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 fלינימקסים

לדרך"']יצאושלושה

הניתוקשיות . 1

"בשלן· :כותרתשערוועלדק,ספרמונחלפני

שה".

 _::__בפרדיםעולמותשלושהמשוררים,שלושה
זרחי .ו'ח'דהדה'אחזהותפר <tiלאבל 1לכאדרה
עיבינו.לבגדהמוצבתמלרכזתחטיבה

פילוסופיתתפישהשליסריבבספרבא.לא

שלרשתעלזר,תפישה.שלסממניהרק . hעקררני

השררות,ביןלהבחיןרביתןמופעיים,ה!ייייםגרביה

אנשיםתפישתזרחיוכיסופים.אששלבתים-בתים

לחפשופנועברםאתבטשואשרצעירים,

שלחסיסוהעשבים,מעל,קודרוהג'ונגלעתדי.

 pח :השלושהצעדיאתמעכביםרקובים,עצים
דרכםאזלםלהולכים.איןמצפןרגםומיגע;חירם

המבראראתהארדאתלמצואהםעתידיםמתפתלת.

שאגחמשפתותיהםערלהלעתיםראםההר;לפסגת

לחםייחזעבאלאימה,שלאריאוששלמעונה

יודעיםאברזר .שאגהלדיןתודותכילגנאי,הדבר.

הארד.לעברצועדיםרעודעדיין, 9הקיימיםכי

 .עימםואנו-לתעודתםריגיערוצרךהייכן
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 .זאבםנשy.כ
ץנ.הקסרזפ

לוקלש-ילש-ותרנג :זן jנת . 3
מבחינת ז+;רבקתרוביהרציניהשירהפרקזהו

בביקורתלהתקבלעתידואשררתכנו,.עיבודו

חמורה:"מגועה"בעלשהואמשרםביותר;החריפה

אתאומראלאלקורא.כללמתיחסאינוחרא

גדולה.מרזרביתיצירהשלאפיתבשלווהדברו

כותבהחבוה,מןבמנותקכותבדורבעודאכן,

שלואותרמנקודתוהחברה,היחדייחסעלזןנ.

 ,העבריהנועראכזבתכלמשתקפתבשירתו .היחדי

 ,הפיוט·אלישהכזיבו";"האליםמןסלידתוכל

חןאהמשוררשלקיומועצםוהחברה.התנועה

אנשיםמתוכהפלטהאשרחברהעלזעקת-חמס

לסביבה"הסתגלות"יכולתונטולימוכשרי-אבחנה

נמיכאניזצהימלחמהלכלל;הפרטכניעתהדורשת

זהוהחדשההעירחיישלילתבליהרוח,של

# 

זךנחז

םזאת!ןיר v~תרק
o/f לרבע~הr .גע

החנ•;ת.סגירתלפני . :" : . ---:;· 

ידעתי
 . :ז-

השחרשףיקתעלשירים ;ווומשח . 2

הרוחניהפורקןלאפשרותעצמן,לשירגם

אמנם,בפקפוק;דורהמשוררמתיחסוהאמוציונלי,

~~זpליז.;םיי?זקל~גי~!קים J)כרסה;חראבווהמרכזיהאחדהמקלטחראהשיר
~דם.ז;נ!ןיל 1\::לןה ,ז~ך~~ל- ,ה~~גע"ינגזל-:-לכלומעלנשמט,ארב.דזהשיראן
הפוערתומהוויםצריםהמשורריםבעיניהעולם,בני

 •.- :הפיוטילקיומו
!ןתרן-ע,ךבםקרךאתה !ii21t;:זררק.rבתקרוע,'חפנ' /להשכ'ח'רנו.שבכ'את'דע 'מ"

"טרקt;גי~ה·:םחףם;:ז~ררןל~גי 1אל'עת- !הע'דו-נדםה / ?שכור~ושותה
 " 7נש'קדתאדרלשטוחהi'ומדן /הבק'ע
מקליטים.rגניתל~נייגחיךהסגניםזקגי ) 12עמ'שירנו,(בכי

~כדיר.~tקהר~ן ה;~ !o/tםקרזtהז;יןמר·המסחררתהעליהחולפת;העוזקריאתאן-
חשירלוומעבר-התהוםסףאללבסוף.ליבה,

וחראוהצערהאימה .בקורינלכדורר wחמדומם~
ו;נרי.יi;כן,עץ ..חי- ..·_תפףל_ .......עיםג..ריrבל  . );' .- :האיוםבח!ןחשיך.תוםעםעומ.ד

 .ר~~דט iiד:ר 1\:ע.טי~יםא'מה 1 ,/הסתחררה. "שובהצבע.של#מדורות '
לל 1הרה 1ח•מבל'פג'דן / .ואותסערה.ועלץ, ~ר~זים tvזתם:;כ~יס,ו.גנ;וז:וים~ר~ז
הלךאן "!ש'רנד ? lהש'א' / !הרה !הרה

לrכנית. .) 13ןעמ' ?האור
המעש.הפעולה.מעובדתהנובעחללאיפרא,זהו,

ז:וךויםו.גע,ךז;וים~~ידקרלכ~קל~דםגיארןבחרבובדשארהראלו.ם i"קאשרהעירוהביטוי
 .ניר~ל 'כצלמראשהמכסהאימהארתח-האימהאת

 " /דור.מ.שלשירתוכלאתאפל,
אזלם-צער·ואימהעמההנושאת'שירהזוהי

:;כלףב 1\:ק~~ילוויתופעותאלווצער.אימהשירתזואין
גסרךג. ל?';וt 9ז;ןחפיעובדתועצםהמשררר;שללפרפורינשמתו

אליווהתיחסותובסובב,היאבקותוחללו'תולים

הקרב·ערכואתמראשמבטיחהומאיים,אויבכאל

לשמה;שירהלאהשיר.שלהעקרוניסטררקטיבי
מרח.נפשזעקתאםכימלאכותיות,תפאורותלא

לעומתווקםבסובבהרואהולברהאישביטוי
רצעו.רטטאחוז

ח~·רת. v~ת~יי 9 :ז;נעטערד
 .ר~f7ז:;:~ארורק ·י?ל.?~דם

 .ד.ח~ ל~~
ל;ךה.קלארדאינדיביוכןכסופים.אםכיבריחה,לאכן.אם

ר .11tP~ית-ם fקב:;נב;וה!ה;כמרשירתנולכלהחסרהתכרנההארתחצורף,דואליזם
לזטעירי-ע,ךב.האימהתופשתדרו,אצלבהבחנותיה."השיתופית"

ששירתוכןבשליאשימהורואלהיאוש.מקרםאת
בל;ךה.ם /o יני:~:; ם~~

יצירתיותר."חיובית"יותר,שמחה_אחרת,איבה
הלילה.כל

T T ;- - היא;מהותהבזכותבסיכום,קיימת,המשורר

שירת~חאימחכיהרושםמתקבלמקרם, 'מכל

הקובעתהפסימית,מחזרתואזל.יהנובעת,דרו,של

למאורעותוהנר'טטהנדהםיחסואתאפריורי.
מקרםהימיםמןביוםתפנהעתה,זההבאים

אינההעגמהכאילונראהגדולה.לשירת-יצירה

מעלרת~השירותעלינה-תבראנהרעודפתח-דבראלא

זן,מבחיבההן..ובזמנןכלשרבן,דברן,אתלהגדי
"לקראת"שלהסימבוליקהעמוקהמשמערתמקבלת

הצעיריםהמשורריםקבוצתאתהמלכדהשםזה-

ל'א.

(J לי~ז;ןי~י• 

fiזוגחרת,ז;ןלים ם~~~ףלך~מךז:וילא~ם
-ירנכו;פרת;:זע,צףברתקםז;יליםז;ן!!<גיל'א!ה
fiזז,iחות.ז;ןליםלרלרז.ור;כרלז:ויקלאז;ן!!<גי!ה
v ןיר!-

iJ כרךה.יא;
 .מאתח,ירשפרקישלרשה-,בשלושה" )•

שה")לושב n(מתוןפ.ג"תזtיתראלקתהוצאסיוןארהי ,ןזבתןדור,חשמ

תדוש

 > •• i; K;דrי <ז::: ~םימליחת

 /ם'הבתלעמתז' /פנסלבד
 iבת jקפהבל nח(לשח"ל "'" j .צל

ו--- / .טנגועמשוו /שלוהכובע

 :::· :::ד / . jiחרשלאמדם /א 1הה lהש'אתתובע
-.-\:( / .ו'דתהזר 'פרנמצ /המ'וחלהחט:זץנשמט
 ! .)גדולת-כזב'סאלערגת

 ). 21ע'ז.כ :זן .נ(

 :;פרוכייכאם ;האכזבהחראהחכרתיוהמרטיב

 '<j"Iת.שדתחלההתקרחהיצירה,פרוצתבפעם

י:רונתנובתהש;יאושאיןודאיכנעיה,כאןאין

ל;:כםעצתאלהעמדישהוכרחאדם,שלכאן,

היזכמדולעלוביתןלאכיארתך,הסרבניםלאחיד

 ;צאבי'םואנעלהיזעםזו,לחברהברזיחידים.בין
 ..הרהזהשלהרגשותלמעמקיירודאינוזן

 · 7ךותעצמו,בתוךבחסתגררתרומסתפק
לאהוהבי!'.אשרהנפשייםהמניעיםתבבהל

-:התהוםפי
 7D /ר,דבשלבסופונקבע,ח"נו"צל'ל

 'O ';יהשהגחמהפתאומ'תה'ד'עה "' / ", Nהחלדס

-.-ה'םה ,ךלשנלפנ'נדע,האם /ח"נר.'סוד

 ;:-:( / ! ?שאמונןבדבר'ס /האמתמדת

 " i ..כ:~השלאחרהמעשה,שלאחרחכרהזו.חכרה

 ·-:אארח .לזןהתקרחפתחיאתהפותחתהיא

 • :cאוי ,םאמנמסתגר,הראההורי.אכזבתע"יבשבר
דעפףהזובמקרםנחרץ,האורבתהחברהעםשש

 :ל..ביקבעמאשרכלאתולהגידעצמו,אתלהבין

הנפשית.התבגררתרשלבשביל-הדמים

n ל'מפעםאףלךאמרת'לאאסD ד.שמה!' ·, 
 ,-- /'ותר'פותהעצובות Dשהמל'מפנ'לאזה

-~·;.:,ך !ותשמה Dמל'לךלומר'כולת'שלאמפנ'

 .,: 't ( /'כדלה") .ה'א /-

 iהמד;לשדמותובכלמבחיבי1באנוזהבפסוק

 .מאידןאמתמכאן,הסתגרות

 ;::·,ך:כהקערואותבנפשוחלמזרע-לזאתראי

 ::כ:י·-זהחברתילתהליךבלתיאמצעייחס

 ·;ו ::הומאיעצחושב,שלם,לאדםמקרםשאין

הדiש7יאבלן,רלבניחממקרםרקישזה.בתהליך

למנהיגים.או-

ריתצילגבישליליתלכיקרותמקוםישאם

דהונ:תעריככלפיבעיקרמכרובתהיאהוי

 .-:י::י:::המסגרתהיוצרת ,מדיפרוגרמטיתההופכת

ז ::;;וףפהרהקשרמבחינתמוצדקתשאינה

תי:יהבוסיהמארהאסוציאצהיזרן;ןדברים.

 ·:וו:!'חתאיצירהשכאןהרושםעלמחפהאינה

~ללהדבר .חלקהילכלמשותפתהגדרהלח

א: c ·א .במבוכהולהביאוהקוראאתלהטעות

 ~=י ,jדשלהאסוציאטיבילתהליךהקרואיסתגל

לו ;;אמונהתאמנם,-שלמרתבעלתתמונה

קהי.פרכלקריאתלאחררקבהלהבחין

 r.:;iהזקרתיבפרקשלבסיומונביארלבסרף,

~זזי.לש•רבחןזןגםאשרהסיוםאותרiנתאים;
 " ·ההכי,ינקוטבססר'הקוהתפקדישלברורההדגשה
דיקפ, :ררשרהםלדמותמיחסתזושירחאשר

-::ל~שעתזשלאפוריםבחייםביטויועלהבא

 ·;,מירחג mשימחיי-כבלנוהמובררתותבועות
- :חירם-יומית

 : ·-:.._ ' i:בדסב( /ההלאשקצתאפשר"אד."

--;7כךךךג T(רצ /תפרוהתלד'רתמשמאל

ז:--.כ /חא /הבש' /נשקפת /נמוכה)

אדחץיקשירי :סיוןאריה. . 4

-ץ.ן 1ם;:ו •לוששמיהיחדיהואסירן

 .....נת>ב •לחרד;ןודבןפובאלחברההמתיחס

 'ii't-:0ףכביכדעמקוהלה,ודגהושבתחהוא

:זןיככיל-רפהלתהוםחגורלוגלסמ

וז;~.פאב(ןזתאזושיםערשכא

 .)בדלבגשיר

 . ~ז..:ע ;בההעהלבתעלרשסיון

--~:-::וכ (



 ,ה""בשלוש
 ) 13מע'(המשך

פארעל ;איום .סעובמלתעותכגחליםהיוקד

במעגללהזVכיחרשאיןוהאחדהנצחיהנושא
למשורריםוהשראהחזרןוגרפה,האהובה :הזורות

 .רי-זורותוזמבי

שלה"קדמרנית"בנימהבמקצתמגזיםןרסי ,אכן

אתלהדגישרצוןתוךהקובץ,ירישמיריםש

הקשומוכחבזה(רגםהארץלחייירשהצמידות

 )".שלנר "ה"חבותיההורילבידשירתוביןשההדוק

הדבר"שורשיות".עללהצביעגלוירצוןוךג;~מ-

האשמתמפנירתיעהמבטאהוארשבאמיותר,

תחושהשירת .נהונכיבלתהיאשרתיעההתלישות
משמשתהיא ,אדרבא ;מעטהמצריכהאינהעמוקה

אולם ;מגמתיות""כוונותמינילכלמעטהלפעמים

התיה"הנוונהפרגודמאחורילהסתתרלהאסרו

וחמקו-הגזולהבננותפוגמתהיאבנךכימסית",

והחיוביותהיסודיותמתכונותיואחתשהיארית

 ;שבקובץהטבעיהואסיוןנולו.הספרשלניותר
לשדהיוצאאלאנרטט,ואינומתאפקאינוהוא

להקבילמושטותזרועותיו ;גדולהבקריאההשירה

האהבה,לשערימופנההרועדגופו ,הערבפניאת

- :חדשערבשללכיסופיוונמהגאה,עייף,
אין·לפרפרכפותיומקוצץחוזרהוא.""

קדושה, ,שעריךפתחי/ .ךילרגלאונים

בכפך,שערואספי/ ".הבאאלראשךהרכיני

מבטיך"/בשירישניהו

 ) 43עמ'סיון.א.("תשונה"
- :הלאהוכן

הדרך/עםשקקתירחב,מפתנך, לא"."

תךיערפלאמדברי;אלכנערומטול,לתמים

 • nוגבךייגעשערך/יצאתיכיל,דךןנכנסתי

 .) 37עמ'סיוד'א. ,"בחר"(

הואהתשוקה.שלהאיוםללחץנכנעסיוןאולם

משבובעקבותגזולהשבוהתבערהכינכנע

שיעווסיךןהאישלשבירתמקנהזועובדהחברתי.

הטרא-הצעקהסיון.המשוררמזמותהנובעקומה

ואשכח ,ואשכחארכןהכחלאל("ואני :גית

 .גרדיאמיאושנובעתאיבה"תשונה") "ואשכח.

המעסיקהלדידו,-יותרעמוקהבבעהישקועסיוד

הסדרכלאתמנעירההאהבה ;אישיותוכלאת

אשוירקרק,אחזענףאףממנושישארמבליהזה,

סובל.עולםשלהסודאתיראה

הרבהמבטיחגזולהשירת-תחושהשלזהניצן

אמתמהבעתונהנהצביעותהשונאאדםלכל

האיררםיוהיופיזן,אמתעובדתגזולה.אישית

מסריימים.תימטייםפגמיםעללדדיימחפיםהזה,

שירתהסבה.אתלמגרעשויהזויוקדתאשאולם

 ;האהבהמשמערתאתלאפססופההבוערתהאהבה
סירן,שלהאחרוןהשירתרםרעםהקובץ,תוםעם

תופעההיפוך-פרריזיסטי,בתופעהנוכחיםאבר

שהוא,האמהות,בכנפיאירוסיסימבוליזםשל

וחזרהאהבה,שלעליונההתגלותחיפושאמנם,

 :ר i:בנתהראשית,אל
סדיניה~בצחורערוגה ;המטה.עוד"נותרה'

וביניהם /לבגודיוכלושלאכתלים,וארבעה

דומם,תמתיןוהיא /עיניהיודעותשכלהאם,

 1מבדד"אשובעדי
 ) 45עמ'הקץי,קרונות(מסע

להתגשמות-בסער-העליוןהשלבאלערלההוא

קים.וי"השדותלפנות,לאןעוזלואידהאהבה.

לכת-החזרההאם,רקנשארהמקומות".אפסעז

תפקדיהממלאהמקלטהחזר,הואלחדר.לים,

סוין.שלבפיוטואיררטיתפונקצהיואףחשוב

אקסקלוסיבית,להסתגרותהופכתהמינפהפנהי

העולםתופעותכלאתויותריותרהמרחיקה

ההכוונהאתגםלחסללבסוף,ועתידה,החיצון,
 .וינבליחוןהסבההגדולה,התחושתית

זן,אזירהשריפההאם :לשאולמותרורק

סיון,אריהשירתלקץתביאזות~קולוסאלשקיעה

הפביקסויפרחעילהשמאפורלמוקזתהיהאו

ןהנהדרתהתחושתיתשירתושל
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 . .לדרךאו'צשלושה . 5
ןt .הואלנתיבונסהאחדוכל ,לדדךיצאושלושה

 ·'עודרשאפאיזהמלךדרךעלעילהמהםמי
מבסחייםשלושתם :וודאיאחדדבראולםלדעת.

ים,כנשולושתםהרבה,מספקיםשלושתםהרבה,

 •מאדוחייםסובים
שר;חהואןבשירה-העבריתהקובץמחדשמה

מהלו-מנחיתושובהמודרני,לפיוסחדשיםשלבים

שלוהשיגרתיותהקלאסיציזםראשיעלנוספתמה

והואהיום,מקובלותמדרכיםמתרחקהוא ..שירתנו

זוהיהמחר.אתמחפשגםאוליהאמת,אתמחפש

-להודותושיהמלה,מובןבמלואחלוציתיצירה
מהותועלהצבעהתוךכיאםבסיפוק,כך'על

זדו<ע,כאמור,שהיאהאינדיבידואלית,האישית,

שלוiס.!מקום,מכלו.זליצירההמסגרתוגםהתוכן
בהיכליאהמקוםלעצמםיצרוהצעיריםהמשוררים

 .החדשההעב;רית ·השירה
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