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 )<~ב·פרק-ישראלמרינתשלהמלחמהספדןת

לחזוןתחליפיםאוהאפורים··החייליםדבר ..

היש-המחבריםשליצירתםעלהחזוןהיעדרמשפיעאיך

ב"ערבות-מוסינזוךיגאלשלתגובתו- ?בוהלוקיםואלים

אלנסיגהחיתה ,''שחורשחראאמרמי"מןברגם //הנגב

רגשותפרודיפולחןהדינאמיקח.מןהתעלמות ;העוברההרה

כלשהי.ממשיתלשאיפהלעצבםהיכולתחוסרמולחולפים

ידוברשעודנוספיםומחבריםשמירמשהמצטרפיםאליו

אחרים,שנזחבריםהעובדהראויהלתשומת-לבאבלבחם.

 .חזקהפנימיתומתיחותיותרעצמיתאינדיבידואליותבעלי

ומגיעיםלקראתונוספיםבגשושיםהחזוןהיעדרעלמגיבים

יתכןחזון.תחליפיבשםלכנותשאפשרלמשהובנסיונותיחם

ייסוגוכאלהבסירנותכמהושלאחר ,זמן•ז~אלתגם·שזוהימאד

שאמנםמדאיגיםסמניםגםישהרגילה.המתכונתלפיהםאף

- .יותריפהפעםנתבינוסינזוןגם ,סוףסוףלהם.יארעכך
בסירנותיהם.אחרילעקובשלאסבהשוםכמובךבכךאידאבל

שלביםכ"סולתלראותשאפ·זz,,רממהדוקאונתחיל

 ."סופריםקשת"בקבץ "הפסולת

דוגמהחרא //האפוריםהחילים,,דברחלל,ע.שלשירו

מען-רגשותמידמעלההשירתחליף.שלליצירתומובהקת

 :היינואמצאח,חראהמכריעשבחלקולךברוראחדמצדרבים.
איננה.היאלמעשהאך-לשתהיהמאדרוצההמשורר "

כפרילאהשירבאומשום-כך ,איפוא .אותהממציא,הוא

שלהמלחמה"ספרותבסדרהנישמאמרהואזהמאמר *

בלי :אוהנגבבערבות"הראשוןהמאמר .'/לאישרמדינת

 .עברש ''~ל~:"::נתפרסכ "חזון

כתוצאהאלאומתמידיםעמוקיםנפשייםתהליכיםשלאורגני

שנימצדאבלהשטח.על-פניארעיובסרייהפושיםשל
•. 

שכתברביםכבשירים 'הללשלבשירובכל-זאת ~.ז•חאתה

שאי-אפשרחזקההבעה ,ובזלזללאיןשמתחלפניו,

זוראשונהדו-משמעיתהתר·ז~מותהיום.לסדרעליהלעבור

והשירשלבמהותואנליטיתהתעמקותתוךומתבהרתהולכת

המ-סובבתשעליהםשונים //קפיצים"שניבאמתהחושפת

אחדמצדהקורא.שבהרגשתהכפילותנובעתושמהםתיחרת

קוראשהייתיוהדומיה,הצעקהבידהתנגשותעל iהשיבנוי

לומרשרוציםאנשיםיז~להרגשה :אלמתצעקהבשםלה

מהלחםואיד-ובכוחחרבההרבהלומדיודעיםגםואולי

המרחקעלהשירבנוישניומדצלומר.פוחדיםשהםאולומר

והמוחק ,ובזמןבמקוםהמרחק ,ונערותיוהישראליהחיילביד

מסתברריקם.שתושבהאהבהמפניהפחדכלומר-שבנפש

לנו-הרא·ז~וןהנושאמןומועתקתהולכתהכובדת iשנקומיד

שהיהחוויהעלבנויחראממשיתחוויהעלבנוימשחראיותר
# 
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ליסודרבהבמהירותהוסקהנערותמןוהניתוקהשנישא

 .השירשלהעקרי
ידועבמובןהוא ,הראשוןהבגודחכשלון.גורםוכאן

שהחיילודאימדומה.הואהשניהניגודבר.נדוןועודאמתי

אולשבוע-שבועייםמנערותיומרוחקלהיותיכולהישראלי

להשיבנערהאיזויכולתשלפעמיםודאילחדוש-חושיים.

חיותולכלהפרטי.עסקוכ-מעטזהוכרגעאבלריקם.פניואת

למשורראוספורזהעללכתובבן-אמוץלדןלתתאפשר
• 

נשרםאי-אפשראבל .יותרחזקהבצורהזאתשיניעלירי

לבטאהבא ,''האפוריםהחייליםבר"דאתזהסביבלרכזפנים

דל-גדולה.קולקטיביתחוויהשלברוחכולווכתובהמונים

 ,אפיניתהזאתהחוויהאיד-בכללםהישראלייםחיילים

קילומטריםאלפיאו םינ.,z.ז•שלהענקיהמרחקתחושתאיד

דרליציניאותלאילוהנואשתהכמיההלאואף ,מנערותיהם

תל-אניבלנערותהנואשתהקריאהאתשתצדיקעדינות

בההאהשערילנרפתחנההוי :השיראתחללמסייםבהאשר

זרמעידאמצאהאתקריעלהגנים.כלמנעולילנושברנה

 'ואלגנולדודייבוא :בגסות-מהלהשיבהרצוןמתעורר

כמהוכל ,במקרהבאאינודברשוםאבלהמוח.אתיבלבל

אחריהלעקרבצריך ,אמנותיתמבחינההקריאההיאשריקנית

הסמויתכנהאתזאתבכללדעתכדיפסיכולוגיתמבחינה

אפשרזאתאבלממלאה.שהיאהתפקידטיבואתהעידמן

 .השירבהבעתנוספתהתקדמותאחרירקלעשרתיהיה
הצעקהנושא ,הראשוןלנושאבקשראחרהואהמצב

הגזמותחסרותולא(ההגזמותכללמרותשהוא,האלמת

חשובבגרעיןהללנוגעכאןלעצמו.כשהואאמתי ,)הללאצל

יגאלשרירותי.מקרהמשלכלוםבושאידבאמתואפיני

יכוללאאבלו,במחזההזההגרעיןאתלגרדהחלמוסינזון

מת-שלנוהצברים"שהעובדהאתלציידמאשריותרלעשות

אתמעלההלל .''חוץכלפיתיהםו,zי·רגאתלהביעקשים

גדולים"הדברים ;כמובטריים .תרויגבוהתלדרגההבעיה

נאמנהתמונהנותנים "אנחנוצועקים-צועקים" ;לבנו''מכוח

שוםלמעשהלחםשאידעצומהאנרגיהבעליאנשיםשל

אבלמאד.םיאומללוהםואורגניתממשיתאחיזהנקודת

במא-שהוסברןוזחהדרעיהאתזרבתופעהיכירלאמי

המ-לכשלרבותהשווהכסבהושצוידהנגב''בערנות"עלמר

הואהשיר(שם ''אפורים"במלההשמושגם- ?בארץחברים

המתחחסרוןאתבעצםמאחריומסתיר )''האפוריםהחיליםדבר"

שלהראשוניםספוריושגםבידומע ,איפהשהעדריחו

נקראים )כ''אחשנתבמהמכלנהרנההמוצלחים(מרסינזון

עוסקשהספרלציידהדברבאלכאורח ."כשקאפורים"בשם

בלתי-תפיסהובי·ז~למעשהאבלהרגילים,החייםבתארו

פסיבי,- ''כשק,,אפורשלו.מומואתהמחברשתופסמודעת

אורגנית.השתנותללאלא-חי,

ןמרסינזוגםיכוליםהיוזאתבתופעהבנגעםכאןדוקאאבל

המשמשתהרסניתתופעהאותה !ממשיהישגלהשיגהללרגם
רב-הצלחתנושאלהפוךיכולהחיתהלכשלרןכרוניגורם

כשלעצמוהחזוןשתיעדרמשום !בעצמהנחשנוגעיםבעת

אמיתית-האלההמחבריםשלביותרהגדולההחוויההוא

רב-במתיחותאותושתתארגדולהיצירהומאפשרוטראגית

לידישתביאהיאהיאזויצירה :יתן-על-כןנאמנות.

ההכרחית-הליקוישלהאורגניתהעצמיתהתודעה

הלל,שלבשירוכאןוהנהממנו.ההשתחררותלשם

אנשיםבראיורואההזאת,לתודעתבדרךנמצאשהואכעת

שוםבהלעשרתיכוליםואינםנוראהממתיחותהסרבלים

בשיאכאן,- !ללכתלאןיועדיםשאינםגעגועים !דבר

-צמאשלחסמועלמיםנטפת ,פתאוםמופיע-המתיחות
 ,העיניםאתלאחזהואשתפקידןמידמסתברהנערות.נושא

ככיכולנמצאההנהכאחד.קוראיוועיניהמחברעיניאת

אתהמתארותהראשונותהחזקותהשורותואחרי !תכתובת

 :לפתעקוראהואמוצא,ללאהמתח
יםבאוהעל-כןכישרכן,היפהבראתאנואוהביםהנערות,

אנחנו"."אוהביםאנשיםןכערכיהיפה,אתאנו

שה-תורענהיחי- ?עוזיאומרהיהאיך !טובבוקר

כאלףלהבדיל ,בנערותפתאוםנזכרהלל ...המצבאתצילו

לאחדובנאמנותברצינותהוכיחאשרמשוגעמאותרהבדלות

וכר'לפילוסופיהודוקטור ,לשפותמומחהשהוא /אותובקרש

מעיזיםאיךחמסולצעוקמאתוללכתעמדוכשחלה-וכר'

חמ-אחריוקרא ,רוחחוליבביתכזהתרבותיאדםלהחזיק

 ... ''!קומקוםגםשאנילךדעאבל// :שוגע

שלאסונויאחראחדצעדאפואמתחילהללשלואסרנ

הללכלרם.רצהלא //הנגבנערבות"במוסינזוןמרסינזון.

תחליפיםממציאהואמכךאהוצכתרוצה.שהואמהיועדאינו

לציידצריךלשבחואבללמתיחותו.מדומהןולחפעלובים,

מהזהושלאעמוםבאופןחשהואאףבכך.מסייםשאינו

הרףבלילחפשמוסיףהואהשירובחמשך /לומרשרצה

אחרילעקרבוכדאיכדאיגבית.האורנקודת-האחיזהאחרי

 , :וגורלםהאלההחזוןגשושי

הארהים."הררממשרטרהצפון,מןבלולה,בלילה,

בעמקיהיטביודעהמשוררתנופה.פתאוםמקבלהשיר

וממרחקיהצפוןמןבלילה ,בלילה :לומרמספיקשלא ו.,z.ז·פנ

הא-התחומיתהתחושהאתממצהזהאידשיודעהוא ...הנגב

מנפשוברקעכךומתוך ...הזאתבארץבלילותשישנהמתית

אתהחולפיםהיז.z,.יגרהלביטויילפתעשמעניקהאלוהיםהר

עמוקהרגשותשפעתאותהישנהניהשלמה.משמעותם

מתוך-האלהיםגושמאתפעםכאןשישבמיבלבשהולידה

מושגי-ענקבהמשךפחתולידועודוארצו,נפשושלתוכן

המומנטהזח.במתחמעמדמחזיקאיננוהמשורראבלרצופים.

אחריםלנושאיםובבגוד ,בכלליותרחוזראינוההיסטורי

לשכחהזחנידון-בהגזמתאפילוומפתחםעליהםחוזרשהוא

שהיהושטחיםשניםשללמרחבחלוןשקרעאחריגמורה.

במלי-לאלו,החסריםוהחזוןהעומקאתלשירלהעניקעשוי

ומפסיק.לאחוריונרתעהוא-ממשבחוויותאלאצרת

ברתיעתשמסתיים ,ממשיתנקודת-אחיזהלעברניששגשו

בעתמכן,לאחרמעטותשורותבא ,הראשונהמןעלובה

 :המשוררשאומר
מולדת.אלללחוםהיינודםעובדיכי

הגבהים·ז~אתמתבררשובאבלבבת-אחתירהשעולהשוב

 (נשימותיואתממשקולטיםואנולנשום,למיז~רררקיז~ההאלה
 : "ביר"מסובחזרהיורדכשהואוהמבוהלותהקצרות

מולדת

 .)כמובן ,הנערותאהבת(לאהבתכן".קראשםזה

שמולדתהדעהמקננתעודהכרתולסף .מתנצלהלל

הואמדעתשלאחטא.כמעט ,פרימיטיבימשהוזהוסתם

בדרךאומר ,אניבעצם.התנוךלכןשלאלהצטדקמוכרח

 ...מולדתעלבדברינתכוונתיתל-אביבותנערלאהבת /להל
זוהינערותאהבתאבל ,נפלאדברהיאנערותאהבת
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לומראמנםהיאאולתמולדת.זוהיומולדתנערותאהבת

משותפיםלדימוייםנרחבכרישהדברים.ביןקשרשאיד

להוכיחגםכול·יפסיכואנליטישבתרחאלאעודולאבשירה

אהבתעלשתיהןמבוססותהנערותואהבתהמולדתשאהבת

האדםגם- 1בכךמהאזהמין.יצרעלתאם.ואהבתהאם,

האדםכ''ואעפי ~משותףמאבשניהםנולדוגס,במשלוהקוף,

ובנפש'בגוףמשותפים,ממקורותקוף.הואוהקוףאדםאוה

מתבססאחרי-כןלזהותםבסירןשכלשוניםדבריםצומחים

נפשותשלרניתודפסאודו-מ ,חולנית ,סטאטיתתפיסהעל
• 

שלרלי~תעלולהשיטומטענםאתלפרוקאותםונופחבינציה

 "החיליםדבר"אתהללתרגםכךהגדול.לנמליגיעובטרם

כיסופיאתכבשקודםשבשירכשם ,תל-אביבנערותלאהבת

הרריאתרואותשעיניובעתכפר-סבא,בכביששלויםהמרחב

מהותומעצםשהואדברבמרכזכ"עיהעמידו- )!(מואב

צד.

עצמיתזורהצנותהאזה,פנימיסמבטיוןשלטיבומה

-?האלההמחבריםשלהיצירהמאמציאתלאלהשמהקטלנית

ארתההבנתאבלהדברים.בהמשךברריתעודבכללוזהדבר

פתחנה ,הוי :שירואתחללמסייםבהש '',נואשת/קריאה

מוכיחה-הגניםכלמנעולילנרשברנההאהבה,שערילנו

ברורעכשו .חללוהפנימייםהמעצוריםקיוםאתנעיד Jעי

שערי--האמנותית.ריקנותהאףעלעמוקתוכןישזושלקריאה

בפניסגוריםמתבאםיהגנ,יומנעולוליםנעבאמתהאהבה

ואפילוהנערות.אצלנמצאאינוהמפתחאבלוחבריו.הלל

 ,בתל-אביבתונעראלפיסללבןאתקוניםוחבריוהללהיואם

לפניהםנפתחיםחיולא-בכןיצליחושלאסבהכלואיד

הואהמנעולהגנים.מנעולינשבריםוהיולאבההאהשערי

ועמוקפנימימאמץורקותנאים,חנוךפריעמוק,ופנימי

והוא .אותרישבור-םיהתנאהשתנותתוך-כדישיברא

יירצחועודצעיריםותכשרובכמהרקאהיהשאלהיישכר.

הישראלית.ציהינבוהפרתרבות י''עאזעד

שאוהביםנצורהנערהלאהובהואשחולנירכשםפורחות.

שישפ"אע-נערהשאוהביםבצורהאםלאהובאואם

הואחולניכן-משותפיםלדימוייםוחיובינרחבכרכאמוד

 ,תל-אניבנערותאהבתעםבכללההמולדתאהבתאתלזהות

מאד.יפיםהםהדבריםששניפ"אע

ומתבררתהולכתמתוכודוקא !הזההזהריבאבכדילאאבל

המדומההטדאגדיהמאחוריהמסתתרתהאמתיתחטראגדיה

חסרהמורדתוחבררו.להללהסרותנערותלאהנערות.של

בפניהםחסוםארצייםוהסטררייםערכיםשלשלםעולם !להם

שהםפעםכלאבניםבהםשזורקפנימיסמבטיוןמידי''ע

עלוקופאיםמתיאשים ,כמוסינזון ,רביםאליו.לגשתמנסים

עזי-נפש ,אחרים .בקשואשראתכברומצאכאלועמדם

זורהצגאבלליפים.תחםיומוצאגששלממשיכים ,כהלליותר'

רמודב .שהפרן-ללשוןתיהםשורגאתלתרגםאותםמכריחהפנימית

\. 


