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רחוקהאחות

הראשונההמודרניסטיתהמשוררת-דורמירי

ויצירהחייםמעגליא.

ויחיאלפנינה .להוריהנולדה 1 ,) 1945-1911 (דורמירילימים .הילפריןמרים

אחיההולדתלאחרכשנה-שנתיים .העבריגן-הילדיםמחלוצי •הילפרין

לשםבוורשה,עליהעברוהראשונותשנותיהוטוש).יונתן(הואאוריאל

 •הילפריןויחיאלתרמןאליצחקכדוגמתמובהקיםחינוךאנשימרוסיההגיעו
שהוטלוהעברי,החינוךעלהחמורותההגבלותמפנימחסהלמצואכדי

הקיםבוורשה . 1905שלהנפלמהפכתלאחרשבאוהריאקציהבשנותברוסיה

שלהראשוןגלגולוגננות,להכשרתוסמינרעבריגן-ילדיםהמשפחהאבי

בתל-אביב.הילפריןבני-הזוגלימיםשהקימולגננות","בית-המדרש

עלבארץהתערתההיאאךתשע,כבתמיריחיתהארצה,המשפחהבעלות

היחידההשפהחיתהה"ספרדית")הארצישראלית,(בהגייההעבריתנקלה.

לספסלחבריהכעלקשיםקליטהחבליעליהעברולאכךומשוםהוריה,בבית

מיריהשפה.ידיעתבלאוהמהפכההמלחמהכפליטיארצהשבאוהלימודים,

 •אזלמדו(שבהבתל-אביבהרצליהבגימנסיההןבלימודיה'חילעשתה
והן ,)ב"ילכיתהועדה'כיתהלמןבאירופה,הנהוגההחינוךכבשיטת

בחיפושיוהערים,שתיביןהאבשלנדודיועקבבירושלים.העבריתבגימנסיה

בוועדמוניטיןאזלהםיצאו(שכברכישוריואתההולםפרנסהמקוראחר

מירילמדהשוב :לתל-אביבהמשפחהחזרהארץ-ישראל),שלהחינוך

שלבספררכברמצרייםהילפרין-רררמיריעלהידועיםהבירגראפייםהנתוניםמןרבים

שאלוניםעלכידוע(המבוססקרסל 'גשלבלקסיקוןכילצייןראוי .) 1989 (פורת 'י
לערמת . 1911בשנתנולדהדורשמירינרשם,ולשאריהם)לסופריםשנשלחואישיים,

עמ'שם,(פורת, 1910ילידתהיאכינרשםוטרש,שלארטרבירגראפיתברשימהזאת,

 .) 350 'עמ ,] 1986 [וטרש(ראה:המכתביםכרךבסוףגםנרשםכך .) 7הערה , 399
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גאולה.למסחרלבית-הספרעברהלימודיהסוףולקראתהרצליה,בגימנסיה

העבריתעלשהשתלטובשנתיים-שלוש,ממנהבוגרותבנותלמדובכיתתה

מחנכתלימיםהיא(אף 1908ילידת •למשלווידית,רבקהכמו •במאוחר

 . 1921בשנתארצהשעלתהוסופרת),

שיריהאתלחברכשהחלה •הילפריןמיריחיתהבלבדשש-עשרהכבת

מבאזנייםתחילהלפרסמם,החלהאףהיאשנתיים-שלושמקץהראשונים.

 :ערך-עצמההכרתועלתעודהעלהעידוצעדיהכבתובים.ואחר-כך(השבועון)
היותובים, h:כמשקל-נגדנוסדאךשדההסופרים,אגודתשלבטאונהעורכי

נאלצווהםומתחיליםותיקיםמשורריםשלפרי-עטםבשירים,מוצפים

לפרסםהואאףשהחל •הילפרין(אוריאללשולחיהםרביםכתבי-ידלהחדיר

כתוביםדלתותעללסירוגיןלהתדפקהוכרחשירתו,ניצניאתעתבאותה

הםאףכתובים,עורכיושלונסקי.שטיינמן 2בחיוב).נענהתמידולאמואזניים,

שלשבשיריהחשו,כילהניחומותרלעיתונם,החומרבבחירתראשהקלולא

רוחמנשבתאליהם)ששלחההראשוןהשירעלחתמהזה(בשםהלפרןמרים

שיריםהמהפכניים.במנשריהםוהערבהשכםהטיפושלהלדוקרובהחדשה,

משוררתשלכפרי-עטההעורכיםאתהסתם,מןהרשימו,אלהובוטחיםעדים

צעדיהאתהעושהדביוטנטית,נערהשלכיצירות-בוסרולאובוגרת,בשלה

הראשונים.

ששיריהןמשוררותאותןמביןהראשונהחיתההילפריןמירי :זאתואף

לעצמאות.המאבקדורוכבתהארץכבתונשמעהשנראתהכבתובים,נדפסו

בלב,דבכעשורממנהבוגרתשחיתהפתח-תקווה,המושבהבתדאב,אסתר

בגימנדיסטיתבגינוניה.והןבסגנונההן-הקודםהדורכבתלעומתהנראתה

י'לימיםשיבץכךשבשלואפשרנכר,נאבקשלגרגירדבקלאהתל-אביבית

ואהרןגלאיבנימיןבשירתעיוניוביןשירתהעלהחטופהרשימתואתזמורה

עורכיהבעיניוזוהתהבני-דורה,אתהקדימהשהמשוררתלכךאותאמיר,

 4בארץ"."דורכבתושושביניה

אוריאלשלמשיריושירלפרסםשלאאולפרסםאםכתוכיםעורכישלהתלבטותםעל 2

98356א(גנזים,לכורמןושטיינמןונסקימשלמכתב.ראההילפרין הכושלנסיובוועל ,)-

וכן ) 90198(גנזים,שטיינכרג 'ליוטוששלמנתכוראהאזניים, roמדבריולהדפיס

 .)-9499א(גנזים,ויסלבסקילצ'מנתכו

 . 301-300עמ' ,)ט"שת(זמורה 3

המשוררות .צעירכגילאליההונאהאך •כארץאמנםנולדהלאהילפרין-דורמירי 4

אתקיבלוגםאלאממנה,בוגרותרקלאהיוכבתוכיםמשיריהןאזשפרסמוהאחרות

כשלכעבריתלידיעתהגיעוהןיחד.גםהשפותכשתיאוכרוסית,אוביידישחינוכן
ואב,אסתראלישבע, .רחלכבתוכיםהילפרין-דורלמיריקדמו .חייהןשלמאוחר
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שיריםחינםמהםאחדיםאךמעטים,שיריםפרסמההילפריןמירי

משוררותנשיםדאז.הנשיםבשירתכמקובלשלאורבי-יומרה,רחבי-יריעה

אתלפרסםאמנםהחלוואלישבע,רחלכדוגמתרבות,בשניםממנהבוגרות

כתבההראשוניםשיריה(אתלפניהאחדותשניםהעבריתבעיתונותשיריהן

שכןהשראה,ומקודאתגרלגביההיוולאהןאךתדפ"ו),בשנתהילפריןמידי

רביםמטעמיםוזאתכלל,לההתאימהלאשידתןשלוהקומההדוחנמיכות

לבליבאלהאלההאחוזים-ופואטייםאידיאולוגייםפסיכולוגיים,-

בסגנוןהקצרצרהליריהשירעלבעיקרהנתבססהקודמותיהשידתהפרד.

(המזכירהאחמאטובהאנהשלוהמרומזת,האינטדוודטיתה"נשית",שירתה

החוויותאתהלוכדזהוהאישי,הפיוטיהסקיצות",ו"פנקסה"יומן"נוסחאת

מזה.ליותרשאפההילפריןמיריפרספקטיבה).כמבליבחטף,

שזכוהמשודדותמןלאחתאףדמתהשלאה"אזדחי",המחנהבתהנערה

אואליהןלהידמותביקשהלאוגם sמרים"','בנות"מקהלתלכינויביאליקמפי

בשירומתריסהקנטרנית"דווקא"עמדתכמתוךבחרהיבקהלןלהימנות

שלוה"גבריים"האקסטדוודטיםהזרמיםשעקבותהארוך,המודדניסטי

כיכאףממנועולים-והפוטוריזםהאקספרסיוניזם-המודרניתהאמנות

פן.אלכסנדרשלונסקי.אברהםשלכבשירתםומובהקתבוטהכהבצודהלא

הפואמטיהז'אנראלאלמי).וליונהטלפיוגבריאלהצעיד,אלתדמןנתן

שנתפרסמוהאחרונים,שיריהבשניבמיוחדהילפדיןמידיחתרההארוך

 :המעטיםשידיהכיןוהבשליםהמודרנייםכמדומהשהםכבתובים,
אתהמתארתטורים,ושלושיםכמאהבתפואמה- 6(תרפ"ח)"נפתולים"א.

פסיכולוגיסטינושאהמתבגרת,הצעירהשלבחייההשודדובוהוהתוהו

"בילדונג"כשיריוהשלושיםהעשריםשנותשלהעבריתבשירהבלתי-שגור

קונקרטיים,אירועיםשלתיאוריםלדובהכילוצע~ריםעבדיםמשורדיםשל

כללבנמצאאינםאלה"נכבדים".לאומייםלמסריםומפתןסףששימשו

 ;ולוקאליים)לאומייםסימניםכלהנטולים •הילפדיןמירישלבשיריה
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יוכבדכבתוכיםמשיריהלפרסםהתחילהאתהיחד ;פינקרפלדאנדהבת-חמה,

האלההמשוררותקבוצתבתוךטוביה.ושרהגולדברגלאהבאואחריה ;בת-מרים

ה"ילידיים".ובמנהגיהבחזותה-בשונותהמיריהתבלטה

בראשיתהעבריתהשירהבזירתשהופיעההמשוררות,קבוצתאתביאליקכינהכך 5

קסז).עמ'א,שבעל-פה,(דבריםרחלעלבמספרהעשרים,שנות

 10תר"ץ'בניסןי"ב(קע"ג-קע"ד),כג-כדרביעית,שנה:כתוכים,לראשונההתפרסם 6

 . 1930באפריל
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וחידתי,סעודשיד-(תדפ"ט)י"ארטילריה"האדוןהמרדרניסטיהשירב.

שלהמוקדמתשידתואתוהריתמייםיקאליים bהלקממאפייניובכמההמזכיר

להלן).כך(רעלוטרששלשחורהחופהמשידיאחדיםואתשלרנסקי

-1936בנסעהבטרםערדנפסקההלפדיןמידישלהפירטיתכתיבתה

ימים.באותםרביםארצישראלייםצעיריםשלכמנהגםבפאדיס,ללימודים

הזואולוגבעלה,לימיםהלימודים,לספסלחברהעםללימודיםיצאההיא

מרצהרבותשנים.והיההזואולוגיהלקסיקוןאת-1943בשהוציאדור,מנחם

בערדהמיוחלהדוקטורבתוארבפאדיסזכהדוד(מנחםברלבזהבמכללת

התהליךמןהדרךבאמצענואשל"התדקטד",הואאףשיצאהילפרין.אוריאל

מידיהדידהלאדב,ענייןגילתהשבהםהזואולוגיה,לימודיבצד sהמייגע).

לפילולוגיהיתדהחיבהנודעה(במשפחתההבלשנותמלימודיעצמהאת

הסופרבמחיצתהילפדין.יחיאלהמשפחה,אבישלעבודתובעקבותשמית,

אורנןעוזיהבלשנים-מירישלמאחיהשניים :גרדדרןש"להמקראופרשן

האקדמי).התמחותםלתחוםהלשוןחקראתכידוע,לימים,עשר-ויןוצבי

חיות,עלסיפוריםלכתיבתמידיפנתה , 1938שנתבראשיתארצה,שרבהעם

התמחותהבתחוםשקנתההידעואתהיצירתיכשדרנהאתשילבהשבהם

כךאחדודקעוזי,הקטןאחיהלמעןבתחילהנועדואלהסיפוריםהאקדמי.

עולם,שלביברובספרמרתהלאחדיצאו(אלהלילדיםדבברפרסומםלשם

בדש,א"לעםביחדלפרסם,דודמידיהספיקההקצרים,חייהבימיתש"ח).

 .)ג"שת(החיעולםהפרפרלאדיהספדאתגם

"ביתשלשעריואתהילפדיןפנינהלפניפתחהמשפחה,ידיד •שרפמןג'

לעתיםאזהשתתפההקיצוניות,הררריזירניסטירתדעותיהלמדדתוהאם,דבר",

היולילדיםדוברדברששערילומדצדיךאיןהפועלים.בעיתוןמזומנות

"מחנהאישעםבדית-נישואיןשכדתהדוד,מידיהבת,לפניגםפתוחים

שהותראת(שהאריךוטרשכתב , 1939בינואר 29מיוםבמכתבהפועלים".

בדוארקיבלכי ,) 1939בספטמברהשנייההעולםמלחמתפרוץעדבפאדיס

דבריהבעיניוחןמצארמכלויותרהמשפחה,על-ידי.ש"נכבש"גלירןדבראת
 9מירי.של

של:נישואיהימיםהאריכולאלאחותווטרשיונתןביןהאידילייםהיחסים

 14 •תר"ץבאדרי"ד ,)א"ק-א"ע(כ-נארביעית,שכה •:כתוכיםלראשונההתפרסםך

 .ראשוןנדפסיותרהמאוחרהשיר . 1930במארס
עמ' ,) 1986 [(וטוש 1938ביולי 24מיוםמפאריס,הילפריןאוריאלשלמכתבוראה 8

 .) 43עמ'(שם, 1939בינואר 31מיוםמכתבוגסראה .) 29

 . 41עמ' ,) 1986 (רטףשראה 9
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לניןנינהחמורלקרעגרמההפוליטית,להשקפהיריבדור,למנחםמירי
נטוואמו(הואהמשפחתיתנאידיאולוגיהנגידתהעללהסלחשלאאחיה,

ככלהמיליטאנטיותעמדותיהםאתוהקצינוהז'אנוטינסקאית,הציונותלצד

ניסתה,שמיריהעובדה,לאורבמיוחדוהחריףהתחדדהמצבהזמן).שנקף

שלוהשקפתודרכוקביעתעלבמאבקאתולהתחרותמפאריס,שונהלאחר

שלמותהערבאפילונתאחהלאזהקרעלצדה.הצעירהאחאתולהטותעוזי,

וטושכתבכךעלהריונה.נזמןרופאיהרשלנותנשל ' 1945בשנתדורמירי

 :האחרוניםנימיהאחותואתלנקרהסכיםשלאלאחרלאהובתו,באיגרת

הרידברשלשלאמתוורקלךאגידמהיודעאינינאמתאחותיונעניין

יותרואוליארוכה,גםלמדיקשהוהמלחמהבמלחמה.העומדאישאני

משלהטבעלהישוהמלחמהמלשעבר.לעתידהיאארוכהויותרקשה

נהגיםוהרבההרבהישזוובמלחמה .מלחמהחוקימשלה,וחוקים

ליאין-בנפשואויבייכלפיי).כימצדי,(לאבנפשאינהעוליםשהם

נינתהרהרויאניוגםלסלוח.פירושואין'כדבריך'ולהביןבשבילם.לב

אבלבמצבו.נעלהלגניבעיקרה,תיאובייקטיבחמלה,שלהרהורים

 10כיום.גםואויב,ליהואזר

הפוליטיים-הקיצונייםלרעיונותיווטושיונתןשלקנאותוגברהכךכדיעד

למרותה"שנעה".נימיגיסובניתלנקרסירבאףשהוא-והאנטי-דתיים

מוכןהיהלאיוצרת,כאישיותוהןכאדםהןאחותו,אתמאודשהעריך

המשפחהבעקרונות"נגידתה"עקבאתה,להתראותאפילואו ,אתהלהתפייס

בתודעתושזוההנ"יישונ",פלגאותושלהאידיאולוגיתדרכואל " 1-;ו"עריקת

האויב".כ"מחנה

מרים"בנות"מקהלתרקעעלדורמיריב.

רחבביקורתילעיוןמוקדשתיעשההעבריתהנשיםשירתזכתהלאחרונה

מירישלמקומה .) 1991(מירון'חורגותאחיות-מייסדותאמהותנמסה

נשנותשיריהאתשכתנהלמרותוזאתזה,מעיוןמהמשוםנפקדדור

מקרימקוריוזהעבריתהנשיםשירתהפכהשבהןשניםבאותןהעשרים,

שירתאתלשבץמבקשיםזהבסעיףשיונאוהדבריםבת-קיימא.לתופעה

שירתשלההיסטורינרצףבתקופתה,חריגמקרהאמנםהמהווהדור,מירי

 . 88 'עמשם, 10
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התיזהנבנתהשעליהןהיסודמהנחרתכמהעללחלוקואףהעברית,הנשים

התופעה.שלראשיתהעלמירון ' 1שלהכוללנית

* 
ונעלתאלתרמןנתןשלגילוכתשחיתהדרר,-מירי-הילפריןכיונאמר,נקדים

בקיאותוכמכמניה,העבריתנשפהמרשימהבקיאותגילתהלשלו,דרמהרקע

אף-על-וווכפרוזה,נשירהוהעיונית,הנלטריסטיתכנתינתההיטבהניכרת

וסינית,ואללמדניתמלשרןוהשיטתיתהעקביתהתנזרותהלעיןבולטתיפי-כן

ולאיכרונהומתוךמרצוןהתנזרותלפנינוינרי .העכרכאוצרותהעשירה

כתרבותורוויהשקריהארצהשנאההמשוררת,רחלשלכזרמאונס,התנזרות

וכתרבותה.כעבריתאלמנטריתידיעהכלאאךהרוסית,

חיתהשעבורםהמשוררים,ראשוניעםנמנתההתל-אביביתהצעירה

רנהנתחבנושנהוטבעית,חיהשפהאםכי ,"ה"ספרשפתלאהעבריתהשפה

נתןעםלמדהשנההרצליה,כגימנסיההחוץ-ספרותיות.חוויותיהםאתחור

רהדריכרם"מליצי",ממבעלהתנזרמתלמידיהםהמוריםדרשויאלתרמן

הנמלצתהשפה .נמרץכדיוקכוונותיהםאתהתואמתברורה,נשפהלנחור

שלסגנונםרעםהגלותעםהארץכניאצלזוהתהפסוקיםנשכריוהמשובצת

ללשוןדמתהאכןהילפריןמירישללשונההמדרש".ר"נית"העיירה"סופרי

.זזזית,טוריםכבתובים,שפורסמושירים(אותםאלתרמןשלהראשוניםשיריו

יהילפריןלביתהאחיםכמריאלתרמןנתןשכן ;הראשון)נספררכונסוושלא

הראשונהשפתרחיתהשהעבריתחדש,לדורהשתייכוומירי,אוריאל

ספסליאתהואאףשחבששלרנסקי,עםלהסכיםנטרהללווהטבעית.

וכמקומרתהמליצהכמאמרוושדינרלפניהם,כעשורהרצליההגימנסיה

זההיההעברית.נשירהקודמיושלוהמאוננתהמכרכרתהלשוןנגדאחרים

מחזיקי"נגדחדשה,כמולדתהנאחזיםצעירים,מהפכניםשלמאבקם

לארץ-ישראל.הגלות"קלקלותאתה"גררריםנושנות",

מערכהאלרסיניתמלשרןהמודרנהמשוררישלהמכוונתהתנזרותםעל

המיוחדותהדרכיםרעלרחל,שללהתנזרותהכללדרמהשאינהומרובדת,

הלשוןשלאפשרויותיהנקשתלהשתמשזאתככלנחרוכאשרנקטר,שארתן

כהרחבהכתבתיהעכר,אוצרותנכרכרהטעונהרהרנ-ררנדית,העשירה

השאר,נין .) 1989 (המודרניזםבדאיאלתדמןשידתהניגון:חוזרנספריעוד

בסיוןכ"גנקפא],לא(כתובים,מהךאחתועלביקורת,רשימותגםכתבההילפריןמירי 11

"קרבןהמוקדםבשירופאראפרזהכעיןהילפריןאוריאלערך ,) 1930ביוני 19 ;ץ"תר

 .) 1934 ( "מנחה
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 :הבאההטענהברהרעלתה

ואוצרותהמקררותלשרןמניצוליחסיתהתנזרותשלזרתופעהגם

האופייני"רזון"לדרמהאינההיא .עירןהצריכהתופעההיאהעבד

לאידיארלרגיהמאונסההתנזרותאתשעשתהלמשל,רחל,לשידת

אלתדמןשלהתנזרותווהישירות.הפשטותבזכותהמדברתפואטית,

חוסרמתוךארהמקררות,לשרןשלבידיעתהחסךמתוךלאנובעת

אלנקשרתאלאהבין-טקסטואלית,הלשוןשלביתרונותיההתמצאות

שלגילויכלנגדחוצץלצאתהמודרנהסרפדישלהמוצהרתמגמתם

כיערד,]יצרייך ... [בלשוןאםרבמרטיביקה,בתימאטיקהאםכבילות,

מעקרונותשכמהוביאליק,יל"גנוסחהלאומית,העבריתהשידהאת

שכה(זרדמהבידהשלושיםבשנותשלטרעדייןשלההפואטיקה

הציבהלפעמיםכיעדהקדומים,העברייםלטקסטיםברמיזותהרבתה

מכולהמודרנהמשודריפסלופסוקים),שברישלפסיפסקוראיהלפני

"יל"גיזם",המזלזלבכינויחסידיה,ואתארתהלכנרתה,ונהגרוכול,

 12כלח.עליואבדשכבדותפל,עבשלקלאסיציזםאות

סתירותדנתנפתלת,באדגרמנטאציהכיאףדומים,ובניסוחיםדרמהבנימוק

אתלתרץבבראו ,) 1991יכמירוןהנ"לבמסתרהמבקרנאחזרמעקשים,

לדבריו,נכתבה,רחלשירתהעברית.הנשיםשירתשלהמאוחדתהופעתה

אלרסיבי-טקסטראלי"רובדלחלוטיןכמעטחסדהדלה,כמעט"פשוטה,בלשון

ולא"בין-טקסטואלי",לומדכמדרמההתכוון[הכותב ) 16עמ'(שם,

בערדוהיגיון],משמערתכלדבריוחסדיםכןלאשאם"טקסטואלי",

דב-רובדי,'מערבה'מבעלהציגהשירש"עלקבעההביאליקאיתשהפואטיקה

בקיפוחהנשיםבמעמד"חסך"כללתלותאיןלדבריו, .) 88עמ'(שם,עשיר"

בתופעהלהתהדרדווקאששרהעורכיםשכן ,) 55עמ'(שם,מכורןכוחני

אתאמנםשפרסםיהשמרןרזנוקלזאת,(רעםנשים""שידתששמהזרינדידה

כעררךהארוכיםעבודתוימיבכלפרסםלאי-1920ברחלשלהראשוןשידה

וסגנונופוגלדודזההיהמשודרת).שלפרי-עטהאחד,שידלאאףהשילוח

לשרןשכןהעברית,הנשיםלשידתהדרךאתהמבקרלדעתשסללוה"דזה",

ואולם .) 91עמ'(שם,ל~סיבי" 15ההעיבוימןמרביתבמידה"התנזרהשידתו

 ,) 100עמ'(שם,פוגל"שלכזהועקרונימכרוןהיהלארחלשידישל"הרזון

עמ'(שם,נרדמה"למדרגתה'פשטרת'"בהעלאתצררךלהשהיהלמרותוזאת

100-99 (. 

 . 183-156 'עמ ,) 1989 (שמיר 12
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סילרגיזםאלאשאינהוהנחרצת,החד-משמעיתלמסקנהמירוןהגיעמכאן

הרימהלאבשירה,ביאליק','נוסחשלוההשפעההכרח"במרכזכימוטעה,

המנוטרלטקסטכתבהאילורכי ,) 48עמ'(שם,ראשה"אתמשוררתאשהאף

בכתב-עתכזהטקסטלפרסםאופןבשרםיכולהחיתה"לאהעברמאוצרות

במשךאשהבידיכתובאחדעברישיראףפורסםלאכךמשרם ] ... [עברי

שלהגדולהשמשרבזרוחהעברית,הספרות'תחית'שלשנותיהכשלרשים

יסודותעל-ועובדתיתלוגית-בנריזהטיעון .) 85עמ'(שם,ביאליק"ח"נ

אףיבעיקרןשגרירתאינןהטיעוןשבבסיסההנחותאמנם, :ומסופקיםרעועים

ללשוןרחלשללגישתהביאליקשלגישתושבין(ההבדליםמכברזהידועות

אשמורות),שלוששבידאלישלבספררמפורטלתיאורמכברזהזכרהתנ"ך

להערכתישגרירתהללוההנחותגביעלשנבנוהספקרלאטיבירתהמסקנותאך

לאשנתייםבןשתינוקמשל,דרךלהסיק,ניתןהן"היגיון"אותרלפימיסודן.
(והריהטריגונומטריהבכלליבקישאינומשרםהבגרות,לבחינותלגשתירכל

גםהואר"תקף""נכרן"נתרןכלשלאיודע,הלוגיקהתורתאתלמדשלאמיגם

היפותזה).העלאתבעתרלרראנטי

שהתקשרמשרםלאאךביאליק,בדורמשוררותנשיםהיולאאכן,

משרםלאאףביאליק.ח"נשלרהאלרסיביהמערבהנוסחועםלהתמודד

בסימןלכאורהשעמדוהעבריים,בכתבי-העת"רזה"שירלפרסםשהתקשר

הסיבהוהמרובדת.הדשנההביאליקאית,הפואטיקהשלהמוחלטתההגמוניה

לאביאליק""דורבנותשלחינוכן :יותרהרבהובסיסיתפשוטהחיתה

פנולאהןוממילאהעברית,בשפהאלמנטאריתלשליטהכללהכשירן

ובפיסול,בציורהיצירתילכשרונןפורקןמצאר(הללובעבריתיוצרתלכתיבה

אתרכשוהדורבנותוברוסית).ביידישבכתיבהרכןובמשחק,במחולבנגינה,

הבודדתוהדוגמהחייהן'שליותרמאוחרבשלבהעבריתבשפהידיעותיהן

משחרתורניחינוךשקיבלהמליטא,הרבבתבארון'דבררההסופרתשל

 13הכלל.עלהמלמדהכללמןיוצאבבחינתהיאילדותה,

אריידישלמדרהןאבאשבביתמשרםעברית,ידעולאביאליק""דורנשרת

מכתביםביאליקכתבלסבריחד).גםהשפותשתיאת(ותכופותרוסית

שאלההיא ) 54עמ' ,) 1991 [(מירוןהשירה"אלשפנתהרבבתנמצאה"לאמדוע 13
בונים(מאימתיוההסתברותההיגיוןבכלליבהתחשבלהישאל,כללראויהשאינה

העשוריםשני"במשךשם,מירוןכדבריאכן,ומיוחד).יחידמקרהעל-סמךתיאוריה

כישידגיש,גםהיהראויאךעבריות","משכילותנערותנמצאוהמאה"שלהראשונים

ורקהמתוקן","החדרספסליאתלפקודהחלואךשזהילדות,אלההיוהמאהבתחילת
ממש.שלידיעהכדיבעבריתידיעתןהבשילהוהמהפכההמלחמהבשנות
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אידה(ולאהובתוביידישכתבאחותווליהודיתאשתולמאניהאךבעברית,

שיטותעל 14בדוסית).כתבהישן.הנוסחמןישראל""בתחיתהשלאיאן.

בינןהמשוועהשוויוןאיועל •בנות-דודובקרבגםשדווחוהלקויותהחינוך

בשנתשנשאברבדיםמפורשותביאליקקבלהגברי,המיןבניאחיהן.לבין

 :חדשותחינוךשיטותונתבססשכבדלאחד , 191 7

מחוץנשארהעםחציהזכרים.אתדקמחנכיםשהיו]היא, ... [הקלקלה

היוהנכריותהנשיםאם .מסוכןואסוןפליליעווןהיהזה .חינוךלכל

והיונכריותלנשיםלנוהיואנונשינוהנהונחמיה,עזראבימילמכשול

 1sבנינו.בחינוךלמכשוללנו

לעיוותתקנהבאההמתוקן"החרד"שלייסודועםהעשרים,המאהסףעלדק

היוההשכלהתקופתבראשיתגםישראל"."בנותשלבחינוכןזהמתמשך

 •יוצא-דופןלחינוךשזכו ,ומיוחסותעשירותלמשפחותבנותושםפהאמנם
 •"לשדשלותלמידתואחייניתו ,) 1871-1 790 (מודפודגורחלכדוגמת
בת ,) 1848-1803 (ליכדואביגילאו •הזמןבדוחשידי-הזדמנותשחיברה

עבדי-אנגלימילוןשחיברהד'יזדעאלי.ובנימיןמונטיפיודימשהשלמשפחתם

ושםפההתבלטההתשע-עשרההמאהשלהשביחבמחציתואנגלי-עבדי.

.כגוןנערשלהשכלהוב"חדד"בבית-אביהשקיבלה .יוצאת-דופןנערהאיזו

רומניםסמולנסקיןבהשפעתשחיברה ,) 19 7-3 18 5 5 (פונד-מיינקיןמלכה

משפטועקבטדיוויאלית,כסיפורתנתפסוהםאךדדאמאטיים,רבי-מפנים

אף(היאקלוקלתבלשוןשימםשהא .הדודמבקד •פדישמןדודשלהשולל

באמריקהשכשתקעהעדבעברית,הראשונההילדיםסופדתכמדומה, ,חיתה

 16הלב).מןוכשתנחה

-ובעיירהבכפרושתייםנעידאחת-הללוהבודדותהנשיםואולם,
אוכלוסיתכללעללהעידיכול.שאינובלתי-אופייניחינוךמסלולכאמודעבדו

בתהאתהטיפוסיתהאםלימדהכללבדדךהשלילה.דדךעלאלאהנשים,

שלימדהבכךבתוכלפיחובתוידייצאוהאבותפירה,רקמהואפייה,בישול

לידיהגיעהלאמאלףאחת"ואףביידיש,מכתבוכתיבתב"סידוד"קריאה

נוריתכתנהכךעלאךהעברית,בעיתונותאמנםהתפרסמויאןאירהשלסיפוריה 14

שסיפוריהלשערישענוית,היטבידעהשלא"מכיוון : 3 59עמי ,) 1989 (ויןגוב

 ."עלייתהעםנסתפחהשאליהבחבורהחבריהעל-ידילענויתמרוסיתתורגמו

נו.יעמא,פה,שכעלדברים 15

(גיליוןכט ·גיל , 26שנההדואר' ','באמריקהענויותסופרות"בן-עזרא,ע'ראה 16

 . 848-846עמיתש"ד,בסירן 'דהיובל),
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משנתגלתהנשמתם,עמקיעדרליליינבלרםיל"גנפעמולכך,אי 17חרמש".

מסוגלתשהיתהמאדקל-מרזסזרך),(מדיםיהודייהצעידהלהפתעתם,להם,

יצירהולאאיגדת,ודוק, ;כהלכתהאיגדתלנסחאףלעברית,מגרמניתלתרגם

שלידיהאתלחזקהזדרזיל"ג !משמעריותמרובדתעשירהבלטדיסטית

אלאלאשהחכמהש"איךהאומדים,מדבריתיוואשלבלהצעידההמשכילה

רעלבספדו,המשובציםניבולי-הפהעללפניההתנצלרליליינבלרם 18 ;בפלך"

 19אשה.גםקוראיוביןשישלגמדי,ממנונשכחכי

בעדיםרשם,פהאמנםצצובארץ'העבריהיישובשלהתחדשותועם

ז'רדנאליסטיתכתיבהכדיהעבריתבשפהששלטרנשיםובמושבות,

בלימודיבאירופה,האמידיםבנותכמנהגהסתפקו,הנשים(דוברממראדיסטית

-הללויוצאות-הדופןהנשיםגםאךבפסנתר),ונגינהמלאכת-ידצרפתית,
'והגיעועבדיחינוךבילדותךקיבלולא-ילידאיטהארבך-יהודהחמדהכגרך

כדיבעיקרזאת(ואףארטרדידאקטיובאופןבמאוחדהעבריתבשפהלשליטתך

כדיהיהלאאלהשלבהופעתךגםהתרבותית).בעבודתםלבעליהןלסייע

לשאוףצריכה,אינהאףיכולה,אינהאשההבלתי-כתוב:הכללאתלהפר

בתכברדה"כלבחינתוילדיה,בעלהעםבבית;מקרמה"שליח-ציבור"להיות

משכילהאשהשאיזוכמרבן'היה,אפשרכזראווירהבתרךפנימה".מלך

אולם, .יומך"אריגת"בארורמאךב"טרריית"במסתריםידהתשלחויצירתית

שנחשבורהאינטדררדטיים,המצטנעיםהעיסוקיםבמנייןנכללהלאשידה

עתבאותההיהלשכוח,איךעבדי,משודדמהוגנת.אשהההולמתמלאכה

שהיו,ככלומלומדותמוכשרותה"יישרב",ונשרת ;ציבור""שליחבבחינת

שלאכשםהזיקה,בחזיתואסרטיבי,אקסטדררדטילמעמדלהגיעשאפרלא

 20הדאשרנים.הציונייםהקונגרסיםאלנציגותלשלוחכללחלמו

 . 396-390עמ' ,)ך"שת(שרפשטייןראה 17

עמ'תרצ"ז,ירושליםיערי,א'בעריכתמארקל-מוזסזון).מרים(אלג"ילאיגרותצרור 18

12 . 

 . 178הע' , 223עמ'תשי"ד,ירושליםד,החדשה,העבריתהספרותשלהיסטוריה 19

 1906שנתביןחלבחינוךוהמהפךצרפתית,ולמדהיידישדיברההראשונההעלייה 20

האשהמעמדעלראשוןממקורעדויות .) 22-14עמ' .]ן"שת[(הושב 1913לשנת

אמרירחלוהשלישית:השנייההעלייהבנותשלבספריהןראההמאה,בראשיתבא"'

הבחורהלשאלתבת-דורי,שולמית ;(תרצ"ט)הישןהדורשלהחילנשיפיגנברג,

אחתחבס,ברכה ;<תשי"ט>בישראלואם.אשההררייהודית ;ו> 926 (-ישראל rכאר
חוקרותבקרבהפמיניסטיתהביקורתפורחתהאחרוןבעשור(תשי"ד).הראשונות

בעליספרותמחקרישלרחבהביבליוגראפיהשבארצות-הברית.העבריתהספרות

בסיפורתהנשיםעל ) Fuchs (פוקסאסתרשלבספרהכלולהפמיניסטיתאוריינטאציה

 .בת-זמננוהעברית
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העשריםהמאהלתחילתעדהבנותבדרך-כללחונכוישראלבתפוצות

משנותוה"קורסיסטיות"ה"גימנאזיסטיות"אפילואך jהישנההחינוךבשיטת

פסחהלאהמהפכניתשהתסיסהמשכילות,נערותאותן-המאה""מפנה

ידעו-בני-כיתתןהנעריםמןובכשדונןבידיעותיהןנפלוושלאעליהן'

(בשנותבעבריתשירהלכתוביכלולאוממילאעברית,ולארוסית,ברובן

לאאךוברוסית,ביידיששיריםאחדותיהודיותצעידותכתבוהמאה""מפנה

העבריתקוראיבקהלשנודעהשפידא,שדההצעירה,ה"ציוניסטית" jבעברית

שלאטדאקציהשהיווה-מטר"ואלטל"אל-ויחידאחדשידבזכות

ברבים,נתפרסמושלאאחדים,שיריםשכתבההגםציון","חיבתבדורממש

"החדרייסודעםרקבמקרה).ולאצנום,שיריםקובץלכדיאפילוהגיעהלא

שיצאהיוזמה(בעקבותעבד"שפתו"חובביבדודה""שפהואגודותהמתוקן"

שגדלורבות,נעדרתגםכאמוד,החלו,הראשונים),הציונייםהקונגרסיםמן

סופרותגםלימיםמתוכןשהוציאוהעברית,הלשוןאתללמודציוני,בבית

העשורבמרוצתוהתעשרוהבשילואלהנעדרתשלידיעותיהןאחדות.

בשנותרקגלויולביטוילמימושוהגיעוהעשרים,המאהשלוהשניהראשון

מתוךבכללה,העבריתוהפדיודיקההעברית,הספרותשלצאתהעםהעשרים,

והמהפכה.המלחמהשלוהעשןהאשתמררת

בדפוסדברפרסמולאכצנלסון-שז"דורחלבלובשטייןשרחלכךמתוך

למסקנה ) 16-15עמ'(שם,מירוןד'הגיעשנה,שלושיםלהןמלאובטרם

הפועליםתנועתשלזהוכיחודהשביח,העלייהשל"עולמהכיהלכתמרחיקת

נשיםספרותהיתהשאילודומה,סופדות".נשיםבפניפתוחהיהלאשלה,

הקוריוזבשלדלף ..כבודשלמקוםלהמקניםהעורכיםהיובנמצא,

תופעהכאמודשנחשבהבאדון,דבורההמספרת(לפנישבדברוהאטדאקציה

לרווחה).פתוחותהאכסניותכלהיובדודה,ויחידהמיוחדת

ידיעותיהןאתשקנואחדות,יהודיותצעירותאמנםהחלוהמהפכהבשנות

והדפודטאז'ההיומןבדדךחוויותיהןאתלהעלותהנ"ל'הציוניותבאגודות

רבקהמגש'יהודיתוזמן'גלשדהבדנשטיין-כהן'מדיםאמדי-פיגנברג,(רחל

שלהתבססותהעם-השניםברבותכתיבתןעלתהלעתים,ועוד).אלפו

עם 21בלטריסטיקה.לדרגת-בעבריתידיעותיהושכלולבארץהכותבת

בכתיבהדרכןאתלגששהחלואלויהודיותצעירותכילשכוח,איןזאת,

עת,באותההאמינולאוכללספרותיות,יומרותחסרתדוקומנטאדית,עברית

ב"קדייתכלשהומעמדלהןלהקנותתוכלבשפהלמדיהדלהששליטתן

 . 118-78עמ'(תשל"ח),גובריןנוריתראה 21
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החלו,והשלישיתהשנייההעלייהנשותשניןוהמוכשרותהיצירתיותספר".

מניחהשליטהרכשושנוהרגעאותולמןבעבריתפרי-עטןאתלפרסםאפוא,

 .ייתורבבחינתהואאחרהסברכל .כןלפניולאנשפה'הדעתאת
להתחילכדיפוגלדודשללמודלנזקקוואלישבעשרחללהניחגםקשה

כהנחתעורכיהן'אצל"התקבלותן"נתיבאתלסלוללהתחילכדיאולכתוב

כמיהסופריםנחוגיאזמקובלהיהלאפוגל .) 96-90עמ'(שם,המנקר

חדשהאווירהשלכיוצרהלאאףומודל-חיקוי,השראהמקורלשמששיכול

שנהכשלושיםהסבל,וידועהדחויהמשוררשלכזה(דימויהעבריתנשירה

למספרהפיכתולאחרוכעשורזך,נתןעל-ידיהזירהנמרכזהעמדתולאחר

ה"ענייה"השירהאתשבדיעבד).חכמההיכרפרי,מנחםעל-ידיפופולארי

לאותם :פוגללפניגםלהדרתם,הארצישראליים,המשורריםידעו"רזה"וה

בהברההמוטעמתבעבריתהחדשה,בארץדרכםאתאזשגיששומשוררים,

היהיכוללאלגבי-דידם, ;המוכןמןפיוטייםמודליםהיולאה"ספרדית",

המשוררותשתיכילהניח,סבירומרפת.דוגמהלשמשביאליקאפילו

שירתןניצניאתנראווהראשונה,הטבעיתשפתןחיתהשהרוסיתהחלוצות,

הרקעאתיכשירשמישהוובלאעבריים,השראהמקורותבלאכמעטהעברית

להופעתן.

אחמאטונה,אנהשלהמודלעםהשתייםהזדהושלהן,המקורבתרבות

מאודפופולאריתחיתהששירתהבת-גילן,הרוסיתהאקמאיסטיתהמשוררת

פוזיטיביזםמתוךבארץ-ישראל.החלוציםשללטעמםוקלעהברוסיה,

בסימבוליזםנפשםוקצההניהיליזם,ואתה"דקאדנס"אתהללותיענועמלני,

הרוסיתהשירהשלנרחבותחטיבותעלשהשתלטוה"חולני",העמום

 ,זדונסקהיוליה-הרוסיתנשירהאחמאטונהשלקודמותיה 22 •בת-הזמן

המשוררותשלללבןכללדיברולא-גיפיוסזינאידהלוכויצקה,מירה

ארוךמאמרפרסמהאלישבע .-1890ב,רחל-1888בנולדואחמאטובהואנהאלישבע 22

 ; 1927בינואר 14ז,"תרפבשבטי"אנא,(כתוכים,אחמאטובהאנהשירתעלומפורט

לאקמאיזםואלישבערחלשלזיקתןאת .) 1927בינואר 21תרפ"ז,בשבטח"י ,כבשם,

בקרבאוהדיםשלרחביםחוגיםלעצמםקנוהאקמאיסטים .כיווניםמכמהלבחוןניתן

אישיאחר,מצדניהיליסטיים.רוח-להלכישהתנגדוהפוזיטיביסטיים,החלוצים

דלה,הוויהלתוךשהגיעוולאלישבע,לרחלהאקמאיסטיותהתביעותהתאימוופואט,י

יומן""בכעיןהצנועות,חוויותיהןאתבחשאילרשום""והחלוונדוניה","מוהרבלא
הגיעוכצנלסון-שז"ר,לרחלבניגודחטוף.סטנוגראפיבסגנוןכתובאיש.יפיוטי

הותירואףותנאי-חייהןהעברית,ובתרבותביהדותלמדנירקעבלאארצההשתיים

התביעהיריעה.ורחבתתובעניתליצירההדרושיםהנפשיתוהאנרגיההפנאיבלאאותן
 .להפליאלהןהתאימהולישירותלפשטות
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בזינאידהלראותיכלולאהן .שלהןעדרתןעל-פיוזאתהראשונות,העבריות

אשת •זרמיסטיקניתמשוררת :לחיקויומודלהשראהמקרר •למשלגיפירס,

מעורפלתסימברליסטיתשירהכתבה •מרז'קרבקידימיטריהידועהסופר

הדגישה"ובכךבשיריה,נקבהבלשוןלהשתמשלעצמההרשתהלאוסבוכה,

"דוחהכניסהאחמאטרבה 23לאמנרת".חבריההגברים,כאחדמשוררהיאכי

אךלכאורהפשוטהכזר,ששירהחשוורחלאלישבעהרוסית:לשירהחדשה"

רב"שתיקרת",ב"פערים"ערשהשהיאוהמחוכםהרגישבשימושוירטואוזית

העברית.בשפההמוגבלותידיעותיהןחרףלכתוב,הןאףתרכלנה

 •ויוצאת-דופןמסקרנתתופעהאפואחיתהבראשיתההעבריתהנשיםשידת
אך"מבחוץ",העבריתהתרבותאלשנסתפחרמהפכניותצעירותשחרללרה

הספרותיב"ממסד"עוררההיאהאקסצנטריות,היווצרותהנסיבותחרף

("המקהלההראשונותהמשודרותעלביאליקבדבריזלזול.ולאהשתאות

שלוהבלימההפריצהאתמירוןד'כביכולאיתרמרים")בנותשלהקטנה

המשוררותאת'קיבל'והסמכותיהוותיק"המשורר :העבריתהנשיםשירת

(מירוןמרים')"('מקהלתמזמרתללהקההפכן •כנפיהןאתקיצץכךותוך

 .) 150עמ' ,] 1991 [

ראשית, :כרוחושלאהביאליקאיהטקסטאתפירששהמבקרדומני

העבריות,המשוררותמרים,בנותשלהקטנה"המקהלהעלדיברביאליק

להוהוסיפוהעברייםהמשורריםמקהלתבתרךנעימתןאתהכניסושנתנו,

דווקא,נשיםלשירתנתייחדהלא"מקהלה"המלה(כלומר,חדשות"נעימות

שבארץ-העבריתבספרותאזשנסתמנואחדים,ולתהליכיםלתופעותאםכי

ולא"תזמורת",היאביאליקשלבלשונו"מקהלה"המלהשנית,ישראל).

ביאליקשלשירו(וראהבטעותהמבקרשפירשהכפימזמרת","להקה

אתהחליפור"תזמררת""מקהלה"המליםמקומרת).ובערדנרגנים''מקהלת

השתמשלאוביאליק 24העברית,השפהשלתחייתהבשנותהוראתן

בעקביותאז,נתגבשהטרםשהוראתןהאלה,ה"בעייתירת"בדנרטאצירת

שונים,נגינהכלישלהרמוניהעלכמדרמהכאןדיברביאליקשלישית,גמורה.

שנים:באותןראיהוהאוהממעיט.האירוניבמרבןולאוהחיובי,הכןבמרבן

ההתחלותאתכנהבהתרגשותפעמיםוכמהכמההמשוררתיאר •עצמן

ההרמוניהמתחרםהלקוחיםבמונחים •הארץבחיישנסתמנוהחדשות,

לעיל. 22הערהראהאחמאטובה.אנהעלאלישבעשלדבריהמתוך 23

הלשוןתחייתבשנותהוראתןאתשהחליפוו"קישוא","מלפפון"למליםבדומה 24
 .) 2עמ' ,] 1976 [אבן-זהר(ראההעברית
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צריךזהכל]אבל ... [שלובכלי-זמראחדכללנגןלזמר,("עלינוהתזמורתית

לסימפוניההזמרהפרקיוכלאחת,למסכת ] ... [דברשלבסופולהצטרף

 26 ;אחת"להרמוניהדומההתפוצותכלשלהגולהיהודי"שירת 25 ;אחת"

עלביאליקשלהאחרותהתבטאויותיואתלכךנצרףאםמקומות).ובעוד

לגלוגמתוךשלאובוודאינכמרת,הערכהמתוךכולןשנאמרורחל,שירת

הביאליקאיתהאמירהאתפירששהמבקרנראהכנפיים,לקצץרצוןאוזדוני

הטקסטואלית,(ברמהמוטעהפירושעל-גביההיסטוריים,ממשמעיהבמנותק

אךרחבה,חידההמבקרבנהכאחת)והקונטקסטואליתהסובטקסטואלית

העברית.הנשיםשירתשלראשיתהעליסוד'כלחסרת

ביאליק,ח"נולאשלונסקי",מ"אסכולתהמשורריםדווקאאלההיו

משוםוזאתשלה,בפופולאריותולפגוםלפגועוניסוברחל,זלזולשהביעו

שלהםלשירתםמתחרהאופציההיוותההאותנטיתהארצישראליתששירתה

שהביאשלונסקי,וחובביה).העבריתהספרותשוחריהחלוצים,(בקרב

מבחינהכידוע(שקדםהעמוםהסימבוליסטיהמודלאתהארצישראליתלשירה

אתןשהביאווה"פשטות",ה"ישירות"שלהאקאמאיסטילאידיאלהיסטורית

ואלישבערחלשלשירתןאתלקבוע-הצליחואף-ניסהואלישבע),רחל

קווי-מתארבעלתומינורית,דלהכשירהוהקוראיםהסופריםקהלשלבתודעתו

משיריהןפרסםעדייןכבתוכים iטוריםבתקופת(במיוחדוחטופיםקלים

אמתשלגרעיןנטולותהיושלאשלונסקי,שלהנחותיוובהבלטה).בגאווה

הנשיםשירתעלהחלהוגורפת,כוללת"אמת"כבציבורנתקבלובשעתן'

ביקורתממאמראפילוובמובלע,בגלויעולות,אלההנחותכולה.העברית

לקבל(כדי 1963בינוארבת-מרים,יוכבדעלאלתרמןנתןשכתבולבבי,אוהד

ניכריםשעקבותיומאמר 27משיריה),רחבמבחרשכללהקובץשידים,פניאת

ועלהמשוררתעלזושנהבמרוצתשנכתבוהביקורתממאמריבאחדיםהיטב

ובת-חבורתו,ידידתועלאלתרמןשהעתירהרבים,השבחיםחרףשירתה.

 ,) r (1938ו nככוכביםשלוהבכורהקובץבצאתפניו,אתבשעתהשקיבלה

שלושהלפחותהשבחיםמןובוקעיםעוליםונלהבת,חבריתבביקורת

קכז.עמ'א,שבעל-פה,דברים 25

 . 61עמ'תש"ה,ת"אגליקסברג,חייםמאתיום,יוםביאליק 26

תשכ"גבטבתכ"טולאמנות),לספרות(מוסףזבדבעיתוןנתפרסםאלתרמןשלמאמרו 27
שנירח'וראה . 83עמ' ,(תשל"א)מבעגלמאמריובקובץונכלל ,) 1963בינואר 25 (
בת-מריםיוכבדששירתעלקרטון-בלוםרותשלקביעתהגםוראה . 6עמ' ,) 1987 (

(קרטון-בלוםהצרופה"הליריקהשלאמותבד'בלעדיבאורחכמעט"מצטמצמת
 .) 8עמ' ,] 1977 [
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עדאפילובציבורשרווחומאלההעברית,הנשיםשירתעלמשפטים-קדומים

 :השישיםשנות
ריטוטי-רגש,חטופים,שרטוטיםשלשירהבעיקרההיאנשיםשירתא.

אינואשה"היד"חותםכיאלתרמןטעןבת-מרים,אתלשבחכדי :הלוך-רוח

אלאהאדווה,רטטלאהסער,ניגוןאלאהלוך-רוח,המיית("לאבספרהניכר

הנחשול").מסע

בדבריו :והרמוניתנעימהטבעית,-צרופהליריקההיאנשיםשירתב.

והיהודיהרוסיאתמושלמתהטמעההטמיעהבת-מריםכיאלתרמן'הטעים

בשירהנשזרותנכר,וארץנכרעםסופותשלוהנחיהמעוףצליפת"את

כמאליהן".משים,כבליאםכיהמכוונת,ההבלטהדרךעללאהיהודי,

י'בשירתלפתענשמעהיהודיהשופרצלילכיצדהראהדבריו,להדגמת

עם-זרזמירותעםיחדנכריות,שלגערבותפניעלדהרהכמובת-מרים

מרדרניסטייםיסודותאותםודיסונאנס"."צרימהללאאךזרגים,וצלצלי

מאסכולתהמודרניסטיתבשירהלשבחכטעםשנדרשודיסונאנטיים,

אשה,שללשירתהבהתגנבםלגנאיכטעם"לפתע"נראותרמן'ונסקי-אלשל

ליסודותלהתכחשצורךמצאאלתרמןכי(עדהחבורהבתהיאאפילו

קיומם).אתכביכולולבטלשבשירתה,הדיסונאנטיים

אתסייםאלתרמן :ומצטנעתצנועהוענווה'ענייההיאנשיםשירתג.

הרוחחייכילדעתצריךבישראלש"העםבקביעה,שלוהשבחדברי

שלהעניותמידיהאלהבימיםקיבלוהעברית,ספרותנוחייהיהודיים,

הזה".הזמןבאוצרותממנורבשאיןנכסעברייהמשוררת

* 
לאותהבדוחקשהתאימוהנשים,שירתעלהללוהקדומיםהמשפטיםכל

מירישלשירתהלתיאורכללמתאימיםאינםמרים","בנותשל"מקהלה"

בארץשהופיעומשוררות,שירימאותםשינויתכליתהשונההילפרין-דור,

ניכריםלרעותה,אחתמשוררתשביןהבידול(חרףהעשריםשנותבראשית

לנגדהציבההילפרין-דורמיריאחדים).משותפיםקווי-היכרגםבשיריהן

האמביציוזיהמודלאתנוקבת,נונקונפורמיסטיתהתרסהכמתוךעיניה,

הנשיםשירתשלוהמצטנעהצנועהמודלאתולאשלונסקי,שלה"גברי"

כמדומהחיפשהלאאףהיאבפרט.ואלישבערחלשירתושלבכלל,העברית

יכולתהככלשעשתהלהניחיסודאפילווישכלשהו,"נשי"מודללעצמה

"אנטי-ז'אנר"בכתיבתהוליצורהנשים,שירתשלממוסכמותיהלהינתק

מותרשירה,לכתובוהמשיכהימים,האריכהאילוושובר-מוסכמות.מפתיע

השירהשלהמזרח"ב"כותלמקוםלעצמהקונהשחיתהלהניחכמדומה
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באנתולוגיהייכללוששיריהמוכנה,חיתהאם;מסופקניהמודרניסטיתהעברית

נשים"."שירתשל

שהוא'בסגנוןואגוצנטרימהפכנימריעלמעידיםדורמירישלדבריהכל

הנוסחשלו"חצוף"נועזגילויספקהסעור,הביירוניהנוסחשלהקצנהספק

אנוכי / !המלכה"אנוכי :וממשיכיומיאקובסקישלדקלמטוריהפוטוריסטי

 /עלימו,התייצבהלהרים,ואעל /וזרה,פרועה /וגאה,זקופהכהאנשא
שלהנועזיםומעשיהןדבריהןלפנישניםכיובל .)"הרהד"(במרי!"ואשקיף

ישראל,בכנסתמשלהןלמעמדשחתרוהראשונות,המוצהרותהפמיניסטיות

האוהב?"לביעלשריונותכפה"מי :סרקאסטיתבהתרסההילפריןמיריכתבה

"היהירה"ולרוחה"הממרה"לדמהומרפאמנוחהוביקשה("נפתולים"),

 :אשהלאהבתהמתגעגעעלוב,חפץלמדרגתהגבראתבהנמיכה("סוורה"),
גלמודהשאכרעואין /ודמי.בלביורנן /נשמתילשעבדשיוכלאין"אך

("שיר ."-פראיתנקםאלתמדם,בוגדהאני /אהבה.נדבתוויחל /ודלה

לעצמי").גבורות

דודמידישלשידתהמאפייניג.

עלונעמודהילפרין-דור,מירישלשירתהממאפייניאחדיםנמנהלהלן,

שלונסקי,שלמדרשומביתהמודרניסטיתלפואטיקהאלהמאפייניםשלזיקתם

המאפייניםבתיאורלראותאיןושיח.שיגהצעירהלמשוררתהיהשאתה

מוטיבייםתימאטיים-אידאיים,דפוסיםשלרחבהקשתמתוךשנבחרוהללו,

סכימאטיתהצעהאםכיומחייבים,מובחניםגבולותבעלתיאורוסגנוניים,

ולתוספות.להשלמותהפתוחהבלבד,

ומוזריםזריםנופים .ו

"בנותשלשירתןלעומתהילפרין-דור,מירישירתשלביותרהבולטהמאפיין

שירתשלהכפריהנוףלעומתומולדת.טבעשירישלהעדרםהואמרים",

כרךנופיהילפריןמירישלשיריהמתוךעוליםואב,ואסתראלישבערחל'

וקופאים,נחנקיםרחובותשוממות,בעליות(גגותואבסטראקטייםמנוכרים

בצפירהענקירכבותקטראולמים,קדרותאטומות,חומותרחוקות,סמטאות

סעודיםנפשלנופיבבואהאלאשאינםופראיים,נשגביםנופיםאואיומה)

האורבאניזםוכדומה).הצפוןערבותהנהרים,אשדותשקפאו,פלאות(סלעי

 :דרשניאומריםבשירתה,השולטיםהפנטסמגוריים,הקדומיםונופיהנכרי
עצמו.מטבעאותושלצדיושניהנראה,ככלחינם,אלהנופיםלמעשה,
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קודמותיה,שלהמולדת"מ"שידישלא-במודע,אובמודענרתעה,המשודדת

עלשידי-תהילהבמקוםמובהק.איסקאפיסטיביטויזולרתיעתהונתנה

מנוכר,עולםאלנמלטההיאיזרעאל,עמקבשדותועובדי-האדמההחלוצים

מדדההילפדיןמידיהמודרנית.הדיפמליאדיזאציהעל-דדךומסוגנן,מופשט

צריכה-בפרטנשיםושידת-בכללהדודששידתהנודמאטיבית,בתביעה

לקחתזרובדדךהארץ'יישובשלההרואייםלמעשיםאפותיאוזהלהעמיד

החלוצי.במפעלפעילחלק

בשידתהוהטביעהממנה,גדוליםלדעתהמתחילההמשודדתכיוונהבכך

במחנההטעםקובעשלונסקי,הביע-1933בכבדמובהק.אסכולאיחותם

שידיישירשהמשודדלדרישההתנגדותואתהמודרניסטים,ה"צעידים"

 :החלוצילמעשהומודע-לעצמומגריסאקטבכעיןקולראתויצרףמולדת,
לארמית-הזמנהאחדילמלאנתבעהעברישהמשודדשניםעלשניםזה"הנה

דקהקטנה.בתךברחלאנורוצים ] ... [ !ציוןמשידילנושידה :סוציאלית

והעוקצניתהדקההרמיזה 28רהפשטרת".הפירושבתכליתובמופשטבמפורש

כלשהם,לפירושיםכביכולזקוקהשאינהוהפשטנית,הפשוטהולשידתהלרחל

בתך"כרחלהכבולבצירוףהמחוכםהשימושמןמעצמהועולהצפה

טמקין,רחל,שלהדגיונאליתהשידהבגנות-הזוהנורמהאת 29הקטנה".

ביןשלונסקיהשליט-אחדיםארץ-ישראלייםמינורייםומשודדיםקמזון

תרמןאלובתלישות.בקוסמופוליטיותתכופותשהואשמוובעיתוניו'בני-חוגו

הואאףהרבה-שלונסקישלחלקתואללהסתפחאזששאף-הצעיד

זה(רעיוןהלאומי-הציונילפאתוסכשידיולהיענותאי-יכולתועללכתוב

 30הכפולות").המדכאות"בסודובמאמרוכפזמוניוכשידיו,חוזר

מ"שידירתיעתםעלהמודרנה·די 1משושלהצהרותיהםחדףואולם,

הארץ'נופיעלמעטיםלאשיריםהארצישראליכמודרניזםנתחבדו ,מולדת"

ונסקישלמשלמעטיםלאשיריםוכהםהנבנית,העידועלוהגלבועהעמקעל

 3יג,גיליוןא,שנה:טורים,לראשונהפורסם ,"ומענותטענות"שלונסקי. 'אראה 28

 ',עמ 1960מרחביה.לאשילקוטשלונסקי.שלמאמריובקובץכונס . 1933באוקטובר

שלתורשיובכללה ,העשריםשנותלשהעבריתבשירהנוףלתיאוריהיחסעל . 38-32

18 'עמ ,)ו"(תשמשביטע'ראה .הצעירשלונסקי 1-1 80 . 

הצעיר,המודרניסטןמתמרמרכאשרכי ,וקבלשלונסקיהמשיךל,"הנמאמרובהמשך 29

 ,"פשטניתדלותשלמלבושים[לשירה]להלתתכללהוגןולאיאה"לאכיוטוען

נגדעקיפיםרמזיםכלוליםאלהבדבריוגם ."הציבורמן"תלושהואכיכנגדוטוענים

 .המשוררתרחלשל "פשוטה"וה "ה"דלהרתהיש

.19 (ח"תרצבתשריה"כ ,טורים :לראשונהפורסם 30 10. באסופהכונסהמאמר .) 1933

 . 60-58 'עמא,"תשלתל-אביב •מבעגל
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שחיבבהקודמיהם,שלהרגירנאליתהפואטיקהאללסגתשלאכדיגופא.

שיריהםאתשלרנסקי""אסכולתבניגדשויהארץמנופיקונקרטייםאתרים

בנרפיארקסימרררניים,בצירופיםמדהימות,במטאפרררתהלרקאליים

שנבעההזר,הפואטיתהסתירהמודרניסטיות."צרימות"ובשאראבסטראקט

עיקר.כלבהפגמהולאיצירתם,אתעיבתהדווקאוהמקום,הזמןמאילוצי

שנקבעהזר,מעמדתההנימהכמלואאףנסרגהלאהילפריןמיריואולם,

צפונייםנכרלנרפיכאמורפוניםשיריה :המודרניזםלתכתיביבהתאםכאמור

המשיכהעל-הפסיכולוגיברובד-מעידיםוהםה"הזרה",בדרךוקרים,

 31רחבךט.שגררמוכר'שהואדברמכלהסלידהרעלוהנכריהזראל

דבר")ערבמשתה"(ותאוות-חייםפסימיות . 2

העצבלמרות-חדוריםשהיוקודמותיה,שלהמולדת"ל"שיריבניגוד

ואמונהקונסטרוקטיביאופטימיזםבכעין-פניהםעלהנסוךהחרישי

המגליםומנוכרים,פסימייםשיריםהםהילפרין-דררמירישלשיריה ,בעתיד

ומבוהלתבהולהושאיפהמסוערתתאורת-חייםאיזו-פאראדרקסכמתוך-

/בעינייםערמתךאלהטכאןאני("רקבעתידולאבהורהמיידי,אושרלחרות

שושניקטוףבראתאבילאהאמנם /מלעיגה /אושריאלבהולהפרועות

מרטיבגם"סודרה").שבשיר 31-30שוררת ;החיים?.""/בערוגותחמודות

להלוך-הרוחות"),האופיינינמרת."מחרכירשתה("אכל carpe diemשלזה

הרוחמןנביעתומלחמות-העולם,שתיביןהמרדרניסטייםהצעיריםשבקרב

השירהאלשלרנסקישלחוגרבניעמםשהביאוהזרה,ה"דקאדנטית"

 .הגרמניתהפילוסופיהשלוהפסימיותהרוסיהניהיליזםבהשראתהעברית,

האופייניהפאראדרקסעלשלרנסקיכתב ) 1933 (הלאה""הלאה,במאמרו

הטילבטרם"גם :אחתרבעונהבעתקצר,אלוהולךהחוגגהמודרני,לכרך

החמהליקריאתלשוואהמבכההאדם,בלבה'איכה'ניגוןאתהשפנגלריזם

הסברהרווחתהיתהבפעם,פעםספינותיובהיטרףגםשרקעהלאהמערבשל

שעה[."]ארתהבאירופה.והתפארתהחכמהמטרופוליןעלהזאתהמוסכמת

טרריסטיםמצאןהרמיםקרנקררד'ר'פלאסר'קאזינר'ר'ררטונד''דום'היו

אלארואיםואינםבפאריסשניםעלשניםגםהיושביםמהםרוחניים,ומהגרים

שלניסוחו .יותרמאוחרלהתפרסםהיועתידיםגרלדברגלאהשלהאורבנייםשיריה 31

משלהשיריםלראותזכתהאכןגולדברג,לאהבת-החמש-עשרה,"הנערה :המבקר

שכןבלתי-מוצלח,ניסוח).הוא 14-13 'עמ ,) 1991 (".(מירון 1929בשנתכברכדפוס

שמונה-עשרה.ככתגרלדברגלאההיתה 1929בשנת
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 32רהליסטים".הנשיקותנקריתהשוקע''המערבשלהחיצוניתהמהומהאת

ונבנו,אזשהלכושבתיה,הראשונה,העבריתבעירשצמחההילפרין.מירי

בנוסחשלרנסקי,שלהמערביתה"דררי"מאווירתהושפעהבלובנם,בהקו

ולכרכיםהאפורותלערי-החרושתשהתאימורשפנגלר,בלוקשלהגרתם

לאשלההנעוריםשיריאתמיריגדשהילכךאישבאירופה.הדקאדנטיים

בבתיםאלאטרי,צבעושלסידשלריחהמדיפיםתל-אביביים,בנרפים

רמותחומרתבעלמנזרשלהאולמותבקרירותקודרים,ובשעריםמאפירים

אגדותספרישלדפיהםמביןהישרכאילוהלקוחיםומכרשפים,קריםובנרפים

"טררבאדררהמפתה"אמזונה"ללהפוךבמשאלתהגם(כמרזרבנקודהנושנים.

המוקדמתשירתואלקרבתהושרבשרבמתגלהלעצמי")גבורותב"שירנרדד"

של(ולחרדתההצעירהדורשללחרדתוביטוינתנהזראף .אלתרמןנתןשל

המודרניסטיתבאמנותעזביטוילידיבאהאשרבת-הדוריהאינטליגנציהכל

וקץהמערביתהתרבותשלשקיעתהיהגדולהכרךשלשקיעתומפנילזרמיה)

נתנההשנייםשלשירתם 33בלרק.אלכסנדרשלהגרתוברוחההרמאניזם,

בהימרטקלליחצוצרותלקולהנערךדבר",ערב"משתהשללתחושהביטוי

עולם.סדרי

והאסורהזראלהמשיכה . 3

"האהבהשירתעלהידועיםמאמריואתשכתבוטרש,יונתןלאחיהבדרמה

מיריגםכךביאליק,ביצירתרה"גריי"הארציהצדאתהדגישובהם 34הזרה",

זאתולערמתמסורתית,אריהודיתהלמרטיניקזכראין:בשיריההילפרין-דרר

מזה,הנצררת,:אלהגדר"ש"מאחרריהצדאלונועדהעזהמשיכהבהםניכרת

שלווהנזירהשלדמותהאלנמשכתשהדוברתביןמזה.הכובש,האויבואל

בקנהערלהמשיכתהומחושל,פראילגיבור-חילנמשכתשהיארביןורוגעת,

לגבורהבמקביללהערכהכאןזוכה(גבורת-הנפשהגבורהאידיאלעםאחד

הפיזית).

עמ'אשל,כ'~לקוט(כונסיזגיליוןא,שנהטורים,לראשונה:פורסםהמאמר 32
 .) 1938התאריךכשוליונרשם;כטעות 177-166

 ,)אחוכרתג,בהדים,עכריכתרגום , 1924כשנת(נתפרסםההומאניזם""קץכמאמרו 33

המערבית.התרבותשלסופהכדברהשקפתואתכלרקפיתח

(ראה 1951ספטמבראכלף.לראשונהנתפרסםביאליק",אצלהזרההאהבה"שירת 34

 :;וכן ) 143-111 'עמ(שם,והנסתר":"מהנגלהגם;ראה ) 148-144 'עמ ,] 1982 [וטוש
כמאמר .) 158-157עמ'(שם,וטוששלמעזכונומאמרהזרה"',האהבה·על"ועוד

הכרוכותביאליק,שלהשתייה""מראותלושנתחוורולאחרכיוטושהודההמאוחר,

וכיצירתו.כראמתשלענייןמוצאהתחילהאסור,הצדאלכמשיכה
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שלהמוטיביקהכנגדוקנטרניתמתריסה"דווקא"עמדתמשוםבכךיש
חרמהעדנגדהנלחםכהשדטושזוהלימודים,מתכניתהעבריתהספרות

ורצוןמופגנת,"אנטי-דתית"עמדהמשוםגםבכךיש .אבלףבמאמריו

"סודרה",כמושידהיההשירים,היכתב(בעתהבורגנים"את"להדהים

לטעםסטירת-לחיבבחינתכנף","שחרדתנזידהשללדמותמשיכההמביע

את :כןעליתדהחילוני)."אזרחי"ההציבורשללטעמואפילוהציבור,

שלאאולילפרש,היהניתן"ארטילריה")(בשירהמלך""קלעאלהמשיכה

כזו),פרשניתאפשרותשללביטולהדברבשירשייעשהמבליכאךכדין

שלכגילויה"יישוב"בתקופתשנחשבמעשהבריטי,חיילאלאסורהכמשיכה

בת-ישראלשלשעבדהבמאהמהליכתהפחותחמודשאינוובגידה,פריצות

אתלהדהיםהצעידההמשודדתשלרצונהניכר 35העדלים.אחדאחדכשדה

מרוב(כעולהוהנונקונפורמיהפרועאופיהואתשונותהאתלהבליטקוראיה,

בוגדה","חתולה"דהרה",הדוח","בצפודניהשיריםמןובמיוחדשידיה,

ו"אדטילדיה")."נפתולים""סודרה",

האמאזונההאשהדמות . 4

מדים","בנותשלמשידיהןמדניםהעולהוהמצטנעת,הצנועהלאשהכניגוד

אכזריערפדגברים,זוללת femme fataleהיאהילפדיןמידיכשידתהאשה

מופיעהקודמותיהבשיריגםאמנם,והלאה.ממנווהעדנהשהרחמיםופראי,

לדמותכללדומהזואיןאךוהבוגדנית,הזנותיתהאשהשלדמותהושםפה

רעמיםאפופתנחשים,צנופתהילפדין'מידימשידתהעולההיהירה,הנפילים

עומדת-דודמידיאצלמרכזיתתימהשהיא-המיניםמלחמתובדקים.

בחטףהאהבה,קשריאתהמנתקתהיאהאשההאשה.עליונותשלבסימנה

אל"תוההואומלל,פעור-פהאהובהאתומותירהייסודי-מצפון'ובלא

ב"שידבכלוב.המתייסרהציפורוהואהבוגדנית,החתולההיאגודלו".

בהירתאנינצחית,דלילה"אני :עצמהעלהדוברתמעידהלעצמי!"גבורות
בוטחים".לגיבורים /חיוורותבאצבעותפחיםרשתותטווה /הדם

שלונסקי""אסכולתמהארצישראלילסימבוליזםהללוהדפוסיםשלזיקתם

מטאפודיספקשטיבובודלידי,חתולבדמותהאשהשלמעיצובהניכרת

בוגדה","חתולהבשיר,האשהמתוארתכך,דמוי-מציאות.ספקוסמלי,

נדהםאותוומותירהבו,בוגדתלפתעהגבר,שלבחיקוהמתדפקכחתול

המלך""קלעשלדמותוכאילועל-זמני,פירושגםזהלשירלהעניקכמובן,אפשר, 35

המלוכניתהתקופהעל-רקעבדרך-כללהמתרחשותהנושנות,הילדיםמאגדותלקוחה

 .הביניימית
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מהלכים /חתוליםיללתאללבךונהה-("ובלילותגורלואלתוההועלוב,

מערכתבאפלה").נוצצותירוקותעינייםואל /שוממותבעליותגגותעל

אתגםאלאהרוע",שב"פרחיהחתוליםאתרקלאמזכירהזהבשירהדימויים

פרופרוק"),אלפרדשלהאהבה"שיר(בשירואליוטת"סשלדימוייו

תרמן'אלשלדימוייואתמזכירהאףהיא .ברזליושלמדימוייוהמושפעים

כוכבים"ב"שירי(וכןו"מנגד"הנפש""מותכגוןהמוקדמים,משיריובכמה

חתולרקאיננוהחתולשבהםשדות"),ו"תחנתקיץ""לילכגוןבחוץ'

סמל.למדרגתהמתעלהמיתית,ברייהאםכיפשוט,אשפתות

מוררניסטייםובצייני-סגנוןבאוקסימורוןהשימוש . 5

שירתאתשאפייןוהצרימות,המניירותחסרוההרמוני,הרךלטוןבניגוד

פיגורה-האוקסימורוןאלהילפרין-דורמיריפנתהבראשיתה,הנשים

היהשלונסקיהאורגאנית.השירהשלכלליהכלאתשוברתששנינותה

בנוסחהזו,שנונת-חודבפיגורהברוחב-ידשהשתמשהראשוןכמדומה

בעקבותיו,והרוסי.הצרפתיהמודרניזםמןשאלשאותההבינארי,המודרניסטי

הטיפוסמןאוקסימורוניים,בצירופיםלהשתמשבמיוחדאלתרמןהרבה

"מחשכיךקץ",לאין"פגישהשורקת","דומייה(כגוןחד-המתאריםהבינארי,

החותכת,החדותמןאמנםבהםשאיןאוקסימורוניים,צירופיםועוד).הלבנים"

מיריבשירתגםמצוייםתרמן'אלושלשלונסקישללאוקסימורוןהאופיינית

הצירוףאו"סוורה")(שבשירארורה""קדושההצירוףכגוןדור,הילפרין

אתוהערטילאי,הקונקרטיאתבתוכוהמאחדצירוף(שם,הרוח""בצפוני

"ענוגהאו"נפתולים")השיר(מןכ"גאוות-קללה"צירוףאווהנאצל)האכזרי

מזהאמנםמתוןדורמירישלכתיבתהנוסחלעצמי").גבורות"שיר(מובוגדה"

בוטותמאמירותהיאאףהתנזרהלאכשלונסקי,אךוממשיכיו,שלונסקישל

לרכותבניגודוזאתוסורר'פראיאופיעלבמופגןהמצהירותותוקפניות,

בראשיתה.הנשיםשירתאתהמאפיינתולצניעות

שעשתההשימושמןגםניכרתדורהילפריןמירישירתשלמודרניותה

(לאלעצמהשבחרההמליםבאוצררקלאמתבטאתזוונוקשה.גרמיתבלשון

בתחבירגםאלאההשכלה),כבשירתהארכאיותהצורותאלחזרהאחת

לביןהריתמיתהרגלביןבהםשישובחפיפהמאוחריםשיריהשלטקטיהפרא

ושיריםוטוששללשירתוהאופייניתהדיארזיס,(תופעתהמילוליתהיחידה

 :והנוקשה)הגרמ'ה"פלאקטי",אופיםאתלהםהמעניקהוהיארבים,מודרניים
חישלה/אש-קרבמתכתיצוקחילצבא,(.")אבירידיבמוהפקדתותח"גורך

!תופשכביר םחול/)".(ומחי-פלדה/זוקרגבורהערגת ךסונ)".(/דמך.
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אדםפגריטיטעל /פראיםנשריגיסותתכבוששדהבאם / !שלהבתרסני

מנת)דלה ... (/ברקיםגרשיפולטרועםתרתח)מפי ... (/תוקיעעמיםדגל-

אלגבורהאוצרות/שחתשח-נפשאריבברסס-הלבפרעות/ערותאדם

וכר'.למורת"דללרע

* 
היאוהיחיד.האחדשיריהקובץבצאתלראותזכתהלאהילפרין-דררמירי

הקובץ .שולל-כותרתואתלווהעניקהבמגירתה,בכתב-ידאותרהותירה

מפריטתהקדמהבלוריתלספרות,מחברותבהרצאתתש"טבשנתלאוריצא

שירתאתלסרוגכנראההתקשהפיכמןהמשפחה.ידיד •פיכמןיעקבמשל

ההבדליםאתטשטשהוא •לכךאי .המוכןמןתוויתלהולהדביקדורמירי

בלבדהפרטיהשםגביורעלהופיע,הקטןהקובץ :קודמותיהשירתלביןבינה

רכןהספר,שלהצנועיםממדירהנשים.בשירתכמקובל-"מירי"-

הניצשיאנייםלתכניומשרועבניגודעומדים ,שעליוהמצטנעתהחתימה

מרובגדותיהםעלרעוליםהחת-מודעמצולותאתהמרתיחיםוהגועשים,

האישית,ההקדמהגםערך-עצמה.והכרתלזולתסרקאסטילעגויוהרה,רגשה

קטנה,כילדההנאווהדמותהאתמלבבאימפרסיוניסטיבסגנוןהמשרטטת

אתשבעה"שלאהים,עלהמתרפקתצעירהוכאשהבה,הרצקרוחכמהשחן

מעידה,רמים",שדרתשלאווירםאתכאיילת-שדה;נרשמתצבעיוואתשמשר

האמיצה-הניצשיאניתה"סולר"מנגינתעםלהתמודדהיטיבלאשפיכמן

שלדורוכבתלשבצהעליוכיידעולאהילפרין-דרר,מירישל-והייחודית

ואלישבע).רחלשל(ולאאלתרמן

הילפרין-דררמירישירתאתלהגדירהיטיבזאת,לערמתזמורה,ישראל

 :האשהמהרתבדברהגבריםשלהמסולפתדעתםעלונקמהרוגזשלכשירים
"בקצבלשוןושצףפאתרסמסותר,לעגואפילוהומורבהשישסוערת,כשירה

את :שיריהבתרךהשורריםהניגודיםאתלתארהיטיבאףהוא .כמים"פחדשל

האכזריות.ואלהרחמיםאלהשנאה,ואלהאהבהאלהדואליסטיתהמשיכה

נאלץכן.רעלהמוכןמןותוויתתגזולשירהלהעניקהתקשההואגםואולם,

עדנת"ביןסתירהאיןכילקוראיוולהסבירנפתלת,באפרלרגטיקהלהסתבך

שאצלה".גדולהפקחותרביןאשה

היטב,אפואמרשרשיםהיוהעבריתהנשיםשירתעלהקדומיםהמשפטים

רחלהופעתלאחרשניםעשרותוזאתהנאורה,הספרותיתבקהיליהגם

הצעירההמשוררתאתאחדיםמבקריםכינוהשישיםבשנותאפילוואלישבע.

במקביללכנותבדעתםערלההיהשלא(ברור"דליה"בשםרביקרביץדליה

בשמותיהםלמשל,זךנתןאתארעמיחייהודהאתהמשוררים,צעיריאת
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כידרמהואולם,ומנמיכה).פאמיליאריתפאטררנית,לנבירתכמתוךהפרטיים,

ייכללוששיריהלהתירהתרסה,מתוךלימיםשסירבהכמי"דליה",דווקא

מןכמהלהזיםהראשונהבפעםשהצליחההיאמשוררות,שיריבאסופת

שירתהנשים.שירתלגביבביקורתששררווהכוללות,הגורפותה"אמיתרת"

ברדדאנקורנאותרנותרהימיה,וקוצרהצנועהיקפהבשלדור,מירישל

וקפאצנחאךהאביב,אתבצפצופולבשרהיהשיכולורילד,אוסקרמאגדות

 .הנסיךאנדרטתלמרגלותבכפור
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כרךתעודה,העשרים",כשנותארץ-ישראליתירה .11י-הפרוע"השיר .)ו"(תשמעוזישביט,

ומפעליםתל-אביבאוניברסיטת :תל-אביבהעברית),כספרות(מחקריםה
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