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ספקן "· ..בשיריםלאאםימים,להתמיק"במה

ישפיועלגםאלהדבריםלומראפשראם

שיריםפירושיעשוייםאולי ,אבל ;שירים

השמורהמתיקותבארחהלזברתלקרואעייסל

(מופיעהררביץיאירמאתאניב""שירנשירים.

שרקיעים'נעיר j ] 1966 ['סלרירד'שידירבקבצי

שברהאופןעלשירגםשהוא ,)] 1968 [איד'לה

נרוישחרכמהברישבשירים,ימיםממתיקים

דכיעדיומרניתאינהחרכמתראולםכסילות.

אלאומייגעת,אטומהאינהוכסילותולשעמם,

הללוהתברברתשתיומקשטת.מרנינהליצנית,

רהבה, •נדירצירופןואילות, iהשכיחמןאינן

הסכנותשתיארונותכזהשירשללפרשןדווקא

שרטהולאדירחכםלהיותיכולאיברשהרי-

שבעיקרר ?jעשיגםמה •אמיתימשרורכמר-דיו

 ,הררביץיאירשלאחריםכבשיריםכאן,ניתן
והואהשוררת")שבידלמי("בלדההשוררת""ביד

 .)"הדגא"(כללבמילים"אר iית"לאמשהר

 •••לקישוטכסילראיזלחכמהקץאיז
הפילים")"אל(אלתרמן,

מקשהטיבושמעצםשירלפנינודבר,שלכללו

ראםארתה.מייתרואולימלאכת-פירושו,על

הזאת,המעקשיםבדרךאתיללכתהקרואמבקש

מערוות.שהיאלספקותגםערשיהאהזידמן

שעשוילמהבניגודאךאביב","שירנקראהשיר

לזהותאפשרותכאןאידזרמכותרתלהשתמע

שהשירהנוקרלעולםבאשנהערבתבאיזו
אבלארד,מרצףקיץיוםלהיותהואיכולמתאר.

רקאוליקיימיםשבר,שמש"מלאיה"דליים
להיותהואיכולהשיר.גיבורשלבמחשתבו

שאידלציפורכאןמסבירירמטרבשהריגשרם,יום

אבל"זרם-מים".הםהשמייםאלאבנמצאשמיים

יתכן ;כבטחוןלקבועאפשראיזהדברגם

(ראהבעלמאקנטרניטיעוןאלאכאןשאיד

הניאהכרתותשלשרןלהנידישלכןלהלן).

מחדשנולדיםשבהשנהעונתארתהעלמררה

למשלכמושירים,בהרבהוהלבוהאהבההעולם

האביב"הולדת".גלבע-אמירשלהנפלאבשיור

רגשות,המעורראובייקטיבימשהואיברכאן

אתלתפוסישאוניברסלית.קונבנציהלאואף

ככינויכמטאפררה,הכרתותשכלשרןה"אביב"

נתפ·אשרסובייקטיבית,אישית,אביבלהרגשת

שקםמסוייםלאדםמארדספציפיבאופןסת

מוסברבלתיבאופןמאושרחשוהואבברקו

סיבהבכלאראקלימיתסיבהבשרםתלויובלתי

שאפ·מצב-רוח,המעצב,'שירכןאם ,זהראחרת.

שלוה'אביבירת'ואתהתרחשותואתלנמקשר

הזבדרמההרגשהמסבירשברבאופןרקאולי

 :מילדא.א.האנגליהמשוררשלהפרתה

 /שמיםברחבי /פורחענןלהיותטוב
ענןהשואלמה /שמחוהואעליזהוא

 •..פורח

ליתראר ,הראשוןבביתממששלהתבוננות

עדלנרתגלה /השירשלהראשונהבשררהדיוק

פרוחענןב'אותו'השירשלענינושאכןמהרה

מפסוקמדויקתכמעטציטטההיאזושררה •עצמו

(כדרכםהנביאמוכיחשבו ) 4 ,'ר(הרשע,בספר

לסמוךשאידבם 1טעלישראלאתנביאים)של

אעשה"מה :ימיםמאריושאיברחסדםעלעליו,

ןנעכוחסדכםיהודהלךאעשהומהאפריםלך

ספקבלי '.'ולוהםיכשמלטכורקוב

263 



אצומהתדוקבאפילוזו(ואוליבשירפועלת
מעידכלומר,המקראי,הפסוקשלמשמעותושלו)

אלאאינובשירהמתוארכלשאכןמראשהדועה

שלן iשיגיעליה,לסמוךשאידשמחהחולף,חסד
השירשלעניינועיקראבלמנזשות.בלארגע,
שמחתהזה,החולףהחסדשלשבחודווקאהוא

בשירהציטטהמטעימהזאתמבחינה .התרחשותו

למעשה, ;המקוריבפסוקכללקייםשאינומשהו
משמעותילהיפוךלפסוק.בניגודשעומדמהשו

הניצולדרכיבתחוםאחרותתופעותנלוותזה
את'מזיז'הורביץהמקראי.הפסוקשלהלשוני

הופעתןסדראתומשנההמקוריממקומןהמלים

כטל"משכים-הולך"משכים"כטל(במקום
דימויהואהצירוףכלהמקראבלשוןהולך").

השירלשוןפיעל ;ונעלם)המשכים(כטלאחד

ש'מש-מיואילוהדימויבתחוםהטלרקנשאר

שלאפשריתאחתהבנהפיעלו'הולך;כים'
אוהטל,עםמוקדםשקםיומטובהואזו,שורה

אשר"הולך",המלההטל.כמרוצחרענןשהוא
(טלבמקצתמוזרמשהובהישהמקראיבפסוק

בשירבאהנעלם),טלשלבמשמעות-הולך
'הולך :מדוברתבעבריתלהשישבמשמעותגם
השורהמבטאתזוהבנהפיעל .)'ול('מצליחלו'

רענןהכלשבוביוםאדםשלהרגשההראשונה
המליםו'הולך'.כטל''משכיםהכלומצליח,

אוטו·למעידזוכות"הולך","כטל","משכים",
לשירמשמעויות'מעבירה'מהןאחתוכלנומיה
בבקרמוקדמת,ברעננותשקשורמהכלכולו.

ההתרחשויותכלאתצובעב"הולך",מטלל,

-כולוהצירוףהשיר.שלובלשוןשבמציאות
שקישר(לפניהשירבראשבופוגששהקורא

עומד-נפרדובביתאחר),דברלכלאותו

במפורשמתקשראינואחדשמצדבאופןלעצמו

אותולקשראפשרשניומצדבשיר,פרטלשום

שאפשרהשורה,שבו.ודברדברלכלכמעט

דלייםיומטוב"חפרכיצדכמתארתאותהלתפוס

וכיצדשר"פור 1צשומע"היהכיצדעפר",מלאי

גםמתארתנהדר'יוםאותולוהתרחשבכלל
כולוהשיראתלקרואישפיושעלהאופןאת

חיתההשירשלהשניהביתאלצורפה(אילו
ונשאוהלךשהשכיםיומטובאתקומתארת

לבדהעודמתכשהיאכאן,כןלאאךדליים,
מעיןהואהולך"כטל"משכיםהשיר).בראש
כמיד •השירשלמשנהכותרתנושא,הצהרת
מהווהמוסיקליתיצירהשלבפתחהרשוםמפתח
אתהקובערוח"מצב"מפתחמעידזאתשורה

מהכלאתומאפייןהשירשלהכלליתנימתו
אחרותלשורותהשורהשלזיקתה •בושמתרחש

שניתןממהיותרהרבהועשירההדוקהבשיר

זאת,מבחינהכלשהו.ישירניסוחפיעללזהות
משמעויות,ריחוףעלההישענותמבחינתדהיינו

רופפות·זיקותועלההקשרמכוחהשתמעויותעל

שורהשלהתקשרותהאופןכמובןאיןמתחמקות
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יאירבשירתולאאביב"ב"שירלאדופןיוצאזו
בכלל.הורביץ

לכמהאופייניהמקראילפסוקכאןשאירעמה
אחרת.מבחינהגםשבשירלשוןשימושיוכמה

שלהנכבדיםההיכרסימנינשמריםאחדמצד
הןפיהעלנהפכתהיאשנימצדהמליצה,

פך·פוחחיםללשוןשהפכהבזהוהןבמשמעותה

שתיבידכמוהסגנון'רמותשתיבידטית.

'עודףאוהמשמעות''עודףנוצרהמשמעויות,

גםהורביץנוהגכזהבאופןהשיר.שלמצב-הרוח'

שלת iבמק~בלאולמדינמוכיםיומיומייםבניבים
משחקיםמופיעיםהשירבכלמלים.ואוצרתחביר

אחדהבנהמאופןהמעברהזה.מהסוג~ילוליים

תורםלחברתהאחתניסוחמרמתאולמשנהו
המעב·השיר.שלהמיוחדלאפקטמכרעתתרומה

קליםאלאדראסטייםאינםהעיוותיםאווים
 .ומעלי-חיוךטבעייםהםולכןומעודנים

לסוגדוגמההםהשיר'גיבורי'שלשמותיהם
הכלליתמשמערתוכאלה.מעבריםשלאחר
השםאתהקוראשכללכךמביאההשירשל

לו,שבאהטוביוםהעלמידחושבירמטוב

זהנעבידדברששוםספקאידבשיר.זה,לאיש

שירמ·ספקשוםאידגםאבלבשיררמאבלא
זיהוי-לא"יום-טוב.כלשהםבאופניםהואטוב

האישאתלתפוסשאפשרלכךמביאזהזיהוי
מצבשלכגילוםהיוםאתאוהיוםשלכהאנשה

יומטוב.לאישבלעדיבאופןהשיירהפרטיהרוח
מהניסוחעולהיותר,דקכיאםדומה,אפקט

המטבעשלהחילוף ·"רשרופיצשומע"היה
כמעטהואשר"ב"ציפררשרה""ציפורהתיקני

מא.דמחוכםמשהוברישאךמורגש,בלתי

לראותהאפשרוהציפורירמטובבידהשיחה
שמותשניל"ציפור","ירמטרב"שבידכשיחה

שלגיבוריםכשמותהמצלצליםלמדי'רשמיים'
פרטית.בדיחה

בעיקרשעליויומטרבשלבמעשירעתהנסתכל

פשוטאדםהואשמופיעלאביב"."שירמספר

ולאפסחאוחנוכהאוסימנטובכמו(ירמטרב
שחפרברנשטיין),ארפנקסארהורביץכמו

קלספיגה.בורואולימיםתעלתכנראהלתומו,
אדםרקשהרידוקא,אינטלקטואלשאינולשער

בנאי·לעצמולומרמסוגלמטבעומתפלסףשאינו
 "!לחיותרוצה"אני-כךכלמדהימהביות
אירו·מודיפיקציותארמטפיזיותהסתיגויות(בלי

בתבונתואפילולפקפקמקוםישהסתםמןנידת).
ציפורעםמשוחחנבוןאישאיזהוכי :הפשוטה

מקוםשלידהעץענףעלכנראהיושבתאשר(זו

הדעות.לכלילדותמעשההואזהדברךעבודתו)
בידהדעתעלמאדמתקבלתהתאמהקיימת

מצבהגיבור,שלדמותוהמתוארות,הנסיבות
השיר.ושלשלותיקניתהבלתיולשונםרוחו
מהימנות.שלרבהבמידהאותםמעצבהשיר

בהקשרנתפסתהציפורעםהאיששיחתאפילו

) 
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ז

שאיןלילדיםבמעשיהועופותחיותכשיחתזה

שבוראילמרותשלה,באותנטיותמפקפקאיש

חוקיהמבחינתשסבירמהא.תהולמתהיאאין

הריאלית.המציאותשל

שליחסואתמתארהשירשלהשניה::י.ית

ביתישתוארו.בנסיבותשמסביבולעולםיומטוב

("פסי·ת iגליששלמחשבתמלאכתעשוי iזד

מאפשרתהביתבשורותהמשפטיםחלוקתחרת").

תפיסותשתישהןויפות,שלמותקריאותשתי

תחבירןלפיהשורותקריאתהזה.היחסשל

מלאידלייםונשאחפר"יומטוב-הגלויהרשמי,
לעצמושמש,מלאידלייםחשבלתומועפר,

שלעירובעלמורה-לחיות"רוצהאני :אמר

מסרח·התםיומטובוהסובייקטיבי.האובייקטיבי

העפרדליינילחשובטועהאביבית,משמחהרו

ההתלהבותומכאןשמש,דלייהםנושאשהוא

(יומטובמלאכתואתעושההואשבההגדולה

למהט.").למטה ?היכןעד-רבבמרץ-שחפר

(נוסחרמה.באיגראעמיקתאביראלובחלפו

התלהבותשמרובב"שמיים"כןכלראשואחר,

אולםלחפור).העמיקכמהעדאפילויודעאינו

פיעל ,אחרבאופןגםזהביתלקרואאפשר

דלייםונשאחפר"יומטוב :תווושהחלוקת

שמשמלאידלייםחשב / ,לתומועפרמלאי

זובקריאהלחיות".רוצהאני :אמר /לצעמו,

הממשיהעולםבידברורהתיחומיםהפרדתנשמרת

שלתמימותוהגיבור.שלהפרטיתהרגשתולביד

כלתמימהאינהכן,לומראפשראםיומטוב,

הדאלעשותה)שישנמות(בפשטות,לתומוכן.

כלש"כןכלמשמחתשאינהבמלאכתוממשיך
-למטה"למטההיכןעדחפר("יומטובעצמה

אבלבאדמה).עמוק-עמוקתקועשהיה-כלומר,

במחשבות•ומלמלאבדעומונעאינוזהדבר

ב,יומטואחתגיוסהלפי •אורמלאידליי-דליים

טפשונית,תמימותומתוןשמחהשלשטותמתון

שניהגיוסהלפיבו.שאיןמהבעולמורואה

הוא •נבוןמשהו ,תמימותובעצם ,בונשמר

אבלהאובייקטיבי,העולםעלמעט"מצפצף"

ומורכבת.פיקחתמציאותתפיסתמתוןדווקא

הואמקום,מכלמתוחכם.משהוישבתמימותו

רוצה"אניהתרסה,שלבנימהאולימכריז,

אשרהדבריםכלגםכאןמתרמזים(ואזלחיות!"
מסוחררתאמירהזואםביןלחיות).לומפריעים
ממהיותרמפוכחתאמירהזואםביןמבושמת,

נאיביתנשמעתהיאעדייןראשון,ברגעשנראה

למדי.
"ציפורשלהמערערקולונשמעבדיוקכאן

לשמחהמסכיםאינואומנידשאינוקדלשר",

יומטוב,שלטפשית,כןועלמנומקת,הבלתי

שהואלציפוריומטובשבידהדו-שיחנפתחובזה

השיר.שלליבו

שבידהדו-ויכוח,דיוק,ליתראוהדו·שיח,

השטותמשיחותאחתמהווהלציפוריומטוב (!, 

 iמשהבספרות.לשמועשאפשרביותרהמחוכמות

הברווזשיחתהיאזהלדו·שיחברוחוקרוב

והזאב''פטרהרוסיתהילדיםבאגדתוהציפור

אומרת :פרוקופייב)סרגיע"יהולחנה(אשר

 :האגם)(שבאמצעלברווזהעץ)(מראשהציפור
לעוף".יודעאינןהרי ! ?אתהציפורמן"איזה

הרי ! ?אתציפורמן"איזו :הכרוזלהועונה

 "• ..לשחותיודעתאינן
שיהאבליציפורלהיותכביכולמתיימרהברווז

הואגבוה.להיותמתיימריומטובגםצידוק.לכן

הדבראידשלמעשהאףבעננים",וראשו"מתהלך

נשמש,לונראההאדמה,מןשהואעפר,כן.

יותראני"הריהציפורדבריאתבשמיים.שהיא

 nמאבהיית 1"ל :כןגםלנסחאפשרגבוה"
אבלאותן,מבינההייתיהעץ,עלכציפורגבוה,

באמת,פיגוראטיבי.בז~ופןרקגבוההריאתה

מנוסחיםהציפורדברי ."המאדהעלאתההרי

שגםיומטובשלהאפשריתלטענהכהתנגדות

טענותיהואתלשמיים".""עדושמח"גבוה"הוא

אנושייםמושגיםפיעלהציפורכביכולבונה

אםה'ציפורי'·לעולמהאותםמתאימהשהיא

חיףתה),(קרקעהציפורשלה'אדמה'הםהשמיים

אדמההיאיומטובשלשהאדמהלומריהאנכון
זה(מ'הגיון' ...שמייםשלאדמהולאאדמהשל

שמייםאם :דברשלהיפוכוגםכמובן,מת.רמז,

להיותיכולהאדמהאזכיאדמה·של·ציפור,הם

עובדותבשםטוענתהציפורשמיים·של·בן·אדם.)

תופסתשהיאמהננגד ,כביכולאובייקטיביות,

התחומיםערבובכנגד-אושבדמיון,כדברים

לסובייקטיבי.האובייקטיבישביד

הציפורמדבריבמיוחדנבהלאינויומטובאן

הזההאבסורדאבסורדית.בהעזהאותהומתקיף

כאןהמתארתהפיסקהידיעלביותרהובלט

למטההיכןעד"שחפריומטובמעשיאתדווקא

 :משונהעבריתהואהתיאורראשית, " ..•למטה
יומ·שלהקוטביהריחוקאתמבליטהואשנית,

האובייקטיבימצבו(מבחינתהשמייםמןטוב

 ,מתוארמצבושלישית, .באדמה)עמוקתקועהוא
למעלההיושבתהציפורשלראיהמזוויתכביכול,

אתמנסחתחיתהאדםבנילשוןידעה(שאילו

שאידכןכלעמוקחפר :כןבקירובהדב;כם
המלהיומטובלדברי .) ..•הבורקצהאתרואים

מלבדאובייקטיביתמשמעותמייצגתאינהשמיים

אווריריתכמהותשמייםגשם).(ביוםמיםזרם

כלו·אנושית.מילוליתהצמאההםושמחהתכולה

הרילציפור,יומטובאומרמתייהרת,לןמה :מר

משמ·חסרפיזיקאלימשהוהכלבסךהםשמיים

לבראשיתהמדרש-(ברקעמים""זרם-ערת

הגיוןלפישם·מים).אלאשמייםאידפיושעל

למשל ,אחרבשםלעץלקרואאפשרדומהמסוג

משמיניתיותירכמובןישזה(בכינוינבוב""בול

זלזול).של
בש·מדברתשהציפורהאויביקטיביותלעובדות
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עובדותכללאיןלמעשה,חשיבות.כלאיןמן
דרמהירמטרבשלטענתובנמצא.אובייקטיביות

"יכולתשהריפררקרפייב,שלהברווזלטענת
הטענהואילו 1ציפורשלמגדירבאמתהיאלעוף"

שרירו-טענההיאהברווז)שלכעטנתוההפרכה
מידהלקנהפרטיתתכרנהההופכתלגמרי,תית

נשמ-ירמטרבשלשטענותיוכן,אםמרבן,כללי.

ברורשעולמההציפורלאוזנילמדימטורפותערת

מרבה·'נרמינאליסטית' 1כמסתברושהיא,ומאורגן
איפראזונחתהציפורשלה.העולםבהשקפתקת
"נכנס :'אד·הרמינם'וטוענת 1ההגיוניהויכרחאת

לדברמהליאיןכןאםכלומר,לראש",זבובלך
מטושטש.אתההריאתך,

הראוישירימעדןהיאירמטובשלתשובתו
מצדהמשוררים.גדולישלשולחנםעללעלות

אינ·המאפיינתרספונטאנירתפשטותבהישאחד

התחכמותשכלבמקרםשמצליחהתמימהטואיציה

ומפן·ניצחתמכהזוהישנימדצנכשלת.חיתה

ירמטרבלברשקורציםממזריתקריצהכחת,
"לתומו"שהעמידהורביץויאירלתומו",ש"חפר

 .ראשועלהשירכלאת
מתשובתומשהרזובתשובהישהתםבהקשר

תיקוןגםבהישאבלבמקצת,שמרדהמישל

הוא,ציפור""בראשיאומרב'כשיומטוטעות.

 ·ש,ט'אומבולבלבאמתהשואמודהאח,דמצד

הואשאםאומרגםהואבזהאבלבמקצת,ט'ש'
נורמל'י.'לאאושרנפלא,שגערןזהואז'משוגע',

מבחי·אינההציפורשדווקאכךעלת.מהיומטוב

"ציפורלבידבראש""זבובשבידבהבדלבה
כמו'רציניים'טיפוסיםבעיניאכן,בראש".

ל"ציפורבראש""זבובשבידההבדלציפור
ההבדל(אוליבכךמהשלהבדלהואבראש"

הואבראשציפורלושיששמיבזהרקהוא
בראש).זבובלושישמזהגדוליותרמשרגע
שזהויודעיםיותרדקההבחנהבעליאבל

וגםהניבים,שבידבההקירגםהקובע.דלבהה

כדיהשיר,בלשון'משחקים·שביניהםההבדל

והשראה,שגערןשלכפילותארתהשרבלהעמיד
 .וזמירןממשרתרטפשרת,תרם

היאיומטובשלתשובתושניהבהתבוננות
שהרילחגורה.ת.מחתמכהביותר,מוחצתתשובה

-הציפוראלדבריואת'לתרגם'אפשרבערךכך
קיימתהריאת ! ?בכללאתימתווכחתאת"מה

נלאהיומטובאותך!"המצאח.יאניבראשי,רק

הואובזהמתוכו'יוצא'והואהריכוח,מןכמדרמה

שיומטובבמשחקאלאנוכחנושלאלנומגלה
התשר-לו.כש'נמאס'ממנווחדללרצונובופתח
 • nלהתרהשירשלהכובדנקודתאתמעבירהבה

הדובריםהקולותשניכמסתבר,הפנימית.שרת
ירמטרבשלבלינוהמתרחשבויכרחקולותהם

כביכולמפרשירמטרבהמשודד).שלבלינו(אד

ולשמח·לולועגתשהיאכלעגהציפורצפצוףאת
חפשיתהציפור, :ברוריםהנתוניםשהריתן.
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ירמטרבואילוושרה,העץעלעומדתומכונתפ,

סמליםלשנימתייחסהשירחפירתו.לעבודתיוצא
להנאתההמצפצפתהשירציפור-קונבנצירנאלים

לפרנסתו,הכבוללאישקטביבניגודעודמת
אותרמעמתיםראם 1לחמראתלהרוויחשצריך

כמרמשהרשללמיציגלעשותונאהציפורעם

עצמושהואפלאמהכנפיים".קצוצת"ריאליות
l'I לר"נכנסזעתר,עליושנתבלבלהלרגעזשש

רכלהמציאות,ההיגיון,שלבשמםלראש".!ברב

היאירמטזבשלשמהתירהמקובלות,התפיסות
במצבקשורהשירנושאואמנםהגיונית.בלתי

דווקאשנרצד 1אנטי-הגירןטבעומעצםשהוארוח

בדברמקובלותתפיסותשבירתשלהבסיסעל

מזרעהשמח,האישמיהרשמח,להיותמתי

השמ·אתכביכול,קושרות,אשרזכיר"ב,שמחים
אוממש,שלבסיבותהגיוניים,בגזומיםחה

השמחהקשורהאביב"ב"שירבחוץ.האווירבמזג

שלבקורטובילדות,במעשיבשטות,מלכחתילה
עבן·לעבודקםבאדמה,עמוקאני"אמנםשגערן.

המשורר,כביכולאומרסתם",שלביזםקשהזה

רוצהשאנימהלהרגישבעדימרבעזהאיד"אבל
מצפרו,יותרמאושרלהיותיכולאנילהרגיש.

שהמצאתיהואאניכימציפור'יותראניובאמת

שלששמחתוהואנפלאכךמשרםדרקאארתה".

ספוג·תמימה,שמחהאחדמצדשהיאירמטרב,

ההיגיוןמחרקיבהתעלמותקשורהאשרטאנית,

היגיוןידיעלמנומקתשני,מצדהיא,והמציאות,
סרבייקטיביזםבשםטועןירמטובמטאפיזי.כמעט

אביבשמיים,שלהרגשהרקהםשמיים-קיצוני
בדיוקהיאוציפוראביב,שלהרגשהאלאאינו

אדמהכךראםשתהיה,לנכוןמוצאינאשמה

ואנישמיים,כמדבדיוקשמיים,להיותיכולה

דבראותרהםוארץשמייםומעלה,מטהציפור.

פילוסוףכמידיומטובת.מגלהזהנוסחלפיעצמו.

הטועןשטות,שלבסמאנטיקההמשתעשעעליז

פנימית,הרגשהבשםהממשותשלממשרתהכנגד

 ...החירותשלהנצחיתבשאלהבעצםודן
ואבסורדתמימותשלבמסווהמעמידהשיר

חצוף,אף-על·פי·כןמעידעליון.היגיון-הגיוני

זאתמבחינההאדם.תר iמ 1השירבמושגישהוא,

לציפוראדםשבידלדר·שיחניגודמהרזההוא

המשוירשלבאביב"שיכורב"שירהמתקיים

ב'שירמאהלוידיעלשהולחןלי·טי·פרהסיני

עליזצפצוףחודרההואבשיר .שלוהארץ'על
שאביבלדומזכירשיכורשללהרהוריוציפורשל

אינואביבלטעמו ;בשלוהשיכוראבלבעולם.
זליאו·ליינולשרבלרשיניחומבקשוהואלעניין,

הפרך,המצבהזרביץיאירשלאביב"ב"שירשד.
מןשלדאתתרבע )!? (האובייקטיביהאביבלא

עלמשח.לטהפנימיהאביבאלאהעצוב,האדם

המקרב·הקונבנציותרעלהאובייקטיביתהמציאות
לדת.

העולםאתצובעשאדםיודעיםהכלאמנם

) 

"') 



 :ז', ••

ירמ·שלהתקפתואבלהאישית,הרגשתובצבעי

כלחריפההיאהאובייקטיביתהמציאותעלטוב

ברלחשודאנועשוייםכ"פילוסרף"שאפילוכך

ישעדייןחשש.אלאךבראשו".זבובש"נכנס

לשמששתוכלכדידיהחזקהתשובהו Mבאמת

פירושואידציפור""בראשיאחרונה'.·מלה

עצמה,בהשצידוקהבלבדפשרחסרתשמחה

משהואלאבלב,דפיקחתחכמהפירושואין

כמאמרושירה"."בראשי :שתיהןאתהמצרף

"שיראתכמרתומאידההולםסט iפררובוטשל

 A good poem begins in delight :אביב"
ands ends in wisdom . 

והשמיים ,עץרה ,הציפורכולה,השיחהכל

הם ;הגיונילאארהגיונילריכוחעניזאינם

לי"ישמליבר.בדהשירמטרבבדיהשעשוע,

מציפור,ירתראניגם,פיררשרבראש"ציפור

ארתמידאםחשובזה(ואידמשורראניכלומר

"מה-בעצמושנזףביומטר .אחד)ליוםרקאם

שאנימשחק"זהר-לעצמועונהמשתטה",לך

מאושר".אניכילי,טובכיעצמי,עםמשחק

כמשחקהריכרחכלאתלפרשאפשרובאמת

מוסב·שלתוקפןעלויכוחהואהריכרחלשרן.של

תפיסותזו,כנגדזובר,שמוצגותהלשוןמרת

הליטראליהלשון.שלרפיגוראטיבירתליטראליות
 ,לליטראלירהפיגרראטיבילפיגרראטיביהופך

ירמטרב,שלהשירהלשרןאתמבטלתהציפור

ככלוכך,שירה,בעצמהשהיאלהמראהירמטרב

בעמ·הציפורבאדמה,עמוקירמטוב-שהניגודים

שניהםשבעצםמסתברמובלטים,-הגבוההדתה

רהריאליהדמיונישלמעמדםשהריעמדה,באותה

פירטילמשחקהפךהקיוםרכלפירעלההתפך

טענותיהאתמנסחתשהציפורהעובדה(עצם

שלמעולמוהשאוליםפיגרראטיבייםבמושגים

במו·מצבואתלנסחאמורשירמטובכפיירמטרב,

עלמעידההציפור,שללעולמההשייכיםשגיס

 .) ...הויכרחכלשלהמשחקי-שיריאופיר
("אידלתומההשרההציפורמשמשתניזרע

כישרהוא-שרהואמזרעהזמיראתשואלים

כביכולכיהשר,לפייטןודגםמשללשיר")טבעו

מהדהדתאביב"ב"שיר "• ..אחרתיכול"איבר

רקעשעלאלאהזאת,הררמאנטיתהקונבנציהגם

והחוב·המשחקשלזו-יותר"מתקדמת"תפיסה

מיתמםואפילו ,הומוריסטיבגורןזוכההיא-מה

ופשחיומטובאמרציפור"בראשי :במקצת

לתומו.""

tכ

אומנםשהקוראמהלהבליט,רוצהאניזובנקדוה

הדבריםשלעיקרישחלקבעצמו,ודאיראה

לפאראפראזהבסירןמעידהיוכאןעדשאמרתי

לינראהמקרי.אינוזהדברהשיר.דברישל

שלטיבומעצםכמעטנובעתכזא.תפירוששדרך

משרםלאזאת,שלו.הפואטיקהאתוהולמתהשיר

(ההיפךהשירא.ת"למסור"עשויהשפאראפראזה

 ,במיוהדקשהשהשירמשרםולא ,הנכון)הוא
מצבמתארמשהשירשיותרמשוםדווקאאלא

דקיםגווניםבאמצעותאותוהבובהוארוח,

מיו·וניצולסגנונייםמעבריםמשמערת,שלמאד

טוב,רוחמצבמתארהשירלשרן.חומרישלחד

מצדמאליוהמובן ,במינומיוחדטובזהואבל

אף·על·פי·כן,שלטובהואשנימצדאךאחד

העולם,כלעלעקשןצפצוףשלהיגיון,אנטישל

טהורהשטותשכולוזהעניזומוסכמותיו.חרקיו

עלבעיקרנבנהיחדגםפקחיתרסופיסטיקאציה

שברהאופןפיעלכגרןמנוסחים,בלתידבריםפי

לשוןעלגים,בלשוןשיחההררביץיאירברנה

עצמהשיחהראותהמדוברת,עבריתאוילדותית

שלה"תרגום"לוגי.כמעטויכוחגםבעצםהיא

העירותאת"לישר"אפשרשבעזרתוהשירלשרן

מאחריההמסתתריםהניביםאתלגלותהתחבירי,

הרבותהניסוחאפשרויותאתזרבצדזוולהעמיד

ומחך·מרומז ,תמציתיבאופןאותןמוסרשהשיר

אתמדגישהואבאשרדרקאכזה"תרגום" ;דד

לבידהאקטואליתהפירטיתהלשוןשביןהפער

אתמבליט ,שלואפשריתפרוזאיתפאראפראזה

'עדוף•אתדיוקליתראוהמשמעות'עודף'

מצויזהועודף ;השירשלעיקרושהואה'אביב',

שביןלשטותי,הלוגיהניסוחשביןבהפרשדרקא

בנילשרןשביןבשיר,לניסוחוהמקראיהפסוק

הקריאהאופנישביןירמטוב,שלללשונואדם

המתמידבמשחקרכןהשני,הבי.תשלהשונים

'מדויקתיאוראותרכלשהרילאלה.אלהשביד
הטיעוןשלההגיוניתוהעקביותהסיטואציהשל

קיימיםהםלשמםכאןמשמשיםמשהםיותר

משמ·אותהמהםלהפיקיהיהשאפשרכדיבשיר

דווקאיתהרגשהאותה"מטורללת",לוואיערת

השיר.שלענינועיקרשהיא

תמונותמצוירתבכללהררביץיאירשלבשירתו

ריקונסט·המהוויםרביםמשפטיםומצרייםרבות

שלאמשהרשלמילוליתארציוריתררקציה

כמעטלהתעלםאמררהקורא •בשירומאב

כמעט(שלעתיםהישירהאינפררמאטיבימתוכנו

הלךאיזהמתוכוולקלוטהטקסטשלקיים)אינו

וחת·המליםשלהלוואיממשמעויותהערלהרוח

לשח·שעליואושביניהם,הגומליןומזיקתמונות

מהפיעלבשירנאמרשלאמהאתכביכולזר

חשובהואנאמרשלאשמהמשרםלאבר,שנאמר

ערשהממנוההתרחקותשטורחמשרםאלאכך'כל

מנרצ·השירחמריבשיר.שחשובמהאתבעצם

שהבנתכךהצ,דמןב"אלכסרן",כביכוללים

מפורששאינומהקליטתבעיקרפירושההשיר

 ,לוואימשמערתאפשרות,בגדרשהואמהאלא
מסירהאררגששלמלאותארמתגעגעתמתיקות

אראטמרספירהאיזוארתחושות,שלסינסתטית

הציוריותלמשמעויותמעלהמרחפיםהתרשמות

מההמלים.שלהאפשריותהאינפררמאטיביותאו

שלשיריובידלמיוחדאביב""שיראתשערשה
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לו, wהמיוחדהרוחהלןרקאינוהורביץיאיר
אתכביכול'מכיל'שהשירהעובדהגםאלא

זוכיםשאנויחד'גםאמורהבלתי~ת tוהאמור
הרגשהיח.דגםולתרגוםלמקראיתרהבמידה

מדויקות,מאדבדרכיםמתנסחתאוויריתמאוד

שחו-למרותהמציאותמןחומריםעלנבנההשיר
משמ-עודףאותולהפיקענינםעיקראלהמרים
מצבאתהמהוותהשתמעויותאותןרגשי,ערת

נושאביןקשרעללדבראפשרבו.המעוצבהרוח
ואנטי-אנטי-הגיוןמסרים,במובןשהוא,השיר

החמק·התחושהנוצרתשבוהאופןלביןמציאות,
אישימארגיצירתכאןאידבונה.הששירבית

להביןמאמץשנדרשחומרים,שללחלוטיןחדש
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שלהמציאותהכרתעםעימותידיעלאותו
עלנוצרמשמעות"ליכסון"אותואלאהקורא,

אויח,דגםונהרסתנבניתשהמציאותכןדיי

מצבונהרסים.נבניםמקובליםביטוישאופני
החת·ידיעלנוצרבשירשמעוצבהמשוגעהרוח

הממ·שלהמקובלותהמסירהדרכישבידנגשות
זיקתבשיר.נמסרתהיאשבוהאופןלביןשרת

הםביניהםוההתנגשותהתחומיםשביןהגומלין
שמפאנילמצב-רוחי'השיראתשעושיםהם

למסרו·פירושומלאכתאתשעושיםוהםשכזה,

אותרהואאביב"ש"שירזהבמרבן ,כןכלבלת
לכלחיברהפירושואילומתאר,שהואטוביום

ציפור.דבריהיותר
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