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המודרנייםהמשורריםשל
לעומת-40וה-30הבשנות
התחייהדורמשורריגישת

שלונסקיאברהםשללמותושניםעשרבמלאות

הגרוניאברהם

בנועמקההנוףתפיסתפיעל .הנוףבאמצעותעהולםאתהכירחונכתי'שירתושעלהדור'
משוררי .הנסתרובקסמיהגנלהבקסמיכולולנושנתגלהעולם-החדשההעולםהרגשת

ציוניתבחינהחיתהזאת'כיהרעיוןאתהבעתיאחתולאנוף,משורריכולםכמעטהיודורי
שומההמולדתאדמתאתלאהובכדיומשומם.ריקהעולםהיהזהבלישירית.וביחנה

 .עליהדורכותשרגלינואותה'חומדותשעינינומקוםבכל-בכללהאדמהאתלהכירעלינו
 17פעולים,ספריתיבלו,שלונקסי","שיותיפכמן,יעקב

זהדווקאלארביאליק.כמרבן,היה,התחייהדורשלהמופתשוררמ
עשוי"בשדה"כיבשדה.הציוניהשיראתתרנ"דבשנתשחיבר

צררךאיןכמדרמה,כך,על-מתחיליםלמשורריםדגםלהפךההי
זהמעיןשירינוסחלהמשיךהיכולתכיצדאולםהדיבור.אתלהכביר

שלשירוהדיבור.אתלהרחיבאולי.כדאי.כךעל-בשירתנולמהפכהדווקאגרם
שלה"ביאליקאי"שירוהואמוכרפחות .כאןלהביאוצררךואיןומוכריזרעביאליק
עלאשרלאב 9~רינו ?iב:היהודיתהגימנסיהתלמידתער"ר,משנת-16הבןהנער,
 :להלןכן,עלאביאר,הדנייפר.חרף

הדנייפרחוףעל

1 
עיר'מהמייתאניוחקו

הנהולאצוחהלהכית
 ...וטובאכןהואיורזךכה
הד(ייפוהאויפהמה

מהטהו!
יאחשת-בדךא ...בלכהס-הס

הדממה,אתכןאותרפיעיש,

 :דלנייפוהיאדוברהליאכו
הימה!"דניים,לשומי,בוכת"שא
לושותקשיתקת-גואוהךא

-עונהויאנוהנדיים
לציפורי-ווםהאומקשיבהן

וןiה.ציף-ציף,לשירן
זו'עדנתוסחוףאני'וגס

 ...לשירהדםוקהשבית
שיות-הדודוםליבישט-שט

 ...היסרהעלאונוכי
עוף mמגיבהיצופוי·וןו

 ...מלעה ...להאהמתרחתוק
חיי·ריקים~סודליבי,לו
 ...עלהפעםךאהאוגס

נחליביאףדומם,הדניים
 ...וקמטנותמשאןו·עיו

הוי-אנישאוףלדגלוות
 ... ! mהשאננריסיס

II 
עבשכןבדודעלסלע
 ;לפיאםרעושנהוחוףלע
וחגיו:ניקקכיוסאלפלצ

 ...דומםכלוועהלום
רדאלפלויליללבתלע
m הביאאותוגה..• 

לבדעומדאנכויושוב
 .אכביסדועםמדובתד

הגלדניהרוחיולל
 .•.דמומהלשירההלתכדו

 !זודנייםהוי !נהו·זויםהיו'
 !יעפתךהדוכללילא
מזור'הוילךשירילוק
 ••.המייתךליחוה

 ,יאלםזועלסאותה,

ללביב'זואתהגם
 ..•דוםלקהרוחומנשבה

 ...תיבאהרוחומה
משתכפותחרישותצופירות

 •..בדומיהמקוננות
זאתלרוחלוהלימה

 ... ! !הנכויהאבוץ
הסמלתחשותהחוףדילע

הנודמות, mעוב

-חסליביועוד,לויבי
 !דאמותעללימה ,הוי

כוכבי·הדו,כוכבים,לילגס
 ... !ללביבכןמחומההיו

 •.•סדופלוטממיתק'האולילוא
 ...כוכבי!פהלאפה,לא

הגל,עלישןוחווק
 ...ועוש·שאוגהדנייפו
סהו·עלאוגן·יוח
 ...לועוגבימקתלס

דל!בן·חווגלך,"הבזו-
קטן!"יהדויהבח

וגל,גללעוגמצטחק,
 •..מבטסליונורא

לבדעומדאנוכיושוב
 ...עורירישעיפיםתפוש

-רדליל·אליליתלבעל
 !שיריעגוםלומה

111 
גלייירעשו!תום,הדניים
-הספלוטיםלבןקוצף

 ...ומאייםמתרגזהדניים
שחוו·כנפייםשטןוכאליו
 ...עסות·אשעםבאיוד

 . ..געושהדנייפו
 . ..עגוםהדנייפו

היקוםכלכילך'נדמה
 . ..שחוו·כנפייםבצעומשתתף
 . ..שמייםשמי-קדרותעטפוי

וום!תכלתאי
יהוסהדנייםגועש'הדניים

 ...ומאייםבךמתקלס

30 

העברית,בשירההמרדרניסטייםהמשורריםמראשיכאחדלימיםשנודעהזה,הנער
מרשלהעבריתבגמנסיהתלמידהשירחיבורבעתהיהוהארבעים,השלושיםבשנות

בשנתלאב 9~רינו ?iב:שיצא"שביבים",ספררתיבקובץהתפרסםהשיר .כהןי'פ'
ניתןהפנימיהשערגביעלהגמנסיה".ירכלחגליוםהנכבדלמנהלנו"מוקדשתרע"ז,

הואשלירנסקיאברהםחתרםהשירעלהתרע"ר.כסלוכ"ד :הקובץהכנתתאריךגם
שלרנסקי.אברהם
בשיריושלרנסקייעמודלאשלעולםכפיהזרהנהרמולברדדעומדהיהודיהנער

הלאוויםשררתבעקבותרקלומרהואיכול ,, !יפעתךהרזכללי"לא .המרדרניסטיים
כרחי/לאטיפחה,קומתכןידילאשבולים. .עצבונןידי"לא :ב"בשדה"ביאליקשל

ולהלי"מהוגר.'תפילתי"לא ...זעיתירסיסילא / / ;אצברנראנילאבזה'פיזרתי
"ולא :ולהלן"בשדה'.'בעקבותההולךהנערשואל-הנכריה"באץר /הזאתלרוח

שלירנסקי ,הואללבבו.הדנייפר,עלשם.מוזרהכלכיסוד'.'פולטממתיק.הואלי
העולם.למלחמתקודם"הרצליה','בגמנסיהבארץ,אחתשנהעשהכברהצעיר,
שלהספרותיבקובץלאמשיריו,לפרסםממשיךהיההמלחמהפרצהואלמלא
שכנהאשרהגמנסיהשלהשונותהמחלקותבעלוניאלאלאב, 9~רינו ?iב:הגמנסיה

 .התרע"דבשנתשלישיתמחלקהשלהשחרות"ב"טלשעשהכפיביפו,ההםבימים
שלפנימיתהנטייהגםחברוהלאומי'הגדול'המשוררשלהשיריהמופתשאלמכאן'

העולםשבלב.העצבאתמשקףהעגוםהשיר .חייובסירןרגםהצעירהמשורר
הדנייפראתמרעיששחרר-כנפייםשטןשבראלילי'לעולם .בעיניו .הופךהמחשיך

ומאיים.הקטן"ב"יהרדימתקלסהאחרוןרזה .כנגזר
שמאחוריוהביאליקאי.השיריהדגםעפ"ינכתבהדנייפר"חרף"עלהשיריםמחזור

מספרהמשוררופנימית.חיצוניתנתרנה,מציאותלשחזרצריךהשירכיהתפיסה.
מנסההוא .ברדדסלעמול .החרףעלארהעירמןהרחקסירה'על :שרריהואהיכן

להרגשתרעדשלווהוהרגשתהנוףעםהזדהותלמןרגשותיו.אתבמזריק,להביע.
חינםהריאלייםהתיאוריםאמנם .במישריןמעוצבתהאוויר .ועלבוןזרות .ניכור
לךאלהיהודי.אתה,משמעי.חדהואהשירשלהמסראךסמלייםלציוריםבסיס

אני.האישי.האניגםהשירמןנעדרלאפה.איננושלךמקומךזרים.מנרפיליהנות
למצער,אר,מבקשהעבריתהשירהפניאתלחדשאני.אני'.'שואף"לגדולות
ביאליק.שירתעםאליושהגעיהממקרםלהמשיכה

שלונקסיביאליק

האחרתהשמשאתלכתף

אדמתעלדווקאלכתובצררךאיןפיכמן,יעקבשלמדבריובמובאהשהבאתיכפי
רמהבכלל'.'האדמהאת"להכירנחץראליה.האהבהאתלהביעכדיארץ-ישראל

שרגלינוארתה.חומדותשעינינומקרם"ככל :פיכמןבעיניכשדה""אתשמכשיר
 :ציונייםשיריםלשירמיעטעצמוביאליקיכהדבר'אתלהדגישנחץר ,, .עליהדורכות

למולדתשיריםלייחדלצורךמעברהרכהחרגיהשירנוחרמולדת.שירי
העולםאתהכירופעלחיכרהדורכי .פיכמןתחושתנכרנהאךהגיארגראפית.

הטבעחוגגיםטשרניחובסקיאצלגםאלאקיאליבבשירירקלאהנוף.באמצעות
לומרצריךאיןהטבע.גאוןעלגבעממרומיהאניומביטצרפהכהןיעקבאצל .ונופיו

וארץ,שמייםעלמתרפקתבעולם,השרהאנינפשמתדבקתעצמופיכמןאצלכי
בעיקר,אךהשנה,מערנותעונהבכלוםיהמשערתשעהבכלרעביםרוחעםשטה

הארץנוףואההיכן :אכזרמוסרעלמקרנןשמערנרביץרדוד .השמשלאור .כמרבן
.לאקצנלסרןיצחקזאת,לערמת ...ננואיוהואעדיוובבראואליונכסףשכההנפלאה,

 .בלינוכךכלארתההואיודעשהריאליה,ישאנלףגםחדשבהמוצאהיה
 /העמקים,פרחיםמלאומתי /השחקים,טהרוומתי /הגשם,ניתךמתיידועאני
("מולדת") ...גבעייהםאתופתחוטלשותמתי
דעתו .הירוקבעולםגםאלאלרובביפהפיותרקלאהעזמבטואתנועץשניאורזלמן
עםאחדלהיותאזרם.פרגיםשדהשלליבולבאלפורץשהואעדמתקררתאיננה
באפירירןהקיץכליושבתארצואתרואהשטיינברגיעקבפרחי-להב.רעםשמש

נשכחים,כמעט ,הרבהמשורריםהדרךובצדי .יסרריםפנימסתירזמרתהויפיהתכלת
בלילא .רהריאליתהחזריההארץעללבםהמייתשפכרהרבה,רעםמעטשאם

צחיחותמולושלגיהונחליהיערותיהעלשלעבר.החורגתהמולדתנרפיביןהשוואה
 .רחלשואלתמעולם"הדבריםהיולא"ואולי .עדייןהדלההעניה,מסינית. nההארץ
אוזנואתמלטףרחוקםייערות-אורנרעשכפשוטה.מציאותמלהיותנפלאההכנרת

ארצהבאהואבשירה.הדרךלראשיתורעושלרנסקישלדרדרבן .למדןיצחקשל
פהמשמשגרינברגצביאוריירושלים,למרגלותהאחרת'.'השמשמשאאת"לכתף

גלעדנעשההחיהגרףהבחורים.עלומיאתשורףהשרב .בישימוןענייםלפועלים
 .מחורבנההמתעוררתלארץ

 42מס' , 77עתון



פיבמןשלוה"אנך"שלונסקישלז"דוי"

עודבאמתחתו .התחייהשלהזההעזבזרםלהיסחףשלאיכולאינושלונסקיונדהם
u בהיותושכתבהזה,הצרורמן "ב"השילוחפורסמהשדוגמתםביאליקאיים,ירים
בעולם.חיתהמהפכהבינתיים,אך, .לאב 9רינו i2?1"ב~גמנסיהכתלמיד , 17-16:ן
u בארץ·כאןמשכבר.הנוסחבאותוולכתובלהוסיףאפשרכיצדפרצה.חדשהירה,

שראיננוביאליקהחלוצית.המהפכההעם.בחיימהפכההתחוללהבהשגםשואל,
אתלכתובהיהיכולהוא .לאומימשוררלהיותמנתעלהעכשיוועלהכאןנל

i ביןמתחבטעדייןשלונסקישלו.דורואתולהלהיבבארוסהמדבר""מתיפואמה
חלוץלאבושאין(תרפ"ד),דריהראשוןבספרוביטויואתמוצאאחדנוסח .רסחים:

 .השלישיתהעליהתקופתשלההרגשהתמציתלמסורהואמבקשאךגלבעו,ליא
המשוררמבקשכאן .האחרונה"ו"הברית"צרעת"בו:דרמטיותפואמותשתי

עצמועםהשלםהאדםלדמותכניגודבצרעתההמתפלשתהאיוביותאתלהעמיד
האז,וןאך .זהביכוריובספרהצעירהמשוררהפגיןגדוללשוניכישרון .אלוהיועום
תעתועים. .הלשוןבטוהרפגימההפרזה.רליסורים.לסבלהאמינולא

לשנת'התקופה'-המימסדיהעתכתבשלהביקורתבמדורפיוסםפיכמןעיקב
לצייןמבלי"דרי"בעלעםנוקבחשבוןעורךהואשבהאנך,בשםמסה-תרפ"ה

שפתחמאירי'האביגדורעםבעקיפין'מתפלמס,הואמעטלא .הנמעןשםאת
מופניםהחיציםאךזקנים,לביןצעירים'ביןישןלביןחדשביןהספרותיתבמלחמה

לפרסםהיסס"מעברות",כעורךפיכמן'אשרזההצעיר.שלונסקישללעברוגם
העליונה.האוטוריטהמןכתב·הסכמהלצעיריינתןבטרםמשיריו

התחייהדורשלהביקורתעקרונותאתהמשקפתהזאת,המסהשלפרקיהבשלושת
הכותבירידה.שלכשלבההווהשירתמוצגתהספרותיות,השגותיהםתמציתואת

 ,היציבותכסמל-געגועיםמתוךמוצגהעבר .בשאט·נפשאובכאב·לבבהמטפל
הזמן.במנתןעומדושהתקדשווהנורמותהנכונותהגישות

אשרזוהליריקה.היאהלאהשירה,גברתשלערכהירידתעלהמבקרקובלתחילה
הרגעיםאת"תפסהואשרהאדם"נשמתשלהכי·אינטימייםחייהאת"הביעה

שלמים".חייםמצטמצמיםשבהםהגדולים,הרגעיםאותםהנצחיים,
ביאליקנוסחאמיתיים,חידושיםביןההבחנהאתומעמידבחידושיםדןהואאח"כ
"מזקקיםביאליקנוסחחידושים .ההווהזמןבנימדומיםחידושיםלביןבזמנו,

מוסיקליותאחרימלודיות,אחרינמשכיםואינםכאחד,והתוכןהצורהאתומטפחים
מכאן .בני·הזמןשלאלהכןלאתיבות·זמרה".שלמוסיקליות-שטחית ,קלילה
"לחיותהצמצום.ואתהגיבושאתמעמידהואהחשוד.מולוהשפעלעניךהואעובר
שנכתבוומליםחרוזיםבעיניוחשודים .הפיכמניתהסיסמאזו ,, !מעטולשירהרבה
הצורהעלהשקידה .תקופהסיכומי ,גדולים""רגעיםמכוחולאהוירטואוזירתבכוח
מכווניםכאן .תרבותחוסרמולתרבותכהצגתהיאעין,למראיתהרישול,מול

עוברמכאן .בני·הזמןהמודרניסטיםלעצמםשהתירוחפשיההחרוזכלפיהדברים
רב,נפשיעושרתוכהאלשספגהאמיתית,לירית"יצירה .וכובדקלותלעניךפיכמן
כידוע,רשלונסקי,קלות".מתוךנוצריםשטחיים'קופלטים'"רק .קלות"פריאינה

ומיעוטהכובדכלפיהפ.כנהכמיןיתרה.בקלותשיריואתיוצרשהואפנים,העמיד
 .האחרשבמחנההיצירה

 :אך .לחלוקהיהאי·אפשרוירח"גדולהו"אימה"דרי"בעלאצלהמצריכשירוןעל
"ידעווחבריוביאליקכשרונו".כלפיהאמןמצדיראת·הככרדקודם·כללנו"חשוב
יכולתשלהמקסימוםאתמתוכולהוציא-בולשלוטכשדרנם,את'לבלרם'

אל .בעליהןעושרכלאתהאוצרותושלמותמועטותביצירותהתרכזות .יצירתית"
שלמים"."והייתם :פיכמןבעינימאדהחשובהציווי,באאלהכל
אואצ"גהואמלנא"ר"טררוירח"גדולה"אימהבעלאל :בדבריויותרכיווןמיאל

היאקלהמלאכה" .רהירצא·דרפןוהפרץהקרעאתבגנותוו"דוי""הונולולו"לבעל
דברים,הידמתחתולהוציארנגוע·אלוהיםופצועקרוע"להיות-טען-מאד"

פנימילכטחוןהעדותהיאצררה"של"שלמותכי .העומד"עלבהםמרובהשהפרץו
-)ערד--( ,שלההמיוחדיםהלשוןלתנאיהודרתהעברית,ש"השירהגם,מה .ולכוח
צריךואיןשכיארד,זלמןגםכתבזוברוח .צררה"שלגמורמכיבושמאדרחוקה
'השילוח'.עורךקלרזנר, :לומר
אצ"גאצלהמשקלבכבליכזלזולכביכול,שנראה,מהכיכבר,אנויודעיםהיום
פיכמןאךאמיתית.השתחררותמאשרלתקופהשפתייםמסיותרהיהשלונסקיואצל
הואכאשריפה-טועןהוא-החופשי""החרוז .כךעלאותםלייסרלנכוןרואה
ופגומי·מררשלי·משקלשיריםשלשלמים"ספריםבכתיבתולאפנימיבהכרחכדרך
 .חרוז"

הישימוןלביןהאדםבין

הפואמהבז'אנרכוחוניסהערדשלונסקי .הרצויהרושםאתעוררלא"דרי"הספר
 .מפרסםהואאיןהחדשההפואמהאתאךליריקה,גםכותבשהואעםהדרמטית

בחטיבותחתךכמיןשהוא(תרפ"ז),"בגלגל"הספרבתרךנבלעתזודרמטיתפואמה
גלבועהשערנכבדמקוםתופסהאלההחטיבותביןהשירית.יצירתושלשוכרת

רקעעלהנוףלביןהאדםביןהמפגש .האדמהולכרףהעמלהאדםלכרףהמוקדש
רסןלהטילהמדבריותאלבאהאדם .מלחמתיאופיבעלהואבחולותהנבניתהעיר

הבתיםמדברירתם.הפרתנקמתלנקרםומבקשיםמתקוממיםהחולות .ולשלוט
מלט")מיניאפורה"את(האוחזתידומטההאני .כאגרופיםהחולותעלרובצים

בסיורהכברהמופיעזה,.יסודשלונסקיויפתחיחזורלימיםמצווה.כבמלחמת
בסיורהפסים".כתונתכשרה,אמאהלבישיני,"במסתיימתאשרזועמל,המפורסמת

המקבלהחקלאילביןודבירהיכליםארמונות,בעליביןספרותימאבקגםמתחוללזר
וכאדמהבאדםמכיםקץללאושרבצמאהאדמה.להשבחתבקרגללימטחבאהבה

 .המטרבראעד

האדםלביןהשממהביןאוהשוממההארץלביןהאדםביןשביחסיםהקרביביסוד
השיימוןמולהחלוציתבפואמהשימושוערשהשלונסקיחוזר ,לרסנההבא

לעצמו,כספרארדראתהואףתר"ץ,הימים','באלהבספררנכללהאשר(תרפ"ט),
איירבחודשמותר,לפניספוריםימיםהמשורר,ע"ילדפוסוהרגשנערךשתוכנן,
מררנה,חשיבותהזהלספרנודעתהספרותבתולדות .בתשל"ד)יצא(הספרתשל"ג
הישימון""מולהפואמהמשקפתאחדמצדמספקת.לבתשומתלההוקדשהשטרם

בכךבראשם,וביאליקהתחייה,דורבמשורריהמודרנייםהמשורריםשלהמרדאת
 ;מדברמתיהביאליקאיתבפואמהמסויימיםאלמנטיםעלפאררדיהמהורהשהיא
לנתןכגוןתקופה,באותההצעיריםלמשורריםאתגרמשמשתהיאשניומצד

כחוץ.בכרכביםאלתרמן
בדרךגםהשתקףהתחומיםבכלהמודרנייםהצעיריםהמשורריםשלהקרביהאופי

משתלשלתהיאאףהקירבהבשירתם.הארץכרףהפנמתעלהמאבקעםהתמודדותם
הזיתעץמסמלבחוץ')'כוכבים(בקובץאלתרמןשלהזית"ב"עץ .קרבהשורשמן

הקיץשלהמסמאיםהבקריםבארדהנאבקיםאתכקרב"מנוגהםנסוג"לאאשר
מהנקמה.מזימותורבכקדמוניהאדמהחרוןמוצגהאש"וב"מעררמיהישראלי,

השיריתביצירהמרשימהבצררהמרמששלרנסקיאצלכאפשרותשהוצג
האלתרמנית.

המרדדיםעלקשהחיתהוהכללות,הפשטותשירתלאחרההררי'ואלהנוףאלהשיבה
חיתהזועצמו.בפנידירןמחייבתוהיאוממשיכיהם,התחייהדורשלבפואטיקה

היהאלהלתהליכיםבמקבילאולםהעכשיו.ואלהכאןאלשוכרת,בדרכיםשיבה,
מכאן.ראלתרמןמכאןאצ"גפוליטית.שירהשלהז'אנראתשחידשמודרניסטיזרם

 ,אנטי·מימסדיתשירהההורה.בשירתומסתמנתהולכתזהזרםשלהתעורררת·מה
 • .ממששלעקבותתשאיראםלקבועעדייןקשהאשר
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