשינוי ערכים אסתטי ואידיאולוגי בסו  ,שנות החמישים

-ובשמם של ערכים, להוליך את השירה העברית באפה, )נתן זך (,לטעמו, ולא מוכשר במיוחד, דומיננטי

, 'כסיותאאנגלוס'יחד עם אשליה של , מזוייפים' טנציאליזםיסאקז'ו' אינדיווידואליזם'ערכים של - לא

 עד לשנות השבעים של המאה ץתה להיחלמהם התקש, אידיאית ופואטית, להובילה לכיוונים הרסניים

  .העשרים

, שאול וסיון-בן, זו של דור, כלשונו של ברתנא, )44 – 28' עמ, שם ("הדרך שלא נבחרה"דווקא 

צערו של (אלא שלמרבה הצער , היתה זו שניסתה לגבש וליצור זהות מקומית בלשון שירית מורכבת

גם ו, מהפכנים- של מנהיגים' פוזה' שחסרה להם הכיון, דרכם לא צלחה בכיבוש המרכז) לפחות, המבקר

לאחר ,  לדעת ברתנא,ויחד עם זאת. ברורה ועצמאית,  מגובשתמכיוון שדרכם הספרותית לא היתה מספיק

השפיע סגנונם הפיגוראטיבי של המשוררים הארצישראליים ,  בשלהי שנות הששים"שכרון זך"שפג 

  .יותר משביקורת הספרות מוכנה להודות, הללו

אשר בשפה , רואה בו ברתנא את מייצג הזהות הישראלית היציבה ביותר, באשר לאריה סיון עצמו

מקומיות ילידית הצליח להבנות , שירי שיריוןכפי שהתגלה בפואמה , מלית ובסגנון שאיננו עמוס מדייס

ריו  לאחר שזך וחב,גיבושה של זהות זו נעשה במהלך שנות הששים,  למרבה הצער)שוב (אך. אמיתית

 רק יכולת , וחבריו דוגמת סיון,'אמיתיים' והותירו למשוררים ,כבר השתלטו על הרפובליקה הספרותית

  .השפעה שולית על השירה הישראלית

המוקדש לאחד , במאמר). 1993(לשאלת השירה הילידית נדרש גם המשורר והמבקר רפי ויכרט 

שמות מקומות ,  מכיל יותר פרטי נוףככל שהשיר: " מרהוא כותב בלעג, מספרי השירה של משה דור

לדעתו ". יותר ילידי"הוא ) ניתאבראו- ורצוי הלא(ואובייקטים מן הריאליה הארצישראלית המוכרת לנו 

ן וכיו, פגעה בנושאיה יותר משהועילה,  על אף שאיננה ריקה מתוכן ממשי,'ילידות'של ויכרט תווית ה

 ויוצרת דיכוטומיה חסרת ,יצירתם של המשורריםהשפע הפואטי הטמון בשככל תווית היא מרדדת את 

ולכן פחות , ם יותראקזיסטנציאליסטיי, אליים יותרשהם כביכול אוניברס"שחר בין משוררים 

 .טי משמעותי ביצירתםא שנופי הארץ ומראותיה מהווים מוקד תמ, הילידים לבין המשוררים,"ישראליים

לטובת , חיק קוראים צעירים משירתם של דור וסיון שתווית הילידות עלולה להר,ויכרט גם מצר על כך

, וגדרעל פני מה שמ, ולך והורביץאו נופי אגדה צבעוניים של ו, אביביות של ויזלטיר ואבידן-תלהניחוח 

 של סיון וספרו כף הקלע –בשני הקבצים שנזכרו לעיל  ": ומסכם ויכרט.כשירי אהבה לארץ ישראל

,  רבים ורציניים שאבידן וזך המאוחרים יכולים רק להתקנא בהם יש הישגים שיריים-  הנוכחי של דור

  )שם (".ואל לה לכותרת הילידית לעמוד לקוראים לרועץ

 הקאנון הספרותי  של  תוקפודווקא מאשש את) 2001(יוחאי אופנהיימר  ,לעומת ויכרט וברתנא

האחראית למקומו ת של השירה העברית הישראליואת צדקת ההיסטוריוגראפיה , המקובל בתחום השירה

                                                 
המאמרים הללו עברו . 11.6.82-  וב9.4.82-  ב מעריב גירסה מוקדמת לדבריו פורסמה בשני חלקים במוסף הספרותי של 81

  .כנאמר לעיל,  ופורסמו מחדש בספר'שיפוץ'עריכה ו
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חולשתה אופנהיימר מצביע על . לפחות בשנות הששים והשיבעים, המינורי של סיון במערכת הספרותית

חינת העולם  האיכות של שיריו המוקדמים והן מבאולם הן מבחינת...: "של שירת סיון בשנים אלה וטוען

  )שם(." ון השליט בדורולא הציע סיון אופציה משמעותית לט, החווייתי והאידיאי המשתקף בהם

ים על  כל המבקרים דלעיל אינם מערער, אחר של מבקר או,עמדתו של מבקר זהבין אם נקבל את 

הם נשענים , במודע או שלא במודע.  שביסוד שיפוטיהם,פוליטי-עצם תקפותו של המודל האסתטי

, לעיל (ביקורתי-ותישליטה בשיח הספר וכוח מאבקי מודל הרפובליקה הספרותית המניחבהערכותיהם על 

Eagleton,1983 Even Zoar, 1990,   ,3Gluzman, 200,שויכרט אלא שבעוד , )2005,  שוורץ

, בסופו של חשבון, אופנהיימר מצדיק, של אריה סיון' טובתו'וברתנא מציעים רוויזיה בקאנון המקובל ל

,  לעומת זאת.ת הספרותיתוממקם את יצירת סיון בשולי המערכ,  זהאת שיפוטי הערך הקיימים בקאנון

  דוגמת המודל האקולוגי שמציע אבידוב ליפסקר,בחינת יצירתו של סיון במסגרת מודלים חלופיים

ר באש,  למשל. של יצירת סיון בשדה הספרותתעלה ממצאים מפתיעים ביחס למשמעותה, )2002(

 לשמש סמן , דיאכרוני במבט, הקיים בה הפואטי והתמאטידווקא בשל הקיטוב,  של שירת סיוןליכולתה

מרחב מרחב וזמן מיתיים לשירה המעוגנת ב המעוגנת ב משירה,למהלכי השירה העברית הישראלית כולה

   .)בדברי הסיכום לחיבורי, וביתר הרחבה( ריאלייםהיסטוריים ו , מקראייםוזמן

יקורת  סיון על חוסר ההערכה של יצירתו בב אריהשל בעמדתו  של הפרזהיש מידה, מילטע ,בנוסף

 הוא ליותר ויותר  כן זכה, במהלך השנים,ככל שהלכה והבשילה יצירתו של סיון, כפי שהראיתי. הספרות

יותר אולי , שהצליח, אריה סיון הוא היוצר' לקראת'שמכל משוררי ,  דומני.דברי קילוסין אודותיה

הערכתה של המערכת ועל כך זכה הוא ב, להתחדש וליצור לאורך זמן, לשמר את חדוות היצירה, מחבריו

, או דוד אבידן, או יהודה עמיחי( אמנם נכון שמעמדו בקהילייה הספרותית איננו כשל נתן זך .הספרותית

גם בדיקה פשוטה של הבמות בהן התפרסמו יצירותיו של סיון בארבעים השנים  אך, )או דליה רביקוביץ

הקיבוץ , עובד- עם,ית פועליםספרי( שספריו הופיעו בהוצאות המכובדות ביותר ,האחרונות תגלה

, מעריב, אחרונות-ידיעות( עשרות משיריו נתפרסמו בעיתונים היומיים הגדולים ,)קשב לשירה, המאוחד

גם . 82) ואחריםשיח-עלי, גג, 77עיתון  ,עכשיו, מאזניים(וזאת בצד כתבי העת לשירה ) הארץ

) ?(יון לא זכה עדייןאריה ס,  נכון.83קדתכניות הלימודים בבתי הספר מקומו לא נפמולשירה מאנתולוגיות 

פרס ביאליק ו )1991(פרס ברנר : אך הוא זכה בפרסים ספרותיים נכבדים, בפרס ישראל לשירה

נבחר בין חמשת הספרים שצוינו לשבח על ידי שופטי השירה של ) 1989 (כף הקלעוספרו , )ח"תשנ(

   .אבי עוז' י שביט ופרופעוז' פרופ, דן מירון' פרופ: )1992 (פרס הספרות הישראלית

 – 28 'עמ, 1985(שנרמזה גם בדבריו של ברתנא ,  בסיסית וחשובה'פוליטית'אציין עובדה , לבסוף

במפורש , צבו עצמםשמ,  דוגמת זך וויזלטיר, בשירה הישראלית בניגוד למשוררים מובילים- סיון : )38

 ביקורת פרוגרמאטיים חריפים כנגד ואף יצאו במאמרי, ורשי הדור הספרותי שקדם להם כי,או במובלע

                                                 
היא דרכו של המשורר להשמיע את קולו בתוך , דומה כי הנוכחות האינטנסיבית של שירי סיון בבמות הספרותיות השונות 82

 .שלהערכתו לא זיכתה את יצירתו במלוא תשומת הלב לה היא ראויה, המערכת הספרותית
, מניתי לא פחות מעשרה שירים של אריה סיון,  יב–כתות ז , יסודי-  העלהספר הממלכתי- בתכנית הלימודים בספרות לבית 83

 66 ,למשל. שאינן רואות אור מבלי להכיל כמה משיריו של אריה סיון, שלא לדבר על האנתולוגיות המשמעותיות לשירה
לנצח ; עות אחרונותידי, בערכת זיסי סתוי, 2000, מה זאת אהבה; ידיעות אחרונות, בעריכת זיסי סתוי, 1996, משוררים

 .ידיעות אחרונות, בעריכת מלכה שקד, 2005, אנגנך
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 בבוץ הפוליטי   מעולם לא לכלך את ידיו-) ויזלטיר כנגד זך, ך כנגד אלתרמןז(אבותיהם הרוחניים 

נראה כי סיון לא ניחן במזג הדרוש למאבקים . חבורתיים ואסכולתיים, הפנימי של מאבקי ירושה פואטיים

  נסמךסיון. ספרותית חדשהכדי להוביל תנועה , 84 דיו מהפכניממד ובשירתו המוקדמת לא היה ,פוליטיים

  ברפובליקה הספרותית הסתם איננה יכולה להספיק לצרכי הנהגהשמן,  רק על איכות כתיבתוביצירתו

  .הכוחנית

                                                 
 ).15' עמ, 1984(אצל לוין , וראו עדותו של סיון עצמו על היעדר מהפכנות ועל אפיגוניות בכתיבתו המוקדמת 84
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   סיון ביצירת מקום וזמןגלגולי:  זהות מקומית דינאמית:רק שניפ

  ;כך- אני עצב כל\אינני יודע מה פשר                                                                             

   מני לבי לא נשכח\ספור מימי קדם מורשת                                                                            

  היינריך היינה"/  לורליי         "                                                                                    

  

- א סיון לשתי תקופות אריהניתן לחלק באופן גס את כתיבתו של,  בפרק הקודם כפי שטענתי

 של המאה  שלהי שנות הארבעים וראשית שנות החמישים–  תקופת ראשית הדרך: שונותסימטריות

 ,ישראליים-ארץ המקום והזמןציה של הא את זהותו על בסיס תהליכי מיתיזצב סיוןיע בה - העשרים

-  אנטי,ישראלית אף היא-ארץ,  זהות מקומית ביצירתו בהדרגה  בה התגבשההבשלה-והתקופה המאוחרת

 מיתוס- ואנטי, הישראלייםכן מיתוס המקום והזמן- על-  אשר.ת מורכבת ורפלקסיבי,מיתית- או א, מיתית

 הם ,תרבותי-משמעותם בהקשר חברתילאחר הגדרתם וברור ,  הישראליים המקום והזמן)מיתוס- אוגם(

 ביצירתו של ילידית -דרכי גיבושה של זהות מקומיתוב סק באופיהועש, וכחי במוקד הפרק הנשעומדים

  .אריה סיון

  

  על המיתוס. 2.1

  

, אברהם וניר-בן(' דיבור, היגד'המקור האטימולוגי של מושג המיתוס הוא במילה יוונית שמשמעותה 

 שמקורו בחוויות , קדומים כסיפור, מוגדר המיתוס)למשל, שושן-אבן(ם במילוני ).5' עמ, 1995

ו בחברות ורים אודותם רווחשסיפ,  חצאי אלים ושאר תופעות טבע פלאיות, אודות אלים,רליגיוזיות

 אפוף  אודות עולם רב הוד אגדה- סיפורכ מיתולוגיההסיפור נתפס שלנו גם בימינו . 85'פרימיטיביות'ה

 אין חוקרי ,שבימינואלא . "עיבוד פיוטי של תופעות טבע): "1978( כלשונו אוכמני  או,מסתורין ופלא

 של התרבות  ותיאורטיקניםבקרב היסטוריונים .כאלההגדרות בסיסיות ש מסתפקים עוד בהתרבות

' וכוהאמנותיים  ,הפסיכולוגיים,  הסוציולוגיים, האנתרופולוגיים,יים הניסיונות הפילוסופ רביםוהספרות

 בין אם ,אנושי- עולם התופעות האנושי והלאכיסוד מכונן סדר בכאוס של  , של המיתוסחקר פשרו ללרדת

   .בנות זמננו,  ובין אם בחברות מודרניות,קדומות  שבטיותבחברות

במחקר שהתמקד בחקר  ,)Malinowski, 1926 (ניסלב מלינובסקיוברהאנתרופולוג , למשל, כך

  על מכלול מרכיביה פיתח גישה פונקציונאליסטית לפיה התרבות,'ותפרימיטיבי' בחברות תפקידי המיתוס

לא ראה את תפקידו , לפיכך. לת כדי לענות על צרכיהם הממשיים של בני אדם במסגרת החברתיתפוע

 תפס מלינובסקי). דוגמת הסטרוקטוראליזם (ליבומיהסמיתוס בהסבר המציאות או בייצוגה  של ההעיקרי

,  המיתוס משמש,לשון אחר.  ולסדריו החברתייםלגיטימציה להווהעניק פעיל המכוח כמיתוס את ה

,  כביכול, שאת עקבותיהם ניתן לזהותערכים;  בחברהמקובליםה ,חיזוק האתוסים והערכיםל ,לטענתו

                                                 
ביטוי לנקודת ' יביפרימיט'ורואה בתואר '  מודרני–פרימיטיבי 'מודרנית מערערת על האופוזיציה הבינארית -המחשבה הפוסט 85

 .על חברות שבטיות קדומות, המתנשאת, המבט המערבית
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בחן לפי  נ,)והנוצרית( בתרבות היהודית ,למשל, מיתוס הגרוש מגן העדן. טבעית-בתוך מציאות עליונה על

 אלא ככלי ,פי הדרך בה הוא מפרש את הקיום החברתי- אף לא על, ערך האמת שבופי-ל לא עמלינובסקי

פי -על, נועד) ibid, pp. 56 -57(גם מיתוס המקום . ")בזיעת אפיך תאכל לחם("להצדקת ערך העמל 

סיפורי . להבנות את תחושת הקשר והשייכות של בני המקום אל האדמה עליה הם יושבים, מלינובסקי

 טיפח ,במקביל. פולחן המקום ומניה וביה את , מקום הפולחן נועדו ביסודם למסד אתטייםהמקום השב

 ,או של בני המעמד השליט בחברה,  הסטאטוס והפריווילגיות של שושלת המייסדים אתמיתוס המקום

  . לליכוד השבט ואחדותוובכך תרם

שלפולחן , ות שבטיותמלינובסקי התייחסו לחבר שמחקריו האנתרופולוגיים של ,למרות העובדה

 גם בהקשרים תרבותיים מיתוס המקוםמושג ליש רלוואנטיות רבה , הדתי מקום מרכזי באורח חייהם

הפכה החלה אמנם כמ, שאת האתוס שלה משקף אריה סיון בכתיבתו, למשל, המהפכה הציונית .מודרניים

על כל ' לוניתדת חי'תחה מעין אבל לדעת חוקרים רבים פי, )'שלילת הגלות'(נגד עולם היהדות המסורתית 

 מצביע על דמיון )33 – 30' עמ, 1997(עוז אלמוג . האוטופיים והאחרים, הפולחניים, מרכיביה האידאיים

בדומה לתנועות לאומיות , הציונות ":לטענתו.  הלאומית לדת המסורתיתההאידיאולוגימבני מובהק בין 

אחת מתופעות ). 31' עמ, שם" (עה קטנה לדת לאוםסחפה המונים ונהפכה מתנו, הציתה לבבות....אחרות

 הרליגיוזי של התנועה הלאומית הוא פיתוח יחס פולחני כלפי האבות ממדהלוואי של התפתחות ה

במצב " :הימצאות) 61' עמ, 2009(או בלשונו של נוימן , מיתוס המקוםמ כחלק ,המייסדים של התנועה

 תידון ,שהשתקפה גם ביצירתו של אריה סיון, זותופעה ". ישראל-סימביוטי ביחס לארץ-אקסטאטי

  .בהרחבה בהמשך חיבורי

יסטית בחקר החברה  אבי האסכולה הסטרוקטוראל)L, Strauss, 1963(שטראוס -לויקלוד 

. יצוגי של המיתוס ביחס למציאות הטבעית והאנושית הי האופיהבליט במחקרו את, והתרבות האנושיים

חשיבותו בעצם . תרבותיתה-נה עומק מטאפורי של המציאות החברתיתמשמש כמעין מב, לטענתו, המיתוס

 כך , בדרכו שלו,המיתוס). מטאפורה(אוניברסאלית בלבוש מוחשי  סטרוקטורה מחשבתית  היותו

: פיסי והאנושי ה המונחות ביסודו של עולם התופעות, חושף את האופוזיציות הבינאריות,שטראוס

- שהן ביסודן על, )בינארייםניגודים  (הסטרוקטורות הלוגיות הללו. 'כו וכלכליות, חברתיות, גיאוגראפיות

ונאליסטי יאופיו הפונקצ (כפי שהוא נתפס בתודעה האנושית,  מיישבות את הסתירות בעולם,תרבותיות

 ; רע–טוב ;  נמוך–גבוה ;  רטוב– יבש ; נקבה–זכר : ניגודים בסיסיים דוגמת. )של הסיפור המיתולוגי

ה האוניברסאלי של משמשים הוכחה לאופייאף  ו, עומדים ביסוד הנראטיביים המיתיים ; מוות–חיים 

  .החשיבה האנושית

 וזף קמפבל' של גגלומה במחקרו, בחקר המיתוס,  יותר מרחיקת לכת עודראליסטיתו סטרוקטעמדה

)1968,(Campbell J,  שבספרו: The Hero With Thousand Faces ) הגיבור בעל אלף

הנראטיב המיתי .  על סיפור תשתית אחד השונותתיומעמיד את כל המיתוסים הקיימים בתרבו) הפרצופים

 לנטוש את שגרת חייו ולצאת למסע  עוז בנפשוהאולטימטיבי לטענתו הוא אודות גיבור אמיץ לב המרהיב

, זרגובר עליהם וחו, הגיבור המיתולוגי נלחם בכוחות כבירים. טבעי- מלא סכנות בתוך עולם פלאי ועל

מוסיף עוד .  תוך שהוא מרעיף עליה משפע החסדים שרכש במסעו,לקהילת המוצא שלו, אפוף תהילה
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 בחברות  הן, ידועים'טקסי מעבר'הוא שיקוף של ,  כלשונו,הזה mono-myth)( 'מיתוס- מונו'בל שהפקמ

האופי .  ועוד מרווקות לחיי משפחה ,מעבר מילדות לבגרות, למשל. מודרניותוהן באלה ה' פרימיטיביות'

וסים  שאמנם רבים מן המית, אינו יכול לבטל את העובדה המובהק של תפיסת המיתוס שלוהרדוקציוניסטי

  .ית שרקםממד-  החדהקדומים נענים לתבנית

מבחינים בעבודתם בין מיתוס ) Halbertal and Margalit, 1992, p. 80 – 82(הלברטל ומרגלית 

  האחרון בניגוד לקודמיו הוא זה שבני הקהילה מאמינים באמיתותו.'חימיתוס 'לבין ' ספרותי'או ' מופשט'

הריהו כוח ממשי ופעיל בחייהם החברתיים ) החי(מבחינתם המיתוס . כתיאור עובדתי של המציאות

המיתוס החי לעולם אינו קופא על שמריו והוא מוצא את ביטויו בשדה העשייה והאמנות . והמוסריים

מאמיניו הרואים בו גורם מלא תפקיד פעיל בתודעת קהל מהמיתוס החי אף . ותבדרכים מקוריות ויצירתי

, השבטית( כשם שהוא מעצב את תודעתם הקולקטיבית ,מנהגים והלכות, מכונן של טקסים ופולחנים

   ).'הלאומית וכד

 , בעבודתו המקיפה על מיתוסים ומיתולוגיה בחברה האנושית,)(Sartor, 1994, p.4 – 5 סארטור

. תרבויות בנות זמננול לבין תובנות ביחס' פרימיטיביות'טיות  בין התבוננות בחברות שב אף הואאיחד

אך את תפיסתו הוא מרחיב , נקודת המוצא שלו היא אמנם ההגדרה המילונית של המיתוס כסיפור על אלים

ם ורין שבעולהנכחת המיסת,  קרי- הפונקציה המיסטית . 1: אטיב המיתילארבע פונקציות בסיסיות של הנר

בדרך המשמרת (מתן הסבר חלקי ולא שלם למהותו של היקום ,  קרי-הפונקציה הקוסמולוגית . 2ובאדם 

. 4סדרים חברתיים קיימים  לאישוש ש,  קרי–הפונקציה הסוציולוגית . 3) חלק מן המיסתורין שבו

  .או מוסרית/ מבחינה דתית ו'החיים הנכונים'זו המכוונת את חיי בני האדם אל ,  קרי- ציה הפדגוגית הפונק

מיתוס בספרם ש, אופיו הפונקציונאליסטי של המיתוס עולה גם מהבחנותיהם של אוחנה וויסטריך 

שאינו מקשה בשאלות על , י את המיתוס כסיפור פרשני אידיאל מגדירים)12' עמ, 1996 (וזיכרון

מאין היא באה ולאן היא  –אלא מאפשר לחברה לדברר את עצמה באמצעותו , מציאות החיים הממשית

, של הנראטיב המיתי' שקריותו'לחשוף את , לטענתם, לא נועד, וגיהמחקר ההיסטורי והסוציול. הולכת

ולברר את מקומו של , לעמוד על סוד קסמו וחיוניותו, לבחון את הגיונו הפנימי, אלא לתהות על קנקנו

  . המיתוס בהבניית המציאות

, מאלינובסקי(בחקר המיתוס , הן בעלי הגישה הפונקציונאליסטית ש,ניתן לראות, בסיכומו של דבר

 ,)אוחנה וויסטריך, קמפבל, שטראוס( והן בעלי הגישה הסטרוקטוראליסטית ,)סארטור, הלברטל ומרגלית

שמספריו או שומעיו , 'גדול מהחיים'והיא שהמיתוס הוא סיפור , חולקים לפחות עמדה משותפת אחת

  . 86 בעבר או בהווה,השפעה על ניהול החיים) או היתה לו (מאמינים באמיתותו ויש לו

  הוא,ודאי מיתוס הילידות כמיתוס מכונן אצל סיון, שהמיתוס, חשוב להבליט את העובדה, נוילצרכ

 מעבר אל, ההיסטורית או העכשווית, טיביות חזקות המגביהות את המציאות בעל עוצמות סוגס סיפוראכן

 'מיתוס-אנטי'לא כך הם פני הדברים באשר ל . הנשגב והמופלאעברל, ים הפרוזאי או הריאלייםלממדיה

  .'מיתוס-א'ובאשר ל

                                                 
 ).6' עמ, 1995(אברהם וניר - בן: גם, וראו 86
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  מיתוס- ואמיתוס- אנטי 2.1.1

  

 ועל כן אין לו הגדרה חד , המיתוס-  להתמסד במחקר כתאומו הפוזיטיבי לא זכהמיתוס-מושג האנטי

  הביקורתיות בעבודותיו להיעזרנוכל מיתוס- האנטית למושגכדי להציב הגדרה פונקציונאלי .87משמעית

נועד '  המיתוס לפי בארת.)Barthes R,.1972, p. 155 :1977 p. 165(   על המיתוס'של רונאלד בארת

 , איזו תבנית סטאטית הדינאמייםלהטיל על מהלכי ההיסטוריה; עי ולהקפיאולעצור את זרימת הזמן הטב

' תרבות'פוך את ה כדי לה,בעלי השררה בחברה במקביל משמש המיתוס את .שהיא בו זמנית גם מחזורית

ת אידאולוגיאו , תתרבותי, תוריהיסט, תחברתיתופעה  , ביסודו של דבר,  מה שהוא את,או למצער', טבע'ל

  ונצחי להעניק חזות של מעין חוק טבע אובייקטיבי המיתוס נועד,לשון אחר. כביכול,  לעובדה טבעית-

 לשו שלטת האידיאולוגי פריה של  שהם, יחסי כפיפות ושליטה.תיקטוראלקוניו למה שהוא בעצם מציאות

.  עורריןאין עליוכביכול  ש,על- נראטיבל  בחברה הנפוץהופכים בעזרת המיתוס, מנגנוני כוח חברתיים

שיקריותו וס ולחשוף את  לפרק את המית',כך בארת,  בחברהדו של האינטלקטואלתפקי, דווקא בשל כך

  .מוסכמה חברתית גרידא  אלאשאין הוא, במובן זה

 ברצוני להוסיף את , בחברהמיתוסכנגד מעמדו ההגמוני של ה', של בארת,  לתפיסה חתרנית זו

לא  ,)מיתולוגיזאציה של המיתוס-דה, למעשה (טבעי-ופרוקו מנשקו העלהחתירה כנגד המיתוס  ש,העובדה

בכך  ו, הסוגסטיבי קסמותאלא גם א, החברתי המצמית כוחו  את המיתולוגי מן הנראטיבתנוטלש רק

 מיתוס- אנטי ב כלללעיתים אין מדובר, יתר על כן .הריאליתו הממשית אל מציאות החיים מחזירה אותו

המנופה מן הפאתוס , מיתית-  א, פרוזאית ואפורה, אלא בעיצובה של מציאות נייטראלית,מכוון ולוחמני

, מיתית רק מהדהדת-  המציאות הא.סמיתו-אנטיגם מן האגרסיביות המשוקעת בכמו , והשגב שבמיתוס

  .את קיומו של מיתוס הקשור במקום ובזמן הרלוואנטיים, כמעין זכרון רחוק

אלא שהוא , תרבותי נתון- שיסודו במיתוס חברתי,מיתוס כסיפור- יוגדר כאן האנטי, כן-אשר על 

.  הכוחנייםוחושפת את שרשיו,  של המיתוס המסרסתעצמתוב לוחמנית הנאבקת- חתרניתמעמיד גירסה

-נטולת משקעים הירואיים או אנטי' אמיתית'ריאליסטית מציאות עיצובה של מיתוס יוגדר כ-ואלו הא

 מיתוס-אנטיה, הגדרות המיתוס . של אדם או מקום,או הדרה,  האדרהשאינה נושאת בחובה, הירואיים

 ,מכונני הזהות, ומיים המקהחומריםיפת משמעותם של  בחש, בחיבורי זה, השונות יסייעו בידימיתוס-והא

  . של אריה סיון הספרותיתביצירתו

                                                 
שראה אור בשנת , סימפוזיון קפקאהמופיע בספר , מאת שמעון זנדבנק" בין מיתוס לאנטי מיתוס: קפקא" במאמר בשם  87

- הגדרת האנטי, במתכונתה זו. מיתוס כסיפור דיפוזי וחסר עלילה-ימגדיר המחבר את האנט, בהוצאת ספריית פועלים, 1983
 .מיתוס  תתאים פחות לצרכי חיבורי
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  רוטיהאו  המיתיהמרחב:  אריה סיון  זהות מקומית ביצירתו המוקדמת של2.2

     

 עקב בצד אגודל .88 שירתו המוקדמת של אריה סיון אין עוררין בביקורת הספרותתאפיגוניועל 

  של אלתרמן )1941(שמחת עניים  ו)1938 (כוכבים בחוץם משירי קטעי )1997(מלקטת חיה שחם 

כדי להמחיש , 'לקראת'ובחבורת ' ח"דור הפלמ' ב השירית לבין טורי שיר של ממשיכי דרכוומשווה בינם

באמצעות השוואה בין , למשל,  כך.חקייניוודי בין האב הגדול לבין זפרו-פיגוראטיבי- הדמיון המילולית א

  של לבין שני טורי שיר)55 – 54'  עמ,1953 ,פמליה (ון לאריה סי"חדרנו"שני טורי הפתיחה של השיר 

ורי בין שני א מצביעה על דמיון לשוני ורט הי)1938, כוכבים בחוץ מתוך "זווית של פרבר"(אלתרמן 

' עמ ,1998( שקד . המאוחר ממנובהשפעת המשורר הבכיר על מעריצו, לטענתה,  שמקורודמיון; השירים

ההשפעה " את ,כלשונו,  כדי להבליט,)"חדרנו"( של סיון  זה שירו מביא במלואו את אף)185 - 184

  ."ה וכמה שכבות ספרותיותהאלתרמנית הניכרת בכמ

  

  וםאין לו כל. חדרנו תמים ועלום

  ;אך גופך וגופי ופתילת אהבה

   השושבין הקדום–וצמרת הברוש 

  . בחלון ללבות להבהְמַנְׁשָפה

  

  .אין יוצא ואין בא. והחדר סגור

  ף בחוץ אכזרי ונוטררוכי הח

  הוהפרו-תיוושבעים זאבים עב

  .אורבים לך בפתח עם צל האחר

  

  ,יסקלוך בלי רחם, נערה, כי תצאי

  ,יוקיעוך על גרדום של משל ושנינה

  לםייעמוד כא, רוהאפ, והוא

  .עת ידייך תשאי לבקש חנינה

  

  והחדר התם, נערה, כי תצאי

  ;נהי וירעד מצ–ם ויגלה כי ער

  נקו בגרונםוארבעת כתליו יח

  .עלבונה-את אנחת השלהבת צמותת

  

  הן חדרנו יתגל. אל  תצאי, אל תצאי

  ,ויחם וילהט פי שבעים ושבעה

  ו נשכך את ערגת הקדיםיעוד יחד

                                                 
  )1.2סעיף (הפרק הראשון : וראו 88
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  ;רן וטלובלילות של אביב ושל ג

  משתאה, הצמרת רוכנה –ראי 

  .אל צפריר של אביב שהעז הקדים

  

ודיה המבוססת על החזרות הן הפרוז, קד אליבא דש, אלתרמניות"שכבות ספרותיות"  אותן

 אל, אל תצאי" :וגם "כי תצאי...""כי תצאי("האפקטים הרטוריים האנאפוריים , האנאפסטיות

 ערגת", "יוקיעוך", "יסקלוך("חומרי הלשון הארכאיים האופייניים הן לאלתרמן והן לרטוש , )"תצאי

 המקשרת בין האהבה שית הטיפוסיתרטו/אלתרמניתלתמה  וכן נושא השיר הקרוב ברוחו ,")קדים

בחומרים , ברטוריקה שלו, בצורתו, פואא, השיר קרוב": סכם שקד באמירה את עמדתו מ.לקנאה

 שיצאו שניהם בשנת(יונתן רטוש  שלחופה שחורה של אלתרמן ולשמחת עניים טיקה לאהלשוניים ובתמ

  )שם (".)1941

 )ורטוש (רטוריות של אלתרמן-לשוניותה וטיותאתמהשני המבקרים דלעיל עוסקים אמנם בהשפעות 

 כותרת השיר מציבה  והרי."חדרנו"שיר ב' טריטוריאליים'ה להיבטים  כללרשים אך אין הם נד,על סיון

 המיתי של בעל הגוון ארוטי-נטיא הרומ של הסיפורעלילתו בו מתרחשת ,את המרחב, במוקד את המקום

ה בין צמד  של מעשה האהב המקרית זירת ההתרחשות אינו רק החדר המשותף , כלומר.טוב ברעמאבק ה

המקלט הבטוח בפני החדר הוא . גיבורה של הדרמה שבמוקד השיר, כביכול,  הואאלא הוא, האוהבים

  הבסיסיות הבינאריותות אף מבנה את האופוזיצי)החדר ( המקום. שמחוצה לו"זאבים"ה, זוממי המזימות

 ,אכזרי שמחוצה לוה- לבין הכפור החורפי,הטת במרחב הביתי בין חום האהבה הלו,שיר בין חוץ ופניםב

  גםהחדר. "עם צל האחר, אורבים לך בפתח/ וההפר-שבעים זאבים עבותי)ו( "לבין" אני השר" הבין

יגלה כי / והחדר התם ,נערה, כי תצאי"(קורלאטיב אובייקטיבי לחששותיו משמש עבור המשורר מעין 

ויחם וילהט פי שבעים / הן חדרנו יתגל, אל תצאי, אל תצאי"(  ולתקוותיו") וירעד מצינה–ערום 

  ").,ושבעה

כבר בשירתו , אפוא, מסתמנים  אליו)או השלילי ( החיוביהרגשי והיחס ,מרכזיותו של המקום 

 בסמני ,בדרך כלל,  איננו מסומן סיון של בשיריו הראשוניםאף שהמקוםעל  .המוקדמת של אריה סיון

ממוקם , למשל, היכן(מם  אינם מצוינים לרוב בש המוקדמים בשיריו המקומותשכן, מוגדרת וברורה זהות

למקום פונקציה מרכזית בתהליכי , בכל זאתו, מיתיים , והם נוטים להופיע כשמות עצם כלליים,)?"חדרנו"

  . שביסוד עלילת השירים,יבושה של הזהות המכוננתהתעצבותה וג

 .יצירתו המוקדמת של אריה סיוןב  הראשיגיבורא ה שהמקום הו,אין להסיק מכך, יחד עם זאת 

הוא " דרנוח "–) ג"תשי (פמליהבחרו על ידי סיון לייצגו ב בחינה מדוקדקת של קובץ השירים שנ,אדרבא

 הם ,עלילתםח המניע את ו והכירים הש שמאחוריסיפור שעיקר ה,מעלה –רק אחד השירים בקובץ 

שלש " מתאר המחזור , למשל,כך. י הדובר עם אהובתו יחס שביסוד,הרגשיות והארוטיותהאנרגיות 

 – קרוב, לילה, ערב - מערכות מעין דרמה בת שלש) 54 - 53' עמ(הפותח את הקובץ , "ונטותס

  מאדלנטיאוהאמביוו ,מתוק- המרעד לסיום אהובתו  כלפיהדחיי-חווה המשורר יחסי משיכהבמסגרתה 

לא / ,ִמֶּגֶׁשתחתומה ונשגבת /  כזרה–גרך את דלתי ובסו":  בו מסתלקת הנערה מחייו,מבחינה רגשית
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גם כאן נבנית הדרמה  ."אם קרבן של תודה לעשתורת אביא, בתחינה האזעק לשחקים אדע

ניגוד בין  אופוזיציות בינאריות של  על,שעברה תהליכי העצמה מיתיים ורליגיוזיים, ארוטית- נטיתאהרומ

 וקריאת החוצות בי/ בדרכים סערה" : החוצות געשלביןבין הקן החמים והבטוח של הבית , חוץ ופנים

  . של הנערה  גם בין אופציות התגובה הסותרות לנטישתה,ובנוסף. )56' עמ ("גועשת

 בתחום ר את תסכוליושליך הדוב מ)57 – 56' עמ, פמליה ("שיר אהבה לנערה ירושלמית" גם ב

 בדרך להגשמת בלתי ניתן לעקיפהמאיימים ורואה בהם את המכשול העצום ה על החוצות הוטירהא

 ."כנשים מופקרות תשוקתן/  חלונות בתיהןַמְפִריצֹות/ וביננו פתולות סמטאות עקומות" :אהבתו

 ודאי לא, פנימיים בגורמים לא,  תולה הדוברנטיאאת אשמת כשלון הקשר הרומ, אחר לשון ).56' עמ(

 ריאליים ספק, א בגורמים חיצונייםאל, תושהרי כולו אמפתיה והבנה למצוקתה של אהוב, בתכונותיו שלו

ושלמית לה לגשר על הסדקים שנבעו בינו לבין הנערה היר,  הכניםובניסיונותי המחבלים,  מטאפורייםספק

צללה / , מהירה וחמה–כי נשימת הרחובות / ךיאך קולי לא הגיע עדי": הוא מקדיש את שירו

  .)57' עמ, שם(." באזנינו שלנו ברעם תרועת מלחמה

אך סממני הזהות של העיר ירושלים הם קלושים , "נערה ירושלמית " אמנםהנמענת בשיר היא 

 הם צייני'  וכו"סמטאות", "שבילים", "דרכים", "חוצות" , כאמור).?סמטאות עקומות(ביותר 

 מהווים ,ויותר משהם מייצגים מקומות קונקרטיים, המקומות המוכללים בשירתו המוקדמת של אריה סיון

  כדאי לציין את, אם בזהות מקומית עסקינן,יחד עם זאת .'אני השר' של הוטונימיות למצבי נפשהם מ

 מתאר הוא את הקשר , למשל,כך.  עתיקי היומיןבין המשורר לבין שורשיו,  לפחותהראשוני, בורהחי

כי / מך דמי בדּוִמֶּקֶדם": )ט"כ, בראשית (הנפשי העמוק בינו לבין אהובתו במונחי אהבת יעקב לרחל

, "שלש סוניטות" ("; מעשן מדורות רחוקותַהִּנָּבט, ובדהא-ואני יעקב העובד/ ,רחל על העיןהן  את

  ).53' עמ, 1953, פמליה

 הקדומים  אין סיון מבחין בין המקורותהמדומיינים  לצורך הבניית שורשיו הפרימורדיאליים, אגב

" ו באב"אגדת ט" בשיר , למשל,כך .89בזהכנעניים והוא מתיכם זה  או מדרשיים, מקראיים: השונים

, בית שני אודות בנות ישראלהמשורר את האגדה התלמודית מימי ' משדרג') 59 – 57' עמ, פמליה(

 ,משנה(וכן בנות זוג  להם מתשבחרו,  ולרקד להנאתם של בחורי ישראלכרמיםו באב ל"שנהגו לצאת בט

 ארוטית-פולחנית- תי לדרמה אליל המשוררופךה נטי הזהאהרומ-את הסיפור התמים). ח, ד, תעניתמסכת 

 בתמוז אחיו על ,בשיר,  נאבקאב- ירח.בעלת עוצמות שיריות אכספרסיביות ברוח שירתו של יונתן רטוש

ו באב נחשב במסורת כיום החם ביותר "ט( אש חומו הלוהט  לבל תשיגםשל אשכולות הענבים חייהם

בין אשכולות הענבים לבין הנערות המחוללות , וטיארבעלת גוון , ובתוך כך נמתחת הקבלה, )בשנה

 לבל/ כי החביאן אביהן אב מפחד התמוז אחיו/ - מדמדמות בלשכות ֵּגָון-ועלמות כחולות": בכרמים

שראל בכרמים הופך  תיאור ריקודן של בנות י).58' עמ, שם (." חמוקיוִיָּׁשֵזפּובל ,  בשרןִאּׁשֹותצרוב 

                                                 
הוא כנעני ' צבר'שאריה סיון כמוהו ככל סופר , )1970( עובדה זו עשויה לשמש תנא דמסייע לטענתו העיקשת של משה דור 89

 1984, אצל לוין, למשל, וראו. מדינית של מייסד תנועת העברים הצעירים- תרבותית- ההיסטוריתבכוח אך עדיין רחוק ממשנתו 
  . 72' עמ
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זה א רוויית אכסט, עטכמ- נליתאבכח לחגיגה ,90'לקראת'ר בין משוררי חבורת  הכנעני ביות,בידיו של סיון

חוצפות , קדשות, וירכיים חלובות./ שזופה, טורף קרסול צנומה, סוער, והמחול גועש": מתפרצת

  ).59' עמ, שם (."מתןובת

נית האופיירוטית הנועזת  בתמאטיקה הא,ללא הפרד,  אפוא, שזורים והמקראייםםיהמוטיבים הכנעני

  חשוב לתת את דעת אך לצורך בחינת הזהות המקומית ביצירתו  של סיון , ל אריה סיון שלביכורי שיריו

 - ורבת השפעה ,  אותה תורה מהפכנית;המוקדמת של אריה סיון הכנענית ביצירתו  המשנהמקומה של לע

 טריטוריה לבין ך בין  כל כ חדהשקשרה בצורה -למרות ההיקף המצומצם יחסית של פעילותה הממשית 

קום ני  בעידן שלפ, בארץ ישראליהודית- העבריתובכך זעזעה את אושיות התרבות,  חדשהזהות עברית

   .וגם בעידן שלאחריו, המדינה

  

   בפרט, וביצירת אריה סיון, בכלל,כנעניות בתרבות הישראלית 2.2.1

  

 . המאה העשרים שנות הארבעים של תחילתישראל של-ארץ ב91'כנעניות'ראשיתה של תופעת ה

או בשמו האחר , 'הועד לגיבוש הנוער העברי'התארגנות התרבותית פוליטית של מקובל להצביע על ה

  כעל פריצת,הלא הוא המשורר יונתן רטוש, סביב דמותו של אוריאל שלח, 'העבריים הצעיריםתנועת '

כנושא בשורת , טושר. מתוך הזהות העברית המלווה את הפרוייקט הציוני מראשיתו, הדרך הכנענית

סופרים  של -עשר איש - כחמישה- מצומצם למדי חוג ריכז סביבו , העבריות החדשה בישראל

הבלשן עוזי , דוגמת הסופרים אהרון אמיר ובנימין תמוז, ילידי הארץ ברובם, ואינטלקטואלים צעירים

 משנתו האידיאולוגית את עיקרי. שרעיונותיו המהפכניים הילכו עליהם קסם, אורנן והפסל יצחק דנציגר

 מאוחר יותר אף ראה אור כתב העת ).1943" (כתב אל הנוער העברי"הוא פרסם בחוברת צנומה בשם 

  . 1953 - 1948והופיע באורח לא סדיר בין השנים , שנשא את בשורת התנועה, 'אלף'

שות  הי מוחלטת שלת בהינתקו,לדעת מנהיגי התנועה,  עמד הצורך הדחוףכנעניתבמוקד התורה ה

, לדבריהם. מכל קשר וזיקה לעם היהודי, )בכל אגן הסהר הפורה, ובעצם( שצמחה בארץ ישראל, העברית

בעוד שהישות העברית שקמה בארץ מחוברת בטבורה לטריטוריה , היהדות היא עדה דתית עולמית

סער ר הלארכיאולוגיה המקומית ולשפה של עמי הקדם של איזו) ובעיקר(, להיסטוריה, הארצישראלית

הוא ישות אוטונומית חיה ובועטת המקושרת אל אבותיה הכנעניים , לדידם, הנוער העברי. הפורה

 שנחשפו בחפירות הארכיאולוגיות באזור, ושאר האלים, יוצרי תרבות הבעל והעשתורת, הקדומים

, ידיתיל- התנועה הכנענית זהות מקומיתי מחוללולנוער העברי הזה העניק). כלשונם, התרבות האוגרית(

הן מכבלי הדת , והיא משוחררת לחלוטין, שאין לה דבר וחצי דבר עם העדה היהודית הדתית שבגולה

   ).'שלילת הגלות'(והמסורת והן מהווי העיירה היהודית שבגולה 

שנתלווה , שמדובר בפיתוח מקסימליסטי של רעיון העבריות, אפוא, ניתן לומר, מן ההיבט האידיאי

הרי שלמרות שההגירה המודרנית לארץ ישראל , לטענת הכנענים, שכן. תהלתנועה הציונית מראשי

                                                 
  .70' עמ, 1984,  לוין 90
  .Laor, (2000); )1987(גרץ ; )1984(שביט י : 'כנעניות' המקורות לסקירת תופעת ה 91
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התחולל בה תהליך טבעי של הינתקות מן העבר הגלותי ושל הבניית זהות לאומית ,  יהודית ברובהההיית

, זוזהות מקומית ; תרבותיים-הנשענת על יסודות טריטוריאליים ולשוניים, עברית ביסודה, חדשה

לתהליך שהתחולל באמריקה במאות , במידה מסוימת, דומה, ישנה-מולדת החדשהשהוענקה לבניה של ה

שן ממנו יצאו המהגרים לארץ תהליך לידתה של האומה האמריקאית מתוך העולם הי, קרי, האחרונות

  . חדשה

מובן שתפיסה זו של הכנענים את מציאות החיים החדשה בארץ ישראל היוותה קריאת תיגר חריפה 

ולמרות העובדה שמספר חבריה המוצהרים של התנועה לא היה .  בארץקי ציוני הוותיעל הממסד היהוד

ורק היומרות , הרי שהשפעתה הרוחנית והתרבותית על החיים האינטלקטואליים בארץ היתה עצומה, רב

כפי , עלו עליה, פוליטית באיזור כולו-לחולל מהפכה תרבותית, המוצהרות של ראשי התנועה הכנענית

  : Laor, 2000, p.288)(תאר זאת דן לאור במאמרו שמיטיב ל

 

The idea behind this Canaanite philosophy was not only to disconnect native 

Israelis from the burden of Jewish religiosity and tradition and allow them to cultivate 

a regional identity, but actually to revolutionize the former "Land of Canaan" (hence 

the epithet "Canaanities") by forming a new polity for all the ethnically diverse 

inhabitants in the area. 

           

אלא שהוא חתר למעמד הגמוני של ,  עמי האזור של בלאומיותם הכיר רק שלא לא,רטוש ,יתר על כן

  .ולו גם בכוח הזרוע, והשלטתה על עמי האזור,  הקדומההתרבות העברית

, לבין הזהות המקומית, ושמא התורה הכנענית בכללה, כדי לעמוד על הקשר בין המוטיבים הכנעניים

שיש בהם , בכמה משיריו הראשונים ראוי לעיין,  ביצירתו המוקדמת של אריה סיון,או מיתוס הילידות

בעתונות ,  פרסם סיון1951בשנת  .92כו הספרותיתר בראשית ד,אטיתוהתמביטוי מובהק לדרכו הפואטית 

ועל רקע , בלשון ארכאית. רטושיות ניכרות בהם היטב-  שההשפעות האלתרמניות, שיריםסדרת, היומית

 אנאפורות י רוויובטורי שיר,  מלא פאתוס,סטאטיאק-בריתמוס קצבי; נופים קדמוניים של ים ומדבר

, ספק ממשיות, ניפוטנטיות אומ,נשיות בדרך כלל,  דמויות מיתיות,כורי שיריו בבי, מעלה סיון,דרמאטיות

  .ולהן הוא סוגד מעומק הלב,  יחס פולחניהואכלפיהן מגלה , ספק סימבוליות

שראה אור במוסף לספרות של עתון , )1' נספח מס" (המתמרד "'אלתרמני' ההשיר, למשל, כזהו

בכתיבתו של , המתריסה, אחרת השיר נרמזת המגמה הכבר בשמו של. 1951,  באוגוסט17 - בהארץ

, תבל" : להלן כמה טורי שיר מתוכו המדגימים את הרטוריקה האופיינית לכתיבתו של סיון המוקדם. סיון

 \ עבדְּכאֶֹזן ֻרְּצעּו ַרְגַלי אל מפתנך \דרכים- משעולים ופרשותֶרֶחם ַאְּת  \,תבל סמויה שוחקת ודואבת

קרובה ברוחה לפולחן האלילות , יותר' רטושית' פואטיקה ." בריחיםִמְסָּגרות סר הוַּכּפֹוַתי אליך

:  1951 בספטמבר 21 -שראה אור באותו עיתון ב, )2' נספח מס" (תפילה" עולה מטורי השיר ,הכנענית

                                                 
מאמרים אלה יכולים לשמש כדגם ).  1985(גרץ ; )1974. (שביט י: על היחסים בין שירת רטוש לאידיאולוגיה שלו ראו 92

 .לבחינת הקשרים בין ספרות לאידיאולגיה גם ביצירתו המוקדמת של אריה סיון
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,  את אם ומלכה\.אדיששחותי דומם לרגלי מזבחך ה,  כרעתי\. אכזרית וסולחתָמַׁשְלְּת  חושך ִעם"

 שמעניק הממד הרלגיוזי ." הקדמון מסיני בואכה כרכמישַהדֹם ְמֶלֶכת \,ל שבכנען הכאת יולדת

פת בספרו כפי שזו משתק,  מעלה על הדעת את הפונקציה המיסטית של המיתוסלאדמהו  לעולםהמשורר

 ממדהשירים המוקדמים של סיון מנכיחים ומעצימים את ,  לשון אחר.Sartor) 1994(של סארטור 

  . ימי קדםש כבממ, בעולםהמיסתורין ש

נספח (" הגר" של ראשית הדרך השירית ניתן לראות בשיר  דוגמא נוספת לתמאטיקה ולפואטיקה

הפאתוס בו מתאר סיון את . 1951 בנובמבר 2 -  בעל המשמרשל " דף לספרות"בשראה אור , )3' מס

אין ספק . ותה של הגר מובהק לדמדרמאטי-על רקע חולות המדבר מעניק נופך רומאנטי, דמותה של הגר

הגם שיקשה  (אנטי ממסדיתהתרסה  של ממד הגר יש בה סצנטרית האקשהבחירה בדמות המקראית

של מי שאינו מוכן לקבל על עצמו , רווית התלהבות נעורים, )להצביע בה על מגמה אידיאולוגית ברורה

 . 'לקראת'יחס לחבורת  ב)1987(ומירון ) 1984(כעדותם של לוין  ,'ממופלגת'הכתיבה המוסכמות את 

כדי לבטא את , )בעיקר, חזרות אנאפוריות(העצמה  רטוריות של  תחבולותבכתיבתו מגייס סיון שלל

  ).השיר יידון ביתר הרחבה בפרק הרביעי בחיבורי(. 93 של הגראלילית- המיתיתההערצתו לדמות

 ,למשל, "מות התמוז " . בשיריו של סיוןכנעניות מעמד של קבע- יקבלו דמויות אליליות אף,בהמשך

, )23' עמ, ב"תשי, סיון, ירושלים (1'  מסלקראתהוא השיר הפותח את קובץ השירים של סיון בחוברת 

 מקבילו של , המככב גם במיתולוגיה הכנענית,אותו אליל בבלי קדום, )tammuz(ובמרכזו מות התמוז 

החי והצומח המולך בחודשי האביב ומת תמוז הוא אל הפריה של . צידונית-אדוניס מן המיתולוגיה היוונית

עבור . אך הוא קם לתחיה באביב, הנשים מבכות את מותו מדי שנה בשנה. בחודש תמוז עם כמישת הצומח

תום (ישראל -במציאות האקלימית של ארץ סיון התמוז הוא סמל רב עצמה של תהליכים טבעייםאריה 

טבעית מיתוס התמוז כסטרוקטורה  .בת שגבחרוזה ור, זר המשורר בלשון ציוריתאותם  משח, )הקיץ

  ).להלן(ילווה את יצירתו של סיון לכל ארכה ) Levi-Strauss, 1963(ומיסטית כאחת 

 תהליכי העצמה מיתיים בדמות  אלילים בר ביצירתו של סיוןשע, סיפורו של הקיץ הישראלי הקשה

-טיא השיר כתוב כמונולוג דרמ.)24' עמ, שם" (תשובה" מוצא את ביטויו גם בשיר ,כנעניים עריצים

 כשהוא יוצא, סטה אלתרמנית אופיינית'ממנה הוא נפרד בג,  של אוהב המופנה אל אהובתוארוטי

חמן הוא מזבח  ( אל הדרכים הלוהטות המיוצגות באמצעות מיתוסים כנעניים של קיץמקדשה הלבן\מחדרה

, ְּבִאּבֹוהתמים כאביב / יו של הבוקרצפריר ְמֻפָּלׁש, ַהָּלָבן ְמֻקָּדׁשמחדרך ": )לפולחן החמה במקרא

בני ,  היות לשרביםֶעֶבד/  מני אופק אל אופקיצאתי אל סוד הדרכים הלוהט/ ,ָּדָגן  בטרםְּכִׁשּבֹוֶלת

לשוטט בנופיה ) ?(המשורר עליו נגזר-השרבים מייסרים את ההלך). שם (."ַחָּמןהקדמון של  ֵקיצֹו

 ִמָּדקרֹותוהיו כפותי ": ריטוריות סחופות ויבשות להחרידבט, מדבריים של ארץ ישראל- הקיציים

ודרכי נקודה מזבחות ./  שיבשו מימיהםִּבנחליםוהיו זרועותי נגררות / ,דרדרים- עקידיִּבשלפים

בהמשך ). שם (."המשלחות אנחה אחרונה אל שחקים ערלי אזניהם./ לבנתן של אבני תמרורים

                                                 
כאקט סימבולי של התרסה אנטי , את שובה של הגר אל שירת המחאה המאוחרת של אריה סיון, כבר כעת, חשוב לציין 93

 ).להלן, על כך (1989, הקלעכף הפותח את הקובץ " פארן"וראו השיר . ממסדית
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קדמון נמזגים אל תוך רטוריקת התשוקה של כנעני הדי פולחן רוטי וא-אנטיהשיר מתעצם עוד הלהט הרומ

  ." המשעוליםַחַּגת/ גופי שלי הובא קרבן/ ,כוהנת הצללים/ אלת הכותל הלבן": הדובר

  איננה1'  מסלקראת ב בשירי סיוןתית טמפוראלית לנראטיבים השירייםהבחירה בעונת הקיץ כתש

הכולל גם את שני , כאשר מחזור שירי סיון כולו, )ג"תשי( בשלושה בקובץ והיא מתעצמת , מקרית

כנעניים משמשים -במחזור זה החומרים המקראיים". שירי קיץ אחד" מופיע תחת הכותרת ,השירים דלעיל

ישראלי - ארץבאמצעותם הוא משרטט את דיוקנו של הנוף ה, מחד גיסא: בידי המשורר למטרה כפולה

הוא , ומאידך גיסא, מיתי-העבר ומעניק לו נופך פיוטיתוך שהוא מעבירו בפריזמה של חומרי , הקיצי

רוויית ,  שאף הוא עבר העצמה מיתית-במוקד הסיפור . ארוטי-מספר באמצעותם סיפור התבגרות אישי

 , בשירים''מקדש ''הזוכה לכינוי, דר הלבן קונפליקט בין משיכה אל האהובה הזכה והתמימה בח-פאתוס 

אלא ). 43' עמ, שם (" סוד הדרכים הלוהט מני אופק אל אופקאל"אלתרמני לצאת -לבין דחף כמו

בורגנית -עירונית-ביתיתבה ההלך נקלע לקרע בין מחויבותו לטריטוריה ה, שבניגוד לדרמה האלתרמנית

פונדק ; 1938, כוכבים בחוץ, "עוד חוזר הניגון": ראו( ''ניגון'' בעקבות ה לבין משיכתו אל התבל,שלו

-רוטיתיון דרמת התבגרות אבאמצעות חומרי לשון דומים משרטט כאן סהרי ש, )1960, הרוחות

 אין ספק שעולמו .ישראלית- בטריטוריה אקלימית ארץהמעוגנת , כנענית-בעלת חזות מקראית, אדיפאלית

ללא הטריטוריות , אינו יכול להבנות, של המשורר, והמסוכסך ללא תקנה, הנפשי הקונפליקטואלי

  . גורלו- מקדשו הלבן וללכת בעקבות ייצרו-את הדובר הצעיר לנטוש את ביתוייצריות המפתות -השרביות

 בזהותו  בהמשכומומרת,  "שירי קיץ אחד"מחזור הבפתיחת ,   הזהות הנערית התמימה של המשורר

 בשיר. רגשי אשם מצד שניאך גם עמוס ,  מצד אחד,עתיר אנרגיות ליבידינאליות, יליד, של מתבגר

 מדמות ני הצעיר וחסר הניסיוןו הסיוההלך נפרד )36 – 35' עמ, שם" (ילה החםהל ":הפותח את הקובץ

הוא יוצא למסע קיצי ארוך , כאודיסאוס המיתולוגי, כמוהו.  המחזורשזהותה תתברר רק בסיום, נשית

  את ההלךחווה של המסע  במהלכו.רוטיתא-גאולה אישית, ככל הנראה, כליתושת, )תרתי משמע(ולוהט 

  .)'ב, יהושע(הידועה  המקראיתהזונה   לא אחרת מרחבון במחיצתה שלי הראשנסיונו המינ

 החלק הראשון מתאר במקביל את נופיה :נחלק לשני חלקים ברורים) 37'  עמ,שם" (רחב" השיר 

, באופן סטריאוטיפי למדי,  המדומיינים על ידי המשורר וקושרים-אקזוטיים של העיר יריחו -המקראיים

אלילת ההמונים ,  יחד עם החושניות הארוטית המתפרצת של רחב המיתולוגית-רי התמר בין יריחו לבין פ

 מגישות אל/ ,רגל-מרמס-חשוקות, מתפתלות, הדרכים": אליה פונה הדובר בשיר בהערצה, המקומית

 גאולתו המינית של :טקס מעבר גברי ידועבשיר משחזר החלק השני ). שם (." הזהבהבֲאָבָקןפך יס

שקקתי עם , רחב, אל מפתנך": המשורר הצעיר בא בשעריה של העיר והאשה כאחת. יוהדובר מבתול

   ."וגברי ָיֵגעַ  ַׁשֲעֵרְך יצאתי / ,אל פלא ערייתך נכנפתי רך כילד./ תמים ומטולל כנער מדברי/ הדרך

והוא בחולשתו אינו מצליח לעמוד ,  של הקדשות המיני פיתויין בפני ניצב המשורר דרכובהמשך 

, שם, "בדרך המקדש" ("ידו החזקה מני כל של הקיץ"ובפני ,  של נשים אלה"ערשן המיוחם"בפני 

סופו של ההלך שהוא , כמו בסיפורי עם ידועיםו. נשלטת-שאף הוא מתקשר בייצריות בלתי, )39' עמ

 את ְּבָחָזןואתה ": המטאפורה לתומתו הטהורה ו,מקום משכנה של האהובה, את מקדשו הלבןמאבד הן 
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שליחות האישית והן את האפשרות להגשמת ה, )שם (."ִמְקָּדְׁשךָ בהמוט עמודי  פן תשמע / - כובש פניך

  .העלומה אליה יצא

רומזת היא על שיבה , מחד גיסא. היא כפולת משמעות) 43' עמ, שם" (תשובה"כותרת השיר 

מיתית המאכלת לאחר שלא הצליח לעמוד מול עצמתו ה, מאוחרת  של ההלך לביתו מן ההרפתקה הקיצית

, מוו עד תְמֻאָּכל, וחרוך": רוטית אסורהבייצריות א, כאמור, שרשחומו נק, ישראלי-של הקיץ הארץ

טעונה , מאידך גיסא). שם (" אין אונים לרגליךְלַפְרֵּפר כפותיו ְמֻקָּצץהוא חוזר / ,אבקכ ְוִנָחר ְמֻרָּקן

מקדשה - של מי שכנער נטש את חדרהשל תחושות אשמה וחרטה!) היהודית(הכותרת במלוא המשמעות 

בני קיצו , עבד היות לשרבים/ ,סוד הדרכים הלוהט מני אופק אל אופק"כדי לחשוף את , של האשה

תחינה והתרפסות אינפנטילית של הדובר בפני ,  שכולה כניעהזו תשובה). שם (."של חמן הקדמון

:  ותשיבהו אליה ואל מקדש חדרה הלבן לחיקה- התינוק שנשבה -כדי שתקבל אותו , ''קדושה''הנמענת ה

  ).שם (."ישניהו בשיר מבטך, אספי שערו בכפך, הרכיני ראשך אל הבא, קדושה, פתחי שערייך"

) 45' עמ" (מסע קרונות הקיץ ":בשלושהקובץ ב" שירי קיץ אחד"במחזור   השיר האחרון ב

אינו מוצא עצמו , כאמור, ברהדו. מביא את דרמת ההתבגרות הזו אל סיומה האירוני, "לאמי"המוקדש 

תחושת הריקנות שבו מאלצת אותו לשוב אל צור מחצבתו , מקושר עוד אל חגיגת הקיץ העומדת להסתיים

וביניהם ./ שלא יוכלו לבגוד, וארבעה כתלים/ עורגה בצחור סדיניה, נותרה עוד המטה": יהאדיפאל

ניתן לקרוא את , לשון אחר). שם (."עדי אשוב מנדוד, והיא תמתין דומם/ ,שכל יודעות עיניה, האם

שרק סיומו שולח אותנו אל שיר הפתיחה , )1979, פרי(' מתהפך'כמחזור שירים " שירי קיץ אחד"מחזור 

ספק אם נטושה המביטה בדאגה אל , כלה- שהיא ספק אהובה,כדי לזהות בו את הנמענת בשיר כדמות, שלו

." בם כאמא רחל ורגליך תעו/ ,בם כאמא חוהועיניך נבטו "": מרחקים לוהטים"בנה היוצא  אל 

האם /השבין המקדש הלבן והאישהמתח , האופוזיציה הבינארית הזו). 36 – 35' עמ, "הלילה החם("

שעל דרכו , או הקדשות הפתייניות, )37' עמ (הזונה המקראית מיריחו, לבין רחב, בתוכוהקדושה השוכנת 

יך ההתבגרות הארוטית  רוויי רגשי האשם של היא לב לבו של תהל, )39 – 38' עמ(של ההלך 

  . 94המשורר

 'טקסי המעבר'לבין " שירי קיץ אחד"ר השירים ניתן להקביל בין מהלכיו של הדובר במחזו

לטענתו של קמפבל טקסי מעבר . ,Campbel )11 - 10' עמ ,1968(המתוארים בספרו של קמפבל 

 בו נעקר - )separation (היפרדות: שלבית-תמרכזיים בתרבות דוגמת התבגרות כרוכים בדינמיקה תל

שעיקרה עמידה  -) initiation (חניכה;  מדפוסי החיים השגרתיים בהם הורגל לחיות, באחת,הצעיר

 - )return (שיבהולבסוף ; בטקסים ומשימות שתכליתם להכניסו בסוד עולם המבוגרים וחוקיו

נקל להצביע על התבנית .  ממנו יצא לדרכותוך השתלבות בעולם, של המתבגר' לידה מחדש'שמשמעותה 

אלא , "שירי קיץ אחד"ככזו המונחת ביסוד מהלכי מסעו של הדובר במחזור השירים , האנתרופולוגית הזו

סיומו של מהלך ההתבגרות )  קמפבלכלשונו של' מונומיתוס'ה( הקלאסי יב המיתישבניגוד לנראט

   הסיווניההלך. רגשי חרטה ותחושת כשלון, חות רובואו לפ,  הוא סיום שכולורוטית של ההלך במחזורהא

                                                 
 . להלן, על כך.  רגשי אשם על רקע התנהגות בתחום האירוטי מלווים את יצירתו של סיון לכל אורכה 94
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 וכולו ,עייף ומובס) 43' עמ, "תשובה (""מקוצץ כפותיו"כשהוא , משמעתרתי , חוזר אל בסיס האם

  . תקבלו אל חיקהתשוב והאם ש- תחינה אדיפאלית אל האשה

רים ישירות מתקש"  קיץ אחדישיר"שלא כל שירי המחזור , מחייבת לצייןוהזהירות הדיוק מידת 

' עמ, בשלושה" (ויהי בהאסף העם"השיר , למשל, כך. של המשורר הצעיר' עלילת ההתבגרות הארוטית'ל

אף שהחג לא נזכר כלל , מן הסתם חג השבועות, מעמיד במרכזו את טקס חג הקציר הקדום) 42 – 40

סיפורית -ת תיאוריתוהוא בעל תשתי, מוקדםאופייני לסיון ה, ב בפאתוס חגיגיהשיר כתו. בשמו היהודי

כדי להשתתף בטקס הקרבת , המשורר משחזר בו את התקבצות נציגי שבטי ארץ ישראל הקדומה. נרחבת

. עשתורת,  לאלת הפריון הכנענית-) 40' עמ( ",וו אביבים-נערה בתולה מתלבלבת טית" –קרבן אדם 

 ומוענק ונוונציונאלי הקדוםמוצא בשיר מהקשרו התורני הק, ''ויהי בהאסף העם' 'מקראי-הצרוף הפסאודו

, ישראל בימינו בארץ  בהתחדשות עבודת האדמה העבריתחקלאי העשוי להיקשר גם-טואליילו מעמד ר

  ).,Halbertal and Margalite 1992, הלברטל ומרגלית (מיתוס חיכחלק מהבנייתו של 

המשורר .  בשיר)או הזהות המקומית(מיתוס הילידות  של חשוב לשים לב לדרך גיבושו, ולעניינינ

אלא מאפיין אותם באמצעות , איננו מציין את השבטים השונים המתקבצים לטקס בשמם המקראי המקורי

-אנשי, שבי השפלהיו, יושבי המישור, אנשי המדבר, אנשי הגלעד: מעגל השייכות הטריטוריאלית שלהם

, גברים חסונים כאלון"יל כולם גיבורים אנשי ח;  באמצעות מעגל שייכותם המגדריתוגם, הלאהים וכן 

, הזהות הילידית האופיינית של כל אחד מן השבטים צומחת, לשון אחר). שם (",זקופה קומתם כארז

אין דומים אנשי הגלעד לאנשי המדבר ושני אלו שונים ). זהות אוטוכטונית(מתוך קרקע גידולם , כביכול

המשותפת לבני , פני והגבריות המתפרצתלמעט החוסן הגו, כל זאת. לחלוטים במראם ולבושם מאנשי הים

היהודי ' של  המיתית זו הגבריות שניתן לראותה גם כייצוג לגופניותו,כפי שציינתי לעיל, כל השבטים

  .95העל הציוני-רסיפבכפי שעוצב ', החדש

שירי "איננו מתקשר ישירות לתשתית הנראטיבית של ) שכבר נידון לעיל (96"מות התמוז"גם השיר 

הכתוב , השיר. ישראלית הקיצית המתוארת בשירים- אך הוא מתקשר היטב להוויה הארץ, "קיץ אחד

תרתי ,  את קיצו,מטאפורית  הלקוחה מן הלקסיקון האלילי הקדום-משחזר בלשון ציורית', אלתרמנית'

חלופיותו של החודש הראשון לחודשי הקיץ מתוארת כתהליכי גוויעה של דמות . 97של חודש תמוז, משמע

מאסף סמרטוטי שלמתו / ,בקרנות הדרכים התמוז תם לגווע": קבצנית-לית ספק אנושיתספק אלי

). שם (."הוא מחזיר נשמתו אל יוצרה בקללה/ , עד אין כחְצֻהִּבים,  מקריחיםִמְׁשָלִפים /,הבלה

מופיעות בבית הרביעי , שימי מלכותו הם ימי האביב, העלמות המיתולוגיות המקוננות על מות התמוז

רוטי החריף  ליסוד הא תרומתןזוהי. פיל של שלהי הקיץ הממתין לקטיפתוומדומות בעצמן לפרי האבשיר 

  .  המלווה את כלל שירי המחזור

                                                 
הציוני ואופן - הבוחן את סיפור העל) 2007, הקיבוץ המאוחד (הגוף הציוני לעניין זה ראו גם ספרו של מיכאל גלוזמן  95

 .ריזמה של הגוף הגבריבפ, השתקפותו בספרות העברית החדשה
 .בספרות העברית החדשה' כנעניים'ראשון המשוררים ה,  שיר בשם זהה מופיעה כבר בכתביו של שאול טשרניחובסקי 96
יוונית - הוא מקבילו של אדוניס מן המיתולוגיה הצידונית.  תמוז הוא אליל בבלי קדום שהפך בכרוניקה העברית לשם של חודש 97
אל הפרייה של החי והצומח המולך באביב ומת בחודש תמוז עם כמישת , האל תמוז, למעשה). בכתביואף בו עשה סיון שימוש (

 .90, 54' עמ, 2005, אבניאון, וראו. מופיע בגרסאות שונות אצל כלל עמי המזרח הקדום, והנשים נהגו לבכות את מותו, הצומח
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הכנענות הן תיארה את ההוויה הארצישראלית כהויה של ): "170' עמ, 1993(לדבריה של שמיר 

 תמוז ,שמות כמו סיון. 'וכו' רוחות שרב וכו, טרשים חשופים, קמשונים וחוחים: נגב ושל קיץ נצחי

כדי להראות . 98"והילכו קסם על הדור הצעיר, כל אלה אפיינו את הכנענים ואת המקורבים להם...ואלול

להלן כמה שורות , המושפעים מן הצו הפואטי דלעיל" הדור הצעיר"עד כמה אריה סיון הוא אחד מבני 

והקיץ "): 39 - 38' עמ, ג"תשי, לושהבש" (שירי קיץ אחד: "מתוך" בדרך המקדש"הפזורות בשיר 

והקיץ "..."והקיץ נושף בערוות הפרחים"...",והקיץ עשן במכאוב הדרכים"..."בוער בשפתייך יומם

המסייעת בגיבושו של ' גדולה מהחיים'אין ספק שהווית הקיץ של סיון היא הוויה מיתית  ".וגדול נורא

 כחלק מתהליכי התעצבותה וגיבושה של זהות ,ישראלי- הארץ) Malinowski, 1926(' מיתוס המקום'

   .כנענית-ילידית, מקומית

מעלה על הדעת את הפולמוס הגדול שהתחולל " שירי קיץ אחד"כותרת מחזור השירים , זאת ועוד

ישראלי או -כור ההיתוך היהודי: 'נכונה'בשנות הארבעים בין אלתרמן לרטוש סביב הזהות הישראלית ה

  בשנת'מחברות לספרות'שפרסם אלתרמן ב, "מריבת קיץ"ו של הויכוח בשיר שיא. זהות עברית ילידית

כמטונימיה ', כנענים'ביצירותיהם של ה, לטעמו, צחיחים-ובו התקפה על תיאורי הקיץ השטחיים, 1945

רטוש ומעריציו ענו לאלתרמן באותה מטבע וביקרו את תיאורי הקיץ שלו . לצרות אופקיהם התרבותית

נראה כי שיריו של . אינם תואמים להוויית הקיץ הישראלי הממשי, קרי', מימטית' הככושלים מהבחינה

  .99כנענית בפולמוס הזה-נוקטים עמדה פרו, במודע-במודע או שלא, סיון

  

   סיוןכנענית ביצירתו המוקדמת של-מקום וזמן כמעצבי זהות מקומית: סיכום 2.2.2

  

 מערך מורכב ורב משמעות של שבעת תפקידי מעמידה) 439 – 438' עמ, 1989(נורית גוברין    

  :המקום במבנה העומק של יצירת הספרות

המקום הוא הציר סביבו נעה עלילת היצירה ושאר מרכיביה . המקום בתפקיד של גיבור היצירה .1

  .משרתים אותו

זהו . המשמעות, העלילה, הדמויות: המקום משרת את חומרי הסיפור האחרים. המקום כתפאורה. 2

  .יד של מילוי ריאליסטי להתרחשויותתפק

  .אך בה בעת הוא מתכתב עמם, המקום משרת אמנם את חומרי הסיפור האחרים. המקום כרקע .3

מבני , קרי. תיאורי המקום הם בו זמנית ריאליסטיים ומטונימיים. המקום כביטוי עקיף למתרחש. 4

  'רגשות וכד, אוירה, אך גם מבטאי משמעות', מציאות'

                                                 
.  כביטוי של השתלבות במרחב השמי, ר השמות הכנענייםמתוך אוצ, בראשית שנות החמישים, אריה סיון עצמו נטל את שמו 98

 .ובשם זה הוא חתום על המוקדמות שביצירותיו, שמו המקורי הוא אריה בומשטיין
, של אלתרמן" ששה שירי קיץ" ייתכן שמחזור השירים הזה הוא מעין הרמת כפפה של סיון בהקשר להתקפתו של רטוש על 99

על הפולמוס ראה . יץ הישראלי יוכל להביע הבעה של ממש רק משורר עברי אותנטיבטענה שאת הק, בשלהי שנות הארבעים
 .257 – 254' עמ, 2009. ואצל לאור ד, 174 – 170' עמ, 1993, שמיר,  וכן אצל119 – 118' עמ, 1987, אצל מירון
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מסגרת , תמסגרת היסטורי, המקום מספק מסגרת הולמת להתרחשויות כגון.  כמסגרתהמקום. 5

המקום מספק את תחושת המרחב . יש לו גם תפקידים של פתיחה וסיום. מסגרת טכנית, גיאוגרפית-נופית

  .ומאפשר לעצב את ממד העומק הדרוש לה, ביצירה

  .תשתית הכרחית לכל יצירה. שני יסודות עצמאיים אך צמודים זה לזה. המקום והזמן. 6

, לתחושות, בכל תרבות יש מקומות המשמשים שמות נרדפים למצבים. המקום כמטאפורה. 7

  .למשמעויות

 לטענתו מושג .בסיפורת' המרחב'מציע שפה תיאורטית חדשה לדיון בשאלת ) 1997(גבריאל צורן 

' התיאור', 'הרקע', 'המקום'דוגמת  יותר בחקר הסיפורת ממקבילותיו המסורתיות יעילאדקוואטי ו' המרחב'

שלמרות שביקורת הספרות הכירה בעוצמה שבה יכול הטקסט הספרותי להטביע , דא עקא. ב"וכיו

מאז ומתמיד נתפס המרחב בטקסט הספרותי "של חושיות ושל חלל הרי ש, של צבע, רישומים של מקום

זמנית בטקסט - המושגים הליניאריתכל זאת בהשוואה למערכת; )10' עמ, שם" (במידה מסוימת כבן חורג

, לדבריו,  איננו זוכה'המרחב'גם מושג , כלומר. ודומיהם' פתחותהת', 'פעולה', 'עלילה': הסיפורי דוגמת

  .מתכוון מחקרו למלא, כך הוא מצהיר, בכבוד הראוי לו בשדה המחקר הנראטיבי וחלל זה

 ביצירת הספרות תואמת יותר ,ו המרחבא, וברין ושל צורן בפונקציית המקום אמנם ההתבוננות של ג

, אך התשתית הנראטיבית המפותחת במרבית שיריו של אריה סיון, 100את הפרוזה מאשר את השירה

.  לוואנטיים ומשמעותיים לחיבוריהופכת את המודלים שלהם לר, ובוודאי ביצירות הפרוזה והדרמה שלו

שירי קיץ "בכל אחד מן השירים שבקובץ  מככבים ישראליים- הארץהזמןהמקום ו,  שהראיתי לעיליכפ

המקום  .יצגי דרכו השירית של סיון המוקדם אותם ניתן לראות כמי,)וגם בשירים שקדמו להם ("אחד

שבמוקד ,  והן כטריטוריות ותפאורה לעלילת השירמסגרת,  הן כרקעוהזמן המקומיים מופיעים בשירים

-הארץוהזמן  של המקום  את סיפורם,ור מספריםשירי המחז, במובן מסויםש, אפוא,  ניתן לומר.השיר

 של ,רוטית אשרת להתבגרותקהמת, עצבותה וגיבושה של זהותו המקומית ואת תהליכי התיםישראלי

מיתוס השירים מעצבים את ,  Malinowski )1926(במונחיו של מאלינובסקי ו .המשורר בן המקום

  . יושביו בין הקושר בין המקום ל,את מיתוס הילידות, או, המקום

בלטה ' ישראליתארצ'יון הוא מן המשוררים שהזהות הס"עומדים על כך ש) 1992(מירון ושביט 

לנוף קסום , אולי קרובים מדי, שהיו קרובים, זהות זו הסתמנה בבירור החל בשיריו הראשונים. בשירתם

תי של המציאות ב המיואולי דווקא בשל העיצו, יחד עם זאת". של מזרח קדום ולמאגיה לשונית עברית

ובדרך כלל , אינו מזוהה בהכרח בשמו" שירי קיץ אחד"המקום בש,  ראוי לשים לב,ישראלית- הארץ

המקום בשירים אלו יותר משהוא , לשון אחר .'המשעולים'ו' הדרכים, 'סתמי למדיבאופן , מככבים בו

יריות מיסודם של שימוש אפיגוני במוסכמות שמשקף  הוא  , ומוגדר ברורנושא אופי ישראלי מקומי

מיתוסים הגדולים ומאחורי קרעי הההוויה הארץ ישראלית מבצבצת מבעד ל, ובכל זאת. אלתרמן ורטוש

                                                 
צורן העמיד ). 44 – 41'  עמ, 1997( דיון מרתק בשאלת ההבחנה בין אופי המרחב בסיפורת לבין זה שבשירה ראו אצל צורן  100

את דרגת המשיכה של תשומת הלב . את ההבדלים בין מימוש המרחב בכל אחת מהצורות הללו על עקרונות כמותיים הבוחנים  א
את דרגת הבליטות של היסוד . שהיא ככלל גבוהה יותר בשירה מאשר בסיפורת  בשל דחיסות החומר הלשוני  ב, למבע עצמו

פי שני פראמטרים אלו מתאימה יותר הסיפורת לעיצוב המרחב - על. ל גבוהה יותר בסיפורת מאשר בשירהשהיא ככל, הנראטיבי
 .יחד עם זאת ברור שהגורמים הללו עשויים להשתנות מיצירה ליצירה. מאשר השירה
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אנשי (שמם מפורש במקומות אף נזכרים בההנופים ו, לעיתים.  בקובץהלשון ההיפרבולית של המשורר

אך בין אם ).  בהתאמה40- ו37' עמ, שם, "רחב" בשיר יריחוהעיר ; "ויהי בהאסף העם" בשיר גלעדה

ובדרך כלל  , מיתולוגי- מועצםממדהללו מקבלים בשירים , המקומות מזוהים בשמם ובין אם לאו

כך יוצק . 101המתקשרת בפולחן מקראי או כנעני קדום' מהחיים-גדולה'משמשים כמטונימיה לחוויה 

  . ישראלי-המרחב הארץ יאל תוך תיאור, את זהותו, גם אם בצורה גמלונית קמעא, המשורר

אין ספק שאריה סיון היה אחד מן הרי ש, ביצירתו' כנעני'ובאשר לשאלה האם היה סיון המוקדם 

ים שפיעמה וקרוב לוודאי שרוח מרד הנעור, היוצרים המושפעים ביותר מן הסגנון והרטוריקה הכנעניים

בתה את לבו של  היא זו שש- יונתן רטוש : ובשירתו של המשורר הבולט בה - ביסוד התנועה הכנענית 

דברי הסנגוריה הנלהבים של חבריו לדרך הילידית של גם אם נקבל את , יתר על כן.  סיוןהמשורר הצעיר

ר א לאינוונט)1953 (שאול-של בן' ישראלית- מרחבית'פרשנותו ה ,קרי, 'לקראת'אריה סיון בחבורת 

" מות התמוז"רו של סיון את קריאתו האלגורית של דור בשיגם ו, המושגים הכנעני ביצירתו של סיון

בהם  ,)1979 ('ימי לקראת'ואף אם נאמץ במלואם את זכרונותיו של דור מ,  )11 – 10' עמ, 1970, דור(

 לא נוכל -לאידיאולוגיה הכנענית , אריה סיון,  את שותפותו שלו ושל חברו לדרך מכל וכלמכחישהוא 

הלקסיקון הכנעני בשירתו . ום נושא עמושאוצר המילים המיתולוגי הקד, להתכחש למטען הקונוטאטיבי

יסדה כמי, בנוסף. של מחברהשאינן נתונות לשליטתו , ת ואידיאולוגיותבמשמעויות אידיאיו' נגוע'של סיון 

תבע רטוש מן הספרות העברית החדשה להינתק באופן מוחלט מספרות הגולה , של הקבוצה הכנענית

ופן שיגלמו את בא, קומה לחידושי תוכן וצורה ספרותייםמאת  לפנות ,כך טען, על זו האחרונה. היהודית

 ש המשיךרטו. 102מקראיות קדומות- ששורשיה בתקופות מקראיות וטרום,ההוויה הישראלית הבראשיתית

ם ועד מן המשכילי,  הגלותית'יהדות הספר'בו נקטו כל המורדים ב' שלילת הגולה'אפוא את הקו של 

   .103כנעניםל

אמנות גלה עד כמה ני, שמקצתם הוצגו לעיל,  סיון אריהוקדמים שלגם עיון שטחי בשיריו המ 

, פרי( משותף  מבנה עומקחולקות הןועד כמה , כנענית ה לרוח הבשורההפואטיקה והתמאטיקה שלו

ת שאין ספק שאידיא הרי, כטענתו של סיון,  אידיאולוגיתאם נעשה הדבר ללא כוונת מכווןגם ו .)1979

 ,בנוסף לכך. ולתורה הכנענית גם יחדישראלית משותפת לו -יה הארץ המעוגנת בטריטורהעבריות

  המוקדמת הן את יצירתוהאנרגיות המניעות, לעומת זאתו , נעדר כל סממן יהודימביכורי שיריו של סיון

- אין לו דבר וחצי דבר עם העבר היהודי, כאמורש, להט נעורים אכסטאטיב אנרגיות כוחניות המלווות

  . אך הוא בהחלט מעלה על הדעת מרד נעורים ניטשיאני, הישראליתגלותי של ההוויה 

 גם .אולי אף לא ברובם,  המוקדמים שיריוכלשהכנעניות איננה מושלת ב, יכול סיון לטעון', להגנתו'

בוודאי לא צורפו להם מניפסטים ; כדרכו של רטוש, אין בהם ביטוי לשלילת סיפור העל הציוני

- המעגנים את היצירות בהקשר חברתי,דוגמת אלה של רטוש וחבריו לדרך,  גראנדיוזייםאידאולוגיים

                                                 
 ).425' עמ, 2006(לטריטוריה ראו אצל הולצמן ) כנענית( על הקשר בין תיאוריה  101
 .85 – 83' עמ, 1987, )עורכת(ראו אצל גרץ , וזיקתה למרחב השמי' תכנעני'על הפואטיקה ה 102
 ).310 – 296' עמ, 2009(לאור דן ; )2003(שפירא ; )10'  עמ1993(שמיר ; )31 -  4' עמ, 1987(גרץ , למשל, וראו 103
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, להתעלם מן הטעינות הסמאנטית של המיתולוגיה הכנענית, כאמור, לא ניתן, ויחד עם זאת. 104פוליטי

מרידה שאף , הישןהציוני -שהועמדה על ידי רטוש וחבריו באותה העת כסמל של מרידה בממסד היהודי

  . עת או שלא מדעתמד, סיון נטל בה חלק

ופרצה בסערה , יש מאין,  תנועה שצמחה במפתיעאיננהחשוב לומר כי הכנעניות , ובהקשר רחב יותר

תוך שהיא , ישראלית בתחילת שנות הארבעים של המאה העשרים-ציונית-אל תוך ההיסטוריה היהודית

מקומית בארץ ישראל שותה של זהות ציה שונה של מהלך התגבאפריודיז. סוחפת אחריה  חסידים רבים

מראשית המאה (,  בן עשרות שניםהיסטורי-מציגה את התנועה הכנענית כשיאו של תהליך חברתי

. אצל אבן זוהר א, למשל, כפי שניתן לראות, ילידית-הבניית זהות עבריתשעיקרו ב, )לפחות, העשרים

ואטיקה הייחודית גם הפ. 105)17' עמ, 1997(ואלמוג ) 1988. (אבן זוהר ב, )1987(גרץ , )1980(

, עם זאת.  106רחמנא לצלן', יהודיות'איננה מנותקת מהשפעות זרות ואפילו , מסתבר, והמקורית של רטוש

 של שנות ,)1983, לאור ד(שלא ניתן להמעיט מכוחה הסוגסטיבי , ברור שרוח התנועה הכנענית המסוימת

את פנתיאון האלילות ,  כך אינטנסיביבאופן כל, הארבעים והחמישים ריחפה על פני כל מי שניכס ליצירתו

, מקומית ברבים מטורי שיריו-ואף הבנה זהות ילידית, והדיר כל סממן יהודי מכתיבתו, הכנענית הקדומה

  . 107כפי שעשה  אריה סיון בראשית שנות החמישים

על , מודע למחצה, ן אם מדובר על מאבקובי, בר בכנעניות כמניירה ספרותית גרידאאך בין אם מדו

  של מדינתוהרוחני והתרבותיעל צביונה  ,'דור המדינה' בן משוררה של, האישית והקולקטיבית, זהותה

 במונחיהם של הלברטל .108הפואטיקה הכנענית היא יסוד מוסד בכתיבתו של סיון הצעירהרי ש, הצעירה

לפחות ,  שבעוד שמשוררי התנועה הכנענית,ניתן לומר ,,Halbertal and Margalit) 1992 (,ומרגלית

- ההיסטורי והלאומי, במובן האסתטי' מיתוס חי'סו להפוך את פנתיאון האלילות הכנענית לינ, בחלקם

נראה כי הסיגנון . המיתוסים לצרכי הבניית זהות מקומיתאריה סיון בהחייאת ' הסתפק, '109תרבותי העמוק

. 110ו שימוש משלו הלם באותה העת את צרכיו הרגשיים והפואטיים של המשורר והוא עשה בהכנעני

ללא יומרות , רק אמצעי להבנייתו של מיתוס הילידותהמיתולוגיה הכנענית ביצירתו שמשה לא 

                                                 
חטאות 'חינת בב, שלא מעט מיוצרי התקופה חשים צורך להתנצל על הפרק הכנעני בחייהם וביצירתם, מעניינת העובדה 104

 ). 2008, מוסד ביאליק והקיבוץ נמאוחד (עם השירה והזמןחיים גורי באוטוביוגראפיה הספרותית שלו , למשל, וראו. 'נעורים
תרבותיים שראשיתם עשרות שנים - מציג את התנועה הכנענית כמהלך המשך לתהליכים חברתיים) 17' עמ, 1997(אלמוג  105

ההשקפה הכנענית היתה בעצם ביטוי אידיאולוגי קיצוני ופשטני במקצת לתהליך : "ונוובלש". כנענית"לפני  ההתעוררות ה
היווצרות תרבות מקומית ילידית המנותקת מההוויה היהודית : שהחל להתרחש בארץ כבר בשנות העשרים, תרבותי ספונטני

תנא ." פועלים הארץישראליתהמסורתית ומושפעת מהסביבה האקולוגית והתרבותית של הארץ ומהאידאולוגיה של תנועת ה
. הצמיחה וההתגבשות של תרבות מקומית וילידית בארץ ישראל): "1980(דמסייע הוא מוצא במאמרו של איתמר אבן זוהר 

 – 1880צמיחת הדגם הספרותי של העברי החדש בספרות העברית "עוסקת בעבודת הגמר שלה ב) 1988(בשמת אבן זוהר 
המשמשים ' יליד', 'כנעני', 'צבר', 'עברי', 'יהודי חדש'ושגית ותרבותית רבה בין המושגים ניתן להצביע על חפיפה מ". 1930

 .במחקרים דלעיל
 .ואחרים) 27-  9' עמ, 1993(שמיר , )130 -  129' עמ, 1984( וראו אצל שביט  106
דור ' כנגד ספרות התפרסמה בראשית שנות החמישים כסוג של התרסה' כנעני'עיקרה של הספרות בעלת הגוון ה,  למעשה 107

; 1983, לאור; 1977, פרוזה, וראו(בעלת הגוון הסוציאליסטי ושנשאה על נס את המעורבות החברתית של הסופר ' ח"הפלמ
 .ואחרים; 23' עמ, 2003, שפירא; 230' עמ, 1987, גרץ
  ).295 – 282' עמ, 2009. (לאור ד:  ראו,  בראשית שנות החמישים, על המאבק על צביונה התרבותי של המדינה הצעירה 108
 .לאהרון אמיר" שירת ארץ העברים"את ) 2006( ראו במיוחד ניתוחו של אבנר הולצמן  109
אהבתי את שירי . בשעתו האשימוני בכנעניות: "אמר אריה סיון) 22 – 20'  עמ, 2/5/88, הדואר( בראיון לשושנה גולדווסר  110

." הזיקה למקום בניגוד לזמן ההיסטורי הרחב יותר. זה שעברתי בנערותיהכנעניות היא מן שלב כ. ליונתן רטוש" חופה שחורה"
דור המנוער מכל הזיקות , המקדמים הגדולים של הכנעניות היו הורינו שבאו כדור ראשון לגאולה: "אך מיד הוא מסייג את דבריו

 . נוספים שהעניקהודאה בחצי פה בהשפעות כנעניות על כתיבתו הראשונית מצויה בראיונות." והקשרים לגולה
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אלא שניתן לראות בה גם מטאפורה למאבקי כוח בין יסודות נפשיים , אידיאולוגיות מרחיקות לכת

  . 111סותרים

שלאחריו , 1953 קיץ של אריה סיון הגיע לסיומה בשלהי, הקצרה יחסית,     ההרפתקה הכנענית

עד לחילופי הסגנון ' השתיק'אלה ארבע שנות ה. 112כמעט ולא כתב המשורר שירים במשך כארבע שנים

 ערבוןשתיקתו הסביר סיון באחרית הדבר לספרו את ).  ואילך1957(חר מלחמת סיני בכתיבתו לא

נראו לי בלתי .) ה. ש–ראשית שנות החמישים (השירים שכתבתי באותן שנים ):"...268' עמ, 2001(

ביטוי ספרותי עקיף ." אם יבוא, כתיבה עד שיעלה בי הטון הנכון- ואני גזרתי על עצמי תענית', נכונים'

ניתן לראות , )שם(, כלשונו, "השירה הרוסית ונגזרותיה המקומיות"'ומרומז יותר לפרידתו של סיון מן 

אותו ניתן " מסע קרונות הקיץ): "45' עמ, ג"תשי, בשלושה" (שירי קיץ אחד"בשיר הסיום של המחזור 

ולא רק כאודיסיאה ,  המגיע לסיומוכשיר פרידה מן הקיץ הישראלי הקשהלא רק , כנרמז משמו, לקרוא

פואטית של -אלא אף כאלגוריה ארס, של המשורר השב אל בית אמו לאחר כשלון הרפתקאותיו הארוטיות

מייצגו המובהק , כזכור,  שהקיץ הלוהט הוא- כנעני הבעל האופי , סימבוליסטי-פ הפוסטפרידה מן הגנוטיי

. ר יותרשמומש בכתיבתו של סיון כמה שנים מאוח, אמריקאי- לקראת המעבר למשנהו הגנוטייפ האנגלו-

כנעניות המסוגננת של סיון אין משמעה סיום המגמה הילידית ביצירתו של הפרידה מן ה, יחד עם זאת

  . הזהות המקומית תלווה את כתיבתו לכל אורכה,לןכפי שיתבהר לה, נהפוך הוא. המשורר

 חשוב לתת את הדעת,  סיון אריהכנעניותם של ביכורי יצירותיו שלמעבר לשאלת , יתר על כן 

 - תוך הבניית זהות מקומית, ב השמיצברית של השתלבות במרח-המגמה התרבותית העבריתש, לעובדה

ענתה ", גלותהמנופה מסיגי ה, סטוריה קדומהישפה וה, המתבססת על טריטוריה, אותנטית כביכול, דיתילי

אלא גם לא , דייםישחש את עצמו שונה לא רק מאבותיו המי, על הצרכים הנפשיים של הנוער הישראלי

כמו , שאף אריה סיון, שמגמה זו, אפוא, אין תמה). 20' עמ, 2003, שפירא." (מקושר לדורות הקודמים

ונמשכה עד שלהי שנות , לטה בארץ לאחר מלחמת השחרורש, נשבה בקסמה, רבים וטובים אחרים

  .  לפחות, הששים של המאה הקודמת

  

  סיון ו של אריה ביצירת,כנענית- פוסט,זהות מקומית: מיתוס-מיתוס ואנטי .2.3

  

 בהשוואה לזו ,קום ביצירתו המאוחרת של אריה סיון המתיבפונקצי להבין את גודל המהפך שחל כדי

 ,מקומית ביצירתו הבשלה של המשוררהזהות הן את דרכי התעצבותה וגיבושה של וכדי להבי, המוקדמת

  .פנומנולוגיות במחקרי המקום מן העת האחרונה-אדרש לכמה תובנות גיאוגרפיות

                                                 
אז השח אלהים את : "השורות". שירי קיץ אחד"הפותח את " הלילה החם" דוגמא מובהקת לכך ניתן לראות בסיומו של השיר  111

 .מציינות את נצחון דחף היציאה לדרכים הלוהטות על פני ההישארות בבית" ושדי העשתורת הישירו נכחו/ ,ראשו שדהה
שפרסם אריה סיון במוסף הספרותי של , "קריאה לאחדות המעמד "םח ערכי הסוציאליז חריג אחד בולט הוא השיר ברו 112

: האופי הרטורי והדקלראטיבי הישיר של השיר. בעקבות התחזקות הימין בבחירות באותה שנה) 19/08/55 ( דברהעיתון
הבריאה ./ ט בלהות בלילות מחלהכסיו/ עולה, מתנפחת/ ודמות מבחילה./ מצליפות בפנים כסטירות/ ,דוהרות תוצאות הבחירות"

יוסי בר ונתן זך והללו שלחו מכתב של התפעלות מדומה מן השיר למערכת , עורר את בלוטות הלעג של דוד אבידן!/...." החומה
לענייננו חשוב יותר לומר ). 63 – 62' עמ, 1984(פואטית ראו אצל לוין - על פרשייה מביכה זו ומשמעותה הסוציו. העיתון

מעמדי שמבטא השיר מעיד כאלף עדים על גט הכריתות שנתן סיון לפואטיקה ולאידאולוגיה הכנענית שהילכה - החברתישהפאתוס 
  .עליו קסם כמה שנים קודם לכן



  96

' הגדולהמקום ה' בין ההבחנההיא ) 26 -25' עמ, 2007( בספרו של גורביץ ההבחנות המעניינותאחת 

, הרחוב, המקום הקטן הינו הבית. 'קטןהזמן ה'לבין ' דולגהזמן ה'ובהתאמה בין ' קטןהמקום ה'בין ל

תחושת 'אלו המקומות בתוכם מתפתחת .  גדלשבתוכם צמח האדם ואיתם, נופי הילדות הממשיים, השכונה

,  כביכול,טבעיות שמתוכן צמח עם הטריטוריות הת הספונטאניוהזדהות ,)sense of place ( שלו'המקום

ולא כהמשך טבעי לו של סדרי , במקביל למקום הקטן.  את זהותו כיליד המקוםותנ שמבטריטוריותה והן

' הארץ'. 'הארץ ' הכינוי הוא בישראלו של הלשוני המובהק הביטוי ש,'המקום הגדול' קיים ,גודל אחרים

רעיון הקודם לכל היא ה 'הארץ', כלומר.  הגדולה מסך כל חלקיה הממשייםהיא האידיאה של ארץ ישראל

 מחויבות של העם היהודי וכמקום שקיימת זוהי הארץ כחלק מן הזיכרון הקולקטיבי. וריה מוחשיתטריט

 ירושלים( יותר מאשר במקומות אחרים מסוימים להתגלם במקומות העשויהארץ .  עמוקה כלפיורגשית

 חותרת כנגד הפיכת המקום למובן מאליו, כך גורביץ, קדימותו של הרעיון למקום. )למשל, קדושהה

  .והבניית בן המקום כיליד

בעוד שהראשון הוא ההווה . כלל איננו זהה לו-בדרך, גם הזמן הקטן מתחכך בזמן הגדול אך, במקביל

 הרי שהשני מתנהל לו בקפיצות , שהיא מקור המשמעות של העבר והעתיד,השגרה, היומיומי, הממשי

המטונימיות של הזמן . "משמעות-יד הרהמדומיין או אל עת- תוך דילוג על ההווה אל עבר מיתולוגיגדולות

את מוקדי , והם המכתיבים את החלוקה לתקופות, הגשמה-הגדול הן אירועים הכרוכים בהגשמה או באי

לטענת גורביץ הקיום ) 26' עמ, שם." (משימת דורנו וכיוצא בזהואת הבניית ההווה כ, ן הקולקטיביהזיכרו

לבין הזמן הגדול שהוא ,  הקטן הקשור בהווי המקומיהלכה למעשה בתפר שבין הזמן, הישראלי מתנהל

השלום , למשל(או מביט קדימה אל משאת נפש כבירה , יםממדכפני יאנוס הנושא פניו לעבר מיתי גדול 

  ).שיבוא

 'כרונוטופ'טין אחהמונח שיצר ב). 2007(טין אחחיבור מרתק בין זמן למקום מצוי גם במסתו של ב

טין לבחון אחבאמצעות המושג כרונוטופ מתאפשר לב). 'טופוס'ל' כרונוס'שילוב בין (מרחב -משמעו זמן

הזמן והמקום נתפסים על ידו כאחוזים זה ) 13' עמ" (זיקת הגומלין המהותית ביחסי הזמן והמרחב"את 

אין קיום לזמן מחוץ למקום , אדם הם במוקד עולמה של הספרות-ובני, עבור בני אדם. בזה ללא הפרד

עניינו של ). כפי שהסובייקט האנושי חווה אותם, בכל אופן(שהוא מחוץ לגבולות הזמן כשם שאין מקום 

מאייכים זה ,  זה את זה'חותכים, 'וטופים שונים מתכתבים זה עם זהטין הוא בעיקר באופן שבו כרונאחב

,  אחתלדור בכפיפה, כרונוטופים יכולים לכלול זה את זה: "לדבריו. קרים זה את זה וכן הלאהבמ, את זה

להתעמת או לקיים ביניהם יחסי גומלין , להתייצב זה כנגד זה, להחליף זה את זה, להשתרג זה בזה

טין יחסי הגומלין המגוונים בין זמן ומרחב ביצירת הספרות הם אחבעבור ב). 179' עמ" (מורכבים יותר

, יתממד וחד שאינה ניתנת לרדוקציה פשוטה, המערכת המורכבת, לשון אחר. המפתח לחקר משמעותה

 השונות בין מרחבי המקום והזמן ביצירת הספרות הטובה היא מקור גדולתה של תשל האינטראקציו

  .היצירה

בצד מושגי מפתח בתחום חקר , טיןאחשל ב והן הן של גורביץ,  המושגים המורכב הזהמערך

,  הילידית הזהות הדינאמיקה של בבחינתי פונקציונאל ככלי מחקריישמשו את חיבורי, המיתוסים

דיאכרוני ביצירת המבט הסינכרוני והן המבט ההן , שכן. ביצירתו של אריה סיון, ישראלית- היהודית
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 של ם של המקום והזמן בפואטיקההמשורר יצאו נשכרים מהבנת יחסי הגומלין המורכבים והדינאמיי

על הר הצופים  ": שלוכנעני-נעיין באחד משירי הנוף של אריה סיון מן העידן הפוסט, לצורך זה .המשורר

  ).40' עמ, 1969, ארבעים פנים" (המבט למדבר יהודה

     

  ,לפעמים כשהאויר צלול מאד

  :נדמה לי שאני קולט קולות

  כלחש חול, ושה כזאתוא

  .רגל יחפה- ך עליו כףובדר

  קוצים-סירות. אבנים קטנות זעות

  .יוצאות לאיזו דרך

  והמדבר, אך אין לראות דבר

  המשעולים, בלהטיו

  .האבק במקומותיו,  והשמים

  ,רץ בנימיןאב, ובכל זאת

  .צריך להאמין. קורים דברים

  

 לבין ,רגשית  בין שיר זה מן העידן החדש ביצירתו של אריה סיון-ההקבלה התמאטית והחוויתית

  העמוקהקשר הרגשי, השילוב בין היסוד הלירי ליסוד האפי התיאורי: שירתו הכנענית המוקדמת היא רבה

,  במוקד–משעוליה וצמחייתה הקוצנית , אבניה,  על חולותיהטוריה המדבריתיהעמדת הטר, ףאל הנו

 דווקא אך.  ועוד")צריך להאמין("  בנופי ארץ ישראל עמוקה,רליגיוזית,  משמעות קיומית אחרחיפושה

 'תחושת המקום' דלים הסגנוניים העצומים בעיצוב הוא שמבליט את ההב בין השירים הנושאיהמשותף

  . קודמיו שב המיתית הילידיות לבין,בשיר זה

פאתוס נעדר כל ,  קאמרי באופיו,הוא שיר לירי" המבט למדבר יהודה, על הר הצופים"השיר 

החוויה שמעצב שכן , מיתוס מחליף בו את המיתוס-הא. 113'כנענית' המתלהם ברוח הפואטיקה- אקספרסיבי

האמירות בשיר ; על גבול הפרוזה,  פשוטהרה אך עשי הלשון.כמעט לא מורגשת,  מאדהשיר היא מינורית

יוצאות לאיזו "" אבנים קטנות זעות", "כלחש חול", "נדמה לי", "לפעמים": מהוססות ומצטנעות

 , בין הדובר לבין הנוף המדברי,חושי אפילו- העל,אין ספק באשר לעצמת הקשר,  זאתלמרות. ' וכד"דרך

כנענית או  הפי איזו אידיא-על מדובר עוד בטריטוריות כלליות אין, ודוק. מאזיןשבו הוא מתבונן ולו הוא 

  . מבט מופנה למדבר יהודהה כש,אלא בציון נקודת תצפית קונקרטית מדויקת מאד בהר הצופים, אחרת

דיספוזיציה רוחנית -בשיר נקיה לחלוטין מאיזו פרה'  המקוםתחושת'לא ניתן יהיה לטעון ש,  זאתובכל

. 114לפחות מן הבחינה ההיסטורית, )הר הצופים(' קדוש'בשיר ניצב על מקום  שהדובר ,הקשורה לעובדה

 יכולת אך היא מאפשרת לו לדמיין, ים קולות מן השמ אמנם אינה מקנה לו את היכולת לשמועהילה זו

בעוד : פראדוקסב הילידיות החדשה הזו כרוכה ,  יתרה מזאת.מיסטית לשמוע קולות מן המדבר-כמו

                                                 
 ".מעל פסגת הר הצופים"של אביגדור המאירי , רווי הפאתוס האישי והלאומי, מעניין להשוות את השיר לשירו הידוע 113
 .מעמד מכונן, שבה קיבלה העיר ירושלים בכלל והר הצופים בפרט, לאחר מלחמת ששת הימים, םבחלק,  שירי הספר נכתבו 114
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' מקום הגדול' לאקוויוולנטיים(מקום וזמן מיתיים , בדרך כלל,  סיון העמידה במרכזהכנענית שלששירתו ה

 בתחום 'גדולה מהחיים ' של הגשמה אישית חפץבהם נע הדובר למחוזות) של גורביץ' הזמן הגדול'ו

הרי שדווקא שירתו , )ית המקוריתבניגוד ליומרה הכנענ(ללא כל יומרות לאומיות , הארוטי-האישי

  לטובת,נדיוזיתאהגר שאיפות ההגשמה האישית מנמיכה את, תואמת המודוס האירוני, ל סיון שהחדשה

, מיתוס המקום איננו מסולק משירתו הבשלה של סיון, לשון אחר . יסודות לאומיים מרומזיםשילובם של

  .מעודנות יותרמאופקות והוא מוצא את מקומו ביצירה בדרכים 

מבקשת את השוואתה עם שיר נוסף של , שיר דלעילכותרת ההמתוארת ב, המדויקתהתצפית נקודת 

  .)14' עמ, 1994 (גבולות החול :מתוך" ו ארץ ישראלייסת" השיר זהו. אריה סיון מאוחר הרבה יותר

  

  .אני עומד על רכס הכורכר מעל לים

  האדמה. הים שקט. אמצע הסתו עכשו

  .שובתת ממחזוריה

  

  .קהוהעמ על ארץ המתים ,על ארץ המתים הרחבהאני 

  פלישתים נחים על כנענים ועליהם

  .ונים וערבים וצלבניםויהודים וי

  

  ְּפֵניהמנוחה והדממה על 

  .האדמה ובתוכה

  

  .אוקטובר

  

הנצפית מנקודה , לכאורה ,מיתית-א, רטית תמונת נוף קונק, כביכול,מתאר, כמו קודמו, גם שיר זה

, ברור למדי שתקופת הזמן, ופנה לעבר היםמ  מבטו של הדובר בשיר."רכס הכורכר מעל הים: "מוגדרת

 "שובתת ממחזוריה"שהאדמה , כמו גם את העובדה, מכתיבה את רוגע הים, הסתו, עונת השנה

אלא שמהר מאד מתברר שיכולת ההתבוננות של המשורר חורגת בהרבה מן המבט האנושי . הווגטאטיביים

גם אלא , תמונת מקום לפנינורק  לא .של השירקשה  והפיו הלירי המהורהרו א גםמתברר. המצומצם

 ארץ המתים ("הכרוכה בהרג מתמשך,  מזוויעהזורית מחסטוריהיהתפיסת זמן מיתולוגית מובהקת של 

יא פשוט ה, מחזורית לא נעלמה מיצירתו המאוחרת של סיון-תמונת העולם המיתיתש ,מסתבר. ")הרחבה

  . 115 יותרהפכה מופנמת ומאופקת 

 של בני כל העמים נערמים זה על גבי זה כמין אילוסטראציה מקאברית של  המתים, בבית השני בשיר

 עם, או השלמה, קבלה "ישראלי-ו ארץיסת "יש בשיר, לכאורה. נמנעים- בלתיהמהלכי ההיסטוריה 

. כל תקופה והמתים שלה, בבחינת , והלאומי כחלק מן הגורל האנושי,של החידלוןמציאותו הבלתי נמנעת 

 מלחמת או, םהכיפוריחודש מלחמת יום , כידוע ("אוקטובר" , כבית נפרד,אחתבמלה אלא שסיגור השיר 

                                                 
 ).1991 (אדוניסכולל הרומן , מעגלית אפיינית לרבות מיצירותיו של אריה סיון- תפיסת זמן מיתית 115
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 וטוענת אותה , קורעת באחת את המנוחה והדממה שעל פני האדמה ובתוכה)בפי הערבים, אוקטובר

מיתוס משמשים בעירבוביה - המיתוס והאנטי,במילים אחרות .מעשי ידי האדם שהן ,באימת המלחמות

 שהמודוס האירוני בכתיבתו המאוחרת ,ניתן לסכם ולומר.  ומאייכים זה את זהה סיוןבשירו זה של ארי

, מחד גיסא, קשר עמוק אל המקום והאדמה: של אריה סיון ממחיש היטב את פניה המורכבות של ילידותו

   .מאידך גיסא, כמו גם הסתייגות עמוקה ממה שמתרחש על פניה

 של הילידות בשירתו  היהודיגווןההוא , ת של אריה סיוןנוסף בזהותו המקומית המאוחרחשוב היבט  

 )1969 (ארבעים פניםבספר , למשל, כך. ) למודוס הכנעני בכתיבתו המוקדמת,כמובן, בניגוד( הבשלה

 לבין ,יהיסטורבעלי גוון , המחבר בין טריטוריות ירושלמיות ידועות) 45' עמ" (סבתי היתה"מופיע השיר 

, אומרת/ חסד סבתי היתה/ -ְּבַׁשֲעֵריעל בור המים בחצר אשר ": מקום לרוחנית-מחויבות יהודית

כוח הישראלי  כרוך ב הירושלמית היהודי לבור המים בשכונה  הקשר."ומשגיחים בך, אתה נכדי /יהודי

 - השיער בשיר  שפע המסומל על ידי -   ליבידינאלי פיזיזהו כוח. הצעיר המיוצג על ידי המשורר

הזכות / ,יעקב אחינו, אולי יגידו לי, אחינו יעקב":  מסתיים השירוכך .116המקראששורשיו עוד בימי 

 רואה )'צבר'או ה ( המשורר היליד.)שם( ."שגוללת אבנים מפי בורות המים:/ אחינו יעקב, נה שלךיה

שהופעתה של רחל עם עדרי צאן אביה העניקה לו כוחות אדירים , עצמו כבן דמותו של יעקב המקראי

מקראית  - כדמות פסבדוהנכחתו של המשורר). 9 ,ט"כ, בראשית(את האבן מעל פי הבאר והוא גלל 

 ")אחינו"המקבל בשיר את הכינוי הצברי (  אבינו גבורת יעקבבין,  שונים'כרונוטופים 'מקשרת בין

לשון ). פ שירה הידוע של נעמי שמר"ע( ששבו אל בורות המים במלחמת ששת הימים ,לגבורת הלוחמים

, )2007, במונחיו של גורביץ( 'קטן'בין הזמן הירושלמי היהודי התפר שדוכר בשיר ממקם עצמו בה, אחר

  .אחר מצד ,רואי של המלחמהי וההווה הה, מצד אחד, הקדום של העבר המקראי'גדול'לבין הזמן ה

  

  היחס למולדת בכתיבתו המאוחרת של סיון 2.3.1

  

 מקומו הרגשיל  באשר, של אריה סיון המאוחרתו לשמש דוגמא לסגנון כתיבתים יכול דלעיליםהשיר

תיבתו אך מובן שבמהלך עשרות השנים של כ.  ביחס לטריטוריות ארץ ישראליות ואחרותשל המשורר

 דגמים רבים נוספים של קשר למקומות וזמנים מהם ניתן לגזור את זהותו הבשלה והבוגרת העמיד סיון

הן במובן של , של המשורר ביחס לארצו' חושות מקוםת' ניתן להצביע על רפרטואר שלם של .המקומית

נואשת "מחזור השירים ב, למשל, "נואשת מים"השיר . 'מקום הגדול'והן במובן של ה'  המקום הקטן'

 קשר - בעידן השירה האירונית ,  ללא בושה-  רוקם )11' עמ, 1976 (בפנים, נופל לךמתוך הספר " מים

בשיר מופיעה  , כלשונו,"אבותי- ארץ" .לבין ארצו העם כולו נציגכ,  בין המשורר, לא מסוייג,אהבה

                                                 
במיוחד את גודש גילויי השיער גינור מבליטה ). 1970(ודור )  1969( ראה אצל גינור ארבעים פנים על יסוד האירוס בשירי  116

 .כביטוי לאירוטיקה מודחקת, בספר
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 שהוציא מים מן הסלע , האלוזיה המקראית לסיפור משה. המצפה לישועה'117''נואשת מים''בדמות אשה 

מקבלת בשיר תפנית מפתיעה של נכונות קולקטיבית , )כ, במדבר(לבני ישראל הגווועים בצמא במדבר 

  ).בפרק הרביעי בחיבורי, ביתר הרחבה, השיר יידון(במקור המקראי ולא של קבלה כ, לנתינה והקרבה

הוא כותב  וכך. לכל אורכה, ההזדהות העמוקה עם ארץ המולדת היא יסוד מוסד בשירתו של סיון

כארבעים וחמש שנה לאחר כתיבת שירו , כלומר, 2002 שהופיע בשנת ,השלמהמתוך " אני וסיבי"בשיר 

/ קיםואת השדות היר/ הול אני משו"בטיולים בחו/ .רצי מולדתימעולם לא גליתי מא" :הראשון

/ הסתו בערסלי/ כך-הנעימה כל/ לחמימות, לאור הרך/ ואת הסתו הקדורני/ למרחבים הצהובים

נמתח אתי לאורך / וחבל הטבור/ בר בשליתווע אני מגיח כמו/ מנוף מולדתי/ .של ארץ ישראל

 הוא מעין ,נוף מולדתו שנולד מתוך , דימוי המשורר לעובר).54' עמ (."שכזה כמין סיב אופטי/ יבשות

האדם אינו אלא תבנית נוף : "טשרניחובסקי. עליית מדרגה ביחס לאמרתו הידועה של המשורר ש

מסייע להעניק ' טקי- היי'גם השילוב המפתיע בין חבל הטבור הביולוגי לבין הסיב האופטי ה. "מולדתו

  . מודרני-פוסט, ן עכשווילקשר העמוק בין המשורר לארצו גוו

 ראשיתו של ,כאירוע מיתי, בלידתו עוצבהרי ש, זכר לעיל שירו הראשון של אריה סיוןו  ואם ה

 לידת שירי"... : את סיון עצמוכפי ששיחזר, אדמתו- לבין ארצוהחיבור הבלתי אמצעי בין המשורר

כף  ,"97-  ב יהיה עלינומה (""ונהשמ-ושבע-בחורף הקשה של ארבעים, לידה לא מתוכננת/ ,הבכור

  ).37 – 35' עמ, 1989, הקלע

                    

  יום אחד הייתי בתצפית על תל  

  ,  בין עמק בית שאן ועמק יזרעאל

  ,והנה, ח על תנועות לא רגילותולדו  

  האדמה:   תנועה לא רגילה

    שמתחת לכפות רגלי עולה

  עם הפרחים, ֶׁשָּבּהובאה בי עם כל   

  ם הנמוכים ועם עם השיחי  

  התרוממה האדמה.   שברי החרס והעצמות

  ידי-  זרמה אל אצבעות

  אולי מזל של מתחילים, מזלי.   מהן אל הנייר

   ההיא שליֶׁשַּבִּגְזָרה  היה 

  )36' עמ, שם(                                        .מלבד השיר,   לא התרחש דבר

  

מכתב גלוי למשורר ערבי " המשובץ בתוך )prose-poem (שירי- ספק- פרוזאי-התיאור הזה הספק

 הוא אחת ההצהרות הארס , כלשון כותרת המשנה של השיר,"שחיבק אותי לאחר שקראתי אחד משירי

 מעין  תיאור אכסטאטי של שיש כאן,מרואלא אגזים אם . מעותיות ביותר של אריה סיוןפואטיות המש

                                                 
, 2002(וכך אומר הוא עצמו בראיון לסבינה מסג .  מצוקת המים בישראל הוא אחד הנושאים המובהקים בשירת אריה סיון 117
יליתי איך המוטיב הזה ג)  בהוצאת מוסד ביאליק והקיבוץ המאוחדערבון(כשערכתי את מבחר שירי , לגבי עניין המים): "53' עמ

  ."מהצמאון, החרדה מהתייבשות, עובר כחוט השני בכל הספרים שלי
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 שנכתב כארבעים שנה ,בשיר זה. שת הנביא לנבואהמקבילה לתיאורים המקראיים של הקדה התגלות

 התל ממנו -  אדמה הזו ל חושף המשורר את עצמו כמדיום,מנותיתלאחר תחילת דרכו הא) מספר טיפולוגי(

הופך באחת ,  על מטעני העבר העמוקים שלהם, משקיף המשורר על עמק בית שאן ועמק יזראל

על ,  והסמוייםעל נופיה הגלויים -  )של גורביץ בלשונו ,'המקום הגדול' (למטונימיה לארץ כולה

של אריה  בכל כתביו הרבים . שלה והעבר הקדום והרחוקה שלה ועל הארכיאולוגיהההיסטוריה הקרובה

 זה, סיון כמשורר ילידיהאידיאולוגית של ו  הפואטית של זהותו חד ובהיר כל כךסיון לא ניתן למצוא ביטוי

מקיים קשר טבעי ממש חפיפה בין המקום במובנו הפיזי לבין "): 23' עמ, 2007(כלשונו של גורביץ ש

  ."זיכרון ואמונה, של שפה, המקום כעולם של משמעויות

מורכבות  מלוא ה ביטוי ל הרמוני הזה בין המשורר לבין אדמתו ה הקשראין בתיאור, ויחד עם זאת

 ,"97- מה יהיה עלינו ב ",זהשכן השיר ה.  כפי שהיא מתגלמת במכלול יצירתו,מקומוביחסו של סיון ל

 ,מן הסתם( אחר שקרא אחד משיריו ל,נכתב כתגובה על חיבוק לו זכה סיון ממשורר ערבי, שכאמור

 ויש בו ביטוי , מתריס בחלקו,קו נושא אופי אפולוגטי בחל)על רקע האינתיפאדה הראשונהבעצרת מחאה 

 .טוענים לבעלות עליה) חותלפ(אדמה הזו ששני עמים  להצדיק את אחיזתו בלצורך של הדובר

מיוסדת על הסימטריה , שרק חלקו הובא לעיל, בן עשרות הטורים, הקומפוזיציה של השיר השלם

, אני חושב על המשותף ביננו": בין המשורר היהודי לרעהו הערבי, האישית והלאומית, פיתאהביוגר

צבעי הים והשמים / ותםנפקחו עיננו אל א)/ עשרה שנה-בהפרש של שתים(על כך ששנינו / ,למשל

 זו הסימטריה המבנה זהות משותפת לשני.  )35' עמ, שם (."האבן והאדמה/ וצבעי התפוזים והזיתים

 כיון שהם בעלי ,הרבה ביניהםמייצרת את המתח והחשדנות היא אך בה בעת , ) העמיםולשני(המשוררים 

נושא אותה / שר הפילם בתוכןמצלמות א שתי": או בלשונו של המשורר, שאינם זהים' כרונוטופים'

  הדובר מקווהעל החשדנות והעוינות ההדדית). שם ("גונו שונה/ אולי, אם כי, דרגה של רגישות

כפי שהוא מבטא אותה ,  משאלתו של אריה סיון .)36' עמ, שם( "אחרי תשעים ושבע, בשש" להתגבר

אותו צובע , ך לשלום המיוחלשרגשי החרטה והאשם יהיו של בני שני העמים בדר , היא,בסיום השיר

/ יום לא רחוק אחד נוכל/ כי אנחנו שנינו יום אחד": אירוטי- המשורר בגוון אישי ואפילו הומו

ו יולהתחרט יחד/ גם הצודקות והנכונות, מן הטינות/ כך להתפשט-להתחבק חיבוק קשה ואחר

  )38' עמ, שם(."  מאד על חטאַנֶּכה/ ובחזה כבוש בתוך חזה/ ובה בעת

  

  על רקע מלחמות ישראלוכאב רגשי אשם זהות מקומית ו): 1( ילידות בלא נחת 3.2.2

  

ותחושת שייכות ,  למקום, הבלתי אמצעית,הדילמה המוסרית של המשורר בין תחושת שייכותו

,  הערבי ביחס לאותה אדמה'אחר' לבין מודעותו לתחושות מקבילות של ה,אליו) או הטריטוריה (המקום

ילידית במובנה - ן של שפע הקונפליקטים והחסמים המונעים ממנו זהות מקומיתהיא רק קצה הקרחו

" נואשת מים" בשירים דוגמת ,כמתואר לעיל, מועטים הם השירים בהם,  למעשה.השלם הפרימורדיאלי

אין מלווה הקשר העמוק , בדרך כלל. מולדתו-ארצו לבין ישנה הרמוניה מלאה בין המשורר, "אני וסיבי"ו

, ארכיאולוגיה, היסטוריה, ביוגראפיה,  המקום במשמעותו הרחבה של טריטוריה– למקומו בין המשורר
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תחושה   בשיריםקיימת, אלא להיפך,  אונטולוגי בקשר זה בתחושה של בטחון–'  וכדשפה, לאומיות

 ,וראה(הנחת הזו עשויים להיות מוסריים - של אי מקורותיה.שספק אם ניתן לשרשה, נחת-מעיקה של אי

רגשי אשם וכאב על רקע (לאומיים -היסטוריים, )יפאדה הראשונה מתקופת האינתכף הקלע שירי ,למשל

או ביחס ,  הדובר ביחס לאבותיו המייסדיםרגשי נחיתות של' סתם'או , ) או אימי השואה, ישראלמלחמות

מספר  להלן .118 ספקות מספקות שונים המייסרים אותו עוד של כל אלו ובצידם.לילידים הערבים

שיר " נתבונן ב.שמקורה ברגשי אשם וכאב על רקע מלחמות ישראל,  לילידות בלא נחת נוספותדוגמאות

  )26' עמ, 1976 (נופל לך בפנים :מתוך" ילדים

  

  ,אנשים עלו על החולות האלה שלחוף הים

  ובבתים, בנו בתים

  קראו לזה לבוא. הולידו ילדים

  :אל המנוחה

  ,הילדים היחפים בחול הרך

  לובהם כמו חוט שני כחהים עובר 

  .ִּבְׂשָעָרםוהרוחות אורגות מסכת קיץ 

  , הלכו למלחמות,גדלו הילדים

  :חזרו אל הבתים שעל החול קטנים מאד

  -עשר, תשע-על- שש

  עכשו. על עשרים

  .נחיםובאשר הם מ. לם נחיםוכ

  רק הבתים. נחים

  הם מתפתחים. אינם נחים

  עשרה וגם עשרים-חמש: מהם רבי קומות. יפה מאד

  דקי גזרה הם וטמירים

  והזגוגיות שוברות

  .את פני השמש לגזרים

  

כמו גם , חלקו הראשון של השיר. מגדיר מחדש מהי אירוניה מקאברית" שיר ילדים"ניתן לומר ש

 פי הנראטיב הציוני- על את מיתוס הילידות, כביכול,בצורה אידיאלית ים ממחיש,'תמימה'כותרתו ה

ילידותם הטבעית - ילדותם תאור,הולדת הילדים, בניית הבתים, תו תיאור העליה על החול:הקלאסי

העליה  הגשמת האתוס החלוצי של  הם מופת של כל אלו."היחפים בחול הרך" והמאושרת של הילדים

אלא שלתוך הפתיחה האידילית הזו כבר . תיהאורבאנ  בגרסתו החלום הציוני שלמלאומימוש , על הקרקע

  ). דםסימני( "לוחוט שני כח"; )תפילת אשכבה ("הנחלה" ללא "נוחההמ": מסתננים ביטויי האימה

                                                 
מובנת מאליה בין הישראלי , אין זהות מלאה": "  אנתרופולוגיה ישראלית–על המקום : "במאמר) 2007( לטענתו של גורביץ  118

או חוסר , מולידה תחושת קרע, אטיב הציוניפי הנר- קודמת לשייכות אליה על' הארץ'מתוקף העובדה שהאידאה של ." לארצו
פער המונע מהם . זהו פער מובנה של חוסר הגשמה תמידי בין הארץ לבין יושביה היהודיים. ביטחון אונטולוגי של היהודי בארצו

 .פשוטה וחסרת עכבות, זהות ילידית מימילאית
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 ואולי גם ,החותרת תחת מיתוס הגבורה הישראלי, טבעיות מחרידההשני בשיר מתאר בהחלק  

 ,Barth )1977(' כלשונו של בארת, טבעיים של המיתוס-אנושיים והלא-חושפת את מקורותיו החברתיים

מביא את  המשך השיר ;."הלכו למלחמות, גדלו הילדים": אלאת מסלול חייהם של הילדים בישר

לחמות כתמונות זיכרון השיבה מן המ:  תחת מסווה של שלוה מדומה, לשיאים חדשים של זוועההאימה

 ביו תאור  האירוני המרהניגוד, המנוחה שהיא מוות, ") על עשרים/עשר, שש על תשע("בגדלים שונים 

 ועד לסיום ,''הילדים '' לבין גדיעת פתיל חייהם של"ותמיריםגזרה הם -דקי"צמיחתם של הבתים 

, מתברר כשיר על ילדים" שיר ילדים" .."את פני השמש לגזרים/ שוברות"הזועק של הזגוגיות ה

קונסטרוקציוניסטית  הרדיקאלית -איננו מממש את הגרסה הדההשיר אמנם .  למוות במלחמהשגורלם נגזר

אריה  ( של מיתוס ההגשמה הציוני שהוא חושף את שיקריותו,יתן לומרולא נ, Barth )1977 ('של בארת

 אך הוא בהחלט חושף בעצמה רבה את מחירו ,) הציוניהעל-רמו ביצירתו כחלק מסיפואה עצסיון ר

  .הכואב

, דווקא על רקע זיקתם לארץ הזו,  דוגמאות נוספות לקינה של סיון על הנופלים במלחמות ישראל

גם ש(" שאול-בית" במחזור השירים בעל השם הסוגסטיבי )נופל לך בפנים (פרניתן לראות באותו הס

 מבטא המשורר את )25' עמ ("ניסוי לא מוצלח להביע את צער הזולת " בשיר.)לקוח ממנו" שיר ילדים"

 את  משחזר הוא, בלשון פרוזאית מאד,ך וכ,תחושת קוצר ידה של האמנות בהתמודדות עם כאב השכול

עדרות סיפור ההי. )משמעי- ביטוי דו ("על המדבר"בנו הטייס נעדר לאחר קרב אויר סיפורו של אב ש

  שאביו נאלץ למשות את גופתו מן הים, איקרוסנקשר על דרך הניגוד בסיפור המיתולוגי הידוע אודות

הזו ' קטנה'האינוורסיה ה ."להתקין לו מצבה/ ושם ישב ימים רבים/ קבר אותה באי אחד" ולאחר מכן

  שאפילו קבר ומצבה אין לו לפקוד, המיתולוגי ממחישה את הטרגיות הכפולה והמכופלת של האבבסיפור

  . את בנושם

צייר צעיר שנפל במלחמת ששת , ציוריו של עמנואל רונקין-נכתב לאחר ביקור בתערוכת " גם השיר

ציוריו של הצייר ומרי ח; עושה שימוש בחומרים ייחודיים לצורך הקינה עליו) 29 – 28' עמ, שם ("הימים

 וכך נפתח . נפילתו על כדי לתת ביטוי לכאב, הארץ ממנה נולד האיש הצעיר הזהמתערבבים בחומרי המת

-צובעת את דרכי./ באה בו לאט לאט/ ארץ שנולד ממנה":  עמנואל רונקיןהשיר לזכרו של הצייר

כי "הידועה לאמירה ילידית  גירסה השיר מבנה פתיחת ."כחרסיה השבורים/ ְמֻאָּבק עתיק ְּבחּום /דמו

 השיר מסתיים במעין התנצלות של המשורר על פלישתו .)19, ג, בראשית (" ואל עפר תשובעפר אתה 

 ."לעצמי תנחומים למצוא, גם מן הצורך הזה/ אני נכלם"...: לשדה הרגשי הקשה הזה של השכול

  .)''נסיון לא מוצלח וגו"וראה גם כותרת השיר הקודם (

מצוי גם , בארץ ישראל, יאליסטי כואב על דפוס החיים המחזורי ורווי הקורבנותמבט אקזיסטנצ

לחיות בארץ : שאף העניק את שמו לספר ממנו הוא לקוח, "לחיות בארץ ישראל"בשירו של אריה סיון 

הוא לזכרו של , "מפקד ואב שכול, חלוץ/ לזכר צבי הורביץ", המוטו לשיר). 80' עמ, 1984 (ישראל

שהשתתף כלוחם , ושכל את בנו, )השרון-ז של רמת"המא(' הגנה'שהיה מפקד ב, שורר המחותנו של
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בשיר מתאר בצורה הבית הראשון . 1955119התגמול של הצנחנים בעזה בשנת באחת מפעולות 

כחיים על קו הקץ של הליכה קולקטיבית עיקשת ובלתי ,  את החיים בארץ ישראלמשהו-סוריאליסטית

 גם "היד אוחזת באקדח, דרוך כמו רובה" "שורה" כשכל אחד ב,"וחמורה  סגורהְּבׁשּוָרה"פוסקת 

 המדומיינים של יושבי הארץ החיים מתוך הצורך המתמיד  אלו חיי הרפאים".הבשר הולך וסר"כאשר 

כמוהו גם הבתים (בעל הגוון האירוני , הבית השני בשיר. ללכד את השורות במאבק המתמיד על הקיום

כובית הידועה מתחום הדרמה בדבר האקדח מן המערכה 'נשען על האימרה הצ, )השלישי והרביעי בשיר

: ' בית בהמשורר בשיר מהפך את האמרה על פניה ומכריז. שסופו לירות במערכה השלישית, הראשונה

טול יאו הוראת ב": 'בית ג  " קפיץ חלוד, נוקר שבור:/ ישראל הכל יכול לקרות-בארץ. טעות..."

  ."כפי שארע לאברהם בהר המוריה": 'בית ד" בלתי צפויה

ראי בין ההווה הישראלי לבין העבר המק, כביכול, שלאנטיות גמורה-סיומו של השיר מערב בנון

תוך שהם ,  השונים בשיר מתערבבים זה בזה בטבעיות גמורה'כרונוטופים'ה. ובין הנשגב למגוחך, הקדום

רגון הצבאי העכשווי 'בה הז, זמנית- על, אחתישראלית - מאייכים זה את זה ויוצרים מעין מציאות ארץ

הן את אורח החיים של מדינת ישראל הצעירה הנאבקת על ,  הולם")צפויה-הוראת ביטול בלתי("

הזהות המקומית . וסיפור העקדה בראשם, של הארץ הזו,  והן את עידניה המקראיים הרחוקים, קיומה

אינו , באופן מפתיע ואירוני,  שההווה שלה,ישראל- בשיר נבנית מתוך דרמת החיים המחזורית בארץ

מה שאין כן , שסיפור העקדה המקראי אינו מסתיים בעקדת הבן, דא עקא. מעברה המקראי, כביכול, נבדל

השיר אמנם אינו מנפץ את מיתוס הגבורה הישראלי , לסיכום .שלזכרו מוקדש השיר, ביחס לאב השכול

  .תו באור אירוני כואבאך הוא בהחלט מציג או, הכרוך בהקמת המדינה

  

   בשירים בעקבות השואה וכאבזהות מקומית ורגשי אשם ):2( ילידות בלא נחת 3.3.2

  

 גלגולי המקום והזמן וחושף היטב את יייצוג השואה ביצירתו של אריה סיון הוא מגוון ודינאמ

בו , )1969( ארבעים פניםלא דומה טיפולו של סיון בנושא השואה בספרו השני . ביצירתו של המשורר

החל משנות , להתייחסותו לנושא בספריו המאוחרים יותר, הופיעו לראשונה שירים בעקבות השואה

 של היחס היסודות הקבועיםנחשפים , גם בנושא זה, לאורך כל יצירתו של סיון, ובכל זאת. השמונים

ת והרעיונית של כתשתית להבניית זהותו היהודית ועמדתו הרגשי, )בדרך כלל, ישראלי-הארץ(למקום 

  .ביחס לאימי השואה, המשורר

ילידית לבין -מתח שבין זהות מקומיתשיש בהם ביטוי ל,  מצויים שני שיריםארבעים פניםבספר 

" תרגילים בלמוד סנגוריה על אנשי סדום"ו) 53' עמ" (יושב לו יהודי על הספסל שבשדרה: "אימי השואה

 ,לא אישית, ון הציבורי תוך שהוא מעמיד פרסונה שיריתהזכרבשניהם  נע סיון במרחב ). 58 – 54' עמ(

 במאגר )מקורי אמנם(  העושה שימושמיתית-הבוחנת את נושא השואה באמצעות רטוריקה סימלנית

                                                 
  .בשיחה עמי,  המידע מפיו של אריה סיון 119
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כמו גם מן ההיסטוריה של הגורל היהודי , צרופים וקלישאות ידועים מן הזכרון הקולקטיבי של השואה

  . 120לדורותיו

הלקוחים מן " כבשנים"ו" עשן"בולטים במיוחד המוטיבים ) לעיל(בשיר הראשון , למשל, כך

 של" בעיר ההריגה"אלוזיה ל ("צהבהביםפרחי שיטים "יחד עם  , 121 השואהןהפראזיולוגיה של זיכרו

ביחס , זו הסיסמא המיליטאריסטית הערבית הידועה". אולי מוטב היה לזרוק אותו לים"ו) ביאליק

:  לניצולי השואהוביחס, ללא בושה, גם היליד הישראלי מאמץ אותהשנראה כי , ישראל- ליהודים בארץ

מן ההיבט של ). שם ( "–מעכיר את השמים ומקדיר את האויר / העשן שלך, אומרים לו, יהודי"

עולם . בתוך ההוויה הישראלית המקומית', שם'מבליט השיר את זרותו של היהודי מ, הזהות המקומית

על הספסל " היושב "פנים-יהודי אפור" של ה בדמותו האפורהציאציות המקושריםהנופים והאסו

. הישראלי- דבר עם ההווי הילידי- שאין לה דבר וחצי,  מעוגנים בחורף האירופאי המושלג,"שבשדרה

לנראטיב מרומז של גאולה לאומית המבוסס ויוצק את חומרי השואה , סיום השיר מבנה את עמדת המחבר

 קשה \שהיא, האהבה  אפשר שזו\ם המים הרבים לא יכבו אותואם ג":  נצחון האהבה על המותעל

מן המרחב , טאליתהפיזית או המנ, השיר מבקר את ההדרה של הניצולים והרחקתם). שם (."ממוות

, גרץ(תיזה לניצולי השואה -ואת הנסיון לבנות את הזהות הישראלית המקומית כאנטי, הישראלי המקומי

2004.(  

הוא מבסס את טעוני הסנגוריה . סטית חריפה במיוחדאד ברטוריקה סרקמתייח) לעיל( השיר השני 

ך על דרך ההשוואה בין תיאורי ההתעללות של אנשי סדום בזרים מתו, החזקים שלו על אנשי סדום

/  אברי זריםִקְּצרּובסדום . נכון": 'מיטת סדום'ו' מעשה סדום'ריאליזציה מצמררת של הביטויים 

-ריאליסטיים-חלקם, לבין תיאורי הזוועה הבוטים, )57' עמ, שם (."ָצִריםַּבְּק והאריכו מה שהאריכו 

 כלבים ִּתְרְגלּואבל בסדום לא ": של התעללות הנאצים ביהודים בתקופת השואה, מיתיים-חלקם

קרונות נוסעים / ולא השליכו יהודים חיים מתוך/ ,לקרוע אברים מגוף ילדי היהודים/ מלומדים

אשר / ,שלחן מעור-אהילים למנורות/ והנשים הענגות לא נהגו לתפור/ ,על מסילות בחרף הארוך

מילדות יהודיות רכות / באיזמלם של  מנתחים קרי ידיים ובשר/  בדייקנות ושערו הוסרִנְפַׁשט

הזהות המקומית בשיר נחשפת באמצעות התיאור המפורט של האקלים החם ). 58 - 57 'עמ." (ורועדות

שאין בו , אל מול החורף הקר באירופה, רי למעשי הזוועה של אנשי סדוםכמניע אפש, השורר בסדום

  .שמץ של הסבר לזוועות הנאציות

 הציבורי של העבר ן ממרחב הזיכרו,בתהליך הדרגתי,  עוברייצוג השואה בספריו הבאים של סיון

מחזור , שללמ, כך.  אל מרחב הזיכרון הפרטי העושה שימוש בחומרים אוטוביוגראפיים מובהקים,הנורא

 עושה שימוש בחוויה פרטית) 19 – 15' עמ, 1982 ( אישרוריםמתוך" טיול באירופה הגרמנית"השירים 

, עם העבר הנאצי של ערי מרכז אירופה, באופן בוטה למדי, כדי להתחשבן, טריוויאלית של טיול באירופה

                                                 
). 103 – 86' עמ, 1997(הזיכרון הפרטי למרחב הזיכרון הציבורי מצויה אצל אניטה שפירא  ההבחנה החדה בין מרחב  120

אל ההיסטוריה , לטענתה, זהו זכרון שאימץ לעצמו רטוריקה גבוהה ופנה. הזיכרון הציבורי של השואה קדם בזמן לזה הפרטי
הזיכרון , לעומת זאת. של השואה" מכוערים" הולא התעמק בפרטים, אל חשבונות כוללים בין ישראל לעמים, היהודית בכללותה

 .בשנות הזיכרון הציבורי" לא דובר עליהם"המודחק והורכב ברובו מן הפרטים ש, החבוי, הפרטי חשף את האישי
וניצל בזכות אמונתו ,  הכבשן מזכיר גם את המדרש התלמודי על אברהם אבינו שהשלך לכבשן האש על ידי עובדי האלילים 121

 .מישאל ועזריה המסופר בספר דניאל בפרק ג, מו גם את סיפורם הדומה של חנניהכ, באל האחד
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אלית באמצעות דמותו של הזהות המקומית במחזור מקושרת בעקיפין בחוויה הישר. גרמניה בכללןוערי 

 מככבות ערי אירופה. כלשונו, "אירופה הגרמנית" המטה אזנו לקולות הבוקעים מהתייר- המשורר

"). מינכן"; " מינכן–בכביש זלצבורג "; "זלצבורג"; "ציריך, בנהוף שטראסה("בכותרות שירי המחזור 

מגייסים את המיתוסים , רים עצמם השי, וכמובן,כמו גם כותרת כל אחד מן השירים, כותרת המחזור כולו

השטרודל , הנקניקיות והבירה הגרמניות, הבנקים השוויצריים היעילים,  הרכבות המדויקות- מקומיים ה

 בין  כדי לעמת–אושיות התרבות הגרמנית הקלאסית לסוגיה דוגמת מוצרט ואמיל והבלשים ועוד , הוינאי

   . אירופה עם עברה הנאצי אתולהפגיש,  הללו של העבר וההווה'כרונוטופים'ה

אל חייו שלו  ,של המשורר, השלב הבא של ייצוג השואה ביצירתו של סיון הוא הפניית המבט פנימה

שחווה את , שאריה סיון הוא יליד הארץ, למרות העובדה.   מלחמת העולם השניהאביבי בזמן-כנער תל

ה המכוננת במרבית שיריו בנושא הרי שהחווי, תקופת השואה כנער צעיר וחסר דעת ודעה בארץ ישראל

קשייו של המשורר להגיע אל . היא חוויה של סבל ורגשי אשם חריפים, משנות השמונים ואילך, השואה

דווקא בטקסטים הנושאים במובהק את , באורח אירוני,  מתברריםטבעיהמנוחה והנחלה במקומו ה

) 155' עמ, ב"תשס(שונו של הולצמן אלו הטקסטים המעמידים כל. הרגישויות הילידיות הגבוהות ביותר

והלשוני המעצבות את , האידיאולוגי, יהמנטאל, רשת של זיקות אינטימיות למרחב הפיזי: "...בהקשר אחר

ביותר מבין ' ילידית'דווקא בספר הנושא את הכותרת ה." דיוקנו של היחיד ובונות את זהותו כיצור חברתי

ניתן למצוא את קורפוס השירים הנוקב ביותר באשר ) 1984 (לחיות בארץ ישראלספריו של אריה סיון 

בזמן שבני עמו , למתן ביטוי לרגשי האשם החריפים של המשורר על רקע ילדותו המאושרת בארץ ישראל

  . נרצחו באכזריות בשואה

, 2006(בוחר הולצמן " גל חדש: העברית.) ה. ש–הדגש שלי  (סיפורתנושא השואה ב"במאמרו על 

מלחמת , על חטאי", סיוןאת מחזור שיריו של ,  מתחום השירה במאמרכדוגמא יחידה, )549 – 522' עמ

שישב על  , של המשוררכהמחשה לרגשי האשם, )58 – 51' עמ, לחיות בארץ ישראל" (העולם השניה

בזמן , )528' עמ, שם(כלשונו , "מלאת ריגושים של גיל ההתבגרות, אביבית חושנית-הוויה תל"בתוך 

 נבנית ,העוסקים במציאות יומיומית פרוזאית לחלוטין,  אלא שבשיריו אלה של סיון.לם השניהמלחמת העו

 עצם שלב ,ההופכת את רגשי האשם לאמביוואלנטיים ביסודם, מרה-קומה אירונית ;קומה נוספת

  שלא היה\ ולהכות בכל הכוח על חזה נושם\טוב להודות מלב אשם" :ההתגדרות בהלקאה העצמית

חשוב במיוחד להבליט את החיבור המתבצע במחזור , לענייננו). 56' עמ, שם (."ך השםברו, למחנק

בין זהותו המקומית של , שנכתבו בעקבות השואה, וברבים משיריו האחרים של סיון, השירים דלעיל

לבין רגשי האשם החריפים הממלאים אותו בהווה , אביבי בזמן מלחמת העולם השניה-כילד תל, המשורר

  .ת השיריםשל כתיב

 משחזר חווית ילדות )11 -  10' עמ, 1986(חבוקים מתוך " במחצית שנות השלושים" השיר גם

על , אביבי-בבית קפה תל, של המשורר כילדנהנתני - של ביקור חווייתי, מאותה העת, ישראלית טיפוסית

 ,לכאורה, ואהמוקד החווייתי של השיר ה. מאמריקהשהגיע  זליג  העשיריחד עם אמו והדוד, שפת הים

 בית  לצלילי תזמורת,עם הדוד,  המצחקת של אמו"טנגו"ה  וריקוד "גלידת שמנת אמיתית"ההנאה מ
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עליו שרו ש,  מי הוא היטלר,כפי שהבין באיחור,  רק בבגרותו במלואו שהובן על ידו,זהו מידע. הקפה

ליהודי אירופה בימי דהדת הפורענות הצפוייה ברקע המבע המשולב הזה מה. 'מצחיקים'הילדים שירים 

-קץ של החוויה המוזיקלית-הילד היה רוצה בהימשכותה לאין-הדובר. שלטונו של היטלר בגרמניה

לווה את תיאור שקולו המפוכח מ, הבוגר-אך את השיר הוא חותם משמו של המשורר, הקולינארית הזו

  .122האירוע לכל ארכו

  

  ְּבֵפרּוׁשאני חושב שהייתי מבקש זאת 

  מעמהושמה מעאלמלא תחושת א

  )11' עמ, שם                (                   .בלי לדעת על שום מה, שהיתה בי

  

מוטיב האשמה תופס מקום מרכזי ביצירות . איננו היוצר היחיד הנותן ביטוי לרגשות אלו, כמובןסיון 

  . 123 שישבו בארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה,בעקבות השואה של הסופרים

מתוך " אביבהרכבת " מקבילים ניתן למצוא בשיר 'כרונוטופים' נוספת לפער האירוני בין שני גמאדו

כיצד , הנעדר כל פאתוס, עובדתי מתאר המשורר בסיגנונו היבש הכאןגם ). 30' עמ, 1994 (גבולות החול

עה הפכה הנסי) 1939 – 1936, המרד הערבי הגדול, מן הסתם(לאחר שלש שנים של יריות ומיקושים 

 היתה/ ,1945 עד 1940בשנים , מדי אביב":  על כן".ענין בטוח ביותר"י ל"א-ברכבת פלשתינה

תיאור הנסיעה ברכבת משלב  ." את סדר פסח עם קרובינולערֹך/ המשפחה שלי עולה לירושלים

הרכה מעבר למשוכות  בשמש"אות י ומילוי הר"פריחת הדרים", "הפרדסים של השפלה"בתוכו את 

, בן ארבעת הבתים, בבית האחרון בשיר. ישראלית- כולם פרטי נוף מבני זהות מקומית ארץ,"עצי שיטה

וכך .  כדי שזו תעמוד בלוח הזמנים, לרכבת קטר נוסף מאחור התחבר"דובצומת ל"מתאר המשורר כיצד 

  ".לחפוף את השיער שהתמלא עשן/ ָעֵלינּו"...: מסתיים השיר

 אידילית-רוזאית על המתח בין המציאות הפבנויה,  האשםרווי הכאב ורגשי, מובן שמשמעות השיר

לפחות כך הוא מציג אותם במבט  (שפחתו של הדובר ובני מם השגרתיים והשלווישל החיים

 -  "רכבת האביב " עונתה שלידי- מציאות המסומלת על- בתקופת מלחמת העולם השנייה )רטרוספקטיבי

ות מילות קוד המשמשות  באמצעעולם המתרמז; ת העאירופה באותהלבין עולמם המסויט של יהודי 

  באמצעות רמזים למאורעותוהן לשבירתה, ישראלית- הן לתיאור הפסטוראלה הארץ: בתפקיד כפול

  ".עשן" ,וכמובן ,"שתעמוד בלוח הזמנים" ,"רכבת" ,"1945 עד 1940שנים ב": השואה

מד במוקד כתיבתו ו ע,מיתיים העל מרכיביו, 'השואה' המושג הכולל  שלא,ראוי לתת את הדעת לכך

 במחצית"ב, "מלחמת העולם השניה, על חטאי"במחזור השירים , כפי שהראיתי. חרת של אריה סיוןהמאו

- החומרים הפרוטו,)בהמשך חיבורי, ביתר הרחבה, ועוד אראה" (רכבת האביב"ב ו"שנות השלושים

 של אריה  ביצירתו הבשלהוהנמכה  מיתולוגיזציה- דהטיפיים הקשורים באימי השואה עוברים תהליך של

                                                 
 .ראו בפרק הבא בחיבורי,  הכולל את משמעותם של רגשי האשם, דיון מפורט יותר בשיר זה 122
שמאפיינת כל כך את הספרות שכתבו אלה שישבו בשנות המלחמה ....תחושת האשמה): "528' עמ, 2006( לפי הולצמן  123

גילויים של תחושת אשמה זו . והתייסרו בדיעבד על החיים הטובים שפרחו כאן בשעה שבאירופה כערו הכבשנים, ישראל- ץבאר
 ."ילידי מזרח אירופה והן אצל הסופרים ילידי הארץ, מצויים הן ביצירתה של קבוצת הסופרים הותיקים
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 ,בהשיש , מרה-ת אירונילווה אליו נימהשמת, כביכול, מיתי-א ,בטון מאופק, בדרך כלל, סיון ומוצגים

  . בזמן מלחמת העולם השניה  המשורר הזהות המקומית האידילית של גם חתירה תחת,מניה וביה

 מצויה ,בתקופת השואה, ות אירופהביקורת חברתית נוקבת על יחסו של היישוב המארגן כלפי יהד

. 124ראשית שנות השמוניםב ,ככל הנראה, וןשחיבר סי, )"44קיץ  ":נקרא גם" (44מלכוד "במחזה בשם 

 ,ערכי של היישוב המאורגן בארץ-חברתי-שבמרכזו השחיתות והניוון הפוליטי, זהו מחזה סאטירי חריף

 ניסיונותיו הכושלים של שליח מחזה הואהעלילה הגרוטסקית בעיקר . 125במהלך מלחמת העולם השניה

לעניין את ראשי היישוב העברי ) על יואל בראנד ההיסטורימקומית מדומיינת ואריאציה (יהודי הונגרי 

  סיוןבהקדמה שחיבר .שנועדה להצלת יהודי הונגריה', משאיות תמורת דם'בארץ בעסקה הידועה של 

לעיתים , נים ההן היא בבחינת תיאטרון אבסורדיישראלית בש-המציאות הארץ: " הוא כותב כךלמחזה

המחזאי הבוגר \ דומה כי תחושות הכאב והאשם של המשורר."לנוכח מציאות המוות באירופה, גרוטסקי

כלשונו של המחבר , לקבארט סאטירי חריף, בין היתר, בעשורים האחרונים של המאה העשרים נתרגמו

מציג " 44מלכוד . "אבל הוא איננו מחזה היסטורי, יותהמחזה נוגע בעובדות היסטור, ובכן: "בהקדמה

בתקופת ,  מי שהיה–הוא מקרין את מה את מה שהתרחש בנפשו של כותבו : מציאות סובייקטיבית במודע

אל נסיונות הנפל להציל , ובהקשר של המחזה, והתוודע אל השואה, אביבי-נער תל, מלחמת העולם השניה

  ."  הדברים נפלושנים לאחר ש, את יהודי הונגריה

אחד .  השואה בארץ פליטי גם בעת הכתיבה על של סיוןיצירתווים את   מלורגשי אשם מאוחרים

 שעניינו כנאמר בכותרת ,"להתייבש כמו עשבים שוטים ברוח מזרחית"השירים הידועים בנושא הוא 

זה לקוח מתוך הספר אף שיר . ''נון-ל שנפלו בשדות לטרון במהלך מבצע בן"על אנשי גח'': המשנה לשיר

של בשדה המערכה  ועוסק בנפילתם  השיר הוא בן ארבעה בתים.)84 – 83' עמ (ץ ישראללחיות באר

מותם של  .126"וים הקדמייםואל הק/ ניהומסולמה של א", כלשונו של אלתרמן, "הוטלו"העולים ש

-ליפטייםאך הוא מרחף בברור מעל המשפטים הא, העולים בשדה המערכה לא נזכר במפורש בשיר

  . המתארים דווקא את יכולת ההישרדות של אותם אנשים בתקופת השואה, בבית השני, במכוון

בחלקו . לשונו הפרוזאית של השיר איננה פוגמת כהוא זה ברטוריקה המתוחכמת המניעה אותו

 בשדות  הלוחמים- של הפליטים ,127מטאפורית-ספק-ממשית- הספק, התייבשותםהראשון מתאר השיר את 

מפני / קצת מים מן האדמה/ ָלמֹץולא עלה בחייהם  "..."מים במשורה" כיון שנתנו להם, ןלטרו

 הנצחתם  בחלקו השני נדרש השיר לשאלת דרכי.)83' עמ( ."רשים המתאימיםופקו להם השושלא נ

יחס לניצולי השואה בתרבות טון המתנשא ב-  אלא שבניגוד לבון .ל שנפלו בקרב"של לוחמי גח

                                                 
, הקיבוץ המאוחד (השואה בדרמה העבריתבספרו , יינגולדבן עמי פ. לא נהג סיון לציין את תאריבי כתיבת יצירותיו, כידוע 124

נראה שהפתרון . טוען שהמחזה חובר מוקדם יותר) בשיחה עמי(אריה סיון . 1980טוען שהמחזה נכתב בשנת ) 13' עמ, 1989
 ).א"ת. אונ, ארכיון התיאטרון: ראו(שכתב סיון במהלך השנים , לסתירה נעוץ בוואריאציות השונות של המחזה

 .בפרק החמישי בחיבורי, ביתר הרחבהו 125
, 2006(אבנר הולצמן . 101 – 97' עמ, ז"אביב תשי-תל, הוצאת מחברות לספרות, עיר היונה, "בטרם יום",  נתן אלתרמן 126
 .''לתולדות דימוים  הספרותי של הלוחמים העולים''שיבץ טורי שיר אלו כחלק מכותרת מאמרו ) 414 – 388' עמ
נדרש לשאלת המהימנות ההיסטורית של תיאור התייבשותם למוות של הפליטים הלוחמים בשדות ) לעיל( הולצמן במאמרו  127

ל תחת השמש הארצישראלית הקופחת יכולה להיתפס גם "של לוחמי גח" התייבשותם"שהתיאור בשיר של , נראה לי. לטרון
 .ברוח ביטויי סלנג ידועים של הלשון הדבורה, כמטאפורי גרידא
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דרך תיאורם . סגנונו של סיון כאן הוא אירוני ומריר, 128חר מלחמת העולם השניה שלא,הישראלית

 העושה שימוש בכל ביטויי הגנאי של תיאור , כביכול,חסרי שרשים כאנשים ,ל" של אנשי גחהסרקסטי

 כל הקלישאות והמיתוסים שבנתה אתמפרק המשורר  ,כנגד פליטי השואההלוחם - היליד-הצבר

פעם אחת ויחידה הם הלכו ("  הילידית המדומיינתת השורשיו ממיתוס:129דשההישראליות הילידית הח

עברה על ראשיהם / ֵאילֹוןעד ששמש , סהרורית/ והם היו שורה"...( הגבורה אתוס דרך ,")בשדות

בעד  אם למות"(  וההקרבה למען המולדת")ואין לו חברים שיספרו עליו"(  הרעותמיתוס, .")לדום

ועד לטקסי  )..."בלא להכביד על אחרים, טרדילמות בלא להוות מ:/ זו הדרך הראויה, ארצנו

  .)"ישקו את שרשיו/ ,רך העונותולא, שיעלו לרגל אל קברו/ אין לו הורים..."( הזיכרון לנופלים

  

במיוחד על רקע ההתפתחויות , כתיבתו של אריה סיון על השואה חשובה ומעניינת כשלעצמה

אך היא מעניינת .   מראשיתה ועד להבשלתה, ביצירתובזהות המקומיתשחלו , אידיאולוגיותיות וההפואט

 החדשה מאז הזהות המקומית בכללה במאבק על כינון ם על רקע השתתפותה של הספרות העבריתשבעתיי

היוותה גורם ,  תרבותהספרות העברית החדשה כמנגנון מכונן. מלחמת העולם השנייה ועד ימינו אנו

 והמשכו בבן דמותו הצבר' עברי החדשה' שנתגלגל במיתוס ,'היהודי החדש ' בהבנייתו של מיתוסמרכזי

, אולי,  המגולמתציונית חדשה-ילידית- כולם מיתוסים הקשורים בהבניית זהות ישראלית,המיתולוגי

  .)26 - 21' עמ, 2009, נוימן ( האידיאלית של החלוץ בדמותו,בצורתה המיטבית

יה היוו ניצולי השואה בשנים שלאחר מלחמת העולם השנש,  דווקא משום כך ראויה לציון העובדה

 , האנדרוצנטרית זו הזהות. המרכזית באמצעותה הוגדרה הזהות הישראלית ההגמונית'אחרים'את קבוצת ה

הלוחם על כבודו וחרותו בניגוד לפאסיביות הרוחנית הרופסת של היהודי , בן הארץ,  הצברשבמרכזה

 שימשו ניצולי  ולמרבה האירוניה,שלילת הגלותהגדירה עצמה באמצעות ות מראשיתה  שכן הציונ.הגלותי

, )52' עמ, 1995 (ר לאו יצחקכלשונו של, 'צנטרי- צברו' ה הציוניהעל- סיפור מכונניהשואה קולר עבור

כצאן 'אלו שהלכו ,  והמתנשא ביחס לפליטי השואהליסטיאהפטרנ את דימויים העצמי  לתלות בוכדי

 השתתפה ,שהחל משנות הששים של המאה העשרים, זו גם אותה ספרותש וי לזכור רא, מצד שני.'לטבח

  והצבתן במרכז , והדרתן ההיסטורית'נחיתותן'מ) כולל ניצולי השואה(ת השוליים בגאולתן של קבוצו

   .130התרבותי ההגמוני

 של מעמדם של פליטי השואה בספרות  על מקומו של אריה סיון בתהליך השיקוםכדי לעמוד

כדאי לעיין בשיר נוסף משיריו , ילידית בספרות זו-במיוחד על רקע הבנייתה של זהות מקומית, ריתהעב

 דייר לא מוגןבין שלושת השירים הפותחים את הספר מזהו השיר השני . המאוחרים של המשורר

אלה  " השיר.וכל אחד מהם עוסק בנושא מזווית ייחודית לו, בעקבות השואהשלושתם שירים , )1998(

  . בן שלושה בתים שיר לירי קצר הוא)8' עמ, שם" (אשר

  

                                                 
 ).לעיל(וכן אצל הולצמן , )147-  137' עמ, 1997(בתוך אלמוג " הצבר והשואה", ללמש,  ראו 128
 .ורבים אחרים) 414 – 370' עמ, 2006(הולצמן ; )2003(שפירא ; )147 – 124' עמ, 1977(אלמוג : וראו 129
' עמ, 2006(ולצמן ה, )18 – 9' עמ, 2003(מילנר , )לעיל(אלמוג , )104 – 86' עמ, 1977( על כל אלו ראו אצל שפירא  130

 .ואחרים) 387-  370
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  אלה אשר באו הנה מן הזמנים האחרים

  שךומר שממנו עשויים הרי החוקרוצים מח

  .מתנהגים ומדברים כמעט כמונו, והם נראים  כמונו

  

  את התרכובות משם טמנו מחוץ לזמן

  חו את הסדקיםיטי, צלו בשמש המקומיתינ

  ל חולבתערובת מצויה של מים וש

  

  ִהְנחּות המקומי וואת המו

  ַעפרותינו בהם את ָלחֹון

  בתשוקתם להיות כמותנו                                     

להתייבש כמו עשבים שוטים "נושא השיר  בנושא דומה ל,נראהכך ,  הזה עוסקיהאניגמאטהשיר 

אך , או אחרים/ היסטוריים ויזיהואמנם השיר הנוכחי איננו מכיל סימני . 131שהוצג לעיל, "ברוח מזרחית

אלה אשר באו מן הזמנים "בין , 'אנחנו'ל' םה'ור על אופוזיציות בינאריות בין רהוא מבוסס בב

,  לבין הישות הקולקטיבית העלומה,"קרוצים מחומר ממנו עשויים הרי החושך" והם "האחרים

בה  מוכנים לעשות הכל כדי לקחת 'הם'הש, זמן ומקום מקומייםהמזוהה עם ו ,המופיעה בגוף ראשון רבים

 להשיל מעל עצמם את סממני הזהות ם ניסיונותיה,"כמעט כמונו"כ 'הם'תיאורם האירוני של ה. חלק

 הרכישה של זהות ת מעלים על הדעת את ניסיונו,החול והמים המקומיים, תוך השתעבדות לשמש, 'שם'מ

 כמאמר קלישאה ידועה, בר להרי החושךשבאו מע,  החדשים על ידי העוליםמקומית- ישראלית ילידית

ובין כדיקטטורות ,  כמקום משכנו של השטן הנאציבין,  בדרכים שונות יכולים להתפרשרי חושך אלההו(

 כאשר מתאר הוא את רצונם ,לשיא של אירוניה מקאברית מגיע השיר בסיומו. )קומוניסטיות או אחרות

,  לערב את עפרם בעפר הילידים המקומיים,ם יהודיםפליטי' סתם'ניצולי שואה או ,  הללו'אחרים'השל 

משמעית - ובלשונו הדו,  למען המולדתהקרבת החיים:  במיתוס המקום האולטימטיבילקחת חלק, כלומר

 ביחס לזהות אירונית-אריה סיון מציב כאן עמדה ביקורתית). שם(" בתשוקתם להיות כמותנו": של סיון

      .בראשית דרכו הספרותית , שי מכונניהשהוא עצמו היה מרא, הילידית-המקומית

,  סיון אמצעי לביקורת ערכים לאומיים אריה עבורהשואה לא שמשה, ככללש , ניתן לומרלסיכום

או ביצירתם של המספרים אהרון אפלפלד ודוד , יהודה עמיחיכתיבתו של המשורר כפי ששמשה ב

 מייצוג קונוונציונאלי של השואה גתי הדרבהחלט ניתן לזהות בכתיבתו של סיון שינוי  אך.גרוסמן

נראטיב ב ניתן לראות,  יתר על כן. השואה ייצוגימיתיזאציה של- דהלעבר, באמצעות סמלים מיתיים

 אלטרנטיבה ברורה להתמודדות  משוםהאשמה המצומצמים לתחומי הזכרון הפרטי של המשוררהאבל ו

, למשל ,כמו(נקם וגאולה , ריקה של כוחכזו המנוסחת באמצעות רטו, פוליטית או לאומנית עם השואה

כאשר מדובר ביחס לניצולי ,  שונים לחלוטין הם פני הדברים).ג"בחלקים נרחבים מיצירתו של אצ

העל -ר המושחזת שלו לצורך התקפה על סיפכאן גייס המשורר את כל הלהט הרטורי והאירוניה. השואה

  .הציוני וגילוייו הממוסדים

  

                                                 
 ).1999(ראו אצל ויכרט , בצד התייחסות לקריאות אפשריות מגוונות בשיר המופשט הזה,  כיוון פרשני דומה לשיר 131
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  המשורר מול אבותיו החלוצים): 3(ילידות בלא נחת  3.4.2

  

בני דור , לסיום הפרק הנוכחי אציג את עמידתו המורכבת של אריה סיון בפני אבותיו החלוצים 

' עמ, 1997(במחקרו על דיוקן הצבר מבחין עוז אלמוג . המייסדים של היישוב העברי החדש בארץ ישראל

הדור . "י"המהפכה העברית בא"מכנים  ות  של הציונבמה שההיסטוריונים, בין שני דורות) 43 – 13

ב כינויים הממצבים את מעמדם " ויו"דור החלוצים" או ,"דור המייסדים" או ,"דור האבות"הראשון הוא 

דור " או ,"ח"דור תש" או ,"הצבריםדור  "או, "דור הבנים " הדור השני מכונה.המיתולוגי בבניין הארץ

  .  תלוי מבטו של המתבונן, כמובן,שהיסוד המיתי בהם הוא כינויים ועוד" ח"דור הפלמ" או ,"בארץ

על (כלשונו באחד משיריו , " לגאולהשנידור "צברים בני המבחינה ביוגראפית שייך אריה סיון ל 

 למשפחה בעלת רקע,  בשלהי שנות העשרים של המאה הקודמתאביב- הוא נולד בתל). להלן, כך

ממניעים , ארצה מרוסיה הלבנה הרבה לפני הקמת המדינההוריו עלו  (סוציאליסטי- ציוניאידיאולוגי

. 132לחם במלחמת העצמאות ועוד, ח"רת בפלמיש, התחנך במסגרות של ההתיישבות העובדת, )ציוניים

 חברתיות בהןהמסגרות ה (מטרים תרבותייםא וגם בפר)יליד הארץ (מטרים ביולוגייםאגם בפר, כלומר

מערכת החינוך חינוכו והשקפותיו של סיון עוצבו על ידי ם  ג. אריה סיון הוא צבר לתפארת)נטל חלק

 .וץ המתיישב היה חלק מן האתוסים עליהם גדלודאי שמיתוס החל , בארץסוציאליסטית-תציוני-תהעברי

  . ביחס לאבותיו הממשיים והסימבוליים מעניין לבחון את דמויו העצמי של המשורר הילידי,אשר על כן

פרטים "וגראפיה המדומיינת והממשית שלו ניתן למצוא בקובץ השירים  תיאור פיוטי של מהלכי הבי

, מבין ארבעה, לאחר שבשיר הראשון). 8 -  7' עמ, 1963 (שירי שריוןבפתיחת הספר " אוטוביוגרפיים

  בשל פרעות ביהודי רוסיה הלבנהלידה שלא התרחשהכ , את אופציית לידתו במזרח אירופההוא מתאר

/ כרושבו משעול רך ומ/ ,כך באתי לעולם אחר": 'ממשית'את לידתו האר הוא מת, בתקופת המהפכה

לא יכלו / כות הצבריםומש/ גם. ְלָאֳהִליאשר היו / ליםואל השמים הכח/  תמר שלא נגמרָּפַרׂש

 ,רוויי תאוות ההתאוות הפראדוקסלית, התיאורים הילידיים הללו .",ות התהוותימתאו/ לגדור אותי

,  וממצבים את דמותו של המשורר כילדם של החולותהאוטוביוגרפיים שירים  ה ארבעת לאורךנמשכים

  המרשיםהשיר השלישי במחזור מוקדש לתיאור מפעלו החלוצי .'הקטנהאביב -תל' והגלים על חופי הים

יעלה / בטרם/ רואפ/ ליצוק מגדל בטון/ אבי כחבלים/ ָׂשַרג/ המכחילים/ ה גידיו"את שס": של אביו

 הבניית דמות האב כדמות מיתית ",צלחת של פרדס/ ,ברפידת עלים רכים/ קעיש סתיואת ערי/ האור

בעניין זה אין . בעולמו של סיון בונה וחקלאי היא חלק ממגמת ההירואיזציה של דמויות האב, של פועל

  . י" לדמותם המיתית של האבות המייסדים של היישוב העברי בא133 בין מיתוס האב הביולוגיהבדל

 מבטא המשורר עמדה רגשית של הזדהות) 7' עמ, 1969 (ארבעים פנים :מתוך" לי ציוןפוע"בשיר 

 בפולטאבה 1905יסוד שלה נערכה בשנת עידת הושו, סוציאליסטית- עם תנועת הפועלים הציוניתעמוקה

                                                 
 .82' הע, 116' עמ, 1984לוין ; 1977,דור;  239'  עמפמליה על הביוגרפיה של אריה סיון ראו בנספח לקובץ  132
, מפיו של אריה סיון(א ומעולם לא עסק בחקלאות " של המשורר מנהל חשבונות בבניין משרדים בת במציאות שימש אביו 133

 ).בשיחה עמי
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ש נשים ושני ושל, בתמונה נושנה של פועלים יהודיים ממשיים, ככל הנראה, המשורר מתבונן. שברוסיה

,  והוא כמה להתמזג עמם בפולטבה שלהם,"הם מדפיסים אותי בהקטוגרף ישן" שלטענתו ,גברים

 .'וגו...לראות את זהב השלכת, ולצאת יחדו ליערות, "למנגינת כלים נוגים"ל השלגים  עלהחליק אתם

הם ": מייסדיםהאבות ה  שלפיסית-ספק-רוחנית- את עצמו הוא רואה כתוצר ישיר של פעילותם הספק

   ."אני נשלף אל ידיהם מתוך ההקטוגרף/ ודף ודף ודף/ אותימדפיסים 

 והאבות המייסדים נמשך גם בשיריו המאוחרים יותר )החלוצותאו (היחס המעריץ כלפי החלוצים 

בפני עוצמתם הגיגאנטית של , ממשי או מדומה, אלא שבהדרגה נוסף לו יחס של ביטול עצמי, של סיון

 שבו משמש המשורר ,טיאהוא מונולוג דרמ) 22' עמ, שרוריםאי(" סיפור על סבתא"השיר . האבות

לב ותוך כדי כך נחשפת תמימותה מכמירת ה ,"במקום הזה"כנמען פסיבי לסיפור התיישבותה של סבתו 

 לה לפרש את  גרמו,נטיים שלה ביחס למקוםארומ-לוצייםשהאידיאלים הח, של הסבתא כעלמה צעירה

 כסימפוניות – "המלחמה על שטח המחיה, מה הנוראה מכלהמלח" :שהם למעשה – םפורייציוצי הצ

 שבזכותה נאחזה במקום ולא הרפתה ,וזו התמימות, נפלאות לכבוד השחר החדש או אפילו לכבודה

  .134ממנו

  של אריה סיוןהחותם את ספרושיר שאלת הזיקה למקום ומיתוס המקום ובוניו עומדים גם במוקד ה

אדיפאלי -  מבצע המשורר מהלך פרוטו"אני בסך הכל " בשיר.)97' עמ, 1984 (לחיות בארץ ישראל

 של ההתיישבות העובדת ,מייסדיםהאבות ה או, החלוציםותם המיתית של ומעמת עצמו ישירות עם דמ

 השיר הוא למעשה ניסיון של המשורר למצוא לעצמו מרחב .) ניצולי השואה אחיוולצדם(בארץ ישראל 

   . הללו המטאפוריים של בני משפחתו,כובשת כלה, מחיה פסיכולוגי לנוכח עצמתם המיתית

מעשה ): 2009(ו של נוימן בתוך כדי כך ממחיש סיון את מה שהוא הציר הרעיוני המרכזי בספר

שני "נוימן אף מבחין בספרו בין  .תשוקה עזה כמופע של, וכיבוש אדמתה, ישראל- ארץההתיישבות ב

המוממנט האקסטאטי : נפרדים לטעמו- שהם בלתי, )29' עמ, שם" (המוממנטים של התשוקה החלוצית

כשלצדו פועל באופן סימולטאני המומנט , ומטשטש הגבולות של תשוקת החלוצים כלפי ארץ ישראל

 של סיון דומה כי החלוצים "אני בסך הכל " על פי השיר.הממשמע ומכונן גבולות, משלים לו- המנוגד

 כרונולוגי ממדואף העניקו להם , י המוממנטים הללו בין שנהבחינוהמיתולוגיים של ההתיישבות העובדת 

בטור ,  העלייה על הקרקע ראשיתהמשחזר אתרצף הפעלים האקסטאטי (ברור של מוקדם ומאוחר 

לתאר את לא כך הם פני הדברים אצל המשורר בבואו ).  בטור הששי"עשו לבתיהם" אל מול ,השלישי

- שך השיר לדימוי רהטריטוריאלי מובהק ההופך בהמ-הד' שראשיתו באימאז, מיתוס הילידות הפרטי שלו

  .טריטוריאלי חריף

  

 

 

                                                 
 ).1999 (מעריבגם סיון ב, וראו.  הממשית של סבתו אם אמוהשהשיר מיוסד על הביוגראפי,  בשיחה עמי סיפר אריה סיון 134
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  .אני בסך הכל כמו פרח בחמה

  ,אבותי עלו כרוח סערה על החולות

  .עדרו, נטעו, ִנְּכׁשּו, שתלו

  .משהו יפה, ואני בשמש

  ,רציניים כנצולי שואה, אחים שלי

  עשו לבתיהם

  ואני אחרי תענוגים קטנים

  .בשדות פרגים ואפונים

  זאת גם לי חלק-ובכל

  :לא בזכות אבותו, יש באדמה הזאת

  שנים) אולי יותר(ששלושת אלפים , עיַני

  ,עצבו את צורתן

  .ישראל- של ארץֲאָבָקּהמושכות את 

  

החלק הראשון בשיר . לאורך השיר מנהל הדובר מעין דיאלוג סמוי עם אבותיו ואחיו הסימבוליים

 אותו בעמדת נחיתות בת שלש אנאפורות מעמידה סידרה ,תר על בן י.מבנה אופוזיציה ברורה בינו לבינם

אני ": תחושת מיעוט הערך נרמזת כבר בכותרת השיר ובשורה הפותחת אותו, למעשה. מובהקת למולם

גם המשכו של השיר מחדד את הניגודים הברורים בין אופי זהותו המקומית  .".כמו פרח בחמה בסך הכל

אסתטיקה מול , נהנתנות מול רצינות ואחריות, אקטיביות מול פאסיביות, תנשיות מול גבריו: לזו שלהם

  .אתיקה ועוד

 של הפרסונה השירית , ומעשיעל רקע אידיאולוגי, תבטלות העצמיתההו  הנחיתות המוסרית תחושת

 בשלב זה ".ובכל זאת":  נמשכת עד לחלק החותם את השיר הנפתח במילות ההסתייגות השירשבמוקד

.  לאדמה הזו שעליה הוא חי הילידיתאת זיקתו, קרי, מיתוס המקום את חלקו בר להצדיקמבקש המשור

 ברוח התיאורים הקוקטיים - צורתן המעוצבת של עיניו – הנמקתו היא אסתטית גרידא, לכאורה

אחרי ";  "משהו יפה"; "כמו פרח בחמה("באמצעותם הוא מאפיין את עצמו בחלקו הראשון של השיר 

שהוא , הלאומי העברי-א שסיום השיר מבנה את דמותו אל תוך הסיפור התרבותי אל.")םתענוגים קטני

פרח "מאחורי ה,  לשון אחר".שנים )ואולי יותר(שלשת אלפים "בן מיתולוגי - עומק היסטוריבעל

עומדות למעלה משלושת אלפים שנים של יהדות , כביכול, מיתי-הא ,שטחי-בעל הקיום האוורירי, "בחמה

  . )מיתוס- במסווה של א(מיתוס הילידות שרוקם השיר מגבה את ה תשורשי

 ובאנאלוגיה ,במהלך אלפי שנים,  בו,אבולוציוני-אודו פס, בוטאני תהליךמעיןהמשורר   מתארבסיום

מתרחשת ) ?כמשורר(הפרייתו כפרח , בנוסף. )? עולמוראיית(עוצבה צורתן של עיניו ,  בחמהלפרח

 , יתר על כן. של ממש בינו לבין אדמתוביולוגיתויוצרת זיקה  "אבקה של ארץ ישראל"באמצעות 

 הכובש ברגליו את , בן המקום,של הילידהממשית  את דמותו תן לראותני הזה ניאמאחורי הדימוי הבוט

, או אז מסתבר שלא ניגוד קיים בין הדובר לבין אבותי החלוצים . שאבק הארץ חודר לעיניו בעת,האדמה

תשוקת החלוצים תועלה לארץ ישראל בראש ובראשונה דרך הפרקטיקה "ן שכ, אלא הקבלה של ממש
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" אני בסך הכל"למולה מציב סיון בשיר ). 107' עמ, 2009, נוימן." ( העבודה–החלוצית המובהקת 

   . גם אם היא מסתווה באמצעות סדרת דימויים בוטאניים, פרקטיקה דומה

מהלך רטורי שיש בו משום  ,מוחלט לפתיחתו בהיפוך  שסיומו עומד,המהלך המפותל הזה של השיר

 של מעלה על הדעת את דבריה, )להלן, על כך(ייצוג למבנה הסמנטי של כמה וכמה משיריו של סיון 

עוסק בהליכי סיגורן של  הPoetic Closure בספרה ).,1970Smith, B.H(' ברברה הרנסטיין סמית

 'טיעוניהם'ש, לוגית מורכבתזיציה ויריים כקומפ היא מתארת את המונולוגים השבספר זה .ספרותיצירות 

 ואף ככאלו המופרעים על ידי ,דוגמאות והיקשים,  באמצעות אנאנלוגיותמתפתחים בדרך לא שגרתית

  :סטיות ושפרוטים

      

"If we are engaged in supporting a point, making a case, or persuading an 

audience  to do or believe something, our argument is likely to develop informally 

and irregularly through analogies, examples and inferences, and to be interrupted by 

digression or elaborations".(p. 131) 

  

 שירו של אריה סיון  הלוא הוא,שכותרתו מדברת בעדו, סטרוקטורה דומה ניתן לזהות בשיר

, כפי שאומר לנו שמו, השיר. )12' עמ, 1986 (חבוקיםמתוך " אם ראשונים כמלאכים"ריאציות על ו"

, אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים: "הוא ואריאציה מקומית ובת זמננו על המאמר התלמודי הידוע

 ,בו מציגחלק  בן שלושה חלקים שכל זהו שיר). 'ב, ב"קי, שבת" (ו כחמוריםואם ראשונים בני אנשים אנ

 מימי קדם ועד ראשית אבותיוותו של המשורר בהשוואה ל את פחית,בסגנון רווי הומור ואירוניה עצמית

  .הקדום  המקראיציוני אל העבר- מהלכו של השיר הוא מן ההווה הלאומי, ואם לדייק, זמננו

 בותיוכנגד מקומו ביחס לא ההלעגה העצמית של המשורר בשיר חותרת לא רק , בחלק הראשון

כפי שנשתמרו בזכרון , בני העליות הראשונות, מן הסתם (מייבשי הביצות ושותלי הפרדסים, החלוצים

 שהמשורר מצליח , אלו האבות המייסדים בפתיחת השיר.אלא אפילו ביחס לבני דורו, )הקולקטיבי

ו  שהופכים אות,"שלושה ימים על שפת הים" באמצעות ,"בקלות" )כמה אירוני(ם להידמות לה

/ דור שני לגאולה" , המיתולוגי הצברו שלדמות בהמשך הוא מדמיין עצמו כבן . כמותם"צרוב שמש"ל

את חלקו הראשון של השיר מסיים המשורר בתמונה . )שם ("חבר לשמש העולה, למים העזים אח

 טן כקייזו תמונת המשורר; הן למיתוס החלוץ והן למיתוס הצברגרוטסקית העומדת כתמונת ראי מהופכת 

   )שם (."צפורים על דחלילים-ַלְׁשֶלֶׁשתגמת וד/  החול עלי כדבלוליםּוִמְגְּדֵלי ":המבלה על שפת הים

 שבאו , של הדובר, הגלותייםחלקו השני של השיר מעמת בין הרוחניות האמיתית של אבותיו

 לאכיםכמו מ/ להמריא, לינוק חלב שמים":  וחייהם נגעו במופלא ובשמימי"לממחוזו של מרק שגא"

 המתאים להצבה על גגו של אחד "עשוי מאדמה" מעין דחלילכ  בעוד שאת עצמו הוא מתאר."ְמֻכָּנִרים

  קוממיותַלֲעמֹד/ מתאים מאד, איש-לםוג": חיקוי עלוב לתפארת העבר, הבתים המודרניים המטופשים
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לא ניתן פער ה אדמה מיטיבה להגדיר יותר מכל את ה– האופוזיציה שמים ).שם (."גג-על-תלוי-בגן

  .לגישור בינו לבין אנשי העיירה היהודית המיתולוגית

חמוריות הנרמזת בשמו של  זו ה-  של המשוררחמוריותו מביא לשיא חדש את תחושת סיום השיר 

 ,)בתיםהבניגוד לשני קודמיו בני שני (זהו חלק בן בית אחד בלבד . תרתי משמע', אוכל קש' ש-השיר 

  :יציה מיתית ברורה בין מצב האדם בגן העדן למקומו בעולם לאחר גירושו משםשאף הוא מיוסד על אופוז

  

  אבותי שהתהלכו בגן הזה

  ;עד שכלה, אכלו מעץ הדעת את פריו

  :ְלָאְכָלה לי ֶׁשִּנַּתןאני אוכל מה 

      .קש שנכבש כמו נתיבה סלולה

    

 גזלו , שכביכול,תיוקשה להתעלם מנימת המחאה וההתרסה של המשורר כנגד אבו, ויחד עם זאת

דרכם  ובין אם ב, הרוח של יהודי הגולהדרךב בין אם, התהילה וההגשמה העצמיתממנו את כל אופציות 

חטא ב  מתאר את אבותיו כמי שחטאו,בלשונו הציורית, המשורר. בגאולת הארץחלוצים הנחשונית של ה

  .אכילת הקש בדרך שסללו עבורווהותירו לו את , י עץ הדעתאכילת פר

מצביע על מהלכי התקדמותו השיטתית של השיר מן ) 345 – 336' עמ, 2006( הולצמן במאמרו 

 האישית לחשבון הנפש בסוגיית הזהות, אולי, כביטוי, )סיפור גן העדן(ההווה ועד לעבר המקראי הרחוק 

 מעמד  לשירו זה של אריה סיון הולצמן מעניק, במקביל. שעורך הצבר עם עצמו ועם אבותיו,והקיבוצית

 לצורך זה מסרב הולצמן. יו של הצבר בספרות העברית החדשהלפולמוס סביב דימו שיר סיכוםשל 

קריאה החושפת ,  חתרנית בו  ומציע גם קריאה, בשירעצמו לאיחס הדובר לקרוא באופן חד משמעי את 

 רואה האם באמת? אבל האם באמת זהו כל הסיפור ":צברא העושר הרוחני תרבותי בו ניחן האת מלו

בותיים רעל עושר המשקעים הת, שהרי השיר כולו, לאו דווקא? עצמו הצבר הזה כחמור חמורותיים

אלו של הולצמן אוסיף  לדברים. )345' עמ, שם(. "הוא בבחינת התרסה כנגד דימוי החמור, המרוקמים בו

מל של למדנות אלא אף ס,  בימינוכמקובל בלשון הדבורה,  שהחמור איננו רק סמל הטפשות,את העובדה

; יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתיים: " כנאמר בברכת יעקב לבניו,הארץ הזוונשיאה עיקשת בעול 

  ).15 – 14' פס, ט"מ,בראשית" ( ויט שכמו לסבול ויהי למס עובדואת הארץ כי נעמהוירא מנוחה כי טוב 

  והרגשית של המשוררת כדאי לתת את הדעת לחוסר העקביות האידיאי,וכיוון שבשירה אנו עוסקים

. חיד והן כמיצגו של הכלל הן כי,)י בכלל"והחיים העבריים בא (האבות המייסדיםביחס לזיקתו כלפי 

 בעמדתו של המשורר ביחס למקומו ניתן להביא את שלושת השירים  לסתירות הפנימיותוכדוגמא

ים אלו  שיר).1984 (לחיות בארץ ישראלבספר " הימים מתקצרים"הפותחים את מחזור השירים 

, כלפי ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל, הולכת וגוברת, אירונית- מתאפיינים בביקורת נשכנית

  .)6, ז"כ, משלי ("נאמנים פצעי אוהב"על אף שניתן להכיל עליה את האמרה הידועה 

מותו  המציין את יום )68 – 67' עמ, שם ("ד"ד בתמוז תרס"כ" הראשון מבין השלושה הוא השיר 

". אם תרצו אין זו אגדה: " האלמותית הציוניתשל חוזה המדינה בנימין זאב הרצל לו מיוחסת האמירה
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 החלוצים ,לאחוז במגשימיו, מוחשית מאד את עצמת כוחו של החלום הציוניוהשיר מתאר בלשון ציורית 

מנגדם / הציבו, לקחו רובים/ הנואשים" : ממנועלהיקר יכולים  אין הם שגם ברצותם עד,יושבי הארץ

/ שדי להם, זרעי האבטיח: לשוא/ ,וירו, סרואו אבטיח ב, צלחומ-לא/ את החלום כמו כד חרס

סיומו של , ויחד עם זאת) שם (."והחלו במחזור חיים חדש/ קלטו את קילוחי המים ,בקצת עפר

יישבות שמקורה במחירו של חלום ההת, וברעמדת הדלנטיות באמשאיר ספק לגבי האמביווהשיר אינו 

 תעשה/ קי חלוםוקיה הם חארץ שחו":  למקום עצמום בשיר הופך להיות תכונה מהותיתהחלו. הציונית

 , השיר פותח אמנם בתיאור שפע מברקי הניחומים.)68' עמ (."מברקי הניחומים/ אבטיחים עד שיגיעו

מריר -ומו האירוניאך אין ספק שסי, י הדגול המנהיג הציונ,ששלחו היהודים על מותו בטרם עת של הרצל

 ופלים במאבקעל הנגם  ומכיל אותם , השיר מרחיב את תחולת משמעותם של מברקי הניחומיםשל

  . בארץ ישראל על ההתיישבות החלוציתההירואי

, המתאר) 70 – 69' עמ, שם (135"אחרי מאה שנות התיישבות"השיר הבא במחזור הוא השיר 

 שהיו בבחינת חידה לחלוצי המתיישבים ,ות בחיים בארץשור הקמוזרות שתי תופעות ביולוגיות, כביכול

, שגם בחדשי הקיץ הישראלי החמים ביותר ,החידה הראשונה היא חידת עלי שיח הצבר  .בארץ ישראל

 ההחידה השניי). 69' עמ (...",שנים ממיםועלי הצברים עודם מד, שכל הירק פס מעל האדמה"בזמן 

הם "... : בתנאים הבלתי אפשריים של הקיץ הישראלינוגעת לשרידותם והתרבותם של השבלולים

 אלא , וכך הם מצליחים לא רק לשרוד).שם(" ,שאין בהם אף צל של מים/ םאל גבעולים מתי נצמדים

בכל , את כל הברקנים והקוצים/ עד אשר לקראת הסתו הם מכסים": אף להתרבות בצורה מדהימה

  .)70 'עמ(."  בולדוזר או גלגלףשלא דרכה בו כ/ מקום

החידות הללו , שכן. הוא בעמדה האירונית המוסווית בו, כמו רבים משירי סיון, כוחו של השיר הזה

מקורו של שיח הצבר הוא דווקא במקסיקו , שכידוע, אף(נטיים בארץ ישראל הקשורות בחיים האות

ות אחרי מאה שנ" בארץ ישראל גם  העברייםביטוי לזרותם של המתיישביםהן למעשה ) 136הרחוקה

טענה זו נבנית .  הילידות האמיתית הנרמזת בשיר היא זו של תושביה הערביים של הארץ".התיישבות

מתאר הבית הראשון בשיר את לידתה של החידה הראשונה , למשל, כך. בשיר בדרכים מעודנות ומרומזות

 עברו/ ,שללמ, ן'בידג, על פני כפרים ערביים/ כשהיו הולכים בדרך אל מושבותיהם": עבור החלוצים

מובן שההצמדה המיתממת של שיחי הצבר לכפרים ). 69' עמ('  וגו"הצברים והשתאו-לארך משוכות

ולא , שנמחה במלחמת השחרור, ן'כשם שהזכרת שמו של הכפר הערבי בדג,  איננה מקרית דווקאהערביים

 ברורה  ורגשיתתפוליטי,  משרתת אמירה אידיאית,הישוב העברי שקם על חורבותיו, את שמו של בית דגן

. ישראל על פני זו העברית-נטיות של ההתיישבות הערבית בארץהראשוניות והאות, הקדימותבדבר 

 כמו"המשורר מתאר אותם . תחבולה דומה נוקט המשורר בתיאור השבלולים החידתיים בבית השני בשיר

                                                 
ציונית לראות בעליה - לאומית- על בסיס המוסכמה ההיסטורית, תםמן הס, י נעשה" חישוב מאה שנות ההתיישבות החלוצית בא 135

 . את תחילת ההתיישבות הלאומית החדשה בארץ ישראל1882- הראשונה שראשיתה ב
ובו תיאור פיוטי של גילגולי שיח הצבר , )68 – 67' עמ, 1991 ( אדוניסששיבץ אריה סיון ברומן" אילנות"גם השיר ,  וראה 136

  .בותו באקלים הישראלי המדבריממקסיקו לישראל והשתל
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ם ן השבלולים לחיים הערביי יוצר קישור מובהק ביובעזרת דימוי זה, )שם ("ֻמְקָטנֹות ָּכִפּיֹותהמוני 

  .137'התיישבות'חיים המבוססים על ילידות ולא על , בארץ ישראל

ים  של עלי הצבר ושל השבלולים בתנאי האקל והשרידותסיום השיר איננו פותר את חידות החיים

 המשורר עצמו המגלה, קרי,  המתבונן חושף את העובדה שהחידה היא בעיניהסיום, נהפוך הוא. הישראלי

  : י" באם ביחס לחיים האותנטייכביכול-  בורותואת

  

  אחרי מאה שנה של התיישבות בארץ ישראל

    )70' עמ        (                                         .איני יודע, מכל מקום, אני

 

) 70' עמ, לחיות בארץ ישראל" (מכירת חיסול ":"הימים מתקצרים"גם השיר השלישי במחזור 

הוא עושה זאת ביחס בניגוד לקודמו אלא ש, ן שאלה את אותנטיות הקיום הישראלי בארץמעמיד בסימ

 שכבר התברגן והחליף , ישראלנציג ההתיישבות העובדת בארץ, הדובר בשיר. לחיים המודרניים בישראל

, "ברושים", "מרחבי שדות"כאלו הקשורים ב', של פעם' חייו שואף להפטר מן הבתים סגנוןאת 

יש , היום, למי" : וכך מסתיים השיר."מכירת חיסול" שואף הוא להוציאם ל כןועל, )71' מע ("פרדס"

ודאי כדי לפרק וב, הם ירכשו את הבתים הנקובים לעיל/...הם, אולי, לערבים/ ?חפץ בבתים כאלה

גם בשיר זה הם סמל של יציבות הערבים ). שם( ." שיבואַהחֶֹרףלקראת , את חלקיהם/ רוולאג אותם

  .שאינו מתערער בחלוף הזמנים, אורח חיים ילידי אותנטילמסורת אבות ול נותונאמ

על ההתיישבות , "הימים מתקצרים"במחזור השירים , המבט הסרקסטי הזה של סיוןש אין ספק

פות של  ונותן עדי,ר העל הציוניהמיתוסים המרכזיים של סיפ חותר תחת ,ישראל-ארץ בהעברית החדשה

 של ,ציונית-פוסט יחס לסיון עמדה לי ניתן לא, ויחד עם זאת. בארץ בעבר ובהווהבכורה לילידות הערבית

ציונות כתנועה קולוניאליסטית המדכאת  את ה,באופן עקבי ושיטתי,  מציג ביצירתון שאין הואוכיו, ממש

  על אופן כינון הזהות הישראליתגם ביקורתו החריפה ביותר. 138ילידיה הטבעיים של הארץ, את הערבים

ילידיות של המשורר לזהותו המקומית היא העדות עצם הרגישויות ה, כן-על- יתר. פצעי אוהבא בבחינת הי

  .ישראל- לארץ העמוקההחותכת לזיקתו

                                                 
- מקובלת בספרות המחקר הסוציו, זה מקרוב באו, "מתיישבים"לבין , תושביו המקוריים של המקום, "ילידים" ההנגדה בין  137

 ).29' עמ, 2004(קימברלינג , למשל, וראו. תרבותית
מצד אחד הציונות מדמיינת באופן : זיתותנאראטיב  הציוני בשתי ח- במאמרו תוקף חבר את המטא). 1999(חבר , למשל,  וראו 138

' אחר'לאחר שייצרה לעצמה , מן הצד השני. ומונעת ממנו את זהותו ההיברידית המקורית' כנעני'חד ממדי ומשטיחה את היליד ה
ותי הפוליטי והמשמע, הקונקרטי' אחר'הצינות מייתרת את ה, על פי צרכיה האידיאולוגיים והרטוריים, כנעני כאובייקט לניכוס

 . הערבי–יותר במאבק על כינון הזהות בארץ 
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   דינאמיתזהות מקומית: סיכום 2.4

  

 ותהיסוד ( הבניית הזהות המקומית האופי השונה שלוכסיכום לפרק הנוכחי ברצוני לשוב ולהבליט את 

' גנוטייפ'חילופי ה. )ים המשתנותהיסוד (צירתו המוקדמת של סיון אל מול זו המאוחרת בי )יםהקבוע

אלא ,  אינם רק מהלך פואטי משמעותי,139בשלהי שנות החמישים של המאה הקודמת, ביצירתו של סיון

שיח הזהות .  של המשורר המובנית ביצירתוציה עמוקה בזהות הילידיתא ראשיתה של טרנספורמגם

 במונחי עולמות זה הוא מובעכאך כ,  בדרכו שלו,ילידי- אמנם ישראליקדמת של סיון הואביצירתו המו

סטות 'רטוריקה של פאתוס  וגבאמצעות , )תנאטוס-ארוס, רע- טוב,טומאה-הטוהר, חוץ-פנים(בינאריים 

 החוויה הישראלית המקומית שבו היא .מיתי קדום- מקראי- על עולם כנעני,  כאמור, הנשענות,גדולות

 ,על אחת כמה וכמה.  קונקרטית ומוגדרת טריטוריאלית במציאותכלל- בדרךלית מאד ואיננה מעוגנתכל

- עלייה היהודית מן התפוצות לארץ-  להגירה,לבינוי האומה,  לגלותשאין זו חוויה יהודית ואף זכר אין בה

  .הציונית- אומיתהחוויות המכוננים בשיח הזהות הלו עולם המושגים  כל,ב" וכיולמאבק על הארץ, ישראל

רווי ,  מורכב אך הוא,בסגנונו  של סיון הוא מינורי הרבה יותר המאוחרשיח הזהות, לעומת זאת

לא קול אחד של השבט ".  לאין ערוך מקודמו, בלשונו עשירואף, ימייםהתלבטויות וקונפליקטים פנ

קוליות וקיום -אלא רב",)1'  הע23' עמ, 2007( כלשונו של גורביץ ," המשכפל את עצמו.)ה. ש–הכנעני (

שכבות לשוניות בכתיבתו המאוחרת של סיון מהדהדות ). שם." (מרחקים פנימיים בתוך המקום וכלפיו

 יש בה ביטוי לקולות וזהויות מגוונים בחברה ; מכל הזמנים והתקופות)וגם זרות (והיסטוריות יהודיות

בשירתו , סים הגלויים והחשופיםהמיתו .המודרים מן השיח הציוני ההגמוניקולות גם הישראלית 

והם מוצאים את ביטויים , כמו עברו תהליך של הטמעה והפנמה ביצירתו המאוחרת, המוקדמת של סיון

, )מקומות ספציפיים הקשורים בזכרון האישי או הקולקטיבי(הן בתיאורי המקום , באופן מרומז ומינורי

  ). מעגלי-זמן מחזורי(והן בתיאורי הזמן 

 ולצידם , בצד עולם המושגים והמטאפורות הנעוצים בחוויה הגלותית, לארץ היהודיתירה חוויית ההג

,  של אריה סיוןבשלה-  המאוחרת ביצירתו המתפתח הם במוקד שיח הזהות, הישראלי המקומי'כרונוטופ'ה

יתרונו האידיאי והאמנותי של השיח המאוחר על קודמו הוא בהטרוגניות . במהלך עשרות שנות היצירה

פיה א בהיסטוריוגר המכונן לרצף האירועים,כביכול, מפריעיםביכולתו להכיל גם את הגורמים ה; ושל

מחיקת ,  קשיי השתלבותם של בני עדות המזרח במפעל הציוני,עלייתם של פליטי השואה לארץ :הציונית

ליך בתה, כך. 140דיכוי האוכלוסייה הערבית בשטחים הכבושים ועוד, ערביים במלחמת השחרורכפרים 

 של אריה סיון הופכת הזהות המקומית בכתיבתו, הנמשך לאורך עשרות שנות קיומה של מדינת ישראל

,  מורכבת)מיתית- א, או למצער (מיתית- לזהות אנטי,ית של משורר צעיר ומרדןממד- מזהות מיתית חד

    . עד עצם היום הזה ביצירתוהיא קיימתשכפי , פנים-רפלקסיבית ורבת

  

                                                 
 . ראו הפרק הקודם 139
חלקן . נדונו בפרק הנוכחי של חיבורי, כפי שהן משתקפות ביצירתו של אריה סיון, הללו בנראטיב הציוני' חריקות' לא כל ה 140

 .יעלו לדיון בפרקים הבאים
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  סיון המרחב העירוני ביצירת אריה: ם הגלויות לעיןהערי: פרק שלישי

  דרך נאותה לעמוד על טיבה של עיר היא לתהות כיצד אנשים"                                  

  )אלבר קאמי, הדבר(" כיצד הם אוהבים וכיצד הם מתים בה, עובדים בה                                   

  

את מוצ, כפי שהוצגה בפרקים הקודמים, ת של אריה סיון לזו המאוחרתההבחנה בין יצירתו המוקדמ

 הן , ביצירתו של סיוןכפי שאלו מיוצגים, ות הילידמיתוספניו השונים של את ביטויה המוחשי ביותר ב

שמושג הילידות מעלה על הדעת מרחבים , דא עקא.  שלה והן בתקופה המאוחרתאשיתבתקופת הר

  כל כךאיננו רחוק, אגב ש,דימוי ( חגורי אזור חלצייםדום בו משוטטים פראיםטבע פראי וקהומוגניים של 

נגזרת , לפחות ביצירתו הבשלה, של המשוררזהותו המקומית , בפועל .)כנענית של אריה סיוןמשירתו ה

, מצד אחד. מלאכותיים כאחד וטבעייםשיש בהם יסודות ,  הטרוגניים מאדממרחבים ממשיים ומדומיינים

 ואם – ומן העבר השני, עצים ופרחים , ונהרותימים, שדותוהנפרשים על פני הרים טבעיים דת נופי מול

, מודרניים-ניים מודרניים ופוסטא מרחבים אורב-  ביצירתו נשמרתההפרדה הזו לא תמיד, לדייק יותר

   .או הכפריים,  הבראשיתיים מאחיהם,כמכונני זהות מקומית, שאינם נופלים במאומה

 ,יצירתו הבשלה של אריה סיוןמאפיינים  את ה, רפלקסיביותהפוליפוניות וה  דווקא גילויי,יתר על כן

 בניגוד לדימוי ,שכן. רחב העירוני ביצירתו של המשוררמוצאים את ביטויים המובהק ביותר בעיצוב המ

  חיי שביקשה לשוב אל, הפרויקט הציוני הנתפס ברגיל כתנועה חלוצית שליהאגראר אופיו בדבר המקובל

 כהכרח , למצער, או,ת כמבצר הבורגנות המנוונבעוד שהעיר נתפסה בעיניה, 141כפר ואל עבודת האדמהה

יבים לה את  ומש, בנראטיב הציוני את עלבונה של העירמחקרי השנים האחרונות תובעים הרי ש,בל יגונה

, ה העשרים המחצית הראשונה של המא מן העבריתספרות באמנם. 142 החלוציתכבודה האבוד בהוויה

  הוא תמה מרכזיתבין אדם לאדמתו  האגרארי הקשר,ישראל-שירה העברית החדשה בארץובעיקר ב

 החלוצית  העירוניתאך גם להוויה, ) גלעדלאה גולדברג וזרובבל,  רחלחלקים נרחבים משירתב, למשל(

וגמת אברהם י ד"ואפילו משל גדולי השירה העברית החדשה בא, יים משלהייצוגים פואטחלוצית - והלא

  .143שלונסקי ונתן אלתרמן 

עיצוב המרחבים א ב של סיון מתגלמת דווק המאוחרת ביצירתו,אם כן,  הזהות המקומית 

 , בפרט,אביב וירושלים- והערים תל,)מגוון רחב של ערים בארץ ובעולםבאמצעות  ( בכללםהאורבאניי

  מובהקתכפריתבעלי אוריינטציה ' לדתשירי מו'ודאי שיצירתו של סיון משופעת ב, ודוק). להלן, כך-על(

אך אפילו בדיקה כמותית פשוטה תגלה עד כמה דומיננטי המרחב , )חלקם אף הוצגו בפרקים הקודמים(

 בפרק , ביצירת אריה סיון,מוקד עיוני בזהמרחב מוד וע, על כן אשר .144העירוני ביצירתו של אריה סיון

  .השלישי בחיבורי

                                                 
 )359 – 351' עמ; 254 – 252' עמ; 40  - 35' עמ, 1997(היריעה של עוז אלמוג -מחקרו עב, למשל, וראו 141
 ).2001(פרק המבוא בספרם של שביט וביגר , למשל, וראו 142
אך בהקשר זה קשה שלא להיזכר דווקא בפזמונו האלמותי של לוין ). 1991(אביב ראו אצל מירון -על ראשיתה של שירת תל 143

 .תל אביבית- עט כולו כתוב ברוח חלוציתשכמ, "מי יבנה בית"קיפניס מראשית שנות השלושים של המאה שחלפה 
לוי - ראו אצל מנדה, והשימוש הראוי בכל אחד מהמושגים' מרחב'ל' מקום'דיון סמאנטי מפורט בשאלת החפיפה המושגית בין  144

 ).27 – 26' עמ, 2002(
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   והיסטורייםורטייםהיבטים תיא: תחושת המקום 3.1

  

 ביצירתו )או הקטנה(יסודית יותר של דרכי ייצוגה ואופני הנכחתה של העיר הגדולה לצורך בחינה 

) sense of place(' תחושת המקום' כדאי לשוב ולהידרש בצורה מעמיקה יותר למושג ,של אריה סיון

למושג . Walter, 1977)( דוגמת אלו של וולטר פנומנולוגיים-הרווח במחקרי המקום הגיאוגרפיים

 'תחושת המקום'. הוא מנוצל בדרכים שונות על ידי דוברים שונים, ולמעשה, פנים רבות' תחושת המקום'

  ממשיים תכונות או מאפייניםלייצג, כלומר, ת הגיאוגרפיים עצמםאת המקומו, גיסא-מחד, לאפייןעשויה 

, בהיבטיו הסובייקטיביים, עשוי המושג, מאידך גיסא. על סגולותיו הייחודיות, כשלעצמושל המקום 

ס הרגשי של  את התפיסה והיחאלא, של המקום עצמו' אובייקטיביים'הלאו דווקא את מאפייניו , לבטא

מקום איננו רק עובדה שיש : "Tuan, Yi-Fu)(טואן - פו-כלשונו של הגיאוגרף יי ,והאדם כלפי-בני

ולהבינה מתוך נקודות המבט ות שיש להבהירה אלא גם מציא, להסבירה במסגרת הרחבה יותר של חלל

באה לידי ביטוי ההבחנה בין ) 28 - 22'  עמ2007( אצל גורביץ .145"של האנשים המעניקים לה משמעות

ומנולוגיים באמצעות ההנגדה בין פנ-של מקום מוגדר לבין אלו הסובייקטיביים' אובייקטיביים'ייצוגיו ה

,  משמעויותעולם של"כ, )'המקום הגדול'או  ('המקום'בין ל , )'המקום הקטן'או  (הממשי, הריאלי המקום

  .146 למקומו,יליד כלומר ה,ל בן הארץבכל הנוגע ליחסו ש, )23' עמ, שם" (זיכרון ואמונה, של שפה

, האדרת הקשר בין אדם ומקומו של  טיבייםפוזי לצרכים 'תחושת המקום ' מנוצל המושג, בדרך כלל

  ואימהתחושת המקום עשויה להופיע גם בהקשר לרגשות שליליים כמו פחדאך , וחיזוק הזהות המקומית

 עבור וולטר  .Tuan, Yi-Fu, 1980) (ב" וכיוהיסטוריים, מיסטיים, מפני המקום בהקשרים דתיים

)Walter, 1977, p. 1 – 5 (בין היחס המינון הנכון ו  האיזון היא זו השומרת עלחושת מקום אותנטיתת

איבדה החברה המערבית המודרנית את , לטענתו.  לבין ראייתו השכלתנית והמפוכחת,מקוםהרגשי כלפי ה

לבין ראיה , מקוםהערכיות של -היכולת לשמר את הקשר בין משמעויותיו הריגושיות והסימבוליות

כי ) ibid, p. 21(עוד טוען וולטר  .).2ibid, p(   של המקום ושימושיותליסטיאופונקציונשכלתנית 

, זיכרונות, משמעויותכלומר לכזה הכרוך ב, 'מקום'ל, או של אתר כלשהו במרחב, רחב סתמיהפיכתו של מ

יתר על . כרוכה בהתנסות בלתי אמצעית בו, הן של היחיד והן של הקולקטיב, ורגשות, דמיונות, דימויים

  :וולטר של ובלשונו.  בלעדי ההתנסות האנושית החווה אותו לחלוטיןהמקום הוא חסר משמעות רגשית, כן

  

A place has no feelings apart from human experience there. But a place is a location 

of experience. It evokes and organizes memories, images, feelings, sentiments, 

meanings, and the work of imagination. (ibid, p. 21).                                 .                   

                                                                                             

                                                 
 Kenneth R. Olwig, 2001, p. 93 וראו אצל  145
  ).26 – 9' עמ, 2007(ראו אצל שוורץ , ת בספרות העברית החדשה פיתוח ההבחנה לצרכי גיבוש מאפייני הזהות המקומי 146
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תיאורי מקומות ש  הרי,תיהמקומועל עושר  , במאה העשריםובאשר לספרות העברית הארצישראלית

ובדרך כלל שרתו , )21' עמ, 1998, ןגוברי(ספציפיים אופייניים הן לספרות היישוב והן לספרות המדינה 

ובכללה , אליתרצישרהמקום הא-  ספרות,יתר על כן. צרכיהם האידיאולוגיים של מחבריהםהללו את 

 הזהות הבנייתמאמצי  לש המובהקים גילויים אחד התהוו הי,לאורך המאה העשרים, השירה הישראלית

' עמ, 2007, גורביץ(ישן -ישראלי החדשהרגשית עם המקום  הזדהות יביטויערוץ לו,  החדשההישראלית

יות של הנראטיב הציוני בקרב  שאין מדובר במהלך הטמעה רציף וחסר פנ,ברור , יחד עם זאת.)58 - 44

שכן הספרות הישראלית במיטבה לא הייתה ספרות מגויסת בשרות ,  הספרות העבריתצרכני

הוא עניין סבוך  ישראל בארץ ישראל  של עםלידה מחדשסיפור ה , נהפוך הוא.האידיאולוגיה הציונית

 יותר מכל טקסט היסטורי או ,הספרות העברית לבטא מורכבותו מיטיבה  ודווקא את,ובעייתי

    .147אידיאולוגי

  

   בפרט,וביצירתו של אריה סיון,  בכלל,המרחב האורבאני בספרות 3.2

  

 3p. , 1960 (The Image of the City(בספרו (Kevin Lynch) ' ניסט קווין לינץאהאורב

, התופעות,  באמצעות שפע הדמויות-   במיוחד בכרך הסואן- מאפיין את דינאמיקת החיים העירוניים

ולתו הרבה מעבר ליכ, בכל רגע נתון, מצטלבים זה בזה, הריחות החותכים זה את זהוהקולות , המראות

במידה , )legible ('קריא ' מרחב,בכל זאת, של המרחב העירוני היותו .אחת- של בן תמותה להכילם בבת

 ,הזה הדינאמי וויזואלי-אודיו לארגן את השפע ה של זה קשורה ביכולתו, עבור בן העיר,זו או אחרת

  .בתבנית קוהרנטית ובעלת משמעות עבורו

טוען כי ) 114 - 113' עמ, 2000" (לקרוא את העיר"לוי שבמאמרו - עודד מנדהבעקבותיו הולך גם

זוויות , מהירויות ומקצבים, השתנות מתמדת, תנועה, אנשים, אבזרים: בעיר הפועלים 'כוחות'ריבוי ה

תמונה עירונית מובחנת ובעלת קוטע המקשה על המתבונן בהבניית יוצרים חזיון מ, ונקודות ציון במרחב

 'לביית, 'להכיל את המרחב האורבאני הסוער מנסה הטקסט הספרותי ,ובכל זאת.  גבוההרמת שקיפות

/ הגמלים/ אמי הדואגה יצאה אל"(אל תוך הספר , בשלמותו או בחלקיו, ולהכניסו, שוןאותו בכוח הל

צהובי / אל בין דפי ספרים/ שתי כונניות חומות/ כולם אל/ הכניסה את/ השתיקה ענבלם

  ).9' עמ, 1963 (שירי שריון כך אריה סיון בספרו )"תעלומות

יא גם המוטיב המרכזי במאמרו הידוע של  והגירוי העצבי המתמיד במרחב העירוני הכאוסתחושת ה

The Metropolis and Mental Lifeגיאורג זימל 
ערב מ מורכבת, כך זימל, העירוניתהטריטוריה . 148

 ואינם מניחים לו לשקוט על ,קולות המסתערים על חושיו של האדם העירוניו  מראות שברי שלרב

אלא גם מאבק על שפיותו , כלכלי- מאבק פיזיאינו רק , אפוא, על שרידותומאבקו של בן העיר . שמריו

 .כנגד ההסתערות הבלתי פוסקת של שפעת המראות והקולות המפוצלים על חושיו, המנטאלית

                                                 
לאחרונה ראו אור בנושא מחקריהם המקיפים  של . ביקורת הספרות העברית החדשה עסקה כמובן בהרחבה בסוגיות אלה. 147

 ).2009(ונוימן ) 2009(לאור ; )2007(שוורץ ; )2006(הולצמן 
  .2007, )עורך(לוי - וראו מנדה, חיבורו של זימל תורגם לאחרונה לעברית    148
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, 2002( מציג מנדה לוי ,1945 – 1864: החוויה האורבאנית בסיפורת העבריתבמחקרו המקיף על 

אלא שמחקרים אלו נוגעים , פרותשורה של מחקרים מרכזיים העוסקים בקשר שבין העיר והס) 7' עמ

ה של העיר וכמעט שאין מחקרים הנוגעים בייצוג, לספרות האנגלית והאמריקאית, לוי- כך מנדה, בעיקר

 , כלשונו,"מחשבה האורבנית"לוי עוסקים ביסודם ב-המחקרים שמציג מנדה. 149הגדולה בספרות העברית

שכן הספרות הנדרשת לשאלה בדבר , וגייםסוציול-הסוציולוגיים והפסיכוטיה על היב ,)54' עמ, שם(

משמעות החיים במציאות האורבאנית מעמידה במרכזה שאלות דוגמת מקומה של הדמות העירונית 

דרכים , עירוניים-המרחב העירוני בהשוואה למרחבים לא, ערכי נפשה לנוכח המציאות העירוניתומ

  . ועוד של העיר ביצירת הספרות תפקידה, לשוניות לאפיונה של העיר

בתחום , ליהאן כדאי במיוחד להתעכב על מחקרו של ,)2002 ( שמציג מנדה לויהחיבוריםמבין 

שקדמו ,  אשר אינו מסתפק בסקירת המחקרים התיאורטיים,)Lehan, 1998, p. 8 (המחשבה האורבאנית

ית  האורבאנהחוויה מנתח את ההקבלות בין הדרך בה המחקר הסוציולוגי המובנה אלא עומד על ,לו

שתי צורות הכתיבה השונות כל כך במהותן ש , מסתבר. לבין הדרך בה הספרות עושה זאת,לסוגיה

ציה של א ניתן לאינטגרובלתי, לא רציף, קטוע, 'פוליפוני'בתפיסתן את המרחב העירוני כמרחב שותפות 

כל , ורבאני הא הספרות היפה מנסות להכניס סדר בכאוס והןהן המחקר המדעי, ובכל זאת. מי החושיםרש

  .אחת בדרכה שלה

 של ערים )local history(מקומית ההיסטוריה  ה,קרי, המרחב העירוני הספציפי חקר, זאת ועוד

 הוא מהלך ההולך וקונה לו אחיזה במחקר , שלהןתספרותי-תהתרבותיה  הגיאוגרפיתיעוד בצד ,מוגדרות

ומחקרים המתפרסמים אורים קומי זוכה לשפע של תי המ העירוניהמרחב. 150 המודרניותיהאורבאנ

 המרחב  תושביהזדהות שביןואלו מהווים גורם חשוב ביצירת הזהות וה, בספרים ובכתבי עת ספציפיים

 עצמה מחזיקה כיום מדפי ספרים  את כל ספריה בישראל המכבדת.מקומם לבין ני המסויםאהאורב

 בחובן מורשת ה הנושאותאו כאל/ו,  לגדולות שבהןובמיוחד,  בישראל ספציפיותהמוקדשים לערים

. רחובות ואחרות, תקוה-פתח, צפת, חיפה, אביב-תל,  ירושליםבותית היסטורית ארוכת שנים דוגמתתר

,  למושאי מחקרו בזהירות רבהלהתייחס,  מן הסתם,חייב  הללושל כל אחת מן הערים' חוקר המקומי'ה

, במידה לא פחותהמכירים את מקומם , או לפחות הותיקים שבהן,  הוא כותבכיוון שתושבי הערים עליהן

  . מן החוקר המלומד,ולעיתים אף יותר

מוקד באו ,  המעמיד במרכז יצירתו-למשל ,  אריה סיון-  נה הזו חייו של המשוררימן הבח, לכאורה

שכן ,  הם קלים יותר, שלוורות בביוגרפיה הממשית או המדומיינת הקשמסוימותערים , חלקים ממנה

שדווקא אותה , עקאדא . אובייקטיביים של מושאי כתיבתו לייצוגים מהימנים ור איננו נדרשהמשור

  ומוכר אל מול מערך מבוסס מעמידה אותו,רר של המשו הפיוטיתכתיבתויסוד  שב,'ליצנציה פואטיקה'

מכלול של ייצוגי עבר מול  , כלומר, של קהילתו הטבועים עמוק בזיכרון הקולקטיבי מקובליםשל דימויים

                                                 
  ). 1998(בספרה של נורית גוברין " דרכי עיצובן של ערים על מפת הספרות העברית: גיאוגרפיה ספרותית: " חריג הוא הפרק149
באשר להיסטוריה ולתרבות ). 1998(גוברין ; )1991(מירון; )ה"תשמ(כהן - יקותיאלי, למשל, ראו' ספרות המקומית'באשר ל 150

 Finberg &Skippחיבורם של פיינברג וסקיפ ). 2007(הלמן ; )2001(שביט וביגר , למשל, אביב ראו- של תל' יםמקומי'ה

 . 'היסטוריה המקומית'תיאורטיים של ה-  מהווה דוגמא לעיסוק בהיבטים מושגיים (1967)
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רך כלל של תושבי המדינה ובד -  תושבי העירצעות מסורות חיות של נאצר ונוצר באמ,שהתרקם

   .)מקרי מבחן מובהקיםאביב וירושלים הם -תל(עליה הוא משורר  -בכללותה 

בהיבטיו הדיאכרוניים זהו  . מרכזיני ביצירתו של אריה סיון הוא מהלךאהמהלך האורב ש,אין ספק

  כתיבהלאורך חמישים שנות, התמאטיות והצורניות, נה את פניוההולך ומתגוון ומש  דינאמימהלך

  ביצירתואורבאניתהחוויה ה ש, ויחד עם זאת חשוב להבהיר,יה של המאה העשריםיבמחצית השנ

 על מאפייניו הקונוונציונאליים בתרבות  הסואןשל הכרך המודרני זו  בהכרחאיננה , של סיוןהספרותית

 ,כלכליים-שינויים חברתיים, עה מתמדת תנו,טכנולוגיה מתקדמת ,תיעוש, המוניות, הגירה ,קרי, המערב

 - בגורלו של היחיד הבודד , בדרך כלל ,מבטו של סיון כאמן מתמקד, נהפוך הוא. 151ב" אנושי וכיוניכור

ביצירתו המאוחרת של סיון זו .  בטריטוריה עירונית מוגדרת,או נע,  המצוי– ר עצמולרוב זהו המשור

 שיש ,רחובות או מקומות אחרים, והיא כוללת שמות ערים, )naming (רה תהליכי שיוםטריטוריה שעב

  .אוניברסאלית כאחתו  פרטיתחוויה אנושיתל ביטוי, מנקודת מבטו של המשורר, בהם

שיר אהבה ("המוקדמת של אריה סיון  ביצירתו  כבראזכור מפורש של עיר מוגדרת מופיע אמנם

 ב העירוני הממשי שייכים לתקופהאך גילויי המרח, )57 - 56'  עמ1953, פמליה ,"נערה ירושלמית

 לדיון . בה תופסת  עיר הולדתו תל אביב את המקום המרכזי,ביצירתו של סיוןהבשלה ו המאוחרת

  נקדים כאן,היסטוריוה  האידיאי מיקומו גם בהקשרולצורך, אביב ביצירתו של אריה סיון- האנאליטי בתל

אודות מעמדה המיוחד של תל אביב בהיסטוריה של ) 19' עמ, 2001(גר את דבריהם של שביט ובי

הנסיבות ההיסטוריות המיוחדות של התפתחות היישוב היהודי החדש : "י"שבות העברית החדשה באיההתי

. ישראל העניקו לרעיון של הקמת עיר יהודית חדשה ולתוצאותיו משמעות לאומית רבה ורחבה-רץאב

והיותה עיר שצמחה ', חלום שהפך לעיר'או ', עיר שקמה מן החולות', 'שונההעיר העברית הרא'היותה 

, פינה בתולדות היישוב-אביב לאבן-הפכו את תל,  יחד עם היישוב היהודי החדש ועם המדינהוהתפתחה

  ."ישראל-ולאחר מכן בתולדות מדינת

 Barbara E. Mann: A Place in History : משמעותי ראוי גם ספרה של ברברה מאןלציון

בו משרטטת המחברת מעין , הראשון מסוגו בשפה האנגלית, תרבותי-  גיאו זהו מחקר.(2006)

בכמה מאתריה המרכזיים באמצעות שיטוט , של העיר העברית הראשונהספרותית - היסטוריתמיתוגראפיה 

מבט , צדםוב, הרברט סמואל' רח, כיכר רבין, בית הקברות הישן ברחוב טרומפלדור:  דוגמת,אביב- תל של

ברברה מאן בוחרת לספר את . כמכונני זהותו של המרכז, אנאליטי על שוליה הפריפריאליים של העיר

או נתוניה הכלכליים , לא באמצעות הפן החברתי שלה, אביב במאה שנותיה-סיפורה של תל

אן בספרה עומדת מ .אלא באמצעות ההיסטוריה והספרות של מקומות ספציפיים בתוכה, והדמוגראפיים

-אביב בספרות העברית- באמצעות ייצוגיה של תל, לעניינינו (על דרכי הבנייתה של תרבות אורבאנית

שיש בה משום חיבור בין זכרונות העבר הגלותי האירופאי עם אוריינטאציה מודרניסטית של , )הישראלית

יון המבני בין כינון אך ניתן לעמוד על הדמ, אריה סיון אמנם איננו נזכר בספרה של מאן. המרחב העירוני

ועל כך  (אצל מאן ואצל סיון, אביביים- התל באתרים,כמעט-פיזי ה,הזהות המקומית באמצעות השיטוט

                                                 
  .צגות בחבורי זהחלקן מיו. לוי- בעבודותיו של עודד מנדה, למשל, על פניו הטיפוסיות של הכרך הסואן ראו 151
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העיר לחשוף את ייחודה של  Mann) (של מאןהרצון :  ביניהםכמו גם על השוני הבולט, )בהמשך חיבורי

  והאסוציאציות עולם החוויותאל מול, וריתהציבהיסטורית והספרותית ה האביב באמצעות הספיר-תל

  .אביב-  תלבזיקתו אל עיר הולדתו,  של אריה סיוןהפרטי

  

   של אריה סיון הספרותיתיצירתו ב מקומיתמכוננת זהותאביב כ-תל 3.3

  

 השנה בה 1950ובה הוא חי עד לשנת , )1929,  באוגוסט4(אביב -יליד תל, כידוע, אריה סיון הוא

 1954בשנת (אביב - ון לא חזר עוד להתגורר בתלסי. לצרכי לימודיםהתיק את מקום מגוריו לירושלים 

נופיה השונים של ,  למרות זאת).עיר מגוריו עד היום, השרון- ברמת ועבר לגור  עם עתידההוא התחתן

לא תהיה זו , יתר על כן. 152 משלהי שנות החמישים ועד לימינו אלו, בכתיבתו מלווים אותואביב-  תלהעיר

-  תל בין אם מדובר בעיר,153אביב היא אולי התמה המרכזית ביצירתו של אריה סיון-הפרזה לטעון שתל

 מיתולוגיתה ומדומיינתה ובין אם מדובר בעיר ,בניניה ואתריה השונים,  על רחובותיה הפיסיתאביב

 דוגמת  להצגת באמצעות פריטי נוף מטונימייםמיוה אביב- בתל או,)למעשה מזוגות שתי המגמות זו בזו(

  .)חוף הים(או השילוב שביניהם חול ה, הים

ניתן . החיבור הנוסטאלגי בין המשורר לבין עיר הולדתו מלווה את כתיבתו של אריה סיון לכל אורכה

כמו גם , אביב- של שירים המוקדשים לעיר תללזהות כמעט בכל אחד מקובצי שיריו חטיבות שלמות 

,  מרצף גדול של ערים שבהם מבקר המשורראביב היא אפוא חלק-תל "). להלן,ועל כך( .לערים אחרות

שאליהם הוא , בעקבות יצירות ונופים, במסעותיו בעקבות דמויות קרובות ללבו, בגופו ממש או בדמיון

 גם הרומן ).12' עמ, 1997, וייכרט." (ישראל-מנופיה של ארץ, אביב-מתגעגע מרחובותיה של תל

: אביב בשני זמנים שונים- מתרחשת כולה בתלאביבי מובהק ועלילתו-הוא רומן תל) 1992 (אדוניס

אביב במהלך מלחמת -בתל, בן דמותו של אריה סיון, סיפור המסגרת הוא סיפור ביקורו של המספר

 בראשית אביב- אף היא בתלמתרחשת, העיקרי ברומןו ועלילת הסיפור הפנימי, )1991(נה המפרץ הראשו

) site( ניתן לראות בברור כיצד מסייע כל אתר ,ומה שחשוב יותר. שנות השלושים של המאה העשרים

  . בהבניית זהותו המקומית של המחברבעיר ) location(ומקום 

 בכתיבתו של סיון עמדה כבר ביקורת כמכוננת זהות מקומית, אביב-על מרכזיותה של העיר תל

 לך בפניםנופל  בקובץ משבח את שירי סיון) 1976(גבריאל מוקד , למשל, כך. הספרות הרצנזיאלית

                                                 
של אריה סיון הם חיוץ של נופיה הממשיים של עיר ") כנענית"ה( בהחלט ייתכן שתיאורי הנוף הרבים בשירתו המוקדמת  152

אך קשה למצוא לכך סימוכין של ממש בשל האופי ההיפרבולי והאקספרסיבי  של כתיבתו של סיון בראשית שנות , הולדתו
 .החמישים של המאה הקודמת

העיר שירים על "סיון ובראשן הוא מעמיד מציין חמש מגמות תמאטיות מרכזיות בשירתו הבשלה של ) 1994(יכרט ירפי ו 153

בעיקר : "מציין את נטייתו של סיון לעסוק) 2001( גם אופנהיימר ".א במלחמת העולם השניה"א בהווה ועל הילדות בת"ת
  ".אביביות- בתמונות תל
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- כתובותמותיולסכללא שיעבוד לאידיאולוגיות מוגדרות ", כלשונו ,"הנוף האנושי" על ייצוגי )1976(

נס ", כך-כל" תמונתי"כדוגמה ייצוגית ליצירות מהסוג האחרון יכול לשמש השיר היפה וה"... "מראש

, תמיות את רחוב דיזנגוףבלי הרף וגואל מס, החלבן רוזנברג, שבמסגרתו מתנועע גיבורו, "ביריד המזרח

 ....",אביב נהפך עוד פעם לממלכה מיתולוגית נפלאה-הירקון ושדרות הקרן הקיימת וצפון תל, יהודה-בן

מבודד את דור וסיון כמשוררים המצטיינים בנאמנות ' לקראת'בדבריו על חבורת ) 1982(גם שלום רצבי 

נה כסמל לארץ כולה ויותר מכך כמחוז אביב הקט-אצל שניהם נתפסת תל: "למקום ולנוף הישראליים

  ".לגיהאגעגועים ונוסט

לחיות על ) 1984(זיוה שמיר  בדבריה של ,וראטיבי דווקא' מקבלת גוון פז הזוהמגמה הנוסטאלגית 

ששררה בעיר העברית , אידיליה-כמה שירי הספר מתארים את הפסוודו: " מאותה שנהישראל- בארץ

ובראש ובראשונה כדי ,  שבאו לבנות את העיר'קפיטליסטים'ל הבעיקר בדמיונם ש, ונה בראשיתההראש

כתבנית יסוד בשירתו של  המציין את תודעת המחסור והאבדן ,)1989(גם אילן שיינפלד ". להיבנות בה

 מכיוון אחר תוקף ".מפלט ארעי כוזב"אביב סוג של - רואה בשירת הנוסטאלגיה לילדות בתל,אריה סיון

הווי ודמויות עירוניות ששלה " את שירתו האורבאנית של סיון בטענה ש)2001 (יוחאי אופנהיימר

מזיכרונות ילדותו סימלו בצורה פשוטה ואפילו פשטנית עמדה שלא דרשה להפוך את החומרים הללו 

  ."ליתאאף לא למייצגי מציאות אנושית אוניברס, לבעלי עומק

 דווקא את ,מציין אופנהיימר, שנהאותה שראה אור ב, ערבון  הספר עלאותו מאמרב,  יחד עם זאת

ממי , של סיון, המודעת לעצמהאו הילידות , א של אריה סיון כמייצגת את מגמת ההיבדלות"שירת ת

נטייתו של סיון : " נתן זךהלוא הוא, 'דור המדינה'שנתפס בביקורת הספרות כמשורר המוביל בשירת 

קשר בין המקום הציבורי לאוטוביוגרפיה ול, אביביות- בעיקר בתמונות תל, לעסוק בחומרים מקומיים

 ואחתום בדבריה ."ינה את זךאפי שאפימלמדת על התרחקותו משירה נטולת מקום וזמן ביוגר, הפרטית

צמחה ,  על נאמנותו של אריה סיון לעיר הולדתו גם לאחר ששינתה פניה)2002 (של סבינה מסג

ירות בתי הקומות שלה כשהוא מקרין על ק 'הגדולה'אביב -כשהוא ממשיך לאהוב את תל..: ".והתפתחה

   ."בהשלמה,  בלי צער משתק– של שנות הארבעים 'הקטנה'אביב - את תל

  

   באבי-ים וחול בתל  13.3.

  

כדאי לפתוח בדרך בה ,  של אריה סיון ביחס לעיר הולדתוsense of place)(' תחושת המקום'את 

תמונות מדומיינות מילדותו המוקדמת של סיון . אביב-על חוף ימה של תלכילד הוא משחזר את חוויותיו 

 7' עמ, 1963 (שירי שריוןהפותח את הקובץ " פרטים אוטוביוגרפיים" במחזור השירים  כברניתן לזהות

ימי  את ,במבט נוסטאלגי,  משחזר המשורר,)המחזור הוא בן ארבעה שירים(ל  למש'בשיר ב). 11 -

  הנבניתחלומית-כמציאות אגדיתהמשורר  מעצב  ילדותואת .'אביב הקטנה-תל'הבראשית של משפחתו ב

כך  .בראשית שנות השלושים העירחולותיה הלבנים של הגלים ו, הים: אביב- של תלמחומריה הייצוגיים

הים והחולות , אגב .אביביים- ולזמן התלשייכות למקוםו  ילידות מדומיינתהופכת הילדות לסמל של
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 אלא, לא רק ביצירתו של אריה סיון ,אביב-יפיים הבולטים של תלהם שניים ממאפייניה הארכיט הלבנים

  : 154 של העירספרות העשורים הראשונים לקיומהכלל ב

  

  בעואבא הקים לנו צריף מר

  מארבע חביות שפלטו הגלים

  ּוִמּכֶֹפר ִמְּׁשָבִרים

  שהביא לו הים

  

  ִאפשרזה הים אשר 

  בהביאו, את עצם קיומי

   אלמוליַדיאת 

  םחולותיו הלבני

  הרדים אותי בערבים

  גליו-ְּדִכיבזמר ערש 

  ולא שכח אפילו פעם 

  .לכפוַתילנשק 

-  - - -  

 :'חורבן הבית'סיום השיר המתאר את .  בסיומו גם אלגית להיותהופכת בשיר לגיתאהנימה הנוסט

 הטון הרגשני.  חזרה את מתנתוחביות ולוקחבו גורף הים את ארבע ה) 9' עמ, שם ("רפי אחדוח בליל"

פרקי : במו ידיו ,1951משנת ,  הידוע של משה שמירפרו גם מכוח האלוזיה לפתיחת סמתחזקשיר ב

, 1990, עובד-עם" (שהים פלטה, בחבית מצאנו אותך: " אבא היה אומר-  -  -.אליק נולד מן הים: "אליק

  .)9' עמ

מדי חודש ": ב שוב ושו,בכל שנה,  והוא שב אליו,נולד מן הים כמי שעצמו אתמסמן אריה סיון כך  

שוב ברחובות " (."ִאּמֹו-ֵמי על ֻעָּברלהיות / שאבוא בו שוב, לושקט וכח, מחכה לי/ אוקטובר הים

אביב מככבים בעוד רבים -ובמיוחד אלו של תל,  הים וחופיו. 155)50' עמ, 1981, אישרורים, "ההם

 זֹוט: "... לבין רחם האםאת הקשר הפרוידיאני הידוע בין הים, בחלקם, משיריו של אריה סיון ומחזקים

ככה התהפכתי בה / ,הייתי אפוף באמי, אל נכון, כך. דרך-נותנת/ אוסף אותי אליו בחמימות/ הים

  ).36' עמ, אישרורים, "נוח על שפת הים- נכתב בכסא ("."צאתי מרחם /לפני

                                                 
 – 32' עמ, ה"תשמ(כהן - אביב ראו אצל יקותיאלי- ועל הדינאמיקה של דימויי המרחב העירוני בתל על ארכיטיפים לוקאליים  154
 ).  2007(הלמן , )2001(שביט וביגר , )1991(מירון , )60

 הים בתרבות העברית: אל החוף המקווהלעמדתו הנחרצת של חנן חבר בספרו מעניין להשוות את יחסו של סיון לים  155

מה : "...המציג את הפרוייקט הציוני כמהלך הדרת הים אל השוליים של הזהות הלאומית) 2007 (ודרניתובספרות העברית המ
הטריטוריה היבשתית היא העקרון המכונן . שחשוב בנראטיב ההגירה הציוני הוא לא הים אלא עצם המעבר ממנו אל הטריטוריה

חמוטל צמיר ). 10' עמ, שם." (ובכלל זה הים, פור מעברולכן כל מה שמוליך אליה הוא בבחינת סי, של הלאומיות המודרנית
כפי שהוא משתקף בסיפורת העידן , מחזיקה בעמדה שונה לחלוטין אודות מקומו של הים בנראטיב הציוני) 107' עמ, 2008(

וך של התשוקה למחוק את העבר הגלותי ולהפ, הריבונית, הלידה מן הים היא אפוא הגרסה החדשה: "שלאחר הקמת המדינה
 בדיוק ברגע שבו זו מוגשמת ובזכות – התשוקה להיוולד מן האדמה –והיא מחליפה את הגרסה הראשונה שלה , לילידים

  .עמדתו של אריה סיון ביצירתו הבשלה איננה הולמת את הרדיקאליות המשתמעת משתי העמדות דלעיל.". הגשמתה
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, "ערשי בים (""מאיי הים הקדמוני"באותו הקובץ מדמה המשורר את עצמו לעוף הדודו האגדי  

.  עדיין שומר אמונים לים, שלאחר חמישים שנה,ן שהוא היחיד מבין חבריווכיו, )38' עמ, אישרורים

 על הפואטיקה המועדפת )'לקראת'(בתוך כדי כך הוא אפילו שולח עקיצה קלה כלפי בני חבורתו לשעבר 

ההדגשה , שם ("ְך זַ  ְּבֶאֶתראולי / או באויר, אולי ביבשה; אינם במים עוד"הם  ועל כך ש,עליהם היום

/ ידיים חזקות וגם רכות/ ַרֲעָנָנה ַּבָּים ַעְרִׂשי":  את עצמו מתאר הדובר כך,בכל מקרהו). .ה. ש-שלי 

לפני / מאז נכנסתי אל הים הזה לראשונה/ ַהָׁשֶוה ַּבֶּקֶצבתופסות ומניעות אותי / כידי אומנת איתנה

' פס ,' אש"שיה" (אף ערשנו רעננה: "רים בולטת בשיר האלוזיה לשיר השי.)שם (."שנה כחמישים

   .לקשר בין המשורר לבין הים, ואולי אירוני משהו,  ארוטיממדהמקנה ) 15

  בתוך היטב משתלב,של סיון' שירת הים' בחלק ניכר מ הנרקם,במהותוהסיפור האישי האדיפאלי  

וני המפעל הצין חלק משהיא כמוב, המיתולוגיה הידועה של בניית העיר העברית הראשונה בארץ ישראל

 ריקים/ בעשר כבר חזרו/ ,אל צליל הפעמון/ קשורים בחוט אחד/ מחלומי/ הגמלים יצאו": הכולל

 ). 9 – 8' עמ, שירי שריון, "פרטים אוטוביוגרפיים ("."במערבל בטון/ אשר נגרס עד דק/ ממטענם

 מערך יחסי הכוחות בין  אינו אלא פרט בתוך,אביב-אלא שגם הגילום בחלום של מפעל הבנייה של תל

/ הגמלים/ הדואגה יצאה אל/ אמי":  המנווטת עבורו את העולם הסובב אותו לבין אמוהילד- המשורר

צהובי / אל בין דפי ספרים/ שתי כונניות חומות/  אל כולם/הכניסה את/ השתיקה ענבלם

   )שם( ."ולממלכות הח/  אלָהַאּצֹותאל ארץ / הניחה לי לצאת/ ככלות הכול/ ורק/ תעלומות

עד "בשיר . 156 בשירתו של אריה סיון,הים כערש הילדות- אלא גם לחול,מעמד מיוחד יש לא רק לים

האדמה מצטיירת מתוך .  השוואה בין האדמה לבין החול המשורר עורך)65' עמ, 1989, כף הקלע" (חול

) שם (";האף לא בלהט החמ/ כדי להעיר אותה מתנומתה אין די באור"השיר כמי ששנתה כבדה ו

 רנה .)שם (".שלוח לגלגול הבא/  בודהיסט צהוב;החול שנתו קלה ואולי אינו ישן בכלל"לעומתה 

: רואה באנאלוגיה הניגודית בין האדמה לחול ביטוי לשתי דרכי חיים שונות) 28' עמ, 1990(ליטוין 

זוהי דרך חיים . הבשיר זה האדמה מובאת כדימוי לדרך חיים בעלת חוקיות קבועה המכוונת למתן תנוב"

. ליציבות בתוך ההשתנות ולקשר למקום, לחילופים סדירים וקבועים, הקשורה למחזור הטבע והעונות

אי השייכות שלו מאפשרת לו השתנויות אינסופיות ואופני ...דרך חיים זו מנוגדת לחלוטין לדרכו של החול

  ."קיום ללא ספור

  דווקא של המשורר יכולה להסתיר את משיכתושוואה אינה הנימה ההומוריסטית העולה מתוך הה

הוא , )"עד חול (""אילנות ועשב וקמה" המגדלת 'כבדה' הבניגוד לאדמה, החול, אף שהוא, 'קליל' הלחול

הזוגות , הילדים המשחקים בו:  והכול לשים אותו וצרים את צורתו כרצונם,חסר חיים וצורה משל עצמו

 את השיר חותם סיון בשאלה הרטורית .157ים אותו במלט ובסידיין המערבבהמתעלסים עליו ופועלי הבנ

: ) עצמוכמו החול(' אני'לדרך חידלון ה, כידוע, ברוח הפילוסופיה הבודהיסטית המוליכה, משמעית-הרב

  .)שם ("?כלום זו היא הנירוונה האמיתית והגואלת"

                                                 
 .לספר שיריו התשיעי) 1994 (ולגבולות החלא מקרית היא בחירתו של אריה סיון בשם  156
נואשת "בשירים דוגמת " אדמה"וראו למשל מחויבותו ל, מובן שעמדתו הרגשית של המשורר יכולה להשתנות משיר לשיר 157

 ).31' עמ, אישרורים" (בסוף הקיץ"או ) 11' עמ, נופל לך בפנים" (מים
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' עמ, 1989, כף הקלע ("לשכון בחול" הקשר בין חול ומוות עולה גם בשיר רווי האירוניה העצמית 

בתקופה האחרונה "טיבי מונה המשורר שלש סיבות לעובדה שאדקלר-בשיר הנושא אופי רטורי). 66

אם גם , כרים של חול יותר נוחים, ראשית ")שם(" ,קרוב אל שפת הים/ אני מרבה לשכון בחול

)  שם (." מעינותאין לי צורך עוד במי, שנית"..."יכולים לשאת סולם של מלאכים שאין הם/ נכון

פרזה על שירו הידוע של שאול ובפרא, היא אולי גם המשמעותית ביותרשוהסיבה השלישית 

 שכבר הפך בדרך כלשהי במהלך , אלא שהמשורר).שם (."החול הזה הוא נוף הולדתי": טשרניחובסקי

 הדובר בשיר . שחול חייו הולך ואוזל ממנו,בערוב ימיו,  מגלה לחרדתו כעת,)שם ("לחול שעון"חייו 

 ,)החול כמטונימיה לחייו, ודוק ( מגופו לבלום את תהליך הזליגה של החול,אף אינו יכול, איננו מתכוון

) שם (."ַהְּכָבָרהעל / רכדרך שארכיאולוג בוחן את העפר המפרפ"וכל  בקשתו היא לבחון את התהליך 

 המטען האסוציאטיבי  בחובה אתת טומנ,ית ביסודההמתחזה להיות רציונאל,  הזו'תמימה'אלא שהבקשה ה

  .)ט"י, ג, בראשית (''עפר אתה ואל עפר תשובכי ' ': ההיגד המקראי הידועהמקאברי של

הפואטיקה ו  התמאטיקה גילום שלשיר דלעיליינפלד  רואים ב ש אילןוהן הן אורציון ברתנא 

מקשר בין ו "וללשכון בח"מכתיר את מאמרו בשם השיר ) 1989 (רתנאב.  לאריה סיוןיםהאופייני

החול הוא ,  הוא אומר"לשכון בחול זו ארצישראליות וגם מוות: "בשירתו של סיון' קיומיות'מקומיות ל

סולם יעקב שאותו ", קרי, ליומיומיות הישראלית השונה כל כך מן העבר המקראי המפוארמטאפורה 

. יחסי המשורר עם החול רואה בשיר מעין בירור לוגי של )1990 (לדשיינפ  גם.)שם ("החול לא ישא

ואי : "את קיום החולין של האדם באשר הוא,  לדבריו, מבליט השיר,בצד הסימביוזה בין האדם לחול

 הדבקות של , יחד עם זאת.)שם( "כמו במקרה הנרמז של סולם יעקב, אפשר להזות בו על קיום נשגב

  .)שם (."באה רק ביום המוות...ההתרה בין אדם לבין חול מולדתו" בחול היא עצומה ו)המשורר (האדם

, "אל החול"היא גם במרכזו של השיר האלגי , כמו גם היחסים בין האדם לחול, מטאפורת שעון החול

 את שיבוש היחסים , בשירמבין שניים, מתאר בבית הראשוןהמשורר ). 58' עמ, 1998, דייר לא מוגן(

הנפשי , טאפורה למצבו הבריאותיבמה שעשוי להתפרש כמ. העדינים שהיו עד כה בינו לבין החול

 ואף חוסם , הפנימיים את החול כמי שפורץ את מערבת ביצוריו סיון מתאר, בגיל מבוגר יחסית,והפואטי

ה שהמשורר נרא .158 התמונות מן העולם החיצוני אל מאגרי נפשואת, דרך שגרה, עות המסיקרוניותהאת 

רק . אין לי טענות": היאחול בסיום השיר קנה וכל בקשתו מן ה הזחש עצמו חסר אונים מול תופעת

/ כפי שאהבתיך בהיותי/ אהב אותי, זכור לי חסד ילדותי:/ חול, בקשה אחת אליך/ בעצם, בקשות

  .שאיננה יכולה להימלט מן האירוניה המקאברית המונחת ביסודה, בקשה. )שם (."בחמוקיך ילד רך

  ,ועד לימינו שלנו 1908יתה בשנת   מראש,אביב- תל המלווה את האובייקטיביהמבט ההיסטורי

- של תל את הפיכתה; במהלך מאה שנות קיומה שחלו בעיר העצומות התמורותאיננו יכול להתעלם מן

, שביט וביגר (סואנת) world city ('עיר עולם'ול' עיר ללא הפסקה'ל' נהעיר לב'ו' שכונת גנים' מאביב

מבטו של  איננו אביב- תל העיר עלר וכסופרמבטו של סיון כמשור, כאמוראלא ש). 21' עמ, 2001

 כפי ,אביב-אפיוני תלהולמים יותר את  יצירתואביבי ב- ייצוגי המרחב העירוני התל.היסטוריון אובייקטיבי

                                                 
בראיון , כך סיון, ."לילים ובוודאי לפני דברים מופשטיםמראות לפני צ. אני איש של מראות. ואני מאוד מרותק למראות"... 158

 )54' עמ, 2002(לסבינה מסג 
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-העיר תל": קרי, )201' עמ, 1991 (אביב-שאילו מוצגים במסתו של מירון  אודות ראשיתה של שירת תל

עונה אחת תשקיף של מציאות פיזית וחברתית אובייקטיבית והשלכה שהוא בעת וב,  פיוטי'לוקוס'אביב כ

  ...".ולמות פסיכולוגיים סובייקטיבייםפורית של עאמט

למרכיבים חשיבות הבחנתו של מירון איננה רק בחיבור שהוא מזהה בין מרכיבים אובייקטיביים  

יים בארץ ישראל  במאה  בשירת גדולי המשוררים העבר,אביב- ה של העיר תלי בייצוג,סובייקטיביים

 הפקעתה של העיר :אלא שמירון מצביע על ענין חשוב יותר. אלתרמן ועד מאיר ויזלטירנתן מ, העשרים

 לטובת , מובחנותמדעיות  ושאר בעלי דיסציפלינותחוקרי תרבות, היסטוריונים, מידיהם של גיאוגרפים

מאפשר את גמישות המבט והמבע על  הדבר,  בשירה הארצישראליתאביב כלוקוס פיוטי-נוכחותה של תל

י ממדאיננו חד יר אביב הריאלית לבין ייצוגיה המילוליים של הע- שהקשר בין תל, אם כן,  ברור.העיר

לונדון של דיקנס ולונדון : "Burton Pike, (1981, p.12( של ברטון פייק  הציוריתאו כלשונו, וישיר

   ".שבאנגליה ממוקמות בשני אתרים שונים

אביב - אהבה לתלה ישיראחד מ הקביעה האחרונה ניתן להמחיש באמצעות עיון בע מן המשתמאת

 שיר שכמעט כולו  זהו".אביב-לו היתה בתל: ")66' עמ, 1981 ( אישרוריםשפרסם אריה סיון בספרו

 ,אביב- עובדת היותה של תל,ביוגראפי מצומצם-  עובדתי שיש בה אך גרעין,מבוסס על מציאות מדומיינת

  .159שוכנת לחוף הים, ו של המשוררעיר הולדת

  

  שפרד או חמור, אביב באר- תה בתלילו הי

  ם סובביםיעיני- קשורי

  ,להעלות בה מים מן האדמה

  ,הייתי מדמה עצמי לפרד או חמור כזה

  סובב על ציר העיר

  ובה נפקחו, שבה נולדתי

  סובב מאז, עיני לראשונה

  ,ים מעומק לא נחשב-ומעלה מי

  , החולותֵמֶרֶחםים - מי

  פורש, שקופים

  ומזרים, שיכחילו, מתחת לשמים

  ,ַרְגַליאשר הוליכו את , ברחובות ההם

  ,ם עצומותיהרחובות המוכרים לי בעיני

  יודע, כמו לב שולח דם

  .כעת חיה, שלבטח יחזור אליו

                                                 
כך גם הוא עושה . היסטוריות- מדומיינות לאלה הממשיות- סיון מרבה בשירתו להציב מציאויות חלופיות, כפי שיתברר להלן 159

בשיר זה . 54 – 53' עמ, 1989,  הקלעכףמתוך " לעולם אל תאמר אילו", שלא ידון במפורט בעבודתי, בשיר הארוך למדי
- אך הוא איננו בלתי, דבר שכמובן לא קרה(אביב תחת הכיבוש הצרפתי במלחמת העולם הראשונה - מדמיין המשורר את תל

א רק "המחוספסת מביע סיון את התפעלותו מסגנון הבניה הצרפתי המדומיין בת- בלשונו הפרוזאית). אפשרי מבחינה היסטורית
של , אביב-לחיים בתל, תוך שהוא חושף את השתמעויותיו האפשריות, את משמעותו של השיר' מהפך' הסיום הכדי להגיע אל

  . שיתוף הפעולה בין משטר וישי בצרפת בתקופת מלחמת העולם השנייה לבין משטר הכיבוש הנאצי
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 ארץ מעלההכתירה את מאמר הביקורת שלה על הקובץ ) 1988(לא מקרי הוא שרנה לטוין 

:  בשורה הלקוחה מתוך השיר דלעיל,ספרי השירה הראשונים של אריה סיון את ששת המסכם, )1988(

שבדימוי המרכזי בשיר יש לטעמה ביטוי לייחוד התמאטי והפואטי של שירת ון וכי, "ים מעומק לא נחשב"

שמרחם , העיר הזועם   ולהזדהותו של סיוןלזהותו הילידית לא רק ביטוי מועצם יש בשיר. ה סיוןארי

 שהדימוי  אלא, השאיבה וההזרמה של מימיה הוא מקדיש את עצמוולטקס,  נולדכביכול חולותיה הוא

 את זאת עושה סיון. 'נאמן המקום' כ של המשורר גם ביטוי להגדרת תפקידוהם) הבאר והלב(הכפול בשיר 

אך בה בעת , גיסא- מחד- "הייתי מדמה עצמי לפרד או חמור כזה" - ערך ואירוני -באופן שהוא ממעיט

  .גיסא-מאידך, רביתי ואחריות מתהכרת ערך עצמי, חסות של כובד ראשי התיירוו

משת וניתן לומר שהעיר מש,  רבת פנים אפואאביב היא-נאמנותו של אריה סיון לעיר הולדתו תל

 נכוליתא והמל הנוסטאלגית גם ההתרפקות.ן מגמות תמאטיות ופואטיותכן שילוח של מגוובידיו כמעין 

,  איננה מסתפקת בדרך כלל בעצמה,אביב-זו הכרוכה בגעגועים לילדות המוקדמת בתל, בכתיבתו של סיון

מחפש אדם " השיר מכיל,  למשל,כך. והיא כרוכה במגמות אידיאיות ורגשיות נוספות ואפילו סותרות

:  של כמיהה וגעגועים לעולם הילדות המוקדמתיםביטוי) 5'  עמ,1969 ,פנים ארבעים" (חולצה לטעמו

כמו , הוריו-ַיֲחַמתנושם את / , בראי הים את עירומוםפתאורואה / פש חולצה לטעמואדם המח"

  מפני תובענותן,השיר ביטויי חרדה אינפנטילייםהחותמים את  םטוריה אך בה בעת משדרים ,"עדין ֵאטּון

. בשבע הם סוגרים":  ואולי של עולם המבוגרים בכללותו, המין הנשי בנותהשתלטנית והמסרסת של

זבניות / יקומו מן החול שטוף הירח שלחוף הים/ שאם לא כן, למצוא את טעמו/  חייבאדם

/ ,לנחמת הוריו,  לוַּתְלֵּבְׁשָנהוהן / שעל קירות החדרים גבוהי החלונות/ כמו בתמונות, צואר- זקופות

  . 160"משערןשארגוה / לצה של תחרה שחורהוח

  

   כסמלי ילידות באבי-בתים ישנים בתל 3.3.2

  

 גם באמצעותן של טריטוריות נוספות לים קומית ביצירתו של אריה סיון נעשית הזהות המהבניית

שהייחודיות היא בעיני , מובן (היא בתיה הייחודיים של העיר, ואחת המובהקות שבהן, אביב- ולחול בתל

האובייקטיבית ( את משמעותו כפולת הפנים ל סיון בבתים הייצוגים הללו מחדד מבטו ש).המתבונן

 ,1976 ,נופל לך בפנים" (הבית הישן "השיר  .'תחושת המקום' הפמנולוגי של הצרוף) סובייקטיביתוה

-לבית המצטייר כבית הוריו של המשורר בתל, תרתי משמע, הוא מעין שיר אהבה ,למשל, )61' עמ

א  ואותה הו, כילד המשוררכלפי האהבה שחווה בו ,ונוסטאלגיתהשיר כתוב בנימה אישית מאד . 161אביב

 אך הוא טומן בחובו איכויות ,זהו אמנם בית ישן ומתפורר. מנסה לשמר גם בעת הריסתו של הבית

: עשרה- מן המאה השתים/ כמו בתמונת קדוש נוצרי/ ואיזה אור בא מבפנים": רליגיוזיות מרשימות

 הוא ,ת מתבונן המשורר בביהמרחק ממנו ."הפנים-ארורק ממרחק ניתן לראות את ת. ְּבקּוָעה ֲאֶרֶׁשת

 הדיאכרוני ממדדבר החושף את ה, ולא רק מרחק בחלל, כמובן גם מרחק הזמן שחלף מן הילדות

                                                 
 ).2002(קריאה אחרת בשיר ראו אצל זך  160
  לדבריו הבית עצמו הוא     . קצת חומריו מייצגים את הביוגראפיה הממשית שלורק מ, בשיחה עמו על השיר, לטענת אריה סיון 161

 .ספק מבנה אותו חזה בחלומו, אביבי ממשי-       ספק בית תל
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ה להציל מן ואת השיר חותם המשורר בתקו. אביב-והנוסטאלגי של המבט הסיווני באתריה של תל

/ ךור, תה בייויד אשר הי, ופה/ גוחיוך ענ: כמה בדלים" : משהו מן המטען הרגשי של העברההריסות

  ).שם( "קמח אהבה: בו/ אשר הייתי

כבר מתגנבת  " הבית הישן" לטיקה שלהםאבתמו  ברוחם יותר הקרובים מעטבשירים מאוחרים 

" אלגיה לקזינו חרב"ו, "אביב- בית ישן בתל" השירים. חורבן הבית על משהו- לקינה הרגשנית נימה אחרת

בתים כמה מן הל נדרטאות מילוליותאינם רק א)  בהתאמה42, 41'  עמ,1984 ,בארץ ישראל לחיות(

 נכוליתא המלקינהה  אווירת אל תוך.אותם השירים מנסים להנציחש ,אביב המיתולוגית- תלייצוגיים של ה

 מתגנבת גם נימה אירונית חריפה השוללת מניה וביה את ,על עולם ששקע ואיננו עוד  פאתוסהרווית ו

/ רק השבשבת": )41' עמ ("אביב-ישן בתלבית " מסתיים השיר , למשל, וכך.162תוקפה של הקינה

." פיו כפיו של דג יבש/ ,ִעְוִעים-מסתובב כרדוף/ הפח האידיוטי- ותרנגול/ שעליו איננה חדלה לחרוק

לבנות  ,כביכול, מנסה  שהשיר,אלוגיתניאת התשתית הגלי א זה מרוקן מתוכן סנטימנט ציניםסיומובן ש

 שהשקיע בו הרבה , של בעליומשקף את פועלו אמנם ביתה ,שכן.  הזה סביב הבית המיוחד,לכל אורכו

של האיש נטלו את  בניו הממשייםש, אך במקביל רומז השיר, דוי כמו היה זה בנו יח,תשומת לב ואהבה

  . כלשונו של השיר,"אידיוטי"והותירו את הבית כמונומנט , ירדו מן הארץ, ירושתו

) 1984( רמזה זיוה שמיר ולשכמותו אליו שמן הסתם, )42' עמ ("אלגיה לקזינו חרב"גם השיר 

 בונה ומנפץ בעת ובעונה אחת את ,"אידיליה ששררה בעיר העברית הראשונה-פסוודו"בדבריה על 

 עמד לו בית יפהפה על/ בתחילתו של אלנבי: "אביב-  בתל אחדביתב  מגולמתהתיאבודה שהיהשלמות ה

השיר משחזר את הווייתה . )42' עמ', וגואלגיה  (""...ובני אדם ישבו בו ואכלו גלידה/ הים-שפת

) העלייה החמישיתתקופת (אביב בראשית שנות השלושים של המאה העשרים -הבורגנית של העיר תל

 ימים" שנבנתה על הוויה; 163)שם ("ערבים מכובדים ויהודים, בריטים"כהוויה אידילית המשותפת ל

כך המשורר ,  הזהחורבן הבית. 164)שם ("אפילו בלבנון, שלא היו כמותם למתיקות, של הררי גלידה

אביב בשנות -הוליד את כל החוליים הידועים לנו מן ההיסטוריה של תל, העוקצנית- ההומוריסטיתבלשונו 

אחרי שנהרס נשתנו ": אירופאים- בטם של אותם יהודים בורגנים מזרחמנקודת מלפחות , השלושים

/ ורווהפקידים והקצינים הבריטים ח/ וומחירי המגרשים ירד/ הערבים רגנו והתמרדו:/ הזמנים

ש וושוב יהיה כדאי לרכ/ עד שירחיב, ליסטוקאלוארשה ולבי/ ובמכנסיים או חזר ִקְּצרּווהיהודים 

  ."אביב-בתים בתל

 משקפים ,טורית באמצעות סדרה של בתים ציוריים שחרבו ואינם עודאאביב המנד-ייצוגיה של תל

: במתח שבין שלושת המודוסים הסיפוריים הגדולים. תו של סיוןמגמה אידיאית ורגשית אופיינית לכתיב

 בוחר סיון להבנות בשיריו מיתולוגיה Schwartz, 2004) (ההיסטוריה והספרות הבדיונית, המיתולוגיה

-הידועים של תל  הציבוריים על בתיהו דווקאלא, הנשענת, פרטית-ספק-ציבורית- ספק,היסטורית- פסאודו

אביב של -המוכרים לכל ילד שגדל בתלשכונתי -  בעלי המעמד העממיותם מבניםאלא על א,  הקטנהאביב

                                                 
 White, 1973, p. 37 - 38, על תפקידו השוללני והספקני של המודוס הלשוני האירוני ראו אצל וייט 162
ראו אצל הלמן    , קפיטאליסטית, נהנתנית, אינדיבידואליסטית, המנדט כצרכניתאביבית בתקופת - על התרבות העירונית התל 163

)2007.( 
  .להלן, אביב- נהנתנית בתל- חיים בורגנית-על הגלידה כסמל להוויית 164
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 ששימש ,)10' עמ, 1998 ,דייר לא מוגן" (אביב- הבית האדום על חוף תל"כזהו גם . שנות הארבעים

  כמעטשירו של סיון אך, א בשנים שלפני הקמת המדינה"לי בת הפועח והממסד"אמנם כמטה הפלמ

: ירת הספר כולוו האופיינית לאו,סוף קיומיומשלב אותו בתמונה של היסטוריים מנטרל אותו מחומריו הו

נים ואת והים ואת היו-אשר הביא אל החופים האלה את גויי/  חומר הים,לא יאריך ימים"

/ לכל האחרותוהעצמות תדמינה באחריתן / החלודה תפשה בברזלים ותעמיק חדור:/ הצלבנים

שהודגם (הביקורתי בכתיבתו של אריה סיון -ראה כי היסוד האירונינ. )שם (".החופים שנקברו לאורך

, יתר על שירתו של אריה סיון-משמש כבלם בפני השתלטותה של רגשנות) בכמה מן השירים דלעיל

  .וודאי בזו העוסקת בעיר הולדתו האהובה

  

   בעקבות השואה ילידיתאביבית- תלשירה 3.3.3

  

היא זו החושפת את המתח בין ילידותו ,  לאריה סיון'אביב-שירי תל'אחת המגמות המרתקות ב

על , קדים אותולבין רגשי האשם החריפים הפו, כבנה האותנטי של העיר, הפרימורדיאלית של המשורר

-הכרוכים דווקא בזהותו המקומית התלאלו  רגשי אשם .במלחמת העולם השנייה רקע גורל יהודי אירופה

בתהליך הדרגתי הכרוך בהשלת , למעשה, מדובר. אחת ביצירתו-אינם מתגלים בבת,  של המשורראביבית

, יהודית-  זהות מקומיתשל, בשלבים, ואימוצה,  של סיון את כתיבתו המוקדמתפיין שאי,המעטה הכנעני

   .שמבט אינטרוספקטיבי נוקב בצדה

-המופשט,  על ניצול השואה הייצוגי,משהו מבחינה רגשית- ראשיתו של התהליך בכתיבה מרוחקת

" יושב לו יהודי על הספסל שבשדרה: "טריטוריאלית מבחינה  דיו מזוהההיושב במקום שאיננו, כמעט

אולי מוטב היה לזרוק "(אביבי -  ניתן רק לשער שזהו ספסל תל.165)53' עמ, 1969, ארבעים פנים(

 , של המשוררכבר מתחזקת המעורבות האישית )1976, נופל לך בפנים ( בקובץ הבא)."אותו לים

מונולוג " השיר . יותר מוגדרת,אביבית- תל, בזהות מקומית גם מניה וביההכרוך, פולו בפליטי השואהבטי

, לגברת הרמןשל הדובר  ,בגוף שני, בפנייה ישירה מתייחד) 56 – 55' עמ" (לגברת הרמן מרחוב הירקון

נטי היא מנסה א הפד'יקי' הבאורח חייה. אביב-בתלש  ברחוב הירקוןהמתגוררת, פליטת שואה מגרמניה

אלא ,  ברביםףעולמה הפנימי הקודר להיחששבר בכדי שלא לתת ל,  העבר חייה מןלשמר את דפוסי

וזאת ./ ֲחֵדָלה- לאֵּגאּות, את תזרמי לאט לאט":  לפרוץ החוצה ולזרוםשדווקא לו רוצה המשורר לתת

 ,ם של המשוררסיום השיר רומז לרגשי האש. )56' עמ, שם (."יכפרתוזאת תהיה / כפרתְך תהיה 

   .כשיקוף לתחושותיו שלו, חייה של ניצולת השואהסיפור  שהוא מגלה ב הרגשיתעורבותולמ

, אף הן כרוכות בזהות מקומית מובהקתש ,ריף של המגמות דלעילחהישיר והביטוי שיאו של האלא ש

. חמהבהם משחזר המשורר את חוויותיו האישיות מימי המל,  יותריםמאוחרהשירים ה נחשף בקובצי

) 58 – 51' עמ, 1984( לחיות בארץ ישראל מתוך "מלחמת העולם השניה, על חטאי"מחזור השירים 

 עם אימי ,אביב-את התמימות הילדותית של מי שגדל כילד על חופי תל, לפחות בחלקים מתוכו, מעמת

                                                 
 .הנדון גם כאן" מלחמת העולם השניה, על חטאי"וכמוהו גם השיר , השיר נדון בהרחבה בפרק הקודם בעבודתי 165
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ובר בלשון בו משחזר הד) 56 – 55' עמ" (על חטאי ":'פשוט'בולט ביניהם השיר ה. מלחמת העולם השניה

, במסגרתה מונה הוא את חטאי ילדותו) 343' עמ, 2006, הולצמן" (אביבית חושנית- הוויה תל"פרוזאית 

יומן מעין כל אחד מן החטאים מתוארך היטב ב. בתקופת מלחמת העולם השניה, רובם בתחום הארוטי

אלף תשע מאות בחורף ":  המבליט אף הוא את זהותו המקומית הארצישראליתרגשי האשם של המשורר

  שילינג מחייל אוסטרלי בתואנות שווא לקיחת,"בקיץ של אותה שנה"; גניבת פירות בפרדס, "וארבעים

ה להגיע והשתעבדות פולחנית לחום השמש בתקו, "בשנת ארבעים ואחת"; לספק לו בחורה בתמורה

אלא שמעל . שטתשכנו המתפ הצצה מבעד לתריסי החלון על אשת, "בשנת ארבעים ושלש", לסיפוק מיני

חס , לא שורפת ("שמש מלטפת"מלווים בקרני , אגב, רובם,  הללו'נוראים'חטאי הילדות הקטלוג ל

מציאות הלקוחה ,  המשוררו שלאך וודאי מדעת,  שלא מדעתו של הילד,מרחפת לה, .)ה. ש– וחלילה

יים במעין סיכום השיר מסת. ירופהבה נשרפו ונחנקו אחיו היהודיים בא, מקום אחרים לחלוטין-מזמן

   .' ירוחם-מודה ועוזב 'בבחינת , ים ביחס לחטא,כמובן, סרקאסטי', יעמרג'

  

  ועליהם,  במלחמהֵמֲחָטַאיאלה אחדים 

  .אני מודה בלב שלם, אני מודה, אני מודה

  

  טוב להודות מלב אשם

  ח על חזה נושםוולהכות בכל הכ

  .               שםה ברוך, שלא היה למחנק

אביב הנהנתנית בשנות המנדט הבריטי הם גם במוקד השיר -תלב  החייםל רקערגשי אשם ע

 מתאר אריה תמונתית- בלשונו הסיפורית). 11 – 10'  עמ,1986 ,חיבוקים( "במחצית שנות השלושים"

את אמו , וליתר דיוק( מאמריקה ולקח אותו ואת אמו דודו זליג הגיע:  מילדותוטיביא פורמסיון אירוע

 הנובעת מפיצול נקודות ההפרספקטיבה הכפול. 166אביב- של תלעל שפת ימהקפה - בביתלבילוי) ואותו

, המשורר המבוגר עשרות שנים לאחר מכן וזו של ,שנות השלושיםהילד התמים בזו של , התצפית בשיר

נגינת , יתשמנת אמית-גלידת -בתוך בית הקפה וחסרת הדאגות הרגעית  הידיאחושפת את הפער בין הארק

-הכמוס של הילדרצונו .  לבין המציאות הקשה שמחוצה לו-אם  ריקוד טנגו של הדוד עם ה,תזמורת

' ' דום- שמש בגבעון'' במעין פנטאסיה ילדותית נוסח , לעצור את הזמן היה,כך הוא מספר, המשורר בשיר

השמש / אני אוכל גלידה, אמי תרקוד/ על שפת הים, שנמשיך לשבת שם..."וכל זאת כדי , המקראי

אך השיר מסתיים בנימה אחרת ). שם( ..."לא תשכב לישון בזמן/ ורודהואמה ה'א תלבש את הפיגל

  :לחלוטין 

  אני חושב שהייתי מבקש זאת בפרוש

  מעמהואלמלא תחושת אשמה מע

  )11' עמ, שם (.                                  בלי לדעת על שום מה, תה ביישהי

                                                 
, המנוגדת לזו הירושלמית, אביבית- הנהנתנית התל- בורגנית- הסמלים המובהקים להוויית החיים הזעירקפה הוא אחד -בית 166

תזמורת אריך "; "שנת ארבעים ושלוש", למשל, ביטוי לכך מצוי בכמה וכמה שירים של אריה סיון). 44' עמ, 1998(וראה גוברין 
 ).57 – 52' עמ, 1984 ( לחיות בארץ ישראל:מתוך" באותם הרחובות הקטנים"; "טייך
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המבצבצים באורח אירוני מבעד לתום , שם של המשורר כילדי האמודעים של רגש-שורשיהם הלא

במישור , כרוכים רגשי האשם , מחד גיסא:ואולי אף משולשים,  הם כפולים,שירסיפורו הילדותי ב

והם בסכנת ,  כולל עובדת היותו של אבי הילד מובטל, של המשפחה הקשהמצוקתה הכלכלית ב,המשפחתי

 לכך יש להוסיף את אישורו העקיף של הילד .הקפה-ם בביתבזמן שאשתו ובנו מבלי, גירוש מביתם

חושת האשמה ת , במישור הלאומי,ומאידך גיסא,  בבית הקפההמתנהל בין האם לבין הדוד' רומן'ל

, אביב- באותה העת שילדי תל, בגרמניהרדיפות הנאצים את היהודים על רקע  גםהמעומעמה מסתברת

  . היטלר שירים היתוליים על שרו,והמשורר בתוכם

על . נטי דומהא בעל מבנה סמבחר סיון לפתוח בשיר) 2002 ( השלמה את קובץ השירים המאוחר

בשיר הסיפורי הארוך ). 9 - 7' עמ" (אביב בשנות הארבעים הראשונות-תל"געגועים אל פניו זהו שיר 

. "ירוקאחרי בנין השיש ה/ באלנבי, בספריה של אקסלרוד"הזה חוזר המשורר אל ילדותו המוקדמת 

ממריא כדי לקצור בחיילי נבוכדנאצר הצרים על , הילד,  הואממנו' שדה תעופה' משמשת לו  במקוםהספה

סות של ימול הגי": באומץ רב הוא מתייצב, אחרי חמש מאות וששים שנה , בהמשך;ירושלים

 ובערב שוב אני ממטיר אש/ ...;דפת לגמלא ולירושלים ומשם למצדהומי/ נוס ושל טיטוסיאספס

ד לתקן את מחדלי היכולת האומניפוטנטית של הילאך  .)8' עמ (..."חמלניצקי על גדודי/ תופת

אביב של ימי -בתל) שוב( את היהודים מאויביהם הממשיים והסימבוליים נקטעת  ולגאול,ההיסטוריה

/ שמשם יצאו הורי, וברוסיה הלבנה":  כפי שנאלץ המשורר המבוגר להודות,הימלחמת העולם השני

על פי בורות / קוצרות שורות של יהודים/ היכבר מכונות הירי/ אביב- י להוליד אותי בתלכד

 ניתן .)9' עמ, שם (..."גברים מזוקנים ונערות יפות/ והנהרות האדירים מאדימים מדם/ קברים

  זכרונות ילדות הכרוכים באמצעות, ורגשי האשם הנילווים אליהםייצוג אימי השואהש ,לסכם ולומר

  . של אריה סיוןהבשלה-  לכתיבתו המאוחרתאופייני,  מובחנותאביביות- ודמויות תל מוגדריםתמקומוב

  

  אביב-תלהחברתיים  של שוליים שוטטות ב 3.3.4

  

-  לנטייתו העממית גם ראוי לתת את הדעת, שכבר נדונו לעיל,אביב-  למגעי תלבמקביל

 'אה מן השולייםקרי'אמצעות  באביבית-ן לעסוק בזהות מקומית תל סיוסוציאליסטית של אריהה

 של התרסה כנגד קריאה שיש בה גם יותר משמץ;  העיר שלהמודרים חלקיהו  דמויותיההחברתיים של

אביב של אריה סיון היא - דמות עממית המככבת בשירת תל ,למשל, כך.  וחברתיותפואטיותמוסכמות 

סינדרלה מרחוב " בשיר .''ינדרלהס''דמותה של הזונה העירונית המכונה בפי המשורר בכינוי האירוני 

אביבית מתוך - התל'' סינדרלה"מתעצב דיוקנה של ). 14 – 13' עמ, 1976, נופל לך בפנים" (הקישון

נס הלחם והדגים שחולל : דיאלוג סרקסטי עם שני מיתוסים מכוננים של הצלה וגאולה בתרבות המערב

אמצעות חמישה כיכרות לחם ושני  איש ב5000 הצליח ישוע להאכיל הברית החדשהפי - על(ישוע 

האינוורסיה האירונית ). סיפור של האחים גרים, במקורו(וסיפור גאולתה הידוע של סינדרלה , )דגים

בשריה ("כמי שזנה בגופה אלפי אנשים , הקשה של שני הנראטיבים הללו מבנה את דמותה של הזונה

בחיפוש אחר הצלה ממשית ) חוף הים (מסעה של סינדרלה בשיר לעבר המערב). "בשריה בדגים. כדגים
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גם יתר חומרי סיפורה . מינית- מסתיים במפח נפש של התעללות גופנית) ?יהודה הלוי(או סימבולית 

  :המופלא של סינדרלה האגדית עוברים בשיר טרנספורמאציה עגומה

  

  סינדרלה מרחוב הקישון לא נולדה מן הכרוב

  כי אם מעלי הכותרת של פרג שצץ

  .המרווה-ענתבין שיחי ל

  אמה החורקת הייתה מכרסמת קרביה בצליל

   מרחוב פלורנטיןמׂשורים

  )13' עמ, שם(                                    . כחשישֻחָמּה אל קרבו את ְמַנֵּׁשםואביה היה 

  

, התנכרות הורית, סמים, כנרמז מן השיר, אביב כוללת-  מדרום תל"סינדרלה"הביוגראפיה של 

הנסיך שאמור לגאול אותה ,  האירוני של סינדרלה בשיר,"מצילה".  ושאר מרעין בישיןניצול מיני

הוא המטעימה , המשמש גם כמציל בחוף הים,  מן הסתם סרסורה,"מלך החוף הלבן"הוא , ממצוקתה

ממש (עד שראשה סחרחר עליה , כנרמז מטורי הסיום של השיר, ולא רק זרועו, היטב את נחת זרועו

: משרביט כל יכול/ פרח כחול,  בעורהִיָּפַתחכחול  פרח/ ,מערב-שם בפאת"...): נשףכבעת ריקוד ב

  ).14' עמ, שם (."בשריה דגים מופלאים/ ,ראשה במחול

" אביב-בוקר בדרום תל"אביבית מופיעה שוב בשיר - כזונת רחוב תל"סינדרלה"דמותה של 

גנו של "( עולמות אגדיים מזרחיים זהו שיר ויזואלי מאד המגייס). 21' עמ, 1994, גבולות החול(

יום באזור התעשייה -  כדי לחדד את הפער בין מציאות החיים המנוכרת של אנשים קשי,)"ןהסולטא

הפרטים . ''אלף לילה ועוד לילה''לבין עולם חלומי בנוסח אגדות , אביב-והמוסכים בדרום תל

 "ושמן שנזל עד שנקרש, רףבשר שהתחמם עד שנש": הנטוראליסטיים מתוך תמונת המזנון העממי

סולקה גם / הליל-סינדרלה שהחמיצה שוב את צלצולי חצות ":שלמטרימים את גורלה המר ) שם(

/ תשתה את הקפה שלה ותעלה על מיטתה,  אם חורגת לעצמה–מן ההזיות של אחרוני השוליות 

  ). שם (."רומחרוזות הסנדלים שנשב-מחרוזות/ מבלי לפשוט מעל גופה את הזכוכיות שהיא עונדת

אף שיסוד המחאה . 167אביב איננה מקרית-בתל' צפוניות'ולא ' דרומיות'בחירתו של סיון בטריטוריות 

והמגמה השלטת בשירים , שכן כתיבתו של סיון ביסודה איננה מתלהמת, הסוציאלית בשירים איננו זועק

הרי , אביבית-תל-דרוםאותנטית של מציאות עירונית - הללו היא של רצון לספק מעין תמונה ייצוגית

כך הם פני הדברים גם . אביב ברורות למדי-שהזהות וההזדהות של המשורר עם החצר האחורית של תל

החושף בתערובת של פיוט , )24' עמ, גבולות החול" (אביב- סימטה מוכת חום בדרום תל: "בשיר

זת לעמדתו הרגשית כותרתו של השיר רומ. אביב- וריאליזם אכזרי את מצוקת סמטאותיה של דרום תל

שעת החסד : "וגם הבית הפותח בשיר מדבר בעדו, והמוסרית של המשורר ביחס למקום הפיזי והאנושי

סימטה של מחסנים שאין / איננה מצויה בשעונה של הסימטה הזאת/ שעת הרוח הטובה, של הקיץ

                                                 
בתרבות , היא הבחנה ידועה, בערים הגדולות, כלכלית מקוטבת- כמציאות חברתית', דרום'ל' צפון'כדאי לציין שההבחנה בין  167

 .אביב- ואיננה שמורה רק לעיר תל, המערב
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המרותק / וגערק צעקה של מש./  שכבות אבקֵריָקה/ של חנויות המציגות לראווה/ דורש לתכולתם

  )שם(." נוגעת אל האבנים הלוהטות/ אל הסמטה מכוח לא מכאן

" יחזקאל"אביב היא דמותו של המשוגע העירוני גיבור שירו של סיון - דמות שוליים נוספת בתל

יחזקאל על פי השיר ). 17' עמ, 1984, לחיות בארץ ישראל, "וריאציות מקומיות על שירי ביאליק"(

- בתל' המעביר' עצמי באמצעות נסיעות חסרות הגיון בקווי האוטובוסים של חברת של חיפוש' מסע'מצוי ב

כך הוא מסביר ...כל זאת כדי ש). שם (168 ."עד הסוף, ובן יהודה' המלך גורג, בדיזנגוף": אביב

 חואז ייק, כאשר יהיה לו כסף הוא יקנה עצמו מכל חלונות הראוה בחנויות בהן הוא משתקף, למשורר

/ הצמוקים והשקדים מתחת/  בערמות הגרעינים והבטניםִיָּכֵנס ְוָׂשָמה": ינסקיעצמו לשוק לו

שלעולם לא יצטרך יותר / ותהיה לי מתיקות כזאתי נפלאה/ לתאנים והתמרים והבקלווה

אביבית הפרוזאית והפרובוקאטיבית - הוואריאציה התל. 169 )שם (."ברחובות כמו משוגע/ להסתובב

" אחד אחד ובאין רואה"ל שיר הגעגועים הביאליקאי לימי ילדותו האבודים ע, עצובה משהו-הקומית, הזו

טכניקה זו . האופייניות לרכישת זהות מקומית ביצירתו של אריה סיון' טכניקות'מגלמת בתוכה את אחת ה

אביב בניסיון לשמר את הרחובות הללו -מרחוב לרחוב ברחובותיה של תל) או נסיעה(מבוססת על הליכה 

  .170הסמאנטי והרגשי ולהטמיע אותם אל תוך יצירתועל מטענם 

) 43' עמ, 1984, ישראל-לחיות בארץ" (אביב- ו בתליעוד סת"שיר משוגעת השכונה מופיעה ב

 ,אוקטובר"רק בו , בחודשי הקיץ, לוהטת וחמהשהיא, שהי לאאביב-סס על דימוי נועז של תלבומה

 את רצועת החול \מחזיר" המושל בחופהם הי. "ואוגוסט התאוות של יולי"היא נרגעת מן  "נובמבר

והעיר אז " :הצורך להפגין ברבים את מיניות גופה החלק משתחררת מן והעיר ,"שלו אל שפיותה

עשבי לרומז כאן המשורר ,  מן הסתם.)'בית א, שם ("לצמוח בבתי שחיה ועל רגליה/ מתירה לשערה 

  . אביב- אפשרית בתלחים להם פרא בכל פינה בר המתעוררים לחיים בסתיו וצומה

והניגוד בין ,  ששגעונה של העיר לא סר ממנה גם בחודשי הסתיו,בשיר מסתברבבית השני אלא 

, משוגעת השכונה"ל מדומה העיר שכן בסתיו, שפיותה בסתיו לשגעונה בחודשי הקיץ הוא ניגוד מדומה

, ך קרעיהת להם מתואקור/ פונה אל הנערים שנמשחו בקיץ על החוף במלח חם/ זו שהייתה

והאחר רוטי  האהלהט, לשון אחר. )'בית ב, שם (."לה מה שלא ראו בקיץ על הים/ ְוִיְראּושיבואו 

 באמצעות הדימוי של משהו- פרוורטיתהוא מתגלה בוואריאציה , פג בסתיואביב איננו -  תלהאופף את

שלא , על היםאתה שפחה  על מה שרל" חזי לדבר הידועהומועצם באמצעות האלוזיה, משוגעת השכונה

  .)סוטהמסכת (ראה יחזקאל בן בוזי 

                                                 
עד לשנת ו, במאה שעברה, אביב החל משלהי שנות העשרים-היא חברת תחבורה ציבורית שפעלה בתל" המעביר"חברת  168

 .200' עמ, 2007, שביט וביגר, וראו. 'דן'בקואופרטיב ' איחוד רגב'יחד עם חברת ,  עת השתלבה1945
אותנטי בין המשורר לבין יחזקאל המשוגע בשיר מוסיף לו ממד של אמינות  -הדיאלוג הכמו )1988( לפי יערה בן דוד 169

  .מן הקונקרטי אל המיתי והרוחני' להמריא'המאפשר לו 
 ).35' עמ, 2001(שוגר - ראו אצל סוקר, טכניקת השיטוט כדרך לגיבוש זהות מקומיתעל  170
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  יתאביב- תל ומיתולוגיה היסטוריה, פיהאביוגר 3.3.5

  

 בולט מאד ,לבין זהות מקומית,  ברחובות ממשיים, או אחרים רגליים,החיבור בין מסעות, כאמור

) 21' עמ, 1981, אישרורים" (עיר אוכלת צליה"שיר ה, למשל, כך. אביבית של אריה סיון- ביצירתו התל

 ממסעותיהם "העיר- פליטי" עת שבים אליה , בסוף הקיץ,אביב-תלבואמביוואלנטי  סימבולי  מסעמתאר

 להינצל מחומו עונה במטרה בראשית השנטשו,  אל העיר הישראלית מחדשלהסתגל בנסיון נואש, ל"בחו

/ ,הירקון/ יהודה-ןפרישמן ב/ דיזנגוף:/ ובבוקר הם יוצאים אל הפינות" :הישראליהקיץ הנורא של 

מתוך , בכל מיני מחבואים שונים ומשונים/ טרם יציאה/ לבקש את צליהם הפרטיים אשר הטמינו

מדמה  ,בן שני הבתים,  בסיום השיר).שם (..."השמש וממליחות הים-מאש ִיָּנְצלּושזו הפעם / תקוה

במסלול ההשתנה , יהםלבעלי כלבים השבים לשוטט מחדש בעיר בלוויית צלפליטים הללו המשורר את ה

  .הישן של הכלבים בעיר

בו משחזר ,  בולט המסע הרגלי)50' עמ, 1981, אישרורים" (שוב ברחובות ההם"גם בשיר 

כאמצעי להבניית זהות מקומית בה , ברחובות שליד הים, א"המשורר את שיטוטיו במחוזות ילדותו בת

כל ": הקולקטיבי-ובים מן הזכרון הלאומימוטיבים השאב יוגראפיה הפרטית שלומתערבבים ללא הפרד הב

/ פה. ג ויהואש"של/ ,ארנון: אני הולך ברחובות שלצדו/,ספטמבר, יוני עד אוגוסט, הקיץ כולו

שען יסתה להיאשר נ/ שהיוהא, נקטל בכביש, וכשרדפתי אחריו/ התגורר הילד שלקח את אופני

 ."קלועה בשערה ברחוב רופין/ עודנה פה, בעם ישראל חי/ היפה כמו המטפס על קיר הבית/ עלי

נטית למחוזות הילדות א סגנונו הפרוזאי המחוספס של סיון אינו מצליח להסתיר את הכמיהה הרומ)שם(

  והלאומייםאביב וברחובות שלצדו מסומנים מעגלי שייכותו הנפשיים- שם על חוף ימה של תל. האבודים

  .של המשורר

.  שלו הפרטיתנה מוגבלת לתחומי הביוגראפיהאביב אינ-משיכתו של המשורר אל עברה של תל

עד לשנת גירושם , ככותרת השיר, מפליג סיון) 13' עמ, 1981, אישרורים" (ז"תרע, אביב- תל"בשיר 

עובדת היות האירוע ההיסטורי רחוק למדי מזמנו של המשורר מקלה . 171אביב מעירם- של תושבי תל

שיש בהם , תמונות שמעמיד השיר בבה בעת ניכראך , ל מחוזות הדמיוןאת ההפלגה א, סתםמן ה, עליו

מיתוס הידוע לזהות בשיר את עקבות ה ניתן, במקביל . מעולמו החווייתי של סיון כילדמשום השלכה

  .ואל החולות הללו מחזיר אותה המשורר, 'צמחה מן החולות, 'שכידוע , העברית הראשונהאודות העיר

  
  .אביב בגולה- ז הלכה תל"תרע'בניסן ה

  ?אביב אז שילך בגולה- ה בתל הימה

  אולי שלושים בתים, עשר- שלושה

  כמו הבקרים, שחללם בהיר

  .שבאו אל העיר

  שלא מכבר הגיעו למצוות, והבתים

                                                 
שתוארו , אף התרוקנות הפרבר בימי מחמת העולם הראשונה וייסורי הגירוש של תושביו): "184' עמ, 1991(לטענת מירון  171

, כלשונו, השירית" מסורת" של מירון לנראה שכוונתו". לא עוררו הד שירי ראוי לשמו, ודבורה בארון, ברש, בפרוזה של ברנר
 .'ראוי לשמו'שכן שירו של סיון הוא ודאי , שנוצרה במחצית שנות העשרים
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  אדם בחדריהם- אין בני: לפתע נפטרו מאחריות

  .מלכומיותוהררי , קר צחורק ים וב

  לו רק יכלו לנוע ממקומם

  היו הולכים על החולות ברגל יחפה

  מה טוב היה. ומתהפכיםמתגלגלים 

  אביב-להיות אז בית ריק בתל

  ביום נקי כזה של חול בהיר

  .ושמש בדרכה מן ההרים אל תוך הים

  

י אחמד גאמל פאשה פקודת גירוש "הוציא המושל הצבאי של א, 1917אפריל , ז"בערב פסח תרע

סיונו יי מדרום ונהצו הוצא עקב התקדמות הצבא הבריט. אביב יפו-לתושביה הערבים והיהודים של תל

החלו במסע אל מרכז הארץ וצפונה ,  איש נשים גברים וטף10,000-כ. שבע-באר-לפרוץ את קו עזה

 את מאמרה על  הכתירה)90 – 82' עמ, 1998(נורית גוברין . והשאירו מאחוריהם את בתיהם ורכושם

 .172"הינוםן גן עדן לגיבי": הסוגסטיביתו טיתא הדרמרוע היסטורי זה בכותרתיהספרות שנתנה ביטוי לא

נהפוך . אביב-אלא שאריה סיון איננו מעוניין כלל בייצוג מימטי של האירוע המכונן בהיסטוריה של תל

בשירו אין הוא ו ,)1982(כלשונה של גינוסר ', 'היסטוריה-אנטי''בחר סיון ב, באופן פרובוקאטיבי, הוא

עצב את הסיפור ההיסטורי מנקודת אלא מ, אביב- של תלגן העדןאר את הגיהינום שחוו המגורשים  מתמ

   .של בתי העיר שנותרו מאחור, קרי,  המקורית של המקום עצמוהמבט

אך למעשה חלק משכונותיה היו כבר ', אחוזת בית' כ1909אביב בשנת - באופן רשמי נוסדה תל

    בשנתשהוקמה ' מחנה יוסף'השכונה , למשל(יר יפו  שכונות לוויין של הע העשריםבראשית המאה

שהוקם באותה השנה בשכונת ,  המלון התכול והיפהפה בן שלושים החדריםBella Vista-או ה, 1904

 את בתי העיר הנותרים לאחר  בשיר דבר המאפשר למשורר לדמיין,)שלום-נוף שממערב לנווה-יפה

 הבתים  מצאו עצמםסאליפרדוק באופן .173  שלוש עשרה כלומר לגיל,"הגיעו למצוות"הגירוש ככאלו ש

 סיון .להשתולל כילדים על החולות הבהירים, כביכול,  היווהם יכולים, מחויבותוחררים מכל משריקים ו

של דרה  ועוטף אותו בס,העצוב כשלעצמו, גירושסיפור השובבי ל- כמעט הומוריסטיממדמעניק 

רי מלכומיות בקרים בהירים והר, חולות, ים , שמש:אביב- תלראשיתה של ב פים מיתיים הקשוריםיארכיט

אולי , )13' עמ, 1997(בלשונו של וייכרט " מטונימיה לחיוניות ולאופטימיות של הקיום האנושי "-

 ושמש": סיום השירשקיעה שב הלראות בתמונת  ניתן אולי, ובכל זאת.174כמשקל נגד לטראומת הגירוש

אם כי (גורשים  של המ דק לגורלם המר מלאנכוליזרמ משום) שם (."בדרכה מן ההרים אל תוך הים

  ).לגיטימית לחלוטין גם פרשנות הפוכה לשיר הקוראת בו את נקודת המבט של בתי המקום בלבד

                                                 
 ).145 – 144' עמ, 1998(ראו בנספח למאמרה של גוברין , א במלחמת העולם הראשונה" אודות גירוש תושבי ת172
  )63 – 61' מע, 2001(שביט וביגר , ראו, אביב מראשיתה- על ההיסטוריה של תל 173
ספרותי בן ארכעה - מודל סוציו) 25' עמ, 1998(מעמידה נורית גוברין , כתיבת הארץבספרה " גיאוגרפיה ספרותית"בפרק  174

מפרספקטיבה של כמאה ועשר השנים , הנוגע לדרכי עיצובו של המקום בספרות הישראלית החדשה, בעל חוקיות קבועה, שלבים
יצירת . ג. מורכב וביקורתי,  ביטוי מעורב–ממרחק דור או שניים . ב. מתפייט, מזדהה, הבביטוי נל, ללא מרחק. א: האחרונות

בדיקה מחודשת של תדמית המקום לאחר שנסדקה והתאמתה למציאות . ד. נסיון לערער על המיתוס הקיים, סדקים בתדמית
בהחלט הולמת את שלביו ,  גירושממרחק של למעלה מחמישים שנה מאירוע ה, ניתן לומר שעמדתו של אריה סיון. החדשה

 .  האחרונים של המודל
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אביבית של אריה סיון באמצעות - ביטוי נוסף לזהות המקומית ההולכת ומתגבשת ביצירתו התל

 קטעים 3"ניתן לראות בשיר , ומזמנים שונים, התכתבות מרתקת בין חומרים מילוליים מתחומים שונים

, השיר מורכב). 77 – 76' עמ, 1984, לחיות בארץ ישראל" (סביב תחנת ההסעה לחיילים ביד אליהו

, הקטע הראשון מציג תמונה ). 3, 2, 1הממוספרים בספרות (כביכול , משלושה קטעים נפרדים, למעשה

 בקטע הקצר מבטו של הדובר. מתחנת ההסעה לחיילים ביד אליהו בבקרי סוף הקיץ, פרוזאית למדי

בנהמת מנועי , בהרים במזרח, )76' עמ, שם ("עדיין לא נעורו"זמנית ברוחות הים ש-מתמקד בו

  .ממלוויהם, הנוסעים לבסיסם, בפרידה של החיילים, ולבסוף, האוטובוסים ההולכת ומתגברת

/ עד לפני שלושים או ארבעים שנה היו פה פרדסים": בקטע השני חוזר המשורר אחורנית בזמן

המשך הקטע מתאר ). שם ("מתקתקות בין העצים כקול יונים באמירים/ בעונה הזו היו המשאבותו

דוגמת , של המזיקים למיניהם) שם ("כבר התגברו על כל פגעי הגיל הרך"את הפירות המבכירים ש

גם גונם איננו סופי , עדיין אין בהם הבשלות והמתק הצפויים מן הפירות הבשלים;  צרעות וזבובונים

  ).שם ("לקראת הגשם הראשון/ אבל הם חזקים ומתוחים", עדיין

 התעקשותה של המשורר על, כביכול, מתרעם, ובהקפואטי מ-הנושא אופי ארס,  בקטע השלישי

 /בתים נבנים על אדמה/ סוס דוהר על רקע ים/ כמו, משמעויות פרועות לתופעות": האמנות להעניק

ברוח סימבוליסטית ). 77' עמ, שם (."יץ ארצישראלי חםבבוקר ק/ ואוטובוסים מפליגים אל ההרים

בין החיילים הצעירים בתחנת ההסעה , נרדפת וניגודית כאחת, זו קל לזהות את האנאלוגיה הנמתחת בשיר

לבין הפירות המבכירים , )76' עמ, שם ("הם חייבים להיות ערים/ למקומות אשר בהם"הנוסעים 

 הדוהר על , של המשורר,כביכול, שר זה אפילו הסוס השרירותיבהק. ןם הראשוהממתינים בדריכות לגש

 על רקע ,מקומית של כיסופי חופש ושלווה- מקבלים משמעות סמלית,והבתים הנבנים על אדמה, רקע ים

  . מציאותה של מלחמת הקיום המשלחת את חיילינו אל ההרים

, כזהו. ל אריה סיוןאביב ש-א משירי תלהלאומית איננה נעדרת אפו- הפרספקטיבה ההיסטורית

. ישראל-המבט האירוני המפוכח על ירידת מעמדה של תנועת הפועלים ההיסטורית בארץגם ,  למשל

 -  21' עמ, 1986, חיבוקים" (כמעט שיר פוליטי " מוצא את ביטויו כבר בכותרת השירהמבע הלגלגני

 הציונותו ת העבודה תנוער סיון את תהליך שקיעתה שלתמונתית חריפה מתא-בלשון סיפורית). 22

. אביב- בתל'עובדים-מעונות' :)או הסינקדוכיים( באמצעות ייצוגיה המטונימיים  בישראלהסוציאליסטית

 ת כוחותכנגד התקפ"בדמיונו השירי מעמיד סיון את הגברים חדי הראות על גגות הבניינים להגנה 

נותרו על משמרתם גם לאחר  ,כך השיר, התצפיתנים הללו. פשיסטיים-הלאומניים) 21' עמ ("השחור

כתביהם נושלו מדירותיהם וחפציהם ווגם לאחר ש, )שם ("לא בא אדם להחליפם"שנים רבות בהן 

 זירת המאבק האחרונה שנותרה להם היום היא במת . ככלי אין חפץ בו הושלכו)למשל, כתבי בורוכוב(

בבובותיו של פדרו דון קישוט " של תטיתא הפאך גם שם מדומה מלחמתם למלחמתו, התיאטרון

 הלגלוג כלפי אחרוני המוהיקנים הסוציאליסטים לבין סיום השיר נע בין העצמת). 22 'עמ, שם (."הגדול

  : הצדעה לטוהר ליבם
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  ,בין מרצפות המדרכות, וברחוב

  ) 22' עמ, שם (                     .מטופחות- לאםרנייוכמו תחת ציפ, ַהְּׁשחֹורהולך ומתעצם 

  

דומה כי : אביבית עכשווית-וריה והמיתולוגיה של תל אביב המנדאטורית אל מיתולוגיה תלומן ההיסט

ההוכחה האולטימאטיבית לדרכו הפואטית הבשלה והמתוחכמת של סיון מצויה דווקא באחד משיריו 

זהו ). 41' עמ, 2004, חלילה, חוזר" (עיר ריקה: "שאין בכותרתו ציון מקום מפורש, המאוחרים ביותר

השיר . כיוון שלכאורה איננו מדבר על עיר מסוימת,  המופשט שבשיריו האורבאניים של אריה סיוןאולי

והוא נפתח , שהלך לעולמו באותה שנה, אביב-יליד העיר תל, מוקדש לזכרו של המשורר דוד אבידן

 ."הִעיֵריָק : ודאי היה כותב כךוב / -לבו קרסו -שנתקצרה נשימתו ועליות  לפני–אבידן ": במילים

עד שכמה מהם , )?אביב- תל(המשך השיר מתאר את התמעטות הרחובות ההומים מאדם בעיר ). שם(

העזובה וההזנחה שירדו על העיר מומחשים באמצעות חלונות הראווה של ). שם ("ִעיְרָפִאים"נראים 

ישים במקום היד שתתהדק על ידיותיהן של המזוודות יורדים עכב. שאין להן קונה, חנויות המזוודות

לשיא של ניוון מגיעה העיר בתיאור החולדות . שאף אותם הרוח קורעת, ועוטפים אותם בקורים

בהחלט ייתכן שסיון מתאר ). שם (."רק אבק/ הראווה מציגים וחלונות"המסתובבות בחנויות הריקות 

מקום שבעבר היוו מרכז כלכלי ותרבותי ו, אביב- בשיר את דעיכתם הממשית של כמה מרחובות צפון תל

סיום השיר , בכל מקרה). כולל דוד אבידן עצמו(אביב - התכנסות לגדולי המשוררים העבריים של תל

שנתן לה ביטוי , )?סיון? אבידן(את גסיסת העיר בדעיכתו של המשורר עצמו , מתוך הזדהות עמוקה, כורך

            :'בית ד" לכתמתקצרת והו/ נשימת העיר: לשמועיכול / מי שאוזנו אינו אטומה": ' בית גביצירתו

  )                                                                                                                   שם(." עד תומה"

 עם שירו הידוע של דוד אבידן  של סיוןמי שאזנו אינו אטומה יכול גם לשמוע את ההתכתבות

על העיר הגוססת בחוץ "..."אנשים יתנשמו בכבדות כמו בתום דהרה עתיקה": "הרחובות ממריאים לאט"

. )9' עמ, 1973, משהו בשביל משהו, 1954 – 1952, "ברזים ערופי שפתיים" ("צונח אורשמש מוחלט

'' העיר''שכתב על , שואל סיון מדרכו של הפיוטית של אבידן) המעיד על הכלל(באופן יוצא מן הכלל 

עיר "חשוב להבחין בשיר . אביב- גם אם כל הסימנים מצביעים על העיר תל, מה המפורשמבלי לקרוא בש

מצד אחד תיאור היפרבולי עד אפוקליפטי של תהליכים . בשילוב המדויק שבין הריאלי לאלגורי" ריקה

- דעיכתם של הרחובות הצפוניים בתל–אביב של ראשית המאה עשרים ואחת -אורבאניים ממשיים בתל

 ומצד שני העיר הגוססת מהווה מטאפורה לתהליכי דעיכתו של -דיזנגוף ' יהודה ורח- בן' ת רחאביב דוגמ

  . דוד אבידן–המשורר שייצג אותה בשירתו 

  

  בהקשרחשוב לבחון,  לבין זהות מקומית עסקינן,אביבית-תלומיתולוגיה ואם בקשר בין היסטוריה 

-אדוניס מן המיתולוגיה הצידונית). 1992 (יסאדונ:  את מקומו של הרומן היחיד שפרסם אריה סיוןזה

בילדותו החביאה (  שעל לבו נאבקו אפרודיטה אלת האהבה,תואר במיוחד- יוונית הוא עלם חמודות יפה

בידיה הופקד אדוניס  ( ופרספונה אלת השאול)שאלות אחרות תחשקנה בו בארון מחשש  אפרודיטהאותו

תיו והחורף עם מלכת המוות ואת שאדוניס יבלה את הסזאוס התערב בסכסוך שביניהן ופסק . )רתלמשמ
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את מותו מצא אדוניס משיני חזיר בר .  חצי שנה עם כל אחת מהן–האביב והקיץ עם אלת האהבה והיופי 

). 65 – 64' עמ, 1982, המילטון(דמו השפוך הפך לפרח אדום מרהיב . ענקי אותו ניסה לצוד במסעותיו

הנקרא )  שם של חודש אצל היהודים,כידוע(יל בבלי קדום בשם תמוז למעשה אדוניס הוא גלגולו של אל

החי והצומח המולך תמוז הוא אל הפריה של . בן הנצח: פירושו בשומרית.  או דומוזי, או דאמוזו,גם דוזו

אך ,  לכבודוהנשים נהגו לבכות את מותו בפולחן. חודשי האביב ומת בחודשי הקיץ עם כמישת הצומחב

  .)90' עמ, 2005, אבניאון ( באביבהוא קם לתחייה 

  -  אדוניסרומן  בעלילת ה מוצאות את ביטויין  בהרחבהדומוזי-שונות של סיפורו של אדוניסגרסאות 

 ,בדווי'  לבין שייח,אבנר בן חורין,  בין הבלש דיאלוגהעולה מתוך) 136' עמ( מקומית  ערבית גירסהכולל

 , שובו מן המתים של אל הגשם זירוז שתכליתו,ם בנגב ריקוד פולחני הנהוג בין שבטי הבדוויאודות

- הדתיהפולחןשל  של המיתוס ומעיד על אופיו האוניברסאלידבר ה -  שנקטל בידי אחיו האכזר אל הקיץ

  . שנתגבש סביבוחקלאיה

כר בידי שנש,  מסע החיפושים של הבלש אבנר בן חורין הוא, עלילת ההווה ברומןעיקרה של, כזכור 

 שמו אשר – זכריה יולין  עקבותיו של אחרכדי להתחקות, נים הצעירים של תנועת העבודה מן העסק,.נ

 איש התנועה הקומוניסטית - אולי ברוח הסולידאריות המעמדית , מערב למזרח מחבר בין ושם משפחתו

 משחזרת עלילת ,למעשה. שנעלם כאילו בלעה אותו האדמה , של שנות השלושיםאביב-   בתל,הרדיקאלית

הסתרתו בארון  ,היעלמותו של יולין לחצי שנה בתקופת החורף, למשל -' קטנים'אפילו בפרטיה ה, ןהרומ

את סיפורו של אדוניס  - בסיום הרומן ,כאוסקר פרילינג ,בעונת האביב, מחדש )?(הופעתוו , שהיבידי א

אודות היעלמותה לסיפור אלגורי מרתק  אדוניס  הופךכך. על לבומאבק הנשים  ,כמובן, כולל, המיתולוגי

, )אידיאולוגית שהיא- כל תנועה רוחנית של,ובעצם (ותחייתה האפשרית מחדש של התנועה הקומוניסטית

מ בראשית שנות התשעים של המאה "שכזכור ספגה מהלומה מוחצת עם התפוררותה של בריה

  .175שחלפה

ברומן של אריה , כלשונו, פונקציונאלית- מתפעל במאמרו מן המגמה החתרנית) 2000(עידן צבעוני 

, דוגמת  זירבאום ואאודן, אנר הספרות הבלשית'לצורך הרצאת טענותיו הוא מסתייע במיטב חוקרי ז. סיון

,  בשבירתה את מוסכמות הספרות הבלשית,כדי להראות עד כמה מרחיקת לכת היא יצירתו זו של סיון

 של סיון אינו מגיע לפתרון טיבאשהנרהעובדה , לדבריו.  ולא מעמיקהבידוריתשהיא ביסודה ספרות 

הטקסט " גורמת לכך ש, בסופו של דבר, בוודאותאינו נמצא, יולין,הנעלם/והנעדרהתעלומה הבלשית 

הוא , כך צבעוני,  הבלשי הקלאסיהנרטיב). 16' עמ, שם" (מוגש לקורא באחריתו כמוצר עמום ודיפוזי

הפרתו והשבת הסדר הקיים על , קיים הסדר ה–קודם לכל אלגוריה חובקת עולם על סדרים מטאפיסיים 

,  החד משמעיתאמת של גילוי הרטיתאקת בסצנה שבן חורין איננו מסיים את פרוצדורת החקירה  אלא.כנו

כדי למצוא , אשר הוליך אותי באפי, בעצמו הוא קומוניסט נסתר. האם נ":  של תהיותבסדרהאלא 

אשר החלו , ווקא מן הרוויזיוניסטיםואלי הוא ד? במגמה לטשטש את עקבותיו שלו, אדם שאיננו

                                                 
כבר נדונה ,  באשר לגלגולי אירועי העבר המקראי או המיתולוגי בתוך הוויית ההווה,הגותו הפיוטית של אריה סיון 175

  . בפרקים הבאים, ביתר הרחבה,  בפרקים הקודמים ותדון
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ואולי איננו ? וכל אמצעי לפגוע כשר בעיניהם, לחשוש כי רוב היישוב ייטה אל המפלגה המאוחדת

 ההייתלא זה ולא זה אלא פשוט נמנה איזה זרם או פלג במפלגה אשר הפופולאריות של פרילינג 

  )194' עמ, אדוניס ("?בעיניו לצנינים

 , מעניינתיצירה אדוניסמקבל הקורא של  ,ממשיך צבעוני, והדיפוזיות הזו העמימות על כפיצוי  

אשר אינה מתגמלת את קוראיה , ''ספרות גבוהה'' בין מתח דיאלקטיימת מורכבת ורפלקסיבית המקי

אלא , "יוצא לאור"אצל סיון אינה " האמת. " הקלאסילבין הרומן הבלשי, משמעיים-בפתרונות פלא חד

 "בצורת קרנבל דימויים ומיתוסים שהספרות עצמה היא חלק ממנה, תועים מתמידמופיעה כחיזיון תע

קרנבל של מסכות וחלופי " ואמנם אין ספק שעלילת הרומן מעמידה במרכזה ).17' עמ, 2000, צבעוני(

). 1992(כלשונו של קובי ניסים " מסיכות ותחפושות"או , כלשון הכריכה הקדמית של הספר, "זהויות

פורים והדרמה המתרחשת  לפני  נשף התחפושות הסצנה הסימבולית של,בעניין זה, דבולטת במיוח

 לאו דווקא , לחפש,לטעמי, אלא שאת האמת של הרומן הזה יש). 117 – 106' עמ, אדוניס( במהלכו

בלשונו של צבעוני השאולה " שרשרת המסמנים (" הגלוי שלו,בלשי-הפסיאודו, ברובד העלילתי

יות מחזורשבתשתית הרומן הם אותה ' היסודות הקבועים'.  העומק הפילוסופי שלונה אלא במב,)מלאקאן

,  בכלכלה:ציוויליזציה האנושיתתשתית ה ב כמו גם, תהליכי החיים בטבע שביסוד,פוסקת- בלתי

 המניע את  היסוד המוצק והיציב, באופן פרדוקסאלי, זו היא  דינאמית מחזוריות.בהגות ועוד, בפוליטיקה

  .)היסודות המשתנים (המסכות המתעתעות/ותהתופעשלל 

רובד המתקשר ישירות לזהות ; אדוניסניתן להצביע על רובד משמעות נוסף ברומן , במקביל

 ,כמעט ללא שמץ של נוסטאלגיה, בזמן עס ניתן לקרוא כמאדוניסאת . ילידית שביסוד הרומן-המקומית

חיפושיו של " .שנות השלושים בפרטאביב של ראשית -תל ואל ,טורית בכללאאל ארץ ישראל המנד

, הבלש אחרי הנעדר ופגישותיו לצורך זה עם אנשים שונים שהכירו אותו הם הציר המרכזי של הספר

הפוליטיקה , החברה, על חיי המסחר, אביב בתחילת שנות השלושים-ובתוך כך נפרשת תמונה של הווי תל

תקופת ב  המתרחש,יפור המסגרת של הרומןס כבר, למעשה). 96' עמ, 2005, הולצמן." (והתרבות שלה

אביב אינו -ביקורו של המספר בתל, שכן. מכונני זהות) sites ( רווי באתרים,מלחמת המפרץ הראשונה

אלא גם מסע ,  הנוכחיתאביב בזמן המלחמה- הנטושים של תליה לרחובות מחדשרק מסע של התוודעות

 מתמזגת ,למשל,  בשדרות הקרן הקיימת, בהווההליכתו. 176מן לעבר ילדותו המוקדמת של אריה סיוןבז

 ,באמצע מלחמת העולם התחלתי ללכת לאורך השדרה": בהליכה מן העבר הקשורה במלחמה אחרת

   .)7' עמ(" מן הבית אל הים, דול בחדשי החופש הג,מדי יום ביומו

-מחברתו ובתוכה אתרים עם מציאת המזוודה-כרי בכאביב נקטע- טיולו של אריה סיון בתל,כזכור

 כדי להשלים את ,אביב-לבאחריתו של הרומן חוזר המספר לת.  אבנר בן חוריןיומנו של הבלש המדומיין

 עד כמה דבר המעיד, אביב-  בין החדש לישן בתלהחיבור  הנאתו של סיון ניכרת מאד בתיאוריו את.טיולו

שה היא הנאה הטיילת החד":  איננו נוסטאלגי בלבדאביב-  בתל בינו לבין מקומוהקשר האמיץ

פטוניות אדומות וסגולות : ערוגות הפרחים, הדקלים בעציצי הבטון הגדולים, הריצוף: לעיניים

                                                 
לבין הביוגראפיה הממשית של , בסיפור המסגרת, של הרומן' בדוי'המוחלטת בין המספר -ניתן בנקל להצביע עך חפיפה כמעט 176

 .חורין-אביבי אבנר בן-שבתוכה יומנו של הבלש התל, סיפור מציאת המזוודה, כמובן, למעט, הסופר אריה סיון
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והם אכולים , מן הבתים הישנים נותרו אחדים. אל רחוב הירקון, אני מביט שמאלה. שמש- ופרחי

עודם , "הבית האדום"שבמשך שנים רבות ניצב מעליהם , אבל צמחי האצבעות. עד ברזליהם

  ).199' עמ, אדוניס (."וצבעם הירוק אולי אף יותר חזק ודשן מאשר אז, מכסים את מדרון הכורכר

  החיוביהמעידים על יחסו הרגשי) locations( מעמיד שפע של מקומות אדוניס בגם הסיפור הפנימי

ומרים  ועל החיבור הנפשי העמוק בינו לבינה המבוסס על השילוב בין ח, בת זמננואביב-של המחבר לתל

 ואדגים זאת מקטע ).עצים ופרחים, חולות(עם חומרים טבעיים ) בניינים בבניה(אורבאניים אופייניים 

 כחול –מן הגבעה אשר עליה ניצב הבית אפשר היה לראות במערב את הים התיכון ": אחד ברומן

ם מדרו. לעודם אפופים צל כחלח, ח את הרי יהודהובמזר, מעבר לגבעות הכורכר מאוד מאוד

נינים ראשונים ב: ט לאט אל הגבעה אשר עליה עמדתיאביב מתקדמת לא- יכולתי לראות איך תל

ומן העבר השני ניתן להבחין בהכנות לבנייתן של שכונות , כבר עמדו בפיגומיהם מצפון לנורדוי

מסומייל ועד , אבל כל המרחב שסביב הבית. שכונות של בתים קטנים, חדשות סמוך אל הירקון

אשר בעונה הזו של השנה חלקים נכבדים ממנו מכוסים פרחי בר ,  חבל החול הצהבהבהיה, לים

מלכומיות סגולות וכלניות אדומות ופרגים וחרציות וצנון בר ועוד עשרות מיני פרחים : לרבבות

  ).174' עמ, שם (..."את שמותיהם לא ידעתי אשר

 , באופן לא מבוקר, איננו נכנע)ותלפח, ברומן (חשוב להכיר בעובדה שסיון בכתיבתו, יתר על כן 

נוסח  ('הקטנהאביב - תל'יחס לעברה של לנימה הנוסטאלגית ולטון האלגי של השיח המיתולוגי המקובל ב

שלא לחרוג , מציו של הסופרניכרים מא ו-הריאליזם הלשוני והמימטי של אריה סיון . )למשל, נחום גוטמן

פיסית והאנושית מציאות האף לא מן ה, ות השלושים ראשית שנא של"מן המשלב הלשוני האופייני לת

ביקורתי החושף את חולשותיה של המציאות אותה -  הוא לעיתים קרובות ריאליזם- של העיר הממשית

 בתחום קטנים העסקנים ההוא מלגלג על, למשל כך.  אדוניס ברומן הוא מנסה לייצג באופן מהימן

 הוא גם אינו חוסך את שבט ביקורתו מפני .ריגות שלהם ומאיר באור לא מחמיא כלל את האינט,הפוליטי

כתיבתו איננה חריפה ,  אף שכאמור,)אנשי הפראקציה הקומוניסטית (פוליטיים- קנאים אידיאולוגיים

- בתלהשיטוט של הפרסונה הסיוונית,  סיון אריה והדברים נוגעים גם לשירתו של, זאת ועוד.ומתלהמת

  פוגע כהוא זה באופיו האינדיווידואליאיננו, זמן מוגדריםהתחומה במקום וב, אביב הקונקרטית

צופה לבית 'בר הסיווני ובחלקים לא מעטים ממנו משמש הדו, ניו הטקסט הסיו שליסטנציאליסטיוהאקז

  ).  בחיבוריפרק החמישיב, במיוחד, על כך ראוו( בעל מחויבות לסיפור הלאומי 'ישראל

  

   תי הערות קצרותושסיכום  :אביב-תחושת המקום בתל 3.3.6

  

 ירתו של אריה סיוןאביב ביצ-תלמ העולה) sense of place(' תחושת המקום'ניתן לסכם ולומר ש

אביב -תל .כיאות לעיר הולדת פורמאטיבית בחייו האישיים והפואטיים של המשורר, היא אינטנסיבית מאד

- בטיה החווייתיים והן בהי,הן בהיבטיה האובייקטיביים,  בקווים ברוריםמשורטטתשל סיון 

 של  דווקא בשל היותה, נהפוך הוא.אך בהירות זו אין פרושה אחדות הסובייקט המקומי. הסובייקטיביים

בלשונו של דן לאור , "מיתולוגית בעליל-והלא, המודרנית, החילונית "-ונית חיל- עיר ילידיתאביב-תל

  רחבמגווןמתוך שאופייה מתעצב  , של סיון כעיר הטרוגנית מאדאביב ביצירתו- תלמתגלה  - )א2009(
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 וקיום מרחקים בתוך המקום רב קוליותעיר שעונה על אידיאת ה ;דמויות ו זמנים,מקומותו  אתריםשל

נפש ורגשות של מי שחווה אותה באופן אינטנסיבי בעבר - עיר המשקפת מגוון רחב של מצבי; וכלפיו

  . ובהווה

 שלאידילי  בין ייצוג פתור- מן המתח הלא,יתרבין ה, אביב עולה- של תלדמותה בסתירותה רצף  

בתי הקפה ושאר , הבתים, החולות, הים:  המשמרת את זיכרונות ילדותו המוקדמת של המשוררהעיר

  אריהגם אם,  בנוסף).בעיקר ביחס לשואה( המפעמים בלבו אשםה רגשי לבין, המקומות הנוסטאלגיים

והוא ',  הראשונההעיר העברית' סביב מקובלה לוגילשיח המיתו, כאמור, ון ביצירתו איננו מתפתהסי

 סביב אתרים מיתולוגיה אורבאנית-או אפילו אנטי, למחצה-  ביצירתו מיתולוגיה פרטיתמעדיף להבנות

 הסנטימנטאלית בכתיבתו וגם אם הנימה, )דמויות השוליים של העיר, למשל (אזוטרייםודמויות כמעט 

 קרעהעדיין בלתי נמנעת היא חוויית , האירונית-ורתית הביקמאוזנת לעיתים קרובות על ידי זו

 לבין ההכרה ,של חול ויםבין מציאות נוסטאלגית של ילדות קסומה , ביצירתו של המשורר, נטיתאהרומ

   .לבין העלמם מן הנוף העירוני בהווה, של שנות הארבעיםא "בתוציוריים  בין בתים ייצוגיים ; באובדנה

הוא , כפי שהוצג על ידי לעיל, אביב ביצירתו של אריה סיון-יצוגי תלעיקר המבט בי ,יתר על כן 

 לאורך שנות , ביצירתו של סיון,אביב- תלמיקה של ייצוגיאם נבחן את הדינאאך . סינכרוני ביסודו

כפי שהוא מעוצב ,  וחופיה בראשית שנות השלושים של העירמשהו-כפרי הנוף ה מן,כתיבתו הארוכות

  ייצוגי אל,) למשל,1963, שירי שריוןמתוך " פרטים אוטוביוגראפיים" (יוןבשירתו המוקדמת של ס

-ת הביקורתיהמגמה של  ההדרגתיתנוכל לחוש בהתגברותה,  בשירתו המאוחרתאביבי-התל המטרופולין

מגמה שבוודאי איננה מנותקת מן השינויים הממשיים שחלו בעיר במהלך ; ביצירתו של המשוררהאירונית 

או אפילו , 177אביב של ילדותו-לתלשעיקרה געגועים ,  של סיוןהנוסטאלגית ביצירתו המגמה .השנים

 המבט המפוכח והכתיבהעל ידי לרוב מאוזנת , אדוניסלתקופות מוקדמות יותר כפי שעולה מן הרומן 

 בשיר , למשל-  הבשלה של סיוןבשירתו  .חברתית החושפת את מצוקות הקיום בפרברי הכרך-הביקורתית

 סמטה"ו" אביב-בוקר בדרום תל"בשירים  או ,)1976( נופל לך בפניםמתוך " מרחוב הקישוןסינדרלה "

 הכולאת ,כעיר ללא רחמיםאביב - מצטיירת תל –) 1994 (גבולות החולמתוך " אביב- מוכת חום בתל

 כלפי עיר ,משורריחסו הרגשי האמפאתי של ה ,בחשבון אחרוןו,  ועם זאת. ללא מוצאבתוכה את חלכאיה

  .  במהלך השניםשתנה כמעט ולא מ,תוהולד

 ,מן הנושא אך . של חיבורי איננו מבט השוואתי ביצירתו של אריה סיוןעיקר מטרתו: והערה נוספת

קצרה על ייחודה של הערה  מתבקשת, יצירתו של המשורר ב,אביבית- התל, הזהות המקומיתייצוגי 

 ביצירתם של המשוררים ,אביבית-נית התלשל החוויה האורבא  שפע הגילומיםבתוך, הפואטיקה הסיוונית

 .ימינול ועד  המאה העשריםהחל משנות העשרים של -מהם ילידי העיר ומהם שאינם ילידיה  - העבריים

שבמסגרתה יכלו המשוררים בני , אביבית- תל'מסורת'מעין : "מדבר על) 184 -181' עמ, 1991(דן מירון 

 זו מבחין מסורת תוךב".  ובעקיפין דיאלוג פיוטי מתמשך לקיים במישרין, ובני זמנים שונים,זמן אחד

                                                 
בו ) 47 'עמ, 1994, גבולות החול" (עוד ואריאציות מקומיות על ביאליק"מתוך המחזור " כאשר הייתי"השיר , למשל, ראו 177

ויחד עם זאת יתר שירי . של ביאליק" זהר"אביב יחד עם הילד מ- כילד קטן המתגלגל בחוף ימה של תל, מדמיין עצממו המשורר
 .או רומאנטי/מפוכח הרחוק מכל מבט נוסטאלגי ו- נושאים אופי אירוני, ארבעה במספר, המחזור
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, ביצירותיהם של אורי צבי גרינברג נדיוזי האופייני לחטיבות מרכזיות אהגר-המיתי' טופוס'מירון בין ה

על , כמובן, שלא הומצא, אביב-הפרוזאי בשירת תל' טופוס'לבין ה, ן אלתרמן ואחריםנת, אברהם שלונסקי

אולי כאמצעי ניגוח של הפואטיקה , ל בולטות מיוחדת בשיריו המוקדמיםאך קיב, 178ידי נתן זך

). 27' עמ, ג"תשי, בשלושה, "תרנגולי של שוקולד"מירון מצטט מתוך הפואמה , כהמחשה (האלתרמנית

של מגמות . אביב האלתרמנית-המיתולוגי של תל- קסם האליליאת הבשיריהם אך לא רק זך ואבידן פוגגו 

דוגמת ,  אפילו ביצירותיהם של בני דורו של אלתרמן, לדבריו,רונית באו לידי ביטויהנמכת המציאות העי

שערך אנטומיה פיוטית מפורטת ,  הששים הגדיל מכולם מאיר ויזלטירבשנות"ו. יונתן רטוש ואבות ישורון

אביב כעיר של בלות וכיעור ותוך כך העלה מתוך תמונת העיר המתקלפת והמתפוררת מעין אתוס - ל תלש

  ).183' עמ, 1991, מירון" (לערטול מכל תפאורה היסטורית, של נכונות לחשיפות קיומיות, של אמת

ביצירתם של ) בהשוואה לירושלים(ניה של העיר תל אביב יעומד על מאפי) א2009(גם דן לאור 

 את ההיבט הוא מבליט על העיר מבטוב. עגנון וויזלטיר, ג"אצ, אלתרמן: ארבעה משוררים וסופרים

שירי "בכותבו על .  של הארבעה כפי שהיא משתקפת ביצירתם, זופוליטי בייצוגיה של-לאומי- היסטוריה

הדיבור העברי , אביב-של תל, המשוחרר, דווקא אופיה הקל: " לאוראומר) 1957(לאלתרמן " עיר היונה

 יומרה ונעדרת נטולת, יום של שיגרה יהודית- היותה חפה מזיכרון היסטורי ויכולתה לקיים חיי יום, שלה

  ." הוא זה שמעניק לה בעיניו את מעמד הבכורה ברצף של סיפור התקומה הציוני, פוזה היסטורית

 הדגם -  את הדגם הפרוזאיממשיך  הוא,ככלל, אך,  ולאור של מירוןאינו נזכר במאמריהם, אריה סיון

 -   במאמרו מירוןשאליו מכווןבמחצית השניה של המאה העשרים ו השולט בשירה העברית הישראלית

, סיון אינו נמנע,  אצל לאורמתוארפי שהוא כ, בניגוד לאלתרמןש  אלא.מעצים ומקצין אותו בכתיבתוואף 

-דמותה של תלעיצוב  ב,)מיתולוגי-היסטורי- או האנטי (מיתולוגי-מן השובל ההיסטורי, שיריוברבים מ

   ). בעבודתי, לעיל,כפי שהראיתי(אביב 

 שהעמידו את העיר ,היותו אחד המשוררים הבודדים בדורועובדת בנעוץ   שייחודו של סיון,דומני

, לעילהנזכרים , והסופריםאף לא אחד מן המשוררים (והם ילידי העיר , אביב במוקד יצירתם-תל

-  הטריטוריות התלזיקותיו האינטימיות של סיון אל. )אביב- נולד בתל,במאמריהם של מירון ולאור

 בתי הקפה,  בהם התפלש בילדותוהחולות,  בו רחץהים:  ביצירתוהן מסתמנותכפי ש, אביביות המקומיות

 ילידית-  זהות מקומית כל אלה מבנות- '  וכו בהם גר או צפהבתיםה ,הרחובות בהם הלך, בהם ביקר

 כך-אינטנסיבית כל, אביבית-  כי ילידות תל דומה.שכמו יצאה מתוך אוטוביוגראפיה ממשית, אותנטית

דוגמת , אביב-תלהעיר ילידי  ,אחריםאיננה מצויה גם ביצירותיהם של משוררים ,  היבעצמתה ובהיקפ

 ברור שהתמאטיקה והפואטיקה של סיון אינן נעדרות ,ויחד עם זאת.  ודוד אבידןמשה דור, חיים גורי

, לפחות בחלקן , העיר תל אביביליד, כאמור ,חוויותיו האישיות של המשורר את ההופך, אסתטיתחכום 

  .אוניברסאלי-  קיומיממד ות בעלותלחווי

  

  

                                                 
תחילה , של נתן אלתרמן' העת והעתון'בשירי , והארבעיםבשנות השלושים , אביב מצאו את ביטויים- חיי היומיום של תל 178

  .בדבר" הטור השביעי"ולאחר מכן ב, הארץבעתון " רגעים"ב
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  אריה סיון ירושלים ביצירתו של  3.4

  

 , הזהות המקומית בכינון,על פני כל טריטוריה אחרת, אביב-למרות קדימותה הברורה של תל

.  של המשורר מקום של כבוד ביצירתו'עיר הקודש 'נראה כי  גם לירושלים, ביצירתו של אריה סיון

אם . והעיר טבעה את חותמה על יצירתו לכל ארכה,  את שנות בחרותו בירושליםבילה אריה סיון, כידוע

את  לבחון נוכל, המקום ביצירת הספרותביחס לתפקידי ) 1998(נדרש להבחנותיה של נורית גוברין 

שור ובין אם במי, יבין אם במישור האיש, ירושלים בשירתו של אריה סיון העיר הפונקציות שממלאת

 כיצד משמש החיבור בין  המשורר לבין העיר אמצעי : כאן השאלהנידונה,  כמו כן.ציבורי-הלאומי

תחושת 'מהי : לשון אחר . תל אביבשונה ואחרת מזו שמעצבת העיר, מן הסתם, ומיתלכינונה של זהות מק

  .אביבית-התל' תחושת המקום'העולה מכתיבתו של סיון על מקומותיה של ירושלים בהשוואה ל' המקום

  

  בין שתי ערים 3.4.1

  

מתוך הספר " התפתחותה של תדמית: אביב כמטאפורות בספרות העברית-ירושלים ותל"בפרק 

 והן,  את ההבדלים הממשייםהן,  באופן מפורט,מציגה נורית גוברין) 60 - 42' עמ, 1998 (הארץ כתיבת

הערים בין שתי , כפי שנתגבשו בספרות העברית החדשה, פורייםאמט- ואת ההבדלים התדמיתיים

 לזו הצעירה ממנה באלפי ההבדלים העצומים בין העיר העתיקה. אביב-ירושלים ותל: החשובות בישראל

קור (אקלימיים , ) חול וים, לעומת שפלה,הרים ואבנים( גיאוגראפיים :שנים מצויים בתחומים רבים

; )כלוסין הומוגני למדי לאומי ודתי לעומת הרכב או,גיוון אתני(דמוגראפיים ; )לעומת קיץ תמידי, וגשמים

 תרבותיים ;)יהודית עשירה ומגוונת לעומת נכסים היסטוריים מועטים- היסטוריה יהודית ולא(היסטוריים 

  . ועוד)לעומת הוויית חולין נהנתנית, עיר קודש שהשכינה שורה עליה(

סתה נשתנתה תפי, ומשנתעצבה תדמיתה, אביב-משעה שנוסדה תל ": כיוטוענתעוד מוסיפה גוברין 

מאותה שעה נוצרה ביניהן תלות הדדית וכל שינוי באחת מחייב בהכרח את השינוי . ותדמיתה של ירושלים

 כך, יתר על כן). 43' עמ, שם ("מכאן ואילך כל עיר היא ניגודה של חברתה. בתדמיתה של השנייה

ט שאין וכמע, שהעלו אותן על ראש שמחתם, בין שתי הערים דבקה גם בסופריםהתחרות , גוברין

' בוגדני'הנאלץ הסופר , טוענת גוברין, במקרה כזה( גם יחד  הללואפשרות לסופר לאהוב את שתי הערים

 הם בצורך העז של ,כך גוברין,  הזופוליטית שורשיה של היריבות ה). הרגשית הזולהתנצל על הביגמיה

 גדת להוויית הגלות המנו,ילידית- כמו,ישראל בגיבושה של זהות מקומית- המתיישבים החדשים בארץ

אביב כתשובה החילונית להוויית -  של תל זו גם הסיבה להתעצבותה.179 של ירושליםשדבקה בדמותה

  .180 של העיר ירושלים נקשרת בהשתדמיתה, גלותית-המסורת הדתית

                                                 
 .ואחרים) 2003(שפירא , )1987(מירון , )1980(גם אצל אבן זוהר , בעננין זה, וראו 179
אצל , "ם המנדטורית בספרות העבריתירושלי"אביב ראו בפרק - פיתוח נוסף של הניגוד הממשי והסימבולי בין ירושלים לתל 180

 ).239 – 216' עמ, 2006(הולצמן 
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נדרש לעניין תדמיתה של ירושלים בספרות ) 2009(גרשון שקד , גם חוקר הספרות העברית

בתודעה היהודית "הוא עומד על כך ש" ?לים העיר שחוברה לה יחדיוירוש: " ובמאמרו,העברית

ומבלי להיזקק , במקבילש אלא). 98' עמ, שם('' עיר הקודש'' כההיסטורית נתפשה ירושלים קודם כל

  משחרר שקד את דימויה של העיר מן הכבלים הנוקשים,אביב על מפת ההיסטוריה- להופעתה של תל

 לא היתה וטוען שמשמעות רליגיוזית זו המתלווה לעיר ירושלים, קטיבי הקולמשמעיים של הזכרון-והחד

 שהשתנו מדור  צורה בהתאם לנסיבות החייםה ופשטו צורלבשו  וייצוגיה בספרות,כך-משמעית כל-חד

  . לדור

 הספרות חוקר  משמיע גם,ירושליםו אביב- דן הפנומנולוגי השונה של תל אודות מעמדברים דומים

של ארבעה משוררים , ארבעה מבטים שונים"הדרשו לעת  ב,)א2009(דן לאור  והביוגראף העברית

" עיר האלוקים"ו, מזה" העיר הים תיכונית הקסומה", כלשונו, "בין שתי עריםעל הקונפליקט ש, וסופרים

תמול  ו המונומנטאלית מיצירת מחלץלאורש ,עגנוןאחד הסופרים המדוברים במאמרו של לאור הוא . מזה

אביב וירושלים -תל,  של שתי הערים המרכזיות בישראל המרחב השונות ייצוגי דרכי את)1945 (שלשום

שבין האתוס החילוני  ", באופן המייצג את הקונפליקט-עגנון תקופות משמעותיות בחייו חי בשתיהן  -

שנראה בין המקומי והעכשווי לבין מה , מסורת וזיכרון העבר, והמודרני לבין עולם ספוג כולו היסטוריה

   ."זמני ואפילו נצחי-כעל

אותם ,  מאותם סופרים אחד אמנם נראה כי סיון הוא,מכלול יצירתו של אריה סיוןאם נבחן את 

 אלא .לירושליםאביב -נאמנות רגשית ואמנותית כפולה המפוצלת בין תלעלי  ב,)1989(מתארת גוברין 

הוא מבטא את יחסו בכתיבתו  .צלות כלשהיאו התנ,  של קונפליקט פנימיים ללא כל ביטוישסיון עושה זאת

 כסטודנט ללשון ולספרות באוניברסיטה  בה בילה את שנות בחרותו- לעיר ירושלים  המיוחדהרגשי

 והרגשי  את המעבר הממשי.אביב-ביחס לעיר הולדתו תל במקביל כשם שעשה זאת -  העברית בירושלים

כמעבר בין הנופים השונים ששימשו ) 1970(אביב לירושלים מיטיב לתאר משה דור -של סיון מתל

היתה , אל הסלעים והאורנים של ירושלים, אל ההרים, כרבים מחבריו, מן השפלה עלה: "תשתית לשיריו

 שכתיבתו הספרותית של סיון על העיר ירושלים נפרשת ,חשוב לציין, יחד עם זאת. ..."לו זו לאהבה שניה

לבחון את ההתפתחויות והשינויים שחלו בייצוגיה  המאפשר באופן, )כחמישים שנה (על פני שנים ארוכות

  ).2009, כנרמז מן הדגם שהציב שקד במאמרו( ביצירתו במהלך השנים של העיר

  

  אישה בירושלים  3.4.2 

  

 או , שירושלים היא במרכזם,מצויים כמה שירים) 1969 (ארבעים פניםיחסית -בספרו המוקדם 

 ים השיר כל אחד מןהוא ביסודו של דבר מוקד) la condition humain(ואף שהמצב האנושי , בשוליהם

 משתקפת בהם ,הריאלית והמיתולוגית, הנוכחית וההיסטורית,  הרי שירושלים הגשמית והרוחנית,הללו

 היא זו המלכדת  בהםירושליםנוכחותה של ש,  בספר הרציפה השיריםסידרת, למשל, כזו היא. היטב

" אשה בין צללי האורנים בירושלים", )36' עמ" (יושב על גדות ירושלים ":אותם לאחדות אורגנית אחת

  .)40' עמ(" המבט למדבר יהודה, על הר הצופים", )39' עמ" (העיר הזאת", )38 -  37' עמ(
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 הכתובים בלשון  כשירים, ניתן לאפיין את השירים הללו, לבד מן הטריטוריה המשותפת שבמרכזם

 , ירושלים של סיון מצטיירת, לשון אחר.181 יהודית ונוצרית כאחת,תיתורווית סימבוליקה דאניגמאטית 

,  ובכך אין משום חריגה מן הקונוונציות הספרותיות המקובלות ביחס לעיר הקודש–  ביצירתומראשיתה

 בכתיבתו לאיקונות הנוצריות מן הברית שוויוניסס להעניק מעמד השסיון איננו מ, למעט אולי העובדה

 ובאוונגליונים הנוצרייםמקרא ב  המעוגנים, היסטורי ודתי ועומק רוחניממד בעלת ריה כטריטו - החדשה 

  .גם יחד

 שורות הפתיחה  ניתן להביא את,שירי ירושלים של סיון בטייםאהדרמ וכדוגמא למטענים הלשוניים 

רומים ועמונים :/ ורגליו במי עמים/ יושב על גדות ירושלים":  ברשימה דלעיל השיר הראשוןשל

  את דמותו של אלוהים בירושלים,כך להבנתי, מתארות רות אלה שו."תמרות אבק, ויהודים /ניםויוו

  מתחברות השורות הללו ברוחן.כלפי נתיניו  ומתנשאת שתלטנית,בעל נוכחות גיגאנטיתמלך - גברכ

ייה או על, השיר מתאר מסע צליינותהמשך .  של ראשית דרכו הפואטיתמוקדםתוס האופייני לסיון הלפא

 , המיתי והסוגסטיבי של פתיחת השירממדהש  אלא, הקדושה לכל הדתות,לעיר ירושלים, לרגל נשית

 אין זו ,בניגוד למקור הנוצרי אך ".עזבתני/ למה": נטושהזעקתה הנואשת של אישה ב מתחלף בסיומו

שה בשר  של איאלא ביטוי לכאבה הנואש, דו שבשמים לאביו מולי,על הצלב מזעקתו של ישוע הנוצרי

 כמו צץ/ לפני מותו, חורג מן האבק/ ולפרקים בשר אדום "-ע את עוברה  המפילה במהלך המסודם

ה על ידי מאהבה בעודה נושאת ברחמה את  שננטש לאחר- ." נשלמה עשייתו/ שטרם, פוחלץ מתוך

טורים  לבין ה, הקיומי העולה מן השיר מתחזק מתוקף ההנגדה בין טורי הפתיחה של השירש הייאו.ילדו

  . המסיימים אותו

  על גבה ואף בו נושאת האישה,תה של האישה קרבן להתעללות גברית ולניצול מיניביטוי נוסף להיו

           ' עמ, שם" (אישה בין צללי האורנים בירושלים"מצוי בשיר ,  משמו של ישוע הנוצרי,מוטיבים נוצריים

בהרי ירושלים לבין מציאויות מקבילות מן  רנים  השיר מערב בין מציאות עכשווית ביער או).38 -  37

 היא ריאליסטית מאד והסיטואציה האפית המזינה את פתיחתו  ויזואליזהו שיר. ך ומן הברית החדשה"התנ

 , אישה שהיא אולי מעורערת בנפשה,"אישה יושבת על ספסל בצללי האורנים": וטריוויאלית למדי

גמנטים ארווי פרו  הוא הזוי לחלוטין בפני המשוררשמיעה שהיא מאך המונולוג ,182"סופרת היא אולי"

: ארוטיות המעוגנות בכתבי הקודש העבריים והנוצריים כאחד- מן הריאליה הירושלמית בצד הזיות חזוניות

כמו , אמרה לי/ ,הן מפרנסות אותי.  היו קבועות בהםציפורי:/ לראשה ראיתי מן מצנפת משונה"

' עמ, שם( ."להזדווג/ ממלאכתן אני מרשה להן/ וכשהן פנויות. שהאל שלח לאליהו/ עורבי הנחל

: דרון את בגדיה שנשארו מאחוריה בנחל הקבהמשך השיר מבקשת האישה מן הדובר בשיר להביא ).37

 כורעים כשהם/ לובשים אותם, ונעצו בי מסמרים/  על הקוציםֵּגִויהאנשים אשר השכיבו את "

 סיום השיר בהזיה נבואית אפוקליפטית של מבול ).38 – 37' עמ, שם(" ומבקשים את סליחתי, אלי

ימשה אותה מן / עטופה באדרתו"ורק את ירושלים ייקח הוא , שיביא אלוהים על כל אנשי הארץ

                                                 
, 103, 28' עמ, 1996(ראו אצל רודנר ,  על דרכי ההתכתבות של שני השירים הראשונים ברשימה עם כתבי הקודש הנוצריים181

113 – 114.( 
וסים שנקשרו בשמה של המשוררת רמזים שונים  מקשרים את האישה מן השיר למית) 103' עמ, 1996(לטענתה של רודנר  182

 .שהתגוררה בירושלים באחרית ימיה, שילר-היהודייה הידועה אלזה לסקר- הגרמנייה
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הארוטית של - טורי הסיום מביאים את חזון הגאולה הרוחנית).38' עמ, שם (."המתים בנחל הקדרון

  ).שם (." כיונהֵאֶברוהציפורים יתנו לי /  במים העזים אז ידרכו נתיבירַכי: "האישה הירושלמית

,  אפייני לדרך העקיפה,נביאה- ספק-משוגעת-שהיא ספק , ירושלים לבין אישה העירהחיבור בין

 כעיר שתחושת המקום, יתרליגיוזר את ירושלים כעי, לכל אורך יצירתו,  בה מאפיין המשורר,המטונימית

)sense of place(בין הריאליסטי , בין העכשווי להיסטורי, רד בין הגשמי לרוחני משלבת ללא הפ בה

אלא , לא הטריטוריה עצמה היא במוקד תשומת לבו של המשורר, ודוק. מיתולוגי ובין הדתי לחילוניל

 ממדת ה א)ירושלים (הוא זה המקנה למקום הסיפור האנושי, לשון אחר. 183שבתוכההממשי האדם 

  .)45 ' עמ, שם" (סבתי היתה"שיר ספת מן ה דוגמא נו,ולהלן. הרליגיוזי שלו

  

  -על בור המים בחצר אשר בשערי

  תהיחסד סבתי הי

  יהודי, אומרת

  .ומשגיחים בך, נכדי, אתה

  

  ,תה הולכת בחוצות ירושליםיסבתי הי

  יתה עולהיה, שטופה בהכנסת כלה

  ַהחֹם- אוחזת בקרני, במעלות

  ,אשר חזרו אליה מקירות האבן

  .םחונה על פי בורות המי

  

  ,ואני ישבתי במרחץ של אורנים

  ,ַלְּׂשָערֹותמונה מספר 

  .מרגל ועד ראש מונה לשערות

  , הייתי בא אל הבורותֵׂשָערבפה מלא 

  . שלי שבשכבת המיםַּבָּבבּוָאהמביט 

  

  ,שבו אראה אשר אראה, ביום ההוא

  ,אסגור את שתי עיני, לדעת את פני

  ,אני אומר, אבל אינני מבקש לי זכות אבות

  .ֵׂשָערה מלא בפ

  

  ,נו יעקביאח, אולי יגידו לי, אחינו יעקב

  :אחינו יעקב, הנה שלךהזכות 

  .שגוללת אבנים מפי בורות המים

  

                                                 
 .על הקרבה הפואטית והתמאטית שבין שירתו של אריה סיון לזו של יהודה עמיחי) 1984(לא בכדי עמדה זיוה שמיר  183
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שעבר מקראי , עיר ירושליםדימויה של ה האופייניים ל המוטיביםשיר אוצר בתוכו חלק ניכר מןה

חוצות ", רות המים וקירות האבן בו.רואי מעורבים בה ללא הפרדיוהווה הדתית -הוויה מסורתית, קדום

 אלו כל, ירושלים והמעלות אל הבורות שבעירשבהרי , יערות האורנים, ''שערי חסד''ושכונת " ירושלים

  בתרבות העברית,כאמור, פי שהיא מתגלמתכ,  של העיר רבת הפנים המבנים את זהותההם החומרים

 ,באופן אופייני כל כך לפואטיקה של סיון ,יתר על כן .184וביצירתו של אריה סיון בפרט,  בכללהחדשה

. האדנותית בה מתבצע באמצעות ההליכה בניית תחושת השייכות הילידית אל העירסימון הטריטוריה וה

 גיבוש אלא מהלך של, בעירסתמית  שוטטותאיננה ) 'בית ב(תיאור הליכתה של הסבתא בחוצות ירושלים 

ולטת ב .ההיסטוריים והדתיים, יה היהודייםרת לשורשזיקה בלתי מתפש מתוך ,ירושלמית  מקומיתזהות

, "הכנסת כלה":  במשמעויות מן המקורות היהודיים בעבר ובהווהטעונההאלוסיבית הלשון בשיר ה

  .185)שם(" חונה על פי בורות המים", "קירות האבן ","עולה במעלות"

לב בעיר שמיקדה מחדש את תשומת ה , מלחמת ששת הימים בהשראת,השיר נכתבייתכן ש 

 ,186)"שגוללת אבנים מפי בורות המים"(ישראל /יש בו רמזים ברורים לגבורת יעקב, שכן, ירושלים

 של הזהות הירושלמית בהיבט זה או אחר אינם מתמצים , והדרמה שבמרכזו, של השיראלא שעיקר עניינו

נית וגרסה סיו מעין ,הבמתח שבין דמותה של הסבתא היהודיו , בעיראלא במורכבות החיים, המתחדשת

 הצבר ,הנכד- המשוררלבין דמותו של, יים המסורתי המייצגת את אורח הח,187 של עגנון''תהילה''ל

הוא מצד הדובר בשיר  , ואם לדייק.המופיע בבית השלישי בשיר כניגודה של סבתו, החילוניהישראלי 

 שלי שבשכבת מביט בבבואה...ואני ישבתי במרחץ של אורנים("נרקיסיסטית -  דמות נהנתניתאחד

המזכירה לו בנזיפה את זהותו   הצדקת לסבתוקרוב ברגשותיו המשפחתיים מצד שני הוא, )"המים

קנה  שבעוצם ידו ,)10'  פס,ט"כ, בראשית (גלגולו של יעקב המקראימופיע כ הוא ומצד שלישי, היהודית

  .188גולל אבנים מפי בורות המים בכך ש, בעירלו זכויות

 בעיר ירושלים ניתן לראות בפסקת הפתיחה ורר לפוליטיקה של הזהויותביטוי למודעותו של המש

על ספר שיריה , 1996 ביוני 77עתון  שפרסם אריה סיון ב,"ירושלים שלה" בשם  נלהבלמאמר ביקורת

:  וכך נפתח המאמר.)1996, ירושלים, כרמל (תאנה על שן הסלע:  פלון-של המשוררת מרים איתן

, אלא לרבדים של משמעויות, י מתכוון לשכבות שהארכיאולוגים עוסקים בהןואיננ, ירושלים רבדים לה"

בהמשך מונה סיון את שלושת ." שבהם ירושלים מדברת אל יודעיה ונוגעת בחושיהם ובנפשותיהם

ההיסטוריה ,  של העירפיזי ההנוף: פלון- ה של איתןבספר, כלשונו, "נגיעות ירושלים"התחומים של 

 מבעד , מופיעים בספר השירים,כמובן, כולם,  אותהה העכשווית המניעה והפוליטיק,שלהוהמקרא 

                                                 
 .1998, גוברין, לעיל 184
גם , בניגוד לחול, האבן.  מאד ביצירות ספרות ובשירים המייצגים את העיר ירושליםשכיחה) או האבנים(מטאפורת האבן  185

מייצגת את עיר הקודש בעוד שהאחר מאפיין , כאמור, באשר הראשונה, אביב-מסמנת את ההבדל התרבותי בין ירושלים לבין תל
  .117' עמ, 1999, טסלר, וראו. אביב-את הוויית החולין של תל

 נכתבו ארבעים פניםשירי הספר . שלא נהג לרשום את תאריכי הכתיבה של שיריו, העיד על עצמו, ה עמיבשיח, אריה סיון 186
 .1969 – 1965לדבריו בין השנים 

  .26' עמ, )30.07.1999 (מעריבדברים מפורשים שאומר סיון בעניין זה במוסף השבת של , וראו 187
, וראו. ובשיר הנדון בפרט, בכלל, במוטיב השיער בשירי הספרביקורת שירתו של סיון מבליטה את הממד הארוטי הגלום  188

אלא שלטעמי יש מקום גם להבלטת הממד , בעבודתה) 1996(בעקבותיהם הולכת גם רודנר ). 1970(דור , )1969(גינור 
  .ההירואי בדמותו של הדובר בסיום השיר
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בכתיבתו של סיון עצמו על לא יקשה לזהות את הפריזמה הדומה . לעדשת מבטה האישי של המשוררת

  . ברוחו משבח–בבחינת המשבח , ירושלים

המבט שאלא  , ומשמעויותיהגם בספריו הבאים של אריה סיון מופיעה ירושלים בריבוי פניה

אלא גם את השינויים , הדיאכרוני על יצירתו של סיון יגלה לא רק את השינויים הפואטיים שזו עברה

 מתוך מחזור השירים ,"בירושלים יש נשים"כך למשל השיר .  והפוליטיים בכתיבתו של סיוןםהאידיאיי

כמו יתר שירי , לוספוג כו) 27' עמ, 1976 (בפניםנופל לך  בספר ,189"שאול-בית"בעל השם הסוגסטיבי 

/ יראו שם אב, אל הר המוריה/ ילכו"... :קינה על הנופלים במלחמות ישראלנכוליה של אבמל, המחזור

 בתחום הארוטי  וחרטהבשיר שפתיחתו ברגשי אשם,  כך סיון."סכינו על בנו אשר אהב מניף את

רותו כסטודנט בתקופת בח, מן הסתם (העקרים של המשורר עם נשי ירושליםוהאנושי על קשריו 

חריף זכור המשכו של השיר סותר את ראשיתו באאלא ש.  שלא נשאו פרי בטןקשרים; )בירושלים

  כחלק ממציאות החיים,אבותיהם כסמל להקרבת הבנים בידי )כמצוטט לעיל (של עקדת יצחקוביקורתי 

אמהותיהם  שלא נולדו מעולם ושל , של הילדיםמרירה-סיום השיר בהודיה אירונית. 190בארץ ישראל

, אבל אולי הם באו להודות לי":  המר על שמנע מהם את הגורל הישראלי למשורר,המדומיינות

שלא עשנו '/ והנשים ממלמלות/ 'ולא עשני איש של אש/ שעשני ילד מים':/ הילדים שלי

  )שם (.191"'שכולות

  

   בירושלים וחולרוסא 3.4.3

  

דווקא , שלמית נחשפת במלוא עצמתה הירו'תחושת המקום' ומרתקת העובדה שהזהות המקומית

. את גילוייה הפרברטיים או החסרים, או ליתר דיוק, בשירים המעמידים במרכזם את החוויה הארוטית

- מבט אירוני.  של אריה סיוןלבו- ירושלים העכשווית היא במוקד תשומתלא רקש, מסתבר, ובתוך כך

 ניתן ,מימי בית שניה של ירושלים המקראית ל ההיסטוריע, ודאי פרובוקאטיבי ,הומוריסטי-  כמעט,חריף

השיר מבוסס על ). 34 - 33' עמ, נופל לך בפנים" (אולי גם כך אפשר לראות את נחמיה"לראות בשיר 

נימתו . ך"כפי שהוא מובא בתנ, לסיפור זיכרונותיו של נחמיה, חופשית לחלוטין, פרשנות פסיכואנליטית

,  בדרך לבנייה מחודשת שלההקשים של נחמיה בירושלים של השיר ביחס לצעדיו ,כביכול, הקלילה

איך / ,בונה ירושלים, בא איש מפרס"( מסתמנת כבר בטורי הפתיחה של השיר, ובעיקר של חומותיה

 בשיר מצוירתרדיפתו של נחמיה את הנשים הנכריות . )33'  עמ,"?בונה ירושלים, מפרס זה בא איש

 הוא ,משמעית-  ודוממזריתכך המשורר בלשון , ושיו המיניים שאת ריג, של האישכביטוי לתסכולו המיני

  . )שם ("דופק את בהמתו בזעף מיותר, קורע את עצמו בחרבות": חווה בדרכים פרברטיות

ונחמיה , סוגר,  סוגרונחמיה" :גם התעקשותו של נחמיה לבצר מחדש את ירושלים

סוג של אובססיה הקשורה לאימפוטנציה מוצגת כ) 34'  עמ,שם ("סוגר ומסוגר, ונחמיה סוגר."..."סוגר

                                                 
ול שניגף במלחמות ישראל כמסופר בספר שמואל מגלם בתוכו את גורל הדמים המר של בית שא" בית שאול"ייתכן שהצרוף  189

 .המשקיף על הכניסה לעיר ירושלים" גבעת שאול"יחד עם בית הקברות הנודע ' ב
 )80' עמ, 1984(מתוך הספר הנושא שם זהה " לחיות בארץ ישראל"וראו גם סיומו של השיר הידוע  190
 ).2002 (ערבוןריכה לקראת פרסומו החוזר בקובץ בע) בצדק, לטעמי(אלא שהוא הושמט , במקור היה בשיר בית נוסף 191
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עבר השיר מערב בין סיום ). שם ("הנשים שזופות הרגל"המינית שלו וחרדתו מפני המיניות הגלויה של 

ובהחלט ניתן לראות בו עקיצה של המשורר כלפי היחס הפטישיסטי הישראלי לאבזרי , להווה בירושלים

כולם מטונימיות לתסכולו , ת העיר העתיקה ומגדל דודחומו, ית הר הב: בירושליםםואיסטיי'המאצהפולחן 

 אויר יבש ועכשי":  זמננופוליטי בן-  הניתנות להתבאר גם במישור האידיאולוגיהמיני של נחמיה

/ ם אל הסגול הצחיונחמיה משכ./ בקרים צמאים שותים את חומר הלילות./ בירושלים הסגורה

על כל אבני , ִמְסָּפרד ו ועִמְסָּפר/  אז נחמיהַמְתֶוה ַאָיה עיני ףּוִבְמעּו./  וגם מזעפוִמִזְקּפֹוושם מונח לו 

  )שם( ."ופליםומגדלי דוד ע/ מתרוממות והחומות/ ההר

' עמ, 1981, אישרורים" (בעין כרם"בירושלים בשיר תסכול מיני הוא גם מנת חלקן של הנזירות 

11(.  

  

  בעין כרם הנזירות 

  במשך כל החורף הארוך

  קממירו, ן ירוקתמעלות על ידיה

  .גּופןפעמוני 

  

   הרוחְּבקּוםובאביב 

  ממרומי הר הזיתים

  מדנדנים פעמונים

  . ער דקיםיש-במגדלי

  

  פעמונים קטנים עונים

  ,למגעי הרוח בם

  פעמונים- מונייר

  .נושכים את לשונם

  

 .יפוקה שלא באה על סחוויה;  בשיר של החוויה הארוטיתעמדה ביקורת הספרות על הפנמתהכבר 

אלא . 192 עסקה הביקורתמגמת האיפוק והצמצום הלשוני והפרוזודי המוצאים את ביטויים בשירב גם

' מרפרר'המנזר שאליו .  ציוני המקום בשיר הקצר והדחוס הזהמשמעותם של לעשראוי לתת את הדעת 

שהוקם , Les Soeurs de Notre-Dame de Sion): בצרפתית(מנזר האחיות ציון , מן הסתם, השיר הוא

 ,מארוניות מלבנון-כדי לשמש כמרכז סיוע ליתומות נוצריות, לפני כמאה וחמישים שנה, עין כרםב

 המצוי ממזרח לעיר העתיקה של ,הנזכר בשיר, על הר הזיתים. שהוריהן נהרגו בידי פורעים דרוזים

 רבות ומסורות, לנוצרים ומוסלמים, שכן זהו מקום ידוע כקדוש ליהודים, אין צורך להרחיב ,ירושלים

  .193קשורות בו

                                                 
 ).113' עמ, 1996(ורודנר , )1982(רצבי , )1982(שיינפלד , למשל, וראו 192
הוצאת ,  מסע אל הכפר הקסום–עין כרם דוד הראל ובניה בן יהודה , וראו פרטים נוספים בספרם היפה של משה עמירב 193

 .2004, כתר
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דתי של - הרוחניממד שלא ה, היא, סיוןוהדבר אופייני לפואטיקה של, נת בשירהנקודה המעניי

ואפילו לא הנוף המדהים הנשקף ,  המוסרי הגלום בפעילותן של הנזירותממד ה לא ואף,יושביו על המקום

ייצוגיים והמיוחצנים של ה חומריו ,נהפוך הוא.  עיקר תשומת לבו של המשורר ממקדים את,מעין כרם

עצם טיבי בא יש משהו פרובוק.נשית חריפה- אנושיתפורה למצוקהאהופכים מט, פעמוניו הגדולים, המנזר

שנתכסו בשכבות תדמיתיות , עובדה שסיון מחזיר את המקום ויושביו אל הפונקציות הבראשיתיות שלהםה

 ,כמטונימיה לתסכולן הארוטי ,על ידיהןשל הנזירות והירוקת שפוריים אהמט" גופן- פעמוני". מקובלות

-ממרומי הר"ב הנושבת כשם שרוח האבי, מעסיקות את המשורר יותר מפעמוני המנזר הממשיים

 , אותו יותר מן המסורות ההיסטוריות והדתיותמעניינת,  של הנזירותק מגבירה את מצוקתן ור "הזיתים

סיון יותר המשורר אריה הממשי מעסיק את  הפשוט והמצב האנושי, ובאחת. שנקשרו בשמו של ההר הזה

  . בעקיפין בשירמתכתבשאתו הוא כמובן , של המנזר בעין כרם הרוחני ממדמן ה

" שיר המעלית" וזהו ,אישרורים ניתן לזהות בשיר נוסף מתוך יחסים דיאלקטיים בין קודש לחול

 לא ניתן להפריד שמאו -וזיות שבמרכזו חוויותיו הארוטיות והרליגי, שיר בן שלושה בתים, )12' עמ, שם(

, כבר כותרתו של השיר מצביעה על האינוורסיה האירונית המנמיכה.  של המשורר בירושלים–ביניהן 

:  שאין כאן הגחכה של המצב האנושי המתואר בשיר,ויחד עם זאת ברור. 194 את המקור המקראי,כביכול

, שם אני מתגורר, שיתילקומה הש/ ,מעלית-  בריח שמןָּבלּולבא אלי / אויר הבוקר של ירושלים"

." עיני אל ההרים/ משם אני נושא/ ,פעמונים-שם אני שומע צליל./ ַּבָּנִׁשיםזון ומפריש ונרטב ינ

, אכילה: ן הפונקציות הביולוגיות הבסיסיותבי, נמוך בשיר לגבוהנראה כי הערוב בין ה,  נהפוך הוא).שם(

, )ויקראדיני הקורבנות בספר ב" בלול בשמן"( הפולחן  לבין הארמזים המקראיים למלאכת,הפרשה ומין

 חילונית- של קדושהממדמעניק , )1,קכא, תהילים, "אשא עיני אל ההרים("הית האלואו לשוועת הגאולה 

  .ם הבסיסיותלפעילויות החיי

 ומשבץ אותם , סיון את ירושלים ואבזריה מן ההקשרים הקונוונציונאליים שלהםכאן מפרקגם 

 צליל ,יר הבוקר של ירושליםו או. מן הבחינה האנושיתמקודשיםאך לא פחות , ים טבעייםמחדש בהקשר

יר המדבר שהוא וואו,  מחלונו בקומה השישית הנגלים לעיני המשוררההרים ,בעיר הפעמונים הנשמע

 אין סיון מוותר על הגבהת פריטי הנוף הריאליים ושילובם ,ויחד עם זאת.  הם ממשיים מאד,נושם דרכו

לחם -בואכה בית/ ִּפְרָּדהדמיתי שאני רואה ": )'בית ב (של קדושה מקראיתאלוסיביים חזיונות ב

   )שם(."מאחורי ההר/ נענועי כפות תמרים/ ,יהודה

קריאות הסבלים "(וך  טשטוש התחומים שבין הגבוה לנמ מביא לשיא את)בית ג (סיום השיר

 פרוזאיתה המציאות  שביסוד,רליגיוזי-וחני הרממדבחישוף ה, כאמור, שעיקרו") הציפורים-וצעקות

 הקלישאית' זמרת הציפורים'אפילו , ודוק( קריאות סבלים וצעקות ציפורים  של ביותר בירושליםהירודה

ברחובותיה של שה משוגעת הזועקת לשמים  איושל, )כביכול, עברה כאן תהליך של וולגאריזציה

   :195העיר

                                                 
, מהקצרים ביותר בספר תהילים, פרקים אלו. מפרק קכ עד פרק קלב, ה עשר פרקי תהיליםשירי המעלות הם קבוצה של חמיש 194

 ).412' עמ, 1990, רפל(המקדש היה קיים - הם כנראה אסופת שירי עולי הרגל מהזמן שבית
, תלימסוג המטורפות המקדשות עצמן לישות טראנסצנדנטא, אכן הייתה דמות אישה): "113' עמ, 1996(לטענתה של רודנר  195

 ". קשר לאחד"שהייתה סובבת ברחובות ירושלים בשנות החמישים ומצעקת 
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  היום אולי אוכל לרדת לרחוב

  הציפורים-הסבלים וצעקות-אותובתוך קרי

  שהילגשת אל אותה א

  .ְלֶאָחדהמצעקת שולמית וקשר 

  אולי אוכל

  )שם(     לה יד                                   לנשוק

  

מגעי  "בעלת השם הסוגסטיבי, בסדרת השיריםגם שיקוף עקיף של דמותה של ירושלים נוכל לראות 

 לחיות בארץ ישראלמישי של אריה סיון בספר השירים הח" וםמגעי מק"שירים  שבמחזור ה,"ירושלים

 נפרדת לכל  כותרת ללא- חמישה שירים בת,  זוקבוצת,  כפי ששמה מעיד עליה).37 – 33' עמ, 1984(

הקשר המובהק שבין האדם מעמידה במרכזה את  - 36' עמ, "אישה ברחובות" למעט השיר הרביעי ,שיר

הדרך בה חודרת ירושלים אל תוך  כדי להמחיש את , בסדרהלישיאת השיר השמתוכם אבחר . למקומו

  :אביב- יליד תלעולם החוויות של המשורר

  
  השפלה-איש, יוצא הים, אני

  באתי הנה ליבש מעל מצחי זעה כחולה

  את האצות המשומנות ואת עשבי המצולה

  .המרפדים אותי

  באתי הנה                         

  טי האורניםלהביא אל תוך גופי את מח

  אולי יקיזו הם ממני

  )35' עמ, שם(  לאבנים                                                                  ְלבֹוָנה

  

 המעצבת לבין מאפייני המקום-המשלבת בין התודעה הסובייקטיבית, מנולוגיתנוהגישה הפ

  דלעילהשירואמנם .  היטב בשירניכרת sense of place)(' תחושת המקום' שביסוד ,אובייקטיבייםה

לבין , שעלה לגור בירושלים, "איש השפלה, יוצא הים" בין הביוגראפיה הממשית של המשורר משלב

הלחות של שפלת החוף אל מול  . שבין שתי הערים האמפיריהיסודות הארכיטיפיים המבנים את הניגוד

אל , האצות והעשבים, צמחי הים, ר הקודשבניה של עיהים הכחול אל מול א,  הרי ירושליםיובשם של

כמעט ברוח שירת ציון , השיר מסתיים ברמז ליחסו הפולחני של המשורר לירושלים. מול מחטי האורנים

 שאולי מחטי האורנים יקיזו ממנו, באמירה המהוססת, ")הלוא את אבנייך אחונן ואשקם("של יהודה הלוי 

שתמשו בהם לפנים לקטורת על המזבח במשכן ובבית שה,  אחד ממני השרף של עצי בשמים-לבונה 

  .אבניה של ירושלים,  לאבנים-196המקדש

 אריה עיר הקודש ירושלים משמשת ביצירתו שלדווקא ש, כבר נחשפה לעיל ש,מעניינת העובדה 

 הארוטי בכתיבתו של המשורר נחשף כמעט בכל שיר ממד ה.סיון כטריטוריה המובהקת של מעשי אהבה

                                                 
 ".ונתת על כל המערכת לבונה זכה: "7,  ד"כ, ויקרא, למשל, וראו 196
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 שהתגורר , נראה שהדבר מעוגן היטב בביוגראפיה של המשורר. במרכזו או בשוליושירושלים היא

ולעניין זה ניתן   . טבעי זלג הארוס מן החיים אל היצירה ובאופן,בירושלים בפרק הסטודנטיאלי של חייו

שבין קודש המרתק ולראות בו את השילוב " מגעי ירושלים"להתבונן בשיר החמישי והאחרון במחרוזת 

  . לבין מעשה האהבה  ובין אבזרי הפולחן,בין עבר להווה, לחול

  

  אהבתנו-לאחר שנכלה את מעשה

   :נסיט תריסנו ונראה

  ירושלים באבניה הקרות עומדת

  . הקרחיםַהֶּבֶתר-על הרי

  

  ירושלים שבינינו

  עיר בנויה בחוט שני

  ִמֵׂשָערחומותיה פתיל נמס ושעריה 

  ואני נחש נחושת בא מן המדבר

  ת שמניםלהתרכך בג

  ,אמן, גיחון-להתרפא ממלכותי במי

  )37' עמ, שם(.                                                                                   יהי רצון

  

 קירבה  המגלם בתוכו)1991(לשונו של מירון  פיוטי כ'לוקוס' דלעיל היא יםירושלים של סיון בשיר

- שערי,החומות, ההרים: ירושלים וסביבותיההנוף הייצוגיים של פרטי . פורית בין העיר לאישהאמט

קורלאטיב ' למעין "מגעי ירושלים " החמישי במחזורמעין הגיחון הופכים בשיר,  המדבר,העיר

ארוטי כבר -חושניהטעונים מטען אלוסיביים פריטים . עולמו הרגשי של המשוררשל ' אובייקטיבי

 שעלילתו , ספר הארוס המקראי הגדול,שיר השיריםחו מעולמו של שנלקן וכיו -  המקראיבמקורם

סוב דמה לך דודי לצבי או לעופר איילים על (" הרי הבתר דוגמת -הארוטית מתרחשת כזכור בירושלים 

שערך (" השיער ,)3 ,ד, ש"שיה ,"כחוט השני שפתותייך("חוט השני , )17 ',ב, ש"שיה, "הרי בתר

, לריח שמניך טובים שמן תורק שמך("גת שמנים , )1 ,ד, ש"שיה, "כעדר עיזים שגלשו מן הגלעד

 כדי להבנות את ,בשיר ',המעין הפועם'המעין הידוע בכינויו , "מי גיחון"למצטרפים ) 3, א, ש"שיה

להתרפא ממלכותי במי "( בירושלים כחוויה תרפויטית ודתית כאחת  של המשוררהחוויה הארוטית

   .)"יהי רצון/ ,אמן ,גיחון
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  דה מירושליםיפר 3.4.4

  

הרי שירושלים שלו , שכת עד לספריו האחרוניםשאחיזתה בלבו של המשורר נמ, אביב-בניגוד לתל 

חיבוקים הספר .  חוויותיו הירושלמיותככל שהמשורר מתרחק בזמן ממקור, 'מאבדת גובה'הולכת ו

' עמ, "אני רץ"; 41' עמ, "יםאלול בירושל("איננו מכיל אלא שני שירים שירושלים היא במרכזם ) 1986(

גבולות  כך הדבר גם בספר השירים . לחלוטין כמעטנעדרת ירושלים) 1989(כף הקלע מן הספר . )42

 דייר לא מוגן בכתיבתו של אריה סיון היא בספר  כתמהשירת הברבור של ירושלים). 1994 (החול

) 75 – 74' עמ" ( ירושליםשלושה שירים על היובש באוויר הקיץ של" מקדיש המשורר  בו)1998(

, שהוא מעין שיר המשך לשלושת השירים הללו, )76' עמ" (ושיר על לחות"עליהם הוא מצרף את 

שכזכור פורסם לראשונה , )77' עמ" (המבט לעבר יהודה, על הר הצופים"ולבסוף הוא מביא את השיר 

   ).40' עמ (ארבעים פניםבקובץ 

, והסובייקטיבי מאד,  משמר סיון את החיבור המרתק,ם למדי שעד לשיריו המאוחרי,מעניינת העובדה

, כאשר האוויר מריאותיו הולך ואוזל, גם בזקנתו. לבין החוויה הארוטית, של ירושלים בין הגיאוגרפיה

, אלא שנראה. עדיין נקשרת ירושלים שלו בעוררות מינית סוגסטיבית, וילעוהעלייה לירושלים קשה 

" ושיר על לחות" ב,כך. אירוני-  אוטוממדמקבל בשירתו המאוחרת של סיון ארוטי הזה -שהחיבור הגיאו

והאופייני , כדי להראות את המיזוג המרתק, מבין שלושה בשיר, בו אביא רק את הבית השני) 76' עמ(

לבין האישה המגלמת , קוצר הנשימה של האיש המבוגר המגולם בבין המודעות לזמן החולף, לסיון

, אני עוצר אצל אישה ממודעותי": דתיים של ירושלים-ם מאתריה ההיסטורייםאחדיהלחה במיניותה 

-מנהרת, הגיחון, טליתא קומי: ירושלים כאן אצלי/ והיא אומרת לי, את הנשימה/ סתוכדי לו

  .הגיאוגרפי בארוטיהקודש בחול ומשהו נמסך -הומוריסטיתכך במשיכת קולמוס  ."שמנים-גת, השילוח

נעדרת ירושלים כמעט ) 2004(חוזר חלילה  ו)2002( השלמהריה סיון  של אמספריו האחרונים 

, למשל ,כך.  הוא עקיף וכמעט אקראיאזכורה של ירושלים באחדים מן השירים בספרים אלו. 197כליל

זהו .  מתרחשת כולה בירושליםתועליל הוא השיר היחיד בספר ש)20' עמ, השלמה" (אהבת גבינה"שיר ה

 ,ארוטי-קולינארי ספק- ספק,פיתוי  אודות מפגש,1937משנת ,  של המשוררהמשחזר זיכרון ילדות שיר

עיקרו של השיר הנוסטאלגי הזה . ני של האוניברסיטה העברית בהר הצופיםאבינו לבין דודתו בגן הבוט

בין כוח החיים כפי , המיתממת-בלשונו הפרוזאית, שכן השיר מעמת, הוא במתח שבין ארוס לתנאטוס

לבין הידיעות על , לי הגן הבוטאני ובמשיכתו האסורה של הילד לשדיה של דודתושהוא מגולם בשתי

והוא , בין שני הקטבים הללו מצוי המשורר המזדקן בהווה. יהודים שנרצחו במרד הערבי באותה העת

).  שם (." אוהב גבינה\ואני,  ואני עודני חי\זה קרה לפני למעלה מששים שנה"  :מצהיר בסיון השיר

  .  כלל את השם ירושליםו מאזכר אינהשיר

 נפרד אריה סיון מירושלים בשיר אהבה לעצי האורן הזכורים לו , לעומת זאת,חלילה, חוזר בספר 

, משחזר במרומז) 52' עמ, שם" (אהבת עצי האורן"השיר .  מימי בחרותו בעיר וסביבותיהלטובה

                                                 
הספר איננו נכלל במסגרת ). הוצאת קשב לשירה (קיטועים ראה אור ספר שירים נוסף של אריה סיון בשם 2007בשנת  197

 .ם ממנו נעדרת העיר ירושליםשג, אך אוכל לציין, עבודתי
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ות הנכזבות שחווה  את האהב,)5, ב, ש"שיה ( משיר השירים המקראי לפסוק ידועבאמצעות אלוזיות

 סיומו של השיר.  ירושליםדיקורן של מחטי עצי האורן ביערותהנחמה שמצא בהמרפא ו ואת ,המשורר

והן לשירתו ,  מן הברית החדשהעהן לסיפורו צליבתו של ישו: הוא מעין מחווה אלוסיבית כפולה

   : 198)להלן, על כך(ו  עמה נוהג המשורר להתכתב לאורך כל יצירת, עצמוהמוקדמת של סיון

  

  והם, תמיד אהבתי את עצי האורן

  .החזירו אלי אהבה

  ִרְּפדּו אותי מחטיהם מתפוחים שלא ִרְּפאּו, למשל, ביערות ירושלים

  ומן האשישות , אלא דקרו כמו מסמרים

  ִׁשַּנישלא יכלו להן 

  

            .ירַכימן הקוצים שנכרכו על 

                  

שהזהות המקומית העולה משירי ירושלים של אריה סיון היא זהות רליגיוזית , ניתן לסכם ולומר

 ולעיתים אף ,נקשרת בחוויות ארוטיות) או שלא(שבאורח מפתיע , עם נטיה מיסטית כלשהי, מובהקת

הרי ', לכל אחד ירושלים שלו'אם נדרש לקלישאה הידועה  ).הידוע, סינדרום ירושלים(בשגעון 

 2003, בלשונו של פוקו' 'הטרוטופיה'' -ב ממשי ומדומיין בעת ובעונה אחת מרחיא שירושלים של סיון ה

, )ירושליםרחובות אישה משוגעת ב(ראליסטית ביותר והנטהעכשווית  שחומריה עשויים הן מן המציאות -

 גם  סימבוליממדרבדים המעניקים ; שניםה בני אלפי ,הדתיים והמיתולוגיים, והן מן הרבדים ההיסטוריים

  .מעשה אהבה או אכילה ושתיה, לאירועים היומיומיים ביותר

  

   של אריה סיוןערים נוספות ביצירתו  3.5

  

 זהותו  עיקרמבנה אתהיא זו ה ו,הטריטוריה העירונית היא זו השלטת ביצירתו של אריה סיון, כאמור

-הוא דו, )local identity( 'זהות מקומית'שהמושג , לעובדהת את הדעת ראוי לת , עם זאת יחד.המקומית

 ישראלי- ארץ נקשרת זהות זו במקום ה, מצד אחד, שכן.כל הנוגע ליצירתו של אריה סיוןב ,משמעי

ובין אם אלה , ביב וירושליםא-  בין אם אלה הערים תל,קרקע גידולו הפיזי והרגשי של המשורר, המובהק

' המקום הגדול'(ב "וכיו' דמההא', 'הארץ', 'המולדת ': ומוכללותישראליות טבעיות- ארץ טריטוריות

 חורג מעבר לשתי  למקומושהחיבור בין המשורר, מסתבר, מצד שני .)1991, בלשונם של גורביץ וארן

מוצא את ביטויו ה זהו חיבור . בכללישראליות-ארץהואף מעבר לטריטוריות , הערים הגדולות בישראל

באמצעותן הוא , עולםארץ וב בם נוספותערי לובתוכם, 199 באשר הם ולמראותמקומותל זיקותיו של סיוןב

 ,ל"לערים בחואף   ו, לערים הישראליות הנוספותשל המשוררזיקות אלה  , אשר על כן.מגדיר את זהותו

                                                 
 )37' עמ, ארבעים פנים" (אישה בין צללי האורנים בירושלים"השיר , למשל, וראו 198
  )54' עמ, 2002(כך סיון בראיון לסבינה מסג , ."אני איש של מראות. אני מאוד מרותק למראות" 199
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אם על דרך בין ו, אם על דרך הניגודבין ,  של המשורראמצעי לבחינת זהותו המקומית, ישמשו בידי

  .200אביב-ירסאות נוספות של ירושלים ותל גל"חורואה בערים ב, אגב,  המשורר עצמו.ההקבלה

  

זהו ". הרצל כמסילאי"מופיע השיר ) 39 - 37' עמ, 1976 (נופל לך בפנים סיון  אריהשלספרו ב

המתכתב עם פראזות ידועות ) הפרק הרביעי, להלן(טקסטואלי ביסודו - י אינטר ארוך למד לירישיר

 על הגשר ,1901 משנת ,ם תמונתו המפורסמתעו,  בנימין זאב הרצל'חוזה המדינה 'הקשורות בדמותו של

 , במדים, בבזל של ראשית המאה העשרים, פשוט בדמיונו של המשורר משמש הרצל כמסילאי.201זלאבב

 את הנוסעים הרבים  המוביל,בכובע מצחייהו ,)38' עמ" (ספק מדים של מסילאי, קרקס-ספק מדי ליצן"

מהדהד באחד מבתי השיר "  אין זו אגדה–תרצו אם "משפטו המפורסם של הרצל . ברכבת לארץ ישראל

וקרון זה רתום , ישראל- פרותיה של ארץ, באמצעות תמונת קרון רכבת עמוס לעייפה בתאנים וחרובים

וא מבוסס  שאף ה,"מעשה העז ",1922 משנת , גיבורת סיפורו הידוע של עגנוןאולי(אגדית -לעז פלאית

  . דרכו לארץ המולדת העתיקההמושכת אותו ב) על מעשיות יהודיות עממיות

מהדהד בטור הפותח כל " זל ייסדתי את מדינת היהודיםאבב "הרצלל משפט מפורסם נוסף המיוחס

בזיליאה הוא שמה הרומי הקדום של העיר  ("לבדו. על הגשר. בזיליאה. הרצל": אחד מבתי השיר

 , את הקרונות לבדוהמוליך דהאיש הבוד, זל העיר לבין דמותו של הרצל המסילאיאהחיבור בין ב). זלאב

דוחף את , לפני מותו,  שבשארית כוחותיו,טיטן מיתולוגי בסיום השיר הופך הרצל של סיון ל.הוא הדוק

תנו (" ארכימדס ני הקדוםו דמותו של החכם היובבית האחרון בשיר נרמזת. ישראל-רכבת הנוסעים לארץ

וכולם יחד , )"שמש בגבעון דום"(נון -יהושע בן ולצדו ,)"לי נקודת משען ואעתיק את כדור הארץ ממקומו

  . שינה את מהלך ההיסטוריה היהודיתשחזונו, מתגייסים למופע הצדעה לכבוד הגיבור הלאומי

  

  ,על גשרך, בזיליאה, טיטן גווע

  ;טיטן אשר גשרך לו נקודת משען

  ,ראי איך בשמאלו הוא יעצור את התבל

  זה הכדור המתגלגל

  ,אל תוך שקיעה ארגמנית

  ידחף, בשארית כוחו ממש, ובימינו

  )39' עמ                                                           (.ואז ימות, את הקרון האחרון

  

                                                 
? מה זו לונדון. היא מלווה אותי. ישראל-  ארץאני כותב מתוך, גם על חוץ לארץ, אני אמנם חושב שכל השירים שאני כותב" 200

 ).1984(גלבוע - כך סיון בראיון לשולמית גינגולד." לא הצלחתי להינתק מהזיקה לארץ. אביב- עוד תל. עוד ירושלים
בקונגרס בציוני החמישי צולמה על ידי הצייר , בבאזל" שלושת המלכים"התמונה הידועה של הרצל רוכן על המרפסת במלון  201

נראה , שהפכה לסמלו של המנהיג הציוני, בתמונה. שהיה מעריצו של הרצל, ) 1925 – 1874(ם היהודי אפרים משה ליליאן והצל
נראה כי אריה סיון טעה באשר למועד ). 3' עמ, 2008 ביולי 18, גלריה, הארץ(מנהיג מהורהר ושרמנטי : הרצל בשיא תפארתו
,  הוא משחזר את תהליך הפיכתם של מדיהם של אחרוני ההוסארים באירופה"הרצל כמסילאי"שכן בשיר , צילומה של התמונה

צבע / צבעים- קרעי, צבעים- להתהפך צבעי/ במכונות תפירה קצובות/ עשרה שנה יבואו המדים האלה- בעוד אחת: "(למדי מלחמה
קונגרס הציוני הששי ל, משיחה עם סיון למדתי שהוא מייחס את התמונה המפורסמת דלעיל). שם)" (שלל- רקמתיים לצוארי

, כזכור, שפרצה, הוא מלחמת העולם הראשונה) כך בשיר(עשרה שנה - והאירוע שיבוא בעוד אחת, 1903שהתקיים בבאזל בשנת 
 . 1914בשנת 
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,  ומעצים אותו,סד התנועה הלאומית הציונית בדמותו של מיי הכרוךסיון בשיר מפרק את המיתוס

שנאבק לבדו , ביחס לאיש הבודד,  עמדת הערצה,שלו הוא חושף את עמדתו, ובעיקר. בעת ובעונה אחת

 ,זלא בחלק בלתי נפרד מן העירשל הרצל היא משהו זהותו ההזויה  , כאמור.להגשמת החלום הציוני

, מעניינת העובדה.  ומיתולוגיה מעורבות בה ללא הפרד, ציונית-ובמיוחד היסטוריה יהודית, שהיסטוריה

ובשואת , שורה בשתי מלחמות העולםהק' עתידית'טוריה שלאורך כל השיר מפזר המשורר רמזים להיס

  .ניסה למנוע, במפעלו הציוני, שהרצל, יהודי אירופה

 "טיול באירופה הגרמנית"מופיע מחזור בן ארבעה שירים תחת הכותרת ) 1981 (אישרוריםבספר 

ופה טיול באיר ' הקונוונציה התיירותיתסטית עלא שהיא כמובן פאראפרזה סרק,)19 – 15' עמ(

 הוא כותרות הכוללת שמות ,לבד מן הקשר התמאטי הברור, המשותף לכל ארבעת השירים. 'הקלאסית

 – 17' עמ" (זלצבורג"; )16 – 15' עמ"(ציריך, בנהוף שטראסה: " או גרמניהאוסטריה, ץערים בשווי

 בנות ימינו ויץהטיול בגרמניה ובשו). 19' עמ" (מינכן"; )19 – 18' עמ" ( מינכן–בכביש זלצבורג "; )18

ההווה האירופאי איננו יכול .  גם מסע כאוב בזמן לעבר העידן הנאצי באירופהמהווה עבור המשורר

 איננה  של נופי הארצות הללו השלווההפסטוראליתוהמציאות , להשתחרר מכבלי העבר הנאצי הנורא

 גם -גרמניות באירופה דווקא מתוך המפגש עם הטריטוריות ה,  ומתוך כך.יכולה לכסות על אימי השואה

  .הולכת ומתחזקת זהותו היהודית של המשורר -  גופאאלה שמחוץ לגרמניה

 משחזר מסע חיפושים ישראלי טיפוסי של המשורר אחר מסעדות" זלצבורג" השיר , למשל, כך

בשביל / באתי הנה. אני רוצה לאכול":  התיירות האוסטרית הידועה זלצבורגעירתאווה ומאכלי 

יותר משמץ של אירוניה שיש בה , וולגארית- בלשונו המחוספסת,  ועוד הוא מוסיף.)17' עמ (..."לאכול

הרדוקציה הזו  ).18' עמ ("חרבן ואכול, אכול וחרבן/ וככה אפשר לעבור את בוואריה כולה": עצמית

 ,ם הפונקציות הביולוגיות הבסיסיות ביותר של האד המיוסד על,בוליזם גסאמטלכלל  של הקיום האנושי

 –גם נופיה הקסומים של בוואריה .  הנוגעות לאימי השואה,כביכול,  מערכת של הדחקותטומנת בחובה

 כחשתה' מסייעים ב–) שם ("אגמי הקיץ התכולים בשמש צבעונית/ בין הרי השלג והעמקים"

 ובני אדם שצבע":  לסיום הבלתי נמנע של השיר עד,זוהי הכחשה שכולה הנכחה, ואם לדייק. 'השואה

   .)שם (."בואכה דכאו/ שערם כלפידים

 שתי במכונית בכביש המהיר ביןמשחזר נסיעה ) 19 – 18' עמ" ( מינכן–בכביש זלצבורג "השיר 

כאילו מישהו קורא " שומע קולות במהלך הנסיעה  בשירהדובר.  אוסטריה לגרמניהערים בדרך שבין

 תמונות ודמויות מתוך ספרות הילדים ,בזו אחר זו,  בזיכרונוומתוך כך עולות, )18' עמ ("לילדים

, )ריך קסטנראל "אמיל והבלשים ":מתוך(הקוראת לבנה ין יהגברת טישב, למשל, הגרמנית הקלאסית

קולות  אך עד מהרה מתערבבים .)באגדות האחים גרים "הנזל וגרטל ":מתוך(המכשפה מבית השוקולד 

וכדרכו הפואטית ). 18' עמ (..." משוגעיםק של כלביםצחו/ ,גניחות, מרוסקות/ צפירות "...: עםאלו

ולאחר התיאור של , המזוויעה הזו של הקולות והמראות' הזיה' מן ה,כביכול,  לאחר ההתנערות,של סיון
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 והשקט":  של השירסיום המקאבריגם ה  מגיע,הנסיעה הרגועה ברכבת התחתית היעילה של מינכן

  .202)19' עמ (."מו עריסות ריקות מילדיםכמעט כ/ ,בנענוע העדין, מרדים/ בקרונות החתומים

בלשונו של , "בירגארטן אחד("בילוי תמים בפאב מקומי ב  מתחיל)19' עמ" (מינכן"גם השיר  

שגם הפולחן אלא , )שם ("אוכלים ושותים, אוכלים ושותים"שבו שש מאות בני אדם , )השיר

הכרתית של הדובר מפני העבר -ת התהחרדה.  השואההזה אוצר בתוכו משהו מאימי הגסטרונומי האנושי

פנים -שני אדונים סמוקי"כאשר התזמורת המקומית פוצחת במרש חזק ו, הגרמני הנורא עולה ומבצבצת

  ). שם ("אני מניח ומקוה מאד, ַלנוחיות/ בקצב הנאות/ לצעוד קמים

ל נעשית ביצירתו ש"  הגרמניתאירופה"ההעמדה של פניה הכפולות של ניתן לומר שגם , לסיכום

  בעלות בריתה בעבר ובהווהולצידה - ' גרמניה האחרת' המתח בין .סיון על בסיס החיבור בין מקום לחוויה

שאיננו מצליח להדחיק , המקום הנוראלבין ,  המסבירה פניה לתייר היהודי מישראל -  אוסטריה ושוויץ

,  שדווקא היציאה,החשוב להבליט את העובד, ולעניינינו .203הוא בלתי נמנע, את זוועות העבר הנאצי

, בעבר ובהווה, לעבר ערי מרכז אירופה, ישראלית- מגבולות הטריטוריה הארץ,ליתהממשית או המנטא

  .ציונית-מסייעת לסיון בגיבוש זהותו היהודית

  

) 1984 (לחיות בארץ ישראל ,בעל השם הסוגסטיבי, ה סיוןאחד השירים הראשונים בספרו של ארי

 מרמזת )15 – 14' עמ" (המלט בלונדון "כותרת השיר.  בלונדוןוקא דו מתרחשת שעלילתושיר הוא

 של המחזה במערכה השלישית.  את עלילת המחזה וכביכול מתקנת,של שקספירביותר למחזהו המפורסם 

ון שנפל וכי,  אך לא הגיע לשם, במטרה להפטר ממנו,ידי אביו החורג- נשלח המלט לאנגליה עלהמקורי

, שירפי ה- על.  באמצעות כופר נפש ששילם לשודדיםכנראה, חלץ לבסוףנהמלט . בשבי שודדי הים

תוך שהוא שוכח את מחויבותו כלפי ארצו וכלפי חבריו הממתינים לו על ,  חי בלונדוןשהמלט, מסתבר

לאורך רחובותיה , חסר מנוחה,  הוא בחור צעיר בן זמננו המשוטטהמלט בשיר ש,עוד יצוין. החוף בדנמרק

 אזור המסחרישל ה) 14' עמ ("בסמטאות ללא מוצא"ושם , "אל הפורטו בלו" געתושל לונדון עד לה

 שלו מתבטא במשאים 'המלטיזם' ה.וילדים- שנה- של לונדון הוא מתעניין במחירי רהיטי מטבח וחדרי

בעקיפין רומז השיר להתפוררותו של מוסד . שאינם מניבים עסקאות של ממש,  ועקריםומתנים ארוכים

  .ה הבוהמיינית של שלהי המאה העשריםהמשפחה באירופ

שלא השלים את מהלכי , )?נשוי(הוא צעיר תמים , כבן דמותו המקורי, המלט הלונדוני, זאת ועוד

. ו של אמיצריותהיול הוא מדחיק את אמיתות החיים הכואבות הנוגעות לדמותו של אביו .ההתבגרות שלו

 , שתביא מזור לארץ הולדתו דנמרק, מפעולהמנע נ עם אמו הוא גם ביחסיוורבשל הקונפליקט הבלתי פת

להפסיק את החיטוט , ח משיגעונוהדובר בשיר מייעץ להמלט להתפכ. בהשפשה המוסרי ותסלק את הרקב 

                                                 
 Herrenstein-Smithאו התהפכות בדינמיקה של רצף הטקסט השירי ראו אצל /על מקומו של סיום השיר כנקודת שיא ו 202

  ).1968/1969( ופרי (1968)
 דרך פיוטית של סיון להבליט )1981( אישרוריםמתוך " טיול באירופה הגרמנית"רואה במחזור השירים ) 1982(שיינפלד  203

לעומתו ) 60 – 59' עמ, 1996(רודנר . את נחיצותה של הטריטוריה הישראלית כמולדת שתהווה מקום מקלט לעם היהודי
" דכאו", "כתם צהוב",  למשל-  בעקבות השואה הפזורות בתוך שירי המחזור מבליטה את מילות הצופן הרבות מתחום הספרות

לבין החרדות ,   ומחדדות באמצעותן את הניגוד בין התבהמותו של התייר הישראלי בגרמניה וסביבותיה- " קרון", "ארובה"
 . הרבות שהמפגש עם הארצות הללו מעורר בו
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ולצאת ) 14' עמ, שם ,..."בעץ הממורק/ החיטוט, המלט, געון הזה עליךימה הש"(בפצעי נפשו 

על אותם לשלוח ו ,)מטונימיה לאופיו הילדותי(מו  להיפרד מבגדי הילד השמורים ע,למצעראו , לפעולה

בקצף / טבול, רוחצת עירומה/ יפלט אולי לחוף שבו אמך/ אחד מהם: "... כאקט של גאולהפני הים

/ ואז אולי, יהיה האות/ וזה, ותהולכסות את ער/ תאחז בבגד הקטן בשתי ידיה/ מתדהמה. לבנבן

  ).15' עמ." (לרוח ים, בערסלים/ ישרים-שוב אפשר יהיה לישון שנת

אבן הראשה של מוסד כ  אמומתאר השיר את,  עצמובמקביל לפאסיביות ולאינפנטיליות של המלט

ו תנאי הכרחי להצלת היא , שלה מחיי הפריצות המינית בתשובה האם הארכיטיפיתשל חזרתה .המשפחה

 , של שלהי ימי הבינייםדנמרקממלכת , כזכור.  ובעולם המערבי בכללו בדנמרקשל מוסד המשפחה

דנמרק היא גם , כאז כן היום,  אך.מבחינה מוסרית' משהו רקוב בה' ש הארץ היא,במחזהו של שקספיר

,  בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים המינית והפריצותהמתירנות  שהפכה לסמלהארץ

 התעוררותם של צעירי אירופה מן  רק. מחבר בינה לבין דנמרק הרקובה של שקספיר בשירוררוהמש

  לדנמרק ולאירופה כולההוהשלוההרמוניה וחיי שובם של  שתקף אותם היא המפתח להמלטיזםה

 חוויית ההתבגרות המדומיינת של המלט, גם בשיר זה החוויה המרכזית. )?ולישראל הצועדת בעקבותיהן(

העיר  –ת מקום וקשורה בטבורה לטריטוריה מוגדרת  היא תלוי, של דנמרק מן הרקב שפשה בהוהצלתה

  .204לונדון

שאף הוא מצמיח את חווייתו מתוך , )46' עמ" (בשדרה, ברמת השרון"באותו הספר מופיע גם השיר 

י  כפ. רמת השרון-עיר מגוריו הנוכחית של אריה סיון השדרה הראשית ב, טריטוריה עירונית מוגדרת

מגדיר המשורר , שבאמצעות השינויים המתחוללים בסביבתה', יסוד הקבועה'השדרה היא , שאראה להלן

לפני עשרים ,  במוקד השיר הניגוד בין מצבו של הדובר כהורה לילד חמוד.את זהותו המקומית המשתנה

: המודרני- עשייתיבעידן הת, לבין מצבו היום, ילד המושך את תשומת לבם של האנשים הבאים מולו, שנה

 העולם הוא , כביכול.)שם ("והבתים רובצים על הפרחים/ שהכבישים כרתו את השדות/ אחֵרי"...

 ממשיכים והאנשים,  הולך לו בשדרהעדיין  אמנם הוא. הוא זה שהזדקן רק המשוררזה שהשתנה ולא

 מעניקים לו את  כבר אינםהאנשים). שם ("למישור תופעתי אחר"אך הם כבר שייכים ,  לעומתוואבל

והוא מדמה , במיוחד חורה לו התעלמותן של הנשים ממנו.  בזכות בנו הצעיר בעברתשומת הלב לה זכה

 והן את , הן את ניכורן של הנשים הצעירות כלפיו,דימוי המבליט, )שם( "מאוישות-חלליות בלתי"אותן ל

 בחלַצי, חש אני"שורר את השיר  מסיים המ,"ברגעים כאלה" .חלק בו שלו אין ,היותן חלק מעולם צעיר

  .)שם (."את הצורך בנכדים/ וביַדי

 , ובכל זאת,ישראליות- מוקדש ברובו לחוויות ארץ) 1994 (גבולות החולגם ספרו של אריה סיון 

' עמ, שם( " בברצלונהותאבוגנוויל":  שעיר זרה במרכזו,בן שלושה בתים, הגותי- הוא נפתח בשיר לירי

' תזה'מחת הר הצובכל זאת מקו,  הכתוב כביכול על טהרת הפילוסופיה, בתיםבן שלושה,  זהו שיר).7

  .  מובהקתמקומיתשבמרכזו הוא התרחשות 

                                                 
טקסטואליים ביצירתו של אריה סיון מבליטה את מלאכת - מרים אינטרהמטפלת במחקרה בחו) 39' עמ, 1996(תמר רודנר  204

פרשנותה לשיר מבוססת של ניתוח ". המלט בלונדון"בתוך השיר '' המלט''ההשתלה של חומרי הטרגדיה השקספירית 
 . כפי שהיא עולה מתוך השיר, פסיכואנליטי של דמותו של המלט
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  המוני פרחים סגולים נשרו במשך שעות הלילה

  ולבוקר מלאות המרפסות של ברצלונה

  ערמות של נשר שהחל לדהות

  .והשיחים כבר מלאים את הצמיחה החדשה

  

  ברצלונה, ה מיליונים או שלושםישניעיר של 

  לפני דורות רבים, שמה היה

  )?ַחַדְׁשְּת - ַקְרְּת -ל שם משפחת ברקה מקרתגו עםהאומנ(ברקינו 

  וקיהו נשמעת בשההייתוהכנענית 

  דובריהן: והויזיגותית, הפרנקית, ואחריה הרומית

  והלשונות, מכבר סיד ועפר

  . של קלףםגוויליחונטו על מצבות ועל 

  

  ממנו, ו במעבה האדמהדור משקיע את קודמ

  ואלו, מעלים חמרי בניה לבנינים

  העצים עולים ומתמרים אל השמים

  אף מוסיפים, מּוָפָרה-בתנופה לא

  הטבעות, לגזעיהם את טבעות הזמן

  ,בזמנים בלתי צפויים מראש, ְמַקַּלַעתסטוריה ישהה

          .אנוש- לראשיהם של בני

                                                                   

 ביצירתו המיוסדת ריוסופית מרכזיתחוזר אריה סיון אל תמה היסטו" בוגנוויליאות בברצלונה"בשיר 

 ,)2007 ( הבכטיאני'כרונוטופ'מושג ה. על אנאלוגיה בין המחזוריות בטבע לבין ההיסטוריה האנושית

 רלוואנטי מאד לצורך הבנת היחסים  הופך כאן,המחבר ללא הפרד בין מושגי המקום למושגי הזמן

 יחד עם . בברצלונה של אריה סיון,כמו גם בין זמן מחזורי לזמן ליניארי, הדיאלקטיים שבין מקום וזמן

 .205תיזה של המשורר חורגת בהרבה מעבר להיסטוריה של העיר המסוימת שבמוקד השיר ברור שה,זאת

 חוקיותכדי להצביע על , יה של העיר ברצלונה את ההיסטור"בוגונוויליאות בברצלונה" בסיון מגייס

אך בה בעת הוא מבדל את ההיסטוריה ,  האנושית השלטת בטבע ובהיסטוריההקמילה וההתחדשות

  . המחזוריות השלטת בטבעהאנושית מן 

 נשירת פרחי ,נית ידועהא בבית הראשון מתאר המשורר את תופעה בוט;מבנה השיר הוא מעניין

צנחו , שהגיעו בלילה לשיא פריחתם, הפרחים. שהעיר ברצלונה ידועה בהם, ם הסגוליתהבוגנוויליאו

ני הבית הש.  הפרחים החדשים על השיחיםובמקביל צמחו להם, עיר שהצטבר במרפסות ה"נשר"והפכו ל

ופך את תופעת  הטבע שתוארה  תוך שהוא ה, ההיסטוריה של העיר ברצלונהמוליך אותנו בשבילי

                                                 
ולא רק בספר , לא רק בשיר זה, עם משמעותה של ההיסטוריה האנושיתעל נטייתו הפואטית להתמודדות חוזרת ונשנית  205

 ).1997(וייכרט , )1995(דליס , )1994(רוזנפלד , )1994(ראו גם אצל לאופר ) 1994 (גבולות החול
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רצף השפות שדוברו בברצלונה . היסטוריה האינטנסיבית של העיר הלשאו סמל  לאלגוריה בפתיחת השיר

ליכים  מטונימיה לתה הוא למעשה,פרנקית וויזיגותית, רומית, כנענית: לאורך שנותיה של העיר

מיקה האופיינית אאלא הם משקפים את הדינ,  לבדה נחלתה של העיר ברצלונהשאינם, היסטוריים ידועים

 משתנה הזהות ,בערים רבות, לאורך השנים. בכלל , היסטורי עשירבעלות עברם להתפתחותן של ערי

 ).למשל, כיבושים ( החלים בהןכחלק מן השינויים הפוליטיים, האתנית והלשונית של אוכלוסייתן

  .206 שעיקרו במתח הדיאלקטי שבין כל דור לקודמו,המשורר מעניק לדינאמיקה הזו נפח היסטוריוסופי

באשר הוא משלב בין מעשי ידי אדם , סינתזה בין שני קודמיו,  כביכול,יר יוצרהבית השלישי בש 

אנאלוגיה החד משמעית בין אלא שכדרכו של סיון סיום השיר שובר את ה .207לבין תהליכים טבעיים

דור "( תחום האנושי בין השנבנתה בשירההקבלה . ההיסטוריה האנושית לבין ההתרחשויות בטבע

  לבין תהליכים בוטאניים)"מעלים חומרי בנייה לבניינים/ ממנו, ה האדמהאת קודמו במעב משקיע

לגזעיהם את / אף מוסיפים, בתנופה לא מופרה/ העצים עולים ומתמרים אל השמים/ ואלו"(

מעמיד על ראשה את האנאלוגיה שבין האדם  היגד ה באמצעות נשברת בסיום השיר)..."טבעות הזמן

, שההיסטוריה מקלעת/ הטבעות"...: פתיע שבהיסטוריה האנושיתומעצימה את הייחודי והמ, לטבע

  )שם(." אנוש-לראשיהם של בני/ ,בזמנים בלתי צפויים מראש

והיא מתקשרת ישירות ,  של אריה סיון איננה עומדת בפני עצמה בשיר זהתפיסת הזמן המתוחכמת

בכלל יצירתו , ההיסטוריוסופיתבמיוחד זו , לתופעות רטוריות ואידאיות נוספות המבנות את תמונת העולם

, ולנו הקוראים, ביטוי מובהק לכך ניתן למצוא בדרך בה מנסה הסופר להסביר לעצמו. המאוחרת של סיון

בככר ,  במזוודה מרופטת, כביכול, הישן אותו מצא היד- את עובדת הדרתו מן הספרות העברית של כתב

  רק העתיקאותה כביכול, אותה מחברתבאחרית הדבר ל, וכך. בעיצומה של מלחמת המפרץ, אתרים

יתכן כי מה , מאידך: " שהדהוד  ברור מצוי בהם לפואטיקה שלו עצמו,דברים  כותב סיון,208למחשבו

תנועתם של היסודות המרכיבים אותם , "חיים"שכן ב, שהכשיל את המחבר היא זיקתו היתירה אל החיים

כדי ליצור תבנית בעלת משמעות או , ל פאזלאיננה מחברת אותם אלה אל אלה בדרך שמתחברים חלקיו ש

כאשר הם זעים זה ; בבטן האדמה, פעם היו גוש אחד-אשר אי, היא כמו תנועת חלקי היבשות; משמעווית

. או קורסים גם מבנים שנראו כעמידים בפני הזמן. אדמה והתפרצויות געשיות- אל זה מתחוללות רעידות

, 1992, אדוניס." (תפיסות והשגות ומשמעויות,  הפתעותיהעל, מנתצת ההיסטוריה, אולי, בתהליך דומה

  ).197 – 196' עמ

 לזיהוי ברור  ניתנת,בין הכללי לפרטיו בין ההיסטורי לעכשווי, החיבור בין מקום לזמןשאלת 

הפואטי שלהם הוא ' כן השילוח' שירים ש לרוב אלו;)1994 (גבולות החולבשירים נוספים מתוך הקובץ 

ובו  ,לורקה. ג. לפ'  כהומאז, לשיר במוטו,מוגדר , למשל,)9 - 8' עמ" (גינוני גרנדה ".אחת הערים בעולם

                                                 
ים המודל הבסיסי של יסודות קבועים מול יסודות משתנים שעליו מיוסד חיבורי רלוונטי מאד לתיאור אורחות חייהן הדינאמי 206

כמו במקרה של (אך בה בעת אפילו החלפת שמה של העיר ', מן היסוד'שכן כיבוש העיר משנה אותה ', היסטוריות'של ערים 
 . איננה מוחקת לחלוטין את זהותה הקודמת) 'ברקינו, 'ס"במאה השלישית לפנה, שנקראה בתקופה הרומית שלה, ברצלונה

בין האגדי למציאותי וכן , בין הרגעי לנצחי, יסיון לסינתזה בין הפרטי לכלליהפואטיקה של הנ):" 1994(וראו גם אצל לאופר  207
 ."מאפיינת אותה, אפשר לומר, מופיעה רבות בשירתו של סיון ולמעשה, הלאה

 .ליוסף חיים ברנר" שבול וכשלון"ו" מכאן ומכאן", למשל, וראו. תחבולה רטורית עתיקת יומין 208
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 צוענים" .209 של המשורר והמחזאי הדגולעירו, מככבים לצדו של גרסיה לורקה גם צועני העיר גרנדה

תלוי בהם היו חיים מחוץ וככל שהדבר ...אין להם היסטוריה כתובה" על פי השיר "אמיתיים

  המגיע למחוזם את האדם בשלמותולראות , למרבה הטרגדיה, ועל כן גם אינם מסוגלים,)9' מע ("לזמן

כמו ,  הם זרימה מתמדת של הצועניםחייהםשכן , לחבר בין הזועק לזעקההם אינם יכולים . וזועק לעזרה

את הקולות מן / והנחל מפרק":  במקוםשל ממש ללא נקודת אחיזה,  שלחופיו הם שוכניםהנחל

 סיומו ).שם ("כמו ריח הגרניום במים/ מבצבץ מתוך נקבוביות הגוף/ וריח האימה ,ותהמרא

ביטוי לאימת המוות , למצער, או, הומאניסטי- ינ של שיר מחאה מוסרופךנטי של השיר מעניק לו אהדרמ

להפיכת הזהות , כמובן, הנבנה על דרך הניגוד, ניתן לקרוא בו רמז עקיף ומעודן,  בנוסף.האנושית

  .קיומי-ומית לאידיאל אנושיהמק

 ההופך את הלוקאלי )11' עמ, שם" (ונציה"שיר מבט אקזיסטנציאליסטי על טבע האדם מצוי גם ב

 ארוס כורך ו זהסיון בשיר.  למשל קיומי אודות מהלכם של חיי אדם ותעלותיהואת ונציה, לאוניברסאלי

: מן הנמלים/  האוניות משייטותבתעלות התולדה":  ואת הזמן הכללי בזמן הפרטי המתכלהטוסאבתנ

 "על קו המים/ שנקודות העונג בגופן/ נשים-ְצבּוֵאילוחך חופים / לוסיו בעיָּכחֹלמילין של ים  מאות

  ההיסטוריה והגיאוגרפיה של כמו–  על המתח הבלתי פתור שבין ים ליבשהסדמיו  כולו השיר ).שם(

.  מרקו פולו למזרח הרחוק, הסוער וההרפתקניבעל המזג,  במסעותיו של בן העיר-העיר ונציה עצמה 

 איננו" , ביבשה על גב גמל של הים בקשיות הרכיבהתנשי את רכותו ה,במסעו לסין,  שהחליףמרקו

תמשוך / תחליק על לחייו בצמתה" )ןשמה הקדום של סי (קיתאי עד אשר קיסרית ,)שם ("מתרפה

שיהפכו "מרו לו ויסייעו בידו לכרוך עליו חבישות של משי יזשפחותיה  ו,"ֶמִׁשי-ַּפִויְליֹוֶניָה אל תוך  אותו

 בה משייטות אניות "תעלות התולדה" נפתח ב,כאמור, השיר ).שם ("לאט לתכריכים של מנוחה-לאט

נמשך בקשיותו  ,)ספינותיו של מרקו פולו הן גם סמל של ארוטיקה ופריון(פוריות גם יחד אממשיות ומט

  קיסריתשל החושנייםמנעמיה   בתיאורומסתיים ,"אגורים בדבשותיוהמים "הפאלית של צוואר גמלו ש

השיר כולו חושף את האנרגיות הליבידינאליות  .המקבילה הארוטית של עריסת הים שהם גם ,סין

 עם תכריכי מנוחתו  הנשגבתסיום השיר מאחד את החוויה הארוטית. כל העת) ?הזכר(המניעות את האדם 

  .210תיו הגיעו לקצםשהרפתקאו,  של האדםהאחרונה

מצוי השיר ) 2002 ( השלמה,בעל השם הסוגסטיבי, בספרו של אריה סיון: ובחזרה לערי ארצנו

 , כמובן,הבחירה בשם רחוב ושם עיר ככותרת לשיר איננה זרה). 67' עמ" (הרצליה, רחוב סירקין"

כדרכו , וזאית מאדהשיר הכתוב בלשון פר. אלא שמעניין לבחון את נושאו של השיר. לכתיבתו של סיון

                                                 
ידי רפאל אליעז -השיר תורגם לעברית על. 1928שראה אור במדריד בשנת , לורקהשל " רומנסרו צועני", וראו למשל 209

  .מרחביה, הוצאת ספריית פועלים, מבחר שירים, 1970, גרסיה, לורקה: והתפרסם בתוך
 381 – 362' עמ, 2005, )עורך(הולצמן אבנר : בתוך" ונציה בשירה העברית: הגיאוגרפיה של הנפש"חיה שחם במאמרה  210

ונציה מהווה : "לטענתה. של אריה סיון" ונציה"במיוחד את אינוונטר הביטויים הארוטיים המפורשים והסמליים השיר מבליטה 
ועל כן תתפרש כאן האמירה , המשי והאישה נכרכים כאן זה בזה...שהופך למסע חווייתי ארוטי, השראה לשחזור שירי של מסע

אינם מרמזים בהכרח על " תכריכים של מנוחה"כשם ש, ת ועל מגע ארוטיכדו משמעית וכמרמזת גם על התעלסו" באת אל המשי"
ודאי שהשיר משקף את הגיאוגרפיה של הנפש , לטעמי). 373' עמ, שם" (כי אם על מנוחה שלאחר סערת התשוקה, מוות

 .ועד למוות" לדההתו"מן ) ודאי אדם ממין זכר(אך בה בעת יש כאן ניסיון ברור לשקף חיי אדם , הארוטית בגילוייה השונים
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 בהם פוגש הוא ברחוב סירקין 'מוזרים'משחזר מפגש בין המשורר לבין אנשים זקנים ו, של סיון

, ליסטי מאדא שזרותם מתוארת באופן נטור-  לאורך השיר כולו מבדיל עצמו הדובר מן הזקנים. בהרצליה

 לבצע והזקנים  עדיין מסוגל שהוא,עיקרן פעולות גופניות מגוונותש, נות בדרכים שו-על גבול הדוחה 

קובע  / - ולזיין , לרוץ, לשחות, אשר לפי שעה עודני מסוגל לנהוג / -אני "...: כבר לא -המשונים 

  ). שם (...",אל סירקין/ הולך בצעד מזורז, החניה לזמן קצוב/ בחלון הרכב את כרטיס

, "עדיין": ויים דוגמתלאורך השיר כולו בביטהאירוניה העצמית של המשורר מוצאת את ביטוייה 

אלא שסיום השיר . המבליטים את זמניותן של היכולות הללו המסמנות את גיל הנעורים" לפי שעה"

 על נוכחותם  בפני רעייתוטא פליאהכאשר המשורר מב. מעצים באופן חריף את הנימה האירונית בשיר

  :לתגובה הבאה הוא זוכה )אין בו צעירים (זקנים ברחוב סירקין בהרצליההבלעדית של 

  

  לפני הצהריים: תי אומרת לי שזה רק עניין של זמןירעי

  ואם הם לא עובדים , הצעירים עובדים

  .תמצא אותם ברחובות הראשיים

  זה רק, אני אומר, נכון

  )67' עמ (                                   .                                         עניין של זמן

  

 - בין רחובות ראשיים ובין צידי דרכים הניגוד.  בו מעניק נפח סימבולי לציוני המקוםסיום השיר

 הצעירים שהם  ההבחנה ביןאשרכ, אלגורית נטענת משמעות - הקיימים בשיר באופן מובלע ומשתמע

 לבין זקני רחוב סירקין מיטשטשת כמעט לחלוטין על ידי ,"ברחובות הראשיים" או מבלים "עובדים"

 לעת , שלהם'סירקיניים'הראשיים של החיים לרחובות ה  המעביר את הצעירים מהרחובות ,זמןגורם ה

 לקטגוריית הזקנים המשונים של רחוב סירקין שייך- שעד עתה העמיד עצמו כלא, ורר עצמומש גם ה.זקנה

א יהפוך  עד שגם הו)שם ("עניין של זמן/ זה רק"...  נאלץ להודות בפני רעייתו ובפני עצמו ש,בהרצליה

 אין ספק שהיינו , כותרת קולעת לשיראם היינו נדרשים לבחור בעצמנו, שם השירואפרופו . לאחד מהם

 באופן שיטתי ,בכל זאת.  השיר רוחו שלכשם ההולם ביותר את" עניין של זמן"מציינים את הצרוף 

 ת וערים ככותרות מקומו שמות סיון להציבמתעקש אריה ,גם בשיר זה וגם בשירים רבים אחרים, ועקבי

 , ביצירתוגמה האופיינית לסיוןכיון שיש בה כדי להעיד על המ, כאמור, ה הזו איננה מקריתהבחיר. שיריול

  . נפח רגשי ומשמעות סימבולית– בפרט למקום בכלל ולמרחב העירוני הספציפי להעניק 
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  דברי סיכום: סיוןאריה  ביצירת עירוניתמקומית זהות  3.5.1

עולה  , ביצירתו של אריה סיון, בארץ ובעולם211'שירי ערים' של כמה  דלעילבמדגםוננות מהתב   

 של  מצד אחד קיים ביצירתו. מגמה שיש בה מעין סתירה פנימית,מגמה ברורה בפואטיקה של המשורר

בה  במדויק את הטריטוריה הממשית שולהגדיר, להיצמד את הקונקרטי והלוקאלי  הצורך העמוקסיון

עולה  ומצד אחר ,או הקולקטיבית האישית מתוכה צומחת החוויה וש,במוקד השיר שהתרחש הארוע

להמריא מהם אל מחוזות אלא ,  הריאלייםהמקום והזמן  גדרי בתוךא להצטמצםל ש,בשירים הרצון הברור

סטיות אלה ביצירתו של סיון לובשות צורות ופנים ימגמות אוניברסאל.  והעולם בטבע האדםרחוקים

   .212 בלבדישראליים-  את דימויו של סיון כמשורר המקום והזמן הארץות ומפריכ, רבות

ת י לעמוד על מגמ כד,לעילשבמקבץ השירים ד, והרעיוני  החווייתי,טיאדי להתבונן בעושר התימ 

משו י ש,ראשית המאה העשריםמ הסימבולית  והתמונה,זל העיראב .213 ביצירתו של אריה סיוןההתרחבות

של ' גרמניות'עריה ה; ")הרצל כמסילאי (" המוליך את הרעיון הציוניינהכבימת הצדעה לחוזה המד

 אירופה  חזותה המהוגנת שלמאחורי המסתתר שימשו את סיון לצורך חשיפת העבר הנורא בהווה אירופה 

שאלות של זהות והתבגרות עמדו במוקד שיטוטו של המלט ; )"טיול באירופה הגרמנית("הקלאסית 

 את הליכתו של אפיינה  המתקרבתעמידה מול הזמן החולף והזקנה; ")המלט בלונדון (" בת זמננובלונדון

, רחוב סירקין", "בשדרה, ברמת השרון(" בישראל, וממשיות מאד, המשורר ברחובות ערים שונות

 מסיור בעריה של  שעלה,העולםו  טבע האדםופי עלההיסטוריוס  מבטנציין את ה ולבסוף ,")הרצליה

  האותנטיות של החוויה השירית, ובאחת").גינוני גרנדה", "בוגנוויליאות בברצלונה" (ספרד המודרנית

  . לזהות המקומית האותנטית של העיר עצמה מקושרת,ביצירת סיון

הספרותיים סביב דרכי ייצוגה של העיר -מקצת הדיונים התיאורטייםל זה כדאי להידרש  אחרוןענייןב

 בעבודתו עוסק רבות בשאלת הקשר בין פניה )79 – 75' עמ, 2002(לוי - מנדה. הממשית בספרות

 בוויכוח עם ,לטענתו. word city)(לבין דרכי הייצוג הבדיוני שלה  ,ממשית-המרובות של עיר ריאלית

, הקיטוע,  העדר הקביעות:דוגמת,  הגורמים הרבים הפועלים בעיר הממשית,)1969(מרגולין 

י ממד  וחדמקשים על ייצוג פשוט, הדימוי העירוניי יצירת עושר דרכי ההתבוננות ואופנ, הסימולטאניות

 של לנטיא האמביוו אחרים ביצירת הספרות יש משהו באופן קיומהחומרי גלםבניגוד ל. של העיר בספרות

ף את שפע הפנים  לחשו, הנותן לה ביטוי ביצירתו,מאלץ את  הסופרהעיר ובמורכבותה התרבותית  ה

- מציאותית קשורה באספקטים מרחביים-ה כתופעה ממשיתהעיר עצמ: "והסתירות של העיר

                                                 
כיון ', שירי ערים'כי בתקופת מלחמת השחרור כמעט ולא נכתבו , )101' עמ, 1999(מעניינת בהקשר זה טענתה של טסלר  211

; לרוב' שירי מולדת'וכדי לחזק את היחס הרגשי לארץ נכתבו , כטענת הרומנטיקנים' מדיום טבעי'שהמקום ההיסטורי נתפס כ
 .המסייעים בהבניית הזהות הלאומית הישראלית' טבעיים' נחלים ושאר אבזרים ,שדות, שירים שבמרכזם כפרים

במידה רבה (הנטייה לראות באריה סיון את משורר הזמן והמקום הלוקאליים והקונקרטיים מקיפה את ביקורת סיון בכללותה  212
, אריה סיון הוא: " מספר דוגמאות,להלן, ובכל זאת. עד כי כמעט אין טעם במניית מספר המבקרים המעלים טענה זו) של צדק
משה דור ...ההיצמדות לקונקרטי וללוקאלי";  )1970, דור" (וחותמה ניכר היטב בשיריו, יליד השפלה הארצישראלית, קודם כל

; )1982, רצבי" (ואריה סיון מיצגים את בקשת השורשים בנוף ובאקלים הארצישראליים אליהם קשורה שירתם בכל נימיה
לאלמנטים הטבעיים , לחילופי עונות השנה הנצחיים, ישראלית במובהק קרובה מאד לנופים-יה סיון היא ארץשירתו של אר"

יכולים המבקרים לטעון שאמנם ' להגנתם'). 1994, רוזנפלד" (אריה סיון הוא משורר הזמן והמקום"; )1988, בחור...(ביותר
 . ו של סיון ואינן אופייניות לראשית דרכו הספרותיתהמגמות האוניברסאליסטיות הולכות ומתפתחות בהדרגה ביצירת

 ).136 – 135' עמ, 1996(על מגמה זו ראו גם אצל רודנר  213
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בין ל, בהקשרים תרבותיים ובהשפעות ההדדיות שבין ההיבטים ההיסטוריים של העיר, ארכיטקטוניים

  ).75' עמ, שם" (עיצובו וארגונו של זכרון סובייקטיבי וקולקטיבי

 בסיפורתל העיר הגדולה בחיבורו עוסק בדרכי ייצוגה ואופני נוכחותה ש) 2002(לוי - מנדהאמנם 

, משכילה לזווג בין גישה מהותנית,  ושירתו של אריה סיון בפרט, בכללהשירהאך דומה שדווקא  ,העברית

המבנים האופייניים לו , הרחובות, המוגדר על הנופיםהממשי ושיש בה ייצוג אותנטי של המרחב העירוני 

ייקטיבי של המשורר על טריטוריות הסוב-ימבט האיש לבין ה-או ערים אחרות , ירושלים, אביב- תל–

 של האדם אלא המצב האנושי,  לא העיר כשלעצמה היא במוקד המבט הסיווני,בדרך כלל,  שכן.אלה

,  יחד עם זאת. מעיינו ביצירתוהם עיקר,  בהקשריה האורבאניים,והחוויה האישית של המשורר, יהממש

בעיקר בספריו (קיומית -רונית היא פילוסופיתגם כאשר מוקד תשומת לבו של המשורר בטריטוריה העי

ציונית של -זהותו המקומית הישראלית, כלל-בדרך, על דרך הניגוד, עדיין מהדהדת בשירים, )האחרונים

  . המשורר
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   סיון ביצירת אריהאליוטקסט-אינטרהמבט  והמקומיתזהות  : רביעירקפ

  ,  רים תמיד מדברים על ספרים אחריםספ"                            

  "פור שכבר סופריכל סיפור מספר סו                                                                                

  אומברטו אקו                                                                                                                        

                                           

ספרים מדברים לא רק על : " את הקביעה כי)7' עמ, 2004( של אקו מוסיפה שחם  דלעילאימרתועל 

או זה על , ספרים משוחחים ביניהם. ספרים אחרים.) ה. ש–הדגשה במקור  (אלכי אם גם , ספרים אחרים

חלקיים או אף , ציטוטים מדויקים, הדהודים מרוחקים, באמצעות הפניות מרומזות: זה בדרכים שונות

,  רק מתוך הסכמה חלקית–לעיתים , הם משוחחים לעתים בדרך של הסכמה; משובשים במתכוון

  ."התנצחות או מחלוקת, ובמקרים רבים דווקא מתוך פולמוס

סטרוקטוראליסטיות - טיות ופוסט סטרוקטוראליס– תפיסות עכשוויות מקורם באלה של שחם דבריה

מבקרי הספרות והתרבות בימינו נוטים שלא להסתפק .  והטקסט הספרותי בפרט, בחקר התרבות בכלל-

 את משמעותו מבנים והם, close reading)( היצירה הבודדת  הפרשנית המצומצמת לתחומיעוד בקריאה

 טקסטים היחס בין.  עם טקסטים אחריםואלא מתוך רשת זיקותי, לא רק מתוך גבולותיו שלו ,של הטקסט

וא יכול וה, טקסטואלי-העומד ביסוד השיח האינטרזה התכתבות ביניהם הוא בדרך של  מסוגים שונים

, פארודיה, הרחבה, רימוז,  ציטוטבאמצעות, למשל. בדרכים שונות ,כנרמז לעיל, לידי ביטוי לבוא

במובן ,  עומדות החדשותטקסטואליות-יקות הביןשהז, ראוי לצייןעוד . ועודפאסטיש  , פראפאזה,הקבלה

תגובתם ול אחריות הקוראיםל , במידה רבה, נתונותהן ,שכן, לשיבוץ ולאלוזיה המסורתייםבניגוד , מסוים

)Criticism  .
214

(Reader Responseטקסטואלית- אינטרשלב בין קריאה הפרק הנוכחי בחיבורי מ 

 ביצירתו של )סטרוקטוראליזם-פוסט ברוח הקסטואליותט- אינטרקריאותואולי מדויק יותר לדבר על (

  .לבין דרכי התעצבותה וגיבושה של זהות מקומית ביצירתו, אריה סיון

  

  תיאורטי-היסטורירקע : טקסטואליות-אינטר 4.1

  

 שמקורותיו האטימולוגיים נעוצים בכפל המשמעות –) intertextuality(טקסטואליות - המושג אינטר

 -  הן נוסח כתוב והן אריג,משמעו)  (Textusשכן בשתיהן הטקסט, ביוונית ובלטינית, של אריגה וכתיבה

וליה ' ז,סטרוקטורליסטית- הפוסט,ידי הפסיכואנליטיקנית וחוקרת התרבות והספרות-על, כידוע, נטבע

קריסטבה הלכה בעקבות . בשלהי שנות השישים של המאה העשרים, )Julia Kristeva(קריסטבה 

ובמיוחד , )1975 – 1895(אורטיות של הבלשן וחוקר הספרות הרוסית מיכאיל באחטין תפיסותיו התי

 עיקרה של . ואוטונומיתסגורה כמערכת לפרוץ את גבולות הטקסטכדי , במשנתו' דיאלוג'אחר מושג ה

שמשמעות ,  בטענהכרוך, ובחקר הספרות בפרט, ות בכללבחקר התרב, טקסטואלית- האינטרהגישה

                                                 
ב ובגרמניה בשנות השבעים והשמונים והעניקה מקום מרכזי לתהליכי הקריאה "התפתחה בארה' תגובת הקורא'אסכולת  214

ובמיוחד , סטנלי פיש, ת ביותר עם אסכולה זו היא של הנס יאוסהדמויות המזוהו. והמשמוע של היצירה הספרותית אצל הקורא
  .1978 ראה אור באנגלית בשנת  The Act of Readingשספרו , Ieser)(של חוקר הספרות ממוצא גרמני וולפגאנג איזר 
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אלא ,  נעוצה לא רק בתוך גבולותיה שלה-המשמעות של כל טקסט שהוא ,  ובעצם- ת היצירה הספרותי

טקסטים לעולם מנהלים דיאלוגים עם , לשון אחר. ברשת מורכבת של זיקות אל טקסטים מסוגים שונים

ן שכל טקסט מכיל בתוכו הן את השימושים הקודמים וכיו, זה עם זה במישורים שונים של משמעות

  .215ציות החדשות בואוהן את הטרנספורמ,  בעבר)כיביובמר (שנעשו בו

לכל דבר היכול , אנו מתכוונים לכל דבר הנאמר בטקסט' משמעות'ב): "15' עמ, 2000(לפי הרשב 

למרות שהן , )משפטים, מילים(יחידות המשמעות אינן זהות ליחידות הלשון . להיות מובן על ידי הקורא

דברים במפורש אלא ' אומר'טקסט אינו רק  . של מלים ומשפטיםובצרופים , במשפטים, ממוקמות במילים

מודרניות בחקר -המודרניות והפוסטאסכולות הגם ".  משמעויות שלא נוסחו במפורש'מציג'או ' מוסר'גם 

) Reader Response ('תגובת הקורא'דוגמת  ,המעניקות משנה חשיבות לתהליך הקריאה, הספרות

 מקום של כבוד להבניית משמעות הטקסט בידי נותנות ,)Reception Theory (''בלותתורת ההתק'ו

 את גוף ,בתהליך הקריאה, להפעיל, )21' עמ, 2006(להמן - כדבריה של אלקד,זה האחרון נדרש. הקורא

ולהפוך את מטען הטקסטים , שרכש בניסיונו כקורא מיומן וכבן תרבות, ספרותי-תרבותי-הידע הלשוני

): 170' עמ, 1985(מכאן ברורה מסקנתה של בן פורת  .דע מכונן משמעותלי, יים שבתודעתוהאלוסיב

תהליך ...הבסיס לקיומו...ציה של כל טקסט נתוןאבין טקסטואליות היא התנאי ההכרחי לאינטרפרט"

   ."המשמוע עצמו

הספרות ו  התרבות המחלוקת בין שתי גישות בסיסיות בחקר כבר בדברים דלעיל נרמזת,עם זאתיחד 

 שהמונח עוסק הכול מקובלת הטענהעל . 216'טקסטואליות-אינטר'באשר למשמעותה של , עשריםבמאה ה

 הגישה הסטרוקטורליסטיתש  אלא,ברמיזה ממערכת סימנים אחת למערכת סימנים אחרת

)(structuralism  תופעה הראויה לדיון ,תרוולכל הי', פנימי'רואה בהתכתבות בין טקסטים עניין ספרותי 

טקסטואליים -כזי לקשרים הבין מעניקה מקום מרזוגישה . 217האמנות בלבדו  הספרותמימשמעותי בתחו

 של כחלק מתהליך המשמוע, השפעותגם עיסוק בדן ולצ, רודיה ודומיהןאהפ, האלוזיה, השיבוץ נוסח

מיסודם של , )post-structuralism (סטרוקטורליסטית- לעומתה הגישה הפוסט. 218הטקסט הספרותי

. תרבותית חובקת כול-  סמיוטיתטקסטואליות תופעה- רואה באינטר ,ואחרים  בארת ,הקריסטב, באחטין

ובזכות הראייה של היצירה ,  הטקסטמשמעות של  כנגד היציבות היאשל גישה זוהמלחמה העיקרית 

ויות  של משמעדוסקופ דינאמיי כקלי, בהקשריה השונים-כל מבע אנושי שהוא ,  וכאמור- הספרותית

   .219 ללא הרףק והרכבה מחדשהניתנות לפירו

ליזם הרוסי לבין ההיסטוריציזם ברוחו של קארל אכמי שניסה בכתביו למזג בין הפורמ, באחטין 

, ברומן) utterances language(הבליט בתורתו את ההקשרים החברתיים של המבעים הלשוניים , מרקס

, אידיאולוגיות, מעמדות, ויותלדמ' קול'הנוכחות הדיאלוגית ברומן נותנת , לטענתו. 220בכללובשפה 

                                                 
215 Allen, 2000 
 .להלן, של המושגים שבמחלוקת, למצער, או, על טשטושה המרתק של המחלוקת 216
שביסוד המושג , וכנגד הערפול המכוון, בזכות האלוזיה הספרותית) 148 – 118' עמ, 2001(עמדתו של אלטר , למשל, וראו 217

  ".טקסטואליות- אינטר"חובק הכול 
 .יהושע. ב. בטקסט הספרותי בקריאה ביצירתו של א' תשתיות יסוד'במושג ) 1992(השימוש שעושה יצחקי , למשל, ראו 218
שבין , כדי לייצג את יחסי הגומלין הדינאמיים והאין סופיים,   משתמש במטפורת האריגהp. 1601977  (Barth ,(בארת  219

וראו . תבהם הוא רואה מובאות ללא מירכאו, ")חוטים"ה(לבין שימושי העבר ברכיבי הטקסט ) האריג השלם" (מוגמר"הטקסט ה
  .24' עמ, 2006, להמן- גם אצל אלקד

  ).1978(באחטין , וראו 220
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 לאו דווקא - פה הטרוגלוסי של הש הממדאורטיים מצביע באחטין על הבעיוניו התי.  221תקופות ועוד

 החיה היא השפה, לטענתו .)דיאלקטיים לשוניים שונים(במשמעותו הבלשנית המצומצמת של המושג 

אידיאולוגיים -ויה ממשלבים חברתייםבנ השפה , מעצם טיבה, שכן, יצור דינאמי ומתפתח בערוצים שונים

הלשון . 'וכו, דוריות, מקצועיות, מעמדיות: ם את לשונם של קבוצות חברתיות שונותהמכילים בתוכ

וכמו בכל ,  מרובדת ודינאמית והיא כשלעצמה, חלק מן ההטרוגלוסיה הלשונית, אף היא, מהווההספרותית

קונפליקטואלי ומשלים , ור המקיימים דיאלוג ביניהםרכוז ופיז של ממתקיים בה משחק כוחות, נימבע לשו

   . 222גם יחד

סוסיר -של פרדיננד דה, ליסטי ביסודואהסטרוקטור, קריסטבה השתמשה במערך המושגים הסמיוטי

)Ferdinand de Saussure (חטין לכלל כדי להרחיב את תפיסתו של בא, המבחין בין מסמן למסומן

ואף לא , לא רק טקסטים ספרותיים,  טקסטים בכלל- קסטים ט, לדבריה. תופעה תרבותית טוטאלית

שכן הטקסט מעצם ', הרמטיות'או ' סגורות'שלעולם אינן ,  הם מערכות סימנים-טקסטים מילוליים בלבד 

כדי להיות מובנות , חייבותואלו בתורן , ערכות סימנים אחרותלמ' מרפרר, 'טיבו כתופעה תרבותית

  .223להתייחס למערכות סימנים אחרות, ולהבנות משמעות בתודעת הקורא

  שהשתלטו,סטרוקטורליסטיות-מגמות הפוסט קריסטבה הולמת את הוליה ' ז של תפיסתה, כאמור

-הספרותיתהמערכת  י מושגוהחליפו את שלטון,  המאה העשרים על חקר התרבות בשלהיבהדרגה

הסטאטיים מדי לטעמם של , את מקומם של המושגים הסטרוקטורליסטיים בביקורת הספרות .תקשורתית

-פוסט, ליזםאסטרוקטור-פוסט ,מודרניזם-פוסט ( למיניהם',פוסט' מושגי ה תפס מילון,המבקרים החדשים

 ,מקום של כבוד במגמה זו, כמושג מפתח בחקר התרבות, טקסטואליות-לאינטר ).ועוד קולוניאליזם

  :ובלשונה של קריסטיבה

 The notion of intertextuality replaces the notion of intersubjectivity""224.  

 של הטקסט ה מסרבת לקבל את האוטונומיסטרוקטורליסטית- שהביקורת הפוסט,ניתן לסכם ולומר

טקסטואליות -שכן האינטר, היא בבחינת אשליה, במערכת סמיוטית, נפרדותו של הטקסט, לטענתה. הבודד

-  ולהבינו מחוץ להקשריו האיןטקסט הבודדה אין אפשרות להתבונן בובמסגרת, היא תופעה טוטאלית

המתחבר , מי ובלתי פוסקאתהליך דינ,  הוא למעשה,מעצם טיבו, כל טקסט שהוא, הטקסט. סופיים

-טקסטואלית הפוסט- החשיבה האינטר ", יתר על כן.דינאמיים כמותו, לתהליכים מערכתיים נוספים

   הדיון כבר איננה מהו הקשר שהטקסטהשאלה שבמרכז: מימטית-סטרוקטוראלית היא במידה רבה אנטי

מילים , אלא מהו הקשר שהוא מקיים עם טקסטים, מתאר או מחקה, מקיים עם המציאות שהוא מייצג

   225".וסימנים אחרים

   

                                                 
 Clayton and Rothstein, 1991, pp.3 - 36, וראו 221
222 Bakhtin, 1981, pp. 271 - 272 
     Irwin, 2004, pp. 227 – 242, וראו223
224 Kristeva, 1980, p. 69בעוד , נמען- של מוען' אופקי'קשורה לציר התקשורת ה, לפי קריסטבה, תסובייקטיביו-   האינטר

המחבר בין ) קונטקסט- טקסט(' אנכי' יותר בהוסיפו את הציר הטקסטואליות הופכת את המודל התקשורתי למורכב-שהאינטר
  .  הטקסט לקודמיו

 .198' עמ, 2008, מלאך- דה 225
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  טקסטואליות בעבר ובהווה-אינטר 4.1.1

  

 בין טקסטים איננה התכתבותאך ,  בשדה המחקרטקסטואליות הוא אמנם חדש יחסית-המושג אינטר

 ה מצוי,בתרבות העברית, טקסטואליים-קשרים בין על תהמיוסדפעילות עיונית  .של העת החדשהה המצא

במאה הראשונה , ואזכיר רק את מאמציו של פילון האלכסנדרוני - בפרשנות המקרא הקדומה כבר

שעסקו בקשרים , ל"ויותר ממנה במדרשי חז -ליישב בין התורה לבין הפילוסופיה של אפלטון , לספירה

 מתאפיינת במבנים במדרשל "תרבות הכתיבה של חז, יתר על כן. 226תרים בין סיפורי התורההנס

זרועות של דיונים -  קולקטיבי רבוהספרות התלמודית בכללה היא מפעל תרבותי, דיאלוגיים ברורים

, כידוע, הספרות העברית של ימי הביניים הצטיינה גם . 227מחברים או מחברולא טקסטים של , ציטוטיםו

אלוזיות למיניהן הן חלק בלתי , יתר על כן. שיבוצים מן המקרא ורמיזות אליו-ציטוטיםושר רב של בע

 ודומיהם ,רודיהאהפ,  החיקויגם ש,ולבסוף נציין. העברית והעולמית כאחת, נפרד גם מן הספרות החדשה

   .228 והתרגוםההשפעות הספרותיות, מכיוון אחר, ולצדם,  מקדמת דנאמוכרים

 סטרוקטורליסטיים-התיאורטיקנים הפוסטתוקף את הנטייה של ) 2001(אלטר ש, פוא א,אין תמה 

טקסטואליות -אינטר המושג ולהכריז על, לעמעם את עובדת קדמותם של המחקרים הבין טקסטואליים

עם כל העניין הטמון בחירות להעמיד את כל סוגי הטקסטים זה בצד זה , לטענתו. כעל תגלית המאה

, ניתן לרמוז לשיר או למחזה: "שכן, אין תחליף לאלוזיה הספרותית, ת הגומלין ביניהםולחקור את השפעו

עשוי אמנם המונח , כך אלטר, ימים בהקשרים מסו.)119' עמ, שם" ( אותם'אינטרטקסטל'אבל לא ניתן ל

אך בשום אופן אין לאפשר לו , דווקא בשל הטוטאליות הטמונה בו, טקסטואליות להיות שימושי-אינטר

  . עקוף בערמומיות את יסוד הכוונה בטקסט הספרותיל

נות מצביעה על הביקורתית של השנים האחרו קטיקה אהפר, אם למוטב, אם לטוב, יחד עם זאת

טבורו לתמונת העולם  כמושג תיאורטי הקשור בטקסטואליות- בין אינטר הולך וגוברטשטוש תחומים

 דוגמת מכוונים טקסטואליים- ורתי של קשרים ביןלבין עולם המושגים המס  ,סטרוקטוראליסטית-הפוסט

קר הספרות ויליאם אירווין ואזכיר כאן את הבחנתו החריפה של מב. 'השיבוץ הרמיזה וכד, האלוזיה

  :  p. 228, 2004,( Irwin(טקסטואליות -אינטר מול שפע השימושים השונים במושג אונים-חסרהעומד 

  

"The term has come to have almost as many meanings as users, from those faithful 

to Kristeva`s original vision to those who simply use it as a stylish way of talking 

about allusion and influence".  

   

, טקסטואליות- אינטרים שימוש במושג תקצר היריעה מלתאר את שפע המאמרים והספרים העוש

ה מאמרים  של שלוש באזכורם,בעניין זה, אסתפק. אלוזיה הספרותית הישנה והטובה לכשלמעשה כוונתם

                                                 
 Boyarin, 1990,  וראו 226
 .שם 227

 
   Worton and Still, 1990, pp. 2 – 3, וראו 228
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 ,)א1992(מירון ושביט , )1989( הירשפלד ,)1988(גינור  :רתו הספרותית של אריה סיון ליציהנוגעים

אך במאמריהם אין הם , כהיבט מרכזי בפואטיקה שלו של סיון בשירתו טקסטואליות-אינטרמציינים את ה

 : דוגמת מסורתייםשהשתמשו במונחים, ים במאומה מן הכותבים האחרים על קובצי שיריו של סיוןשונ

 לבין טקסטים , בין שירתו של סיון את החיבורלתארכדי , ב"קישורים וכיו, אסוציאציות, ארמזים

תו טקסטואליות בשיר- על בין המקיפהבעבודתה) 1996(גם רודנר .  והעולמיתנוניים בתרבות העבריתאק

אלוזיות "עוסקת למעשה ב) יותר מזה המקורי' רך'למחצה מצטלצל כ-המונח העברי(של אריה סיון 

  .מודרניות-ציות פוסטאולא בספקול, )6' עמ, שם" (לצורותיהן בשירת אריה סיון

 מתחום תורת ם תיאורטיקני ראוי להזכיר גם כמה מהבחנותיהם של)האלוזיה הספרותית (בעניין זה

מגייסת את , 229 לקשרים בין טקסטואליים כמה מחקריםשהקדישה, למשל, ן פורתבזיוה  .הספרות

ברוח , סמיוטיתטקסטואליות - בין אינטרכדי להבדיל, מסומן למסמןסוסירית הידועה בין -הבחנה הדהה

לבין , )נאמני באחטין וקריסטבה (מרכסיסטיות- מודרניות והניאו-תפיסותיהם של האסכולות הפוסט

 בין הסימנים של 'הכרחי 'לוגיאיחס אנ, קרי, שמשמעותה מצומצמת יותר, רטוריתות טקסטואלי-אינטר

טקסטואליים -  מימוש הקשרים הבין.)המסומן (לסימנים של הטקסט הנרמז )המסמן (הטקסט הרומז

 באמצעות .אך בה בעת גם מעשיר את משמעותו,  את אפשרויות הקריאה של הטקסט הרומז אמנםמצמצם

: שהיא כהגדרתה, בן פורת באלוזיה לסוגיה, למעשה, רטורית עוסקתהסטואליות טק- אינטרהדיון ב

פורת בחקר - חידושה של בן. 230בתבניות מפתיעות של יחס הדדי " של שני טקסטיםתהפעלה סימולטאני"

 לא רק שטקסט התשתית מאיר את הטקסט העילי: האלוזיה הוא בטענת ההדדיות של משמוע הטקסטים

ומאירה באור ', לאחור ' גםאלא שהאלוזיה פועלת, 231דרכים שונות את פרשנותוומעשיר ב, באור חדש

   .תשתיתטקסט החדש גם את 

כמו , אינה רק תחבולה, הרמיזה הספרותית, האלוזיה"העומד על כך ש) 118' עמ, 2001(אלטר 

ות  מודע גם לתביע,"אלא תכונה חיונית של לשון הספרות, השמטה או חזרה, לשון המעטה, אירוניה

הו של מש-בניגוד לאופי השעשועי.  תובעת מאתנו הקוראים של האלוזיה שהפעלתה,התרבותיות העצומות

 דרגה גבוהה של" , לעיתים,תמערכת האיתות של האלוזיה תובע, )סמיוטיה(טקסטואלי -העיסוק האינטר

 עניין - ויציב בעלת קאנון ספרותי קבועשהיא  ,חברההיות חלק מו ,)125' עמ, שם" (תרבותיתאוריינות 

  .מודרני-לא פשוט בעידן הפוסט

  

. קללה לברכה מטקסטואליות-  של המושג אינטר המבלבלבחיבורי אנסה להפוך את שפע המשמעויות

 , ביצירתו של אריה סיוןטקסטואלי-המוקדש לזהות המקומית והמבט האינטר, ה בפרק זימעייניעיקר שכן 

 של ,232 לכול הדעות,העשירה מאדו ,ודעת לעצמההמ ,יביתמבנה לשונו האלוס דרכים השונות בהן היהיו

את טווח משמעויותיה של , במידת הצורך, ארחיבאך בה בעת . 233 את הזהות הילידית ביצירתו,סיון

                                                 
 Ben-Porat, 1976.;  1985; 1978, בן פורת, וראו 229
230 Ben Porat, 1976. pp. 107 – 108 
 ). 1992(לקוחים מספרו של יצחקי , לציון הטקסט הנרמז' טקסט תשתית'לציון הטקסט המרמז ו' טקסט עילי'שגים המו 231
  . ואחרים; )1989(הירשפלד ; )1989(הופמן ; )1989(דור ; )1988(בחור ; )1984(שמיר , למשל, וראו 232
 .סטרוקטורליסטיים המצומצמים-ו הפוסטלאו דווקא בהקשרי', טקסטואליות- אינטר'ואקבל בברכה את השימוש במונח  233
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, ביוגראפיים, היסטוריים, גיאוגראפיים: יצירתו של סיון עם טקסטים מסוגים שוניםבהתכתבות ה

  . את עולמו החוויתי והאידיאי של יצירת סיוןבמיוחד כאלו המעשירים, אמנותיים ואחרים

שירי אריה עוסק ב  שלהחיבורה .)1996( במחקרה המקיף של תמר רודנר  גםעזרלצורך עבודתי א

 ,מחקרי שלי .מקראיות-באלוזיות הספרותיות, בעיקר, תוך שהוא מתמקד, טקסטואלי- סיון מהיבט בין

מצד שני אך ,  טקסטואלית ביצירת סיון- ת האינטראת טווח משמעויותיה של ההתכתבו,  מצד אחד,ירחיב

-  באמצעות הדיאלוג האינטר של אריה סיוןיצירתובלהבניית זהות מקומית  ,בעיקר ,יצמצם עצמו

 בעוד ,1989 – 1969 :טיביות בשירת סיוןא הפורמ בשניםעבודתה של רודנר עוסקת, בנוסף. טקסטואלי

   .את כלל יצירתו) כמעט(קיף מחקרי מנסה להש

  

  ך ולאומיות בשירת מלחמת השחרור של אריה סיון"תנ 4.2

  

 את שירו הראשון דברון  בעת- אז אריה בומשטיין - פרסם אריה סיון 1948  בפברואר20-ב

ומדים עה" שלדברי מחברו קוצץ כדי מחציתו על ידי עורך המדור -די ארוך א בלשירהיה זה  ;בכתובים

שבניגוד לציפיות ,  הוא זההמיוחד בשיר.  )4' נספח מס (234"ימסע ליל" בשם -בו נתפסם השיר , "חומהב

ימי ,  איננו בהווה של זמן כתיבת השיר,לפחות לכאורה, מוקדו התמאטי של השיר, וכותרתשמעוררת 

 -  "כל הלילה" - של אנשי יבש גלעד  מסעםזהו. במסע מן העבר המקראיאלא , מלחמת העצמאות

  בחזרה,הפלשתיםשם תקעו אותן ,  שאןשת בניו מחומת בית של המלך שאול ושלוותיהםלהחזרת גופ

 מודע בין בלבול זמניםהשיר יוצר אנאלוגיה ו,  יותראם לדייקו). 13 – 11, א"ל, שמואל א (לארצם

שנטבחו ורוטשו בידי ערבים , ה"שלושים וחמש הגופות של אנשי שיירת הל -אירועי מלחמת השחרור 

הסיפור הוא  ". בשאול ובניושתיםיהפל מעשי  אכזריות לבין– השיר כחודשיים לפני פרסום, עציוןבגוש 

אך הטרמינולוגיה והאסוציאציות מובילות ", )109' עמ, 1999(כלשונה של טסלר , "סיפור מקראי

   ."להווה

 התמאטיות, תו האידיאיותמן אריה סיון את המגמישון סכבר בשירו הראש,  אפוא, מסתבר

או  (בין עבר מקראי, ללא הפרד, רבולע) א :ופואטיקה של יצירת בים מרכזשהפכו למאפיינים, תווהצורני

) ב .235צדו על טבע העולם והזמנים בפילוסופית- ערבול שאמירה עקרונית; לבין הווה אקטואלי,)אחר

הספרות , הספרות העברית, הברית החדשה, ך"נ מן התםטקסטואליי-בחומרים אינטר  ביצירהתכוףשימוש 

                                                 
, מזרח התרוממו הרי הגלעד. בקיבוץ מעוז חיים' הכשרה מגוייסת'הייתי אז ב: "כך משחזר סיון את נסיבות כתיבתו של השיר 234

בלי כוונה , חילצו ממני,  ראשית מלחמת העצמאות–והזמן , המקום על הקשריו המקראיים. בית שאן) הערבית( העיר –וממערב 
עליה , שאן-  החזרת גופתו של המלך שאול בידי אנשי יבש גלעד מחומת בית–שעניינה , "מסע לילי"בלדה ארוכה בשם , תכנוןו

, ערבון' עם הספר'" (?ימי מלכותו של דוד, הישובו יגיעו אותם הימים: "הבלדה הסתיימה בשאלה. הוקיעו אותה הפלישתים
 )267' עמ, 2002

ה אליאדה אבחנה חשובה בין תפיסות הזמן הנהוגות בחברות 'מבנה מירצ) 2000 (צחיתהמיתוס של השיבה הנבספרו  235
, בחברות הקדומות, ממשמעות הקיום האנושי וטיבה של המציאות. לבין תפיסות הזמן הנוהגות בחברה המודרנית' פרימיטיביות'ה

. עגלי ומעגליות זו מעניקה לזמן את משמעותומ-הזמן במרחב זה הוא לעולם מחזורי; ארכיטיפי- פי יחסם למרחב מיתי- נקבעים על
 .במובן זה הזמן בחלקים נרחבים מיצירתו של אריה סיוון הוא זמן פרימורדיאלי מובהק
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- ולקטיביתכינון הזהות האישית והק)  גביטוי למורכבות האמנותית של מלאכת השירכ,  ועודהעולמית

  .מובהקים מקומייםלאומית באמצעות חומרים 

 ימי/  הימיםְּכֶקֶדם ישובו םהאומנ": משאלה-טית בשאלהאמסתיים בצורה דרמ" מסע לילי"השיר 

, ת ימי מלכותו של דוד איננו מקרי החיבור בין סיום ימי מלכותו של שאול לבין ראשי".?מלכותו של דוד

בכך . כלוחם וככובש בארץ ישראל, שכן הוא מכונן בעקיפין את זהותו של היהודי החדש בהווה, כמובן

" שירת מלחמת השחרור"רטורי האופייני ל-מצטרף השיר לסדרת שירים נושאי שובל של פאתוס לאומי

טיב הלאומי אכמקום מיתי המקושר לנר, הירדןשאן ונהר -עמק בית, הבניית המקום בשיר). 1999, טסלר(

ך ההיסטוריה "אף הוא מהלך טיפוסי לשירת מלחמת השחרור המחברת בין התנ, ישראל- המתחדש בארץ

 כיתת חיילים": לעדסיון בשיר זה את אנשי יבש ג-לא בכדי מכנה בומשטיין). שם(והלאומיות החדשה 

 ַמְנִׁשָיה":  הערבי בעמק בית שאן את שמם במקביל הוא מעניק לנחל ומעיין גם אם ,"עבריים

  . 236"ּוַבְלָעא

מהלך ,  החדשה בספרות העברית היווה למעשה חלק ממהלך כולל ושלם יותר"מסע לילי"השיר 

מלחמת  ם של משוררישירתבו ,'ח"דור הפלמ ' סופרי שלשקיבל אמנם בולטות מיוחדת בכתיבתם

רך הצושל המהלך הוא עיקרו  .237יונית בעת החדשה אך ימיו של המהלך כימיה של התנועה הצ,השחרור

 ,ואמביוולנטי  מורכבלעיתים קרובות, בדיון הצורך , למצער,או, שורשיתבגיבוש זהות מקומית אותנטית ו

  . 238כינון הזהות הלאומית החדשה בארץ ישראלשאלת ב

ך "את התנהמנהג לגלות ): "254 - 253' עמ, 1997(תב אלמוג דיון הזה כך ב"מו של התנעל מקו

ולרוב , ך ביטא את הצורך למצוא לכל אתר בארץ ישראל הקשר היסטורי"בנופים ואת הנופים בתנ

, סייע לביטול החיץ בינו לבין ארצו החדשה, המהגר-ך שימש גם כעין תעודת לידה לחלוץ"התנ..."אפי

ם שפירא  ג."וחיזק בו את הרגשת המולדת, בטבעה ובנופה מארץ ילדותו, השונה כל כך באקלימה

-ך כמעצב הזהות הראשון במעלה בחברה היהודית החדשה המתגבשת בארץ"מציגה את התנ) ו"תשס(

לפיכך היא נוטה להעלות מתהום . כל תנועה לאומית מבקשת לעצמה מגילת יוחסין: "לדבריה. ישראל

נותן לאומה ש, רגע פרימורדיאלי, תור הזהב שבו נוצרה האומה ועוצבו תכונותיה, הנשייה עבר מיתולוגי

ים לכת והמרחיק. )3' עמ, שם." (את הלגיטימציה לתבוע את מקומה תחת השמש מאת משפחת האומות

על שכל - ך הוא מעין סיפור"התנ: " באותו הקשרשטענו) 13' עמ, 1991(וארן  גורביץ בדבריהם הם

  "הוא חזרה אליו ועליו, ככל שיהיהשונה ומפתיע , המשך שלו

הוא , שראה אור בחתימתו של אריה בומשטיין,  מוקדם של המשוררטיפת לשיר פטריודוגמא נוס

. 1950 ביולי 22- בבמעלה' הנוער העובד' שהתפרסם בביטאון ,)5' נספח מס ("אגדת היללה"השיר 

                                                 
ובעצם השימוש בו מנכס בומשטיין את , ח"השם הערבי של הנחל היה שגור בפי לוחמי הפלמ) 109' עמ, 1999(לטענת טסלר  236

אוריינטאליסטי שהחלוצים העבריים ניסו לשוות - שמות הערביים היו חלק מהדימוי הגברישכן ה, המקום לתוך הנרטיב היהודי
 .שמות אלו היו היחידים בנמצא בזמן כתיבת השיר.) ה. ש–בשיחה עמי (לטענת אריה סיון . לעצמם

שפירא ; )2001(חבר ; )1999(טסלר ; )1997(אלמוג ; )1991. (סיון ע; )1988. (זוהר ב- וראו על כך בחיבוריהם של אבן 237
 . ועוד רבים אחרים) 2007(שוורץ ; )474 – 319' עמ, 2006(הולצמן ; )ו"תשס(שפירא ; )2003(

  שהספרות הישראלית במחצית הראשונה של המאה העשרים איננה בהכרח,  מטרת ההסתייגות היא להבליט את העובדה238
דימויו הספרותי : "מאמרו של הולצמן, למשל, וראו. ת בהאלא ששאלת הזהות המקומית היא מרכזי', מגוייסת'ספרות  מגמתית ו

  ). 345 – 336'  עמ, 2006(הולצמן : בתוך, "הפולמוס שאינו נגמר: של הצבר
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והוא אמנם מהווה מעין מצבת , "לזכר החבריא שנפלו: "חניקי מובהק"רגון פלמא'המוטו לשיר כתוב בז

עשר בתים - בן שנים,בלדי באופיו,  זהו שיר קינה ארוך.במלחמת השחרורזיכרון מילולית לנופלים 

. ובמרכזו מעין סיפור אגדה על יללה המחרידה את כל שומעיה מקצה הארץ ועד סופה, הכתוב בפאתוס רב

כה : "14 ,א" לירמיהבואת הנחמה בבחינה מדוקדקת של הבלדה תחשוף את קשרי העומק בינה לבין נ

 ,כדרכו". שמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להינחם על בניה כי איננוקול ברמה נ' אמר ה

אל מציאות   של רחל אמנות המטריארכאלי המקראית מעביר המשורר את הקינה,"מסע לילי"גם בשיר 

 אתהיוצ, את אמנו רחל/ ,ַּבִּמְׁשָחר עֹוֵמם, סהר צהוב- מול זנב/ ,ֲחֻׁשִּכיםויש שרואים בלילות ": ימינו

 קולות הנהי והבכי על דם הלוחמים  היא בשירהיללה  239."על שבר עמה לבכות במסתר/ ,מקברה

 רוויה היא ארצנו": או כלשונו של השיר, שמסרו את נפשם למען ארצם לאורך הדורות כולם, היהודים

 מאבקי -  השיר מגייס אל תוכו את ההיסטוריה היהודית כולה ". הדורותִמִּקְדַמת, מעולם/ בדם העברי

 ומקנה לה אופי אקטיבי של -ביוונים ברומאים וכעת בישמעאלים , בבבלים, באשורים, היהודים בכנענים

 . 240מאבק שמחיר דמים כבד בצידו, מאבק לשחרור לאומי

, שרה והגר הנוספות על רחל,  בו המככבות המקראיותהאמהותייחודו של השיר הוא בדמויות 

 את כאבן של הנשים  המאגד,עומק מיתי של ממד , )שם ("היגון, השכול, תָהֱענּו ְיֵלל", מעניקות ליללהו

והיא הופכת , לקראת סיום השיר מתחולל מפנה במשמעותה של היללה ,יתר על כן. השכולות בכל הזמנים

 / -אז תצא יללת האובדן מקברה ": מלחמתית המשותפת ליהודים ולערבים-לזעקת מחאה אנטי

 המקראיות  גם מטרימות את הבית האחרון בשיר המשלב בין מויות הנשים ד."בני שרה והגר חרידלה

מקראי של -אודולבין חזון השלום הפס, רכות ישראלהפאתוס של הזיכרון הלאומי של הנופלים במע

  : המשורר

  

  ִיָּמֵלאודאי יום יבוא והצו 

  ; עד ירדן אז הארץ תשקוטּוִמָּים

  !אחים נזכרכם. עת נשמע הזעקה

  ! ות שכולותאחי, נזכרכן

  

 בראשית  של סיון גילום מובהק של תרבות הזיכרון הלאומית"אגדת היללה" בשיר ניתן לראות  

 מרכזיותה של תרבות ההקרבה הפטריוטית נבנתה באמצעות מיתוסים וסמלים .ישראל- שנותיה של מדינת

, זרובבל; 99 – 67' עמ, 1997, אלמוג (ם ופזמונים לזכרם של הנופלים בשירי, בין היתר,המתגלמים

לבין ך "התנ בין  המובהק הקשרטקסטואלי ניתן לציין גם כאן את-מן ההיבט האינטר .241)63' עמ, 2004

                                                 
בשדמות בית "ניתן לראות בתמונת רחל היוצאת מקברה מעין מחווה לשירו הידוע של משורר חיבת ציון קונסטנטין אבא  239

 .בו מופיעה תמונה דומה, "לחם
שגרם לערעור הקשר הממילאי בין , ועל המשבר האידיאולוגי,  השגבת המוות בשדה הקרב ברטוריקת ההנצחה הלאומית על240

  . Zerubavel,1995); 2003(ראו בעבודותיה של יעל זרובבל  , האידיאולוגיה הלאומית לבין אידיאל ההקרבה הפטריוטי
בעצם השימוש בכינוי , בות הזיכרון של הנופלים במלחמות ישראלבתר, מציינת את היחס המשפחתי) 66' עמ, 2004(זרובבל  241

כביטוי לקרבה הדורית של אריה סיון ,  מן הסתם, "אחיות"ו" אחים"מכונים הנופלים וקרוביהם " אגדת היללה"בשיר ". בנים"
 .יו מבית אביושסיון היה אמון על, רגון הסוציאליסטי'ואולי יש כאן גם אקט של שאילה מן הז, לחבריו שנפלו בקרב
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ך "סיפורי התנ, כפי שיוברר להלן.  כבר מראשיתהביצירתו של אריה סיון  המגולמתהישראליתזהות ה

ומחזקים ,  של סיון האמנותיתגם בהמשך דרכו, הו למציאות ההוזמני-מעניקים נפח ועומק על, ודמויותיו

המשא ): "88' עמ, 2008( או כלשונו של חבר .את הקשר בין המשורר למולדתו הגשמית והרוחנית כאחת

   ."ך יביא בסופו של דבר להולדה חדשה בהווה של היליד"ומתן עם העבר הקדמוני של התנ

ת ביצירתו של סיון לכל המקומיזהות ב  שחלוההתפתחויותו השינויים  אתמעניין לבחון , במקביל

, 242 הבניית הזהות הילידית תהליכי אתחי אבחןבפרק הנוכ, ואמנם.  ועד לימינו אנומראשיתה ,ארכה

 ועד לראשית המאה משלהי שנות הארבעים של המאה העשריםבכתיבתו של סיון , אמיתית או מדומיינת

את הפיכת ,  לשון אחר.ו המשובצים ביצירתטקסטואליים-האינטר באמצעות החומרים העשרים ואחת

 עם אלא, ך" לא רק עם התנ באמצעות התכתבות לסיפור מקומי  סיוןו שליצירתב חלקים מרכזיים 

 התלמוד והספרות העברית, הברית החדשה, ך"התנ:  מקומיים קאנונייםרפרטואר הולך וגדל של מקורות

יוונית ויצירות מופת מן היה דוגמת המיתולוג' מקומיים-לא ' קאנוניים חומרים גםצידם ל,לדורותיה

אלוג הסיווני טקסטואליות ביצירת סיון ללא התייחסות לדי- אך לא ניתן לעסוק באינטר.הספרות העולמית

  .קאנוניים הלקוחים מן ההוויה הישראלית הפרוזאית ביותר- לאגם עם חומרי לשון ומציאות

  

  ביצירתו של אריה סיון  והזהות הכנעניתך "תנה  4.3

  

עדיין משמרת סובייקט )  אריה בומשטייןאז(רת מלחמת השחרור של אריה סיון שיומר כי ניתן ל 

אישי והיסוד הקולקטיבי מעורבים בה ללא ה שהיסוד , עברית לאומיתכמיטב המסורת של שירהאחדותי 

 המזין את ניצני שירתו, יליטאנטי או הפציפיסטיהמ, הלאומי שהפאתוס ,חשוב לציין, יחד עם זאתו. הפרד

 כללל איננו אופייניאך ,  של המשוררשירת מלחמת השחרוראמנם את  מאפיין, סיון-של בומשטיין

,  שכן אריה סיון מזוהה בעיקר עם פריצת הדרך בשירה הישראלית, סיוןשלבכתיבתו  המוקדמתהתקופה 

שירה  על מפת האזרחי ואישישהציבה  סדר יום ,  זו השירה, בראשית שנות החמישים,'לקראת'של ימי 

  . 243'דור המדינה' של הישראלית

דוגמא לכך .  כמה שירים בסגנון כנעני)כבר בשמו החדש(פרסם אריה סיון בראשית שנות החמישים 

ייחודו של השיר . 1952 בנובמבר 2-ב" על המשמר"של ' דף לספרות'ראה אור בש ,"הגר"בשם  שיר הוא

ו בכל שכבות הלשון  החזקות ניכרות בותרטושיאלתרמניות והשכן ההשפעות ה, איננו ברטוריקה שלו

 של מקוריות מידהאם יש . האנאפורות הריתמיות ועוד, סטרופותהאפו, הלשון ההיפרבולית: והמקצב

שאך  - הגר של סיון .  מובהקתנשיות ילידית בעיצוב דמותה של הגר המקראית כסמל של  הריהושירב

                                                 
אך זו בלתי נמנעת כשמדובר במתן ביטוי מילולי ומודע לעצמו , מכיל סתירה פנימית' הבניית זהות ילידית'מובן שהצרוף  242

אודות הזרם הביקורתי באנתרופולוגיה המסתייג ) 1' הע, 10' עמ, 1991(וראו גם הערתם של גורביץ וארן . לזהות הילידית
 .מקום ועולם, ת מרחק פנימי רפלקטיבי בין אדםמתפיסת הילידות כאחדות חסר

" קריאה לאחדות המעמד"ראו בשיר , הפעם בגוון סוציאליסטי, דוגמא בולטת נוספת לכתיבה בפאתוס קולקטיביסטי רב 243
על התגובות הלעגניות של נתן זך וחבריו . 19.08.55, ו"אלול תשט'  ביום ששי א דברשהתפרסם במוסף הספרותי של העתון

  ). 63 – 62' עמ, 1984(ראו אצל לוין , לשיר
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והפכה המדבר חולות  כמו צמחה מרחם - אית מעט מאד פרטים בשיר מזכירים את סיפורה של הגר המקר

  ):מתוך חמישה(או בלשונו של המשורר בבית השלישי , לאחת אתם

  

  .את היית אלילה לחולות הרכים

  ;שהיוא, ואחות, את היית להם אם

  את היית תפילתם בלילות הזכים

  . האשםֲעכּוֵריוקורבן הימים 

  

 בשלושהרחב בשיר בשם זה שהתפרסם בזהות מקומית אוטוכטונית מאפיינת גם את דמותה של 

מעמיד , "שיר מצוין"כ) 1953(ידי המשורר והמבקר משה בן שאול - שתואר על, השיר). 37' עמ, ג"תשי(

מחולל בו , האם-האישה,  ברחבשהמפגש הארוטי המסעיר, "רך כילד "במרכזו חוויית התבגרות של צעיר

 אריה סיון מעניק פרשנות חופשית למדי לדמותה ).גם אם גבר מיוסר(קונוורסיה חדה של הפיכתו לגבר 

שאפיינה את כתיבתו באותה  ,כנענית- פרוטופרשנות ההולמת את תמונת העולם ה, של רחב המקראית

המזוהה עם , שבין הדובר לבין האישה הארכיטיפית, האופי המיתי והאדיפאלי של מערכת היחסים. העת

 בינו הבלתי נמנע, שר הדובר צופה את המפגש הנוסףכא, ירמגיע לשיאו בבית האחרון בש, אדמה-אמא

   :טיותאלנטי וטעון מחוות רגשיות דרמאמפגש אמביוו כ,לבין רחב

  

  , סהרְּבֶלֶטףגדיש על גג ביתך מרטיט 

  . וריחני כאמא אדמהַיחּום

  ,ָוַסַער כידונים ְסמּור – אבוא ֲעַדִיְך שנית 

  .ָעְגָמה-ּוְׁשֵחה גאה –אכרע על מפתנך 

     

, "מסע לילי"ר פרסום השיר כחמש שנים לאח, 244)4' עמ, ג" תשי,אדר (לקראתת מחוברות באח

אלה דברי "ו" אבישג: " את חומריהם מסיפורי המקרא אף הםששאבו,  אריה סיון שני שירים שלהופיעו

אטי מבית מדרשו הפו, מן הסתם, נטיתארומ- דיתאי השירים היא רוח בלהרוח השורה על שנ". אמנון

 שסיון ,עלילת שני השירים הוא האנרגיה הליבידינאליתהכוח המניע את . 245 של נתן אלתרמןוהתמאטי

שמקורם בפריצת , הארוס שבמוקד השירים כרוך בהתחבטויות וייסורי נפש. מעצים בגיבורי המקרא

  .שאחריתה טראגית, איסורים

נאבקים על   - בולית ובלשון היפר  וכולו בפאתוס רב, בלשון המקרא בחלקו הכתוב-  בשיר הראשון 

 של פרי דמיונו, מן הסתם, דמות שהיא ("מתולתל בלוריתו" :לבה של אבישג היפה רועה צעיר

על רקע שקיעה , גסיסתו ומותו של הראשון.  )4 – 1', א, מלכים א ( מזה והמלך הזקן, מזה)המשורר

שאינו נזכר  (ג למלךמפנים את הדרך להתמסרותה המיוסרת של אביש, אדומה וכלנית שהוא אוחז בידו

                                                 
 .1953ממרס ) בניגוד לשניים קודמים שהתפרסמו בסטנסיל(בדפוס ' לקראת' של 1' זהו גיליון מס 244
בולטת במיוחד בשיר , על הבלדה האירופאית ממנה הושפע אלתרמן, במידה רבה, הנשענת, "אלתרמנית"הפואטיקה ה 245

הריתמוס והחריזה , ")עולצות מכאב("האוקסימורון , ימוש האינטנסיבי באנאפורותהש, הכלנית בידו של הרועה": אבישג"
 .להלן, ועל כך, כמאפינים בלדיים מובהקים' אפלים'ניתן לציין את ריבוי היסודות ה" אלה דברי אמנון"בשיר . הסדורים
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באורח מקאברי עומדת אבישג בין האילוץ לחזות במותו של . )אלא אך ורק בתארו, כלל בשמו בשיר

 במחיצת האיש שכלשון ,מוות שבחייםלבין הבחירה ב, שחייו אינם חיים בלעדיה, אהובה הרועה הצעיר

  : בשיר,מבין שבעה,  מן הבית החמישי וכך עולה".וימיו של המלך ספורים:"השיר

  

  ,אביׁשג, בלעדייך אמות: הרועה

  .והסהר ימות עמדי

  ,אבישג, נמותה יחדו: המלך

  .ֲעִדיוהסהר יהיה לך 

  

אהבה עד כלות ה שבין , השיר אינם מטשטשים הניגוד האירוניטיים מהם בנויאהחומרים המלודרמ

גם . וי באחרית ימיולך המצ הממיתה העולה מחיזוריו של המנטיתארומלבין האופציה ה, של הרועה הצעיר

בתרגומה של , " הפגישה האחרונהתשיר"שירה של אנה אחמאטובה  מ,מדעת או שלא מדעת, הציטוט

  .246בשיר  המקאבריממד את ה מחזק,"מותה יחדיונ" :חלהמשוררת ר

,  הזה השיר.כתוב כוידוי אהבה קשה של אמנון בפני אחותו תמר" ואלה דברי אמנון" השיר השני 

ומעצב את היחסים , )ג"י, שמואל ב (ימוש חופשי למדי בחומרי הסיפור המקראי עושה ש,כקודמו

כפי שעולה כבר מן , "אחותי"האסורים שבין אמנון לאחותו על בסיס כפל המשמעות המקראית של הכינוי 

 / -לוחשים דמייך . אפלה/ ,שוב הרחם עלינו נסגר/ ,החושך אופף את שנינו: "הבית הראשון בשיר

שכיסופי מוות ורצון , עיקרו של השיר בתערובת של יצרים ותשוקה אפלה). שם (."תי תמראחו ,ָּדַמי

,  למשל-עלם ממרכיבים רבים בסיפור המקראי המונולוג של אמנון בשיר מת. לשיבה אל הרחם ביסודם

 ומבנה את הקשר הארוטי ביניהם כקשר -היות תמר רק אחות למחצה לאמנון בשל אב משותף ואם אחרת 

, שהוא ספק ממשי, הסיטואציה האפית בשיר מציבה את אמנון כנתון בבית כלא.  בין צמד תאומיםדמים

 המוליכים אותו אל קצו קשרים; שריו האינסציאליים עם תאומתו תמרבשל ק, פוריאספק מט, בשל פשעו

  .הבלתי נמנע

  

 מוקדם סיון ה בכתיבתו של,טקסטואליים-בינהחומרים ה שממלאים,  הפונקציות של  בחינה זהירה

מן קצר בתוך פרק ז, מצביעה על הסטה ברורה, )ימי מלחמת השחרור והשנים הראשונות שלאחריה(

 חדשה בארץ יהודית- לאומית הבנייתה של זהות לשם כחומרי גלם  השימוש במקורות המקראייםמן, למדי

 המעמקים מן  כוחה השואבת אתכנענית-ילידית אישית יפורי המקרא כתשתית להבניית זהותסאל , ישראל

 שרפרטואר המקורות ממנו , לומר גם ניתןמן ההיבט האמנותי .אנושימודע ה-הפסיכולוגיים של התת

הסובייקט , יתר על כן. ך בלבד" מוגבל לתנ,את עולמו האסוציאטיבי ,ת דרכובראשי, שואב אריה סיון

 שתהווה את ,אי נחת של אותה  וכמעט ואין בו גילויים,ממדי- הוא חד של סיוןהשירי ביצירתו המוקדמת

  . סימן ההיכר של יצירתו הבשלה

                                                 
בלת האנתולוגיה המיתולוגית באמצעות ק, מתאר סיון את טקס חניכתו כמשורר) 267' עמ, 2002, ערבון" (עם הספר"ב 246

בתרגומם של שלונסקי ולאה "כללה את שיריהם של גדולי השירה הרוסית , כך סיון, האנתולוגיה. מידי משה דור, "שירת רוסיה"
אך , ומרבית השירים אמנם תורגמו על ידי אברהם שלונסקי,   בידי שלונסקי וגולדברגנערכההאמת היא שהאנתולוגיה ". גולדברג

נמותה "נראה שהצרוף . תורגם בידי המשוררת רחל, )1966 – 1889(של אנה אחמאטובה " ירת הפגישה האחרונהש"השיר 
 1942, )עורכים( גולדברג. שלונסקי ול. א, וראו. של אריה סיון" אבישג"הלקוח מן השיר מצא  את דרכו אל השיר " יחדיו

 . 98 – 96' עמ, אביב-תל, "הארץ"דפוס , שירת רוסיה, ] 1983[



  179

  טקסטואלית-יה אינטר בראימקום והמצב הישראלי, זהות 4.4

  

, סגנוני בכתיבתו של סיון- את תחילת המפנה הפואטי אמנםמסמנת, )1963 (שירי שריון הפואמה 

 מקומות ניתן לציין,  עם זאתיחד. ייםטקסטואל- מצטיינת בעושר של חומרים אינטרהנ אינ עדייןזואך 

. הפזמוןהזמר ומעולם חלקם אפילו  , בהם ניכרת שאיבה ממקורות ספרותיים מובהקים, בפואמהאחדים

 היא ,)בפרק השלישי(שכבר הוזכרה לעיל , )8' עמ ("ארבע חביות שפלטו הגלים":  השורהלדוגמא

/ ארבעה ארבעה/ ולפני השקיעה" : הטורים או;)1951 (במו ידיואלוזיה לפתיחת ספרו של משה שמיר 

 הידוע של אורי אבנרי פזמונו\ בזיכרון הקולקטיבי את שירועליםהמ) 32' עמ (..."יפים'בג/ אלינו 

, וגית שיר המעמיד במרכזו את הסיירת המיתול,")יפ הדוהר'ארבעה ארבעה על הג" ("שועלי שמשון"

/ אשר, החידה/ מאורת/  עד חשכת/לשטוף/ לרדוף להשיג": וכן .מימי מלחמת השחרור, בשם זה

 -טורים המשלבים שני מקורות מקראיים ידועים ): 43' עמ (..."ומתוק מני דבש מארי/ עז/ פתרונה

ים אף  הקשור–) ד" י,שופטים(ומלחמת שמשון בארי והחידה שחד בעקבותיה ) ו" ט,שמות(שירת הים 

ה העושים שימוש אירוני מובהק בסיפור טורי הסיום של הפואמ,  וכמובן.הם במלחמות גבורה של ישראל

ילדי / להוליך את/ טהורות ואורות/ אקום ועיני.)/ ה. ש–? אמיר גלבוע (בבוקר ובבוקר": העקדה

  ".סבכי מוריה/ אל/ שזוף החמה אומנתו/ האחד

 היא באופי שירי שיריון הללו בפואמה  הרטורייםטקסטואליים- חשיבותם של כל האזכורים האינטר

 מדובר עדיין בתופעה מצומצמת בהיקפה , שכאמור,אלא, ילידית-הם כמבני זהות מקומיתהמובהק של

טקסטואליים -הרחבה משמעותית מאד של השימוש בחומרים אינטר. אטיתובמשמעותה התמאטית והפו

  .247מתרחשת בספריו הבאים של אריה סיון, ולצורך הבנייתה של זהות מקומית בפרט, בכלל

ממשיך את מגמת השימוש הנרחב בחומרים מקראיים בכתיבתו  )1969 (ארבעים פניםספר ה

כדי לחשוף , אך די בעיון בכותרות השירים, אמנם הספר אינו נחלק לחטיבות מובחנות. השירית של סיון

 שכל אחד מהם מעמיד , מופיעים ארבעה עשר שירים, בספר30 – 11 שבין העמודים ,את העובדה

 והוא משקף את סדר הופעתן של הדמויות ,ר השירים איננו מקריגם סד. במרכזו דמות מקראית אחרת

נשות (אבישג ,  מיכל,אביגיל, שאול, שמשון, משה, יוסף, לאה, יעקב ורחל, אלופי אדום: ך"הללו בתנ

נדלה ליצירתו של אריה סיון לכל -ך ימשיך להוות מקור בלתי"התנ,  ובכלל.זכריהו אבשלום, )דוד

  .248אורכה

המקראי של אריה סיון תגלה את נטייתו של המשורר לפרק את הטקסט ' ך"שירת התנ'עיון ב

 פשוטותולחשוף את האנרגיות האנושיות ה,  בתרבות היהודית ממחלצותיו המסורתיות הגבוהותהמקודש 

,  פאתוסובנימה המערבת בין, בשפה הכורכת יחד משלבים לשוניים שונים. עיות המניעות אותוטבוה

                                                 
, של סיון" כף הקלע"אודות , 1989 בדצמבר 29- ב הארץ שפרסם אריאל הירשפלד במוסף הספרותי של עיתון, ברצנזיה 247

שבמרכזם דמויות , בהתייחסו לשירים, וכך הוא כותב, סוקר המבקר את ספריו המוקדמים של סיון, שראה אור באותה שנה
 –לתחום שסיון הגיע בו לווירטואוזיות אמיתית , קו המרכזי בשירת סיוןזו הייתה פתיחה ל": "ארבעים פנים"בקובץ , מקראיות

שיר ; או רעיון, משפט,  דמות–כלומר שיר העוסק כולו בפירוש של קטע מטקסט קדום , "טקסטואלי- אינטר"הוא השיר ה
 ."שהמובאה שבו והמגע עמה הם עלילתו

-כיים ותנכיים"והוא הדין בשירים תנ: "...נופל לך בפניםרים לאחר הופעת קובץ השי) 1976(דבריו של גבריאל מוקד , וראו 248
 ."שבהם אין לסיון שווה בשירתנו העכשווית, ארוטיים
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וחושף אותן , מן השגב המקורי המאפיין אותןל סיון את הדמויות המקראיות  מערט,הומור ואירוניה

וזאת מבלי להינתק מן הסיפור , בכאביהן ובהתלבטויותיהן, יצריהן ובקנאותיהןיב, בחולשותיהן האנושיות

 מהלך שלא ניתן להתעלם, ציה של הדמות המקראיתאמיתיז-במהלך של דה, לשון אחר. המקראי המקורי

 ומן התיאולוגיה , מן האל אל האדםכי" הסיפור התנסיון מעביר את מוקד, טיבי שבוארובוק הפממדמן ה

  . 249אל הפסיכולוגיה

משהו נוסף "מסתמך סיון על הפסיכולוגיה המודרנית בקריאתו את דמותו של יוסף בשיר , למשל, כך

, )' מ–ז "ל ,בראשית( לסיפורי יוסף המקראיים  למדימתוך פרשנות חופשית). 19' עמ, שם" (ביחס ליוסף

מציג סיון , 250מוגדרת של יוסף- שעסקו בזהותו המינית הלא, ל"אך תוך הסתמכות מרומזת על מדרשי חז

על אף שהושלך . הקשור בעבותות געגועים ואהבה אדיפאלית לאמו המתה "ילד חולמני"וסף כבשיר את י

יוסף . 251"מקומות אמו" אל "ספינת המוות"לבאר ריקה ממים מכין עצמו הצעיר החולמני להפלגה ב

מהלך .  מקננות בוהכרתיות- תת  שתשוקות מוות, נטיות דיכאוניותמצטייר מן השיר כנער תמים בעל

 אך לשם כך צריך . המפעמת בו  מן התשוקה התנאטית של יוסףהשיר הוא מהלך של התבגרות והתפכחות

 "הגברים האסורים"ות של הצרוף דו המשמע( החבויות בו ארוטיות-  לממש את הנטיות ההומו יוסףהיה

:  וכך מסתיים השיר.252שאליו הושלך על ידי אחיו, ולהיזקק לבור נוסף על זה, )5', מ, בראשית, בשיר

איך באמת נראה אדם שבא / ,בכדי לדעת, ולגברים האסורים/ נזקק לבור נוסף והיוסף הזה התם"

   ).שם ("בחלומו המוות

 -15' עמ, שם" (לאה היתה"קראית ידועה ניתן לראות בשיר  בדמות מחתרניתלקריאה   נוספתדוגמא

). 1', ל, בראשית(הייתה למושא קנאתה של רחל , ברוכת הילדים, אשת יעקב, במקור המקראי לאה. )16

 של ם שמהע' משחק, 'ברוח ימינו אנוו ,ציות מרחיקות לכת על הטקסט המקראיאבהפעלת אופר, סיון

האמהות בשיר ,  בניגוד לקונוונציה ידועה .רך ביטויה של מחאה נשית לצו,גיבורה המקראית לאה-האנטי

המשך . )15' עמ, שם(..." תה לאהיהי/ תמיד. לאה/ תהילאה הי": וכעול מעייףמתוארת כמעמסה 

 והן,  לבדהגידול ילדיה בעול נושאת כ, בתחום המשפחתיהן, של לאה הנואש מצבההשיר מתאר את 

ליסטית של אהשיר מסתיים בנימה פט. אהובה של יעקב- ה האישה הלא בהיות,ארוטי- נטיאבתחום הרומ

   ). 16' עמ, שם" (בגרון/ לפקעת, לארג מתעבה/ עם השנים/ הכול נסבך ונארג/ וממילא"...: השלמה

 ממדה). 21' עמ, שם" (המין של האיש משה- על חיי" טמונה בשיר , חריפה יותר,מחאה נשית

עצם העיסוק בחיי ב .נחשף כבר בשמו של השיר ,משה,  הנשגבתראית בדמות המק,מכווןהנמוך ב ,האנושי

 משום שבירה של יש , )"האיש" המונמך כאן בכינוי(חני הענק של עם ישראל המין של המנהיג הרו

 שלקח לעצמו , את תסכולה המיני של האישה הכושית דווקא השיר עצמו מעמיד במוקד. המקראיהמיתוס

                                                 
לנתח מבחינה , הנסיון להסביר פעולות ודמויות"של סיון את " ארבעים פנים"מבליטה בסקירת ) 1969(צביה גינור  249

 –אריה סיון (הזדהותו של היליד "את ) 1969(מבליט משה דור , תהלעומ". תגובות עובדתיות, כיים"פסיכולוגית תהליכים תנ
' עמ, 1988(במאמר נוסף של גינור ." שאיננה מתפוררת עולמית, שהיא בשבילו שלמות אחת, עם ארץ ישראל, ך"עם התנ.) ה.ש

 .והן בלשון המתארת, הן בתיאור הדמויות המקראיות אצל סיון, עומדת המחברת על מגמת ההנמכה) 16
 .ט"צ, ד"פ, בראשית רבה, למשל, וראו 250
ספינת המוות מחדירה אל החומרים המקראיים שבשיר גם קישורים אל המיתולוגיה היוונית וההפלגה של ספינת המתים בנהר  251

  ).69' עמ, 2003, זיו(האכרון 
כרתית של יוסף בבור ה-כביטוי לבחירה התת, בו נפתח השיר, "בהנפלו"מבליטה את הפעל ) 183' עמ, 2007(מלכה שקד  252

 .של השלכתו לבור בידי אחיו' תמימה'בניגוד לגרסה המקראית ה, המוות
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אך ורק ,  עוקצנית חריפה מתאר השיר את חוויית הזקפה והפורקן של משהבלשון). 1, ב"י, במדבר(משה 

נדרך האיש משה / ורק כשאלוהים דובר והוא שומע"...: 'בית ג,  במחיצתו של אלוהיםכשהוא שרוי

ואחריה קול דממה , בוערת בכפות רגליו/ אש: ואת אלוהים משה יודע": 'בית ד" וקומתו נזקפת

, ידי בעלה-המוזנחת על האישה הכושית ,לעומת זאת). שם ("רֹוֵגעַ באור  חץגופו רו-ושער/ דקה באבריו

תביעתה המקופחת על / שלא בעונתה נרדמת וחולמת...": 'בית ה, נאלצת לחסום את שארה ועונתה

    .253)שם ("צוקי סיני מונחת

 היא  ,אדון הנביאים במסורת היהודית,  המוסרית של משהרמתו ,פי ספרו זה של סיון-על, ובכלל

על פי המסופר בתורה  ש,מבליט את רצחנותו של משה) 20' עמ, שם" (מצרי בחולות"השיר . ירודה מאד

ובנימה ,  גם יחדנמוכה וגבוהה,  בלשון מעורבת.)12, 'ב, שמות( וטמנו בחול ,הרגו, הכה את המצרי

וך שהוא נעזר  ת,שהצליח להימלט למדיין מאימת הדין,  של משה'מזלו'שורר את  המ מתאר,סרקסטית

אלא אף זכה ,  החמורעשהוניצל מעונש על מש לא רק , וכך,)"מדבר לא מדבר" (בשתיקתו של המדבר

שהוא מצא , למשה, מזל היה לו/ ?מה עוד אפשר לומר": 'בית ג.  עם בנות מדייןלחיי מין מענגים

: 'בית ד" .כים שבחולות מוִמְצִריםמצחנת / שרוחותיו אינן חולות/ ,ְמַדֵּבר לא ִמְדָּבר, אחר/ מדבר

על פי , עם בנותיהם היחפות/ ולספר, להתדיין בניחותא עם כוהני מדיין/ במדבר כזה אפשר"

   .)שם(." הבאר

 הוא באופי ,מקרא בין שלל השירים המתכתבים עם סיפורי ה,"מצרי בחולות"ייחודו של השיר 

 פחות משנתיים לאחר מלחמת ששת שנכתב, ברור שסיון בשיר זה. של משמעויותיו והפוליטיהאקטואלי 

 :הצינית העולה מחרוזי השירהנימה . ציה סתמית של הסיפור המקראיאאיננו מסתפק במודיפיק, הימים

 כקינה על גורלם המר  גםמסתברת) שם (".ֻמִּכיםסות מצרים לכ/ שאין חולות די עמוקים/ ֲחָבל"...

של סיון   המקראייםאם ביתר השירים, ןיתר על כ .מלחמה אותה של החיילים המצרים בסיני במהלך

ספר  'הלא הוא,  המקרא שהשירים מקיימים עם הדיאלוגמתוך , בלבדבעקיפין עולה הזהות המקומית

  דווקאלמרות שהוא, "מצרי בחולות "שירההרי ש, )13' עמ, 1991(כלשונם של גורביץ וארן  ,'המקום

ת וא,  העכשווי הישראלי יותר את מצוקות הקיום באופן ישירמשקף ,ןימרחיק לכת למדבריות מצרים ומדי

  . עם אויביומתמדת  כל העת במלחמהזהותו של עם המצוי

  שירי ציון לאריה סיון 4.4.1

  

, ים בועמופי, )1969 (ארבעים פנים במחדש את המקרא) כותביםאו (קוראים שירים הבצד ה 

; )8' עמ" (שיבת ציון"; )7' עמ" ( ציוןפועלי: "של המשורר' רי ציוןשי' כמה מ, של סיוןובספריו הבאים

, באופן הממזג פאתוס ופליאה ,ם או בשוליהם במרכז, הציוני מצוישירים שהמפעלאלו  .254)9' עמ" (נס"

                                                 
) 34' עמ, שם" (מובן שיוחנן"השיר , למשל, כך. מציג גם קריאה חתרנית בדמויות קדושים מן הברית החדשה ארבעים פנים 253

  .  ראשו של יוחנן המטבילאת) בשם אמה(ארוטית של תביעתה המזעזעת של שלומית -חושף גרסה סרקאסטית
) 10' עמ(המופיע באותו קובץ " אניות אבק בשמש"קשה להתעלם משיר מחאה סימבוליסטי חריף של סיון בשם , במקביל 254

הפלסטינאי על הצלחת המפעל -ששלם היישוב הערבי, וחושף את המחיר הכואב, הנלהבת של סיון' ציונית'בצמידות לשירתו ה
 ). ק החמישיבפר, וביתר פרוט(הציוני 
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ניתן לומר .  ועודעם יסודות של פנטאסיה ימיתהוויית קוצים מדברית , נחישות בוגרת עם התלהבות ילדית

  .העל הציוני המשמש לו ככלי בכינון זהותו המקומית- ר סיפשל סיון לדיאלוג רב משמעי עםשזו דרכו 

 עם צרופים הן, ואף השירים עצמם, מעניין לבחון כיצד מתכתבות כותרות השירים, יתר על כן 

והן עם חומרים מן הביוגראפיה המשפחתית של , יולוגיה הציוניתכבולים מתוך ההיסטוריה והפראז

, )7' עמ, שם ("פועלי ציון "): ככל הטקסטים'טקסט'ם אף בה סטרוקטוראליסטים רואי- שהפוסט( המשורר

שירו . )1945 – 1920 ( מתקופת היישוב מרקסיסטית רדיקאליתאיננה רק שמה של מפלגה ציונית, למשל

ככל  –לתמונה מצהיבה , בשלב ראשון, אותה והופך של אריה סיון מבצע בה ריאליזאציה של מטאפורה

 העוסקים בהדפסת דפוס- בביתפועלים של ממששבה מצולמים  - שורר תמונה משפחתית של המ, הנראה

 בפולטבה של העשורים ,)מכונת הדפסה עתיקת יומין(הקטוגרף ב סוציאליסטית- תעמולה ציונית

הם מדפיסים  ": בחזונו הפיוטי רואה אותם המשורר כמי שהולידו אותו.המאה העשרים הראשונים של

  מנסה המשורר לחדור בעצמו אל תוך,בשלב הבא ."אותיהם מדפיסים / בהקטוגרף ישן. אותי

להחליק על " : הוא רוצה עמן,דמויות שבתמונהולהפיח חיים ב, הסוציאליסטית ההיסטוריה הציונית

 הוא נאלץ  אלא שלאכזבתו",לראות את השלכת בזהב הסתו/ נלך, נוגים למנגינת כלים/ השלגים

 מבצע בסיום השיר, כן- על- אשר .",י אינו מגיע לפולטבהקול/ אבל"... :להכיר בפער הזמנים והמקומות

כך יכול הוא להתחבר למקומם וזמנם של אבותיו הממשיים ; המשורר תהליך הפוך והופך עצמו לטקסט

 .)שם (".אני נשלף על ידיהם מתוך ההקטוגרף/ ודף ודף ודף/ הם מדפיסים אותי" :והסימבוליים

את החיץ בין , כביכול, המטשטש , בשיר טקסטואלי-נטרעד כמה עשיר הדיאלוג האי, למותר לציין

עם התצלום , המפלגהעם שם  ,בו זמנית, ערוצי המתכתב- רב זהו שיח. 'פיאהקטוגר'מציאות לבין ייצוגה ה

 ממשייםעם הפועלים ה,  הראדיקליתסוציאליסטית- הציוניתוהאידיאולוגיה עם ההיסטוריה , המשפחתי

  .  החומרים המודפסים בהקטוגרף ועודר שאעם ,  בעיר פולטבהוהמדומיינים

טקסט אחד את חזרתם של גולי בבל - מאחד לאינטר)8' עמ, שם ("שיבת ציון "יהשיר הסימבוליסט

עם העליות ) 1, ו"קכ, תהילים(ימי ראשית בנין הבית השני , עזרא ונחמיה, לירושלים בימי זרובבל

לא רק ,  בלשונו הציורית,משחזר השיר. במחצית הראשונה של המאה העשרים, ישראל-הגדולות לארץ

חלה  המופלאה שמורפוזהאהמט את אלא גם, )2009, נוימן(את התשוקה העצומה של שבי ציון לארצם 

 הם ַּבֲעָפָרּהברדתם / .ְיֵבָׁשה באים אל ארץ/ דוברים בלשונות צמאות":  עם הגיעם ארצהבהם

 ,העמוקה של העולים ההזדהות ).8' עמ, שם (". המיםֵּגֵביבדרך אל , את רגליהם/ משילים מעליהם

של סיון  אחד המוטיבים המרכזיים ביצירתו - עם הארץ היבשה והצמאה למים ,ושל המשורר באמצעותם

 הסוריאליסטי של הפיכתם לצפורים  החזיון הלשון המטאפורית בשיר ובאמצעותמיוצגת באמצעות -

   ).שם ("בדרך אל גבי המים", גדולות

 שנות הילדים וכתות היסוד בארץ ישראל של כמה משירי הילדות של גןהשיר גייס  מקו השניחל ב

כדי לייצג את , 255"בוקר בא"או " הגן ואל הניראל / פורי שיריקומו עורו צ"דוגמת , השלושיםו העשרים

קרקסית יחד עם -קושר יחד הוויה כמושקיומם בארץ , ישראל-תום הנעורים השובבי של ילדי ארץ

                                                 
שראה אור בהוצאת , )142 – 79' עמ ( תולדות הזמר העברי–נא -שיר שיר עלההפרק השלישי  בספרו של נתן שחר , וראו 255

 .33' עמ, 1996, רודנר, וראו גם. 2007בשנת ' מודן'
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הם מהלכים / פנים-כלוליינים שלווי./ מצחקים בצל ירוק/ ילדי המים השזופים": ריתפסטוראלה כפ

-רוחות הבוקר/ את ציפורי השיר ואת/ להאכיל מידיהם./ כמו על כלונסאות. המים/ -על מגדלי

  ).שם(." שורשים עזים מאבן, בזמן לא יאומן/ ,אל אילנות אשר גידלו/ להיקשר, כמו ערסלים/ בא

מתכתבת כותרת  הביטוי עמו  את משמעותהמהפכת,  הציוניבנראטיבספת לטיפול נומקורית דרך 

ברירת לשונו האלוסיבית של סיון ולל גם כאן ראוי לתת את הדעתו .)9' עמ, שם ("נס "שירב מצוי, השיר

באופן השובר את ,  הלאומי התחיה מייצג המשורר את המפעל באמצעותםטקסטואליים-  האינטרהחומרים

  .שפלנשגב ל בין ההדיכוטומיה

  

  .זהו נס. צדיקים הולכים על מים

  ;מים- על-אך לבטח נס, אולי לא נס מן השמים

  .כמו עופות, המים-צדיקים הולכים על אגמי

  

  ,כביכול. ילדים הולכים על חול

  ?מה בכך שילדים הולכים על חול

  :ובאמת זה נס גדול

  .עיניים מהלכים להם על חול-ילדים גדולי

  

הליכתו של : לאחד מן הניסים המפורסמים בברית החדשה, מן הסתם, שיר מרמזהבית הראשון ב

 בצע פעולה דומה בכוח האמונה במשיח האלוהיםל  256 לכיפאו וסיוע, בכנרת הסוערתישוע על המים

משועשע של ה-ספקניניכר בשיר יחסו ה). 21 – 16 ,ו,  יוחנן;52 – 45, ו, מרקוס ; 32 – 22 ,יד, מתי(

 בתיאור קמעה-  גרוטסקי יש משהו".;מים-על- ך לבטח נסא, אולי לא נס מן השמים" :"נס"רר להמשו

 תהיליםרודיה על גורלו של הצדיק מאאולי אף פו( ".כמו עופות"מים -הולכים על אגמי ה"צדיקים"ה

  ").והיה כעץ שתול על פלגי מים": 1 ,'א

  על דרך ההפלאה משחזרהוא כש,בית השני בשיר דווקא ב של הדוברניכרת התלהבותו, לעומת זאת 

 ,"?מה בכך שילדים הולכים על חול/ ,כביכול". "ילדים הולכים על חול"ת למדי של חוויה טריוויאלי

העיניים הגדולות של  ("נס גדול" לכדי  את האירוע הבנאלי הזה הוא מעציםוקא אך דו,מיתמם המשורר

על  ההולכיםברור שתיאור הילדים ). ויהציה של החוא לרומנטיזתרומתןהילדים בשיר תורמות אף הן את 

דבר 'ל  מטונימיה הוא-שבשיר איבדה את הפאתוס הנלווה לשמה , חולותיה של ציון מן הסתם -החול 

 מצליח השיר) 1991( וארןגורביץ   של במונחיהם.  הציוני של מפעל החולין המדהימההצלחתו: 'האמיתי

' המקום הגדול' בין איחוי הקרע המובנה ידי-מית עלמקו- ילידית זהות ולכונןאפשרי- לעשות את הבלתי

, )או הארץ(' המקום הקטן'לבין , סימבולי עצום-ושאת שובל היסטורישהזיקה אליו נ ,)'הארץ'או (

הענקת התואר ו היוצרות בין המטאפיזי לפיזיהיפוך . שהזיקה אליו מתאפיינת במרכיב פרימורדיאלי חזק

                                                 
 .נודע גם בשם פיטר;   ראש השליחים של ישוע הנוצרי–שמעון כיפא  256
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 ,שיבת ציון המיתולוגיתלגלם את הוא דרכו של סיון , ריוויאלי כל כךרוע יומיומי וטלאי" נס "טבעי-העל

    . של ילדים הולכים על חולמיתית-  והאקטיקה האנושית הפשוטהאדווקא באמצעות הפר

המשמשות אותנו עד היום כשמות "בדרך דומה מדמיין המשורר את המצאת המלים בעברית  

 )רק (של סיון איננה" חיבת ציון". 257)75' עמ, 1986, חבוקים(" חיבת ציון" בשיר "ההולדה אברי

 גיבורי שיר זה הם .הומוריסטית שלה- אלא ורסיה מאד פרוזאית, התנועה הלאומית ההיסטורית הידועה

את " כדי לטעת בהם ,שהמורה לטבע הוציא אותם אל החולות, ילדי ישראל בראשית המאה הקודמת

למרבה האירוניה . מבשרי הסתיו, צב והנחליאלי באמצעות הצבעה על הח,"הארץ ואת ידיעתה חיבת

 וכדי לתת ביטוי, בריהם הצנועיםי שעורר החול החם בא,תשומת ליבם של הילדים נתונה הייתה לגירוי

סיום השיר . אלושמותיהם של אברים נולדו בהם , כך סיון בשיר , הארוטית הראשונה להתרגשותמילולי

שכזכור מסתיים בהצהרתו הנרגשת של , "יפה נוף" הלוי באלוזיה ברורה לשירו המפורסם של יהודה

,  של סיוןסטיתאהסרקהערתו ". וטעם רגבייך לפי מדבש יערב/ הלא את אבנייך אחונן ואשקם: "המשורר

יתכן , בעודנו נער/ לו בא אל החולות האלהיא, יהודה הלוי: " בסיום שירו שלו,בלשונו המחוספסת

 זו ,חיבות ציון הללולוגיה הומוריסטית סמויה בין שתי יוצרת אנא ,"כי לא היה לו די בנשיקות/ מאד

שהתרגשותם המינית הראשונית של , השיר רומז בדרכו העקיפה. של יהודה הלוי וזו של הילדים בחולות

 ',קשיש'ה משורר ציון , יהודה הלוי חזקה הייתה מכל מה שיכול היה לדמיין לעצמו,הילדים בחולות

  .םבספרד של ימי הביניי

רעיון ויות שונות לחלוטין להפוליטיות המשתנות הולידו אצל סיון גם התייחסהחברתיות והנסיבות 

".  בפרוש"ן ארבעה בתים בשם מצוי  שיר ב) 95' עמ, 1984 (לחיות בארץ ישראלבקובץ  .שיבת ציון

הן זו של , יוןצ-את שיבת,  בדרך מתוחכמת היוצרת זיקות פוליטיות בין עבר להווה, עמיד במרכזו מהשיר

את ' בשוב ה": 1, ו" קכתהילים בציטוט המפורסם מספר השיר נפתח. והן זו של ימינו, ימי בית שני

פיסטית בגלוי אאסק, שיר כולו הוא בעצם פרשנות חופשית מהלך ה".כחולמים ציון היינו- שיבת

 מדמיין המשורר "םכחולמי"מתוך ריאליזציה של  הדימוי . 258 לפסוק מקראי זה,מרירה בסמוי-ואירונית

על צלע "ציון לצורך שינה חלומית ונעימה - המנצלים את שיבת)כביכול (את אבותינו כאנשים נבונים

, הם מניחים לרוחות הבוקר טעוני הבשמים מיער האורנים ללטף אותם). שם ("ציון-לצד שיבת"..."הר

פגעו מנפילות יפשרות שי אין כל א.)שם ("שאין בו תוקף לחוקי הכובד והזמן"ונהנים מן החלום 

 )השיר, מן הסתם, שאליה מרמז, וודאי זו המודרנית(שיבת ציון שמזמנת , בות ומן האירועים הקשיםכוא

  . בתוקף חוקי החלום) שם ("ניתן להשיבם אחור ומעשים שכבר נפלו"

/ כל ימיו של אותו צדיק: "יוחנן' אמר ר": הבית השלישי בשיר מביא ציטוט נוסף מן המקורות

,  הציטוט לקוח מאגדות התלמוד על הצדיק הירושלמי"?מנמנם בחלום/ וכי שבעים שנה, מצטער היה

שחוני המעגל , למעשה,  נאמר- ג "כ, תעניתמסכת  -בגמרא . נרדם לשבעים שנה, שכזכור, חוני המעגל

                                                 
, אהבה ממשית", כדבריו, שהיא, של אריה סיון" אהבת ציון" את השיר כדוגמא המובהקת לבמאמרו מביא) 1987(יוסף שתל  257

  ."בחולות של ארץ ישראל, על שפת ים המולדת" המלטפת באברי התלמידים"
האובדן והשכול המלווים אותה שיבת , לחוויית הכאב"השיר מתבאר כאלטרנטיבה אוטופית ) 73' עמ, 1996(לדברי רודנר  258

 ".כה למציאותציון שהפ
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באת במקור התלמודי מו(!). כולל בשנים בהן נרדם , שלו' העמיד את שיבת ציון כמוטו של עבודת ה

  בטור אלא ששירו של סיון מסתיים. להבליט עובדה זוכשאלה רטורית המיועדת, יוחנן' שאלתו של ר

 ."יוחנן' ר, בפרוש: "תשובת המשורר לשאלתו של החכם התלמודיובו , כבית בפני עצמו העומד נוסף

כחיזוק , ומרכל', דאיוו'יכול להתפרש כ" בפרוש"שכן המלה , משמעי- דו, כמובן, הואבשיר טור הסיום 

 פרשנותהיא מאפשרת , קרי,  יכולה לייצג גם את הוורסיה ההפוכה"בפרוש", מאידך. לעמדה התלמודית

כפי שעשה זאת סיון במהלך , )בורחים מאחריות = "כחולמים("למקור המקראי  ,ועוקצנית למדי ,חופשית

  .השיר

בעל , ה סיון גם בספרו הבאחזר ארי,  של הארץ הנאמן הילידיהכמיצג, אל דמותו של חוני המעגל

בלשון ציורית , משחזר סיון" עוד משהו על חוני: "בשיר בשם). 20' עמ, 1986 (חבוקיםהשם הסוגסטיבי 

ומבהיר מדוע זכה לכינוי חוני , ) בגמראחגיגהמסכת (חלקים מרכזיים בסיפור חייו האגדי של חוני , מאד

 מחדדות עד מאד את זהותו המקומית ,ל סיוןמבית מדרשו ש, אלא שהתוספות למקור התלמודי, המעגל

כבסיפור , שם סיון בפי האיש לא רק תביעה לגשם, יםימבין שנ, בבית הראשון. 259והאקטואלית של האיש

 ְוֶׁשֶמן באילנות ֵּפרֹותלטעון / עד שאתה נותן גשמים/ ,אינני זז מכאן"...: אלא, התלמודי המקורי

והרחבתה אל , מובן שהפרוט בבקשה). שם (..." כל ישראלעלינו ועל/ עד שאתה עושה שלום/ בזיתים

אלא גם ביטוי , לא רק למצוקת הבצורת בעת העתיקה, יש בה ייצוג, מחוזות השלום הכלל ישראליים

  המדומיםם הבית השני בשיר בו חוזר סיון ליתרונותיהלכך מתקשר ג. לתפילות וכיסופים של ימינו אנו

/ שבעים שנה שלא יהא אדם חרד:/  בעצמךַהַּגע"...: והלאומישל השינה כמפלט מן הסבל האישי 

  ). שם (..."ולעיני החללים/  הקלגסיםִלְפִסיעֹות ,ַלַּבּצֶֹרת, ַלֶּגֶׁשם

לנטי מאד את אסיום השיר מאיר באור אירוני ואמביוו, שכדרכו של סיון ברבים משיריו, אלא

לעננים / יהיה צופה באופקיו/ חלי דמויהא אדם שתול על נ/ שבעים שנה"...: ציפיותיו של חוני

 חוני של ."מתוחמת בעיגול חתום/ חלקה קטנה, על חלקתו/ נדבות-וימטירו גשם שיתקבצו בו

- והריחוק מן הבעיות הקולקטיביות,  האלהשינה שהפיל עליו. הבית השני שונה מאד מזה של הראשון

.  מעבר לעיגול האישי המתוחם שלושאיננו מסוגל לצפות, לאומיות הפכו אותו לאדם אגוצנטרי מאד

 האינוורסיה המגמתית של ;ות המרומזות בטורי הסיום של השירלעיצוב דמותו זו תורמות גם האלוזי

 "נדבות-גשם"המשמעות האפשרית של הצרוף - דו, )3 ',א, תהילים" (והיה כעץ שתול על פלגי מים"

  .אלוהים הקטנה שלו-והרמיזה לחלקת

בניגוד כמעט (הציב את חוני המעגל ואת מרכיבי סיפורו האקזוטי , בכתיבתו,  לומר שאריה סיוןניתן 

כסמל שלילי של בריחה מאחריות בנסיבות המצדיקות התגייסות , )מוחלט להשתקפות דמותו התלמודית

 אין ,כלל ביצירתו-הדמות המקראית המועדפת על סיון בדרך, ישראל/ יעקבגם כלפי, אגב .לאומית

המחויבות  בשאלת כאשר נוגעים הדברים , ועל אחת כמה וכמה כלפי עצמו, ות יתרההמשורר מגלה סלחנ

 מן ההסתגרות האגוצנטרית של היחיד במצבי מצוקה אישיים ,של סיוןהרבה  לסלידתו ביטוי חריף. לזולת

                                                 
נוגעים ישירות בנקודה חיה ורלוונטית בחייו , כל אחד מצדו, שני הסיפורים של חוני): "23' עמ, 1996(גם אצל רודנר , וראו 259

 ." ישראל-של הדובר בשנות השמונים בארץ
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 מה עת את מעלה מיד על הדהשם יבוק. 260)45' עמ, חיבוקים" (יבוק"סונט החשוב  מצוי ב,ולאומיים

שנקרה על דרכו במעבר יבוק , האלוהים-מאבקו של יעקב באישכ תך מתאר"תנ המסורתית בהקריאהש

 יש בה הסטה ברורה של מוקד הדרמה לשיר ''יבוק'' אך עצם הבחירה בשם ).32 – 22, ב"ל, בראשית(

כאתר סימבולי ומכונן הממשי  מקוםאל ה, אלוהים) מלאך(אדם מול כ מקובלמן הקונפליקט המקראי ה

 בקריאה  שמבצע סיון,כדי להבין את עומק המהפך האידיאי והערכי, רוש עיון מדוקדק בשירד. זהות

   .סיפור המקראימחדש ב

  

  –שזכה , קשה לי להבין את יעקב אבינו

  ,יבוק-בלילה המופלא ההוא על מעבר

  ללא תיווך של מלאכים, בלי חציצה

  – ְטָפִחיםובטווחים שאין בהם אפילו כדי 

  

  ור לצאת מן הבכאבהזדמנות שלא תחז

  מה עשה; של היותך אתה אחד לעצמך

  ,הפגין כוחו? אבינו יעקב

  .סחט מעט ברכות, אימץ לו שם חדש

  

  עוד פחות מזה אני מבין את יריבו

  )אף כי בוודאי היו לו סיבות טובות(

   ממני לא אדרושַּבּמּוְפָלאאך 

  

  כשהלילה כבר נותן לי ראש, לא עכשיו

  –ר לי בלי רחם השחר עוד מעט יבהי-ועמוד

  .ִּביֵרִכיידי היא הנוגעת -כף

  

 ושל דמותו , של סיפורי המקרא בכלל,ביצירת סיון, ציהאמיתיז-ממשיך את מגמת הדה" יבוק"השיר 

 שבהמשך השיר –ביקורתו של המשורר על יעקב אבינו .  הן בלשונו והן בתכניו,הנערצת של יעקב בפרט

 : נרמזת כבר בטור הפותח את השיר– "אבינו יעקב" , זלזולשל  בשמץספק, ספק מתוך אינטימיות, יכונה

 שלו גברייםה העמיד את צרכי האגו שיעקב , הביקורת היא על כך...."קשה לי להבין את יעקב אבינו"

לסחוט חדש ולאמץ לו שם , ו הגופני להפגין את כוח- פרשנותו החופשית של המשורר על פי  - והעדיף 

 ד הבכא של היותך אתה אחלצאת מן"על הזדמנות הפז   יעקבתרך ויבתוך כ. )?ממי(מעט ברכות 

 להתחבר , באדם,לגעת בזולתו לפרוץ את מעגל הבדידות האנושית האגוצנטרית,  קרי,)שם ("לעצמך

                                                 
ר זה את המפתח רואה בשי) 1987(הולצמן . ביצירתו של אריה סיון" יבוק"כמה מן המבקרים עמדו על חשיבותו של השיר  260

כדי לציינו , במלואו" יבוק"מביאה את השיר , )1988 (ארץ מעלהבסקירתה את המבחר , )1988(גינור .  כולוחיבוקיםלקובץ 
אלא לפואטיקה של ', מדויקת-חריזה לא'למרות השימוש ב, הבנוי לתלפיות' סיווני'משוכלל לא רק לסונט ה- כדגם פרדיגמאטי

הזהות ', מסורתי'באורח , בה מובלטת, ה של גינור ישנה קריאה פרשנית מפורטת למדי של השירבמאמר. בכללה' לקראת'קבוצת 
אני שותף לחלוטין ). 128' עמ, 126' עמ, 1996(שותפה גם רודנר " יבוק"לעמדות ההערכה לשיר . בין יריבו של יעקב לבין האל

הקריאה :  כראוי על עיקר חשיבותו של השיראך דומני שהמבקרים הנכבדים לא עמדו, "יבוק"להעמדות ההערכה כלפי 
 .ביקורתית ברוח הומניסטית מאד של הסיפור המקראי המקורי- החתרנית
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 פעמי- החדאישי-  הבין ובעניין זה ראוי לשוב ולקרוא כיצד מתאר המקרא עצמו את המפגש.אליו ולחבקו

"  השחר עמו עד עלותאיש ויאבק לבדותר יעקב וויו": ) בשיר'ופלאותומ'סוד , בעצם, וזהו(הזה 

 כדי לנטרל את הדרמה, שסיון נאחז היטב בפסוק זה, דומני.). ה. ש–ההדגשות שלי , 24, ב"ל, בראשית(

 דווקא, יתר על כן. 261 מובהקאנושי בהקשר ולהציבה, בפסוקים הבאיםרק הנחשפים , יה האלוהייםממדמ

 של משמעות  כאןמקבל, במסורת היהודית  של האל כינויו,כידוע, שהוא, בטור דלעיל הנזכר ''אחד''ה

  . כידוע, טרגי, שסופה, האלהה עצמית ;)בלשון היוונים הקדמונים -  היבריס(האדרה עצמית 

" יריבו"מגם מבטא המשורר את הסתייגותו ) מדויקת-טרצט בעל חריזה לא(בבית השלישי בסונט 

 ,262מנעות מאזכור זהותו האלוהית של היריבההי. "ת מזה אני מבין את יריבופחו" :ישראל/של יעקב

בו  "איש"המלאכים הנזכרים בבית הראשון דווקא מחזקים את זהותו האנושית של ה -לאורך השיר כולו 

 הצדדים  שניבו אמירת מחאה נוקבת כנגדו , בשיר רובד אלגורילהבנות גם עשויה – ישראל/נאבק יעקב

איננו , הנזכר פעמיים בשיר" המופלא"גם התואר ,  כאמור.ישראל-די ערבי המתמשך בארץסכסוך היהול

  .  אלא דווקא אל המקומי והאנושי, 263כדברי חלק מהמבקרים, ימרמז בהכרח אל הטראנסצנדנטאל

בו מכריז המשורר על , מביא את השיר אל שיאו הדרמטי) טרצט לא מחורז(בית האחרון בשיר  ה

לאחר , ישראל במדבר-  החצוף של בנילמריםאלוזיה , "שהלילה כבר נותן לי ראשכ..." :מוגבלותו שלו

הנזכרת גם (עלייתו של עמוד השחר , יתר על כן). 4, ד"י, במדבר (שמיעת דברי מרבית המרגלים בארץ

את חדלונו של , רואי של גרסת המקוריובניגוד לסיום הה, "בלי רחם", חושפת) בסיפור המקראי המקורי

אך , 264מובן שטור הסיום יכול להתבאר בדרכים שונות." כיכף ידי היא הנוגעת ביר: "ר בשירהדוב

בקריאה (או של הקולקטיב הישראלי , את סגירותו של היחיד, באורח אירוני, שטור זה מבליט, נראה לי

גמור בניגוד ,  כאדםביריב, והחמצת האפשרות לגעת בזולת,  בתוך עולמו המצומצם,)האלגורית של השיר

  .לו' מטיפים, 'ושירת אריה סיון בכללה,  הזהלכל מה שהשיר

 הראשון . משלוים נוספיםשירשני  ראוי להזכיר ,תמונת העולם ההומאניסטית של סיון, בנושא זה

זהו שיר . )57' עמ (חבוקים בעל השם הסוגסטיבי הקובץ מן הלקוח" החבוק הנכון"מביניהם הוא השיר 

כדרך ' החיבוק הנכון'וגם בו מעמיד המשורר את , טואליים משל עצמוטקס-בעל רשת קשרים אינטר

 אתה כורה ָולֹא/  נכוןִחּבּוק/ לחבק את זולתך, ְלַמד, אדם, ְלַמד: "ליציאה מעמק הבכא האגוצנטרי

מתוך הקובץ " אדם אינו"השיר השני הוא . 265" מנגד ליריחוָהֲעָבִריםבהר / גחון-לעצמך שוחת

כותרת השיר מהדהדת את כותרת שירו המפורסם של שאול ). 55' עמ (חלילה, חוזרהמאוחר 

אלא שסיון כדרכו שובר את הצרוף המקורי ומעניק לו ואריאציה משלו , "האדם אינו אלא"טשרניחובסקי 

                                                 
כיווניותה של -בדבר דו, )1978; 1976(בעבודותיה על האלוזיה , פורת- ראוי בהקשר זה להזכיר את טענתה של זיוה בן 261

  . ת הטקסט העיליולא רק א, האלוזיה המאירה באור חדש גם את טקסט התשתית
: ואף על יעקב נאמר, כפי שנרמז מן הדיאלוג בינו לבין יעקב, רק בהמשך" איש"של ה' אלוהית'ך מתבררת זהותו ה"גם בתנ 262

מעדיף , לטעמי, שסיון, אלא). 30, ב"ל, בראשית" (ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותינצל נפשי"
 .לו בגרסה אנתרופוצנטרית למהדריןלקרוא את הסיפור כו

 ).1988(וגינור ) 1987(אצל הולצמן , וראו 263
, נדון להחמצת האפשרות לגעת במופלא, שבניגוד ליעקב, רואה בשורת הסיום ביטוי למוגבלותו של הדובר) 1987(הולצמן  264

, אונותו-  בדידותו של הדובר ואת איןמבליטה בפרשנותה לסיום השיר את) 126' עמ, 1996(רודנר . והוא כלוא בקיומו המוגבל
 )  שם" (היא הנוגעת בירכו, שרק כף ידו הוא"בכך 

וממנו לצפות , לפני מותו, הנזכר בשיר זה הוא הר נבו עליו נצתווה משה לעלות" הר העברים). "1987(וראו גם אצל הולצמן  265
שהקישור האלוסיבי , דומני). 14 -  12, ז"י, מדברב" (המריבהמי "בשל חטאו בפרשת , אליה נאסר עליו לבוא, בארץ המובטחת

העיר שקוללה על , גם אזכורה של יריחו. ברור למדי, בשירו של סיון לפרשה זו העוסקת בגורלו של מי שלא ידע לחבק את זולתו
  .איננו מקרי, מן הסתם, )26ו , יהושע(ידי יהושע בכך שלא תהיה לה תקומה 
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סיומו של השיר ). שם." (אדם אינו בנוי לשנויים פתאומיים: " בגילו המתקדם, מן הסתם,הנקשרת

שלא ,  זה שמנע אותו\עד שמנפשו נושר אותו תבלול: " מוכרתאדם-הבתמעניק לשיר אותה איכות או

    )שם." (מלהיפתח לזולתו, בטובתו

: לייםאקרטקסטואליים ס-חומרים אינטרסיון בכתיבתו מגייס  שאריה, ניתן לסכם סעיף זה ולומר

מיתולוגיה הו ההיסטוריה , הספרותגבוהים נוספים מןיחד עם חומרים , התלמוד והברית החדשה, ך"התנ

 ,המשפחתי-או מן הסיפור האישי, פופולארית-מן התרבות העממית 'נמוכים 'בצידם גם חומריםו ,הציונית

ובמיוחד , מקורות אלה.  של הזהות הישראלית המקומית) secularization(חילונה צורך דווקא  ל

 לא כסדרת -ה  ארץ ישראל וסביבותי–משמשים את סיון כדי לספר את סיפורו של המקום , ך"התנ

, שיות מאד ועכשוויות מאדכסדרה של התרחשויות אנו, אלא להיפך, התגלויות וציוויים אלוהיים

, בין אם מדובר בגורלו של היחיד.  משמשים כמעין אילוסטרציה להם, או המודרניים הקדומיםשהטקסטים

, זהות מקומיתת  בהבנייטקסטואליים-מסיעים החומרים האינטר, תוובין אם במצב הישראלי בכללו

  .ברורים מאד, מוסריים- או אתיים/ו, או פסיכולוגיים/ו, קווי מתאר לאומיים בעלת ,ניסטיתאהומ- אנושית

  

  טקסטואלי-מבט אינטר: בארץ ישראלולמות לחיות  4.4.2

  

הזייתי בשם -בשיר בעל אופי חלומינפתח ) 1976 (נופל לך בפניםספרו השלישי של אריה סיון 

ותשקוט " שם השיר הוא אינוורסיה גלויה של הביטוי המקראי הידוע .)7' עמ ("שקטארבעים שנה של "

ם את  מגל,המעניק לארץ חיים משל עצמה, ביטוי זה. )28,ח; 31, ה;11, גשופטים" (הארץ ארבעים שנה

 . בין מלחמה למלחמה עם אויביהם הצרים עליהם לכלותם,בעת העתיקה, אתנחתא לה זכו בני ישראלה

שש שנים בלבד מפרידות , למעשה(תוכפות על ישראל אחת לעשור לערך ודרני בו המלחמות בעידן המ

כפי ,  הופכות ארבעים שנה של שקט למשאת נפש)לבין מלחמת יום הכיפורים, מלחמת ששת הימיםבין 

  : שעולה מן החזרה על המספר הטיפולוגי הזה בטור הפותח את השיר

  
  .ארבעים שנה. ארבעים שנה של שקט

  שך ארבעים שנה התאניםבמ

  כמו,  וממלאות הארץָּפרֹות

  ַּבּכֹלנשים אשר שדיהן נוגעים ונתפסים 

  .ולא אכפת להן

  במשך ארבעים שנה גברים שוכבים עם נשיהם

  בנשימה שקטה וארוכה

  כמו נשימת החלילים בקני הסוף

  .שעל שפתי הנחלים

  :הם מניחים לאור הסהר לעטוף אותם כליל

  ,כישנים, הולכים לבטחסהרורים - כמו-גברים

  .בשדות גפנים ואורנים
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מן , שראה אור כשלוש שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים, מיקומו של השיר בראש ספר השירים

, שלווהונות של שלום וי חז בעצם משלב, שרוקם סיון בשיר,מקראי-אודוהחזון הפס. איננו מקרי, הסתם

" איש תחת גפנו ותחת תאנתו ": החזון המקראי הידוע אל'מרפרר' שיר ה. מסוגים שונים-אהבה ובטחון 

 'מלכים ב; 5 ,ה, 'מלכים א(ך "ואריאציה כזו או אחרת במקומות נוספים בתנוהמופיע ב, )4 ,ד, מיכה(

 hippie  :(make ('היפי' על הדהוד של האידיאל ה גםיתן להצביע בשירנ; )16, לו, ישעיהו; 31 ,יח

love not war. חושה של פריון בלתי  ות,מצד אחד, ים בשיר רוויים ארוטיקה עזההדימויהתמונות ו

טרום עדן -שיש בו יותר משמינית של גן, בעולם הרמונילמוות אין כלל נוכחות  ;266מצד שני, מופרע

 המבנים עולם עולה בברור מכל טורי השיר, אישה או גבר, זהותו האוטוכטונית של האדם .מלחמתי

 כל התמונה , למרבה האירוניהאך.  )של כך גם נעדר קונפליקטים ומלחמותוב(חסר הכרה ו  הזויוגטטיבי

 סהרורים-כמו-גברים" ('חלום ליל קיץ'של  וסהרורית ת לגנדאריהפסטוראלית הזו עטופה בתחושה

 לבין המציאות עומד ביחס הפוך מרחק בינה שה,)." בשדות גפנים ואורנים\כישנים, הולכים לבטח

  . במציאות הישראליתלמשנה שבין מלחמה אחת ,מרחקל

 ,של סיון' שירי הטבע'אחד מב  מומחשת גםהרי שזו,  בכללובריריות הקיום הישראלישואם נחזור ל

  ):16' עמ, 1976 (בפנים נופל לך קובץהלקוח אף הוא מה, ללא שםשיר 

  

  נגמר-משטחים אינסופיים של קיץ לא

  הארץ. שדות צחים באיזו שמש רחוקה

  כחולההולכת ו. ַמְכִחיָלה

  מיום ליום יש להלך עליה

  -כמו על זכוכית, בזהירות רבה יותר

  רק . צידון שבירה ויקרה

  הם בלבד ,  על מיםְמַהְלֵכי

  עוד יהלכו עליה בסופו

  .של קיץ לא נגמר

  

 :רים הליריים החזקים של סיון בספרמתארו כאחד השי) 1976(מוקד גבריאל ש, תמוני הזההשיר ה

' כרונוטופ' נפתח כשיר טבע המחבר מקום וזמן ל,"שטה העזה והמהורהרתשחודרת אליהם נימת ההפ"

") משטחים אינסופיים("למרחב מטאפיזי ) עונת הקיץ(שורת הפתיחה בשיר הופכת את הזמן . אחד

, מן הסתם –יותר משהשיר מתאר תמונה קונקרטית ".  שמש רחוקה" של "אחר" והמצוי בעולם הזוי

מבטו של  .כמעט- הוא מעביר את תחושת הקיץ הישראלי כחוויה מיסטית -  ביום קיץ בהירשדות פתוחים

                                                 
מציינת את האנאנלוגיה ) 1988(יערה בן דוד . יר עמדה גם ביקורת שירתו של סיוןעל עולם הדימויים הווגטטיבי בש 266

מבליטה ) 16' עמ, 1996(רודנר . שבין דימוי הנשים לתאנים לבין דימוי נשימת הגברים לנשימת החלילים בקני הסוף, הניגודית
של המלה ) לדעתה(קונוטציות הבהמיות ומתעכבת גם על ה, את ההשתמעויות הארוטיות העולות מן הדימויים בשיר בכללותו

, ובין סערות המלחמה בה נתונה ישראל תדיר, מציינת את השקט שלפני הסערה) 22' עמ, 2001(דפי קודיש . בשיר" פרות"
 .העולה מציורי הלשון בשיר
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 עם  הפתוחחושית המאגדת את תחושת המרחבים העצומים של הנוף- הדובר בשיר יוצר סינסתזיה רב

שמי הקיץ הכחולים והגדולים הולכים ומשתלטים על הארץ . בלתי מתכלהאלוצינאטיבי ותחושה של זמן 

הארץ מאבדת את קשיותה וקשיחותה בתוך הנוף החזיוני הזה .  דמותם שלהם לבת בהדרגהוהופכים אותה

  .267זכוכית צידון עדינה ושברירית כמו ,''כחולה'' והופכת

סיפור הליכתו של (סיון שוב מגייס הוויה ניסית .  אלגורי לנוף המדומייןממדהמשכו של השיר מעניק 

המצב כדי לאפיין את , ) האוונגליוניםתארבעמ  אחדכמסופר בכל, ישוע על המים הסוערים בכנרת

באופן   268."של קיץ לא נגמר/ עוד יהלכו עליה בסופו/ הם בלבד, מהלכי על מים/ רק": הישראלי

 )9' עמ, 1991(שגורביץ וארן  דבר ;ון לדבר הנוגע במקומיות הישראליתמשהו רומז כאן סי- חמקמק

מתחת . בין הישראלי לארצו, אליהבנת ממו, בחוויה הישראלית אין זהות מלאה: "מגדירים אותו כך

במקום ובעצמנו ) אונטולוגי(ושולל מאתנו בטחון ,  המקום תקוע לנו איזה קוץ המסרב לתת מנוחה'מזרני'ל

  ." כבני המקום

זהו שיר ). 8' עמ, אישרורים(" בלבול גרביים"סיפורו של המקום הישראלי מומחש היטב גם בשיר 

  מנהג,ח" מהווי הפלמ סיטואציה אופיינית, בלשון הומוריסטית,ארבהם מתשן שהראשו, בן שני בתים

/ חלונות עד הסוף ומצטופפים/ היינו סוגרים"...: שנועד להתמודד עם הקור בחורף הישראלי

לא / בסירחון. בקור מתו רבים" ,שכן, ך אדישות לריח זיעת הגרביים מתו..."ברעהו ומתערבים איש

,  ומעורבים זה בזה"מרוב זיעה/ עומדים על רגליהם"בי הלוחמים כך נותרו להם גר ..."מת אף אחד

דומני שלא יהיה זה , טקסטואליות עסקינן-וכיוון שבאינטר. ללא יכולת להבחין איזו גרב שייכת למי

, תיזה לפאתוס האופייני לשירת מלחמת השחרור-כאנטי, מופרך להעמיד את הסיטואציה הנמוכה הזו

  .269 )1999, טסלר; 1992, מירון(רי דוגמת זו של אלתרמן או גו

,  של תיאור הווי צעירגרוטסקית- והכמעטאלא שהבית השני בשיר מחליף את הנימה המשועשעת

בלשון נמוכה ,  ממשיך המשורר..."יצאתי להשתין":  הרבה יותרליסטיתאפט בנימה ,מני'תמים וחברה

/ מיתי לעצמי שהיא מעין זקיףיד/ רוח מזרחית באה מולי":  את תיאור ההווי,כביכול ,הממשיכה

מבקשת  הסיטואציה בה הדמות המתקרבת ...."ועד מתי/ שואל סיסמה מאין באתי ולאן אני הולך

ובזו כמו ,  לשקספירהמלט הפתיחה של דומה בסצנתמקומית מזכירה היפוך אירוני מן הדמות הסיסמה 

מחוץ ,  הפרוזאיותקף הנסיבותבתו, הדובר מוצא עצמו. יש משום רמז להיפוך הסדרים הטבעיים, בזו

 .שההומור מהן והלאה,  ומעלה בעיני רוחו שאלות הרות גורל,'חבריא'לטריטוריה הקולקטיבית של ה

שמהם התגלגלה אל תפילת , )'א, פרק שלישי (פרקי אבותלקוחה בחלקה מ  המדומה לזקיףשאלת הרוח

 בין אם נקשר ,"עד מתי"תוספת ה . ומוותיותבמטען כבד של גורל והיא מטעינה את השיר ,האשכבה

                                                 
 שווא של הידמות על תופעה ידועה של השתברות קרני האור באויר הלוהט ויצירת מצג, מן הסתם, הפיסיקאים היו מצביעים 267

 ).מורגנה- פטה(הארץ לאגם מים 
, חוסר ודאות, הכנסת תיאור האקט הניסי הזה מכניסה לשיר הקצר תחושה של שבירות"מציינת  ש)  28' עמ, 1996(רודנר  268

 "  והיאחזות במצה ניסי כנבואה
בקשת השורשים בנוף ובאקלים : "שעיקרה" שירה ילידית"דוגמא מובהקת ל" בלבול גרביים"רואה בשיר ) 1982(רצבי  269

כמו בשירים , הוא גם מבליט בשיר זה." בכל נימיה.) ה. ש-אריה סיון ומשה דור (ישראליים אליהם קשורה שירתם -הארץ
לסיון הן בעיצוב , לדעתו, הדבר אופייני. את מגמת ההנמכה של הלשון המעורבת בהנמכת הסיטואציה, נוספים של סיון

מקורה של הנמכה זו בחוסר ישע אנושי ובאובדן האמונה : "'סיטואציה לאומית'תיאורה של הסיטואציה האישית והן ב
 .להלן, ועל כך, ארשה לעצמי לחלוק על נחרצות קביעתו האחרונה של רצבי." באידיאולוגיה בכלל ובציונות כערך רוחני בפרט
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, עד מתי("או ספרותיים  )3, ד"צ, תהילים, "עד מתי רשעים יעלוזו", למשל(אותה למקורות המקראיים 

 של הרצף  חילוניתשבירה 'רק'ובין אם נראה בה , )ביאליק ל"על השחיטה ":מתוך, "עד מתי, עד אנה

גורלית משמעות  הרי היא טעונה באותה ,)"ון וחשבדיןולפני מי אתה עתיד לתן "(מפרקי אבות המקורי 

  .קודמותיהשל חיים ומוות כמו 

; הגברי והמשעשע-חניקי"שמאחורי ההווי הפלמ, גיאליזם הטראיר מעצים את הפטהמשך הש

 ַׂשר/ מתכונן לבוא/ לא העליתי על לבי שאחריה"...:  למד הדובר על בשרו בדרך הקשהליזם אותואפט

לבקר אצלנו / מאחורי הרי הגלעד יבוא עם קרן שמש ראשונה/ גדיםההיסטוריה בכבודו חמוץ ב

טקסטואליים - החומרים האינטר."מי לאש, מי למים/ ויסמן את הגרביים בחותם של אור יבש/ פה

ך "הידועים לשמצה בתנמגיע מאחורי הרי הגלעד " שר ההיסטוריה ": מאדמשמעותייםכאן הם טעונים ו

שנפלו , כך דוד המקונן על שאול ויהונתן, "רי בגלבוע אל טל ואל מטרה("כטריטוריה של מלחמה ומוות 

מי  ":גם חמוץ הבגדים נושא עמו שובל של דם ומוות). 21',  א'שמואל ב - בקרב עם הפלשתים במקום 

בית מן ה של הגרביים חמיצות הזיעה). 1 ' פס,ג"ס, ישעיהו ("חמוץ הבגדים מבצרהזה בא מאדום 

, שנתערבבו, יים הקשר הגורדי של האנשים והגרב.ת של דם בבית השניהראשון מתחלפת בחמיצו

 -  המגולם בדמותו של שר ההיסטוריה -מלאך המוות מותר בקלות על ידי ,  זה בזהללא הפרד, כביכול

 ."מי לאש, מי למים/ בחותם של אור יבש" :)כמטונימיה מזעזעת לבעליהם(המסמן את הגרביים 

 של בלבול פורים חותמות את השיר בהתרה נוראהילת הנעילה של יום הכי של תפחורצות הגורלהמילים 

   .270הגרביים

, 271בין גילוי לכיסוי  או,לבין האמת המסותרת שמאחוריו, המתח הבלתי פתור שבין עולם התופעות

הזרה של מבצע למעשה השיר  ."הצעה לתייר": )27' עמ, 1981( אישרוריםנחשף בשיר נוסף בקובץ 

שאיננה ילידת , חיצונית ובאמצעות דמות ,מזווית ייחודיתמאיר כשהוא , ית המקומיתההוויה הישראל

 מיוסד על הביטוי הציורי "הצעה לתייר" . כאחת את מהותו של הקיום הישראלי והאוניברסאלי,המקום

אדם וחוה כיסו את ערוותם , העדן במקרא-פי סיפור גן- על. 7 , גבראשיתשמקורו ב', עלה התאנה'הידוע 

, כידוע, הסיפור המיתולוגי הפך. הבינו כי עירומים הם, לאחר שבעקבות האכילה מעץ הדעת, לי תאנהבע

שירו של סיון ). שושן- מילון אבן" (כינוי לדבר המשמש כסות או הסוואה למשהו: "שמשמעו הוא, לניב

את תוך שהוא מחזיר ,  במשמעותו האידיומאטית של הביטוי,מהופך במדויק ,עושה שימוש מרתק

  . פורה אל מקורה הריאליאהמט

, מציע לתייר המזדמן למקומותינו לא להתפתות לפירותיה של התאנה" הצעה לתייר"הדובר בשיר 

אלא לכבוש פניו בעלה של , )שם ("לגנוב את דעת העולם/ שקרים קטנים ומתוקים"שכן הללו הם 

                                                 
" קפיצות דרך"היכולת לבצע מעין ,  של סיוןבפואטיקה, לדעתה, מבליטה במאמרה את הסגולה העיקרית) 1988(יונה בחור  270

את ." צומחים הנפלא והנשגב מן הקונקרטי הממשי והטבעי, אצל סיון: "פרוזאית אל הליריקה הצרופה- מן הכתיבה הסיפורית
של במינימום , בקו עדין ודק, במינימום של אמצעים: "היא מביאה בפרוט רב כדוגמא למהלך מן הסוג הזה" בלבול גרביים"השיר 

לדרגת " הפשוט"מצליח סיון להגביה את סיפור ההווי הפלמחאי , ובשימוש מבוקר ומאופק של לשון המקורות, אמצעים פיוטיים
וזאת משום שאיננו מנתק את הדימוי והסמל מן ההוויה , מעל לכל ספק, שיש בה אמינות פנימית, ואפילו נשגבת, חוויה גורלית

  ." ובזה ייחודו, היומיומית הרגילה
; )1987(הולצמן ; )1982(מאמריהם של גינוסר , למשל, וראו, על מגמה זו בפואטיקה של אריה סיון עמדו רבים ממבקריו 271

  ).1987(בחור 
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  .אמת החיים המקומיתלחקר וכך להגיע , )שם ("במשך כל הקיץ הארוך/ שאבק נצבר עליו",  תאנה

 יחשוף בפני ,כך הדובר בשיר, ריח וטעם, מישוש, ראייה: השימוש המשולב כמעט בכל רשמי החושים

הבחירה (שאינן מתגלות לו בארצות הגשומות מהן הוא מגיע לארץ התאנה , ליותאהתייר אמיתות פונדמנט

הבית הפותח . 272)כמובן, איננה מקרית, יתלצורך גילוי האמת המקומ, המקום-מי שאיננו בן, בתייר דווקא

הריח / ָׁשםאין . לאורך השנה כולה/ יש פרחים שהגשם רוחץ/ בארצך אין אבק על עלים": את השיר

שבה הגשם רוחץ את ,  מבליט את הניגוד בין ארצו של התייר."היבש והמריר הזה הוא ריח האמת

מקנה לה , פורי שלהאתאנה הממשי והמטשעלה ה, ישראל-לבין ארץ, הפרחים ומוחק את עקבות האמת

  .273את התואר ארץ האבק והאמת המרה

הוא ריח : "הצמדת הפנים לעלה התאנה תטעים את התייר מריחו המר של האבק שעליו, כאמור

; שלא לשם עשיית פירות מתוקים צובר העלה את מימיו המועטים, או אז יסתבר לתייר). שם" (האמת

באופן סימבולי ,  אגירת האבק המגלם: האמיתית של עלה התאנהיתוהפירות הם הסוואה בלבד לתכל

היה ציפור או בני אדם או ממלכות / זה האבק שבעבר": דן מאד איזו אמת קיומית מטרידהומעו

  )שם." (פנים להעמיד/ אין ולא יהיו לו עוד/ ,ולתמיד, אבל עכשיו/ ,או תעתוע במדבר/ נאדרות

, 'ריסטבה ובארתק, באחטיןמיסודם של , טקסטואלית-ינטרשמושג הא, לציין, בהקשר זה, חשוב

ן הציטוט והדיאלוג שכ,  של מקורות קודמים שכל טקסט הוא בבחינת ציטוט,מגלם בתוכו את הרעיון

, פעמי אינו יכול להיות בעל משמעות-החד( לטקסט את משמעותו  הם המעניקים למעשההבינטקסטואלי

הטקסט Barthes, 1977, pp. 146 – 147) (' ענתו של בארתלט). הוא מצוי מחוץ לכל הקשרש כיוון

 שאף לא אחד מהם איננו, הספרותי אינו אלא רקמה של ציטוטים הלקוחים מאין ספור מקורות תרבות

ביצירתו של האבק זו גם התשתית התיאורטית להבניית משמעותו המצטברת של מוטיב .  להםהמקור

משמעות , כידוע, לאבק). להלן, על כך(א מעט משיריו  שהאבק מככב בל, מסתבר, שכן,אריה סיון

   .חדש מקיים דיאלוג בלתי נמנע עם משמעויות אלהוכל טקסט , סר ערךוקונוטאטיבית של אפסות וח

כפי , שכן. אלא שאריה סיון הופך על פניו את המשמעות הקונוונציונאלית של האבק ביצירתו

נימה , לעיתים, גם אם נלווית אליה, ות שורשיתילידלהאבק הוא אחד הסמלים החזקים בשירתו , שאראה

 כסמל בעל משמעות מקומית ואוניברסאלית , שהאבק, ניתן לראות,במקביל. או אירונית\הומוריסטית ו

  .274 באופן המעניק לו את נפחו,מופיע גם ביצירותיהם של משוררים נוספים, כאחת

. גם בספריו הבאים של סיון,  מופיע,ת מובהקיות ישראליתסמל של מקומ וכמוטיבהשימוש באבק כ

מה עצמו המשורר בשיר  מד)97' עמ, 1984, ישראל-לחיות בארץ" (אני בסך הכל "בשיר,  למשל,כך

                                                 
בו מגלמים התיירים במובהק ניכור וזרות למהותה של " תיירים"כדאי להשוות שיר זה עם שירו הידוע של יהודה עמיחי  272

 .82' עמ, א"ירושלים ות, הוצאת שוקן, שאלות ותשובות: שלוה גדולה, 1980, יהודה, עמיחי, וראו. הארץ הזו
אלא שעכשיו האבק : "...במאמרו) 6' עמ, 1982(עומד שיינפלד , האבק והאמת המרה, על החיבור המרתק בין שניים אלה 273

היודע כי הארץ מלאה אבק ,   בההחי, לא את דעת העולם ולא את דעת הדובר, והפרי המתוק אינו מצליח לגנוב, אינו מסתווה עוד
 ."אבק שברים, מר
דליה , וראו". זכרונות חמים"בשירה הידוע של דליה רביקוביץ , למשל, האבק כסמל של אמת חיים מרה ואכזרית מופיע 274

 ).להלן, דוגמאות נוספות. (87' עמ, 1995, הקיבוץ המאוחד, כל השירים עד כה, רביקוביץ
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  לעומת אבותיו,במהלך השיר,  עצמו ולאחר שהוא מקטין.275"בשדות פרגים ואפונים"..."חמהבפרח "ל

: שכן, "ולא בזכות אבות", לק באדמה הזאתשגם לו ח,  הוא מודיע לקוראיו,ואחיו ענקי הקומה והמעש

." ישראל-  של ארץֲאָבָקּהמושכות את / , את צורתןִעְּצבּו/ שנים) אולי יותר(ששלושת אלפים , עיַני"

 בשיר לסמל של ילידות הופך, חדירת האבק לעיניים,  אירוע חולין אופייני לאקלים המקומי.)שם(

,  לשון אחר.276יהם האדירים של בני דור המייסדיםל ממפעשאינם נופלים בעצמתם, קוםושייכות למ

וממצב את האבק , השגורים- מפרק סיון את דימויי האבק השליליים, ובחלק משיריו האחרים, בשיר זה

  .  277ארכיאולוגי מפואר-בהקשרים נוסטאלגיים של עבר היסטורי, בדרך כלל; בהקשרים חדשים

שכותרתו , )15' עמ, 1986, חיבוקים" (ק הארץאב" השיר  מעמיד גם)וגם שונה (טקסט דומה-אינטר

אך בעוד שהצרוף המוכר והשגור הוא מטאפורה . 'מלח הארץ'היא פרפראזה אירונית על הצרוף הכבול 

לבד (ואיש , הרי שהאבק הוא חסר משמעות כביכול, שקיומם חקוק בתודעתנו, למובחרים שבבני הארץ

,  הנפרדיםַהֵּיִׁשיםמה שנותר מן "האבק מייצג את והרי . אינו זוכר לו את חסד עברו) מן המשורר

כעת מבקשים גרגרי האבק להישמר במוחותינו ). שם" ( חלל מוגדרִמְּלאּו, ָנְׁשמּו, התקיימו /,שבעבר

. 278אך אינו מוכן להיות מסולק בקלות מן התודעה, שאמנם נשחק עד דק, כנציגים אותנטיים של עולם

' כרונוטופ'ובכך הוא מצהיר על היותו חלק מן ה, עצמו בעינינומטיח האבק את ' נקמנות'בפרץ של 

גם ). שם." (ובקיץ בוערות עלינו כמו אודים צורבים/ על כן עינינו אדומות כבר באביב: "המקומי

, שכבר חדר לדמנו ונתעבה בכליותינו, הסתיו ועמו הגשם הראשון אינם מצליחים למחות את עקבות האבק

עד  אף הגיע/ אבל האבק כבר בדמנו: "כלשון הטורים החותמים את השיראו , כקטגור מוכיח בשער

שנפחו , טקסט עשיר למדי- השיר מייצר אינטר). שם" (שם נתגבש עד שהיה לאבן פיפיות/ כליות

' כליות-מוסר'ועל פרוקם של צרופים כבולים דוגמת , הרגשי והרעיוני נבנה על הניגוד בין יובש ללחות

המנצלת את היותו של האבק חלק בלתי נפרד מן , הגותית-יתם לתוך מסה ליריתוהבני', פיפיות-חרב'ו

  .   אמירה נוקבת אודות חלופיותם של חיי אדםלצורך ,  ישראלי-האקלים הארץ

  הצומח, החי עולםתוך הישענות על, השילוב בין חשיפת אמיתות חיים לוקאליות לאוניברסאליות

מוצא את ביטויו גם בשיר , )ים דלעילכפי שהראיתי בשיר(יון ה וכלחי לתהליכי צמכמטאפורות, והדומם

בניגוד : השיר נפתח בתחבולה ידועה בפואטיקה של סיון). 115' עמ, 1988, ארץ מעלה" (ארץ מעלה"

לפועל ' מעלה'הטור הפותח בשיר הופך את התואר , לציפיות שיוצרת כותרתו של השיר לאודה מקומית

/ ריח, בסוף הקיץ, ִּתִּלים ַמֲעָלהארץ : " אירוני ופרוזאי מאדממד תמונת הפתיחה מקבלת. בבינוני

                                                 
שהיה אחד , "יוחנן וגבריאל שהלכו לאפונים"ביעה בשיר על אלוזיה לשירו של מתיתיהו שלם מצ) 123' עמ, 1996( רודנר 275

  .שעליהם גדלו ילדי ישראל, משירי הילדים הארצישראליים הראשונים

, מסתבר עד כמה עמוק, בסיום השיר, של סיון בשיר שבסופן' הטעיה'עומד על תחבולות ה) 1984( עזריאל קאופמן 211
מוצאת שסוד השייכות של המשורר ) 50' עמ, 1984(יונה בחור . ישראל- יחסו הרגשי של סיון לארץ, ל זמןבפרספקטיבה ש

 ".מאשר היסטורי, מיסטי במקצת- ארצי- יותר טבעי"ישראל בשיר זה הוא - לארץ
ורר הוולשי בשירו של המש, למשל, כך. אוניברסאלי של כליון- שבאותה מידה ניתן לראות באבק סמל קיומי, מרתקת העובדה 277

מופיע האבק כסמל , שהוא הרהור פיוטי על המוות, "George Herbert" :Cherch-monument 1593 – 1633הרברט ' ורג'ג
 Flesh is but the glass, which holds the dust\ That measures all our time` which: מובהק של התפוררות ומוות

also shall\ Be crumbled into dust. .  
ובתוך כך היא חושפת את , )1987(נחלצת יונה בחור , להגנתו של שיר זה מפני ביקורתו של המשורר והמבקר אריה זקס 278

המחיקה הטוטאלית , מבחינתו. לסיון יש חוש היסטורי מחודד: "עמדתו העקרונית של סיון בשאלות אישיות והיסטוריות
 ." קיומית, אנושית,  היא אבסורד גמור מבחינה תרבותית,ממהרים למחוק את מה שארע לפניהם, שהצעירים מוחקים
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גופי התאנים שנתבקעו / בשאריות, יותר נכון, בהמוני התאנים/ ,אני חושב, מריר שמקורו-מתקתק

שילוב של " אף לא , כאן בפני הקוראלא מעלותיה של ארץ התאנה עומדות). שם(" .העצים בנפילה מן

, שנשרו מן העצים,  אלא תלי הפירות הרקובים,279כלשון הביקורת, "תן טבעהיסטוריה עתיקה עם אי

  .והם לא נקטפו, לאחר שנסתיימה הבשלתם, בתום הקיץ

 באופן שהוא ,טיביאמתאר את מחזור החיים הווגטו בשיר הנמכה ממשיך את מגמת ההבית השני

בנונשלאנטיות . נטיתאומ בשירה הרהאידיליים והסנטימנטאליים המקובליםרחוק מאד מתיאורי הטבע 

המסתייעת , מתאר הדובר את התהליכים הסטיכיים של התחדשות הצמיחה בטבע, כמעט מדעית, מוחלטת

, כדרך חרקים, וחרקים: "כחלק מן הסימביוזה בין צמחים וחרקים, בפירות הרקובים שנשרו מן העצים

נושאת כל מה / כדרכהוהרוח , נושאים אבק פריון, אל הפרחים/ נהדפים, הודפים, מתעופפים

 הרגש למנגנוני איפוקיכול להוות דוגמא מובהקת " ארץ מעלה" השיר ).שם" (שהיא נושאת לכל מקום

 גם בשיר זה .הוא מסתווה כשיר טבע המנהל דיאלוג עם חומרי לימוד בוטאנייםשכן , בשירתו של סיון

. כלל- יבי בו הוא מופיע בדרךוראט'מעניק לאבק הקשר חדש ושונה מן הגוון הפז" אבק פריון"הצרוף 

 ספק, ספק צינית,  גם אלגוריתמן הסתם, נת הטבע אל אמירה אקזיסטנציאליסטיתסיום השיר יוצא מתמו

הלוא , 'מעלה-ארץ'ועם הערוב בין חיים ומוות ב,   הכיליוןעם מחזוריות החיים הצומחת מתוך, משלימה

  .ישראל- היא ארץ

  
  בדה מן העותומי שמזדמן לשם יכול ליהנו

  גם, גם אם אין זה גן העדן, שעודנו חי

  אם אין הוא מתאווה לטעום ולו פרי אחד

  מריר הזה-גם אם מציקה לו התחושה שהריח המתוק

  אינו יכול לבוא רק מן התאנים 

  

מבצע ' הבחירה-ארץ' של הצירוף על כפל משמעותתחבולת הטעיה רטורית דומה המיוסדת , אגב

' עמ, 1984, ישראל לחיות בארץ ,"ארבעים שנה(" משפחתיתדיסטופית מציאות הוא  כאשר רוקם ,סיון

, ברמסעי בני ישראל במדאינוונטאר של אלוזיות מקראיות ל ,מגייס סיון,  לשירכחומרי תשתית .)24

 אלא שהפעם, המציין את מספר שנות הנדודים של בני ישראל במדבר ,כולל המספר הטיפולוגי ארבעים

  .ות שונות לחלוטין בקונוטאציאלו מופיעים

  

  ארבעים שנה אדם הולך בדרך אל אשתו

  נוסע על המרצפות בדירתו

  ,ָמָרהמריבה ועד -מי, ֵמֵאיִלים

  .איננו מקבל תורה, אינו לוחם בעמלק

  ָּתֳאָרּהלקראת הסוף הוא מתאמץ לזכור את 

  ,מוחו-מחמת רפיון, ושוכח

  .הבחירה איננה מעבר לרחוב-כי ארץ

                                                 
 
 .ארץ מעלהבמאמר לרגל הופעת הקובץ ) 26' עמ, 1988( בחור יונה279
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ארבעים השנה . מנמיך-  הוא בברור שימוש אירוניורר בחומרים המקראייםושה כאן המשהשימוש שע

עצוב -הופכים כאן למסע פארודי) אחד מכינוייה של ארץ ישראל(של מסעי ישראל במדבר לארץ הבחירה 

ראוי לתת , יחד עם זאת. בניסיון פאתטי לממש את חלומותיו הרומאנטיים, "בדרך אל אשתו"של אדם 

, ולא, הבחירהארץ , ודוק" (ארץ הבחירה" הנרמזת בשיר בין שני המסעות ללאנאלוגיה, את הדעת

-מי, אילים. הם מסעי תלאה ומדון, כמו גם המסע לארץ ישראל, חיי הנישואין): הארץ המובטחת, למשל

בהם התלונן ) ז" ט–ו "פרקים ט, שמות(ומרה הנזכרים בשיר כולם תחנות במסעי ישראל במדבר , מריבה

טיבי העולה מן השדות הסמאנטיים אור'השיר מגייס את הגוון הפז.  על מצוקות מזון ומיםהעם בפני משה

בניגוד לשיאים , יתר על כן. 280"אדם"כדי לאפיין את מרירות חיי הנישואין של ה, של שמות המקומות

זהותו המקומית של האדם , )קבלת התורה, המלחמה בעמלק(הדרמאטיים בסיפורו של עם ישראל במדבר 

סיום השיר "). נוסע על המרצפות בדירתו("ר מבוססת על תחנות של שיגרה רדודה ומתסכלת בשי

מחמת רפיון . א: מעצים את האירוניה בדמותו של החולם הרומאנטי בשני כיוונים משפחתיים אפשריים

הוא שוכח . ב. כלשון השיר, "מעבר לרחוב", שהאושר מצוי בביתו ולא במקום אחר, מוחו הוא שוכח

מעבר 'משמעות נוספת של הביטוי (ושר המשפחתי כרוך בהשקעה ומאמץ ואיננו דבר ממילאי  שהא

, או אז. ניתן לקראו גם כפשוטו, מטאפורית לטור הסיום בשיר-בצדה של הפרשנות המשפחתית). 'לרחוב

לעמידה על קשיי החיים , קרי, והוא מועבר לקדמת הבמה, מתהפכת משמעותו של הרובד האלוסיבי בשיר

  . 281ישראל-הלוא היא ארץ, בארץ הבחירה

פוליטי ביותר בספרו ה, למשל, כך. ושוב בכתיבתוישראל חוזר אריה סיון שוב - חיים בארץקשיי הל

- אינטרבמוקד השיר דיאלוג). 9' עמ" (עצה קטנה ואי הבנה" מצוי שיר בשם )1989  (כף הקלע

אפיטי  כתובות הגר:אביב- הווי החיים בתל לקוח מ'נמוך'ה: 'גבוה'ל' נמוך' מרתק בין טקסט טקסטואלי

ונגלים לעיניו של יושב בית הקפה , )פוליטיותכתובות , מן הסתם, חלקן (המכסים את קירות הבתים בעיר

 הכתובת המפורסמת :במקרא דניאללקוח מספר ' גבוה'ה .בשעות הבוקר המוקדמות, המדומיין בשיר

 ,)25, ה, דניאל( " תקל ופרסיןמנא מנא: "לך בבלר מאצר ארמונו של בלשעל קי, דרך פלא, שהופיעה

ההקשר הפוליטי בו מופיעות הכתובות . 282כנבואת החורבן של המלך, נתפרשה על ידי דניאל, וכזכור

הפרק , להלן(רחב בשירתו שלאירועיה נתן סיון ביטוי נ, הללו ביצירה הוא האינתיפאדה הראשונה

 והכתובת המקראית עוברת הנמכה ,מוך מתערבבים זה בזהכדרכו של סיון הגבוה והנ). החמישי בחיבורי

 אלא ...".ְּפרּוִסים, ָּתקּול ָמָנה ועוד ָמָנה":  בבית הקפה'מטורלל' דרך שירתו של מלצר ערבי ,אירונית

דווקא , נהפוך הוא; טית בשיר איננה מקהה את עוקצה של המחאה הפולי הזושהאינוורסיה הגרוטסקית

                                                 
. נדרשים בחיבוריהם לשירו זה של אריה סיון) 12 – 11'  עמ1997/98(והן ויכרט ) 122 – 121' עמ, 1996(הן רודנר  280

המטאפורית את חיי הנישואין - בלשונו האלוסיבית, יותר משהוא מתאר, שהשיר, ניאך דומ, תובנותיהם אינם שונות ביסודם משלי
 ). 1989, אצל הירשפלד, וראו( במסגרת הזוגית האישהוא מתאר בלעג אכזרי את גורלו של , בכללם

, ייניתזה גילום של המגמה הלאומית האופ' משפחתי'רואה גם בשיר ) 1984(גיורא לשם  :מקצת הפרשנויות לשיר,  ולהלן281
אומר על השיר ) 1989(אריאל הירשפלד ". ישראל- את נדודי האומה בארץ לא זרועה לחיים בארץ: "קרי, לקובץ כולו, לטענתו

התפעלותו של הירשפלד נובעת מיכולתו הוירטואוזית ." טקסטואליים של סיון- אולי המזוכך ביותר בין השירים האינטר: "שהוא
ובה בעת להגדיר את גודל , כדי לתאר את המרחק שבין אדם לאשתו, צרים והמסע במדברבסיפור יציאת מ' השתמש'של סיון ל

בגלוי גם אל הסיפור הקדום ויחסו לארץ ' מרפרר'השיר הקצר הזה ו, לטענתו', מסתבך'תוך כדי כך . המסע של אדם אל זולתו
כיות  המתארת "רוויה ברמיזות תנ...טנהאפיזודה ק"מציג את השיר כ)  11 – 10' עמ, 1997/8(רפי ויכרט , לעומתם. ישראל

 ." באופן הישיר ביותר את טריטוריית הנישואין על מסעותיה ותלאותיה והרגשות הכרוכים בהם
 .)1989(גם במאמרה של שפר , וראו 282
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 את ְמַחֵּתלאבל כאשר הצל עודנו ":  מסתבר כשקט שלפני הסערה,רתיאביב שג-בבוקר תלהשקט 

    .)9' עמ, שם (."זמנית הזאת-מן השעה החוץ/ ֵלָהנֹותאולי תוכל עוד , בעדינות/ הרחובות

וגם , שכן הבית הראשון מכיל חמישה טורים', שבור'סונט , למעשה(הסונט גם מופיע באותו הספר 

הן לשירו של נתן , כמובן', מרפרר'שם השיר . )45' עמ ("ליכה בשדותה) " איננה מוקפדת שבוהחריזה

 הוא הלך בשדותוהן לספרו של משה שמיר , )1938 (כוכבים בחוץמתוך " האם השלישית"אלתרמן 

שדות הוא מוטיב ה,  ובכלל.שתי יצירות מרכזיות בתרבות העברית העוסקות בנושא המלחמה, )1948(

בכל פעם במשמעות שונה הנבנית ,  שדות בשירחוזרת המלה חמש פעמים שכן, המבנה את משמעות השיר

 של מלחמות שדות הקטלאל , שבכותרת השיר,  מן השדות האלוסיביים:טקסטואליות- מן הזיקות הפנים

 , ישראל שדות קברי הנופלים במלחמותומשם אל,  של צרפת החקלאייםדרך שדותיה, העולם באירופה

    .ל מלחמת גוג ומגוגטולוגיים שאאסכועד לשדות ה

שבצפון , לורן- באלזס)שם ("בקיץ שעבר"טיבית  לשיר היא ביקור שערך המשורר אהתשתית הנר

:  שניטשו במקום, העקובות מדםשבשדותיה קבורים מיליונים מקורבנותיהן של המלחמות, צרפת

 ָּפרֹותמלאים השדות האלה / עכשיו: " בשמץ של סרקזם, הדוברכך, "לפני כארבעים שנה/ לאחרונה"

תמונת הנוף הפסטוראלית , בתודעתו של המשורר, בבית השני בשיר מתקשרת). שם" (שלוות מאד

מן (נימת הקנאה של הדובר עולה בברור מתיאור חיי השלום והשלווה במקום  ."אמוץ-חזונו של בן"ב

 ם אל הגוייםהגויים אינם נושאים חרבותיה): "'חיצוניים'התרשמותו של תייר מן המראות ה, הסתם

הם / ואם יש פה אריות או נמרים: "אפילו נימת הלגלוג העולה מסיום הבית השני) שם". (האחרים

איננה מצליחה לכסות על הכמיהה להגשמת חזון אחרית הימים של ) שם." (כבני בקר לכל דבר נראים

לאתים וחניתותיהם וכתתו חרבותם ):"...4 ' פס,' ב,ישעיה( :ככתוב, הנביא ישעיהו במחוזותינו שלנו

וגר זאב עם כבש " ):6 ' פס,א"פרק י(וגם , " לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה;למזמרות

  ". ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נוהג בם

  : של טרוניה גלויה בנימהשני הבתים החותמים את הסונט מחזירים את הדובר בחזרה לארצו

  

  ו זכות יוצרים על הנבואה הזאתהרי יש לנ

  חושב מי שאמור לשוב אל השדות

  . גם המתים אינם שקטיםֶׁשְּבֻעְמָקם

  

  יש לנו זכות יוצרים חוזר וממלמל 

  מי שבאוזניו צולל הנוסח הנוצרי של נבואת האחרית

  .בשדות ארמגדון היא מגידו

  

השדות  אל , בשירשלישיבבית ה,  המדומיינתמרירות מלווה את החזרהו  תסכולמטען רגשי של

בעוד שמציאות , 'עלינו' אמור לחול בראש ובראשונה שהרי חזון אחרית הימים של הנביא ישעיהו ,'שלנו'

" אינם שקטים"בעומק שדותינו חזיון סוריאליסטי איום בו גם המתים החיים המקומית מתוארת בשיר כ
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האם " אלתרמן בשיר כתב גם ."רתהוא נושא בלבו כדור עופ, הוא יגיע לכאן. הוא הולך בשדות"(

  ).283"השלישית

  את התקוות להתגשמות חזונו של בן אמוץזם מראם את השיר מאיר בסרק הבית הרביעי החות

 טולוגי שלא תיאור אסכ הוא,כלשון השיר, "הנוסח הנוצרי של נבואת האחרית"שכן , במקומותינו

ויביא לתקופה הנקראת  ,ביום הדין, ידוהלוא היא מג, האחרון עלי אדמות אשר יערך בארמגדון-הקרב

הוא , כפי שהוא מתואר בהתגלות ליוחנן בברית החדשה, מלחמת גוג ומגוג,   הקרב הזה.'אחרית הימים'

, ואין בו מאומה מן הפסטוראלה, רווי בדם ואש ומיני מפלצות ורוחות רעות, י ביותרוברוטאלאכזרי 

  .284שנגלתה לעיניו של המשורר בשדות צרפת

הגבר "גם בשיר , זר אריה סיוןוח, בצד ארמזים מקראיים נוספים, זון אחרית הימים של ישעיהואל ח

 שיר המערב בין תקווה לייאוש ביחס למציאות החיים זהו. )37 – 36' עמ, 1994, גבולות החול" (הנכה

 נקע יםשאיש האלוה, רועה הצאן,  יעקב אבינוהוא, שבכותרת השיר ,הגבר הנכה. ישראל-הקיומית בארץ

 חייו של יעקב  תחנותאל' מרפרר'והשיר אמנם , )32 - 23 ,ב"ל, בראשית(את ירכו במעבר יבוק 

בו מבטיח , )18 - 10 ,ח"כ, בראשית(' סולם יעקב' החלומי המכונה  הנבואהרועיובמיוחד לא, המקראי

, מלחמות ישראלהוא גם נכה גיבור השיר אך בה בעת  .ישראל-את אדמת ארץ, לו ולזרעו, אלוהים ליעקב

כגיבור השב . 285"הקשה החרבה כדי שתשלו/ את לחותו נתן לארץ"לאחר ש ,השב משדה הקרב, בן זמננו

מנסה הוא , "הם נציבי מלח/ שלחכו את ירכיו/ והכיסופים"..: משדה המלחמה בה נפגע בגופו ובנפשו

  .ולט מאד בשירהחיבור בין האדם למקום ב,  כך או כך.למצוא ניחומים בקשר אל אדמתו וצאנו

 מסיפור , את היונה עם עלה הזיתמגייס לעזרתו גםו,  אמנם בכמיהת שלום עצומה השיר מסתיים

דווקא בשל , עם זאת  ויחד.שאולי סוף סוף תמצא מנוח לרגלה, )11 - 8 ',ח, בראשית(תיבת נוח המקראי 

קשה , )9 – 6, א"י (השלמות והשגב הכרוכים בחזון אחרית הימים מבית מדרשו של הנביא ישעיהו

  .  את השירחודרת לתמונות החותמותלהשתחרר מנימת הספק ה

  

  ואם אמנם יגור זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ

  ויונק ישתעשע עם פתן

  

  אולי גם הוא יקום על שתי רגליו

  זקוף כמו הסולם ההוא

  

  או תורן התיבה עליו תמצא

  יונה מנוח לרגלה

  

                                                 
  .115' עמ, אביב- תל, הוצאת מחברות לספרות, כוכבים בחוץ, ]1938[,ט"תשי, נתן, אלתרמן 283
 ).17 – 1, ז"ט (ברית החדשהה, "חזון יוחנן", וראו 284
שני , למשל, וראו. ומתקשרת בדרך כלל בנתינה, היא סמל אקלימי חיובי בשירתו של סיון, בניגוד ליובש המצמית, הלחות 285

בשיר הנוכחי מסמלת הלחות את חלבו ). 58' עמ" (אותו נובמבר"; )7' עמ" (כבר בפברואר: "1981, אישרוריםשירים בספר 
  .גבר הנכה לארצואותם נתן ה, ודמו
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אולי "וקישורה של הנבואה המקראית לגבר הנכה ש, ום העולמימילת התנאי בה נפתחת תמונת  השל

בין , שהוא אולי בלתי ניתנת לאיחוי, מטלטלת את הקורא אל נקודת השבר, "גם הוא יקום על שתי רגליו

  .לבין הקושי העצום בהשגתם, השאיפה לחיי רועים שלווים בארץ

  

  )? ( מסירות ללא תנאי:ישראל-לחיות בארץ 4.4.3

  

 ששורשיה , איזו פנומנולוגיה ישראלית טיפוסיתאריה סיון משרטט בשירתו ש,ניתן לומר

 שמבטו של המשורר הוא ביסודו מבט , אך אין להסיק מכך, בתקופת המקראהמיתולוגיים נעוצים עוד

ות רגשית מגלה אמנם מעורב 'משורר מעורב' בביקורת הספרות כ לא פעםמי שהוגדר. ליטי ומרוחקאאנ

, את מסירותו. זמני-  מיתי ועלממד מעניק למעורבות זו ך"כאשר החיבור לתנ, ישראל-ץעצומה ביחסו לאר

  . שירים בעלי מבנה עומק אחיד של סיון לארצו אדגים בכמה,רבת הפנים

 .)11' עמ, 1976 (נופל לך בפניםבספר " נואשת מים"פותח את מחזור השירים " נואשת מים"השיר 

, בטון דרמטי. 'הארץ- אהבת',  הקלישאי,  הפטריוטיצרוף על ה,יון נוסח ס, ואריאציה מקומיתהואהשיר 

 מתאר המשורר את מצוקת המים של, בעלת עוצמה סוגסטיבית ניכרת, מטאפורית עשירה-בלשון ציוריתו

תתפשט /  נואשת מיםֲאבֹוַתיארץ ./ יוני השחר נעלמו בפרוץ האש מן המזרח" :המלכה-האם- הארץ

   .)שם (."ָנגּובדרת ארגמן ותעטה א/ הלילה-את בגד טללי

 הארץ המוצגת כאן במלוא חושניותה וצבעיהשל חזקה ציה אהשיר הוא דוגמא מובהקת לארוטיז

, עתיק יומין, מקראיכלל עולם אסוציאטיבי -שמעלה בדרך,  בשיר"אבותי-ארץ"הצרוף . המלכותיים

, ה שאמנם איבדה את לחות,אדיפאלית אל הארץק ממערך נפשי קולקטיבי של משיכה הופך להיות כאן חל

תיאור אניגמאטי של הסופות בנגב הוא  )'בית ב (המשכו של השיר .286הארוטי-אך לא את קסמה החושני

 \ּוְנבּוָקה בוקעת מהירות דקה \המישורים- במשטחי": המאיימות אף הן על הארץ נואשת המים

  ). שם ("ָהַעְלעֹוִלים במחוגי

 כדי לבטא את עצמת התשוקה, קראיים בחומרי תשתית משימושה גילום מובהק שלסיום השיר הוא 

 נאמני ארץ ישראל,  הדוברים בשיר האינסופית שלתשוקתם-מסירותם  .287למענהונכונות ההקרבה אליה 

 בבית , מתוארת -לכלל ישות ארצישראלית קולקטיבית ' השר- אני'וקית של ה שהם למעשה הרחבה דקד-

 דימויים המיוסדת על היפוכם של, ארוטית-נטיתארומאמונים - ת שבועאו,  נדרבאמצעות סוג של, השלישי

  .קונבנציונאליים

  

  

                                                 
. אולם הוא לא הילד שלהם בלבד): "83' עמ, 2009(כותב נוימן בספרו " הילד של הוריו הביולוגיים, כמובן, החלוץ הוא" 286

של אמא , ישראל-הוא גם בנה של ארץ...החלוץ. ,נוספות, ישראל גילו החלוצים וחשפו גניאלוגיות אחרות- בתשוקתם לארץ
 ."המשמשות לו כאב, אדמת האבות, האבות- ארץ, ישראל- רץאולם הוא גם בנה של א. אדמה

 נופל לךכדי להדגים את שלמותם של אחדים משירי הנוף של סיון בקובץ , מביא את השיר במלואו במאמרו) 1976(מוקד  287
את השיר מציגה ) 1996(ואילו רודנר , ככותרת למאמרו") כלבים משולחי לשון("משתמש בדימוי מן השיר ) 1976(פסח . בפנים

 ".תשוקת החלוצים: "עשוי השיר להוות ביטוי מובהק של מה שהוא מכנה) 2009(עבור נוימן . כארוטי ביותר בקובץ
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  אנחנו ככלבים משולחי לשון

   אליה ברעדהַנְלִחית

  : אחרונים של לחותנוַּבֲאָגִלים

  סתרים-פות מבוישות של אהבתיט

  הסלע- בגיא ובחגווי

  

  .כל המים שבקעו אלינו מן הסלע

  

כי ", למשל( בתרבות היהודית צרוף של רוע טיביור'פזקבל גוון  להנוטים הכלבים יבניגוד לדימוי

או של ייצריות זכרית בלתי מרוסנת , )17, ב"כ, תהילים..." סבבוני כלבים כעדת מרעים הקיפוני

הרי ,  ")-מרחוק נבלתך  יריחו/ וכלבים נבלים בהדרך": "רק קו שמש אחד"כמתואר בשירו של ביאליק (

סתרים עדינה המתכתבת עם גלויי אהבה ידועים - ל סיון ניחנים באהבתהכלבים בשירו ש-שהדוברים

העמידה של הדוברים מול ,  יתר על כן..."יונתי בחגווי הסלע ":)14', ב (קראיהמהשירים -שירמ

.  שלהם אגלי הלחות האחרונים עדנכונות לנתינה והקרבהמשיכה ארוטית וביטוי של  כולה ,הארץ/שהיהא

שום זיכרון חסד הנעורים המקראי של מסעי ישראל במדבר עת הוציא משה לעם  שיש בה מ, נתינההיזו

 ומורכבות  של עומקממד מעניקות לאהבת הארץ יות האלוזיות המקרא.288)11' כ, במדבר(מים מן הסלע 

האלוזיות מצרפות שוב את האהבה החושית  "):112' עמ, 1996(כלשונה של רודנר ,  או,פנים- רבת

  ."לתחושות רליגיוזיות

 בין  בשירת אריה סיון היא ההתכתבות הפנימיתטקסטואליות המעניינות- אחת התופעות האינטר, אגב

 6' עמ, 8' גל, 2003, קיץ (גגשראה אור לראשונה בכתב העת , "בקשר לנואשת מים"כך בשיר . יצירותיו

, "נואשת מים"סיון מתייחס במפורש לשיר , )21 – 20' עמ, 2004 (חלילה, חוזר ואחר כך בספר )7 -

 בשמה של האדמה אליה הוא ,גם נושאו של שיר זה הוא החרדה שחש המשורר. שחיבר בשנות השבעים

 מצטט בשירו החדש משורר ערבי שניגש אליו סיון. גשמים-  הצפוי לה בחורף דל מפני היובש,מחובר

טחונו יחוסר ב. )שם." (באמת אתה כותב את מה שמרגישה האדמה): "לאחר שסיון קרא משיריו(ואמר לו 

 איך זה...": כהאי לישנא, של סיון בילידותו גורם לו לשמוע בדבריו של הערבי נימה אירונית של תהייה

 ָעְבדּו מרגיש את מצוקת האדמה שאבותי \ שבאו הנה מארצות המים הרבים\בן מהגרים, שאתה

, סיפורו של אליהו הנביא הן את ,בתשובתו המדומיינת מגייס סיון .)שם (."דורות כל כך רבים \אותה

 והן את דבריו של ירמיהו הנביא, )ח"י, מלכים א( כדי להפסיק את הבצורת נביאי הבעלאת ששחט את 

 דומה כי האלוזיות ).שם(" ֲעָברֹו ֶׁשּיֶֹבׁשאני כמו איש  ":שהמשורר יוצר פרפראזה עליהם, )9, ג"כ(

,  המייצגת,ישראל- בארץמפני הבצורתועה הידהן את חרדתו , בנותההמקראיות הללו מסייעות לסיון ל

  ".בן מהגרים"על אף שהוא ,  את ילידותו המדומיינת והן,קולקטיבית-חרדה ישראלית, כמובן

 "ישראל-לחיות בארץ" ניתן לזהות בשיר , לזו המופיעה בשני השירים דלעילתבנית דומה להפליא

כורח  , קרי, בעניין שונה לחלוטיןהשיר על פניו עוסקלמרות ש. )80' עמ, 1984 ,ישראל-לחיות בארץ(

                                                 
בין " טשטוש הגבולות"מכנה בספרו ) 2009(חילופי הנוזלים הללו בין הדוברים לבין הארץ היא ביטוי מובהק למה שנוימן  288

  .ארצו- החלוץ לבין אדמתו
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הקרבה למען נכונות  שיר נאמנות ו אינו אלאהוא במעמקיוהרי שאף , החיים המיליטאריסטיים בארץ

  .הארץ

  

  היד, להיות דרוך כמו רובה

  ללכת, אוחזת באקדח

  גם לאחר, בשורה סגורה וחמורה

  שהלחיים נמלאות אבק

  והעיניים מתקשות , והבשר הולך וסר

  .ק במטרהלדבו

  

  אקדח טעון: ישנה אמרה

  .טעות. סופו לירות

  :ל יכול לקרותוישראל הכ- בארץ

  קפיץ חלוד, נוקר שבור

  

  צפויה- או הוראת ביטול בלתי

  

    .כפי שארע לאברהם בהר המוריה

  

מומחשת באמצעות חיזיון הנוגע בלבה של המקומיות ,  לארץ המולדתהטוטאליתהמסירות 

 תמונת ההליכה . לקראת פעולה צבאית,מן הסתם,  בנחישות אינסופיתועדת צמחלקת חיילים: הישראלית

" והבשר הולך וסר ":סטיא שבין הריאליסטי לפנט הדק על הגבולת נמצא"בשורה סגורה וחמורה"

 המוכר מאד מן השירה העברית של מלחמת ,החי-ברוח המת, ומבטאת את היסוד המקאברי, )שם(

 )או הפרוסית(אך בניגוד לצבאיות הספרטנית  .289)מיצגיה המובהקיםאלתרמן וגורי כ(השחרור ולאחריה 

הומוריסטי לשיר - כמעטממדהרי שבבית השני מכניס המשורר , שירבית הראשון ב ב מן התמונותהעולה

אקדח טעון על הקיר במערכה  - כובי הידוע ' של ההיגד הצמשהו-קומיתהשבירה ה. כבד הראש הזה

שכן , ישראל- את פניהם האחרות של החיים בארץ מגלה- השלישית סופו לירות במערכה , שונההרא

 ממדהדובר  חושף עות הנוקר השבור והקפיץ החלודבאמצ .)שם (" יכול לקרותלהכו ישראל-בארץ"

ראיו אלא שסיום השיר מפתיע את קו. יח"הווי הפלמה יותר ברוח  אנושיממד, אחר בהוויה הישראלית

כרוניסטי אהאנהשימוש . לבין ישראל של אבותינו,  זמננום בישראל בת החייויוצר חיבור מרתק בין הווי

כדי לתאר את הופעת המלאך בפני אברהם בסצנת העקדה ', הוראת בטול'רגון הצבאי 'במונח הלקוח מן הז

 ומתיך את , שובר את החיץ בין העולם המקראי לבין הוויית החיים הישראלית,)12 - 11, ב" כבראשית(

  .290אחד' ונוטופכר'שניהם לכדי 

                                                 
 ).102 – 81' עמ, 2004(ואופנהיימר ) 1999(צל טסלר א, בפרוט, וראו 289
אך מרבית המבקרים ציינו לחיוב . של השיר, לטעמו' מודבק'דווקא מותח ביקורת על הסיום המאולץ וה) 1970(נסים קלדרון  290

) 1988(ליטווין רנה . י"הגורל והמוות בא, רואה בו ביטוי לשרירותיות החיים, למשל, )1984(זיוה שמיר . את השיר החשוב הזה
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 ניתן להצביע בשיר נוסף של אריה סיון , ומהופך בעת ובעונה אחת מקביל,על מהלך תמאטי ופואטי

  ימיהשירה והפזמונאות שלן  מהיטבים מוכרמוטיבים ( הוא את מוטיב השורה והשיירה המגייס אף

 תקופת -חרות  אבשנים,  את סיוןים משמששאלו, אלא. )291ואף מן הזמנים שקדמו לה, מלחמת השחרור

או מן הסיפור , קולקטיב הישראלי רצון ההתנתקות מן הלסמן את דווקא כדרך - אינתיפאדה הראשונה ה

  .  משהו מן הלגיטימיות המוסרית שלו, בעיני המשורר,איבדלאחר שזה , הלאומי הישראלי

 כנגד , והעמידו בראש קובץ שירי המחאה שלו,"פארן"  המשוכללסונטה חיבר סיון את 1989-ב

  ).7' עמ, 1989, כף הקלע(  הכבושיםשטחיםוכלוסייה הפלסטינית בכלפי האהמדיניות הישראלית 

  

  השיירה כבר מתייצבת בשורה

  ידת בקפידה שאין שנייה לה לחומרהמצו

  שמירה-ה ובהוראותי ובשתיְּבמזון

  .ואני אחד בשיירה

  

  ֻהְבַהרהרווחים בינינו מדודים וכבר 

  ת את המדברכי זו הדרך היחידה לחצו

  :ֻהְזַהר ושוב ֻהְזַהרוכל אחד מן ההולכים 

  .ה השיירההוא חוט השערה שבו תלוי

  

  ואני שהצטרפתי לחוצים את המדבר

  כדי להגיע אל השיח של הגר

  כוונוַתיעדיין לא רמזתי על 

  

  ואף איני יודע איך ובאיזו דרך ומתי

   מן השורהִלְפרֹׁשאוכל 

  .בלב מדבר פארן

  

 מבנה באמצעות הטריטוריה, כדרכו, לא רק שסיון. מרכזי בשיר איננה מקריתמל סכהבחירה בפארן 

, ןהבחירה בפארבאמצעות אלא ש,  את זהותו הייחודית והנפרדת מן הקולקטיב הישראליהמקראית הידועה

  מסמן,ם שלהעל כל המטען האסוציאטיבי, ''שיח של הגר'' וב,)21, א"כ, בראשית (ארצו של ישמעאל

 שיש בה קרבה רבה דווקא למעגלי השייכות של עמדה; פוליטית- מוסרית-נפשיתעמדתו ה את המשורר

עות הדיאלוג עם הסיפור המקראי באמצ,  זאת ועוד.יהודית-האולטימטיבי של החברה הישראלית' אחר'ה

                                                                                                                                               
שרבים מהמשוררים , מיתוס, כאחד השירים העמוקים הנסובים על סיפור העקדה" לחיות בארץ ישראל"מתארת את השיר 

לעמדה זו מצטרפת גם . ממה שיש בטורי הסיום של השיר הזה של סיון, לטעמה, רוח- הישראליים נזקקים לו בהרבה פחות שאר
בחיבורה מתעכבת רודנר גם על המוטו . ישראל-לחיות בארץחד הבולטים בקובץ המציגה את השיר כא) 1996(תמר רודנר 

ורואה בו את מקור התבנית הדיאלקטית בשיר השוברת את הסיום האופטימי , )מפקד ואב שכול, חלוץ/ לזכר צבי הורביץ(לשיר 
 .של סיפור העקדה המקורי

' הוצ, בדמי לעד תחיי, 1979, שטרן(ב "יאיר בשנת תרצ-רןשט- שחובר בידי אברהם, "חיילים אלמונים"השיר , למשל, וראו 291
ניתן לראות ". משורה משחרר רק המוות"השיר מכיל את השורה האלמותית . י"ל והלח"והפך להמנון האצ, )א" כ–ט "י' עמ, יאיר

 .וריאציה על שורה זו" פארן"בשירו של סיון 
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 שוטח ,)א"כ, בראשית(בידי אבי האומה הישראלית אברהם ,  אל המדבר ובנהרושה של הגריגאודות 

 בין תחושת שייכות , העמוקיםהרגשיים לבטיו והן את, פוליטית-את מחאתו המוסריתהן , בילבמק, סיון

הוא :/ וכל אחד מן ההולכים הוזהר ושוב הוזהר (" הלאומיתהישראלית" שיירה"ומחויבות כלפי ה

 עמדתו העולים בו בעקבות ,תסכול וחרדה,  תחושות אשםלבין, .")רהיהשערה שבו תלויה השי-חוט

 .292 של השירכפי שמסתבר מן הססטט,  השונה לחלוטין מזו של אנשי השירהעמדה; והנפשית המעשית

   ).ראו בפרק הבא בחיבורי, דיון נוסף בשיר ובהשתמעויותיו הפוליטיות(

 בסבל ותלאה  היא כרוכהועד כמה,  בעייתית ומורכבת הישראלית הזהות המקומיתההבנה עד כמה

 ,דבש מן העוקץ הניסיון להפריד את ה הואתוחלת חסר עד כמהו,  החיים בארץ ישראלשל, בצד הדבש

אגב היסודות הקבועים ו. )12' עמ, 1998, דייר לא מוגן" (בארץ המובטחת"בשיר גם מוצא את ביטויו 

קודמים לו ה שיריםה  כמה מן לבין,ניתן להצביע על דמיון מבני ברור בין שיר זה, ביצירתו של אריה סיון

   ). ואחרים"ישראל-לחיות בארץ"; "נואשת מים"(דונו לעיל בחיבורי שני,  תמה דומהבעלי

  

  ּומתחמק מאבני הברזל 

  מסלעי הנחושת

  .אני הולך אחרי הדבש

  

  אני הולך אחרי הדבש ולשוני

  היא מדממת, קוצים שורטים אותה

  .בעקבי הדבש

  

  אני שומע סימנים לרעש אדמה

  ומתעלם מהם

  אם לא תהרוג אותי אחת האבנים

  ין הגבעות שנשטחואזחל ב

  לאורך הצלעות החדשות של ההרים

  לתור אחרי הדבש

  

   פי חול ולשוניִיָּמֵלאעד 

  

                                                 
עמדו לא מעט ממבקרי , מצד שני, החושף מצוקה אישית, שיר ליריוכ, כשיר פוליטי מצד אחד" פארן"על חשיבותו של הסונט  292

הוא הולך בשירה אך מטרותיו אינן מטרות : "מציין את עמדת השניות של סיון בשיר) 1989(אורציון ברתנא . הספרות
אמנויות שתי נ, בין כף הקלע של הכלל לבין כף הקלע הפרטית שלו; ההולך בה נמצא קרוע בין בגידה לבגידה"..."השירה

זהו : " ואומרכף הקלעמביע את התפעלותו מן הפתיחה המרשימה של קובץ השירים ) 1989(אריאל הירשפלד ." ששתיהן כשרות
בסונט הזה מעמיד סיון את שירתו הפוליטית ...גם שיר עצוב של מי שחש את מהלכו שלו מחוץ לשיירה...מרד בדרכו של אברהם

וראתה בדובר בשיר סמל לפרובלמטיקה " אחד בשיירה"הכתירה את מאמרה בכותרת ) 1989(רינה ליטווין ." על מלוא מוכבותה
מהלך השירה מגלה את המתח : "כותב בחריפות) 1990(ואילו אילן שיינפלד , והמורכבות של הדובר הייצוגי בכלל שירי הקובץ

, כך הוא מבקש לכבוש את נפשו ואת מוסרו- אך אגב, בכוחו של היחיד, שקיומו מותנה כביכול, בין תעוקת הפאשיזם הקולקטיבי
 ).53' עמ..." (אלא בגידה, אך אין זו פרישה. המודע למצב זה ועל כן הוא מתכנן לברוח מן השיירה, המשורר, לבין היחיד
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חומרי . ישראל משורטטים כאן באמצעות מערכת אלוסיבית עשירה ומגוונת-פניה הכפולים של ארץ

 ).9 - 7', ח (דבריםבספר , באמצעות משה, התשתית העיקריים לשיר הם דברי אלוהים לעם ישראל

ארץ נחלי , ארץ טובה: "... אלו מתארים את הארץ המובטחת לעם ישראל כגן עדן עלי אדמותפסוקים

שמן , ארץ זית ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון; עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, מים

   ."  ברזל ומהרריה תחצוב נחושתארץ אשר אבניה....ודבש

יוצא כיליד של הארץ הזו הוא .  הארץ המובטחת כפשוטםאלא שאריה סיון איננו מקבל את שבחי

 את - ך בכללותו "א מחדש בשיריו את התנכפי שהוא קור -  מחדשלמסע פרטי משלו בו הוא מבקש לקרוא

כך ,  מסמלי ברכה, בשירוהופכים צורים אלה . בשירם של אבני הברזל ושל סלעי הנחושתמשמעות

") אני הולך("החזרה בבית הראשון , מצד שני.  על חייו מאד מוחשיפיסי- לאיום קיומי,במקור המקראי

מבטאים את מסירות ) 8, א, ש"שה, "בעקבי הצאן"על משקל " בעקבי הדבש("והאלוזיה לשיר השירים 

בית (שהוא שומע רעש האדמה הממשי או הסימבולי . הנפש ואהבת הארץ המניעים את המשורר במצעדו

שהטקסטורה ,  בארץ הקשה והמחוספסתארוטית- הכמויין את דבקותו והוא מדמ,איננו מרתיע אותו, )'ב

 לאורך הצלעות החדשות של \אזחל בין הגבעות שנשטחו: "הרעש שלה השתנתה לחלוטין בעקבות

" לתור את הארץ"ששלח משה  המרגלים  הלעז שלברקע מהדהדים דברי". לתור אחרי הדבש \ההרים

, שם" (ארץ זבת חלב ודבש: "נון וכלב בן יפונה-ל יהושע בןובצידם דעת המיעוט ש, )16, ג"י, במדבר(

  הם הופכיםגם כאשר,  הברזל ומסלעי הנחושת מאבני להתעלם המשוררמבקש, רבהבנחישות  ).8ד "י

שמשמעותו , סם חייםבעקבותיו הוא הולך מצטייר כאן כ, הדבש. למפולת סלעים המאיימת לקברו חיים

  .ותו הריאליתהרבה מעבר לממשהסימבולית חורגת 

. משמעי- קטוע ורב, כדרכו של סיון,  הוא– "עד ימלא פי חול ולשוני" –טור הסיום של השיר 

 את 'בשוב ה: "2 – 1, ו"קכ, תהיליםואריאציה על הפסוקים הידועים מ, כמובן, אהי בית הזו-השורה

-החד האופטימי והגאולה אך בניגוד למסר". אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה; שיבת ציון היינו כחולמים

מטה את משמעותם ,  שמחולל בהם סיון,גרוטסקית- הכמעט,האינוורסיה,  העולה מפסוקי המקורמשמעי

ואם  .מוותלרמז של הקיטוע של שורת הסיום יש בה יותר משמץ  .שעל גבול הציניות, לכיוונים ספקניים

 אבל המציאות שלנו הודפת אותי ,מטבעי אני אדם אופטימי: "של המשורר עצמועדותו נסתמך כאן על 

  .י" נראה עד כמה אמביוולנטי הוא יחסו למציאות החיים בא,293."יותר ויותר אל הקיר הפסימי

, 2009, בלום-קרטון" (הממשיך לשלוט בדמיון ובשפה...טקסט פראדיגמאטי"כ, אל מיתוס העקדה

, השלמה" (חניכת יצחק"שם ב, )ב, א(בן שני חלקים ,  חוזר סיון בשיר,בתרבות הישראלית) 11' עמ

של הצירוף הכבול , לכאורה אופטימית, כותרת השיר היא אינוורסיה אירונית). 59 – 58' עמ, 2002

מדומיינת את יצחק המקראי עם -חלקו הראשון של השיר מפגיש בסיטואציה היפותטית. עקידת יצחק

 לאחר האירוע הטראומטי של השיר נפתח בהיגד של הבנה ללבו של יצחק לו היה בוחר. יהודה המכבי

ואם ). "'לרדת'לב לדו המשמעות הטמונה במלה - כדאי לשים" (לרדת בספינה הראשונה"העקדה 

בסוגריים ) סיון( מוסיף הוא ,וכאן, המשורר וטווה את חוט העלילהממשיך " ביהודה בירידה היה נתקל

                                                 
וראו גם בספרה של בלהה . 26' עמ, 2001,  באפריל27, ידיעות אחרונות, אמנות- ספרות- תרבות, בראיון לחיה הופמן 293

 .215 – 214' עמ, עם עובד, שירים ומה שביניהם, 2003, ייןרובינשט
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:  שלוישראלית- רה הארץ בשי,מבחינה פואטית ותמאטית, את אחד ממשפטי המפתח החריפים ביותר

, אליבא דסיון, המפגש הטעון היה מוביל).  58' עמ, שם ()"ַּגְרִזָּנּהוכמוהו , הוא-הלוא זמן הארץ חד"(

בכל מחיר יש לעצור ")..."ח"שיר הפלמ"אלוזיה ל" (אתה בחור וטוב": לניסיון גיוס מצדו של יהודה

חייב להתייצב / , שאלוהים הציל אותו מעקדהמי/ וודאי, גם בן לאב זקן, יחיד גם בן / -את ניקנור 

   ."לקרב על המקדש

בהם רואה סיון מתחסדים , החלק השני בשיר חריף במיוחד בביקורת שהוא מותח כנגד הקנאים

את אשם הקורבנות . 294למען שאיפותיהם המשיחיות) שם" (בחור וטוב"וצבועים המוכנים להקריב כל 

וכך הם רוחצים ,  מעצם טיבה)32, ג"י, במדבר (''אוכלת יושביה''שהיא כביכול , בארץהם כמובן תולים 

שכך הוא מתאר בו את , שזו גם השקפתו של סיון, לא נראה, על פי סיומו של השיר.  בניקיון כפיהם

  : יצחק

  ב

  בלילה שלפני

   קולות תניםִיְׁשַמעאולי 

  מייללים במקהלה

  וצחוק צבועים מתלקקים בהריחם זלילה

  

  ,הם חורקים, ונאים אותנומדוע בני אדם ש

  הלא אנחנו מנקים 

  ֶׁשָאְכָלהאחרי הארץ 

  

  במחוזותינו הפוליטייםכדי לבטא את סלידתו ממי שמכונים, תסיון מאמץ כל תחבולה רטורית אפשרי

 נתפסים בתודעה הקולקטיבית , בהם מסתייע סיון כדי לתארם והצבועיםהתנים. הימין הקיצוניאנשי 

, "מייללים":  גם הפעלים הנקשרים בהתנהגותם מעוררים דחייה; בחיות כבזויים שהישראלית 

שבו טוען סיון את הקנאות , טיבי החריףאור' הגוון הפזציין את ולבסוף א".חורקים", "מתלקקים"

  .הדתית בשיר- היהודית

  

  ישראל-חיים על קו הקץ בארץ 4.4.4

  

לא , עבריתבספרות ה ,הולידו, סקותפו- בלתימלחמותשל ומציאות , ל בארץ ישרא המוותהחיים בצל 

שהזהות , כמשורר, אריה סיון.  בין זהות מקומית לבין תחושות של אבדן ושכולמעט יצירות המחברות

 ניתן לומר את מה יצירתו על .הוא שותף בכיר למגמה זו, המקומית היא בלב הווייתו הפואטית והתמאטית

שהמלחמות , בן דורו של סיון,  משורר אחרעל כתיבתו של) 268' עמ, 2003(שאומר אופנהיימר 

                                                 
  .ראו בפרק הבא של חיבורי, על תהליך ההחרפה בביקורתו הפוליטית של אריה סיון 294
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המלחמה נתפסה  ":295יהודה עמיחיהלוא הוא ,  יצירתו רוחה שלאת ,במידה רבה , עיצבוהמקומיות

, מעצבים את צורתם, בתודעתו כאחד מאותם כוחות המתקיימים במציאות אשר חודרים לחיי הפרט

אלתרמנית בין העולם -  בשירה הפוסטלפיכך ההפרדה שהוצגה כמובנת מאליה. ומעניקים להם משמעות

 סיון באינטנסיביות של הרקמה  אלא שייחודו של."היסטורי הייתה זרה לו- ציבורי-הפרטי לעולם הלאומי

באמצעותה הוא מבטא את תגובתו על מחיריה הכואבים של , טקסטואלית השלטת בכתיבתו-טרנהאי

   .המלחמה

 הספרותית של  את כתיבתו הישראלית מלוויםלתי נפרד מן הזהותוהאבדן כחלק ב השכול ,למעשה

גם ). בראשית הפרק, סיון-הדיון בשירת מלחמת השחרור של בומשטיין, וראו( מראשיתה  כברסיוןאריה 

החל מן ,  שזורה באופן עיקש ומתמיד בשירתו,טיבי של קרבנות והקרבהאעקדת יצחק כסמל האולטימ

של  המשלבת בין הזהות המקומית )53' עמ, 1963 (שירי שריוןהמר של הפואמה - הסיום האירוני

 ִסְבֵכי/ ֶאל("לבין הגורל הנורא של הובלתו לעקדה , ")אֹוַמְנּתֹו ַהַחָּמה ְׁשזּוף(" הישראלי" יצחק"

הקרבת  את ,לדבריו, ד חוגי הימין בימינו התובעים ועד למחאה הפוליטית החריפה של סיון כנג,")מֹוִרָּיה

  .296)שהוצג לעיל ,2002, השלמה מתוך "חניכת יצחק"שיר ה(ם המשיחיות  מזבח שאיפותיהצעירינו על

 מופיע אצל סיון,  הישראלית החיים במציאות,דחוס ואינטנסיבי לנושא השכולביטוי  ,יחד עם זאת

בקובץ . לנפילה בקרב' פנימית'שכבר בשמו נרמזת התגובה ה, )1976 (נופל לך בפניםבספר  לראשונה

 מחזור בן חמישה  מצוי,הן למלחמת ששת הימים והן למלחמת יום הכיפורים, תהמאגד בתוכו תגובו, זה

כבר .  ישראל שכולו קינה מתמשכת על אבדן החיים הצעירים במלחמות,"שאולבית "שירים בשם 

הנקשרים , רחוקים בזמן זה מזה,  תמאטייםזמנית של כמה מוקדים-לה בובכותרת המחזור בולטת ההפע

שניגף בפני בית , המקראי החל מסיפורו של בית שאול :ית בעבותות של מוותישראל-בתודעה היהודית

שאול בירושלים -גבעת: דרך בתי הקברות הגדולים בישראל ,)1, ג, שמואל ב (דוד והושמד באכזריות

   ).בחולם(ושאול ) בשורוק( שאול  ועד לדמיון הצלילי בין המילים,אביב-שאול בתל- תיוקרי

 ,כך. וסס על התכתבות עם טקסטים קלאסייםי של כל שיר בנפרד מבגם מנגנון ההפעלה הרגש

 עוסק )25' עמ" (ניסוי לא מוצלח להביע את צער הזולת ": הפותח את קבוצת השירים הזוהשיר, למשל

,  מיוסד על אנאלוגיה ניגודיתהשיר. בקוצר ידה של השפה להביע את חוויית הכאב הנורא של אב שכול

"  ולא נודע מהעלמו\אויר על המדבר- מקרב\אב של טייס שנעדר" מצבו של  בין,אותה בונה המשורר

 \ אותה באי אחדָקַבר: "כך-שנאלץ למשות את גופת בנו איקרוס מן הים ואחר, לבין דדלוס המיתולוגי

, השיר מנסה להמחיש בצורה אפקטיבית, בדרכו שלו. )שם( ". להתקין לו מצבה\ושם ישב ימים רבים

 לו מקום משלו בו יוכל אך אין, אבו הנורא שבעתיים של מי שאבד את בנו במלחמהאת כ, ככל הניתן

  .התאבל עליו

                                                 
סיון עצמו מרבה להדגיש בדבריו את נטייתו ). 1984(פואטית בין סיון לעמיחי ראו אצל זיוה שמיר - על הקרבה הרוחנית 295

ואמנם נקל להיווכח בכך , )269 – 267' עמ, 2001, ערבוןאחרית דבר ל, "עם הספר", וראו( לציבורי  לקשר בין המרחב האישי
 .בפרקטיקה של כתיבתו

  .247 – 231' עמ, )1996(אוחנה וויסריך , בתוך, בלום- ראו אצל קרטון, על גלגולי מיתוס העקדה בשירה העברית החדשה 296
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בין מקורות , אף הוא,  מקשר)30' עמ" (היא בית שאול, לקסנדו ": הנועל את המחזורלו השיריוא

 ראשיתו של השיר . המקאברי של חוויית האמהות הישראליתממדכדי להבנות את ה, ספרותיים שונים

המקוננות על " שחורות" שפורש השיר בין הנשרים השחורים לבין האלמנות ה,הקבלה החזותיתא בהי

 והאם , שחטף את התינוק בשדה, הנשר ובתוך כך הוא מגיע גם אל אגדה עממית ידועה אודות,מות בעליהן

  בהרשרצה אחריו"...: שסיומו הקטוע של האירוע בשיר,  אלא. כדי להשיבו אליה,שרדפה אחריו בהר

והן ,  לסיומו האופטימי של הסיפור המקוריהן,  עומד בניגוד אירוני חריף."וצעקה בקול נורא

  .שבמוקד השיר" שתיקה"ל

  

  :מגיע אל הנשרים, היא בית שאול, ִלְקַסָּנדּו, היום, מי שהולך

  חגים בעיגולים סתומים, בראש צורים, שחורים

  . מות אישיהןָסִביב ָסִביבכמו אלמנות 

  למים אתה יכול ללכת שם בתוך שתיקהימים ש

  ובאמו, ׁשֻּלַּקחהוגה בילד 

  .שרצה אחריו בהר וצעקה בקול נורא

  

עיר אלוזיה הראשונה בשיר היא לה. השיר למקורות ספרותיים נוספים' מרפרר'בצד הסיפור העממי  

) 1834 – 1772(' המשורר האנגלי סמואל טיילור קולרידג המופיעה בשירו הנודע של ,הדמיונית קסנדו

Samuel Taylor Coleridge" בלשון אקספרסיבית מאד את הארמון שבנה ,  מתארהשיר ."קובלאי חאן  

 על פי ,שנכתב, ר המדומייןאלא שהתיאו,  קובלאי חאן, עשרה-בן המאה השלוש, החאן המונגולי

בתרבות המערב שהפכה , את קסנדו. נומיים מובהקים מוליך אל מחוזות גיהי, כהזיית סם,עדות מחברו

 פלגשו , רצפה בת איה, השכולה המקראית השיר עם סיפורה המזעזע של האםקושר, לסמל של מיסתורין

כל חטאם . כדי להפסיק את הרעב בארץ,  לידי הגבעונים,על ידי דוד,  למוות ששני בניה הוסגרו,של שאול

תאר כיצד אמם עמדה לשמור מו  ממשיך המקרא.של הבנים היה היותם בניו של המלך שהתעלל בגבעונים

, א"כ, שמואל ב( באמצעות שק רטוב , בלילה, וחיית השדה, ביום,על גופות שני בניה מפי עופות השמיים

מחזק השיר את חווית השכול המקומית באמצעות תיאור אקספרסיבי מאד של האם , כאמור ).15 – 1

  . העוף הדורסיהמנסה נואשות להציל את בנה החטוף מציפורנ

לחיות " (אי נעימות באזכרה" לחוויית השכול הישראלית מצוי גם בשיר טקסטואלי-וי אינטרביט

השיר עצמו . מובהקת understatementכתובה בלשון השיר כותרת ). 78' עמ, 1984, ישראל- בארץ

ף בכל שהשתת ,מודע שלו משוררסיפר ל, )?(שכביכול,  אירוע, בלשון פרוזאית למהדרין,משחזר

 ובכללו גם "בפני קהל, הוזמן לשאת דברים בטקס לזכרם של חבריו הנופלים וחם הוותיקהל. המלחמות

 .)שם( "לא היו בפי מילים...: "משחזר המכר, 'הנעימות-אי' אלא שלמרבה ,)שם"(םשכוליההורים ה

  .  בשירכך מסתיים לו הבית הראשון

 כמו איזה \, לפני כולם,אני עומד על הבימה"... :הבית השני מכיל אלוזיה שיקספירית ידועה

) שם(." לוחם יקר,  עבר זמנך\, ואף אחד מהם לא קם ולא אמר\,שמשום מה לא נדקר ,המלט
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להיות או לא להיות : אחוריו דילמה המלטית מובהקת של מסתיר מ,גבוה לנמוך בין ,הערוב הסגנוני בשיר

לא , ניגוד לחבריו הנופליםב, מלחמות ששרד את ה,האשם הרודף את הלוחםרגש . במובן הבסיסי ביותר

זו גם משמעות סיומו האירוני של . אלא שהוא מערער על עצם זכות קיומו, רק שאינו מותיר מילים בפיו

וגם ..." :ודברים שלו ולל ממתינים לו שהכ,המתאר את תחושתו של הלוחם) בית שלישי(השיר 

מכניסות לשיר , ) והמתים גם יחדהחייםהחברים (בכפל משמעותן , מובן שמילות הסיום. )שם ("החברים

   .עזת ביטוי, פסיכולוגית וקיומית,  של חריפותממד

והשלכותיה הנפשיות ,  ביותר לחוויית השכול המקומית החזקטואליטקס-טרנאישהביטוי ה, אך דומה

, השיר ).18' עמ, 1986, חיבוקים ("בתוך הבקעה" מצוי בשיר ,על גיבורי הטרגדיה הישראלית

 המפורסם   נשען על חזון העצמות היבשות,היא ציון מקום,  ברבים משיריו של סיוןכמו, שכותרתו

יחזקאל כיצד בחזון  מקראי זה מספר הנביא , כזכור). המקור המקראי מופיע כמוטו לשיר(, ז" ליחזקאלמ

 לאחר סידרה של מניירות ).1, שם ("יא מלאה עצמות יבשות בתוך הבקעה והוינחני' ברוח ה"נלקח הוא 

הינבא : ..."מצווה האל על הנביא כך, שלאחריהן הופכות העצמות לגופות חסרות חיים, רטוריות ואחרות

סופו ). 9, שם ("מארבע רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו' בן אדם ואמרת אל הרוח כה אמר ה

מכאן ואלך הופך ). 10, שם ("ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאד מאד: "של חיזיון

שעתיד להיות מוצא מקברותיו , האירוע המכונן הזה לאלגוריה על גורלו של עם ישראל קטן האמונה

 עמי ברותיכםוהעליתי אתכם מק: "...לשונו של האלוב,  כדי להיגאל,פוריים בגלותאהממשיים או המט

חה זו וחוזר עליה פעם נוספת שונה וכופל האל הבט, למעשה). 12, שם" (ישראל-אתכם אל אדמתוהבאתי 

  .ז"בפסוקים החותמים את פרק ל

הציונית -לתנועה הלאומיתששימשה כמוטו ,  יוצק את נבואת הנחמה של יחזקאל,כדרכו, אריה סיון

  . המקראיילות צל כבד על חזון הגאולהסטיות המטא בתבניות שיריות סרק,297המתחדשת בישראל

  

   בהרוגים שלנוּוְפִחיבואי הרוח 

  תי הם יכולים עוד לחכות ההרוגיםעד מ

  עד מתי נוכל אנחנו לחכות

  

  ממתינים פה בבקעה המלאה באבנים

   על מצבות ועל קבריםַּכֲעָנִפים ָרִפים

  ֵעִרים, בימי שרב לא נשברים

  

  אנחנו שעונים שבורים

  שנעצרו מחוגיהם בחלל שבחזה

  מונים זמנים שלא מן העולם הזה

  

                                                 
בצד פסוקים , של יחזקאל' חזון העצמות היבשות'המתים וגאולת עם ישראל בארצו בתחיית , השילוב בין נבואת אחרית הימים 297

, והם הפכוהו לסמל במאמרים, מורים ומחנכים בתנועה הלאומית הציונית, שבה את ליבם של אידיאולוגים, ך"נוספים מן התנ
 ).182 – 178' עמ, 2009(נוימן , )57 – 35' עמ, 1997(אלמוג ,  וראו. ב"וכיו,  עצרות, מצבות, טקסי זיכרון



  208

  שנים אנחנו בבקעה חונים 

  נים כי לא תרחק העת עד צאתמאמי

  רוח האבות על הבנים

  

רק בסיומו מתברר מיהם הדוברים בשיר : 'מתהפךשיר 'בנוי בתבנית של " בתוך הבקעה"יר הש

 כיסופי (שעליה מיוסדת הרטוריקה של השיר, ומהי משמעותה של האפוסטרופה, )האבות השכולים(

רק . "בואי הרוח ופחי בהרוגים שלנו): "9, ז"ל(השיר נפתח בציטוט כמעט מדויק מספר יחזקאל . )מוות

 הזו  ההתאמה. בשיר אינטימי לפניית הדובריםממדקנה ומ, המלה האחרונה בטור שונה מן המקור המקראי

אלא שהמשך השיר בנימת .  בין השיר לבין המקור המקראי, אופטימיתמפתה את הקורא לבנות הקבלה

 טרגי ממד מקנה -ותחושת הצפייה עד בוש , "עד מתי: "האנאפורות הטעונות -הקינה והתחינה שבו 

, ")המלאה באבנים ("מכוסה מצבות, בהדרגה מצטיירת הבקעה כבית קברות ענקי. לסיטואציה האפית

 עבור האבות ")שעונים שבורים("הזמן פסק מלכת . אינם סרים ממנו" רפים כענפים"שאבות שכולים 

חוויית השכול ממקמת אותם במעין פלנטה אחרת  .ניתן לאיחוי איננו והשבר בחזם, המתאבלים על בניהם

  .שותף לו, באמת, שאיש אינו יכול להיות, ")מונים זמנים שלא מן העולם הזה"(של זמן 

 לו  ולייחלכל שיכולים האבות לקוות:  אל שיאה של השכולסיום השיר מביא את הטרגדיה הנוראה 

הסיום . לאחר שרוחם תצא מגופם,  בניהם הנופליםוהם יוכלו להתאחד עם ,שלא ירחק היום, הוא

): 24 -  23, ג (מלאכיזו החותמת את ספר , לנבואת נחמה ידועה נוספת' מרפרר'המקאברי של השיר 

והשיב לב אבות על בנים ולב ; הגדול והנורא' הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה"

   .סטי איוםאון מאיר אחרית ימים זו באור סרק מובן ששירו של סי...".בנים על אבותם

מתעתע ה- נוסף לאותה תחושת אשם קשה על הקרבת הבנים מצוי בשיר בעל השם האופטימיביטוי

ם חומרים שיר זה מתכתב ע, אלא שבניגוד לקודמו. )25' עמ, 1989, כף הקלע" (ביכורים"

וק של המשורר מבית א זיכרון ילדות רח בשיר הו,מבין שניים, הבית הראשון .אוטוביוגראפיים מובהקים

 ומודע לעצמו ,באורח אירוני. לקרן הקיימת, ביכורים, בפעם האחרונה, כילד,  הביא הואהספר העממי בו

שהיו , כירקות והפרות שנקנו מן הרוכלים הערבים,  הדובר את מקורם של הביכוריםמשחזר, רק בדיעבד

דוקס אודע למשמעותו של פרלא היה המשורר מגם , ילד כ.מסתובבים בין הבתים ומכריזים על סחורתם

הוא מכריז בסיום הבית  ועל כן ,ישראל באמצעות ירקות ופירות ערביים-גאולת אדמת ארץ

 . )שם ("לא שאלתי,  האלהּוַבֵּפרֹותבירקות / הקרן הקיימת את אדמת הארץ/ איך גאלה..":הראשון

 בין השירים, ) תתחדד בבית השני המלאהשמשמעותו( בשירחריף  אירוני ניגוד מבנה כבר בית זהאלא ש

" הבאתי פרי גני הנה): "והמשורר ביניהם(לבושי הלבן החגיגי , ס היסודי"ששרו ילדי ביה, המליציים

קולותיהם לבין  .)שם" (הבאנו ביכורים, מקצות הארץ באנו, ראשינו עטורים/ ,סלינו על כתפינו"ו

 ,עברית, אנגלית(לשון מעורבת  ב)כזכור, הביכורים (ורתםשהכריזו על סח,  הערבייםשל הרוכלים

   .ורוקנו מכל תוכן ממשי את המליצות שנישאו בטקס, )שם ("ֻּבְרּדּוָגן ,טֹוָמֶטס, קּוָסָלְך : ")אידיש

מסוג שונה  ,'הבאת ביכורים'מתאר טקס ה ,בית השני בשירהאירוניה הופכת מרה ואכזרית ב

 שנפלו ,הספר- טקס אזכרה לבוגרי בית, בבית זה,המשורר משחזר. מומאוחר בכמה שנים מקוד, לחלוטין
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 שנקרא ,"ראי אדמה"אולי בהשפעת שירו של שאול טשרניחובסקי , המספיד בטקס .במלחמת השחרור

 מבלי להבין את המשמעות המקאברית , )שם"(דימה את הנערים שנטמנו באדמה לביכורים", באזכרה

ועדיין לא שאלתי : "ון באמירה חדה וחדורת רגשי אשםאת השיר מסיים סי .של מליצותיו

טקסט סרקסטי מצרופם יחד של -שיר אינטרמהלך הנבנה בהולך ו ניתן לראות כיצד ).שם."(מאומה

, שירו של טשרניחובסקי, קריאות הרוכלים הערבים,  הילדיםשירי: הטקסטים השונים המוזכרים בו

שהמשורר , כסוג של טירוף מערכות,  על קו הקץ בישראל חושפים את החייםכל אלו. ונאומו של המספיד

   ).הפרק החמישי, להלן ( אך לא להביא לתיקונו,יכול לחשוף אותו בשיריו

החותמים " ואריאציות מקומיות על הייקו"אסיים סעיף זה בשיר קצרצר של אריה סיון הלקוח מתוך 

, טקסטואלי הוא מסוג שונה לחלוטין-כאן הדיאלוג האינטר. )79' עמ, 1994 (גבולות החולאת הספר 

סיון מביא שלושה שירי הייקו של המשורר היפני . למרות הקרבה המבנית והסמאנטית בין השירים

: מיפנית לאנגלית(שתורגמו על ידו לעברית מן הנוסח האנגלי שלהם , )1694 – 1644(מטסואו בשו 

מימין הנוסח העברי ; שיר השלישי בקבוצהלהלן ה. ת משלוובצידם ואריאציות מקומיו, )הארולד אנדרסון

  .איננה מצריכה פרשנות, שמן הסתם, לשיר של בשו ומשמאל הוואריאציה המקומית של סיון

  

  הרוח, קברות ישן- נשענים על מקלות                                                  בית

   עליםעֹוֶרֶמת         משפחה שלמה                            – ֵׂשָער ִלְבֵני

  .בחלקה הצבאית הקטנה.                                                     עולה על קברים

       

  ישראל-המקום כטקסט בארץ: אדמת מריבה 4.4.5

  

כלשונו של ', 'בן הארץ''והן זו של המשורר , י הארץ הן זו של יושב,קשה לדמיין את הזהות המקומית

, כך.  ישראל ארץ המאכלסים את שני העמיםבין' סכסוך הקרקעות'התייחסות לללא  ,)1998(ויכרט 

מעמיד במרכזו את המאבק על ) 22' עמ, אישרורים" (סיפור על הסבתא ",בן בית אחד,  השיר,למשל

   .שאותו קורא המשורר כטקסט מכונן, ישראלי-הארץככוח המניע את עלילת המקום ,  הטריטוריה

   

  דעת מה היה פה פעם במקום הזהאתה רוצה ל

  ?הסרק-לפני הכבישים והבתים ואילנות

  חול בתולי, חול היה פה פעם במקום הזה

  וסבתך הייתה הולכת פה מתחת לשקמה

  מוגן-וציפורים היו תוקעות מקוריהן בפרי הלא

   – מעל ראשה את ציוצי המלחמה הנוראה מכול ּוְמַצְּיצֹות

  .המלחמה על שטח המחיה

  חשבה לפי תומה, מה תמהעל, וסבתך

  כי אלו הן סימפוניות מופלאות 

  ,לכבוד השחר הבוקע מחדש
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  .אולי אפילו לכבודה

  –במקום הזה , וזה הביא אותה להתיישב פה

   .ואת השאר אתה יודע בוודאי

  

ספר "וגם ) בובע מייסעס" (סיפורי סבתא: "כותרת השיר מעלה על הדעת את ביטויי הספקנות והלעג

נוורסיה הברורה של ביטויים אלו מעניקה להם משמעות חדשה בהקשרו של השיר הזה של האי". לסבתא

אל נכד צעיר ) ?המשורר? הסב(סיפורי של מוען אנונימי -טיאכתוב כמונולוג דרמעצמו השיר . אריה סיון

אתה רוצה לדעת מה היה פה : "מדםו של מקום ע הפרימורדיאלית המגלה עניין בהיסטוריהותאב דעת

באשר הוא מגשר על הפער , דורי מרתק- טקסט בין-המונולוג מבנה אינטר). שם" (הזה במקוםפעם 

בדרכו  .למושג במרכאות בקרב הדור הצעיר, כידוע, שהפכה', ציונות'הטבעי בין הדורות ביחס ל

המקום . )? (אביב-המחוייכת מתכתב השיר עם הקלישאות הידועות של מיתוס ההתיישבות בחולות תל

הופכים  -מוגן - הפרי הלא,  השקמה,  החול הבתולי– אך מאפייניו הלוקאליים ,נו מצוין בשמואינאמנם 

  . התיישבות החלוציתשקדם ל , טיפוסי מן העידןאותו למקום ישראלי

, "עלמה תמה"בעבר ,  המדומיינתסבתאפי הלכניתן לראות בשיר תערובת של לגלוג והערכה 

 התפעלות והנאה מציוץ נטיים שלארומ- רגשיים משיקוליםתבחרה את מקום ההתיישבו שברוב תמימותה

, של הציפורים, את ציוצי המלחמה הנוראה מכל פרשה בטעות העלמה הצעירה והנאיבית .הציפורים

אולי אפילו / ,סימפוניות מופלאות לכבוד השחר הבוקע מחדש"כ, "המלחמה על שטח המחיה"

, כנציגת ההתיישבות החלוצית במקום,  שהסבתא,באופן מעודן מאד,  אך סיום השיר מרמז".לכבודה

אלא גם את השחר הבוקע , את המלחמה על שטח המחיהלא רק  ,בסופה של ההתיישבות במקום, קיבלה

 המלגלגת על תמימותה של  בשיר את המגמה האירונית,מן הסתם,  תחשוףראשונית קריאה אמנם . מחדש

הסבתא , כאמור(ערכה לתום ולתמימות של החלוצים תגלה את נימת ההאך קריאה מעמיקה יותר , הסבתא

  . 298שחר הציוני החדששבלעדיהם לא היה סיכוי ל ,)היא נציגתם

 טיבאנרבאמצעות הדווקא  הלאומי  העברי של סיון לייצג את מפעל ההתיישבותהבחירה, יתר על כן

ישראל מזווית -ץת בארהציוניהחלוציות סיפור מאירה את "  הסבתאהסיפור על"  המגולם ב299 שלונשיה

שידו האחת , גברי של החלוץ הלוחם ועובד האדמה החותרת תחת המיתוס ה, מרתקת זווית מגדרית;חדשה

    .300אוחזת בשלח וידו השנייה במחרשה

 ,"מלחמה על שטח המחיה"כדי לתאר את ה, ואף למטה ממנו, תחום הביולוגיהסטה מטונימית ל

יכול בהחלט ו, )23' עמ (אישרורים בספר ,"יפור על סבתאס" הסמוך ל,"על מגרש ביפו" גם בשיר המצוי

 עושה "על מגרש ביפו"השיר , על אף התמה הדומה בשניהם,  שכן. על דרך הניגוד עמוכמתכתבלהיתפס 

                                                 
,   אך נדמה לי, מבליטה בשיר את כותרתו האירונית ואת אשליותיה הרומנטיות של הסבתא) 53' עמ, 1996(תמר רודנר  298

 .שצלחו דווקא בשל תמימותה, שראוי להבליט גם את ההערכה הרבה למעשי הסבתא
: מתוך" עת לעשות שירים: "השירים, לדוגמה, וראו, מצויה לא מעט ביצירתו של אריה סיון' כוח הנשי'ההערכה הרבה ל 299

 – 28' עמ, 1989, כף הקלעבתוך " חיבור"; 49' עמ, 1986, חיבוקים: בתוך, "לנשים"; 8' עמ, 1984, לחיות בארץ ישראל
 .67' עמ, 1998, דייר לא מוגן: בתוך" על הבוקר"; 30
 – 35' עמ, "שכרון אידיאליסטי: פרק ראשון: "ובמיוחד הפרקים, )1997(הציוניים ראו אצל אלמוג - על המיתוסים הלאומיים 300

 .288 – 252' עמ, "תבנית נוף מולדתו: פרק רביעי"; 131
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, נפתח בתיאור אירוני,  בן שני הבתים, השיר.ניוון והתפוררות, תיאור תהליכי שקיעהזאת באמצעות 

 ,מכוניות- שלדי:/ צומחת צמחיה שפלה/ על מגרש של גרוטאות": 'האדמת המריב' של , במיוחדמנמיך

כזירה של  מתאר את המגרש ביפו בית הראשוןהמשך ה). שם (."ומזרנים מתפוררים/  הערביםִמיֵמי

הפעילות המינית . עריש- מאל)ערבים ( פועלים לבין,)מן הסתם, יהודיות (זונותקיום תאוותני בין -דו

   ).שם ("ֻאְמִצָּיה ַמְרֶחֶׁשת"על  להתהפכות בשר ,באופן דוחה למדי,  כאןההאינטנסיבית במקום מדומ

אפר מדורות וגחלים "המנומרת בודוחה  יצריתיאותה טריטוריה  ש,בבית השני בשיר מסתבר

  עשבים רמוסים.)שם ("החמור ועוד מיני חוחים-ִלירֶֹקת/ בתי גידול" משמשת גם ,)שם ("שנאכלו

כל אלו .  של מגרש הגרוטאות ביפו בתוך המציאות השפלה והדורסניתומםקיעל בה להיאבק מנסים 

תיאורי שמשמעותה האלגורית ניבנית מתוך האינטנסיביות של ,  של מציאות ירודהטקסט-אינטרמבנים 

ומסיים סיון את השיר בטורים . 'מוסריים וכו, בוטאניים, פיסיים: הניוון וההתפוררות במישורים שונים

על הזכות / כל העשבים הנרמסים האלה/ המאבק שהם נוטשים/ ודע מה אכזרומי י: "הבאים

עיר בעלת רקורד , סיון בוחר דווקא במגרש גרוטאות ביפו). שם (."התאווה הזו/ -בחלקת ,לחיות פה

ערבי על -  היהודי הסכסוך לא רק את,כדי לשקף באמצעותואולי , ערבים-היסטורי עשיר של יחסי יהודים

 , ואולי במפעל הציוני בכללותו,ראציה ושקיעה ביחסי שני העמיםלרמוז לסוג של דגנאלא גם , המקום

   .301 המפואר ההיסטורילעומת העבר

" ארץ מגדלת" דומה נוקט אריה סיון בשיר הפותח מחזור שירים קצרים בשם תחבולת התכתבות

 :באמצעות האותיותהמחזור הוא בן שלושה חלקים המופרדים זה מזה ). 16' עמ, 1994, גבולות החול(

 עם תורת האישיות הפסיכואנליטית מיסודו של זיגמונד פרויד שלושת החלקים מנהלים דיאלוג. ג, ב, א

איד , אגו: של הארץ ושל יושביה' אישיותה'את שלושת מרכיבי , במשתמע, ומייצגים,  )1939 – 1856(

ארץ לא שקטה / זיכרונותאשכולות בשלים מ/ ארץ מגדלת פרא". א: וכך נפתח השיר. אגו- וסופר

 הקיום הלאומי של ." של עננים עביםִּבְׂשִמיָכהובחורף / שמים למעלה מראשה/ נרדמת מכוסה

, הארץ מגדלת גידולי פרא. פורת הצמיחהאבאמצעות מט) שוב(, סטיתאבנימה סרק, ישראל מיוצג כאן

- כרונותיה הלאומייםזי  הנשענים על - השיר השני במחזור  כפי שעולה מן -אלימים ושתלטניים 

העבר המדומיין השליט בתודעתם של יושבי הארץ הופך לאידיאל רגולאטיבי המנחה את . היסטוריים

המחיר שהארץ משלמת על כך הוא שינה לא שקטה המנסה . התנהגותם הברוטאלית של יושבי המקום

בים המרחפים סיום השיר הוא בעננים ע. להסתתר מתחת לשמיים בהם היא מתכסה עד למעלה מראשה

  .אינם מבשרים טובות, ומן הסתם, מעל לראשה של הארץ

,  הקולקטיבי של ההוויה הישראליתמודע-לאמעלה אל פני השטח החשופים את ההשיר השני במחזור 

החוזר ומתממש גם ריב הרועים טיב המיתי המקראי הידוע של אאלא שהוא עושה זאת באמצעות הנר

מים : לשני מרכיביו' חיים-מים'ג באמצעות פירוק הצרוף הכבול  המקאברי בשיר מושממדה. 302בהווה

                                                 
, המשחזר) 2008, ח"תשס, ספרי חמד; אחרונות- ידיעות: אביב- תל (אני'אחוזת דגעם ספרו של אלון חילו , למשל, והשוו 301

 .עשרה-  של יפו  בשלהי המאה התשעיטוקראטאת העולם האריס, בדרגה זו או אחרת של מהימנות
המשבח את מלאכת החשיפה והפרוק של התשתית המיתית שמבצע סיון בחלום ) 2001(וראו בעניין זה עמדתו של אופנהיימר  302

לשכתב אותה ואף להוסיף עליה נדבך , וכאן בא תורו של המשורר להתערב ולחשוף את התשתית המיתית של המציאות: "הלאומי
  .הנדבך השונה מוצא את ביטויו בשיר השלישי במחזור". בתכליתשונה 
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בו החזק מגרש את החלש , ריב הרועים העתיק על מקורות המים הופך בשיר למאבק לחיים ולמוות. וחיים

  .וודאי-ח אותו אל מדבר מותו הכמעטושול, מאדמותיו

  

  .ב

  בארות-במרתפי התודעה כמו צל

   רועיםַמִּכיםרועים : עוברת חרדה

  על בארות המים במדבר 

  והחזק מוריש את החלש ומגרשו

  למצוא לו מים וחיים

  .אם ובאשר ימצא

  

גם כאן מתורגם . בפעולתו) או המצפון(מתאר בלשון ציורית את האני העליון , החלק השלישי בשיר

 ).שם (" הפטישים פני אלהיםְמַרְּקִעים/ העליון-בחדריו של האני": המצב הלאומי למרחב תודעתי

או מדריכים , הגומלים ליוצריהם כמעשיהם) הים מופיע כאן כלשון רביםאלו(והים אל הוא האגו- סופרה

אלוהי המים "ואילו , " אשם בבשר עובדיוִמְכוֹות/ אלוהי האש צורב": אותם לתקן את דרכיהם

עים המקום נתב-בני, לשון אחר). שם ("כמי הים/ להיות כמי הנחלים או טוב מזה/ התובע ממאמיניו

  .303הים-או אף זו של מי, להמיר את נוקשותם האכזרית ברכותם של מי הנחלים

אדמת מריבה וריב הרועים על בארות המים  -וטיבים חוזרים בשירתו של סיון גרסה נוספת לאותם מ

סיה המיתית או מרמז על הפנטששמ, )24' עמ, 1998, דייר לא מוגן" (אחרית הימים"בשיר נחשפת  -

 אודות אגם עצום של מים מתוקים המצוי ,אגדתית-ספק-מדעית- ספק,יר מעלה היפותזההש. הנרקמת בו

שהזיכרון האנושי " , קדומות מאד, גשומותבתקופות, כך סיון,  מקורם של המים.מתחת למדבר הנגב

,  שאלו גם המים שמשה,מקרא סיון מעלה את ההשערה- חוקר- כפסיאודו). שם (''מבול'סימן אותן כ

אלו ; )7 -  1, ז"י, שמות( מן הסלע עבור בני ישראל הצמאים במדבר ,כביכול, הוציא ,מןרועה צאן מיו

  )שם( ". בהּוְלִהָּכֵבׁשלכבוש ": ישראל להגיע אל הארץ היעודה-  שבזכותם הצליחו בני,המים

 מצוי איננו, שכמובן, יתי של השיר האמ מרמז על ייעודו)מבין שלושה(סיומו של הבית הראשון 

 שתתווה את מקום הקידוח אל מי ,בבית השני מדמיין המשורר קרן לייזר. הפיאגר-ידרובתחומי הה

/ ישובים מחורבנם של קודמיהם/ ולא בנו עליה/ אדם- בניֲחָמדּוהָ דרך אדמה שמעולם לא ": התהום

ולוחמים מתכופפים לרחוץ / רועים נהרגים על בארות/ אשר אין בהם תמונות/  צינור במיםָיבֹוא

, מעורב,  ומלחמות אכזריות על מקורות המיםנישול,  הקדום של כיבוש העבר המקראי".את ידיהם

תמונת הסיום של הבית מעל . ברמזים לעוולות פוליטיות של הכיבוש במציאות זמננו, באופן מובלע לפחות

  .304מרחפת עמדתו המוסרית של המשורר בגנותם של הלוחמים הרוחצים בניקיון כפיהם, השני

                                                 
): 1981 ( אישרוריםבשירי, למשל, ראו,  מערסלת בשירת אריה סיוןתעל היות מי הנחלים ומי הים סמל של רכות אימהי 303

 וכן בשירים ;)65' עמ" (מדוע לא"; )62' עמ" (בעצלתיים הגלים"; )50' עמ" (שוב ברחובות ההם"; )39' עמ" (ערשי בים"
 .נוספים

ביתר , על כך. שאיננה אופיינית לראשית דרכו הפואטית, ביחסו של סיון ללוחמים' הסלמה'בהחלט ניתן לראות כאן סוג של  304
 .בפרק הבא של חיבורי, פרוט
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 שפע ,שפע של מים לארץ היבשה הזו: י בחיזיון שהוא ספק אופטימ)הבית השלישי(שיר סיומו של ה

 ברוח המבול המעניש  נוראליפטיאאפוק ספק תיאור ,שישים קץ לריב הרועים המתמשך על מקורות המים

והמים יעלו ויכסו את ": )11, ו, בראשית(" ותימלא הארץ חמס"בבחינת , את בני האדם על חטאיהם

  ."305אחרית הימים/ יתכן שזה יהיה סוף ההיסטוריה./ כל הארץ

. )22' עמ ("ל"בעקבי חז" בשם דייר לא מוגן נוסף מתוך  בשיר אריה סיוןלאדמת המריבה נדרש

  : קצרצריםהבתים העשר -  בן שלושה,וכך נפתח השיר

  

  ,ְיַחְּלקּו, שנים אוחזים בטלית

  .פוסקים חכמנו

  

  ,לאותה טלית, ֵמםואם תקדים לה 

  לך מטליתתצא 

  שהיא בלשונם

  .כברת אדמה, גם ארץ

  

כדי , )'א',  אבבא מציעא" (שניים אוחזים בטלית: " את אחת המשניות הידועות בתלמודסיון מגייס

-ערבי על אדמת ארץ-סכסוך היהודי מחייב לפתרון הפוליטי של פשרה ביפרוגרמאתלהעניק מעמד 

מטלית פירושה גם סחבה כאשר , ''מטלית'' ל''טלית'' דמיון צלילי ביןמיוצא סיון ,  בלשוןכדרכו. ישראל

הדמיון הצלילי מוליך אותו הרחק מעבר למחשבה הפוליטית  .306)שושן- מילון אבן(וגם כברת ארץ 

מטליות מקופלות היטב בידי כל אחד מן הצדדים - והוא רוקם חזון ציורי של שתי ארצות,המיידית

, גבעות ואגמים, וכרמיםבדמיונו הפיוטי לעבר שדות פליג מסיון ) שם( ".על פי דרכו" כל אחד, לסכסוך

אלא . המריבה- לשים קץ לסכסוך על אדמתו  להיפרד כדי,'מתקפלים'בתים ורחובות ועוד פרטי נוף 

/ ומעל כל אלה הרוחות"    "אויבים ואוהבים, העצמות היבשות /ומתחת לכל אלה השלדים"ש

ולצורך זה , המחודשת' לוקהתכנית הח'ת הסכנות האורבות להמשורר מעלה במרומז א) שם( ."ְמַסְכְסכֹות

אלא שהפעם , פורה לקורבנות הסכסוךאכמט, )ז"ל, יחזקאל(את חזון העצמות היבשות ) שוב( מגייס הוא

 של רוחות אל הרוח מיועדת למנוע את חזרתןפנייתו . בקשתו הפוכה לחלוטין למתרחש בחזון המקראי

   :  בין הצדדים הנציםהעבר המונעות את אפשרות הפיוס

  אל תעלי עלינו, ִּתְפִחירוח אל 

  ִּתִּלים אבק ַעְלעֹוֵלי

  

  תני להן, אל תגעי בעצמות האלה

  לנוח בשלום

                                                 
, יאמהפרנסיס פוקו,  סיון עושה כאן שימוש אירוני  בכותרת מאמרו המפורסם של המומחה לכלכלה פוליטית, ככל הנראה 305

 National:  השמרני- בכתב העת, 1989בקיץ , שראה אור, )?Francis Fukuyama:The End of History" (קץ ההיסטוריה"

Interest  . ליברלית- דמוקרטית- המאמר מבשר את ניצחונה הסופי והמוחלט של הפראדיגמה הקפיטאליסית .  
בהקשרים מסוימים מופיעה המטלית . חלק מדבר. 2 סחבה .1- יש לציין שמילון אבן שושן מגדיר מטלית כ, למען הדיוק 306

 ככברת אדמה 
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מנוחת  כדי לתת סיכוי ל,ותפילת האשכבה נקטעת בסיום השיר, מהדהדים הטילים ''תלים''מאחורי ה

  .מוותמשכב של  שאיננה, שלום

אגדה "בשיר  מתגלה ,המכלה אותו  הישראלי משיני הסכסוך הלאומילהציל את עתיד הקיום ניסיון

- חוזר המשורר להתבונן באופי החיים בארץבשיר זה. )13' עמ, 1998 (דייר לא מוגןבספר " בהמשכים

במעין ניסיון , מפרק את המיתוסים הגדולים המניעים את חיינו ומשכתב אותם, כדרכו, סיון. ישראל

 מידה רבה של הומור ונועזות מגייס סיון בבואו לשחזר את .הטמון בהםלנטרל אותם מחומר הנפץ 

  ". אגדה בהמשכים"בשיר , אנשי העליות הראשונות, מפעליהם של החלוצים

בהם איכר עברי ) שם( "אותם כרוזים אגדיים בהוצאת הקרן הקיימת"פתיחת השיר משחזרת 

טקסט בשיר מבוסס -האינטר(עולם ת לעל רקע שמש שאיננה שוקע,  ובחיקו שק של זרעיםהולך בשדה

שואל , ומה אם). כבר בראשית המאה העשרים, ל"שהוציאה קק,  החקלאייםעל סדרת ציורי התעמולה

 מעצמת החום והחיכוך - כביכול , ומאמץ פוזיציה ליצנית, ר בשי,מבין שלשה,  בבית השני-המשורר 

ואלו ייקלטו ,  אשר בשקםיתערב בזירעוניוהזרע שייפלט ממנו , יזדקף אברו של האיכר המיתולוגי הזה

  ). שם (" דגןֶׁשֵריָחםילדים של מיתוס "הרי באביב יצמחו לנו ? ברחם האדמה

-חצי- יווניים- בבית השלישי ממשיך המשורר וטווה את האגדה שלו ומצרף לעלילה קנטאורים חצי

ד לטבעם האלים של אלא שבניגו). שם (."ׂשָרִפיםורגליהם רגלי / ראשיהם ראשי אדם": יהודיים

והם מזמינים את ילדי האדמה , אלו של סיון הם ידידותיים וחביבים כסוסי פוני, 307המקורייםהקנטאורים 

  :לעלות על גבם

  

  ,הם אומרים לילדים, עלו עלינו

  נרכיב אתכם אל זמן שאין בו זמן

  אל ארץ שאיננה ארץ של בחירה

  בין החיים ובין המוות

  שהאדמה טומנת בעבור

  .ם לההנזקקי

  

ומעניק למילים  , )במובן של הארץ הנבחרת(' ארץ הבחירה'סיון מפרק כאן את הצרוף הכבול 

שהוא , תסיה המיתיאהפנט. משמעות ליטראלית מצמררת של בחירה בין חיים למוות עבור צעירי המקום

-את האי "אך יש בה אמירה עקרונית החושפת,  למציאות החיים בישראלאיננה פתרון פוליטי, מציג בשיר

משיכתו של סיון אל העבר , יתר על כן) . 2001, אופנהיימר" (אנושיות של הבחירה שמדובר בה

.  אין פירושה תמימות או היתממות,"זמן שאין בו זמן"ואל ,  של המקום308ההיסטורי או המיתולוגי

אלא , ון באור אירוני את חזון אחרית הימים של סי,אמנם, היסודות האגדיים מאירים, נהפוך הוא

, שבמקביל הם מאפשרים למשורר לנתק את מציאות החיים והמוות בישראל מהקשרה הלוקאלי המצומצם

  . רחב הרבה יותרזמני ו-עלאוניברסאלי -ולתת לעמדתו תוקף מוסרי

                                                 
 ).209' עמ, 2005( של אבניאון הלקסיקון למיתולוגיההתוך ' קנטאורים'הערך , וראו 307
 .וכן בקבצי שירה נוספים, )1998 (דייר לא מוגןכולו בספר ' ידי הורי'מחזור השירים , וראו 308
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   ועוד סיכום :סיוןאריה  ביצירת טקסטואליות וזהות מקומית-אינטר 4.5

  

רתו של אריה סיון הולכות טקסטואליות ביצי-רהזיקות האינט, בפרק הנוכחי, כפי שהראיתי

 כחלק ממהלכי ההתפתחות ,כל זאתו ,נפח תרבותי עשיר, בהדרגה, וצוברות, ר לספרמספ, ומתגוונות

 ,יצירתו של סיוןבתקופת הראשית ב,  של המהלךתחילתו.  בכתיבתו של המשוררהפואטית והתמאטית

 בעיקר את תיאור גבורת הלוחמים  המשרתות,)ובניושאול  ( בדמויות מקראיות, למדישימוש דל ומוגבלב

 גם דמויות מן מתווספות אליהן בשלב הבא .)רחל ( או את הקינה על נפילתם,במלחמת השחרור

הדמויות המקראיות  ( של סיון הכנענית ביצירתו המגמהכחלק מן ,ישראלית הקדומה- המיתולוגיה הארץ

  .309)חמן, עשתורת, וז תמ:יםים וכנעני אלילים בבלי ובצדן,הגר ורחב

, אברהם: ך"מן התנוארועים  של דמויות מגוון רחב בהרבהנתעשרה שירתו של סיון ב ,בשנות הששים 

 דמויות מן  גםשיריובמשמעותי  נטלו חלק ,בנוסף .דוד ועוד, שאול, שמשון, משה, לאה, יעקב, יצחק

בידול וייחודיות  של המשורר בצוןאולי כחלק מן הר, מרים המגדלית, מריה, ישוע, יוחנן: הברית החדשה

נמנעו ש, ואחריםדליה רביקוביץ , יהודה עמיחי, דוגמת משה דור, בהשוואה למשוררים בני דורו

, גם אריה סיון, וכמובן, נתן זך, פנחס שדה( או מיעטו בה, המקורות הנוצרייםטקסטים מן  עם התכתבותמ

עבור אריה סיון הבחירה בקאנון , 310)צירתםלמקומם של מוטיבים נוצריים בי באשר , דופןיצאו יהם

שכן כמו המקרא , ביצירתוהיא גם חלק מתהליכי גיבוש הזהות המקומית , כמקור תמאטי לגיטימי, הנוצרי

היא חלק מן , בתקופת בית שניברובם תרחשו המתוארים בה השהאירועים , גם הברית החדשה, לפניה

-  וכלשונה של קרטון.ישראל-לוגית והתרבותית של ארץהארכיאו, ההיסטורית, הגיאוגראפית הביוגראפיה

החוויה המכוננת של המשורר הישראלי ביחס לברית החדשה היא סוגיית ): "12' עמ, ו"תשס(בלום 

   ."המקומיות

משנות השבעים ועד לראשית המאה , ארבעים פניםהקבצים שהופיעו אחרי ,  קרי,מכאן ואילך

 טקסטים וזו התכתבה עם, טקסטואליים ביצירתו של סיון- האינטרהחומרים מאד  והתגוונו הלכו,הנוכחית

קדומה העברית הספרות ה, תפילהה, תלמודהמשנה וה, הברית החדשה, ך"תנה:  והמיניםמכל הסוגים

, פולקלורספרות ה, ילדיםהספרות , קאנונית-לאהספרות ה, היסטוריתהספרות ה, עולםהספרות , חדשההו

ככל שהונמכה לשונו של סיון לעבר , זאת ועוד .ה והאלקטרוניתהעתונות הכתוב, תגמים וכןפה

עד , טקסט ביצירתו-האינטר, באופן פרדוכסאלי, כן נתעשר, הפרוזאיזמים המאפיינים את סגנונו הבשל

                                                 
, בשלושה" (רחב"כדאי להשוות את שירו ', מוקדם'טקסטואלי בכתיבתו של סיון ה- כדי להמחיש את דלות השיח האינטר 309

שני ). 25' עמ, 1953 (שירים בבוקר בבוקר בספר באותה שנהשראה אור , של אמיר גלבועבאותו שם עם שיר ) 37' עמ, 1953
פורצת דרך , מודרניסטית- יסטית'מאזאלא ששירו של גלבוע הוא חגיגה אי, השירים מעמידים במרכזם חוויה ארוטית של התבגרות

לפסיפס של , טקסט מפתיע ורב ערוצי המקשר בין זמנים ומקומות שונים-המייצרת אינטר, בשירה העברית של דור המדינה
וממנה לרחבותה , דמותה של רחב הזונה, דרך חומות יריחו הנופלות, מימי הילדות השובבה בבית הכנסת, תמונות סוריאליסטיות

ממנה , רטושית- באותה העת שבוי עדיין סיון בכבלי הפואטיקה האלתרמנית. ושטפו של נהר הירקון) ארץ ישראל(של הארץ 
  . ישתחרר ויפרוץ לדרך עצמאית רק כעשר שנים לאחר מכן

לדמויות נוצריות ולמוטיבים ). 2009(בלום -על הברית החדשה כטקסט פראדיגמטי  ביצירתו של נתן זך ראו אצל קרטון 310
החיים למשל ברומן האוטוביוגראפי , )1994 – 1929(ים מקום של כבוד  גם בכתיבתו של הסופר והמשורר פנחס שדה נוצרי

 ).1957 (כמשל
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מירון ; 1989, הירשפלד(טקסטואלי למייצג המובהק ביותר של הפואטיקה שלו - להפיכת השיר האינטר

  ).1992, ושביט

 ביצירתו  ורעיוניתאחד השירים העשירים ביותר מבחינה סגנוניתבאמצעות  זאתמגמה ש ניתן להמחי 

טקסט -מפתיעה באיטראך היא , לחלוטיןפרוזאית   אמנםיאההארוכה כותרתו ש, זהו שיר .של סיון

)" שיח- תלת(כץ -תקוה ונסחפה עד פרדס-נניח שאופליה ירדה לירקון בפתח: " שהיא מייצרתהססגוני

טקסטואלי - הרעיון האינטרממחישה את כבר כותרת השיר דומה כי ). 33' עמ, 1981 ,אישרורים(

בין : מקומות שוניםו מזמנים' טקסטים'צפוי בין - מחברת באופן לאהיאבאשר ', הכל טקסט'הרדיקאלי של 

, קספירית הקלאסית הש של הטראגדיה לבין דמות בדיונית ידועה מעולמה,טריטוריות ישראליות מקומיות

  .במשלבי לשון רחוקים מאד זה מזה,  תרבותי-רב "שיח-תלת"ינן לבין שלש דמויות המבנות וב

כלשונו , המשורר מביא. מצד שני,  לחלוטיןהזויהו, מצד אחד , תמונה ישראלית מאד,במוקד השיר

של  לנוכח גופתה ,לגי לשוןיע ו)שם (''פשוטים אנשים"שיח המתפתח בינו לבין שני -  תלת,כביכול

מצאה , כזכור. 311כץ- בשכונת פרדס הצפה בירקון המלטגיבורת מחזהו הנודע של שקספיר, האופלי

כדי לקטוף פרחים , לאחר שבשגעונה טיפסה על עץ ערבה שלחופו, את מותה בטביעה בנחלאופליה 

המשורר בתגובה מנסה ו, כך נפתח השיר !"איך צפה בירקון, ירית הזאת הפריֵּתֶרא ".)?התאבדות(

ובתגובה לספקנותם , )שם ("היא חלולה"כיוון ש,  שהדמות צפה, המקאברי בחיזיוןצופיםני השלהסביר ל

כל , רוצה לומר נשרף לה כל הלב/ ,זאת השאלה, זה לא פשוטו כמשמעו, בחייכם": הוא מוסיף

   ).שם(" הרגשות הלכו אצלה

 מרתק פואטי- רסדיאלוג אאל המציאות הישראלת המדומיינת מולידה השקספירית העברת התמונה 

המתים  להנציח את ,עדין היד,  סביב שאלת יכולתו של המשורר'האנשים הפשוטים'בין המשורר לבין 

אם נראה אותה גם כמשקפת ,  מעניינת במיוחד,מפי העם הבאה ,ספקנות זו . אותס במלוא יופייםרולשמ

-פוסט, טקסטואלי-נטרכמהלך אי, נעמיד אותה אם ובמיוחד, ובתרבות העברית חילופי נורמות בספרות

, החיים-מוטיב המתיםכניגוד ל ,למשל(שירת ההנצחה  של הנופלים במלחמת השחרור אל מול , מודרני

וכך מסתיים . )של גורי" הנה מוטלות גופותינו"בשל אלתרמן ו'' מגש הכסף''כפי שהוא מוצא את ביטויו ב

  :השיר

  

  ,יש לך יד עדינה, אתה כותב, אתה סופר

  , אותה כמו שתופסים תמונהנראה אותך תופס

  ,עוד צעירה, היא עוד יפה, לאט-מושך לאט

  )שם(.                       לא לקלקל את הסחורה, לא לעשות לה שום דיפקט

  

כהגדרתו ,  ביכולתו לייצר טקסט פוליפוני אותנטי,בין היתר, היא, ולא רק בשיר זה, גדולתו של סיון

לא ריבוי דמויות וגורלות בעולם " ):10' עמ, 1978(דוסטוייבסקי של באחטין בהתייחסו לרומאנים של 

                                                 
 .תרבותית- שהפכה לסמל של נחשלות חברתית, ברק-גן ובבני-אביבית הגובלת ברמת- שכונה תל, כץ- פרדס 311
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אלא דווקא ריבוי תודעות שוות זכויות ואתן ...אובייקטיבי אחד לאור תודעתו האחת של המחבר

  ."לאחדות של אירוע כל שהוא, התמזגות- תוך שהן שומרות על אי, המשתלבות כאן, עולמותיהן

, סגנוני גרידא-לשוני ואיננו, טקסטואלי- פניםבנה השיר איננוטקסט שמ- עיקרו של האינטר, זאת ועוד

התלת שיח  שכן .פואטיות ארוכות שנים- המתכתב עם מסורות ארס,הגותי-רעיוניטקסט -אינטר זהו

 משולי החברה האנשים הפשוטים בין המשורר לבין שני , בשיר אינו זה הנרקם בגלוי והמשמעותיהעמוק

 על ידי  בשירהמיוצגת ('מציאות'ה, המשורר וי במשולש הקלאסי שביןאלא זה הנרקם בסמ, ישראליתה

ידי - עלהן  ו,על ידי הדמות השקספיריתהן  , כאןהמיוצגת (והאמנות) כץ- מפרדס"אנשים פשוטים"שני 

  ).הנזכרת בטורי הסיום של השיר" תמונה"ה

 אדוניסמן הרומאן הנבנה ביצירתו של אריה סיון לקוחה ומורכב טקסט עשיר -דוגמא נוספת לאיטר

- אך מותיר עדיין מקום לדגשים אינטר, בפרקים הקודמים, בהרחבה, אמנםשטופל  (,)1992(

' ממשית'שכן אין מדובר בדמות , רומאן היא תמוהה כשם לאדוניסהבחירה בשם ,  לכאורה.)טקסטואליים

במובנים , מגלם אותו שזכריה יולין ,למרות העובדה(ואף לא דמות משנית , לא דמות ראשית, יצירהמן ה

 , הוא אידיאה מכוננתאדוניס; איננו דמותכלל אלא שאדוניס  .)כפי שהראיתי בפרק הקודם בחיבורי, רבים

 ,עיונימבנהו הרשכן כל , Kristeva) 1980 (בהלשונה של קריסט כ,טקסט- או אינטר,או מבנה עומק

 מחזורי של היעלמות מעל פני שעיקרו מהלך,  של הרומאן סובב סביב המיתוס של אדוניס,האלגורי

 את  לא רקוממשמע,  עצמומופיע בכמה גירסאות ברומאןסיפור ה; האדמה וחזרה אליה בצורות חדשות

  .חושף את מבנה העומק האידיאי ביצירת סיון בכללותהגם אלא ,  עלילתופרטי

 כפי .חיבורי איננו עומד בפני עצמו ב, ביצירתו של אריה סיון,טקסטואליות-ודאי שהדיון באינטר

 של סיון ביצירתו' מקריות'ות המכוונות או החלקים ניכרים מן ההתכתבוי ,הנוכחישהראיתי במהלך הפרק 

לביוגראפיה הממשית או המדומיינת של ה של זהות מקומית הקשורה בטבורה  וגיבושהעות בעיצובימסי

,  מאפייניה הגיאוגראפייםעל, בשלמותה או בחלקים ממנה ,ישראלית- לטריטוריה הארץכמו גם , המשורר

  . ועודהתרבותיים, הפוליטיים, החברתיים, ההיסטוריים
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                                                                           סיון ביצירת אריה וזהות מקומיתהפוליטיק, אידיאולוגיה: פרק חמישי

                                               And death shall have no dominion  

                                                             Dylan Thoma                

 

' פוליטית'וה' גיתאידיאולו'שכן שירתו ה, עומד הפרק החמישי בחיבורי בסימן קודמו, במובן מסוים

באשר היא , טקסטואלי מובהק- של אריה סיון נושאת ברובה אופי אינטר)  להלן, על משמעות המרכאות(

, המקרא, ההיסטוריה, מתכתבת לצרכיה עם מגוון רחב של טקסטים מילוליים וחזותיים מתחומי הספרות

אלא שבמובן . בה והאלקטרוניתהפולקלור העממי והעתונות הכתו, התיאטרון והקולנוע, האמנות, התלמוד

, אם הפרק הרביעי בעבודתי התמקד,  שכן. לקודמובניגודעומד הפרק הנוכחי , ואולי אף עמוק יותר, אחר

 זהות טקסטואליים לצורך עיצובה וגיבושה של- אינטרשימוש שעושה יצירת סיון בחומרים ב, כאמור

תמקד  מ, המקומית ביצירת אריה סיוןעיקר עניינו בזהות, שאף הוא, הרי שהפרק החמישי, מקומית

   .בפרט, פוליטית-אידיאולוגית-והמציאות החברתית,  בכלל,מציאותבין הבקשרים שבין הספרות ל

מן , כלומר, mimesis)(מימזיס אל ה)  osmosis(אוסמוזיס  את המבט מן ה הפרקחזירמ  לצורך זה

, )170' עמ, 1985, פורת-בן" (ל טקסטיםאו בו זמני ש\שמקיים טקסט נתון עם קורפוס קודם ו"היחסים 

פוליטית מובהקת -ות ציבוריתאל היחסים שמקיימת יצירתו של סיון עם אירועים ממשיים בעלי משמע

שאף הללו הם בבחינת , שתמצא גם אוזן קשבת בחיבורי, מודרנית-מיד תעלה הטענה הפוסטש אף(

  ).ן להם גישה ישירה לתודעתנוואי, המתוווכים באמצעות כלי התקשורת, מודלים או טקסטים

, במידה זו או אחרת , בחיבורי היא כי יצירות הספרות קשורות בטבורןהנחת היסוד של הפרק הנוכחי

 השתקפותן של תופעות ועל כן ראוי לבחון את, אידיאולוגיות ופוליטיות, חברתיות, לתופעות תרבותיות

  החמישיבפרקעיקר הדיון .  ביצירות הספרותכפי שהוא מגולם, החברתי) (milieu בתוך המילייה, אלה

 גם בהקשרים תחשפואך המגמות הביקורתיות ביצירתו נ, ערבי- יחסו של סיון לסכסוך היהודינסוב על

  במוקד הפרקפוליטית של סיון עומדת- ידיאולוגיתהא שירתושלא רק ,  אדגיש עוד.  נוספיםחברתיים

והם קשורים ,  לשערך רקשאת זמן כתיבתם ניתן, ןשחיבר סיו, מחזות מן האלא גם שלושה, הנוכחי

  . פוליטית ביצירתו של אריה סיון-חברתיתבברור למחאה ה

   

   דברי מבוא: ספרות וחברה5.1

  

עסיקו את ההוגים היווניים שה, שאלת הקשר בין ספרות לחברה עתיקה היא כמו השאלות

 :וזו הספרותית בפרט,  בכללהאמנותיתבדבר טיבה של הייצוגיות ,  דוגמת אפלטון ואריסטו,הקדמוניים

עד כמה מצליחה היא לחשוף ולהאיר תהליכים  ?ספרותי-  את העולם החוץמשקפת הספרותבאיזו מידה 

 הערכים הנהוגים לבקר או לאשש את תוקפם שלהאם תפקידה הוא ? חברתיים ומגמות היסטוריות

 כפי - המשוררים ממדינתו האידיאלית ש עלאת גזירת הגירו, כידוע, בעוד שאפלטון גזר. ועוד ?בחברה

ניתנים להשגה אך ) אסתטיהשהוא גם (בטענה שהאמת והטוב העליון המוסרי  - פוליטיאהשצייר אותה ב



  219

  המציאותנה את כפי שכי',חיקוי מדרגה שלישית'ולא באמצעות , ורק באמצעות התבונה הטהורה

 כלפי , ואף מחייבת,ה סלחנית הרבה יותר נקט גיש אריסטוהרי שתלמידו ,יצירות המשורריםב המשתקפת

 על פני  והסדר בטענה שדווקא הייצוג המימטי מסייע בידיהם להשליט את הצורה,הטרגיקונים של זמנו

   .312מורפי של המציאות-האוהחומר הגולמי 

ורק ,  ואריסטו שהעסיקו את אפלטון, בני זמננו אינם פטורים מן השאלותגם חוקרי ספרות

 של מודרני-פוסט הודאי שכך הוא בעידן;  רבה במידה שינתה פניההם נוקטיםהטרמינולוגיה ש

אלא שגם מערכות תיאורטיות חדשניות אין  .תרבות וחברה, הידע התיאורטי אודות ספרות' התפוצצות'

-  הפוסט, שהשיח,דא עקא. הסבוכים שבין ספרות לחברהלהכחיש את הקשרים ,  ברצונןגם אין, בכוחן

 ורואה ,טה עוד לבודד את הספרות מטקסטים אחרים בעלי השתמעויות חברתיות מובהקות אינו נו,מודרני

 .אידיאולוגיות ופוליטיות,  תרבותיותלתופעות, ורה זו או אחרתבצ, בהם קורפוס של טקסטים המקושרים

משנת   ,' רוברט הודגסטרוקטוראליסט- התיאורטיקן הפוסטמצוא בספרו שללכך ניתן לדוגמא מובהקת ו

1990:Literature as Discourse  :  Hodge  Robert שיחמה של הספרות כהבוחן את מקו 

)(Discourse,313בעדם משתקפים תהליכים חברתייםו,  בין יתר הטקסטים שמיצרת החברה:  

  

"…social processes that flow through and irresistibly connect 'literary' texts with 

many other kinds of texts, and social meanings that are produced in different ways 

from many social sites"
    

  

  משמיענוים אחרים חברתייםמודל הספרותי והדיאלוג שהוא מנהל עם דברים אודות ייחודו של השיח

 שבין ,יםבמחקריו אודות הקשרים הסבוכהידוע , ד גרשון שק,חוקר הספרות העבריתו פורתריון הסוסטיה

ספרות אינה משקפת : "הוא טוען ,1993משנת , כאן ועכשיו,  אז–ספרות  ובספר .ספרות לחברה

, (Wolfgang Iser)  של וולפגנג איזר הידוע את ספרומגייס  ואף,)15' עמ" (במישרין מציאות חברתית

 של שוכללכדי להעמיד מודל מ, The Act of Reading,  1978בשנת , בגירסה האנגלית, שראה אור

זר מדבר על מערכת יחסים מורכבת בין מודלים של יאי: ")'החברה'או  ('מציאות' להספרותבין שיחסים ה

או כאירגון מחודש של שיטות חשיבה , המודל הספרותי כהשקפת עולם. מציאות לבין מודלים של ספרות

כמו , ירגון שונות שלהןנתון במתח מתמיד עם תדמיות אחרות של המציאות וצורות א, ומודלים חברתיים

 במאבקה על רכישת דעת הקהל מנסה הספרות .ספרי ההיסטוריה, כלי התקשורת האלקטרונית, העתונות

אמין יותר מהמודלים המשוערים הקיימים בדעת , כי המודל שנוצר באמצעות המבדה שהיא בונה, לשכנע

   314".הקהל

  

  

                                                 
  .42 – 27' עמ, 1999, וראו על כך בספרו של אברהם עוז 312
313 Hodge, 1990, p. viii 
  .16 – 15' עמ, 1993, שקד 314
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  ספרות וחברה בראי המרקסיסם 5.1.1

  

) 13' עמ, 1992(כך ננסי עזר ." פוליטית- ירה תרבותית מונחת תשתית חברתיתביסודה של כל יצ"

, יהושע. ב.  א: כולו לניתוח ספרותי של רומנים משל בכירי הסופרים העבריים בישראלבספר המוקדש

יחודו של הספר י. מהיבטים אידיאולוגיים ופוליטיים, נר- ויצחק בן, חיים באר, יהושע קנז, יעקב שבתאי

תיאוריה על ה עזר  נשענת,לצורך הניתוח הספרותי.  בהם הוא עושה שימוש החדשנייםי המחקרא בכלהו

 הידוע Frederic Jameson) (יימסון' גפרדריקהתרבות האמריקאי ו חוקר הספרותשל טרמינולוגיה וה

) 7 'עמ, שם" (פתרון דמיוני" הוא ,יימסון'בעקבות ג, ן על פי תפיסתה הרומ.מרקסיסטית-בגישתו הניאו

  .והמנגנון הרטורי שלו משקף את האידיאולוגיה הנסתרת של מחברו, של הסתירות החברתיות הממשיות

יתר .  והתרבותמרקסיסטית בחקר הספרות- יחידה כמובן הנוקטת גישה ניאוה  החוקרתעזר איננה  

 בשורת לה העיקריים שנושאי מרקסיסטית הם- בעלי האסכולה הניאו בעשורים האחרונים כינראה, על כן

עניין מחודש החלו לגלות   בעולם המערביחוקרי הספרות והתרבות. 315חברההקשר בין ספרות ל

 של  בשנות השמונים מאדהתעצמה זו מגמהו , לאחר מלחמת העולם הראשונה,סבעמדותיו של קארל מרק

  אמנם לא העמיד בכתביו תיאוריה שיטתית לגבי מעמדה ותפקידה עצמומרקסקארל  .המאה העשרים

. על פי התפיסה המרקסיסטית הבסיסית היא לעולם אידיאולוגית, האמנות"אך , 316החברתי של הספרות

 יתר על .)45' עמ, 1999, אברהם, עוז." (העל היא משקפת את היחסים המעמדיים בחברה-כחלק ממבנה

 ,ותימחקר ספר, כלומר, ביקורת ספרות ברוח מרקסיסטיתבעקבות המחשבה המרקסיסטית נולדה גם , כן

   . לגווניה השוניםכלכלית- שבין הספרות לבין המציאות החברתית, האמיץשבדק את הקשר

מבעד לפריזמה   של אריה סיון הפוליטיות ביצירותיוגם אם עבודתי איננה קוראת, אשר על כן

שכאמור יש , המרקסיסטית-  הניאוהרי שהביקורת,  ודאי לא בגילוייה הרדיקאליים,דווקא, המרקסיסטית

כחלק מן ,  משמעותיתלתשומת לב ראויה , במחקרי  מסוים אמנם שימוש ובמונחיה יעשה,עדנה בימינולה 

  . שבין ספרות לחברה,המבוא לפרק הנוכחי העוסק בסוגיית הקשר הבלתי נמנע

 הוא אולי הבולט , - 1971Georg Lucacs (1885('  גיאורג לוקאץהונגרי-היהודי חוקר הספרות 

 יצירות  את אשר בחנו,במחצית הראשונה של המאה העשרים, מן הזרם המרקסיסטי, בין חוקרי הספרות

דחה '  לוקאץ.זמנם שיקפו את התהליכים החברתיים הגלויים והסמויים של פי האופן בו הן- הספרות על

ותופס את , המעמיד קשר סיבתי ישיר בין ספרות לכלכלה , כלשונו', המרקסיסם הוולגארי'אמנם את 

הוא מעמיד מודל של שיקוף ) 1951 (אליזם בספרותי הראך בספרו ,  לתודעתו המעמדיתהסופר ככבול

תוך דחיית , נוסח טולסטוי ובלזאק(ריאליזם , קרי, "טוטאליות הדיאלקטית" של המציאות על דרך הראוי

דינאמית אחדותית ובתוך תבנית ו, מעמדי-שיש עמו תפיסת הפרט בהקשר חברתי, )הנטוראליזם של זולא

שבסופן מעמד הפועלים , ותנת ביטוי לתהליכים ההיסטוריים הדיאלקטיים של מהפכות ומהפכות נגדהנ

                                                 
 ).11 – 7' עמ, 1992(וראו פרק המבוא בספרה של עזר  315
316 Eagleton,  1985 (1976), p.1 
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מקצה בניתוחו מקום ' לוקאץ,  יחד עם זאת.פוליטית- כלכלית- קומו הראוי במערכת החברתיתיתפוס את מ

   .317גם  להיבטים אסתטיים מעודנים החורגים מן הפראדיגמה המרקסיסטית

במחצית הראשונה של המאה , ו בתובנותיהם החברתיות הביקורתיותבלט', לצדו של לוקאץ

הרברט , הורקהיימרמקס , אדורנותיאודור  ( זו אירופאיתאסכולהבני . פרנקפורט  הוגי אסכולת,העשרים

 לבין תיאוריות בתחומי , בין רעיונות מרקסיסטייםמיזגו במחקריהם) ולטר בנימין ואחרים, מרקוזה

לצורך בחינה ביקורתית של האידיאולוגיות , הפילוסופיה ותורת הספרות, וגיהסוציולה, הפסיכולוגיה

ובאלה הנוגעות לקשר ,  האסתטיות בכללבלט בהערותיו, ביניהם. המניעות את ההמונים בתרבות המערב

 החיבור בין, לדעתו. Theodor Adorno (1903 - 1969 (תיאודור אדורנו, בין ספרות לחברה בפרט

שהרי .  מתוקף העמדה השוללת את הקשר הזהוקאדו, ליאסובאופן פרדוק, נמנע-בלתיוא ליריקה לחברה ה

 פוליטית- מן ההוויה החברתיתהמבקשת להתנתק, של השירה הלירית המגמה הבדלנית מה שמונח ביסוד

    .318חברתית מובהקתמחאה השירה  מבטאת ,למעשה, ובכך,  הוא סלידה מפני החברה,גסהה

, מרקסיסטית ה והתרבות לביקורת הספרותו בתרומתםאה העשרים בלטבמחצית השנייה של המ

-ניאו' וזכתה לכינוי , יותר בבחינת הקשרים שבין הספרות לחברה ומורכבתשהפכה גם למעודנת

שחקר את אופן , Lucian Goldmann )1913 - 1970 ( לוסיאן גולדמןההוגים הצרפתיים ,'מרקסיזם

, 319 בתוך יצירתושלה' תמונת העולם' ושל ה צמח מחבר הרומן ממנ'הקבוצה החברתית'השתקפותה של 

תלמידו פייר שבעקבותי צעד גם  ,Louis Pierre Althusser (1918 – 1990) לואיס אלתוסרכן ו

 ,בשאלת הייצור הספרותיגם שעסקו  ,סוציולוגיםשניהם  ,Pierre Macherey )1932 - (מאשריי

   . ממלאים בהקשרים חברתייםבהפרות והאידיאולוגיה המשתקפת ובתפקיד שהס

תודעה 'כ, וגיה הכוחני של האידיאולהביקורת החברתית המרקסיסטית  הבליטה את התפקיד, אמורכ

באופן המשרת את , ה שונות על ההמונים בדרכי תעמולכפויה ,או כייצוג שקרי של המציאות', כוזבת

לון מרקסיסטים את כשרו לעצמם הכך הסבי (צות השולטות באמצעי הייצור בחברה הקבוהאינטרסים של

 שותף גם הסוציולוג ,בוואריאציה משלו, לעמדה זו. ) בארצות המערב,בקרב ההמונים, תורתו של מרקס

את  Althusser) 1971( במסותיו  שהדגיש,לואיס אלתוסר, מרקסיסטי-ניאוומבקר הספרות הצרפתי ה

מצעות סיגול בני האדם לתפקידים התפקיד שממלאת האידיאולוגיה בשימור מערכי הכוח בחברה בא

תקופת  כבר ב,באמצעות מיון התלמידים והכוונתם למקצועות השונים, ללמש( החברתיים הנדרשים מהם

  . 320)גם באמצעות הספרות והאמנותכמו גם , לימודיהם בבתי הספר

 מורכבת ומעודנת יותר מזו של חסידי  שהיא, תפיסת אידיאולוגיהאלתוסרהעמיד  ,יחד עם זאת

 ,תרבותית-יה חברתיתאו הבנ, מדומיינתמציאות האידיאולוגיה איננה אלא  , לטענתו.המרקסיזם הוולגארי

. ד ממנהבנפר, כביכול, אובייקטיבית הקיימת החיים ה לבין ממשותריד בינה לא ניתן להפ,למעשהש

                                                 
  .75 – 53' עמ, שם 317
318 Adorno, 2000, pp. 219 - 220 
ראו במאמרו של דן , )Goldmann, 1964(של לוסיין גולדמן ' תמונת עולם'דוגמא מובהקת לניתוח ספרותי המעוגן במושג  319

 ).44 – 34' עמ, 2009 (המאבק על הזיכרוןבתוך , "שירי גלבוע והאתוס של העליה השלישית"לאור 
320 Althusser, 1971, pp. 121 – 173  
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בכל , ע לשוני מבבכל, )'צבא וכו, עבודה, משפחה( מוסד חברתי משוקעים בכלהדימויים האידיאולוגיים 

האידיאולוגיה מייצגת את היחס המדומיין של יחידים לתנאי הקיום הממשיים ": ובלשונו, יצירת אמנות

  ההגמונית באידיאולוגיה,של האינטלקטואל, הקריאה הביקורתית). 41' עמ, 2003, אלתוסר" (שלהם

 שיפת כוחה המניפולאטיבי לצורך חאיננה רק,  המגוונותביסוד התופעות החברתיות והתרבותיותהעומדת 

 מן ת נפרדאיננה, לפי אלתוסר, שכזכור(רכישת ידע על המציאות כאמצעי לגם אלא , של האידיאולוגיה

  ). המניעה אותההאידיאולוגיה

 בשל , עצמאות שלממד  ניתן לה,)ולאמנות בכלל (לספרותמקום מיוחד העניק אלתוסר בכתביו 

ואף לעבד ,  מן האידיאולוגיה המניעה אותה,) ופוליטיתטיאס( במובן מסוים ,להתנתק  של זולתהיכו

 לחירות ייצירת הספרות איננה ביטוי ספונטאנ, לדבריו  .321אידיאולוגיה זו למבנים עלילתיים מתוחכמים

ה המובהק של פרי  שלא להיות,היצירה איננה יכולה. ניםאכעמדת הרומנטיק, היצירה של האמן

 מן ך בה בעת טמונה בה היכולת למעין מרחק פנימיא, פועל האמן שבמסגרתה ,האידיאולוגיה החברתית

יש ביכולתו של , לשון אחר. לחשוף אותה בפנינו הקוראים גם בהיבטיה השלילייםכך  ו,האידיאולוגיה הזו

עובדה שיצירתו למרות ה, חתרני- ביקורתי-להטעין את יצירתו בגוון פוליטי, מדעת או שלא מדעת, האמן

   .322 שבתוכו היא צומחת,ולוגינתונה בסד האידיא

, מרקסיסטית-בולטים בנטייתם הניאוה, אמריקאי- אנשי הזרם האנגלו, שני חוקרי תרבות נוספים

 מבקר  הם,שאיננה מאפשרת לנתק את הדיון הספרותי הדיאכרוני מסוגיות חברתיות ופוליטיות בנות הזמן

 ,- Frederic Jameson (1934(יימסון ' האמריקאי פרדריק ג,הספרות והתיאורטיקן של הספרות

  . Terry Eagleton )1943 - ( טרי איגלטוןהאנגלימבקר והיסטוריון הרעיונות הו

-וזאת בשילוב רעיונות פוסט ( למסורת המרקסיסטית בכתביו אף הואאמןניימסון ' פרדריק ג

, בות אלתוסרבעק. לבין תוצריה הספרותיים של החברה, פוליטי- הקושרת בין המצב החברתי,)מודרניים

 The  במאמרו הידוע. שבתוכה הוא נוצר,כלכלית-הוא רואה בטקסט הספרותי חלק מן המציאות החברתית

Political Unconscious,  כל פעולה אנושית, ולמעשה ( ששום טקסט ספרותי,הוא טוען ,1981 משנת( 

- המבנה החברתי,ולשיטת. 323 והאוטונומיה שלו היא בבחינת אשליה,אינו מנותק מהקשרו ההיסטורי

אותו  . לעיתים בדרכים סמויות מן העין) או אחרספרותי(כלכלי והשיח הבין מעמדי משתקפים בכל טקסט 

 למעשה בכל מצוי, המהווה את נושא חיבורו ,כלשונו, )Political Unconscious ('מודע פוליטי- לא'

  המטענים האידיאולוגיים,  במילים אחרות.פי חוץ הוא חף מכל נטייה פוליטית גם אם כל,טקסט

ואינם מנוסחים באופן ,  שלוsubtext)(  טקסט- של הטקסט הספרותי חבויים לרוב בתתוהפוליטיים

עשוי לטמון , ליים לעילאליברא-ערכיו הגלויים הם הומניסטיםש,  טקסט ספרותי, למשל,כך .324מפורש

משתקפות ברובד הגלוי של לעמדות ה סטריאוטיפים ודעות קדומות העומדים בסתירה, בחובו סמלים

                                                 
321  Althusser, 1971, pp. 222 – 223. 
322  Ibid, pp. 204 - 207 
323 Jameson, 1981 
 .בלזאק- ות הרומנים של אונורה דהיימסון באמצע'את טענתו זו מדגים ג 324



  223

לא 'המונח , יתרה מזאת .325)מרקסיסטים-הניאו כלשון התיאורטיקנים', הסתירות הפנימיות' (הטקסט

  כדי,אנאליטיים- פסיכומעין,  להשתמש בכלים ביקורתייםמנחה את הקוראים במפורש' מודע פוליטי

 היבטים ההיסטוריים של ה מכוונים)Repression( להתחקות אחר רטוריקה של טשטוש והדחקה

   . מבעד לקרעי הטקסט הספרותיהמבצבצות  ושל אותן סתירות, בטקסטוהפוליטיים

 'אידיאולוגמה'שימוש במושג גם  ),pp. 76 – 871981Jameson , (יימסון' עושה ג דלעילבחיבורו

)ideologeme( ,ולם המג - מעמדי- גי הנושאת את השיח האידיאולות יחידת הטקסט המינימאלירושוישפ

החבוי ברובד ' לא מודע פוליטי' לחשיפת אותו  עזרככלי -על -טיבאבאיזו אידיאה מדומה או מופיע  כנר

, מאפשרת לנו, כאקט פרשני, טקסט הספרותיאידיאולוגמות של הההתבוננות ב. 326הסמוי של הטקסט

ות לחלוטין זו  שבתשתיתן של יצירות ספרות שונ,פוליטיות- את הנטיות האידיאולוגיות לגלות,הקוראים

  . 327בזמנים שוניםו  בתקופותכמו גם את השינויים האידיאולוגיים החלים ביצירות ספרות, מזו

מבט דיאכרוני ופרגמאטי על הספרות בהקשריה מתווה דרך ל בעבודותיו Eagleton) (איגלטון גם 

 אין הוא מנם א. של ביקורת הספרות בתפקידיה החברתיים הוא ועוסק גם,החברתיים והאידיאולוגיים

 עולמו של אך גם לדידו,  כאבותיו המרקסיסטיים הראשונים, את הספרות בכבלים דטרמיניסטייםכובל

דעות קדומות והנחות יסוד של תקופה , הבנייה של אידיאולוגיה, במידה רבה, אהטקסט הספרותי הו

  איגלטון קושר של הביקורת הספרותיתאת זכות קיומה , יתר על כן .328חברה מסוימתשל מסוימת או 

 שפשטו ,ואת לידתן של התיאוריות הספרותיות החדשות, לתה של זו לשקף את הסיפור המעמדיביכו

הוא תולה במהפכות החברתיות ,  שלהי שנות הששים וראשית שנות השבעיםבשיח התרבותי של

    .329והפוליטיות של שנות הששים

 כיום סיסטי הןמרק- של הזרם הניאוגיה והטרמינולוהרטוריקהשגם אם , חשוב לזכור, יחד עם זאת

 בגישה הרי שאין מדובר, המקשרת בין ספרות לחברהוהתרבות   בביקורת הספרותטון-הבון

 שעניינם,  טובי החוקרים שלתביהםבכנוכל למצוא , למשל, בריתבחקר הספרות הע. אקסקלוסיבית

יגאל ,  אבנר הולצמן,נורית גרץ ,נורית גוברין ,גרשון שקד - חברה  שבין ספרות ליםקשר ה הואהמובהק

, מעמדית-טרמינולוגיה הכלכליתחפים מן ה, כלי מחקר אחרים שימוש ב– ואחרים נסים קלדרון, שוורץ

שבמחקריהם , לא מעט מחוקרי הספרות העברית מן העבר השני מצויים. ודאי בגרסתה הרדיקאלית

או את \ו תמונת העולם את ,רת ברמה זו או אח, אמצו,העוסקים ביצירתם הפוליטית של משוררים

                                                 
כיצירות שהקריאה " השבוי"ו" חרבת חזעה"מציג את סיפורי המלחמה של יזהר ) 9' הע, 27' עמ, 2003(אופנהיימר  325

לבין , הביקורתית בהן תחשוף על נקלה את הפער בין העמדות הפציפיסטיות והליבראליות הגלויות של הטקסט הספרותי
 . כפי שהוא מיוצג ביצירות אלה, בעיקר בדמות הערבי, יים והדכאניים  המשוקעים בהםהסטריאוטיפים הקולוניאל

, כותב) ישראלי- עברי(גילום של אידיאולוגמה בטקסט ספרותי , הלכה למעשה, ברצונו להדגים, )18' עמ, 2006(חגי רוגני  326
הציונות היא זכותם של היהודים להתקבץ נוכל לומר שהאידיאולוגמה של : "תוך שהוא מאחד בין השיח הלאומי לזה המעמדי

של הספרות ' מודע הפוליטי-הלא' לרגשי האשם המגיחים מן רזו היא הקטליזאטו' זכות'אלא שדווקא , "בארץ ישראל ולחיות בה
 .  הישראלית

 76' עמ(עוז ובמיוחד את דיונו ביצירתו של עמוס , על הספרות הישראלית) 1985(ניתן לראות בספר מסותיו של יצחק לאור  327
שביסוד מה שנתפס בביקורת , מיליטאריסטית- את האמת הכוחנית, קרי', מודע הפוליטי-תת'משום ניסיון לחשוף את ה) 104  –

  .ליברליות-כביטוי לעמדות הומניסטיות, הספרות עד כה
328  )Eagleton, 1985 (1976 
329 Eagleton, 1984, p. 88  
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יוחאי ,  )1999( מירון דן, )1994(חנן חבר  ,למשל, כפי שעושים ,מרקסיסטית-הטרמינולוגיה הניאו

  .  בספריהםואחרים) 2009(דן לאור ,  (2003)אופנהיימר

  

אינן לכאורה ו, פני השטח של יצירתו  קרוב ל, בדרך כלל, מצויותאריה סיון של עמדותיו הפוליטיות

רתו של אריה סיון אינן פנימיות ביציהסתירות  גם ה.שלהם  הפוליטימודע- צריכות צלילה למעמקי הלאמ

למתח שבין ו, הציוני-ליחסו המורכב כלפי סיפר העל ,בעיקר, אלא,  לקונפליקטים מעמדיים דווקאקשורות

אשר , מוסריות-  ערכיות מחאהעמדות, ואפילו באופן ישיר ובוטה, בקול רם וצלול, לבטאהרגשי הצורך 

 לבין התביעה האסתטית, אין בהן שלילה של הפראדיגמה הציונית , ולפחות ברובד הגלוי שלהן,ככלל

   .330 הספרותי של הטקסטמשמעויות-ריבוילמורכבות ול, להצפנה

טית איננה חסרת ערך עבור סיסמרק-ניאו היקורתב חלקים בהתיאוריה והטרמינולוגיה של, ובכל זאת

של ' לא מודע הפוליטי'הו ,של גולדמן' תמונת העולם 'דוגמת -מסויימים ) או מודלים (ומונחים, חיבורי

הדגם , וכפי שיסתבר להלן ,יתר על כן.  של סיוןחקר יצירתו הפוליטיתרלוואנטיים לכ  יסתברו-יימסון 'ג

): 202' עמ, 1999 (,שבתוכו פועל סיון בכתיבתו הפוליטית הוא זה המכונה בלשונו של מירון, החברתי

, כאןאמנם אין מדובר ". צמה בתוך הקבוצהומאבק ישיר על חלוקה חדשה של משאבי הסמכות והע"

 ,לאומית- חברתיתאלא בסמכות מוסרית ובנורמות של התנהגות, כלכלית- מעמדיתצמה ובע ,בדרך כלל

ברה פניה הערכיות של החהמאבק על אך , בשפהו  בתרבותכלומר, סדר הסימבוליכפי שאלו מגולמים ב

  . כלכלי-הסיפור המעמדי  פחות ממאבק שהוא על טהרת משמעותי איננו הישראלית

לבין , שבין המתחים המעמדיים, סיסטיים מודים בהקבלה ובקשרקמר- גם החוקרים הניאו ,בנוסף

הפרוייקט המעמדי היה קשור , בישראל): "7' עמ, 2001(וכדבריו של שנהב . 331הקונפליקטים הלאומיים

 לבחינת יחסו של מעניקים הכשרמגמות אלה ". שאינו ניתן להתרה, י בקשר גורדיהלאומעם הפרוייקט 

   .לאומית-גם מנקודת מבט מעמדית,  ביצירתו,סיון לסיכסוך היהודי ערבי

  
  לשאלת הלגיטימיות של החיבור בין אמנות לפוליטיקה: פוליטי-תיאטרון 5.2

  

מהו תיאטרון "קדיש אברהם עוז לשאלה מ) 1999 (התיאטרון הפוליטיאת הפרק הראשון בספרו 

נטית א הסמ הלגיטימיות בתוך כדי כך מתקיים בפרק דיון בשאלת).109 – 26' עמ, שם" (?פוליטי

ל נקודת המוצא לדיון זה היא שאלת היחס בין האוטונומיה ש. 'פוליטיתאמנות  ' הצרוף שלתוהפרגמאטי

המוסרית או ,  לבין מחויבותה- בכלל זה ן או התיאטרווהספרות - האסתטי של יצירת האמנות ממדה

 - 29' עמ, שם(לטענתו של עוז .  בת הזמןשל האמנות כלפי המציאות ההיסטורית והחברתית, האחרת

 שאלה זו איננה מנותקת מתפיסת המציאות ,תמרקסיסטי- הניאוובכך מצטרף הוא עצמו אל האסכולה, )30

                                                 
, 199' עמ"  (השיר הפוליטי כטקסט החותר תחת עצמו"על ) 154 -  199' עמ, 1999(ראו בהקשר זה גם דבריו של דן מירון  330

 ).להלן, וביתר הרחבה
331 Eagleton, 1990, p. 23 , Jameson, 1990,  p. 59    
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-  פוסט חוקרי תרבות.ידי הוגים שונים- ועלקופות שונותכפי שהיא משתקפת בת, אמנותית-החוץ

 כופרים מן ,השראתם מן הפילוסופיה של ניטשהאת בים אהשו, דוגמת רורטי או בודריאר, מודרניים

טשטוש הקו המפריד בין " ודוגלים בעבודתם בדיה האמנותיתין הב לב'מציאות' בהבחנה שבין ההיסוד

 מבקש התיאטרון הפוליטי להפריך ,ענתו של עוזלט). 30' עמ, שם" (טיביאהריאלי לגלגולו הסימול

 ולהציגן כהסוואה מתוחכמת של ,המבקשות להפריד את האסתטי מן הפוליטי , בדלניותעמדות

  .הגמונית-אידיאולוגיה כוחנית

 , הכורך'תיאטרון פוליטי' נטית הכרוכה בביטויאות הבעייתיות הסמ של עוז היא כי למרעיקר טענתו

" מאיים על קו ההפרדה המקודש שבין אמנות למציאות"צרוף הב  שכן מדובר,332מינומין בשאינו , כביכול

השומר על האחדות האינהרנטית בין שני  לגיטימי  לשוני היא יציר'הדרמה הפוליטית'לדעתו שהרי , )שם(

 הרי התיאטרון הפוליטי כפוף ,כתיאטרון. ביטוי המחבר בין התחום האסתטי לפוליטיהאיבריו של 

מתפקד , וברמה הסימבולית, אך בה בעת, ל מוסכמות צורניות המזוהה עם אמנות התיאטרוןלמערכת ש

  .מנותיא-קסיס החוץהוא כאמירה פוליטית בתוך הפר

-לעולם איננה קבועה ועל, יתשכל מערכת מוסכמות אמנות, )32' עמ, שם( מזכיר עוז , יחד עם זאת

 פועל יוצא של תקופה הן במידה רבה, יותכמוהן כהשלכות אידיאולוג, השלכות צורניות ":זמנית

שניתן למתוח קו של הקבלה בין , דומני." היוצרת אותן או טובעת בהן את חותמה, היסטורית מסוימת

 'שירה פוליטית'צירוף  אפולוגטיקה אפשרית ביחס ל לביןלתיאטרון הפוליטיטיעוניו של עוז ביחס 

שירה , שירה לירית דוגמת בניגוד לצרופים( זה מזה , כביכול,נטיים רחוקיםאהמחברת בין שני שדות סמ

  ). בטריטוריה הפיוטיתבהם לכל אחד ממרכיבי הביטוי יש אחיזה טבעית, שירה דרמטית, אפית

אך עד כמה ,  את ענייני החברה והכלל,כידוע, הפוליטי מציין: 'פוליטי'ל המושג ובאשר לתחולתו ש

ומקובלת קושרת את הגדרה מילונית צרה ). 33' עמ, שם( שואל עוז ?רחב סדר היום הציבורי הכלול בו

 מיוחס 'פוליטי' שהתואר ,אך בחינה של יצירות האמנות, הממשלה והמפלגות, המדינה עם ענייני 'פוליטי'ה

הגדרה רחבה יותר של המונח קושרת אותו . מן השדה המצומצם דלעילהן חורגות  תגלה עד כמה ,להן

, שהרחבה יתרה של תחומי תחולתו של השדה הפוליטי, דא עקא. יםבמוסדות חברתיים וכלכליים רב

 לבין , ולאקט הפוליטי שבהצגתהן יצירת אמנות מודעת לכוונותיה הפוליטיותתטשטש את ההבחנה בי

 את האחריות לפרק את האירוע האמנותי הקורא\והיא מטילה על הצופה, יצירה שאיננה מודעת לכוונה זו

עוז עצמו מודע . המניעים אותו כדי לחשוף בעצמו את הכוחות הפוליטיים ,למרכיביו האידיאולוגיים

 אם יובלטו בו כוונותיו הפוליטיות על חשבון העידון , שעלול התיאטרון הפוליטי לשלם,למחיר האסתטי

אך בכל זאת מעדיף הוא להגדיר כתיאטרון פוליטי רק את זה החושף בגלוי את מאבקיו לשינוי , האסתטי

נקיטת עמדה מעין זו חייבת למצוא את ביטוייה במסגרת השיח הפוליטי : "פוליטית- החברתיתדיגמה אהפר

  ).34'  עמ,שם". (תיאטרוני שהיוצר מחלק עם קהלו-החוץ

  

                                                 
שהוא ממהר להביא ראיות רבות , וכמובן', שירה פוליטית'אודות הצירוף , )13' עמ, 2006(דברים דומים טוען רוגני  332

 . של הצירוף דלעילללגיטימיות
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  ?פוליטייםשירים  והאם כתב אריה סיון, השיר הפוליטי בישראל  5.2.1

  

יחסים בין התנועה "על ה) 11 'עמ, 1987(עומד דן מירון  "מיוצרים ובונים לבני בלי בית"במאמרו 

לבין הספרות כממסד תרבותי הנאבק על מקומו ועל ...פוליטית של עוצמה- ת ציבוריתרכהציונית כמע

, פוליטי( בין הציונות לספרות הוא מתאר כמאבק  את הקשרים המורכבים."תוך המערכתהשפעתו ב

 בוצה האנושית של הקדעתהת על עמדת שליטה והשפעה על תובין שתי מערכות כוח הנאבקו) כמובן

 , ומזינות זו את זו,שתי המערכות שואבות גם כוח זו מזו, כך מירון, יחד עם זאת.  לשתיהןתהרלוואנטי

  .פוליטי-ובזבות כושרן האירגוני, פוליטיות שלהן-בזכות נקודות ההשקה האידיאולוגיות

ון העברית מאוניברסיטת על הקשרים ההדוקים בין ספרות לציונות עומדת גם חוקרת הספרות והלש

במאמר המוקדש , מאבחנתה, p. 491991, (Glenda Abramson ,(גלנדה אברהמסון , אוקספורד

תחות במשותף עם ספרויות צעירות ומתפ, את הספרות הישראלית, לאינתיפאדה בספרות הישראלית

המגולמת ,  גבוההמוסרית- מחוייבות חברתית רמת ספרות המגלה,קרי, כספרות פוליטית מובהקת,  רבות

ואם , אומרת אברהמסון ,בר מראשית ימיה של המדינה הצעירהכ , למעשה.בנטיות דידקטיות של ממש

לתי נפרד מן הסיפור כחלק ב, נתפסו הסופרים העבריים, כבר מראשית התנועה הציונית, לדייק עוד יותר

  .הן בסוגותהן בתכנים ו, וכמי שמחוייבים לו בכתיבתם, סוציאליסטיחברתי ה-הלאומי

 עומד על תפקידה המובהק של הספרות הישראלית בכינונה של זהות )7 - 5' עמ, 1999(גם חבר  

שבר ; בין הספרות העברית לישראלית, לדעתו,  הקייםהשבראת דווקא אלא שהוא מבליט ,  חדשהלאומית

 על  הלאומיאבקכדי לעמעם את המ, )כמובן, משיקולים פוליטיים(שביקורת הספרות נוטה לכסות עליו 

  . ישראלית-ארץהטריטוריה ה

 של בועז דיונו עולה מ,אלא שינוי אידיאולוגי עמוק, אך גם איננה שבר, ה שאיננה המשכיותמגמ

שירת עמיחי " שמודה אמנם ערפליו במאמר. של שירת יהודה עמיחימשמעות הפוליטית ב) 2002(ערפלי 

שירים המייצגים ",  קרי)174' עמ, שם." (ה פוליטיתשיר, על פי כל הגדרה סבירה של המושג, אכן איננה

, שירי מחאה, כאלה המתייחסים התייחסות פוליטית לסיטואציות אקטואליות, עמדות פוליטיות ספציפיות

מדיניים , נוהגים חברתיים, או שירים המייצגים עמדות אופוזיציוניות ברורות כנגד אידיאולוגיות הגמוניות

מבחינת ש,  ערפליטוען, ובאותה נשימה, תיחד עם זא. 333)175' עמ, שם (..."או כלכליים מוסכמים

קורפוס שירי שישווה לה אין עוד , 334 בכללותהשל שירת עמיחי, significance) ('משמעותיות'ה

שחתרו כנגד , וביכולתה לייצג את המגמות האנטי ממסדיות, בהשפעתה הפוליטית הפוטנציאלית

 האידיאולוגישינוי הלבשר את אף ו,  ות בשנים שקדמו להקמת המדינההאידיאולוגיות הלאומיות המוסכמ

מהופך אפוא " ,כך ערפלי, "סולם הערכים העולה משירת עמיחי ".שלאחר הקמת המדינה, העמוק בעידן

המשיך להנחות אותה במידה זו או , לזה שהנחה את התרבות הישראלית בשנים שקדמו להקמת המדינה

  ). 181' עמ, שם." (וספק אם הדומיננטיות נתערערה לחלוטין גם היום, ריהאחרת בגלוי ובסמוי גם אח

                                                 
וכן חלקים בשירה , מציין ערפלי את המשוררים מאיר ויזלטיר ויצחק לאור, כדוגמאות מובהקות לכתיבה פוליטית בשירה 333

 . המאוחרת של דליה רביקוביץ ונתן זך
או (משמעות  לבין meaning - בין משמעות כ)  Hirsch(הירש . ד. במאמרו על הבחנתו של א, לדבריו, נשען) 2002(ערפלי  334

 significance. - כ) 'משמעותיות'
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, בחין בין היבטים אידיאולוגיים להיבטים פוליטיים בשירתו של יהודה עמיחימ ערפלי  אין,מאמרוב

). 2004; 1994(ג "לא כך נוהג חנן חבר בעבודותיו אודות שירתו הפוליטית של אצ. והוא כורך אותם יחד

 ולפיה השיר הפוליטי מתאפיין במעורבות ,יימסון'ג  פרדריקאת הגדרת השיר הפוליטי שלחבר מאמץ 

 גם. שליטה על הקצאת משאבים בחברה נתונהבניסיון ל, שירית- הניתנת לזיהוי במציאות החוץ, אקטיבית

  של הרי שמטרתה- תרבותי-במישור הלשוני, כלומר - אם מדובר בפעילות בתחום הסדר הסימבולי גרידא

הכוח  השררה והנשלטים על ידי בעלי,  בלשון ובתרבות,רה אל תוך אמצעי הייצוג היא חדיהכתיבה

  .335סיון להציב אלטרנטיבה לאידיאולוגיה והפרקטיקה המיוצגת בהםי בנבחברה

, ובעצם - שמבצע חבר, מתקשה לקבל את הזיהויש, מזווית נוספת בוחן את הנושא יוחאי אופנהיימר

 בין שירה פוליטית לבין שירה חתרנית ואנטי ממסדית הפועלת -מרכסיסטית - ניאוכל בעלי האסכולה ה

 שירה –הזכות הגדולה לומר לא , בספרו ,לטענתו של אופנהיימר.  השלטת בחברהאידיאולוגיהכנגד ה

לא תמיד ניתן להצביע בצורה חדה על עליונותה של עמדה אידיאולוגית , 2003משנת , בישראל פוליטית

יתר על ). 31' עמ, שם( עזות ועקרוניות תבוודאי לא בעידן של מחלוקות פוליטיו, י חברותיהאחת על פנ

ומקובלת על , שניתן להצביע על אידיאולוגיה הרווחת בתקופה מסוימת, גם אם נניח, כך אופנהיימר, כן

משיר מה במאוהגמוני ברוחו איננה נופלת ו נזואלי קונס שהמשמעות הפוליטית של שירהרי, רוב הציבור

, ולכל היותר נוכל להבחין בין שירה המאמצת אידיאולוגיה רווחת, ר כנגד המוסכמות החברתיותהחות

   ).28' עמ, שם(לבין שירה הדוחה אותה בשם אידיאולוגיה חלופית 

, שם" (מהי שירה פוליטית ":במפורשמרחיב אופנהיימר את היריעה ושואל   דלעילו במבוא לספר

. מעניק לשאלה זו מעוגנת ביחסים הסבוכים שבין אידיאולוגיה לפוליטיקההוא בה שהתשו). 33 – 23' עמ

הגמוניה (ת מערך הכוחות בחברה י בהבניותפקידה של זו,  במושג האידיאולוגיה, מפורט למדי,לאחר דיון

 ,יימסון'ג, איגלטון(מרקסיסטים - ביטויו בכתביהם של ההוגים הניאוכפי שהוא מוצא את, )ושליטה

מגיע אופנהיימר , )תרבורן, בארט, ק'יז'ז(מודרניים -הפוסטחוקרי התרבות ו) מאשריי, גראמשי, סראלתו

 שגם אם כל מבע לשוני המעצב את הסובייקט -בעקבותיהם של אלתוסר ותרבורן , בעיקר – למסקנה

ת ללא יכול,  טקסטהאידיאולוגיה מבצבצת מכלוגם אם , הוא מבע אידיאולוגיביחסו לחברה ולעולם 

ולו מן ', פוליטי'ל' אידיאולוגי'השעדיין נחוצה הבחנה בין הרי , )29' עמ, שם(' מציאות'הפרדה בינה לבין ה

הנבדלת משירה שאיננה כזו ' שירה פוליטית'יכולת לעיין בקורפוס מובחן של ההטעם המעשי של 

  .תרבותיים-גיים הדברים נוגעים במיוחד לספרות העברית החדשה רווית המאבקים האידיאולו.במובהק

ואין , טיבי בלבדא הוא נר'פוליטי'ל' אידיאולוגי' שההבדל בין ה,טענתו של אופנהיימר היאאך עיקר 

- בין ההקשר התרבותי,אלא כהבדל קונטקסטואלי, מהותי של השקפת עולם-לראותו כהבדל אידיאי

 השירה הפוליטית בכתיבתו אודות, לדבריו. מיידי המצומצם- לבין ההקשר האקטואלי,עקרוני הרחב

ל המרחב  שמסתמן בו צמצומו ש, הוא מתמקד רק באותו חלק של השירה הישראלית,בישראל

וקת המצויות על סדר הממוקד באותן סוגיות מעוררות מחל,  פוליטי מצומצם ממנוהאידיאולוגי לכדי היבט

כגון , אלות אקטואליותאמור לספק תשובה לש, בניגוד לשיר האידיאולוגי, השיר הפוליטי ":היום הציבורי

                                                 
335 Jameson, 1981, pp. 17 – 102  
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או להתייחס לאירועים מוגבלים , הכרה במדינה פלסטינית, מלחמת לבנון, פינוי השטחים, תהליך השלום

  )שם( ."ח"הממשל הצבאי או פירוק הפלמ, כדוגמת השילומים מגרמניה, יותר

ננו רק  אי- ) 2002( ערפלי  שלו במרומז גם במאמרואותה פגשנ - יתרון הבחנתו זו של אופנהיימר

פוליטי בנשימה - שהיא מאפשרת לדבר על הטקסט האידיאולוגי,אלא גם בעובדה, בפשטותה ובשגירותה

הכוח ו בצדם של בעלי השררה ,כביכול ,המצוי' אידיאולוגי'ואין היא יוצרת דיכוטומיה בין ה, אחת

 לבין ,)רהם עוזובהם חוקרים ישראלים דוגמת חנן חבר ואב (מרקסיסטים- הניאו החוקרים כטענת,בחברה

ובמקורות המימון של מי  צעי הייצוגהמצוי ככלי בידיהם של החותרים לערעור השליטה באמ' טיפולי'ה

  . החברתיתו  השלטוניתשמחזיק בהגמוניה

 מחאהה שירעם  הפוליטי  של זיהוי השיר המקובלתעלם מן הפרקטיקהקשה להת, יחד עם זאת

, הרי שעדיין, 337'משוררי החצר'רית הכירה את תופעת  גם אם הספרות העב.336אנטי ממסדיהחתרני וה

- האנטיההתרסהעם ואו הרעיוניים \יים ו החברתפוליטית עם השולייםספרותית המזוהה הכתיבה ה ,ככלל

' אידיאולוגי' המציב את ה,מיאהרי שמודל דינ, לסכם עניין זהואם . 338 ההגמונילא עם המרכז ו,ממסדית

,  הכללית והרחבהיאולוגיה מייצגת את תמונת העולם הרעיוניתר האידבאש, על מישור אחד ,'הפוליטי'ו

מודל כזה ישרת טוב יותר ; בעוד שהפוליטיקה היא הפראקטיקה העומדת למבחן היישום וההתאמה אליה

  . זו כעוינות זו  את פריורי-  אמרקסיסטי המעמיד את השתיים- ניאומאשר המודל ה, את צרכי עבודתי

שירה  ' בהם הוא מביע את הסתייגותו מן המושג בראיונות לאמצעי התקשורת,אריה סיון עצמו, אגב

הסוג הראשון הוא מה שרטוש נהג : 'שירה פוליטית' להבחין בין שני סוגי ,בכל זאת, נוהג, .339'פוליטית

, או להיפך, שירים המזוהים עם אידיאולוגיה של גורם פוליטי מוגדר", קרי, "ספרות ממופלגת "לכנות

סוג זה של שירים משכנע : "שכן, לטעמו של סיון אין ערך רב לשירה כזו." ת היריב הפוליטיתוקפים א

ס סיון ערך מייח, לעומת זאת. 340."וגם את אלה שבאמצע, את המשוכנעים ומרגיז ומקומם את המתנגדים

אני מתכוון לשירים שמתייחסים להקשרים חברתיים יותר , 'שירה מעורבת'מה שפעם כינו "ממשי ל

שגם ביחס לשירה , וזאת למרות  341."אבל מנקודת המבט של הכותב, ערכיות, לבעיות קיומיות, ביםרח

  .פוליטית היא מועטה ביותר-שהשפעתה הממשית על המציאות החברתית, מן הסוג השני מודה סיון

                                                 
עריכה ואחרית ,  שירה פוליטית במלחמת לבנון–ואין תיכלה לקרבות ולהרג : כדוגמא מובהקת לכך תשמש האנתולוגיה 336

 .ג"תשמ, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה, קו אדום, חנן חבר ומשה רון: דבר
 מסע היסטורי –הטור השמיני : בספרו.  נלווית קונוטציה שלילית בלשוננו' משורר חצר'יד על כך העובדה שלביטוי ותע 337

, מביא מרדכי נאור) 298 – 275' עמ" (? משורר חצרםהאומנ"בפרק , 2006, בעקבות הטורים האקטואליים של נתן אלתרמן
בשנות , את הפולמוס הגדול שהתחולל ברפובליקה הספרותית', רמשורר חצ'בצד דיון בסמנטיקה ובאטימולוגיה של הביטוי 

בצד . דוד בן גוריון', מייסד המדינה'ו' האב הגדול'בצילו של ', המאוחר'ביחס למעמדו של אלתרמן , השמונים של המאה העשרים
מאיר ) 117' עמ, ו"מתש, 2, איגרא" (נשימה- משורר חצר מסורבל בשר ובד"הצגת התקפתו החריפה של דן מירון על אלתרמן כ

תוך שהוא נשען גם על חיבורים ידועים של מיטב חוקרי שירתו , פובליציסטית של אלתרמן- נאור את עצמאות דרכו הספרותית
  . זיוה שמיר ואהרון קומם, של נתן אלתרמן דוגמת דן לאור

כשירה , )2003(היימר ואופנ) 2004; 1995(על ידי חבר , ותעיד על כך בברור הצגת השירה הפוליטית בישראל 338
 .'שמאל'ובין אם מ' ימין'בין אם מ, לוחמת ביסודה- אופוזיציונית

גם בראיון לאייל מגד במוסף הספרות , ראו, והעדפת הצירופים דלעיל' שירה פוליטית'את הסתייגותו של אריה סיון מן הצרוף 339
גם ). להלן(' שירי מלחמה' בשתי אנתולוגיות של לאחר שאחדים משירי סיון נכללו, 1983 באוגוסט 8- ב ידיעות אחרונותשל 

מה שנוהגים לכנות .) ה. ש– לחיות בארץ ישראלבספר (יש כאן : "אומר סיון) 11.5.1984 ,מעריב(בראיון לתלמה אדמון 
רה ההיענות לשי. שקולים, משיקולים פוליטיים אני מצפה שיהיו הגיוניים. אבל אני סולד מן הצרוף הזה, "שירים פוליטיים"

 ." עובדת על מישורים אחרים לגמרי
  .23' עמ, 12.02.1988, במוסף הספרות של ידיעות אחרונות, אריה סיון בראיון ליעל זידמן 340
 .שם 341
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מול הכפר ראויה לאיזכור גם השערתו של חגי רוגני בספרו , בעניין הגדרתו של השיר הפוליטי

ייתכן שכל ): "23' עמ, 2006 (1967 – 1929, ערבי- השירה העברית והסכסוך היהודי–שחרב 

שירה היא תחום . משורר כפוליטי או שירה כפוליטית הם בעייתים מטבעם, הניסיונות לתייג שיר כפוליטי

 או עמדות פוליטיות, להסתפק בזיהוי הקשרים פוליטיים מסויימים, לדעתי, ולכן מוטב, חומק מהגדרות

דומני שאריה סיון היה חותם ברצון על הבחנותיו ." בלי לתייג את השיר או את מחברו, בשיר זה או אחר

 של סיון עם איזו תפיסת עולם 'פוליטית'יקשה לזהות את כתיבתו ה, י שאראהשכפ, מה גם, של רוגני

  . רדיקאלית החותרת לשינויי ערכים כולל

  

בהתאם ,  או חלקים ממנה- עומדת כתיבתו של סיון באיזו מידה:  בפרק זה הןהשאלות הנבחנות

 או לחילופין - מהו הקשר ?פוליטי-אידיאולוגי בסימן המאבק ה- חברתיות משתנות -לנסיבות היסטוריות

וכיצד נקשרים שניים אלה , אסתטי- בין השיח הפוליטי ביצירתו של סיון לבין השיח הספרותי-המתח 

בדרך , ת במיוחד ביחס למי שנתפסו מרתקהשאלות? ביצירתו וגיבושה של זהות מקומית בהתעצבותה

,  מעדיף על פניו,כאמור, והוא, זר ומנוכר לו' שירה פוליטית'וכמי שהמושג , 342כמשורר המרכז, כלל

   .'שירה מעורבת': ובעיקר' שירה חברתית', 'שירי תוכחה': את הצרופים, במידה רבה של צדק

לא רק כדי , קשובה של הטקסטים הספרותיים של סיוןאדרש כאן לקריאה רגישה ו, אשר על כן

המשתקפות  והפוליטיותע על העמדות הערכיות  כדי להצבי, בעיקראלא, ל מורכבותם האמנותיתלעמוד ע

 .מודע הפוליטי שלהם-בלא) שלאאו  (המובלעים, הדרך- ביחס לצדקת,על רגשי האשם והספקותו, בהם

שהוא מניה וביה גם (, 'ילידי מודע-לא' כאן את המושג י להציע ברצונ,יימסון' ובעקבותיו של ג,במקביל

 המסייעים , בכתיבתו של סיון,מורגשים-לא-כמעט, תם פרטים קטנים ואגבייםאו, קרי, )פוליטי

 ממד ,לעיתים קרובות, םאך יחד עם זאת יש בה, ביצירתו, ילידית-התעצבותה וגיבושה של זהות מקומיתב

שסיון שותף , ציוני בארץ-שיות הקיום הלאומיוהתפס כחותרים תחת אלים לשכן הם עלו, 'אסור' פוליטי

  .  הספרותי של הטקסטמודע- לכן מקומם בלאו , באופן מלא במוצהרלו

השירה , לחלופין, או ( הישראליתשהשירה הפוליטית ,אסיים את דברי המבוא לפרק זה באמירה

 מחקרית  בשנים האחרונות לעדנהזוכה) יםפוליטי- אידיאולוגיים-חברתיים בהיבטיה ה בישראלהעברית

הישירה ,  למרות ההכרה וזאת,נגרע חלקו של אריה סיון בשיח מחקרי זה, אלא שלמרבה הצער. 343ראויה

הפרק הנוכחי כוונת   .344 של המשוררהפוליטיתו כתיבתו החברתיתבערך הייחודי של , או העקיפה

  . למלא חסך מחקרי זה-בורי בחי

  

                                                 
 )2001(ואופנהיימר ) 1989(אצל ברתנא , למשל, וראו 342
רוגני ) 2003(אופנהיימר , )2002(ערפלי , )2004; 2001; 1995; 1994(חבר , )1987(מירון , )1983(לאור , למשל, וראו 343

)2006.( 
את אחת מחטיבות .) ה. ש–שנות השמונים של המאה העשרים (שהצליח ליצור אז "רואה בסיון את מי ) 2001(אופנהיימר  344

מציב את אריה סיון בצידם של יונתן רטוש ומאיר ויזלטיר ) 11' עמ, 2006(ורוגני ." השירה הפוליטית המרכזיות שנוצרו בארץ
מצטט ) 269' עמ, 2001(אריה סיון עצמו . שמקוצר יריעה לא מצאו מקום בין פרקי ספרו, ים חשובים בעלי קול ייחודיכמשורר

, ואת הטון הנכון לגבי האינתיפאדה, היחיד שמצא את הדיקציה הנכונה: "ל העיר ככרמי בראיון לעתון. את דבריו של המשורר ט
 ."הוא אריה סיון
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  של אריה סיון' מניפסטים הקומוניסטיים'ה :ראשיתתקופת ה 5.3

  

באופן שהוא גם , של כתיבתו הפוליטית של אריה סיון) hard core(הגרעין הקשה  ש,אין ספק

בשנות  שראו אור ,בשירים מצוי  , מהווה את שיאה האסתטי של פעילותו הספרותית, משהוליאספרדוק

מאוחר  . 345המגיבים על מלחמת לבנוןוררים המשאריה סיון היה מראשוני . השמונים של המאה העשרים

 )1989( כף הקלע שירים שקובצו יחד בספר -  מי שכתב את שירי המחאה הנוקבים ביותרסיון הוא, יותר

  . האינתיפאדה הראשונהבעקבות -

. ומות הרבה יותראלא שאת השורשים לכתיבתו הפוליטית של אריה סיון יש לחפש בתקופות קד

 'לקראת' שהגדיר את הפואטיקה שלו ושל חבריו לדרך ב,כך עבור משורר-טים כל פשואמנם אין הדברים

הנפנו את דגל היצירה האמנותית ....הקריטריון האיכותי היה העיקר: "במילים, בראשית שנות החמישים

כל יצירה יעריכוה לפי קריטריונים של יצירה אמנותית ....והחיפוש האמיתי אחר הספרות הטובה

, 347שספג בווהערכי והחינוך האידיאי ,  בו גדל אריה סיוןי שהבית הסוציאליסט,מסתבראך . 346."גרידא

גם עם על דרך השלילה (' הריאליזם הסוציאליסטי'פואטיקה בנוסח  ב המתמדתיחד עם ההתחככות

מבליחים ביצירתו , הדרך הספרותיתכבר בראשית , ובצד השירה האישית,  עשו את שלהם, 348)והביקורת

' תמונת העולם'מ  החושפות חלקים משמעותיים,תולוגיואידיא-פואטיות התפרצויות ה כמ,של סיון

)(Goldmann, 1964 של המשורר לפחות כפי שזו משתקפת בכמה משיריו , ראדיקלית-הסוציאליסטית

   .349הצעיר

 על המשמר ,עיתון הציונות הסוציאליסטיתשל ' דף לספרות' פרסם אריה סיון ב1951 ביוני 1-ב

נספח  ("סין" שיר בשם ,)תוןיכמאמר הלוגו בדף השער של הע, "לסוציאליזם ולאחוות עמים, תלציונו("

זהו שיר , קרויבע. "ח ללוחמי המהפכה הסינית"מאיש פלמ: "הוא, טוריםה 37בן , המוטו לשיר. )4' מס

שזה לא מכבר סיימו בהצלחה את המהפכה ,  האמיצים של סין האדומהלוחמיה-הצדעה לאיכריה

 \,דמים-שכירי קציני, ָרָקב-ַמְלֵכיצבאות " :כנגד, טונג-ניסטית בראשותו של מנהיגם מאו דזהמוהקו

יו ות של צבאכינויים, מן הסתם ( בשירשל המשורר כלשונו ." האצבעותִעְדֵניכנופיות של פיאודלים 

  .) המורדים הקומוניסטים נגדם לחמו,ששלט בסין, קש- יאנג קאי' צשל 

בשנת (  כשנתיים קודם לכןשהוכרזה, הרפובליקה העממית של  סין טובתגייס את עטו ל  סיון

בעיני המשורר הצעיר נמתח קו אידיאולוגי  ". בינת עמלְׂשרּוגֹות  את שירת ידייךָאִׁשיר": )1949

 לבין המהפכנים ,ח הישראלי" בין לוחמי הפלמ,)ואפילו חסר סתירות פנימיות (ברור ופוליטי

שגויסו למערכה  -" סין-של- פלמח "מצמיד להם את התואראף  ו"ֶאַחי"קורא להם הוא  -  הקומוניסטים

                                                 
 2- ב" ביקורת, אמנות, ספרות", מעריבשראה אור במוסף הספרות של , )"הערות אקטואליות(ל מתוך הערפ: "השיר, וראו 345

 .ל ללבנון"פחות מחודש ימים לאחר כניסת כוחות צה, 1982ביולי 
 שנים מזמנה של 25- שדברים אלו נאמרו ממרחק של כ, יש לזכור. 21' עמ, 2.5.88, הדואר, בראיון לשושנה גולדווסר 346

 .פוליטית- לכתיבה אידיאולוגית, ויחסו של סיון בפרט, באופן המטשטש את מורכבות יחסה של החבורה בכלל,  'לקראת'חבורת 
בהחדרת , יחד עם חברו משה דור, על האקטיביזם של אריה סיון. על כך למדתי בפירוט מן השיחות שקיימתי עם המשורר 347

 )116' עמ, 82' הע, 1984(וין ראו אצל ל', לקראת'אלמנטים סוציאליסטיים לכתיבתם של אנשי 
ילקוט 'שהתגלם בכתיבתה של חבורת ', הריאליזם הסוציליסטי'לנוסח ' לקראת'על יחסם האמביוולנטי של אנשי חבורת  348

 ). 50 – 47' עמ, 1984(ראו אצל לוין ', הרעים
יאליסטי במערכת הספרותית ם ושל הריאליזם הסוצ"את הדומיננטיות של מפ) 1988(במאמר מאוחר הרבה יותר מתאר סיון  349

מוצגת במאמרו כמי שהיא הוליבה את המחאה כנגד מגמות הפואטיות והאידיאולוגיות ' לקראת'חבורת . של תחילת שנות החמישים
  . לתמונת העולם הסוציאליסטית, בכמה משיריו, אלא שכפי שיתברר להלן אריה סיון עצמו נתן ביטוי. הללו
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סמל , וראו(מונים על השילוב בין המחרשה והשלח באשר אלו ואלו א,  בסיןמבין שורות האיכרים

 של חיבור  בזהות מקומית מובהקת,אגב,  הכרוכה,אחוות העמים. )ח המשלב בין החרב לשיבולים"הפלמ

   . הזותטי בסיומה של הפואמה הסוציאליסטיתאמגיעה לשיאה הפ, ן האדם לאדמהבי, ובל יינתקאמיץ 

  ,אתם האדמה, סין-של-פלמח, אחי

  ּוְמַצָּפה עֹוְטָיהאתם יסוד יבשת 

  ְוַיחּוָלהבוטחה , עורה- וזרועכם סדוקת

  ,תונף על משטרים כורעי חרפת זהבם

  –ית גסיסה ו עוְקרּוֵׁשי

  .מול ארגמן תמולים שוקעים

שכן השיר  מגיב באופן , הוא ברור למדי" סין" של השיר ,בגוון מרקסיסטי חריף, הפוליטיהאופי 

 ,גם אם, יתר על כן. ואף נוקט עמדה אידיאולוגית ברורה וחד משמעית, מגמתי לאירוע היסטורי קונקרטי

 שפניו ,הרי שהמבנה הרטורי של השיר הוא כזה, וע שבמרכזו של השיר כבר הסתיים האיר,לכאורה

השייכים לעולם ,  בעולםכנגד כל משטרי העריצות והחמדנות, בק ומהפכהלעתיד של מא בסיומומופנים 

  ." מול ארגמן תמולים שוקעים\,תונף על משטרים כורעי חרפת זהבם\...וזרועכם" :הולך ונעלם

בר אריה סיון בשנות ישח', המניפסט הקומוניסטי'בין שירי איננו יחיד " סין"מסתבר שהשיר   

שכוחה , מן התוצאות התברר.  התקיימו בחירות לכנסת השלישית בישראל1955 ביולי 26-ב .מישיםהח

 40-ל 47-מ ירד ,מיסודה של תנועת העבודה, )ישראל-מפלגת פועלי ארץ(י " מפאשל מפלגת השלטון

מפלגת  כ לציבורגוריון הציגה- שבן, המפלגהזו, בראשות מנחם בגין', חרות'ולעומת זאת מפלגת , מנדטים

את הזעזוע .  מנדטים15-ל כמעט והכפילה את כוחה , ופעל להדרתה מן הקונסנזוס הישראלי,ימין קיצונית

-ב.  היטיב לבטא באותם הימים המשורר אריה סיון)כמובן, פ השקפת עולמו דאז"ע ('אשיזםפ'מעליית ה

- המחזיק כ,שיר ארוך, י"עתון פועלי א, דברבמוסף הספרותי של העתון ,  ראה אור1955 באוגוסט 19

 כמיטב המסורת של שירה ,מאין כמותו, לוחמני- רטורירווי פאתוס  שירזהו. פרי עטו,  טורי שיר90

 , הפתיחה של השירטורי להלן .)5' נספח מס ("קריאה לאחדות המעמד" בשם ,מגויסת-סוציאליסטית

  :הטורים החותמים את השיר, ולבסוף, לצידם כמה טורים מאמצעו של השיר

  

                                      אך כל האומר כי נבקע היסוד ,דוהרות תוצאות הבחירות

  לב-                                   הוא אוויל חסר. כסטירותַּבָּפִניםמצליפות 

  . בעההיסוד ניצב תחתנו מוצק פי ש                                                     ודמות מבחילה

  ְלמּוׁשֹווכל הרוצה                                                       מתנפחת עולה

  ֶהָעבֹת                               יסיר את שכבות הלכלוך .כסיוט בלהות בלילות מחלה

  )ייריזם ושאר תועבותקר, שחיתות                                                ( !ַהחּוָמה ַהְּבִריָאה

  , שגיא ותקיף–בסלע ,                     ויפגע בו,בתרועת מלחמה, אחים, היא עלינו

  ודם-פלד- בכתב,  עליו כךֶׁשָחרּות                     . בעצמהַּכְזָוָעה, אחים, היא קיימת

   העובדים אשר אין להזו אחוות מעמד"               - - -  - -  - - -  - - - - -  - -  - - -  - -  -

  ".תחליף                                                                             

  " בלבו של אדםּוְפעּוָמה               הנצחית - - -  - -  - - -  - - - - -  - -  - - -  - -  -
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  , גורלנום גיהינוִלירֹשהאומנם 

  ?והסף הנכסף עוד צורב את רגלנו

  ,איתנה,  חמה–כבר מושטת היד 

  .ארור המפקיר הזדמנות אחרונה

   –מאמץ אחרון של שרירים בטוחים 

  !   אחים , ונגיע

  

, ובמובן מסוים אף יותר מקודמתה,  של היצירהפוליטיות היטב איכויותיה הגם בפואמה זו ניכרים

מתוך עמדת מחאה , )תתוצאות הבחירות לכנסת השלישי(כזו אף זו מגיבה לאירוע פוליטי מוגדר , שכן

הבריאה "עמידה איתנה כנגד פעולה שעיקרה ; שירי-  הקוראת לפעולה ממשית בעולם החוץ,נוקבת

לטעמו של המשורר , המאיימת לכלות) .ה. ש– 'חרות'תנועת (שיסטית א הלא היא המפלצת הפ,"החומה

 350נות שפשו במפלגהוכנגד הסיאוב והפלג' מפלצת'ד הכנג.  ההתיישבות העובדת בארץ ישראלאת מפעל

את ו, מעמד העובדיםי נלאה של  החוסן הבלתאת, תוך ליכוד מחודש של השורות, להעמיד סיוןקורא 

 יתהדקו \ַהַּמְחָצבועת נחשוף את מקור ":  העבודהתנועת של סוציאליסטיים-השורשיים םערכיל חזרהה

 כמו \ -אביב -ל העיר תל על חולות הזהב ש\יעלה בסערה,  יידלק כמדורה\וריקוד משולהב, הכפות

 הכפות הזוכרות \ - רועדות , חרוצות, נּוקשות \ - הכבדות  הכפות ִיְדְּבקּו \.אז בטרם הפכה עמורה

   ).שם(!"  שורשים פה בארץ הזאתֶׁשִהּכּו \ כל בית וכביש ושתיל\בעליל

ה לאחדות קריא'' ההילידית המדומיינת העולה מטורי-בזהות המקומית, גם בשיר זה, חשוב להבחין

 של  בהחייאה מחודשתאלא גם, סוציאליסטית מופשטת לא רק באידיאולוגיה המעוגנתזהות ; ''עמדהמ

 הכיבוש : של ההתיישבות העובדת בארץ ישראל הקלאסיים של החלוציות מבית מדרשההמיתוסים

, ת הבתיםבניי , וכמובן החולצות הרקומות,ין האהליםבריקודי ההורה , א"חולות הזהב של תבסערה של 

, Maliniwski, 1926) ( המקום השבטי החייאת מיתוס,ובאחת. ת הכבישים ושתילת השתיליםלסלי

 \,שהביסה שממה, מסירות לאין קץ" :שעיקרו ניכוס תודעתי ופסיכולוגי של הטריטוריה ההתיישבותית

   )שם( !" עלומים בחולצה רקומה ְּתַחֵּדׁש

במחצית הראשונה של שנות  ,וליטית של אריה סיוןשכתיבתו הפ,  ניתן לסכם סעיף זה באמירה

ל המחמירים שבמבקרים היתה עומדת אף במבחנם ש, )כנעני שלו-בעידן הפוסט (החמישים

 בשירותה של ,כתיבה נעדרת תחכום והיגדים נסתרים, סיון מעמיד אז את כתיבתו. המרקסיסטיים

 להצביע בברור על נטיות ילידיות ניתן, בנוסף. משמעית-אידיאולוגיה סוציאליסטית ממוקדת וחד

 אלא שגילויים ישירים כל כך . המעלים על נס את עמל הכפיים ועבודת האדמה הללומובהקות בשירים

 והן התגלגלו , בכתיבתו הספרותית של סיון,רבלא ארכו זמן , של עמדות סוציאליסטיות רדיקאליות

  .מזן שונה במהרה בעמדות הומאניסטיות

                                                 
עסק "לאחר פרישה בת שנתיים בעקבות , גוריון משדה בוקר- ימו על רקע שובו של דוד בןהבחירות לכנסת השלישית התקי 350

אליהם רומז " פילוגים עקרים"סביר בהחלט שאותם . לתפקיד ראש הממשלה, ולאחר הבחירות, לתפקיד שר הביטחון, "הביש
 הממשלה המכהנת בחודשים שלפני שעמד אז בראש, הם אותם סכסוכים בין בן גוריון לבין משה שרת, בשירו דלעיל, סיון

 . הבחירות
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   אריה סיון ביצירתמלחמתית-בושה של מחאה אנטיהתעצבותה וגי 5.4

  

 מצויה ',קשה' סיון אל הכתיבה הפוליטית הבדרכו של אריה, ואולי אף חשובה יותר, תחנה נוספת

 ואין תיכלה: לאנתולוגיה" אחרית דבר"חנן חבר ומשה רון ב. )1963 (שירי שריוןבספרו הראשון 

לתגובה מורכבת (גמה נוספת דו: "כותבים כך) 1983 ( שירה פוליטית במלחמת לבנון-לקרבות ולהרג 

ספר שנים לאחר שירים שפרסם משורר זה מ. הם שיריו של אריה סיון.) ה. ש–מלחמה וחריפה על ה

מתגלים היום כתמרורים , ואשר לא זכו לתשומת לב יתרה, )ג"תשכ (שירי שריוןמלחמת סיני בקובץ 

, שם." (גובתו של סיון על התרחשויות השנה האחרונהפואטיים חשובים המבשרים ומבהירים את עומק ת

ואפילו , שמבצעים חבר ורון בין שירתו המוקדמת של סיון לזו המאוחרת הוא מרתק, החיבור). 134' עמ

שבו ניתן אולי , שירי שריוןאין מנוס גם מהבחנה בין אופי המחאה בספר ,  ויחד עם זאת,351מתבקש

 בשנות השמונים  שלו'קשה'רת המחאה הפוליטית הלבין שי, 'רכה 'להגדיר את כתיבתו של סיון כפוליטית

  .של המאה העשרים

ממלחמת , הגיב סיון בספריו על כל אחת ממלחמות ישראל,  לעבודתיכפי שטענתי בפרק המבוא 

בהכללה . כ ועד למלחמת לבנון הראשונה"מלחמת יוה, מלחמת ששת הימים, דרך מלחמת סיני, השחרור

 השבר הנפשי  הנפח המצטבר שלהמלחמות חושפת אתכל אחת מן גיב סיון על ך בה השהדר, ניתן לומר

 אשר מצד אחד הוא מזדהה לחלוטין עם האידיאליים הציונייםכ, והאידיאולוגי בעולמו של המשורר

 הוא מוחה כנגד זוועותיה, צד שניומ, שבשמם נלחמת מדינת ישראל באויביה, )בגרסת תנועת העבודה(

לאמביוואלנטיות הרגשית והרעיונית הזו יש . אב את המוות והשכול שזו מביאה בכנפיהכוו ,של המלחמה

 ת ממלחמה למלחמה הולכת ומתמעט הלאומית בצדקת הדרך של סיוןבאשר האמונה,  דיאכרוניממדגם 

  . המלוות את כתיבתו עליהןהסתירות הפנימיות  ביצירתוהולכות ומתעצמות, ובמקביל, )ומספר לספר(

אך בה בעת גם אדם בעל , פטריוט נאמן לארצו ולמולדתו,  מתמודד סיון)1963 (שירי שריון בקובץ

 ומבנה. )1956(במלחמת סיני  ,איש קשר בחיל השריון,  עם חוויותיו כלוחם,רגישות מוסרית גבוהה

ונו של כלש, "האדם במלחמה"ה מן השירים מכמירי הלב של כמהפואמתי של הספר אוצר בתוכו 

אימת המוות המקננת באדם הלוחם ואת סבך "בהם ביטא סיון את , )52' עמ, 1990(שיינפלד 

-וריתהפורש בלשון צי) 22 - 21' עמ" (קרב טעות"השיר , למשל, כזהו .352"התלבטויותיו המוסריות

 שנגרם על ידי,  מוות במלחמהב במיוחד של הכואאת מחירו, סטי נוראאסרק אופי  גםהנושאת, פוריתאמט

אלא , לא על ידי האויב, אש שנורתה בטעות על חיילינו, ומרכל, )ביטוי מצמרר בפני עצמו ('תאש ידידותי'

והבים  א\שאינם,  נלהבים\ צעירים\ תותחים\ להמריא\ֵאַחָרהיונת השלום ": על ידי כוחותינו שלנו

                                                 
 לבין שירתו המאוחרת יותר של שירי שריוןבין , הגלוי או הסמוי, כבר עמדו על הקשר, אחדים ממבקרי שירתו של סיון 351

לאחר השירה שכתב בראשית , מוסרית של סיון-רואה בספר את ראשית מעורבותו החברתית, למשל, )1982(שיינפלד . המשורר
מרחיק לכת ממנו ורואה בקובץ דלעיל לא רק הכרעה ) 1998(ויכרט .  כיים"על מוטיבים תנ, כך שיינפלד, נשענת כולהדרכו ה

שהייתה , ולשלם את מחיר המעורבות החברתית והפוליטית", מוסרית של סיון לעלות על מסלול של ויתור על התקבלות מיידית
נוטה לראות בכתיבתו ) 1989(גם הירשפלד . דעת בכתיבה פוליטית של ממשאלא אף בחירה מו, "מאז לאבן יסוד בחייו ובשירתו

 . כף הקלעכתיבה פוליטית המבשרת גם את אחריתו ב'  מוקדם'של סיון ה
בין , לבין זו של בן דורו המשורר יהודה עמיחי, בין כתיבתו של אריה סיון, כמה מבקרים עומדים על הדמיון הלשוני והתמאטי 352

 ).1989(והירשפלד ) 1984(שמיר , למשל, וראו. ביניהם בעמדות האנטי מלחמתיותהיתר בשל הקרבה 
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הם ממול  ו\ על השריון\עלים- שנונות\ָּדִלּיֹות \ כאוהב שמת להפתיע\ הפריחו פרחים נפלאים\להבין

 \ ידיהם\ במו\ והניחו אותם\ של בית קברות\ המפתיעהַּבּדּוִמָּיה \ ההפתעה\ אותם את פרחי\ִקְּבלּו

 ומאומה לא \ הכול מוכן\ היה\ יונת השלום\סוף- וכשבאה סוף\ בעיניים סגורות\ האהוב\על בשרם

 את אהובתו בצרור  הוא סיפורו של מחזר צעיר ונלהב המפתיע במובלע שמספר השירהסיפור ."מובן

דא . )רמז לצורתם השנונה של רסיסי הפגזים, מן הסתם (" שנונות עלים\דליות" ,"ם נפלאיםפרחי"

 ,לית" נורא של אש תותחים צה דמיםלאירועפורי א מטסיפור כיסוי, ככל הנראה, זהו, שכאמור, עקא

יונת  ("סקת האש לתוקפהרגע לפני כניסת הפ, והרגה בהם, שנורתה בטעות על חיילי שריון ישראליים

  "). להמריא\השלום אחרה

 ביחס ניסטיתאהומ-דעה אנושיתתויותיה של  מבטא סיון את רגישו, באותו מחזור,ים נוספיםבשיר

המופיעה  אותה רגישות ).ילי האויבובכלל זה גם אבדנם של חי(בדנם המיותר של בני אדם במלחמה ולא

גם את הבסיס תהווה  ,אוניברסאלית- ת תשתיתם המוסרית אומהווה, מלחמתיים-  אנטימחאהתדיר בשירי 

  .  עשרים שנה מאוחר יותר,שירי המחאה הפוליטיים  של סיון למוסרי-ניסטיאההומ

 ,"ְוַדּיֹות ֵעיִטים" : דווקאפותח בתיאור עופות דורסים) 23 – 22' עמ ("ליווי צמוד"השיר כך 

המעקב אחרי העופות הללו חושף בפני . 353 בה חבר גם המשורר,המלווים את שיירת הלוחמים במדבר

פצעי  "...:ובתוכו, פי צבעו- על, מצרי צבאיטנדר, " לחולות\טנדר צהוב שנכנע": הלוחמים הישראליים

 תצלומים צהובים של נופים \,נעלי התעמלות,  חדש\ זוג מכנסיים\ - מוגלה \ַמֲעֵליתרמילים 

 חושף ,מצמררת-האירונית, רכו המתוחכמת בד, שוב." בלי סיבה\ ובני משפחה צוחקים\עתיקים

 סדרת פריטים ובאמצעות,  עצמם לנוסעי הטנדרהמופיעים כמטונימיות,  התרמיליםבאמצעות, המשורר

 את המחיר - המנכיחים את העדרם של האנשים ,פרטי לבוש ותמונות משפחתיות, משפחתיים טריוויאליים

   .הנורא של השכול והאבדן במלחמה

בעיה "היא גם זו העומדת ביסוד השיר בן שני החלקים , מלחמתית-האנטי, תסטיאהנימה הסרק

 מפנה המשורר את חיצי ביקורתו כנגד ,בבית הראשון בשירכבר ). 24 – 23' עמ, שם" (למודיעין

מטילה עליו שהמלחמה עד , כביכול ,הכל-יודעתהארוגאנטית ו, יומרנותו הנבובהרומז לו "מודיעין"ה

מוגבלות ידיעתו בין , על דרך ההקבלה הניגודית, אלוזיה המן,  בין היתר,יר עולההאירוניה בש. שעמום

:  האומניפוטנטיותיומרות בעל ה לבין המודיעין)20 – 18, 'ל, משלי(החכם באדם , של שלמה המלך

אבחת / וגם/ יםהואניה בלב / גם שביל נחש עלי צור/ חזוי ומצולם/ הכל/ הכל ידוע/ למודיעין"

/ להתקדם אל מחוזות/ משעמם     "." כמסלולי דבורים/ ודרך הפגזים/ נתיב העגוריםב/ הסילונים

אלא שקריאה זהירה בשיר תגלה בו גם  ).23עמ ( ."יותר מאשת חיק זקנה/ צפויים מראש ומצהיבים

 הטבעייםשל המודיעין עומדים בניגוד למסלולי התעופה מדויקים ה חישוביו הבאליסטיים .מגמות אחרות

של  subtext- המסתתר ב)או הילידי( הפוליטי מודע-  ללאדוגמאניתן לראות בכך . ורים והדבורים העגשל

, )הדבוריםמסלולי העגורים ונתיב (בין הטבעי והטוב , ם את האופוזיציה הבינאריתמרכיביו מבניו, השיר

  ).הפגזיםדרך הסילונים ואבחת  ( את מקומם התופסיםלבין המלאכותי והרע

                                                 
 – 32' עמ, שם" (ביקורי אורחים"במחרוזת השירים בעלת השם האירוני , בעל תימה דומה, העיטים הם גם גיבורי שיר א 353
34 .( 
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אשר נאלץ איש מודיעין שכזה לעמוד מול תוצאותיה כ ,מתנפצת לרסיסים" מודיעיןה"יוהרתו של  

  .)24' עמ, שם (כפי שניתן לראות בחלקו השני של השיר, הממשיות של המלחמה

  
                    למודיעין

  על כן הנו, הכול ידוע

  ,כל כך אדיש

  –על כן מפליא מאד מדוע 

  –בלי אף רמז בתכנון 

  עין שנוןהקיא איש מודי

  –. לפתע על הכביש

                        רק משום

  שהגברים

             בצד האוטו

  המוזר

         היו שרופים עד

  הלנו או , בלי הכר

  ?ַלָּצר

  

את השוויון בפני המוות של ,  השיר בטורי הסיום שלהמשוררחושף , בדרכו האירונית הידועה

חיילי האויב אמנם ). 13, ה, יהושע" (הלנו אתה אם לצרנו"ש  ללא הפר, באשר הם, האנונימייםהלוחמים

  . מחזיר להם המשורר את זהותם האנושיתאך במובן מסוים, ת זהותם הלאומית איבדו אהשרופים

שירי שריון מלחמתית של אריה סיון ב-  ממחאתו האנטי ישירההיעדרה של מעורבות פוליטית

הדרתם המוחלטת של . 354)28 – 27' עמ" (של מוסרבעיות "בשיר החריף , אולי יותר מכל, מומחשת

נקודת , שמן הסתם, למרות( של המלחמה בשיר צבאיים מהתיאור האירוני הנוקב- וי לאומייםסימני זיה

 \ לשכנע יריבִנּסּו \ שהצדק אתם\ היודעים\תותחים"): המבט בו היא זו של חייל בצבא הישראלי

ית נלמחאה מוסר,  דלעילאת ההיגד המטאפורי  הופכת ,)27' עמ (." מעבר לרכס\תפיסה- קשה

שאיש אינו שואל ,  גם מצוקתו האישית של הלוחם הפשוט.ולא להתרסה מכוונת מטרה, אוניברסאלית

יותר משהיא מחאה , מובלטת כאן כמצוקה קיומית,  ואינו מספק לו תשובות לתהיותיו המוסריות,לדעתו

 אל \אסף,  בביתו\ אחז\, ועד טוב\ מרע\ובר בו לא ד\שבכלל,  כה קרוב\ואחד":  ממוקדתפוליטית

 \ מחוסר\, במקרה\שהיה,  מקלע\ את לועו של\ לשאול שאלה\ עיניו\ ושלח את\ את כל אבניו\חזהו

 של מי שיונק מקומית ההזהותבטורים אלה מובלטת גם  ).28 - 27' עמ (." בבעיות של מוסר\ייןכל ענ

  היא מינוריתרטוריקה של השיר גם אם ה.הצמודות לחזהו' םאבני'ומן ה' הבית'את סמכותו המוסרית מן 

ליבראלית של -יסטיתהומאנה 'עולםהתמונת 'היא מעוגנת בשהרי ,  ואיננה חדורה פאתוס נבואי,ומאופקת

  .המשורר

                                                 
ות פוליטיות מרחיקות לכת כמו שירת שאין עוד קורפוס שירה ישראלי בעל השתמעוי, )2002(במאמרו המאלף טוען ערפלי  354

הרי שהשלכותיה של כתיבתו על ערעור ההסכמה , פוליטית המובהקת שיצאה לשירתו- למרות התדמית האישית הא. יהודה עמיחי
שהשלכות פוליטיות עשויות להיות גם , הדברים הובאו כדי לטעון. היא עצומה, כך ערפלי, הלאומית בישראל- האידיאולוגית

 .  'פוליטית'א נועדה מלכתחילה להיות של, לכתיבה
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  אחד הוא מצד,כאשר,  לייצר עמדה מורכבתאריה סיוןאת יכולתו של גם  מבליט שירי שריוןהספר 

 ..." בטבעת ההדק\אצבעו.  מקלעַּכֶּוֶנת \ֶׁשֵעינֹו":  וצבאון ומסור בשרות עמולוחם נאמכ מיוצג בספר

 ,"השוכבים על גחונם"... :מביטה בשבויים עינו האחרת, מצד שניאך , )29 – 28' עמ, "אחד("

,  השמים\בע להם את צ\שיחזיר,  לרווחה\ פקוח\ מבט\כדי לירות בהם" : של חרדה וחמלהבתערובת

פקוח "לא רק שהשבויים אינם נענים למבטו ה,  שלמרבה האירוניה אלא.)שם (." החולגבעותרוך  \את

צבע  ( המקומיתהזהותזיר להם את צלמם האנושי באמצעות כושל להחה בניסיונו, שומרםשל , "לרווחה

 מהדהדת דווקא את המנהג הרצחני לירות שהרטוריקה של השיר אלא, )השמים ורוך גבעות החול

למבטיו רבי , מכדי לתת את הדעת, השבויים עצמם מבוהליםש,  מה גם.)"ת בהם מבטלירו" (בשבויים

 כתכריכים \ עוטפת את גופם\ והאימה\ קבורות באדמה\ עיניהם\כי"...: המשמעות של שומרם

  .)שם( ." דם\בצבע

במלחמה ש האבסורדמכוונת כולה לחשיפת שירי שריון  שכתיבתו של סיון ב,כדי לאזן את הרושם

 מה שהיה הופך את כתיבתו ליותר(שבויים או הרוגים , ות תמונות מקאבריות של חיילים מצרייםבאמצע

' עמ, שם" (כמה דברים לקצין המילואים"אציין את מחרוזת השירים הארוכה , ) מבחינה פוליטיתמכוונת

, פי השיר-על, שלושים וששה בן -  אל קצין השריון הוותיק  המופניםבה נושא המשורר דברים ,)43 – 35

, מערבה,  בשעטה אקסטאטית, המוליך את טורי השריון-אולי בן דמותו המדומיינת של המשורר עצמו 

של המפקד , הילדותית קמעא, כנגד התלהבותו חסרת המעצורים,  הנימה הביקורתית.לעבר תעלת סואץ

 כמבשר בתפקידו,  לאחר המלחמה,מן הסתם, יגיעוש ,ימיו הקשים מאוזנת באמצעות תמונת, תאב הניצחון

 המציג את \ אחרים ובלי האבק\ בבגדים\ תהיה\בפעם אחרת": בשורות איוב למשפחות השכולות

 מחצית \נמך עדו יְוִדּבּוְרךָ  \על מחצית הכף \ שרגלך תדרוך בם\ לביקורים\ כשתלך\,עצמו כפניך

 עת \ב לבבך לעמוד חיש\ הכביש ומדוע\ אהבת כל כך את\ מדוע\ להבין\ תיתן אז בכדי\ מה\ -הקול

 .)42 – 41' עמ, שם (." עד בלי שמים\לירות,  לירות\ מדוע אמרת למקלעים\, המים\גדרו בפניך

כחלק בלתי נפרד מן הזהות המקומית של , כדאי לשים לב להופעתו של מוטיב האבק בטורים דלעיל

  ). יהפרק הרביע, לעיל(מוטיב שיתפתח מאד בספריו הבאים של סיון ; הלוחם הישראלי

 ובגיבושה בהתעצבותה מהווה נדבך חשוב )1963 (שירי שריוןשהקובץ , ניתן לסכם ולומר

, על כך(של אריה סיון הבשלה  ביצירתו , וממוקדת יותרחריפה, של שירת מחאה פוליטיתההדרגתי 

 סלידה  שלליבראליים- ניסטייםאתשתית הומ- גילויי על ניתן להצביע, כבר בקובץ מוקדם זה).להלן

ל ביטויי ש ו,ל סולידאריות אנושיתש ,  הכרה בערך החיים באשר הםשל,  כמה ניצחונותםריזאליטממי

 אויבהם של חיילי ,  בספר,כמעט כל ייצוגי המוות במלחמה( במלחמה פשר-  חסר בשל מוותכאב אוטנטיים

 ופוליטית תממסדי-אנטי, מחאה ממוקדתביטוי ל שירי שריוןברור שאין ב, עם זאתיחד ).  דווקאאלמוניים

או , בהטלת ספק בצדקת המלחמה, למשל, שעשויה הייתה להתבטא, מחאה; )במובן הקשיח של המושג(

טיים ביחס למחיריה של למרות ביטויי הכאב האוטנ, ניכר כי סיון .בלגיטימיות של חלק ממטרותיה

  .קולקטיבית-  הלאומיתהדרך- את צדקת, מן היסוד,  שוללאינו, המלחמה

 בכתיבתוגם  , הילידית מעצבי הזהות, על היסודות המקומיים,לפחות במרומז, הצביעניתן ל, במקביל

בעלי החיים , האבק, השבילים,  הכבישים תיאורי: הסינכרוני שלהממדהן ב, של סיון' סטיתיפציפ'ה

-רבה-הלא(שאיבה ה:  שלה הדיאכרוניממדוהן ב, שירי שיריון לכל אורכם של המופיעים'  וכוהמקומיים

לא רק בכינון ,  כל אלה מסייעים.מעולם הזמר והפזמון ועוד, מן ההיסטוריה החלוצית, ך" התנ מן)עדיין
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פוליטית של מי -  האידיאולוגית והכמעטבשיקוף עמדתואלא אף , הזהות המקומית ביצירתו של אריה סיון

  . בין ילידות לבין התנהלות צודקת ומוסריתשמחבר בשירתו

  

   ביצירתו של אריה סיון'קשה 'אה פוליטיתהתעצבותה וגיבושה של מח 5.5

  

קשה ביסודו אך , בתכניובנושאיו ו ,הוא קובץ שירים מגוון למדי) 1969 (ארבעים פניםהקובץ   

שילב אריה , ר הציוני במרכזם שהסיפ,דווקא בתוך מקבץ שירים, ובכל זאת. לאפיין אותו כספר פוליטי

בריתמוס "): 77' עמ, 1996(כלשונה של רודנר , וב הכת)10' עמ" (אניות אבק בשמש"סיון את השיר 

עם מגע קל של לשון , אלוסיבית מאד, הלשון ארכאית ברובה. פוריקה טעונה ומרובדתאאינטנסיבי ובמט

 שריד ) 10' עמ, ארבעים פנים(, "שמה-מהחרבת "השיר מעמיד במרכזו את מראותיה של  ".הדיבור

ותושביהם ברחו , שחרבו במלחמת השחרור, בדרך לירושלים העזובים אנונימי של אחד הכפרים הערביים

 מדמה את מראות הבתים , של המשורר,ת הדחוסה והאניגמאטייסטית' הלשון האימאז.355או גורשו מהם

 ומפרשי זיתים נוסעים \ָעוֹון-ִּכְמַרֵּצי-  של בתים\ַסְרָּגסֹוים .  במפרצי הדרך אבק\ - אניות" להחרבים

 שנדונו ,חיות-ספק-מתות-  ספק, הם אניות רפאים,מכוסי העלווה, הכפר החרב בתי )שם (."אל הר ציון

 הלוכד ללא תנועה את האניות שנקלעו ,הלוא היא ים סרגסו, אגדי- לעגינה נצחית בים האצות הממשי

, ללא תוחלת,  למפרשים המפליגים,ציוני-אודו פס,במין היפוך אירוני, מדומיםשבכפר  יםעצי הזית. אליו

 בתוך ,מחוץ לזמן החולף, כביכול, הממוקמות) שם" (המתים-אניות" חזיון הרפאים הזה של .להר ציון

- בבחינת נוכחים שתושביהם הם, סיפורם של הכפרים הנטושיםממחישות היטב את, ישראלי- הארץהנוף 

-ְּבֵרַכתכמו ": ביסוד המראות ש,והם עצמם משמשים כאנדרטאות חיות לאלימות המודחקת, נפקדים

האלוזיות הברורות לספר הכיבושים  .356 )שם (." שאינה שוקעתַּבֶּׁשֶמׁש, כמו עמק איילון ,גבעון

 שהן הוואריאציה ,)שם ("גולות של דם"מתחזקות באזכור עיני נווטים כ, הלוא הוא ספר יהושע, המקראי

מודע - אל המן  , ולסיכום).19, ו"ט, יהושע(המקאברית לגולות המים שנתן כלב בן יפונה לבתו עכסה 

  אשמה ושלליפטיות שלא עולות תחושות אפוק, מודע ילידי-לאשהוא מניה וביה גם ,  של השירהפוליטי

  .357 בדרך אחרתהפטר מהן או ל שלא ניתן למחקן,איום

גם , בדרכים שונות, ערבי מוצאת את ביטויה-הסכסוך היהודימחוזות חדירתו ההדרגתית של סיון אל 

-בשאלות חברתיות הפוליטיתהרגשית ורבותו  הולכת ומתעצמת מעובהם,  של המשוררבקבציו הבאים

נופל (" יירוז'פ"השיר , למשל, כזהו .בפרט, בקונפליקט היהודי ערביבאלה העוסקות ו, אקטואליות בכלל

 הידועה בשירי הקינה שלה על, זמרת לבנונית"השיר קרוי על שמה של ). 15' עמ, 1976, לך בפנים

                                                 
 )77' עמ, 1996(גם רודנר , וראו, יזהר. הידועה של ס' חזעה- חרבת'האסוציאציה המתעוררת כאן היא ל 355
וראשית התגבשותה של זהות , על טענת הדחקת האלימות בתהליך הטריטוריאליזציה של הלאומיות היהודית המודרנית 356

של אריה סיון היא ' פוליטיים'המגמה העולה מחלק משיריו ה). 2001(ראו אצל צמיר ,  נתן זך ביצירתו של–לאומית ישראלית 
- כנגד מגמת הכיבוש היהודית, של תושביה הערביים של הארץ' ילידית'באשר היא מעמידה את השייכות ה, הפוכה לחלוטין

 . ישראלית של הארץ
מופעים . הציונית' צדקת הדרך'כשלעצמו אין בו כדי לערער על ' הכפר הנטוש'מוטיב , )17' עמ, 2006(לטענתו של רוגני  357

אלגיה על "; )49' עמ, 1954, שירי חותם(מאת חיים גורי " מפה: "רוויי רגשות אשם של מוטיב זה ידועים בשירה הישראלית
אה גולדברג מאת ל" "illuminations; )277 – 274' עמ, 1963, 1962 – 1948שירים " (מאת יהודה עמיחי" כפר נטוש

  .בהקשרים אלה או אחרים, המשמעות הפוליטית של שירים אלו נטענת בהם בדיעבד). 275' עמ, 1966, מוקדם ומאוחר(
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יירוז על מרקע הטלוויזיה 'הופעותיה של פ. 358שורר בהערת שוליים לשיר כעדותו של המ,"הפליטים

-דיאלוג אינטרמתקיים בשיר , שכן. 359הלבנונית שמשו עבורו תשתית לאנאלוגיה חתרנית בשיר

בשתי , התיכון-השוכנות לחופי הים, צידון ועכו,  שתי ערים ביןזהו דיאלוג, מצד אחד: כפולטקסטואלי 

דמותה  זהו דיאלוג שמקיים המשורר עם , ומצד אחר,נרחבת  אוכלוסיה פלסטינית בשתיהן ,מדינות שונות

   . בביתו מבעד למסך הטלוויזיה,מן הסתם, כפי שהיא משתקפת', של הזמרת פיירוז

  

  על ארגמן חופי צידון

  דמעות רותחות נושרות

  בעכו. החול- ִצְדֵפיאל לב 

  בין דקלים ובין סירות הדייגים

  :כבשן להתכת פלדה

  פות של ארגמן הופכות טי

  .גבישי פלדה כחולים

  

בלבנון  כאב הפליטים הפלסטינים  אתת בשירתהדמעותיה הרותחות של הזמרת הלבנונית המבטא

 חופי צידון הארגמניים ,במקביל). לשעבר( הפלדה עכו  טיפות הפלדה המותכת בכבשני קרייתפוגשות את

 טיפות הארגמן בשתי התמונות. ערבית עכו- היהודיתמתכתבים עם חופי הדקלים וסירות הדייגים של העיר

 .)שם ("גבישי פלדה כחולים"  שלוצובעות את כאב הפליטות בזעם, בשיר מאייכות זו את זוהמקבילות 

אלא שזו , ליטותפה  החולקות את כאבפלסטינית-ות ערים בעלות זהות סמיאחו בצבעי השיר כולו מנומר

 ששירי הכאב והמחאה הספוראדיים של , לא ניתן לומר אמנם.בלבדמוגשת בשיר באופן סובטילי ומרומז 

יצד  אך בהחלט ניתן לראות כ.האידיאולוגית שלו' מונת העולםת' ב עמוקשינוי, בשלב זה, סיון מבשרים

חושף את חווית הגירוש והפליטות  ) כבקודמו( הנרמז בשיר זה )Jameson, 1981 (מודע הפוליטי- לאה

  .ישראל-ערבי על ארץ-בק היהודיהמאשביסוד , המודחקים

 רועיםי הסכסוך היהודי ערבי הושפע מן האהשלכותשל אריה סיון במובן שעיסוקו האינטנסיבי 

שהיו , מגמה זו בלטה במיוחד בשנות השמונים.  ועליהם הוא הגיב בספריו, שהתחוללו סביבו,הממשיים

, )1984 (לחיות בארץ ישראלהקובץ . דחוסות באירועים דרמאטיים בעלי השתמעויות פוליטיות מיידיות

שמה הרשמי (במהלך שנות מלחמת לבנון הראשונה , על פי עדותו של מחברו,  נכתב בחלקו,למשל

הספר מכיל אחדים משיר המחאה הנוקבים . )1982 ביוני 4- והיא החלה ב, "מבצע שלום הגליל ":בישראל

דילמה של  ":)פוליטית בישראל בכללובשירה ה( של אריה סיון 'קשה' הביותר בכתיבתו הפוליטית

שירים . )91' עמ, שם" (בבירות' אימאז"; )90' עמ, שם" (מתוך הערפל"; )89 - 87' עמ, שם" (משורר

 מסמנים במובהק את הפואטיקה של שיר והם, 360)1983( אף נכללו באנתולוגיה של חבר ורון אלו

                                                 
על ניצולה . אופיינית לסיון בכמה מספריו המאוחרים, או מתחת לכותרתו, טכניקה זו של הוספת הערת הבהרה בשולי השיר 358

 .להלן, של טכניקה זו לצרכים אסתטיים
  .78' עמ, 1996, ראו אצל רודנר 359
שירים "של , ידועה פחות מזו של חבר ורון, פרסמה המשוררת יהודית כפרי אנתולוגיה נוספת) 1983( באביב אותה שנה 360

אך , 1982שנכתבו בשנת ,  היא כללה ארבעה משיריו של אריה סיוןחציית גבולבשם , באנתולוגיה זו. בעריכתה" ממלחמת לבנון
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כל . ספרותיים-חוץ,  סגנונות פרוזאייםהמתכתב עם, כביכול, אסתטי-האנטי, טקסטואלי-המחאה האינטר

מתחת לכותרתו הראשית , המופיעה בסוגריים, כותרת משנה כולל מעין  הללואחד משלושת השירים

" לעניין מעורבות המשורר במלחמה הזו"ו, בשני" אקטואליות הערות", בראשון" בניסוח פשוט ביותר("

  ).בשלישי

ידיעות של ' אמנות, ספרות, תרבות'מוסף התפרסם לראשונה ב ("דילמה של משורר"השיר 

אגדה ; ח" דף סגיטיןשמקורה במסכת , מבוסס על אגדה תלמודית ידועה 361)1.10.1982-  באחרונות

נטל בערמה את מלכות שלמה כידוע אשמדאי . הקשורה בשמם של שלמה המלך ואשמדאי מלך השדים

 ַלֵּׁשד שהתקין נעליים \,א חכםל, איש פשוט" את התרמית חשף. בירושלים וגרש את המלך למדבר

אותו סנדלר ). 89' עמ, ישראל- לחיות בארץ( ." נעלםְוַהֵּׁשדצעקה נוראה וגדולה           וצעק\ונדהם

 שהיה הראשון להבחין בחריגות בהתנהגותו של ,מפשוטי העם עומד בניגוד משווע למשורר החכם והרגיש

 \והשד בינתיים עומד", לבטא בו את חשדותיו "השיר הנכון"אלא שעד שהוא מתלבט מהו , "מלך"ה

 החפה מכל תחכום,  מעשים שנמנעו בזכות צעקתו הפשוטה;)88' עמ, שם ("מעשים איומים לעשות

  .  של הסנדלראסתטי

 בהארה האירונית של דמות המשורר  רקאיננה" דילמה של משורר"חשיבותו של השיר 

לגיטימציה שמעניק המשורר לעצמו לאמץ לו  אלא ב,הכרעה-אימפוטנט חסר יכולתאינטלקטואל כ

  ולא מתוחכמת-שמתחת לכותרת השיר , כלשון הסוגריים, "בניסוח פשוט ביותר "– 'פשוטה'פואטיקה 

כלשונם של חבר ו. ישראל בשמו-  כדי לבטא את מחאתו על העוולות המוסריות שעושה מדינת,)?לכאורה(

דווקא אי שימת הדגש על ליטוש : ")134' עמ, 1983( ורון בכתיבתם אודות שיריו הפוליטיים של סיון

הם המאפשרים ") בבירות' אימאז"הערת השוליים בשירו , למשל, ראה(ספוס כאילו מופגן  וח'אסתטי'

יכולתו מחמיא לסיון על  )2001(כמוהם גם אופנהיימר ." לתחושה של זעם ספונטאני לפעפע בשורותיו

עומד אופנהיימר על , במקבילו, "ת המרכזיות שנוצרו בארץאת אחת מחטיבות השירה הפוליטי"לייצר 

אמן החספוס הסגנוני ומתנגד מוצהר , סיון: "סגנונו הייחודי של סיון בשירת המחאה הפוליטית שלו

יצר באמצעות החספוס הזה את המודוס המתאים ביותר לכתיבת , לרגישויותיה של התודעה הסובייקטיבית

  . )שם (."ירה בזמן מלחמהש, כלומר, "הערות אקטואליות"

שכן סיון הוא אמן ההסוואה של התחכום , מוגבלת למדי, לטעמי, שתקפותן, להערות סגנוניות אלה

, ככלל יצירתו, שגם שירי המחאה הפוליטיים של סיון,  הייתי מוסיף את העובדה,ביצירותיוהאמנותי 

 ).כלשון כותרת חיבורי, ''ת בלא נחתילידו''( ביחס לזהותו המקומית אמביוואלנטייםמונחים על אדנים 

 מבני זהות מקומית טקסטואליים-על חומרים אינטר, גם זו הפוליטית, נשען סיון ביצירתו,  מצד אחד,שכן

דילמה של " בשיר , למשל,כפי שהראיתי ( מארון הספרים היהודי,כולםכ רובם ,הלקוחים, מובהקת

 , יימסון'בעקבותיו של ג, קשורה במה שכיניתיתופעה מפתיעה הבכתיבתו מצד שני נחשפת "). משורר

בהם אין , ם של סיוןיבלא מעט משירי המחאה הפוליטי: )פוליטישהוא מניה וביה גם  (מודע הילידי- הלא

                                                                                                                                               
שאף הם הופיעו מאוחר יותר , השניים האחרים". ברגע מסויים", "שאלה ושאלה: "ם מגיבים ישירות למלחמת לבנוןרק שניים מה

 ". ישראל- לחיות בארץ", "נעימות באזכרה- אי: "'כלליים'הם שירים אנטי מלחמתיים , ישראל-לחיות בארץבספר 
כאשר , דומה כי ראוי לחרוג מכלל זה. שעמדו במוקד עיוני, נמנעתי בחיבורי מציון מועד פרסומם הראשוני של השירים, ככלל 361

 .מדובר בכתיבתו הפוליטית של המשורר
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הזהות כתר  את , במרומזלפחות, המשורר קושר, ציוניות-אנטי י עמדות פוליטיותלבטא בגלו' מעז 'הוא

, מעצמו התו אמחסירתוך שהוא  , נפגעי המלחמה,פליטיםיוחד לבמו, הערביםהמקומית דווקא לילידים 

  .אדגים זאת בשירים הבאים .ת על היותו בן הלאום הכובש והמדכאאקט של הלקאה עצמיב

, לחיות בארץ ישראל ()2.7.1982 ',ביקורת, אמנות, ספרות, 'מעריב(  "מתוך הערפל"השיר 

ביטוי לחספוס (  בתוך סוגרייםשנתון כולו, ורים בן ארבעה ט,)השני(בית שלם   כולל)91' עמ, 1984

, ערבי- סכסוך היהודי של ה קורבנותיו,הפלסטיניםנו מצוקתם החוזרת ונשנית של הפליטים  ועניי,)סגנוני

 \ ימלאו את חריצי פניהם\ורק הפליטים בפעם הרביעית"( :362 את ביתם"בפעם הרביעית"המאבדים 

 של הזהות המקומית ).שם (.)" למעלה משלושים שנה\כמו רעלות שלא כובסו, עשן זרדים מצחין

 ואלו עומדים ,"רעלות", "עשן זרדים: " בשירהלוקאליים באמצעות הפרטים מומחשת הערביםהפליטים 

  הצופה בהם ממרחק בתיווכו של מסך הטלוויזיה, של הדובר,למעמדו הערטילאי משהוברור בניגוד 

לסמל של אי היכולת , בה פרצה מלחמת לבנון הראשונה, ץהופך את עונת הקי סיומו של השיר .המנוכר

  . ההרסניות של המלחמהלהסתיר או להדחיק את תוצאותיה, להכחיש

  

   –הלא תוך זמן קצוב השמש תעמוד באמצע השמים 

  –שבעונת האור הזו אין בהם אף עננה 

  ולא יוכל אדם להסתתר

  )90' עמ(                                                                           . עצמוְּבצלאף לא 

  

, עשויות לשקף את תסכולו של מי" מתוך הערפל"השורות ההולכות ומתקצרות של הבית האחרון בשיר 

  . אך אין בידו להביא מזור של ממש לקורבנות המלחמה, ואולי גם הפוליטית, שמכיר במחויבותו המוסרית

, י"לחיות בא ()20.8.1982', אמנות, ספרות, תרבות', ות אחרונותידיע ("בבירות' אימאז" השיר 

  מסמן בכוכבית את, בתקופת מלחמת לבנון טלוויזיוניותת חדשותועם מהדוראף הוא  המתכתב )91' עמ

מפנה להערת שוליים כוכבית ה. )שם (*"שלא יצרתי דבר, ואני":  בבית השלישי אחד הטוריםסיומו של

  כך).שם (."בשורות הראשונות, למעלה, מלבד שתי השאלות מחורבנות: "נהשזו לשו, בתחתית העמוד

ומתוך כך גם משקף את , ל ציורי הלשון שלו עצמו ע,בלשון חריפה במיוחד, מחווה המשורר את דעתו

ובניגוד ,  בנוסף.פקודו של המשורר בעתות מלחמהיביחס לתפקידו ולת,  האמיתית או המדומיינת, עמדתו

 "בבירות' אימאז "בתחתית השיר, 363את תאריכי כתיבתם של שיריובספריו  שלא לציין ,ן של סיולנוהגו

אין ספק באשר  .14.8.82 – 10.7:  הקשרה של המלחמה בלבנוןב, טיבייםאפורמ תאריכיםמופיעים 

  .  אריה סיוןשפרסם,  השירים בעקבות מלחמת לבנון של לבין האופי הפוליטי,לקשר בין מחווה זו

 על קשה של המשוררה תותחושבולטת ) 91' עמ, לחיות בארץ ישראל" (בבירות' ימאזא"גם בשיר 

אך , ישראל-המשורר רואה עצמו כמי שמצופה ממנו להיות צופה לבית. ביחס למאורעות המלחמה, חדלונו

בעידן , כלשונו בשיר, )שם ("צרכן של אמנות ומלחמה וספורט": הוא אינו אלא צופה טלוויזיה מסורס

                                                 
מלחמת סיני ומלחמת ששת , מלחמת העצמאות: שקדמו למלחמת לבנון, את מלחמות ישראל הידועות, במרומז, סיון מונה כך 362

 .הימים
 )66' עמ,1986, חבוקים(" מתחת לשירי"ביטוי שירי מעניין לנוהג זה נותן סיון בשיר  363
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ברוח קנאת , רות מקאבריתכבר בכותרתו של השיר נרמזת מעין תח. 364 של תקשורת ההמוניםהשליטה

, של הילד, כלשון קרייני החדשות בטלוויזיה, בין התמונות הקשות לצפייה,  הידועה במקורותינוהסופרים

 אני \שלא, ציור חזק, ר חזקו צי\ -דק - והוא דומה מאד לפיתה אפויה דק\שפגעה בו פצצת זרחן"

, "מעגל יצירתי מושלם"המביט בקנאה מדומה ב" היוצר, המשורר" לבין ,."יצרתי אלא מישהו אחר

, המפקד מתכנן וגוזר":  הטלוויזיוניוהמתואר במונחים הלקוחים מערוץ האופנה, המוקרן בטלוויזיה

  ).שם(."  הצלם מתרשם ומקרין לעולם\,עצבהלוחם מ

  

  *שלא יצרתי דבר, ואני

  והמגיע לקצה קרסולי

  ,מרגיש מיותר ונכלם

   כלימהָמֵלאכך - כל

  .עד כדי רצון להיקבר

  

  :לקראת חצות גם זה עובר

  .אפשר ליצור דבר אחר

  

המבוסס במידה רבה על כפל , ההלעגה העצמית של המשורר מגיעה לשיאה המקאברי בסיום השיר

,  השירלה מסיוםהעו', ה לקבור את עצמי מבושהרוצ'הביטוי העממי . 365משמעותם של מילים וביטויים

 -שמוצא המשורר לעצמו ' הפתרון'ש, בעוד,  את קבורת חללי המלחמהביקורתי- מהדהד באורח אירוני

דבר '' של יצירת - כמו תמונות המלחמה בלבנון , ים חזקים'שאינו מצליח לייצר אימאז, כיוצר מתוסכל

  ). חזיר(' דבר אחר' מהדהד את המשמעות התלמודית של הצרוף ''אחר

 כמכונן ,המקום לבין המרחק בינוומתעצם ,  זהותו המקומיתיר מחאה זה מערער המשורר אתגם בש

 "דק-פיתה אפויה דק" ל בשירמדומה, מפצצת הזרחן, בעוד שהילד החרוך, שכן .זהות אישית ולאומית

, יתהדימוי מחזק את זהותו המקומ, ומזוויע ככל שהדבר יישמע, )ככותרת השיר, ''בבירות' אימאז''זהו ה(

 "ומלחמה וספורט, צרכן של אמנות"הרי שהמשורר נותר בגדר , נישל הילד הפלסטי, תיכונית-המזרח

דבר , אלא לרצף תכניות טלוויזיה מזדמנות, שאיננו מחובר לשום מקום,  איש הכפר הגלובאלי,)שם(

  . המחזק את רגשי האשם והניכור שלו

מתוסכל ו פסיבי) תרתי משמע(צופה  של המשורר כ משקפים את עמדתושלושת השירים דלעיל

 באמצעות , הוא נחשף, בכפר הגלובאלי,ככל אזרח ישראלי. 366 בלבנוןבתוצאותיה הקשות של המלחמה

ששרתה בציבוריות הישראלית בשבועות ,  אך בניגוד לרוח ההתלהמות, לאימי המלחמה,ההטלוויזי

בעבר כפי שעשה  ( של המלחמהשיריו את מחיריה הכואביםמוקד  במעמידסיון , הראשונים ללחימה

                                                 
מקאברי של חווית הצפייה במוראות -על הרצף האירוני, לחיות בארץ ישראל במאמרו על, עומד) 1985(עזריאל קאופמן  364

 ".בבירות' אימאז"כפי שזו עולה מן השיר , המלחמה בצמוד לצפייה במשחקי גביע העולם בכדורגל
אבל מה שחשוב לי באמת הוא : "בנימה ברורה של תסכול,  אומר אריה סיון)40' עמ, 1984(גלבוע - בראיון לשולמית גינגולד 365

אך בתוך כל . עשו זאת כבר בתקופת ימי הביניים. אולי אין כאן מקוריות....שהקוראים יבחינו בשימושים הלשוניים שאני עושה
 ."לא התייחסו לשימוש בלשון, הדברים הטובים שכתבו על שירי

 ". נביא אילם"כ, ואולי את המשורר המודרני בכלל', פוליטי'את סיון ה, בכותרת מאמרה, המגדיר) 1989(חיה הופמן  366
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" מתוך הערפל"שציון יופיין בשיר , )צור וצידון(ערי החוף החרבות של לבנון : )שירי שריון: בקובץ

באותו  ( מפחד המלחמההפליטים החוזרים לשגרת נדודיהם; חושף את יחסו הרגשי של המשורר אליהן

מקיים סיון דיון מרתק , כךבתוך  .עוד ו"בבירות' אימאז"בשיר  ," שפגעה בו פצצת זרחןהילד"; )שיר

 התמונות הקשות הבוקעות מן המדיום החזותי והווקאלי. עידן המודרני ב,אמן המלה,  של המשוררבמקומו

 ,שוב ושוב.  של המשורר האפקטיביתאת יכולת היצירה, אמיתי או מדומה,  מעמידות בספק)הטלוויזיה(

 ,צד שני מ, חשאך,  הקשיםלהדחיק את המראות, דמצד אח, מסרבעולה תחושת אין האונים של מי ש

 להשפיע על ) יימסון'בלשונו של ג', אקט סימבולי' (וביכולתו של השיר,  שלומוגבל מאד ביכולת התגובה

  .שירית- המציאות החוץ

והעדפת , שמגמת ההימנעות מהצפנה אסתטית של עמדות המחאה הפוליטיות בשירה, למותר לציין

הן מבחינה רעיונית , היא מגמה בעייתית ולא פשוטה, ס על פני התחכום האומנותיההיגד הישיר והמחוספ

רחוקים מלבטל , פוס סגנוניכביטוי לחס, שצוינו לעיל, סטות המילוליות'מה גם שהז. והן מבחינה מעשית

חשוב להבין את , יחד עם זאת. אסתטי של שירי המחאה הפוליטיים של אריה סיון- האמנותיאת אופיים

זכות 'ב, פוליטית- בשירתו החברתית-  367 לצד משוררים נוספים–שמבטא סיון , פואטי-ך הפסיכוהצור

אך בה , ריות קשותתפס בעיניו כעוולות מוסשל מי שעומד מזועזע לנוכח מה שנ, הלא מעוצבת', הזעקה

   .אינו אלא בריחה מאחריות, שמתן ביטוי אסתטי מעודן לזעזוע, בעת הוא חושש

, תלנטיא האמביוו חושפים את עמדתו368לבנון- שהשירים בעקבות מלחמת,ניתן לסכם ולומר

, שכן .369 כתיבת שירים בעיתות מלחמהלעצםביחס . א: במישורים שונים , של סיון,ת והרגשיתהרעיוני

 מן ההסתגרות האנוכית בעולם אסתטיציסטי מנוכר ע להימנאחד עולה מן השירים קריאה נואשתמצד 

") בבירות' אימאז", "דילמה של משורר("יש בחלקם , מצד שני. 370הלסבלם של קורבנות המלחמ

את , מצד שלישי. זם חריף כלפי עצם יכולתה של הכתיבה הפיוטית להתמודד עם המציאות הקשהאסרק

. ב. באמצעות כתיבת שירים ופרסומם, דברבסופו של , לבטיו הקיומיים והאסתטיים מבטא המשורר

במיוחד ,  המקומיתביחס לזהותו, לאו דווקא מודעים לו, משוררלבטים קשים של ההשירים מבטאים 

שהזהות ,  מסתבר. הוא שייך לצד הכובש והמדכא, על פי תחושתו,בה'  ברירהמלחמת'בעתות של 

ביותר בדרך לכינונה קטיקה חשובה אפראלא ,  מבחינה ערכיתאיננה תואר נייטראלי, עבור סיון, הילידית

, ברגישות מוסרית לסבלו של האחר ולפגיעה בוויים לה רק מי שמתנהגים שרא, אישית ולאומיתזהות של 

                                                 
, לטעמו, שכולה מיוסדת, בשירתו הפוליטית, מתעכב למשל על הפואטיקה הייחודית ליצחק לאור) 19' עמ, 2003(אופנהיימר  367

חזרות בלתי , תלים הכוללים סוגריים רביםבאמצעות משפטים ארוכים ומפו, על נסיון ביטול החיץ בין האסתטי לפוליטי
 .לשון ותחביר דיבוריים המעניקים לשיר אופי מחספס,  מתובנתות

:  כולל שירים נוספים המגיבים ישירות על מלחמת לבנון לחיות בארץ ישראל החותם את הספר " בפרוש"מחזור השירים  368
, בספר' חזקים'בחרתי להתמקד בשירים ה, בעבודתי). 94' עמ" (יום אחד"; )93' עמ" (שאלה ושאלה"; )92' עמ" (בקיץ הזה"

 ).1983(שזכו לתהודה ציבורית גם על דרך הכללתם באנתולוגיה של חבר ורון 
: מול האח השותק, 1992משנת , ראו בפרק המבוא בספרו של דן מירון, על מצבו הקונפליקטואלי של המשורר בזמן מלחמה 369

. המייצג את התרבות וערכיה ואת החתירה למשמעות, לא כן מצבו של המשורר: "דוגמאל. חמת העצמאותעיונים בשירת מל
" לבין תפקיד הכהן המברך על הזבח, בין האימה והחרדה, בין הפטיש לסדן, למעשה, הוא רחוק משלמות פנימית ריגושית ונתון

 ).56' עמ, שם(
המסתגרים בעולמם , "אנשי הפנים"המדמה את ) 306 'הע, לעיל" (יום אחד: "בנושא זה ראו גם השיר הסרקסטי החריף 370

 למצוא \ברצותם"...אלא שהם עתידים לגלות לחרדתם , "מקשת הגוונים"כדי ליהנות , למשתינים מול השמש השוקעת, האסתטי
 ."      וכבר קוברים גם בהרים\שכל האדמה בארץ השפלה כבר חפורה...\מקום נסתר לצואתם
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, כף הקלע בקובץ ,על התגברות מגמה זו( או שהם עצמם קורבנותיה של התנהגות ברוטאלית ולא מוסרית

  ).להלן, 1989

, בדרכו הייחודית האירונית ,הפליטות מוצאת את ביטויההגרוש ו של אריה סיון לסבל רגישותו הרבה

מתכתב ) 25 – 23' עמ, שם" (מפגש קפקאי בסיביליה"השיר ). 1986, חיבוקים( בספרו הבא גם

ועם יצירתו , מצד אחד, )1492( עם האירוע ההיסטורי הטראומטי של גירוש ספרד ,במקביל

נציג הצבריות , במהלך השיר הארוך הזה מדמיין המשורר. 371 מצד שניהמשפטהמונומנטאלית של קפקא 

מסביר לסופר , הצבר הישראלי, ובו הוא, מפגש בינו לבין הסופר פרנץ קפקא, ספסתהישראלית המחו

לו , ומה היה עליו לומר, )24'  עמ–" רק לתקוף, לתקוף"(כיצד היה עליו לנהוג , רדוף האשמה, היהודי

: 1492 בשנת שגירשה את היהודים מתחומי ארצה, מול איזבלה מלכת ספרד, כנציג העם היהודי, ניצב

 כך \ - חשבון בדוק ומדוקדק \גם מתויק, גם מדויק,  גם מנומק\יש אתי מסמך, ורה איזבלהסני"

 פלוס \ כך וכך בגדים וכלי מטבח ורהיטים\ פלוס צערם של אנשים מגורשים\ּוִמְגָרִׁשיםוכך בתים 

 העבירי אל לשכת האינקויזיציה \,בבקשה,  את החשבון הזה\.כאבי ליבותיהם של הפליטים

 ".או על הרחוב\ על הבית שלך ו\לאה שומר לי את הזכות המ\)מבלי לפגוע בתביעה(ואני  \הקדושה

נרקמת חשרת ,  ובצדקת דרכו, והבוטח בעצמואסרטיבילראשו של הצבר האלא שמעל ). 24' עמ, שם(

ישראל מאדמתם - את ערביי ארץ,אליבא דסיון, המכוונת כנגד מי שנישל בעצמו, עבים אירונית חריפה

שברובד הגלוי שלו הוא  ,של הטקסט, מודע הפוליטי-לאה: Jameson) (יימסון'ובלשונו של ג. רכושםו

 של התנועה והן, של המשורר עצמו הן, רגשי האשם המודחקיםחושף את , ציוני- ופרוישראלי -פרו

  .הציונית בכללותה

ים את מוצא, ום בעקבינכרכי ורגשי האשם ה, החורבן והמוות שהוא מביא עמו,יהסכסוך היהודי ערב

" כצעקתה "טקסטואלי- האינטרהשיר ,למשל, כך  . חיבוקיםמתוך הספר  גם בשירים נוספיםביטויים

 .שחרבו על יושביהן בשל חטאיהן המוסריים, מגייס את סיפורן הנורא של שתי ערים) 16' עמ, שם(

, "עקתההכצ ("שמתוכו לקוחה כותרת השיר, )ט" י–ח "י, בראשית ( המקראיתוםסדהאחת היא 

 שניסתה  אותה נביאה-והנביאה קסנדרה בתוכה ,  טרויה המיתולוגיתוהאחרת היא, )21  ,'ח, בראשית

 בו הצעקה מופיעה כשאלה, בניגוד למקור המקראי . של העיר את חורבנה בזעקותיהבכל כוחה למנוע

צעקת ?  של אדוארד מונק הידועציורוהאישה מ ( הנשית את הצעקה הופךהשיר, )?'הכצעקתה'(

 , את סימן השאלהממנולהסיר  שיש, לסימן חיים נחרץ) ?צירי הלידה של האם? ידהבל) ת(התינוק

 דוגמת \ַּבַּמְראֹות ושהבבואות לא תעמודנה \שלא יתעוררו משנתם הסיוטים": לשמרו מכל משמרו

 "שלא תחדל הצעקה"הנביא לשמור \חו של המשורר השיר מיפה את כו, בעקיפין).שם( "מתים-עיני

  .  דממת המוות על העירכדי שלא תשתלט, )שם(

 המסחרי שמקורה במתח בין האופי -קומית בר בין זהות מח מ)17' עמ, שם" (מגדל שלום"גם השיר 

) אמהות(חוויה נשית מובהקת  לבין -לבין הבשורה המקופלת בשמו , אביב-של המגדל הידוע בתל

 כגילום של בשורת הן,  השיר מופיעות האמהותבכל אחד משני בתי .מוות בשאלות של חיים והקשורה

                                                 
אלא שגוברין אינה עומדת די על משמעותו האירונית של המונולוג ). 1980(וי אצל גוברין ניתוח מפורט של השיר מצ 371

 .להלן, על כך. כנציג המגורשים היהודיים, בשיר' צבר'שנושא ה, השחצני
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תמונת האמהות הנושאות סלים  ).בית השניב( ומוות  שכולוהן כגילום של בשורת, )בית הראשוןב(החיים 

 בארץ ישראל קיום-  בדו של החיים והאופטימייטאליו משקפת את הפן הו,בבית הראשון, של מזון לילדיהן

כנען פלשתינה - ארץ\: אמהות נושאות סלים\גלות מגדל שלוםלמר": וכלשונו של השיר, בכל הזמנים

  קשת של\כמטחווי" מראש מגדל שלום ,בבית השני בשיר, אותן אמהות נצפות). שם ("ישראל- ארץ

ומסיים המשורר את השיר . כביטוי של אבל,  מן הסתם,"הולכות שחוחות"כשהן , )שם ("מקום וזמן

   .)שם ("דרכים מהופכות": משמעי-בהיגד דו

גם לא קשה לחלץ מהם את תמונת , רה למדי בשני השירים דלעיל ברו והאידיאיתהעמדה הרגשית

קשה לראות , ויחד עם זאת. המניעה אותם, ואפילו הפמיניסטית, מלחמתית-האנטי,  הערכיתהעולם

, ציוניכפירה בעיקר האידיאולוגי ה, או לחילופין, ממסדי- אנטי, בשירים אלו ביטוי למאבק פוליטי ממוקד

על ) 2002(כלשונו של ערפלי , ניתן לדבר, לכל היותר. של המשוררהקולקטיבית אבן השתיה 

   . של המפה הפוליטיתישמאלה ההממקמת אותו בצד, ההשתמעות הפוליטית של כתיבתו של המשורר

 בין אם זו – של אריה סיון  הבשלה הפוליטיתשכתיבתו,  סעיף זה ללא ציון העובדה לסייםאוכללא 

לא ,  מקוצר היריעה. בלבדתחומי הסכסוך היהודי ערבי איננה מצטמצמת ל–' קשה'ובין אם זו ה', רכה'ה

ואסתפק בכמה , של סיון ביצירתו ,מרחב הציבורי הממוקמים ב,הנושאים האקטואלייםלעסוק בכלל , אוכל

 הוא זה של ן שהדלק המניע את כתיבתו של סיו, כבר בפרקים הקודמים הצבעתי על העובדה.דוגמאות

 רואה עצמו , ביצירתו הבשלה,אריה סיון. החלש והמדוכא,  כלפי האחרגבוההרגישות מוסרית 

ולא כבעל , נאמן לערכי מוסר יהודיים ואוניברסאליים גם יחדכהומאניסט בעל רגישות חברתית גבוהה ה

 ישראל ארץלחיות ב מתוך הספר אדגים זאת בשני שירי מחאה. צרהפוליטית -אידיאולוגיתנדה 'אג

 אקטואליים על עניינים  בצורה ביקורתית חריפההמגיביםו, שעניינם המרחב הציבורי הישראלי, )1984(

  .הקשר שלהם לקונפליקט היהודי ערבי הוא עקיף בלבדלמרות ש, )ועל כן יוגדרו כשירים פוליטיים(

 ,באופן חלקי, וןבר נדכש, )84 – 83' עמ, שם" (להתייבש כמו עשבים שוטים ברוח מזרחית"השיר 

כדי למחות על תרבות , ו של סיוןמגייס את מלוא הלהט הסרקאסטי המצוי בעט,  בחיבוריבפרק השני

ל "אנשי גח "שאינה מכבדת את זכרם של, הממסדית הקלוקלת) תרבות ההשכחה, וליתר דיוק(יכרון הז

י להבליט כאן את  ברצונ.372כלשון כותרת המשנה בשיר, "נון-שנפלו בשדות לטרון במהלך מבצע בן

 שביסוד , שכן הנראטיב,שיר כולוהמגמה הביקורתית בית הבסיסית המניעה את תבנמודע הילידי כ- לאה

- שבין ילידות לאי, על האופוזיציה הבינארית בברור מיוסד,חמשת הבתיםבן , למדי הזה- השיר הארוך

היעדר  על , בשולחיהםוהןלצים "גחבהן  ,)כביכול (מצליף סיוןהחריפה בלשונו העוקצנית . ילידות

מפני שלא נופקו להם השורשים / קצת מים מן האדמה/ ָלמֹץולא עלה בחייהם ":  שלהםהשורשיות

פעם ": לצבר האופייני' אחרים 'היותם על ל"את לוחמי גח' מוכיח'הוא ). 83' עמ, 'בית א( ."המתאימים

 אינם מעוגנים , כלשון השיר,"גחלץ"חייו של העל כך שו ,)'בית ג, שם ("אחת ויחידה הם הלכו בשדות

ישקו את / ,לאורך העונות, שיעלו לרגל אל קברו/ אין לו הורים"...: משפחתית- במסגרת שורשית

 אנשי כנגד, כביכול, מופנה, של המשוררהאירוני  'אני מאשים'ה, ובאחת. )84' עמ, 'דבית  ("שורשיו

                                                 
מטרת .  בו25- ל1948 במאי 24-שבין ה, המבצע התרחש בלילה. היה אחד ממבצעי צהל במלחמת העצמאות' מבצע בן נון א 372

המבצע נכשל וכוחות . על מנת לאפשר תנועה לירושלים הנצורה, שער הגיא- היתה השתלטות על הכביש באזור לטרוןהמבצע 
 .שהובאו היישר מן האניות אל שדה המערכה, ל"ביניהם אנשי גח, צהל נאלצו לסגת עם הרוגים ופצועים רבים
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ת ילידיה זהותליקוי מובנה בבשל ' ן לטבחכצא ' בשדות לטרון שהלכו אל מותם,ניצולי השואה, ל"גח

, את חיצי ביקורתו מפנה סיון. שהמשמעות האמיתית של דבריו היא הפוכה לחלוטין ,למותר לציין. שלהם

 לא כשהם, למערכה ל" אנשי גחאת) בעבר( מי ששלחו ,הממסד הצבאי והאזרחי בישראל כנגד הן

  .373 בהווה,שכחתם המכוונתן כנגד הוה ,מאומנים ולא מצויידים

,  הוא עקיף בלבדערבי- סכסוך הישראליהקשר שלו לש, אזרחי-דוגמא נוספת לשיר מחאה פוליטי

הצעה "הוא השיר  , דומה להפליא במגמותיה לשיר הקודםו חריפה-ואף הרטוריקה שלו היא סרקאסטית

. )86 – 85' עמ, לחיות בארץ ישראל ()39' עמ, 5' גל, 1983, 77עתון  ("לשקום נכי מלחמות ישראל

בעקבות הצלחתו : 'הגיונית'עומדת הצעה פשוטה ו, הכתוב בלשון פרוזאית לחלוטין, בבסיס השיר הזה

הפך נכה ) מכרה(לאחר שהוא עצמו , שהקים מכר של המשורר, הכלכלית של מפעל לייצור עגלות נכים

קטועי , תזכוכי-כי נקורי העין ייצרו עיני/ לפי הדגם הזה אני מציע": אומר המשורר, מלחמה

בהמשך השיר מציע המשורר לבודד את ). 85' עמ (."וכן הלאה וגומר, זותיעשו פרות/ רגליים

 יחיו הנכים את חייהם בנפרד מן שבו, במגדל ענק ושקט, המפעלים המדומיינים הללו בקריה נפרדת

יעה מן מיוסד על התגובה האנושית האינסטיקטיבית של רת, כקודמו, גם שיר זה. האוכלוסיה הבריאה

, כאן אלה נכי המלחמות. )שלעולם איננה זהות מקומית כשלנו( בעל הזהות השונה משלנו 'אחר'ה

לשיא של אירוניה מצמררת מגיע המשורר בבית .  למסד את ההיבדלות מהם,כביכול, שהמשורר קורא

, שם (כנגדם ונכי המלחמהבית המדומיין של באנאלוגיה ניגודות  ל' אותנו'כשהוא מעמיד , האחרון בשיר

  ).86' עמ
  

  ,נאמר, ובעונת הסתו, ברחובות, ואנחנו נטייל למטה

  ,זו העונה שאין כמוה לרכות ולנועם בשפלת החוף

  לשאוף, הים- נרד אל שפת

  נו ירכייםיעינ-אל ארובות

  ובלילה, אחרונות לפני החורף

  לעשות בנים ,  בנשותינוִנָּלֵפת

  .     בדמויותינו

                                                           

באמצעות ,  בסיומו של השיר,נחשפת, מודע של הטקסט-לאחבויה בה האירוניתהזהות המקומית 

 שבעבר סימנו את ,כביכול, אידילייםים מדומיינים  בין מרחביםשלבמ תיאורים אלה. תיאורי המקום והזמן

שהיא , ארוטיקהבין  ל,)שפת הים, ת החוףשפל, הרחובות בעונת הסתו( זהותו המקומית של המשורר

 , לשון אחר. גופם של הנכיםמפני חסרון  עבורנו) אף הוא,אירוני(מדומיין  הדחקה-  הצלהבבחינת קרש

תוך השכחת ', פגומים' ה לצורך היבדלות מוחלטת מן הנכיםיםמגוייסבשיר כוח הארוס  ומיתוס הילידות

/ לעשות בנים"נוכל  אנחנוכדי ש, חמות ישראלהקריבו חלקים מגופם במלשאלו הם  ש,העובדה

,  הדמויות בהן אנו אוחזים בטור נפרד מטילה צל כבד על כל המלה האחרונה בשיר העומדת".בדמויותינו

   .כדי להדחיק את צביעותנו

                                                 
שהתפרסם בטור , ל"אחד מן הגח"של נתן אלתרמן ל ניתן ביצירתו "ביטוי המחאה המשמעותי הראשון על היחס לאנשי הגח 373

 ).389' עמ, 2006(וראו גם מאמרו של הולצמן . 31.12.1948- השביעי ב
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  )1989(' כף הקלע' בילידי- ישראלימשורר 6.5

  

 מגיעה לשיאה , בכללל סיון שואולי שירתו, סיוןששירת המחאה הפוליטית של אריה , אין ספק

שראו אור בבמות , שירי הקובץמ חלק ניכר. 1989 שראה אור בשנת ,כף הקלע בקובץ הרטורי והאסתטי

 1987 בדצמבר 8-שהחלה ב, תיפאדה הראשונהנ הם תגובה ישירה לאי,1989 – 1987שונות בשנים 

, אקצה-יל מאינתיפאדת אללהבד( 1989והגיעה לשיאה בשנת  ,)ש"עיו (יהודה ושומרון, בשטחי עזה

 'שטחים' ב הפלסטיניתהתקוממותהתיפארה היא כינוייה הערבי של נ האי.)2000 שפרצה בספטמבר

בעיקר באמצעות אבנים וכלי , ל"כנגד צה, 374)הגדה המערבית, או לחילופין, שומרון וחבל עזה, יהודה(

  הערביך מספר הנפגעים בצדא, המאבק הפלסטיני העממי גבה קורבנות משני הצדדים. נשק מאולתרים

, נהרגו באינתיפאדה הראשונה' בצלם'על פי נתוני ארגון . היה גבוה בהרבה מזה שבצד הישראלי

בקרב הפלסטינים .  חיילים28- אזרחים ו56מתוכם ,  ישראלים84 ,1991 מפריצתה ועד לסיומה בשנת

  . אנשים1593נהרגו 

שני  בין , בסכסוך הדמים המתמשךעליית מדרגההאינתיפארה היא בבחינת , רי הרחבבהקשר ההיסטו

כבר משלהי המאה ,  שהיגרו בהמוניהם,בני העם היהודי, מצד אחד. העמים הנאבקים על אותה טריטוריה

שנרדפו , של הרדיפותואם ב, אם מתוך הזדהות עם האידיאולוגיה הציונית,  לארץ ישראל,עשרה-התשע

שמצאו עצמם נדחקים הצידה , לית"בעגה הצה' מקומיים'ה, בני העם הפלסטיני, מצד שני. בארצות מוצאם

גם המלחמות על הארץ תרמו את תרומתן .  שהגיעו ללא הרף לארץ ישראל,בשל גלי ההגירה היהודיים

י ערבים ישראלים הגליית מאות אלפ שהביאה ל,מלחמת השחרור: םלהחמרת מצבם של הפלסטינאי

מלחמת  ו,)בלשונם', נכבה'ה (ארץ ישראלבים ממפת ר ערביים של כפרים םמחיקתול, ממקום מושבם

 ,)ל" רצועת עזה והגדה המערבית בידי צהכיבוש(לסטינאים תוצאותיה הקשות עבור הפש, הימים-ששת

  .הם מאדמותיהם ומריבונותם בארץ שלב נוסף בדחיקת רגליהיוו

 של תעצמותהטור להא כקטליז,)הראשונה ( למלחמת לבנון,אפוא, תיפאדה הראשונה הצטרפהנהאי

 ,ככלל,  שהגיעהניסטיתאהומ-  המוסרנית המחאה ביטוי למגמתשנתנה שירה; השירה הפוליטית בישראל

השירה הפוליטית נכתבה ברובה בהקשר של מלחמת לבנון  ".מצדה השמאלי של הקשת הפוליטית

פים יה סיון שימשו האירועים החרי עבור אר).2' עמ, 2003 ,אופנהיימר( ."וראשית האינתיפאדה

 הבלטריסטיות את תגובותיו.  מקור לחשבון נפש אישי ולאומי כאחד,במהלך האינתיפאדה, 'שטחים'ב

ידיעות בעיקר בשני העתונים היומיים הגדולים ( הוא פרסם בעתונות היומית 375פובליציסטיותוה

 ,ערבי- הסכסוך היהודי של  הבולטיםלאחד המייצגיםובכך הפך , 1987 החל משנת )מעריב ואחרונות

  .לוסייה הפלסטינית בשטחיםכבהקשר לתוצאותיה המדממות של השליטה הישראלית באו

                                                 
לבין ' השטחים הכבושים'כדי שלא להכריע בין , נולד לאחר מלחמת ששת הימים' שטחים, 'כביכול, המושג הנייטראלי 374

בשיר ' שטחים'אריה סיון עצמו עושה שימוש במושג . לוגיות מנוגדותמערכות אידיאו, כמובן, המשקפים', השטחים המשוחררים'
 .38'  בעמכף הקלעמתוך " 97- מה יהיה עלינו ב"

ובו , "?איה הממסד הספרותי"מאמר פרי עטו של אריה סיון בשם , מעריבבמוסף הספרות של ,  ראה אור1988 בינואר 8- ב 375
.  למחנות ספרותיים בבסיס הפעילות הפוליטית של הסופרים בעולם ובארץביקורת מרומזת יותר ומרומזת פחות כנגד ההשתייכות

' ספרות מטעם'התקפה חריפה על " אמת או זיוף: שיר פוליטי: "מאמר נוסף של סיון ראה אור באותה שנה ובאותה במה בשם
 ."מגוייסותגם כשהן , מה שאסור לוותר עליו הוא הצורך להעריך יצירות ספרותיות כאמנות: "ובצדה קביעה כי
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הוא , מצד אחד: 376שכן מקופלות בו משמעויות אחדות,  רב משמעי, כמובן, הואכף הקלעהשם 

ובכך ממצב נערים , ל"בידי הנערים הערביים במאבקם בחיילי צההיו ש, מרמז לכלי הנשק הפרימיטיביים

). ז"י, שמואל א(נלחם בענק הפלישתי ש,  המקראיכבני דמותו של הנער דוד, ירוני מובהקבהיפוך א, אלו

, כלומר, )אבן שושןמילון " (נפשו נתונה בכף הקלע"מצבו הנפשי של מי שהוא מתמקד ב, מצד אחר

 ככינוי , מופיעה גם במסורת העממית'כף הקלע'. ללא יכולת הכרעה, מתחבט ומטלטל בין מגמות סותרות

, למותר לציין). שם(ולם ועד קצהו ע שהרשעים מטלטלים בו בגיהינום מקצה ה,חד ממכשירי העינוייםלא

 כנציג של המשורר הרואה עצמו, ומי והנפשי הקי,שכל המשמעויות הללו רלוואנטיות לשיקוף מצבו

   . בעידן הסוער של האינתיפאדה,הזהות הישראלית השסועה

  

  יבין האישי ללאומ: בכף הקלע 5.6.1

  

', אמנות, ספרות, תרבות, 'ידיעות אחרונות ("פארן"לא בכדי הציב אריה סיון את הסונט 

שכן השיר נותן ביטוי מזוקק למשבר הזהות , )7' עמ, 1989, כף הקלע( בפתח הספר )  1.9.1989

 שאמור להיות רק שלב ,טריטוריאלי-ם האקסהמקו, פארן .האינתיפאדה שחווה המשורר במהלך ,החריף

והצרוף ,  להפריחוה התיימרת הציוני שהפראקטיקה,מדבר השממה;  למימוש מלא של החזון הציוניבדרך

 ישמעאל ,גוניסט בדרמה הציוניתא האנט מקום מושבו של, למעשה, שהוא',מדבר פארן': בין השניים

 הופך להיות מוקד ,)21' פס, א"כ, בראשית, "וישב במדבר פארן ותקח לו אמו אישה מארץ מצרים("

  .377כיסופיו של המשורר

היא אולי ש,  378את נסיונות ההחלצות של המשורר מן השיירה הלאומיתהשיר משחזר ביסודו  

ראה בנדיקט אנדרסון , כידוע .)1999( עליה כתב אנדרסון ,הסמל המובהק של הלאומיות המדומיינת

(Benedict Anderson) קהילייה מדומיינת 'בלשונו שלו, או, הלאומי משום פרוייקט תרבותי בפרוייקט' 

imagined community) ()אך הדבר , זה את זה אישיתשרובם אינם מכירים, של אנשים) 36' עמ, שם 

עובדת היותה של , לשון אחר . שלהםפוליטית-קהילתית האינו מפחית במאומה את תחושת השייכות

  .  המחייב והמצמית איננה מחלישה במאומה את כוחהקהילייה מדומיינת nationality)(הלאומיות 

רכיה אונבנוסח המ,  איננה שיירה שושלתית"פארן "שהשיירה המתוארת בשיר, לשים לבגם ראוי 

 שיירה לאומית אלא,  מגובה בתמיכה אלוהית כשהיא,בה סמכות השלטון עברה מאב לבן, האבסולוטית

יה מדומיינת ותה קהיל הי בברור אותה הואשהדבק המאחה, מקומיים מובהקיםבעלת מאפיינים , 'מרחבית'

מעלה על הדעת את , חציית המדבר, כפי שהיא עולה מן השיר, המטרה. משותףטריטוריאלי  חזון על בסיס

 של  הקדומההגירסא המקראית(לקראת הכניסה לארץ כנען , כדי להתגבש כעם, מסעי בני ישראל במדבר

   .)הציוניהעל -סיפר

                                                 
 ).57' עמ, א1990(גם אצל ליטוין , וראו 376
 . ראו בפרק השני בחיבורי', ילידי'בהקשר , דיון מפורט בשיר 377
 .המציג גירסא שושלתית של השיירה הלאומית, "שיר השיירה"בתרבות הפופולרית ידוע מאד שירו הציוני של עלי מוהר  378
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 את האנונימיות שלו ,מצד אחד,  היגד המחזק,"רהואני אחד בשיי":  בשיר מעיד על עצמוהמשורר

 מוצא עצמו  גם אם המשורר אך. אליהת תחושת שייכותו המדומיינתאמעצים  ,אך מצד שני, בשיירה

 ומטרותיו הן אחרות ,שירי-בעולם החוץ, מן הסתם,  מסיבות הנעוצות, כלא שייך לשיירה הלאומיתלפתע

 ממדנושא , דווקא ," של הגרַלִּׂשיחַ "הרצון להגיע  - לחלוטין מאלה של אנשי השיירה האחרים

ואף ": פרישה ממנה לדמיין את דרכו ל מאד הרי שקשה לו-ציוני מובהק -ואפילו פוסט, טיביאפרובוק

  ).7' עמ, כף הקלע (379." בלב מדבר פארן\ מן השורהִלְפרֹׁש אוכל \יודע איך ובאיזו דרך ומתי איני

לבין , בין ביטויי המצוקה האישית של המשורר רוויית רגשי האשם, חשוב לשים לב למתח המובנה בשיר

או הלא (מיתוס המקום .  על דרכה של השיירה פוליטית ישירהמה שעשוי להתפרש כקושי למתוח ביקורת

נושא עמו שובל מיתי ארוך , שאליו שואף המשורר, שכן השיח של הגר, עושה זאת במקומו) מודע הילידי

  .אבי האומה הערבית, להגר ולבנה ישמעאל, אבי האומה העברית, הםשגרם אבר, של העוול

בעידן  , המתקשה לזהות את מעגלי שייכותו הישנים,עוד ביטוי חריף למצוקה האישית של המשורר

ידיעות  ("עפר מארץ ישראל'' המובהקת )או הציונית (מצוי בשיר בעל הכותרת הילידית, החדש

מועד פרסומו הראשון של השיר , )8' עמ, כף הקלע ()23.9.1987 ',אמנות, ספרות, תרבות, 'אחרונות

בהקשר , ילמות הזהות הערכיות העולות ממנואך ד,  עוד טרם פרוץ האינתיפאדהשנכתב, מעיד עליו

מחברות אותו היטב לכתיבתו , במלחמת השחרורכלוחם  ,לאירוע ספציפי מאד בעברו של המשורר

כנציג הלאומיות ,  משחזר את נסיעתו של המשורר ללונדון,הבתים בן ארבעת ,השיר. הפוליטית של סיון

 כי דווקא הריחוק במקום ובזמן מן , מסתבר.מתסביכי הגלות, כביכול, הישראלית הגאה והמשוחררת

  .380שביסוד המפעל הציוני, ההוויה הישראלית חושף את רגשי האשם העמוקים

של המשורר , ההזוי משהו, את נסיונו, מדיבלשון פרוזאית ל, שני הבתים הראשונים בשיר משחזרים

 בתוךבחריצי העור וגם " שנותר ,381)שם( "ישראל-עפר של ארץ"להשתחרר מלחצו ההולך וגובר של ה

 .)שם (." שהמטוס קרב אל קצה המערבהולך ומתעצם ככל"ו משקלעפר ש; )שם ("החזה-בית

מנת היטב את המגמה החתרנית ל מס"לריה" לבי במזרח"האינוורסיה האירונית של הבית הפותח את 

 \כורחי-בעל"... עד אשר, )שם ("על דשאו של פרק מצל"חוסר המנוחה של המשורר נמשך גם . בשיר

 בו נזכר , הכפר החרב המסוים.)שם( ." בין חורבותיו של כפר\הישרים שלי על גל עפר-אני נזכר בשנת

של חורבן היישוב הפלסטיני , ישראלית מן השירה ה ניכריםבחלקים,  המובהק הוא גם הסמל,אריה סיון

   ).2006(כפי שמראה זאת רוגני בספרו ,  קם המפעל הציוני)כך בשירים (שעל חורבותיו, בארץ ישראל

-  של המשורר לגלגל את רגשי האשם על משטר המנדט הבריטי בארץ)או החצוף (גם הרעיון הנועז

 ְיָקְרבּו אם \ -עפר כמו קונכייה , ברלשע-המנדט- מארץ\עפר: שי צנוע למלכה" :באמצעות, ישראל

                                                 
כשכל בחירה באחת משמעה , מנות המשורר לעצמו מול חובת נאמנותו לשיירהנא,  על הקרע בין שתי נאמנויות סותרות בשיר 379

  ).1989(ראו אצל ברתנא , בגידה באחרת
בשירת אריה סיון ,  מקום נרחב לדיון בשאלת זהותו של הדובר השיריכף הקלעמקדישה במאמרה על ) 1990(רנה ליטווין  380

ישראלית נובעת מן - סיון לשמש דמות מייצגת של הזהות היהודיתשיכולתו של , ומגיעה למסקנה, ובשירי הספר בפרט, בכלל
קשרים : "לחברה, למקורות תרבותו, להסטוריה של העם, ישראלי- המחוייבות והקשרים העמוקים שיש לו לנוף ולמקום הארץ

בור לא מן והמבטא את עצמו בדי, אלה הם שמעניקים לשיריו פרספקטיבה המאפשרת לו לדבר מעמדה של של היושב בתוך עמו
  ). 28' עמ, שם" (אלא מלב לבו של השבט שבתוכו הוא יושב, הצד ולא מבחוץ

 ".להוויתה של הארץ ולזיקה אליה, פי המנהג היהודי- גם על, העפר המעיק מטונימי): "1989(לדעת הופמן  381
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 , יתר על כן.אינו עולה יפה, )בית ג, שם (."הֹוִמָּיה לשמוע נפש \ אפשר יהיהַהְּכרּוָיהאותו לאוזן 

נפש  (" עם ההמנון הלאומיתכתבות הבעייתיתהאירוניה המרה מגיעה כאן לשיאים חדשים מעצם הה

ואז מגיע . סטית בואמעצימה את הנימה הסרק") הומיה \כרויה(" בשיר  החריזה הפנימיתגם. ")הומיה

ג נצי, הישראליסותם את הגולל על כל נסיונות ההתחמקות הנואלים של המשורר ו ,הבית הרביעי והאחרון

  .מחוויית האשמה הרודפת אותו ,ההוויה הישראלית הכובשת וההורסת

  

  כמו יונה שנסתמה עליה פתע הבאר

  ית מתמוטטכמו האויר המתמלט מחדריו של ב

  אויר נפלט אל על, ברגעיו האחרונים

   שמתחתיה חולַעְלעֹול- בפטריית

  מתחת לכפות, כמעט אבק, דק מן הדק

  .רגליים יחפות

  

כמו . שירשמעמיד המשורר לאורך ה, השאנן והאופטימי  שובר את הרצף הנראטיבידלעיל הבית

תחושת .  וחונקים את המשורר,קים פורצים רגשי האשם המודח, האישי והקולקטיבי,מודע-ממעמקי התת

,  חסרי נושא, מזעזעים אלא באמצעות סידרה של דימויים ציוריים,המחנק החריפה איננה מובעת ישירות

 אך המדומה מסתתר מתחת לשכבות חלקיו של ,"כמו" פותחים ב בביתשני הטורים הראשונים(כביכול 

 מחד:  מטונימיות כפולות משמעותמעשה שהם ל,דימויים; )המשפט הארוך והמפותל מבחינה תחבירית

 הן , ומאידך גיסא,הציוני העל רסיפמודע האישי והקולקטיבי של -ת התתא, כאמור,  הן חושפות,גיסא

, שבהתמוטטותו קבר תחתיו,  במלחמת השחרור, הערביהכפר\רות מחדש את סיפור חורבנו של הביתמספ

  ").רגליים יחפות ("םמקומייילידיו ה-את יושביו, באופן ממשי או מטאפורי

שימחיש בצורה , "עפר מארץ ישראל" דוגמת ,ביצירתו של סיון, דומה כי קשה למצוא עוד שיר

 ,)הציונית( ביחס למתח בין האידיאולוגיה ,Jameson )1981(יימסון 'מובהקת כל כך את תפיסתו של ג

בין מה שמנגנון ל, ררשבמסגרתה פועל המשו, strategy of containment) (כאסטרטגיית הכלה

. מחוסר יכולת להכילו, של הטקסט) הפוליטי( מודע- הלא אלוהעבירל וסלק מן התודעהל' נאלץ'ההדחקה 

-כוח בלתיכ, שהם פורצים )הרס הכפר הפלסטיני (סופם של התכנים האסורים ,כפי שעולה מן השיר, אך

 לתת את  גם ראוי.)יוטיםס, רגשי אשם, חרדות (ללא יכולת להסתתר, אל פני השטח החשופים ,נשלט

, )הפנימי(המוסרי הקונפליקט ו) החיצוני( ההיסטורי  הלאומיהדעת לקשר המובנה בשיר בין הקונפליקט

שלגביו נטש מאבק גורלי בין , בית הממשי והסימבולי ושאלת הבעלות על הלבין סוגיית הזהות המקומית

שביסוד כתיבתו הפוליטית , מנגנון הרטוריהשוב ושוב נחשף ,  יתר על כן.ישראל- היהודים לערבים בארץ

, הילידית עושה את המלאכה-במקום שהביקורת הפוליטית איננה מפורשת הזהות המקומית: של סיון

  . הפלסטינייםישראלי אל קורבנותיו-באמצעות העברת מיתוס הילידות מן המשורר היהודי

כף () 28.10.1988',  אמנות,ספרות, תרבות, 'ידיעות אחרונות(" כתיבה וחתימה"כותרת השיר 

,  המסורתית לשנה החדשה היהודיתעם הברכה) כמובן, אירוני (מנהלת דיאלוג גלוי) 10' עמ, הקלע
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ל "עומד נוהל הירי של צה, בן שני הבתים, ביסוד השיר. שבין כסה לעשור, במיוחד בעשרת ימי התשובה

ל "התחמושת בה עשו חיילי צה. יםאך מפרת סדר בשטח, לא חמושה, על אוכלוסיה פלסטינית אזרחית

שמטרתן , שהיו למעשה גולות מתכת מצופות גומי, כדורי גומיהיתה של , במהלך האינתיפאדה, מוששי

כפי שעולה מן השיר פגיעתם של הכדורים אמנם לא היתה . אך לא להורגם, היתה להכאיב מאד לנפגעים

  :להלן הבית הראשון בשיר. זקי גוף קשיםאך היא בהחלט היתה עשוייה לגרום לנ, בדרך כלל, קטלנית

  

  בעינו: התכוונתי לכתוב

  גומי- שנעקרה בקליע

  הוא רואה בבהירות כל נקודה בכפר

  את שיחי הצברים: שנעקר ממנו

  מעבר לגדרות האבן 

  ואת הזית שגזעואת התאנה 

  .חרוץ כפני סבו

  את המראות האלה יעביר

  לבנו הבכור ולבניו הנותרים

  ,באמצעות קוצי הצברים, ם אותְלַסֵּמרכדי 

  .אל נחלתם

  

 העמדה העולה .צדקת הדרךשאלת : העל הציוני-רנוגע בנקודה הרגישה ביותר בסיפהבית דלעיל 

נושאי הדגל , 382מקומייםפגיעה הגופנית הקשה בבני הנוער ה שה,היא) מן השיר כולו, ובעצם(מבית זה 

את שייכותם , זהותם המקומיתמחזקת את  היא זו שבאופן פרדוקסאלי ,של המאבק הלאומי הפלסטיני

נקשרים  , סמליה המובהקים של ארץ ישראל,התאנה והזית, מראות שיחי הצבר. הטבעית לאדמת הולדתם

 ואת הזהות המקומית הזאת ,לי" שעינו נעקרה בקליע הגומי הצה,בזהותו הילידית של הנער הערביבשיר 

    .חלת אבותיהםעד שיהפכו לאחד עם נ,  להנחיל לצאצאיוהוא עתיד

ואף מעצים , את המגמות הרעיוניות והרגשיות של קודמו, לכאורה, גם הבית השני בשיר ממשיך

את בשורת , במובן מסוים, גם מבטל, טקסטואלי מובהק-הנושא אופי אינטר, אלא שהבית השני, אותם

יר מדוע מסבר  הבית השני בשיואילו, "התכוונתי לכתוב":  שכן הבית הראשון נפתח במילים,קודמו

 כאן מתחילה התכתבות בין .)שם (" צל נפל\בין הכוונה ובין הוצאתה לפועל": כוונה זו לא נתממשה

. )'ט, שופטים ( המקראי על געל בן עבד השואף לסלק את אבימלך מן השלטון בשכםסיפורה לבין ,השיר

  מטעה את זה האחרון,שר העיר, זבולו , בראשי ההרים בן עבדאבימלך ואנשיו טומנים מארב לגעל

במקביל לסיפור המקראי מצהיר המשורר ). 36' פס, שם" (את צל ההרים אתה רואה כאנשים"במילים 

רגשי , שוב ( את חשיבותם של נופי המקום,כביכול, ובכך מבטל,  שלא צללי כפרים הוא רואה,בשיר

ומעדיף , )מקומייםשל הכשבמקביל מחוזקת ילידותם , רהאשם ממסמסים  את זהותו המקומית של המשור

 שחולצו מתוך ,שטרות חרוכים,  הנוסעים אליו ושטרי חוב בידיהם הממשייםעל פניהם את צללי האנשים

                                                 
 .שהורה לשבור להם את הידיים ואת הרגליים, יצחק רבין, ידועה אימרתו של שר הבטחון דאז 382
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 השני איננו מסתפק באקט הבית, לשון אחר ." כדי שאחתום\הם מושיטים אותם":  בתיהםחורבות

לא שהוא עובר למישור א, לדורי דורות,  את הקשר בין הנער הפלסטיני לאדמתוהסימבולי המאשרר

  .383ממשית מן המשורר הישראליתובע התחייבות היסטורי ומשפטי ה

ת מתוך  את הביקורת הפוליטילהסיק בעצמו תעלה עד כמה נדרש הקורא כף הקלעבחינה של שירי 

יחד .  לנוכח אירועי האינתיפאדה שנצבעו בגוון תחושותיו הקשות של המשורר,מציאות המקומיתתיאורי ה

 ושאליה השתייך המשורר בעבר, ניכר בברור עד כמה נתרחק סיון מן הקבוצה החברתיתעם זאת 

באמצעות , שביסוד פעולותיה של  החברה הישראלית, )Goldmann, 1964 (מתמונת העולםומ

  . ושמא אלה נתרחקו ממנו, )הצבא והמשטרה(מוסדותיה הייצוגיים 

 נפתח בציון מדויק ,)11' עמ, כף הקלע (,)6 'עמ, 7' גל, 1989, פסיפס ("הבוקר" השיר , למשל,כך

 ציון הזמן ממקם את השיר בהקשר ."1988שנים עשר ביולי , הבוקר":  כתיבתוולא צפוי של תאריך

 : נופי הארץ ביום קיץ לא שגרתי מתאר את של השיר המשכו .)זמן האינתיפאדה (פוליטי טעון- לוקאלי

שבו עננים סמיכים ,  אופייני למקומותינו ולארגע נדיר ב כפי שחווה אותם המשורר,הארץ והים, השמים

 גוון  בהדרגה המקום בשיר לובשים הזמןתיאורי. מאד מכסים את השמים בעיצומו של הקיץ הישראלי

 מתפקד כמו כוחות , למשל,הים. 384 והם נצבעים בצבעי המאבק הלאומי על הארץ,ארכיטיפאלי-מיתי

בעת פיזור  - חוסר ביטחון בפעולותיהם האגרסיביות , השירפי -על,  המפגינים–  הישראלייםהביטחון

 ָאַבדמו  כ\אפור ותנועותיו מהוססות-ך ירוק הפ\ִמָּכחֹל :וגם הים אינו כתמול": ההפגנות בשטחים

 של \ַאָּלתֹוננעץ בהם כמו ,  אל העננים\ עד שעמוד של נד נזקף ממנו\ -לו משהו מעומק בטחונו 

  )שם( ..." אל הרוחות\ותםומפזר א, האחראי לסדר ולחוק

ששינויי מזג האויר גרמו לה ,  לאישה,בתחילת השיר,  המדומה– את הארץ  סיומו של השיר מחזיר

 , ותשתרע על בטנה\והארץ תחזור":  למצבה הטבעי– "למוץ מים לא צפויים"להתהפך על גבה כדי 

 טורי הסיום ."חרסים וברסק עצמות- בשבר\שם המים מהולים,  אל צנורות התהום\להתחבר

בחון את שולחים את הקורא לו ,)פתיחת השיר(מהקשרו הלוקאלי  מחלצים את השיר האירוניים

 על  של המאבק הבלתי פוסק הרחבארכיאולוגיה והיסטוריה בהקשר ,  האלימהההתרחשות המטאפורית

  .הארץ

,  אירועי הזמןבשל,  מן הסתם,שחל בינו לבין ארצו, )?זמניה(כאשר רוצה המשורר לבטא את הנתק 

ומונע כל אפשרות ,  החוסם את האורראיבאמצעות דימוייה ל,  הארץהזרה שלתחבולת הוא משתמש ב

 \כאשר הארץ נהפכת לי זכוכית": )22' עמ, כף הקלע" (כאשר הארץ" בשיר כך. לחדור לפנימיותה

 בחלקו השני של ....", אני נכנס לים\ בצבע חום אדום\ האחורי היא משוחה שכבה אוטמתֶׁשִּמִּצָדה

 נעשו לפי''בחוטי האשמה ש שכן בים הוא פוגע, ל לשמש לו מקלטשגם הים לא יוכ, השיר מסתבר לו

 ).ג ,בראשית( הדעת שלא לאכול מעץ,  הפרו את האיסור האלוהי שכזכור,." של חוה ושל אדם\מידותיהם

  ." ידעתי\דות שלא אוכל לא להו\אני מבין"...:  הטעונותאת השיר מסיים סיון במילים

                                                 
אלא , צללי האנשים אינם של הערבים המקומיים, ולפיה) 87' עמ, 1996(פרשנות מעניינת נוספת לבית השני מציעה רודנר  383

והן מונעות ממנו התמסרות מלאה , שאף להם תביעות רגשיות חזקות כלפי המשורר, צללי העבר של יהודי העיירה החרבה בגולה
 .לאמביוואנטי הרבה יותר ממה שנראה בקריאה ראשונהפרשנות זו הופכת את השיר . למאבק הפלסטיני

  ).29' עמ, 1990(על הקשרים בין נוף לאקטואליה בשיר ראו גם אצל ליטווין  384
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 הוא , בימי האינתיפאדה,תמונת העולם השגרתית של המשוררעוד שיר המבטא את התערערות  

ווחים על נפגעי  הדי שגרת, השגרהמנסה להתמודד עם שיר זה. )13' עמ, כף הקלע" (ברחש"השיר 

ת מדמה א,  בן חמשת הבתים,הבית הפותח את השיר. שמדרך הטבע מקהה את החושים, האינתיפאדה

 רק התרחשות לא ". לזבובים"אחרי ההרוג החמישים והפצוע המאתים ועשרים": הידיעות המגיעות

 כברה של \ הילד בן שמונת החודשים אשר פניו\כמו למשל" :בבית השני,  כך המשורר,"שגרתית

 \רק מאורע כזה,  פעמיים ושלוש\ שהוכה למוות אחרי שמת כבר\גומי מחורר או הערבי המבוגר

 מעגלים שבורים ַמְתוֹות \ כמו צרעה זועמת או דבורה לא מנוחמת\ הידיעה עליו למשהוהופך את

מטאפוריים את - אלא שהבית השלישי בשיר מחזיר דווקא לזבובונים המוחשיים, )שם (."סביב לראש

, אך ידועה, לא שגרתית אמנם,  נוטל המשורר תופעת טבע,"הבוקר"כמו בשיר . שובר השגרהכוחם 

   .ארכיטיפאלית-ה לכדי התרחשות מיתיתאותומעצים 

 385קוק' של היצריםוהצפ  סרט האימים בנוסח–הבית השלישי בשיר מתאר מתקפת זבובונים עצומה 

כמו , והבית מתמלא": ערבית-על יהודי היושב לו עם בני משפחתו לסעודת, "ביום אביב שרבי "-

  "– באוזניים ועל הפנים \ בעיניים על כלי האוכל ובאוכל\ מאות של זבובונים\בזבובונים, מעצמו

שאינו נותן ', תמים'ה שבה ומטיחה עצמה ביהודי , או המגורשת משגרת החיים, האשמה המודחקת).שם(

  . שטחיםב, אי שם,  בשמו נעשותדעתו לעוולות אשר

 עם שיר  אירוניתדווקא מתוך התכתבות, בהם ספוג השיר, סיום בשיר מעצים את רגשי האשם

 איך \גם אם יאטום אדם את כל פתחיו עד תום"": לבי במזרח"ל " של ריה הידועיוןהכיסופים לצ

 המשלבת בין המוחשי , היא הבית האחרון בו,שורת המחץ של השיר). שם (."יוכל לטעום ואיך יערב

 כפתרון היחיד לשבר ,מערב את האידיאליים ההומניסטיים של ה,במישור האידיאי, ומציבה, למופשט

-החומרים האינטר). שם( " ממערבוִּתּׁשֹובעד שתשוב הרוח  ": של החברה הישראליתוסריהפוליטי והמ

שמנהל המשורר עם האידיאולוגיה והפראקטיקה , טקסטואליים בשיר חושפים את הדיאלוג האמביוואלנטי

 על  כאןשסיון מערער, ניתן לומר, Jameson )1981(יימסון ' בלשונו של ג.הציונית שהכזיבה

  . וגמה של הציונות הרואה בזכותנו על הארץ הרשאה לנישולו של האחר הפלסטיני ולפגיעה בוהאידיאול

, אודות תזאוס -עושה שימוש ייחודי בסיפור המיתולוגי ) 51' עמ, כף הקלע" (במבוכה"השיר 

 כדי -  אריאדנהחוט בידו  ו, שבכרתים בלבירינטהמינוטאורשיצא בעקבות , הגיבור האתונאי הנערץ

  לנוכח המציאות הישראלית הקשה את מבוכתו העצומה של המשורר,לפחות בקריאה ראשונה ,לשקף

כדאי לתת ,  יחד עם זאת). יכול להקרא גם כלשון נקבה של המבוך בו נמצא גיבור השיר''במבוכה'', אגב(

השיר כולו הוא בן שני בתים וכולל  .את הדעת לבחירות האסתטיות והלשוניות של המשורר ביצירה

הנתון בעיצומה של , מפיו של תזאוס, כביכול, הוא כתוב כמונולוג דרמטי המושמע. רים וחמישה טוריםעש

,  כבד פה, טיפוסיו ישראלי'מעין מאצכ הדובר בשיר מצטייר, למעשה. ההרפתקה במעמקי הלבירינט

 ,קתוכשכל תשו, לתוך הלבירינט, שלא בטובתו,  כיצד נקלע,משהו-  העילגת,המשחזר בלשונו העממית

   . אריאדנה באי כרתיםה עםו לתפוס שלואי ה,בעצם

                                                 
 . קושרת את מתקפת הזבובונים דווקא ליתושו הנודע של טיטוס) 1989(ספי שפר  385
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-נו-מי, הלא אין חיה כזאתי": במבוך אינו חושש כלל) ?איש מילואים? חייל(  הישראליתזאוס

, )שם (." להחזיק חזק בחוט ולא ללכת לאיבוד\והעיקר,  הזיה מינית של הילדה\בטח. רוס-טאו

 ובתוכם יש אנשים מלובשים \ּכּוִכיםשנם כאלה מן שבצדדים יי"...אלא שלמרבה המבוכה הוא מגלה 

מה , מה הולך פה") שם" (386'... בנשים וילדים\גם,  מתעללים בבני אדם קשורים לעמודים\מדים

להתערב ?  עושה עכשיו\ומה אני"...."?אריאדנה, עשתה ממני פרייר"שואל הדובר את עצמו " ?הולך

את מבוכתו ,  משקפתשיותר משהיא, דומני, תיזאוסבה נתון טית ל הסיטואציה ההמ"?או לא להתערב

הקיומי מצבו היא מאירה באור אירוני את , )וי בשירים אחריםלה נתן כבר ביט(של המשורר האישית 

ולכבוש , לחסל את המפלצת הדימיונית(שכל רצונו הוא להפגין את גבריותו  ,הישראלי המצוישל והנפשי 

לתפוס שלווה באי האקסוטי ו , בברור את דרכו בחייםשיראה לו ,"חוט" להחזיק חזק ב,)''הילדה''את 

   . המיניתמושא תשוקתו, יחד עם הנערה

 המתגלות  להחליט כיצד לנהוג בנסיבות האקטואליות הקשות בשיר הדוברמתקשה ,בפועל, אך

סול חי( גברית-צבאיתלמשימה , להבנתו, שלחה אותו, נהאותה אריאד . של התעללות בנשים וילדיםלעיניו

 ,ואולי היא התכוונה בעצם לברדק הזה"', ה ממנו פריירעשת' ואך הפתיעה אותו, )המינוטאורוס

.  בלשונו הדיבורית המחוספסת, בבית השני, תוהה הדובר)שם ("?והמינוטאורוס רק היה משל כזה

ת המסרבים לעצום א) ?הספרות? העתונות( אותם כוחות בחברה הישראלית , כנראה,  מייצגתאריאדנה

, )הוא המפלצת המייצגת אותן, כנרמז בשיר, שהמינוטאור (עיניהם לנוכח העוולות הנעשות בשטחים

אך נתקל במציאות לא צפויה , שהגיע מוכן לקרב, והדובר בשיר איננו אחר מחייל המילואים הישראלי

ט יכול  והחו\אבוד הכל" : כבר התקלקלהישראלי-תזאוס- של תואם מצב רוחו," כה וכהבין" .שטחיםב

 יחד, בנופיוישראל -במקום שהוא תואם,  ממנעמי החיים להנות כבר לא יוכלהוא ,"ללכת לקיבינימט

   ." בין הגפנים והזיתים\ גן עדן אמיתי– ותאמינו לי או לא – שהוא \,כרתים, עם הילדה באי הזה"

, אירוניתבעל הכותרת ה, בן ארבעת הבתים, תערובת של מבוכה ורגשי אשם מלווים גם את השיר

,  מחזור שירים בתוך)43' עמ(כף הקלע  בהשיר מופיע). 1/ה' עמ, 5.8.1988, מעריב" (הכל שלך"

 בשו" : כחייל ישראלי ותיק, מוכרת למשורר, שמשחזר השיר,הסיטואציה. "הכל שלך" ששמו אף הוא

מות ישראל במלח, ל בכפרים הערביים"בעת כיבושי צה,  מן הסתם- הוא מצא עצמו "ושוב בארץ ישראל

ואין זה (המתקדם  הישראלי שנמלטו מאימת הצבא,  ערבים סוחרים אל מול חנויות נטושות של-  השונות

  ). ל לדורותיהם"י צהאו שהוא מייצג את חייל, משנה אם המשורר חווה את הדברים על בשרו

 רק מזכרות \ולא לקחתי מאומה כמעט ממה שנזדמן": בבית השלישי מצהיר המשורר בגאווה

 .)בית רביעי (,"בגטו דרוהוביץ                "" אל חנויות הקנמון\להביאם, באמת, כן, שהעלתה היד

 העולה מביטויים שונים  המוסרי נמהלת בקמצוץ של אירוניה דרמטיתנימת הגאווה על העמידה במבחן

, "כמעט ("מברירת המילים בבית השלישי, "פתאום הכל שלך: "מכותרת השיר ומפתיחתו,  למשל,בשיר

המניע ללקיחת "). באמת, כן (" שלו'תעודת היושר' לחזק את  של המשוררהצורךומן , )"זכרותמ"

 ".חנויות הקינמון"טיבית של א מצריך הבהרה ביחס למשמעותם הקונוט"תבלינים" וה"מזכרות"ה

                                                 
 . של קפקאהמשפטהתמונה המתוארת מעלה על הדעת תמונה דומה מאד מתוך  386
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יליד  ( ברונו שולץ, הידוע של הסופר והצייר היהודי הגדול הוא שם ספר סיפוריוןחנויות הקינמו

לשם רוצה  -בגטו דרוהוביץ , סופר נרצח בשואהה. 1934שראה אור בשנת , )1892, גליציה, דרוהוביץ

  .1942בשנת , -  ששלל מהחנויות הערביות,המשורר להביא את התבלינים

,  כביכול,שאמורה לפצות , של המשורר, הזו והצדקנית 'קטנה'משמעותה האלגורית של המחווה ה

משלמים את מחיר ישראל - א שתושביה הערביים של ארץהי, בתקופת השואהריכוז המחנות תושבי את 

 בין שני ,אלא שמיד מבטל המשורר את הקשר המופרך הזה). טענה ערבית ידועה(השואה היהודית 

  למעשההוא מודה,  בבית הרביעי,דבריווב,  במקום ובזמן,האירועים ההיסטוריים הרחוקים זה מזה

  . האחריות המוסרית על מעשיו במלחמהבתחבולת ההתחמקות מן

  

  :וזו אינה אמת          ... 

   בסדר הזמניםְמַדֵּיקאינני 

  אולי כדי להתגונן מפני אשם

  .  עדיין בסעיפים קטניםֻנַּסחשלא 

  

רואה באימי השואה ובוודאי איננו , ל לחלוטין את השיח הקורבני הישראליאריה סיון שול, לשון אחר

 יחד עם .האולטימטיבי של המפעל הציוני' אחר' מעשה של פגיעה לא מוסרית בומשום הצדקה לאיזשה

מהפיכת השיר לכתב , בשירתו הפוליטית, שסיון נמנע, )2001(יש מן האמת בטענתו של אופנהיימר , זאת

ממרחק זמן : "ערבוןבמאמר הביקורת על , לדבריו. 'כוחות הבטחון וכו, אשמה מפורש נגד הממשלה

-  הסאטיריממדמתם של שיריו האקטואליים לא נבעה מהביקורת הפוליטית הישירה ולא מהמתברר כי עוצ

ומהו היקף האופוזיציה , אלא מיכולתם להבהיר מה חווה המשורר בזמנים חשוכים, אירוני שלהם

  )שם(." שהוא מסוגל להעמיד לרשות קוראיו, התרבותית והנפשית

 את ,וברובד הגלוי שלה, מידה אמנם במרכזהשירת האינתיפאדה של אריה סיון מעש, אין ספק 

ובמיוחד את רגשי האשם ותחושות אין האונים לנוכח המציאות , העתחוויותיו של המשורר באותה 

שתחושות אלה , ניתן גם לומר. ללא יכולת להושיע,  בשטחיםהברוטאלית ההולכת ומתעצמת לנגד עיניו

-המסרבת לנקוט עמדה חד, עיונית אמביוואלנטית רגשית ורל המשורר קשורות בברור באיזו פוזיציהש

כף הקלע העיקרית בה נתון המשורר היא ללא ספק .  החברה הישראלית ומוסדותיהמשמעית מדי כנגד

  שלותחושת השייכות העמוקה, קרי, ילידית האחת היא הנאמנות ה:שתי נאמנויות סותרותהקרע בין 

יסוד והאחרת היא הנאמנות לערכי ה, ציונית-יהודיתלאידיאולוגיה ה, לחברה הישראלית, למקום, לארץ

 אלא שהכרעתו הפוליטית העמוקה.  המקדשים את חיי האדם באשר הםחברתיים- הומאניסטיים-המוסריים

 של ילידי-הפוליטימודע -בלא , לעילכפי שהראיתי, מגולמת של המשורר ,בדרך כלל, והחד משמעית

 זהות ,בשירתו הפוליטית,  או שלא במודע יוצר המשורר במודע..ולא בפני השטח הגלוים שלו, הטקסט

   . לבין ערכים של צדק ושוויון, והזדהות בין ילידות ושייכות למקום

 הרטורית, שעוצמתם הפיוטית, דומני, )2001(ובניגוד לעמדתו הנחרצת של אופנהיימר  , אשר על כן

שיש בו  ,אירוני שלהם-  הסאטיריממדה כולל -נובעת ממכלול של דברים   סיון של של שיריו והפוליטית
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ספקא בדבר הלגיטימיות -ואפילו ספק, כבר ערעור של ממש על סולם הערכים השליט בחברה הישראלית

מבצעית שלה בתקופת מלחמת לבנון והאיתיפאדה אי ביחס לפראקטיקה הוד, של האידיאולוגיה הציונית

ניתן לומר שבלא  ,Jameson )1981(סון יימ' וג,Althusser )1971( של אלתוסר  בלשונם.הראשונה

שלא ניתן  דברים –  כנגד מערכי הכוח ההגמוניים בחברה הישראליתמודע חותרת שירתו של סיון

, כפי שיתברר להלןו.  ההםחוויותיו של המשורר בזמניםלהפרידם מן היכולת לשקף בצורה משכנעת את 

הוא יכולתם להעמיד את ההתרחשות  )1989 (כף הקלעאחד ממקורות כוחם הסוגסטיבי של שירי 

  .בהקשרים תרבותיים והיסטוריים רחבים הלוקאלית

  

   לאסתטיבין הפוליטי: בכף הקלע 5.6.2

  

לבין , ית ישירה וחשופהזעקה מוסר שבין הרצון ל,אי יכולתו של המשורר להתיר את הקשר הגורדי

 מוצא את ביטויו גם ")משוררדילמה של "הדיון ב, לעיל (אסתטי של המחאה- עיצוב האמנותיצורך בה

 alienation) (שיש בה משום הזרה , סטית בעלילאתחת לכותרת אחת סרקמ המופיעים בצמד השירים

, 107 – 106' גל, 1988, 77עתון  (" שני שירים על אמנות סביבתית: "387של המציאות הקשה בשטחים

נוטל על עצמו המשורר ,  של סיוןםאחריכמו בשירים , שני השיריםב: )17 – 14' עמ, כף הקלע ()23' עמ

   .כדי לבטא את מצוקתו, מתחומי אמנות שונים ,תפקידים

כפי שעולה מתוך , נכתב, משמעית-שכותרתו היא דו, )15 – 14' עמ, כף הקלע ("טרגדיה"השיר 

, 1988בשנת , כמובן, שהתקיימו, ישראללאחר תום חגיגות שנת הארבעים להקמת מדינת , שורותיו שלו

בבית ,  מכריז המשורר,כביכול,  בלשונו הצינית. במלוא עזהע האינתיפאדה עדיין משתוללתכשברק

 עודנו מתגלגל מן העבר אל העתיד \הארבעים ורק אחד- ימו הארועים של שנתיכבר נסת": הראשון

ומפתח את רעיון טשטוש התחומים , בבית השני, וכך ממשיך השיר ." פסטיבל של דרמה סביבתית\ -

  .  לבין הטרגדיה כמציאות חיים ממשית,מרוחקת-בין הטרגדיה כאמנות תיאטראלית, המכוון, המושגי

  

  עלותוועדיין מ, במסגרת זו הוצגו

  ,מן הידועות, טרגדיות של שקספיר

  בסמטאות, ברחובות כפרים על יד חברון

  המשתתפים, של מחנות פליטים ובמבוכי הקסבאות

  הם. אינם מיובאים ואף אינם מקצועיים

   . המקומייםמן

   

פיריות המשתתפות סשטחים כטרגדיות שק מצמרר בהצגת ההתרחשויות הקשות ביש משהו

 משמש )fringe', פרינג(האופנתי מתחום תיאטרון השוליים המונח ". פסטיבל של דרמה סביבתית"ב

בבית השלישי בשיר . מקומיים על מאבקם בכיבוש הישראלי שמשלמים ה,בשיר לחשיפת המחיר הנורא

                                                 
 .39' עמ, 1996, וראו גם אצל רודנר 387
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 ואת,  יבוא עליו מותו\ אשר אינו מעלה בדעתו כי בשנתו\איש נשוא פנים, דנקן"תאר המשורר את מ

שמאחורי התיאורים הסטריליים הללו ,  ברור.)שם (." נושא את גווייתה המכווצת של בתו\המלך ליר

גם , ענמנ-באופן בלתי ו,עמדתו הרגשית. ל"שנהרגו באש צה, עומד מותם הטרגי של אזרחים פלסטיניים

 טיפיקציהאך היא נרמזת בברור מתוך הסיינ, שתאינה מפוראמנם  של המשורר ,הפוליטית

)saintification(388עות השוואתם לדמויות השקספיריות הנוד באמצעות, של הנפגעים.  

. טרגדיות השקספיריות הללו בהן מתרחשות ה,חשוב להתעכב על תאורי הטריטוריות, לענייננו

הסמטאות , יד חברון- רחובות הכפרים על:  בשירבבית השני, ובמדויק, חת לאחת א,המשורר מונה אותן

. הזהות המקומית של הנפגעים הפלסטיניים מעצים את  הוא ובכך, מבוכי הקסבאות, של מחנות הפליטים

ואף לא , שאינם מיובאים,ככאלה, בטרגדיות המקומיות' שחקנים'התיאור האירוני של ה, יתר על כן

 לתיאור  המקובללי"ארגון הצה'עושה שימוש מהופך בז) שם(" הם מן המקומיים": אאל, מקצועיים

ילידים נה ריח של זלזול והתנשאות כלפי ה שנודף ממ,"מקומיים"המלה . הערבים תושבי השטחים

  .וחזקהרשית ומכונן זהות שמקבלת כאן מעמד של תואר , הפלסטיניים

 בטרגדיות ,כשחקן פעיל, פקידו שלובשני הבתים החותמים את השיר עוסק המשורר בת

 איש נקלע בין \ - למלא את תפקידו של המלט \אין לי מושג מדוע הוצע לי": השקספיריות הללו

 \ כלפי הסובבים אותו ולגבי עצמו\וכעס וכלימה, יהירות ובוז,  כמו רחמים ולעג\רגשות סותרים

נה בה הוא מת עם  המתפרק בסצ\ביעותים-אותו צרור הזה הופך הלחצים-עד שמערך

את חווית הקרע ) שוב( חושף , בבית הרביעי,ההיגד המיתמם הזה) 15 – 14' עמ, שם (."הפלישתים

לצד , באופן עמוק כל כך,  הרגשית והאידיאולוגית,הפנימי אותו חווה המשורר לנוכח עובדת שייכותו

 בסיום הבית הרביעי  הדימוי הנרמז.ידו כצד המדכא והורג באוכלוסיה הכבושה בשטחים-הנתפס על

אלא , כבר אינו לקוח מטרגדיה שקספירית, )85' עמ, 1996, כלשונה של רודנר, "אלוזיה בתוך אלוזיה("

המשמש  , יחד עם הפלישתים של שמשון המקראיהלא היא סיפור מותו המר, יה עברית למהדריןמטרגד

  . ניםפלסטירגית בה הוא נמצא ביחסו לכיסוי לשניות הט-עבור המשורר גרסת

 שכזכור הילכה בשנתה, בבית האחרון בשיר נוטל לעצמו המשורר את תפקידה של ליידי מקבת

 את ,בתנועות רחצה כפייתיות,  מידיהמנסה להסירכשהיא , )תמונה ראשונה, מערכה חמישית, מקבת(

, גם המשורר חושף. ) בשירזה מן הבית השלישי, כן(הכתם המדומיין של דמו  השפוך של המלך דנקן 

 אני \בתוך שינה עזה: ליידי מקבת אני": פואטי- את תחושותיו הקשות באמצעות ההיגד הארס, במקביל

את , למעשה, תיבה חושף נסיון ההטהרות הכושל באמצעות הכ."הנה השיר הזה, כותב, שולף נייר

 איננו יכולו, )בית רביעי( "הנקרע בין רגשות סותרים" המלטיות הקשות של המשוררתחושותיו ה

   .389שדבק בו כישראלי, ולהסיר מעצמו את כתם האשמה, לרחוץ בנקיון כפיו

  שירו של טורי הפתיחה של כמוטו את המשוררמציב) 17 – 16' עמ, כף הקלע" (פסנתר"שיר ב

 בו משיב ,Mozart, 1935"  Wallace Stevens",)1955 – 1879(ונס ס סטיוהמשורר האמריקאי ואלא

                                                 
לשילוב בין השיר האינטרטקסטואלי לבין כתיבתו , אצל סיון, כדוגמה המובהקת" טרגדיה"מביא את ) 1989( הירשפלד 388

 ..הפוליטית של המשורר
ת מבנה א) לטעמי, בצדק(ורואה בו , "איש נקלע בין רגשות סותרים: "מציבה בכותרת מאמרה את הצרוף) 1989(ספי שפר  389

 .כולוכף הקלע העומק הנפשי של המשורר ב
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והתעלמותו בשירתו מסבלם של , דבר הסתגרותו במגדל השן של המוסיקההמשורר למבקריו על טענתם ב

וכך הוא , של הפסנתרנים לעיסוקם) ?( את נאמנותם המרשימה"פסנתר "אריה סיון מתאר בשיר. ההמונים

 \ ודבקים במטרה בכוח שאינו נופל\פסנתרנים הם אמנים נאמנים ומסורים": פותח את שירו

, בקותדאותה  המשורר בהמשך השיר ממחיש). 16' עמ, שם (".מאמונת המשוררים בכוח השירה

למרות ,  בכולן מתמיד הפסנתרן בנגינתו,מרשימותשלש תמונות  באמצעות , במטרה,אמנותית-מקצועית

 , בבית השני;בעת השתוללות האקדוחנים במסבאה,  במערבונים, בבית הראשון בשיר:הנסיבות הקשות

ממופע קברטי של שירי ' יהודים המלוכלכים'מגרשים את ה. אה. האסבריוני בעת ש, 1932בשנת , בברלין

  .מת הפסנתרן על משמרתו בעת ההפצצה, בתקופת הבליץ, בלונדון, בבית השלישי בשירו; ברטולד ברכט

העמדה האירונית נרמזת , במחשבה שנייה (אירונית בעליליום השיר חושף עמדה שונה ואלא שס

תרת את זו של עמדה הסו;   בזמנים קשיםמנותו של הפסנתרן לאמנותוביחס לנא, )כבר בתמונות דלעיל

שהמוסיקה של מוצרט ,  מצדיע לאמנות בת האלמוות"1935, מוצרט"בשירו , סטיוונס. ואלאס סטיוונס

 ועל כן הוא פוקד , כך סטיוונס,האמנות היא מקור של נחמה לאנושות בימיה הקשים. היא סמלה המובהק

ון שאבנים אלה מכוונות וכי, גם כאשר האבנים ניתכות על הגג, ומו ולהמשיך לנגןעל הפסנתרן לשבת במק

 רואה את , לעומתו,אריה סיון . גוררים במדרגות)אלה המתגוללים עליו (שהם, להסתיר את קול הגוויות

  390 בבית האחרון בשירהחריפה- העוקצניתואת עמדתו הוא חושף בלשונו, שונההדברים בצורה 

  

  ו האבנים על הגגותוכאשר יתעופפ

  , במדרגותִיָּגְררּווהגוויות , כמאמר המשורר

  יעבור, אני מניח, הפסנתרן

  'טיטאניק'כמו תזמורת ה, ְלַאְנַדְנֶטה ֵמַאֶּלְגֶרטֹו

  .השוקעת אל האוקינוס האטלנטי

  

,  אליהם הוא משווה את הפסנתרנים, המשורריםובכללם, רוחביקורתו של אריה סיון על אנשי ה

מוצאת את , ומלאו פיהם מים בעידן שלטון כוחות השחור, בדו את מצפונם המוסריישא על, אשוןהרבבית 

שמקדימה  - כותרת השיר ). 56 - 55' עמ, כף הקלע" (שתיקת הסן"בשיר האירוני החריף גם ביטויה 

 משמשת כמטונימיה לפעילותם הדלה של גדולי - 'שתיקת הכבשים'טוי הרווח בימינו בהרבה את הבי

: נהפוך הוא, ואין מדובר בדלות באיכות היצירה או בכמותה. בזמן מלחמת העולם השניה, נים בפריסהאמ

 ידעה פריחה לא \)השניה( כי בשנות מלחמת העולם \ההיסטוריה של הספרות הצרפתית מלמדת"

אלא ). סואשל פיק, בציור, מזכיר המשורר גם את יצירתו, 56' עמ, בהמשך השיר, 55' עמ (."מצויה

שוודאי יש בה יותר , סיון מביט על מלאכת היצירה של גדולי הספרות הצרפתית בעת ההיא בסרקזם מרש

 \היה עובד בצל הערמונים והבתים המוכרים) או הסופר(המשורר ...": משמץ של אירוניה עצמית

 – ַּבֵּלב,  העיר כשלעצמה\ַּבחּוץ, אני אומר,  שילוב כזה\. של זעם דק ומזוקקֵמיָתרכשבנפשו 

,  הכרוזים שהודפסו במחתרתגם) שם (."שירה רבת עוצמה, כך מסתבר, מציל מן המשורר \ַהַּנֲהָמה

                                                 
יש : "ביותר משמץ של אירוניה, אומר סיון) 12.2.1988, ידיעות אחרונותהמסף הספרותי של (בראיון ליעל זידמן  390

 ".ומאזינים לה בקשב רב, שאפילו בעצם הימים האלה יושבים ושומעים את שירת הציפורים, משוררים



  258

 ,קאמיסארטר ו, .)ה. ש– הזמן בני, ים צרפתייםמשורר (אלוארו גוןאעל ידי אר, )ביטוי טעון (נגד הכובש

 ּוַמְקס"...:  של מחברו את מקורות כאבו ותסכולורק סיום השיר מבהיר. סיון אינם מרשימים את

איש צרפתי , 392ֶּדְסנֹוס רֹוֶּבר וגם \ המשורר שהתנצר אך בעיני הגרמנים נותר עדין יהודי\391קֹוּב'זָ 

   .)56 'עמ( ." לראות את אור אוגוסט\רכוז ולא זכו- שולחו למחנות\תמים ומשורר לא ממסדי

, באופן לא מפתיע, דכדי לראות כיצ, "שתיקת הסן" כדאי לחזור אל כותרת השיר ,לשם סגירת מעגל

 הנהר הגדול –הסן ( המקומית  הצרפתיתמתחום הגיאוגרפיה) נימיהואו מט(פורה אבחר אריה סיון במט

הפואטיקה של ש, עוד עדות לכך. הכשל המוסרי של הסופרים הפריסאיםכדי לבטא את , )החוצה את פריס

   .393סיון משקפת בברור את עובדת היותו של האדם תבנית נוף מולדתו

 פואטי-זהו שיר ארס). 77' עמ" (הדף הזה"כף הקלע זכיר גם את השיר החותם את הספר א, לסיוםו

אך הוא מיטיב לבטא את משבר הזהות והיצירה של ,  גלויהשאמנם אין בו ביטוי לזהות מקומית, קצר

 :בשיר מערב המשורר בין שלל האמנויות הוורבאליות והחזותיות. המשורר בימי האינתיפאדה הקשים

, לייצג, אמנות השירה, וחה של אמנותו ביחס לכ כדי לייצג את ספקותיו,קולנוע ותיאטרון, ציור, שירה

 למשורר יש תחושה של זיוף וחוסר ממשות במלאכת .את עמדותיו הרגשיות והרעיוניות, באופן אפקטיבי

, )'בית א(, "שקרים שבעדם רואים את האמת"ו" מסך אבק: "לגביה הוא משתמש בביטויים, הכתיבה

אינם , )'בית ב (ואף העלייה המוחצנת על במת התיאטרון, )' אבית(אלא שגם הבחירה באמנות הקולנוע 

  . אותו מתחושת קוצר היד המלווה אותומחלצים

  

  ההקרנה בתוך עצמי- בתאשםעד אשר נשבר לי 

  שחקן שלא שכח להתאפר, ואני עולה על הבימה

  אבל בטוח שישכח לא רק את הטקסט

  פה-אמור ללמוד עלשהיה 

   .אלא גם את מי הוא משחק

  

, ביחס לעצמו כמשורר, בשיר האחרון, אירונית של אריה סיון-עמדתו הספקנית מעניין להשוות בין

לבין קריאתם של המבקרים הניאו , לסייע בתיקון חברתי ופוליטי, בכלל, וביחס לכוחה של האמנות

 ,)Terry Egleton (איגלטוןטרי  .ען מטרות חברתיותמרקסיסטיים להתגייסותה של הספרות והאמנות למ

 ,מכוון את ביקורת הספרות The Function of Criticismעל תפקיד הביקורת  )1984 (בספרו, למשל

לחברה אלא להפוך לרלוואנטית יותר , לא רק לחשוף את הקשרים המובהקים שבין ספרות לחברה

 הכוחות האידיאולוגייםחשיפה ופרוק תוך , ח הציבוריוחדירה לשי, באמצעות ירידה ממגדל השן האקדמי

                                                 
 .במאה העשרים, מגדולי המודרניסטיים בספרות ובציור, מחזאי ומבקר, סופר, משורר, צייר, )1944 – 1876(אקוב 'מקס ז 391
מלוחמי המחתרת . ומן היוצרים המרכזיים בה, ממיסדי התנועה הסוריאליסטית בצרפת, )1945 – 1900(רובר דסנוס  392

 .נספה במחנה טרזיינשטאט. הצרפתית במלחמת העולם השניה
יצאה " (שתיקת הים"כותרת השיר מתכתבת עם כותרת נובלה של הסופר הצרפתי וורקור בשם ) 4' עמ, 1996(לטענת רודנר  393

באותה נובלה השתיקה היא ביטוי . שהייתה מוכרת בארץ בשנות מלחמת העולם השנייה, )'ספריית פועלים'בתרגום עברי ב
האחרת ' שתיקה' דבר המעניק ממד אירוני ל,נאצית פסיבית של משפחה צרפתית המצויה תחת הכיבוש הגרמני-למחאה אנטי

  . הנרמזת בכותרת השיר שלפנינו
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בהצבת ) 30 – 29' עמ, 1999( גישה דומה נוקט אברהם עוז הישראלי .394 המניעים אותוההגמוניים

  .המטרות החברתיות של הספרות כקודמות לאלה האסתטיות

 אל תוך המובנים, כמו קולע ללב ספקותיו של סיון) 254 – 199' עמ, 1999(לעומתם דן מירון 

שהשיר הפוליטי ,  של מירון היאטענתו המוחצת. פוליטי של זו-ביחס לכוח השפעתה החברתי ,שירתו

על  ,במאמרו. תו המוצהר הפוליטיותויציוניסטי החותר תחת מטרתקמעצם טיבו הוא טקסט דקונסטרו

 ודות כוחאו, חברחנן בצד הסכמותיו עם חלק מטענותיו העקרוניות של , ג"שירתו הפוליטית של אצ

, בהיותו פואטי, היסוד הפואטי"טוען מירון ש, )ובכלל, ג"של אצ (הרטורי והממשי של השיר הפוליטי

מממש ומקדם את , על כל מרכיביו, בעוד היסוד הפיוטי: פנים-פועל לעומת היסוד הפוליטי פעולה כפולת

הרי הוא , דות יריבותהעמדה הפוליטית של המשורר ומדרבן את הקורא לעבר הכרעה לטובתה וכנגד עמ

." וזאת כחלק מהפעולה הדקונסטרוקציוניסטית של היסוד הפואטי באשר הוא, גם מערער וסותר עמדה זו

 והוא ,פוליטישל שיר המחאה התחושת חולשתו  כ,שיריוחלק מאריה סיון מבטא ב מה ש).201' עמ, שם(

כסוד מציג מירון , )ננו עושה זאתאי, כמובן, אך( מחאה ישירה וחשופה להמירו בזעקת, כביכול, מבקש

 דווקא השירים הפוליטיים מועטי הסתירה .פנים-שירה מורכבת ורבת, כוחה של שירה פוליטית גדולה

  ).252' עמ, שם" (ברובם רדודים ודלי ענין"הפנימית המובנית הם 

  

  'כף הקלע' בך"משורר מאבד את התנה  5.6.3

  

 עומדת מלכה שקד על )2005 (עיון - ירה העבריתהמקרא בש: לנצח אנגנך  המקיףבמבוא לספרה

אריה . ) במגמת החלשות נמצאת כיוםגם אם זו(קה של המקרא בשירה העברית לדורותיה הנוכחות החז

הזיקה  ש, הישראלייםהוא אחד המשוררים, ך במרבית שנות חייו הבוגרים"מורה לספרות ולתנ, סיון

כמו במהלך , שבעידן של משבר ערכים חריף,  אפוא, תמהאין. ך היא יסוד מוסד בשירתו"תנהאלוסיבית ל

כמעט כל שירי המחאה של סיון על רקע . כדי לבטא את השבר הגדול, ך"מגוייס גם התנ, האינתיפאדה

אך , )1992( ומירון ושביט )1989( של הירשפלד כלשונם, טקסטואליים-אינטרשירים האינתיפאדה הם 

 כדי לבטא את השילוב בין עמדותיו הרגשיות ,בחומרי המקראמענין במיוחד השימוש שעושה המשורר 

   . בשיריםוהפוליטיות

 ואת מעורבותו הוא מבטא בעצמה ,)תרתי משמע(' משורר מעורב 'כלשונו אריה סיון הוא, כאמור

.  חדש ומפתיעממד מעניק למעורבות זו )19' עמ, כף הקלע" (אני מוחה "אך השיר, כף הקלעי רבה בשיר

זו  ,'הערה לתצלום מצורף':  כתוב בסוגריים,משמעית- שבדיעבד תתברר כדו, ת השירמתחת לכותר

  מופיע, לצד השיר, ובעמוד הימני',תמונה אחת מאלף מיליםטובה ': ה הידועריאציה של סיון לאימרההוו

  .תיפאדהנל במהלך האי"מאש חיילי צה, ככל הנראה, שנהרג,  הרוגתצלום של נער פלסטיני

כף  שירי כמו את מרבית" (אני מוחה" את השיר ת והמבנה הנראטיבי מאפיינים הפרוזאיהלשון

המשמעות -נטית הנשענת על דוא בתחבולת הטעיה סמ, ברבים משיריו,כדרכו של סיון, השיר נפתח). הקלע

                                                 
394 Eagleton, 1984 
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היא חולצתו ,  בחולצת טריקו קטנה\אני מוחה מן הספרים שלי את האבק": 'מוחה'של המלה 

 מעורבים בו פרורים של טיח ושל \:גם הרכבו שונה,  יותר אבק בקיץ השנה\נויש ל.  של בני\הישנה

 , השיר מתאר המשורר כיצד מסתמנים פסים על הכתונתבהמשך ."ֶׁשּפֹוְצצּו אולי מן הבתים \סיד

ם הילד החול, לא דמותו של יוסףש , מצהיר המשורר,אלא שבנסיבות הקיימות, שמשמשת למחיית האבק

ילד יפהפה אחר " אלא ,כתונת הפסים כפי שניתן היה לצפות לנוכח ,עולה בזכרונו, ך"מן התנוהמוכשר 

  ). שם (." חיה רעהִמִּׁשֵני בחזו לא ְוַהֶּנֶקב \שוכב ללא תנועה: הנה הוא לפניכם":  כך המשורר,"משכם

  מעלה שאלות אתיות ואסתטיות לא,כדי לזעזע את הקוראים,  הרוגשהשימוש בתמונת ילד, אין ספק

 גם מן ההיבט ,ראוי לתשומת לב,  פוליטיכשיר מחאה, שהשיר כשלעצמו, יחד עם זאת דומני .395פשוטות

,  יוסף המקראי"ילד" בין הניגודיתאנאלוגיה  יוצר השיר ,על פניו.  המגולמת בומקומיתהזהות של ה

ני  לבין הילד הפלסטי,." לראות את שלום הצאן\הילד שהלך לשכם,  על אלומות\הילד החולם"

 שמפגש הזהויות , תחשוף את העובדה)ובתמונה ( בעוד שקריאה מדוקדקת יותר בשיר.ההרוג משכם

ת רטוריקה באמצעו  עושה השירזאת  את.396בצד אחד של המשוואהבשיר מעמיד את שני הנערים הללו 

  המשותפתזהות ילידית מובלעתבאמצעות  ,של תמימות ותום נעורים המשתקפת מדמותם של שני הילדים

 ,רעיית צאןעל ו )אלומות (עבודת האדמהעל , )שכם( על קשר משותף למקום נבנית  זו זהות.הםלשני

 י המדיותתלש, כביכול, חולם  המשותףבאמצעות המוטיב המקאברי של הילד הגם ו ,ת לשניהםוהמשותפ

אל מול  יםמועמד, יוסף המקראי והנער הפסטיני ההרוג, שני הילדים. )ישן כ ההרוגבתמונה נראה הילד(

 שוב .מוות על סביבותיהו  שכול הזורעת,")הבתים שפוצצו (" של אלימות והרס הפוכהפראקטיקה

, טקסט מרתק המשלב בין עבר מקראי להווה אקטואלי-מבנה השיר אינטר ,באופן מתוחכם, מתברר כיצד

 ,במקביל. טווהבסיפור שהוא ' טובים' המשותפת ל, זהות מקומית אותנטיתובתוך כדי כך הוא גם מכונן

  .נלקחה ממנה בפתיחת השירש,  את משמעותה הפוליטית המקורית''מוחה"מחזיר המשורר לתיבה 

- שיר אינטר הוא )20' עמ, כף הקלע" (שיר מתהפך שיש לו שני סיומיים חלופיים"גם השיר 

ות  קשורים במלחמ,שניים מן המקורות; דועים יכיים" מקורות תנטקסטואלי המתכתב בגלוי עם כמה

' הגיבור שמשון'פורו של י וס,)ז"י,  אשמואל(סיפור העימות בין דוד וגליית : ישראל בפלישתים

. )1,'א, עמוס ( על ישראלנוסף הוא נבואת האחרית הקשה של הנביא עמוסמקור הוה ,)ז"ט, שופטים(

ם חוקר ע, רך כללבד, המזוהה -יאוריה ידועה בתחום תורת הספרות על תכותרתו של השיר גם מרמזת 

, השיר. הוא אירוני ומקורי משלו' שיר מתהפך'שעושה סיון במושג ,  הגם שהשימוש–הספרות מנחם פרי 

  החדשהנציג הישראליות,  של המשוררחושף את מבוכת הזהות, כף הקלעדוגמת שירים נוספים ב

 שת אבדן שתחו,למותר לציין .'טבעי'באמצעות היפוך אירוני של מצבו ה, הכובשת והמדכאת בשטחים

 של ,שהתחדדה מאד בתקופת האינתיפאדה,  בסיטואציה הפוליטיתולבטי הזהות מעוגנים הדרך בשיר

                                                 
במיוחד היא , מגלה הערכה רבה לאיכות כתיבתו השירית של אריה סיון נקודה במאמר בבטאון המתנחלים ) 1989(אנט טל  395

אך לא מכל , "זכרונות והיסטוריה, ריחות,  נופים:השיח הבלתי נגמר שלו עם מרכיבי ההוויה הארצישראלית"מציינת לטובה את 
, ובמיוחד הדמגוגיה החזותית, אך השירים האחרים: "דלעיל, טקסטואלי- ובמיוחד לא מן המהלך האינטר, שיריו היא מתלהבת

 ."לצערי, אינם מובנים לי, 18' שבהבאתו של הצילום בעמ
ראו אצל , באמצעות האנאלוגיה לדמותו של יוסף המקרא, ירעל תהליכי המיתיזציה של דמותו של הילד הערבי ההרוג בש 396

 ).196 – 195' עמ, 2005(מלכה שקד 
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 .397של החברה הישראליתהאולטימאטיבי ' אחר' ה, הערבי הפלסטיני מול הייצוגי אלעמידת הדובר

 אותו  לסיפור")עמק האלה (" הטריטוריאלית)תרתי משמע (ראוי לתת את הדעת לנקודת המוצא, בנוסף

מקומיות איננה  גם כאן ה. באמצעות קריאה מחדש בסיפור המקראי של דוד מול גלייתמספר המשורר

  .עטרת הילידות ממקמת את הקרבן בצד הצודק של המשוואה: ויש לה משמעות פוליטית מובהקת, מקרית

  

  בני אדם שמוצאם בעמק האלה

  ,ַּבּמּוִחיַאמַאת, מצטופפים היום בעזה

   מקלעת כדוגמת הם מכוונים אלי

  .זו שדוד הכה בה את גליית

  

  ואני עומד בקובעי ובשריוני

  ואני עומד נחנק בעלבוני

  ובגרוני תקוע הפסוק הכלב אנוכי

   .כי אתם באים אלי באבנים

    

 מן ההיפוך האירוני בין דוד ,קודם כל,  נובע,של השיר, הפוליטי גם ,מן הסתם ו,הרגשי, כוחו

 שבו התרחש העימות ,)האלה- עמק ( באותו מקום)כמעט(יניהם מתרחש  שהמפגש המחודש ב,לגליית

ויאמר דוד אל הפלישתי (" ובאמונה עמוקה בצדקת דרכו המצוייד במקלעת בלבד, ןהקדום בין דוד הקט

 אשר ,צבאות אלוהי מערכות ישראל' ואנוכי בא אליך בשם ה, ובחנית ובכידון, אתה בא אלי בחרב

לסטינים בעזה הפ, כעת. ראש והחמוש מכף רגל ועד ,לבין גליית האימתני, )45, ז"י, 'שמואל א, "חרפת

-ל"בעוד שמולם ניצב צה,  אמצעי הלחימה שלהם הוא המקלעת הפרימיטיביתבאשר, הם בתפקיד דוד

לוגיה הניגודית הזו עולה גם א מן האנ. החמוש במיטב הנשק המודרני,)אותו מייצג המשורר בשיר (גליית

 לחתור תחת למיתוס  משכיל סיון,יתר על כן .שיוויוני הזה-  של המשורר בעימות הלאאל מי נתון לבו

   .398 ולהפכו על פניו'מעטים מול רבים'מיתוס ה, אומיות הציונית המתחדשתהגבורה המרכזי של הל

את , באמצעות סיפורי המקרא, "שיר מתהפך שיש לו שני סיומים חלופיים"בסיון מבליט  , בנוסף

וכל אירוע משמעותי בהווה יש לו שורשים , שההיסטוריה חוזרת על עצמה, ה את יצירתוהאידיאה המנח

שהמשורר שואף להמשיך ולהאחז בקרנות המזבח של היותו בצד ,  אפוא,אין תמה. 399 הקדוםבעבר

   .כפי שעולה מן הבית השלישי בשיר, הפלסטינאים-הצודק של הקונפליקט עם הפלישתים

  אני שמשון. אינני גליית

  עוד כוחו בו להפוך על ראשיכם את כל העיר כולהש

  – פלישתים עלי ַלְּצָעָקה

  

                                                 
חידדה הפילוסופיה את כליה תוך , כבר מראשיתה"תופעה מודרנית ומוסיף ש" זהות"רואה בעיסוק ב) 6'  עמ2001(שנהב  397

  ." שלהכשאלת היסוד" האחר"מול " האני"דיון בסוגיית הזהות והציבה את השאלה של 
 ). 84' עמ, 1996(דבריה של רודנר , בנושא זה, וראו 398
." כל אבן עמוקה ביותר מבחינת החתך בזמן. אבל היא בת עשרות אלפי שנים, היא מתחדשת. אבל ארץ ישראל איננה צעירה" 399

 .11.5.1984מיום , מעריבכך אריה סיון בראיון לתלמה אדמון בעיתון 
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  בפני המוני הפלסטיניםל"צה- גליית-שנושא המשורר, המונולוג המדומיין, אלא שלמרבה האירוניה

 פלסטינים-  אל מול הפלישתים,שמשון הגיבורשמטרתו למצב אותו בעמדת , המתקוממים נגדו בנשקם הדל

כדרך הנכונה , איננו שונה במאומה מן הרטוריקה הכוחנית המקובלת במחוזותינו, רגוהצרים עליו לה

" פלישתים עליך שמשון" גם האינוורסיה של המקור המקראי מ.400את מריים של תושבי השטחיםלדכא 

 , נראה.ולא סכנה קיומית ממשית, משקפת איזו פראנויה ישראלית טיפוסית,  "–פלישתים עלי "ל

  .שכן הנימה בבית הרביעי והאחרון משתנה לחלוטין, מבין זאתשהמשורר עצמו 

  

  כך הרבה כבר נהפך בי ואני חרד- כל

  ך"כך כי מכל מה שהיה לי התנ- ואני חרד כל

  . לי רק אותו כפתור שהנביא עמוס מזכיר בפרק טיתִיָּוֵתר

  

חרדתו .  ערכית ומוסריתשהבעיה בפניה ניצב המשורר היא קודם כל בעיה של זהות, אין ספק

שהתחולל , נובעת מן הנתק)  בבית הסיום"אני חרד" על אותה הוא מבליט באמצעות החזרה(העצומה 

כעת . 401ך"ולהם הוא מצא שורשים בתנ, שעליהם גדל, ניסטייםאהומ-בינו לבין הערכים הסוציאליסטיים

ותר לו מן א כל שיווהוא חרד שמ,  שבמראה משתקפת לו דמות אחרת ומהופכת לזו שהכיר,הוא בתחושה

ראיתי את אדוני ניצב על מזבח : "בפי הנביא עמוס ששם אלוהים , נבואת זעם נוראהך הוא אותה"התנ

 לא ינוס להם נס ולא ימלט , ואחריתם בחרב אהרוג, וירעשו הסיפים ובצעם בראש כולם,ויאמר הך כפתור

סיום "ב, מה רבה יותרצואפילו בע, תחושת הבלבול ואבדן הדרך משתקפים ).1', ט, עמוס" (להם פליט

   . שמציע המשורר לאותו השיר,"חלופי)ה(

  

  אולי עלי ועליכם, לא עליכם, עלי

  ך איני יודע אל נכון"כי מיום שנהפך בי ככה התנ

  .על איזה צד אני כותב

  

 ,שופטים ("פלישתים עליך שמשון: "של דלילה) המרובעת(ורסיה של קריאתה המקורית  האינו

, ההומוריסטי משהו, ואולי גם השימוש(" עלי ועליכם" לבין "עלי"בין , המשוררוההתחבטות של , )ז"ט

' טובים'שיותר משסיון יודע להבחין בין ה, משקפים היטב את העובדה") לא עליכם"בביטוי העממי 

לנוכח הקושי לגבש מחדש את זהותו , הוא מבטא את חרדתו, בת הזמן, במציאות המסוכסכת' רעים'ל

עד כדי הפיכתה , ישראל-ל"צה- הצבעה על מורכבות נפשית ומוסרית בדמותו של שמשון ,אגב .הישראלית

 על ייחודה של שירתו הפוליטית של סיון) א2009( מצויה גם בכתיבתם של מירון ושביט ,לדמות טראגית

במבט , ומכיוון אחר. קה השבלונית המקובלת בחוגי השמאל הישראלי בהשוואה לרטורי,כף הקלעבספר 

                                                 
ולפיה הבית השלישי בשיר מבנה את דמותו של שמשון כדמות , במאמרם) א2009(ביט פרשנות אחרת מציעים מירון וש 400

 .המונולוג שהוא נושא כאן מחבר אותו אל סצינת העיוורון והתעללות הפלישתים בו לאחר תפיסתו, שכן, טראגית ומורכבת
 ידיעותהראיון לאייל מגד ב, ללמש, וראו.ך"מרבה סיון להבליט את קשריו הרגשיים והאידאיים אל התנ, בראיונות עמו 401

 .8.8.1983מיום , אחרונות
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ורואה בו , "שיר מתהפך שיש לו שני סיומיים חלופיים "את) 69' עמ, 2002(בוחן דוד פישלוב , ונידיאכר

וזאת כחלק ,  וכסמל של מדינת ישראל,כגיבור לאומי, חלק מתהליך של פיחות במעמדו של שמשון

ת נו בש,לדבריו, שהחל, תהליך; בכלל, בפאתוס הלאומי,  בחברה הישראלית,מתהליך שחיקה רחב יותר

     .השבעים והתעצם בשנות השמונים של המאה העשרים

שיר מתהפך שיש לו שני "העומד בספר לצדו של ) 21' עמ, כף הקלע" (בימים הנוראים"השיר 

הנקשרים ,  הימים שבין כסה לעשור:הן במקורות יהודיים מובהקים, עושה שימוש" סיומים חלופיים

ואלכה וירדתי אל  ("402סיפור בת יפתח: אלוסיביתוהן בתשתית מקראית ,  ברגשי אשם וחשבון נפש

במסתרים תבכה : "על עצמו ועל עמו, קינת ירמיהו, )37' פס, א"י, שופטים, "ההרים ואבכה על בתולי

כדי לבטא את הפיצול הנפשי בו נמצאת נפשו בימי , וכל זאת, )17' פס, ג"י, ירמיהו" (נפשי מפני גווה

 יתכן שהיא בוכה \ - אשר בהם אינני יודע את נפשי ימים": האינתיפאדה הקשים לו מנשוא

    403." את שיכלה להיות\לבכות,  אל ההריםִמָּפַני ֶׁשָנָסה \במסתרים ויתכן

המשמשים , באמצעות מוטיב המים, בבית השני בשיר, מסתמל, שאיננו בר תיקון עוד, השבר הנפשי

: מיתממת-מרירה, נימה אירוניתב, מצהיר המשורר" הם נשברים לרסיסים: "למשורר כמראה לפניו

  )שם (." גם כאשר אני חופן אותם בכפותי\איני יכול עוד להשיב אותם לקדמותם"

מקור לחומרי תשתית בלתי , עבור המשורר, ך" מהווה התנשאם בימים כתיקונם, ניתן לסכם ולומר

,  מרשימיםשי ונפח רעיוני ורג של עומק תרבותיממד  חומרים המעניקים ליצירתו; לשירתונידלים

אלוהים "דוע לשונו של עמיחי בשירו הי (''בימים האחרים''הרי ש, המסייעים גם בבניית זהותו המקומית

בין אירועי ,  בין אם על דרך ההקבלה הישירה-כלי מחאה רב עוצמה ל ך"הופך התנ") מרחם על ילדי הגן

 ,מתן ביטוי לתחושהך ות -יהם  בינובין אם על דרך האנאלוגיה הניגודית, המקרא להתרחשויות בהווה

 את זהותו המקומית  הולך ומאבד,הקולקטיבית-נציג הזהות הישראלית הילידית, המשורר, ואשה

   .האותנטית לטובת המקומיים הפלסטיניים

  

  'כף הקלע' בערבית- אחווה יהודית 5.6.4

  

 או ,יב הישראלי או של הקולקט, של המשורר-   מובהקתבעלת אוריינטציה פוליטית, זהות מקומית  

או על \ו, ישראליים-ים ואתרים ארץ בעיקרה על קשרים הדוקים לנופ המבוססת כזו- גם יחד של שניהם

 הכושל בדרך ,ם גם לצורך ביטוימשמשת את אריה סיון ,טקסטואלי עם מקורות יהודיים-דיאלוג אינטר

  .ישראל-ערבית בארץ- האחוה היהודיתו  הפיוס של נסיונות,כלל

 משחזר )27 – 26' עמ, כף הקלע(; )7' עמ, 97 – 96' גל, 1988, 77 עתון("  36קי משח"בשיר 

בגבול , 1936שנערך באביב , בש- משחק שש אודות,)ח"בלשון הפלמ, יזבט'צ ( סיפור מדומייןהמשורר

                                                 
 ).1989(ראו אצל ליטוין , "הימים הנוראים"דיון מפורט באלוזיה זו לסיפורה של בת יפתח ומשמעותו בשיר  402
  .מביאה שיר זה כדוגמא מובהקת לקשרים וקשרי הקשרים של המשורר אל מקורותיו היהודיים) 1989(ליטוין במאמרה  403
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מסיבות , ללא הכרעה,  המשחק ניטש באמצעו.404"ערבית-בשביל האחווה היהודית": אביב-תל-יפו

 ריקה \סוכת גפנים ותאנים, נותרה סוכה" :אלא שבשטח ההפקר, )ערבי הגדולהמרד ה(מובנות 

 \יונים, זמירים ואנקורים,  ונמלאה בציפורים\ במשך בשלוש שנים הלכה\,שלוש שנים. משחקנים

 והתאנה חנטה ושוב \ עשו בה דבש בין הפרחים ובין העשבים\ונחילי דבורים, שבאו לנקר בענבים

יונקת מים , ַלַּתְרֵּדָמהרה  והתמכ\ את הפרי לאדמהִהִּׁשיָרהראת הסתיו ולק \בחנטה פגיה באבי

כדי להעלות ,  מובאת לסוכה ידעונית,שמספר השיר, סיפורבהמשך ה). 26' עמ ,כף הקלע (:"מרחמה

. 1939שכן היו מי שרצו לחדש את המשחק בשנת , באוב את מצב הקוביות בעת הפסקת המשחק

היום אני סבור " : בנימה אירונית מרה, את השירומסיים המשורר. בצעקההידעונית נמלטה מן הסוכה 

  .)27' עמ, שם (." במקום להעלות את העבר היא ראתה את העתיד\:ידעונית אותה, שטעתה

שלום -  סוכת.המתוארת לעיל בשיר, השורשית ,ה הטבעיתאלהפסטורכדאי לעמוד על  , לעניינינו

ועצי הפרי , הדברים עושות בה דבש, ה הצפורים נהנות מן הפירותשב,  גן עדן עלי אדמות שהיא,אמיתית

. ולם מסוכסכים ביניהםשלע, האדם- בנינעדרהיא מקום , יונקים מימיהם בשלווה מרחם האדמה

והפסימית מאד ,  היחידהאלטרנטיבההיא ה, העולה ממעמקי הלא מודע הילידי של המשורר, האוטופיה

   . בין יהודים לערבים, ולנסיונות הפיוס הכושליםקות הבלתי פוסלמלחמות ,בחשבון אחרון

'  גל,1989, 77עתון  ("ורחיב"משמעית -בעל הכותרת הדו,  ביסוד השיר גם מונחכשלון אנושי

 את ,ספרי- לחיבור ביתראשי פרקיםמעין  ב,השיר משחזר. )30 – 28' עמ, כף הקלע(; )17' עמ, 114

התאמצה לבנות , משיר הילדים הידועשכמו הילדה שלומית , וה של הנערה זיערבי-היהודי' חיבור'נסיון ה

 לנעוץ בגב  בקשה\את השנייה, קורה אחת שלה היתה מוצבת בשפלה בעיר חולון": שלום-סוכת

 שאמורים היו \מישהו מבין האנשים" :אלא שלמרבה הזוועה, )28' עמ, שם( ."הטרשים בין, ההר

 שקרה, אמיתיהשיר מבוסס על ארוע  (."ת גופתהסה לשרוף אי נ\,קטל אותה, בסוכתה להתגורר

  ).באותה שנה

את ", ולו כדי לצאת ידי חובת דרישות החיבור העיוני, להסבירהמשורר מנסה  בהמשך השיר 

בסמטאות ,  רמאללה וחברון\ְּבׁשּוֵקילנוע ,  לטפס על ההרים\הסיבות אשר הניעו נערה כמו זיוה

לאחר שהוא , בסופו של דבר) 29' עמ (."שאין להן מידה \בין אבנים, מפותלות כמו משעולי צאן

 שהתנהגותה -נאלץ המשורר להסכים , רגדיה היווניתנוצרי והט-  דוגמת האתוס היהודיעל- תבניותדוחה 

 על )הר כגיגית(" הר אהבה"שניסו לכפות , כמו של יהודיות רבות בהיסטוריה האנושית, של זיוה

 היא נאיבית -) 30' עמ (." הוא חפץ בזה ובין אם לא\בין אם, ועל ראשו לבנות סוכת שלום", האוייב

  . אלא באמצעות החומר הגנטי המיוחד הטבוע בהן, ואיננה יכולה להיות מוסברת, להחריד

 מי": משהו-מסיים המשורר את השיר בנימה אופטימית, שביסוד הסיפור אודות זיוה,  למרות הזוועה

 לתת את הדעת חשוב, מאידך ).שם (."חומר הניזכר לעיל באמצעות ה\יודע מה ניתן יהיה לחולל

,  הפוליטי כדי לבטא את המרחקדווקא,  את המשוררמשמשים" חיבור"בשיר תיאורי המקום ש, לעובדה

 הזהויות המקומיות בין שתי ,)במשמעותו הליטראלית, חיבורההיפך מ( ,וליא, הבלתי ניתן לגישור

                                                 
, חושף את העובדה, והתפרסם לאחרונה בעתונות, מן המכללת בית ברל וסמינר הקיבוצים, ר בועז לב טוב"ר שערך דמחק 404

והצעירים היהודיים שמחו , היו הדוקים מכפי שמקובל לחשוב, שהקשרים התרבותים בין היהודים לערבים בראשית הציונות
 .ישראל-  נפוצים מאד בתרבות בתי הקפה הערביים בארץשהיו, בש ועישון הנרגילה- את משחק השש, בין היתר, לאמץ
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ומצד , )העיר חולון כייצוג אופייני שלה ( הטיפוסיתם הישראליתמציאות החיי,  מצד אחד:המנוגדות בשיר

 , בשיר המופיעים, כמו גם הסמטאות המפותלות, האבנים והטרשים: הוויית החיים ברמאללה וחברון,אחר

בעוד ,  לשון אחר. בין שני העמיםחיבור מטאפורות לקשיי הגםהם  אלא, טראלייםיאינם רק תיאורי נוף ני

 תמונה שלו עולה )או הילידי(מן הלא מודע הפוליטי , ו משדר סיום השיר אופטימיותשברובד הגלוי של

   . לחלוטיןהפוכה

, מוות: "נעשה בשיר, לקרוב לבבות בין שני העמים הניצים, אף הוא לא מוצלח במיוחד, נסיון נוסף

  לרדת\ חובבנינסיון"...: שיר שהוא כהגדרת המשורר בפתיחתו; )34 – 31' עמ, כף הקלע" (לשון, חיים

' עמ (",עברית וערבית,  בנות משפחה אחת האמורות להיות\אל כמה משרשיהן של שתי הלשונות

אריה סיון הוא בעל תואר ראשון בלשון מן האוניברסיטה (מטרת המהלך הבלשני החובבני הזה ). 31

,  הקשיםלנסות להסיר את שכבת המטענים הרגשיים, על פי עדות מחברו, היא) העברית בירושלים

כך אולי לתרום ב ו, באמצעות חקר שורשי המילים,במהלך השנים, בעברית ובערבית, שצברו המילים

על אף לשונו , שהניתוח הבלשני בשיר, מובן. טיביות יותרקאוביי ליכולת לבחון את היריב בעיניים ,משהו

כבות האבנים אשר היו כמו ש": ילידייםדימויים ו ים' אימאז משובץ במגוון רחב של,כביכול, מדעיתה

 וכמו העצמות שנערמו לערמות בין הסלע הטבעי של \ שהיה קורות בבניניםָהֵאֶפר כמו \חֹומֹות

  )שם( ." עוטים עליה מעטה מרהיב\,אביב, שבעונה זו,  ובין העשבים והפרחים\ישראל- ארץ

טענים מ באותם שמגוון ציורי הלשון בשיר דווקא טוענים אותו, מסתבר, למרבה האירוניה

שבסיום השיר מכריז , אפוא, אין תמה.  מהםלהיפטרשהמשורר ניסה , ארכיאולוגיים ורגשיים, היסטוריים

 \ ומגלה שלא עמדתי במבחן\אני עובר על השורות שנכתבו לעיל. מצטער": המשורר

,  כל שנותר לו למשורר." במבחר השורשים ולא בפרושם\לא, האובייקטיביות שמחויב בה כל חוקר

יפגע  )ריאליזציה של אחד הדימויים בשיר(הוא להמתין לרגע בו כוכב שביט , י הצהרתו בסיום השירעל פ

 מניה,  של השיר הוא הנורא סיומו האפוקליפטי." פי שבעה כאור החמה\ויעלה ממנה אור"באדמה 

ת אמביוולנטיות הרעיונינבואה המעצימה את ה; של הנביא ישעיהוגם אלוזיה לנבואת הנחמה , וביה

ואור החמה יהיה שבעתיים , והיה אור הלבנה כאור החמה": )26 ,'ל, ישעיהו ( השירוהרגשית שביסוד

   ". את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא' ביום חבוש ה, כאור שבעת הימים

, )38 – 35' עמ, כף הקלע ()1 ' עמ31.3.1989 , ספרות,מעריב"  (97-מה יהיה עלינו ב"השיר 

 405 דיון נוקב בשאלת האחווה האפשרית בין יהודים לערבים אף הואמקיים, אחד השירים המרגשים בספר

נקודת ". תב גלוי למשורר ערבי שחיבק אותי לאחר שקראתי אחד משיריכמ: "כותרת המשנה לשיר היא. 

  ).35' עמ(לשיר היא ילידית מובהקת המוצא האידיאית והרגשית 

  

  ,למשל, אני חושב על המשותף בינינו

  )עשרה שנה-שתים- בהפרש של עשר(על כך ששנינו 

  נפקחו עינינו אל אותם 

  צבעי הים והשמים וצבעי התפוזים והזיתים

    ...האבן והאדמה

  

                                                 
 .ועל כן יידון בקצרה בפרק הנוכחי, השיר נדון בהרחבה בפרקים קודמים 405
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משקפת  ,ילידי הארץ,  לשני המשוררים המשותף)תרתי משמע (מבטנקודת מוצא זו המבליטה את ה

-הטריטוריאלי על ארץמקור הסכסוך , למרבה הטרגדיה, שהיא, הזהות המקומית שלהם הן את ,במקביל

 גם כאן מוטיב הסוכה . הניצים בה בין שני העמים,והן את פוטנציאל החרטה והפשרת היחסים, ישראל

הלקאה השיח השונה במידה ניכרת מ, )realpolitik(יחד עם איזו פוליטיקה ריאליסטית , )סוכת השלום(

  על, באופן סובטלי ומהוסס,םי מרמז, הרדיקאלי המקובל בחוגים מסויימים בשמאל הישראליהעצמית

, ַהִּטינֹות מן \כך להתפשט- ק קשה ואחר להתחבק חיבו\יום לא רחוק אחד נוכל": אפשרות אחרת

 ." מאד על חטאָנֶכה \כבוש בתוך חזה ובחזה \בעת-התחרט יחדיו ובהל ו\גם הצודקות והנכונות

  .)38' עמ, שם(

- משהוא עימות אידיאולוגי לא פחות,ל הארץ עערבי- שהסכסוך היהודי,ניתן לסכם סעיף זה באמירה

  .406יות של זו בלגיטימזו,  שאינן מכירות,ילידיות חופפות-התנגשות בין שתי זהויות מקומיות הריהו ,פוליטי

  

  

    פוליטיקה וזהות מקומית ביצירתו המאוחרת של אריה סיון,אידיאולוגיה 5.7

  

משתיק את הקולות האחרים או דוחק אותם , Jameson, 1981, p. 83) (יימסון'כך ג, השיח ההגמוני

שכן , זו הסיבה שלספרות יש תפקיד חשוב במערכות הידע והכוח החברתיים והפוליטיים. לשוליים

,  טקסט ספרותי הוא:יימסון'ובלשונו של ג. משמיעה אמירה פוליטית, בין אם במודע ובין אם לאו, הספרות

 בה בעתאך , שירי-כולת השפעה ממשית בעולם החוץבעל י, פוליטי-אקט סימבולי, בהקשר היסטורי

  . בלבדתרבותי - במישור הלשוני הוא קיומו

בניגוד לרושם הרי ש,  שנות השמונים של המאה שעברהבמהלך,  אריה סיוןובאשר לכתיבתו של

-חברתית-שמעורבותו הרגשיתן ו כיו,מודע הפוליטי- לא את ה בהאין כמעט צורך לחשוףש, הראשוני

נבנה , לא אחת, שכפי שהראיתי, הריויה ומופגנת בפני השטח של יצירתו  גל המשורר היא שלפוליטית

 לבין השדרים שעלו מנבכי הלא מודע הילידי של , בין פני השטח הגלויים, פער משמעותי הפוליטיבשיר

, ובימי מלחמת לבנון(תיפאדה הראשונה נאלימים וחסרי תקווה של האיה, קשיםהבימים , שכן. הטקסט

  מצפן מוסרי חד,במיוחד באמצעות החומרים מבני הזהות המקומית, שמשה יצירתו של סיון) קדמה להש

   .407לחברה הישראלית, ויחד עם זאת מורכב ולא פשטני, וברור

או ,  מאריה סיון את מיטב כתיבתו הפוליטיתאוהוצי  הראשונהנכון אמנם שימי האינתיפאדה

דת למרות שמיו, אינתיפאדההזו לא נכחדה גם לאחר תום אך , בכמות ובאיכות, לשונוכ, מעורבתה

שהשלכותיה , המשיך לשלוח ידו בכתיבה ספרותיתהרי שסיון , האינטנסיביות שלה פחתה בהרבה

, ית והערכיתטא סיון את מעורבותו החברתיומתברר שלא רק בשירה ב. הפוליטיות הן ישירות וברורות

                                                 
הוא מביע " להבין את המחיר הפלסטיני: "  בשם23.06.09-  בהארץחיים גנז במדור הדעות של עתון ' במאמר שפרסם פרופ 406

בצדקתה המסויימת של , הציונית והפלסטינית, נועות הלאומיות הנאבקות על הארץשרק הכרה הדדית של כל אחת מן הת, דעתו
 .תביא לפריצת דרך במשא ומתן לשלום, האחרת

ראו אצל רוגני , דיון בנושא. רבים חילוקי הדעות, לגבי מידת ההשפעה הממשית של יצירת הספרות על המערכות הפוליטיות 407
 ).24 – 22' עמ, 2006(
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נים של המאה הקודמת חיבר אריה סיון לפחות שלושה בשני העשורים האחרו .אלא גם בתחום הדרמה

 ובמציאות  בלשונם,היינו מערבים בברור, מודרני- פוליטיים הכתובים בסגנון פוסט-  חברתייםותזמח

הקשר בין עמדות מחאה .  ואת הריאליסטי בגרוטסקי, את השפל בנשגב, נמוך בגבוה את ה,המעוצבת בהם

  .408 לבין זהות מקומית יעמוד במוקד הדיון הבא,אידיאולוגיות ופוליטיות במחזות אלה

  

  מחזותיו של אריה סיון משלושהפוליטיקה וזהות מקומית ב, אידיאולוגיה 5.7.1

  

 לשאלת התנהגותו של מיצירתו יםבראשית שנות השמונים של המאה הקודמת הקדיש אריה סיון חלק

תאר בנושא שכתב השירים במרבית , ואם לדייק יותר. ישראל בזמן השואה-היישוב העברי בארץ

אריה סיון  . של היישובבהתנהגות הקולקטיביתגם  הוא נוגע בעקיפיןכשרק , המשורר את התנהגותו שלו

אך עובדה זו לא ,  של המאה העשריםהיה כמובן נער צעיר בשנות הארבעים, 1929יליד שנת , עצמו

הדבר בולט . קולקטיביים כאחדאישיים ו,  בשיריו לרגשי אשם חריפים מאוחרמנעה ממנו לתת ביטוי

 – 49' עמ, 1984, לחיות בארץ ישראל" (מלחמת העולם השניה, על חטאי" השירים מחזורבמיוחד ב

  . לבין מציאות אובייקטיבית, ששמו מעיד על החיבור בין עמדה רגשית סובייקטיבית, )58

, תעכב כאן על שיר אחדברצוני לה,  בחיבורינדוןית האשם כבר י הסובייקטיבי של חווממדכיוון שה

ר את  מתאר המשורבשיר. 'אביב-אשמת תל'שבו רומז המשורר ל, מתוך המחזור דלעיל ,ללא שם

צחוקן של הנשים . "רוול" בדירה שמעל קפה שנערכו בערבי שבתות של שנת ארבעים ושלוש,המסיבות 

-לא- ורה של גבריםחב" עד ש, שממול409"כסית" לעוררות מינית אצל הגברים ב, כך נראה,גרםבמסיבה 

 פחי/ ז עלשתינה בעויצאה לחצר וה/ שמעה את הצחוק, גם מעט שיכורים/ ילאו ,גיבורים-כך- כל

,  בנושאשל סיוןהישירה מבוא לכתיבתו הפוליטית מעין שיר זה יכול לשמש כ .)52'  עמ,שם (".האשפה

 יאביב-כנער תל, וברגשי האשם שלכניגוד להתמקדות ( והישירה החריפה את עמדתו הביקורתיתשכן 

עת מלאכת השמדת יהדות ,  בתקופת מלחמת העולם השניההיישובביחס להתנהגות ) בזמן המלחמה

   .בשנות השמונים של המאה העשרים  שכתבמחזה בביטא סיון דווקא, אירופה היתה בעיצומה

ה  אשר יש בשמו משום הכפל,44 קיץ  גם תחת השם,בגירסה מקוצרת, מופיעה, 44 מלכוד המחזה

כלשון כותרת , "רביו עם פזמונים והפרעות "הוא, )וזף הלר' של ג22 מלכוד(של היסוד הסאטירי המקורי 

 מתרחשת עלילתו.  אחתבעל אופי ריאליסטי וגרוטסקי בעת ובעונה,  מחזה בתוך מחזהזהו.  שלוהמשנה

חזה קשור מ התיאטראלי והגרוטסקי בממדה. על רקע אימי השואה באירופה, 1944אביב בקיץ -בתל

על בימתו ובחדריו שמאחורי , בוו ,המעלה בערבים רביו סאטירי, 410א"בת' המברשת'בתיאטרון הבדיוני 

הן , מייצגותמופיעות בו בתפקיד כפול והן מרבית הדמויות במחזה . 44 מלכוד  מתרחשת עלילת,הקלעים

                                                 
והמחזות גם , שכן סיון לא נהג לציין מועדי כתיבה על יצירותיו, ועד כתיבתם המדוייק של המחזות איננו ידועמ, כאמור לעיל 408

והועלה כהצגה בסדנת  , 85 - שהפפך לתסכית רדיו בשנת , 44  קיץלמעט המחזה(לא ראו אור בבמות ספרותיות או אחרות 
. את זמן כתיבת כל אחד מהם, מתוך הכתוב, זאת ניתן לשערךיחד עם ). 2004בקיץ , התיאטרון של מכללת סמינר הקיבוצים

  .  והם שלמים בתכנם ובצורתם, בחרתי להציג רק את המחזות שהגיעו לידי גמר, בחיבורי
, אביב בשנות הארבעים-היו שני מוקדי הבילוי והתרבות המיתולוגיים של תל, שני בתי קפה ברחוב דיזנגוף', רוול'ו' כסית' 409

 .ים של המאה העשריםהחמישים והשיש
 ).1954 – 1928(אביב בתקופת היישוב - שפעל בתל,  הסאטיריהמטאטאואריאציה על תיאטרון , מן הסתם 410
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ל היישוב דחתנית ש את הפעילות הפוליטית הקוהן, הקברטיות שעל בימת התיאטרוןאת ההתרחשויות 

לוגים והמחלוקות הפי, התככים ,בתוך כך חושף המחזה את המריבות. לקראת הקמת מדינת ישראל

, )המאבק בבריטים ועוד', סזון'ה, הפורשים, השמאל הציוני, י"מפא, ח"הפלמ (במערכת הפוליטית

  .קטניו ועד גדוליומ,  המלחמהשחיתות של היישוב העברי בארץ בעצם ימיהיהירות וה, ונחשפת האטימות

- בארץ לפחות בעיני הילידים -  יהודי תמהוני המניע את עלילת המחזה הוא הופעתו שלרועיהא

יהודי הצלה של המגיע בשליחות בשם אהסוור , בן דמותו של יואל ברנד ההיסטורי, מבודפסט שבהונגריה

אייכמן וקורט בכר מנסה , לר הימ:.אס. בשמם של ראשי האס. על ידי הנאציםהונגריה ההולכים ונשמדים 

אך הוא מוכן להסתפק , גוריון-לשוחח עם בןהיא שאיפתו  ( העברי בארץלמנהיגי היישוב  להציעאהסוור

. ' תמורת דםסחורה'ועה בהיסטוריה של היישוב כאותה עיסקה היד, )זיגי' חשוב'גם בעסקן הפוליטי ה

 כדי לתת סיכוי להצלתם בתמורה ,ונגריה יהודי המכונת ההשמדה של הנאצים עצרו לרגע את ,לדבריו

לתדהמתו הוא מגלה שלראשי . תה וקפהמלאי גדול של  וכן , עשרה מיליון דולר,לעשרת אלפים משאיות

 שיניע השואה היא הדלק,  נהפוך הוא.השואהבהצלת יהודי אירופה מן של ממש אין עניין בארץ היישוב 

  .ישראל-את גלגלי הקמתה של מדינה עברית בארץ מבחינתם

היא המלווה כל , פוליטי- והן כמצב קיומי,תהן כאסכולה תיאטרוני ,תרתי משמע, חווית האבסורד

 שגורל אחיהם ,שסבר בטעות, הפליט היהודי ההונגרי.  בן שלוש המערכות,במחזהאחת מן ההתרחשויות 

אביב - תל.וא חי בהדרגה באיזו טעות נוראה המגלה, ישראל-הנשמדים בשואה נוגע לליבם של יהודי ארץ

פנימיים פוליטיים העסוקים במאבקים , בלורית- צברים יפי', יהודים חדשים'היא מקום משכנם של 

  .ואין להם כמעט דבר וחצי דבר עם גורל יהודי אירופה, ובקומזיצים מהנים

 , ניצב אהסוור בפני הסיכוי לגייס,במערכה השלישית,  באחד מרגעי השיא הדרמאטיים של המחזה

.  הונגריהטון הבריטי למשימת ההצלה של יהודיאת ראשי השלהן ו ,את ראשי היישוב בארץהן  ,ניתבו זמ

שליח אישי ,  בין קופר,המתקיימת באחד החדרים האחוריים בתיאטרון, אהסוור נוכח בפגישה חשאית

.  בארץברי העממנהיגי היישוב, ובין זיגי הדגול, ציל'רצ' וינסטון צ, דאזשל ראש ממשלת בריטניהמטעמו 

שעיקר , )ממנו במחזה-נאיביים- ולתדהמתם הפחותה של הצופים הפחות(אלא שאז מתברר לו לתדהמתו 

מדוע לא הפציצו הבריטים את מחנות ,  לאחר דיון שטחי ולא מחייב בשאלה- השניים שיחתם של 

שלוחים כבר למעלה משבוע אין מ, ודרך אגב...ואחרות, טכניות...מסיבות": קופר(ההשמדה בפולין 

 איך נוכל לסלוח –והלא ההפצצות שלנו יכולות להרוג כמה מן המועמדים להשמדה ...של יהודים

שעשוי היישוב העברי בארץ להפיק מהשמדת ,  הפוליטייםרווחים ה נסובה על–) 51' עמ, שם, "?לעצמנו

  .)זרוז הקמת מדינה ליהודים (יהדות אירופה

 הוא מנסה לגייס ,סות ולקדם את הצלת שארית הפליטה במקום לנ כאשר,לשיא הציניות מגיע זיגי

ספר להם כי , אל שולחיך, ידידי, חזור":  שבדרךי עצמו למען חזון המדינה היהודיתאת השליח היהוד

' עמ, שם (!"הגאולה כבר ניצבת בפתח...כל יום שעובר מקרב את המדינה היהודית אל העם היהודי
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מצטט לו ) 57' עמ, שם" (? מי411?בוא למדינה של הבילטמורמי י: וכשאהסוור שואל במר יאושו). 55

 הנה אני פותח את"): 14 – 1, ז"ל ( יחזקאלספרמחזון העצמות היבשות שב זיגי בתגובה קטעים

' עמ, שם ("מקברותיכם עמי והבאתי אותכם אל אדמת ישראלקיברותיכם עמי והבאתי אותכם 

 על רקע מאורעות  המקראיים הציטוטיםכמה מזעזעיםעד , למותר לציין.). ה. ש–השיבושים במקור , 57

  .השואה

האם סיון מתחשבן במחזה גם עם העידן הכנעני (הבדלנית , שהזהות המקומית המעוותת, אין ספק

היא המקנה לביקורת הפוליטית ,  וחסרת הרגישות המוסרית של אנשי היישוב העברי בארץ)?ביצירתו

ן העיצוב  בי, ביצירתו של סיון,את המתח הברור) שוב(לציין ן נית,  מצד שני.הרבהצמתה ושבמחזה את ע

 בפתיח. עלילתולבין המגמות הפוליטיות המניעות את , האסתטי הייחודי של התמה המרכזית במחזה

לעיתים , ישראלית בשנים ההן היא בבחינת תיאטרון אבסורדי-המציאות הארץ: "למחזה מצהיר מחברו כך

 דווקא הבחירות האסתטיות האקסצנטריות , שלטעמי,אלא". ות באירופהלנוכח מציאות המו, גרוטסקי

 השילוב של יסודות ,לבין עלילת השליח מהונגריה, בין הרביו הסאטירי, ללא הפרד, הערוב -  שמבצע סיון

  מקהים את עוקצה של הביקורת-ועוד במחזה ריבוי האסוציאציות המיניות ,  בעלילהבורלסקיים חזקים

  .412יטית במחזההפולו המוסרית

,  המחזה.מסתערבים שנות התשעים של המאה הקודמת חיבר אריה סיון מחזה בשם באמצע

 ,413מסתערביםיחידת עלמות של חייל מירוע הי מעמיד במרכזו א,שעלילתו מתרחשת ברובה בבסיס צבאי

,  קרי,הסתערבות מסורת ה.שטחיםוהיא עדיין פעילה בהווה ב, השפעלה בעזה בתקופת האינתיפאד

קיימת הייתה ,  לצורך פעולות קומנדו ומודיעין בשטחי האויב,היסתוות והתחפשות לערביים מקומיים

במיוחד , ל"אך היא לבשה צורה ממוסדת ורחבה בצה, ח"בקרב כוחות המגן הישראליים עוד מימי הפלמ

  . ונמשכה גם לאחריה, בתקופת האינתיפאדה הראשונה

לצורך בחינה מחודשת של מסכת סיון משמש את המחזאי אירוע ההיעלמות של החייל גיא לוין   

המחזה מקיים דיון נוקב בשאלות מוסריות הנוגעות ליחסו של . 414הערכים המניעה את החברה הישראלית

עלילתיים והצורניים אך ניכר שמהלכיו ה, ה הערבית בשטחים הנתונים לשליטתול כלפי האוכלוסיי"צה

 . של חשבון נפש כללי של החברה הישראלית,קות לכת יותר מרחי מכוונים למטרות עומקשל המחזה

  . לכל אורכוהזהשצלו מלווה את המחזה , המלטלשונו של בממלכה הישראלית אם ננקוט משהו רקוב ב

 נאבקים על לבו של הצופה בעלי הגישות השונות ביחס לערבים מסתערביםעלילת אורך כל ל

 ,לדוגמא ).'שמאל'ו' ימין'(וויות פוליטיות מובהקות גישות שתכופות מסומנות גם בת, בשטחי הכיבוש

 שלא תפילו אף –שלא תפגעו ...''עבודה נקיה'' :סמל איציק מנחה את המסתערבים לעשות- כאשר רב

                                                 
שבמהלכה אושרה ) ב"בארה(יזם בן גוריון את כינוסה של ועידת בילטמור , בעצם ימי מלחמת העולם השניה, 1942בשנת  411

במסגרת התכנית הופיעה לראשונה התביעה להקמת . רי הארץ ליהודי העולםלביטול הספר הלבן ופתיחת שע" תכנית בילטמור"
  .ישראל- מדינה יהודית בארץ

של , המחזקת והמפרקת כאחת, אודות הפעולה כפולת הפנים של השיר הפוליטי) 1999(ברוח עמדתו של מירון , כל זאת 412
 .ביצירת הספרות, היסוד הפואטי לעומת היסוד הפוליטי

, אך על פי עדות מחברו, איננו ידוע, אביב- המצוי בארכיאון התיאטרון של אוניברסיטת תל, דויק של המחזהזמן כתיבתו המ 413
 . ועל פי החומרים האקטואליים המשובצים בו ניתן לשערך את זמן כתיבתו

ריטוריה באמצעות ט, שאף הוא מתמודד, פי אגפא-החיים על עלה לאקרנים סרטו עטור הפרסים של אסי דיין 1992בשנת  414
 .בתקופת האינתיפאדה הראשונה, עם השבר בחברה הישראלית, אלגורית שונה
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הבן , ואללה לא להאמין":  מגיב דוד המסתערב בציניות."שלא צריכה ליפול מאף ראש שערה אחת

שמאחורי , רק לקראת סיום המחזה מתברר, )5' עמ (".אישה בשחור. שלום עכשווניק אדם מדבר כמו

' עמ (לד פלסטיני במהלך האינתיפאדה הציניות של דוד מסתתרים רגשי אשם כבדים על גרימת מותו של י

60 – 62.(  

הוא מי , )אביו של גיא(גרשון לוין , באופן אירוני דווקא מי שהיה בעבר מפקד יחידת המסתערבים

ומודה שחיסל במו ידיו ', ערבושים'מכנה את הערבים המקומיים הוא  .ל"שלבו גס בקוד האתי של צה

האירוניה .  לפתרון בעיות צבאיות ואחרותהפעלת כוח היא הדרך הנאותה ,לדידו. שנכנעולאחר מחבלים 

כך מתארת ארנה גרושתו ו.  כקצין בצבא הישראלי,מלח הארץל  בצעירותו שהאיש נחשב,נעוצה בעובדה

ידי - כמה הייתי מאושרת כשישבת על...":  צעירה כשעוד היתה עולה חדשה,רשוןאת היכרותה עם ג

שלא מרגישה שום , קצין צעיר מתיישב על יד בת של עולים חדשים. שבע-בדרך לבאר, באוטובוס

ואתה , שאלתי אותך משהו...אל הארץ שנוסעת מצדדיה, קשר אל מה שהיא רואה דרך החלון

  .)36' עמ, שם(..." על החול והאבנים, על ההרים, ובעל המדבר הצה...התחלת לספר לי

ים אותם הנחיל קשר, אמצעיים עם נופי הארץ-זהותו המקומית של גרשון המיוסדת על קשריו הבלתי

 )ביידיש, נטשעמ ('בן אדם' מבטיחה את היותו אך היא איננה, היה בה מתום הנעורים בעבר, גם לגיא בנו

גיא . הרגיש והמוסרי,  את הקוטב האחר במחזה מייצגים,וגיא עצמו, א ענת חברתו של גי,לעומתו. בהווה

 בשל אי יכולתו לשאת את ,)החמאס (ספק נחטף בידי גורמים עויינים, ספק התאבד, נעלם מן היחידה

כל שהותיר אחריו . ל"שקילל והעליב את חיילי צה, ילד פלסטיני ,דל'בכפר מג, ההרגיחידתו ש, העובדה

שמאחורי פעילותה של ,  בה כדי לחשוף את האמיתות הקשותשיש, ת דרמטית שחיברגיא הוא מעין מסכ

  .יחידת המסתערבים

שהיא חלק אימננטי , נות ההתחפשות מנצל את אממסתערבים ש, אצייןאסתטי-מן ההיבט האמנותי

, י והערכלא רק המישור הצבאי, כדי לקיים דיון בשאלות של אמת ומסיכה, פעילותם של מרבית גיבוריומ

 וגיא מוצא לו תחליף אב ,מפורקתמשפחתו של גיא היא משפחה  (אלא גם במישורים אישיים ומשפחתיים

, מנהל המחזה דיאלוג עם יצירות ספרות לא מעטות, בנוסף. )ד החדש של היחידה"בדמותו של המג

 ,גם כאן, כמו במחזה השקספירי הנודע. המלט של שקספיר  מחזהו,כאמור, שהבולטת ביניהן היא

, דרמה- פסיכוה: מחזה בתוך מחזהנעשית באמצעות , קספיריים נוספיםבצד מוטיבים ש, החתירה אל האמת

,  של היחידהושמיועדת היתה להצגה באירוע טקסי,  המקוריהמלטבעקבות , שגיא כתב לפני העלמו

  .החברה הישראלית כולהכנגד ו, הופכת לכתב אשמה חריף כנגד יחידת המסתערבים

 לבין מציאות חייהם של , המקוריהמלט ובו היא קושרת בין ,סיום במחזה נושאת ענתאת רפליקת ה

כמו , 1995 בנובמבר 4- לרצח יצחק רבין ב, לדעתי,משפט הסיום במחזה קושר אותו. מסתערביםגבורי 

. הצגה בתוך הצגה בתוך הצגה":  וכך אומרת ענת.בציבוריות הישראלית' ניקוי האורוות'גם לכמיהה ל

איך זה נגמר ...המשהו רקוב בארץ, והריקבון, הבעייה של הקשר עם האמא, שני האבות: ודויש ע

וגמר להוציא את כל הנחשים , בלי חוכמות, אמיץ, כזה גבר אמיתי, שבא המלך החדש...שם

רק . שייתנו לו לגמור מה שהתחיל! שטף לים את הצביעות...הוריד מכולם את המסכות. מהחורים

  .)67' עמ, שם( ."ושלא יהרגו גם אות
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מה  שנות התשעים של המאה העשרים הוא  במחצית השניה שלשכתב אריה סיון,  נוסף פוליטימחזה

, ארכיון הישראלי לתיאטרון כפי שהיא מופיעה ב, במכונת כתיבה שלובגירסה המודפסת. 415אתה ירמיהו

 לפני ,ם בירושליםזהו מחזה בן עשר תמונות המשחזר את הימים האחרוני, אביב-אוניברסיטת תלב

המחזה מתמקד בדמותו של הנביא ירמיהו ובבני . הספירה- לפני586בשנת , החרבתה בידי הבבלים

 המייצג את  מתווך קרקעות חמדן–מקניהו בן מכיר : מצאים בידי המחזאיוהאמיתיים או המ, לווייתו

ברוך ; מקדש הראשוןתאוות הבצע והנטיות המיליטאריסטיות בעם בתקופת בית ה, השחיתות החומרנית

את דברי  העלה על הכתב במגילות, המסופר במקראשעל פי , של ירמיהוהנאמן מזכירו סופרו ו –בן נריה 

 לנצל את התוהו ובוהו הזומם, תככן בחצרו של צדקיהו שר –גמריהו בן שמעיה ; הנבואה של הנביא

ת למלוכה בירושלים במקומו של ולעלו, כדי לפייס את נבוכדנאצר מלך בבל, שלפני החורבן, בירושלים

עשרה -במשך חמש, שהמתינה לשובו לענתות,  ארוסתו המתוסכלת של ירמיהו–חמוטל בת לבנה ; צדקיהו

; ואין לו עניין באהבת בשר ודם,  ומוקדש לנבואהלאלוהיו' נשוי ' כבררק כדי לגלות שאהובה, שנה

מקלט  ',בסיום המחזה, מעניקש, רושליםמחריבה של י,  שר צבאו של נבוכדנאצר–טבחים -נבוזראדן רב

  .בבליםב למרד והתנגדבשל , לירמיהו' מדיני

מרגע ההסרה , בימיו של צדקיהו מלך יהודה, כאמור ,רחשת בירושליםמת המחזה כולהעלילת 

שמחת ו - ישראל-  שפלשו לארץ, הבבלים יצאו לקדם את פני המצרים שכן-  המצור מעל העירהזמנית של

המחזה .  על ירושליםשחזרו לצור, יר בידי הכשדיםועד לרגע הבקעת חומות הע,  להשנלוותה, השווא

מימוש המטאפורה נעשה גם באמצעות הצגתו כאדם זועף (משחזר את דמותו של ירמיהו כנביא זעם 

גם , הקוראות לכניעה בפני הכשדים, בגלוי' תבוסתניות'שאינו חושש להביע את עמדותיו ה, )ואימפולסיבי

  . 416 הסובבים אותו ששים אלי מרידה בבבליםכאשר כל

, משפחתיים, אישיים:  המחזה שולח זרועות למגוון רחב של נושאים,כדרכו של סיון ביצירתו

פיוטית - כפיסגת יצירתו הנבואית, איכהאת מגילת , למשל, המחזה מבליט (פואטיים ופוליטיים, חברתיים

, פוליטיותאידיאולוגיות והצרכינו נתמקד בסוגיות האלא של. )כפי שגורסת המסורת היהודית, של ירמיהו

 ,ויכולתו לדבוק בעמדות הקוראות לאיפוק מדיני, אין ספק שעוז רוחו של ירמיהו. שהמחזה רומז עליהן

.  של המחזה והפוליטיהיא חוט השדרה הרעיוני, גם בנסיבות פוליטיות קשות,  קרבולא לשמחה אלי

של ירושלים וממלכת יהודה יוון מיליטאריסטי היא שורש אסונה ההזנה ההדדית בין העם למנהיגיו בכ

רק גדליה בן ). 21' עמ( " עם החרבות ואשפות החיצים עליהםהיו שרים שהגיעו לישיבה": כולה

 לחיזוק הנימות ).שם(אחיקם העז להשמיע קול של פיוס ושלום בחצר המלכות כנגד המתלהמים 

, )51' עמ( ''ממשלה'': קוחים מן ההווי הפוליטי בן זמננומשבץ המחזה ביטויים הל, האקטואליות בו

   . ועוד)20' עמ ( ככינוי לאדם רודף שלום,''יונה צחורה''

.  שגם ירמיהו איננו מצטייר במחזה כטלית שכולה תכלת,ראוי לתת את הדעת לעובדה, יחד עם זאת

חמוטל בת , וארוסתו, ן נריהברוך ב, דוגמת מזכירו הנאמן, גם כלפי המקורבים אליו, קשיחותו היתרה

                                                 
. 112 – 94' עמ, 1998\1997, 65' מס, עכשיוהתפרסמה ב" תשליל מרוטש: ירמיהו: "מערכה ראשונה מתוך המחזה בשם 415

 .לפני הפרסום דלעיל, שנתיים-כשנה, על פי עדות מחברו, המחזה עצמו נכתב
, עולם המקרא: בתוך, יאיר הופמן' בעריכת פרופ" מבוא לספר ירמיהו"ב, יהו כנביא וכאישיות פוליטית ראופרטים על ירמ 416

 .19 – 11' עמ', דברי הימים'הוצאת , 1999, ירמיה
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 נבואות הזעם שמשמיע ירמיהו כלפי יהודה וירושלים הן מחרידות בעצמת .מוליכים אסון על ראשם, לבנה

 דבר  שמא נבואות הזעם שלו אינן,ברגע מסוים במחזה אף ניתקף ירמיהו חרדה .417ההרס הטמון בהן

ו בוקעה בי מחשבה עכשי: "מודע שלו-שבקעה ממעמקי התת, אלא משאלה נוראה, האל

הכלבים שיסחבו את ...שלא אלהים נתן בי את נבואות החורבן והזעם...מחשבה נוראה...חדשה

אני , שאלה היו המילים שלי...פתאום נדמה לי שאני התאוויתי...האמהות שתרוטשנה, הגוויות

  ).34' עמ(..." רציתי להשאר לבדי עם השמיים והאור ואלוהים

 וקריאה להציל ,כשבמסווה של חתירה לשלום,  את האופורטוניזם במחזההשר התככן גמריהו מייצג

המיועד לרשת אותו גדליה בן ושל ,  הוא חותר תחת שלטונו של צדקיהו)18' עמ( מאויביה את ירושלים

, כביכול, ו על מסמך המאשר משיג בדרכי ערמה את חותמתו של ירמיה הואסיום המחזהלקראת  .אחיקם

שתחת ממשלתו לא תמרוד יהודה , אני ערב לכך":  להמליך אותו על יהודההנביאאת המלצתו של 

, ראדןכמתו של נבוזבאמצעות המסמך הוא מנסה להשיג את הס). 51' עמ ("בבבל עד סוף כל הדורות

שראו אותו , ידי בני עמו- לגזרים על גמריהואך בסופו של דבר נקרע, למלוך על יהודה, מפקד צבא בבל

מי שניסה לרכב על גל הפופוליזם  .)52' עמ (בעיצומה של המערכה על ירושליםמתגנב אל הבבלים 

  .מצא את מותו בידיהם, יםוהתלהמות ההמונ

 בין דמותו  להבנות קווי דמיון סאטיריים במחזהו היתהכוונתו של סיוןש, לא מן הנמנע הוא

ור הואשם על ידי השמאל כזכ ש,לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו ,האמביציוזית והחתרנית של גמריהו

 -יצחק רבין , לאחר רצח ראש הממשלה -בתפיסת השלטון ,  שנות התשעיםבמחצית, הפוליטי בישראל

 ייצגו , גמריהו ונתניהו, אגב,שניהם .'שמאל' לעל גל פופוליסטי של שנאת ההמונים באמצעות רכיבה

הצטיין , 1984החל משנת , ם" ישראל באו נתניהו כשגריר.לחה את ישראל בפני התפוצות בעברםבהצ

,  בפני גולי יהודה,שימש כשליח המלכות בבבל ש, במחזה כמימוצג, וגמריהו, כולת ההסברה שלובי

שנהנה בעבר ,  הנביא שם עשה נפשות גם לרעיונותיו של ירמיהו,בתקופת מלכותו הראשונה של צדקיהו

נור עקיף להעברת עמדותיו  שגמריהו משמש עבור סיון צי,נראה. 418)17' עמ(מחסותו של המלך 

  .הפוליטיות

הוא החיבור הבלתי אמצעי ,  מן ההיבט הילידי שלו והפעם,נקודה נוספת הראויה לתשומת לב במחזה

מעיר ) 34 – 32' עמ (תמונה השישית במחזהפתיחת הב.  של ירושלים ומראותיהבין ירמיהו לבין נופיה

 עמדת פעם":  מן השחר העולה על ירושלים,בותטראנס של התלהב, ברוך בן נריה, מיהו את מזכירויר

כמו תינוק , אור רך...ושמי המזרח כבר מתמלאים אור)..."32' עמ ("?בשעה הזאת על הר הצופים

על , אני נפלתי על האדמה... וקרן ראשונה נוגעת בראשי המגדלים–התינוק שלא נולד לי ...שנולד

המילים שהרגשתי ...המילים הנכונותשיביא אליי את , ביקשתי מאלוהים שייתן לי, הסלע

  ).33' עמ(..." בתוכי

                                                 
אני חושב שהראשונים שיצרו את דגם השירה : "אומר סיון) 23' עמ, 12.02.1988, ידיעות אחרונות(בראיון ליעל זידמן  417

אחת השאלות שאני שואל . בית המקדש נחרב. גם להם לא שמעו. והתוצאות ידועות, היו הנביאים.) ה. ש–" רה מעורבתשי("הזה 
 ."בלשון רכה ומתונה, היא מה היה קורה אילו דברו הנביאים אחרת, את עצמי מדי פעם

, ביחוד ירמיהו. וראה אופראטיביתהנביאים בהחלט שאפו שדבריהם ישמשו ה: "אומר אריה סיון) 1983(בראיון לאייל מכגד  418
 ."שהיה גם פוליטיקאי ונכלל במשלחת המלך לבבל
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מן השחר העולה על איננו חושף רק את התפעמותו הרגשית של ירמיהו ,  מובן שהמונולוג דלעיל

  החיצוניים והפנימיים של במקורות גםהקטע עוסק. התפעמות המשקפת את זהותו המקומית; ירושלים

  דברים דומים מושמים,אלא שלמרבה האירוניה.  של המשורר גם במקורות היצירה,ובעקיפין, הנבואה

העיר הזאת מדברת ...ירושלים": מחריבה של ירושלים, הטבחים-רב,  גם בפיו של נבוזראדןבמחזה

המראה מהר . היה לי זמן להתבונן בירושלים...במהלך החודשים של המצור הזה...אלי

אור כזה אין באף מקום ...גדליםהאור הראשון על קצות המ...עם עלות השחר...הצופים

 ביטויאלו ניתן לראות בדברים ). 55' עמ ( "–בין הודו ומצרים  ואני מכיר את כל הארצות...בעולם

נוצרת כאן בין המובלעת ששהאנאלוגיה ,  דומניאך, לעצמה הלירית הטמונה בה ,לייחודה של ירושלים

  .במחזה' רעים'לבין ה' טובים'ת החלוקה בין המארגנת מחדש אגם , הצבא הבבלי-לבין שר, הנביא מענתות

מחזותיו שלושת ב, בכל אופן ו-הפוליטי במחזותיו של אריה סיון האידיאולוגי וניתן לסכם את המבט 

הפוליטית הקיומית וביקורתי חריף הנוגע בשורשי ההוויה -סאטירי כמבט -  שהוצגו לעילכפי , השלמים

הומאניזם יהודי ואוניברסאלי  , למעשה,היאלת המחזות כולם המניעה את עלי האידיאולוגיה .הישראלית

 הממסד הציוני בארץ: הרדיקאליות בחברה הישראלית באשר היא מבקרת ושוללת את המגמות, כאחד

פראקטיקת ו ,ירמיהו, מה אתהבמחזה העיוורת הקנאות , 44מלכוד  במחזה אטומהומתנשאת  כתנועה

  . מסתערביםבמחזה   , בישראל כדרך חיים, הצבאיתהאלימות

 למתינות , ובמחזותיו בפרט,יצירתו בכלל בומכווןאיש המרכז סיון הוא אמנם  ,מבחינה פוליטית

. אלא שהדבר אינו מונע ממנו להסתער בחמת על מי שבעיניו חוטאים בכשלים מוסריים חמורים, פוליטית

וכך הדבר , ת השואהכאשר עוסק הוא בשאלת התנהגותו של היישוב העברי בארץ בתקופ, כך הדבר

 ,ניתן להוסיף ולומר .ערבי על ערכי החברה בישראל- הסכסוך היהודיכאשר עוסק הוא בהשלכות של 

שכן אם השירה , אולי אף יותר משיריו,  שופר פוליטי מובהקשמחזותיו של סיון משמשים עבור מחברם

שהדרמה הרי , של המשוררקטיבי הסוביי-החווייתיוהלירית נוטה לשקף מעצם טיבה את עולמו הריגשי 

,  של המציאות)ודאי לא כערך מוחלט,  מן הליריקהיותר, ודוק ( אובייקטיבי יותר לייצוג,בדרך כלל, נוטה

    .פוליטית בדרכים ישירות יותר-תיתאה החברוביכולתה לבטא את המח

. לאסתטי המוקפד של כל אחד מן המחזות דלעי- חשוב לציין את העיצוב האמנותי, יחד עם זאת

 שהוצגו בחיבורי,  הדרמטיותאבסורד וגרוטסקה משמשים בעירבוביה בכל אחת מן היצירות, ריאליזם

שילוב הלשון : ת לפואטיקה של סיוןוהאופייניובולטות בהם גם מגמות נוספות , )כמובן, במינונים שונים(

, גלוי של הטקסט הרוניה העוקצנית החותרת מתחת לרובדהאי, הדבורה במונולוגים והדיאלוגים המחזה

 ההתכתבות עם יצירות, לצרכים סאטיריים, המשמעות הטמונה בה-יציבותה של הלשון ודו- ניצול אי

  .  ועודמכוננות בתרבות העברית והעולמית

אך גם בהם יש מקום של ממש לשאלת , סוגיית הזהות המקומית אולי איננה הנושא המרכזי במחזות 

מבחינה  כמעט תמיד נכרכת העמדה הערכית הנכונה, יתי לעילוכפי שהרא, הקשר בין ילידות לערכים

ניוון מוסרי משתקף , ולהיפך. למקום שורשית-שייכות ילידיתב) עמדת המחבר המובלע( ומוסרית פוליטית

 את ההתרחשויות ,לכאורה, שכלל זה איננו הולם, אמנם, נכון. גם באבדן הזהות המקומית האותנטית

,  דווקא עם סיאוב ואטימות מוסרית, והשייכות למקום הארצישראלילידותבו נכרכת הי, 44קיץ במחזה 
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אלא ואריאציה , איננה זהות אמיתיתזה  שהזהות המקומית של אנשי היישוב במחזה ,אך ראוי לשים לב

  .שבתוכו היא מתקיימת,  הסאטירישאיננה חורגת מתחומי התיאטרון,  שלהחקיינית- גרוטסקית

  

  י והזהות המקומית בשירתו המאוחרת של אריה סיוןפוליט- חברתיהשיח ה 5.7.2

  

וזו נעשתה , מעורבת-פוליטית-ן את מסורת השירה החברתיתהמשיך אריה סיוהמאוחרת גם בשירתו 

, 1998, דייר לא מוגן..." (אנו כמו בימי פומפי האחרונים" בשיר , למשל,כך. חריפה וישירה יותראף 

כך בסוגריים מתחת לכותרת (דברי הרב ישראל מאיר לאו כותרת השיר היא ציטוט מ ).17 – 16' עמ

המשורר מזדהה עם נבואת האחרית . 2003 – 1993ששימש כרב הראשי לישראל בין השנים , )השיר

 \, בפרצי האש והעשן מתוך ההר\התושבים מתבוננים: מכיוון שונה": אך כדבריו,  של הרבהזועמת

 הם מניחים ידיהם על \.קלף-על- כותבי קמיעות, ות קוראי אות\,הוזי הכוכבים, פונים לידעונים

 את היובל לנצחון על \,בדרכם הנפלאה,  החוגגים אתנו\ נודה נא לאלים\:הראשים ומברכים

שתלטו הש, מיסטיים-יף תוקף סיון את הפולחנים הדתייםסטי החרא בסגנונו הסרק)17' עמ(." ַהַּסְמִניִטים

וכך מהפך הוא את המשל של הרב לאו על , )'גיאי- ניו'עידן ה (בשלהי האלף הקודם, על ההוויה הישראלית

וכיבוש , במלאת שלושים שנה למלחמת ששת הימים: גם העקיצה הפוליטית איננה נעדרת משירו. פניו

 עם –סמניטים : בכוכבית בשולי השיר כותב סיון(הוא משתמש בסיפורם של הסמניטים ', שטחים'ה

כדי למחות במרומז על המשך , )שהשתלטו על אדמתו,  הרומאיםי"ח ענוצ, שהתגורר בדרום איטליה

  . השליטה בפלסטינאים הישראלי ועל הכיבוש

מדינת ( של ספינת התענוגות והשעשועים  הצפויהטביעתהחלקו הראשון של השיר משחזר את , אגב

נעצרים ,  החוגגים מתגלגלים\.משבר גדול מטה את הספינה"): מן הסתם, ישראל כטיטאניק

יום ( בעוד שהקברניט ואנשיו מורים להמשיך בחגיגת יום ההולדת ,..."צווחים בפחד  הילדים\.עקהבמ

  ).16' עמ ("הכל כלול בחגיגה"שכן , )?העצמאות

 .)2002 (השלמהחוזר אריה סיון גם בספר , כמטאפורה קיומית ופוליטית, אל ימי פומפיי האחרונים

 את שגרת החיים והמשגלים  קל במבט אירונימשורר הסוקר) 51' עמ" (24.8.0079פומפיי "בשיר 

 מפני ההתפרצות הוולקנית של , ומזהה את ההתרעה שניתנה לתושבי העיר,79בפומפיי בקיץ שנת 

אלא שאנשים העסוקים . הפסיקו לנבוח מרוב פחדחשו בצפוי לעיר ו ש,'שתיקת הכלבים'ב, הווזוב

 מפני שזאת לא \הם לא נובחים" פוקפקת מ ולמדנות בתערובת של התנשאות,במשגליהם הסבירו

שמגייס כמה מן המקורות , בידיו של המשורר, בסיומו של השיר,  האירוניה האמיתית נתונה."עונתם

כדי , )המקראית והוולקאנית, "עמוד האש והעשן"ראוי לתת את הדעת לכפל המשמעות של  (היהודיים

 לעמוד האש והעשן כדי \ן אנו נזקקיםואי": ל הידועים" אמיתותו של אחד ממאמרי חזלאשש את

  )51' עמ(."  חצי תאוותו\ובידו,  אין אדם מת\: מה שאמר אותו חכם בשעתו\לאמת

, דיו בכך. יות לעסוק בסוגיית הסכסוך היהודי ערביפוליטי איננו חייב להששיר , אפוא,  מסתבר

מתריע ) 69' עמ, השלמה ("לעל הפלק"שיר כך ה.  היום הציבורי סוגיות אקטואליותל סדרשהוא מעלה ע

מתחת , ירושליםאולמי ורסי ב קרסה תקרת 2001נת בש,  כזכור.הישראלית' סמוך'כנגד תרבות ה
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בחקירה . וגרמה למותם של עשרים ושלושה אנשים, במהלך חתונה שנערכה במקום, לרגליהם של חוגגים

, במשפט .תגלתה כמסוכנתנ, שבדיעבד, שתקרת האולם נבנתה בשיטת הפלקל המהירה והזולה, התברר

 מגייס ,כדרכו בכתיבתו הספרותית .על ממציא השיטה ארבע שנות מאסרשנערך לאחראים לאסון נגזרו 

בשל , ל"לדברי חז, זה שחרב,  בירושלים ועתיק בית אחראת  חורבנו של, אל תוך השיר, אריה סיון

) רבת משמעותמטאפורה ( גג הבית על, מדושני עונג, כיום רוקדים שניהם. קמצא-הסכסוך בין קמצא לבר

 ,"הבית מתפרק") זה מן האגדה של אנדרסן, מן הסתם(ים לקריאתו של הילד העשוי פלקל ואינם שוע

 .)69' עמ (." על צעדים כושלים\ באשד של צלילים\ְמַחָּפה של תזמורת \נבלע ברעמיה"וקולו 

מפני הסכנות , ל החברה הישראליתשעיוורונה ש, מצביעים על כך, )ושירים נוספים(השירים דלעיל 

  . המאוחריםמעסיק את אריה סיון בלא מעט משיריו, בשל שאננות היתר שלה, הצפויות לה

בעל , מצוי בספר, בשירתו המאוחרת של סיון, שהריכוז הגבוה ביותר של שירים פוליטיים, אך דומה

שבו , )18' עמ" (דרה ובין היםבין הש"אפילו שיר כמו ). 2004 (חלילה, חוזראירוני -השם הפילוסופי

 שקיים עם נערות בבית הקברות ,כולל משגלים נסוגים, מעלה המשורר זכרונות מימי ילדותו ובחרותו

,  של התחרות, שעשויות להיטען במטענים פוליטיים עכשוויים, מסתיים בכמה שורות, אביב- המוסלמי בתל

 על,  בין המצבות\צאצאים יכולתי אז להעמידכמה ": על הריבוי הטבעי, בין שני העמים הניצים בארץ

  )שם (." של ערבים\קבריהם

מנהל המשורר דיאלוג מדומיין עם הסופר ) 22' עמ, שם" (עם אלבר קאמי בים התיכון", בשיר אחר

צא סיון מן וי, כדרכו.  ביום קיץ לוהט"בעריסת הים"תוך שהוא שוכב , הצרפתי המהולל אלבר קאמי

הדיאלוג . פיה של אגן הים התיכוןרהעכשווית ומפליג למעמקי ההיסטוריה והגיאוגהסיטואציה הקונקרטית 

וגם , )הסופר מושיט לו את ידו( מעלה בלב המשורר תחושה של ידידות אמיצה ,המדומיין שלו עם קאמי

אך נשא בספריו בשורה , כך סיון בשיר, אלבר קאמי לא גדל אמנם על ברכי המקרא(שותפות מוסרית 

טת האחז בידו המושוכשהוא מנסה ל,  לפתע להטביע את המשוררעד שגל גדול מאיים). ובהמוסרית חש

  שביום קיץ חם מי,הזריד היא ידו של מרסו גיבור ספרו של קאמי שה, של הסופר הוא מגלה לתדהמתו

ובן מ) שם("  בו הריגהֶׁשִּוֵּדא עד \בערבי אוחז סכין ולא נרגע" למוות ירה, על חופי הים התיכון, אחר

מעניקה לסיום השיר משמעות , מרסו למעשהו של מקומית-עם הפרשנות האקטואלית, ירשסיום הש

  . לעילאפוליטית

קול  ' מעיןפרסם אריה סיון, לאחר שנבחר אריאל שרון פעם נוספת לראשות הממשלה, 2003בשנת 

 "מיושבי התיבה, רניטאל הקב ":לבין הפיוטי והמליצי, בין היומיומי והשימושי,  המערב בסגנונו'קורא

  .)25' עמ, 2004, חלילה, חוזר) (21.2.2003, ידיעות אחרונות, המוסף לספרות(

  

  לכבוד

  .אלוף ההפתעות, מר אריאל שרון

  ,מעל לים המתגעש, ואם התצפיתן יראה...

  ,יונה שמתקשה למצוא מנוח לרגלה

   –טבולה בקצף הגלים , יונה תשושת יאוש
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  ,אל תחסום לה את דרכה, אנא

  לפני,  לה נחיתה רכהַאְפֵׁשר

   המשטמה והאיבהֶׁשַּים

  ,ישליך את התבה אל צוק הסלע הבודד

  .הצוק האחרון, שממנו לא תוכל לרדת עוד

  

  .הפתע אותנו מר שרון

  

,  המקראיתלבין היונה מתיבת נוח, בין חלומות השלום הישראליים בהווה, החיבור שעושה סיון בשיר

 ביחס לפואטיקה  רבאין בה חידוש, טיביא להפוך לסמל השלום האולטימ,במהלך השנים, שכבר הספיקה

-דינתמצבה של מ כייצוג ל, המיטלטלת בים המשטמהגם השימוש במטאפורת התיבה. האופיינית לסיון

,  לצורך כתיבת שיר, המכתב הגלויספרותי של- החוץאנר' השימוש בזאפילו. אין בו כדי להפתיע, ישראל

 לאחר שאמנם זמן מה, שיר היאה הקשורה ב ההפתע.מודרני-בעידן הפוסט,  מתקבל בתמיההאיננו

 ומחלקים הכריז אריאל שרון על תכנית ההינתקות שלו מרצועת עזה, בין לטוב ובין למוטב, פרסומו

  . היסטוריה...וכל השאר,  תקוות עצומות בלב ישראלים רביםשהולידה, תכנית; מיהודה ושומרון

 , והוא מתפרש, יותר בכתיבתו הפוליטיתיון להיות ישיר וחריףעת זקנה מעז סלשדווקא , אפוא, מסתבר

  .סטיותיים סרק בעינ,כדרכו,  לעבר מבחר רב של סוגיות אקטואליות אותן הוא בוחן,ללא חשש

  

  זהות מקומית בין פוליטיקה למוסר: סיכום 5.8

  

 , ממשים להחשב פוליטיים ראויהיצירתו של אריה סיון החלקים ב שהשאלה מהם, ניתן לסכם ולומר

פוליטיות אקטואליות -אידיאולוגיות-שיש בהן עמדה ביקורתית נוקבת בסוגיות חברתיות, יצירות, קרי

 או שיש בהם, הפוליטית  בלבדהשתמעות ה ואילו מיצירותיו הן בעלות, )כף הקלעשירי מ חלקים, למשל(

,  היא שאלה נכבדה,)שירי שריון, למשל (כלשונו של המשורר', מעורבת'כתיבה חברתית משום  רק

-חות רבת השנים בכתיבתו החברתיתיקל יותר לראות את ההתפת .יקשה לענות עליה באופן נחרץש

 שנתנו ביטוי ,ראשיתשלו בתקופת ה' קומוניסטיים'רים ה של אריה סיון מן השיפוליטית-אידיאולוגית

ברוח ערכי תנועת העבודה ) קאליתרדי-תסוציאליסטי- ציונית( וחשוף לאידיאולוגיה מוגדרת ישיר

שאף הם נשאו , ימי מלחמת סיני של אקסיסטנציאליסטיים-  הפציפיסטיים דרך שירי התוגה,המיתולוגית

 מחאה כבעל,  והתשעים במאה שחלפה במהלך שנות השמונים,ועד להבשלתו של המשורר, אופי כללי

 הבוערות של  הקיומיות בשאלות,לעיתים אף בוטה,  העוסק באופן ישירת מובהקתפוליטי-חברתית

  .החברה הישראלית

הוא שדווקא ,  של סיון הפוליטיתחד הפראדוקסים הנחשפים מתוך המבט הדיאכרוני ביצירתוא

ה וישירה כנגד יותר משהיא מבטאת מחאה גלויי, )בעיקר, שנות השמונים ( בכתיבתובשלהההתקופה 

 רגשי אשם רווית,  של המשוררמצוקה קשיםיי בביטויא מתאפיינת ה, הממסד הפוליטי והצבאי בישראל



  277

ובלשונו של . מוסריים- כשיבוש סדרי העולם הערכיים, על רקע מה שנתפס על ידו,והתחבטויות אישיות

 ומהו היקף האופוזיציה ,מה חווה המשורר בזמנים חשוכים...: " לעילשכבר צוטט, )2001(אופנהיימר 

 העמדות , בחיבורי כך הראיתי,יחד עם זאת ."ות קוראיוהתרבותית והנפשית שהוא מסוגל להעמיד לרש

 העיבוד האסתטי המגמתי  באמצעות,מודע הפוליטי של שיריו- מגולמות בלא של סיוןהפוליטיות הישירות

, במחזותיוהרי ש, פוליטיות עסקינן- ואם בביטוי ישיר לעמדות חברתיות.ם החומרים הילידיים שבהשל

,  ואם לדייק יותר.הפוליטיותהאידיאולוגיות ויו לעמדותגלוי  ו ביטוי חשוף נתן סיון ,ובשיריו המאוחרים

ונות מחיבוטי  ש של סיון, ובשירתו המאוחרתשל העמדות הפוליטיות במחזותיודרכי ההצפנה האסתטיות 

  .  הליריתהנפש המקובלים בשירתו

- יי עוולה חברתייםשל ביטויי מצוקה רגשיים על רקע מה שנתפס אצל המשורר כגילומגמה זו , אגב

  של משוררים הפוליטית בכתיבתם גםוהיא מוצאת את ביטויה, איננה ייחודית לאריה סיון, פוליטיים

את דברי ) 221' עמ, 2006(פותח חגי רוגני , וכך. 419 בני דורות קודמיםכולל, רבים בישראלעבריים 

השירה : "1967 – 1929ערבי בשירה העברית -הסיכום שלו למחקרו אודות ייצוגי הסכסוך היהודי

   ."ערבי היא בראש ובראשונה שירה המביעה מצוקה אישית-העברית העוסקת בסכסוך היהודי

גם בסוגיות אידיאולוגיות אין ייחוד לכתיבתו של אריה סיון הנוטה אל עמדותיו של השמאל המתון 

אך לא (העיקריות  הסוגיות . המקובלים בחוגים אלהדמוקרטי- שראל ואל ערכי ההומאניזם הסוציאלבי

קשורות בסכסוך הישראלי , שהעסיקו את אריה סיון ביצירתו, )כפי שהראיתי במהלך עבודתי, הבלעדיות

הימין הדורש כיבוש או  ":)402' עמ, 2003(על כך אומר אופנהיימר . ערבי ובכיבוש המתמשך בשטחים

שיקולים . תלבטות מוסריתוהוא אף אינו מעורר אצלו ה. סיפוח לעולם אינו מתעניין בגורל הנכבש

השמאל מופקד על . מוסריים תמיד מוגבלים אצלו לגבולות הקהילה ואינם תקפים בראייה כלל אנושית

וזאת בין השאר מנקודת מבט הרואה באחריות כלפי ', מוחלטות'ביקורת העוצמה הפוליטית ומטרותיה ה

  ."הנכבש אבן בוחן לאנושיות החברה ולתרבותה

ילייה  בתוך המפוליטית של אריה סיון-אידיאולוגית-חברתיתה של כתיבתו ה ייחודאם נבקש אחר

מדעת או שלא . ביסודות הקבועים ביצירתו של אריה סיוןדווקא , וצההרי שזו  נע,  הטיפוסיהשמאלני

צדק לבין ערכים בסיסיים של , תילידי-זהות  מקומית בין  ברורדיאלוג, מתקיים ביצירתו של סיון, מדעת

למקום על כל  ימנית לפיה הקשרפוך אירוני של החשיבה הפוליטית הבמין הי. ניברסאליים אוומוסר

 ניתן ,התשתית לצדקת הדרךגם   מניה וביהחברה ותרבות הם, מקרא, היסטוריה,  נופים:משמעויותיו

ו למי שעולמ והזהות המקומית שרביט הילידותמעין נביא סמוי המעביר את  אריה סיון לראות במשורר

 המשורר את סרט הילידות  נוטל , ובמקביל,)או שהוא קרבן למעשי עוולה(כי הוא הצודק והמוסרי הער

 כנציג היישותהנתפס בעיני עצמו , ם אם זה המשורר עצמוג(פוליטית -ממי שאיבד את דרכו המוסרית

) 1989 (כף הקלע הדבר בולט במיוחד בשירי .ומותיר אותו תלוש וחסר שורשים, ) הכוחניתהישראלית

  . המעמתים בין כובש לנכבש בתקופת האינתיפאדה הראשונה

                                                 
שמים בקשו ): "1903" (על השחיטה"נחמן ביאליק - זכורה שורת הפתיחה האלמותית בשיר המחאה האולטימאטיבי של חיים 419

 ".רחמים עלי
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סכסוך  לתחומי ההחורגת מעבר ,עיון בכתיבתו הפוליטית של אריה סיון מפרספקטיבה רחבה יותרה

 של סיון על יחסו של , בעת ובעונה אחתוהסרקסטיתהישירה  , את מחאתו החריפהתשפוח, ערבי- היהודי

ל "חללי גח הובא סיפור גורלם המר והנשכח של ,כדוגמא .ישראליתבחברה ה' אחרים'הממסד בישראל ל

 הפך ,כמו גם במחזותיו,  יותר של סיוןבשיריו המאוחרים. ל"נכי צה סיפורם הכאוב של דוובצי, בלטרון

 כמו  שסיוןנראה .)2004, חלילה, חוזרבמיוחד בספר (יותר   הפוליטי בכתיבתו לישיר וגלויממדה

טקסט של שיריו את המסרים הפוליטיים -שגרמו לו להעביר לסב, תיבתוהשתחרר מן העכבות שבכ

  חברתיותאירוניים במטרות ממטרות-לירות את חיציו הביקורתייםעוד  איננו מהסס והוא, הישירים

מהתנהגות היישוב העברי בארץ בזמן מלחמת העולם : ממסדי-שהמשותף לכולן הוא כשל מערכתי, תשונו

  . בימינולק-השניה ועד לבנייה בפל
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  המחקרסיכום 

  

מספר את סיפורו של ענק מפלצתי בשם אנטאיוס ) 132' עמ, 1982, המילטון(סיפור מיתולוגי ידוע 

)(Antaios ,תוצאות הקרב היו קבועות. שנהג לזמן את כל מי שנקלע לממלכתו לקרב היאבקות עד מוות 

 אנטאיוס היה בנה :הסיבה.  של פוסיידוןטה את גג מיקדשוגולגלתו של הקרבן התורן קיש: וידועות מראש

,  לא נושע)היריב (הוא, וגם אם הצליח היריב להטיח את הענק ארצה, )Gaya (גאיהשל אלת האדמה 

. חונו על היריב המותשעד לניצ, זוז ועצמהשנה כוח מן האדמה וחזר לקרב מלא עשכן אנטאיוס שאב מ

  בגרונושהרימו, Herakles) ( הראקלסור היווני הגיבסופו של אנטאיוס היה מוות בחניקה מידיו של

 סיומו של הסיפור האטיולוגי הזה הוא .להמקור כוחו הבלתי נד, ם האדמהומנע ממנו את המגע ע, באוויר

  .והפיכתה מארץ פראית וצחיחה לארץ נושבת ופורחת, בהשתחררותה של הארץ מעריצות המפלצת

 , אריה סיון,אביבי-  התלהמספר והמחזאי,  המשורר,גם היוצר הרבגוני, להבדיל אלף אלפי הבדלות

 ממנה מן האדמההפואטי הוא מעין אנטאיוס השואב את כוחו , מן האבות המייסדים של השירה הישראלית

  את לידת שירו הבכור הואחזר בו מש, מקומיתבשיר מכונן זהותתאר זאת המשורר עצמו מוכך . צמח

אה בי עם כל  וב\ שמתחת לכפות רגלי עולה\האדמה.. . .שמונה-ושבע- בחורף הקשה של ארבעים"

 זרמה \התרוממה האדמה.  שברי החרס והעצמות\השיחים הנמוכים ועם  עם\עם הפרחים, ֶׁשָּבּה

   .420)36' עמ, 1989, כף הקלע ,"97-מה יהיה עלינו ב" (." אל הניירֵמֶהן \ָיַדיאל אצבעות 

,  הגיאוגראפי, הביוגראפי לבין מקומון המשוררהחיבור המועצם בי, כפי שהראיתי במחקרי

בהתעצבותה וגורם מרכזי , בכתיבתויסוד אבן א הו, הספרותי והתרבותי בכלל, מקראיה, ההיסטורי

,  התמאטיות והאידיאיות,אנריות' והזבתוך ריבוי התמורות הפואטיות, שכן .ובגיבושה של זהותו המקומית

אריה סיון כתב קרוב לאלף  (ים שנות כתיבה פוריהשעברה יצירתו של אריה סיון במהלך למעלה מחמיש

 ,בכלל,  למקום זיקות של תמאטיים על יסודות קבועים שמר סיון,)מחזות ומאמרים, ריםוסיפ, שירים

  .ישראלית שלו-עברית-  סייעו בגיבוש תעודת הזהות היהודית, כאמור,ואלו, בפרט, ישראלי-מקום הארץול

 ,ועל ניגזרותיו התיאורטיות הרלוואנטיות, עויותיו השונותמשמעל , הילידותמיתוס , אשר על כן

בהיבטיה , לבחינת יצירתו של אריה סיון,  בחיבורי,מושגית- אנאליטית תשתיתמקור להבנייתהיווה 

יצירתו ל  איננו בעצם ההתייחסות במחקריהחידוש המשמעותי. הסינכרוניים והדיאכרוניים גם יחד

  בביקורת שירתו לא אחתשכן זו כשלעצמה כבר נזכרה, הילידותיזמת של סיון מבעד לפרהספרותית 

התמאטיות והפואטיות הנכרכות , יאיותמשמעויות העומק האיד אודות  חלוצימחקראלא ב, הרצנזיאלית

  . אריה סיוןהמספר והמחזאי,  המשוררזהות המקומית ביצירתו שלתהליכי התעצבותה וגיבושה של הב

, 'לקראת' בחבורת בתחילת דרכו הפואטיתשימשו את סיון  לייםארכיטיפא-מיתייםהציוני המקום 

מלאת ,  רומאנטית,ממדית- חד, כנענית- עברית,  לצורך גיבושה של זהות מקומית, שנות החמישיםבראשית

על את הפואטיקה של נתן אלתרמן אז סיון אימץ אריה . שכרון נעורים וארוטיקה מוחצנתורוווית , פאתוס

 מייסד שלהמיוחד  את סגנונו שאפיינו ,הלשון והנושאים, ן הריתמוסהושפע גם מ במקבילו, קרבה וכרעיה

                                                 
מעיד סיון על עצמו בראיון לשולמית ." רטיהתחושות שלי נוטות להיות צמודות למקום קונק. אני מאד צמוד למקומות" 420

  ).1984(גלבוע -גינגולד
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עשה חיבורי שימוש , אשר על כן .יונתן רטוש המשוררהלא הוא ,  הישראליתהאסכולה הכנענית בספרות

כדי לחשוף את ,  גם במאפייני הפואטיקה הכנעניתולצידו, Myth) ( המיתוסהשונים של מושג בהיבטיו

בשירה , ראשית דרכו הספרותית של סיוןב כפי שעוצבה ,האישית והלאומית, קומית המהזהות

  .421ובסיפורת

 פניה ששינתה -סיון אריה  של ,בשלהה, חרתבשירתו המאו, ציוני המקום הקונקרטיים, לעומת זאת

זנחה את הפואטיקה הסימבוליסטית הרוסית  ,)בלשונו של שקד' גנוטייפ'חילופי  (בראשית שנות הששים

שימשו  - מדרשה של השירה האנגלו אמריקאית  מבית,אירוני-נטתה אחר המודוס הפרוזאיו, ונגזרותיה

קסיבית ל רפ, דינאמית,יהודית- עברית זהות: מסוג שונהזהות מקומית לצורך גיבושה של את המשורר

- טי התבגרות אנבמעין תהליך של ,פואטית ותמאטית, זהות זו הלכה והתגוונה. דמתהומורכבת מקו

 . ועד לראשית המאה העשרים ואחת,מאה העשרים של ה העשורים האחרוניםלאורך ארבעת, רומאנטית

שימשו אותי , תרבותי הכנעני-הגיאו  הילידותהמנוגדים למיתוס, 'מיתוס- א'ו' אנטי מיתוס'המושגים 

ווה אליה אירוני נל-  פרובוקאטיביממד זהות ש,ביצירת סיון,  לצורך הדיון בזהות חדשה זו,בעבודתי

  .בקביעות

 ,autochthonic identity) (טוכטוניתו א המרכזיות בחיבורי היא בין זהותאחת ההבחנות ,זאת ועוד

 ,בלשונם של גורביץ וארן' המקום הגדול'(של המשורר לארצו  ,פשוטה- והלא,העמוקהשמקורה בזיקתו 

 הרים: ישראל- מובהקים של ארץ הלקוחים מנופיה האורי מקוםיתמגוון  מוצאת את ביטויה בוזו, )1991

: שירים ה,למשל, וראו( 422 ופרדסיםעצים, שדות וכרמים, ונחלים  אגמים,ות ועריםמדברי, ועמקים

' עמ, 2001, ערבון: תוךב, "בארץ המובטחת", "ארץ מעלה", "כנרת", "קיץ לא נגמר", "נואשת מים"

בטריטוריות   המעוגנת )local identity (לבין זהות מקומית, )בהתאמה, 240, 233, 64, 43, 42

, הקשורות, )בלשונם של גורביץ וארן' המקום הקטן'(אורבאניות בדרך כלל , קונקרטיות ומוגדרות

המגמות הרגשיות והרעיוניות הנקשרות גם . ות חייו הממשיים של המשוררבנסיונ, לעיתים קרובות

: לדוגמא(ה הקשורות לארץ בכללותה יותר מאל' לוקאליות'בטריטוריות הללו נוטות להיות מצומצמות ו

, ביוגראפית-אישיתמבנה חוויה , 5' עמ, 1969, ארבעים פניםמתוך , "מבקש אדם חולצה לטעמו"השיר 

, "בארץ המובטחת"של המשורר עם ארצו בשיר  ההוליסטיתההתכתבות  מן באופיהמאד השונה  ,אביבית-תל

  ). 12'  עמ,1998 ,דייר לא מוגן :מתוך

. לשמם' שירה אורבאנית ' שלאו' שירי טבע'אין סיון מחברם של , הראיתי בעבודתיכפי ש, ודוק

 שמקורן, או חוויה אישית\ אידיאה ובשרותה של איזו , מחוזותיה ועריה,על חלקיה ,לעולם מגוייסת הארץ

והן עם טריטוריות , )'המקום הגדול' (מולדתו- עם ארצוהן, שמנהל המשורר, בדיאלוג המתמשך והמורכב

                                                 
וכן ניתן למצוא בשיריי מאז זיקות , הופעתי עם שירי פולחן העשתורת.) ה. ש– 1953, בשלושה(זך ושלי , בקובץ של דור" 421

 ).1988(ינוסר כך סיון בראיון ללאה שניר וורדה ג." קמאי של קיום, אחרות שיש בהם משום גילוי של רובד יצרי
הענבים , הם התאנים, בשירתו של אריה סיון, העובדה שפרותיה הייצוגיים של ארץ ישראל היהודית, לטעמי, מרתקת 422

אניות אבק ", למשל, וראו(שכן אלו מקושרים בשירתו עם הזהות המקומית הפלסטינית , אך לעולם לא הזיתים, והתפוזים
- יהוו עצי הזיתים טריטוריה יהודית, לכל היותר). 27 – 26' עמ, חלילה, חוזר, "לוםסיפור ח"; 10' עמ, פנים ארבעים, "בשמש

כף , "97-מה יהיה עלינו ב" (" צבעי הים והשמים וצבעי התפוזים והזיתים\ נפקחו עינינו אל אותם\...שנינו: "...ערבית משותפת
 ).35' עמ, הקלע
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עובדת שייכותו של אריה סיון לפלג הילידי בחבורת , יתר על כן .423)'המקום הקטן' ( בתוכהספציפיות

 ,יסטנציאליסטיותאקז-ל אותן מגמות אוניברסאליסטיותאין משמעה ויתור ע, כך טענתי בחיבורי, 'לקראת'

ם המשורר נתן ובראש,  באופן אקסקלוסיבי למשוררי הפלג האחרסימנה אותן כשייכותשביקורת הספרות 

 וזהותמאפייני  הקרוב אליו ב,למשל,  ובכך איננו שונה מיהודה עמיחי- אריה סיון , נהפוך הוא .424זך

 עיגן את המרחב הרגשי והרעיוני ,כללכ, אמנםיוצר ש הוא – קבוצתובן ,  ובוודאי ממשה דור,המקומית

כישות המוות איננו נוכח בכתיבתו גם  ;כזך' אזרח העולם'ואיננו , ראליותיש- של יצירתו בטריטוריות ארץ

  אישיות לאמירותוסימבוליות אלה מהוות תשתית פיסיותאך טריטוריות  - כבשירת זך, מכוננת- קבועה

  .או אבידן,  זך דוגמת מובהקים משוררים אקזיסטנציאליסטיים שאינן שונות במהותן מאלה של,קיומיותו

,  מקבל משנה תוקף ומשמעותsense of place)(' תחושת המקום'מנולוגי נופ-המושג הגיאוגראפי

, עברה, ניהבניי, רחובותיה, מראותיה, חולותיה, אנשיה: אביב- תל, כאשר כותב סיון על עיר הולדתו

 חוזר  אליהם,)לחוויות חושיות אינטנסיביותמקור  הוא,  אצל סיון,הים עצמוגם ו (חוף ימה, וכמובן

 במבט  לעיתים,הנקרא על ידומוכר טקסט   בבחינת היאאביב של סיון-תל. שוב ושוב ביצירתוהמשורר 

  העירגם. רווי רגשי אשם וכאבאירוני ולעיתים במבט ,  של מי שעורג לילדותו הקסומהנוסטאלגי

 , רליגיוזי קבוע מתלווה אליהממדש, בשירת אריה סיון,  ודומיננטי)legible(מרחב קריא היא  ,ירושלים

מקום (השרון -דוגמת רמת,  ערים נוספות בארץ ובעולם וכמוהן גם,י בחיבור בפרק השלישיהראיתיכפי ש

  בכפל פניהןכולן משמשות את אריה סיון. גרנדה ועוד, ברצלונה, חיפה, הרצליה, )מגוריו של סיון בהווה

 הסובייקטיבי של השתקפותן בתודעתו ממדוהן ב,  של ממשותןאובייקטיבי הממדהן ב, הפנומנולוגי

  . הרעיוני והחוויתי, האישילעולמו וכפתח ,של המשוררהיוצרת 

 ,ביצירתו של אריה סיון, עדן משתקפים אימי השואהטריטוריות בל מקום מיוחד בעבודתי ניתן

טיול באירופה ("  בעבר ובהווה,נאצי-גרמניאירופאיות הצבועות בגוון -המרכזלטריטוריות  ובמיוחד 

, ל חטאיע("יב של ימי מלחמת העולם השניה אב-תללגם  אך ,)19 – 15'  עמ,אישרורים, "הגרמנית

תן המשורר  של אלה נשכן באמצעותן, )64 – 51' עמ, ישראל לחיות בארץ ,"מלחמת העולם השניה

 את העבר הנורא ,כך סיון,  הנושאים עמהםמקומות באירופהאותם ל ביחס הן, לתחושותיו הקשותביטוי 

רגשי  בגוון חריף של ,במבט רטרוספקטיבי, נצבעתהן ביחס לעיר הולדתו הו, של השמדת יהודי אירופה

אביב של תקופת היישוב -  תל. מלחמת העולם השניה בצל,מאושרת ילדותו ה בשלדווקא ,אשם חזקים

 ,בימי מלחמת העולם השניהבארץ חריפה על התנהגות היישוב העברי הסאטירה ה מצויה גם במוקדה של

  .שעסק בכתיבתו הפוליטית של אריה סיוןפרק , ורי בחיבהחמישי בפרק שנדונה, )1980( 44מילכוד 

המחבר בין תפיסת המקום לתפיסת , )2007 (טין מיסודו של באחchrono-topo) ('כרונוטופ'מושג ה

,  ביצירתו של סיוןהפואטיות והתמאטיות ,  האידיאיות התמורותסייע בידי בחשיפה מלאה יותר של, הזמן

שנות יצירתו ן של אריה סיון עברה תהפוכות לא פשוטות במהלך גם תפיסת הזמ, בצד תפיסת המקום ,שכן

                                                 
שכן הם , שניתן לראותם כשירי טבע לשמם, מספר שירים, היומיתבעתונות , בתקופת הראשית של כתיבתו פרסם אריה סיון 423

, מאבק, 1953, "אביב) "19.01.1951, במעלה" (חורף"השירים , למשל, כאלו הם. מעמידים במרכזם עונת שנה או תופעת טבע
 . שירי בוסר אלה לא יידונו בעבודתי). 6' עמ, מאבק לתרבות, 55' גליון מס

' עמ, אישרורים(" ערשי בים: "השירים, למשל, וראו. תכתבויות גלויות וסמויות עם נתן זך ושירתושירת אריה סיון רוויה ה 424
 )בהתאמה, 64, 54' עמ, דייר לא מוגן" (השלה", "בעד שריפת גופות"; )38
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שרק לעיתים רחוקות ,  ופשוטהממדית-  חד,כללכ, שהיא, תפיסת זמןראשיתה של כתיבתו ב. הארוכות

בשלביה המאוחרים , לעומת זאת. רב שכבתימורכב וטקסט - ליצירת אינטר,מחברת בין זמנים ומקומות

, שיש בה, ומודעת לעצמהמורכבת רובדית -רבתפיסת זמן  לכלל  סיוןהפואטיקה שלמבשילה  יותר

,  הליניארי המכלה את הגוף והנפשתפיסת הזמן,  מחד גיסא. מיזוג של שתי תפיסות זמן שונות,למעשה

בחברות  - המיתוס של השיבה הנצחיתבספרו , )2000 (ה אליידה' כך מירצ–שבולטות רבה לה 

) ' וכוהחגים, עונות השנה, היום והלילה(המחזורית , ן המעגליתתפיסת הזמ, מאידך גיסא. המודרניות

שהיא מקפלת , אגרארי- החקלאיממדבשל ה', פרימיטיביות'לחברות ארכאיות או , כך אליידה, האופיינית

הוא חסר , או שאינו מהווה רכיב של מסגרת ארכיטיפית, ולפיו מה שאינו חזרה על מעשה מיתי, בתוכו

  . ואין בו ממש,משמעות

כמשקל נגד ,  של יצירתו את הזמן המחזוריsubtext)(טקסט -סיון השכיל להטמיע בתתדומה כי 

 שיחס דיאלקטי מרתק מתקיים ,כשני וקטורים, שני הזמנים הללו . הגלוי,פילוסופי לזמן הליניארי- פואטי

מלוא ב' חיים'את ה, אליבא דסיון, החושפת,  עמוקהמבנים תמונת עולם היסטוריוסופית, ביניהם

הזורמת בשני כיוונית , 1992-  מאדוניס היא כמובן עלילת הרומאן  לכךהדוגמא המובהקת. מורכבותם

 .)על כך עמדתי בהרחבה בפרקים השני והשלישי בחיבורי ( והמחזורי בסמוי,הכיוון הקווי בגלוי: מנוגדים

יות בארץ חל ":יםרבשי, למשל (בעבודתי כפי שהראיתי,  נוכחת היטב גם בשיריו של המשורר זומגמה

גבולות בספר " ישראלי-סתיו ארץ"ו" בוגנווילאות בברצלונה", 80' עמ, 1984,  בספר באותו שם"ישראל

האופייניים ' פרוזאיזמים'אזכיר גם את ה, 'חיים'יחס ל ה, ואפרופו.425)בהתאמה, 14, 7' עמ, 1994, החול

 בעשורים מודרני- ל זו במהלך הפוסטכעדות נוספת להשתלבותה ש, ללשון שירתו הבוגרת של אריה סיון

  .מאידך גיסא, וכביטוי לייצוג אותנטי של החיים הממשיים, גיסא-מחד, האחרונים של המאה העשרים

אף  ש מגמה, ביצירתו של סיוןתסטואליטק- אינטרהמגמה ה מרתקת ועשירה ככל שתהיה, זאת ועוד

 איננה יכולה להתבאר יאׂה,)1992, מירון ושביט; 1989, הירשפלד( ושלהפכה לסימן ההיכר הפואטי 

 לשונו האלוסיבית העשירה של סיון , בעבודתיבפרק הרביעי ,כפי שהראיתי. כתחבולה רטורית בלבד

-ספרותי, מנהלת דיאלוג מתוחכם כמעט עם כל מקור, לגווני גווניה, השפה העברית המורכבת מכל רובדי

המונומנטאלי ' כינוס' באופן המזכיר את מפעל ה-  שניתן להעלות על הדעת, יהודיושאינו- יהודי,תרבותי

. הישראלי לדורותיו-יהודימסייעת בשילוב יצירתו של אריה סיון בסיפור הוזו  - של חיים נחמן ביאליק 

 . שלוחברתית-הומאניסטיתהתמונת העולם  טקסטואלית ביצירת סיון את-במקביל מבנה המגמה האינטר

, הופך סיון)  ב"ל, בראשית(במעבר יבוק ' איש'עקב המקראי בשאת סיפור מאבקו של י, לא מקרי הוא

מובן שגם הקונפליקט היהודי  (בין שני הניציםהפוטנציאלי  המפגש האנושילסיפור החמצת , באופן מבריק

  ).45' עמ, חיבוקים, "יבוק (" על הנרקיסיסם שלו עצמוכמו גם לבכייה, ) מהדהד ברקעערבי

 את התפרסותו של זה על ,וכך עשיתי בעבודתי, ראוי לציין, סקינןטקסטואלי ע- ואם בדיאלוג אינטר

באופן המרחיב בהרבה את תחבולת האלוזיה הנפוצה כל כך , פני מגוון רחב של טקסטים מכל הסוגים

מקורות הם ' הספרות העברית והעולמית וכו, החדשה- הברית, התלמוד, ך"לא רק התנ. ביצירתו של סיון

                                                 
 כל ההיסטוריה של היותנו בארץ נמצאת, האדמה יש בה הממד של המקום והממד של הזמן מפני שבתוכה ישנן העתיקות" 425

  ).2002(כך סיון בראיון לסבינה מסג ." בתוך האדמה
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מבנים  , עמם מתכתבת יצירת סיוןאלא גם מקורות לא צפויים, ל תוך יצירתולגיטימיים לשאיבה מהם א

התצלום של הילד הערבי ההרוג המופיע לצידו של  ,לדוגמא. את תמונת עולמו המורכבת של המשורר

ים טקסטאו ה, ואליו מפנה השיר במילים מפורשות, )19 -  18' עמ, 1989, כף הקלע(, "אני מוחה"השיר 

ההתכתבות עם , למשל(בהם עושה סיון שימוש מפורש בשירתו ובה והאלקטרונית מן העתונות הכת

לחיות בארץ מתוך , " בבירות'אימאז"בשיר , ימי מלחמת לבנון הראשונה בטלוויזיה במהדורות החדשות

: עמדתי של משלבי הלשון המגוונים כל כך ביצירתו של סיון, לצידם של אלה). 91' עמ, 1984, ישראל

דרך מורשת השירה העברית לדורותיה ועד הלשון העברית ,  המקראי והמאמר התלמודילמן הפסוק"

שהוענק לאריה סיון , קי ועדת השופטים לפרס ביאליקמנימו" (האידיום העכשווי והסלנג, המדוברת

ביצירתו , עשירה מאד ,זהות מקומית בעיצובה ובגיבושה של , בדרך זו או אחרת,כולם שותפים). ח"בתשנ

  .ית של אריה סיוןהספרות

וד של יצירתו של סיון שאחד מקוויי הייח, כך טענתי בפרקים הרביעי והחמישי בעבודתי, עוד מסתבר

. דמוקרטיים- סוציאל,לבין ערכים הומאניסטיים, מקומית-בין זהות ילידית ,היעדר כל סתירההוא דווקא 

המשמעות הלוקאלית של (ישראלית -הן לביטויה של חוויה ארץ, במקביל, תמונת העולם הסיוונית חותרת

המשמעות האוניברסאלית של (זמנים ומקומות , הן לראיה סינופטית ועל זמנית של תופעותו, )יצירתו

המפנה מקום מיוחד , אוהבת אדם, מוסרית- שתי הגישות הללו מצטלבות יחד בעמדה ערכית).יצירתו

 האחר מן השוליים החברתיים של וזה. בחברה הישראלית' אחר'ביצירתו של המשורר לדמותו של ה

הערבי (י  הלאומי הציונהעל-אך גם האחר האולטימאטיבי של סיפר, )'הזקנה וכו, הזונה, המשוגע( ישראל

 רגשי בסדרתשוב ושוב  נחתכתזו , שכן, ממדית-  אין מדובר בתמונת עולם פשוטה וחד,ודוק). הפלסטיני

  ). כלשון כותרת עבודתי, 'בלא נחתדות ילי'(מבוכה ובלבול קיומי , תחושות נחיתות, אשם

 של סיון  האפייניים לפואטיקה,)לשון נופל על לשון, הומונים(גם משחקי הלשון המרובים , אגב

 וזאת בצד היותם תחבולות, המקומית החצויה והמורכבת יכולים להתפרש כביטוי לזהותו ,המאוחר

הרטוריות והאידיאיות ביצירתו , אטיותאדגים חלק משלל המגמות הפו. ת בכתיבתווורי'רטורית מאז

רוח "בשם ) 65' עמ, 1998 (דייר לא מוגן  הקובץהמאוחרת של אריה סיון באמצעות שיר אחד מתוך

  ".הימים

  

  ַהָּיִמים רּוחַ  אֹו ַהַּיִמים רּוחַ 

  .ִאְּתךָ  ָּתִמיד ֶׁשִּיְהֶיה ֶׁשָחַׁשְבָּת  ַמה ִמְּמךָ  ָלְקָחה

  ,ָאָדם ֶּבן, ָהרּוחַ  ֵריַאחֲ  ִלְרּדֹף ָיכֹול ֵאיְנךָ 

   ֵאֶליָה  ִהְתַּפֵּלל, ֵאֶליָה  ִהְתַּפֵּלל

  ְּבךָ  ִּתּׁשֹב, ֶׁשָּתׁשּוב

  . ֶׁשָּלְקָחה ַמה ְלךָ  ָּתִׁשיב לֹא ִאם ַּגם

  

 מעורב נותן ביטוי, של אריה סיוןהמאוחרת ' שירת הזקנה'האופייני ל, שיר הקינה הקצרצר הזה  

מן . )שם ("מה שחשבת שיהיה תמיד אתך": ובדנים של חייואעם ה לתסכול ולהשלמה של המשורר
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 בכפל לשון, מבחינה דיקדוקית, ההיבט הרטורי מיוסד השיר על משחקי לשון והומונים רבים הקשורים

 ','תישוב'''', תשוב'': לשון נופל על לשון, על מגוון משמעויותיה' רוח', ' ימים- ים', ' ימים-  יום' :של

רטוריים ה' שעשועי הלשון'אלא שבת בבד עם .  מבנים את משמעותו של השירלהכל א';  וכו''תשיב''

המדרש גירסאות שונות של מתכתב השיר עם , )בנוסח השירה העברית בימי הביניים ( הללופייםפילוסווה

אגדות שלמה ב  הן על ידי ביאליק,שעובד אחר כך, "משפט האלמנה עם הרוח: "ל"הידוע מסיפורי חז

מה האוניברסאלית שבמרכזו על אף הת, השיר,  כלומר.שלוסיפורי העם פרץ ב.ל. ידי יעל והן ,המלך

ומסייע בעקיפין בחיזוקה של הזהות ,  למורשת התרבותית היהודית מצטרף,)זקנהחשבון נפש לעת (

  .סיוןאריה המקומית ביצירתו של 

 1991(' הודג, )1999; 1987(מיסודם של מירון , פוליטיות- חברתיות-הנחות היסוד הספרותיות  

(Hodge, , שקד)אופנהיימר , )2006(הולצמן  ,)2008; 2004; 2001(חבר , )1999. (עוז א, )1993

 ,1964(מרקסיסטיים מיסודם של גולדמן - ומושגי היסוד הניאו, ואחרים, )2009. (ד לאור) 2003(

(Goldmann , אלתוסר)1971 ,Althusser( ,יימסון 'ג)1981,(Jameson ,איגלטון) 1984,(Eagleton 

 לחשוף את העמדה האידיאית והרגשית המורכבת בשיריו -  בפרק החמישי בעבודתי -סייעו בידי , ואחרים

משהם נותנים ביטויי לאיזו פרוגראמה , ואולי אף יותר, שלא פחות, הפוליטיים של אריה סיון

לנוכח את תסכולו הרגשי הם מביעים , )בעיקר בסוגיית הסכסוך היהודי ערבי(פוליטית -אידיאולוגית

המשורר עצמו מסרב לקבל על מי משיריו את תווית השיר . 426פתירה שבפניה הוא עומד-המציאות הבלתי

מעלה על  ה דו משמעיתואר ('משורר מעורב'כ, בעקבות נביאי ישראל, ומעדיף לראות עצמו, הפוליטי

שמאחורי ,  שלא אטעה אם אומרדומניו.  ואכפתי) האופייניים לפואטיקה של סיון את ההומוניםהדעת

-חברתית ה המציאות מסתתר הסרוב העמוק יותר להשלים עם,של סיוןהזה קש יהעהרטורי הסרוב 

  .ברצונה או שלא ברצונה,  לעיתים מזומנות,שלתוכה נקלעת החברה הישראלית,  הברוטאליתפוליטית

בתו מנת חלקה של כתיהיא , מישי בחיבוריח כך טענתי בפרק ה,רעיונית ורגשית, אמביוואלנטיות  

לצד כמיהה לארץ ואהבה : "' וגוכנאמר בנימוקי ועדת השופטים לפרס ביאליק, הפוליטית של אריה סיון

ובהמשך ." המשורר אינו חוסך ממנה את שבט ביקורתו, פשר אל יושביה ומראותיה-חסרת פשרות ורבת

,  בכתיבתו של סיון, החזקותידיות המגמות הילדווקאכיצד , באופן מרתק, ניתן לראות, אלולדברים 

 - בעבודתיכפי שטענתי . מעניק המשורר לצד המדוכא והנרדףאותו , תקן מוסרי- כמעין תומשמשות 

וזו ,  גיסאד מחציונית- זו הלאומית, ך הנאמנות הכפולה שלו סיון נחלץ מסב- בסיום הפרק החמישי 

  לעקרונותלכזו החופפת זהות המקומיתהפיכת הבאמצעות , אידך גיסא מחברתית- הומאניסטית-המוסרית

 לכתיבתם  בניגוד למגמות האופייניות אולי זאת. של אלוניגודם לולא ,האוניברסאליים המוסריים

מיתוסים ולאתוסים של ערכי אצלם הנאמנות ל, שטרן, רטוש, ג"אצ, משוררי הימין דוגמתהפוליטית של 

' עמ, 2003, אופנהיימר (אוניברסאלייםהמוסר ה קודמת לערכי ,עם ולארץהקשורים ל, היסוד הלאומיים

 -מרתק לראות כיצד מגייס אריה סיון ביצירתו את הנראטיבים הלאומיים ההירואיים ,  אגב.)403 – 391

                                                 
צריך להתייחס לשיר , אם רואים לב קרוע ומורתח. ולא כנורמה לעשייה, יש לסמוך על מה שבא מהרגש כביטוי של רגש" 426

הוא ) 1984('  פוליטית'ובראיון לתלמה אדמון אודות כתיבתו ה). 1983(כך סיון בראיון לאיל מגד ." כביטוי ללב קרוע ומורתח
 ." ההיענות לשירה עובדת על מישורים אחרים לגמרי. שקולים, משיקולים פוליטיים אני מצפה שיהיו הגיוניים: "מוסיף
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דוגמת יעקב ,  שהפכו לסמלי הגאווה הלאומית,או דמויות מקראיות, למשל, מיתוס ההתיישבות החלוצית

- ואנטידמוקרטית-סוציאל, הבניית תמונת עולם הומאניסטיתלצורך דווקא  – אבינו ושמשון הגיבור

   .לאומנית

 ולא הזהות, העומדת בבסיס תמונת העולם של אריה סיון האידיאולוגיה הציוניתלא , יתר על כן

אליבא , יכולותנן אי,  ידועהקלישאהכמאמר , 'ו על הארץ הזונזכות'המצביעה על , הישראליתהמקומית 

 ,)מלחמת לבנון הראשונהתגובתו הפואטית על , וראו(מלחמות לא מוצדקות וי לכיסלשמש  ,דאריה סיון

, כף הקלעשירי , וראו(ולמעשי עוולה כלפי האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים הנתונים לשליטת ישראל 

  ).מה אתה ירמיהו ומסתערביםוכן המחזות , תיפאדה הראשונהנהאיבעקבות , 1989

) 2003( כלשון ספרו של גלוזמן   The Politics of Canonicity,פוליטיקה מסוג שונה  

,Gluzmann כך הראיתי בפרק הראשון , ליוותה, שסייע בגיבוש התשתית התיאורטית לדיון בנושא

 דווקא . הישראליתאריה סיון לקאנון השירה  שירת שלהתקבלות- הדרה-תהליך ההתקבלות את ,בחיבורי

', לקראת' בשלישיה המובילה בחבורת  כידועסיון היה, שכן, ראשית דרכו של סיון היתה סוגה בשושנים

 נתפרסמו בהרחבה כמעט בכל הבמות הספרותיות החשובות של ראשית שנות סיפוריו ומאמריו, שיריוו

 משוררי חבורת ). יחד עם משה דור ונתן זך',לקראת' בהוצאת ,1953, בשלושהכולל הספר (החמישים 

סייעה דווקא  זו ,באורח פרדוקסאלי, אך, 427בראשית דרכםספגו אמנם ביקורת חריפה ' לקראת'

כמחוללי המהפך הגדול , עד שנתקבעו בתודעה ההיסטוריוגראפית, בהחדרתם למוקד המערכת הספרותית

  . 428'דור המדינה'הישראלית של -בשירה העברית

עמיחי בשלהי שנות החמישים וראשית שנות הששים אל מרכז התודעה -אבידן-פריצתם של זך  

, מאחור  את סיון הותירו,429הורביץ-וולך- ויזלטיר,והופעתם של בני הדור הבא בשירה הישראלית, שיריתה

אם ', נכונה'ה אם בשל האיחור באימוץ הפואטיקה .למרות אהדת הביקורת ליצירתו ,פחות- כמשורר נחשב

ת המשורר כטענ , פוליטיתנאיביותאם בשל ו, 430)הזרם הילידי(' נכון-לא'בשל היותו שייך לזרם ה

, כל זאת. השישים והשבעים לא נחשב סיון בין המשוררים הבולטים בשירה הישראלית בשנות, 431עצמו

 בכמותה ,פריחה מאוחרתבסוג של , עת סיון, ותחילת שנות התשעים, עד לראשית שנות השמונים

היותו של  עובדת .מיצב עצמו כאחד היוצרים הבולטים במערכת הספרותית, בשירה ובפרוזה, ובאיכותה

סייעה להתקבלותו למרכז , שלא הסתגר מעולם רק בדלת אמותיו השיריות, כהגדרתו' משורר מעורב'סיון 

 פרס .432)ימי מלחמת לבנון והאינתיפאדה הראשונה(המערכת בעידן הפריחה של השירה הפוליטית 

   .העניק גושפנקא ממסדית למעמדו, ח" הוענק לאריה סיון בתשנ, שכאמור,ביאליק לשירה

                                                 
 ).86 – 76' עמ, 1984(בספרו של לוין " ?כיצד נתקבלה לקראת: "וראו הפרק 427
 ).2002(סיכום הספרות העניפה בנושא ראו בפרק המבוא בספרה של ויסברוד  428
  ).2001(טיפלה בו בהרחבה בוכוויץ בעבודתה . יאור ההיסטוריוגראפי הזה מקובל לחלוטין בביקורת הספרותהת 429
 ).1993(ויכרט , )1985(ברתנא , )75 – 74' עמ, 1984(אצל לוין , וראו 430
נשים חיים א. הייתי צריך לעבור משברים רציניים כדי לגלות שפוליטיקה אינה רק פוליטיקה...אני חלש ביחסי ציבור" 431

כך ." עד שגיליתי איך אנשים מפלסים דרכים בצורות שונות ומשונות. בפוליטיקה גם ביחסים הבין אישיים וגם באמנות בכלל
יחסית בקאנון השירה הישראלית -בתשובה לתמיהתה על מעמדו הנמוך, )1984(גלבוע - גינגולד- אריה סיון בראיון לשולמית

 .וחם הפואטיבהשוואה למשוררים הנופלים ממנו בכ
אופנהיימר , )10' עמ, 1999(חבר , )ה"תשנ(שביט : ראו, בשנות השמונים, על עלית הקול הפוליטי בשירה הישראלית 432

 )..724 – 720' עמ, 2004(אלמוג , )21 – 18' עמ, 2003(
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שגיא ושטרן על המתח  עומדים לא צלבנים, לא כנענים: )2008(בפתיח לספרו של אוחנה : ולסיום

להיות יהודי פירושו ליטול חלק בקהילה שהעבר הוא : "שכן לדבריהם', יהדות ישראלית 'המובנה בצרוף

וה במקום להיות ישראלי פירושו להשתייך לקהילה המכוננת על ידי ההו"בעוד ש" יסוד מכריע בכינונה

הזמן היהודי והזמן : "ועוד הם מוסיפים" ;הישראליות מכוננת בעיקר על ידי המקום.  בישראל–נתון 

  ).שם" (הישראלי אינם מתואמים

 הנמשך ,של אריה סיוןהכולל מפעלו הספרותי עיקר משמעות  ש,דומני שלא יהיה זה מופרך לטעון

שבין עם המתח הבלתי נלאית הוא בהתמודדות  , שנות קיומה של מדינת ישראלששיםעל פני למעלה מ

- ילידות בלאמתח שהוא מקור ל; יהודיות וישראליות כאחת, המתרוצצות בוהשונות הזהויות המקומיות 

וכך נפרשת לה .  מצד שני,אך גם הדלק המניע את כתיבתו האירונית המושחזת של סיון, מצד אחד, נחת

המעוגנת בכרונוטופ , יתמשפחת-הביוגראפיה האישיתמן ל :תויצירת סיון על פני גווניה השונים של ילידו

 הן ,תסכול ורגשי האשם עם חוויות של טאלגיים נוסשיש בה תערובת של רגעי אושר -אביבי - התל

ליה אהמעוגנת באקטו ,ציונית-ביוגראפיה הלאומית ועד ל-והן ביחס לאימי השואה , הרומאנטיבתחום 

   .נה בסבך של לבטים וקונפליקטים פנימייםנתו וה,פוליטית הישראלית-החברתית

על כל הכנעני בר מיתוס המקום גשל אריה סיון  הספרותית אם בראשית דרכו: ומן ההיבט הדיאכרוני

הות הזהזמן המיתי ו לחלוטין לטובת ן ההיסטורי והזהות היהודית הודרוהזמ(זהות אחרת ביצירתו 

מורכבת , ישראלית-עברית- זהות יהודית  ביצירתו של סיוןהרי שבהמשכה התגבשה, )הכנענית

שכיל סיון להבנות אך הזיקות שה, אינם דרים בהרמוניה מושלמת ביניהםאמנם מרכיביה ש, ורפלקסיבית

 , ביצירת סיון, מיתוס הילידות בגלגולו המאוחר.מוסיקאלי מרתק-טיפוא את יצירתו לפסיפס  הפכו,ביניהם

, זמן ליניארי וזמן מחזורי, יה אישית וביוגראפיה לאומיתביוגראפהוא הוויה משוכללת הכוללת בתוכה 

הוויה כפרית , וטופוגראפיה מקומית) 'הארץ' (גיאוגראפיה מיתית, מיתולוגיה מקראית והיסטוריה יהודית

  .ועודוחוויה אורבאנית 

  . בגילוייה המרתקים והמשמעותיים ביותרישראלית- הזהות היהודיתמשוררהוא אריה סיון , ובאחת
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  נספחים

  

  

, שהתפרסמו בעיתונות היומית, שירי אריה סיון הנדונים במחקרי

  עת-ולא ראו אור בספר או בכתב

  

  

  שירים בהשפעה כנענית

  )18.08.1951, הארץ(המתמרד : 1' נספח מס

  )21.09.1951, הארץ(תפילה    : 2' נספח מס

  )02.11.1951, על המשמר(הגר       : 3' נספח מס

  

  טאציה סוציאליסטיתשירים באוריינ

  )01.06.1951, על המשמר(סין : 4' נספח מס

  )19.08.1955, דבר(קריאה לאחדות המעמד : 5' נספח מס

  

  שירים בעקבות מלחמת השחרור

  )20.02.1948, דבר(מסע לילי : 6' נספח מס

  )22.02.1950, במעלה( היללה אגדת: 7' נספח מס
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  )18.08.1951, הארץ(המתמרד : 1' נספח מס
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  )21.09.1951, הארץ(תפילה    : 2' נספח מס
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  )02.11.1951, על המשמר(הגר       : 3' נספח מס
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  )01.06.1951, על המשמר(סין : 4' נספח מס
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  )19.08.1955, דבר(קריאה לאחדות המעמד : 5' נספח מס
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  )20.02.1948, דבר(מסע לילי : 6' נספח מס
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  )22.02.1950, במעלה( היללה אגדת: 7' נספח מס
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  .450 – 434' עמ

דברי , "דרכי עיצובן של ערים על מפת הספרות העברית: גיאוגרפיה ספרותית", 1994, נורית, גוברין �

  .109 – 101' עמ, כרך שלישי, חטיבה ג, הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות

, הוצאת כרמל, וערים על מפת הספרות העברית ארצות: כתיבת הארץ, 1998, נורית, גוברין* �

  .224 – 218' עמ, ירושלים

, הוצאת שוקן, ים ותבניות בשירת יהודה עמיחי'גלגולי אימאז: ברושכלא , 1994, נילי, שרף- גולד �

  .ירושלים

  .אביב-תל, דביר הוצאה לאור, 20- תרבות וספרות בסוף המאה ה–פוסטמודרניזם , 1997, דוד' גורביץ �

' הוצ, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה,  לאומיות–הגוף הציוני , 2007, מיכאל, גלוזמן �

  .אביב-תל, סדרת מגדרים, הקיבוץ המאוחד

, עובד-ספרים עם' הוצ, 4קובץ , אלפיים"  אנתרופולוגיה ישראלית–על המקום ", 1991, גורביץ וארן �

  .36 – 9' עמ, אביב-תל

' עמ, אביב- תל, עם עובד' הוצ, 8קובץ ,  אלפיים,"ל המקוםהמטבע הקשה ש", 1993, גורביץ וארן �

173 – 177.  

  .  אביב- תל, עובד-ספרים עם' הוצ, על המקום, 2007, זלי', גורביץ �

המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה , חירבת חיזעה והבוקר שלמחרת, 1983, נורית, גרץ* �

  . אביב-תל, והקיבוץ המאוחד

האוניברסיטה , )אסופה ( ספרות ואידיאולוגיה–קבוצה הכנענית ה, 1987, נורית ואחרים, גרץ �

  .אביב-תל, הפתוחה

  ).34(, 2, הספרות, "לאוניות וכנעניות בשירת רטוש,  מודרניזם–מיתוס התמוז ", 1985קיץ , נורית, גרץ �

  .אביב-תל, הוצאת עם עובד, מיתוסים בתרבות הישראלית: שבויה בחלומה, 1995, נורית, גרץ �

, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים,  ניצולי שואה–מקהלה אחרת , 2004, יתנור, גרץ �

  .האוניברסיטה הפתוחה, אביב- תל, עובד- הוצאת עם

הוצאת הקיבוץ ,  על הוראה ביקורתית של ספרות–לא על היופי לבדו , 2008, נעמי, מלאך-דה �

  .סדרת מגדרים, המאוחד
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רבעון מעורב , 9'  מססימן קריאה, )'לקראת'ימי " (ואפייטנים עתידים לב", 1979, משה, דור* �

  .349 – 341' עמ, אביב-תל, לספרות בעריכת מנחם פרי

 .אביב-תל, עם-הוצאת אור, בין בגרות לשירה, 1988, אברהם, גרין-הגורני* �

: עם וספר, "הפולמוס שאינו נגמר: דימויו הספרותי של הצבר", 1998, ח"קיץ תשנ, אבנר, הולצמן* �

  .110 – 99' עמ, חוברת י, בעריכת מנחם זהרי, עברית עולמית  בריתבטאון

לתולדות דימוים הספרותי של ": מסולמה של אניה אל הקווים הקדמיים", ב"תשס, אבנר, הולצמן* �

. והבוקר שלמחרת, יום קרב וערבו: כרך ה,  מחקרים בספרות העברית–סדן , "הלוחמים העולים

, לוי- בעריכת חנה נוה ועודד מנדה, ת ובתרבות העברית בישראלייצוגה של מלחמת העצמאות בספרו

  .232 – 199' עמ, אביב- אוניברסיטת תל

לאהרון " שירת ארץ העברים"עיון ב: אז ובריאת יש מתהו-אי-יום תחית", ו"תשמ, אבנר, הולצמן �

, אביב- אוניברסיטת תל, בעריכת ראובן צור ועוזי שביט, מחקרים בספרות העברית: ה, תעודה, אמיר

  .233 – 209' עמ

, "דינמיקה אסתטית והקשרים חברתיים: חמישים שנות סיפורת ישראלית", ב"תשס, אבנר, הולצמן �

ל "ש י"ספרים ע' הוצ, ישראל ברטל: עורך,  מאה ועשרים שנות תרבות ישראל–העגלה המלאה 

  .157 – 149' עמ, ירושלים, האוניברסיטה העברית, מאגנס

ספרי סימן , הוצאת הקיבוץ המאוחד,  סיפורת עברית כיום–מפת דרכים , 2005, אבנר, הולצמן* �

  .אביב- תל, קריאה

  . ירושלים, כרמל' הוצ,  פנים בספרות העברית החדשה–אהבות ציון , 2006, אבנר, הולצמן* �

הוצאת הספרים של ,  תרבות תל אביבית בתקופת המנדט–אור וים הקיפוה , 2007, ענת, הלמן �

  .אוניברסיטת חיפה

  .330 – 313' עמ, 6' מס, סימן קריאה, "מדע, ביקורת, פואטיקה", 1976, בנימין, הרושובסקי �

 .ירושלים, הוצאת כרמל, מסות בתיאוריה של ספרות ומשמעות, 2000, בנימין, הרשב �

  .6 – 5' עמ, דבר לספרות ואמנות, "לשמוע את הלב מבעד לרעש העולם", 1993,  ביוני25, רפי, ויכרט* �

הוצאת , ך"ח לתש"תמורות בשירה העברית בין תש: בימים האחרים, 2002,  רחל,ויסברוד* �

  .אביב-תל, האוניברסיטה הפתוחה

מוסף , הארץ, "לאקלימן הסגנוני של שנות החמישים והששים בשירתנו", 1966,  באוגוסט27, נתן, זך �

  .לספרות

יום עיון מטעם החוג  (קאפקאסימפוזיון , "בין מיתוס לאנטי מיתוס: קאפקא", 1982, שמעון, זנדבנק �

  .א וירושלים"ת, הוצאת ספרית פועלים, )1981,  במרס3, אוניברסיטת חיפה, לספרות כללית

  .אביב- תל,  הוצאה לאור–משרד הביטחון , מגמות יסוד בשירה המודרנית, 1990, שמעון, זנדבנק �

, " הפטריוטית בישראלתמורות באידיאולוגיית ההקרבה: קורבן, הקרבה, קרב", 2004, יעל, זרובבל �

הוצאת הקיבוץ , אוהבים אותך מולדת: פטריוטיזם, )עורכים(, דניאל, טל-בר, אבנר, עמוס-בן: בתוך

  .99 – 61' עמ, המאוחד



 305

 שירה פוליטית במלחמת –ואין תיכלה לקרבות ולהרג  ,1983, )עורכים(משה , חנן ורון, חבר* �

  . המאוחדהוצאת הקיבוץ, ספרי סימן קריאה, קו אדום, לבנון

, הוצאת מוסד ביאליק, י"צמיחת השיר הפוליטי העברי בא: פייטנים ובריונים, 1994, חנן, חבר �

  .ירושלים

ישראל -מסה על משיחיות ופוליטיקה בשירה העברית בארץ: בשבי האוטופיה, 1995, חנן, חבר �

  .אוניברסיטת בן גוריון בנגב/ ירושלים, מלחמות העולם בין שתי

ספרי , הוצאת ידיעות אחרונות, קיצור הספרות הישראלית: ספרות שנכתבת מכאן, 1999, חנן, חבר �

  .אביב- תל, חמד

סוציולוגיה '', ספרות כנענית בתרבות הישראלית': קהילה ילידית מדומיינת", א1999, חנן, חבר �

  .166 – 147' עמ, 1' חוב', כרך ב, כתב עת למדעי החברה –ישראלית 

הוצאת , 40- לאומיות ואלימות בשירה העברית בשנות ה: המלחמהפתאום מראה , 2001, חנן, חבר �

  .אביב- תל, הקיבוץ המאוחד

עיון ביקורתי : מזרחים בישראל, 2002, )עורכים(, פנינה, האלר-מוצפי, יהודה, שנהב, חנן, חבר �

  .מכון ון ליר בירושלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מחודש

- הוצאת עם, ופוליטיקה בשירת אורי צבי גרינברגאסתטיקה : מולדת המוות יפה, 2004, חנן, חבר �

  .אביב-תל, עובד

מכון ון , הים בתרבות העברית ובספרות העברית המודרנית: אל החוף המקווה, 2007, חנן, חבר �

  .הוצאת הקיבוץ המיוחד, ליר בירושלים

  .לשירה' קשב'הוצאת , שלוש מסות על שירה עברית ילידית: מראשית, 2008, חנן, חבר �

'  בהנחיית פרופ.M.Aעבודת , היסטוריה ולאומיות בשירת מלחמת השחרור, 1999יוני ,  תמי,טסלר �

  .אביב-אוניברסיטת תל, הפקולטה למדעי הרוח, החוג לתורת הספרות הכללית, חנן חבר

  .גן-רמת, אילן-הוצאת אוניברסיטת בר, הפסוקים הסמויים מן העין, 1992, ידידיה, יצחקי �

עבודת גמר , ט" תרצ–ט "תרס, אביב כמקום בסיפורים-תל, ה"שרי תשמת, עדנה, כהן-יקותיאלי �

הפקולטה , החוג לספרות עברית, נורית גוברין' בהדרכת פרופ" מוסמך למדעי הרוח"לקראת התואר 

  .אביב-אוניברסיטת תל, למדעי הרוח

צאת הו, ספריית פועלים,  שירים ממלחמת לבנון–חציית גבול , 1983, )עורכת(יהודית , כפרי* �

  .אביב-תל, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

  .אביב- תל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מסות על נתן אלתרמן: השופר והחרב, 1983, דן, לאור �

  .אביב-תל, עובד-הוצאת עם, חברה ותרבות, מסות על ספרות: המאבק על הזיכרון, 2009, דן, לאור �

  .8, 4' עמ, תרבות וספרות, הארץ, "?אביב-התחת ירושלים תל", א2009,  באוקטובר2, דן, לאור �

הוצאת הקיבוץ ,  מסות על ספרות ישראלית–אנו כותבים אותך מולדת , 1995, יצחק, לאור �

  .אביב- תל, המאוחד

הוצאת הקיבוץ , בספרות העברית החדשה" לקראת" לדרכה של –בלי קו , 1984, עמוס, לוין* �

  .אביב- תל, המאוחד
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כרך , מכאן, "ובליקה הספרותית והשיח האקולוגי על הספרותהשיח על הרפ", 2002, אבידב, ליפסקר �

  .32 – 5' עמ, בן גוריון בנגב וכתר. המחלקה לספרות עברית באונ, מרכז הקשרים, ג

הוצאת , מבנה משמעות והגות בשירתו של נתן אלתרמן: מפרט אל עיקר, א"תשמ, דן, מירון �

  . הוצאת ספרית פועלים\הקיבוץ המאוחד

 מסות על הספרות –אם לא תהיה ירושלים , "מיוצרים ובונים לבני בלי בית", 1987, דן, מירון �

  .89 – 11' עמ, אביב-תל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, פוליטי-בהקשר תרבותי העברית

 לדיוקנה של הרפובליקה הספרותית העברית בתחילת המאה, בודדים במועדם, א1987, מירון דן �

  .אביב-תל, ספרית אופקים, הוצאת עם עובד, העשרים

על שתי התחלות : אחיות חורגות, תאמהות מייסדו, "אביב- ראשיתה של תל", 1991, דן, מירון �

  .243 – 181' עמ, אביב-תל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, הארצישראלית המודרנית בשירה

, האוניברסיטה הפתוחה,  עיונים בשירת מלחמת העצמאות–מול האח השותק , 1992, דן, מירון �

  .לאורכתר הוצאה 

חזון אחד 'ג ועל "על השירה הפוליטית של אצ: חלום בעשן על חוף ים המלח", 1999, דן, מירון �

מוציאים , זמורה ביתן, עיונים בשירה: עוצמת החולשה, חולשת הכוח...האדם אינו אלא'', הליגיונות

 .255 – 199' עמ, לאור

' עמ, השבוע, מעריב, "תמונת מצב, םשירה עברית היו", 1992,  בפברואר21, עוזי, שביט, דן, מירון �

52 – 53.  

, הוצאת עם עובד, זהות וזכרון בסיפורת הדור השני,  ביוגרפיה–קרעי עבר , 2003, איריס, מילנר �

  .אביב-תל

' מס, חברה וחינוך,  כתב עת לתרבות–פנים : בתוך, "לקרוא את העיר", 2000אביב , עודד, לוי-מנדה �

  .א"ת, הוצאת הסתדרות המורים, 13

חיבור , 1945 – 1864: החוויה האורבאנית בסיפורת העברית, 2002אוקטובר , עודד, לוי-מנדה �

הוגש לסנאט של אוניברסיטת , נורית גוברין' בהדרכת פרופ, "דוקטור לפילוסופיה"לשם קבלת התואר 

  . אביב-תל

, המודרנית הסוציולוגיה של העיר –אורבניזם , 2007, )עריכה מדעית והקדמה(עודד , לוי-מנדה �

הוצאת , מרים קראוס: תרגום מאנגלית ומגרמנית, לואיס וירת, רוברט פארק, גיאורג זימל: מאמרים

  .רסלינג

  .אביב-תל, עובד-הוצאת ספרים עם, תשוקת החלוצים, 2009, בועז, נוימן �

  .64 – 33' עמ', כרך ב, מכאן, "על המרחב ביצירת יעקב שבתאי", 2001, א"תשס, חנה, שוגר-סוקר �

  .אביב- תל, הוצאת מערכות, דיוקן וזיכרון, מיתוס: ח"דור תש, 1991, עמנואל, יוןס �

הוצאת הספרים של אוניברסיטת , נבואה, מחאה,  הסוואה–התיאטרון הפוליטי , 1999, אברהם, עוז �

  .אביב- תל, ביתן- זמורה/ חיפה

  .אביב- תל, אביב-בית ההוצאה באוניברסיטת תל, פפירוס, ספרות ואידיאולוגיה, 1992, ננסי, עזר �
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, משמעות, מבנה): 1968 – 1948( שירת עמיחי –הפרחים והאגרטל , 1986, בעז, ערפלי �

  .אביב-תל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, פואטיקה

, לוי- מנדה, חנה, נוה: בתוך, "על המשמעות הפוליטית של שירת יהודה עמיחי", 2002, בעז, ערפלי �

 –והבוקר שלמחרת , יום קרב וערבו: כרך חמישי, תמחקרים בספרות העברי, סדן, )עורכים(עודד 

 171' עמ, אביב-אוניברסיטת תל, ייצוגה של מלחמת העצמאות בספרות ובתרבות העברית בישראל

– 198.  

הוצאת מחברות , )יונתן רטוש(סיפור חייו של אוריאל שלח : שלח ועט בידו, ט"תשמ, יהושע, פורת �

  .אביב-תל, לספרות

  .הוצאת רסלינג, )אריאלה אזולאי: תרגום ואחרית דבר(, טרוטופיהה, 2003, מישל, פוקו �

  . אביב- תל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, השואה בדרמה העברית, 1989, עמי- בן, פיינגולד* �

הוצאת הספרים של ,  גלגולי דמותו של שמשון המקראי–מחלפות שמשון , 2000, דוד, פישלוב* �

  .זמורה ביתן/ אוניברסיטת חיפה

על עקרון אחד בקומפוזיציה הסמאנטית של : השיר המתהפך",1969 /1968, חורף-סתיו, מנחם, פרי �

  .631 – 607' עמ, 4 – 3' חוב', כרך א, הספרות, "שירי ביאליק
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  .)שני האחרונים אינם נכללים בקורפוס המחקר של עבודתי) (2009 (אביב- שירי תל–ועל חול 

כחמישה עשר , בשנות החמישים והששים,  אריה סיוןפרסם, שהם עיקר יצירתו,  לשיריםבנוסף

וונים ליריים וגם תוך חריגה ממנו לכי', דור בארץ'בנוסח הריאליסטי של ספרות , סיפורים קצרים

מותו של סבא ", "מות הזקן", "מעלה הכרמל", "דוד ושושנה: "הסיפורים דוגמת. נועזים לזמנם, וארוטיים

וכן במדורים , עכשיו, הדואר, בצרון, לקראת: נתפרסמו בכתבי העת הבולטים של הזמן, "הרמן

,  ואינם מוכרים כללסו בספרשלא כונ, אחדים מן הסיפורים הללו. הספרותיים של העיתונות היומית

  . בעבודתינדונים

חיבר אריה סיון גם , במועדים שלא ניתן להצביע עליהם במדויק, במהלך שנות פעילותו הספרותית

היחיד למעשה שהוצג ,  הבולט במחזות. על קרשי הבמה כללית המחזות לא הועלומרב. סידרה של מחזות

שאלה האם היישוב העברי בארץ עשה כל אשר סאטירה חריפה שעניינה ב, "44מלכוד " הוא ,בפני קהל

,  גם ביתר מחזותיו של סיון בולטת מגמת ביקורת ומחאה.כדי להציל יהודים בתקופת השואה, לאל ידו

בין עבר , ואופייני לפואטיקה של סיון, תוך ערוב מכוון, בחלקם, כנגד סדרים חברתיים ופוליטיים בישראל



ב 

גם . וןטית של אריה סיהתייחסות לכתיבתו הדרמכמעט אין ת רת הספרובביקו. אקטואלימקראי להווה 

  .חסך זה מממלא חיבורי

שהתעלומה בו , פרסם אריה סיון רומן בלשי יוצא דופן, של המאה שעברה, בראשית שנות התשעים

אביב של -שעלילתו מתרחשת בתל, זהו רומן בגוף ראשון). 1992 (אדוניסבשם , איננה נפתרת בסיומו

במרכז עלילת הרומן מסע החיפושים של הבלש העברי בן חורין אחר דמות . שלושיםראשית שנות ה

 עבור גיבור היצירה והזדמנות זהו גם מסע של חיפוש עצמי. יסט זכריה יוליןהקומונ, המסתורין האבודה

 נושאים .לדיון מרומז במתח הדיאלקטי שבין דעיכה להתעוררות מחדש במישור האישי והלאומי כאחד

במהלך ,  כאדם וכאמןשערך אריה סיון עצמו לכינון זהותו, יים גם בלב לבו של המסע הספרותיאלו מצו

  . שנות יצירהכששים

.  במוקדו של המחקרוזו עומדת, אלא בשירה, ף לא בדרמהא,  איננו בפרוזהאך לוז יצירתו של סיון

נתן , דם של משה דורלצי) 1954 – 1952(' לקראת'אריה סיון הוא אחד המייסדים של חבורת , כאמור

שמקובל ליחס , )אף יהודה עמיחי ודוד אבידן, ובשלב מאוחר יותר(גרשון שקד , בנימין הרושובסקי, זך

 בראשית שנות החמישים פרסם .שלאחר הקמת המדינה, יתלהם את פריצת הדרך הגדולה בשירה העבר

על : תונות היומיתיכן בעו, במעלה, ניבים, פמליה, לקראתאריה סיון את ביכורי שיריו בחוברות 

שיריו הראשונים עמדו תחת השפעתם הברורה של נתן אלתרמן ויונתן .  ועודבמאבק, הארץ, המשמר

 את ין מיוחד למחקר החושףילכן יש בהם ענ, ולא כונסו בספריו, )השלב הכנעני ביצירתו של סיון(רטוש 

  . יבהשחלו ביצירתו של המשורר בלמעלה מחמישים שנות כת, ההתפתחויות

שבו נתן , )1963( שירי שריוןבפואמה את ראשית דרכו הפואטית העצמאית של אריה סיון ניתן לסמן 

תה ראשיתו של מהלך פואטי חדש ביצירתו יזו הי). 1956(המשורר ביטוי לחוויותיו כחייל במלחמת סיני 

ת המודוס האירוני  לטוב,כעדותו" השירה הרוסית ונגזרותיה המקומיות"שנטש בהדרגה את , של המשורר

מהלך זה התגוון . 'דור המדינה'ת משוררי ברוח הפואטיקה השלטת בכתיבתם של מרבי, אמריקאי- האנגלו

אך סימני ההיכר , תמאטית בארבעים שנות יצירתו הבאות- תאידיאילשונית ו-פרוזודיתתפתח מבחינה וה

  .לוו את יצירתו של סיון לכל ארכהשהוטבעו אז בשיריו , מודרניסטייםה

 free(הרזה מבחינה פיגוראטיבית והמשוחררת מבחינה ריתמית ,  של סיון המאוחרון הפרוזאיתהלש

verse(,ונמשכה אל תוך ,  המוקדמת החלה להסתמן כבר בפואמה, שהאירוניה היא מאפיין מובהק שלה

 יתהראש,  לבין המרחב הציבורי,פיה הפרטית של המשורר לקשר בין הביוגרגם נטייתו. שירתו הבשלה

  בכתיבתושעשה המשורר, חשוב לציין גם את השימוש .והמשכה בכלל שירתו שירי שריוןכבר ב

 הספרות העברית , התפילה,אך גם מן התלמוד, בעיקר מן המקרא, טקסטואליים-בחומרים אינטר

 הנטייה לבטל את החיץ  של סיוןבולטת ביצירתועוד . לצורך גיבושה של זהות מקומית, והעולמית ועוד

  .לבין הווה אקטואלי, קראי קדוםמ, ין זמן עברב

 נוכחותו  האינטנסיבית :מגמה תמאטית אינהרנטית  סיוןיצירתלצידן של מגמות פואטיות אלה בולטת ב

, הנחלים והימים, ותיהחול והמדבר, הדרכים והכבישים: של המקום במובנו המוחשי והסימבולי כאחד

יחד עם טריטוריות , כחות הקבע שלהן ביצירתו של סיוןשנו,  כל אותן טריטוריות-  ההרים והערים

  .'משורר ילידי'זיכו אותו בתואר , נוספות



ג 

ל תמאטיות הפכו לטביעת האצבע הרטורית ש-פרוזודיות והפואטיות-הלשוניות, כל המגמות הללו

 במדברותיה:  חטיבות נרחבות לשירים העוסקים  בנופי הארץ ובאקלימההקדיששבכול ספריו , המשורר

ולירושלים , אביב עיר הולדתו-תוך מתן עדיפות ברורה לתל, בכפריה ובעריה, בהריה ובעמקיה, ובימיה

בשירתו נמצא גם . 'לקראת'פסע את צעדיו הראשונים בחבורת בה  ו,בה רכש את השכלתו האקדמיתעיר ה

, העליות: ץרועים ההיסטוריים והפוליטיים המרכזיים בתולדות היישוב העברי המתחדש באריביטוי לא

  . ערבי- מלחמות ישראל והסכסוך היהודי, הדי השואה, כיבוש הארץ ובניינה

) 1989 – 1987(האינתיפאדה הראשונה ו) 1982(עקבות מלחמת לבנון שירי המחאה של סיון ב

פוליטית זו -מגמה מוסרית. נחשבים לפסגת יצירתו ולחלק חשוב משירת המחאה הישראלית בכללותה

כפי שהיא משתקפת , ליבראלית של אריה סיון-סוציאליסטית-ת העולם ההומאניסטיתמעוגת היטב בתמונ

המסכם את תגובתו של , )1989 (כף הקלעאך היא בולטת במיוחד בשירי הקובץ , במרבית שלבי יצירתו

  .להי שנות השמונים של המאה העשריםבש' שטחים'המשורר לאירועי הדמים ב

אך הוא , פורייםלשון מט-הוא ממעט בציורי, ראטיביבעושר פיגוסיווני הטיפוסי אינו מצטיין השיר ה

באלוזיות אל כל תחומי התרבות , והוא גדוש באנאלוגיות מפתיעות, בעל תשתית סיפורית מפותחת

. ובנטייה לסיומי שירים מפתיעים ודרמטיים, בשימושי לשון פוליסמיים, בעבר ובהווה, העברית והכללית

הוא בדרך בה מתעצבת , יצירתומבקרי , במפורש או במרומז,  ועל כך עמדו,אך ייחודה של יצירת סיון

  .ילידית, בתוכה זהות מקומית

, גיאוגרפיות מקראיות, מיתיות:  את זיקתה העמוקה של יצירת סיון אל טריטוריות שונותמחקרי חושף

ישראלית -יתיהוד- כדרך להבניית זהות עברית, )ישראליות-בעיקר טריטוריות ארץ(היסטוריות ועוד 

, מצטייר המשורר ביצירתו כבעל זהות אוטוכטונית, מחד גיסא. רפלקסיבית ואמביוולנטית מאד, מורכבת

 מאידך .שהיא גם ארצו שלו, אל ארץ אבותיו, וכמי שמקושר באופן עמוק ובלתי מעורער אל נופי הולדתו

עד כדי , רצף תולדות העם והארץעל מקומו ב, בפיכחון אירוני, כמעט לכל אורך יצירתו, תוהה הוא, גיסא

  ).המופיעה בכותרת חיבורי' נחת-אי'ה( חלק מרצף הסיפור הלאומי כפירה בעיקר הציוני של היותו

החידוש המשמעותי במחקרי איננו בעצם ההתייחסות ליצירתו הספרותית של סיון מבעד לפריזמת . 

 אלא במחקר חלוצי אודות ,ת על שירתוברצנזיו, לא אחת, כאמור, שכן זו כשלעצמה כבר נזכרה, הילידות

התמאטיות והפואטיות הנכרכות בתהליכי התעצבותה וגיבושה של הזהות , משמעויות העומק האידיאיות

ועל ניגזרותיו , על משמעויותיו השונות, מיתוס הילידות,  אשר על כן.המקומית ביצירתו של אריה סיון

בהיבטיה הסינכרוניים , ת יצירתו של אריה סיוןמשמש כלי מחקר לבחינ, התיאורטיות הרלוואנטיות

  .והדיאכרוניים גם יחד

, שהתפתחה משנות החמישים המוקדמות, חן גם את מקומו של סיון ברצף השירה הישראליתובהמחקר 

עד , משה בן שאול ואחרים, משה דור, אריה סיון: 'ילידי'תוך שהיא דוחקת לשוליים את משוררי הזרם ה

וא להכרה בהן זכה ה, ותית של סיון בשנות השמונים והתשעים של המאה העשריםלפריצת הדרך המשמע

 היא נחלת השנים שההכרה בחשיבותו ובערכו כאמן, שמדובר ביוצר וכיוון .של ממש בערכה של יצירתו

   .למחקרים של ממש על יצירתוסיון האחרונות בלבד לא זכה עדיין 

  



ד 

  הרעיונות המנחים וההיפותיזות של המחקר. ב

כפי שנוסחו ,  בחקר הספרותסטרוקטורליסטיותסתמך בעיקר על גישות  תיאורטי בסיסי חיבורי מכמצע

מכלול יצירתו של ): "26' עמ, 1994(באופן ממצה במחקרה של נילי גולד על שירת יהודה עמיחי 

רכיבי המערכת אינם שווים זה לזה ... המשך ופיתוח, המשורר מציג מערכת דינאמית בעלת ראשית

כדי לעמוד על התפתחות שירתו של . והם מקיימים יחסים הדדיים של הארה והזנה, בגודלם ובאיכותם

.) ה. ש–וגם התמאטיים והאידיאולוגיים (על החוקר על החוקר להכיר את מרכיביה הפואטיים , המשורר

, פניםשבאמצעותם מחליפים מרכיביה , לזהות את התהליכים, לבחון את שלבי ההתפתחות, לתקופותיה

  ."ולנתח את התמורות בתפקודם של מרכיבים אלו

שיצירתו של סיון עברה תהליך של , האחת היא.  מונחות שתי היפותזות משלימותבבסיס מחקרי שלי

התפתחות זו , משהו-ישבאופן פרדוקסאל, האחרת היא. בשילהבמהלכו שינתה פניה וה, התפתחות

, פרי(עומק -מעין מבנה,  קבועיתרת על גרעין תמאטאיננה מוו, ם שנההנפרשת על פני למעלה מחמישי

  .מיתוס הילידות: המלווה אותה לכל אורכה) 1979

  :קשורה בשלשה גורמים  ההתפתחות ביצירתו של אריה סיון

  .פיה הייחודית לוהשקפת עולמו והביוגר, ו של היוצראישיות. 1

  .שבה חי ופועל המשורר, )ולמיתוהע(חברתיות ופוליטיות בחברה הישראלית , תמורות היסטוריות. 2

התמאטיות , שינויים עמוקים בנורמות הפואטיות, קרי;  במערכת הספרותיתפרדיגמותחילופי . 3

אך בה ', משועבד'אליה הוא , במסגרתה יוצר האמן, והאידיאולוגיות השליטות ברפובליקה הספרותית

  ).(Bloom, 1973לשרוד בתוכה  כדי , בתוכה הוא חייב לעצב לעצמו דרך וסגנון ייחודי לו, בעת

 :בשני מישוריםבמחקר  נבחנים, שחלו בשירת אריה סיון, יםהשינוי

, שמאפיין את יצירתו המאוחרת של סיון, פואטי- פרוזודי- הגיוון הלשוני: אסתטי-המישור האמנותי. א

  .בהשוואה לזו המוקדמת

בעיקר בעת המעבר מן , מו של היוצרטיים בתמונת עולהשינויים הדרמ: אטי והאידיאולוגיהמישור התמ. ב

אל , שממנה הושפע סיון בראשית דרכו השירית, סימבוליסטית- של האסכולה הניאו - ' גנוטייפ'ה

עיקרו של השינוי . שאליו חבר הוא החל משנות הששים המוקדמות של המאה שעברה, המערבי' גנוטייפ'ה

בה המיתוס עומד לשרותו ש, אזרחיתיסטית כנענית בתמונת עולם הומאנ-הוא המרת תמונת העולם המיתית

  .כבראשית הדרך, ולא להיפך, ממשישל האדם ה

לי יהודי וישרא,  עברי–העוסקת למעשה בזהותו של סיון כאדם , כדי לבחון את ההיפותזה הכפולה דלעיל

) םסטאטיי (יסודות קבועים:  המחקר על שני יסודות עיקריים ביצירתומצביע,  וכאמן בחברה הישראלית–

  היסודות הסטאטיים הם אותם חומרי לשון פואטיים. בהתאם לתמורות הזמן) דינאמיים (ויסודות משתנים

היסודות הדינאמיים . ה שלהילאורך יצירתו של המשורר ומהווים את אבני השתי ותמאטיים העוברים

אידיאולוגית או שנקודת המבט הרגשית וה/עשויים להיות אותם חומרים עצמם בתהליכי גיוון ושינוי ו

 נושאים חדשים או צורות ביטוי –היסודות הדינאמיים הם גם חומרי יצירה חדשים . ביחס אליהם השתנתה

     . המתווספים לקודמיהם ומעניקים ליצירתו של המשורר איכויות חדשות–חדשות 

           



ה 

   היבטים סינכרוניים: אריה סיון כמשורר ילידי. ג

מושג הילידות הוא מושג . כך-ירה כילידית איננה ענין פשוט כלהגדרתו של משורר כילידי וש

בעל תחושת שייכות גבוהה ביותר , מזוהה, אנתרופולוגי המגדיר את המקום בו חש האדם עצמו בן בית

במאמר העוסק בהיבטים אנתרופולוגיים של ספרות המקום קובעים גורביץ . לסביבתו הפיזית והחברתית

,  בעריסה–ומאז הוא אכן בו , הוא נולד במקום ומתוכו. ליד הוא תמיד במקוםהי): "9' עמ, 1991(וארן 

ממש חפיפה בין המקום במובנו הפיזי , היליד מקיים קשר טבעי. המקום הוא כהמשך גופו. בקבר, בבית

  ."זכרון ואמונה, של שפה, משמעויותלבין המקום כעולם של 

 ראוי תחילה כדי לענות על שאלה זו? אריה סיון של  ביצירתוומהי הפונקציה שממלא מיתוס הילידות

המוצמדת ' ילידות'שתווית ה, בחינה מדוקדקת של ביקורת סיון תגלה .למרכיביו' ילידות'לפרק את מושג ה

  :ומקופלות בתוכה משמעויות שונות, כך-תדיר למשורר וליצירתו איננה חד משמעית כל

  ).1929(אביב -אריה סיון הוא יליד העיר תל: משמעות ביוגראפית פשוטה. 1

הרים , חולות וימים: יצירת סיון מקיימת זיקה עמוקה אל נופי הארץ השונים: פסיכית- משמעות גיאו. 2

, בדרך זו או אחרת, שמתוכם צמח המשורר ואליהם נקשר, ' וכושדות ופרדסים, רחובות וערים, ומדברים

להבלטה מיוחדת בכתיבתו זוכים נופי ילדותו המוקדמת של המשורר . האישיים והפואטייםבמהלך חייו 

  . בעולמו האישי והיצירתיפורמטיביתכחוויה , שטופת האור ורכת החולות, אביב הקטנה-בתל

בקבוצת ) הארץ-ילידי(תושבים -השתייכותו של סיון כמשורר לפלג הילידים: חבורתיתמשמעות . 3

, דוגמת נתן זך, מהגרים-שאול ואחרים אל מול הפלג של העולים- משה בן,  משה דוריחד עם', לקראת'

  .יהודה עמיחי ואחרים, גרשון שקד, בנימין הרושובסקי

הנותן ביצירתו ביטוי לנושאים , )תרתי משמע(אריה סיון כמשורר מעורב : פוליטית-משמעות חברתית. 4

הסטנדרטים המוסריים המניעים אותה , ערבי-דיהסכסוך היהו: הבוערים בקרבה של החברה הישראלית

טה אמנם את שירת ביקורת סיון הבלי. לניצולי השואה ולדמויות השוליים האחרות, יחסה לעולים, כחברה

שסיון הפך ביצירתו לאחד הדוברים , תה לבה לכךאך לא השי, )להלן, כך- ועל(שלו פוליטית המחאה ה

כדי לתת פתחון , צברירתו המאוחרת חותרת כנגד מיתוס ה ש.בחברה הישראלית' אחרים'המעניינים של ה

 סיון ככלל אפילו בתחום הנופים מעדיף. החריגים, הזקנים, הזונות: פה דווקא למשוגעי השכונה ונדכאיה

   .ציוני-טיב הלאומי על פני הנופים הייצוגיים של הנר-  הים והמדבר-ליותאאת הטריטוריות הלימינ

מן החלוצים בני , היליד אל אבותיו הקרובים והרחוקים-זיקת המשורר: ניתרוח-אלוגיתמשמעות גני. 5

  .ועד לאבות האומה המקראיים, מודדרך חכמי התל, העליות הראשונות

ואולי , ולמרות כל השפע הזה של קשרים וקשרי קשרים בין המשורר למקומו הטבעי בארץ ישראל

:  של הספקתהפרובלמאטיו של סיון פטורה מן אין יצירתו, דווקא בשל תחושת השייכות הגבוהה למקום

ספק ביחס למעמדו מול , ספק באשר לזכותו על הטריטוריה בה הוא חי, ספק ביחס לזהותו הישראלית

אירונית אופיינית -רטוריקה נשכנית, ואמנם. שהאבותיו וספק ביחס לתפקידו כדובר הישראליות החד

ובאמצעותה הוא מגדיר בצורה מורכבת , תיתלכתיבתו של אריה סיון כמעט מראשית דרכו האמנו

אל קהילתו הממשית , אל אדמת גידולו ונופיה, ואמביוולנטית את יחסו אל שורשיו החומריים והרוחניים

  .מעמדו כסובייקט היסטורי ופוליטילעצמו ול אך בעיקר את יחסו, תוהמדומיינ



ו 

   הרעיונות המנחים והנחות היסוד של המחקרהדרכים בהן נבחנים. ד

בפואטיקה ובאידיאולוגיה של ,  יסודות מהותיים בתמאטיקהבהם נבחנים חמישה פרקים י הוא בן מחקר

ולמתח בין , ללבטי הזהות של המשורר, בדרכו שלו, תן ביטויכל אחד מן הפרקים נו. ת אריה סיוןיציר

. ת ורפלקסיביתנרכש, יתהומאניסט-ציונית-לבין זהות יהודית, ראשונית ובסיסיתילידות פרימורדיאלית 

כשני מבטים שונים המשלימים ,  לידי ביטוי המבט הסינכרוני והמבט הדיאכרוניבכל אחד מן הפרקים בא

ר  כמטריה קונצפטואלית למחקהמשמשת, על אחת- חיבורי לא מסתמך על תיאורית, נוסףב. זה את זה

  .יםעזר במודלים ובמושגים תיאורטיים רלוואנטיאלא שכל אחד מן הפרקים נ, כולו

  :שמטרתו משולשת,  הוא פרק כללי"לבטי זהות וקשיי התקבלות: "הפרק הראשון בחיבורי

לאפשר בחינת היבטים ספציפיים ביצירתו של  כדי ,  את יצירתו של אריה סיון בתוך זמנולמפות.  א

מערכת מיסודו של -ית הרב הפרק שימוש בתיאורלשם כך עושה. ים של המחקרבים הבאהמשורר בשל

  ).1976, הרושובסקי(ובסכימה של תחומי מדע הספרות ) 1990; 1978; 1974(ר זה-אבן

- את ההתפתחויות ביצירתו הספרותית של אריה סיון כמעין מסע לכינון זהותו האישיתלהציג.  ב

 שימוש בתיאוריות הנוגעות לשיח הזהות בספרות לשם כך עושה הוא. פוליטית-ית והחברתיתאמנות

  ואחרים) 2006(שקד , )2004(גרץ , )2001(שנהב  Hall (1990 ,1996): ובתרבות דוגמת אלה של

כבסיס .  והדרתו ממנולקאנון השירה העברית הישראלית את שאלת התקבלותו של המשורר לבחון.   ג

 Bloom (1973),Even Zoar (1990)   Gluzmanשען על מחקריהם של נתיאורטי הפרק -עיוני

  . ואחרים, (2003)

  :צביע על ארבעה שלבים בדרכו הספרותיתריודי ביצירת אריה סיון מהאורך הפחתך 

, הכנענית בחלקה ,אפיגוניתה הכתיבה –' לקראת'חבורת , תחילת שנות החמישים, תקופת הראשית. 1

  . בהשפעת אלתרמן ורטוש, בשירתו של סיון

רת משהו מן עדיין משמש ,כתיבתו של סיוןב הפרק המודרניסטי, שנות הששים, תקופת המעבר. 2 

שאפיינה את שירתו , מיתיתהרטוש ואת העמדה -י המופשט של נוסח אלתרמןהערפול הסימבוליסט

 ביחס למיתוסים , ואפילו הומוריסטית, אך כבר מסתמנת העמדה האירונית,המוקדמת של המשורר

 מקראיים ונוצריים, כנענים, הגדולים

 מתגבש סגנונו מודרניסטי בו- פרק הפוסטה, השמונים והתשעים, שנות השבעים: שלותבתקופת ה. 3

- אך בה בעת גם אירונית, מחוספסת-בלשון פרוזאית. השלם ביותר של אריה סיון כמשורר הזמן והמקום

   .ו בספריו המאוחריםמתוחכמת מציג המשורר את המיטב של יצירת

 ריבוי ,ות בצד המגמות הילידי.שלהי המאה העשרים וראשית המאה העשרים ואחת: תקופת הזקנה. 4

  . שבמרכזם חווית הזקנה והמוות,שירים

  אריההזהות המקומית ביצירת  מעמיד במרכזו את מושג המיתוס ככלי לבחינתהפרק השני בעבודתי

למחקרים בתחום המיתוס דוגמת עבודותיהם של מלינובסקי   לצורך זה נדרש חיבורי.סיון

)Malinowsky 1926( ; לוי שטראוס)Strauss, 1951( ;ידה אלי)Eliade, 1963( ; סארטור)Sartor, 

מיתוס וכן - בהיפוכו האנטיגם   בחיבוריהמיתוס נעשה שימוש מושג בצידו של .  ואחרים)1994

מילידות ביצירתו כל זאת כדי לחשוף את המעבר של סיון , מיתוס-א ה:לית שלואטריבואריאציה הני



ז 

 לילידות, שיסודם בתמונת העולם הכנענית', גדולים מהחיים'של ארכיטיפים ומיתוסים פרימורדיאלית 

  המושגגם.  בשירתו המאוחרת של סיוןכפי שאלו משתקפים,  ולסדר יום אזרחי,'בגובה העיניים 'אנושית

מקום לבין הבין ש ,שיסודו בחיבורsense of place), (' תחושת המקום'פנומנולוגי - הגיאוגרפי

    .משמש ככלי מחקר בעבודתי, קבוצתייקט האישי או ה הסוביעבור, משמעויותיו הרגשיות

החוויה 'ציג את פרק זה מ.  מקודמועמיד במרכזו סוגיה תמאטית הנגזרתגם הפרק השלישי מ

ק בדרכי ייצוגה של סועהפרק . זית ביצירתו של אריה סיוןכחוויה מרכ) 2002, לוי-מנדה(' האורבאנית

אורבאנית ביצירתו נוגעת בראש ובראשונה החוויה ה. ובאופני נוכחותה בכתיבתו של סיון, העיר הגדלה

-לצידה של תל. וריה ממשית וסימבולית כאחתהמתפקדת כטריט, מקום הולדתו של המשורר, אביב- לתל

שאף לה מקום מרכזי בביוגראפיה האישית של , מופיעה העיר ירושלים, ובהקבלה ניגודית לה, אביב

בדרכי ,  על אופוזיציה בינארית ברורה למדיואמנם ניתן להצביע. וכמובן גם בזו הלאומית, המשורר

, רחובותיה, הראשונה מתאפיינת באמצעות חולותיה. אביב וירושלים ביצירתו של סיון-עיצובן של תל

- מצטיירת כטריטוריה רליגיוזית) ירושלים(ה יבעוד שהשני, ובנייניה כמייצגת תרבות חילונית מובהקת

  .ם כאשר מציגה היא מציאות פרוזאית לחלוטיןג, )וגם מוסלמית ונוצרית(יהודית -מיסטית

, הווה גם פתח לעיון בביוגראפיה הפואטית של המשורר מ,ביצירת סיון, הדיון בחוויה האורבאנית

, )בעיקר בנושא השואה(ברגשי האשם החריפים שהוא חווה , במבט הנוסטאלגי אל ילדותו המוקדמת

מיתוס משמשים בהם -שהמיתוס והא, ל המשוררוכמובן בזהותו המקומית ש, בחוויות צמודות המקום

 על מחקרים בספרות האנגלית והאמריקאית תתבססמהתיאורטית לפרק זה - התשתית המושגית. בערבוביה

  ).Pike, 1981(ושל פיק Lynch, 1960)     (' העוסקים בקשר שבין העיר והספרות דוגמת אלו של לינץ

. ירתו של אריה סיוןאטיים ותמאטיים מובהקים ביצ היבטים פושני הפרקים הבאים בחיבורי מציגים

 בחקר הדיאלוג – סטרוקטורליסטיות- ופוסט סטרוקטורליסטיות–סתמך על גישות שונות הפרק הרביעי מ

חון את מגוון כדי לב, ואחרים) Claiton, 1991 (קלייטון; )1985, 1976, בן פורת(ואלי טקסט-האינטר

 לא רק להציג את טקסטואלי היא- מטרת העיון האינטר.ל סיוןמתכתבת יצירתו שהחומרים העצום עמם 

בשלות אלא גם להבליט את שלב ה, של סיוןשביסוד יצירתו , לזהות המקומית, הגיבוי התרבותי הרחב

באמצעות הדיאלוג הנרחב שהיא , בין היתר, איכותה ותחכומה של יצירת סיון נבנית. בכתיבתו המשורר

 מן המיתוסים הכנעניים :גם יחד' נמוכה'וה' גבוהה'ה, עזיתהעברית והלומקיימת עם כל תחומי התרבות 

עבור דרך יצירות המופת של הספרות , דרך דמויות המופת המקראיות והתלמודיות, והיווניים הקדומים

 .א משתקף באמצעי התקשורת ההמונייםכפי שהו, ועד לשיח הפרוזאי והיומיומי, העברית והעולמית

  .כמו גם לזהותו המקומית, תן המשורר ביטוי לעמדותיו הרגשיות והרעיוניותבאמצעות כל אלה נו

 של אריה סיון בהקשר לזהות 'פוליטית'ק בשירתו האידיאולוגית וההפרק החמישי והאחרון עוס

כיוון שלמרות ששירת המחאה , כאן מופיעה במירכאות של ספק' פוליטיות'ה. המקומית הנבנית ביצירתו

צמו מתעקש שלא לראותה הרי שהמשורר ע, קורת הספרות כפסגת יצירתושל סיון נתפסת בבי

   .'שירה פוליטית'תקיים דיון בשאלת הגדרתה של בפרק זה מ. 'שירה מעורבת'אלא כ', פוליטית'כ

שהגיעה לשיא פריחתה בשנות השמונים של המאה ,  של סיון)או המעורבת (לפרק על שירתו הפוליטית

 הראשית בתקופת שירת המחאה ביצירתו של סיון נפתחתאלוגיה של הגנ. ניגם מימד דיאכרו יש ,העשרים



ח 

 יאידיאולוגבה השאלות הפוליטיות בשירתו של סיון קיבלו גוון , שנות החמישים המוקדמות, של יצירתו

בעוד ששירת המחאה המאוחרת של סיון נשענת על , מבית מדרשה של תנועת העבודה, סוציאליסטי

מכוון את חיצי ביקורתו בשירתו הפוליטית המאוחרת אין סיון . ברליים כללייםערכים הומניסטיים לי

שתחושות הכאב וחוסר , ניתן לומר, נהפוך הוא. באופן מפורש וישיר כנגד מטרות פוליטיות ממוקדות

 גורמות לו לכוון את חיצי ,בימי מלחמת לבנון ותקופת האינתיפאדה הראשונה, האונים של המשורר

 מה שנתפס מחולליו הישירים של, יותר מאשר כלפי ראשי הממסד הפוליטי והצבאי,  עצמוביקורתו כלפי

   .מוסריבעיניו כעוול 

עזר בספרות מחקר תיאורטית העוסקת בקשרים נפוליטית של סיון - האידיאולוגיתהפרק על שירתו

 האידיאולוגי  כזו המנסה לפרק את השיחוגם, )1993, שקד, למשל(חברה ואידיאולוגיה ,  ספרותשבין

אלתוסר : ולחשוף את מוקדי הכוח הפוליטיים המסתתרים מאחוריו, ההגמוני בחברה המערבית

)Althuser, 1971( ;יימסון 'ג)1981Jameson, ( ; איגלטון)Eagleton, 1984, 1985(; בר ח)2001( ;

   . ואחרים)2006(רוגני ) 2003(אופנהיימר 

של ) ולעניינינם יוהם רלוואנטי, ששלמה מלאכת כתיבתםאלה (אציין שגם שלושה ממחזותיו , לסיום

ונכתבו על פי עדות מחברם בראשית שנות השמונים ,  שאינם נושאים את תאריך כתיבתם- אריה סיון 

 ,צבאית בישראל-פוליטית- שבמוקדם ביטויי מחאה על הסתאבות חברתית–ובמהלך שנות התשעים 

  .פרק זה אף הם בנדונים, שלאחר מלחמת יום הכיפורים

  סיכום שאלות המחקר בחיבורי. ז

ועד לתחילת שנות , 1948מראשיתה בחורף , קורפוס המחקר הוא כלל יצירתו הספרותית של אריה סיון

  .2004- שראה אור בחלילה, חוזראחרון ) לפני(ספרו ה, האלפיים

  : עבודתי ביחס לקורפוס המחקר הןששואלת, השאלות העיקריות

   ?ומהי משמעותה בהקשר ליצירת אריה סיון, )'הות מקומיתז'או  ('ילידות'מהי .1

שחלו ביצירתו של אריה סיון במהלך למעלה , והאידיאיות, התמאטיות, מהן התמורות הפואטיות.. 2

כיצד מתעצבת זהות מקומית דינאמית ומורכבת ביצירתו של סיון באמצעות ?מחמישים וחמש שנות יצירה

ובאמצעות , באמצעות הלשון האלוסיבית, ב"מקראיים וכיו, ייםהיסטור, ציוני מקום גיאוגראפיים

  ?תחבולות רטוריות נוספות

וכיצד היא חותרת , במה היא משתייכת אליו?  הציוני ההגמונילנרטיבהו מעמדה של יצירת סיון ביחס מ. 3

  ?כנגדו

  ?ת אוניברסאליותאלא כזו העוסקת בשאלות קיומיו,  יצירה לוקאלית באילו מובנים יצירת סיון איננה. 4

  :שאלות נוספות

  ?כמרכיב מרכזי ודינאמי בעיצוב הזהות המקומית, וכיצד מתגלגל הוא ביצירת סיון, מהו מיתוס. 1

- הזמן האישי; לאומי-הזמן ההיסטורי; הזמן המיתי(יצד מתפתחת תפיסת הזמן ביצירתו של אריה סיון כ. 2

  ? יצירתוה שלי אופיומשפיעה על, )ריגשי

לבין , לאומי-מקראי או ההיסטורי- שורים שמבצעת יצירת סיון בין מאורעות העבר הקדוםהם הקימ. 3

  ?מאורעות ההווה



ט 

ואילו מאורעות , מהם המאורעות ההיסטוריים והאקטואליים המוצאים את דרכם ללב יצירתו של סיון. 4

  ?מודרים ממנה

  ?מהי דינאמיקת ההתקבלות של יצירת סיון לקאנון הספרותי בישראל. 5

   התרומה המשוערת של המחקר לנושא הנדון בו. ח

  : בשלושה מעגליםישראלית מצויה- יתרהתרומה של חיבורי לחקר הספרות העב

למרות , לב מחקרית ראויה-שלא זכה לתשומת, ישראלי חשוב- של יוצר עברי, וחקר כתביו, הצגתו. א

  .שבחי הביקורת על יצירתו

פירוקו והרכבתו ', ילידות'תוך בחינתו של מושג ה', דיתילי'הפניית זרקור מחודש לפלג השירה ה. ב

  .כדי לעמוד על משמעותו בגיבוש הזהות הישראלית המקומית, מחדש

והעמדתם , ליבראלית בגילוייה המרתקים ביותר-סוציאליסטית-חשיפת תמונת העולם ההומאניסטית. ג

תערערות ערכים אנושיים וה, ערבי- התעצמות הקונפליקט היהודי, דווקא בתקופה של שבר, במרכז

  .בסיסיים

שנפרשת על פני כל שנות קיומה של מדינת ישראל מהווה אספקלריה , שיצירת אריה סיון, אציין לבסוף

.  שנות קיומהשיםיעל החברה הישראלית בלמעלה מששעברו , היסטוריים-מהימנה לתהליכים הלאומיים

לאומי של ישראל למסכת של רגעים -רישפרקו את הרצף ההיסטו, אריה סיון הוא מקבוצת הסופרים

 הנרטיביםולבחון מחדש את , ובכך חייבו את החברה הישראלית להתבונן בעצמה, אקסיסטנציאליסטיים

  ).11' עמ, 1995, גרץ: וראו(הציוניים שלה 
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Abstract 

 

I. Research Objectives and a Description of the Field of Study 

 

The objective of this paper is to synchronically describe, and map out the 

entirety of Aryeh Sivan's (b. 1929, Tel Aviv) literary output in the fields of drama, 

fiction, and poetry. At the same time this paper tracks the transformations in language, 

prosody, poetics, and thematic of the poet's works (for he is first and foremost a poet) 

and how these transformations brought about the creation of a unique and authentic 

voice in contemporary Hebrew literature. The core thesis of my research project is 

that "nativism" is both clearly visible on surface of Sivan's body of work and acts as 

its deep structure. Therefore, the main objective of the combined viewpoint, 

synchronic and diachronic, is to draw out the importance of the local and native 

identity that is stamped on his literary production (1948-2004). 

"Aryeh Sivan is one of the founding fathers of Israeli poetry, and his poetry is of 

the finest verse produced in Hebrew during the fifty years of Israel's existence" (from 

the announcement of the Bialik Prize, which Sivan received in 1998). His first poem, 

"Night Journey," according to Sivan, was written in the beginning of the winter of 

1947-8 and was published in Davar in 20
th

 of February, 1948. Since then he has 

published fifteen volumes of poetry. The first was Bishlosha from 1953 which 

includes the poetry of the three prominent founding members of the "Licrat" group: 

Moshe Dor, Nathan Zach, and Aryeh Sivan. Subsequently, and with a marked delay, 

appeared Poems of Armor (1963), Arba'im Panim [Forty Facets](1969), Poems 

(1976), Ratifications (1981), To Live in Eretz Israel (1984), Poems 1986, Eretz 

Ma'ala (1988) – a selection from the earlier volumes and  six new poems, Hollow of 

the Sting (1989), Boundaries of Sand(1994), Unprotected Tenant(1998),  Selected 

Poems 1957 – 1997(2001), New Poems (2002), and Recurrence (2007) which will not 

be dealt with in my paper. 

Beyond the poetry, which is at the core of his corpus, Sivan also published prose 

works. During the 1950s and 60s, he wrote about fifteen short stories in the realistic 

mode of "Dor Baeretz" that however did venture into lyrical and erotic territories 

(boldly for the times). Stories such as "David and Shoshanna," "Mounting the 

Carmel," "The Demise of the Old Man," and "The Death of Grandpa Herman" 
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appeared in the leading periodicals of the day: Likrat, Bitzron, HaDoar, 

Achshav[לבדוק] as well as in the literary sections of the daily newspapers. Some of 

these stories, never collected and nearly forgotten, are discussed in the paper. 

Sivan also wrote several plays that cannot be dated with any certainty. Most of 

the plays were never staged, and were transferred in "manuscript" form to the Israeli 

theater archive in Tel Aviv University. The most prominent of these is Catch 44, an 

acidic satire that asks whether the Jewish community in mandatory Palestine did all it 

can to save Jews during the Holocaust. The other plays also present a strong tendency 

towards criticism and protest against the social and political norms in Israel. Some 

include intentional mingling of the present and the biblical past that is so typical of 

Sivan's poetics. Apart from one passing remark on Summer '44 in Finegold's study 

( 12, 1989פיינגולד  ), critics have never discussed Sivan's dramatic writings, an omission 

I attempt to rectify in this study. 

In 1992, Sivan published a unique detective novel, Adonis, in which the mystery 

is never solved. It is a first person narrative with a plot set in Tel Aviv of the early 

1930s. At its center is detective Ben Hurin's quest in search of a missing mystery man, 

the communist Zechariah Yulin. Intertwined with the detective plot is the 

protagonist's personal search for identity that occasions a subtle meditation on the 

dialectic tension between decline and revitalization on the personal and national levels 

alike. These issues are at the core of Sivan's almost sixty year long literary "quest" in 

search of his identity as a person and an artist. 

Despite these ventures into narrative and drama, we must remember that at the 

core of his work are the poems, which will indeed be at the main focus of my study. 

As was said earlier, Sivan was one of the founders of the "Licrat" (1942 -- 1944) 

along with Moshe Dor, Nathan Zach, Benjamin Hrushovski, and Gershon Shaked 

(later joined by David Avidan and Yehuda Amichai). The post-independence 

breakthrough in Hebrew poetry is often credited to this group of poets and critics. 

Sivan's first offerings were published in the early 1950s in the journals Licrat, 

Pamalia, Nivim, and Bamma'ala and in the daily papers: Al Hamishmar, Ha'aretz, 

Bamavak and others. The influence of Nathan Alterman and Yonatan Ratosh (the 

Canaanisitic period in Sivan's poetry) is evident in his earliest efforts that were never 

collected in book form and are extremely valuable for inquiring into Sivan's 

development during more than fifty years of literary output. 
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Sivan's independent career is heralded by the long poem Songs of Armor (1963), 

in which the poet gave expression to his experience during the Sinai War (1956). This 

was the beginning of a new poetic road for Sivan who now gradually abandoned what 

he calls "Russian poetry and its local derivatives" in favor of the ironic Anglo-

American mode, which was then the privileged style of the "Dor HaMedina" poets. 

This direction received diversification and development both in linguistic-prosodic 

and thematic-ideological terms during the next forty years of his career. However, but 

the modernist indicators that were first visible in Songs of Armor are clear throughout 

the whole of Sivan's oeuvre. 

The prose-like style of the later Sivan is one that that utilizes techniques of free 

verse and avoids figurative language; this is a style where irony is the predominant 

feature. It is already evident in the early long poem and passes on into his most 

mature efforts. The poet's tendency to mingle autobiographical materials with the 

public sphere also begins with Songs of Armor and is evident throughout his later 

poetry. It is also important to mention the extensive use of intertextual material drawn 

mainly from the Hebrew Bible but also form the Talmud, Jewish liturgy, Hebrew and 

world literature, as well as other sources, in order to create his local identity. A 

tendency to ignore the buffer between the biblical past and the present is also marked 

in Sivan's poetry. 

Along side these poetic trends, an inherent thematic current is noticeable: the 

intensive presence of place both in its concrete and symbolic manifestations: roads 

and footpaths, dunes and desert, streams and sea, mountains and cities – all those 

terrains whose persistent occurrence in Sivan's poetry have earned him the title of a 

"native" poet. 

These linguistic-prosodic and poetic-thematic trends have become Sivan's 

trademark rhetoric as his volumes have always dedicated sections to poetry that 

engages with the Israel's landscape and climate: the desserts, the sea and lakes, the 

mountains and valleys, its countryside and its big cities, with a marked preference for 

Tel Aviv, his birthplace, and to Jerusalem, where he had his higher education and 

made his first poetic steps with the "Licrat" group. The poetry also includes 

references to major historical and political events in the history of the Jewish 

settlement in the Land of Israel: the waves of immigration (ha'aliyot), the occupation 

of the land and its development, the Holocaust and its resonance, the wars and the 

Israeli-Arab conflict. 
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Sivan's poems of protest that came as a reaction to the Lebanon War (1982) and 

the first Intifada (1987-1988) are considered by many as the height of his achievement 

and as an important part of Israeli protest poetry in general. This moral-political 

current was anchored in Aryeh Sivan's humanist-socialist-liberal worldview. This 

worldview is apparent throughout most of his works, but especially so in the volume 

Hollow of the Sting (1989) that reveals the poet's reaction to the violence in the 

occupied territories during the last years of the 1980s. 

The typical "Sivanian" poem is not rich with figurative language, it abstains 

from metaphors, but it is nevertheless built on a strong narrative framework, is full of 

striking analogies, allusions to all spheres of Hebrew and world culture of the past and 

present, polemical speech, and at times startling dramatic concluding lines. However, 

as his critics have noticed (some explicitly and some implicitly), Sivan's uniqueness 

lies in the way in which his poems mold a local or native identity. 

This research paper unearths the vital links Sivan's work has with different 

configurations of landscape: mythic, biblical, geographic, historical, and other. These 

terrains are brought into play in a highly self-conscious fashion to articulate a 

complex and ambivalent Hebrew-Jewish-Israeli identity. On the one hand, the poet is 

pictured as autochthonic, as deeply and irrevocably tied to the land that was his 

forefathers' and is now his. On the other hand, the poet constantly and with ironic 

sobriety questions his place in history of the nation and of the land. This doubt is so 

persistent that he comes to the heretic position (vis-à-vis Zionism) of believing he is 

not part of the continual national narrative (thus the "discontents" of my title). 

The main innovation does not lie in looking at Sivan's work through the prism of 

nativism as such (as was said earlier, this is a feature often mentioned in reviews of 

his works), but in groundbreaking research into the deep structures of ideological, 

thematic and poetic meanings that are attached to the creation of native identity in 

Areyh Sivan's works. Therefore, the myth of nativism, with its range of meanings and 

its relevant theoretical variations is the major tool for the study of Areyh Sivan's 

poetry, equally in its diachronic and synchronic aspects. 

 The paper also examines Sivan's place in Israeli poetry that has developed since 

the 1950s, while pushing aside the "nativist" poets (Areyh Sivan, Moshe Dor, Moshe 

ben Shaol, and others) up till Sivan's breakthrough during the 1980s and 90s when his 

work garnered acknowledgment. Since we are dealing with a poet who has received 
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recognition only in recent years, there are has not been any research into his corpus. 

This paper comes to fill this gap. 

 

II.   Guiding Principles and Hypotheses for Research 

 

At the foundation of my work is the structuralist approaches to the study of 

literature, as those were formulated by Nili Gold in her study of Yehuda Amichai's 

poetry: "The entirety of a poet's work presents a dynamic system with a genesis, a 

continuation, and development… the components of this system are not equal in size 

or quality, but nourish each other and shed light one upon the other. In order to assess 

a poet's development, the scholar must know its poetic components [as well as the 

thematic and ideological components – S.H.] of the various stages, to assess these 

stages of development, to identify the processes by which these components change, 

and to analyze the transformations in the functions of these components." ( , 1994גולד 

26). 

At the foundation of my research project lie two complementary hypotheses. 

The first is that Sivan's poetry underwent a process of development, during which it 

changed a great deal and matured. The other, somewhat paradoxically, is that 

throughout more than fifty years of this process, Sivan's poetry never abandons an 

abiding thematic kernel, a deep structure ( 1979פרי  ). This core, never relinquished, is 

the myth of nativism. 

The development in the works of Areyh Sivan has three constituting 

components: 

1. The artist's personality, his world view, and his unique biography. 

2. Historical, political, social changes in Israeli (and global) society. 

3. Paradigmatic shifts in the literary system; that is to say, basic alterations in 

the poetic, thematic, and ideological norms that govern the republic of letters, wherein 

the poet works, and is "indentured," but at the same time must fashion a unique voice 

in order to survive within its bounds (Bloom 1977). 

The changes in Sivan's work are assessed on two levels: 

1. The artistic-aesthetic level: the impressive variety of linguistic-prosodic 

poetic techniques in his later work compared to his earlier. 

2. The thematic and ideological level: the striking shift in his world view from 

the "genotype" ( 1998שקד  ) of the neo-symbolist school that influenced his first poetic 
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steps to the western "genotype," of which he was a part since the 1960s. The main 

aspect of this shift the exchange of the mythical-Cnaanistic worldview for a 

humanistic, "civil" (as in civil society) outlook, where the myth is set to serve the 

"actual" individual, and not the other way around as was the case in the beginning of 

his career. 

In order to verify the above double hypotheses about Sivan's personal identity – 

Hebrew, Jewish, and Israeli, and Sivan as an artist in Israeli society, my research 

brings forward two elements in his oeuvre:  the static elements and the temporally 

dynamic ones. The static elements are the poetic-linguistic and thematic materials that 

that recur continually throughout Sivan's work and act as his touchstones. The 

dynamic elements may be the very same materials but under diversification and 

transformation processes and/or seen from a new ideological or emotional point of 

view. The dynamic elements are also completely novel material – new subjects and 

new forms of expression – that are added to the older variants and give the poet's 

work fresh qualities. 

 

III. Areyh Sivan as a Native Poet: Synchronic Aspects 

 

Identifying a poet as "native" or poetry as nativist is no simple matter. 

"Nativism" is a concept from the field of anthropology. It defines a person's position 

in the place where he or she feel at home, identify themselves with, and have a strong 

sensation of belonging to its physical and social environment. In a paper that deals 

with the anthropological aspects of the literature of place, Gurevitch and Aran state 

that "The native is always in place. He was born in and within the place, and ever 

since has is indeed with it – the cradle, the home, the grave. It is as if the place is a 

continuation of his body. The native maintains a natural tie, truly a congruence, 

between the place in its physical aspect and the place as a meaning, language, 

memory, and belief" ( 9, 1991ן גורביץ ואר ).  

What then is the function the myth of nativism in Sivan's poetry? In order to 

answer this question, we will first need to dismantle the concept of "nativism" to its 

constituting components. A minute examination the critical writing on Sivan will 

show that the "native" label that he often receives is far from having a single meaning. 

In fact, this label entails several different definitions: 
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1. A simple biographical meaning: Areyh Sivan is a native of Tel Aviv, born 

and raised. 

2. A psycho-geographical meaning: Sivan's writings maintain a strong link with 

the landscape: the dunes and sea, the mountains and deserts, streets and cities, fields 

and orchards. Out of this landscape the poet grew and was forever bound to it, in 

different ways, during the course of his personal and poetic lifetime. The vistas of his 

childhood during the early years of Tel Aviv receive special attention in his writing. 

With its soft dunes and blazing light the Tel Aviv days are captured as the formative 

experience for the poet, both as a person and as an artist. 

3. Group affiliation: Sivan is identified with the "native" subgroup of "Licrat" 

along with Moshe Dor, Moshe ben Shaol and others, which was contrasted with the 

"immigrant" sub-group that contained the likes of Nathan Zach, Benjamin 

Hrushovski, and Gershon Shaked, Yehuda Amichai, and others.  

4. A social-political meaning: Areyh Sivan is seen as an engaged poet who gives 

voice to the burning issues of Israeli society: the conflict with the Arabs, the moral 

standards that drive Israeli society, and its attitude toward recent immigrants, 

Holocaust survivors, and other disenfranchised figures. The critical writing on Sivan 

has centered on this poetry of "political" protest (I shall elaborate the point below), 

but did not pay attention to how Sivan became one of the most important 

spokesperson for the "other" in Israel. His later poetry tends to subvert the myth of the 

"Sabra" in order to create a voice for the down-and-outs: prostitutes, the elderly, and 

the disabled. Even in the realm of landscape, Sivan prefers the liminal spaces of the 

sea and desert over the more picture-perfect landscapes that are represented in the 

Zionist-national narrative. 

5. A genealogical-spiritual meaning: the bond between the native poet and his 

forefathers (recent and ancient alike), starting with the pioneers of the first Zionist 

waves of immigration (Aliyot), via the wise men of the Talmud, and the biblical 

founding fathers. 

Despite the real bonds that tie the poet to his natural place in the Land of Israel, 

or perhaps exactly because of his sense of belonging, Sivan's works are not exempt 

from doubt over Israeli identity, the right of Israelies to the land they live on, over his 

position vis-à-vis his forefathers, and his role as a spokesperson for the new Israeli 

(see )1998, 1987, לצמןהו . And indeed, an aggressively ironic tone is common in 

Sivan's writing almost since the beginning of his career. This tone is used to define his 
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complex and ambivalent relationship with spiritual and material roots, his birthplace 

and its terrains, and towards his real and imagined communities ) 1999אנדרסון( , but 

most prominently his view of himself and his position as a social and political subject. 

 

IV. The Ways in which the Guiding Principles and Underlying Assumptions will 

be Presented 

 

This research paper contains five chapters each of which contains an assessment 

of a crucial poetic, thematic or ideological aspect of Areyh Sivan's work. Each 

chapter, in its own way, aims to give voice to the poet's doubts over his identity and to 

the tension between a fundamental primordial nativism and a Jewish-Zionistic-

Humanist identity, which is both learnt and self-conscious. All chapters include the 

synchronic and diachronic outlooks alike, as two different points of view that 

compliment each other. Furthermore, my paper is not based on a single dominant 

theoretical framework; instead, each chapter utilized theoretical concepts and models 

when relevant. 

The first chapter, "A Problematic Identity and a Difficult Reception," is a 

general chapter with a triple aim: 

1. The chapter maps out the whole of Sivan's work in the context of its times, in 

order to enable the examination of specific aspects as the essay progresses. For this 

purpose, use is made of Even-Zohar's polysystem theory (1974 זהר-אבן ; Even-

Zohar1978, 1990) and Hrushovski's scheme of literary science ( 1976הרושובסקי  ). 

2. The chapter presents developments in Siavan's poetry as a quest for both a 

personal-artistic and a social-political identity. Put to use here will be theoretical 

approaches dealing with the discourse of identity in literature and culture (Hall 1990, 

1996; 2006שקד ; 2004גרץ ; 2001 שנהב  ). 

3. The chapter assesses Sivan's reception into the canon of Israeli Hebrew 

poetry, and in so doing leans on the work of Bloom (1973), Even-Zohar (1990), and 

Gluzman (2003) and others. 

 

A periodization of Sivan's corpus points to four major stages in his career: 

1.  The fledgling stage, the early 1950s, the "Licrat" group – this stage exhibits 

derivative writing, some of it Cnaanistic, under the influence of Alterman and Ratosh. 



 ix

2. The "transition" stage, the 1960s, the modernist period in Sivan's writing: his 

poetry still retains the mystification of the abstract symbolism of the Alterman-Ratosh 

mode and the mythological stance that was typical of the earlier works, but an ironic, 

even humoristic, stance towards the grand Cnaanistic, biblical and Christian myths is 

already apparent. 

3. The "mature" period, the 1970s, 80s, and 90s, the post-modernist period in 

Sivan's work when he comes into his own as a poet of his time and place. The poet 

presents his best work in his later volumes couched in an unadorned, rough-edged 

style that is at once ironic and sophisticated. The poet presents his best work in these 

later volumes. 

4. Old age in the end of the 20
th

 centaury and the beginning of the 21
st
: 

alongside the natavist strand, much of his poetry is given to the experience of growing 

old and approaching death. 

The second chapter focuses on the concept of myth as a tool for deciphering 

local identity in the works of Areyh Sivan. The paper will therefore engage with 

theories in the field of mythology such as the work of Malinowsky (1926), Lévi-

Strauss (1951), Eliade (1963), Sartor (1994), and others. Along with the concept of 

myth, I will have recurs to the antithetical concept of the anti-myth and its neutral 

counterpart the non-mythical. These terms will be useful in unearthing Sivan's shift 

from a primordial nativism of archetypes and "larger than life" myths, based on the 

Cnaanistic world view, to a human "ground level" nativism and a civil agenda, as 

these are reflected in Sivan's later work. The geographic-phenomenological concept 

of a "sense of place," a sensation based on a congruence between a location and its 

emotional affect, for the individual of group subject, will be a useful tool in my study. 

The third chapter features a thematic issue that is derived from the ideas raised 

in the second chapter. It shows that the "urban experience" ( 2002לוי - מנדה ) as a major 

presence in Areyh Sivan's work. The chapter deals with the representations of the big 

city and with the ways it functions in Sivan's literary works. The urban experience in 

Sivan's work has to do first and foremost with Tel-Aviv, the poet's birthplace, which 

acts both as an actual and symbolic terrain. Alongside Tel Aviv and contrasted with it 

is Jerusalem, which also has a prominent place in the poet's biography, and in the 

national narrative.. Indeed we could point at an almost clear-cut binary opposition 

between the portrayal of the two cities in Sivan's works. Tel-Aviv is characterized by 

its dunes, streets, and edifices as standing for a markedly secular culture, Jerusalem is 
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pictured as a religious-mystical Jewish (but also Muslim and Christian) terrain, even 

when what it opens to view is utterly pedestrian. 

The discussion of the urban experience in Sivan's corpus also provides an 

occasion to enquire into his poetic biography: his nostalgic longing for early 

childhood, the severe guilt he feels (especially in connection with the Holocaust), 

location-related memories, and of course, his identity as a native, an identity in which 

the mythic and the non-mythic are intermingled. The theoretical framework for this 

chapter is based on the criticism of American and English literature that deals with the 

interrelations between the city and literature such as Lynch(1960) and Pike (1981). 

The next two chapters present characteristic thematic and poetic aspects of 

Sivan's life's work. The fourth chapter utilizes various theoretical approaches – 

structural and post-structural – to the intertextual dialogue such as Kristeva (1980),  

( 1985, 1978בן פורת  ; Claiton 1991) in order to examine the large variety of materials 

with which Sivan's poetry echoes. The discussion of intertextuality not only shows the 

deep cultural support to local identity that is at the heart of Sivan's poetry, but also 

throws into relief the uniqueness of his "mature" period. Much of the value and 

sophistication of the poetry comes from the wide-ranging dialogue it creates with all 

spheres of Hebrew and foreign culture, high and low. A partial list would start with 

Canaanite and Greek myth, continue through the heroes and wise-men of the Bible 

and Talmud, and the masterpieces of world and Hebrew literature, and end only with 

models of representations of everyday speech in contemporary mass media. All these 

stand at the poet's disposal and are used to show his emotional and ideological 

positions as well as his local identity. 

The fifth and final chapter deals with Sivan's ideological and "political" poetry 

in the context of the local identity that was formed in his works. "Political" here 

appears in quotation marks to signify uneasiness with the term. Though reviewers 

have found his "political" poetry to be his finest work, the poet himself insists that it 

should not be seen as "political," but as "engaged poetry." Accordingly, this chapter 

includes a discussion of what defines "political poetry." 

The chapter on Sivan's political (or engaged) poetry features a diachronic 

dimension as well. The genealogy of Sivan's poetry of protest begins at the initial 

stage of his career, the early 1950s. During that time, the political issues in his poetry 

showed a socialistic bent, in line with the Labor (Avoda) movement, in contrast to the 

his later poetry of protest which stems from a universalistic liberal humanism. In his 
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later political poetry, Sivan does not aim his critique at any concrete political targets. 

On the contrary, one could say that the sensation of powerlessness and grief during 

the Lebanon War and the first Intifada causes the poet to criticize himself to a greater 

extent than he criticizes the heads of the political and military establishment, those 

directly perpetrating what he sees as a moral outrage. 

This chapter will utilize theoretical works that deal with the relationship 

between literature, society and ideology (see  1993שקד ) and also those works that 

attempt to dismantle the hegemonic ideological discourse that rules western society 

and to bring to light the political order that lies behind the discourse:  Althuser (1971), 

Jameson (1981), Eagleton (1984, 1985), Hever ( 2001חבר  ), Oppenheimer (  אופנהיימר

2003), Rogni ( 2006רוגני  ), and others. 

It should also be added that three of Sivan's plays (those finished plays that are 

relevant to my discussion) will discussed in this chapter. These plays, which are not 

dated on the manuscript, the author states were written in the early 1980s and 

throughout the 1990s. These plays' main thrust is a protest against the erosion of the 

social-political-military systems in Israel. They are, thus, closely linked to Sivan's 

engaged poetry. 

 

V. Summery of Research Questions 

 

The corpus for my study is the entirety of Sivan literary works since its genesis 

in the winter of 1948 to the early years of the 21
st
 centaury (Sivan's books since 2004 

are not dealt with). 

The main research questions vis-à-vis the corpus are: 

1. What is "nativism" (or "local identity") and what is the meaning of this term 

in the context of Areyh Sivan's work. 

2. What are the thematic, ideological, and poetic shifts that occurred in Sivan's 

work during the 55 years of productivity? How does he form local identity, dynamic 

and complex, through geographic, historical, biblical, and other references, allusive 

language, and other rhetorical ploys? 

3. What is Sivan's position vis-à-vis the official Zionistic narrative? In what 

ways does he conform to it and how does he subvert it? 

4. In what ways is Sivan's work not local, but has to do with universal existential 

issues? 



 xii

Other questions:   

1. What is myth and how does it appear in Sivan's poetry as a dynamic and 

crucial element in the formation of a local identity? 

2.  How does a sense of time develop in Sivan's work (mythic time, national-

historical time, personal-affective time) and how does it affect his writing? 

3. How does Sivan's work link between the events of the biblical and historical 

past, and the events of the present? 

4. What historical and current events enter into Sivan's oeuvre and which are 

excluded from it? 

5. What is the dynamics of reception of Sivan's work into the Israeli literary 

canon? 

 

 VI. Expected Contribution to the Field of Research 

 

My contribution to the field of the study of Hebrew Israeli literature lies in three 

areas: 

1. The presentation and exploration of an important Hebrew Israeli writer, who 

has not yet received ample critical treatment despite praise from his reviewers. 

2. Giving renewed attention to the "native" stream of Hebrew poetry, at the 

same time as examining the concept of "nativism," deconstructing and reconstructing 

it in order to asses its importance in the formation of Israeli identity. 

3. Bringing to light the liberal-socialistic-humanistic worldview in its most 

interesting occurrences, especially during times of crisis, the escalation of the Israeli-

Arab conflict, and breakdown of basic human values. 

I would also like to add that as a writer whose work started at the time of the 

formation of the Israeli state, Sivan's corpus can act as a reliable mirror for the 

national-historic processes that Israeli society went through in six decades of 

independence. Areyh Sivan is one of those writers who dismantle the national historic 

continuum into a series of separate existential moments, thus making Israeli society 

look at itself more carefully and reexamine its hegemonic narratives (see  1995גרץ ,

11). 
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