
 /מירוןדן
עמיחי•יהודהמאתאהבהשיריבשנימקרא

םזלשחיי • 1

 .זכרפני~כבדאז-ופנישל;ם,היי
:-• T :•• -: ז::-••••• 

ך~ף.ך~ף ;~א;בע;ךה~ד;ד
לכת,~פנימיםפני ,ת;•חפני

: .. -: .. -. : ..... :• 

טף.פניחיק,פנילחשי;ת,ריעד :--: . : .... : .. -

לגשת,נ~כלשבו;ןשעהש~בלב~לא
T TT :•ז- ז:•-: 

עכשר.עכשר,להגיד:לב~לא
T :-• -:ז:- ז 

 ת~~ ם~~ ,לוס;ה;ת nד~~ל~ם
 .~סתרמראהרכ~נ;תה:פ~~נים

:ז T ;- ז-; • ...

 .~זבדז~ךנ~:בז ,~פ~ ij~לא~הכ;כי

 • r ;~ד~ס~י 9 ,נח~ו ת;,;,
מפענחת,לא ,ע;דשלירלא

: ... . : ... :--

בודגים.פ•רת,אבזםפטמ;תסג~דת
 •ז; •'ז:-':ז-:

~רן~ת,לאןע;ןם ,לו~לרם 1 .?ל
ח;ל.שלשהבכלבודבדנ~,היהשהבכל

""., .. TT • ; ז•• :• -••• 

7זזבן~ת ~ tt~ןס~א ךא~?'
 .נבל~ל JJ :~לולס,ל;מ;ת

 ," 1962-1948"שירים :הספרמתוךהמחברברשותנעתקוהשירים 0
 , 1962ותל-אביב,ירושליםשוקן,הוצאת

196 

הזפרת.~מזרד;תצך;ך;תשל;ם,היי
 •:ז- :: • : Tייד•

ז~ד.:פזo/ ~ ·1 ~ o/ i ?'~לילנ;צ;ת,ח,~ים,

 ,ת~ס;פ: i'l ~י~:דף tt ,ה;~~~לא~הכ;כי
 . י.?!ךל"אג,ף,~לס;ה~לא ה~,

"הייהשםמעצםאףכמסתבר.השיר,עומדשעליההסיטואציה

הסיטואציותמןהריהי-אהובהמאשהפרידה-שלום"

 ;לחןלהזדקקמרביםשמשוררים"בדא,·הידיעה",הפירטיות
סיטואציהשלהחיצונייםשהאביזריםלכן,לבלשיםישאבל

מאדעדקשהבלתי·ישירח.ובצורהבמיעוטבשירמוזכריםזו
המתוארת.הפרידהמתרחשתשבחםהזמן,ואתהמקדםאתלאתר

סיטו·מצבמתרמזהאחרון,הביתבפתחהשיר,סוףלקראת

אדחמדות",ומזדרזות"צרורותבציורפרידהשלפיסיאטיבי

-בדמי.דןהמעלהבליל·משכן",נוצרת,"חוטים, :בשורהגם
אפלצרוףכי(אףנטושהדירהתמרנת-דבריםשארבין

להתמצותמשיוכלעשיר " jכ"בליל·מש:::או:פרטדניםומלא

חיצוניסיטראטיבימצבשלנוסףהדלהלן).וראהזו,בתמונה

-יותרערדעקיפהבדרן-השירבאמצעגםאולי,מופיע,
 • nברגיםפיות,אבזם,פטמות,"סגורתכדמותהאהובהבתארו

זהבציורהמתרמזדתהאסוציאטיביותהאפשרויותשפעמתון

-בלבושיהומסוגרתחסומהכשהיאהאשהדמותמופיעה
קשורהגםואולי-עירטרלאחריהםשאיןהדרן,לכרשי

רמזיםאלאאלהאיזמקום,מכלמוברג.סגור,ביתבתמונת

הסיטראטיביהמצבלהמחשתבאאינומהםאחדשאףרפויים,

קונקרטיורקע"צבע·לרקאלי"ליצירתהיינולעצמו,כשהוא
שלהמקובללז'אנרשייראיננושלום""הייהפרידה.לפרשת
מקוםסממניפיעללבני·סוגאותרלסורגשניתןפרידה,שירי

טיולאחרונה,(סערד,המצבשדה·תערפה),נמל,(תחנת·רכ,בת,

שחר).(בין·ערבים,זמןאוהדרן)כמסעףאחרונהשיחהאחרון,

"אווירה"ליצירתולארוחנימצבשללהגדרהברחותרעמיחי
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הממש,תלתכנתמואצנקודתלדמשמשהפרידהמאורעגרידא.

נרסטאלגיתהזדמנותולארדמ.דחק,תזמןחרקירקעעלשבאהבת
כשחראמתח·דגשיטעוןמצבהיינו"פירטי",מצבלשיחזרד
וממילאשכשיד,והדחיסותת'אליפסיס'מכאן~פריזרי.לעצמו,

אחדמעטים.לאלקוראיםכקשייםלהיראותשעלולמהגם
תסיטו·שהאביזריםחאר,רדודהנוסטאלגיתשידהשלמסימניה
כלומדה"קלאסיים",הסיטראטיבייםהאביזרים(לדוב,אטיביים

ושכברתחיברוקט.עיבחינתבתמשמשיםהסטידיארטיפיים)
הלן·אתלהעמידתמשרדדמנסתשבהםהמשפטים,ביןדבק
ב"הייחסדיםאלתחיברוקטעיעיקור.עלשלדהסתמיהדוח

חדים.להיראותהעשוייםלמעבדים,גרדםוחסרונםשלרם",
הראשונה.תשורתכמרבן,היא,כולוכשידבירתוהמרשיםהדרב
מתלכי·הקסם,תשירטרדיעםספק,ללאנמנית,זרשרדה

חייםברלחידתוממשיכיםבחםהקריאהמרגעבזכדרןהנקבעים
לחשרמבליבה,לקוראשאי·אפשדדרמה,מאגיים.עצמאיים,

אתפנישלום,"היי :פעמיםכמהבקולארתהלהגרתבצררן
הריתמוס.ברחכלקררםחראהשררהשלנוחתזבד".פניוכבד
תרגםבברנקבעהמלרלי·המשמערתי,ורשמהבנרשנקבעקררם

ביותרקצרהתדאשרבתקצורת.קאדנצרתשתי :שלההריתמי
ובעלתבמקצתמתארכתוחשביהגבדי", Nמוטעם,סירםובעלת
 :רך*נשי",סירם

V // ..!v -v V - ...,, -.!......., 
זכר"פגי~כבראו-ופנישלרם,,,היי
 •:" " Z:ז :- ":זך•

דרךביןמרסיקאלימשקלשירוימעיןנשמרתקאדנצרתבשתי
לצלילים.הרימתוסביןניגודיםשל,תאתמתבאמצעותלקרשי

ע"יומתעדנתנבלמתוהגברית,הקצרתדד,אשרבת,תקאדצנה
שלבאינטימיותכולתומתעטפתהתנועותואודךההגאיםדרך

רתמת·הנשיתהשנית,הקאדנצהואילן 1"שלרם"ומ.להצלילי
ורבות,קצר.דתומליםחריפיםהגאיםע"ימתקשחתארכת,
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מוסיקאלישניגודאפשר, .•רכז":קשדישכדלהבמלהומסתיימת
אנושעליהרגשית,איכרתארתהמארשלשרהרמשווהזה

נהייתרכדרכירת,שאיברדרך :משמעותהפיעלבעיקרעומדים

דחייה.גםברשישלים.רףפנחרן,מתוךגעגועים

בערצמתו,מפתיעזכר"פניונכדאת"פניהמליםצירוף

למדי.אפרך" uצירוףזתהרילאכורה,ובקיצןךן.בפשטותו

ךר,אעמיחי,משלאחריםשיריםשלפתיחתמשפטילערמת

כאףדוימויצבעבהעדרפיגרדאטיני,משקעכלבחוסר rמצסי

את"פניבמליםהאשהסימוןעצםמהורתמסרייםבמרבןכי

בולטלשוניתמבחינהפיגוךאטיבי),משעה nזכךפנידבבך

שהדיהסלנג,סףאלהמגיעהשבן,המוחלטתבפשט.דתהצירוף

נכנסמשדר,איותרהוחרבלשוןלתחוםנכנסאת"כ"פני·ביטוי
השימושואףתקינה,דקדרקית·ספדרתיתלשרןשללתחומה

י.רמירמיתלעבריתאופייניתאחריה)פועל(בלי"כבד"גמלה
ותפש·.הבלתי·צירדית,האפדרדירתמתוןדווקארלא·ספרותית.

עמיחיהצירוף.שלתגזולברחונרבעהלשוןשלהדיבוריתטרת
כמעט,ניתן,שאיברדגשי,מצבבלתי·רגילהבבהירותברמסמן

שלהנדכחרתחזייתשביןנתפס,תכלתיהדק,דמ.עבד ::להגדדה

כבדתשדדימשתר,כאלזמרתואלהזיקהלביןהאהובהאדם
דקהרגשיתתמררההזכררן.שלרהמדרחקהחירורבתחום

הלשוניים,ההבעהלכלינה·דבבקרשיהנתפסתזו,ומכריעה

השימושנזכרתכלקזזםבמלואהעמיחישלבשדרההומחשה

האפקטי·את(השררהאת""פני-הישירהבפניהרגילהבלתי

השגרתית,הפניהשלהרשוםלדלןתזהביטוישלהשידיתביית

לעמיחיאיפשדזהשימשופניך). :דקדוקיתמבחינההנכונה

האהובה.מזלשבעמידההמיידירתזאתרת nהנרכאתלממש

תופסת"את"לשרןאיד ;הישירההשיח.העדיןימנשמתב"את"

המהירבמעברמקורב.ממש,אליהלדברשניתןבמי,אלא
אלהמקרבלרת,התחביריותהקשרצרורתעל,הפוסח ,)"דבכ"(

מה ;הפתאומיהשינוישלהמהירותהדגשתהושגה uזכך"פני
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·ממישוהבלתיהממשיזכרךו.·אלאאינוכברממששעדונו

כ"פניצירוףאכן,פרידה.שלנדירברגעעברבובי,המשמשים

כלעלעדיפההשירהשלשרןלהזכיר,עשויזכר"פניוכבראת

לאלעלוםרוחניים.מצביםלסימוןכליבתורתאחרתלשרן
כמורארביקטיביתתמציתיתמדרייקת,לחי.דתהעירןלשרןתוכל
זר.בשררההמשוררלשלדשנו

תשיר.גוףאל·בהינףהקוראאתמכניסההראשונהשהררה

אביזריםב.הנחסכיםהסיטראטיבית,המסגרתימדבהנקבעת.

המורכב,הרגשיהמצבכשלמרתבהמתנסחתפלים,ומילויים
דיןקבלתשליחס :זהמצבאלהמשוררשליחסומתרמזואף

הקרב,חחווייתאתגםהחרפןההכרחי,בתהליךבהירהדהכרה

השילוחלזכררן.-האיררטיהקשרחוויית-מכלהממשית
הקוראאתמכניסזכר"פניוכבראת"פני·במליםךא,הרבהשל

חמוסי·הרוךלמרותשהרי ;אשליהמכלסלידהשלרוחלהלך
רדויההיאשבח,הוודאיהרגשחוםולמרותהשררה,שלקאלי

בערדבקרב.ו.המתחוללתבתמררהמרד-ההמשוררפקחרן.

זר :חיפוישלבסירןכלבליהואקובעלפניועומדתהאהובה
כפירהמשרםבכךאיןל"זכר".כברנעשתה"את"עדייןש.היא

בכךיש ;הפרידהמצערהתחמקותמשרםארעצמהבאהבה

אמתשללניסוחהחתירהומשרםנגררתשלראשכרבדמשום
קש,ח.

חביתאתהמשלימיםהטוריםאלהפתיחהמשורותהמעבר

,הגבוההגחהמדדואתהתחביריה'אליפסיס'אתמגלחהראשון
ממשי·אלהטוריםכולו.לשירהאופיינייםהלשוני,הריכוזשל
המעבר,מצבשלהגדרתופיתוחאתישירפיוטיבאורחכים

שאיןאלא ;זכר"פניוכבראת"פניבצירוףנקבעשגרעינה

הבעהנצורותהנהוגישיראורחעםזההבפירטישיראורח

השררהבחן.שלטתאינההפיוטיתשהחוקיותאחרות,לשוניות
אינהעף")ועף ;מאובעולה("נזרזהפתיחהשורתשלאחר

ישירהמשך .•ישירותחביריענייניקשרקודמתהעםמתקשרת

שהלישיתבשורדתקרלשעמה,פני·רכז""מתגלה;וכבראת·ל"נפי

ההכלל.הפירוט.באאלו(בשררותהביתאתהחותמותדהרביעית,

שררתשלהופעתהאבלוכר').מים"פניחיות,"פני :זכר""פני

הסרטרקטרראליתשלמרתואתכולולביתהמשרהההיאהנינים

מהותהפיעל·וברשאונה·בראשמתגלהתפקידהז,הציררית;

 ,פשי mמברדדלהישאר_חייב··היההפתזחה· .טורהריתמית.
מ"פניישירמעברמוסיקאלית·מאגית;כשלמותבזכררןלהישמד

שלוהעצמאיהריתמיהדגםאתהי·ה"מטשטש ..חיזת"ל"פניזכר"
הראשונההשררהשבידהתחביריהמרחקפסיחה.מעיווירצד

זרהפסקההדרושה.ההפסקהאתיוצרמאוב"ערלה"נזרזלבין

שהררות:שתישביןוהציוריהלשוניהניגודע"ימוטעמתאף

ואילוציוריות,וחסרתדיבוריתלשרךמשמשתבראשונה
כךצי.ודירת.ועמוסת"ארב")("נזרז",ארכאיתלשרך-נשביח

קיימתמרסיקאל~תכישרתהראשונההשורהשלהריתמוסנשמר

בשררהומתאשרתשבהזרישות :כךעליתרעצמה.בפני

פי·והמב-הפתיחהשלהריתמרסונשמעחוזרשבהחשביה,
 :הראשוןהריתמיהדגםחיהאם

.... -...,,.!.. // v -...,~ ...,,!.. ...,, 

(ההבדלהקאדנצרתסדראתהדפךהשניהריתמישהדגםהרי

 :ה"בשי")הסי.רםבהעדררקניכר
...,,-...,-..,.!. // ..... -...,.!. 

ך~ף"ך~ףא;ב; ?7ע;ןה ,;,~,,

מרסיקאלימבנחשלאגפיםכשניבזהזהקשוריםהטוריםשני

בדלו).השירלאורךולהופיעלשובהעתיד(מבנח,סימטרי

ממש·מנותקותחריתמירת·חמרסיקאלירתהתופעותשאיךמרבך,

קובעמאוב"ערלה"נזרזבציורדצ,יררי.ומתוכנםהדבריםמעות

הסימט·ההקבלהזכר".פניוכבראתל"פניאקררירראלנטעמיחי

הקשרמןנובעתהשררותשתישביוהמרסיקאליתמטרית

הראשונהבשררהשניתןמהשביניהן.הפנימיהמשמעותי

בציוריותהשביחבשררהמתאשרישירדיבורשלבפשטות
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החרפןחצירו,ספררתירת.תרמז.דתגםחסהתשאינהמסרגננת,

לזמרת,-תנינים•ימישירתברוח-ה"נדרד"מושגאת

שלרוחהלןאותררווייהנדודים,ערףשלתקלאסיתהזמרת
מתנערה"נדרד"ערףהראשרנת.השררהאתשאפייןפקחרן,

מתדךעיליתורב,זמןזהנסתרהיהשבר , nאןב nהמערמק

מסמנת-המתיםמערלםררח•רפאיםעלייתכמר-אןב" nה

בינושנקשרהקשר,שלבארעיותהמשרררשלתפיסתואת

קבעתקופתחיתהשביניהםהקרבהתקופתהאהר,בה.לבין

במעמקיםאי•שםתמידהסתתר ,ונקברשמתנךןך", nהמדרמה,

גזרת ;זמניתחיתה-עצמתהבכל-הקרבהכנפיו.אתוהכין

נהפכיםשברהתמרהד,ברגעעכשיו,מראש.נחרצההפרידה

הראשונה,המחרתהאובמתדךערלה nזכךפני nל nאת•פני

נבלעתהיאוכבר-בזרדיםציפור-וא.הובהשלהנסתרה

זכר"פנידבבואת"פניבניסויעמיחיחותראםבמרחקים.

חותרשהואהריהפרידה,רגעשלהעירומההאמתאתל·בסא

שמשרדההמשמעות,אתלבסאןא,ן.במןהערלההנדודבציור

ל.ו.שקדםמתלכלזהרגע

כאמור,מפורס,הראשןוהביתשלהאחרוניםהסוריםבשני

הנוכחותחווייתהתרןפפן,ת , nזכך"פניהמושגשלהציוריהתוכן

שלהריזראליתבהתפרקותרבראשרנהבראשמתגלההאהובהשל
מעברואחתקבועהזמרת-את""פניהיאאיןשרב Iזמרתה

הוויות.קטעישברים, :רביםזכר""פניאלא-ולמקרםלזמן

 ;במהירותחולפיםהמשתניםהפנים

כיצירתוהמעסותהידידותשירתשלהמפתחממושגי-ה"נדוד" •

(ראהופעילהעצמאיתכ'פרסונה•קרונותלעתיםמופיע-ספרדמשוררי
ציוראועזראאבןמשהמאתקומה!"השאנן,הנדוד:"קראכגוןציור

שהואכשםהלוי),יהודהמאתגריהם"החרבר 1הנרלידדי"אידכגון

הנדוד""גרזןהנדוד","עץנדוד",("רככישוניםמסוגיםכםיגורותמשתלב
רחוקים"יונתאו ,,,,,ב"צפורציוריל·כיןזהמושגשכיןהקשרוכר'),

קרונות.לעתיםמורגשמקנן"אמירבראשיונה,"בןאו•ערה",נדדה

לכת,פנימיםפני ,ת;•ח"סבי
:--: ... -· : .. ... -: 

, z ייק, •~~ןז:ייש;ת,~יt,~· ~ף". 

וב.דלהפתיחהמשוררתאלושוררתנבדלותריתמיתמחבינה
הוא·השררותמןהקצרה,ה"גברית",הקאדנצהכי(אףמוחלט
העמידהלערמת .)"ףטפניחיק,ב"פנימתהדהדתו-השביחשרנה

כחטיובתזרעלרמתזרהראשונותהשררותשתישלהסימטרית
לחטיבההמסיימותהשוררתשתימתחברותומהוקצעות,שלמרת
הדגמיםשלוהליטושהשלמותלערמתאחת.ארוכהריתמית

המת·שבמשפטהריתמיהעמעוםבולטהדר·אגפיים,הריתמיים
מתדר·זהבמשפטבכלל).רעדלחישרת""ויערעד(לפחות,משן
הרית·ההטעמותשלובסדרהיאמני•במטרדםההרגשהפפת

עםדמ,ליםצירופיהזהורהראשונותהשוררתבשתיאםמידת.

ולהטעמותהמטררם)עםור.יתמוס(הזהדההיאמבירתהיחידות

הקאדפרתבסופיקבועמקחםניתןעיקרירת nהריתמיות
) V - V // .!.. V - V - V V .!... V - V - V // .!.. V - v .!..( 

היחידותאתדמ,ליםצירופישובריםהמסיימיםשבטורים·הרי

יותרחריפותנעשותמתרבות,ההטעמותואילוהיאמבירת
 ;המשפטכלפניעלקבועיםבלתיבמרחקים,מתפזורת
 ..!. ..... ..!. ,...//..!.יJיw .....-,...,.....!.'יי'-,.....!.,... ..!.wי-

 •"ף~ ·~,סיק, ·~~ןז:ייש;ת,~ר ,zת iל-~~~ ם~~ ·~, ,ת;•ס ·~,,,

במשמעותהשוניםהצדדיםאתלהפליאממחישזהריתמוס
האהובהשלפניההתפרקדתהשוררת.שלרוצ,ירריתהרוחנית

שלהיאמביתזהרתןעמעוםזהים.הריתמוסשלוהתפרקותו

מצדהקבוע.האח.דהמראהעמעוםאתבנאמנרתמשקףהמטר.רם

חיבורןהפנים.שלהמהירהחילוףאתדר,יתמרסממחשישני,
עלהעומד ,ארוךריתמילמשפטהאחרונותהשררותשתישל

הקריהאלפינקראהואכןאםאלאאימכי,אינ·וחיות""פניהצירוף •

וניעלולאככתנועה),הנעכשדואהתחשבותמתוך(היינוהדקדוקית

לכת"פנישלהחיבורעמיחי.התכדוןכדוראישאליוהיומיומי,הדיבור
היאמכים.אתלוסין nלמסשסשלחישות"ועיר
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ואתהמחוטבתהאלגאנטיותאתמהןנטלרבים,מליםצמדי
מוסיקאליכוחלהןהעניקאךהראשונות,השורותשלהקלות

אחריהםאךבכבדות,כאילומתנהליםהראשוניםהצמדיםסוחף.

המהירבחילוףלשיאהמגיעהוהיאוגוברת,המהירותהולכת

 .,,ףטפניחיק,"פני :היחי,דהההברהכנרתהמליםשל

האהובה.פנישלהציוריבחילוףקש,ורהזדריתמיתהתרחשות

שלרזתעםהסימטריהריתמיהסדרהתמזגהראשונותנשזרות

הניגוןבזךהשתמעומרובותוקלות(עדינותוהתמונההמשפטים

מקבילההמסיימותבשורותועף").ה,,עףה"נד,ד,,שלהציורדמן

הסטיכיהטבעמתחוםהנטוליםלציוריםהריתמיהפרת·הסדר

 lךןןן;תנועהשלמצבעלוהעומדיםלחישות)יערחיות,(פני

שבראשיתוהמעודןהסדרמןלכת).(מים,נמרצתהתרחשות

המצבמובאבכךוקשה.מהירסדרחוסרשללמצבהביתעובר

רב·נוסףלפיתוחזכר"פניוכבראתב"פנישהוגדרהרגשי,

חווייתבמשמעותעמיחישלתפיסתואתהמקרבמשמעות,

תהליךהשיר.בסוףמתגלותשהןכפילמסקנותיה,הפרידה

בוגםסימבוליים.באמצעיםעמיחיע"יניתןהפניםפירוט
המתוארהמצבשלהמהותיהרגשיבעיקרלהיאחזהכוונהבולטת

הלחי·יערהלכת,המים,החיות,הסיטואט.יביים.באביזריוולא

סמליות,מהויותועלאפשרויותעלרומזיםוהטףהחיקשרת,

-בהםמסתמליםקונקריטיים.מצביםמסמניםמשהםיותר
המגעשלהשוניםהגילויים-לגמרימפורשאינושהדבראף

האסוציא·המשמעותפי(עלהביתסוףלקראתהאהובה.עם

הנשיותשביןהחריףהניגודפיועללחישות""יערשלסיבית
קולטטף")"פנישללתוםחיק,,מ"פניהמתרמזתהבשלה

התמחשותזהבתארומתמחשתהאהובהחושני.גווןהאתוו

חסרתמפורקת,פירעלמצטיירתהיאזאתעם ;דינמיתגופנית

לרגעיםבסטיאליתומראות,עצמיםעםזההאנושית,שלמ~ת

זהותחסרתאנונימיתאידרטיתמהות-ולרגעיםחיות"),("פני

לפנים).עצמןדג,וףנעשהשבההמדרגה,-חיק,,("פניאנושית

התהליךאפוא,מתחיל,הראשוןהביתאתהמסיימותבשוררת

פניוכבראתב"פנישנוסחההאמתאתלהביאהעתידהציורי,
-בהןהמתלכדותהפירטיותהתכונותהמסקניי·לסיכומהזבד,,

סמליתאורוחפצים,מדאותשלפירוטנלתי·סימטדי,ריתמוס
עתידות-האהובהשלובלתי·אנושיאנונימיזאתועםגופני

דמותתיעשהשבהןבשיר,אחרותבשורותולהתלכדלשוב
בדגים,')פיות,ם, iפטמות,'אב(',סגורתונוקשהמיכאניתהאהובה

משכן,,בלילחוטים,("נוצות,עצמיםסדרתעםתזדההגםאו

המסקנה,מןמתחייבתהאהובהפנישלהדי·הומניזציהונו').

קשרשלממצבמעברהיאהפרידה :כולוהשירמולידשאליה
שלהקשר,התפרקותשללמצבשלמיםאנושייםנוכחותושל

האי·סדר,אלשיבהעיוות,הואפירושה ;הדמותהתפוררות
מורת.-דברשלוביסודו

ב

ונסגרל//זכר,,מ"את,,המעברמצבבהגדרתשנפתחהמהלך,
בלתי·אנושיים,סמליםלמעדנתהאהובהשלדמותהבפירוק

הראשוןהביתלעצמוקובעכךמשוםשלם.התפתחותקוסימן
הבתיםארבעתשאדכשיד.ומיוחדתשלמהחטיבהשלמקדם

אiדת.כלבתיםשניבנותנוספות,חטיבותשתימעמידים

ברגעשהתהווההנכר,הגדרתאתעמיחימעמיקבראשונה
בעבדהאוהביםשלחיבורםביןההשוואהפיעלהפרידה,
הדיןקבלתנימתאתוממלאמחזקהואובשניתכעת,לפירודם
מפלט.ממנהשאיןלחוקיות,והכניעה

חזרההשניהביתאתהפותחותהשורותשתיחוזרותלכאורה,
הביתשלהפתיחהשור;תשתיעלכמעט,מדוייקת,ריתמית
זההנראיתעכשיו"עכשיו, :להגידלנו/'לאהשורההראשון.

ועף, ;מאובעולה"נדודהשורהעםבמקצבהמוחלטתזהות
ואילומסגרת,שלדמי.רןאלאמקום,מכלאיננו,הדמיןוועף".
מסתברזהשיטימרובה.במידהנשתנההמוסיקאליהתוכן
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השורדתשתישלוהענייניתהלשוניתהקרבהפיעלכלקזזם

הראשונותהשורותשתישבידוהציוריהלשוניהמרחק(לעומת

אולי,בה,(שמתהדהדלנו""לאהמליםעלהחזרההקודם).בבית

אתמחברתלנו")לא ,'הלנר,"לא : 1קט"רהתהליםפסוקזכר

במתחנטענותהןה mמכתאומזת.אותןועושההשררותשתי

 ;הראשון)בביתהמקבילותבשררותקייםהיה(שלאדיטורי
ועצמ·שלמרתואתהראשוןבביתשסימנהשביניהן,ההפסקה

פניוכבדאתפנישלרם,"הייהמשפטשלהמוסיקאליתא,תו

ונקודתפאתיטית,פאוזהמעידלמשהועכשיונעשתהזכר",

נעתקההשוררת•אתהפותחותבקאדנצרתהריתמיתהכובד

 :תחילותיהןאלמסיומיהן
- ..... - ...,,.!.. ...,, ....,!......, 

לגשת,נ~כלש:בהשעהש~בלב, א"ל,,
 ••••:ז " Tן• T Tז

...,, }_ \J -...,, -// ...., .!... ...,, .!... 

 ,. .עכשר ,עכשו :להגידלב~לא
T :-• -:ז:- ז 

בעינן,נשארוהשוררתסיומישלהו"גבדית"ה"נשית"ההטעמות

הריתמי·המרסיקאליהכוחמחשיבותן.הרבהאיבדותןגםאן

·בפתיחותיהן.מתרכזהשוררתשתישל

הביתפתיחתשלמזהנבדלהשניהביתפתיחתשל mהרהלן

וההתאפקות,השלווההריתמיים.מתכניהפ-חותלאהארשון

תחתיהןנעלמו,רעף"ןעף, nשלוהקלותשלום"//היישלהרכ,ת

שבחזרהבפאתוסניכרבהומ.חלחלשהכאבנימה,הופיעה
עניינןמעצםמתחייבזהפאתרסלנו".לא ...לנו"לא :העקשנית

שלהאקסטאטיהאופיאתבהןמתארעמיחיהשררות.של
 1בביטיויםשאבדה.השלמותאתלשעבד,האוהביםבידהקרבה

מתדמז .. ,עכשיועכשיו, :"להגידוכןלגשת"נוכלשבה"שעה

אתמסמנת"לגשת"המלהמעוצמת.גופניתקרבהשלמצב

החלוקהמיםשםשתלגשת"נרכלשבהשעהשרבלנול"אבשווהמאנם, •

הקאדנצות.לשתי

-עכשיו"עכשין, nהמליםאוילןבתחילתה,ההתקרבות
מכילות-משמערתןבעצםגםכמושלהן,הריתמיתבקדחתנות

להמחישעמיחימצליחהביטוייםבשנישלה.השיארגעאת

המלים"לגשת"מעדון.ברמזהמאקסימאליתהגרףקרבתאת

הפיסית,תקרנהמצבלסימוןדקלאלומספיקותד"עשכיו"

הפרידה,אקטשלהרוחניתהמשמעותרקעעללפירושוגםאלא
הנוכחותאתמכילותהמליםשתיהראשון.בביתשתוגדרכפי

המלה :בתמציתןאת","פניבצירדףשתומחש.והמידייות,ואת

;המלההגרפיםקרבתהמקום,קרבתאתבתרבתמקפלת"לגשת"

ההווה,שלביותרהאפקטיביתהסימוןמלתתנה-"עכשיו"
עליההחזרתובמלואו.ולאלתרכאןבעיןהנתרןהמיידי,של

ומכללפניושהיהמהמכלהחווייתיהרגעאתכביכול,מבודדת,

נצחשללא·זמן,שלממשרתלדומשרוחאחריו,שיבראמה

קטף.

בשוררתלאמתגלתשהופרההקרבהשלשלמרתהתארוהמשך
הכיתשלהפתיחהבשוררתאלאתשניהכיתאתהחותמות

האוהבים,כיןהמיזוגלעיצומו.זהתאודמגיעכאןהשלישי.

המלכדת,הסקסואליתהסט.יניחבהדיהשניבכיתשהומחש

אתמאבדתההתמזגותהטהור.הרוחניהמישוראלכאןמתעלה

זמרה.שללהרמוניהקולות,למיזוגונעשיתהפיסיתמוחשיותה

 ,ההיסטוריהמרחקגםאלאהגופניהמרחקדקלאבהמתבטל
("נזרזהנודדתהזרה,הואהובההמשודדש-בידהדורות,מרחק

עמיחישלאחריםחשוביםשיריםכמהרכןשלרם","הייהשירהנבת •

מררהנבמידהלהסתייעעשויהוכר')סופר"אר"קיץהמחזוריגון",("כגרן

לאמעכשיו,"לא :עמיחישלבוומאןוביםפרקיםלביןבינםבהשדראה

לנר"לא :השוהו,תשכ"ג).רתל·אביב,ירושליםשרקן,(הוצאתמכאן"

רםאםויציה,יואלאתהמאתרתלפיסקה,מקבילהעכשיו"עכשיו,להגיד:
לאששרבקריאות, ___ ,,הראשון:אהבתםלילבשיאהוומאן,גיבורי

וחדרהחדרהעכשיו,עכשיו,להונתןעכשיו!'עכשיו!'עכשיו!בהן:שלטה
תענוג,בתרךתענוגקץ,רכליהתחלהבלי ,עתידובליעבובליוחדרה,

 ,) 360(עמ'אושר"יםבתרךאושרים
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הניגר-כל .)"ךלהיהרוחותשל'שם i :להלןוראהזנאונ",עולה

זהסופיתההתמזגותשלבלהטהכאןמרתכיםוהמכשוליםזים

ובי· z!~ךנףן ryף, ry ~ a!לא ה~~~,, . . . . .. 
 .ס~רף;ין" י;~ ,כח~ךין;ך;ת

הסכימהעלבמעומעםעדייןשומרשהואאףהריתמוס;
,רמתה,טערן"כובדהשיר,שלהפתיחהשוררתבשתישהותוותה

הביתשבראשיתהפאiויטירתבשוררתגםלמצואאיןשדוגמתם
עמיחיכמעט,רריכוחית,בחריפות·מצטייןהראשוןהמשפטהשני,

"כי"במליםזה i:זהקשוריםחלקיושנימשהן.ברמוכיח

מחשבתי-היקשי.מבנהשלמנוגדיםאגפיםהםהיינוו"הן",

לערמתזהעומדיםו"זמרנו"הבנו""לא-שבוהפעליםשבי
הראצירנאלית,ההתקרבותדרך-ההבנהניגודךשלעמידהזה

המוסיקאלית-הסטיכית,המיזוגהזמרה-דרךהלוגית-לעומת

עשויהשעליהםלתחומים,מעברהרחקלהגיעניתזשבכוחה
השודחשלהריתמיתהכובדנקרדתלחול.שבהבנההקרבה

שלהריתמיהשיאמושגאולי,שבה,"זמרנו",במלהמתרכזת

הולכותהטעמותבסדרתאליהחותרתכולההשררהכולו.השיר
הפורטיסימואלבשיאוהמגיעעליה,שלקרמעיןוגוברות,

 :ומשתפלוחרזו

"-' .!.... - V V - ...., ..!........,. ~ V -...., 

ובד". zז~ךנףן ryס~ף,~לא ה~•~,,

ואיטיות.כו,בדכולו ;בקרסשנדועולהאיננוהשניהמשפט

גם 'כמוהקודם,המשפטמןמופרדותוחושן""דורותהמלים

אחתכלגםדממה.מוקפותכאילוהןהנוכחי.המשפטמהמשך

"פני-ההסברעצמה.בפנימלהמיוחדת,עמידהעומדתמהן

המתיחותאתבמעטומרפההפסקהלאחרמצטרף-הסירוגין"

באורחממחיששחיבורןוהכבדות,הגדולותהמליםשתישל

שנתמזגהוהעתיקה,הסתומההמהותאתרב-עצמהסוגסטיבי

ורה.דקים.זריםמתחילהשהיואנשים,שנישלחיבורםננוח
לסירוגיןנחלפתהדורותשלוהפנחוןהקורותהדעת,הוויית

וא.והביםשלהשוניםהעברקטעיחסומה.הקרבתבאפלת
לאמעכשיו,ב"לאופאט.ריציהיואלביןהרקעניגודיעם(השורה

בשירה,ומתמזגיםהאהבהלילבחשכתמותכיםמכאן")

מובן.הבלתיעלהגוברת

השררותלביןהשביחהחטיבהבתיאת·הפותחותהשררותבין

הענייניתהבחינהמןהןניגרהשלמתחשורראותןהמסיימות

הביתאתהחותמותהשורותשתיהריתמית.הבחינהמןדתן

לעומתריתמי.ניגודכלקודםלקודמותיהןמנוגדותתשני
ב"לאהפותחיםהמשפטיםשנישלהריתמייםוהכוחהסימטריה

הראשוןבביתכמו-האחרונותהשורותשתימתחברותלנר",

חמק·כביחידהשלאומעומעמת•.ארוכהליחידה-השירשל
שלהרביםפניהאתהמתארתהראשוןהביתשבסרףבילה

וגובר.הולךריתמיבכוחמצטיינתזריחידתאיןהאהובה,

 :בערפלשרויהחיתהכאילובהירות,אילהמשווההפסיחה
-" - V -v-v/ /.!..v-v V - V - // V - V .!.. V V .!... 

,, W רף~לםn ןך,ס:ה;ת'dו~ 9ף~ך~הך~~נ;תס~ףף~ים ת~~ ם~י". 

אףשתחבירוהמשפט,שלהציורילתוכןגםאופייניזהעמעום
אכן,הספרותי.הדקדוקיהתחבירדינילפיו"מסררס"קטועהוא

עמיחי,שלאחריםרביםבמשפטיםכמוזה,במשפטלשמועניתן
הולמתחיתה onceהמלהגרמני.אראנגליזר,תחבירשלהד

העבריתהמלהמןיותרעמיחישלהתחביריתכרינתואת

לאכאןגםהעמעוםניכרהראשוןהביתאתהמס"ימותבשוררת.כמר •

הרבהמובהקתפסיחההפעם-הפסיחהע"יהשוררתמבניבשבירתרק

שלהיחידותלביןהמליםשביןההאתמהבחוסרגםאלא-יותר

בקריאה(רקרכלמכלהיאמניהמטררםבטשטושובעיקרהיאמבים,

יאמבים.בשנירוחות"של"שםהמליםאתלסמןניתןלחלוטיןמלאכותית
אשת"פעםבצירוףספק.ללאעצמה,בפנימוטעמתעומדת"שם"המלה

קבוע),מסריסדרשרםחשיםאיןהבררנים"

208 209 



מסויימתבמיהדהואגםמקבילברהאהובהשלתאורה .•"םעפ"
נכללוהמנוגדותהשמיםרוחותהראשון.הביתבסירםלתאררד,
הפרידהורמזיהמראהשלהכוונותכפלהנדודים,נירוניבשמה,

הראשוןהביתשלהסירםשבררותכמרהסתר.שלוהאחרית
סימליים,מראותבסדרתךא,הרבהשלמהותהאתעמיחיממחיש
פירושםולארהאזםציאטי·ביהסוגסטיביורשמםהואשעיקרם

פרצופים,כפלשלמהרתעלכולועומדזהר·רשםכשלעצמו.
חמתו.וצצים(·הניגודיםמתרוצציםניגודיםשלחרמקנרת,של

פניחיק,"פניבצי.רדףלכןקודםנרמזרכברךא,הרבהבזמרת
גיסאמחד·קשורותהאהובהשלזרוערפיליותכפילות .)"ףט

גיסאומאידןשלה, Nהזכר"פנירהתעמעמ•רתהתפרקותבתהליך
גםממנוהרפתהשלא ,המשוררשלסמויהידיעהבאותה-

ועופותהשמיםשרוחות ,ביותרדר,רדיירתהקרבהבשעהת
ה"ארב",במעמקיבהנחבאורקאלאזר,אשהעזבולאהנדודים

העזההנוכחותחווייתרקעעלהעת.בבראלהגיחעתידיםוהם
באי·הבטחרןההרגהשמתבלטתר"עכשיר""לגשת"שבמלים
שאת.ביתררוחות",של"שםבעלתזר,אשהאלשבקרבה

"שעהביןהפנימיתהמתיחותבסימןאפוא,ערמההשניהבית
וסתן",מראהוכוונותהנירונים"אשתלביןלגשת"נרכלשבה
המת·המתיחותלערמתמרוסנת,מובלעת,מתיחותשזוהיאלא

שלל"שםעכשיו""עכשיו,בידהניגודהשלישי.בביתגלעת
ל"לאיחד""זמרנוביןהניגודלערמתבחשיבותובטלרוחות"

המודגשתבהבעהאכמור,נפתח,השלישיהביתמפוענחת".
שלמרתשל-במקצביהןהוןבמליםהן-ביותרוהמרוממת

וכוונות"הנירוניםכלעלשגברהשלמרת ;האהוביםביןהחיבור
שלסיומוהרבן".שלא"מהאתבשירהוהבליעהוסתר",מראה
כמעט-נידתוהבוטהבצררהזאת,לערמתמביע,הבית
שנתרחבהמקפיא,במרחקהמשוררשלהרגשתואת-בגסות

כתואר·פועל,רקולאכתואר·שםלשמשס nceהמלהעשויהבאנגלית •
"פעם".העבריתבמלהכןשאיןמה

ועכשיובר,ממוזגתלפניו,פתוחהשחיתהזרדא,חובה,לביןנינו
נוקש,קצר,הטעמות,חד-הריתמוסומסוגרת.סגורהנעשתה

 :מסמרותכקובע
-v !... V V וו.!.. V - v-V 

מפענחת,לא , ,;עשד,י,,ולא
: ... . : .... : --

, - ..., - ...., .!.......,, ~..., 

נ,דגים".פכ•;ת,אבזם,פכטמ;תסג~רת
 •ז: • ז:-':ז-:

המופיעה ,"אל"המלחרבהבחריפותמוטעמתהראשונהבשררה

זר,אחרבזרמליםארבעמטעימההשביחהשררהאןפעמיים,

ההבעהברגים").פיות,אבזם,("פטמות,ותן t ~יורהחיתהכאילו

הביטויבהדרגה.וגוברתהולכתעוצמתהיאגםמגלההציורית

n במקצת,שגררהנוסחההריחוקלהרגשתקובעעודישלילא

עלינופועלכבר-מפוענחת""לא-אחריוהבאהביטויאן

והחידתיות(הסתימותהרוחניתמשמעותרברח :כפולבכוח

חןהבנושלא"מה :החידותנפתרוהקרבהבשעתשנתחשדו.

וכוחהראשונה)לזרותםהדברים,חזרועכשיויחד".זמרנו

(שצפונותיה"מפוענחת"חמלהשלהפיסירתדא,סרציאצירת

אבזם,פטמות,"סגורתהציורשלרושמוהואמכלחזקנתגלו).

עמיחיבשירתביותרהנועזיםהדימיויםאחד-ברגים"פיר.ת,

התמונותמשפעקטןחלק,רקלמנותניתןהפירטי.בהרכבו
וסגורלבשושגופהאשה, :זהבדימויהגלומותךא,סוציאט.יבירת

שותקתאבזם),פטמות,(סגורתממגעומנועהדוקלדרך,

הסקסואליתהקרבהבפניחסומהשהיאכשםשפתים,וחשוקת

מידתאבודה.מוברגת,מארבזמת, , nררברטי;אהשפיות>(סגורת

היאזה,בציורךא,הרבהדמותהגיעהשאליההדי·הרמאניזצייה,

שללמדרגההדמותמושפלת"פיות"נסגרותבתאורהעצומד"
למכונה.נעשיתהיא"ברגים"כסגורתבתאורה ;ביולוגיקירם

הראשונהבשררהלשיאושהגיעההתמזגות,שלהפאתרסכתוקף

הפרידהעםהמתגליםהמרותסימניקביעתתוקףכןהבי.ת,של
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שלבמטחאפוא,מסתיימת,חשביההחטיבההאחרונה.בשררה
כדלההחטיבהלמהותהסיוםאופייניזו,מבחינהנוראות.מלים

שליחסית,האלגית,הקלותלעומת Iהשירבתוךולמקומה

עצםפיעלבושנתחייבהרב,האיפוקלעומתהראשון,הבית

ב"לאהחלחשביה,החטיבההביאהרדמ.צומצם,המכונסאופיו

ניגודיםלהתגלעותהרגשי,המתחלהתרוממותשעה"שובלנר

גואה.פאתוסשלולעלייתווגרברתהולכתבחריפותפנימיים
ג

רוחלהלןאותנומחזיריםהשירשלהאחרוניםהבתיםשני
בסימןעומדותשניהםאתהפותחותהשורותיותר.ומתוןמאופק

מתהדהדתשלום","הייהפנייתהפתיחה.שורתאלהחזרה

השורותבשתימתמחשתבשינוי.ואםכדיוקהאם-בשתיהן

השגיחהחטיבהבתישלהניגודיםומןמהמתיחותנסיגהמעין

שיבהושלהמעגלסגירתשלאפשרותבהןמתרמזת ;בשיר

זהרושםהראשונות.השורותשליותרהדא.רמוניהטוןאל

השירבחלקו.רקהשורותשליותרמדוייקתבבדיקהעומד

החוזרהמעוגל,המבנהא.ב.א.שלמבנהעלספק,ללאמתבסס,

שלא.אןהמיוח.דקסמומיסודותאחדאתקובעראשיתו,אל

היי Hכראשוןשלום""היילארישא,שלא,עםזההאינוסיפא

ביןההשוואהפיעלביותרבולטתזועובדהאחרון.שלום//

בפתחמקבילתהלבין ,,,בזפניוכבדאתפנישלום,//הייהשורה

המוות".ונוזוודותצרודותשלום,"היי :השירשלהאחרוןהבית

בשתיהתארכההשגיח(הקאדנצהכדיוקוכמעטנשמרהריתמוס

ב"צדורותזכר"פניוכבדאת//פנישלחילופואןהברות),

בצירוףכבדאמנם,כמהלומה.עלינוגיחתהמוות//ומזוודות

ל"זכד,,,"את"ביןהמהירהחילוףמןהשתמעההמוקדם,הראשון,

ב"זכד",וכיחודשב"כבר"ההגאיםשלמחריפותםגםכמו

אןהמנגינה.דוןתחתנסתרתגםאםקודדת,קשת,משמעות

לביןהללוהמרומזיםוהחריפותהקושיממדיביןדמיוןכלאין

ומזוודות"צרודותהצרוףמתוןהערלההאימהשלממדיה

כאןמתבטלת"צרודות//המלהשלהפרניטיתהחריפותהמר,ת,,.

העובדה,,מרות".המלהשלהמתמשכתרכותהלערמתבחשיבותה
 ,,,תוומ'/במלהדווקאזהבצירוףהוטל/'הנשי//הריתמישהדגש

והקצרה,הארוכה-השתיםתנועותיההעדינים,שעיצוריה

נחנוהמלעיליוקצבה-בראשיתהבעודהכאילוהנעלמת
דומה(אכן,כל·כןגדולסוגסטיביובכוחמשמעויותבכפלי

רבותמשפותיותרזובמלהלעשותהעבריתהשפהשהפליאה
שבין ,בדודמקפיא.ליטוףשלקלותזולאימהמוסיפהאחרות),

 Hשלום"היילברכתנתווסףהמסיימיםלבתיםהראשוןהבית

התחדש,שלאמשהר-הגלוימקור·המורתמשהוהמשוררשל
אי·תסדר,אלהשיבה,נתמלא.מגרעינו,חרגנחשף,אןאולי,

הפרידהחויויתמשמעותתמצית-החידלוןתוךאלהשקיהע
נגלו,-בינתים ;אפלהבצררההראשוןבביתנתרמזר-בשיר

מוכרת.לאמתרנעשרהרמזיםומחביוניהסמליםמנרתיקיהוצאו
הסוגרשלום///'היילביןהפותחשלום''/'היישביןההבדל
שלום"לכן :השלישיהביתשלהראשונותהמליםבגוףמתגלה

אן , 11//שלןםהמלהזובפדאזהמדוגשתריתמיתמבחינה , nלן
מקשרה"לכן// ,,,ןכל"המלהמקודמתה,הדעתאתלהסיחאין
הקודמת,החטיבהעםהשלישיבביתהנפתחתהחט.יכהאת

להבין,לנרניתןפירעלוהשלישי.השניהבתיםאתשהקיפה

הבלתי·נמנעתהפריד.השלוותראלהשלוםבדנתאלשהשיבה
האצוכתוחשביה,החטיבהבתישלהמתיחותלאחדבאה
ישירחמשןמהווהזרשיבהממנה.התעלמותמתוןרלאממנה
הפיותהאבזם,הפטמות,סגורתהמעוותת,האהובהתמונתשל

היאשכזאתמש,וםהשלישי.הביתאתהחותמתוהברגים,

היא,שלי""לאששרבמשרם-הפרידהבשעתעתה,האהובה

לן".שלוםכן ל'/-מפוענחת"ר"לא
המשךהאהובה,שלחדשהתמרנהנספחתהשלוםבדנתאל

נרדמת,,,לא"לעולם :בשירהועלושכבדהדברתלתמונות
בדגים,,,פיות,אבזם,פטמות,ל"סגררתבניגודעומדתזרתמרנה
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קרדםשתוארהההררייה,שלאחרוןזכררןהדבתמעלהעמיחי

 , Hלחישרתיער Nארלגשת"נרכלשב,תכ"שעהבצורפיםלכן

לפיתמצטיירתהאהובהבלילה.תעריםהאוהביםקרבתהוויית

מגוננת,זמרתתמי,דערהבחרשן,עיניםפקוחתמופלאהכזמרת

שיבהראשיתמשרםזרבתמרנהאיןאבלכמעט•.אמהית,

אלאבאהאינהתתמרנהשבאהבה.וא.יחרדשלמומחשלאתרו

"מכאןבמשפטהביתבהמשךהמופיעלניגדומוצאכנקודת

רבתלשררהוכמבארשלן",ללחומותמחלמתאתולהבא

בזכררנרת,ההשתקעותשלהמוחלטהיפוכהשהיאמשמעות,

 1סופיותשלרהורבהירותשלהרזכרלהמאלההיאשכן

חול".שלשהבכלנגדברנ,,היה,,שהבכל
."' -TT T ; • .. ."' -:• 

הסיקן·השימוש,כמרבן,היא,זרבשררהביותרהנווטתהתכונה

עשהשעמיחי /פירטיאמצעי-התפילהבלשוןהמכווןלארי

הסיקולאריזציה(ראההראשוניםבשיריוכנרמרובהשימושבר

"מטרסבפסוקיםשמרנה-עשרהתפילתלשרןשלהמפורסמת

נסתר"האוהביםכלרעלעלינובמרומיושלרםערשההסילון
 1האחרים//ובימיםשב"עכשירבאפי//ערלההבנזיןריח Hתשירמן

"והיאבשיר-הפירטכמתכר,נת-האיר-רניהחוזרהפזמוןאו

הברכהבלשוןהשימושתקרות").שתישב"במרחקתהילתן"

לאמצעיהזיקהשביןההבדלגודלעלללמדעשויזרבשורה
שלנברנהזיקהלבידגדולה,רצינותומתוןפיוטילצורןזה

ולמעןעמיחי,שלהרביםמחקיובשיריבשפעהמתגלהגינדור,

עצמו.עמיחישלטוביםהפחותמשידירבכמהגם-וא.מת
נהיה("שהבלהבהניןברכתבשלוןעמיחימשתמשהפעם
משנת•הברכהבלשוןשחלולשיניויםלב•לשיםיש ,) .. Nבד.ברו

הנעשההמטדרם,בשינויגםמתמחשתהתמרנהשלהחורגתהעדינות •

נרדמת),לא(לעולםאנפסטדמוי

פדיו"בוראהאדמה"פדי"בוראלברכותמקבילבדבריו"נהיה"השבל ..

"נדברת",מסכת(דאההארץ"מןגידולושאין"דברכלעלחלוהואהעץ"

 ,)'ג ,'בפסקות ,'ופרק

·בדברר•שלהחילוףביותרבולטשהיר.תזןאלגלגהל
המקפת•כלוהעשיהיהבריאהעוצמתאתהמעבירבדברנר", Hב

) n חילוףהאדם,לבניהאוהבים,אלמהאלרבו'),נהיה"לכהש

ומצדיקיתרההבלטההפסוקשלהסיקרלאריזציהאתמבליטזה
אופנים,בכמהלקראו(שניתןחול"שלשהכל N-המשכראת

-היינו :חול"של"שהבלארחןל«של,שהכל' n :השארבין
-כמשמעופשוט.ו-שהבלארחולין,שנעשתה"השבל«רבכת

הואבחשיבותוממנופחזתלאאבלחולין).הוא-הישבל
ש6הכל(בשיר),ב//היה//המקורית)(בברכהנהיה" Nשלהחילוף

«שהבל 1לור,ותוממשיךנתהווהקיים,שהבלפירושו- l/נהיה

באמצעותעוד.ראינ·נוהיהונעלם,שקעשהבלפירושו-היה'"

בשיר,מכרעתחשיבותזולשררהעמיחימעניקהחיל-רפיםשני
ומ.תחייבתהמוחלטת,החילוניותאתמפגיןהאובהבאשר

במכאובילונגלתהשזרכפיעולמו,ומתמרנתבאהבהמתפישתו

מעניקהתפילהבלשוןהמודגשהשימשוהפרידה.חויוית
השררהלערמתהריתמיים.וחשיבותוהדרואתגםלמשפט

כמצטופפותמקרפל-ותהריתמיותהטעמותיהששתיהקדומת,

 1במרכזהזראלזר

..... -.... JJ .... l-"יי'..... .!.. 

~רר~ת"לאןערךםלר,~לרם ז~ך,,

הראשונות.המליםמשלרשאחתלכלמיוחדתהטעמהאכןנקבעת

המשפטשלהשניחלקוארוהכ•.הפסקהגםבאהשאחריהן

 1ירתרהרפויהדרנהירתוהראשוןהחלקחשיבותאתמדגיש

 ~ ....- ......... //'ייי'..!.'ייי''ייי' ..!.,...-!.,...,...

 .חול"שלשהבכל , uנגדברהיה,,שהבכל
:• -TT T : • .. :• -:• 

 N"בדבדגדבמליםההטעמותיממקרםהענייןמגרףמתחייבת.ההפסקה

השימושריתמית,בקריאהאפשריבלתיהואהמליםחיבוררש"הבל'.'

נעשהבעיקורבמשפט.המםדרםמבבהכלאתקיעקעהתפילהכלשרן
במליםהקודמתבשרדההאנפסםהרכןכבדהדיאךאגונסטי,המםדרם

נרדפת•.לאל"עולם
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.ךמ,אניפס·אופיואתלהבליטבאהמלהכלהמדגישהוה.טעמה
שלש"הכלכיווןבדברנו",היהש"הכלכיווןהמשפט.שלטאטי

פתחחסרריק,בעולםהתרחשההאוהביםשקרבתמשוםחול",

שוביןלעצמואדםשביןלזיקותשמעברוקיוםטראנסצדנטאלי
ונחרץ.סופיאקטמהווההפרידהלן","שלום-לזולתואדם

שהתקיימהבשעההאהבהיכלהבלעדיאנושיבעולם
זההגופיםשלמציאותםפיעלכשהוכח·ההיינו,-במוחש

לאדםולהעניקהקדושהמקוםאתלמלא-זהבתוךוזהזהבצד

אלוהים,שלמעמדעכשיו","עכשיו,שלרגעינצחלאותולרגע,

ל"משכן"האוהביםשלחדרםנהפךזהברגעהכל"."העשוה

הנוכחותמשנפסקהאן ;משכן")"בלילנעשההואהפרידה(עם

נהפך"הכל"ונוצות.חוטים,שללצרורהמשכןהפן-המיידית

כמשמעו.פשוטו-חול"שלהכל 1/ :לחוללאפר,

"מכאןבמליםשלן".לחלומותמחלמתאתולהבא"מכאן

לביןכאןעדשהיהמתביןההבדלאתעמיחיקובעולהאב"

הואשלן"לחלומותמחלמת"אתבציורלהבא.שיהיהמה

תאור-בשנתההאהובהשלבדידותהבאתרוזההבדלממחיש

שלפסוקיועלמבוססהמשפטאסוציאטיביות.משמעויותרווי

אל(המכתבכ"טבפרקהשקר.נביאיאתהמוקיעיםירמיהו,

אשרנביאיכםלכםישיאו"אל :הנביאתובעהגרלה)זקני

אתםאשרחלומותיכםאלתשמעוואלוקוסמיכםיבקרבכם

השקרנביאיעלבמשאלכן,שקודםכשם ,) 8(פס'למים" nמ

לאמורשקרבשמי"הגאביםלנביאיםלעגכ"ג)(פרקבירושלים
אתעמיחימתארתשיריבציורו .) 25(פס'חלמתיחלמתי

היולכןקודםחלומותיה.אתבעצמתהמחלמתהאהובה,

לגביזהשרוייםהיוזו,שלחלומותיואתזהבוראיםהאוהבים

תהיהעכשיונרדמת").לא("לעולםמתמדתעיוותשלבמצבזר

חלומותיהאתובוראתבשינהשקועהנרדמת""לאשחיתהזו

הנטילהחלק.למשודראיןשבהםהחלומותלה,יהמי~חדים

אינההשקדנביאיעלירמיהושלמנבואותיוהלשונית

מתגליתהנביאיםנגדירמיהושלהעיקריתטענתומקרית.
מביאיםהםאיןחזונותיהם.שלהאישיתהמקוריותנגדבדבריו
האלהוים.לביןבינםוחיבורקשראיןהאמיתי;המקורמןדברים

"חל-רמותיהם".אתלעםמספריםהם"מלבם",נובעיםדבדידם.
הקשרניתקכאןגםנפסקה.האוהביםשביןהחליפיןזרימתגם

מקוריותבמעתהיצטיינוהאהובהשלחלומותיההמקור.מן

המשפטבכלבלב.דשלהמעולמהמלבה,ינבעו.הםת.ילילש
הטעמהאלאאיןהפסיחהבאמצעותהנוצרהאדוןהריתמי
שברנדנדנו",היה"שהבללמשפטחריף(ניגודאחתמובלטת

 1מלה)כלמוטעמת

' ..,, -..... ..... --.......... -..., ....,...., ..... -...., -
 ."ךל~ל~ל;מ;ת7זסן~ת י;l~ א~ז:;ן~~אן ?7 ,,

אני,ולא-את Iלהדגישהבאה ,"תא"המלההואהמשפטחוד

פיעלמסתברתוכל""תבלהתוספתאנחנו.ולא-את
האהובהבוראתולהבאשמכאןכשםהקודם.המשפטתוכן

עםקשרבלילבדה,בוראתהיאכןחלומותיה,אתלעצמה
התבלאתביחדהשניםבראולכןקודםוכל"."תבלהמשודר,
האהובהעומדתמעכשיו ;בדברם"היהלכ"השהדיאבהבתם,

מקומןאתקבעשעמיחיהעובדה,חשובהוכל.תבלבפנייחידה

"אתהמשפטאחר-וכל""תבל-ה'גדולות'המליםשל

-החלומותחלימת-זהבפרטשלן".חללומותמחלמת
לכןוכל",ב"תבלמאשריותר.ועמוקעקרונימהשומתמחש
דית·מבחינהמודגששאינובמקום,דכל""תבלהצרוףמופיע

להקישושניתןהיקשמאליה,כמעטמובנתתוספתהואמית.
הודותרקממשותבוישמקום,מכל ;וכללפרטגזרתפיעל

לפניו.שבאהציורשללמוחשיות
הסכימהמובלט.מטריבעמעוםבין·השאר rהצטיהרביעיהבית

השורותשתיולאחריהןהמקבילותהשורותשתישלהיסודית

הריתמיהסדראןבן,נשתמרה-אחתליחיד-ההמצטרפות

שודהאףהביתבכלאידלחלוטין.נשברשבתוכהוהמטרי
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בתילעומתרצופה.יאמיבתקריאהלקוראהשביתןאחת,
בראההשלישי)הביתלערמת(וכיחודהשירשלהשביההחט.יכה

(התפוררות,מטריתהתפוררותשלבתהליךשרריזהבית

היה"שרכ.להפדאזהופ.נימיובסדרהבכוחהמתבלטתשמתכוה

-,האחרון-החמישיבביתבמינה).יחידהשהיאאלאבדברבר",

 1זהריתמיסדרלחוסרהד·מהבהשישאחת,שרהדדקישבה

.... .!. ..., .!. ..... ..... .!.... ..., -..... ,!_ 

,, n ~~רנצ;ת, ,םיi1 ר~~~ז:פן; .ן~ז~ליל". 

הביתשלהסיוםלשררותזושרדהמקבילהרבותמבחיבות

פטמות"("סגורתהשלישיהביתושלרבו') Nחיות("פניהראשון
המשמעותאתעמיחייוצראלו,בשורותכמובה,גםרבו').

מדאותאועצמיםשלעוקבפירוטבמאצעותהמראהואת
האפש·האסוציאטיביותהזיקותקליטתחשובהבהגםסמליים.

מהם.אחדכלשלמדרייקתמהבבהיותרהסמליםשביןדירת

שלהעדןשוויוןמשרםהריתמיהסדרחוסרבוצרבהגם

שאיןאלאלו.מיוחדתבהטעמהמוטעםמהםאחדשכלהסמלים,

שלהמתחלפיםפניהאתהמאתדותהשוררתשלם.זהזמירן
השררהוגובר.הולךריתמיס,חףנברחכאמוד,הצטיינו,האהובה

מהומהירה.חדהקצובה,חיתהפטמות""סגורתארתהשאתדה

החמישי,בביתהעזובהסמליאתהמתארתבשודהכןשאין

אתמדגישותמשהןיותר-ההטעמותעייפה.שורהזוהי

החייבתההפסקהאתקובעותהןוד.י-בההמתואריםהעצמים

שלהריתמיתהעייפותמהם.אחדכלאחדבקריאהלברא
השבי,ההשררהאת(להוציאהרביעיהביתשלזרכמרהשררה,

תארואחרשהשתררהוהבנייה,הריקנותמהדגשתנלודתשבר)
"שהבלההכרזהלאחררכןשבחסמהררא,הרבהשבתפוקההאהבה

-בהביןנדבת-נדבההמשודרהשמיעשבהבדבדבר",היה
הריקנותגולל.סותמתנדבה ,אהבתועלמאדוקודרתחארונה

במלה(לשימושרכל""תבלהמליםשלבעייפותביותרמורגשת

המתייעףאדםבדדךהרחוב.לשרןשלגורןכאןיש"רכל"
"והכל" 1סתמיתהכללהבמלתעצמווהפוטרדבריו,בראשית

רבותמליםזרבמלהעצמומעלעמיחימסלק"ובכלל",אר
רצןוברשאיןאלא"תבל",אחרילבראיכולותשהיואחדות,
החוטיםשררתהמשכן"."בלילבתארויותרוערדלפרטן),
שכשידהיחידההגלריההסיט.ארטיביתהשררה-והנרצות

לשיאהפרידהלאחרשנותרההשממהדרשםאתמביאה-בולו
שנהפךהקודשךד,יקה,הדירהדבת·ררשם.סמליתהמחשהשלח

שלהסיקרלאריזציהבעקבותל"בליל",שבעשה(''משכן"לחול
שולסיאובשלהווייהממחישים-נדנדו")נהיה"שהבל
ממציאותחלקפעםשהיהמהכל-,הבוצרתהח.וטים,בחילה.

"משכוןגםעזובד" mההתפרקותלסמלונעשהבפזר-חייםשל
כמשכרןוא.הובהצאתאחריששדרהשערות,צרורהשער",

"משכן"שביןהצליליםזיקתפיעלכמובן,ברצד,(הציור
שלנציגמאוס,בעשהאהב,ה,מזכרתרמ,הווהזהל•משכרן"),

התפרררזת.ושלכליה
הריתמיתההתפוררותבסימןעומדהאחרוןוב.יתכללאאבל

מזדההשבהזרהראשונה,השור·הכברהרוחנית.העייפותאר

המרותשהםהאוחים,ו.המזוודותהצרודותעםהאהובהזמרת

הבוצרתשלוהבלולךמ,פרזרךמ,ררתלעומתועדרך,ארח(מורת
m ,(שלהפתיחהשרדתקסמיכלאתבנגינתהמעילהחוטים

משלה.מחרידדרךשלגרןרכאמוד,להם,מוסיפהואףהשיר
מתנשאשבהןהאחרונות,השוררתהןממנהותקיפותעזרת

 1כולוהשירסינרםלהשמעתעמיחי

v-w - ..... - t//- .... !....., - >J 

,, :p הי~f פ;נג;ת,~י~ה:י~ף ,ה~~ 7לא:

"'-..... .!. v -..., .!.. וו!., -...,-

 ."ר .ir.;לאף, uל f ה:~לא fן~ה

ומ.ביעותהמליםעלבעיקרבאןחלותהריתמיותההטעמות
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 N//אףהמלהרפעם"לא"המלהמרדגשתפעמיםשלשרשלילה,

 1השררה-זהסופילאקורדקודם(הדאחדלאאף-נמרכן

הברות,עמיחימדגישכןלשםמפוענחת,,),לאער,דש·לי"רלא
המיאכ·המטריתההטעמותחלוקתלפיהטעמהמקנלרתשאינן

"לאבמקרםיזכו"אל u ,,,,י,'אףבמקרםיד,,ף "א(בית

הריתמיהכרחאתמקרם,מכלקובערת,אלוהדגשרת .)"ריזכ
ריתרהנוספתהדגשה !לא !לא !אף !לא Iהשרררתשלהעצרם

חודרמזדקרשבהמשום , uווגןףהמלההאחררנהבשררהמדוגשת

אמתשלתוקףבעלותהןהשרררתשתיהמסכם.ור.עיוןשל
טעונת //יכ//המ·להאחריהן.להרהרשאיןמסקנרתשלסופית,
הבנו,שלאמה//כיהשרהראתלכןקררםשטענה(כשםאותן

מלפנירזרחההמשרררכידומה,י. nריכובמתחיחד,,>זמרנרהן

שהדבריםמשרםספק,שלגםאראחרתמסקנהשלאפשררתכל
מהכלשלהוודאית,דא,חררנן"התמציתהםעתהמשמיעשהאו

מגרששהואגם,נראההפרידה.כאבמתוןלוונתפרששנשתמע
לרכך-מכלוהקשההמראתלומרשלאהפיתויאתמעליו

רהחייםהממשות :מפורשיםב·לתילהשאירםארהדברים,את
ממששהיהמהרקבעבר.כלומרהיה,שבמהרקמקופלים

בביטויכותבת,,.אינהיד"אףיהיהשלא(מהלתאורוניתןקיים
המשורר,ומלאכתהשירכתיבתמעשהרקלאמתרמזיםזה

היינו-כרתכת//אינהיד//אף :החייםבספרכתיבהגםאלא
ייחתם,').ולאיכתב"לא

נעץראוליכאן, .,,ףוגשל"היהפירושו-ממששהיהמה

כולו.בשירשתוארוהרוחני,החווייתיהמבנהשליסודר
פיסית·כנוכחותכולובשירהתפרשההאוהביםשלהנוכחות

הגיעוהסטיכיהמיניהמגעשלהממשותמתוןסקסואלית.
פאראדרק·לקדושהגםארלזמן,שמעברלשלמותהאוהבים
עצמם.הא,יהביםהםבוהשוכניםשאלוהיומשכן,קדושתסאלית,

לתוהועולמםחוזר-הפרידהשלהריחוקעם-זהמגעבלי
שהיהמהאבל ;יזכו""לאגרףשלהיהשלאמהכלרברהו.
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קטעיקיום,הבלחרתאלאהשלםהאנושיהקיוםאיברגרףשל
אלזהמוטליםוקטעיםאקסטאט.יות,הבלחותאמנם,-אדם
ל,,פניומידתיכףאת,,/'פנינהפכיםכךמשוםמרחיב.נקצבזת

נו,ףלקטעיפנים,לשבריבמהרהמתפרקיםהזכר//ר"פניזכר",

זכרוןסתמיים.עצמיםלסדרתחיק,למראהחייםבעלילארשת
ל"נוצות,מתפוררתהאהבהודמותלא·אדם,למראהנהפךהאחדנה

שהיה,מהלאחרבעתי,דהקיוםאפשרותמולא·לחרסים,'.

סגורהמשוררעומדלפרידה,מעברקשרשלקיוםאפשרות
לא. :השלילהבמלתחסרםכולו,

בשררותגילויהלמלואהמגיעהוהחמורההתקיפההכנרת

זכר//פניוכבראתב/'פנישנרמזהכנרתארתה-החותמות

עלמלמדת-השירמשררותשורהבכלונתעצמהריהרסיפה

מבקש,הוא"אווירה"ליצוראל :כולובשירעמיחישל,מגמתו
להגדיראלאצערו,אתלספרלא ;מבקשהאודעתא:לא

 ;לדנראיתשהיאכפיהאנושי'המצבממשרתאתצערו'מתון
פירטיתהחיאהבושררישהיתמצבאררוח,הלןלהחיות'לא

תרנקמסברשררישהיהרוחהלןמתוןלהוציאאלא'לשמה,
וקשה,מרהאמת-לאמתלהגיעהיאמגמתות.רבחיימ

המתפוררהגרףמראהמולאלגלויית·עינייםכעמידהשכמוה

שלהתפוררותןביןמהותיהבדלשאיןמשוםהמרדת,'לאחר

ה'אני,.ש·להתפררררתרלביןהאהבהושלהאהובהד'מות
לבהםנכונותמתוןבאהבה,זלזולמתוןנולדותאינןמסקנותיו

האהבהאדרבא,בלבד.המיניהמגעלעולהעמידהארתה
'מגעהזולת,לביןבינומגעשלעליונהכאפשרותלונתפשת
מתוןחריגהשלהיחיהדהאפשריתהצורהזוהיחיים.בורא

מעברשהואמהעםההתמזגותושלה'אני/שלהבדידותחרמות
/'מהשלהמדרגהאללהגיעעשויהואבאמצעותהרק'להן.

הבלתי·דא,פשררירתמדרגת-יחד,,זמרנוהןהכנרשiלא
דווקאוהזרות.הזמןהדורות,מעצוריכלעלהזליגהמרגבלרת,

אפש·שלהמדרייקתלדג.דרהקנאיתחרדהחרדהואכןמשרם
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הואכךמשוםדווקא Iלושנתמחשרכפי-וגבולותיהרדיותיה
אחריהמותירהשהאהבההמוות,משמעותאתלנסחמקפיד
ב"חייעמיחיהפעילזרלאמתלהגיעכדינעלמת.שהיאאחר
שמעטיםצמצוםוכוחריכוזמתוךשלוהשירלכיכליאת nשלןם

שלהעליונההדחיסותגם(מכאןהחדשהבשירתנודוגמתם

בו).המקראלאריכותפורתאהתנצלותגםואלוי-שהיר
ועבדים wממרוסנים,אלהכליםנשארוהבתיםחמשתכלבמשך

למרביתלאמדו,שאי·אפשרדבר-פונקציונאלייםלתכליתם,
האחרים.עמיחימשירירביםעלהצער,

ומשיאיעמיחישבשיריהמשובחיםמןהוא Hשלום"חייאכן,
שירה,ברלנוהעניקעמיחיימינו.שלהעבריתהליריקה
וסודותיו.הקיוםיסודותבפנילעמידהפתחפותחתבהש·הקריאה
לסדר,תשוקהמתוךאכןאורגנווהתמונותהצבעיםהצלילים,

חסרת·ולהגדרתההמציאותלהבנתהגדולחצמאוןילידתשהיא
נכבדים.איסתטייםלהישגיםיסודנעשוממילאהפשרות.

1 

גרןיגרןכ . 2

ןד;ןת,::יך~ה~ל-~דן ,;ע~ל~דן ם~~
 . ד~~~~ןזלג ,םי~,,~~ת

~;ןת Rלאןנ~,לא ,~דןך~ובד
ולעד.והאלםהשפלאריאהז-ורעלה,

--: .. T :•ז: •;••ז: •:-- ז-

r~ נז'ל~~די~ t ,זםזל~יל ?7 ;מ~ג:ייק.ים~
אז-ו.-אז-וולאאני-אני ,;עלאנ;ת. nנבז-ו --:-:-· :-· : -: -: 

לגשת,יחזרלאש~בלחזר'לאש~ב
 ·:•י.ז ז:--:-

 .ת~';דמ;~~י .P r: ~~נו~ p:~ללובשדק

סר.:זכ-דק~דן ?7 ~ ?1די~ד זי?=~
~ךיiג: ה~~~וד i ~~הזלו?וים

tי! M ;:~ג 'לבבiןן ,~ךי;rןנ~דיIJ • 
 .ג;ך; ,~י, (;fס;~תלי סl!יt ,גi'ן~

באההיאאםביותרשלמהלהיותעשויהזהבשירהקריאה
ללא·ספק,הואיגון""כגוןשלום"."הייבשירלקריהאדכמ.שך

והתפתחותמוסיקאליתנימהרוח,הלןבעלשולם,עצמאישיר

הקשרהמשך.שלשירגםהואזאת,עםמשלן.סטרוקטוראלית

בשנילארותשניתןעד.הדוק,כההואשל.רם""היילביןביבר

והעצמאי'הראשוניבכרחם.שוריםשאינםתאומים,-השירים

שלרם"."הייכמרבן,דו,אשבהם,

נולדושניהםבידגראפי.חראהשיריםשניביןדח,יצרניהקשר

מבחינה-שביניהםההבדלאחת.ופרידהאהבהפרשתמתרד
ב"חייהאירע-ז.מןרכדרנרל.רגינפשישבמרחקהבדלהאו-זר

רגעישלהמשמעותמר.גזרתעצמה,הפרידהמתראותשלום"
הפרידהרעלאהבתועלחמשו.רדמשקיףיגון"ב"גכון Iהניתוק

האהובהשלזמרתהחיתהשלרם"ב".היימסןיים.ממרחקממנה

(בראשיתוךמ,ךןמהאלהממשמןהקריטיהמעבדבעצםשרויה

כ"בתמתוארת,היאיגון""כגרןבפתיחת ,)"תא"פניעדייןהיא

אי·פעם,שהיומעשיםשלזמרת-דאשתקד"שלגאדרעים,

אחד,באירועפאוא,קשורים,השיריםשניואיננו.שחלףמשהר

שרנות.זמןמנקודותכיאם

החיצוניתהמסגרתאתדקמקרם,מכלוקבע,זב,ירגראפיהקשר

בגרףזרקרבהמתגלהבעיקד,ה,השירים.ביןהקרבהשל

רושמוחותםנבנים.הםשמהםהפירטיים,בחומדיםהמשפטים,

שלהריתמוס ;צדדיומכל nיגוןכגרן nבטבועשלום""היישל

למעש-ההריהו,-עצמאיתנימהברישכי,אם-יגון""כגון
בציודיםהשימ·ושדדן ;שלרם""היישלהריתמוסהמשך

לקבוצהשייכותםעלומלמדתהשירים,בשניזהההסמליים
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ו
 • Mהוהחסכונותהציורי,ה'אליפסיס' ; •עמיחיבשיריאחת

(מכאןיגון"ב"כגוןגםמתגליםשלרם"ב"היישנתגלובירית,
הרקעעלהריתוךהשירים).בשניהקריאהקשייביןהדמירןגם

לשםלאבצי·ררל.השתמשוהרצוןהסיטאוטיבייםהדבקועל
ישירלמימושאמצעיבתורתאלאלהתרחשויותמסגרתיצירת

ניכריםמשהיופחותלאיגון*ב"כגרןניכריםרוחנימצבשל
צרופימתהדהדיםיגון"ב"כגרןשררותבכמהשלרם".ב"היי

הקרבהמתגל,הבעיקרה,כשלעצמם.שלרם""היישלהמלים

עמיחיחוזריגון"ב"כגרןהשירים.שלהר,רחניתבמשמעות

לושנתגלתהכפיהאנשויים,הוקשריםהקיוםמשמערתלניסוח

גםמתנסחתשלרם"כב"היידא,הרבה.מן,הפריהדחויויתמתון

שלוריתמיציר.דיתהליךפיעלזרמשמערתיגון"ב"כגרן
קייtםשלשממהלתוךושקיעההצלםהתפוררותהתפרקות,
הומחששלרם"ב"הייאםקירם.ברלארותאיןשכמעטאנונימי,

פנישלהתמחקרתם-זהתהיליןשלהראשיתרגעבעיקר

לשבריוהתפוררותםל"פני·זכר"מ"פני·את"שבעשרהאהובה,
סיכומומובלטיגון"ב"כג·רןהריאנונימיים,ועצמיםתמונות

חלקהעלעמיחישידתשלהמוקדםחלקהאתלהעדיףהמופרזתהנטייה •
שחלההניכרת,התמרדהבבהירותאובחנהשלאלכ,רגדמהיותרהמאוחד

יי il "(שיריםקבוצתלסמןניתןהמאוחדיםהשיריםבתרךשלה,בציוריות

מדיבה mבמ•נשתנתהשבהספק),ללאבה,נכללים•גזן"•ו"כגרןשל,רם"

לכתופנימיםפניחיות,"פניכגרןצ•רד•םעמיחי,שלהצ•רדייתמהרת

בדגים"פיות,אבזם,פטמות,"סגרד,תאוטף"פניחיק,פנילחישות,ויעד

אפשראיזאת,לערמתיהמרקדמת.עמיחיבשידתכמרומה,למצוא,אין
"ליבןכגרןאופייניים,מוקרמיםדימוייםהנ"להקבוצהמןבשיריםלמצוא

"עכשיילתמר",שירים"שישה(מתוךעורקיך"בתרךרםתופשתמשחק

האוניברסיטהקוצים,תלמידיטרשים,"הרצאותכגרןארהאחדים")ר,בימים

תקח!ת"),שתי"במרחקהשנה";לראש"שיריםכמתוךחולות"גרירתשל

ואפליםמרומזיםעמיחישלדימוייונעשוהזאתהקבוהצמןבשירים

לפעמים,בהם,חסדטרפם.ערהרבדיםאמידתהבהירות,מהםניטלהיותר,

שבשיריורביםבציוריםאותנוהמרהיבההציורית,ההמצהאשלהברק

הסוגסטיבי.כוחםנתרבהזהכנגרעמיחי.שלהמוקרמים

22~ 

אתשלמרתביתרהמשורררואההזמןממרחקהסופי.ר, mרמ.א
האהבה.לאחרשנותרההשממה,
הפותחתבפראזהניכרתהמשךשלכשיריגון""כגוןשלמהותו

שלו:

,, q ע~ל~דן~ם;, i לi לד~ת,סך~הי
 ·"י~גג~~ד~ןג ,םי~,ר~~ת

בתחוםרקלא " in medias res "שלתופעהעללדברניתןאם
ההתפתחותבתחוםגםאלאית, s15הש.בשירההסיפוריתההרצאה

אותהלהדגיםעשויותאלוששררותהריהלירי,בשירהרגשית
ולאאמצעשלמשהרבהןמתמחשהבחינותמכלמלאה.הדגמה

(הגדידד·שיחלתוךבפתאומיותבהןמוכנסיםאבדהתחלה.של
ענייניתמבחינהרב.זמןמזהכביכול,כבר,המתנהלפנימי)אר

לדעת":הדנהכל·כןערדעליךכ"האםמשפטשאיןברדד,זב.הדרה
דבריםחילופיאחריויברח,אדשיחהבתוךאלאלהימאריכול

נקשרתאר ,שנטענוטענותעצמומעלמסלקהמשוררמרובים.

"בת·ארועים",ארתהשלדמותו,אתמעליוודוחהשהשומעו,

שנעשתהלאחרגםאינטימיותעללש.מרר"לדעת",המתעקשת

דאשתקד".ל'ש'לג
ריחוקניכראחת,ריתרריתלשאלהמתחברותהשוררתששתיאף
הדיבררי,ובשטףביומיומיותבולטתהפותחתהשדרהביניהן.מה

בלתי·עברית•,גםמסדיימתובמידהבלתי·ספררתית,היאשלה.
השורה .ירמיזמיויכוחשלשטףרצופהרארטנטית,טבעיתאן

(מבחינהמובהקתספרותיתבלשוןזאת,לעומתמצטיינת,חשביה

בעבריתהרגילההאו·זןאת·וצורםבנשואפרגם"עליך"במלה.השימוש
ברור(לאתחביריתבהירותחסד.ת-"עור"המלהמרוייקת.ספרותית

ישירהרהואבהדהשימרשל"ירתר")ארל"עדיין"המשוררהתבדודאם
מאברהמשפטהיהומוקפדמררייקעברישבנוסחאלאהרחוב.ללשון

חרבההאםמעין:חידורמשהומתקלב(היההקולקדואיל•כוחוכלאת
 ,)!זכל·כךהרבהלרעתעליך
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ז
שלרם«,ב~הייהפתיחהלשוררתהשוררתשתיאתלדמותניתןזר

מסוגננת).ספרותיתולשוןדיבורלשוןבלשונן:מנוגד,ותהןשגם
שלהן.בריתמוסיותרעודניכרהשורותשתיביןהריחוק

הרצףשלהמהירותאופייניתהראשונההשררהשללריתמוס
זפרץ·דבריםשלמהירותהיאמני,

 .....-,...-'יייי'- ' 1

" ri ןד~ת"::יך~ה ,~-ל~ע;ך 17~ל~ם

ראינהךמ,הידבשטףנבלעת"לדעת"רשל'כ'ל-כך"שלההדגשה

היאמניהסדרהמורץ.נפסקהשביחבשודהאותר.מפסיקה

 :חלקיםלשניבבידודמתפצלתוהשורהמתערער
-..,..,, }_ / / .!... ...., ...,..., ..., .!.. 

 "ד~~~~ך גד!!' ,ם•~~ר~ ת~,,

-דאשתקד"'ש'לגשלהריתמיתהאיטיותבמיוחדבולטת
מוטעמות.בהברות.ומסתייםהנפתחצרוף,

האחדותאתמפיריםשאינםאףאלה,וריתמייםלשונייםךב,דלים
ממנרונוטליםאותרמאיטיםהםהדיהמשפט,שלהריתרדית

כלשרןשניכוררהכעס,הסבלנותחוסרהישיר.מכרחרמשהר

הראשונההשררהשלרהרצרףהמהירובמקצבהירמי,רמיתהויכרח

בביטוייםישאמנם,השביח.בשורהנעלמווכמעטנתעמע,מו
השורהשללכעסהמשךמשוםדאשתקד"ר"שלג"בת·אררעים"

נשמעתהמשפטים,מבררניםשאליהבזמרת,פרגעתנימההקודמת.

הכל).לדעתתבייחאדרעים""בת(ארתה"עליך"במלהנבר
בשניבהדרגהומחריפהדו,בה"כך"כלבצורףמתגברתהיא

ערדנרשבהםהראשוןדאשתקד".ר"שלגאר,רעים""בתהביטויים
לעברהזמרתשלשייכותהאתאלאמבטאראינובמקצתסתרם

שלמגובשמסורתיכיסו.י-השניהביטוישהיו);מעשים(בת

"בתשלבזברתהלכפורמפרשותבררנהחושף-ביטלו
שנישלהריתמיתהאיטירתהרבה"."כל·נךלדעתהאררעים"
הספרותישהסיגנןןנשםחריפותם,אתלהגבירעשויההביטויים

קודםכביכול,משתהn,המשורראירוני.גרתלהםלהקנותעשוי

אחד,-אותםוירדהבירתוהפוגעיםחביטיריםאתברדדזשר,א

המטרה.אל-אחד
גילוימקרם,מכלמתגלה,דאשתקד"שלג"בת·אררעים,בצירוף
הצלם.אבדןרשלהאנונימיותשלהמרכזיהמרטיבבשירואשרך

נרתרהלארעתהכשמש,בשעתהזורחתשחיתהלשעבד,דהא.רבה
הירח'')דקמשמשךלינשאר("עכשיוחיוורתבב,אהכמיןאלא

קיימתשאינהשם,חסרימעשיםשלאנונימיתזמרתהיה:כ

המלהשלבמרבן(ארלי"אירועים"שלנחלקאלאלעצמה,
11מזהוגורעדאב,ים)עסקי , affairsהאנגלית

דאשתקד",שלג-
ממנו.רמתשכוחדבראיןהעממי,הפתגםשלפידבר,אותר

יר.גז""כגרןשביןהישירהקשרמתגלההאהובהשלזהנתאזר

נוצרת,נ"חוטים,הארשוןהשירבסוףשתוארהמישלום".ר"היי

למשחרהשניהשירבפתחנעשתהשעד"משכוןמשכן.בליל
השררהשלהדית•מיתבהשתברותיותר.ערדרמחרקאנונימי

שרדרתשל,הריתמיבפיצולניכרשהיהדברותו tזאפ.או,ניכר,

 ,פנימיערעורשלמצב-לכת"רפנימיםפניחיות,"פניכגון
אוחדרת·יחסשלמרתארתךראחדות·תיחס,השלמותאיבודשל

השררהשלברציפותשנתגלוחימה,רשלקרצד·דןחשל

הראשונה.

המסיימותהשורותבשתיבירתוגובריםוהעראיןתהערעור

ריתמיתמבחינההןגמרוויסרקמתגלהאלרבשררותהבית.את
מסתיי·ואינם-בהןנפתחיםמשפט.יםתחבירית.מבחינהרהן

בשרדהאףניכרתבמידהשהשתמדההריתמית,המסגרתמים.

העצמאיהמבנהאתשרבותהפסיחהלגמדי.מתרופפתחשביה,

ארוכה.ריתמיתליחידהארתךמלכדתאינהאךהשוררת,של

זקיטרעשלבמצבשרויהכל

 ,,..- ,,..'יי"-"יי' ,... v ..!.'יייי' ...!. ,,...'יייי'-

ןה". wס~ך ת~~~לאןנ~.לא~דז,,ך~נכי
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("אחרמפרושקרנטכסטבשרםמשתלבאיברמהמליםחלק

ציררפיעלערמדרתהשרררת .)?לנר""לאמהמהןאחר-כד"
ארמרבןלהירתחייבתרכנןמשפטים.רשברימקרטערתקריארת

חראשלהןהריתמרס .תחביריסדרשלסירערבלאש mמ
מררסקרת.אנחותשלריתמרס

מרץזההי,הלגמרי.אפרא,נעלם,הראשרנההשררהשלהמרץ

הסירםבשוררתהמתגליםרהחרלשההכאבשלקעיףביטרירגעי,

אלאחיתהלאהריתררית:השאלהשלהעזההתנרעההבית.של
רהאגר·האיררניהצורב.מזכרוןהתנעררתשלנואשבסירןמעין

הןגם-דאשתקד"שלג"בת·אירועים,הביטוייםשלסיבי,ת

נגדמכווןמשהיהפחותלאעצמוהמשוררנגדמכורןהיהחרדן

הבית.אתהחרתמרתהשוררת"בת·אירןעים",שלזמרתארתה

ההתפרקרתתהליךאתהתחבירירסדרןמקצביהןבעצםמגלרת

חורייתשלמשמערתהכתמציתשנתמחשהכארס,אלרהשיבה
כך","אחרהארהביםנרתררשברהערלםשלרם".ב"הייהפרידה

מתפרררעולםהואדאשתקד",ל"שלגנעשתהשהאבתםאחר

לשתי(הדלנו""לאשלמתנכרעולםהאובעיקרואחיזה.וחסר
נוכלשבהשעהשובלנו"לא :שלום""היימתרדהשררות

אינטימיות.חסרעולםעכשיו").עכשיו, Iלהגידלנולאלגשת.
תהליךושחרקים.קטניםבונעשיםעצמםהאוהביםמזה:ולמעלה

שלאהבתםהעובדה,בעצםהחלשלהםוההשתתקותההתגמדות
האקטמהםנמנעהטראגי,הסירםשלדיגניטאס" Nהאףניתןאל

החייםעליהםהוטלוהתרעלה"."קובעתשלרהסרפיהדרמאטי
לאאך-התרעלהל"ספל"מתמדתהיצמדותחייהדוממים,

גלומההחייםהמשךדיןשלזרקבלהבעצםמיצרי.כדיעד
 :הביתאתהמסיימרתבמליםהמתמחשתהכניעה

.!... ...,...., ...., .!.....,,...., ..... .!.....,, 

ולעד"והאלםהשפל,,אלא
-ז: ·:••ז: .....- ז•:

הריתמיבסדרהמלים,שלהכבדהובהתמשכותהפרניטיבררך

המשפטיםבקטעיהסדרחוסר(לאחרבהןהמתהווהז,וחדש
בהיפוךמסתייםהראשוןהביתהכניעה,משתמעתהקודמים)

מליםשלמהירומשטףכעסשלמפרץ :תחילתושלקוטבי

המסיימות,המליםשלרששלולכרבדלאיטירתמגיעהואבוטות

 ,הספל :ושוממיםאפוריםחייםשלדיןפסקהדבהןשנשמע
לע.דהאלם,

ב

הפנימי,הסדרוחוסרהמועקהמצבאתמביאהראשוןהבית

ישיר.ביטוילידיהאוהביםפרידתשלאחרלעולםהאופייני

מתגלהשבסיומוהחלוהשענותובקולשבראשיתובהתפרצות
הקיצוניותהריתמיותהתמורותשממה.שלאחתרוחניתמהות

משקפיםהלכי·הררחשלהמהירהחילוףגםכמרלשררה,משררה

ממקררשנותקההנפש,שלוהתפוררותההיסדקותתהליךאת

חיותה.

ברמתגליםאמנם,ובמשפטיו.במקצביויותרשלםהשניהבית
אך,תחבירי,ריתמיסדראישלסימניםבסירמר)(בעיקר

פיררשראיןהניסרח,רבהיררתהסדרבחותםחראמרטבעבעיקור

מחרבוהואאדרבא,הראשרן.הביתמןמברתקשהואהדברשל

הוחלפנו"הרי 1אותרהפותחותהמליםמפורש.באורחאליו
ישמשוואילךמכאןהבאיםשהמשפטיםמלמזרת,כתיקים"

לכן.קררםשהושמעלמה )"ירה"(טיעוןשלובסיסהסברמעיד
שהובערהדברים,מהרתאתרלנסחלהסבירבאהשניהביתאכן,

הסבראיןאבלומרוסקת.ספרנטניתבצררההראשוןבבית

ההסברבסירןעצםהישיר.לביטרירדרמהמצבשלומוגדרמנוסח
התחביריתהשלמרתמכאןריחוק.שלמסריימתמידהעלמעיד

השני.הביתמשפטיורבשלהרעיוניתוהבהירות

הביתשבסיוםהמשפט.יםשברישלהמערבולתמןרבריחוק
הביתשלהראשוניםהמשפטיםבשניניחרדניכרהראשון
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-ובמקצבםבאזרכםשדניםשהםאף-אלהמשפטים .השני
ועידניבמבנהמתוכנניםחלקיםכשניזהלעומתזהניצבים

דהשני·הדימוייםבאמצעותהרעיוןאתממחישהראשון :אחד

וקפדני.תמציתיעיוניניסוחלדקובע

שלמעילכמוכתיקים,הוחלפנויהדישבמשפטהדימוייםשני

בשימושעמיחישלהמיוחדתדרכואתמגליםבתחנות"גשם

(עצמיםהשימושייםהיומיומייםהעצמיםבעולםפיגרראטיבי
אםר.בלאזמןלפניעדהעבריתלשיר·החדורלאכמעטאלה
העשריםשנותשלבשירהמסיויםפיגוראטיביייצוגלהםניתן

ונתגלושבררלאיותרהמאוחרותההתפתחויותע"ינדחוהרי
מציאותלפעמים,מקים,חראשממנוהחמישים.),בשנותאלא

עמיחימעלהזהבמשפטררחבת·היקף.רבת-משמעותשירית

אפרוריןת,חולין,שלהווייהרבסוגסטיביונברחציוריבחסכון

שלמציאותכאןמתרמזתמליםבכמהצלם.ואבדןהמרניןת
אנונימי,אדםהמון(מעיל·גשם),אפוריוםומתנכרת,גדולהעיר

ותהמזנירתהרוחבדוחק.בשעתרכבתתחנותמחרק-פרצוף,

 :הגליותהריתמיותהקאדנצרתבשתימתגליםזושבתמרנה

¼:'· 9 , ,, , ';, ,,~!?YC:,ij<t;lo: c"' ~~~~~- - - - - - -- -....-~---~ 
l
!ן

1: 
11 

'! 

...,--..., -v / /.:... ..,, - V - V .,_, V !,_ ""-'י-' -
:פז-רחיuת"גשםשלמעיל:פמ;:פתיקים,החלפנ~,,הרי

:-.. '\ : -: : . . : : . :· ... -: --:-

המגיעהמשפט,שלהשניחלקוהריתמיברוחבובולטניחרד

מרחביםאכן,ב"בתחנות".ומשתפלשוב"גשם"במלהלשיאו

בגולותחסראנושי·עירונימדברשלושממוןדשדושמלאים
משמשתאינההסיטזאטיביתהתמרנהאבלזו.מתמונהמתרמזים

שבולרעיון,חזיוניתכהמחשהבאההיאלשמה.עמיחיאת
ולסי·לגיבושההאוהביםפרידתשלאחרהעזובהחווייתמגיעה

שלהםהאנושיכיחודפוגעהאוהביםבידהקשרניתוק :כרמה
קיומם.שלדא,ינדיבידראליהתוכןאיבודלקראתאותםומוליך

לחלקלאטאותםוחרפןאנונימיעולםתוךאלאותםמטילהוא

חסרי·ולתיקיםגשםלמעיליהאוהביםשלהשואותםזה.מעולם

אותםהופכתהדוחק,בשעתרכבתבתחנותהמוחלפיםי.חרד,

ומכר·מחוקיםיומיומייםלחפציםחסרי·רצרן,לעצמיםכמרחש

מטולטליםמיד·אל·י,דעובריםמשלהם,היכרקרחסריערים,

ישזהבצירון. 1רכיררצוןחסרהואשגםתנועה,שלגלעל

מרר·במשפטיםשנגלתההתחרשה,שלארבייקטיביזציהמשרם

רבד'.התרעלה"קובעתלאלנר,לאכן,"אוחר :מעיןסקים
לאחרשלוהקיזםמהרתאתמצבו,אתברמסכםהמשורר

 :בעצמוהתחשבותכלוחסראובייקטיביסינרםהפרידה,
המשמעותאתהאוהביםשלומתנועתםממתלכםנטלההפרידה

נפגשים,הםמקריים.אירועיםמעתהרצופיםחייהםהמנודבת.

גשם,ומעיליתיקיםכמרסתמי,באופן-ונפרדיםמתחברים

מוחלפיםוהםמקרה,אלאבעליהםלביןביניהםהקשרשאיד

גרברותזהסינרםשלרהבהיררתהארבייקטיבירתבתחנות.

 1השניבמשפט

 ....! ,...- .... ...!.,,,...'ייי'-- .....

אז-ר".-אז-רולא-אניאני ,;ע"לא
-:• :-• : -: -: 

ומעיליהמוחלפיםהתיקיםתארושלהרחבהריתמוסוערמת
המליםוחרתן.חדבריתמוסזהמשפטמתנסחבתחנות,הגשם

המשפטוקוצרהרצוףהיאמניהסדרוהמקבילות,הקצרות
לנומזכירהמשפטללאקרנירת.תשוקהליובש,שאיפהמבטאים

כעין(פראזרתחוקיחוזהכלשרןלשימושעמיחישלאהבתואת

הארדב.ים")להלןיקראו"שאראולחרד"אחדרכלביחדש"'נים

רקעוברבקודרתשתי("דרךהגיארמטריהכלליבלשוןגםאר

הצלםאיבודשלהחררייהאתלהביאשואףהרא ,) Hאחדישרקר
מאתי·אלמנטארית,פורמולהנצררתלניסוחרא,ינדיבידראלי

כאילו ;מילוליעודףכלארצי·ורירתכלחסרתכמעט.,מאטית

וחסרהמסובןלמצבתיקוןמעידוהבהירותהירכשיביאו

התקווה.

שלזהוקמצנישפתייםחשוקניסוחלאחרהאביםהמשפטים
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ד :1
1 

במידהאותנומחזירואבדר,ובמחקרשהרחלפרהאוהבים,גודל
 :המשפטהראשון.הביתשלהספונטאנירתאלמסריימת

 ,.....!,...- ,...- ,...וו ...!. ,...- ,...

לגשת"יחדולאשףבלחזר.לא,,שףב
 ·-..-·ז ז:--:-

נרכלשבהשעהשובלנו("לאשלרם""היישלישירהדחרא

שללאלובמהותםקורניםהריתמייםומכנהרחלוקתולגשת").

הקשרשלמרתאתעמיחימתארשבהןשלרם",שב"הייהש,רדרת

לא""שובהמליםעלדח,זדהלשעבד.האוהביםביןהסקסואלי

כמרלנר"."לאעלהחזרהשלהדיתרדיהמתחאתמזכירה
ב"הייהשניהביתשלהראשונותהשררותשתיביןההפסקה

זרשבשררההקאדנצרתשתיביןההפסקהגםמשמשתשלום"
משהרהריתמוסממחיששלרם"היי Hכבפאתיטית,פאוזהמעין

ב"כגון ;שנעלמהרה"לגשת"ה"יחדיר"שבהווייתהדיגשהמן
המגלםלצירוהקדמהרקמכל·מקרם,זר,הזכרהמשמשתיג,ן"

השממהואתהעיצבוןאתשבשיראחרצירומכליותראולי

הקרבהלזכרוןמניחאיברעמיחיכן"."אחרשנרתךמהשל

הכנרשלאמה"כיכמו,שררותלגובהילהתרומםהאקסטאטית

התוססההבדלהנרבתארואותהמכבהחראיחד".זימרנוהן

הדתיבהרריהקשורבמנהגהציוריהשימוששבת.במוצאיביין

"שהבלבשררההברכהבפסוקילשימושמסריימתבמידהמקביל

 l/משכן"בלילשבצירוףהקודשחילוללרמזיאר Hבדברנרהיה

מעולםהמעברלתארועמיחימעניקבאמצעותו ;שלרם"שב"יהי
היההאהבהעולם :דתיגררןשלאחריההריקלעולםהאהבה
מוצאישלחוליןומועקתתוגהספוגשלאחריוהעולם'שבת',

שישבמונחיםהאהבהכאןמתראותשלרם"ב"הייכמרהשבת.
מנסהעמיחיאידשלרם"כב"היישלאקדושה.שלרמזיםבהם

הפיכתמעצםהמתחייבתדמ,רדגשת,לחריפותזהבצירולהגיע

החילוניתגישתואתהמשקפתלהצהרה,דתי·פרלחניטקסט

הפכים,שלמתוחהלאקספוזיציהחרתומשחראיותרהמוהבקת.

השבתמוצאישלהמיוחדתהעצבוןאררידתלשחזורחארחרתו
הבכייהתסיסתהחרבה.האהבהשלהיגוןבתארוושלילובה

שלבריתמוסגםמתמחשיםהערבשעתשלהאפלהנייד,
השררה:

 ..! ,...-,,..- ,...ן ! ,...-,... ..!. ,...-

~דת";ו=זמ;~ו5י ן~~~ ~פ:(!=~ללtיש,,ךק

"נייד"ביןהפסקהמחייבהקאדנצותשתישלהריתמיהסדר

שלמעמדהשביחלקאדנצהקובעתרזרשבת"•,"כבמוצאילביד

חלהריתמי(השיאהראשונההקאדנצהשלהמבנה .ופריהד
רובות,עגלרלירתלהמשררההשפלה)באהאחדיר"ביברי".במלה

עומדתכולההשררה .)'י ,'ש(ההגאיםבדוןגםהמסתייעות

הרך.והעצבדר,יתרדבסימן

ג

המתפרקבריתמוס,סירמרלקראתושרקעהשירהולןואילןמכאן

הביתשלהראשונההשררהיי•רתר.ירתךמדרכותליחידות

השביחהשררהלפרקה.שאיןריתמיתיחידהמעמידההשלישי
כגרן"), /ונחמהבכןמהשל(,,מליםיחידותשתיעלעומדת

 /כגרן /הכל(,,הנחיחידותלשלושמתחלקתהשלישיתהשררה
 /סופיאתליהגש /כגון .. (לארבע-והרביעיתלנוח"),ליתן

מדרייקת,הקבלההשלישיהביתמקבילזןבחלןקה ,) nיגןן /כגרן

זרחלוקהמבטאתהראשוןשבביתאלא , ..הראשוןלביתכמעט,

הבילברלאלהפותחתהשררהשלדכ,עסממהירותהמעבראת

איןהשלישיבביתהמסיימות.השררותשלהתחביריוהקיטוע
מהירמריתמוסנובעתהפותחתהשררהשלורציפותהאחדותה

השוררתשלהקיטועשאיןכשםכעס,שלמהלן·ררחאר

"ביין",המלהע"יהיאמניהוצףהפותמשרם •

 :הינשלדעת",כךכלערדעליך"האם :הבואשוש·ודה ••
 /לנולא /כך''ואחד :תישילשדאשתקד",שלג /אדועים"בת
ולעד". /והאלם /הספלאלא /"התרעלה :תיעיבוקובעת".לא
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כמרתחבירי.סדרחרסועלאובלבלועלמעידהמייסמות
ממש,שלחזרההפתיחהאלחרזךהסירםאיןשלרם"ה'י nב

בביתעמיחיהגיעשאליההנחרצת,האובייקטיביתהבהירות
הספרנטאניזתואלחרסד·הסדדאללחזורלומניחהאינההשני,
שלסדראותראלדקהדרןלפניופתוחהמעתההפתיחה.של

הספל"אלאהמליםשלובמקצבןבצליליהןשהתגלםכניע,ה

ולעד".והאלם
השיר.שבשוררתהחלשהכמדרמה,היא,הראשונההשררה
נקבעשהואפיעלאףנידח,שבחלפההשמששלהדימוי

שלבאפלוליתשכלתההשבת-הקודם,הדימויבמסגרת
ונטרל·סטידיארטיפי"קלאסי"דימ,רינשארמצרי~א·השבת,

לשמשובבנייתהבלהטהדא,הבהשלזרבהשוואהישהדים.
מצליחהשאינהקדושה,ספרותיתלמסורתהדמשרםולירח

מקרםואיןוהזד,המודרניהקרנטכסטעםהמגענברחלהתחירת

 ,קרנבנצירנאליבדימוימכזרןשימושכאןעדשהשעמיחילתחושה
שלהפירטיעדנהעיקרפעם.לאבשידהלמצראשניתןכדדן

הרווחת(חש'הציורייםבערכיהולאבצליליהגלוםהשררה

משמשן"),לינשאר"עכשיו :מ,הרסהלחרש,אופילשררהמשררה
שלהמרכזיהמרטיבאלאותנומחזיריםאלהשערכיםאף

מקביללירחשמשבין(ההבדלוהדהייהההשתחקרתהדעיכה,
רעימההראשונההשרד,הזבד").ל"פני"פני·את"בידלהבדל

השררותלשתיוכ.נהאלאמקרם,מכלמשמשרת,אינןהשניה
 , nבכך"מהשלהמליםקבןצרתעיקרן,שהןהבית,שלהאחרונות

עקיב,ריתמיבסדרזראחדבזרמסודרותהעצובים,,הנחמהדברי

להסתברעשויזהסדר«כגרן".המלהבצידקשורותשככולן

 :ליחידותיהןהשוררתחלוקתפיעל

1 
1 
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1 

, - .... - ...., -...., 
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חתדרתבהדרגהומתארכותההרלכרתהראשונות,היחידותשלרש
המשאלה,מתדמזתהכל"ב""הנח •אותרומפושרתאחדועירןעל

ב''הגשבפירושכמעטונאמרתלנוח"ליב"תןיותרהמתפרשת
מסורהתחתמסירימתבמידהמסתתרתזרמשאלהסופי"•אתלי

ביטויים,הםלנוח"לי"תןארהכל"'ה'נחהלשון.שלהיומיומיות
העשויההמיאימת,ומ.שמערתאתמהםנוטלהיומיומישהשימשו

בכן").מהשלכ"מליםאותםמסמן(עמיחיבהםגנוזהל·הירת

יומיומית,לשרןמאחודימסתורהסופי"אתלי"הגשדב,יטריגם
אלאהממלחה),אתלי(·הגששולחןשלנימוסיןלשרןמעיד

בהירותביתדומפרשתבדרד,ה-הסוףבקשת-שמשמעותר

ההתארכותלכן.קדרםדןבדשעליההמנוחה,שלמשמערתהאת
שלהענייניפירושהלמידתמקבילהוהריתמיתהמלרלית
נחלפתלנוח"לי"תןהבקשהשלה"נשית"הדברתהבקשה.
המהלךלפיכןגםסופי"אתלי"הגששלה"גברי"בריתמוס
הדברים.שלהענייני

אלויהאויגון",-"כגרןהארבע,שבכלהקצרהביחידה,הסירם

החוזרתהופעתהעלברמסתמךעמיחיהשיר.שבצרופיהיפה

האחרוןה"כגןר"לאחד"יגרז"המלההופעת"כגרן".המהלשל
המליםשתישלוהריתמיתהצליליתנזהרתבקיצורה,מפתיהע

ישירבאופןמסכםאינובהשנאמדמהבמשמעותה.גםובמקצת

מייהגשנועזפחותהדנההואה"יגרן"לה.שקדמוהנקשרתאת

אתהשירבסוףהרפעתרהולמתכךמשרםדווקאסופי"·אתלי
בצלילהשיראתלסייםרוצהאינועמיחיכרל,ר.השירמהלן

חראדא,הבהשלאחרהעולםהקץ.לבקשתבדודברמזארעז,

לאוהבים.ניתבהלאהתרעלהקובעתולעד".רדא.לם"'הספלעולם
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אלבנסיגהאלאטראגית,בתרועהמסתיימיםאינםחייהם

ומסבירהב"כגרן·יגון",מתגלהזרנסיגההדממה.ואלהאלמוניות

המרותמשאלתוגלויים.נועזיםשנעשוהדבריםאחרמקומראת

הרפההאמתפררתא.נחמהומעיןבכן"מהשל"מליםתשאר

המליםשתישלהחריזהשב"כגרן·ירבן".דא,מתהיאירת·ררדמ.רה

מגיעהכןרוחני.מעודן,כהדהנשמעבמשהוהשיראתחותמת

המרומזלפתרונהכולוהשירשלהסטר,רקטרראליתהתפתחותו
אותנומכניסאינועמיחיבאמצע,כביכולנפתח,השירמראש.

אלאהאהובה,זכררןלביןבינוהמתנהלהפנימי,לדר·שיח

לעינינומתגלהוההתחבטותהטיעוןמהלןסופר.לקראתבשיאו,

מבנההשקיעה.במהירותבאהשאחדירההתפרצות,ברגערק

מןהיגון.דומיתאלשקיעהשלזהתהליךממחישהשיר
לדומיההראשון)בבית(כבר,השירעברהנמרצתהראשית

והקפד·הבהירותמןעברהשניהביתולעד".והאלםשב"הספל

הרכיםלצליליםאת"-אתולאאני-אנישב"לאגרת
דא,חררןהביתביין".כיכרישל"לחש 1יותרהאפלהולתמונה

יותרזמזמיםונשעיםההולכיםבצליליםמהלןאותרעלחוזר

צעקה,שלשיאלנרניתןהשירשלהראשונהבשררהאםויותר.
יגון·"כגרןשבצר,ףהריהדברים,בהמשךלמצואאיןשכמרתו

 • 1פיאניסימשלשיא-מהופךלשיאהשירמגיע

ז
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