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א

מייצגבמבחרלקוראעתההמוגשתאורלנ,דיעקבשלהפיוטיתיצירתו

שלממצבהעברית,השירהקוראישלהמודעותמבחינתסובלת,ומקיף,
ובמיוחדהמשורר,שלהזמרשיריר iצרהוא-הקטןחלקהפיצול:אושסע

כשרוןברובוהולחנווהארבעיםהשלושיםבשנותשנכתבושיריםאותם

שמכניםלמהונעשהעצומה,לפופולאריותזכה-זעיראמרדכיידיעל

ארץאלנוסטאלגימסעבכלהכרחידרךולציוןהזאת"הארץמן"חלק

פגלאהלירישטעמםאלה,שירי-זמרוה"טהורה".הישנההחלוצית,ישראל

העניקושנכתבו,לאחרשנהושישיםחמישיםפעילעודנוהרגשיותוכנם

אתשזיכו(כשםאיתנהציבוריתנוכחותאורלנדלשירתמעניקיםועודם

עלהמשורר,יצירתשלהגדולחלקהזאת,לעומתישראל).בפרסהמשורר

בפנירקלאחתוםכספרכמוהותכניה,שלהעשירוהמגווןסגנונותיהשפע

השירהקוראישלהחוג-הפנימיבפניגםאלאהרחב-יחסיתהקוראיםקהל

במשלהשימושמןאורלנ,דלשירתביחסלהימנע,ניתןשלאכמעטבישראל.

ואילועיןלכלגלוין iהעליקצהורבים,במיםהצףן iהקרחשלהשחןק

מכלנסתרבמעמקים,שקועעיקרו,אתהמהווהוהמאסיווי,הגדולהגוש

הבוד.דהאמודאישלזואתאולילהוציאעין,

עלקינהלשאתשלהלןבדבריםהכוונהשאיןמראש,שנעירהדיןמן

חלקהעלשירתושלה"ק'ל'חלקהבהעדפתלאורלנדשנעשהאי-הצדק

חוליהאלאהמשוררביצירתצדדיתשלוחהאינםשירי-הזמרה"רציני".

המשמשתהחוויה,שלעיקרהמפתיעהבבהירותמתגלהבהםבה.מרכזית

המוסכמותמסגרתבתוך-המופתיתושל.מונ:וםכולם,השיריםבתשתית

למסר,המבעביןבהםשהושגהמרביתהתאמהעלמעידה-סוגםשל

והאפיתהליריתבשירתודיוןשוםשייא~ר.שנתבקשלמההאמירהבין

גםאלאעזבריגושרקלאתכופותהמצטיינתזוהמשורר,שלה"רצינית"

לאמדעית,לחשיבהגםשבהמסויימיםובחלקיםמופשטת,להגותבזיקה

ח"כבדים"ח.שוויםמןהמשתמעתהעדןתבותוצלבלאאםומושכלשל.םיהיה

היאמהותית.בסיסית,בקלותמצטיינתאורלנדשירתמטעה;(תואר-שם

בה-בעתה"קלים".מאחיהםהמשתמעתזועםפעם)אף"כבדה"נעשיתאינה

והפופולארייםה"קלים"השיריםשלהמשמעותמלואאתלהשיגנוכללאגם
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ודב-הרבדים,הגדולהשידהמעדןשלהכוללבהקשראותםנקראלאאם
שדירים","מגדלהראשון,(שידושנהמשישיםלמעלהבמשךאודלנדשיצר
הציגחלקואתודקעשרה),תשעבןהמשודדבהיות ' 1933בשנתאודדאה
יונה'ועלעיטעל'שירים ,) 1939 (בדוח''אילןספריו:בשמונתהקוראיםלפני

האובות''עיר ,) 1976 (פאתו'תל'יום ,) 1963 (עוץ'מארץ- b'שידי ,) 1946 (
 ) 1987 (החבשים''סימטת ,) 1985 (אומד'היהנתן-שירים'כ"ז ,) 1978 (

 .) 1991 (י~ב' ?jו'

ולמתןהקוראיםלבלתשומתבכללותהאודלנדשידתזכתהלאמדוע
להידרשטעםאיןכיייתכן ?להםראויהשהיאבמידההמבקריםשלדעתם

בתהייהדקלאוהפרשןהמבקראתהמחייבתזו,מסובכתלשאלהבפירוט
העבריתבשידהואי-התקבלות"התקבלות"שלההיסטוריתהדינאמיקהעל

למבקראולי,לו,ומוטבאישי;נפשבחשבוןגםאלאשנה,שישיםבמשך
מהעללתהייהלאלרשותוהעומדיםוהמקוםהזמןאתשיקדישולפרשן
לפנינוניצבתשהיאכפיהמשודד,שידתלתיאוראלאבעבדאירעשלא
היום.לנומובנתשהיאוכפיגדוליםכרכיםבשלושהבמיטבהמכונסתכעת

זאתעםבפתיחתו;עומדיםשאנוהדיוןעיקריוקדשכזהתיאורלניסיון
מנתעלדקולושהצגנו,לשאלהקצרהדעתמהפנייתפטוריםאנואין

לה,ניתנושכבדוהמטעותהפשטניותהתשובותמןכמההפרקמעלשנסלק
שנדאהבמהאודלנדשידישלהמסויימתהנידח~תאתהתולהזוובייחוד

משודדיגדולשהעמידהשיריהמודללביןביניהםדמיון-יתדאוכקרבת-יתד
אלתדמן.נתןדודו,

מבחינהמשכנע,באורחמסבירהואינהעובדתיתנכונהאיננהזוטענה

היאשאותהאי-ההתקבלות,אוההתקבלותדינאמיקתאתהיסטורית,
זועלכמואודלנדשידתעלשהשפעתוהאלתדמני,המודללהסביר.באה
שנותוראשיתהארבעיםבשנותישראלבארץשיצרורביםמשודדיםשל

הרבים,הפואטייםהמודליםמןאחדדקהיהבספק,מוטלתאינההחמישים,
ניסויבמסגרתואםארוכהתקופהבמשךאםבהםהסתייעשהמשודד

תמידהיהאודלנדשידתו.שלהתפתחותהמשלביאחדבכלקצר-ימים
מכדניכדןובכלפואטיים;וניסוייםהתנסויותאחדימשחדמחפש;משודד
ניתניםשוניםפואטייםלמודליםזיקותשלאותותלמצואיכוליםאנושידיו
עמוקחותםשהטביעוספרותיות,"השפעות"שלמשקעיםואפילולזיהוי
המובהקהייחודאתהכרכיםמןנוטלתאינהזועובדהפחות.אויותר
טמפוסגנון,בעלכיוצראודלנדשלהברורהאישיבחותמופוגמתואינה

שכמהבדוח,''אילןהנעורים,בספרכבדכןעצמו.משלוהדגשת-עולם
לאאןבחוץ,''כוכביםשלוהנופיםחסלןבשירימתקשריםשבוהנוףמשידי
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ימים"יש(כגוןשבובסונטותובעיקרההגותיבחלקוהואקשורמזהפחות

בנתיבעמהםאלןלא"אניתוכם";אלבדממהוצנופיםזעופיםהעומדים

שלבשידתושיכרון")נחשוליבריבואבדמיסועדת"אתהנלוז";המידמה
ממשיכיםשבואחדיםשיריםוהסונטות';השירים'ספדמתקופתשלוםש.

תנועתמשודדישלוההתיישבותההגנהה"עמל",שידתנוסחאתבפירוש

בןלויכגוןהתקופה,שלוהקבוצותהקיבוציםמשודדיובייחודהעבודה
קברועל"צל ;במצור'הילדיםכ"שידשירים(דאהבדגשטייןופניהאמתי
בגופתוהנתקלהחקלאי,העמלאישעלהאדוןהשירוכןשאהב"אחדשל
שלהמאוחדותהאידיליותאפילואדם");שלמגופו"שידבשדה,הרוגשל

כאןטבעולילה",ו'ל'דסיסי'ל'מצבה"ועדהעגלונים""יובללמןשמעוני,דוד

למרותאידילית".פרשה-'נען'"שידתהארוכההאפיתביצירהבדודחותם
אודלנד.שלהייחודיקולובבידודבספרניכרהללוהמגוונותההשפעותכל

לאלתדמןהקרבההשירים,מןבכמהמאו,דגברהיונה'ועלעיטעלב'שידים

אשדהגדולדודובןכנגדטרוניהשידבמעיןבההודהעצמושהמשודדעד
אלא .) 90א:קנאות",?'שידנפ'ש'וגונבניבעטו.כותבהואשידי"את

שידתכגוןמנוגדים,פואטייםלמודליםהזיקהגםמאודעדגברהשכנגדה

הדרמהשידתארהסתר")מגן?'עליםטאגודדבינדדנתבנוסחפיוטיתפרוזה
מהתנ"ו'"דמויותמדוד(דאהכהןויעקבשהםמתיתיהבנוסחהמקראית

שבהןהארבעים,בשנותיונה').ועלעיטעל'שיריםשלהמקוריתבמהדורה

חיפושיםשלבתקופהנתרןאודלנדהיהירבה'רעלעיטעל'השיריםנכתבו
הספד.שלהסגנוניתבהטרוגניותהמשתקפיםמבוכה,שלגםואוליפואטיים

וכמהכמהאחתעלמובהק."ארדלנדי"ייחודבעלהואזהספדגםזאת,עם

המהלךהסתמןבעיקרשבוהקובץעוץ,'מארץב'שידיםמתבלטזהשייחוד

מגענקודותכאןגםמצרירתאםהמשודד.ביצירתובגדותגיבושלקראת

שברמקוםבכלהדיעניים')'שמחתעם(בייחודאלתדמןשידתעםרבות

מאשדיותרהמשודדיםביןהמפרידהשוניעלמלמדהואניכר,כזהמגע
המתחוזרשני','"ביקודבשירלמשל,כ.ןבזה.זהאותםהקושרהדמיוןעל

באלאדייםמקצביםשלבמסגרתביתושהיההביתואלעירואלארדלנדשל

אותומביאשביקורואלאאלתדמן;שלאלואתבבידודהמזכיריםאופייניים,

ביןטדאנסצנדנטאלילמגעולארעייתושחיתהמיעםמכושףלמחוללא

'ל'ביתהיוצרים""ביתשביןהשיגדהלחיימשוממתלחזרהאלאלחיהמת
מדיבהולקורטתפילהלקמצוץשיכרון,לשמץשקדים,למעטהבושת','

בובמקום .) 1s1-1so :'א(חלדי"כבימי"הכל-המשפטבבתיוהתדיינות

ו;;ןנ:וים','שלמחשבותהמלאיםחיינו,הםנפלאים"נפלאים,כיאלתדמןקובע
החיים,חוקישלהאוכףכוחםאת-פיקחוןביתד-אודלנדמגלה
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גמורהוהפרדההו;;ונ:ריםמחשבותשלה"פלא"עלויתורכולנועלהכופים
אומרהחיים,אתש'יגדיל'הואהמוותלאהאמת.לעולםהשקרעולםבין
יוכלובכלל,אםעצמםנתוןרקוכשף.סודבהםייטעהואלאאורלנד.כאן

 .סודםאתלמצואהחיים
סגנונית,מבחינההדוקה,קרבהשלקיוםבפירוטלהוכיח·ניתןגםאםכ,ן

שלמקביליםשיריםלביןאורלנדשלמסויימיםשיריםביןומבנית,רטורית

ה"עולם"ביןמהותידמיוןעלכללמעידהאינהזוקרבההריאלתרמן,*
כפיה"מח~קה".המשוררשלזהלביןה"מחקה"המשוררשלהנפשי-השירי

ההשפעהשלהמסובכתהסוגיהאתברגישותשבודקמיכללדעתשמיטיב

היאותמידמקרית,היאאיושלעולםהגםחיקוי,למודלהזיקההספרותית,
בלבהמונחמשהועלמושכלת,התבוננותבהמתבונניםכשאנומלמדת,
לאהיאכרוכהקרובותלעתיםהריה"מחקה",המשוררשלהשיריתהישות
אוישירהבהתעמתותדווקאאלאה"מחוקה"המשוררשלהעולםבקבלת

שלב"שפתו"כביכול,לדבר,הניסיוןהחיקוי,במודלהאחיזהעימו.עקיפה
אנטגוניסטיותלרגישויותביטויניתןשבתוכהזירהיוצריםהאסר,המשורר
לביירון,ביחסעצמועללרמונטובשאמרכפיאורלנ,דסמוי.מאבקומתרחש

במיוחדהשוניבולטולעתיםמאלתרמן;מאודשונהמשורר"אחר,'תינו
בראשוןהחלשלו,ה"תאומים"שיריביותר,ה"אלתרמניים"בשיריודווקא
אלתרמן,אלוהופנהשהוקדשהגדולות','לדרכיםמכאןניסע"בואשבהם,

 ,) 24 :'א(מראינו"דומים"ככהוכילנמעןכאח-תאוםנולדכיהדוברטועןובו

ב'תאומו'אורלנדמתבונןשבהםמאו,דמאוחריםתאומ~ת·עימותלשיריועד

גםוכאילוהאלתרמניהמודלמןמאודשנתרחקהפואטיתראותמזווית
עצמו.שלושירתושלממקורותיה

המאוחרתאורלנדשירתשנתרחקה-כביכולהריחוקשלזהענייו

עליה,שעברוהתמורותבכל(למעשה,המוקדמיםהפואטייםממקורותיה
שעובדופואטיים-סגנוניים,יסודעקרונותלכמהתמידצמודהנשארההיא

אחרתהסבראפשרותהדעתעלמעלהבעינם)נשארואןשונות,בדרכים

לקתהזו,אפשרותלפיהמשורר.יצירתשלהגדולמחלקהההתעלמותשל
איזומשוםשלההציבוריתוהנוכחותההתקבלותמבחינתאורלנדשירת

היסטורית,להתמהמהותשהביאהמאוחרת,והבשלההשתהותשלתכונה
העברית.בשירההסגנונותוחילופיהטעםתמורותמבחינתה"רכבת"לאיחור

בזיקת-אחאורלנדשירתמראינו':דומיםככה'"כישחםחיהשלמחקרהזהבענייןראה *
ר. ooד· s(תשנ"ד): 9חוב'חיפה,אוניברסיטתבספרות,למחקרדפיםאלתרמך',לשירת
-אורלנדיעקבשירתיעקב:קול"."והכלליפסקראבידבשלמאמרולעומתווראה

ו. s0 • 133(תשנ"ה),ג'כרךספרותי,קובץ-צפוןחדשים",ישניםהיבטים
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אוליאבלהמשתנים;והסגנונותהטעמיםאתלתוכהקלטהאורלנדשירת

והתאמתמעמיקעיבודשלבתהליךכרוכהחיתהזושקליטהמשוםדווקא

משתנות,בלתיפואטיותעומקלתבניותהחדשותהפואטיותהאפשרויות
תקופותטעונהממושכים,בחיפושיםמלווהמאו,ד"איטית"חיתההיא

שלרושם-הציבוריתהנוכחותמבחינתהתוצאה"דגירה'.'שלממושכות

כשאנוהפואטיות.התמורותאחרימסויימתהיגררותשלאפילואיחור,

העיקרייםקבציהפיעלאורלנדשירתשלהתפתחותהמהלןאחריעוקבים

למסעותיהיוצאתמאקף,בעמדתתמידנתונהחיתהכאילולנונראיתהיא

המוצא.מנקודתברובוהרחיקכברחלוציו,עללדברשלאשהמחנה,אחר

שלשונותגירסאותביןעדייןהמתחילהמשוררשרויברוח'ב'אילןכן
בנוסחבת-הזמןהמודרניסטיתהפואטיקהעםלמגעיםשמרניתפואטיקה

זושפואטיקהבעתוחבריהם.אלתרמןשלונסקי,שלהניאו-סימבוליסטי

אחרישנההופיעברוח'('אילןהיצירתילמיצויהלמעשה,הגיעה,כבר

ושנתייםשלונסקישלוהפיוס'המפולתו'שיריאלתרמןשלבחוץ''כוכבים

בשלבוטוש).יונתןשלשחורה'ו'חופהאלתרמןשלעניים''שמחתלפני

מעבדהואבעודעימת.וחיצוני-למדיראשוניקשריוצררקאורלנדזה
בכיווניםגםבלתי-נלאיםחיפושיםתוךזו,לפואטיקהזיקתואתומעמיק

בסתווהכברהנדונההפואטיקהעומדתהארבעים,שנותבמשךלה,מנוגדים

אלתרמן,שלמצרים'מכות('שיריאחרוניםאפיליםפירזתמבשילההזהוב,

הפריחה''עלאליעז,רפאלשלבמדבר''אהבהשלונסקי,שלמלאת''על

שלבמסגרתהשלוהשיריהנוסחשלהגיבושלמלואגולדברג).לאהשל

בשנותשנכתבובשיריםרקאורלנדהגיעניאו-סימבוליסטיתפואטיקהאותה
שנותבראשיתרקברביםופורסמוהושהואןעוץ'),מארץ('שיריםהחמישים

השירהתולדותמבחינתהפואטיקה,חיתהכברשעהבאותה .) 1963 (השישים

הרגישויותעלתרבותיתמבחינהמבוססתבהיותההעבר.נחלתהעברית,

שלבשיאההמודרניסטיתאוה"צעירה"הספרותיתהקהילהשלוההשגות

העימותבהלםעמדהלאהיאוהארבעים),השלושים(שנותה"ישוב"תקופת
מדינתהקמתשלאחרהראשוןבעשורשהתהוותההחדשההמציאותעם

הוכרעכברעוץ',מארץ'שיריםהופעתעםהשישים,שנותבראשיתישראל.

אופציותלטובתהשלונסקאית-האלתרמניתהפואטיקהשלהמאקףמאבק

מאודוקשההחדשות,הישראליותברגישויותמעוגנותמנוגדות,פואטיות

מוזיאלי·כמוצגלהיראותשיכלוהשירים,שללגופםלהתייחסרגעבאותוהיה

עניים'.'שמחתמימי

ועלייחודועלשיוותרללא-שמצאאחרלאורלנדאירעדומהדבר

החדשות,הפואטיותלאופציותמסויימתלקרבהדרך-העצמאיסגנונו
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לבינןבינומשותףלמכנהמקוםהיהלאאחדותעקרוניותשמבחינותהגם

שהיוהמבע,שלה"הרזיה"השירי,הביטוישלהמינימאליזאציה(למשל:

זרותונותרוהיוהעיקריים,הישראלייםהמשורריםמןלכמהאופייניות

הפועלמלאות,בידייםהאקספרסיביהמתןהעושר,השפע,לעקרוןלחלוטין
מןכמהשלההתקרבותניסיונותאורלנד).שלביותרזים" ii-ה'בשיירוגם

השנייהבמחציתנעשוהחדשהישראליהסגנוןאלהוותיקיםהמשוררים

בקובציביטוייםאתומצאוהשישים,שנותובראשיתהחמישיםשנותשל

חלפיאברהםשלבגשם''כאלמונים ,) 1959 (וטושיונתןשלכ'צלע'שירה
קובנואבאשלהאהבות''מכל ,) 1960 (גוריחייםשלרוחות''שושנת ,) 1959 (

להם.מקביליםוקבצים ) 1967 (גולדברגלאהשלהזה'הלילה'עם ,) 1965 (

לפנייהראשוניםסימניםאמנם,כמשתהה.שוב,אורלנ,דהופיעהזהבמהלן
והעקיבותהתנופהלמלואאבלעוץ';מארץב'שיריםכברניכרוזהבכיוון

כברזובשעה .-1975בהאובות''עירהענקבקובץרקהמפנההגיעהסגנונית

בבחינתוהשישיםהחמישיםשנותשלה"חדשה"הישראליתהשירהחיתה
והמוכשריםהרענניםוהתר~ט.ונתבלהראשלכלנחבששכברישן","כובע
להסירו-והצליחו-ניסוכברבני-הזמןהצעיריםהמשורריםשבקרב

והקובץספרותי,אתמולשלבשורהכמביאאורלנדנראהשובמראשם.

להתעניינות.זכהלאכמעטוהמורכבהגדול

כדיבושאיןמשוםרקולוספקנית,בחינהטעוןזההסברגםאמנם,

אורלנדעלשגזרהפנימיהגורםהיהמההשאלהעלמלאהתשובהלהשיב
עצמית.הכשלהמשוםגםכאילובהשהיההזו,הממושכתההתמהמהותאת

נבעאורלנדשלהספרותיתבאישיותומהותיצדמאיזהאחר:בניסוח

היהמההעברית.השירהיםפניעלהאנטי-עדכני,הזה,האיטיהשיוט

והחדש,הישןביןהסגנונות,ביןבהליכהפוסקיםהבלתילניסויייהטעם
מוזרותואפילומפתיעותניסיוניותלהרכבותפעםלאביצירתושהביאה

בשלושהשנכתבה ,) 1976 (פאתו'תל'יוםהכמו-עיתונאיתבפואמהכגון-

ותאודההבלאדהשלקולןאחד:בקנהעוליםאינםכאילואשרקולות,

הרפורטאז'השלוקולםמטאפיסיתהגותשירתשלקולההכמו-אלתרמניות;

תהליךבאיזההיוקשוריםאלהשכלכבר,נרמזהעיתונאיים.הראיוןאו

מןשקלטוהנסחיםהסגנונותכלעלאורלנדשהפעילוממושךמיוחדעיבוד

שללמאפייניההתאמתםתוךשירתו,תוךאלהמתפתחתהעבריתהשירה

שלאמרכיביםאותםשלואלימינאציהאישית-ייחודיתפואטיתעומקתבנית
המבע,נפחהקטנתשלהמרכיב(כגוןאלהמאפייניםעםאחדבקנהעלו

הנדוןההסבראתמרחיקהאינהעדייוכזאתקביעהאבלהוזכר).שכבר

פרקיהביןכרונולוגי-סגנוניבאי-תואםמיכאניתהיסטוריתמתפישהכאן
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האפשדרירתאינררנטאדשלההשתנותקצבלביןהמשודדיצירתשלהשרבים

שלאמיתיתדינאמיתהבנהזרמתפישהלהפיקכדיהמתחלף.הפואטיות

לביןבינההזיקותמןמבטנואתלהסיטעלינובהתפתחותההמשודדשידת

שידתלביןשבינהאי-התואםשנתרבה.למהזיקותיהאללהשמתרץמה

במאמץאפילו-באמתארתנרלשרתיכולהשרביםהתפתחותהבפרקיזמנה

בבראהכבמיןברנתחשבאםדק-בשעתההתקבלהלאהיאמזרעלהבין

פנימי.מברןשלחיצונית

ב

ב"מפהמקרמהפיעלרלאמתרבהארדלנדבשידתמתברגניםכשאבר

שעימםהקשייםלעינינומתגליםבת-זמנההעבריתהשידהשלההיסטורית"
ראיפיינרבעטייםשנגומרהבורר,הנירוןוחרסוההשתהרירתרכןהמשודדנאבק

שהרדגלנרמזהלגמדישרנהבארדיצירתו,שלהמוקדםחלקהאתבייחוד

גםארההדוקיםההשפעהממגעילאברבעיםאינםהקשייםבר.להאידם

קשראיןרכןאחד,ארזהפואטימודלעםארדלנדשירתשלמדיההדוקים

היותר,לכלהקודם.בפרקשתראוזהמעיןהיסטורי"פיגור'לביןבינםישיר
יותר.הדנהומשמעזתיתעמןקהבעייתיןתשלחלקישיקןףאלהמהררים

השלושיםנשברתשנכתבוארדלנ,דשלהמוקדמיםשידיראתקרואיםאבר
שנפרצוירתך,הידועיםאלהרהןבדרת''אילןבספרשכרנסראלההן-

שהשיריםאחי,דרלאבדרולאדרשםעלרתוחים-פרפרלאדייםזמרכשידי

בדעננןתם,לגנןאתלוקחיםשהםבשעהגםבנר,מותיריםבכללותם
ניתןהצעידןת,שלהצירוףובעצםשלהםוהריתמיתהמלודיתבהתררננרת

והגמישותהשכלולעםהמלוטש,המגעבשלותעםשבהםהבז;<ידןת,לומד

ביןפנימינתקמעיןממשחרמוטרדיםאברדיוק,ליתדובמקצבים.שבלשון

חיצונית,גלריה,שכבההשירים:חומדינטוליםשמהןנפשיותשכברתשתי

יותר,ונסתרתעמוקהושכבההלירייםבשיריםבעיקרביטוייהאתהמוצאת

באותםגםאררבשידי-הזמד,בפזמוניםדררקאבמפתיעומתגלההפורצת

-מברקדבלתיסנטימנטאליזםשלהתפרצותרגעיורבפיעל-רגעים
עצמם.הלירייםבשירים

לאאשדבדרת","האילןשלהדימויסביבמאורגנתהעיליתהשכבה
בשירק iiה-מרבביטריראתמצאהביכררים,ספדכותרתאתקבעבמקדה

ה"אני"אחדים.בשיריםגםפעםמדיעצמוואישררשבהקובץשלהפתיחה

שלמושלמתמעדנתבתרןנתרןלהיותמתיימרזהבדימויעצמוהמייצג

וענףגברהכאילןהתקניים.היבטיהבכללמציאותאמיצות"חיוביות"זיקות
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בהקשרההןלהבינהאמוריםשאנוהמציאות,שלקרקעהבעומקנטועהוא
עםהעומק,עםמחוברהואהפסיכולוגי-האישי.בהקשרהוהןהחברתי
שלבחיקםהגנוזיםוהתזונההל.סהעוצמת,החיות,שלהנסתריםהמקוררת

במרומים,רשם,השמים,כלפיופורחזקוףלהתנשאהואיכולכןרה~ם.העם
כתפיועלר'רכבדהשופעתכבלוריתהמצטיירתהכבדה,את'-צמרתרלהפקיר
החיים.שללעתים,הגועשהזורם,השטף-לרוחות ,) 17א:כרןהצמרת",

גועשוהואובענפיובצמרתוערצמתהבכלבאההרוחברוח":"אילןהוא
בלילהיענותיכולהואבקרקעבאחיזתואיתןבהיותולערמתה.רמתנשב
מאודובכללקבלהואיכולכןמשרםשמעל.הסטיכיהשללטלטוליהחשש
סופר,אתהיוםשלה"גברה"אורולפניויחשוףאפילוהחזק"."היוםאת
לחיות,הע.~ית":"נפשואתלהסעירממנוימנעולאהדברבריעצורלא

מותר,גםמלאים,חייםחישהואכיורןבסערה.מלאחלקלקחתלהיטלטל,
השמיםבנפולוכוח.כברדמלאוכיעור,מחולשהמשוחררשל.ם,יהיהבבראו,

 .)םש(וישתוק" /העמוקגזעואלנופיואת"יאסוףפשוטהואעליו
סדקים,חסרשברים,נטרלעצמילדימויהצעיראררלנדעצמומסגירכן
דימוילערערשירכלכוחשרםאיןלכאורה,ורדרד.פשטניגםכןרעלמדישלם
עיבודבאמצעותועוברותה"אני"שלסופרעלהמחשבותרקלאזה.עצמי

אימהנטולוכאילוהדרמלאלאקטהמרותאתההופךאסתטי·נארקיסי,
הוטלופגרונכרתושחייואדםבגווייתברצח,ההיתקלותאפילואלארכ~ב.
אשרהצמרת,כבדהאילןאתבאמתלזעזעכדיבהאיןהיאאפילובשדה,
לעתותר"שלהבת"יופילהוסיףכדיאלאכביכול,באר,לאהחייםזעזועי
נכלללא(ואשרהוזכרשכבראדם",שלמגופר"שירהארוןבשירצמרתו.
תוךשנרצחבאדםשבהיתקלותהזעזועאתהדובר"מאזן"שלפנינו),במבחר
אלאאילןסתםולאבגרפו","אילןהואכיושרבשרבלעצמומזכירשהוא
לעבים".--נצבע"מחוטרוהרקיעששגהמיענפים"),ר'סופתברוחאילן

שלבגרפופריחה"ישאבלנכרת;והואאילן,היהשנרצחהאדםגםאמנם,
הדממההדהואבנעלם,הקיוםסודהוא /להמיתאפשראישארתהאדם

גרפוכריתתידיעלגםלהמיתהשאי-אפשרפריחהארתההיאמהשברקע".
הנעלם,הקיוםעלהדיבוריםשלרם),ש.(ברוחהמיסטיפיקאציה ?האדםשל

עצמו,המשוררהדובר,שלהנארקיסיביטחונועללחפותאלאבאיםאינם
הוא:חייושלובעומקבהמשכיות

ץ~!;וים,סו~תס~ינ:וי ,יו;!וג.~::ב?~ילן י~~
מברכתנ:רנובהבינ:רנובאבללאאהיהכזה  ' ••• •.•ו ...ו • " ' •.•ו ·.·ו" .......

 ,אי~~עודר::ו!יף 9כ~תסטו~הע R~ך iJ~יסוד
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לל~ת.~הז;כיף iלהז;כיף, i~להיד Qלנ:ו~ה i~תת iל~ר
 .)ט"מעמ'ברוח',('אילן

לאוגםהמוותאחריהקיוםבהמשךכנהמיסטיתאמונהלאכאןאין

אלאהאלתרמני,ללכת"ואוסיף"ואמותשלהוויטאליסטיתהאובססיהמן

אפילוכמציאות;המוותאתלתפושמסוגלתאינהשעדייןחי~ת.שלתחושה
יכולכןמשוםבשדה.המוטלהרצותהאיששלהחדמשמעימותואתלא

וסופי"זוהר"בוקרלעברגםמלאהבהתרוננותחייואתלהובילהמשוררכאן

הרצח"."מולבשירלפצוחואפילו

מהותיניגודכלעלקושי,בליכאילולהתגבר,הואיכולדומהבצורה
האמתית""האדמהשלבנהתמידיהיההואהמציאות.לפניושמציבהאחר

יהיההואשעהבאותהאבלולשומרה;לעובדהבהודבקלרגביההנצמד

והנעלם.הנסתרלמחוזותאפילולנדודים,לנכר,למרחקים,צמאסלןגם

עודאמא,("אמא, "א~~"אלמקושרתמידיהיההואוצורהמידהבאותה
חולםנערהואיהיהבה-בעתאבל ,) 20א:קך~נכך',אתלחוגן /אבואה

בעיות,נטולחי,קשריקייםהואינ~ע".דרכיםריבואו"עלמאמאשניתק

רודמיםכפריםשלהקשגנוגנותותחתיערבחשכתעברשלזיכרונותעם

חייוכלולאורןהילדותמחוזותאללחזורגםישאףהואוכמובן,בשלג,

גםיהיההואעצמהשעהבאותהאבל .) 23 :א("לשם"צועדכאילויהיה

ונשאהצהרייםבחוםעדריםשהגמיעמיהאבות,אדמתעלאידיאלירועה

שתי"כאבלולאבערביים.המקנהשובעםהרןהגדיאתכפייםעל

שהואכשםולהווה.לעברולכאן,לשםהשייכותשביןהסתירותהמולדות",

ולכןנעקר,שמהםבמזרח-אירופה,ביערותשמקורוכמיעצמואתיראה

שיירעצמויראההואכןמי~נ:ום,מצעדהואהעולם"ארצותב"כלמצעדו

בודדיהיההוא .) 27 :א(עצייך'בצמרתהעבות,"בצם.רדתיףאשר'ל'ארצי",

שנושאכמילמרחקיםייצאהוא . J(ע, iלהתר.דגייםאישגםאןו"עלום"
כןכלקרוב.רנ?אותו.רעו,אתיזמיןגםהואאןלילה,באופלבודדתאבוקה

ישוכימר~ינר'דומיםככה"כיהשנייםיגלוהפלגבראיבהשתקפםכיעד

בדרכיםבמסעואליולהתלוותהמשותפת,לאמםאחדזרלקלועביכולתם
נולדוהאלתרמניים,בשמיהןהתלויותהכחולות"ב"ערישותאשרהגדולות,

יעלההואתוססיםמחולבמקצבי .) 24 :א(נ;ואומיםו.רעו,הדוברהשניים,
טלולהחכלילית,"נעלה,לעברותעלההיאואףאהובתו,הנערהלקראת

הנערהלעומתיציגהואעצמהשעהבאותהאבלולילית"; /מטללים /
היינו, ;) 31 :א(ונען" /רחובותביןשפרחו /מכנען, /כואבותידיים"שתי

חלוץ,גםאלאהעילוסיםונסירומאסבנודדרקלאהואכילהיוכיחהוא
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לאוכאילוהעבודה,תנועתשלהציונותמצורתכלאתגרפובמרהמקיים
הכבדות.הכואבות,לידייםוהחכליליהסלולהמצעדשביןבפערכלליחוש
"משדבמצרר.הגדליםהילדיםשידאתוישירצדמולמשמדעליעמודהוא

גםידברשעהבאותהאך ,) 30 :א(בשמםיאמרהכאב",ינקנואמותינו
ממנהינקולאכאילוהמצרר,הוטלובגינהשעליהאדמה,ארתהילדיבשם
לבר .) 25 :א(בבשרםהדבקאדמהוריחעלומיםיופי,אהבה","שידתאלא
אדומים,שיכרון,נחשוליב"דיבראזמראתהמסעירותלנעדרתפתוחיהיה

מהיסחפותיירתעגםהואשעהבאותהאך .) 36 :א(שוקקים"אדומים,
המלטפתהקטנה,בידהעליושתשפיעהנערהמןויבקשהארוטיבשיכרון

נערה".מעט,שקטליר'הבישבאיפוקנרעםחסד,רגיעה,גופר,לרבןאת
בעולםלחיותמתיימרבדוח''אילןשלהשיריה"אני"בקצרה, .) 35א:

הסינתזהשלהגילוםלכאודה,הוא,בלתי-פתירים.פנימייםניגודיםברשאין
שלההסטדיארטיפאתמציבותהאופטימיותהאידיארלרגירתשכלהאנושית,
ואנשידקדנטיםשלהנלוז'הו;נדמה"בנתיבילךהואלאכךמשרםבמרכזן.
ערד"נוהריםבזמירנזנח.ומקדשםנהדסשמזבחםאלהלמיניהם,ייאוש
הגאההששוןסופתערד"עצורהובלבוזורחת"ערדאדירהואמתחיים

 .) 47 :א(שבעוז"

כמיהצעידהמשודדאתמלפנינולפטורנכוניםזאת,כלקוראיםאנו
האידיארלרגילסטדיארטיפשלוהאמיתיה"אני"ביןלהבחנההגיעלאשעדיין

המתרונניםבשיריםנוסףלעירןומחזירנובנרעוצרמהדבראךזמנו,של
מעבדשהיאפנימיתאמתאיזוזאתבכלגלומהבהתרוננותםאשדמדי,

ארדלנ,דשלהזמרשידימתוךגםבוקעתעצמהזרהתרוננותהןלסטדיארטיפ.
ספדשלמזרשרנהכהלכאודה,ועדרתם,בדוח','אילןשידילצדשנכתבו
עולםאלהשיריםדווקאחושפיםתפקידיםובהיפוךלמצרפהבניגודהשירים.

מןדווקאעזההתרוננותהמפיקוסינתזה,שלמרתמכלדחוקסועד,פנימי
ייחשףהזההפנימישהעולםמצפים,היינוהפנימיים.ניגודיושביןהמתח
שנועדוהפזמונים,שלהנמר-פשטנייםבטקסטיםולאהלירייםבשיריםדווקא

בת-הזמן.אלתדמןבשידתיותר,ארפחותהזבד,כךבציבור.ולשידהלהלחנה
ואלים,קרועפנימיעולםחושפיפנימיים,ניגודיםשסועיהלירייםהשירים

הרגשייםהמרקדיםמןמודחקיםאלגאנטי,הומרדאפופיהפזמוניםואילו
ההיפך.קררהארדלנדאצלהמבע.וקלותהשנינהאמצעיבכלהכאובים
הפזמוניםואילוואטומה,מוחלקתלפאסאדהמצטרפיםהלירייםהשירים

בייחודעמוק.קרעעלמספרים-רהסנטימנטאליתההיפרבוליתבדדכם-
בשנותארדלנדשכתבהציונייםהאקסטאזהשידיזהבענייןבעזרתםבולטים

מרדכישלהמופתיתבהלחנתוואשדהארבעים,שנותובראשיתהשלושים
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ברוחוכאב.אקסטאזהואלימות,התלהבותשלחדפעמיצירוףיצרוזעירא
מאודעמוקהנפשיתמציאותשלמרכזיביטוינעשוהםכנראה,זה,צירוף

לאהללוהזמרבשירימופיעיםושובשובהתקופה.מבנילרביםומשותפת
נפק,דאינושמקומההחרב,ובעיקרהפחדגםאלאהבוערת,האשהלהט,רק

בשיריכןהנדונה.בתקופהאורלנדשכתבבולטשיר-זמרבשוםכמדומה,
שיריבמרביתוכן ',"בוט'"הורהאו"חניתה"שירכגוןהמפורסמים,ההורה

ויציתובוערת"אש"להט,שיסובבוהוכאןתובעהמשוררהאחרים.הזמר
מפני ,) 245 :א(ולאתמול"למחרדולקתל"אבוקהחייואתהמתלקחבמחול
ואומר:היוקדתלהורהפונההואחרב.ודקורפחדאפ~ףשהוא

ס;נו:י,ד~ס;ד ן~י-?~

ס~ל,ם:לק;ל~ךקיןן

tכ~י .י~כt)!נו:ןת,!;ני ל;

ך:;כיד;~ים.ס~ית~ת

 .) 243 :א{

עלהחוזרתמשוואהשלאגפיהלשניאלהבשיריםנעשיםוהחרבהזמר
אל"בכידוןהחזהמזמרלעופרתעופרתביןלסינונימים.כמעטעצמה,

פיעלנזמר /לטרף,היהוהלב /בל.בהשירמת"אםכי ;) 251 :א(השמים"
ריקודשלבאקסטזה .) 254א:לחרב",ר'שירהחרב"פיעלונרקוד /הכאב
המשורר:זועקמדורהמולשבטי-קדמוניחרבות

ו;גיq.ךף ה~~ל~:;~זוב;~ין
ןלק!ידנ~ !i!ל

ס.ךב,!;ני ל!(נ~ .7 י:ו~;:
ןלק!ידנ~ !i!ל

 .) 253 :א(

הרינהאבלהרצח","מוללרינהבנכונותמחדשונתקליםבשיריםקוראיםאנו
הנארקיסיותשלמזהיותרהרבהועמוקלגמרישונהממקורהפעםבוקעת

לשיריםהגיעו_אנו,שואליםמאין,הליריים.השיריםשלוהנינוחההצעירה
הכוחבמלואתחתיהן~·הדורסותהמסומרותהנעלייםהכידונים,החרבות,
 ?ה"טרף"שלהמדמםמגופושנשלפהכסכיןשהםהלפידיםהגוף,ומשקל

"חומהימי-ההיסטוריהזמןשלהשתקפויותיואלאכאןאיןלכאורה,
העולם.מלחמתוראשיתהנאציזםעלייתהערבי,המרדחניתה,ומגדל",
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האקסטאטיתהאמתומכאןגועש,פנימיממקררהדבריםנובעיםלמעשה,
האותנטיים.האמיתיים,התקופהלשיריאותםשהפכהשבהם,והמזנקת

שהקנההואהזמןלחוויותהפנימיהמקררשביןהמלאהתואםדיוק,ליתר
ביןלקארנטרפרביה,פוביהשביןתואםזהרהמיוח.דמעמדםאתלשירים

פגיעותשלעמוקהתחושהביןעליו,ונחרצתאלימהמרטיט-להתגברותפחד
לטרשהאתרבכלכאןהמופיעההחרבאי-פגיעות.שלנמרצתלרטוריקה
ארתהמניףהואנדקר;גםאןבהדוקרהדוברעבריה.משניומשרננת
היציאהלפניעצמםהממריציםלרחמיםשלריקודכמעטהלוהט,בריקודו
ודמוונחתןשנדקרמישלהרתיעהזינוקבבחינתגםהואהריקודאןלקרב,
שותת.

נוסףצדמגליםרהשיכררת,האהבהפזמוניהסנטימנטאליים,הפזמונים
בכלה"רציניים".בשיריולהסתירההיטיבכהשהמשוררפגועה,בהרריה

שנעדרהאמת,מגליםהםהז'אנרית,זהרתםמעצםהנובעתפשטנותם,
אלמה,תשאל.ניאל--בעינייםהעצבעמוק"עמוק,שירים:מאותם
בשלכת"הנושבתכרוחוללכתלצנוחנולדואדםבני--אידתשאלני

והרוחברוחמייללמישהופתוחים;ליבודלתיאתהשאירמישהו .) 270 :א(
במנותעצמייםרחמיםהידוע;הסוגמןעולם""צעראכן, .) 274 :א(בר

האטומההשמחהמןיותרעררןלאין"נכונים"והרחמיםהצעראבלגדושות.
להרקידהעשוייםהסנטימנטאליים,האהבהבפזמוניהליריים.השיריםשל

מאשריותר.רי~ליתהיאהאהבהקאבא.ךט,של"טראגי"טנגולמנגינתרגליים
אפשרותאתבתרנהצופנתהיאברוח.''אילןשלהקליליםהארוטיקהבשירי

ביןשבמשעולים,בשעהשהיו,הלילותאתהזוכרתזרוההיפגעות.הפגיעה
נדהמתדברשלבסופרחיתההעמוסה",חיי"עגלתעמדהלכינרת,דגניה

"הטנדרמשירהנערה .) 276 :א(שב"ולאלו"הלןשאהובהמשרםובוכייה
כלאתועזובים,וערכיםאחריה,הותירהבחירלבבה,אתשמצאהנוס'ע',

עכו"רעדסדרם"עדרקלאעימתבטנדרלנסועמרנניםשהיו"הבחורים",
הפזמוןהרימון","עץ .) 258 :א(בעולם"איננושערדמקרם"אלגםאלא

בלתי-אפשריניסיוןמתארהתקופה,שלישראלארץפזמוניבחירהמופתי,
הדוברמחדש.לבנותהלמעשהשאי-אפשר,אחנה,שלרקונסטרוקציהשל

נכרןכשהואאהובתואלהמלחמהמןשבוהקרבות,הגדודיםאישהגיבור,
לההזרים,לההתרועות,להוניצחונותיו:גבורותיוכלעלבשבילהלמחול

אבל ! 1באהבהמתלבראםרבבה,רמהחיל-אלףלומההגיבורים;שלטיכל
מובטחת.הצלחהאיננהחלילרדתעםכלתרלביןבינוהמחודשתהפגישה

תחזירהץץראשאליחזורשנקטףוהרימוןהקשתאלהחץישובאםרק
לחזורהחץיכולהאםאבלשלהם.המוצאלנקודתהאוהביםאתזרפגישה
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איןהאם ?העץראשאלהקטוףהרימוןאתלהחזירהניתן ?הקשתאל
עץשלריחוכמרממשומסופקתבעייתיתהמחודשהמפגששלהאידיליה
עץלפרחיוהריליריחו";המלחים'ש'ביןהמרחבבמלואשהתפשטהרימון,
כלל.*.ריסאיןהרימון

גםדקיםסדקיםלחשוףהפזמוניםלנרמאפשריםדבר,שללאמיתר
באותםדווקאכאמור,הליריים.השיריםמןהמוקרןהסינתטיהעצמיבדימוי

הסנטימנטאליזםואלהפשטנותאלהטקסטקרבשבהםברוח,'ב'אילןרגעים

הטוןעםאחדבקנהערלהשאינהנימההספרמןבוקעתהפזמון,שלהחשוף
מי~~ן"לבירכיאב'ד'"דרכיכיהמשורריודעאלהברגעיםשלו.הדומיננטי

ובכוללכולהמתרונניםשיריוכילכןמודעהוא .) 40 :א(רעךיר'ונפחדועני
למעני"ניגוניאחדאףלצפרןיודע"איננישלו:האמיתיב"אני"נרגעיםאינם
מולידסתירות,רצוףהיינו,ובדרי",אמיתיונפרע,"מיושרדרכוולכן .) 42 :א(

לקריה,להיותיכולהשבפזמונים,האהבהכמראהבתו,מנוגדים.בכיוונים

ופוגעת:פגועה

ה, ?iס~נ:וי~ג.ור~תע.ז;נינושא י~~
ז;נ;וס,ד~ז ~נ~ד~ Wס~לםנוף~ת

p לא!:t די~ן~לסע.יר~לי:ו;וךנ;ו.j? ה
p לא!:t לי:ו;וךנ;ו~~ \P וקtד.ס!~י?ג.וט 

 ) 34 :א(

שלהריקרדי,הקליל,ברצףכאןמסתדריםוהצערהפחדהאלם,השתיקה,
מקצביעםפחדשתיקתשלוזברת,~לםשלהצירוףאבלהיאמביים.הטורים
מאשרהואאדרבא,השיר.שלמאמינותומפחיתאינובית-קפהשלמחול
אתוהמגדיר"פזמון"הקרוישבספר,ביותרהסנטימטאליבשירדווקאארתה.
להלחנההמסוגלפשטניבטקסטמצטייןבאמתוהואבנלי",כ"פזמרןעצמו

רילנסקי),משהבידיהולחןאכן(השירכלשהיפגיעהשייפגעמבליולזמרה
בשיריוחסרומהותיבסיסימשהרכיעצמובפנילהודותהמשורריכול

שבשירתו:הפגםומכאןובחייו;

בוטנאיםiכפיבשעת-השנשמעהן, iהרימלעץריחביחסו"טעה"המשוררכיהטענה *
הפותחתהשורהשלמוצלחבלתילתיקוןאורלנזאתהביאהכאח,ז(שלונסקי)ומשוררים

ה"ליח"-לגופובעייתיתיקוןזהו ." iליחנתןן iהרימ"עץשלו:הקלאסיהזמרשיראת
וראויהשיר,בשלמותשפגם-שלוה"רי'ח'מןמסופקפחותלאהואן iהרימעץשל

ממנו.שבתעלם
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 יו:r~~~ך~ה iJ~גו~ים

 ,ן.~;:סןלא~גו~ים
 יו:iJ ~~r~וקר iת iאךק

 .ן~~ז.tדעלא
 ) 20 :א(

לאותומנו~ןמבעלתתשיוכלעדוארוכותקשותלעמולעודיצטרךהמשורר
שוררבינתייםהרבים.בניגוניושרלאעליוודווקאשס~יוומיוחדיחידדבר
עלמתגברשאינוכמעטוהמשוררשיריו,לביןהמשוררשל " i"הבנתביונתק
וחי.אמין"אני"אנומוצאיםשלוהזמרובשיריבפזמוניםרקכמעטזה.נתק

להעניקזה,מוקדםבשלבכברמוכנים,כקוראים,אנחנו,בעיקרבזכותם
ובהתלבטויותיו.בחיפושיואחריולעקובולהמשיךאשראי,למשורר

ג

המשורראורלנד.בשירתותעייהחיפוששנותכאמור,היו,הארבעיםשנות
החיפושאבלשונים,בכיווניםאחריוותרבשירתוהחקר'ל'משהו"מודעהיה
המשוררבידיהתקייםלאלמחפשברשנתגלהומהועקיב,רצוףהיהלא

עצמיתומודעותפתיחותהשיריםמןבכמהמסתמנתזאתעםיציב.קיום
ברוח,''אילןשלוהסינתטיהמלוכדבעולםהדעתעללעלותאףיכלולאאשר

על'שיריםתקופה,אותהשלהשיריםכונסושבוהקובץכךמשוםודווקא
תמאטיתמבחינהמקודמויותרהרבההטרוגנירקלאהואיונה,'ועלעיט

ונופל,מזדקףויורד,בועולההמשוררברמתו.אחידבלתיגםאלאוסגנונית
סתמיים.דקורטיבייםמחוזותלעברמהםומתרחקנפשייםבצמתיםנוגע

שלוהשיריתבטונאליותושליט"בש'ל'פחותכאןנראההוארבותמבחינות
מתהליךדווקאנובעוהאחידותהבשלותחוסראבלברוח';ב'אילןמאשר

התבגרות.של

המודעאוהלא-מודעבמשחקזהבספרגםממשיראורלנדלכאורה,
הסטריארטיפעםההזדהותבאמצעותה"אני"מחיקתשלחלקיבאורחרק

והואבמלחמה,השרויבעולםחיילהואהזמן.תרבותשלהרשמיהחיובי
הבעתתוךעליולהתגברממהרשהואפחד,שלמבוקרתהבעהלעצמומתיר

שיריכלגםכי /הליל,בכוכביארציר'נשבעתי,למולדתמוחלטתנאמנות
יפוללאהאחדשירך /-הת~לחוטיעלאפולאםוגם /לשווא,הושרואם

ממהרגםאךלהרגהחשופיםהצעיריםחייועלמתאבלהוא .) 71א:בקר'ב.'
בסערת"כעלהליפולעליוייגזראםכיהאלמןומבקשעליהם,להתנחם
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עלהעתיקות,השקמיםעלהאביב,עללמענו,[האל]ישמורלפחותסתר"
נחמות- ) 70 :א(הזרערנים"מפצחהעם"המוןרעלהירקוןעלהסירות

הנכונים:הרגשותכלאתמביעהואמדי.מהירותמדי,קלותמפוקפקות,

באירופההיהודיהעםרדיפתלנוכחופלצותזעםנעוריו;לנוףלאמו,געגועים
גםהמלחמהזאת,עםבכנפיה.נושאתשהמלחמההארניברסאלי,וההרג

לנרפיהמיסתררית.לאפריקהמתוודעהואהצבעוני.עולמואתמעשירה

עלומקרנןוהקרובהמזרח-הרחוקלקסמינשבההואהציוריים.איטליה
המעידיםמוזרים,אסוציאטיבייםלניתוקיםמסרגלהואהשוקעת"."אירופה

והרגשההגותברצףבסיסיתאטימותאיזועלהתגברלאשעדייןכןעל
המזרח-אירופיתעירועלשירהואכותבהמלחמהשלבעיצומהלמשל,שלו.

גםולוויזכיר,שיזכורמבלינחל,חרףעלוהשוכנתהיערותמרקפתהקטנה,

להורגהוצאויהודיהכלרכישדה-קרבעתההיאזרעירכיאחת,בשררה

הסמוכים.הציורייםהיערותבאחדבעצמםשכרוגדוליםקברי-אחיםפיעל
ילדותזיכרונותרקהםשבשיר,האוקראיניתבעיירהבה,שישמהכל

"נפתלשבבקיעיהםישניםבתיםמארד:וספרותייםממרתקיםסלקטיביים,
שלגלשוקת,ערבעםהמובלסרסצהלתורוגע","עתיקתפילהביתזוב", ttה

יחפהצוענייהחזירים,רועיעגלונים,באדרותיהם,מתכרבליםואנשיםנופל

זוליםבבשמיםמקרטררתיפהפיותפרוורנערותעליז","ירידקלפיה,טורפת
גםמעלהכתפיהורטטבכיכרשוקיההחושפתאיכרבתרקמות,ועטויות
 .) s-ד ss :א(הלאהרכןחשודים,ריטרטיםבהבצרפה

שבהםנרחביםחלקיםלפחות-יונה'רעלעיטעל'שיריםאחרות,במלים
המסננתדרךוידיעותיוחוויותיואתהמסנןמשורר,לעינינומגליםעדיין-
אנושילאידיאלהמותאםמרקבע,ורגשיתמאטי"פירטי"אינוונטרשל

התקופה,שלההיסטוריתהמציאותרקעעלקרנסנסו~לי."חיובי",סינתטי
יותרובלתי-אמיןרדודזהאידיאלנעשההשירים,מןברביםגםהמשתקפת
במקומרולהעמידממנולהשתחררמסרגלאינועדייןהמשורראבלמאי-פעם.

יכולכברהוארבותבנקודותזאת,עםמקוסמטיקה.מעורטלאותנטי"אני"

אופייני,באורחאלו,נקודותשלו.המסיכהבפניממששלקרעיםלקרוע
ה"גדרלרת"ההתנסויותעם-ישירבאורחלאלפחות-תתקשרנהלא
אלההתנסויותעלישראל.בארץהמאבקהשראה,המלחמה,-הזמןשל

שלהז'אנרבאמצעותאלאאמיןבאורחמגיבהאררלנדשירתאיןעדיין

הנקודותגבי'רטיג.ומרדכימאנגראיציקמשירימבריקיםובתרגומיםהפזמון

התמאטיהמערךמבחינתאשראישיות,התנסויותעםדווקאמתקשרות

המשוררשלהיוקדתקנאתולמשל,צדדיות:כאילוהןהספר,שלהכולל
בעטראררלנ,דשלשלו,שיריואתכביכול,הכותב,אלתרמן,נתןב"תארמר",
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שהורםאחיומאחוריהרחקנשארהואכיהידיעה .) 90 :א(נפ'ש'ר"גרנבני
לדוגמהאר,מלק'ט.'"פררריראתעתה,אררלנ,דוהוא,נדיבים"שולחן"אל

נתןעםבעיקרושרב,-רעיועםהמרירותספוגתהתחשבנותונוספת,
אליו,הרעהבבראבראותםבצביעותםהחשובריתם,שהפרו-אלתרמן

בסתר,ואפילו,טיפין-טיפין,שנטףהדםמןהתעלמואךחרץכ.רעות-כלפינהגר
הללו,ה"אנטי""אלתרמנייםהשיריםבצמדשמתגלהמההנופל.ב.רג.יאבןיידו
ופולמוסיחריףמענהבבחינתהוא(האחרוןידידו'ת'ר'שירקנאות""שיר
הדמיוןעצםלאבעיקר,הוא,עניים')שב'שמחתועיר'אתזוכרל"הזר

מעצםמתחייבזהדמיון-אלתרמןלשיריהשיריםשלהסגנרני·הפאררדי
שערשההשימושאלא-השיריםשלהאנטגרניסטיהפאררדיהמעמד
אלתרמןשלמעולורקלאעצמישחרורלשםהאלתרמניבפאסטישהמשורר

האישיים,השקריםמןובעיקרגםאלאקרבתו,שלההיפנוטיתההשפעהומן
אינהשזרבמקרםהרמוניהלהציגלייפות,להחליק,הנטייהמןהפנימיים:

אדרבא,עצמי.ולאיזוןלאיפוקלציפיותלהיענותב"חירבי",לדבוקקיימת,
השליליאתהפעםאררלנדמגלההחשופיםהחיקוישיריבאמצעותדווקא
חוסראתשלו,והפיגורהעליבותתחושתאתושנאתר,קנאתואתשבר:

כדיבאלהישבאשרובכאברבעלבונולהתבוססרצונואתלסלוח,נכונותו
 .שגרמםבמיכתםלהטיל

להזדהותשלאיכולתארתהמתגלהמתוחכמתויותרישירהפחותבצררה
מחטיבות ,) 101 " 98 :א(הקוד'ש'חיותעל"שיריםבמחזורהסטריארטיפעם

השירים,ארבעתהארבעים.בשנותאררלנדשכתבביותרהמגובשותהשירה
לכאורהמציעיםהאלתרמני,למודלהצמידותבחרתםהםאףהמוטבעים
הארי,הצבי,הקודש,חיותארבעשלמטאפרריים·סימברליסטייםתיאורים

מארדהמלוטשהתיאוראיננומקרם,מכלבהם,שמכריעמהוהנמר.הנשר
החיות.מרביתעםלהזדהותהמשוררשלהרגשיתאי-הנכונותדווקאאלא

"חץ,-הצביהאכזרי.בנמררקלזהותו,לעצמו,סדהואמוצאלמעשה,
הואובפגיעותו.בחפותולמשוררזר-הת'ם'לבראתמריץ /חרפזנרדף,
עללחיותרוצהאינוגםאךהצבי",קרן"עלחייואתלהניחרוצהאיננו
בעיניוהואבמותירעלשדודהנופלהצבידבר,שלבסופרהצבי.שלמרתו

גבורהוהדר,הודכולולערמתו,הגא,האריכבר.דמעוררובלתי"פעו'ט'
הואשיריו,המשורר.ממנומסתייגכךמשרםדווקאאבלקדומים.ועוצמת
מורת,-סופרזרים.-תהילתוזרילקרב.האריבצאת"נבוכים"אומר,

ראשולמראהויבכועורריהפכוכרשיםחלק.ברליטולרוצהאינושהמשורר
הואלראותו.רוצהמשהואיותרהארישליופיואתראההמשוררהמוו;נת.
הרוחני,הנשרממראיך.'מלאועינינו/כימעט,יופייךהר~ה"המלך!מבקש:
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עלפאררדיההואהנשר(שיררביםמיםעלכאורהפרושהנאור,העז,הגא,

מרשלבחוץ')מ'כרכביםנחרשה"ממראותהצועד"האוראלתרמןשלשירו

ארלרייםלהקתבקרבלושירלשאתאולייכולהמשוררעליון".'כ'מלן

שלרם"כ"סרכתלהיפרשיכולותהנשרשלהאדירותכנפיונביאים.חבל

ובאורחבפשטותמי,דלומרהמשורריכוללנמררקאבלהראשים.כלעל

המזימה,הטררפנרת,הכית".אותרהאישאני /.רע.י,"אתהלגמרי:אישי

אתבאררלנדהמעורריםהם-המסתורמןהרצחניהזינוקלדם,הצימאון

תבוןך')ביער?'מנמריםהנמראתלברךהנכונותואתההזדהותתחושת

והבדידותהזעףהעיקשות,השלילה,מלתעותיו.ליפינעוריואתולהשליך

וידידותינוחשהואמהלכלוהתנכרותוח.רויהריםלנוףשייכרתוהנמר,של

כמרבן,אח".לןאני-עמיםקהלז;~רית"כיהלב:אתאליוהמקרביםהם

להםהמקביליםהרגשותאתמוצאיםהנמרשלוהאנרכיותהזעףהשלילה,

בסוףהוא,נכרןכןומשרםרזוע.ם,וברדדטררפניהואאףתמשו.רד.בלב

השיר:בראשיתברתינהשהנמרכפיממש.רעו,בנמר,להכרתהשיר,

tt רע.י.סה.

ח:.וינ:וי.אונ;וךס~יש, י~~

וי .iJ ~ P(!ךךןן י.ו;:

ז:ד:.וינ:וי.~~סוים

תוךאללקרואשמותרכ,ןעלמלמדתהאלתרמניתשהפאררדיהבין

לקריאהמקרםשאיןרביןה.רג?.תמשו.רדשלפררט.רטמעיןהנמרדמות

חיות"שירישלוכפסגהכסיכוםה"נמר'שירכזר,אליגרריסטית-סמלית

והידידותהקנאותשיריכמרממשלמשורר,הואגםמאפשרהקודש"

קרבהבכןרליקרבשברהא~להצדאתלחשוףשלו,הפסבדר·אלתרמניים

השלםהעצמיהדימוימןאותרשתשחררהעצמית,החשיפהלרגעממששל

כמשורר.לדרכויצאשעימרמדי

ענייןברשישאהבה,שירימחזורגםמצרייונה'רעלעיטעלב'שירים

כןשירימבעלעבראררלנדשלהתקדמותושלנוספתכאילרסטראציה

פרשהמשחזר ,) 122 • 114 :א(ארזן"מיער"עליםהמחזור,יותר.ואמין

ברוח''אילןמשיריבכמהבעקיפיןבהנגעכברשהמשוררארטרבירגראפית,

העוסקתשנכוון";נחשוליבריבואבדמיסוערת"אתבסונטה(למשל,

שלשהותרבעתישראל).מארץלצעיראנגלייהנערהביןאהבהבפרשת

שלר'הסטרדיה'גנסיןמנחםבסי~ג?נשלח(הוא 1936ב"באנגליהאררלנד

-והיסטוריהתיאוריהפראקטיקה,-מחזאותללמוד'הבימה'חניכי
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עםממושרלאאהבהד wi2קשוהואבלונדון>לדדאמההמלכותיתבאקדמיה
בקלותשהומרוהצעירים,שנישלהשמותטירונית.שחקניתכנראה,ורז,

בלבהשווייםשהםהפניםהעמדתאתעליהםהקלוול"אודלנדו",'ל'דוזלינו'
אלאלמעשההיה(שלאאודןיעדבמחבואשקספידיתפאסטודאלהשל

השיריםצרודהסדפנטין).המלאכותי,האגםגדותעלההייד!(אדק-הלונדוני
מאודקצרהחזרהלעצמוומתיוזופושהמעלהיונה'ועלעיטעלשב'שידים

להחיותלאבאהואבעיקרואבלהדומאנטית,הפאסטודאלהאשלייתאל
וצףאוכמכתבכתובהמחזורנית~~ה.כאבאתלבטאאלאהאשליהאת

ועזבהפתאוםקמהאח,דמע~נןבנוקדאשדהאבודה,דוזלינדאלמכתבים
בגלגלהרושףכגלגל"פתאוםאיוהןנזכרהמשודדאחריה.הכרוךהעלםאת
ונהידעכנ~-בגלהשוצףגלכמו"פתאוםאיווהןועין"בשןנדלקנו-

להעלותכדיהזיכרוןאתאודלנדמפעילבשידתוהראשונהבפעם '.'ן~זtל
להיפ.ראלא,הנמשך,העכשווי,החייםוצףעםמתיישבותשאינןחוויות

כישלון.שלאנטומיהמעיןמעלההואהראשונהבפעםאותו.קורעותהן
הסתירותהןזהבמקדה-והניגודיםת iהסנ:וידמעלהקיוםשלהפורמולה
-בריטיתלכעדהאוץ-ישראלעלםשביןאלהוכןהמיניםשביןוהניגודים
כדיהאלגייםהאמצעיםמיטבאתלהפעילהמשודדמנסהלשוואהתרסקה.

כלבתום .?(~גפהללבנחמהלהביאלפחות,או,שנרצדלפערמעללגשר
שידאתכתבלחינםוכיצלחו,לאהםכיהמשודדיודעהאלהניסיונותיו

עלידק iחכליתאם /-לאוסבבוויתרוןמה-תוחלת"כיספד:עלאהבתו
"גדו'ל.'שידהלמחזורמצטרפיםאינםאודן"מיעדה"עליםתיכסב".ספד
זאתעםשדופה."פיוטית"בלשוןתכוףשימושחזרות,מלל,עודףבהםיש

עוטףאינוכמעטשהואאמיתי,סיפורלספוהיכולתאתהמשודדכאןמגלה
משידיבכמהגםפה-ושםמתגלהכזויכולתובקישוטים.בחיפוייםאותו

ו"מסילות ) 10s-1ס 6 :א(ליש"בן"פלטיאלשידיכגוןבקובץ,הכלוליםהתנ"ך
וההיאחזותהעדותשלההדחקהמאפשרותשבהם ,) 124-123 :א(אבשלום"

נפשיתמציאותשלקשים,רגשותשלהעלאההמקראיהסיפורבגיבורי
ובגידה.קנאהשלבדשתסבוכה

ז

ב'שידיםאלאמקום,מכלאודלנ,דשידתהגיעהלאהמכריעהעצמילגילוי
אודדאההוא(כאמוד,הקוראיםמבחינתכל-כךשהתאסדהקובץעוץ',מאוץ

הושגבוואשדלכן)קודםכעשורנכתבובדובם,השירים,כיאף ,-1963בדק
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הפזמוני,הנוסחלעומתאוולנדשלהשירי-הליריה"נוסח"שלהמלאהגיבוש

הגילויהארבעים.שנותובראשיתהשלושיםבשנותכבושלמותעדשגובש

המוקדמת,לשירתושהתרגלואוולנ,דשלקוראיםאותםהותירהזההעצמי

השירים,שלהראשוןקוראםשהיהאלתומן,נתןנדהמים.כמעטתוהים,
 :ג(תהום?"דילגתגשו,עבותשבו?איזההיהאותם?כתבת"מתיתהה:

סרע.ף.עבו /אז.ביעבועבוראכן"מישהוכיידעעצמוהמשורראכן, .) 82

בכלהכירזה,היהמיבבירורידעלאכיואף ,) 81 :ג(שלופות"בחובות
מחזקהמשוררבעודכןמוות".היהשבכולםהשווה"הצדכיוגילוייוגילומיו

עלבאמצעותוכאןדיווחהואלוהאופייניהווירטואוזיהמבעאתוממ~ק

אוהמסיכהנפילתאלאלמעשה,חיתה,שלאאדירה,נפשיתמפולתאיזו

לרסיסים.התרסקוועתההמוקדמת,שירתובמרכזשהוצבוהמחיי,ךהפסל

שיותשקוראיושוממות,ת iל .Pאמחילותנחשפומתחתםאומאחוויהם

כה.עדקיומןאתניחשולאאוולנד
עתיק","גווילהבלדההיאהזאתההתרחשותמבחינתבחשיבותהמכריעה

אמורההיאומגמתו.תוכנושלוהסבוהקדמהכמיןהקובץבפתחשהוצבה

שרידישלחיבורםכולו:בספועצמונטלשהמשוררהפווייקטאתלסמן

קדומהקטסטרופהאיזולשחזרניסיוןתוךדעת",בלי"מיליןית, ti;:איעדות
קיבוציניסיוןבאתחילהמשמעות:מלאיםהבלויהסיפורפרטיהנפש.בחיי

סתרחכמי"שבעיםשנשתנתה.וקשהעתיקהאמתשלסתריהלגלות

הסודבעודאןפיענוחו;מדוכתעלויושביםעתיקאבןגווילמוצאיםורז"
מהםושלושהשישיםנעלמיםמעליהםגס iנוהפשרלעיניהםונגלהבוקע

שהאמתמחליטההיאהשבעה.שלהאינטימיתהמצומצמת,החבורהונותרת

עליההכתובאתולהעליםבעפרהאבןאתלצפוןוישבהסכנהשבגוויל

במקוםנטמנתהגווילאבןגילינו".לאמעולםמצאנו,לא"מעולםאדם:מכל

יכולאינווהשביעיזה,אחובזהמתיםהחבורהמבנישישהאןמסתוו,

כלאתלחשוףבדעתואיתןמחדש,האבןאתחופוהואיצוו.עללגבור

שנותווכלולאבק,לרסיסיםמתפורותבידו,מתפוצצתשהיאאלאסתריה,
שמכריעמהמחדש.לחברםהצלחהבליעמלשהואשבויםקומץהואלו

הפנימיתהידיעההיאהבלדית,הנוסחאיותמןהרבהבהשישזו,בעלילה
פנימית,אמתהדחקתשלארוכהבתקופהנתוןהיהשהואהמשורר,של

בחייקשווהחיתהזושהדחקהמעיניו;נסתרתלגמריחיתהלאשהיאהגם
מוחלטתבדידותשלתקופהלוהגיעהושעתהבחבורה,ותגליותחיפוש
שוקעתההמשורריודעכןכמוויהי-מה.האישירצונולמימושחתירהושל

האבן;עלהחרוטההכתובתלביןבינואמיתימגעייווצרהמוחלטתבבדידות
הואהמשמעותיהקשוהאבן.שלבהתפוררותהגםכרוכהזושבדידותהגם
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יכולהזוידיעהמשמעות.ליחידותיחידביןהמובן,לשברהאדםשברבין
"מילידהפקת-עליונוטלשהמשוררהפיוטילפרוייקטמוצאנקודתלשמש

ושכוחה.סתומהאמתאיזומתוןדעת"בלי
מקוטעיםסתומים,בשיריםיתממשודעתבליהמיליןכינחשובאלאמנם,
אורלנ,דשלהפואטיקהעםאחדבקנהעולהאינהזואפשרותושבורים.

זאת,עםתנאי.בכלמכונפתואמירהליטושמובנות,שלפואטיקהשהיא
היטבהמנוסחוהמסרבבהירותהמותו.(יתהתבניתהסגנוניים,הקישוטים

שכתבוהטוביםהמרשימיםמןשהםהשירים,שלבאמינותםפוגמיםאינם
מח~רותועמוהעלהשאורלנדהסימבוליסטי,הפיוטיהמחוזהמשורר.
עתהורקהארבעים,שנותובראשיתהשלושיםשנותבסוףאלתרמןבקבוצת
המסייעהואבאמת,אפקטיבישימושהמאפשרמלאלגיבושביצירתוהביאו
הסימבוליסטיתהנטייהאתבשיריםמקייםאינוהמשורראמנם,אותו.

הפיכחוןלמסווהמתחתהקיימת,זו,נטייהולאי-מוגדרות.לערפוללמוזרות,
זהכנגדביצירתו.קיוםכאמור,לה,איןאלתרמן,שיריבמיטבוהשכלתנות,

האחתהמהותשלבייצוגהסימבוליסטית,בהרחקהלהשתמשמיטיבהוא
"התאמה"לקייםמסוגלתאןממנה,לגמרישונהאחרת,מהותידיעל

ה"התאמות" . correspondancesבשםכינהשבודלומהאליה;ביחסמסויימת
ומקוטעותעמומותנפשיותמהויותביןייצוגשלזיקהליצורמסוגלות

יצרכןכאחת.והאסתטיקהההיגיוןמבחינותלחלוטיןשלמותאמירותלבין
בלדות,-ובהיריםמלוטשיםשיריםשלקבוצהדעת"בליב"מיליןאורלנד

באמירותמסוכמתהגותשיר : Spruchdichtung-(שיר-אומרשירי·ארו.;ןר
מפיאלאיחידיםמפילאהמושמעיםמסוגננים,מונולוגיםפתגמיות),כמו

אישייםשיריםואףדומה),יורדיבור,יושביגרדום,(עוליארכיטיפים
מעורפלתנפשיתמציאותושנינו:ז:ום,בהירו:ז:וםבכלהמייצגים,-אלגיים
התייחסותהמתייחסקטןפיוטי-כלדי"עולם"כאןיוצראורלנדופגועה.

הדמויותמוגדר.בלתינותרכשלעצמוהואאשררוחני,למערךמיטונימית
למוות,מועדיםאנשיםשלאוו;;ןנ:ויםשלדמויותהןזהבעולםהפעילות

הללוהדמויותכלמוות.שללמציאותכורחםבעלהצמודיםאנשיםשלאו
השיר.שלהלשוניבמרץהסגנוניתבבואתהאתהמוצאתאקטיביות,מגלות
ציץ,שלבגבעולועצמםמשחיליםקברם,בבורהרובציםהמתים,אפילו

בשדהרוחרחשסמוכים,נרדמיםנחרתקולטיםחולד,שלמחורמשתרבבים
הםהטלפון.חוטעלציפוריםצוויץאובמרחקאובדתרכבתשריקתקרוב,

במשעוללאבןמתכווציםבעירם;שני"'ל'ביקורתואר,שכברכפייוצאים,
 .בהםיבעטואפילואועליהםיישבושהבניםבתקווהבניהםשלהילוכם

ואינםוצפופה"מל~נית"דממהאלאהאטוםבבורשומעיםהםכשאיןגם
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הרי ,) 231 :א(לבטחעליהםהסוגרתלער'נמנעת"בלתיאדמהאלארואים
מדודה:פעילותשלסמריקצבמקיימיםהם

רלם iגהמתיםהמתים  ... "י ...- ' ...-
 .לם iסע~י iוקעת iי ryל

~ו;נןד ח~~ iJנ:ום Qי W ~-ב~ק~;:
לג.ו.ר~ים W ~סם י<;:

 .) 233 :א(

האלתרמני,המת-החישלבבואותיוארהמשכירהםאלהמתיםלכאורה,
ל'שמחתהקרבהבחרתםספקללאטבוע,בכללועוץ'מארץש'שיריםכשם

אינההקרבה-הדירןבראשיתכברהוארהדבר-זאתלמרותעניים'.
מבחינהמאלףרדיקאלית.פרידהשללמסעמוצאנקודתאלאכאןמשמשת

'שיריםעלאלתרמןשלתגובתועלעצמואררלנדשסיפרהסיפורהואזר
לאורלהוציאםובצררןבערכםהודהבשתיקה,בכתב-ידשקראםעוץ',מארץ
לשיריםמסרגלאינועצמוהואכיבהעירומהםהסתייגזאתרעםכספר,
שעהמישהו",ארמשהרבתרכםשמתמי"רקלכתוביכוליםשארתםכאלה,
הראוי"האחרוןהואכןומשרםהמרות",מןקצת"פוחדרקאלתרמן,שהוא,

אתאלתרמןהעלהכןפיעלאףדעת".לחיוויכאלהשיריםלולהראות
הפחדביןהכרחיתואםחוסראיזהבדברהעקרוניתהביקורתיתההסתייגות

נזהר"הייתיאןפסק,באמת","יפים.השיריםשבעיצובה.ליופישבחוריה
כלומר,מדרייק.זהשאיןהיטביודעאתהשבתוכןמשרםמהם.מלהתרגש

 .) s3-s1 :'גכרןאומר',היה"נתן(בתרןלפחד'אמת-מידהאינולעולםשהיופי

ניגודקייםעצמושלוהמתים-החייםשבשיריסברלאמשמע,אלתרמן,
באמתקייםשהמרותהאמיןשלאמשרםהמושלם,לעיצובהחוויהביןמהותי

המרות','של"כנפולמשל.סרצקי·יי·בשיריקייםשהואכשםאלהבשירים
תוךאלספק,ללאוחודרת,צודקתאבחנהלפנינוכאןבר".נגעה"לאאמר,
עוצמתאתרקברמביעהמרותלאחרשהקיוםהאלתרמני,הסמלעומק

שמחוץהמציאותאלכביכולוהגולשתגדותיהעלהערלההקיוםחוויית
התרוקנותעלבעיקרמעידהמתיםעםהקשראררלנדאצלהחיים.לכל

הצער,התשוקות,לגרשימתחתבהםהחבריהריקהחללגילויעלארהחיים
לאאן~חדירתבזיקתכרוןהואהעירור.הקיוםורצוןהסקרנותהשמחה,

הנביאשלבמצברהמשוררמןצבלמשל,"הבקעה",בשירכןחיים.בזיקת
ועצםאבירעל"בןעצמותהמלאהלבקעהמעלאלוהיםבידנישאיחזקאל,

הי~שרתהעצמותאתשיחיהמנתעללאמאור',גדולחיל-דודעלכלה
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הנצחי.מותןאלחייואתשירתוםמנתעלאלאמקבריהן,אותןויעלה
ואחיו.אמואביו,כבעצמותהיינו-ודמ'ו'כב"בשרובעצמותיכירתחילה
יעלהלבסוףורקלכ,ןכוחובויעמודולאלקבורהעפרןלצבורינסהכןאחר
ההיפתחותבפלאגםלהבחיןכןותוךחרשכדבתוךאבקןאתלרכזבידו
"בבריתואילןמכאןהכדאתלשאתעליו .שלוהנשיאהכוחכזימשקלןשל
 :'ר(,!ןתלאאחרוןיום/שעדעפר

ט Q ~~ ד?;:יt:פ.ויום י<;:
tו:ודע.מול 9ז!Q .ת

 .) 153 :א(

אחרת,אי-הוויהאוהוויהלכלגםאלאלמוותבזיקהרקלאהדיווהוא
חיים.ממעיטמחייב,מכבי,דקשרעלתמידמדוברבה.עוסקיםשהשירים

אורלנדמספרבמיוחדאפקטיביתעממיתכמובבלדההצדק.לדיןהזיקהכן
הלחשמשקל(עלאחתאבןעלשישבונשיםשלושגורלועלמתווכחותכיצד

עלהיושבותהנשיםשלושבתיאורתמידהנפתחהרעה,העיןכנגדהעממי
אדםדנההאחתנישא).בעינאשלקהמישלבגורלווהדנותאחתאבן

השנייהלזכות.עצמו)המשוררספק,ללאהוא,(אןמפורשתאינהשזהותו
בלתילזמןלחובהזכותביןדינואתתולההשלישיתואילולחובה,-

למחיצתןהמזדמןהשטן .) 158 :א(עת"בבואויוכרעיישאר"הדיןמוגדר:
שהציעהבאפשרותלבחורממהרהגורל,לאלותהנעשותהנשים,שלוששל

עלהדין"אתותולהכפותיהםאתמעייןהמאזניים,עלעטהואהשלישית.
בלתילזמןהגזרשלומענהמציקההשעיהאגבשמים",וביןארץביןחוט

עת.בואעד-המתוחבחוטכפות(המשורר)האדםמוגבל.
דעת",בלי"מילידאתהחותמתבסלע",אלוהים"ישהגדולהבבלדה
אפילושבפתיחתו,עתיק"'ל'גווילבמחזורהמבניבתפקידהוהמקבילה
מתמחשיםניכתהאוההתגלותבתוךהקיוםוחווייתהאלוהיםהתגלות

הפנימי,האורבעל(אבלהעיוורהגיבורוהרסנית.משוו.;נו.;נתכהתנסות
סלע,לעירבדרכםיוצאיםהשלת,ומניףהאשמחזיקוחבריו,האינטואיציה)

מוחלטתמוסריתאנדרלומוסיההשתררהשלהם,עירםשבצוער,לאחר
שראשוצוקישהמדבר,בלבבשחםהחצובההעירבסלע,עזבה.והאלוהים

הדרןאתמחדשלמצואהצועריםהצעיריםשלושתקיווובההשמימה,מגיע
שלרוחואתלערערשהצליחגדו'ל,'"פחדלקראתםבאבדרןלאלוהים.

הנותריםשנינתקלואחריוהחוטא.העמקאלבחזרהולהבריחוהשלתאוחז
הנותרהצעירהאש.נושאאתהשלופהבחרבושכרתבגדים""חמוץבאיש
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סביבו,שקמהוהנוראההזרהבדממהונוכח,סלעאלדרכואתומצאגישש

ב"נפץלשנייםנבקעהואבצורבטפסומאדם.ריקהמתה,בעירמצויהואכי
שהואסופורואה.וחציועיוורחציומעפיל,וחציונופלחציו-אדירים"

כנףאדוםלנשרדומהסת", wונ;נ"איוםממזרח,באאששלגושעםנפגש

באשועולהמתהפכתעירוצוערכיצדרואהובעודואדרת;להן~תוללביאה
פתאוםשגתאשברכבאותוומציבהלו,שהתגלההאלוהים,ידחוטפתו

ריקנותנתוןהבוערת,במרכבהבה,נישאהואעדייןהזההיוםעדמתחתיו.

יחדגםוהחוטאיםהצדיקים-השארכלו;~תושבהבמציאותמוחלטת,

גווי'ל'."אבןשלזועםהתבניתיבשלדהזהההבלדיתהעלילה ). 11s-111 :א(

בכישלוןבחבןרהחיפושהקושרהאלימינציה,שלהתהליךאותהמנחה
זאת,עםההתגלות.גםתתאפשרהמוחלטתהבדידותבואעםרקובהדחקה.

הרפאים,בעירהמולדתעירשלההמרהושותפןת,חגרןתמכלהפרידה

גיבורלחלקיה.הנפששללהתפוצצותומביאהה"אני"שלמותאתמסכנת
היאלוהניתנתוההתגלותהגווילאבןכמוממשמתוכומתפוצץהשיר

ה~ל(מציאתכתיקוןשנתבקשמהדעת".בלי"מיליןבבחינתכןמשום
אלאבניהוכלצוערשלרקלאכחיסולהתקייםהחטאה)צועראתשעזב

ואנוכי","אנימעתהשהואהמחפש,שלהאינטגראטיביה"אני"שלגם

המשסעכשיגעוןאפוא,כמוה,ההתגלותוהרואה.העיוורוהנופל,המעפיל
אלבידשהורכבכנביאמוצאללאמעתהבונתוןוהגיבורהאישיות,את

הנושאמאדם.ריקבקוסמוסבאינסוף,מרחפתאשמרכבתעלתקיפה

ומחירההאל)שלהגוויל,אבן(שלההתגלותהואהשיריםלשניהמשותף

היאהסמליביטויהאתכאןהמוצאתהנפשיתהמציאותוטירוף.בדידות-

שראהמהראהאןבחיים,שנותראדםשלואימהחסןהיעדר,שלמציאות

היאאבלהדחקה,הסתרה,חיפוי,התובעתשממה,איזובנפשוונתהוותה

והכיסויים.המכלוליםלכלמבעדובוקעתמבצבצת

ואףאותוזיההאלתרמןאשרזו,מציאותשלהאוטוביוגראפישורשה

כתוצאההשיריםאתלכתובאורלנדשלהיכולתאתכ'ש'הבין"עליוהצביע

ר'כשרידלעיניונטבחיםמשפחתובניאתשראהפוגרום,שלשרידמהיותו

דממהלשירלןמותרעלי,ךפסחוהואמוות,נגעתאתה--פוגרומים

הואעוץ'מארץב'שיריםלהיחשף.יכולאינועדיין ,) 82ג:כרןדקה".

הילדמיטתלידאלוהיםעםהמשוררשלמריבהבשירלהרף-רגערקנגלה
מנגיעהנמנעהספרדברשלבעיקרואבל .) 224-223א:זה",ר'ברגעהחולה

ולהיאחזקוראיוומעיניעצמומעינילהסתירוחייבהואעדייןבו.ישירה

המשחקשלהג'סטהחסן;מחוותכנגדו:לושהתקיןההגנהאבזריבכל

הצבעוניותהשפע;ואשלייתהקלות,אשלייתבלשון;המשחקבעיקר-
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המובנות,ובעיקרהווירטואוזי,החרוזהקליל,הריתמוסוהדקורטיביות;
ורגשיתקוגניטיביתמציאותכנגדהגנהכמנגנוןהכרחיותכהשהןהשקיפות

לסממניייעשונאמד,שכבדכפיאלה,כלדעת";בלי"מיליןשלמרוסקת
שלהקיוםטעםעצםאתמגלמיםשהםמשוםהאודלנדיהשירשלהקבע
זהבמובןהם,אודלנדשידיכלשלו.והמרגיעהמייצבהתפקוד-אתהשיר,

אודלנדעוץ'מארץב'שידיםזאת,עםבחשכה.הנשרקיםפזמוניםאחד,או
שלו.הקיוםחווייתשלהאמיתייםלמקורותאי-פעםמשהיהיותרקרוב

להפרידדקלאכאןבאותוהסגנוניותהפדוסודיותהסימבוליות,ההדחקות
מוגןד, ?jמבומגע-עימםמגעלאפשרגםאלאהללוהמקורותלביןבינו
הכרחיים.בידודאמצעיידיעל

ה"גדולה"הסימבוליתהשידהבצדלפתחעתהאודלנדיכולכןמשום
אתהמוצאתכזויותר,"קטנה"אישיתשידהגםדעת"בלי"מיליןשל

(שידיהדמעה""מלחהקובץ,שלה"אחודיים"המדודיםבשלושתביטוייה
שלכמו-רליגיוזייםהתחבטות(שידיואני""אתההנפ'ש'),ת i"בלעלבון,צעד,

בנו).לעומתאבשלהתלבטות(שידיהאבות"ו"כדדןה~ל)עםורבדיםדין
קולמכליותרוחשוףאישיקולהואאלהמדודיםבשיריאודלנדשלקולו

נפגשהישירהווידויאלהבשיריםגםאמנם,כה.עדשלוהליריקהמןשבקע
נשמעיםהשיריםריחוק.פעםמדילרבדיםהמשוויםניגודיים,אלמנטיםעם

מגובשים,כמשליםולעתיםטרום-שידיותכמעטאישיותכאמידותלעתים
למידהשנון.וביסוסמאוזנתצודהבמאזנישנשקלווהתבוננות,חוכמהאמדי
החשיפהשבהםמקומותבאותםמגיעיםהםאפקטיביותשלבמיוחדגבוהה

עוליםוהפתגםהשנינהבאמצעותהעצמיתוההסתרההווידוייתהעצמית
ומסתיימיםבווידויהנפתחיםהאבות","כדדןשידיבמיטבכגוןאח,דבקנה

ובבקשותיואבבאיחולי"לו"השירנפתחכןמחודדת.פתגמיתבפואנטה
תמציתיתבהבעהומסתייםהדןלבנוביחסמציאותיותוהבלתיהנרגשות
להתקייםבכלליוכלווהבןשהאבהמדידה,המפוכחת,המשאלהשלוחריפה

זה:לצדזה

וr.וג?~יr.וזקיןנ:ור~~י wו;נ~לי
~י .g:ק.סך ה~~~נ:יו iא~ר~ה wוו;נ~לי

 .) 217 :א(

כלותבעינייםהדואהבעל-המום,הילדייסודיעלהכמו-סנטימנטאליהשיר
מסתייםכשודה",הולןבו"שהכולהקב"ה,שלה"שלם"עולמואתהולםובלב

בעצמושבוהמוםאתהילדלעיןשיחשוףהנעלם,האלאלחדהבפנייה
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איננוהואשגםהאלוהיםצלםשלהחותםמוטבעבמומודווקאכילוויגלה
אתהמשוררמפתחשבוידעתם",רק"אילוהשיר .) 223 :א(ומושלם""תם

בנובשרשלוהצעיר'הרן"החוםאתלחושכדילאבןליהפךהמשאלההזיית
לגמרי,אחרתבמשאלהמסתייםהקטנים,עקביומקשואתעליולפוששישב
לדעתחייביםבאבניהוהבועטיםבדרןהמעפיליםבראייתה:וממוקדתחדה
השירשלהגיבושכרוןמקרהבכל .) 227 :א(אביכם"היאהרריתאבןכל"כי

ובהשלטתםהמשוררשלוהריאליזםהפיכחוןבהגברתהפתגמיסופולקראת
העצמיים.והרחמיםהמשאלתיתהמחשבהההזיה,הרפויה,הנפשתנועתעל

אירוניים.היפוכיםהשיריםמןבכמהממלאיםמקבילומחזקמגבשתפקיד
דרךהמנועה,החסונה,הדמעהדימויאתהמפתח"נילי",בשירלמשל,כ,ן

ביאליקמשירתלהעלותוהיהיכולשאורלנדהאוךר,מןכביכול,קמצנות,
שנגוזהזו-דמעותשלושרקבחייוחסןהמשוררהדמעה").נטפהר'נטוף
שהוחנקהוזולהיכולאינוהפטיששגםעדשהתאבנהזוודיש,מצער

מלבדה"גברית".ההתגברותמצוותפיעלכלומר,אי'ש',"כדרךוהודחקה
מבצרלעצמולמצואיוכלבהןורקמאומהלונותרלאהללוהדמעות
להורישלו,אללייוכל,לאלבנואפילוומיצר.מצוריוםבבואבולהסתגר
לכולן:נזקקהואמדמעותיו;דמעה

סו;נצוקות,~לסי~רון ל~~
 .י~~ל~ן~גהוא::ו.דסו;ניו

ל~:פות, ה~~לו ה~ו;i~לא~ם
ק~לומוטות~ת ם~ך~~
לו wז;נדו;נעותלוו~~דא
 .י~~~מו~י

 ) 180 :א(

לשירמאודהדרושהבדרןורצינותמשחקמחברתהאירוניתההתנחמות
העודפתהרצינותאלמוצלחתהבלתיהיריטהמפניעליווהמגנההאורלנדי

נפשהשתפכותואירוניה,וידוישלהצירוףמזה.הנבובההקלילותואלמזה
שלהאידיאליה"מתכון"הואציניות,קורטאפילובהשישפתגמית,וחכמה
הנזול.בשלבהאורלנדשירת
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ה

הקובץ ,'ת iב iהא'עירשיריבמיטבגםהמשורראתמנחהדרמהצירוף
כאןשנכללועוץ',מארץל'שירים(בנוסףאררלנדכינסשבררב-המידות;·

שנותמאמצעשכתבהפירטיתהפרוזהקטעיואתשיריואתנוספת)פעם
הגדול,הספרנראהראשונהבסקירההשבעים.שנותלסוףרעדהשישים
איזהעלמברססחיהכאילותמאטיים,למדוריםהפנימיתחלוקתולמרות

נפש,חשבוןקטעישניםבמשךהמשורררשםשברמתמש,ךפירטייומן

מופשטיםבענייניםתרגילי-חגרתשרנות,חברתיותבתופעותהתבוננויות
בתקופה-ידידיםשלופורטרטיםזיכרונות,ומסערת,נרפיםרשמישונים,
מאלתרמןאררלנ,דשלוהאינטלקטואלייםהאמנותייםידידיוהחלוהנדונה
מןלהיפטרקציר,אחרןולמדעןמאיררביץצבילצייררעדגרלדברגולאה

אלשנאסףהזה,הרצףלתוךהמיוחדות.מרתוובנסיבותבדרכואישהעולם,
רחבותשיריותיצירותכמהגםהשתבצומספקת,סלקציהבליאוליהספר
ארהנמסים"הערכים"שיריהשיריםמחזורכגרןתכנון,ועתירותמבנה

"המכשףמעורבת-הז'אנריםהיצירהארהעגל","מעשהחסאטיריתהפואמה
מסוגננתבפרוזההכתובהבלדית,פואמהמעיןשהיאהפרווה",ביתאגדתאר

אלו,יצירותואולםחמאקאמח).(נוסחמחורזתבפרוזהגםאחדיםובחלקים
כאילוהנראההספר,שלהכלליהרושםאתקובעותאינןחשיבותן,בכל

ח"אניעםעצמו,עםהמשוררשלכמר-יומנילמפגשזירהבעיקרשימש
כגברחייואתברחןעצמו,בתרךמתכנסמרכה,נידח,-שלוהפנימי"
הצליחלאשאולימשפחחכאביעודד,אתהחמיץשאוליכמשוררמזדקן,
 .איתןבסיסעלשלוהקטנההמשפחתיתהקהילהבהעמדתגםבמיוחד
הכלוב","שעתהיאאררלנ,דכאןאומרובשירתו,בחייובעולמו,השעה
רמהכאהבה",כברשה,כפח,ד--גלמודים"כולנושבהההסתגרות,שעת

שקוב'ע',מהלביני,שבינימהשעמוק,"מההואלפנינוומתייצבשערלה
מטיםאנו .) 16ב:(כרךבני"אררעייתילאואפילו .<.גר.ידעלא"לעולםראותו
שבריונפץפרוע/רסערים--בוחר"יללבאובאוזנינולקונכיותינו,ארזן

פואטית,מבחינההרגע,מגיעכביכול,זר,ובשעהשם).?'שבלו'ל',אנירתינר'
אלחמעיןרהיקצרג.<קישוטמכלהרחוקהביותר,והפשוטההחשופהלאמירה
מצהיר:המשוררבהם.ולהשקיעעליהםלטרוחחרבהנחשאררלנד

iJ רי:rי!ךtt י-1'יויתQ י רי?נ'צ~$::~ל
ססןו;;ןע.ט,.רי

402 



~ז;יח, iJו;נ~~וגי

סע.ט.וק.לם g- ,קס·ת;ני;!~ו;נ~ל

:g. ינ;ו?:'~~;:א;ת;ןאנ:וי: 

~ןמו,ד

ד:;נ.ים. RנJ~לב wי;
וק.~~ןעא;ת;~'ינ:וי

~מות,לא~ן
:;~חוטנ;ולו~ה ;ש(;!~וק.נ;וסא
 .י~;מ~

ע~י.~צור ,הו:;

~~ץריוק.וgץר;

:;כ~;נר;ךיו~;נר;ר;

כ;ס; iJ~;נל;א

W ו;נQ ,נ;:וה

W ~ tt ,ו;נין

W ~':?~,ד 
ו;ונ;ס. ןי~?:'

 .) 18ב:ר'שירי",

גםכדוגמתה.אחרותשלארהזאתההצהרהשלבכנותהספקלהטילאין
גםאסורזאת,עםהספר.בשירינכרנהלקריאהכהכוונהעליהלוותראין

שהמשורריוכיח,עצמהשלהוצורניסגנוניניתוחאפילוכפשוטה,לקבלה
קסמיפואטי,נו~חגינונישיר,"צעצועי"על-גרפהבהגם-ויתרלא

(המשוררודתיותפירטיותאלרזירתמשקל,שלסינקרפטייםאפקטיםחריזה,
בינייםוקירםומרותחייםלומצררהבצלמו,השיראתהבוראאלכמיןהוא
הגורלהואעקרבים";"אלהיושביחזקאלהנביאהואלמרות;חייםשבין

שרתההואשירועםיחדהשערה;חרטעלהחייםאתהתולהה"שטן",אר
המפגיניםבספר,אחריםשיריםשלניתוחוכר').המורשיתהיגוניםמכרס
שלמאלהיותרהרבהומודעיםבולטיםאמנותייםומשחקתחכוםברובם
שירי")אתר'הזרתיהצורניתהנזירותטענתאתיפריךשציטטנוהקטןהשיר

מנוגדתוהיאכזרלנזירותמסרגלאיננושאררלנדרקלאתוקף.ביתראף
גםבעצםשהואאלאוהעומדים,הקבועיםבגילוייההספרותיתלאישיותו

המושגיתברמהגםכע.תמודעהואכן,עליתרבאמת.בהרוצהאינו
לצורההזיקהמדועבה;לדבוקלעולםירכללאמדועוהמופשטתהמוכללת
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----. 

ביופיהאחיזהויכולתקירם,זיקתבבחינתלגבירהיאולליטושההאמנותית
'עירשלהרליגיוזייםהשיריםמןבאחדחדול.ארהיותשלעניין-הצורני

עלהמפרייסרתארהרגוזותוהמחשבותל ttהעםההתדיינותשידיהאובות',
והביאמזבחבנהולאל ttהאידיאתאתבראלאכיהמשודדמרדההאל,
לדגלומדדךשיחושכדיהתוהו,מתחרשתמפלטשימצאכדיאלאל, ttלקרבן

באותהוחורבן.'מרותבפחדומנוסהלירח,/שמשביןבבלי-אנה,"הגרששת
השיר,שלהחן"'ל'עיטרדיזקוקהואבדיוקטעמיםרמאותםממש,מידה
היא:באשדהאמנותיתהצרדהולקסמיולמשקללחרוז

ז:ר~~י~ה iJ י~~ ?iו~יד WiJץן~גי~ל~ו;גלט י~~ _-
ז;ונו\(ה oוק.ללים P'ז:ר o~וו~הך~לר Roוr.נץןלול.י-ו$~ע o-יר..~;נ?ננ.rן~ל
לי; f iאצוןה,~~ים J?Wז,נה~לן~ל
ז;ובו~ה.ארr.נהות,וק.ל~וקןת o~ו;נ~יאונ:יrו עי:נ~?! י~~ ם(\~נ.rלרק~י

נו\(ה~י~י o~ר~יימר fןסם
 .ןלי iJי d'י d'~ל i ל~~.~;נ
ס iץןמ i~קר;?ןדו;גע.טך~ל~~ים .Pו;גת i~בול~ל .ה~ך~?' ,תי.ע.ן:: 9'.רג iע י~~

W .ליttW ינi סןד.וק.לןןל,ת-~מותו;גר.~עדף-~~ד~לא
 .) s3ב:החומד',י w ~עלר'שיד

מאיריםבעתרבהמטאפיזימעמדהאמנותיתלצורהקובעיםהדברים
אחתרבעונהבעתבהםמוצגתהיאפסיכולוגי.כצורךאליההזיקהאת

הכליהיא .)" ...השירסייגיאלנמלטר'אנימקלטונעידהקוסמוסכתבנית
אר'ל'מהרתליהפךהמציאותיכולהגבולותיובמסגרתשדקה~ם o-דפראר

העקרוניתהאונטולוגיתבמשמעותהלמציאותהןשרב,היא,והכוונהתבונה",
הגבולותוחסרתהנזילהבהווייתהאשדההתנסרתית,הנפשיתלמציאותוהן

"מהרת"לאבהתתגלינהלאצורניסדר'"מעטובליתוהו,דקהיאהברורים
"תבונה".ולא

מופיעיםביותרהחושפנייםהווידוישרגעיכ,ךעלנתפלאאלכךמשרם
משילשבהם-מעטיםלא-שיריםבאותםדווקאהאובות'ב'עיד

אלמנטבתרךאותרמטמיעלפחותארהירמני-הדיררחיהנוסחאתהמשודד
המשובחיםהשיריםמןבכמהניגודו.לביןבינוצורנימשחקהמאפשרנוסף,
שלו,העקרוניהסימברליסטילנוסחזה,לפיארדלנ,דחוזרבספרביותר

 , coח espondancesה-ושיטתההדחקהבעזרתדווקאלהגיעלוהמאפשר
והאפקטיביהתמציתיבשירלמשל,כ,ךביותר.הנרקבותהאישיותלאמידות

"החורבה":מארד
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 .ה~~ ,V~~עוףג~ם Q~.רז:ו

נו~~ה,ה .g:~ז.וךס~בול,ע.לן~~י
ו~הולסשוןלייות ry ~-:ס~יד~י

~בול.ע.ל ת~~~סה .g:~ז.וך י~~

א, g.ry: ~ק.ש Wסן t;1~קיץ,ובק.ר

א, .g:~יכון~יש~םל~דיעודי
ה .g:ז:וך~נו.ארנ:וה~ןאריולכוד

ס~ב~להוא י~~~י
ה. .g:סז.וךן~~י

 .) 173 :ב(

יותרואמינהאמיצהאישיתאמירהליצורהמשוררמצליחאחריםבשירים

לכאורה,אין,ש'ל'אני"!;ותג~יות-סכמניות,אמירותשלם ?j~רבעזרתדווקא
מספרותכפרקהנקרא ,) 2s-2ד :ב(תו"עדב"מאלףלמשל,כ,ןבהן.חלקשום

וכן ;) 2s-2(דמאודואישיתאוניברסאליתאחתובעונהבעתשהיאחוכמה,

המטהמדבריםשבה ,) 129-128 :ב(חרטום"לטי"שלושההמופשטתבבלדה

איומותחתמגלה,מהםאחדוכלואור-היום,המבולהברוש,מןשנכרת

שעליההגלויה,מהותוכיהקדום),המצריהקוסם(המכשף,החרטוםשל

ולהיעשותפיהעלליהפךבעצםיכולהבחגיגיות,ואפילובביטחוןהכריז

בראשלהכותשנועדכמהאוכמיעצמואתהמגדירהמטה,ניגוד-עצמה:

הואשהריקצותיים",האלהקציענילחינם"לאבעצםכינוכחולפוצעו,אדם
בפניהיםאתלבקועלמשללהושיע;גםאלאולפצועלהלוםרקלאיכול

אורולהחיות.לרוותגםאלאלהמיתרקלאיכולהמבולמאויבו.הנסהאדם

אמירהרקלאזובצורהאומרהמשוררעיניים.ולהאירלע.ךוריכולהיום
עלאינטימימשהוגםאלאהמציאותשלדו-הפרצופיאופיהעלכוללת

ושבשירתו.שבוהמתהפ,ךהפרוטיאני,היסודועלשלואופיו

רקכמעטאמיתישירילגיבושמגיעיםלגמריהישיריםהווידוישיריגם
בהםמתאזןעצמיים,ברחמיםכללבדרןהכרוךהווידויי,שהיסודבשעה

שהואואינטלקטואלי,צורנימשחקהמאפשריםאחרים,יסודותידיעל

 :ב(קרוזו"לבין"ביניהשירלמשל,כ,ןוהלאה.העצמייםהרחמיםמן
ומתוחכמת,שנונה(קונסיט)ב"חידה"כאןמשתלבהאישיהווידוי .) 23-21

ה"אני"בין-ניגודיתהשוואהאמנם,-השוואהשלבדרןהמתפתחת

וה"אני"קרוזוזיפו.דניאלשלהכמו-דוקומנטארימסיפורוקרוזולרובינזון

שחישקרוזו,אלאים.בלבנידחאיאלוהוטלוספינתםנטרפהשניהם
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האיאתהפןהנבונהובעשייתוובמרצומנודדלאינעצמונעשהלאנאי
הפיקהואפעיל.אנושיקיוםשלטריטוריאלימרצףחלקנושנת,לארץ

עלחישאינוהגםה"אני",ואילובסביבתו.שלטצי,דצדהיעד,מןתועלת
המאפשרומדחיק,מנודדכלאלמנטלימוהזקוקלעצמו""איהואאי,חוף
ולאנעצמולאשולטאינווהואבדומייה>;<בהסתר,לי" n ~ W "לחיולו

לושמחוצהוהקוף"הנחש"עםלמשחקעצמולסגלהשכילולאבסביבתו,
עדייןומסעד,מרעבמוגןוהואומזוןגגמצאקדוזוכמואםגםושבתוכו.

ולחברתלמולדתואי-פעםלחזרהוהכנותתשוקהבהיעדרממנונבדלהוא
הואמרצון"."נודדנעשההלצון",אוהפליאה"למדנהה"אנ'י,'בני-האדם.

~שןנ"איזהלימחכהואםלשן:;~י,משמעותיש"ואםישוב,לאןיודעאינו
נאמדיםהםזאתועםמאוד;וקשיםחושפנייםחינםהדבריםשיבה.לעת

בשידהמקובלשהיההסוגמןשעשוע(היינו,"מטאפיזי"שעשןג_ושלבהקשר
ג'ון),ודוןגרנגוןהשידת-הי"זהמאהשלהמאניידיסטית-ה"מטאפיזית"

~שןנ.~שןנ,שןנ,שינה,נמליםהמשחקכגרןלשרן,שעשועיגםנושיש
מעשהומוכיח,קדוזודונינזוןהלועזיהשםעםלמשל,מתעמת,המשודד
כגוןמושלמים,ע;נ.רייםו::יןזיםמרכיביולשנילמצואניתןכיוירטואוז,
נקטע:

ו::ידןזר ת$! י~~ י~;:מר~א wו:יד t:~ן~ם
 ,דןזר ?jןדר:;~י~זרן

l ןו;נזרןלי~ג~!,ולן
ןדר:;~י~זרן,~מר

~סז;ול.טערד י~~~ז~ם
ןנרל.ט~סרןיס;נ.ד.ל

 ,לןזרן~ין~ז:רי~יו
W ו~i? דןזר

ונו'~אהןא t:1!1 ~~דע
 ) 22 :ב(

גםהםהדבריםטור,בכלכאןהניכרתהחדזני,השעשןג_והנאתלמרות
שלהמהותיטינהזהוואכןנדצינןתם;טדאגייםאפילובהחלט,רציניים
שעשןג.ן,שמתוןרצינותניותר:האותנטייםבגילוייהאודלנדשלהרצינות
וטדאגיותרצינותהןאלוקליל.~;~זמרניסקשדידיעלנפגעתשאינהטדאגיות
הומורקורטלעצמןמצדפותכשהןאמינותןובמלואבמיטבןהמתגלות

אלוהיםעםהמשודדשלההתדיינותשידימכלסאדקאזם.שמץואפילו
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הדוברמודיעשברבידרחי-לכאררה,שיראותרדווקאהואביותרמשכנע

הוכיחוכברבוודאות,יודעהדובר,הוא,כישלווהנסתרהנעלהלנמען

כשלעצמוראי-קיומוקיים,אינוכללשהנמעןפעמים,ואחתאלףלעצמו

המיסתררין"הםבאמתומביןשמטרידרמהולהבי,ןלהטרידכדיבראיןאף
האישיותבמסקנותארתךולשתף /יוםיוםזאתכללהודיעןשבכורח

איןכיהקובעתהבדיחה, .) 89ב:להודיעך,'שבכרוח?'המיסתרריןשלי"

איגרתו,עלושרבשרבלאללהודיעהצורןרקהוא'ש'מקניט"רמהאל

שבההאמיתיתהדיאלקטיקהאתהחושפתלחלוטין'רציניתבדיחההיא

במקומה,לגמריכאןהיא"מיסתררין"המלהאפילוהרליגיוזי.הכופרנתרן
ארתך?'לשתףואטוםניטראלילשוניבהקשרארתהמשלבשהמשורראף

אחדבקנהלעלותיכולאינולכאורה,אשר,שלי"),האישיותבמסקנות

"מיסתררי"באמת,הואאי-היותרעללאללספוהבלתי-מרפההצורןאיחה.

ישראלעםשלוגורלואופירעלהשיריםמכלהמושג.שלהעמוקבמרבן

המסוגלתהצפרדע,עלה"מדעי"-הבדיחתיהשירהואבמיוחדואמיןמשכנע

הפועלכימיחומראיזהבזכותכנראה-שלהוניתרוניתורבכללעבוד

לאדםגפיה.מאורןויותרפעםשלושיםשלמרחק-שוקיהשריריעל
בכוחלנתרמסוגלהיהלוניתנתחיתהואילוכמובן,זו,תכונהניתנהלא

סגולותאתשירשאחדעםדקקייםמטר.שבעיםשלניתוריםשדיריו
שריריומכוחאלפייםפישעצמו /לחירותמעבדות"ניתוריםוניתרהצפרדע

לגבול"מעברעצמולהעבירוהפליאשניתרלאחרזה,שעםאלאואורכם"; /

אתבוששיתקהכימי,החומרמןגופראתלטהרמסוגלאינוהמסוכן",
{קונסיט>ה"חידה"דו). s{ב:דדו-טבעיבאורחלפסועהפשוט:האנושיההרגל

להגיעקרוזו,ררבינזוןעלבשירכמוכאן,גםלאורלנדמאפשרתהשעשועית

קולואתמכוליותרההולמתהטונאליותואללוהמיוחדתהרצינותאל

שנגזרפרובינציאלי,וירטואוזהמנ~ן.דודאלהפנייהבשיוגםכןהפירטי.
גסים"פלחיםבאוזנישלוהמופלאיםרהאדאג'יוהסקדצואתלהשמיעעליו

ישראליתבעבריתאותו."מעריכים"אינםשבוודאיבבית-לחם,ומיובלים"
שייטושבזר,דהמשוררמפצירמאר,דעדמשועשעתגםאבלוקרה,עדכנית

יששםבנימין.ת J(בגבשאול,החדש,המלךלארמוןויעלהלחםביתאת
הוא,זהמלןאמנם,ניג~ן".בלייכולשאינולפניו,לנגןשראוי--"מלן

יכהוהואכינורך',פלאמולאלכוחויעמוד'ש'לאואפשרמטורף,כנראה,
אלוהים,עtנרשי·חשיגלושישמלןזהוובכלללו.ויתנכלבחניתודודאת

עלורעדהמוותר'פל~ו;נתבאוברואההואמזה.והמתים,המוותרעםמזה,
מעודדכןפיעלאףביותר.מסוכנתהיאבמחיצתוהשהייהכןומשוםזקנר',

אליו:להצטרףדודאתהמשורר
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-לו~דאי--
i)i? ג;ו~ך~של)bפו~. t:t ג;ו~ין)bפו~. 
 .ל~ך(\\~~r:יו;ו~אלא

 .) 134 :ב(

"אנין"בקהלשלושהצורךהאמן,עלסארקאסטיקרמנטבבחינתהםהדברים
וידויגםהםבעתבהעצמית.ושמירהזהירותשיקוליכלעלגוברורגיש
כיאףומעריכים,רגישיםשומעיםאחרהרףבליהמשסרמשורר,שלאישי
לווידויהסארקאזםביןקטלני.לעגשלחניתותפעםמדיברמטיליםהללו

אתלחשוףחייבאותנטיאמןה"קלי'ל':השירשלהרציניתהאמתמסתתרת
יכול"אינושחלהמשרםרקולוהמטורף,המלךעםהמפגשלסכנתעצמו
 .לניגוניומאזיןבלילהתקייםיכולאינושהמנגןכשםניגון"בלי

האופייניבסיסי,ניגודעלהמשובחיםחלקיובכלעומדהאובות''עירספר
עקיבבאורחהמשוררברחותרמחדגיסאהמאוחרת:אררלנדשירתלכלל

פיעלהישראלית.השירהשלהאקסיסטנציאליסטיהנוסחאלשירתולקירוב
רחסיטראטיבייםהנפשייםבכאן-ובעתהבקונקרטי,נאחזחראזהנוסחכללי

ישראלישיריכתובחראלמשל, .םי:נל~;::ואיןהמציאותשהםח"קטנים",
לאמקומםאתימצאושברךך),-3ךך 2 :ב(חורף"של"כינרתעלמשכנע

למועדוןהסמוכהבמסעדההמטוגניםהדגיםריחגםאלאהנוףפרטירק
השולחנותטיפין-טיפין,הניתזהגשםהגדולים",השדיים"בעלתשלחלילה
שווייה",ומפיתכרס-סהרחצי"מזלגרעליהםהרציףעלשנעזבוהלחים
ארונו""ממברכיהחורגרחרמב"םהמיםגליעלהמהלךמנצרתהאישואפילו

הרמקול,מןהבוקעה"חיפרשירת"שלשירםרגםהכינרתלחרףהסמוך iר ?ij;ב
שחרא,ן iלנג'וןשל-עובדתיתמבחינההמוצדקת-אמירתוואפילו
אלה,כלשלחיבורםמישר.'יותר"מפורסםזמננו,שלהנבוכיםמורח
מידתלפיהפרדתן(היינו,הרגישויות""בידוללכנרתושנחגרהנתקללא

השירהאתהאשיםאלירטת.ס.שלחן.הסוגארהחשיבותארח"גרבה"
שללעדיפותהסימןבהיעדרווראהזהמעיןפיצולארבבידולהררמאנטית

מטאפיסימשותףמכנהאיזהלחשוףניסיוןוללאהמטאפיסית),השירה
המובהקיםמסימניההואההטרוגני,ר .g:הו.;נד;ירכיבילכלאחידותהמקנח

בתרכם)(אררלנדדורורבניאלתרמןבשירתשמרדההישראלית,השירהשל
למיכלרלכזהמשותףמכנחולמצואלחפשהמוטבעתנטייתהבגללבדיוק

משורשרעצמולעקוריכולאינואררלנדגיסא,מאידךהאנושיים.הנסירנרת
מטאפיזיים,משותפיםמכניםלמצואהצורךהאסנציאליסטי-הסימברליסטי.

לגביר,חרא,לכאן-ולעתהמתחתארמעלשמעבר,"מקוררת",ארתבניות-על
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"העפראתלמצואכדירקבעפרשחופרכמיעצמומזהההואכןאוכף.צררן
כמהרתבעפרהואמעונייןושרב .) 165 :א(והאפלטוניהאבסולוטיהאחרון",

בהמתחבריםהנחרץ"ר"הדיןוהנשגבוהיפהר"הנפל'ץ''ש'הנפלא"מופשטת,

הערפלמציאותאתלאחוקרהוא .) 33-3ך :ב(דיאלקטיתניגודיםלמסכת
"מיהןתאתאלאהערפלבתרןהקיוםשלהקונקרטיתהתחרשהאתאר

לפני /איןלהיותוהופך /ומתאדההמתפשט"אלוהיםהואשאוליהערפ'ל,'

-ב"פרטים"לאחיזה d(iJכהואלכאורה .) 37 :ב(י'ש'להיותשבשהוא
בזמניותמכירהואעתבאותהאבלנחרט";במחט,הנייר,בפיסת"בבורג,

והאריג /יישרף"העץהרימדרמה.כמעטשקיומםהפרטים,שלובארעיות

שללקונקרטיותמעברשקייםמהורק ) 35 :א(כאבן"יפרלוהחי /ייקרע
אוליהוא-שלהםהמציאותיותשלהמופשטהעיקרוןהיינו,-הפרטים
אלאהטבעשלהמשכראינהשהיאמפנילאמנות"מכוריאררלנדיתקיים.

הסארקאזםבדרןמוסיף,הואכיאףהטב'ע,'"מאחורישהואמהשלתחילתו

שיפעתעלשבתמרנההדומםהטבעשמאחורימהכילו,האופייניתוהנידות

במרובעגזרי-עץ"כמההתמרנה,צריירהשעליוהגסהאריגרקהואגרביו

 .) 92 :ב( 'ש'~~נגריםדבקשלנטפיםעם /רבמצן?ב

אלהמופשט,ואלהקונקרטיאל-הללוהמנוגדותהנטיותבין

לאורןדרכהאתאררלנדשירתמפלסת-רהאקסיסטנציאליהאסנציאלי

ומשונים,שוניםפיתוליםומבצעתלכאןופעםלכאןפעםנוטההאובות,''עיר

פיתולהואבמסלולהכזהמרכזיפיתולהקצרות.בשנילגעתלההמאפשרים
ידיעהעלוהנסמכתר"ניסיר"החומרב"סרדרת"הנאחזתה"מדעית','השידה

בעיקרזרשידהנוטהלכאודה,זמננו.בנותוהכימיההפיסיקהשלפרפרלאדית

כאן.המתוארהדר-קוטביבמעדןרהאקסיסטנציאליסטיה"עכשררי"הקוטבאל
רהסימברליסטיתהדרמאנטיתשהשידה"מודרני','נושאהואהמדעיהנושא

אינפורמטיביות,ראצירנאלירת,שלגררןלשירמחדירהואממנו.הסתייגה

בשפהשימושמחייבוהואבחומדי-הממשי,אותרמאחיזהואעובדתיות.

הפירטי-"המדעי"הז'אנרבה-בעתאבלרבלתי-ריגרשית.טכנית-קדה-ו;נינןחית

המדעיתהלשוןהכאן-והעכשיו;מןמירכיתהתרחקותלמשודדמאפשר

המדעיתוהשאיפההקונקרטי.שלרטרטאליתמיידיתהפשטהמאפשרת

שיבהמאפשרתהמהותיהנרסחאיעיקרועלהמציאותי-המקרילהעמדת

במציאותהמשתמשה"גייס'ט,'אלהתמציתי,אלהקיומימןגליכריש
בהיפוךשאחךיiן,מסריימרת,חומריות-היסטוריותבנסיבותגילוי-פניםלשם

בדדןארהסיבהבדרןאםהנדון,הנגדי,גילוי-הפניםיבראדיאלקטי,
למיסתרדיןהחומדאתלהפוךלאררלנדניתןכןאחרות.בנסיבותהמסובב,

"תהפוכותהזהב,שלהמתכלההיופיהברז'ל,'"כוחמתנגשות:"אסנצירת"של
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הפח,שלוהמקרקשתהמתרברבתהחולשההכספית","תעתועיהכסף",
שהמתכתשעהעלאללהמריאפתאוםהעשויהעופרת,שלהרועץהכובד

פורחות".ולאותיותה~ש"לציפורונהפכתדפוסלאותיותנוצקתהאפורה
בו.המסתתרותהרוחניותבמהויותאלאבחומרמעונייןאינואורלנד
הגסההפשטנותעלסטירהמפתחהוא ) 76-53 :ב(העגל'"מעש-הבפואמח

ישליצורהצליחויצירה""ספרבעזרתאשרהקדמוניים,המקובליםשל
~tברעבונםאותושיטבחומנתעלרקורחב-כרעיים",בשר"עבעגל .ו~ז
באח~.רועהפרהבןמונקעגלזההיהכאילוממ~ח~יה~ןהממנוויעשו
הואאיןהנסומשניטלבו,הגנוזהמיסתוריןאוה"נס"משוםחשובהחומר
חשוביםהעצמים,ה"דברים",מידהבאותהמיותר.מכבי,דתפל,גושאלא
כןבאמצעותם.ליצורשניתןהסימבוליהסדרבשלאלאעצמםבשללא

הדברים""ערןאתכרב-מגלחשוףיכולעם",של"פשוטושברחוב,הירקן
מרכולתו,גביעלהחומות-הגרומותאצבעותיומעבירשהואשעה ) 40 :ב(

נוצההגוזרעינייםבמבטנפשות,דייןשלחומרה"בארשתאותהבוחן
כפותעלהאפלטוני,האבסולוטי,הטהור,הבננותאשכולאתומציגבאווירי

צריכיםהמדינה"פיותטריב~~רים,ה"דברנים,כלאשרהירקן,המאזניים.
לבןאורלנדשלבשירונעשהלדברי'ם',ערן"לשוותכיצדממנוללמוד
אלאהריאליהפרחשלתיאורילשחזורלאשחתרמאלארקה,שלדמותו
 '.ר!מכלהנעדר"זההאבסולוטי,הפרחשלמוסיקאלילגילוי

שירהאורלנדכותבביותרוהפרוזאייםהקריםה"מדעיים"בשיריוגםאכן,
פנימיות,מהויות coח espondancesוה-התחקהבדרןהחושפתסימבוליסטית,

מצליחאינוהישירהיומניהווידויישהתיאורסובטיליים,נפשייםמצבים
הערכים"שירימחזוראתהמסיימתהחלודה",עלב"אלגיהכןלהמחישם.
האובות.'שביעיוביותרהאישיהשיראתיוצרהוא ) 49-4ך :ב(הנמסים"

אתלאזהבספרמחפששהמשוררכןעלמלמדתעצמההכותרתאגב,
הריאליתהעיראתלאבולהחיותמנסההואהכישוף.אתאלאהממש

להגיעניתןשלאהמכושפת,התחתיותעיראתאלאוזמננו,מקומנושל
"כאובוקולותיההאוב,בעלתבעזרתאלא(המתים)שרבניהואלאליה
כשםוהמתגים".המצפצפיםוהידעונים"האובותוכציוציהםקולך'מארץ

שירישלהאיוביהאופיעלרקלארמזהעוץ'מארץ'שיריםשהכותרת
דעת",בלי"מילידועלומים,מיסתורייםכשיריםזהותםעלגםאלאהקובץ

השירילהידרשותעורףוהפנייתהתנכרותכולה-האובות''עירכותרתכן
ולמיידי.למוחשי
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השוואהנקודתלנרמזמנתהאובות'ב'עיוארולנדשלה"מדעית"הזיקה
בשלבנדושההיאאףכידוע,האחרונה,זראלתומן.לשיותשיותרביןנוספת

הפרשנים,זהבענייןדבריםהרחיבורכבוהמדע,לעולםהמאוחרהתפתחותה

הרובדפיתגורס','משפטהמחזהכגרןהמשוררשלמאוחרותביצירותשעסקו

הגדולההפואמהקיץ,''חגיגת-לכולולראשאחים",עשרהב"שיוהמאוחר
מערמתהסנטימנטאלי-הפאורדיהמעשהסיפרואשוהמשורר,שלהאחרונה

תמורותכגרןרקע,תופעותשלמדוקדקיםמדעייםהסבריםעםהרףללאבה
המדעעולםאלשהפנייהבערדכילצייוחשובמבחינתנווכר.'האווירבמזג

בשלבהאחדהדרובניהמשורריםשניאצל-הטבעמדעיאלובייחוד-
כדיבהיש-השישים)(שנותאחדבזמןרבעוןהתפתחותםשלדרמה

והשימושהמדעמושגשלההבנההוילהם,המשותףהמצעעלללמד

ומבליטיםהמשורריםשניאצללחלוטיןהםשוניםברלעשרתשניתןהפירטי

כשפה,ובראשונהבואשהמדעאתהביןאלתומןשביניהם.ההבדליםאת

תיארולצרוךכיומגלה,ארתהברחןהשפה,כאמןשהמשורר,הסרג'ל',"שפת

מילותבערדהמשורר.שפתעלעורןלאיןעדיפההיאובדיהבכלהמציאות

כיחידתו,אתלספולא /בהיאספןלעולם,מנגד /"משחקרתהמשורר

קולעיםהמדעיתהנוסחהשלרהז;כפוההארתשפה",בלעגיארתה /לחקות

לחוקרתגםהנעשותשלה,הנצח""חוקרתאתבדייקנותומנסחיםצלמהאל

רבההשירהמשפתיותרואמינהיציבהמדרייקת,המדעשפתשלהן.הנצח

 /בשיריםהרםמןפחות"לאכמרה.לפחותוהדוהודמלאתגםהיאבעת
האחותהאנושיתשהלשוןמהאתלומרלהםובשכרחםוהקר,'המספרשגבר

עדיפההמיליםשפתשבראחדמכריעתחוםרקקייםומבלבלת.מכחדת

התחוםלאוהואב, wהמחעלברערלההאדםהמדעיים,הסימניםשפתעל

הערכיהשיפוטשלתחומוהמוסרי,התחוםדווקאאלאהפואטיארהאסתטי

הזיקהרקזה,בשלבאלתומןהאמיןכ,ןומשרםלוע;טובביןההבחנהושל

ובלעדיההספרות,שלקיומהעצםאתמצדיקההמוסריהערכילשיפוט

ויהיופורעריקן"כשחרקנעשיתוהיאשבשיריםהיפהשלנגינתומתעוותת

והרחמים"הדין"עיקרישחרתםשיו,העיר.'בנפולזימרהתיבתוכקול /

שלחשבונועלגםולוהטעמים,גיר~ןחשבון"עלגםולובר,טבועאינו

שאינהכשפהמזיק.שיוגםאלארמי~נ;ווגורעשיורקלאהואהחידו'ש,'
הכלחאבדבלב,דתיאורית-הבעתיתאלאאלתומן,סבוערכית-שיפוטית,

הכרהבמקומה.למלוןשבאהזרהיאהמדעיתוהשפההשירה,שפתעל
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לאהשירה.מןהמשוררשללפרידתוורקעאותלמעשה,שימשה,זועמוקה
הגדולההפיוטיצירתשתיתהבפואמההמלאלביטויההגיעההיאבמקרה

המושלמת,הסמליתהשפהשהיאהמדע,שפתמקרה,בכלשכתב.האחרונה
זכותאתהמיליםמשפתסופיתנוטלתהטוטאלית, correspondancesה·שפת

בהכרחהואהמדוייקיםהמדעיםשללתחומםמחוץאשרהעיסוק.בסמלים,
קיץ''חגיגתקוראיאתאלתרמןהזהירכןומשוםומטעה;מטושטשחובבני,
ומשמעויותרמזיםבויחפשולאסימלית,קריאההשיראתיקראושלא

כביכו'ל,'וכוונותמשמעותשלמוגזמת"מידהלוייחסולאובכללנסתרות
כשמש".ברורההחשכהאור.הוא/האוררחוב.הרחובעיר.היא"העירשהרי

הסימבוליסטימדפוס·האםסופיתהשירהאתהעוקרתכזאת,קביעהאבל
הביעה,היאהשירה.עלמוותדיןגזראלתרמן,שלמבחינתוחיתה,שלה,

גםאלאנוספיםשיריםלכתובהמשוררשלאי·היכולתאתרקלאלמעשה,
שכברמהשירים-התנערותולומרשלא-המוחלטתהסתייגותואת

ללאשיריקיוםלהםאיןאשרעניים,'ומ'שמחתבחוץ'מ'כוכביםכתב,
הסמליות.ההשתמעויותשלהמאגיה

 raisonה·מבחינתמשמעותוואתהמדעאתהביןשראינו,כפיאורלנ,ד

d'etre בעצם,אלא,אלתרמןשלמזושונהרקלאשחיתההבנההשירהשל
תמונתאלאשפהבעיקרואיננולגביוהמדע~טךי. ttדיבאורחלהמהופכת
האינסוףמרחקיאוהקוסמיותהערפיליותשלהאדירהמרחב-מציאות

היחסיםמערכתאוקטנה",מערכת·שמש"אלאשאיננוהאטום,חלקישבין
באורחהיוצרות,האמיניותהחומצותושתייםעשריםביןלהפליאהמורכבת

שלתחושהבמשורריוצרתהזאתהתמונההחיים.פעולותכלאתמדהים, "
המוחשלהקיוםעצםהכחשתשלהאין,תוךאלהיסחפותשלאבדן,

ליאיןאן /ים,כרוחבחושבאניאמנםצודק.אינור'דקארטהחושב
מעוררתכןומשום ,) 52ב:החומר,'כיסיעל"שירקיים".שאנימופתטיפת

אפילו"נסיגה",שלומודעתחזקהתנועההמדעאמיתותעלהתהייהבו
שלהרליגיוזיהדו·שיחאלהרגשות,אלנמלט")אניר'לכןהימלטותשל

האסתטיהסדראלובעיקרהבלתי·קיים,אוהקייםה~לעםהמאמין·הכופר
כגודלגודלוגם(ולומסודרקוסמוסגםהמבטיחוהאמנות,השירהשל
"מהות"הקיומיתלחוויהוהמקנהחדר),שלדלת·אמותאומרובעניירדף

בורחהואאןהמדעיהתיאורשלהדיוקשגבאתמכיראורלנדו"תבונה".
 ,) s·ר so :ב("הרצאה"בשירלמשללו,מלגלגדרכו,לפיואפילו,ממנו,
לפעמיםהמסתתרתלגלגנית,בנימהמעורבתבהתפעלותמשחזרהואשבו

והביולוגיתהפיסיקאליתהעולםתמונתאתנאיביות,שלמסיכהמאחורי
בעשר,'בדיוקונגמרהבדיוקבתשעש"החלהבהרצאתוהפרופסורשצייר
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חדשחומרעלדרזין""וזיןשלבקולהמרצה,מספרשבהלנקודהעד

אמרחוקרים,ישמדמעות.להפיקושניתןמאו,דנדירחלבוןזין, iליזששמו
מעמידהדוברילדיהם.מדמעותברירה,בליתזה,חומרהמפיקיםהפרופסור,

דוסטוייבסקישלהידועיםדבריואתבפירושמזכירואינוגמורתםפניכאן

שוויםאינםמלאכיוומערכותוהאלוסדריוהקוסמוסשכלהיל,דדמעותעל

דמעתסוףסוף"מההאירוניתבשאלתואבללהצדיקן;יכוליםואינםבהן

הנטייהמגבלותעלדעתואתבחריפותקובעהואהמדע?"יצרמולילדים
-כןעלנוסףהאדם.שלהאחריםיצריוכלכמו"יצר'שהיאהמדעית,

אורלנדשלמבחינתועומדתאינההמדעיתההפשטה-צוייןכברזאתגם

עימתעולההיאאלאהשירה,שלהסימבוליתההפשטהעםב"תחרות"

עלמוותדיןגזרגוזרתאינהבמדעההתעניינותזובצורהאחד.בקנה

המרתללאוהעשרתההרחבתהאתמאפשרתהיאלהיפ.ראלא,השירה,

היא?'העירליטר~ליותשלמקפיאבעיקרוןהסימבוליסטייםעקרונותיה
שלה,והמדוייקתהצוננתהמודרניותבכלהמדעית,החשיבהאדרבא,עיר').

חדשות,ועוצמתלגיטימיותהשירהשלהסימבוליסטייםלעקרונותמעניקה

אורלנ,דלפיכופר,אינוהמדעמהן.לשלולניסהבחלקו,שהמודרניזם,

נסתרסדררקלאלמציאותהמייחסותהסימברליסטירת,באינטואיציות

במאבקאלולאינטואיציותמסייעהואכןומשרם"מיסתררין",אפילואלא

האקסיסטנציאליסטי,הריאליזםמולאלקיומןזכרתועלאמיתןעלהעמידה

שביןאם iהתמחוסרהמשתמעובאבסורדלפרטיוב~שרקלהכירהנכון
שלבמסגרתהמדעיתהמטאפררהאתאררלנדמנצללמעשה,הללו.הפרטים

הסימברליסטית.השירהשלקיומהזכרתעלנמרץאפרלרגטיויכוח

המאוחרתהיצירהביןלפרידההמוליכהפגישהשלנוספתנקודהקיימת

והסגנונות.הז'אנריםעירובשלהנקודהוהיאאלתרמן,שללזראררלנדשל

מוחלטתהימנעותעלכידוע,אלתרמן,הקפידיצירתושלהמוקדםבחלקה

פיצול,קפדני;ז'אנריפיצולבשירתולקייםכ,ןמשרםנכרן,והיהכזה,מעירוב
עיקריות,חטיבותלשתישלוהשיריהקררפוסבביתורבמיוחדשהתמחש

השירהוחטיבתהלירית-הסימבוליתהשירהחטיבתבזו:זומתערבותשאינן

החל-יצירתושלהמאוחרבחלקההדירנית-האקטראלית.ה"עיתרנאית"

ואוליהיונה'),'עירהקרויהכולל,הספרולא(המחזורהיונה"עירב"שירי

תהליךהסתמן-הנגב")ארץעל"שיריםקי'ץ',?'מריבתלכןקודםעוד

"חומרים",זרימתוהחלההמופרדיםהתחומיםביןהגבוליןטשטוששל

החטיבהמןבעיקרמאסיבי,בשטףכןואחרדקארסמרטיבפיעפרעתחילה
זובצורהאשרהלירית-הסימבולית,החטיבהתוךאלהדיונית-האקטואלית

עצמוהמשוררה"טהררה".אלתרמןשירתחסידישללמגינת-לבם"נמהלה",
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שלפאררדיתבנוסחהכשציין,עצמי,לגלוגשלבנימהזהלתהליךהתייחס
"סגנונותקיץ'):ב'חגיגתהמחבר'עם"ראיון(בפרקספררתי-עיתונאיראיון

שכנרהםזהבצדזה /גיררנ~.מחברנויצירתאת /מרהיבצבעיםבשללרבים
לארהתחייבהז'אנריהעירובכמרבן,~יןרנר.יבהתמדהזהאתרזה /ריבבלי

בהתפוררותהמשוררשלהעמוקהמהכרתואלאכפשוטו,מ"ניר~ן;,דווקא
למצואמוכרחהחיתהזרהתפוררותהשירי.עולמושלהסימבולי""הסדר

הליריהשירהאלגיה,(האורה,ה"גברהים"הז'אנירםבעירובהןביטוייהאת
הפזמון,העיתונאי-האקטואלי,(השירה"נמרכים"בז'אנריםוהסמלי)הריגרשי
ה"גברהרת"הלשונותבעירובוהןמחורזת)שאינהזררגםהחרוזההפרוזה
השבוריםהמקצביםעםהרהוטיםהמקצביםבעימות"נמוכים",לשרןבגינוני

בחריזהוהמבריקהמפתיעהמרדרניסטיהס.רזבערבובהסינקרפטיים,אר

אלתרמן,שלביותרהחשובההמאוחרתהיצירהקיץ,'ב'חגיגתוכר.'בנאלית
לעיקרוןרהפיגרראטיביתהסגנוניתהז'אנרית,התמאטית,הערבוביהנעשתה
זרפרסט-מרדרניסטיתיצירהתוארהובצדקז;ונסה,אנטי-תבניתי>(ארתבניתי

 .תי~~י~~ו;<ירה Q"שלתכונותבעלתחיתהכאילו
הז'אנרית-הסגנרניתההפרדהארהחלוקהטוהרעלשמרלאמעולםאררלנד

בקבציואלתרמן.שלשירתוקובציאתשאיפיינהוהחומרהההקפדהבמידת
וסגנונות,ז'אנריםשלמסריםערבובניכרברוח',ב'אילןהחלשלו,המוקדמים

בהםשרריהיהשהמשוררהמתמידים,והחיפושהמבוכהידיעלהןשנגרם
החלהמוקדמתאלתרמןשירתשלהמושלםהעצמיהביטחון(לערמת

בכ,ן-המשוררשל(המוצדקת)תחושתוידיעלוהןנחרץ'),ב'כרכבים
ז'אנריםשלבמסגרתדווקאביותרהנאיםלהישגיהלעתיםהגיעהששירתו

נציגיבהחדרתהצורןומכאןושיר-הזמר;הפזמוןז'אנריכגרן"בלתי-תקניים"
שאלתרמןדבר,-הרצינייםהלירייםהשירהלקובציגםהללוהז'אנרים

עלאררלנדגםהקפידזאת,עםואופן.פניםבשרםבר"חוטא"היהלא
מעירובבקפדנותונמנעקבוצתו,רבניזמנושלהפואטיקהשלהיסודכללי

נותרזרמבחינההבודדת.השיריתהיצירהמסגרתבתוךוז'אנריםסגנונות

ותלמידיהם.גרלדברגלאהאלתרמן,שלרנסקי,שגדרובתחוםבבירורהוא
עוץ',מארץ'שיריםשלה"אחרריים"במדוריםהחלהמאוחרת,ביצירתואולם
בולטתהיאהאובות'ב'עירלשירתו.גםלחדורהסגנוניתהערבוביההחלה
המקוריתבמהדורהמנחה.לעיקרוןנהפכתשהיאעליהלומרוניתןביותר,

שיריםוצירףשירהבדבריפרוזהקטעיבכרונההמשוררעירבהספרשל
יצירותבספרמצרירתלגמרי.מזהזהשוניםסגנונייםברגיסטריםהכתובים
 :ב(הפרווה"ביתאגדתאר"המכשףהסיפררהפראמהכגרןאחדות,בולטות
"המכשף"וז'אנרים.סגנונותבעירובכאקספרימנטיםלתארןשניתן ,) 151-138
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בדרךכלל,(המבטאריאליסטיתבפרוזהכתובסיפורשלהכלבהמעשההוא
מונולוגיםשלו),לזווית-הראותומכווןהמס~ראתבלעדיבאורחלאכיאם

התודעהאתבלעדיתמבטאים(והםמחורזת-מאקאמתיתבפרוזהכתובים
שלירושליםבמקדשהקרבנותבהקרבתללחוםהיוצאצאןרועההגיבור,של
כוהניםומקהלותכוהניםמפיהמושמעיםחגיגייםושיריםהשני)הביתימי

ומוחהתחתיהחותרת(שהיצירההפולחןאלהרשמיתהגישהאתומבטאים
מנסהאיננווהמשוררמאןסה,ממוזג,רושםליצורנועדלאהצירוףכנגדה).
משתמשהואאדרבא,בזה.זההשוניםוהסגנונותהז'אנריםאתלהבליע

טקסטואליתמציאותיצירתלשם-ניכרתבהצלחה-שביניהםבהבדלים
בכללותה.היצירהשלהסטיריתהמגמהאתהמקדמתמפוצלת,

הבולטביטויהאתמצאהוהז'אנריםהסגנונותעירובשלהתופעהואולם
תל'יוםהארוכהביצירהאלאהאובות'ב'עירלאאורלנדבשירתביותר
השיריםקובץהופעתלפנישנתייםמיוחדכספראורשראתהפאתו',
ביצירתביותרהמקיףהניסיון-עודנהוהיא-וחיתה ) 1976 (הגדול

המציאותעםשיריתלהתמודדותלצאתבכללההישראליתובשירההמשורר
הקיומי-הקולקטיבי,הפן-שלהביותרוהכאובהדרמאטיבפןהישראלית

אלתרמןשלהיונה"עיר"שירימחזוררקונופליהן.ישראלמלחמותסיפור
בעודאמנם,הזה.הסיפורעםההתעמתותברוחבפאתו'תלל'יוםמקביל

אתגםאלאהעצמאותמלחמתכלאתרקלאביצירתולהקיףמנסהאלתרמן
שראשיתההיהודים","מלחמתבשםמכנהשהואזויותר,הארוכההמלחמה

העוליםשלהפיתוחבעיירותרקוסיומה 1947 " 1946השניםשלב'בעליה
מאהבתביצירתומתמקדאורלנדהראשונות,החמישיםבשנותהחדשים
הקרבותיוםהוא , 1967מלחמתימימששתבאחדרקהעמודיםוארבעים
הצמצוםהגולן.רמתבמרומיתל·פאחרמשלטכיבושעלמדםהעקובים

אירועיבמסירתודיוקפירוטרקלאאיפשרהכרונולוגיהשקףשלהרב
מעמיקעיוןועלמפורטעיתונאיתחקירעלמבוססתהיצירה-היום

אמצעיבשפעעימםתיאוריתהתעמתןתגםאלא-העשירהתעודיבחומר
בסגנונותשימושחייבהזוהתעמתותהגותי.וסיכוםמבעתיאור,עיצוב,

העברית.בשירהתקדיםכמדומה,לה,היהשלאבמידהשוניםובז'אנרים
וריאציותעם"בלדהבשםהמקוריתבמהדורתההיצירהאתכינהאורלנד

מושגשלהפתיחותלמרותזו,משנהכותרתאולםקיומיים",נושאיםעל
היצירה;שלוהסגנוניהז'אנויהגיוןןאתנכונהמתאדתאינההווריאציות,

שלהערוצים""שניאתהמסמניםהשיר',ב"פתחהמשודרדברישגםכשם
 ,) 211 :ב(מזההמחבר,שלהתגובותוערוץמזה,העלילתי-הסיפורי,היצירה,
רב-ערוצית,שהיאהיצירה,שלהפנימיהפיצולמפתאתמאודמפשטים
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בהמוצאיםהמסופרעלהמחברתגרנותהןהסיפורי-העלילתיהצדוהן
גם,מהלזה;זהמנוגדיםאףלעתים-אחדיםמבעבערוציביטוייםאת

שלומשרנותשרנותברמותותגרנותמאורעותסיפורימצטרפיםשלאלה
ירסף'לההראשיים,הגיבוריםבשניהואשמקורםהגרתי,'ר'גרבה"הכללה
שלבזההחל-סגנונותבשפענמסריםוהםמחבריהם, iiזבכמויואב,
שלאנרקב,הגרתיויכוחשלבסגנוןרכלההמצריהדיבררי·הישראליהדיווח
תיארלרגיים.ממדיםברחסרים

הסגנונותעירובשלהתופעהאתרבתילהקצנהאפואהביאאררלנד
בשלביההאחריםדורומבניכמהשלביצירתםגםשהתגלתהוהז'אנרים,
וטוש.יונתןשלביצירתואראלתרמןביצירתכגרןהמאוחרים,הישראליים

ייחודיתעצמיתןמןדעןתעצמאותגילהלמדע,הזיקהכבפרשתשרב,ואולם,
הסגנונותעירובתופעתמגלהראלתרמןוטרשביצירתזה.הקצנהבמעשה

ובשירה.המציאותבתפישתהסימבולי""הסדרהתפוררותתודעתאת
תפישתהשבה.לושאיןטראגיכשברזרהתפוררותמוצגתוטרשביצירת

שירתושלהכמו-אלילייםבארכיטיפיםעדיףביטוילמצואשיכלההמציאות,
שברושברר,מפוצלמערןהואבמקומהשנותררמההתרסקה,המוקדמת,

שלכהרריההמתמחשירמירמי·דיבררי·קירמיבנומןכללבדרןהמשוררשררי
לנסרקיכולעדייןהואלפעמיםכיאםנפילה),(כישלון,ר"צל'ע'עליבות

ההוויהמולאלהמעמידיםאידיארלרגיים-חזרניים-כמר·מקראיים,למרומים
בחרשך')."החולניבחזרן(כגרןכרחנית·פאשיסטיתהירראיתאנטיתזההזר

במציאותלמימושוה"חזרן"ביןשנבקעהעצוםבפערהואגםהכיראלתרמן
תה,ובדחק.במריבות /ע~ביםישועהימיטורח,"ימיפררתא,כ"גארלה"
וקרבותתעודותוזיוףותורומחנותפליטיםשלחידלת-תראר'תקופה
עשההואהארצישראלי.הקיץבשמשנצלותפיתרסועיירותעריםבפרברי
שיופייםהא'ש,'ר"עמרדה"צבי"אתלחשוףזה,פערפניעללגשרעצרםמאמץ
ומאמץהמציאות,שלוהעכורההנמוכהלמראית-הפניםמעברהיבסבואורם

רכןמייגג?היסטררירזרפיקרמנטשלמארדארוןברצףבעיקרמגולםזה
אתלשחזרהמנסה"גבוהה','בלויתשירהלעברקצרותבהתפרצויות

בימיאפשריתשתיתההמציאות,שלהאינטגראליתהחזרניתהתפישה
מצרים.'מכרתר'שיריעניים''שמחת

מרכזית,יצירה-היונה"עיר"שירישלבבעייתיותלדירןהמקוםזהלא
בשירתהאמנותיות,סגולותיהברןםדווקאלאראןבחשיבותה,מכריעה
המרכזייםההיבטיםמןכמהובמחקרבביקורתנדרנולאשעדייןאלתרמן,

ברמהפאתו'תל'יוםלביןבינהההבדלאתלצייןעלינוזאת,עםשלה.
אררלנדדוחההאידיארלרגיתברמהכאחת.הפואטיתוברמההאידיארלרגית
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שהכחשהוייתכןלמציאות.החזרןביןהעמוקהפערנדנדהטענהאתלחלוטין
העצמאות,מלחמתאחדינכתבלאפאתו'תלש'ירםבעובדהקשווהזר

ששתמלחמתאחדיאלאב'צלע,'וטרששלושידירהיונה"עיר"שידיכמר
היהלשכוח,לא(ארדלנ,דה"משיחירת"-הא~פודירתהתוצאותבעלתהימים

ישראלאוץלמעןהתנועהשלהיסודכרוזעלהראשוניםהחותמיםמן
במציאותלאמצריקיים,שהואבמידההפער,אלתדמן).שלמיסודוהשלמה

בעל"עכשווי"דודשלורפויהשטחיתבתודעהאלאבתשתיתההלאומית
שלמהפןבפניעומדתזרתודעהואףלקרי-מאודות;אןטובותכוונות

מלחמתתל-פאתו,יוםכמרממאורעותכתוצאהנסתרתחזרניתהתגלות
'יוםבמהלכה.שהושגההשלמהישראלאוץוגאולתבכללההימיםששת

שלמחדשהחיבוראתשתאפשרמנטאלית,מהפכהעללבשובאתל-פאתו'
לערמתהתמידליום"אמת",לערמתל"חזרן'שהתפוקההישראלית,הפסיכה

העכשיו.יום

ביטוילתתאיפראבאלארהז'אנדיתהסגנוניתבערבוביההשימוש
מציאותארתהשלהךאינטגדאציהאתלבצעאלאמפוצלתנפשיתלמציאות
המחודשת.האחדותשל-ובחבליםבצידים-הלידהנוגעעתההעומדת

ומדיברילשלמותמפיצולהמעבדתהליךאתתמחיששה.דאינטגדאציהכדי
הלידהבמאבקהמשתתפיםהשוניםה"כרחרת"שלהנציגיםחייביםלאחדות

כןביצירה.מוחשתוצורניתסגנוניתנוכחותבעלילהיותהמחודשת
ההפשטהסגנוןבמיטבכתרבותמדוממותאודותאלהלצדאלהכאןיימצאו

חיי");בדמיין"שידבדית",ליל"שידהצהריים",אדמתך'שידהסימברליסטית
"שידהאותות",יורש"שידמבוקר',שמתירמיך'שידאלתדמנירת~לדרת
דפרדטז'הקטעיסוף");להשאיוהאם"שידעפר,'לברא"שידדמים",חתן

מאמובנוסח"קרמנ'ט'קטעיחרוזה,ובפרוזהבפרוזהעיתונאייםוראיונות

האספרסו','"דודעליום"ק.דב"שידלמשל,הוא,(כזהמחורזמעדנת
אשדוגילים,בעדיםאלאשטן'בנודיואינםאלוהיםבני"אינםשבניר
הדהודשידיגיבורים);ובעוזמלאהבנפשייתנרהרלקרובןייתבעוברנירם

גבוההדא~תמזרויתהמתוארתבמציאותלהתבונןהמבקשים"פילוסופיים','
רעוד.האדםטבעדנועלארניבדסאלירתהפשטותקוסמיות;גלקסיותשל

ירסף'להשלהפולמוסייםהמונולוגיםעלמקרם,מכלמוטל,ה"עברדה"עיקר
אנושות,פצועים_הצעירים(שניבחזוןהןבעלילהןהמתנהלים-ויואב

הניצחוןיושגהאלה·השיריםבמהלןקצך).זמןתוךימותשבהםוהאחרון
עלהמיוצגת-רהאוניבדסאליתהיהודית-העמוקההתודעהשלהסופי

העכשוויתהתל-אביבית,הרדודה,התודעהעלהגרועירושליםבןיואבידי
עליהוידווחהרוחניתהקרנברסיהאתיעבודשישדו,דהפצועיוסף'ל,ה,של
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תהליךגםלהתחוללצריךאלה,במונולוגיםכאן,אותר.המראייןלמחבר
-ייהפךהמצריהסוגמןהרדודהישראלישהשיחשעההסגנונית,ההלחמה
הגבוההללשון-ירסף'להשלבשיחגםבהמשךאןיואב,שלבפירתחילה

ברגיסטרהמחברשללסגנונוכלומר,רהתיארלרגי;ההיסטררירזרפיהדירןשל
שלו. jהנשג"ההגותי

ניגששהואדרמה,עצמו?עלשנטלהנועזתבמשימהאררלנדהצליחהאם
ובעיקר,גם,אלאסגנוניתמבחינהרקלאאפשריבלתישהיהחיבור,לביצוע

בעינישלפחותבמההו;נבצעהסתייםכןומשרםהגותית-תרבותית,מבחינה
סינתזהבכפייתשמקוררכישלוןאמנותי;כישלוןהואהללוהטוריםכותב

והיאכזאתסינתזהסרבלתשאינהמציאותעלוסגנוניתהגותיתרגשית,

התובעהאידיארלרגי,לצרוסמוייםגלוייםהכשלהובמעשיבסרבנותנענית
אשרהקוהרנטיות,אתבתרנהותגלההפנימייםניגוידהעלשתתגברממנה

מפוצלת,יצירהרקאיננהזרכפייהשלהתוצאהקיומה.אתמניחהצר,הוא,
ברמהאמינותמחוסריארוכיםקטעיםגםאלאהיוצר,כוונתלמרות

ביןבוויכוחלמונולוגיםבמיוחדהיאהכוונהוהלשון.המבעשלהראשונית

פאתו',תל'יוםשלהאידיארלרגיתהתשתיתמבחינתשהם,ויואב,ירסף'לה
הואשבגללהאר-כולוהמבנהעומדשעליההשתייהאבןוהעיקר,הלוז
'יוםשלוהסגנוניהרוחנישהמבנהדעתי,אתמסתיראינניומתרסק.נופל

ביצירה.המצרייםרביםיפיםקטעיםלמרותבר-עמידה,איננופאתו'תל
זה,במרבןרקלא"גדול"הואזרביצירהשהכישלוןלהזכיר,מקרם,מכלכדאי,
קאטאסטררפהשללמדרגההסירם,לקראתמסריימרתבנקודותמגיע,שהוא

בגדולותהלןאררלנדונועז.גדולמעפלשלתוצאהבהיותוגםאלאפואטית,

ולפעמיםעצמו,משלגדולהלפעמיםיש~גדולותלכישלוןאבלבהן,ונכשל
ניצחונותוכמהמכמהיותרהרבהתרבותיתמבחינהוחשובמענייןהוא

לכישלון,שהביאההסינתטי,לכירוןשבפנייהלהזכיר,ראויכן,כמרבקטנות.
ההגותבשירלהשיגניסההואכאמוד,לעצמו.עמוקהנאמנותאררלנדגילה

אררלנדהמדעי.ההגותבשיר-הצלחהביתר-להשיגשניסהמההלאומי

בתרכןלכלוללהרחיבן,אלאקודמותופואטיקהמאמונותלסגתלאביקש

נקודתאלההבקעה,לעברצעדצעדמתקדםהואבערדזהכלניגודיהן.את

כולה.יצירתובתשתיתהמונחתהנפשיתהמרקד

ז

הניסוימןהפיקשאררלנדהעיקריותהתרעלותארהחשוביםההישגיםאחד
שלאפשרויותיהבמימושהשיטתיבתרגולהתגלםפאתו'תל'יוםשל
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אלהמאפשרויותברבותהתנסהכברהמשוררכמובן,הסיפורית.השירה
עלב'שיריםהבלדהנוסחאתהיטבשיכללכברהואהקודמים.בקבציו

סיפורנוסחיתירגלכברהואעוץ';מארץב'שיריםובעיקריונה'ועלעיט
רבבכוחהופיעזהבקובץהאובות.'ב'עירמאקאמתייםוכמופרוזאייםכמו

מכריםדמויותהמעלהזוביןהסיפורית-הזיכרונית,השירהשלהז'אנרגם
הפרקיםמןכמהנכללוכברהספרשלהמקורית(במהדורהשמתווידידים

בילדותשוניםחייםאירועיהמשחזרתזווביןאומר')היה"נתןהמחזורשל
מסעותפרשיות(כגוןהבגרותבימיאומבויאן")"הרבישלהנססיפור(כגון

לאהפעםבאפריקה,הזו;נ~זיבנהרהטביעהמןההינצלותונסופגישות
ועורםנוצץ\קיגיהם'ש'בוהקכושים,שלושהשלבזכותםאלאהצדיקבזכות
 .) 111ב:בקרב".פניהםעםשחהואלוהי-האדםמאפלולית-הערבשחור

הסיפוריתהשירהשלהיצירתיתוהשימושיותהחשיבותלונגלוויותריותר
השירי-הסימבולי,הפאראמטראתלאבדמבליהמהלכת,הכמו-ריאליסטית,

-לואיפשרהזושירההמיטונימית.לפרוזההשירהשביןהגבולקועל
עולםרגילהבלתיבחיוניותלהחיות-"זקן"כמשוררואףבשלכמשורר

המוצאנקודתעצמו,המשוררשלעולמווהיהשחלףחברתי-אנושי-ותרבותי
ההיגדבאסורימרוסנתכזאת,שירהמזה,למעלההארוכה.בדרכושלו

לואיפשרהעובדתיות,עלהמצהירבפרטים,הנאחזהמפוכח,התיאורי
יכולכהעדאשרוהמצוקה,האימהחוויותעםישירמגעהראשונהבפעם

מצאוכבראלוחוויותסמליים.אועקיפיםמבעיםורקאןלהןלתתאורלנד
הופעתןעםאשרעוץ',מארץ'שיריםשלהסמליותבבלדותבולטביטוי
המשוררשלהמוקדמיםבשיריםעליהןשחיפההדקורטיבימבנה-העלנפל

שלהירמנייםהווידויבשיריחלקייםמבעיםמצאוהןהפזמונים).(להוציא
שנכללוהשראהעלהשיריםשלהשקופהבתחפושתהתחפשוהאובות','עיר

בהןלגעתהמשוררהצליחפעםמדיהורגים")."כמנור(במדורזהבקובץ
חלקהיהלאכמעטל"אני"אשרבשיריםדווקאבמיוחדאפקטיביתנגיעה
ובסיטואציה,בזמןמקושריםבלתירמטרנימירתהכללותסיכום,שיריבהם,
סיטראטיביבלתימצבורהמייצר ,) 110-169 :ב("פתר'הקטלוגיהשירכגרן
טעםהמתים,טהרתריחבחרש,ןשנגעגרףרסינקדוכרת:מיטרנימירתשל

מאחור,וצעדיםמלפניםצלשקט,מטורףשלמבטוהמאכלת,שלהחומצה
שלםמכאנימערןשלהמוחלטתהתלות(כלומר,בורג"שלהנסתר"ערכו
עלבעצםדיבר·כאןהמשוררוכר.'הקטן)הבורגשלובתקינותובכוחווכבד

הבאים:בפריטיםהשירנחתםלכןילדותו.מאורעות

מרת.שפוגשילד .•... . ." .. " ... 

 .ל~דוסי ר~'ז'~ W~לי
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ןע.ב. W~ליע.יגי 1ז.ו~ם Wרק,ןע.ב.~לי
ברקת.וק,ח~יט~לי

המוק,דלנקודתמסביבסחורסחווסיבוביבבחינתרקהיוא;השכלאלא
בתעלותהאימהחוויותעלהמפורטיםהסיפוריםגםבה.אמיצהנגיעהללא

עדייואשוכזאת,לנגיעההכנותבבחינתרקהיופאתותלמוצבשלהקשו
הכמו·ויאליסטיהתיאוריהשחזורהכיןכבוכאןכיאםלבוא.חיתהצריכה

השחורבמרכזלגעתלאוולנדניתןשבאמצעותםהתיאורכליאתהמדוייק
שחלפוהעשוריםבשנישנכתבוהעיקריותביצירותיוהנפשיתהווייתושל
בסוףשנכתבואלהובייחודהאובות',ו'עיופאתו'תל'יוםפרסוםמאז
התשעים.שנותובראשיתהשמוניםשנות

לאזומאוחותבתקופהיצירהפיוותעתירתשהיאאוולנ,דשלשירתו
כן(עלבהתפתחותההמוקדמותבתקופותמשחיתהיותר)לא(אםפחות
בכללזרוםממשיכההכתבים),מבחרשלהשלישיבכרןשיעייןמיכליעמוד

מתובליםיומניים·אישייםשיריםהשנים:במהלןלעצמהשפילסההערוצים
רליגיוזיים,דיאלוגשירי"פילוסופיים",הגותשיריובהפשטות;בשנינה

בהקשריםואמניםמשווריםדמויותהמעליםולגלוג,זיכרונותידידות,שירי
ביןהמאבקעלפוליטייםשיריםסימבוליות,בלדותואירוניים,נוסטאלגיים

שיריונופים,מסעשיריישראל,באוץישראלעםגורלועללערביםיהודים
אוולנדלנומעניקהללוהמוכריםמתת-הז'אנריםאחדבכלופזמונים.זמו
בהם.דנושכבומאלהנופליםשאינםומשוכללים,שלמיםשיריםעתהגם
והישגההמשוררביציותהמאוחותהתקופהשלחידושהעיקרזאת,עם

הזיכווניות,הסיפוויות-ההוהוויותהגדולותהשירבחטיבותמתגליםהעיקרי
הןשבהןהבולטותהפרוזה.גבולעלגדולשירימתחתכופותהמפתחות
חלקיהשניעל"קייב"והפואמהאומר'היהנתן-שירים ז'כ'"המחזור

פרקים-פרקיםנכתבאלתומןעלהמחזור ."ב,?יכ\?'כותבר'אני"קייב"-
רקשלםכספוגובשאןואיל,ן 1970בשנתאלתומןשלמפטירתובעיקר

אן , 1985/6ב"היאגם'איגוא'במאסףאורואתה"קייב"הפואמה . 1985ב"
שוק ,"ב,?יכ\?יכותב"אניהפרקבלווייתכלומרהשלמה,בצוותההופיעהלא
ואתהר'קיי'ב'אומר'היה"נתןבין . 1991בשנתאלאלמיצויה,מגיעההיאבו

זיכרונותמסכתלמעשה,-הגדולההירושלמית"ה"מאקאמה ) 1987 "ב(אור
חינהבכלהאחרונה,החבשים'.'סימטת-מחורזתבפרוזהכתובהמקיפה

או iדיו.ךו\,כיt;.ינטמעיןחינהבה,המתחייההחברתי-האנושיהעולםוז;גל.א~ת
ירושלמיןב iמעמעיןחי"נניות·נוסטאלגיות,בינייםנעימותסדרת : iאינטוז;.ןצ
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מחזור-הנדונהבתקופהאורלנדיצירתשלעיקרהטיפולוגי-מוסיקאלי.

בפרקבייחודבה,רקאשרה"אוקראינית",והפואמהאלתרמןעלהשירים

בחוויותהישירהלנגיעהאורלנדהגיעהילדות,עיירת ,ב,?יט?\בהפוגרוםעל

התפתחותהמהלןואתאישיותומבנהאתרבהבמידהשקבעוההרסניות,

בהשקפתהנואשתובאחיזתהלגילוימהדחקההארוכהבדרכהשירתושל

"יופי"ואפילו"תבונה""מהות","סדר',משוות"מתקנות",ובפואטיקהעולם

אלה.כלאתלחלוטיןנעדרתחיתהכאילומלכתחילהשנתגלתהלמציאות,

כיצירותראשונהבקריאהנראים"קייב"ופואו;נתאלתרמןעלהמחזור

הפנייהשלהמשותפיםהמכניםלמרותלגמרימזוזוונבדלותשונות

הגשרוןהמטונימיים,בפרטיםההיאחזותבטון,הפרוזאיותהזיכרון,אל

החייאהאווירה,מסירתאיפיןן,שלכשרוןשהואהוודאי,התיאוריהסיפורי

הואאומר'היהנתן-שירים"כ"זמתח.טעונותסיטואציותשל

במשךאלתרמןנתןשלבמחיצתוהחייםמןורישומיםסקיצותשלסדרה

ליצירותיורבותרמיזותובאורחו,באופיוקוויםסימןןתוךרבות,שנים

בינוהשניםבמשךשנרקםהיחסיםלמערךמעודנותרמיזותוכןהידועות

כרוחם,לפחות,או,כלשונםלהעלותהמחזורמנסהבעיקרהמחבר.לבין

ז'אנר-הז'אנראמרם.-הרו.וו:וכינויוהחכם","נתן-שנתןדברים

וגםושיגרבשיחוהאדםשלריאליסטיתיאורביןבעדינותהנעיםהזיכרונות

מספרותהיטבלנומוכר-מוגזמתבלתיהערצהלביןובכיעורובחולשותיו

טולסטויעלגורקישלזיכרונותיוספרכגוןהאמנותית,הממןאריסטיקה

המונומנטאליהזיכרונותספרשםעל "ה~ t:t"בוזו.ךלילכנותונהוגוצ'כוב.

מסמיךהיהכאילונראהאורלנדג'ונסון'.סמיואל'חיינוזו.ךלג'יימסשל

גיסא,מחדבהקדמה,מעידהואכאשרוכלליו,הז'אנרחוקיעלעצמו

רשןמותעלהנשעניםותיאוריו,ציטוטיושלוהעובדתיותהאותנטיותעל

החגיגייחסועלמצביעהואגיסא,מאידןואילו,המעשה,בשעתשנרשמו

דורשלאותרבותשלנציגאוסמלהיהכאילוהתיאוריםנושאאל

ולממשלפרשבנסותושלו,דרכועל-פישמיםמלכותעולעליו"שקיבל

העצמיםוסמליהדבריםכשערןהמעשה,בביטוייזומלכותשלמשמעותה

ותקוותחייםאיכותכןבשלובטפחועולמו,לתפישתמידהקנימשמשים

אדםביןישיבתןושיכנויחסי-חברהעלחסותןשהרחיבומדי,נאצלותחיים

היעודהולמכסהלקיבולתמעברמראש,באהבהייסוריהםכלוקיבלולחברו

מבטיחאורלנדאחרות,-·במלים .) 14 :ג(לעצמו"דורכלשל-כביכול-

העובדות,במסירתלדייקכנתינתן,אמירותלצטטאמיתי,סיפורלספר

חייםתרבות-אלתרמןנתןשלהדמותבאמצעות-להציגזאתועם

לקתהגםשאםואידיאליסטית,אלטרןאיסטיתאצילית,"גבוהה",וספרות
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בסופרהתנוונה,גםראםבלתי·ריאליסטית,עצמיתתביעהארהגזמהבאיזו
למציאות,המוגזמותהתביעותביןנמנעהבלתיהפערמשרםאולידבר,של
בהלדוןהראוימןרכןת 1;!מרלשמשראויההריהימכבר,שמשהשקעהרכן

בהישותרבותו,דורואלתרמן,עלחוליןשיחתאפילושכןעליה,ולתהות
האובדתהנפשאתמשרבבתוהיאשבת",ערבשל"הלרךנפש"חגיגי";-משהר

רהפלבאי.חשוקיבעולמנו

הרבהקצרהסעררה-ריגרשית,פואמההיאזאת,לערמת ','ב,?י?\?'-בייק"
המשוררתיאררית·אנקדרטאלית.פחותוהרבהאומר'היהמ"נתןיותר
שהלבכאלהמהם-מארדצורביםאישייםזיכרונותרקלאבהמעלה
מהרכגרןמענות,רגשיותסוגיותגםאלא-ולעטלפהלגלותםמסרב
לרוי:יה,ללשונה,לתרבותה,לרוסיה,המשוררשלהבלתי-מרפההזיקהפשר

הנוצרית-הרצחניתהאוקראיניתבהרריהלפניושנתגלתהכפילתמצית-מהותה

למרותהאיומים,הזיכרונותלמרותזר,זיקהמלמדתרמהגדל;שבתוכה
"שיבת-צירן"שלתוקפהעלבה,ובעשייהישראלבארץהנלהבתההתאחזרת

שנותרו,וסביבתו,דורומבניאחריםרביםשלזרגםכמרהמשורר,של
והאהובהוהרוצחת,ההרסניתזרהמולדות','"שתיביןלעדתלוייםכביכול,
רצוןאיזהגםהכול,למרותהמעוררת,והקמה,ה~:ן.גיתרזוהכול,למרות

שאררלנדאחרתנרקבתשאלהלמרחקים.לנדודממנה,להתרחקצררןאר
הזיקהשאלתהיאהילדותשל בי~?\~ימק?,יבהזיכרונותסיפוראגבמעורר
לתרבותוהיידית,ללשונושחרב,היהודילעולםדרדרמבנידניםושלשלו

הציונית-הישראלית,התרבותקמהחורבותיהשעלהיהודית-המזרח-אירופית,
ורתיעהקשרזיקת-מארדהבעייתיתהזיקה-זהלכלומעבדומעל

לאמונההיהודי,האלאלאליו,-מלאהלהשתחררותראי-יכולתוהתנגדות
בלבובבת-אחתשנופצהעדהילדותבימיועמוקהשלמהכהשחיתהבר,

נפשר"עלאלוהיםמלפניבורחעולמו.למנייןה'בן"אפיקורוסשלהשבור
דואההואלררחיהסדקישמביןאשפהשלבחביתמפלטמוצא ,) 222 :ג(
שלהנדותראשואתאביר,שלבגרלגלתרננעץהפורעיםשלהקרדוםאת

שלגופותיהםתחתונבקעותנפחסרתדודותיואתבאש,בוערסבראתדרדר,
צוואריהן:עלתעדמעבידיםכןואחדמעשיהםאתבהןהעושיםהאנסים,

כלברשת".שהביטילד--לבדרחישנשארילד /מרות.שפוגש"ילד
ריגושעמוסותגםאןתיאוריותגלירת,רחבות,באמירותבשירערלהזה

השנונות,הזהירות,המהוקצעות,לאמידותדרמותלאוכללכללורטוריקה,
אלתרמן.נתןשלאמידותיווציטוטיתיאוריוהורכבושמהן

הנדודיםבהבדליםולארבה,עמוקה,היצירותשתיביןהזיקהזאת,עם
ביותר.ל wרהבהמאוחרבשלבהארדלנדשידתשלהמהותמתגלהשביניהן,
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חווייתשלהןביותרהחשוביםבהיבטיםהנוגעתכפולת-פנים,זיקהזוהי

אורלנ.דיצירתשלעיקרהאתהקובעותהשיר,אמנותשלוהןהקיום

שלחדשגיבושמתגלהאוחדשהגישההיצירותבשתימתגלהמחדגיסא
שמכנים(מההסמלשלהעיצובאוהיצירהלמפעלקיימת,כברשחיתהגישה,

Symbol Formation (, במרכזכאחתואסתטיתקוגניטיביתמבחינהשעמדעניין

הספרותיתהקבוצהחבריכלושלאורלנדשלוהפואטיהרוחניעולמם

הבנהגםבהןמתגלהגיסאמאידןהפואטית.דעתועלעמדשבמחיצתם

חלקי,באורחקיימותכברשהיוהבנותשלחדשגיבושמתגלהאוחדשה,

נאבקהאורלנדששירתהמרכזייםהסמליםשלהנפשיוהמקורהתוכןשל

ופיתוחם.עיצובםעל

שהואלהכרהעתהמגיעאורלנדעיצובו,אוהסמלליצירתאשר
חלקשהיהההרחקה,אוההתקהאקטעללוותרחייבאףאויכול

חבריו.מרביתשלמזוגםכמוהסימבוליסטיתמאמנותונפרדבלתי

משמעותייםסמליםליצורעודיכולאיננואףובעצםנדרשאיננוהוא
אובהפשטותאותהוהממיריםהאקסיסטנציאליתהריאליותמןהמנותקים

מןלנבועחייבהסמל~י;.כנציאליות.מהויותהמשקפותדמיוניותבתצורות

במקרהשלה.והמטונימייםהסינקדוכייםהפרטיםבפרטיולהיאחזהמציאות

מסויימיםבחלקיםלפחותההיסטורי,באלתרמןייאסזהואאלתרמןשל

בשחזורעצמואתויממשאותה,והביןהכירשאורלנדכפישבאישיותו,

מדוייקמהימןובציטוטקונקרטיותסיטואציותעשרותשלמפורטסיפורי

המתוארות.בנסיבותאלתרמןמפישהושמעומשפטים,מאותשלוחיוני

ממדים,רחביריאליסטייםמתיאוריםהסמליםייבנוויץ.ט?,יבקייבשלבמקרה

כפיהפוגרוםאירוג:ישלמל.אכמעטזיכרוניומשחזורמטונימיות,עמו~י

ועלאמיתייםנופיםעלידברהמשוררהחמש.בןהילדאותווחווהשראה
יעגןמשפחה,בניהרבהויתאריזכירהואבהם.שאירעואמיתייםאירועים

כמעטאחריותעצמועלייטולמקומות,וציוניבתאריכיםתיאוריהםאת

לתיאוריולהניחמוכןאינוגםאורלנדזאת,עםהתיאור.לדיוקהיסטוריונית

תשתיתמחוסרתכאוטיתמציאותוייצרוהסימבוליתהתבניתמןשיינתקו

כזאתהינתקותוהפשטה.הכללהבאמצעותלהביעהשניתןתבנית-עלאו

לקבלהכלומדלאקסיסטנציאליזם,לשקיעהל"סתגלנות",כנטייהלומובנת

לעצםזדהחינהכזאתשקיעהבלעדית.כמציאותהכאן-והעתהשלכנועה
ובכלותה riהתפתשלשלבבכלשלוהשיראמנותתחתחותרתוהיאמהותו

אתששברה ,בי,?!;\.ץיזוועתאתאפילובהם.מתלבשתשהיאוסגנוןדמות
חסרת-פשר.כאוטיתכמציאותלקבלמוכןהואאיןוהרוחני,הנפשיעולמו

"מהות"אומשמעותבעלתסימבוליתכתבנית-עללהתארגןחייבתהיאגם
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אומר,הוא ,בי~<;ו,?ולחלוטין.שליליתמשמעותזותהיהואפילור'תבונה",
מקרי.ביוגראפיאתראדמת-ה~ל,דת,סתםלי"מלהיותהשניםברצףחדלה

יוכללאכישנוכחאחר .) 197 :ג(כסמ'ל'בעיניונקבעתנחזיתהיאויותריותר

אותה,לעבדעליוכיהביןשלה,האימהזיכרונותאתומלבוממוחולמחוק
אכ~פהיהדותיכל"כאילוומוכללתרוחניתלתבניתהריאליים,פרטיהבכל

בצוואריהנהועדמאזובמשפחתיבישאירעמהכלשמה.אותיותבציר~ף
אבי-לכולראשאבלהיא,ה~ל,ןת~ם-כןאמנםתולה.אניטטייב

הצדק,עיוורוןכלבמיצויים,חייאסונותכלאותי.פקדאשרהרעהיאחטאת.
לפעולטטייביכלהכסמלעצמר.'האסוןהיאטטייב--הגורל.ו;נריכל

היא correspondancesה-שלהסימבוליסטיהמתוןפיעלשירתו.בכלבהסתר

דברבכללפחותכמעט,דברבכלובה,ממנהשאיננובמהלהתגלותיכלה
 .'ב'ייט?\"שרהואמקוםובכלתמידהמשורר,אומרואכן,ואסוני.ל .Pא

"קייב"שבפואמתטטייבפרקבפתחקובעהואימי"כלטטייבכותב"אני
אותםהופכתהדברים,לפנימתחתמסתתרת בי~<;ו,?ומקוםבכל .) 218 (שלו

גםאלאקונסטנצה,אוגלץקישינב,בקייב,רקלאקיימתטטייבלסמליה.
שאורלנדלומר,צורןואיןוחיפה.תל-אביבירושלים,טבריה,גלעדי,בכפר
העולםמלחמתשלבאירופה-ומלחמהאימהשלמקוםבכלבו?,טייבנתקל

מבטיברחובות.והרס סה'('העצמאותמלחמתשלולודברמלההשנייה,
כל--קפואותעינייםנקברו,שטרםחללים--עייםחטטנינפחדים.

מראותהזכרון,וזוועותהמציאותחרדותבערבוביהעיניאתערפלוהעת
המשוררשעתהאלאפאתו.בתלהמוצבבתעלות ,) 80ג:כרן " ..שליטעו;<יעב

מנותקתסימבולית-ערטילאיתטטייב""לכתוביכולואינומוכןאינושוב

אלאדל-הקולמוס,עללהעלותםאי-אפשרשכמעטהריאלייםמהזיכרונות
לעקודבממשותה;להציגהזאתועםבסמליותהטטייבאתלקייםחייבהוא
זאתועםלספראחת;פיוטיתלמהותולהתיכןוהמטונימיההמטאפורהאת

גםזאתועםלהמחישלדמ!.ין;גםזאתועםבדייקנותלתארלשיר;גם
להפשיט.

ובהובאימתה,ביופיההיטבזכורהעיררקשאיננהבקייב,הדיןהוא

אורלנדבפוגרום.ביתםהרסלאחרארעימפלטהילדיעקבמשפחתמצאה
הראליתקייבאתשהפןהסמלניהתהליךעלבפירוטהפואמהבג~ףעומד
לסמל:לגביו

ק~ב.ש~בק~ב.tוכל

~t:ו;וה~ל ~לזW לי. ש.!ו;נ~ם-לי!ש
לה. Wו;נ~נ:וי~ת-ס~.ךץ .ףר~~ו;נ~~ה
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W סלאt:t ו;נ-!~דכקל.ויבאז.ורם:g. לי.~אךדי~'ב
לי.הואז;כיןקוב l נ,tלי.הואו;ניו?גא-ןךדלר'ם t:tן

ח~יג.ו~י.ה ?i י?=?\~זtו.rקולו,ז.ונ:ינ:וי wו;נ~'רנו::;~יל _ו;נרד~יר'ם t:tו
נפטר,שם

-י .די
ן~~ז:ןתות·סגו~ל.~ץמו~יםן~דון~ין-לו~ו;נרו-וקם

לי.חיאק~ב-רוז:ן~הן~לרוז:ן~ה.-~~ונכא~לם~;ננ;ואם
גיךנו=?י~א.ןןעוס Wוpןהלוחות. יר.-?= Wןלוחות

 .ו;נינו~ינו Wו=?י~ו;נינוו;נין
 ) 207 :ג(

מעולםבמציאות,(אשר,אירופהמזרחיהדותאתרקלאקייבמייצגתכך

כלגםאלאהזאת),הפרובוסלאביתהקודשבעירעמוקשורשהכתהלא

המובהקתהאוקראיניותלמרותרוסית;(נשמהו nדוץ<הה ?j"רוזקשהואמה

הגדולה,הערבהאתהמוסקבאית-פטרבורגאית),לרוסיותבניגודק~יבשל

"אגרופיהאתהמודרניסטית,הרוסיתהשירהאתהרוסית,הספרותאת

 :ג(המעיין"פתחלקייב.מנוקזקייב,"הכולהמהפכה".שלהרוחניים

בנתןהצהרתית,פחותהרבהובנוסחהסובטיליותביתרהדין,והוא .) 208

שימששאלתרמןבדורותינו,מופלא?'דורדורונציגרקשאיננואלתרמן,

בגילומההציוניתהתרבותשלנציגהגםאו ) 13ג:ונאמן".אצילטריבוןלו

מתןתוךשלהשמים"מלכות"עולבקבלתהיינוהכמעט-דתי,האידיאליסטי

ומיוחדנדירסוגגםמייצגהואהמלכות.שללמהותהחילוני-מעשיפירוש

השיריתהאישיותאתסמליתמייצגהוא-לכולומעלאנושית,חוכמהשל

השיר.בתשתיתהפועלהמוזייהעיקרוןאתהשירה,רוחואתהיאבאשר

הגדולהעבריהמשוררשלהזההייצוגי-הסמלניהתפקודאתבונהאורלנד

סיטואציהשלבממשותהיאחזותתוך~נכר,פרשנותללאבזהירות,בדורו

שביןחדמשמעייםוהלאקליםהלאהיחסיםובממשותבהשנאמרהואמירה

שהואאלתרמןדמותאתמנ~האינוגםהואעצמו.למח~רלבינו,אלתרמן

אלאבשכרותורקלאאותוומתארואימתנייםלים .Pאאופימקווימע~ב

בחורים""תפארתהפרקלמשל,(ראה,שלוהנוראיםהרשעותברגעיגם

הקשה,הסופריםובקנאתבבוגדנותו ,) 60-57ג:אומר,יהיה"נתןבמחזור

אינוהואזאתעם .) sד 48-שם:עניים","שמחתהפרק(ראהלהמסוגלשהיה

ההסמלה,תמהליךנפרדבלתיחלקשהיאהסובטילית,הרדוקציהמןנרתע

חיכוהתהליךובעצם,לומר;שנהוגכפי"רב-משמעי",הסמלנותראפילו

ההסמלהשהריכזאת;רדוקציהללאקוגניטיבישימושוכלערךכלמחוסר

שלהצורךאתהמגלהנטייהוהמוח,הנפששלאקונומימבצעהיאבעיקרה
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במהלךרחוקהלתחנהאררלנדמגיעאומר'היהב"נתןבחיסכון.הפסיכה
 .פרטיםעםכללשפע,עםתמציתפזרנות,עםחיסכוןללכדהחותר

ב"קייב"גםכמראומר'היהב"נתןהמשתקפיםהסמלייםהתכנים
וגלוייםחשופיםגםשעהבאותהאבלמורכביםכךמשרםהםרב"יק.ט~יב"

המציאותייםה.ךפרנטיםמןשינותקוללאכאןמעוצביםהסלמיםהרי.לעין.
נותריםברבמקרםכאן,גםסמלי,מערךכלכמרהם,תובעיםזאת,עםשלהם.

הכרוךפרשנימאמץהריאליים,הבירגראפייםשורשיהםעםמחובריםהם
נמסיםכשהםהפרטיםנשקפיםשממנהג;בה,נקודתארתהאלבהמראה
מתגייסיםכשאנומשובצים.הםשבתוכןהגדולות,התבניותתוךאלונמזגים
אתהמעמידררייתי, nהתרכני-ההמשותףהמכנהלנרמתגלהכזהלמאמץ

בשתיה.דיאחת.נפשיתקרקעעלשבהן,השוניבכלהגדולות,היצירותשתי
שלהןההיכרשסימןבחייו'מרכזיותבטראומותאררלנדעוסקהיצירות

במפורשנאמרהדברדר-כיוונית.נפשיתמערבולתתנועתיצרושהןהיה
המהותכעצםהמשוררשלבלבונחקקוהפוגרוםזרועותב"קייב-ט~ייב".

תנועהברעוררוהםרב~ל.בעולםהאמוןואיבודהפחדחווייתשלוהישרת
התנועהשלהדינאמירת(בזכותהימלטותבריחה,תנועתעזה,צנטריפרגאלית

הפוגרוםבערדעצמו,להסתירכוחוברשעמדכירוןממררת,ניצלהזאת
אכן,סבר}.בביתהחצרבזרויתשעמדההאשפהבחביתעיניו,לנגדמתרחש
אבלציונית.כדינאמיקהצירן,בכיורןכתנועהגםלפרשהניתןזרתנועה
צנטריפטאליתתנועהמעוררתוהיאקי~ב,בפואמהמתייצבת בי~~.?\לערמת

כוחהגדולכךכדיעדושיבה.התלכדותהיאספות,הימשכות,תנועתעזה,
שאררלנדעדאליה,לחזרהומושכתאהבהמעוררתכ~שרתהסמליתקייבשל

זרסכנהמדגיםהואבכללו.הציונילמפעלשבר,לציונותסכנהבהרואה
זאתרעםריאליים-היסטררייםאנשיםכולם-משפחתובניבתיאורבפירוט

וסופםמקייב,בהתרחקותעמדושלא-עצמוהמשוררשלבבואותגם
מההשאלהמהצגתנרתעאינואףאררלנדבה.שימותומנתעלאליהשחזרו

חובבבחייוהיהואשרבפוגרום,שנרצחמוטל,דרדרשלבגורלוערלההיה
ה"גריים"ושנימזה,הרוסי,למרז'יקאידיאית""סימפטיהובעלמזה,צירן,

שמאארבה,נשארהיההאםארצה,רעולהשורדהיהאםבבטנו.התרוצצו
 .) 211 :ג(לקייב?" ...חוזר"פשוטהיה

כיאףמק?.יב-יק~?.יב,זאתמבחינהעקרוניתשרנהאיננואלתרמןנתן
בהכרח,כרוכהאינהעמוהמתחדשתוהתגרותאליור~\קניתהחוזרתהשיבה
היואלתרמןעםאררלנדשמפגשיספקאיןאדרבה,בשיבת-צירן.דווקאכמרבן,

טראומטיים-הרסנייםואפילוהיום-יוםלשיגרתמעברי?עוגי-~נכחלפעמים
באחדהמקרה.שזימןככלורוממות-רוח}.רעותו?בול.יגםשהיו(כשם
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הלכהחייו,במחירכמעטלאורלנדהדברעלהאלה,משוניםממקרים
באנגליה,מלימודיושובו(לאחרהראשונותבשנות-צעירותוכאשרלמעשה,

(ושמאאלתרמןסירבלו)שאירעהקשהאכזבת-אהביםלאחרגםוכנראה

לעלותהטוב,.רעושלוהמיוסרתהנואשתלהפצרתולהיענותש> wי:וגם
לכאן.אולכאןבהכרעת-גורלשברונובימירוחואתולסמוךלצפתאליו

אומר,'היה"נתןהשיריםבמחזורפרקבאותוכןעלמרמזעצמואורלנד

הטובה.רעלדעת.עצמולאבדכוונהמתון ת!;,!צלמסעואתמתארהואשבו
יועץעצמוולשיםהמאוהב,ידידושלבדיני-נפשומלגעתונזהרפתאםנסוג

פיעלאףזמן,לאחרביותר.בורגישחיהעצמושהואבמקוםבר-סמכא

א~י~התבונת:רעיםבאותההמופרזתזהירותואתהסבירכשאלתרמןכן,
ואורלנדבנחלת-ידידותםלשכוןהשלווהשובחזרהבניסיון,יותרובוגדת

אתלוחבשאניאפשרכיליונדמהישהיום, ... "ביושיערהוסיףאף
אמיתית.רעותשלמוקדגםאפוא,חיתה,אלתדמןשלנוכחותו ...חיי"
מקריןאומר'היה"נתןהמחזוראליו.קירבהשלבפלאנגיעהתחושתושל

אותו,המלאיםורישומי-האופיהאנקדוטאלייםהנופיםלכלמעבראלינו,
הימשכותושלמזה-ואימההרסשלכפילותשהיאהזאת,הכפילותאת

אבלהשטח,לפנימתחתאמנםנר~רות,זהבמחזורגםמזה.-עצומה

הצנטריפוגאליבכיווןפעםהפונותהסהרוריות,התנועותהעוצמת,במלוא

הצנטריפו,ואלי.בבירורןופעם,

שאליהלנקודהאומר'היהוב"נתןב"קייב"להגיעאורלנדיכולכן
המציאותלנוכחפנים-אל-פניםהעמידהנקודתשירתו:כללאורןחתר

גםאןממיתהשות .7ומרתקת;מושכתגםאבלומאיימתמפחידהשות .7כ
האלימותכלגאולתית.גםמסוייםבמובןאבלאסוניתלחיים;מחזירה

והעצבהלהטהס.ךב,בפזמוניהחלבשיריםשהתמחשהרהאמבירואלנטיות
המצגןהמדיוםבאמצעותלחישוףעתהמגיעותהשלושים,שנותשלבעיניים

ב'שיריםשנפתחהתהוםאלהפירהזיכרוני.והסיפורהזיכרוןשלוהמבהיר

לרדתאפילוהמשורריכוללרגעהסלע.לקרקעיתעדעתהנכרהעוץ'מארץ
כלומר,קרקעית;אותהעלעצמוולהעמידבאופלעצמואתלשלשלבו,

מולידזהרגעעצמה.והמאיינתההרסניתהחוויהאלבפועלעצמולהחזיר
כולה:אורלנדבשירתמקבילהשוםאיןשלעוצמתומזעזע,ליריקטע
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~סלוןק,גה-רו~ה
 י~~ג.ולבו~ל~ת
ע.י~יד~~יס~יו

רואותןע.יגיד

·~בונ:וידןזךןת

~ז,נך~גי\?רןף

לי Wיום·~יr,נים
לי Wיום·ןr,נים

לי Wנ;זr,נים
לי W~ין-או~ים

i? לו~יםW לי
לי W םי~~-ל~

דודונ:ויד~~אר

ל!;!יד~ש 9-?=1
זt~ידלת i~ל
זהז;ני

~רןף·;אש~יש

!לדילו;יה

עו~ר~:ו:וע.ר

גי.ירךגווpש

i? שו~רך"זם

~ר 1ק;;~~ית-סע.לז;נין
בו~רךס~?ב
ז:ו:יר.כה~נ;זה

 ) 226 :ג(

נוכח, )'"בטיוטה-טטייבכותבר'אניהזההמדהיםבשירהיטבהמעיין

המשוררחדללאשבנפש,ביותרהאפלהבנקודההנגיעהבעתכאן,שאפילו
שירת(עלהפארודיבנוסחהןהמתגלההצורני·השנינתי,הפואטיהמשחקמן
שקילהבלהטיהןוגוש'ש')אשלפידר'סבןפנימיותבחריזותהןהביניים),ימי

הואהצורנישהמשחקלכןרקלאביותרהביצחתההוכחהזווהירוחריזה;
זהמשחקשבעיקרולכןגםאלאאורלנ,דשלהפיוטיתנשמתושורש
המשורר.שלאישיותוביסודהמונחתהטראגיתהחוויהעםלחלוטיןזהה
אבלחוויה.לאותההנפששלההכרחיתהתשובההואהמשחקידוק,ליתר
ולהגיבמתבנסתתשובההמפוררתלחוויהלהשיבחייבשאולרבדמשום

להישארביכולתואיןגםהיופי,ואלהסדראל"בהימלטות"הכאוסעל
ממהרהואשציטטנו.השירקטעעולהשמהםהתהום,בנבכירבלזמן

לאהנובעתשלו,הפואטיקהשלהמהותילצובכןובעבה-מהםלהתרחק
לכולומעברעדייןראשוני.קיומימצורןאלאבלבדאסתטיותמרגישויות

היפההאישברוח,האילןגםאלאהתהוםילידרקלאלהיותצריךהוא
אתלהזיןהמסוגלתוחברתית,נפשיתבמציאותתחתיוהנטועהחייםועתיר

"כלכיוחושים,נפששכל,שלידיעהיודעהואב"מקום".ולקיימושוישרו
עוברהכלהחלום.גםעובר.שהואטבעו"ה~לכיתחתי";מקופלתהאץר

הואהמקוםמנסם.המקוםכיהמקום.רקכי--בותר.המקוםרק--

 .) 199 :ג(נשארת"האדמהרקיע~ף.והחלוםעו~רה~לאלוהים.גםלפעמים
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