
ליפסקראבידב

יעקבקולוהכל ...
ישנים-חדשיםהנסים-אררלנדיעקבשירת

שרחם,לחיים

לקוראשערררני

אררלנדיי'בשירת

הביקורתמזשכשתכהההערה

שלהאובותעירצאתלכברדספרותיתבמסיבהסרןרבשנשאברבריםהיוםהקורא

-תשל"חבסיון(י"אב"מעריב"מכןלאחרוהדפיסושהרחיבוכוסח •אורלכריעקב
ימינו.שלהעבריתהספרותביקורתשלדרכהעללתמוהשלאיכולאינו ,) 16.6.78

חושיםבעל •סרןכר'כל-כןחריףמבקרשלעקרוניתמסהכיאירעכיצר

אליההשרםלאהביקורת,מןכלילכשתנחההבחנות,ועתירימחורריםאיכטראיטיבים

בכתיבוהמשיכהממכה,להתעלםבחרהכאילוהחרשההביקורתמזאת,וחמורלב,

דבריונאמרולאכאילואררלכרי'שירתשלומעמדהטיבהעלהמקובלותההבחנות

 2 ?בדפוסהובאוולאסרןשל

כרפסהלאאורלנד"יעקבעלדברים-ושירתו"משוררהמסהכי-לזכורוזאת

הקובץהופעתלעתלפרסמהסרןבחרבמקרה,שלארכןידוע,ובלתיכירחבכתב-עת

 392תשל"ח,(עקר,האובותעיר-המשוררשלביותרוהחשובהמקיףהמרכזי,

עניךבהםשישמקיפים,הערכהדבריכלכרפסולאזרמסהלהוציא •ועררזאת .)'מע

זרתופעה 3הספר.הופעתעלשגרתיותהודעותלמעטהאונות,עירעלממש,של

שכשרבעניךהיאהאונות),(עיראורלנריצירתשלהמרכזיהקורפרסמןהתעלמותשל

כוחהחשרה,השיריתהמציאותלמרותכיהיאעוברהאולם •בהמשךאליוונתייחס

פזמונאיאלתרמני,דס;ד.~יר" wכ"אררלנראתולתייגלהמשיךהשירהלקוראיהיה
הבלעדיפעולתותחוםהיכרזה,שז'אנרכמיאןשיהיה,ככלחשובמחרכן,עברי

בספררוככללועגנוןעליושאמרדבריםסרןמביאמסהארתהשלבפיתחהכמעט.

בוגר"[."]מימרתהיהלאכמוהרכי ) 247-244עמ'תשל"ר(שרקן.עצמיאלמעצמי

צעיריםופכיםלססרןהיהגדולששובין .סרןכר'לספרותנוסופריםשאסףסרפד

בגדולים".שמטפלכדרךבקטניםומטפל

השאלהנשאלתבסרן.לתלותאיןשבוראישביוהרה,מניעחשבוןמכללנוציאאם

עגנוןמדבריבאסמכתהשנתמכים •עצמובשבחיאררלכרעלבמסהלפתוחראהמה

מוכרהיהלאאררלכר,שבחילומרשבאערכיסרןהיהסבורבאמתכלרםעליו?

 ?העברית"לספרותאותר"ואסף •סרןהוא,באוהכההשירה,קוראילציבורהמשורר
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החמישישידירשקובץרמי •כלבפינישאיםהיושלוהזמרששיריבמשוררמדוברהן

 ?עצמוסדןשלדבריומדרכתעלעמד )!(

שנתגלהאררלבד,לשירתהביקורתבהתייחסותעקרוניצדמשרםאלאזאתאין

עצמואתלראותהארכותעירהרצאתעםשהביאוהואמנוחתו,אתוהטרידלסדן

העברית,השירהאלמחדשרל~רספר •החדש-ישןהמשורראתליטולעליושהוטלכמי

עצמואתראהרבבצדקאשרתיקון.שלכמעשהאלאמתנשאת,חסרתכהענקתלא

מימיםערדאררלבדשירתביכוריאתהכירכיסדן.מעידזרברוחלו.בלעדיכאחראי

הקדימושירים,אותםברבר.רהדפיסםבירושליםבגמבסיהתלמידהמשוררשהיה

ממדסדןמצאובהם ,) 1939(גזית,כרוחאילןהראשוןהשיריםקובץאתתיאורולפי

 :וכאישיותיכפואטיאחתובערבהבעתלכברתושאפשרמסריים

פניו,בכרעםקומתו,בתמירותעצמו,הואכן.עלהעידומשחרוזיויותר ]".[

משקיקת·הכיזרכיתזרכהרה .כןעלהעידמהם,הניבטיםובכהרת-היופיבארד-עיניו

שלתחילה-וניצוליהפורענותפליטישלובעיניהםבפניהםראיתיהחיים,

משרכהמיתהשלמקרובראייהאחד,ומקורההשמד,מחכותשלואחר-כןפוגרומים

 "]."[מצריםללאחייםאהבתשלכתשתיתהואכזרית,
אתלהעריךיכולאררלכד,שירתשלהתימטיתהתפתחותהבקררישמצרימירק

היהיכוללאסדןהןזר.ספררתית-בירגראפיתשבאבחנההנבואיוהחרשהעומקמימו

שלש-עשרהכל-כןרבהבהרחבהברלדברהמשוררשעתידמהלדעתעתארתה

באגראלראשונהשנדפסה ,) 1991ירושלים(כרמל,קייבבפואמהיותרמאוחרשכים

לראשונהאררלכדפרשפראימהלאותהבמבראמירון).ו.ו'זןכ'בעריכת 1985/6 ( 2

 , 1919אפרילשלהפוגרומיםחוויותובמיוחדילדותו,ימישלארטרבירגראפיתמסכת

בלבד.שכיםחמשבןילדוהואלעיניומשפחתוכטבחהבהם

אררלכד,שלבאישיותוהמרכזירהארטרבירגראפיהפסיכולוגיהציראתתפשסדן

שלכביטויהשירה ;לאמור-יצירתושלהמבריחהפואטיהמיפתרחאתוממילא

הילדותמןהבררטאליתהמרותחוויתעםהמעומתוכיסודוחיובםחייםתשוקת

המשורר,שלהמוקדמיםהקבציםלארדמקיףבירורטעונהזראכטיכרמיה 4המרקדמת.

בקבציםשמוצאיםהבעהשלאינטנסיביותשלמידהבאותהארתהמשקפיםשאיכם

מוצלחותהבחנותלראשוניםכמדרמה,היו,וכיסוחהגילוייהבעצםאולםהאחרונים,

שלרבהבמידההעירכצכלסרןבדלגםכיסדן,מעידכןהכהלאחרונים.מאשריותר

כנראה,סבור,אררלכדאותר יכ]".["ברבר:שיריםביכוריאותםעלמושחזתאירוניה

 ."]".[במקורםא.צ.גריכברגשיריאתלקרואיכוליםאנואיןכי
כצכלסרןשמצאההןעלללמודאזכברהיהניתןאלהבדבריםהביקורתכימתמכלל

טעמםלפיזרהריבה,כתרנהאררלכדששירתהשפעהאיזוישאםדהיינו, :בשירים

בהשמצארהאלתרמכיהיסודמןלחלוטיןשוכהביסודתלרייההראשונים,של

ב'שלכהשקפתודווקא,אצ"גשלהשירילעולמורבושירי תנ;:~ 9 ז:;האחרונים.

בראשר •שיריעולםזהרלפיה •סדןשלהיסודהנחתעםהיטבמתיישבת •כצכלסרן
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ישרתלכלללהגיעהשואףהורה,עלהנוראצילהאתמטילהכמעט,מיתיתילדות,

מעוגני-מציאות.מלאיםחייםשלוהגרתיאקסיסטנציאליבמרבן

החייםשקיקתשי;מראות

כמהלאחתאחתתתאמתנהאררלכדשלבראשיתולעייןהקוראישובאםובכלל,

הצעיר.המשוררעלהחלות·"ההשפעות"לטיבביחססדןשלנוספותיסודהנחות

כרוחאילןהופעתטרםשלבימיםנגנזארשכרכס,ממהללמודאפשרמהןכמהעל

תרצ"ט).(גזית,

אררלכדשהדפיסהמוקדמיםמןכנראה,הואהבשל,עלמררנהברשהבוסרשיר

הרוחבהלוך .) 15.4.34 , 8(כמעלה"שקיעה"השירהיכרירושלים,כערריומימי

הארץ·השירהמדובנושאנטרןבחריגותוזהשירבלטשלוהביאליקאיהרומנטי

להדפיסנטההשירהמדורשלהספרותיעררנוגלע,דשזרובבלחלוציתישראלית

ההם:בימים

~קי~ה

פס!\הר'םעלמט.שמש
.'' :• T -T: • 

זממה.צלי.ך;טט
•• ' • : T T 

 yסז; ,~;ב~~ךrכ~ים
חזפה.נלהבי

: -:-•• " T 

~יד, ~~;,~פר,נ;_ןד,

.r-ולמים.מאפילים
" :-• • : T • 

~z;ו~ tp ך~~ ,ם;ת~א. -
:;נךז,נזף~ים.~זז

כיד.:פלאפסחללכדם
 ' T T " T Tז-

-;ךס. .~~~~ךסב
צליגסספס!\הר"םעל

" ' : T T " ' ' 

רכס.וכעלם
;:·;·-.." : T 

לציוריהזיקההבודד,היחידהביאליקאית:המרטיביתהק;~~;~יגףןא~~הבבירורכינרת

ככולהרובהכלקרחההנראיתתמרכיירת-וצללי-האדםיוםצללי •חזרךשלבעירה

התברככרתרמסתמכתהשיריתהקונבנציהבתרךאולםביאליק.שלהשקיעהמשירי

שלמילולימסדעלהנשעןישראלי,כרףשלנבכינובמיוחדאררלכד,שלהמיוחדת

והמילוןהביאליקאיהטופסזאת,עם .והאילןהתלם •הכיר :החלוציםשירת

עלהנכרייהעצמהבתמרנהההסתכלותחדרתאתמשבשאיכרהארץ-ישראלי-חלוצי

הראשון,שבביתכמוג,בחזרןהנרעדתהשקיעהמשלבהצללה,שלמתעצםמהלך

שמטילהגדולהצלאתהמאפסלארפלרעדוהאילןהשדהשלהמאפירההיתמרתדרך

 •ההר.פסגתעלהמתבונן
 yכצכלסרהסמ-:,כהבצדקאשרכנראית,כמעטהשיריתלרטוריקהטיפוסיתדוגמה

הדפסתולעתביותרקררנהשהדפסתםבשיריםעדייןכשתיירהאצ"ג,שלהשירילטון

מולמופתעיםעצמםלמצואעשויים"הפזמונאי"אררלכדשלקוראיוכרוח.אילןשל

ספוגוכולופטירתוליוםהרצללב"זהמוקדשהנביא",דברך,היהאיכה"ראההשיר

 1 .םי~~~~.ז:ייב;ת י~כ;:;כ~;:ם ryן;:זיף~ןךן~ידי 9 ."!" :מובהקתביאליקאיתאידירמטיקה

ד~~ת /.הן~~ ם~~~ז5תןס~יב 1-םי~~ r~iJךךית ryךז;ר"א~ם~ל ע~~~רזד'ר י~~~~נ,ז
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v כrד דך;פ~;: י~י~~;:יףv ~?ה ryv ף:;נך:;וז:כףף,~~יכ~ה י.ל?~ ם~ד~נ;:דi? ספףל.יw ל~י~ה~
 "/".םס~~~tזrן;נתסז;ןןה 9 י:i~ז5ה iJד~?ד

החוזה-המת,עםהדיאלוגמדבמיוחדנחשףהצעירהמשוררשלהרוחניהאינטרס
 :למשאאחיםנביאיםשלנשמרת-תאומותכשיחהמעוצב

את, w~?~ינ:ייtזד 1~אד.~ד?ו י~.? י~;:~ד~נ:יי 1~ד~נ:יי. .,~-,ז;יס wiJ י~;:~ד~נ:יי ,"
בתמוזטז , 1נ/"<במעלה ... !ס~~יארדךך.~ה v~י;כהר~ה. 1אף;כל.ל.אס~~יא,

תרצ"ד).

ידהעלהונעשאררלנדהרוחניתהאינטואיציהטיבעלהמעידהביאליקאי,הטון

השירי,למודוסביחספקפוקכלשמסירהבמידההשטחפניאלברקעמראשיתו,

אררלנדלאחריהם.גםנראהשערדוכפיברוח,אילןלצאתשקדמובימיםנטהשאליו

רתמרנייםריטררייםטרפרסיםעלבהסתמכותגלוימבעלהרנותןזר,נטייהמסתיראינו

מביאליק,כביכול,"שואל"שהוארמטאפרררתמרטיביםשלאשכולותמעידשלמים,

פורעיעלכךהנהעליהם.אמרןכברהעברישהקוראצרפני-הבעה,מחשדלדובבכדי

במעיהםלהםויהיהדם,/עלהלחםאתי"אכלף"י"אכלף,שר:הואהערבייםתרצ"ר
: : . : .. ". 

המטף~~םמ;חםרעדהשחורים~ם ry:;~ע;ךקירעלתהופרצההורתחתןהל~הכזאת

שם,ללא<שיר /" ...:;נק.ךק.ןםע;ן~ים vס~~תקט,רגעוהאירה '-תגיע
האםדמעתספוגתהביאליקאיתהלחםעיסתכיצדלראותנקל .) 30.4.36 • 7במעלה

האיסורהסבתמתוךספוגת-דם,כשהיאהפורעיםשלגרונםלתוךנתגלגלה("שירתי")

מ;תזיכרון-הנוצרי ט~~ן~ gהלסימברליקתהדם'על'אכילהשלההילכתי-יהרדי

במידההנקמה,זעם(היין).דמוושתיית(הלחם)בשדראכילתבאמצעותהמשיח

שלהמטאפיסיהתיקוןאלביאליק,אצלכמרמנותב,פורקן.למצואשואףשהוא

בתרךקבועמרכיבהואזהמוסרייסודהשחיטה"."עלנוסחהאלוהי-עולמי,הצדק

עדנפרדלאממנוואשרראשיתו,מאזלאררלנדהאופיינייותררחבחשק.פהבסיס

והריתמוסהלשוני,הצד !מלכתחילהסדןהוטעהלאזהנעבידהמאוחרים.לקבציו

לאכל,בפיהמושריםהפזמוניםשלובמיוחדברוח,אילןשירישלהקלילהשירי

הביאליקאיבלהטהשלרנסקאיתהסגנוניתהק;ק,~יףתבתרךמלהכחידממנומנע

כתלמידולינראהאררלנדיעקבאף"אכן.כידבריוסירםלקראתקבערכךהמסתתר.

'המתמיד"'.בעלכגלגולנראיםששניהםכשםשלרנסקי,של

היוצאאלגםלבלשיםאוליראויברוחבאילןלכנסבחרשאררלנדהשיריםלגבי

הספוגזהיהבאלדיסטיהטוןמדהחריגהדווקאהכינוס.שלכללואלמאשרהכללימד
ישראלייםארץלנרפיםהמבטוהפנייתבלתי-מסריימים,ילדותלנרפינרסטאלגיה

לשפתשמעברונטייתואררלנדשלייחרדואתהקובעתהיאזרחריגה-מובהקים

ברוחאילןכיהעובדהבהבלטתלהיתמךצריךזההיבטהספרותי.ודורההתקופה

לספרות,(מחברותבחוץכרכביםלאחרחדשים,מספרביותר,מועטזמןנדפס

שלמכיורנועולםותמרנתשידייםנושאיםשלאפיגרניחיקוימתוךהשפעהתרצ"ח).

הרצאתלפניאלתרמןהדפיסמעטכמהנזכוראםיבחשבוןאיפראבאהאינה •אלתרמן
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במידהאוברוח,אילןעלהמתנגניםהאנפסטיםשכשחלטובמידהזה.שידיוקובץ
המשודדים,לשניכמשותפיםשיהיו,ככלבולטיםיהיומטאפודיים,צורפיםשנמצאו

הספרותיתוהאדירההמשותףהתרבותיהאקליםרקעעללראותםישכיייתכן
כמובן.דרכו,לפיממנהוספגקלטאחדכלאךבה,שווייםהיוששניהםהאוונגרדית,

יהקובץבעדינתיכאמודמשתקף.אודלנדשידתשללייחודהסימפטומטיביטוי
בחדבלבד'עותקיםמאותבחמששנדפסזה,שיריםבספוברוח.אילןיחסית,הצנום
ה'אסטדטגיהשבובמקוםלספו,כחתימה"נען",אדונה,אידיליהלשבץאודלנד
הצטייןשאודלנד(תחוםהמשודד-העורךמצדמיוחדתתשומת-לבחייבההשידית'

נענה""בנותבכותרת"נען"נדפסהמוקדמתבגרסהיבודד).שעודכפיתמיד,בו

שלהחשד~ןל-המידות:;נפ;ך~אטשלםעמודגביעלתדצ"ז),תשרי , 17(במעלה
אפיזודהובמרכזוהישוב,שלהראשוניםבימיוהמספרהאידילי-אפי,הטופסהעיתון.

ששונה,החברהעל-ידיבושנעשהכיסים"ו"מעשהבלילהשבהתלהבותדיקורשל
דדהבא""עמאאתהשידיתהפרשיהוברוחבבנושאההומור,בסוגהדעתעלמעלה
איפואזו sהקדקע.עלחניתהלעלייתסמוךשנתחבדהפואימהטשרניחובסקי,של

מןסיכומיתפקיד •בקובץומקומהסממניהכללפי •המשודדהועידלהאשדיצירה
דקהיכרהחדשהההתשיבותבנופיכאןשנקשוהאידיליהיסודהראשונה.המעלה
~יא;!!א~סי~יךםמעין ;ברוחאילןבכלקבועכיסודשניכולמהאקטואליתכסות

זהיסודהעבד.מרשותשלמצוקותמפניניחומיםהאנימוצאשבחיקואוץ-שיראלי,
ובלתיכלליבמובןולעיתיםמיוחדנופי-שיראליבמובןלעיתיםהטבע,אלחזרהשל

מגבלותיה.אתוהןהמוקדמתאודלנדשידתשלהשגיחאתהןבחובוצופןקונקרטי,
 tז;נג;יל~ל.:;נים~ןז:יים~לילמביא ;;ל" :הקובץשלבמוטוזהליסודנרמזהקרוא

שלהפ;ליסמיףתועלי."עליוןאלה""/שידי tהנדדמיםים 3הח:פילזפעידאביבמי:זי  .. ". .""-· ·--. ···-יז• ...
דהיינוהזו,הפנתאיסטיתההשקפהשלהמימשוצוותאתבחובהטומנת'עליו'המלה
מניקודוגענתעלםאםגם,אךהפרחים","נושאועלהטבע,עלמרבדתהשידה
מקוםגופאהיאכלומדממש","גופהעלעליםהמנביטההיאהשידה'עליו',המלה

האביב.שללבלובו

זVלים fשניזואביב-חייםתחשותשלביטיויהאתלסכןהיועלוליםאודלנדשבידת
הפותחבמדודבמיוחדביאליק,שידתשלמכיוונההחיקויסכנתאחד;מצדפואטיים
ומצדביאליק,שלהחלון"פתיחת"עםאתובתוכןבשםהמהדהדהזהוב""בחלון

שידיתב.ו:וויהמעוגןשאינובאלאדיסטי,סתמיטבעעיצובשלהבנאליותסכנתשני
ואלתדמן.שלונסקינוסחשלמברקדבלתימחיקוילצמוחהיהשעלולכזהספציפית,
הגיעבהאשדהמוטיבי,העיצובבדדךכרוחאילןשידיחמקוהללוהכשליםמשני
כשאדושלנוסחתהמשלו,אישיתמרוכבותלכללאלה,שידהבביכוריכבדאודלנד,

הפנימיותההתפתחויותמתוךשכצדנושינויים,שלמועטהבמידהתמיד,נאמן
 .לקובץמקובץבמעבד
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בדבריועליורמזכברשסדןדר-קטבי,מרטיבי-מטאפררימתחעלבכרייההנוסחה

השרוף,'היהודי'הנוף-העברעולםאתהמייצגיםציוריים,מוליכיםשביןמתח-

חדש,באביב-חייםהיאחזותשלשוכרתצוררתהמייצגיםציורייםמוליכיםלבין

בנפשעמוקהדחוקותהאימיםחוויותעל-ידילהיכבששלאנואשתבתשוקהוספוגים

פנימה.

תרנןומעלימתמכורכתבסתמיותלעיתיםמופיעהשרוףהנוףשלהציוריהקוד

הלחנתובשלמוניטיןלושיצאוה"פזמרן"שלוסיוםפתיחהטוריכבאותםספציפי,

 :נח)(עמ'עימי"נשוא"אני :בכזה ,,של

א

 .ה~יי:frז iJ ר~~~ת~זpיא tpכ; י~~

ז;כ!{ז:זד,~זר~כף o/W םן~~:;כ;ף~ת
.רי~ה.~ר~ל~יר v~לי:~~רז;יrךל"א
 .~~ז:זד ט~??~זקr:ר"ק :~לי~~ךז;יrךל"א

ך

;~ q ז:;ל;מ;ת v לם~o ~~ 9 לo ר~
עברכף,אתכרזיםההם::נחל;מ;ת

 ··ז-: ." ·:- ··ז-:-

ףמנרגב"האחדשי;םעד
 ז·.-'ז ז·: ."-

~~א.ריכף.~ל~~!קיק;תשףב~פ"ל

המסבהלנערתועלםשלסכטימכטליםווידוידברימעיןשבשיר,הרומנטיהשיחמתוך

מבקששהשירעברמפכימסתתרפחד-אימהשליסודברקעבשדרה,בספסללידו

אינווהספסלהשדרהשלהאררבאכיהנוףהקר.הספסלעלבחלומות"להרדימו"

להיפרד,ניתןלאמהםהמרחבים""חזרןרעלהמודחקים,האלם""כרפיעלכסרתאלא

המחודשלגילויםבצפייהספוגההקרהספסלעלהרומנטיתההשתהותגםולפיכך
T 

מרקנההשיר,אתשחותמתזר,מבריקהנ::ון~ה 9י~-9 ;ך;א~~~;:ומוכר".גברהאחד,ב"ירם

מיוחלת.אינטימיותשכיומצדומרוחקחגיגיגרבהשלמימואחדמצדהעתידילזמן

אררלכדשירתשלמהתחלותיהכברמבטאתהזמןשלהזרימ;ר;~ית 9הא;קהאיכות

לאשממכררהטראגי,המודחקהגעגועשללאיחויהבלתי-ניתןהפנימיע Qה~את

להירפא.לעולםתרכל

היכרלפיזמרן.אלתרמןשלהבאלאדיתבתפאורתוהתחפששכמרזה,מערלהשיר

משוררשללאלואררלכדשירישבהסמכתהעקרוניתלטעותהמובהקתהדוגמה

שביצירתהפזמונאיתלחטיבהרכל,מכלהשגויבשיירנו,ובמיוחדנחרץ.כרכבים

 .כמרבןהלחנתותוצאתשהואקליטהאופן-אררלכד

 •לשיחזררזוכההתל-אביביותהאלתרמכירתהשדרותמןאררלכדששואלהתפאורה

שכבתגביעלבהלהיאחזשישחייםאפשרותכמיןמחודש,לתיבכרתדיוקליתראר

לכרפיםתחתייםדישוןחומרישהםהשרופים",האלם"כרפישלהמוחנקהרגש

עלת"קרחוקהזהפזמון""כמרמתוךהמצטיירתהעולםתמרנתהחיצונים.העיליים

ההליכהנחרץ.כרכביםהקובץשל ף.?~~ר;zכ;זהרהמפתההירפיהאףך~~ימכרפיפרסהת"ק

עמ'העומדים"ימים("שיאחרבשיראררלכדזאתשמככהכפיהחולין","כתיבותאל

ההליכהשלמחירהאתהיודעתמודעת,השתקהשלכבדהאשםבתחושתכרוכהסר)
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שכמרעלרעמסהכבד;החטאתלבושאתהאדםבדממה"/ועטה :החדשבנתיב

 ," ...השמיםנתיבאתלבקשהחרליזבנתיבותויצאהיוקד;מכאובומשאאתכתרמיל
אותו.מכירחאינהכללאלתרמזששירתמשא

בשאיפה-ערצמתיביסודאחרמצדכרוךאררלנדשבשירתזהמרכאבהיבט

פנתיאיסטית.פולחנית ה~י~~ן~כ;:שנראהמהבאמצעותחדשים,שמיםאללהגיע
פרלחן-סרלארי,שלמטאפררית-מרטיביתכמערכתהזהוב""בחלוןבמדורמעוצבתזר

האורשלהבתהםשלו(המתאמים)שהקררלטיביםעבודת-שמש,שלמיתוסמעין

הזהובותהחמהקרני ,)גי(הניגרהזהב(יב)הזהובהחלוןהבוקר,זיו ,)ט(הגברה

רהזדהררירת.שמשרתציורישלמחגורךשפערעוד(נא)

'השירפראטיקתשלהמתקומםכוחהמפעפעהשמששלזהמיתילפרלחזמתחת

השרופיםהילדותנרפיכלפיהאשמהחוויתאתבתרנואוצרכאמור,שהוא,השותק',

אררלנדששירתמשיכהאליהם,נמנעתוהבלתיהטראגיתהמשיכהאתזאתעםויחד

קבוע,צרפןאררלנדבשירתאיפראהרקנההשותק'ל'שירביטוייה.אתותעציםתלך

שיריתרכזומושתקות,מוחנקותאמירותתמידהמצייניםביטויים,שליותר,ארפחות

והמורכביםהטוביםוכנראההשירים,במקצתמדףבברת.בלתיוחוויותמוסתר

כמאבקהשיר,שלהגלרייהחזיתואלפורץהללוהקטביםשניבידהמתחשבקובץ,

למשלכמרהאפל""באופקהשוכניםהנפשיתהגניזהתכנילביןהסרלאריהיסודבין

עצמותךרחיכמקדם;הימיםראשיתאתדודםאתה "/:)הל-דל(האחרון""היםבשיר

אורךשרקע,לאאורךיורדת,/ושמשבהריךערלה-/שמשחרף,אלימחרףהניצחת

גבליונות).נדפסראשון(נוסחלערוב;"יטהלא

דהיינו,מוחלטת, ה~~!י~;ן;מי 9 ~;אלכלללעולםמגיעותאינןהללוהמערכותשתי

שלכךכלבולטסממןשהואהפכים,שלמושלםסינתטיהיתרךאותרמהןנמנע

השירהבעולםוהשתקפותההאישיתהחוויהטיבאתהמציינתהסךמ;~יז~~המגמת

"הימיםותמונותהרדום,השירתכניחוזריםלפיכךלמשל.כחוץ.כוכיבםבעלשל

החייםנחוויתלהילחםארלהכחיש,מנסיםהםכאילומלמטהוברקעיםמקדם"

אותם.המחניקההמתחשדת

נהירתולעתיד,הבטחותיהאתבחרבו yצפהמוקדמתאררלנדשירתשלזהצד

פרוגרמטיבשירהמשוררכךעלשהצהירכפיארתה,המפרההפנימיהמתחאתמזיז

דמויי-סונטהבדגמיםרבו-(כה)אחרונים""אנקריארנים-כמוהרמאיןחשוב

שריםאננ"לא :שמעליההמרננתהשכבהאתכמזינההטראומטיתהשכבהאתחשף

אנחנו /-עתיק-:כרנןהשקטברקעחיינו/מאלם ...והזעם/החמדהשיריאתלעולם
פעם/".אףערדנשמעלאשקולרמעוגב,צלילים

לשירתשזיקתושירתרצ"ר),תשרינחהארץ' :ראשון(נוסחאחרונים"דאונים"נאנק

מארדסמרךאררלנדהגיעמקיפה,בדיקהטעונהרבמטאפרריקהבתמטיקהגרינברג

שירה.בכתיבתדרכושלביותרעמוק ינ;:י~~ן~ר,למיצויכרוחאילןשירילכינוס
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ארדלכדפיתח •השירבכרישמהםר~ך~~ים~באך~טיםסונטות,שלחוזריםבדגמים

לביזתרסס","כייזהנחבאהנפשיהתרכךשביזהיחסשאלתאתשוכרתברראדיאצירת

המנצח".ב"מזמרדכתיבתושלהכפריהציורי

מולידהכרוח)אילןבקובץכמותר(ודניםזהבשירכי •להיאמדחייבתהאמתאולם

השידית.ההבעהשלהסופיבאפקטבעייתיותתוצאותהורדם"ה"שידשלהפואטיקה

לתככיםמדעת,שלאכנראההשירים,מתקרביםבהם·במקומרתבעיקרהמרובד

ובחידתוחדרת-טעמולפייעצב,שהשירבמקרםכאזהמודחקת.החוויהשלהאמיתיים

החבריים,התככיםעלתרמזשלהשבק;~?גד~ין~~המקושרת,תמרנההמשר:ו.דישל

כרצדנפשי'שוסעזעזועשלחוריהארתהלכלללהגיעהקוראירכלבאמצעותהואשד

השידית.האמתעלהמכסהמערפלתסתמיותאלכסיגהשלאפקט

תככימסתתריםבראשד ,)י(העלם"אליך'"השכמתיבשירלמשלכינרתזרתופעה

מאגדהשירים',מ'שידככולהדובההלקוחהמקראית,לשרךמאחדיהעומק

השכוחיםהקדםכרפיארדלכד.עלבמיוחדהאהובשידייםותחביריםציודי-לשרך

שיגיעומבלי-השדהאנישלודמיו"לבר"כבךדודם",גנים"פארלהיותהופכים

 6שידית.מסףיימףתלכלל
T 

מותחכרוחאילןשלהפתיחהמדודנקראשמרשעל ,)בי(הזהוב""בחלודהשיר

רומנטיזציהכדיעדשלה,הההבעהאפשרותקצהאלהזרהפרובלמטיקהאת

 :מכאזלאשכולו •כרףשלסימברליסטית
-הנחרשת,כיפרתאתהעצים,צמררתאתלוחכות/שלהברתהזהוב y"/בחלר

המכושף"הנוףובחשרך./",באגםלטבולמחייכות/גולשותעלמות-נדנודים /

וודאיוהמאיים,המודחקהעבדאללאמתחבראיכרהשיר,נדנדימכחול",כבכשף

לאששו.שואףשלםכקובץכרוחשאילןהשיריההורהאלשלא

הכוללזהמושגשלהנכרךבמרבךהכרסטאלגית,הצרדהשלהאחדתהאפשרות

שיריםבמעטהתממשה ,) algos (הגעגועכאבמתוך ) notos (הביתהשיבהשליסוד

לשובמתגעגעשהאניעולםלאותומרחשביטויניתזשבהם ,)רט(אמא""אלכמר

יקבלהכרסטאלגיהיסודלפרגשר.האפשרותעלמוחלטת ה~~~~ידך.מתוךאךאליו,

שלכביכול,הקלילה,נצרדהדווקאביותרוהעשירהמקיףביטויואתרבדשלבסופר

החכשיםוסמטת ) 1985המאוחד,(הקברץאומרהיהנתןשלהידועבנוסחהמקאמה

ארדלכדיגיעשבכרסטאלגיההמרכאבהגדעיזאלבחזרהדקאולם .) 1986(כתר,

 .) 1991(כרמל,וקבייב ) 1976(מעדנות,פאחרתלביוםזהיסודשלהסיכרמילמיצויו

מקאמה,(אלגיה,הכרסטאלגירתהצרדותשלהגירוזבתרךכילדאותחשובמקרם,מכל

מימילארדלכדהניחלאהמודחקהכאבעיצובשלהקבועהצדופואמה)-קדברת yירמ

המארחדת.ישידתולימירעדכרוחאילןכתיבת

בשידתמרכזיתצרמתחוויתלהראות,שכיסינוכפיהמהווההכרסטאלגית,חתימה

שלזרעםשידתושלביותרהחשובהההשקהנקודתגםדנה,במידההיאארדלכד,

 • yאלתדמ
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אלתרמן"לשירתבזיקת-אחאררלנד"שירתי'אתהבוחןמסוגרויחידמקיףבמאמר
לשני-(כג)מכאן"ניסע"בא-כרוחאילןמתוךנרסטאלגישירשחםח'משררה
הכותבתמעירהבצדק sהיער".בפונדקר"שירבהיר""בוקר-כחוץמכוכביםשירים

הקטעיםרכיהשירים,שניעםסמרי"דיאלוגלמעשה"מנהלאררלנדשלשירוכי
"מהרריםכלשונה,הדובר",שלהמיתית"הבירגראפיהאתאלתרמןבשירתהכוללים

עמדתהעםמפורטלפולמוסלהיכנסמבלי .) 77(עמ'אררלנד"שללתגובתוגירוי

האלתרמנית",התמרנהאתעקרוניתמאמץאררלנדשל"שירוכיהסוברתהכותבת,של
בגילממנוהבכירהמשוררעםהכותבשלמשותפת"ל"בירגראפיההפיכתהכדיעד

מאלפיםהשוואהממצאישלמרשיםשפעעלהנשענתעמדה-ספררתיובמעמד
מעיקרה,שונהאפשרותלהעמידלטעמנו,ראוי,התימטיובתחוםהפררסרדיבתחום
האלתרמני.השירשליוגוניכאררלנדשלשירואתהמציגה

בשיתוףנערץאלתרמןשללאלואררלנדשלשירוביןלהשוואההבסיסכינכרן
נפשיהבתרכןקריאהאולםבמקצביה,משותפתשיריתובלשוןאחדמצדתימטי
התנגדותשלאף-מכךיותרשרני.שלעקרונייםהיבטיםמעלההשיריםשנישל

'עריסתאתבהיר""בוקרמנוטלאררלנדכן'אמנםהאלתרמנית.החייםרויתלחמודעת
ונוטעהילדות'ל'שחריתכזכררןעירושלהכחוליםבשמיהאלתרמןשתלההשמש'
בהיר""בוקראלתרמןשלבשירוהקוראאולםמכאן".ניסע"באבשירומחשדארתה
שלהנשיתהקרקטירתעל-ידיההיכבשרתלחרדיתכולוהמשוררנתרןכמהמידיבחין

תולשתהצמר,בלבנתככבשהטופפתהעובר,כיופיהמלבלבתשהיאהגדולה,העיר
לשיני-אבקהנשכחיםהררמאניםגיבוריאתוהופכתדלת,כלמעריצהשלמליבר

המתחייההעירשלהחדשהלאורבניותמוחלטתכניעהשלזהנפשייסודמגונחים.
לאשעדייןיסוד-שלההעמוקהחברתיתההתנהגותלקודמכךשחשוב(רמה

קףןא~י;ת 99 '~המןרבותשלהולדתןמקררהיכרבביקורת),אליולכהושם
הרומנטיה~י?.~יהמןבמקרהשלאהנטולותאלתרמן'שלהמטאפררירת-דרמתירת

נשיקת-הידוהרמתה,המטפחתהטלתכמר:פאריסשלומאווירתההפולני-עירוני
ושעריותיההרכילות,ופטפוטיהעינייםעפעופיהברך'וכריעותקידות-החןלגברת,

הצבעוניותרהפאראדרתהמראותטרקליני , Femme fataleה-שלהקטנות-גדולות

ניזונהשממכהאלתרמן'שלהעירונית-אירופיתהוריתן jבאחת-הססגוניברחוב
 .כל-כךתל-אביביתלהיותמשתדלתהיאכאשרגםשירתו
שונה-איה_.!lז-אררלכדשלהמזרח-אירופיתלהרריתרומנוכרמרוחקזר,זהכל

שאררלכדמטריד,יסודלאותוהכרוכההקרכגרסאית.פרליןבירתשלמזרמעיקרה
שהוכרכפיהיהודים,החייםשלהעיירתיהיסודקייב,בפראימהיותרמאוחריבטאו

והמשפחההקהילהשלהמצומצםבתחוםמכןולאחר ב~. 9?1ממקרם-הולדתולו
שלכלשוכרוטיח",מפחםחיקללאשגדל"הרחובאוקראינה.בירתכדג~כ.היהודית
אומראיכר-הכובשכיופיהונצחיתגנדרניתנשית,-היסטררית t5עירארתהאלתרמן'

לאחריהם.גםוכנראהכרוחאילןשיריכללאורךלאררלכדמאומהכמעט
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שלהאורבניתההיפנוזהמןלעודדמכסההואממכר,המנוגדהמשודדידידו,את

אלהגדולות,הרוניםאלעימדשילךכדימכאן",ניסע"בג"אבקריאהכחוץכרכבים

הבירגדאפיההיסטוריבמרכז-שםושלםעפשלבגיא,הפלגאלהמרעה,כדי

במידההםגםאלתדמןשלמסעותיו-כןאמכםהכרסטאלגיה.חוויתשלוהספציפי

 , 9אחדים)לצרכיםכי(אם,,מיורןברשהשתמשבמוכחלכקרטאם"טלארלרגים",דנה

הפאכטזיה,אלומכרוכתא-היסטרדיתשתכליתךרוניםאלואלתדמןשאצלאלא

לדדןהיציאהארדלכדאצלעולם.שלכללועםונצחית'פתאומית'פגישההמזמנת

מראשמוגדותומטרתהוקונקרטי,בירגדאפיהיסטורי,אופיבעלתתמידכמעטהיא

 :מכאן"ניסע"בג"אהשירגרוסבאמתכןהביתית-משפחתית.הראשיתעםמפגש-
לדאותארדלכד'הוא,ירכלההיסטרדית-תדברתיתהמשותפתהאםאללהליכהבהזמנה

אםספק-דבאלתדמן.המשודד"אחיו"לוייענהכמרבן,אם,לו,כדרמהאלתדמןאת

להגיחיותרסביוזר.אפשרותשלבמימושהעצמוארדלנדהאמיזהשירכתיבתלעת

זה.מעיןשידלכתובצודןכלדואההיהלאבכן'האמיןלוכי

איפראהציקההחדשה,הביקורתאתעתהשמעסיקהלאלתדמן'הך~י~תשאלת

הבוגדלאחלקוראבצודןדהיינו ;שלההא;פ;ןי~י;~אליבאספקטדווקאלארדלנד

החדשההשידיתבשפהודקאןשנתאפשדהקריאההאחת,האםאלמקודר,אללשרב

אילןשלגדוליםחלקיםלגביהחשדה.הרוןפרוץהמשודדאלתדמן,הנמען:של

מבעיםשלנצרדהלפשרםהיהואריאלתדמן'שידתאת"מחקים"כהכדאיםבדוח

מתוןהמיקדיםבך;בבחוץ,כרכביםשידתאלעקיפיםארישירים, ,םי~לא~~~ר.~ר.

אףואוליהעדנהשלמארדעמוקיחסטעונותהןאםגםמגרגרות,עמדותהצבת

 • yאלתדמלכתןמכאן"ניסע"בג"אהשירהקשדתמעצםללמודשניתזכדדןהערצה,

המשודדים,שכיאצלהכרסטאלגיהשלמקרמהבשאלתוכעייןכחזוראםמקרם,מכל

מצבשל(במרבןןמ;ךאליכלליכל-כןהיכרזרחוריהשלמעמדהכיצדלדאותקל

אצלרבירגדאפיהיסטורי,קונקרטי,הואוכמה , yאלתדמאצלנפשי)אטמוספרי

עלבמסתרעליולעמודכל-כןהיטיבשסדןפסיכולוגי-פואטי,טעםמאותרארדלכד,

שגישלהשרנהההתפתחותאופיאתדנהבמידהקובעזהשרכיהארכות.עיר

הבירגדאפילאספקטלבהרשםולאכמעטאלתדמןשאצלבשעה :המשודדים

פראימה,שלכתיבהאצלוכסתמנהלאומעולםעצמו'שלוהמשפחתיתולהיסטוריה

ארדלבראצלהזה,העבדשלדיקרכסטדרקציהליצרושיכסהפיזמרזאפילוארדומה,

הספרותיתהעשייהאתלעגןמבלייצירתומתקופותאחתתקופהלאאףלהביןביתןלא

השתקפויותיואתארשלו'הבירגראפיהיהודיהעבדשלהשיחזררבמגמתשלו

קואימברהאהבת'במחזהו-הלירילמשללעשרת,שכיסהמהכוסחהכלליתבהיסטוריה

 .) 1990-1984חיפה,תיאטדרןאדכירזבכתרנים,(מחזה

ארדלכד'שלהכוללמפעלודאייתמתוןדקאיששוהאתלמצואעשרייהזרהגחה

הפראימהאתלמשלכמרהלא-מכרכסים,שידיראתגםבחשבוןמביאיםאםובמיוחד

שאד , 10.4.47/4.4.47 (ברברחלקיםכשכישנדפסהמרררהריחבהל•השלוהענקית
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פרקיםשמרכהבתדריצירההמשורר).ברשותבכתב-ידנותרוהאחריםפרקיה

חרוזיםשכולםטורים,ארבעהבכיקצריםבבתיםד;ךה;ייהודימחייפיסותמשחדרת

חנניהשלחררדרתיראתהמזכיריםקופצניים, םי~~?;;רטךים 9ן~ ?9fבוכתובים

עיטעלשיריםלהרצאתמדורהויחנהל•הכתיבתשלהפשריירתמסמיכות 10רייכמן.

אחתרבעונהבעתאררלכדהיהעסוקכמהעדללמודניתן ) 1946(אחיאסף.יונהועל

ולפשרםהחייםללבלובהפתוחהמסלול ;שירתושלהמקביליםהמסלוליםבשני

שהוטבעדואליזםדהרהיהודי.העברכרפיאלהפרכהוהמסלולהארכיברסאלי,ההגותי

יונהועלעיטעלשבשירים"כאפרלי"בשירכמרדריםכרפיםאלבהסתכלותגםאצלו

ללבלובפתוח/לעדחלונןיפה!/כאפרלי,הר, /"העיר:אלשרהואשם ,) 33 (

בהלהריחמבליבהורההעירשלבהדרהלראותיכולהואשאיןמתון ," tרלשכפה

רפרמפי.הרקרלכרםשלשויפתןאת

ההסתכלותאופקהרחבתאתרבהבמידההכיכריונהרעלעיטעלשיריםראמכם

המציאותגבולותאתפרץהשנישידירבקובץכבראשראררלכד,שבשירת

מהובעיקרארכיברסאלי,אופיבעלישיריםשלבכתיבתםוהחלהארץ-שיראלית

בעירובמיוחדהמאוחריםשבקבציםהאכסטאטית''המחשבהטופסיסדןאצלשכרכה

הארכות.

האכםטאטיתהמחשבהשימרוריה

הקובץ.שלשמואתאררלכדכטלממנויוכה",ועלעיט"עללשירהפתיחהדברי

 :הארבעיםבשנותאורלכדשירתשקיבלההחדשהכיווןעלמשהרללמדעשויים
המימדמהכילנו/".צרהותבתרשלרם/חרפיחותר/העולםהמבול.רב"/אופל/

הנכריהשיר,ומכללכל-לארמית,היסטוריתהרריהבתרןנשתבץהלרקאליהלאומי,

ללמודניתן-לאלוהיוהפרכהנביאשלריטוריקה-אררלכדאצלמועדףטופסעל

 ) 1963לספרות(מחברותעוץבארץשיריםלכתיבתעדויתגברשילךפסימי,טוןעל

האובות.עירבשירישלוביותרהמובהקת~אזןאפ;ךית [iןט;~א~~הויגיע

שקוראהקריאההפאראדרכס,דדן.עלעדייןמוכחתדרפסימיתהשקפהשלביסודה

בשיריכמרבכרייההיארגם ,) 17("תחנון"החיים"אתאהבתיממרתעדה"כיהמשורר

הכל"ולהגידלצעוקחשקיביוככעריםאתמול/יוםאת"הזוכרהאניעלברוחאילן

דריומית,היוםשבצמיחההקביעותיסודביןהמטאפרריהמתח .) 14מצר"(שיר

שלמגפור("שיו.בגרפי"אילן"הייתיהמוקדמיםבשיריוכבראררלכדאמרשעליה

הקובץשלכותרתו(מרכיביברוחהמסומלהשוטףהעובר,היסודלביןמה),אדם"

חתירהמתון •יותרוברורותשקופותבאמירותעתהנתלבשברוח),אילןהראשון

התמרכית.השיריתהחוויהשללאידא;ל;גידציה
• •• • T: T 

לחדדחיכההכוללתהמגמהכישרבכיכרהמרובות,האלתרמכירתי;ת 9הך~.ןלמרות

אגרותחילופישלבאקטקבעדדןכמעטהמסומלהכאוב,הארטרבירגראפיהיסודאת
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דומןכמןיוכהרעלעיטעלשיריםהקובץכלאתלעדרןשניתןכןכדיעדהאם,עם
האשייתהאוטוביוגדאפיהאתלהעמידשניומצדרננה,אםשלאפיסט;לאדישידי

::• • : T • 

בוראתשהשידהחייםשלדינסאנסמעין Vita Nuova ,שלמחושדלכיווןבסיסכמן
שידייםמבניםלארגןהנטייההיאזומבחינהאופייניתשלה.פנימיתיצירהמנחאותם
שניעל"פואימהכמוהגיונות-שידהשלמוסדרותמעדנותמעידפרקים,מדובי

לשקףהאמורבסדר'ערוכיםבמדודיםהספדשלהכלליארגונורכן ' )& 9-65להבים"(
כמובן,טעונים,אלהדבריםהקובץ.לאודןרציפהורעיוניתתימאטיתהתפתחות

בבחינהגםלאששםניתןאולםזה,מאמרשלהיקפוטיבלפישאינןודטות pמואיירת

מגן"עליםהפרקדוגמתגדולמחזורבתרןבודדשידבקריאתמיקדוטכסטראלית,
ועדמעפר"הנמוכים"החייםמןאגודלבצדעקבזהבנתיבהצועד ,) 185 (הסתיו"

ושבהחוזרתזהנדודיםמסלולכללאורןכנפיו".רוחבבכלשכלוהפורשל"אלמות
שיד"דק :עצמההשידהעלהבקשהשהיאלרגע,החייםבקשתשלהידועההנימה

 .) 192 (אעקר"בטרםקיץ~שלאחד

הזקניםחכמתעלשיריםמצמיחההאישיתהחוויהשלהאוניבדסאליזציהמגמת
החורגותתימרת- ) 197 (האיסלםדת ,) 191 (הלאומיתההיסטוריה ,) 190 (והנועד

הכללית.ההגותאלהאישיתהחוויהמן

שלבבנינומסתמנתכאןגםברוח,אילןבעדינתשאירעלמהדרמהמאודבאופן

כתיבהכיוונילהציגמגמההמשקפתיןת, ?t ~ר. vק; 15-שלמכוונתחריגההקובץ
שלשיבוצהכמר ;עימהבד-בבריתלהתקיימותשואפיםאןהקובץ'לדוחמנוגדים

בתמונותירכהרעלעיטעלשיריםאתלסייםארדלנדבוחרברוח,אילןבסירם"נען"
ניגודיותי;ת-משקל wסליצורפנימייחףניכרשרבתנ"כיות.דרמתיותפואמטירת

כללבדדןאחד"."ארדלנדנעידשלמפתיעיםבנירוניםהקובץשלהמצטברלאופי

לתימטיקה,קפיצהקשדמהורההקובץ,בחתימתrוןזהשלמרקדשהיאזר,סיוםנקודת
הבאבשלבבנקללדאותשניתןכפיבעתיד,ההתפתחותכיווניאתשיזינוורעיון,טון

שאידהבשלה,לכללהגיעוכבדכאן .) 1963לספרות(מחברותעוץמארץישירםשל
ששיאםראכסטאטייםמיסטייםנבואיים,יסודותאותםהדור,בשידתדוגמתהדנות

מסעםעלילתשהם-שירהפרקיששהבסלע",אלוהים"שיהדרמתיתבשידהמצוי

אתלמצואההולכיםראלישרא)אליעז(אליאוד,גיבוריםשלושהשלהמיתולוגי

מסעותשלהצברי-ישראליהמיתוסבחומדיהמעוגןבמסעבסלע""אלוהים

פטרה.היא-האדוםלסלעההרפתקנים

בקבציוארתהמוצאיםאנושאידשלמרת,לכללכאןהגיעוארדלנדשלהשגיר

לבידשיראליתהארץהתנ"כיתהנופיותבידשיצרחשדהסינתיזהמכ;חהקודמים,
הניסתדבקשתשלחשדהבטדאנספרדמאציהשהופיעכאובנרסטאלגייסודאותו

דווקא.המוחשבחומדוגילויו(הקבלי-מיסטי)

שמהורה,למההרקעהוכןהארכות,בעירמסכםלמדור'שהפכועוץמארץבשירים
עירהקובץ-ארדלנדשידתשלביותרוהחשובהמגובששיאההיוםעדלטעמנו
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חיברהעבריתהספרותביבקורתזהלקובץשאירעמה .רמזוריולפרקיוהארכות
שברתבראשיתזהמעיןשירהמפעלשלוהעיכולהקליטהיכולתלגביסימפטרמאטי

להתייחסויותזכרהעבריתבשירהעררךלאיןשווליותמצומצמותתופעותהשמרנים.
שלשעלהעבריתהספרותשללעולמהבאההארכותעירואילווחוזרותמפורטות

קירבה.אלבאהכינודעולא-שבהבפרוזהוההגותהשירהעמודימאות
שייכת,שראשוניותופואטיאיפירןצררתהשירי','הגודלאלהשאיפהכידרמה
בעליו.לרעתהשמורעושרבחזקתחיתהאלתרמן,לשירתביחסמירוןלד'כמדרמה,

שבהמעשריםלמעלהשבכתבהשירה,שלזהסיכומימפעלכיהיאעובדהאולם
משלאחתלרשימהאלאזכהלאהדוריבשירתכמוהרמאיןמחושבבאופןובערכה

מחומרכאןהפךרקרהלתירת,אירבירתכימרתמתוךדווקאהצומחהחייםחיובסדן.ד'
עולםשלהכמוך;:ו~יז;ויסעםמגעואתלאבדמבלי-שיריהגרתילחומרחוויתי
כידוניםבמיטבוהעורך''אררלכדאתמיצרילכללשהביאהמחשבת,במלאכתהחומר.
(הפיסיסהכמוךהחומר ;והולךמתרחבטבעתיבסדרהקיוםמעגלותפרקיםבשבעה
החי,שלמותרהאדם,ובחייבאמנותהמעוצבהחומרוהמתכת),האבןבעיקרהדומם

ולבסוףהיקוםוסודהחלוםהכפש,שלהאכסטאזהשבטבע,והמחזוריותהצמיחה
למעשהשהיועוץ,מארץישירםהקובץשיריבעולם.ונוהגההעל-אנשויתהידיעה
המסעשל~ד~י·פילרסרפיסיכוםכמןהספראתחותמיםהאובות,לעירההכנהחומרי

רתחנהתחכהבכלהמטאפיסיס.אלוהחיהצומחדרךהדומם,הפיסיסמןהספיראלי
רכלשירית','"חשיבהשלתוצאהשהיאהכרהשלאכסטאטיתהתלקחותנוצרת

גדל-ממדים.שיריקוסמוסשלס;כ;מי fזןאמבכהבתרךממודרותהללוהתחנות
עבודותוכמהכמהאםספקאשר •לימודהתובעקובץחיברהארכותעירכיספקאין
השפעותאותןכלכיברורמקרםמכלמציג.שהואהסוגיותשפעאת ה~~ l?tlמחקר
אלאאיכןבאלתרמן.דווקאומיקרוןהמוקדמתבשירתואררלכדשלקוראיושמצאר
קשובהטיבה,מעצםהתייחסרתיתשהיאזר,שירהשלהארקרמרלאטיביאופיהתוצאת
בעירלקוראטבעה.לפיאותםומעבדתהעבריתשבירהומנוגדיםמרוביםלטונים
אוריביאליק,ח"כמשירתרפררסרדירתמטאפררירתמקבילותשלשפעיימצאוהארכות

שיריקררפרסאירגרןשלדרמותוצוררתתימאטירתהשפעותילמדןויצחקגריכברגצבי
תמרכיירתוצוררתמרזיקאלייםטוניםגםכןראמכם-שלרםש'שנהגבדרךגדול

 .ראלתרמןוכסקישלשלמשירתם
ענפיכלש~יןההדדיותהזיקותאתבחשבוןלהביאחייבתהללוההשפעותבחינת
להביאחשובבעיקרשבהן.השוליאוליהיכרהעממישהזמראררלכד,שלהיצירה
קלאסייםללימודיםבחוגיםתלמידשהיהיהמשוררשלהסכרלאסטירקעואתבחשבון

כמעטהלמדניההיבטבאנגליה.תיאטררןבלימודיוהשתלםהעברית,באוניברסיטה
אולםהשונים,למדוריםכמבוארתששובצובפרוזה,ההגותפרקימתוךמאליומרבן

שלהאפיגראמתיוהכיסוחהאפרריסטי,הסגנוןעיצובהבכתלגבימכריעהחשיבותו
 .הקובץמשירירבים
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אררלנדביצירתמקביליםמתחומיםהשלמהגםנחרצההאובותעירהבנתלשם

מוכראיננורובוואשרבהיקפו,מדהיםשלושהקררפרסיצירהענףהדרמה,ובמיוחד

מפעלשלמערבהגזעמתוןצומחוהוא 11בדפרס,באלאשעדייןלפילקורא,כלל

האירופית.והמחזאותהשירהתרגום

לקבלהקוראירכלאררלנדשלביצירתוזהחלקשלואופקיומהיקפומושג-מה

המיסטריהבמחזה-בסמרןכאןהמופיעיםהליריתהדרמהבקטעיעירןמתוןעתה

קואימברה.אהבת-הימי-בינימי

והמרתהאהבהשימטא-היםטוויה-קואימבוהאהבת

לכתיבתוהנסיבותשעלזה,מחזהשלבכתיבתואררלנדעסקשניםמששלמעלה

למעטזה.מאמרלפניהמובאים,למחזההמבראבדברימספרהואההיסטוריורקעו

חומרבהכנתשניםלעשרקרובאררלנדעסק ) 1990-1984 (כתיבהשנותששאותן

כיאיפרא,יוצא,זה.למחזהרקעהמשמשוהפולקלורי,הספרותיההיסטורי,הרקע

תהליךזהאיןשנה.כחמש-עשרהעברוגמרלידישהביאורעדכתיבתואתשיזםמיום

ללמוד,שניתזכפיהמשורר,שלהספרותיתבעבודתוובהיקפובאורכודופןיוצא

מתחקיריארהקובץ,שלהסופיתועריכתוהאובותעירשלההכנהמצורתגםלמשל,

פאחר.תליוםשלכתיבתולקראתהמופרטיםהרקע

מןרקלא-בת-דורנובשירההסכרלסטיקאיםאחרוןהיכראררלנדכידרמה

אצללמצואאוליניתזכמרהאשרשלויהתרבותיתהאיררדיציהשלהפשוטההבחינה

כינוסשלכמעשה-היצירהמעשהאלההתיחסרתבאופןאלאאחרים,משוררים

יצירה.גמרלידילהבאתועדהחומרושיכתובעריכהעיבוד,מידע,

המיתוסאתהמעמתים:;ג~י~~ךל~דים,מזהזהמופרדיםהמחזה,מעמדותששת

 .ימינושלפורטוגלשלוהתרבותיתהחברתיתהפוליטית,המציאותעםהימי-ביניימי

לביןעשרההארבעהמאהשל-המיתי-הרחוקהעברביןהמגשרותהדמויות

מצברעלהמשוחחיםסטודנטיםשלרשהשלבתפקידיהםמגולמותהמודרניההורה

שלהמופלאבמעשהומספריםשביםהםכןותרןהעשרים,במאהועולםאדםשל

קאסטרר,רהלאינסהפררטרגאלי,העצר,יורשפרדושלאהבתו-קואימברהאהבת

מקאסטיליה.מומרתלאםבת

בזמןמרוחקהרריביןכל-כןקיצוניבאופןהמדלגתהדראמטית,הקונסטרוקציה

סטודנטיםהררי-עכשוויתמציאותאל-הבינייםמימימיסטריה-ובז'אנר

מגמתשלביותרהקיצוניהשיקוףאוליהיא-זמננושלאירופיתבאוניברסיטה

מראשיתה.אליהחתרהאררלנדששירתהזמניםאיחוי

תשוקהארתהלמימוש,בלתי-ניתזאיוריבבחינתברוחאילןבשירתשהיהמה

להתרחשותכאןהופךמודחק,בירגראפיעברבסיסעלחדשיםחייםליצור

מיתריועלפורטהבוכיות""הגיטאררתצררת ;הבמהעלבפועלהנחזיתתיאטראלית
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בפיהםהקרויהפיסיקאלילמרחקומעבדלבינה,מעבדשהיאהאהבהשידתאת
'אסטרונומי'.

אתלפתורמופלאמאמץארדלכדשידתעשרההזר,הדדאמתיתבקונסטרוקציה
בדדך-יומייםהיוםוהחייםהדגשיהמיתוספעריגשיורחידת-שלהחידתה

כרפיאללאחודמבטיפכההשיריהרובדשהקולבמקרםתמיד.שכהגהממהמהופכת
לנציבלוטכאשתתיעשהכאילוממכרידאהארדלכדששידתמבטהשדופים,עבדו
באמצעותהזרהדילמהאתהרדמהפותרתלעיניה,שיתגלהההפיכהממראהמלח

הגודלשידתבמיוחד-השידהמכ;חפורץהמיתיהעבדההסתכלות.כיורןהיפוך
מכ;חוכרפההמודרנית,המציאותשלהנוכחתהחזיתאל-"תפארו"הפורטוגזית,

T 

-קראימבדההעכשרי.האדםעלהשדוףהנוףשלתבניותיואתהמיתיתערצמתה
אותרלשמורותוסיףהחולמים,שלסודםעל"שומרת-הסטודנטיםשדיםכך

אחרינו".גםאיכקץ

האהבהובכוחב"פאדר",השידית,ביצירההורהאלהעבדפריצתשלזהיסוד
החומדמןדקלאארדלכדאצלבכריכמוהר,נצחיתרעל·כןכמרות,עזהשהיא

 12קראימבדה,באוניברסיטתארדשדאה inesianaה·בקטלוגלושנתגלההפולקלורי,

ויהודיים.כללייםאירופייםפולקלורמחומדיאנלוגיבאופןאלא
עקרוניתנגיעהלושישאחדמרטיבעלדקנעידזהחומדשלהמרובההשפעמתוך
ארהבירגדאפיתההיסטוריהשביןהיחס-כולוהמאמרלאודךכאןשטופלבנושא

השירי.החוויתיוהזמןהלאומית,

איכסאהובתוגרפתאתפרדומוציאבראשדהמחזה,שלהדדאמתילשיאוכוונתנו
הארכיהגמוןאתמכריחהואהפורטוגזיתוהכמורההאצולההקרדז,?ז.ולעינימקנדה,
 Dance Macabreבכעיןהמתה,עםהחינשיואישלזהיסודלאישה.לולהשיאה

גלגוליהדדךהי"דבמאההאירופיתהמנהגיםמספררתהידועההמרת','מחולתאר

היידיתבמחזאותא~ץ' t2ה'ט;יז,?ע~נצרדתלהופעותיהרעדהגרמנית,ברומנטיקה
החררריתית'ההיסטוריה'גיחתשלנצרדהכאןמופיעועגנון),פרץ(במיוחדובספרותה

הירם·ירמית.הפוליטיתהמציאותאל

שמידתעלואחראיפורטוגל,מלךעתההואהמאוהב,הנסיךפרדו,כילזכוריש
אנגליהעל·ידיהןהמאריימתקטנהמידנהשלוהטירטוריאליתהמדיניתעצמאותה
כלומד .האיבריהאיבחציואחדותיארגוןקאסטיליה,נסיכויות·ידיעלוהןממערב,
הדגשה_~יתרס,מחלחליםשלתוכהקונקרטית,היסטוריתסיטואציהמעלההמחזה

המבהילה.ערצמתםבמל;אוהטירוף,

אלתדמןכוסחהחיים,אלהמתיםעולםשלבאלאדיסטיתגיחהאיפרא,איכנה,זר

כלרעםפאך·דקברכרבכלהמתפוררהעבד"שאיבת"אלאשלו,והרעיה'ר'המת
הממלכהבתחוםמחדשלהחיותועל·מכתשניסחר,העפרמןהמיתיתערצמתר

הנישואיןבאקטמסתפקאיכרפרדוספציפי.היסטוריבהורהוכשרמתהפועלת

שלמעמדזהסימבוליבאקטלהומעניקהמתה~י~סאתממליךאלאהמאקבדיים,
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אלאלראותואיןזה,מעשהשלה"אמכרתי"הגירנולפיגםבהיסטוריה.פועלנח

שלו.המבראנדנדיעצמ;ארדלכדכןעלשמצביעכפיטירוף,שלמידהבקנה

קראימברה,אהבתכוסחכל-כןהקיצוניבלבשוהזר,בתימטיקההעיסוקזאת,ובכל

מחשבהמעוררוקייבפאחרתליוםההיסטוריות''הפראימרתכתיבתלימיובסמרן

עצמו.שלוהיצירהבמעשההשמרניםבןהמשוררשמוצאהמוגבללכרחםביחסנוגה

-היסטוריתהמטא-המיתיתרהערצמההיופימןלהתשרםשלאקשהאחדמצד
להקנותכל-כןהחזקההתשוקהמןיותררעודראיכס,פרדושללאהבתםהמוקנית

הבלתי-פוסקתהדרמהאחרשעוקבלמיאולםהיצירה,במעשהחייםשורבשרבלה

היופיאלההליכהוההיסטוריה,החייםשביןבמאבקהמגולמת ,אררלכדבשירת

עצמוכלפיהמשוררשמפכהפסימיקרהלתיסיכוםמסרייםבמרבןחיכההזההמקאברי

 :האובותעירבחתימתלהציבםשבחרהסירםדבריברוח

* 
ספר.עלדברינכתבז-ויהפה

 ·.· .. "ז- : . : ...ז- .

 ·י~~ן יו:;~דל~~סה ףר.~~ל~
:p יQ ן;ר~;~~ה ~ Q ז.?ז-ו;ו:כל,תהV ךיל~~

ג~דיל י~~ה~אא;ת;::כ;סב [i~ם

ד~י ש.?י p:~מין vן הס~י;~~~
7PiJ ןי;סי~~ים~ריר~Vv ~י· 

העדות

אורלכדי'שלהספרותיבמפעלוהכרהשלזומבחינהראשוניםזכותחיתהשוהם • nלפרופ•

עבריתלספרותבמחלקהבכירכמרצהשימששבהםבימים .כפזמונאירקולא •כמשורר

ובכללמשורר,האוניברסיטהשלמטעמהוורטהייםפרסמתןאתיזםבר-אילןבאוניברסיטת

זר.בשירהבזהירותולעייןלשובלתלמידיו,לכו,הציעלושכקרתהאפשריתהזדמנות

ביחדאורלכדשירתעלהשיפוטיתחדת-הרעתשלההכנהמשימתעליכשהוטלהתשכ"רבתשרי

לי·חיפהעיירתשלמטעמהשלוםש'פרסהענקתלרגללויראשלוםוד"ריניבשלמהד"רעם

בשעתוליהעירעליהםחשוביםענייניםליונתבררוהמשוררעםמרובותשיחותקיימתיאורלכד,

יבדל"א,המשורר,שלמפיונוספותבהזדמנויותשמעתיושאותןז"ל,שוהםח'פרופ•יודידימורי

הדבריםהקרקע.עלחניתהעלייתלרגלשככתבולשיריםהנוגעמאמרכשהכנתילכןקודםשנים

במהלןשהוכנורשימותועלהפרסלמתןכתב-חוח-הדעתעלרבהבמירהמבוססיםכאןהאמ~רים

תשכ"ד.בחשדןהפרסמתןלפכיעודאורלכדי'עםשיחותיעל-יסודהללוהשכים

גםחדשים :בספרראררלכד"יעקבעל-ורוחותיו"אילןבשינוי-מהנדפסהסדןדבשלמסתר 2

 • 67-61עמ• , 1987עובד,עםהרצאתראשון:כרןישנים,

מרוביםקשייםעלפעםלאמרמזיםודבריואררלנר,שירתלהערכתקריטריוניםמכלולמצעיסדן

המשוררשלרוןגישושיביןמבחיןהואכיכיכראלולכעיירתמעבראולםמעוררת.זרששירה
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בקבציולארדלנדוייחודיתעצמאיתדדןגיבושלבידבורחבאילןשלוהביכוריםשידיכתיבתלעת
האובות.עירלהםוראשוןהמאוחידם

עירןבאמצעותזאתואף-האובותעירעללהגיבתתעודדשהביקורתכדישניםעשרנצרכו 3
כדןמאזניםקטן",שידשלהחזקות"המיליםעקביהן,יצחקשלמאמורדאהאחד.ברדדכשיד
ההגותירקעועל"צורף"השיראתמקורבברחןעקביהר . 31 " 29עמ•תשמ"ח),(אייד 1גלירזסב,
שלהאלכימיה-החרמן•שלב·פילרסרפיהלהכחידהראשוןהיהכיייאמדלזברתוהקובץ.של

מרכזי.הגרתיכיסודארדלנדבשידת-והישדההעולם

מגלההספרותיתהיצירהשלהעמוקיםהמניעיםלגביפסיכולוגיאבחנהבכושרדרמהשימוש 4
ג'העבודהאחדות :'אחלקי.ח.בדנד"שלבפסיכולוגיה"פרקיםנדנד:עלמאמריובשררתסדן

רבו,ד:חלק , 1933העולם,חלק.ג:תדצ"ג,מאזנים.ג:חלקתדצ"ב,רבו,ב:חלקתדצ"א,
1934 • 

וכאזהעברית,בספורתהפסיכרלרגיסטיתהביקורתכחלוץסדןעצמוהציבזרמאמריםבסדרת
היוצרשלהבירגדאפיהשבידבקישורשלוהמיוחדתלמתודההראשונייםהיסודותאתהניח

כרתהחישחדףכשולית,אודלנדעלהמסהנראיתנדנדעלאלומסרתל.בהשוואהשלווהפואטיקה
בערדהסרפד,מרתלאחדשניםכעשרנכתבונדנדעלהמסותכילזכרוישאולםכאן.לעיוננו

בבית-הנשיא.ספרותיתבמסיבהשנישאבארםשלעיבודבבחינתהינהאודלנדעלשזר

העמק"מישובבמאמרידאהדרואותרשלהאץר-ישראליתלשידהוהקשרההפראימהמבנהעל 5
(סתיו,ה,זהותוהשלושים",העשריםשנותבשידתהמרחבבעיצובתמורותומגדל,חרמהלימי

י'המשודדעםנפגשתיזרמסהכתיבתלשםשנעשההמחקרבמסגרת . 61 " 51עמ•תשמ"ח).
ב·באדר(יחהקרקעעלחניתהעלייתסביבהאזירהעלממנוושמעתיתשמ"ז)(קיץארדלנד

לימיהספרותיתהתגובהבמכלולדדהבא""עמאהיצירהשלמקרמהעלזהובכללתדצ"ח).
הואובמסגרתוזה,במכלולמשתלבאלף!)(בסיומת"חניתא"ארדלנדשלישדרומגדל.חרמה
כמדרמה,נחקר,לאארדלנדביצירתה"פיזמרנארת"שלההיסטוריהאופקבכיקרות.להידרךצדיך
פיזמרניר.על(תשנ"ד)ישראלבפרסשזכהבמשרדוכידוע,ומדרבן,-וכללכלל

סמרןזרחי.ישראלשלהסופניתמחלתולעתהמשודד,מפיששמעתירמידעעל-פינכתב,השיר 6
מידיעתוהוסתרתרדןחייםולמנקדלבדרלארדלנדנודעהזרחישלמחלתוחרמותלמותר.מארד
נוזח,אילןשלההחבאה''פראטיקתמארדבולטתזהמידערקעעלדררקאומשפחתו.זרחי

ניתן,כיאםשיד-שידימית,מטאפרדיקהבאמצעותמהסבל,והתרחקותהיפוךבתנועתהמגיבה
שחייברה.החיצרניירתבנסיבותגםלתלותה •כמרכז

ארדלנדשלהשידיתביצירתוהאפיהיסודשלהחשובמקומרובמיוחדהשידירת,הצרדותגירוז 7
מאזנים,ארדלנד",שלי'המארחותכשיותרהאפיהיסודעלחרזו"מבטלרז,צבישלבמסהנידרך
מגורבים,באופניםלרזאתהעסיקההאפיהיסודשלמקומרשאלת . 1987 )(מאי , 1גלירזסא,כדן
שתי . 2.1.1987מעריב.החבשים",סמטתעל-תכליתלהשאיד"עירמסתרגםלמשלדאה

שלהמארחותיצירתוכיגרוסותאחד,רצףעלהנחהביקורתיתהשקפהלמעשהשהןהמסות
שכלההיסטרדי __הדצףבתחושתכולהטעונההאפיהיסודשלהשתלטותובסימןהכתרנהארדלנד
רהזיכדרזהידיעהשאלתגםשייכתלכאזבתרנו.מעוגןכשהואדקמשמערתלוקרנהמרגעיואחד

האובות.עירשידיבכתיבתהמרכזסוגייתלרז,שללטעמושהיא,

השוואהבסיסעלדקלארארדלנדאלתדמזלשידתמשותפיםהיבטיםברחןשחםח'שלמאמדה 8
נכבדיםוחלקים 1946(אחיאסף).יונחועלעיטעללשיריםגםאלאנוזחלאילןמצומצמת

בדיסדטאציהשפיתחהרחבהלתיזההמשךשהיגרזה,מחקרההיקףלפיארדלנד.בשידתאחדים
התיזרתהיוואריותוהחמישים,הארבעיםשגרתושידתאלתדמזעלמיורןד'בהדרכתשנכתבה

במאמרישהובאהבדוגמהמקרםמכלכאן.הניתנתמזריותררוחבהמפרוטתלהתייחסותשלה
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ככה'"כישחם,חיהשלבמאמרהשהובעומאלושונותעמדותלהציגאפשרותרואהאניזה

 , 9כספרותלמחקרדפיםאלתרמן",לשירתבזיקת-אחאורלנריעקבשירתמראינו':דומים

 • 100-75עמ'(תשנ"ד),חיפה,אוניברסיטת

עליהוהתגובותדורובניעלאלתרמןשירתהשפעתשלזהבהקשרהנידונותהבעיותהיקףעל

אואמנציפציה'של"'סימןשחם,חיהמשלנוסףבמאמרהקוראשיקראראוידורו,צעירימצד

ירושליםמחקיראלתרמן",שירתאלאבירןשירתשלהפרודיתזיקתהעלמלחמה'?,של'אקט

 . 294 " 261עמ'(תשנ"ב),מאגנס,יג,עבירתכספרות

בגיווניההשיריתהדסקורסיהאתהריטורי'המודוסאתלציידבאמירוןאצל'טלוס'המונח 9

העולםיסודותעםהמפגששלהמטאפיסיתהתכליתואתהעיצוב,צורתמצדהשוניםהג'אנריים

ראהזהבמינוחהשימושאופןעלהשירית.ההגותמצד'המוגבלותמימושו;אפשרויותואיתניו
המאוח,דהקיבוץאלתרמן,נתןשלבשירתווהגותז'אנרמיבנה,עיקר,אלמפרטמירון,יזאצל

 • 97 " 95עמ'תשמ"א,פועלים,ספרית

היהודייםבמקורותחיתהוקרוייה:פ~ק.ב;ניה,גבולעלמולדבהשלבצפונהעיר-מחוזך;ךה;י 10

ידשבהוצאתרומניה"קהילות"פנקס l:::(ראהיעזו"נהרועלבהאינהרעלדיתבאמתא"דארהוי
הרביוסףידהחסידותספרומחברטאובס,חייםהרבקלמן,מתתיהוהרביצאומימנהושם),

עירעלוחשובהקצרהרשימהגולדפאדן.אברהםשלעירוהיאדורוהויזאב.אליעזרב"ריוסף

 • 23עמ' ,) 4.9.81 (אחרונות,ידיעותדורוהוי?",יהודיהיו"מילוונקרון,שמשוןאצלראהזו

בארץהתיאטראותלבתיהוצעוומיעוטםהוצגושחלקםומלוטשים,גמוריםבמחזותהמדובר 11

חיפהבתיאטרוןוהוצגסדןבד'נועץשבכתיבתומחזהמאוסטרופולי,הושלהלמשלביניהם

ולא 1954 " 1953בשניםשנתחברמערכותבשלשמחזההפונדק,רוטבאום,יעקבשלבבימויו

ביתבתקופתלפומבדיתאישראלמאץרנוסעעלמערכותחמשבןמחזה Pentacocaהוצג,

כלפרטיםלינודעולאלצערישעליומחזההשחורה,הלשכה , 1953 " 1954בשניםנתחברשני,

נחוםמשלותפאורותברבןזאבשלבבימויו-1953בב"אהל"שהוצגמחזההזאתהעירשהם,

עסקובכתיבתופורטוגלשזירתוהבינייםמימיהיסטורימחזהקואימכרה,אהבתוכמובןגוטמן'

רשימותפואימות,שלמימדיםגדלקורפוסלהוסיףישלכך . 1993 " 1980השניםבידאורלנד

עצמו.משלוכינוסרישוםאירגון,התובעוסיפורים,

 Adrien Roig, INESIANA, ou Bibliografia Geral Sorbe liies de Castro , :ראה 12

. 1986 , Biblioteca Geral da Universidade Coimbra 

מתכונתעל-פיהבנויזה,חשובביבליוגראפיבאוסףמרובהשימוששעשהמעידעצמואורלנד

זהלמחקר-רקעראשוןפירסום .) F.F.C (הפולקלורלחקרהפיניתהאגודהשמוציאההאוספים

כמהנדפסוחוברתבאותה . 64 " 62עמ' ,) 1988(סתיו , 11-10אפיריוןהעתבכתבהמשוררנתן

ניקוד.וללאמרובותבשגיאותהצערלמרבההמחזה,מןקטעים

תשנ"דבר-אילן'אוניברסיטת
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