אבידב ליפסקר

 ...והכל קול יעקב
שירת יעקב אררלנד -

הנסים ישנים-חדשים
לחיים שרחם,
שערררני לקורא

בשירת י' אררלנדי
הערה שכשתכהה מז הביקורת

הקורא היום ברברים שנשא רב סרן במסיבה ספרותית לכברד צאת עיר האובות של

יעקב אורלכר• כוסח שהרחיבו והדפיסו לאחר מכן ב"מעריב" )י"א בסיון תשל"ח -
(, 16.6.78
כיצר אירע כי מסה עקרונית של מבקר חריף כל-כן כר' סרן• בעל חושים

אינו יכול שלא לתמוה על דרכה של ביקורת הספרות העברית של ימינו.

איכטראיטיבים מחוררים ועתירי הבחנות ,כשתנחה כליל מן הביקורת ,לא השרם אליה
לב ,וחמור מזאת ,הביקורת החרשה כאילו בחרה להתעלם ממכה ,והמשיכה בכתיב
ההבחנות המקובלות על טיבה ומעמדה של שירת י' אררלכר כאילו לא נאמרו דבריו
של סרן ולא הובאו בדפוס ? 2

וזאת לזכור  -כי המסה "משורר ושירתו -

דברים על יעקב אורלנד" לא כרפסה

בכתב-עת כירח ובלתי ידוע ,רכן שלא במקרה ,בחר סרן לפרסמה לעת הופעת הקובץ

המרכזי ,המקיף והחשוב ביותר של המשורר

 -עיר האובות )עקר ,תשל"ח392 ,

'(.מע זאת וערר• להוציא מסה זר לא כרפסו כל דברי הערכה מקיפים ,שיש בהם עניך
של ממש ,על עיר האונות ,למעט הודעות שגרתיות על הופעת הספר 3.תופעה זר

של התעלמות מן הקורפרס המרכזי של יצירת אורלנר )עיר האונות( ,היא עניך שכשרב
ונתייחס אליו בהמשך• אולם עוברה היא כי למרות המציאות השירית החשרה ,כוח

w

היה לקוראי השירה להמשיך ולתייג את אררלנר כ" דס;ד~.יר" אלתרמני ,פזמונאי
עברי מחרכן ,חשוב ככל שיהיה ,אן כמי שז'אנר זה ,היכר תחום פעולתו הבלעדי

כמעט .בפיתחה של ארתה מסה מביא סרן דברים שאמר עליו עגנון וככללו בספרר
מעצמי אל עצמי )שרקן .תשל"ר עמ'  (247-244כי כמוהר לא היה "][".מימרת בוגר
סרפד שאסף סופרים לספרותנו כר' סרן .ששובין גדול היה סרן לס ופכים צעירים

ומטפל בקטנים כדרך שמטפל בגדולים".
אם נוציא מכלל חשבון מניע שביוהרה ,שבוראי אין לתלות בסרן .נשאלת השאלה
מה ראה לפתוח במסה על אררלכר בשבחי עצמו• שנתמכים באסמכתה מדברי עגנון

עליו? כלרם באמת סבור היה סרן כי ער שבא לומר שבחי אררלכר ,לא היה מוכר

המשורר לציבור קוראי השירה ,והכה בא הוא ,סרן• "ואסף אותר לספרות העברית" ?
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הן מדובר במשורר ששירי הזמר שלו היו נישאים בפי כל• רמי שקובץ שידיר החמישי

(!) עמד על מדרכת דבריו של סדן עצמו ?
אין זאת אלא משרם צד עקרוני בהתייחסות הביקורת לשירת אררלבד ,שנתגלה

לסדן והטריד את מנוחתו ,הוא שהביאו עם הרצאת עיר הארכות לראות את עצמו

כמי שהוטל עליו ליטול את המשורר החדש-ישן• רל~רספר מחדש אל השירה העברית,
לא כהענקת חסרת מתנשאת ,אלא כמעשה של תיקון .אשר בצדק רב ראה את עצמו
כאחראי בלעדי לו .ברוח זר מעיד סדן .כי הכיר את ביכורי שירת אררלבד ערד מימים
שהיה המשורר תלמיד בגמבסיה בירושלים רהדפיסם ברבר .אותם שירים ,הקדימו

ובהם מצא סדן ממד

לפי תיאורו את קובץ השירים הראשון אילן כרוח )גזית(, 1939 ,
מסריים שאפשר לכברתו בעת ובערבה אחת כפואטי וכאישיותי :
[" ].יותר משחרוזיו העידו על כן .הוא עצמו ,בתמירות קומתו ,בכרעם פניו,
בארד-עיניו ובכהרת-היופי הניבטים מהם ,העיד על כן  .כהרה זר הכיזרכית משקיקת·
חיים ,ראיתיה בפניהם ובעיניהם של פליטי פורענות וניצוליה  -תחילה של
פוגרומים ואחר-כן של מחכות השמד ,ומקורה אחד ,ראייה מקרוב של מיתה משרכה

ואכזרית ,כתשתיתה של אהבת חיים ללא מצרים "[]".
רק מי שמצרי בקררי התפתחותה התימטית של שירת אררלכד ,יכול להעריך את
מימו העומק והחרש הנבואי שבאבחנה ספררתית-בירגראפית זר .הן סדן לא יכול היה
ארתה עת לדעת מה שעתיד המשורר לדבר בר בהרחבה רבה כל-כן שלש-עשרה

שכים מאוחר יותר בפואמה קייב )כרמל ,ירושלים (, 1991

שנדפסה לראשונה באגרא

 1985/6 ) 2בעריכת כ' זן ו.ו' מירון( .במברא לאותה פראימה פרש אררלכד לראשונה
מסכת ארטרבירגראפית של ימי ילדותו ,ובמיוחד חוויות הפוגרומים של אפריל , 1919
בהם כטבחה משפחתו לעיניו והוא ילד בן חמש שכים בלבד.

סדן תפש את הציר הפסיכולוגי רהארטרבירגראפי המרכזי באישיותו של אררלכד,

וממילא את המיפתרח הפואטי המבריח של יצירתו -

לאמור ; השירה כביטוי של

תשוקת חיים וחיובם וכיסוד המעומת עם חווית המרות הבררטאלית מן הילדות
המרקדמת 4 .אכטיכרמיה זר טעונה בירור מקיף לארד הקבצים המוקדמים של המשורר,
שאיכם משקפים ארתה באותה מידה של אינטנסיביות של הבעה שמוצאים בקבצים
האחרונים ,אולם בעצם גילוייה וכיסוחה היו ,כמדרמה ,לראשונים הבחנות מוצלחות
יותר מאשר לאחרונים .הכה כן מעיד סדן ,כי גם בדל כצכלסרן העיר במידה רבה של

אירוניה מושחזת על אותם ביכורי שירים ברבר :יכ[" "].אותר אררלכד סבור ,כנראה,

כי אין אנו יכולים לקרוא את שירי א.צ.גריכברג במקורם ]."[".
מכלל כימת הביקורת בדברים אלה ניתן היה כבר אז ללמוד על ההן שמצא כצכלסרן
בשירים  :דהיינו ,אם יש איזו השפעה ששירת אררלכד כתרנה בה ,הרי זר לפי טעמם
של הראשונים ,תלרייה ביסוד שוכה לחלוטין מן היסוד האלתרמכי שמצאר בה

האחרונים .ז 9;:תנ; ~:שירי רבו לעולמו השירי של אצ"ג דווקא ,כהשקפתו של ב'
כצכלסרן• מתיישבת היטב עם הנחת היסוד של סדן• לפיה זהר עולם שירי• אשר בר
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ילדות ,מיתית כמעט ,מטילה את צילה הנורא על הורה ,השואף להגיע לכלל ישרת
במרבן אקסיסטנציאלי והגרתי של חיים מלאים מעוגני-מציאות.
מראות שי; שקיקת החיים

ובכלל ,אם ישוב הקורא לעיין בראשיתו של אררלכד תתאמתנה אחת לאחת כמה
הנחות יסוד נוספות של סדן ביחס לטיב ·"ההשפעות" החלות על המשורר הצעיר.
על כמה מהן אפשר ללמוד ממה שכרכס ,אר נגנז בימים של טרם הופעת אילן כרוח
)גזית ,תרצ"ט(.

שיר שהבוסר בר מררנה על הבשל ,הוא כנראה ,מן המוקדמים שהדפיס אררלכד

מימי כערריו ירושלים ,היכר השיר "שקיעה" )כמעלה (. 15.4.34 , 8

בהלוך הרוח

הרומנטי הביאליקאי שלו בלט שיר זה בחריגותו נטרן ובנושא מד השירה הארץ·
ישראלית חלוצית שזרובבל גלע,ד עררנו הספרותי של מדור השירה נטה להדפיס
בימים ההם:

~קי~ה
פס!\ה
שמש Tמט- .על ר'ם
• T:
'':• .

נ;_ןד~ ,פר~ ,;~~ ,יד,

זממה.
צלי.
ך;טט
T T :
' •
••

-r.ולמים.
מאפילים
• T :
•
" • :-

~~ךrכ~ים ;~,ב סז;y

~ו; tp ~zא ,ם;ת~ .ך~~

חזפה.
נלהבי
" T
•• :- - :

~זז ;:נךז,נזף~ים.

אפס :Tפל 'כיד.
חלל
כדם
" T
T T

ז-

~ךסב ~~~.

-

;ךס- .

צלי
גסס
פס!\ה
"על ר"ם
' '
" T
' T :
רכס.
וכעלם
T :
";:·;·-..

כינרת בבירור הק;~~;~יגףןא~~ה המרטיבית הביאליקאית :היחיד הבודד ,הזיקה לציורי

בעירה של חזרך• צללי יום וצללי-האדם -

תמרכיירת הנראית כלקרחה רובה ככולה

משירי השקיעה של ביאליק .אולם בתרך הקונבנציה השירית מסתמכת התברככרתר
המיוחדת של אררלכד ,במיוחד נבכינו של כרף ישראלי ,הנשען על מסד מילולי של

שירת החלוצים  :הכיר• התלם והאילן.

עם זאת ,הטופס הביאליקאי והמילון

הארץ-ישראלי-חלוצי איכר משבש את חדרת ההסתכלות בתמרנה עצמה הנכרייה על

מהלך מתעצם של הצללה ,משלב השקיעה הנרעדת בחזרן כמוג ,שבבית הראשון,
דרך היתמרת המאפירה של השדה והאילן רעד לארפל המאפס את הצל הגדול שמטיל

המתבונן על פסגת ההר.

•

דוגמה טיפוסית לרטוריקה השירית כמעט כנראית ,אשר בצדק הסמ,:-כה כצכלסרy
לטון השירי של אצ"ג ,כשתיירה עדיין בשירים שהדפסתם קררנה ביותר לעת הדפסתו
של אילן כרוח .קוראיו של אררלכד "הפזמונאי" עשויים למצוא עצמם מופתעים מול
השיר "ראה איכה היה דברך ,הנביא" ,המוקדש לב"ז הרצל ליום פטירתו וכולו ספוג
אידירמטיקה ביאליקאית מובהקת ~ 9 "!". :ידי ~ןךן ;:זיף ן  ryם י~כ;;:כ~;.~ :ז:ייב;ת .םי~~~1

י~~~~נ,ז ~רזד'ר ע~~ ~ל ר"א~ם rךז;r~ yךךית - iJםי~~  1ןס~יב ז5ת ם~~~ ./הן~~ ד~~ת
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v

v

ryv

ד ם~ד~נ; :י.ל?~ ~יכ~ה ך;:וז:כףף ~,ף;:נ ? iפףל.י ס~ wי~ה ~ל
יףrכ י~י~~; :דך;פ~; :ד ה?~
ד~?ד ~ iJז5ה י 9i:סז;ןןה tזrן;נת "."/םס~~~
האינטרס הרוחני של המשורר הצעיר נחשף במיוחד מד הדיאלוג עם החוזה-המת,
המעוצב כשיח נשמרת-תאומות של נביאים אחים

wiJ

למשא :

w

ז;יס ~ ,-~,.ד~נ:יי~ 1.ד~נ:יי י~; :י~? ?.ו ~ד ~אדt 1.זד ~?~ינ:יי את,
~ ",ד~נ:יי י~;:
ס~~יא ,ל.א אף;כל 1.ר~ה~ .י;כה ~ה רדךך .ס~~יא ! >"/ ...במעלה נ  , 1טז בתמוז

v

תרצ"ד(.

הטון הביאליקאי ,המעיד על טיב האינטואיציה הרוחנית שאררלנד הונע על ידה

מראשיתו ,ברקע אל פני השטח במידה שמסירה כל פקפוק ביחס למודוס השירי,
שאליו נטה בימים שקדמו לצאת אילן ברוח ,וכפי שערד נראה גם לאחריהם .אררלנד
אינו מסתיר נטייה זר ,רנותן לה מבע גלוי בהסתמכות על טרפרסים ריטרריים רתמרניים

שלמים ,מעיד אשכולות של מרטיבים רמטאפרררת שהוא "שואל" כביכול ,מביאליק,
כדי לדובב מחשד צרפני-הבעה ,שהקורא העברי כבר אמרן עליהם .הנה כך על פורעי
\

במעיהם
"י"אכלף,
תרצ"ר הערביים הוא שר:
י"אכלף את הלחם על הדם /,ויהי להם ". .. : .
:
:

כזאת הל~ה הורתחתן ופרצה רעלתה ~;:ע;ךקי  ryם השחורים~ רעד מ;חם המטף~~ם

' והאירה רגע קט,

תגיע -
במעלה (. 30.4.36 •7

ס~~ת v

ע;ן~ים ;:נק.ךק.ןם > "/...שיר ללא שם,

נקל לראות כיצד עיסת הלחם הביאליקאית ספוגת דמעת האם

)"שירתי"( נתגלגלה לתוך גרונם של הפורעים כשהיא ספוגת-דם ,מתוך הסבת האיסור

ההילכתי-יהרדי של 'אכילה על הדם' לסימברליקת ה gט~~ן~ הנוצרי

 -זיכרון מ;ת

המשיח באמצעות אכילת בשדר )הלחם( ושתיית דמו )היין( .זעם הנקמה ,במידה
שהוא שואף למצוא פורקן .מנותב ,כמר אצל ביאליק ,אל התיקון המטאפיסי של
הצדק האלוהי-עולמי ,נוסח "על השחיטה" .יסוד מוסרי זה הוא מרכיב קבוע בתרך
בסיס חשק.פה רחב יותר האופייני לאררלנד מאז ראשיתו ,ואשר ממנו לא נפרד עד
לקבציו המאוחרים .נעביד זה לא הוטעה סדן מלכתחילה ! הצד הלשוני ,והריתמוס

השירי הקליל של שירי אילן ברוח ,ובמיוחד של הפזמונים המושרים בפי כל ,לא
מנע ממנו מלהכחיד בתרך הק;ק~,יףת הסגנונית השלרנסקאית בלהט הביאליקאי
המסתתר .רכך קבע לקראת סירם דבריו כי "אכן .אף יעקב אררלנד נראה לי כתלמידו
של שלרנסקי ,כשם ששניהם נראים כגלגול בעל 'המתמיד"'.

לגבי השירים שאררלנד בחר לכנס באילן ברוח ראוי אולי לשים לב גם אל היוצא

מד הכללי מאשר אל כללו של הכינוס .דווקא החריגה מד הטון הבאלדיסטי י זה הספוג
נרסטאלגיה לנרפי ילדות בלתי-מסריימים ,והפניית המבט לנרפים ארץ ישראליים

מובהקים -

חריגה זר היא הקובעת את ייחרדו של אררלנד ונטייתו שמעבר לשפת

התקופה ודורה הספרותי .היבט זה צריך להיתמך בהבלטת העובדה כי אילן ברוח
נדפס זמן מועט ביותר ,מספר חדשים ,לאחר כרכבים בחוץ )מחברות לספרות,
תרצ"ח( .השפעה מתוך חיקוי אפיגרני של נושאים שידיים ותמרנת עולם מכיורנו של

אלתרמן• אינה באה איפרא בחשבון י אם נזכור כמה מעט הדפיס אלתרמן לפני הרצאת
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קובץ שידיו זה .במידה שכשחלטו האנפסטים המתנגנים על אילן ברוח ,או במידה
שנמצאו צורפים מטאפודיים ,יהיו בולטים ככל שיהיו ,כמשותפים לשני המשודדים,
ייתכן כי יש לראותם על רקע האקלים התרבותי המשותף והאדירה הספרותית
האוונגרדית ,ששניהם היו שוויים בה ,אך כל אחד קלט וספג ממנה לפי דרכו ,כמובן.

ביטוי סימפטומטי לייחודה של שידת אודלנד משתקף .כאמוד י בעדינת הקובץ י
הצנום יחסית ,אילן ברוח .בספו שירים זה ,שנדפס בחמש מאות עותקים בלבד' בחד
אודלנד לשבץ אידיליה אדונה" ,נען" ,כחתימה לספו ,במקום שבו ה'אסטדטגיה
השידית' חייבה תשומת-לב מיוחדת מצד המשודד-העורך )תחום שאודלנד הצטיין
בו תמיד ,כפי שעוד יבודד( .בגרסה מוקדמת נדפסה "נען" בכותרת "בנות נענה"

)במעלה  , 17תשרי תדצ"ז( ,על גבי עמוד שלם ;:נפ;ך~אט ~ןל-המידות החשד של
העיתון .הטופס האידילי-אפי ,המספר בימיו הראשונים של הישוב ,ובמרכזו אפיזודה
של דיקור שבהתלהבות בלילה ו"מעשה כיסים" שנעשה בו על-ידי החברה ששונה,
מעלה על הדעת בסוג ההומור ,בנושא וברוחב הפרשיה השידית את "עמא דדהבא"

של טשרניחובסקי ,פואימה שנתחבדה סמוך לעליית חניתה על הקדקע s.זו איפוא
יצירה אשד לה הועיד המשודד• לפי כל סממניה ומקומה בקובץ• תפקיד סיכומי מן
המעלה הראשונה .היסוד האידילי שנקשו כאן בנופי ההתשיבות החדשה היכר דק

כסות אקטואלית למה שניכו כיסוד קבוע בכל אילן ברוח ; מעין ~יא;!!א~סי~יךם
אוץ-שיראלי ,שבחיקו מוצא האני ניחומים מפני מצוקות של מרשות העבד .יסוד זה
של חזרה אל הטבע ,לעיתים במובן נופי-שיראלי מיוחד ולעיתים במובן כללי ובלתי

קונקרטי ,צופן בחובו הן את השגיח של שידת אודלנד המוקדמת והן את מגבלותיה.
הקרוא נרמז ליסוד זה במוטו של הקובץ ;; :ל" למביא ~לי ~ןז:יים ז;נג;יל~ל;:.נים t
מי:זי
אביב
הח3.ים הנדדמים t
אלה עליון ועלי".
הפ;ליסמיףת של
 ...ז•
···-י
לזפעיד ·
:פי- -
·""/שידי "".
"...
המלה
'עליו'
טומנת
בחובה
את צוות המימשו של ההשקפה הפנתאיסטית הזו ,דהיינו
השידה מרבדת על הטבע ,ועל "נושא הפרחים" ,אך גם ,אם נתעלם וגע מניקוד

המלה 'עליו' ,השידה היא המנביטה עלים על "גופה ממש" ,כלומד היא גופא מקום
לבלובו של האביב.
שבידת אודלנד עלולים היו לסכן את ביטיויה של תחשות אביב-חיים זו שני  fזVלים
פואטיים ;מצד אחד סכנת החיקוי מכיוונה של שידת ביאליק ,במיוחד במדוד הפותח
"בחלון הזהוב" המהדהד בשם ובתוכן את "עם פתיחת החלון" של ביאליק ,ומצד
שני סכנת הבנאליות של עיצוב טבע סתמי באלאדיסטי ,שאינו מעוגן ב.ו:וויה שידית
ספציפית ,כזה שעלול היה לצמוח מחיקוי בלתי מברקד של נוסח שלונסקי ואלתדמן.
משני הכשלים הללו חמקו שידי אילן כרוח בדדך העיצוב המוטיבי ,אשד בה הגיע

אודלנד ,כבד בביכורי שידה אלה ,לכלל מרוכבות אישית משלו ,ושלנוסחתה כשאד
נאמן תמיד ,במידה מועטה של שינויים ,שכצדנו מתוך ההתפתחויות הפנימיות
במעבד מקובץ לקובץ .
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הנוסחה בכרייה על מתח מרטיבי-מטאפררי דר-קטבי ,שסדן כבר רמז עליו בדבריו
 מתח שבין מוליכים ציוריים ,המייצגים את עולם העבר ' -הנוף היהודי השרוף',לבין מוליכים ציוריים המייצגים צוררת שוכרת של היאחזות באביב-חיים חדש,
וספוגים בתשוקה נואשת שלא להיכבש על-ידי חוויות האימים הדחוקות עמוק בנפש
פנימה.

הקוד הציורי של הנוף השרוף מופיע לעיתים בסתמיות מכורכת ומעלימת תרנן
ספציפי ,כבאותם טורי פתיחה וסיום של ה"פזמרן" שיצאו לו מוניטין בשל הלחנתו
של

 ,,זה בכ :

"אני נשוא עימי" )עמ'

נח( :

א

ך

י~~ כ; tpא ~זpי ~ת ר~~ . iJה~ייfr:ז

~; qל;מ;ת ז v;:ם ~ל  9~~ oל ~ oר

~ת כ;ף םן~~o/W ;:ר~כף ~ז ז;כ!}ז:זד,
rךל"א ~~רז;י ~לי~ :יר ~ל ~ר .רי~ה.
rךל"א ~~ךז;י ~לי ~ :זק:rר"ק ט~?? ~~ז:זד.

כרזים ".את עברכף,
::נחל;מ;ת ההם
·-:
-:··ז:-

··ז

v

עד שי;ם אחד גב"ה ףמנר
-

".

ז·:

'ז

-

ז·.

~פ"ל שףב ~~!קיק;ת ~ל ~~א.ריכף.

מתוך השיח הרומנטי שבשיר ,מעין דברי ווידוי סכטימכטלים של עלם לנערתו המסבה

לידו בספסל בשדרה ,ברקע יסוד של אימה -

פחד מסתתר מפכי עבר שהשיר מבקש

"להרדימו" בחלומות על הספסל הקר .הנוף האררבאכי של השדרה והספסל אינו
אלא כסרת על "כרפי האלם" המודחקים ,רעל "חזרן המרחבים" מהם לא ניתן להיפרד,
ולפיכך גם ההשתהות הרומנטית על הספסל הקר ספוגה בצפייה לגילוים המחודש
T

9

ב"ירם אחד ,גברה ומוכר"; .ך;א~~~; 9- :י~ נ::ון~ה מבריקה זר ,שחותמת את השיר ,מרקנה

לזמן העתידי מצד אחד מימו של גרבה חגיגי ומרוחק ומצד שכי אינטימיות מיוחלת.
האיכות הא;ק 9ימ;ר;~ית הזר של הזמן מבטאת כבר מהתחלותיה של שירת אררלכד
את ה~ Qע הפנימי הבלתי-ניתן לאיחוי של הגעגוע המודחק רהטראגי ,שממכר לא

תרכל לעולם להירפא.
שיר מערלה זה ,שכמר התחפש בתפאורתו הבאלאדית של אלתרמן לפיזמרן .היכר
הדוגמה המובהקת לטעות העקרונית שבהסמכת שירי אררלכד לאלו של משורר
כרכבים נחרץ .ובמיוחד בשיירנו ,השגוי מכל רכל ,לחטיבה הפזמונאית שביצירת

אררלכד  -אופן קליטה שהוא תוצאת הלחנתו כמרבן.
התפאורה ששואל אררלכד מן השדרות האלתרמכירת התל-אביביות זוכה לשיחזרר•
אר ליתר דיוק לתיבכרת מחודש ,כמין אפשרות חיים שיש להיאחז בה על גבי שכבת
הרגש המוחנק של "כרפי האלם השרופים" ,שהם חומרי דישון תחתיים לכרפים
העיליים החיצונים .תמרנת העולם המצטיירת מתוך "כמר פזמון" זה רחוקה ת"ק על
ת"ק פרסה מכרפי הירפיהאףך~~י המפתה ף~~?.ר;zכ;זהר של הקובץ כרכבים נחרץ .ההליכה
אל "כתיבות החולין" ,כפי שמככה זאת אררלכד בשיר אחר )"שי ימים העומדים" עמ'
סר( כרוכה בתחושת אשם כבדה של השתקה מודעת ,היודעת את מחירה של ההליכה
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בנתיב החדש :

"/ועטה בדממה האדם את לבוש החטאת הכבד; רעמס על שכמר

כתרמיל את משא מכאובו היוקד; ויצא בנתיבות החרליז לבקש את נתיב השמים ", ...
משא ששירת אלתרמז כלל אינה מכירח אותו.

היבט מרכאב זה שבשירת אררלנד כרוך מצד אחר ביסוד ערצמתי -

בשאיפה

להגיע אל שמים חדשים ,באמצעות מה שנראה ה~י~~ן~כ; :פולחנית פנתיאיסטית.
זר מעוצבת במדור "בחלון הזהוב" כמערכת מטאפררית-מרטיבית של פרלחן-סרלארי,

מעין מיתוס של עבודת-שמש ,שהקררלטיבים )המתאמים( שלו הם שלהבת האור
הגברה (,ט) זיו הבוקר ,החלון הזהוב )יב( הזהב הניגר (,גי) קרני החמה הזהובות
)נא( רעוד שפע מחגורך של ציורי שמשרת רהזדהררירת.

מתחת לפרלחז מיתי זה של השמש מפעפע כוחה המתקומם של פראטיקת 'השיר
השותק' ,שהוא ,כאמור ,אוצר בתרנו את חווית האשמה כלפי נרפי הילדות השרופים
ויחד עם זאת את המשיכה הטראגית והבלתי נמנעת אליהם ,משיכה ששירת אררלנד

תלך ותעצים את ביטוייה .ל'שיר השותק' הרקנה איפרא בשירת אררלנד צרפן קבוע,
פחות אר יותר ,של ביטויים ,המציינים תמיד אמירות מוחנקות ומושתקות ,תרכז שירי
מוסתר וחוויות בלתי מדףבברת .במקצת השירים ,וכנראה הטובים והמורכבים

שבקובץ ,המתח ביד שני הקטבים הללו פורץ אל חזיתו הגלרייה של השיר ,כמאבק
בין היסוד הסרלארי לבין תכני הגניזה הנפשית השוכנים "באופק האפל" כמר למשל
בשיר "הים האחרון" "(:/הל-דל) אתה דודם את ראשית הימים כמקדם; רחי עצמותך

הניצחת מחרף אלי חרף/- ,שמש ערלה בהריך ושמש יורדת /,אורך לא שרקע ,אורך
לא יטה לערוב;" )נוסח ראשון נדפס גבליונות(.
שתי המערכות הללו אינן מגיעות לעולם לכלל ~;א 9ה~~!י~;ן;מי מוחלטת ,דהיינו,
נמנע מהן אותר היתרך סינתטי מושלם של הפכים ,שהוא סממן בולט כל כך של
מגמת הסךמ;~יז~~ה המציינת את טיב החוויה האישית והשתקפותה בעולם השירה
של בעל כוכיבם כחוץ .למשל .לפיכך חוזרים תכני השיר הרדום ,ותמונות "הימים

מקדם" וברקעים מלמטה כאילו הם מנסים להכחיש ,אר להילחם נחווית החיים
המתחשדת המחניקה אותם.

צד זה של שירת אררלנד המוקדמת צפ yבחרבו את הבטחותיה לעתיד ,נהירתו
מזיז את המתח הפנימי המפרה ארתה ,כפי שהצהיר על כך המשורר בשיר פרוגרמטי
חשוב מאין כמוהר

-

"אנקריארנים אחרונים" )כה(

-

רבו בדגמים דמויי-סונטה

חשף את השכבה הטראומטית כמזינה את השכבה המרננת שמעליה " :לא אננ שרים

לעולם את שירי החמדה והזעם/ ... /מאלם חיינו ברקע השקט כרנן עתיק - / :-אנחנו
צלילים מעוגב ,שקולר לא נשמע ערד אף פעם."/
"נאנק דאונים אחרונים" )נוסח ראשון  :הארץ' נח תשרי תרצ"ר( ,שיר שזיקתו לשירת
גרינברג בתמטיקה רבמטאפרריקה טעונה בדיקה מקיפה ,הגיע אררלנד סמרך מארד

לכינוס שירי אילן כרוח למיצוי ינ;:י~~ן~ר ,עמוק ביותר של דרכו בכתיבת שירה.
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בדגמים חוזרים של סונטות~ ,באך~טים ר~ך~~ים שמהם בכרי השיר• פיתח ארדלכד
ברראדיאצירת שוכרת את שאלת היחס שביז התרכך הנפשי הנחבא "כייז תרסס" ,לביז
הציורי הכפרי של כתיבתו ב"מזמרד המנצח".

אולם האמת חייבת להיאמד• כי בשיר זה )ודנים כמותר בקובץ אילן כרוח( מולידה
הפואטיקה של ה"שיד הורדם" תוצאות בעייתיות באפקט הסופי של ההבעה השידית.
המרובד בעיקר ·במקומרת בהם מתקרבים השירים ,כנראה שלא מדעת ,לתככים
האמיתיים של החוויה המודחקת .כאז במקרם שהשיר יעצב ,לפי חדרת-טעמו ובחידתו

של המשר:ו.די תמרנה מקושרת ,שבק;~?גד~ין~~ה שלה תרמז על התככים החבריים,
ואשד באמצעותה ירכל הקורא להגיע לכלל ארתה חוריה של זעזוע שוסע נפשי' כרצד
אפקט של כסיגה אל סתמיות מערפלת המכסה על האמת השידית.
תופעה זר כינרת למשל בשיר "השכמתי אליך' העלם" (,י) אשד בר מסתתרים תככי
~

העומק מאחדי לשרך מקראית ,הלקוחה דובה ככולה מ'שיד השירים' ,מאגד
ציודי-לשרך ותחבירים שידיים האהוב במיוחד על ארדלכד .כרפי הקדם השכוחים

הופכים להיות "פאר גנים דודם"" ,כבך לבר ודמיו" של האני השד -

מבלי שיגיעו

לכלל מסףיימףת שידית6 .
T

השיר "בחלוד הזהוב" (,בי) שעל שמר נקרא מדוד הפתיחה של אילן כרוח מותח
את הפרובלמטיקה הזר אל קצה אפשרות הההבעה שלה ,עד כדי רומנטיזציה
סימברליסטית של כרף• שכולו לא

מכאז :

"/בחלר yהזהוב שלהברת לוחכות /את צמררת העצים ,את כיפרת הנחרשת,

-

 /עלמות-נדנודים גולשות מחייכות /לטבול באגם ובחשרך" ,"/.הנוף המכושף
כבכשף מכחול" ,נדנדי השיר ,איכר מתחבר לא אל העבד המודחק והמאיים ,וודאי
שלא אל ההורה השירי שאילן כרוח כקובץ שלם שואף לאששו.

האפשרות האחדת של הצרדה הכרסטאלגית ,במרבך הנכרך של מושג זה הכולל
יסוד של שיבה

הביתה ) (notos

מתוך כאב

הגעגוע ) (,algos

התממשה במעט שירים

כמר "אל אמא" (,רט) שבהם ניתז ביטוי מרחש לאותו עולם שהאני מתגעגע לשוב
אליו ,אך מתוך ה~~~~ידך .מוחלטת על האפשרות לפרגשר .היסוד הכרסטאלגי יקבל
בסופר של רבד את ביטויו המקיף והעשיר ביותר דווקא נצרדה הקלילה ,כביכול ,של
המקאמה בנוסח הידוע של נתן היה אומר )הקברץ המאוחד ( 1985 ,וסמטת החכשים

)כתר(. 1986 ,

אולם דק בחזרה אל הגדעיז המרכאב שבכרסטאלגיה יגיע ארדלכד

למיצויו הסיכרמי של יסוד זה ביום תל פאחר )מעדנות ( 1976 ,וקבייב )כרמל(. 1991 ,
מכל מקרם ,חשוב לדאות כי בתרך הגירוז של הצרדות הכרסטאלגירת )אלגיה ,מקאמה,
ירמ- yקדברת ופואמה( הצד הקבוע של עיצוב הכאב המודחק לא הניח לארדלכד מימי
כתיבת אילן כרוח רעד לימי שידתו המארחדת.י

חתימה הכרסטאלגית ,המהווה כפי שכיסינו להראות ,חווית צרמת מרכזית בשידת
ארדלכד ,היא במידה דנה ,גם נקודת ההשקה החשובה ביותר של שידתו עם זר של

אלתדמ•y
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במאמר מקיף ויחיד מסוגר הבוחן את "שירתי' אררלנד בזיקת-אח לשירת אלתרמן"

משררה ח' שחם שיר נרסטאלגי מתוך אילן כרוח

שירים מכוכבים כחוץ -

" -בא ניסע מכאן" )כג(

 -לשני

"בוקר בהיר" ר"שיר בפונדק היער" s.בצדק מעירה הכותבת

כי שירו של אררלנד "מנהל למעשה דיאלוג סמרי" עם שני השירים ,רכי הקטעים
הכוללים בשירת אלתרמן את "הבירגראפיה המיתית של הדובר" ,כלשונה" ,מהררים

גירוי לתגובתו של אררלנד" )עמ' (. 77

מבלי להיכנס לפולמוס מפורט עם עמדתה

של הכותבת ,הסוברת כי "שירו של אררלנד מאמץ עקרונית את התמרנה האלתרמנית",
עד כדי הפיכתה ל"בירגראפיה משותפת" של הכותב עם המשורר הבכיר ממנו בגיל

ובמעמד ספררתי -

עמדה הנשענת על שפע מרשים של ממצאי השוואה מאלפים

בתחום הפררסרדי ובתחום התימטי ראוי ,לטעמנו ,להעמיד אפשרות שונה מעיקרה,
המציגה את שירו של אררלנד כ ני גו יו של השיר האלתרמני.

נכרן כי הבסיס להשוואה בין שירו של אררלנד לאלו של אלתרמן נערץ בשיתוף
תימטי מצד אחד ובלשון שירית משותפת במקצביה ,אולם קריאה בתרכן ה נפשי

של שני השירים מעלה היבטים עקרוניים של שרני .יותר מכך -

אף של התנגדות

מודעת לח רוית החיים האלתרמנית .אמנם כן' אררלנד נוטל מ "בוקר בהיר" את 'עריסת
השמש' שתלה אלתרמן בשמיה הכחולים של עירו כזכררן ל'שחרית הילדות' ונוטע
ארתה מחשד בשירו "בא ניסע מכאן" .אולם הקורא בשירו של אלתרמן "בוקר בהיר"
יבחין מיד כמה נתרן המשורר כולו לחרדית ההיכבשרת על-ידי הקרקטירת הנשית של
העיר הגדולה ,שהיא מלבלבת כיופיה העובר ,טופפת ככבשה בלבנת הצמר ,תולשת
מליבר של מעריצה כל דלת ,והופכת את גיבורי הררמאנים הנשכחים לשיני-אבק
מגונחים .יסוד נפשי זה של כניעה מוחלטת לאורבניות החדשה של העיר המתחייה
)רמה שחשוב מכך לקוד ההתנהגות החברתית העמוק שלה  -יסוד שעדיין לא

הושם לכ אליו בביקורת( ,היכר מקרר הולדתן של רבות מן
המטאפררירת-דרמתירת של אלתרמן' הנטולות שלא במקרה מן ה~י?~.יה הרומנטי

'~ה  99קףןא~י;ת

הפולני-עירוני ומאווירתה של פאריס כמר :הטלת המטפחת והרמתה ,נשיקת-היד
לגברת ,קידות-החן וכריעות הברך' עפעופי העיניים ופטפוטי הרכילות ,ושעריותיה
הקטנות-גדולות של

ה,Femme fatale -

ברחוב הססגוני -

באחת

j

טרקליני המראות רהפאראדרת הצבעוניות

הוריתן העירונית-אירופית של אלתרמן' שממכה ניזונה

שירתו גם כאשר היא משתדלת להיות תל-אביבית כל-כך.
כל זה זר ,מרוחק ומנוכר להרריתר המזרח-אירופית של אררלכד -

-איה_l!.ז שונה

מעיקרה מזר של בירת פרלין הקרכגרסאית .הכרוכה לאותו יסוד מטריד ,שאררלכד
יבטאו מאוחר יותר בפראימה קייב ,היסוד העיירתי של החיים היהודים ,כפי שהוכר
לו ממקרם-הולדתו 1?9ב~ .ולאחר מכן בתחום המצומצם של הקהילה והמשפחה
היהודית כדג~כ .בירת אוקראינה" .הרחוב שגדל ללא חיק מפחם וטיח" ,כלשוכר של
אלתרמן' ארתה עיר - t5היסטררית נשית ,גנדרנית ונצחית כיופיה הכובש

-

איכר אומר

כמעט מאומה לאררלכד לאורך כל שירי אילן כרוח וכנראה גם לאחריהם.
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את ידידו ,המשודד המנוגד ממכר ,הוא מכסה לעודד מן ההיפנוזה האורבנית של
כרכבים כחוץ בקריאה "בג"א ניסע מכאן" ,כדי שילך עימד אל הרונים הגדולות ,אל
כדי המרעה ,אל הפלג בגיא ,של פ ע ם ושל שם

והספציפי של חווית הכרסטאלגיה .אמכם כן -

-

במרכז ההיסטורי הבירגדאפי

מסעותיו של אלתדמן גם הם במידה

דנה "טלארלרגים" ,אם לכקרט במוכח שהשתמש בר ,,מיורן )אם כי לצרכים אחדים( , 9

אלא שאצל אלתדמן אלו רונים שתכליתך א-היסטרדית ומכרוכת אל הפאכטזיה,

המזמנת 'פגישה פתאומית ונצחית' עם כללו של עולם .אצל ארדלכד היציאה לדדן
היא כמעט תמיד בעלת אופי היסטורי ,בירגדאפי וקונקרטי ,ומטרתה מוגדות מראש

-

מפגש עם הראשית הביתית-משפחתית .כן באמת גרוס השיר "בג"א ניסע

מכאן" :

בהזמנה להליכה אל האם המשותפת ההיסטרדית-תדברתית ירכל הוא ,ארדלכד' לדאות

את אלתדמן כדרמה לו ,אם ,כמרבן ,ייענה לו "אחיו" המשודד אלתדמן .ספק-דב אם
לעת כתיבת השיר האמיז ארדלנד עצמו במימושה של אפשרות זר .סביו יותר להגיח

כי לו האמין בכן' לא היה דואה כל צודן לכתוב שיד מעין זה.
שאלת הך~י~ת לאלתדמן' שמעסיקה עתה את הביקורת החדשה ,הציקה איפרא
לארדלנד דווקא באספקט הא;פ;ןי~י;~אלי

שלה ;

דהיינו בצודן לקורא לאח הבוגד

לשרב אל מקודר ,אל האם האחת ,קריאה שנתאפשדה אן ודק בשפה השידית החדשה

של הנמען :אלתדמן ,המשודד פרוץ הרון החשדה .לגבי חלקים גדולים של אילן
בדוח הכדאים כ "מחקים" את שידת אלתדמן' וארי היה לפשרם נצרדה של מבעים

,םי~לא~~~ר~.ר .ישירים ,אר עקיפים אל שידת כרכבים בחוץ ,בך;ב המיקדים מתון
הצבת עמדות מגרגרות ,גם אם הן טעונות יחס עמוק מארד של העדנה ואולי אף

הערצה ,כדדן שניתז ללמוד מעצם הקשדת השיר "בג"א ניסע מכאן" לכתן אלתדמ•y
מכל מקרם ,אם כחזור וכעיין בשאלת מקרמה של הכרסטאלגיה אצל שכי המשודדים,

קל לדאות כיצד מעמדה של חוריה זר היכר כל-כן כללי ןמ;ךאלי )במרבן של מצב
אטמוספרי נפשי( אצל

אלתדמ,y

וכמה הוא קונקרטי ,היסטורי ,רבירגדאפי אצל

ארדלכד ,מאותר טעם פסיכולוגי-פואטי ,שסדן היטיב כל-כן לעמוד עליו במסתר על

עיר הארכות .שרכי זה קובע במידה דנה את אופי ההתפתחות השרנה של שגי

המשודדים :

בשעה שאצל אלתדמן כמעט ולא הרשם לב לאספקט הבירגדאפי

ולהיסטוריה המשפחתית שלו עצמו' ומעולם לא כסתמנה אצלו כתיבה של פראימה,

דומה ,אר אפילו פיזמרז שיכסה ליצרו דיקרכסטדרקציה של העבד הזה ,אצל ארדלבר

לא ביתן להבין אף לא תקופה אחת מתקופות יצירתו מבלי לעגן את העשייה הספרותית
שלו במגמת השיחזרר של העבד היהודי הבירגראפי שלו' אר את השתקפויותיו
בהיסטוריה הכללית כוסח מה שכיסה לעשרת ,למשל 'במחזהו-הלירי אהבת קואימברה
)מחזה בכתרנים ,אדכירז תיאטדרן חיפה,

(. 1990-1984

הגחה זר עשרייה למצוא את איששוה דק מתון דאיית מפעלו הכולל של ארדלכד'
ובמיוחד אם מביאים בחשבון גם את שידיר הלא-מכרכסים ,כמר למשל את הפראימה
הענקית שלו חבהל•ה מרררהרי שנדפסה כשכי חלקים ברבר )  , 10.4.47/4.4.47שאד
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פרקיה

האחרים נותרו בכתב-יד ברשות המשורר( .יצירה דר בת שמרכה

פרקים

משחדרת פיסות מחיי יהודי ד;ךה;י בבתים קצרים בכי ארבעה טורים ,שכולם חרוזים

וכתובים ב ?9fן~ 9ךים םי~~?;;רט קופצניים ,המזכירים את חררדרתיר של חנניה
רייכמן 10 .מסמיכות הפשריירת של כתיבת חנהל•ה מדורהוי להרצאת שירים על עיט
ועל יונה )אחיאסף ( 1946 .ניתן ללמוד עד כמה עסוק היה אררלכד בעת רבעונה אחת

בשני המסלולים המקבילים של שירתו ;

המסלול הפתוח ללבלוב החיים ולפשרם

ההגותי הארכיברסאלי ,והמסלול הפרכה אל כרפי העבר היהודי .דהר דואליזם שהוטבע
אצלו גם בהסתכלות אל כרפים דרים כמר בשיר "כאפרלי" שבשירים על עיט ועל יונה
שם הוא שר אל העיר:

) (, 33
רלשכפה ", t

"/

הר ,כאפרלי ,יפה! /חלונן לעד פתוח /ללבלוב

מתון שאין הוא יכול לראות בהדרה של העיר בהורה מבלי להריח בה

את שויפתן של הרקרלכרם רפרמפי.
ראמכם שירים על עיט רעל יונה הכיכר במידה רבה את הרחבת אופק ההסתכלות
שבשירת אררלכד ,אשר כבר בקובץ שידיר השני פרץ את גבולות המציאות

הארץ-שיראלית והחל בכתיבתם של שירים בעלי אופי ארכיברסאלי ,ובעיקר מה
שכרכה אצל סדן טופסי 'המחשבה האכסטאטית' שבקבצים המאוחרים ובמיוחד בעיר
הארכות.

מרוריה שי המחשבה האכםטאטית

דברי הפתיחה לשיר "על עיט ועל יוכה" ,ממנו כטל אררלכד את שמו של הקובץ.

עשויים ללמד משהר על הכיוון החדש שקיבלה שירת אורלכד בשנות הארבעים :
"/אופל /רב המבול/ .העולם חותר חרפי שלרם /ותבתר צרה מהכילנו ."/המימד
הלאומי ,הלרקאלי נשתבץ בתרן הרריה היסטורית כל-לארמית ,ומכלל השיר ,הנכרי
על טופס מועדף אצל אררלכד

-

ריטוריקה של נביא הפרכה לאלוהיו

-

ניתן ללמוד

על טון פסימי ,שילך ויתגבר עד לכתיבת שירים בארץ עוץ )מחברות לספרות ( 1963
ויגיע ןט;~א~~ה ]~ iאזןאפ;ךית המובהקת ביותר שלו בשירי עיר האובות.
ביסודה של השקפה פסימית דר מוכחת עדיין .על דדן הפאראדרכס ,הקריאה שקורא

המשורר "כי עדה ממרת אהבתי את החיים" )"תחנון" (, 17

רגם היא בכרייה כמר בשירי

אילן ברוח על האני "הזוכר את יום אתמול /וככערים בי חשקי לצעוק ולהגיד הכל"
)שיר מצר"

(. 14

המתח המטאפררי בין יסוד הקביעות שבצמיחה היום יומית ,דר

שעליה אמר אררלכד כבר בשיריו המוקדמים "הייתי אילן בגרפי" )"שיו .מגפור של
אדם" מה( ,לבין היסוד העובר ,השוטף המסומל ברוח )מרכיבי כותרתו של הקובץ
הראשון אילן ברוח( ,נתלבש עתה באמירות שקופות וברורות יותר• מתון חתירה
לאידא;ל;גידציה של החוויה השירית התמרכית.
• T: T
• ••

למרות הך~.ן 9י;ת האלתרמכירת המרובות ,כיכר שרב כי המגמה הכוללת חיכה לחדד
את היסוד הארטרבירגראפי הכאוב ,המסומל כמעט דדן קבע באקט של חילופי אגרות
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עם האם ,עד כדי כן שניתן לעדרן את כל הקובץ שירים על עיט רעל יוכה כמן דומן
שידי
אפיסט;לאדי של אם רננה ,ומצד שני להעמיד את האוטוביוגדאפיה האשיית
•• ::
:
T
•
כמן בסיס לכיוון מחושד של  Vita Nuova ,מעין דינסאנס של חיים שהשידה בוראת
אותם מנח יצירה פנימית שלה .אופיינית מבחינה זו היא הנטייה לארגן מבנים שידיים
מדובי פרקים ,מעיד מעדנות מוסדרות של הגיונות-שידה כמו "פואימה על שני

להבים")  ' &( 9-65רכן ארגונו הכללי של הספד במדודים ערוכים בסדר' האמור לשקף
התפתחות תימאטית ורעיונית רציפה לאודן הקובץ .דברים אלה טעונים ,כמובן,

ואיירת מ  pודטות שאינן לפי טיב היקפו של מאמר זה ,אולם ניתן לאששם גם בבחינה

מיקדוטכסטראלית ,בקריאת שיד בודד בתרן מחזור גדול דוגמת הפרק "עלים מגן

הסתיו" ) (, 185

הצועד בנתיב זה עקב בצד אגודל מן "החיים הנמוכים מעפר" ועד

ל"אלמות הפורש שכלו בכל רוחב כנפיו" .לאורן כל מסלול נדודים זה חוזרת ושבה
הנימה הידועה של בקשת החיים לרגע ,שהיא הבקשה על השידה עצמה " :דק שיד

אחד של קיץ~ בטרם אעקר" )(. 192
מגמת האוניבדסאליזציה של החוויה האישית מצמיחה שירים על חכמת הזקנים
והנועד

)(, 190

ההיסטוריה הלאומית

) (, 191

דת האיסלם

) - ( 197

תימרת החורגות

מן החוויה האישית אל ההגות הכללית.
באופן מאוד דרמה למה שאירע בעדינת אילן ברוח ,גם כאן מסתמנת בבנינו של

v

הקובץ חריגה מכוונת של  -15ק; ~ר t? .יןת ,המשקפת מגמה להציג כיווני כתיבה
מנוגדים לדוח הקובץ' אן שואפים להתקיימות בד-בברית עימה ; כמר שיבוצה של

"נען" בסירם אילן ברוח ,בוחר ארדלנד לסיים את שירים על עיט רעל ירכה בתמונות

w

פואמטירת דרמתיות תנ"כיות .שרב ניכר יחף פנימי ליצור ס י;ת-משקל ניגודיות

לאופי המצטבר של הקובץ בנירונים מפתיעים של נעיד "ארדלנד אחד" .בדדן כלל
נקודת סיום זר ,שהיא מרקד של rוןזה בחתימת הקובץ ,מהורה קשד קפיצה לתימטיקה,
טון ורעיון ,שיזינו את כיווני ההתפתחות בעתיד ,כפי שניתן לדאות בנקל בשלב הבא

של ישירם מארץ עוץ )מחברות לספרות (. 1963

כאן כבד הגיעו לכלל הבשלה ,שאיד

דנות דוגמתה בשידת הדור ,אותם יסודות נבואיים ,מיסטיים ראכסטאטיים ששיאם

מצוי בשידה הדרמתית "שי אלוהים בסלע" ,ששה פרקי שירה

-

שהם עלילת מסעם

המיתולוגי של שלושה גיבורים )אליאוד ,אליעז ראלישרא( ההולכים למצוא את
"אלוהים בסלע" במסע המעוגן בחומדי המיתוס הצברי-ישראלי של מסעות

ההרפתקנים לסלע האדום -

היא פטרה.

השגיר של ארדלנד הגיעו כאן לכלל שלמרת ,שאיד אנו מוצאים ארתה בקבציו
הקודמים ,מכ;ח סינתיזה חשדה שיצר ביד הנופיות התנ"כית הארץ שיראלית לביד
אותו יסוד נרסטאלגי כאוב שהופיע בטדאנספרדמאציה חשדה של בקשת הניסתד

)הקבלי-מיסטי( וגילויו בחומד המוחש דווקא.
בשירים מארץ עוץ 'שהפכו למדור מסכם בעיר הארכות ,הוכן הרקע למה שמהורה,
לטעמנו עד היום שיאה המגובש והחשוב ביותר של שידת ארדלנד
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-

הקובץ עיר

הארכות לפרקיו רמזוריו .מה שאירע לקובץ זה ביבקורת הספרות העברית חיבר
סימפטרמאטי לגבי יכולת הקליטה והעיכול של מפעל שירה מעין זה בראשית שברת
השמרנים .תופעות מצומצמות שווליות לאין עררך בשירה העברית זכר להתייחסויות
מפורטות וחוזרות ואילו עיר הארכות באה לעולמה של הספרות העברית על שלש
מאות עמודי השירה וההגות בפרוזה שבה  -ולא נודע כי באה אל קירבה.
דרמה כי השאיפה אל 'הגודל השירי' ,צררת איפירן פואטי שראשוניותו שייכת,
כמדרמה ,לד' מירון ביחס לשירת אלתרמן ,חיתה בחזקת עושר השמור לרעת בעליו.
אולם עובדה היא כי מפעל סיכומי זה של שירה ,שבכתבה למעלה מעשרים שבה
ובערכה באופן מחושב מאין כמוהר בשירת הדורי לא זכה אלא לרשימה אחת משל
ד' סדן .חיוב החיים הצומח דווקא מתוך כימרת אירבירת רקרהלתירת ,הפך כאן מחומר
חוויתי לחומר הגרתי שירי  -מבלי לאבד את מגעו עם ;:ו~יז;ויס הכמוך של עולם
החומר .במלאכת מחשבת ,שהביאה לכלל מיצרי את 'אררלכד העורך' במיטבו כידונים
בשבעה פרקים מעגלות הקיום בסדר טבעתי מתרחב והולך ; החומר הכמוך )הפיסיס
הדומם בעיקר האבן והמתכת( ,החומר המעוצב באמנות ובחיי האדם ,מותר של החי,

הצמיחה והמחזוריות שבטבע ,האכסטאזה של הכפש ,החלום וסוד היקום ולבסוף
הידיעה העל-אנשוית ונוהגה בעולם .שירי הקובץ ישירם מארץ עוץ ,שהיו למעשה
חומרי ההכנה לעיר האובות ,חותמים את הספר כמן סיכום ~ד~י·פילרסרפי של המסע
הספיראלי מן הפיסיס הדומם ,דרך הצומח והחי אל המטאפיסיס .בכל תחכה רתחנה
נוצרת התלקחות אכסטאטית של הכרה שהיא תוצאה של "חשיבה שירית' ',רכל
התחנות הללו ממודרות בתרך מבכה זןא  fס;כ;מי של קוסמוס שירי גדל-ממדים.

אין ספק כי עיר הארכות חיבר קובץ התובע לימוד• אשר ספק אם כמה וכמה עבודות
מחקר l?tlה~~ את שפע הסוגיות שהוא מציג .מכל מקרם ברור כי כל אותן השפעות
שמצאר קוראיו של אררלכד בשירתו המוקדמת ומיקרון דווקא באלתרמן .איכן אלא
תוצאת אופיה הארקרמרלאטיבי של שירה זר ,שהיא התייחסרתית מעצם טיבה ,קשובה
לטונים מרובים ומנוגדים שבירה העברית ומעבדת אותם לפי טבעה .לקורא בעיר

הארכות יימצאו שפע של מקבילות מטאפררירת רפררסרדירת משירת ח"כ ביאליק ,אורי
צבי גריכברג ויצחק למדן י השפעות תימאטירת וצוררת דרמות של אירגרן קררפרס שירי
גדול בדרך שנהג ש' שלרם  -ראמכם כן גם טונים מרזיקאליים וצוררת תמרכיירת

משירתם של של וכסקי ראלתרמן .
בחינת ההשפעות הללו חייבת להביא בחשבון את הזיקות ההדדיות ש~ין כל ענפי
היצירה של אררלכד ,שהזמר העממי היכר אולי השולי שבהן .בעיקר חשוב להביא
בחשבון את רקעו הסכרלאסטי של המשורר י שהיה תלמיד בחוגים ללימודים קלאסיים
באוניברסיטה העברית ,והשתלם בלימודי תיאטררן באנגליה .ההיבט הלמדני כמעט
מרבן מאליו מתוך פרקי ההגות בפרוזה ,ששובצו כמבוארת למדורים השונים ,אולם
חשיבותו מכריעה לגבי הבכת עיצוב הסגנון האפרריסטי ,והכיסוח האפיגראמתי של
רבים משירי

הקובץ .
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לשם הבנת עיר האובות נחרצה גם השלמה מתחומים מקבילים ביצירת אררלנד
ובמיוחד הדרמה ,ענף יצירה שהקררפרס שלו מדהים בהיקפו ,ואשר רובו איננו מוכר
כלל לקורא ,לפי שעדיין לא בא בדפרס 11 ,והוא צומח מתון גזע מערבה של מפעל
תרגום השירה והמחזאות האירופית.

מושג-מה מהיקפו ואופקיו של חלק זה ביצירתו של אררלנד ירכל הקורא לקבל
עתה מתון עירן בקטעי הדרמה הלירית המופיעים כאן בסמרן  -במחזה המיסטריה
הימי-בינימי

-

אהבת קואימברה.

אהבת קואימבוה

-

מטא-היםטוויה שי האהבה והמרת

למעלה משש שנים עסק אררלנד בכתיבתו של מחזה זה ,שעל הנסיבות לכתיבתו
ורקעו ההיסטורי הוא מספר בדברי המברא למחזה המובאים ,לפני מאמר זה .למעט

אותן שש שנות כתיבה )  ( 1990-1984עסק אררלנד קרוב לעשר שנים בהכנת חומר
הרקע ההיסטורי ,הספרותי והפולקלורי ,המשמש רקע למחזה זה .יוצא ,איפרא ,כי
מיום שיזם את כתיבתו רעד שהביאו לידי גמר עברו כחמש-עשרה שנה .אין זה תהליך
יוצא דופן באורכו ובהיקפו בעבודתו הספרותית של המשורר ,כפי שניתז ללמוד,

למשל ,גם מצורת ההכנה של עיר האובות ועריכתו הסופית של הקובץ ,אר מתחקירי
הרקע המופרטים לקראת כתיבתו של יום תל פאחר.
לא רק מן

דרמה כי אררלנד היכר אחרון הסכרלסטיקאים בשירה בת-דורנו
הבחינה הפשוטה של האיררדיציה התרבותית שלוי אשר כמרה ניתז אולי למצוא אצל

-

משוררים אחרים ,אלא באופן ההתיחסרת אל מעשה היצירה -

כמעשה של כינוס

מידע ,עיבוד ,עריכה ושיכתוב החומר עד להבאתו לידי גמר יצירה.
ששת מעמדות המחזה ,מופרדים זה מזה ;:ג~י~~ךל~דים ,המעמתים את המיתוס
הימי-ביניימי עם המציאות הפוליטית ,החברתית והתרבותית של פורטוגל של ימינו.

הדמויות המגשרות בין העבר הרחוק  -המיתי -

של המאה הארבע עשרה לבין

ההורה המודרני מגולמות בתפקידיהם של שלרשה סטודנטים המשוחחים על מצבר
של אדם ועולם במאה העשרים ,ותרן כן הם שבים ומספרים במעשה המופלא של
אהבת קואימברה  -אהבתו של פרדו ,יורש העצר הפררטרגאלי ,לאינס רה קאסטרר,
בת לאם מומרת מקאסטיליה.
הקונסטרוקציה הדראמטית ,המדלגת באופן קיצוני כל-כן בין הררי מרוחק בזמן
ובז'אנר  -מיסטריה מימי הביניים  -אל מציאות עכשווית  -הררי סטודנטים
באוניברסיטה אירופית של זמננו  -היא אולי השיקוף הקיצוני ביותר של מגמת
איחוי הזמנים ששירת אררלנד חתרה אליה מראשיתה.
מה שהיה בשירת אילן ברוח בבחינת איורי בלתי-ניתז למימוש ,ארתה תשוקה
ליצור חיים חדשים על בסיס עבר בירגראפי מודחק ,הופך כאן להתרחשות
תיאטראלית הנחזית בפועל על הבמה ; צררת "הגיטאררת הבוכיות" פורט על מיתריו
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את שידת האהבה שהיא מעבד לבינה ,ומעבד למרחק הפיסיקאלי הקרוי בפיהם
'אסטרונומי'.

בקונסטרוקציה הדדאמתית הזר ,עשרה שידת ארדלכד מאמץ מופלא לפתור את
חידתה שלה  -חידת גשיור פערי המיתוס הדגשי והחיים היום יומיים  -בדדך
מהופכת ממה שכהגה תמיד .במקרם שהקול הרובד השירי יפכה מבט לאחוד אל כרפי
עבדו השדופים ,מבט ששידת ארדלכד ידאה ממכר כאילו תיעשה כאשת לוט לנציב

מלח ממראה ההפיכה שיתגלה לעיניה ,פותרת הרדמה את הדילמה הזר באמצעות

היפוך כיורן ההסתכלות .העבד המיתי פורץ מכ;ח השידה -
הפורטוגזית" ,תפארו" -
T

במיוחד שידת הגודל

אל החזית הנוכחת של המציאות המודרנית ,וכרפה מכ;ח

ערצמתה המיתית את תבניותיו של הנוף השדוף על האדם העכשרי .קראימבדה
כך שדים הסטודנטים " -שומרת על סודם של החולמים ,ותוסיף לשמור אותר

-

איכקץ גם אחרינו".

יסוד זה של פריצת העבד אל הורה ביצירה השידית ,ב"פאדר" ,ובכוח האהבה

שהיא עזה כמרות ,רעל·כן נצחית כמוהר ,בכרי אצל ארדלכד לא דק מן החומד
הפולקלורי ,שנתגלה לו בקטלוג ה·  inesianaשדאה ארד באוניברסיטת קראימבדה12 ,
אלא באופן אנלוגי מחומדי פולקלור אירופיים כלליים ויהודיים.
מתוך השפע המרובה של חומד זה נעיד דק על מרטיב אחד שיש לו נגיעה עקרונית

בנושא שטופל כאן לאודך המאמר כולו

 -היחס שבין ההיסטוריה הבירגדאפית אר

הלאומית ,והזמן החוויתי השירי.
כוונתנו לשיאו הדדאמתי של המחזה ,אשד בר מוציא פרדו את גרפת אהובתו איכס
מקנדה ,ולעיני הקרדז?,ז .האצולה והכמורה הפורטוגזית הוא מכריח את הארכיהגמון
להשיאה לו לאישה .יסוד זה של נשיואי החי עם המתה ,בכעין

Dance Macabre

אר 'מחולת המרת' ,הידועה מספררת המנהגים האירופית במאה הי"ד דדך גלגוליה

ברומנטיקה הגרמנית ,רעד להופעותיה נצרדת ה'ט;יז?,ע~  t2א~ץ' במחזאות היידית
ובספרותה )במיוחד פרץ ועגנון( ,מופיע כאן נצרדה של 'גיחת ההיסטוריה החררריתית'
אל המציאות הפוליטית הירם·ירמית.
יש לזכור כי פרדו ,הנסיך המאוהב ,הוא עתה מלך פורטוגל ,ואחראי על שמידת
עצמאותה המדינית והטירטוריאלית של מידנה קטנה המאריימת הן על·ידי אנגליה
ממערב ,והן על ·ידי נסיכויות קאסטיליה ,ארגון י ואחדות בחצי האי האיברי .כלומד

המחזה מעלה סיטואציה היסטורית קונקרטית ,שלתוכה מחלחלים ה_~יתרס ,הדגש
והטירוף ,במל;א ערצמתם המבהילה.
זר איכנה ,איפרא ,גיחה באלאדיסטית של עולם המתים אל החיים ,כוסח אלתדמן

ר'המת והרעיה' שלו ,אלא "שאיבת" העבד המתפורר בכל פאך·דקברכר רעם כל
ערצמתר המיתית מן העפר שניסחר ,על·מכת להחיותו מחדש בתחום הממלכה
הפועלת וכשרמת בהורה היסטורי ספציפי .פרדו איכר מסתפק באקט הנישואין

המאקבדיים ,אלא ממליך את ~י~ס המתה ומעניק לה באקט סימבולי זה מעמד של
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נח פועל בהיסטוריה .גם לפי הגירנו ה"אמכרתי" של מעשה זה ,אין לראותו אלא
בקנה מידה של טירוף ,כפי שמצביע על כן ארדלכד עצמ; נדנדי המברא שלו.
ובכל זאת ,העיסוק בתימטיקה זר ,בלבשוה הקיצוני כל-כן כוסח אהבת קראימברה,
ובסמרן לימי כתיבת 'הפראימרת ההיסטוריות' יום תל פאחר וקייב מעורר מחשבה

נוגה ביחס לכרחם המוגבל שמוצא המשורר בן השמרנים במעשה היצירה שלו עצמו.
מצד אחד קשה שלא להתשרם מן היופי רהערצמה המיתית

-

המטא היסטורית

-

המוקנית לאהבתם של פרדו ראיכס ,רעוד יותר מן התשוקה החזקה כל-כן להקנות

לה שרב שורב חיים במעשה היצירה ,אולם למי שעוקב אחר הדרמה הבלתי-פוסקת
בשירת אררלכד ,המגולמת במאבק שבין החיים וההיסטוריה ,ההליכה אל היופי
המקאברי הזה חיכה במרבן מסריים סיכום קרהלתי פסימי שמפכה המשורר כלפי עצמו

ברוח דברי הסירם שבחר להציבם בחתימת עיר האובות :

*

ספר.
נכתבז-וי :דברי "על
הפה
·.· ..
. : ...
- .
ז

ז-

ל~ ףר~ ~~.סה דל~ יו· ~;:י~~ן
 :pי  Qה ן;ר~;~~ ~ Qה ז-ו;ו:כל,ת Vז~~ ?.ךיל
~ם ]:: iכ;סב א;ת; ה~א י~~ ג~דיל

הס~י;~~~ ן~ vמין  :pי ש ?.ד~י
~ 7PiJריר ~~ים י;סי ~ן · Vvי~

העדות
שוהם חיתה זכות ראשונים מבחינה זו של הכרה במפעלו הספרותי של י' אורלכד

לפרופ• •n
כמשורר• ולא רק כפזמונאי.

בימים שבהם שימש כמרצה בכיר במחלקה לספרות עברית

באוניברסיטת בר-אילן יזם את מתן פרס וורטהיים מטעמה של האוניברסיטה למשורר ,ובכל
הזדמנות אפשרית שכקרתה לו הציע לכו ,לתלמידיו ,לשוב ולעיין בזהירות בשירה זר.

בתשרי תשכ"ר כשהוטלה עלי משימת ההכנה של חדת-הרעת השיפוטית על שירת אורלכד ביחד
עם ד"ר שלמה יניב וד"ר שלום לוירא לרגל הענקת פרס ש' שלום מטעמה של עיירת חיפה לי·
אורלכד ,קיימתי שיחות מרובות עם המשורר ונתבררו לי עניינים חשובים עליהם העיר לי בשעתו
מורי יודידי פרופ• ח' שוהם ז"ל ,ושאותן שמעתי בהזדמנויות נוספות מפיו של המשורר ,יבדל"א,

שנים קודם לכן כשהכנתי מאמר הנוגע לשירים שככתבו לרגל עליית חניתה על הקרקע .הדברים
האמ~רים כאן מבוססים במירה רבה על כתב-חוח-הדעת למתן הפרס ועל רשימות שהוכנו במהלן

השכים הללו על-יסוד שיחותי עם י' אורלכד עוד לפכי מתן הפרס בחשדן תשכ"ד.
2

מסתר של דב סדן נדפסה בשינוי-מה "אילן ורוחותיו
ישנים ,כרן ראשון :הרצאת עם עובד,

, 1987

עמ•

-

על יעקב אררלכד" בספרר  :חדשים גם

•67-61

סדן מצעי מכלול קריטריונים להערכת שירת אררלנר ,ודבריו מרמזים לא פעם על קשיים מרובים
ששירה זר מעוררת .אולם מעבר לכעיירת אלו כיכר כי הוא מבחין בין גישושי רון של המשורר
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לעת כתיבת שידי הביכורים שלו באילן בורח לביד גיבוש דדן עצמאית וייחודית לארדלנד בקבציו
המאוחידם וראשון להם עיר האובות.

3

נצרכו עשר שנים כדי שהביקורת תתעודד להגיב על עיר האובות  -ואף זאת באמצעות עירן
כשיד ברדד אחד .דאה מאמור של יצחק עקביהן" ,המילים החזקות של שיד קטן" ,מאזנים כדן
סב ,גלירז ) 1אייד תשמ"ח( ,עמ•  . 31 " 29עקביהר ברחן מקורב את השיר "צורף" על רקעו ההגותי

של הקובץ .לזברתו ייאמד כי היה הראשון להכחיד ב·פילרסרפיה של החרמן• -
העולם והישדה  -בשידת ארדלנד כיסוד הגרתי מרכזי.
4

האלכימיה של

שימוש דרמה בכושר אבחנה פסיכולוגי לגבי המניעים העמוקים של היצירה הספרותית מגלה
סדן בשררת מאמריו על נדנד" :פרקים בפסיכולוגיה של י.ח.בדנד" חלק ':א אחדות העבודה ג'

תדצ"א ,חלק ב :רבו ,תדצ"ב ,חלק ג :מאזנים .תדצ"ג ,חלק.ג :העולם , 1933 ,חלק ד :רבו,

• 1934
בסדרת מאמרים זר הציב עצמו סדן כחלוץ הביקורת הפסיכרלרגיסטית בספורת העברית ,וכאז
הניח את היסודות הראשוניים למתודה המיוחדת שלו בקישור שביד הבירגדאפיה של היוצר

והפואטיקה שלו .בהשוואה ל מסרת אלו על נדנד נראית המסה על אודלנד כשולית ,חדף חיש כרתה
לעיוננו כאן .אולם יש לזכרו כי המסות על נדנד נכתבו כעשר שנים לאחד מרת הסרפד ,בערד
שזר על אודלנד הינה בבחינת עיבוד של בארם שנישא במסיבה ספרותית בבית-הנשיא.

5

על מבנה הפראימה והקשרה לשידה האץר-ישראלית של אותר דרו דאה במאמרי "מישוב העמק
לימי חרמה ומגדל ,תמורות בעיצוב המרחב בשידת שנות העשרים והשלושים" ,זהות ה) ,סתיו,

תשמ"ח( .עמ•  . 61 " 51במסגרת המחקר שנעשה לשם כתיבת מסה זר נפגשתי עם המשודד י'
ארדלנד )קיץ תשמ"ז( ושמעתי ממנו על האזירה סביב עליית חניתה על הקרקע )יח באדר ב·
תדצ"ח( .ובכלל זה על מקרמה של היצירה "עמא דדהבא" במכלול התגובה הספרותית לימי
חרמה ומגדל .ישדר של ארדלנד "חניתא" )בסיומת אלף!( משתלב במכלול זה ,ובמסגרתו הוא
צדיך להידרך בכיקרות .האופק ההיסטורי של ה"פיזמרנארת" ביצירת ארדלנד לא נחקר ,כמדרמה,
כלל וכלל  -ומדרבן ,כידוע ,במשרדו שזכה בפרס ישראל )תשנ"ד( על פיזמרניר.
6

השיר נכתב ,על-פי מידע ששמעתיר מפי המשודד ,לעת מחלתו הסופנית של ישראל זרחי .סמרן
מארד למותר .חרמות מחלתו של זרחי נודעה לארדלנד לבדר ולמנקד חיים תרדן והוסתר מידיעת
זרחי ומשפחתו .דררקא על רקע מידע זה בולטת מארד 'פראטיקת ההחבאה' של אילן נוזח,
המגיבה בתנועת היפוך והתרחקות מהסבל ,באמצעות מטאפרדיקה שיד-שידימית ,אם כי ניתן,
כמרכז• לתלותה גם בנסיבות החיצרניירת שחייברה.

7

גירוז הצרדות השידירת ,ובמיוחד מקומר החשוב של היסוד האפי ביצירתו השידית של ארדלנד
נידרך במסה של צבי לרז" ,מבט חרזו על היסוד האפי כשיותר המארחות שלי' ארדלנד" ,מאזנים,
כדן סא ,גלירז ) , 1מאי (  . 1987שאלת מקומר של היסוד האפי העסיקה את לרז באופנים מגורבים,
דאה למשל גם מסתר "עיר שאיד לה תכלית  -על סמטת החבשים" ,מעריב . 2.1.1987 .שתי

המסות שהן למעשה השקפה ביקורתית הנחה על רצף אחד ,גרוסות כי יצירתו המארחות של
ארדלנד הכתרנה בסימן השתלטותו של היסוד האפי טעונה כולה בתחושת הדצף__ ההיסטרדי שכל
אחד מרגעיו קרנה לו משמערת דק כשהוא מעוגן בתרנו .לכאז שייכת גם שאלת הידיעה רהזיכדרז
שהיא ,לטעמו של לרז ,סוגיית המרכז בכתיבת שידי עיר האובות.

8

מאמדה של ח' שחם ברחן היבטים משותפים לשידת אלתדמז רארדלנד לא דק על בסיס השוואה
מצומצמת לאילן נוזח אלא גם לשירים על עיט ועל יונח )אחיאסף( 1946 .וחלקים נכבדים
אחדים בשידת ארדלנד .לפי היקף מחקרה זה ,שהיגר המשך לתיזה רחבה שפיתחה בדיסדטאציה
שנכתבה בהדרכת ד' מיורן על אלתדמז ושידת שגרת הארבעים והחמישים ,ואריות היו התיזרת
שלה להתייחסות מפרוטת רוחבה יותר מזר הניתנת כאן .מכל מקרם בדוגמה שהובאה במאמרי
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זה אני רואה אפשרות להציג עמדות שונות מאלו שהובעו במאמרה של חיה שחם"' ,כי ככה
דומים מראינו' :שירת יעקב אורלנר בזיקת-אח לשירת אלתרמן" ,דפים למחקר כספרות , 9
אוניברסיטת חיפה) ,תשנ"ד( ,עמ'

•100-75

על היקף הבעיות הנידונות בהקשר זה של השפעת שירת אלתרמן על בני דורו והתגובות עליה

מצד צעירי דורו ,ראוי שיקרא הקורא במאמר נוסף משל חיה שחם'" ,סימן של אמנציפציה' או
'אקט של מלחמה'? ,על זיקתה הפרודית של שירת אבירן אל שירת אלתרמן" ,מחקיר ירושלים
כספרות עבירת יג ,מאגנס) ,תשנ"ב( ,עמ'

9

. 294 "261

המונח 'טלוס' אצל מירון בא לצייד את המודוס הריטורי' את הדסקורסיה השירית בגיווניה
הג'אנריים השונים מצד צורת העיצוב ,ואת התכלית המטאפיסית של המפגש עם יסודות העולם

ואיתניו ;אפשרויות מימושו 'המוגבלות מצד ההגות השירית .על אופן השימוש במינוח זה ראה
אצל יז מירון ,מפרט אל עיקר ,מיבנה ,ז'אנר והגות בשירתו של נתן אלתרמן ,הקיבוץ המאוח,ד

ספרית פועלים ,תשמ"א ,עמ' •97 "95
10

ך;ךה;י עיר-מחוז בצפונה של מולדבה על גבול :פ~ק.ב;ניה ,וקרוייה חיתה במקורות היהודיים

"דארהוי מתא דיתבא על נהר בהאי ועל נהר יעזו" )ראה " :::lפנקס קהילות רומניה" שבהוצאת יד
ושם( ,מימנה יצאו הרב מתתיהו קלמן ,הרב חיים טאובס ,ומחבר ספר החסידות יד יוסף הרב

יוסף ב"ר אליעזר זאב .דורוהוי היא עירו של אברהם גולדפאדן .רשימה קצרה וחשובה על עיר

זו ראה אצל שמשון לוונקרון" ,מי היו יהודי דורוהוי?" ,ידיעות אחרונות (, 4.9.81 ) ,עמ' •23
11

המדובר במחזות גמורים ומלוטשים ,שחלקם הוצגו ומיעוטם הוצעו לבתי התיאטראות בארץ

ביניהם למשל הושלה מאוסטרופולי ,מחזה שבכתיבתו נועץ בד' סדן והוצג בתיאטרון חיפה
בבימויו של יעקב רוטבאום ,הפונדק ,מחזה בשלש מערכות שנתחבר בשנים  1954 " 1953ולא
הוצג,

Pentacoca

מחזה בן חמש מערכות על נוסע מאץר ישראל לפומבדיתא בתקופת בית

שני ,נתחבר בשנים  , 1953 " 1954הלשכה השחורה ,מחזה שעליו לצערי לא נודעו לי פרטים כל

שהם ,העיר הזאת מחזה שהוצג ב"אהל" ב  1953-בבימויו של זאב ברבן ותפאורות משל נחום
גוטמן' וכמובן אהבת קואימכרה ,מחזה היסטורי מימי הביניים שזירתו פורטוגל ובכתיבתו עסק
אורלנד ביד השנים  . 1993 " 1980לכך יש להוסיף קורפוס גדל מימדים של פואימות ,רשימות
וסיפורים ,התובע אירגון ,רישום וכינוס משל עצמו.

 12ראה Adrien Roig, INESIANA, ou Bibliografia Geral Sorbe liies de Castro, :
Biblioteca Geral da Universidade Coimbra, 1986 .
אורלנד עצמו מעיד שעשה שימוש מרובה באוסף ביבליוגראפי חשוב זה ,הבנוי על-פי מתכונת
פירסום ראשון למחקר-רקע זה

האוספים שמוציאה האגודה הפינית לחקר הפולקלור ) (. F.F.C
נתן המשורר בכתב העת אפיריון ) , 11-10סתיו  (, 1988עמ' . 64 "62

באותה חוברת נדפסו כמה

קטעים מן המחזה ,למרבה הצער בשגיאות מרובות וללא ניקוד.

אוניברסיטת בר-אילן' תשנ"ד
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