
ישראליםמשורריםשלושהעל

ארצותומקיףההולךאמנותי,קונפורמיזםלקראתצועדיםשאנוהעובדה
עליו mמח;כבי-מבקר 1;השולברדתר 1ע,tגזל.המ.קילהיבתרבחהוהיאוי.ותר,יותרר~רת

מתאכזביםאנולכת,מרחיקחידושלפנינוכיסבוריםאנוכאשרלעיתים,באחת.
מצדאחרת.וכמ.סגרתאחרתב.ספרותעצמומדהיםחידושאותרלנרכשמתגל.ה

להב.בהרחבבסיסיוצרא.רניברסאליתכמעטמודרניתספררתשלקיומהשני,
כאילו,משתייכים,כיוםהיוצריםוהמשורריםהסופריםב iרבר.לזלזלשאיןהדדית,

רכלהלאומית,התרב.רתשלזר.היאיותרהצרההמסגרת ;למסגרת-נתרן-מסגרת
וזרמםינטיות.שלז,ןהיאיותרהמקיפההמסגרתואילו ;הימנהשמשתמעמ.ה

אחראמןולומרלקבלהיא,פרובינציאליתנטייההמודרנית.העולמיתבספרות
הםכאשרעצמם,חידושיםאותםחרבהלכףולזרןזרות,בספרויותחידושים
שלנר,מב.קריםכ.מ.האצלהמ,ופיע,הנטייה- ;ישראליםסופריםאצלמופיעים

אתהשואב.יםיוצריםגיסא,מאידןהפוך.בכירוןבחרתנו""אתהבבחינתאולי

מסיב.דתעליה,לנרןשישתופעהאינםחיצוני,מאימפררטורקאןחיותםמקור
או·מאנות-החד.שהiהע.בריתה 1ה:שיר :ש.אל,תנו 1:ל·מגי,עיםא,ברמכאןמהנ~נרת.
ומ.הרהא;מיתיהר 1ממנו, 1,ע.צאת•שאלנ:וותכ,ופותל:עיתים 1מני~ריזם
בצררה,ודגשיהםמחשבותיהםאתהיוצריםבטאומתי ;החדש.הבשירתנוהמזוייף

רהמקוםהזמןמסגרתואתנטיותיהםאתהל.מהצררהשארתהמשרםמסריימת,
מסיבותורקאןמסריימתביטויבצורתהשתמשורמתי ;בהנתוניםש.היו

משליצירותלנתחאנומבקשיםהדברים,אתלהבהירלנסותכדיארפנתיות.
מסריימיםדפוסיםכקובעירביםעל,המקובליםישראליים,משורריםשלרשה

ספק,ללאהם,שלרשתםזן.ונתןאבירןדודעמיחי,יהודההשלושהבשירתנו.

שונה.בצררהזומודרניות.מתגלהמהםאחדבכלאולם"מודרניים",משוררים
שלביצירתובי·רתרחזקותהן.שרונה.בצ,ררהמתפשר,רת:~הזמןהמקוםמ,ס.גרר.תגם

ומרטיביםהשפע.השרכזיגם,מכאןזן.שלביצירתוביותררר,רפפותעמיחי,

המשורריםשניב.שירימ.אשריותרזןנתןשלבשיריוניכריםהעולםמספררת
הב.עהיל.מעש.ה,היא,ומקרם,זמןשללמסגרתההשתייכותשמנינו.האחרים
מתלבטושרבשרבהשירית.והןהפרוזאיתהןעמיחי,שלשביצירתוהמרכזית

תר.בדתיתמסורתשלבתולדותיהזמננוב.ןהפרטשלמקומרומהרבשאלה,הוא
עתיקה.
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םיהלאהו 'באה 'ןבהא)
עמיחיאולם ;שלוהגדוללרומןעמיחייהודהקרא 1מכאן"לאמעכשיו"לא

נושאים,מספרישציירתונכללכאח.דויהודיישראליומכאן,מעכשיוהואעצמו
מחדשפעםכללהבהירםמנס.היז~המשוררהדנו,ואופיינימחדש,פעםכלהצפים

אםהשירה.בתחוםיוצריםהםוזךאניזןשונים.ספרותייםבדפוסיםשימשותוך

ביקורתבלב,דקצרותברשימותהואהמדוברהרישבפרוזה,דבריםגםפרסמו
אתהאחרונותבשניםהרחיבכמשורר,דרכואתשהחלעמיחי,יהדוהוכדומה.
הליריהתסכיתותסכיתים.רומןסיפורים,קונץמחזות,פרסםהואיצירתו.תחומי

לאמעכשיו"לאהמקיף,הרומןכמררקעאותרעלצמחורכבות""פעמונים
חייםגםגורי.שללדרכובזאתעמיחישלדרכודומהמסויימת,במדיהמכאן".

נטייהגילההאחרונותובשניםשירה,בכתיבתהספרותיתדרכואתהחלגררי

לביטויזוכההסופר,אתהמעסיקמסריים,נושא :בלבדזוולאהפרוזה.לעבר
הגעייהאתלשקףעדייןהצליחשלאהכותב,חשכאילושונים.בסגנונות

מדיוםפעםמידיכן,עללו,מחפשוהוא ;האפשרייםצדדיהמכלאותרהמטרדי.ה
דומהבעהיזוחיתהחדשה.בצררהעצמואתולבטאלחזורכדישרנה,ספררתי

ע.מדתנרגעית ;נעדתנ,ןההשוואהעלת.הכןעלהסרפדים,שניאתשהטרידה

שלגשיתוהדימירן.מסתייםגםכאןאולםהעם.שלעברוו.כלפיהשראהכלפי
באופןאשרזר,עולםמולהר.עמדשלפaרעארץ, 1הילידהארץ,בןגישתהיא iגורי
מישלאשמהתחושתגםכאןשיאליו.ישיכרתמרגישהואראי-רציונליסמרי
שם,המתרחשעלהרבהידעלאניותרהנוראותובשניםהגרלה,מןרח.רקשההי

והדם.הכאבהסבל,על

זהותואתעצמו,שלועבוראתמחפשעמיחיהגישה.שרנהעמיחיאצל

לעיר·בדרךהיצואע,מיחישלגיבורוועתדי.עברהמקשרתהחוליהאתהרוחנית,
וגאולתועברואתצעדיו,אתמכווןחראשלומ,ילדתולעירהארץ,מןהגרמנית

באופניםמתבטאהעבר,בתרךהעתדיחיפושהעבר,אחרנהייהארתהמבקש.הוא

הערךמכאןזר.יצירהשלהיסודמסממניאחדוהואע.מיחי,שלביצירתושרבים
שלחייומשמערתהאב,רת 1מהאב,האב.עםהסנוב.ההיחסיםלרמקתהמיוחד

הסמויהנצחיהמאבקארניברסאלית.tתמטיקחלמעשה,זוהי,-הבןלגביהאב

.וספררת,המיתולוגיה,מיסודותאחדהואמקומו,אתהיורשהנןלניןהאב,בין
בפנהאםעמיחי.יצירתשלהחזקיםמציריהאחדהואזהונרש.אהנפש.תורת
יותרהרבהשקרעאביזןהרי-שבדי,רננוהאחריםהמשורריםלשנילרגעכאן

מזי,שכלתניהואזךואילוכזאת.יחסיםרקמתשיעלהמכזיעצמו,בת.רךמדי
עמיחי.אצלבן·אבכיחסיכךכלרגשייחסאצלואיד

שנצטטעמיחי,מאתשירהתפרסם , 16.4.56ב""הארץ",שלהספרותיבגלירן
בחלקו.כאןאותר
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 /חי,·בדאבי /מת,אבבן /חי,אדםאני
השנה.לעונותברחמה /וקמילהפריחהשלתכניותהרבהעם

היא,השאלהביטוי.לדייכאןובא 1חרזועמיחיאתלהעסיקשמרנההנושא
בספרותתכופותכהלעיתים.המופעילנושאאישיתגשיהמשרםכאןשיהאם

האדםהשנה.כערנותאינסופיהדורות,מעגלהואהבולטהראשוןהדברהעולמית.
הנןהואהאדםהמרות.לביןהחייםביןביניםום 1קיקיומוחי","אדםעצמו,
חלפהכנרהאבהעתי.דאתהנעורים,אתמסמלהריהובן,בתרוכאח.דוהאב
נרבעצמוהנןהריזאתעםיחדכוחותיו.ב.מלואעומדעדייןהבןואילושעתר,

לגביומרות.זקנה-שלולאבירכמרגורלאותרלומצפהר, 1כלרג ;לאבהפן
האוכיוםאםבדבר,חשיבותואיןהזקנה,אתהעבר,אתמסמלהריהושלו,בנר
כן,עלהשנה.כערנותקצריםאינםאדםחייאמנם,הזקנה.לשנותהגעילאערד
עידיןלושיבקרוב.להסתייםכעומדיםחייואתוראהשבשירהחיהאדםאין

האחרונותהשררותשתיאתלפרשכמרבן,אפשר,וקמילה.פריחהשלתכני,רת
הםאםדשלחייוהבאנו,שכברהפרשוהואאחדשונים.באופניםהביתשל

ומשתרעםידמי,פשטניתבצררהלנסחםאין ;ומורדותמעלותבהםוישאורכים,
 :אחרבאוררת 1השרר,שתיאתלראותגםואפשררבות.שנהערנותפניעלהם

מתיחסרת-השנה,לערנותבדרמ,הוקמילה,פריחהשלהרבותהתכניותכלומר,
עצמם,עלחוזריםוהחייםאחזרת.מהררים-הנכ,דהבן,האב,אחדים.לדורות
 ;האשהנשואהואהאבבנושאמשתלבלנכ.דהבןלבן,האבמןעובריםכשהם
מצטטםיאנועמיחי.שלאחריםכבשיריםזה,בשיריחדמופעייםהנושאיםשני
 :שיראותרשלהשלישיהביתאת

 / ;המשחזתא~בבן /סכיניםכהתאהב /בימת~אמנרתק,שרתנשים
חיי·הםכןפיעלשאף /המרחקים,מכלבירתוהקרובהאתגם

רקלא :נוסףמומנטמופעיאחרםי,שיריםבכמהמאשרפחותמאנםכאן,

השאשההעובדהעצםחיה.האשהגם-למרתהחייבלאבבניגודחי,הואהבן
רצירנאלית.בדרןלהסבירהאיןשאמנםאשמה,עליתמטילהמת,שהאבשעהחיה,
מהר :מקובליםדוימוייםנושאיםמושגים,לשררתכאןלחזורכמרבן,יכולים,אנו
מהי ;האשהאלהאהבהלאאם-ביותר,והפרימיטיביהחזקהחייםכוח

נמצאיםאנוזרבצררה ?הבשריםתאוותלאאםוההמשך,הקיוםרצוןהתגלמות
אנושיכוליםאלאע.מיחי.מכתבירקולאלנר,המוכרתמסי,מעגלנאותרשרב

האשה,עצמאית.ביטוידרך-ובוודאיהמקובל,מןשוניםקוויםגםכאןלמצוא
המרחקים.מכלבירתותקרונהזאתבכלהיאמת,ש.האבשעההחיה

העבר.שלאסקפטאלשרבנפנההאשה,אלהיחסאחרלעקרבנמשךיבטרם
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רגשותשלשלםבסולםשונים,באופניםמתבטאה,נושאכילציין,עלינוושוב
ואסוצי·מטפוריםשלרחבהשורהעלעמיחייהודהמסתמךבכתיבתוודימ,ויים.

האמיתית,ז,הותואתלהווהלהקנותהחייבהאבו,דהעבראחרהגישושאצירת.
הפרט,שלהאבדמותאחרהחיפושזהולעיתיםורבים.שוניםאספקטיםלויש

גישושיםישהעם.שלעברואחריותר,ומקיףעבראחרחיפושזהוולעיתיםהאני.
עתיקות,לשוןמטבעותפורמאלית),הבלתי(בצ,ךרתההדתיתהמסורתאחר

מ.וזכרבחלקו,שצטטנוהונשירכךמכבר.ידועיםמוטיביםתנכיו"ת,אסוציאציות
המקרה.בדרךולאהפסח,חג

שעוניאתשם /למות,אוליבשכיבה, /מסבאניאלהפסחונימי
 /השולחן,עללפני

 /קלותידי.אצבעותביןהפריכה /המצהתשברקלותלפניך.זכר
 /פעםעודיסמרתאותיושער /כיסיםשללילהבחציהדלתתנוע

הז.ה.ובזמן

אגב,משמעויות.שלשוניםברבדיםביותר.העשירהחגאוליהואהפסחחג

המוות.לר,עיוןה 1ים.שכיבבת 1ההס 1את 1~המקשרה~מ,ש.ורה:ש.לפירושו 1ל iלב~לשיםרא.וי
הזכרתה.מוות,הזכרתהתחדשות.שלתחייה,שלחגהואהחגים,מכלהפסח,חג

חושביםכןאםאלא-המקובלתפסחרעיוןאלקרבהכלכןעלבתאיןהשעון,

המיליםשתינילומר,מותר 1למנצרת.ישוצליבתעלאוהבכורות,מכתעלאנו
המ.קובל.ב.הקשרמ,ופיעותדווקאלאורהןלחנוכה,הדיםהמעוררותהמסיימות,

אלה,אסוציאציותלחדשהרצוןגםהואמסורתיותבאסוציאציותלהשתמשהרצון
הכללמתח.רםאותןולהע.בירהקונבנציונאלי,התוכןמןחדש,נתוכןאותןלמלא

הפרט.לתחום
שבימיהצבאילמחנההתנ"ךמןהדיםמתק;:ריםבההצורה,אופיינית

מפגינהצבאי"במחנהלנביא"הקדש.ה"כגוןשירשלכותרתהעצמאות.מלחמת

להעיר,ישהעתיקות,הלשוןומטבעותהדימ.וייםהמשורר.שלהמחשבהדרךאת

הימים".אחרית"מעיןלמשלכלשהו.אירוניבהקשרקרובותלעיתיםמופיע,ות
1שורה 1במתחיילזהשיר

מ,ילה 1ה .":גפנותחתש 1ל.איטל.פןתאנתו.תחתש 1האי 11
המילהכמובןהיאכולובשיר:הרוחהלךואתזוב·ז~ורההאווירהאתהקובעת
ן,משובצת.המודרנית,הטכניקהשלה,מיליםמאוצרישרהלקוחהמילה ;"טלפן"

היסודותשניצרוףע"ימובנואתמקבלהמשפטמסורס.תנכ"ימשפטלתוך
המצאתופ.ריאינוכאן,להוסיףישמכוון,אנאכרוניזםוהמודרני.העתיקהשונים,

אצלשונםי.אפקטיםל.השגתזה,באמצעישהשתמשוהס.ופריםרביםעמיחי.של
היסודמ,אבני:אחת.את.הווים 1מ:כלליך,ע,בר.פרטיעברל;מציאתישגיש.ושיועמיחי,

האירונישהגווןכמן.ומהזאת,עםיחדלמדי.טבעיהואזהסגנוןיצירתו,של
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משוווובראשונהבראשהואעמיחי ;עמיחישלכתיבתואתביותרהולםאינו
היאשלוהפרוזהכתיבתגםלו.קרובפחותהואהאירוני-שכלתניהכיווןלירי.
זהתסכיתלכן.טובהדוגמההואורכב,ות""פעמוניםהתסכיתבעיקר.ה.לירית
מכאן",לא.מע.כשיו"לאהעבההרומןשלהראשיהנושאשלקונדנסציהמעיןהוא

עולםסףעלנמצאיםאנושוב,מנותית. 1אמבחינההרו.מןעלעולהשההאודומה
העם.שלהקרובעברועםיחדששקעעצמו,המשוררשלעברוז,הוהפעםהעבר.

מקומו,אתב.הומצאלארצישראלמגר,מניהבילדותושהיגריוחנן,התסכית,גיבור

יהודי.זקניםבית-כשלעצמוסמליהואההתרחשותמקוםמ.ולדתו.לעירחוזר
הטבעשבדרןהזקנהאלורצוצים.עלוביםכלים,שבריהםהזקניםהאנשים

יוחנןהסגר.במחנות.עליהםשעברו,הנוראותהשניםשלההרסניהכוחמצטרף
אולםהילדות.מזכררנותלו~מוכרשהיהעולםלמצואעברו,אללחזורביקש
עלוב.יםחיקוייםאלאאינםפוגששהואהאנשים ;קייםאינ.רשרבזהעולם

למ.רירנטרתרב.מעשיהםבדיבוריהםזרמיםכולםכמעטבילדותו.הכירשהואלאנשים
ב.קהלהיחידההנריאטה,דודתועםהיאיוחנןשלשיחת.ועיקרחיים.חסרות
מתבטאהזקניםלביןיוחנןניןהפערכלשהו.חייםניצוץעלה 1ששמרהזקנים

"פעמוניםהתסכית,שלשמ.ווהרכבות.הפעמ.וניםקולותשלרנה 1השבתפישהכנר
המצלצליםהשוברת,הכנסיותפעמוניהםהפעמוניםסמלי.מטעןטעוןורכבות"

משלו.מיוחדצלילפעמוןלכלבעיר.מקרםב,כלמה 1בררנ.שמעיםשע.הרבעמידי
מכריםכשמ.רעאותםושומעחוזרהואמילדותו,הפעמוניםקולותאתזוכריוחנן

,שנ;את,אתלשס,וחו 1ין,כלא 1ל 1.שו,בה, 1השו.אאתע,ברו;אשרהאחרים,אלהוותיקים.

כרית, 1.הנה 1ב 1בי 1הס 1ש:להביטוייםא.חדג,ו,ע,ש.כיםש:נים 1מ,שן,אותםש,הקיJפההסביבה

אנשיםלגבי ..הרכבות-~ושובהכנסיות.פעמוניצלילדווקאהואהעויינת,

-יזרעבלתיליעדונשלחומשארכבותעלהוטענוברחובות,ונצרדושנרדפו
הזקניםעםמחלקאיבריוחנןואילומאור.וברורמשהרמסמליםהרכבתקולות

ביקור·הואביקורוכיבהדרגה,לו,מתחוררכאשרעל~הם.הרובץהסיוטאת
רעשהרי-בינתיםשח·לף 1ה~זמןזרםעללג,ש·ראפשרותכ.ל.איןכישווא,

זה,מבית-זקניםיי,מלטהואהשחרור.החופש,אתדווקאלמענו~מסמלהר,כנת
הואאליוולם 1לעאותרתחזירהרכבת ;הקרובה'ברכבתהעבר,שלהנכותבית

בצורההחולפתהרכבתשריקתאתמפרשיוחנןשוב,כלומר,מ.קומו.בושיי,ן

סמליתמשמעותבעלאח,דמעשהועודשסביבו.הזקניםמאשרלחלוטיןשרנה

אהבבילדותו :הסופיתותו 1משמעלקראתהמעשהסיפוראתמעגלהוא,אף
נותרו.הזקניםהוריהרקב,מלחמה,נרצחה)(אומ.תהלווהלור,ה.אתיוחנן

-כלומרעמו.אותה:ליטולשוכחויוחנן-ומשלה,ראשסיכתלומוסריםהם
בדמי~ונואלאפעם,אףקייםה~הלאשמאאוניתק.העברעםהאחרוןהקשר

בלב.דיוחנןשל
עדשרנות.עברלנחלותשרביםמסעותע.מיחי,יהודהשלבחברתוערכנו,

77 



ר 1אבינביטח

כלעזזיאשרצדשירתו,שלהא,מנרתילצדמספקתלבתשומתהקדשנולאעתה
שלב.כתיבתוהמרשימיםהצדדםיאחדמשורר.שלציירתועללדירןערךאיד

בגפישתמסתברים.זאתרעםצפויים,בלתיבדימוייםהשימשו,אופןהואמעיחי
תהילתך,ב''ההיאוהתשובות".השאלות"פינג-פרנגעלמדוברשבאומלכתשלמה
 :בעולםשלטונוודרךאל,הםי,עלמסופרהנוראים",לימיםפירטמתוך

תמדיבתיקון,עסוקתמדי /לתבל,מתחתגברעלשרכבאל,הים
מתקלקל.משהר

המתיםהם",העננםיאחר,בשירכךעמיחי.שלבשירתוהחוזרדימויזהר

 :דרמהבצררהאלחיםמופעיהראשונים",
 /ריקמקומרונשארממקומראותרונטלו /מתכשאבי ,למשלאר

לבושואלחיםמררם. /הברזלכשמכסההכבשי,באמצענורכמר
 /רל 1כחעבדוהסרבל

לתקן.לשםירד

השפעםאלאהבם.נגענושכברלנושאיםלמעשה,רזרים, 1חאנואלהבדימויים
אחדהואהמספרריםעושרהוריהלשוני.,הצדעל,בעיקרלהתעכבאנומבקשםי
השירה.שלהיסודמתכונות

תאיוריםשלדרגמ.אותמספרעדונביאקצת,שרנהלתמטיקהלעבורכדי
שר,ה".ששמה"נערהמתוךשררותהנהאחרים.

הםי.רדוןחמלהבלי /מכתבםיכותבתשרה

 1שרהנראיתכיצדכמרנן.אביה,סיפוןשעלהכרותהאישרההפותח.הביתזדו.

חתרנות.תמדי /גברתי.ה,לחרפותמתחת
ילדותי.לדיבעיר /שיחעלאדוםצמחפיה

המשורריםהיופעםבתכלית.מדורנייםתיאוריםכמובן,,הם,אלהתיאורים
מכיורןלעובדות.יותרמרכה 1סיותר,מדרייקתבשפהלהשתמשמשתדליםוהסופרים
מדיויק,לתיא,ררניתןאינונאמתצעירה)נערהשלגם(רמהאדםשלשמראיהר

עלמ,סתמכיםשצטטנרהתיאורםישונה.בדרךהולכיםרם <rהשלהמשורריםהרי

כמרבן,אפשר,חיצוני.מראהעלמאשריותראסוציאציות,עלמסריי,מת,הרגהש
דברשמועיםאנואיןאכלנאה.נערההיאששרהוהיא,אחת,מסקנהלהוציא
סימ.נםי~שבתדאחר.מתערבביםשן,ניםיסדוותויי,קים. 1מדוגרףפנים,לותריבק;שר

אהבהשלמצרתאוהבת"היאחיים.ותפישתהתנהגותורת 1צושיחיצוניים,
ערבבחיפזוןונא.כלושנאפרהמצות,המסורת.מעולםדי.מרישרבאגב,בחיפזון".

הנערה.שלהחפוזםילרגשותיהה 1המחשלש.משעתהחייבותמצרםי,יציאת
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מכתניםאותםהראשון.שבניתהקבעי.העלחזרהכאןישמסריימתמבחינה

דרךחפוזותות 1בשורמוביליםהםאףחמל.ה","בלישרהידיעלהנכתביםרבים,
העובדה,ע.לעומדיםאנוחמלה","כלימלכתחילה,המפתיעהצירוףמתוןהים.

לבניםשגריריםשלדיכוייםשעקבוכנראה- ;מכתביםלכתובמרבהששרה
אל.הסרתבשלר 1ליחסנוגעתהסופיתהמסק,נח.ברצינות.אותםלקחתאיןאלה

שרה:

חיי·במפתת.יקוניםעל /עמהלשוחחרוצהאני

לתקןהמנסהמאלהוים,המשורר.עלחביביםונים 1תיקכילהיזכר,עלינושרב
בעזרתהלתקן,המנסהלסופר,ועדכחול,ענוהדסרבללבושכשהואהעולםאת
הך.ושםכילומר,שישחגםלשכלוליםהשאיפהקיימתחייו","מפתאתשרה,של

אלה.נסי.רנותשלהטובותבתוצאותבמיוחדמאמיןהמשוררשאיןהוא,המתקבל

נדי.מריים,המשתמשתמודרנית,שירההיותהלמרותעמיחי,שלשירתו

רקולאכלל,נדרןהמודרניתבשירההמקובלתבצררהואסוציאציותמטפורים
בולטים.והיודייםישראלייםהכרסימניבעלתשיר.הזאתעםיחדהיא-אצלנו,
המשורריםשניאצלמאשרעמיחי,אצליותרהרבהחזקיםאלהזהרתסימני

עמיחישלהנושאיםבחירתאףהדיבור.אתלחידמבקשיםאנועלהיםהאחרים,
"קוסמרפן·ארתהעליה,לדברמרכיםשכה"תלישות",ארתהזד.נקודהמוכיחה

עמיחי.שלשי.ו.תומסימניאינההמילה),שלהגרועבן 1במר 1 (ליטיות",

עצמך.בראיהמשוררב)

הנ.רקיסירתהעצמית,ההערצההיאאבריןנשירתביותרהובלטתהתברג.ה
מסרייםבלבולקייםאכסהיביצירניזם.שלמבוטלתלאמידהמכאןנובעתשלה.

מקומןלביןהיחדיחוויותניןפררפררצקההוסרהכלל,ערכילביןהפרטערכיבין
חוויותיואת,מעלהאמיתיאמןכלכיברורהסביבה.נתרןאלהחוויות לz.י·

שיואולםליצירתו.ערןאיןכן,לאשאם-כללייםערכיםלד.וגתהפרטיות
הדגשתתוךבצל,ה"אני"העמדתאפשריתזה.אפקטלהשגתשרנ,רתדרכים

מהכלניטוללדייעדה"אני",הבלטתגםואפשרית ;הכלל-אנושייםהצדדים
הדרןהיאאבירןשלדרכוכילומר,למותרזה.נ"אני"במשיריןנכללשאינו
כלשהואספקטשלמליאהקירםבאפשר.דתמרד.האינולמעשהאבריןחשביה.
עצמו.שלשרנותכהשלכותלומתפרשהעולםכלכאשייותו.נכללשאינו

אברין.דודשלשירתועיקריאתלהביןמתנעללצאתישזוראותמנקודת
הקוראאתלעוררך,ןצההמשוררכקורא.המתגרהשירהזוהיבחינותמהרבה

ניותר.המובחריםמןהםתמדילאלכןמצעים 1האזכותו.וזוהימאדישרaוו,

מבקשהמשוררשציינו.ראשוניתתכונהמאותהנונעהואאףלהדהיםהרצון
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המטבעשלהשניהצדעצמית.חשיפהידיעלבעיקרזרר 1מטרתאתלהשיג
מתקךשללזעזעהוצרךזהאידמובהקת.אגוצנטריות ;הסובבהעולםניטול-

מהרב.ההמשתמעתוהעלומים,הגוףהערצתהסוציאלית.המג,מהבעלהחברה
אל.ה.בתכונותמקדרההיאאףאבירך,שלשירים

היאאבקןך,ב.שיריראש.רךעיוןעםהמתבלטתתכונהוויזואלית,מבחינה

-לשוניתכסיסרקכאךאיךאחת.למילהימ.יליםקןתרארשתיםצרופי
הרצוןהמהיר,הקצבהשירים.שלהמיוחדב.ריתמוסלהםתפקדיאלהצירופים
רי, 1ביטלהםמוצאיםאלהכל-גווניםשלובשפעב.מהירותעצמיתלהנעה

מצאנועמיחישלבשירתואםאלה.מ.הירים-קדלחיםבציר.דפיםהשא.וביד
וצאים 1מאנואבירךאצלהריהתנ"ן,מןהמסורת,מן,ואסוציאציותדימויים

האספקטיםעלהמודרניים,החייםגילויימתון.הלקוחיםמטפוריםבעיקר
משוםבטקסט,נקלהעלהמתוכנותועזיות, 1למיליםהרב.השבהם.חש.ונים

במידה"לועזיים"הםהמודרנייםהחייםשהרי ;הכלליתלת,מונהמתאימותשהך
חוששכאילו ;חסר-נשימהבסטקטונאמריםהזב.ויםתכ,דפותלעיתיםרבה.

מתוןנו.ב.עתזותכונהאוליחפץ.שהואמ:הכלאתלומריספיקשלאהכותב,
גילמחסוםלאחרואילומ.שהו,ליצור,האדםוגל 1מסבנעוריורקכיההשקפה,

העלולההשקפהזוהיכיייתכן,אמנםמעשיו.לכלערןאיןשובמסויים
היוצר.שלגילועםיחדאבולוציונית,,בדרןלהישתנות
הלןהמשקףאבירן,שלאחדשירבחלקונצטטדברינו,אתלהבהירכדי

פתאומי"."ערבלשירהכוונהמשורר. 1לאופיינירוח
 ?בחייולושימ,ה-זקןאדם

קם.לאנוונקרבנקר,קם,הן,א

ושםהמטבח,אלמדשדשהוא
לו,יזכירוהפושרים.המים

שבג.ילושבגילו,ש,בגילר,

 ?בנקריולוישמה-זקןאדם

סתיווכברקיץ,בבקרקםהוא

חדרו.בנורותבערבנמהל

שלשב.שירתוהמעלותמןוכמ:הכמ.העללעמודאפשראלהפתיחהבשו.רות
ב.טב.עיותקולחהשירמ,כןוכתוצ.אהשלו,הביטויבאמצעישולטהואאבירך.

בחירתלמ,די.ברור.התמ.ונההיאהקריאהעםהמתקבלתהתמונהמאולצת.בלתי

"הולן"אינוהזקןהאישכןיפה.עלתההנכרךהאפקטל,השגתמסויימותמילים
,אנפיל:א,ותע,למיידש,בים 1·ח.ואנומט,בח. nאל"מושר.ש",הוא·אל,אה,מ,טיבח,אל .

 .מ.היוה.צעידהב.מקדםרגליםגרירתעלעייף,איטי,הילוךעלוחמות,רכותבית
הטפלותעומדים.אלארענניםלאוודאיחמים,ולאקריםלא"פושרים",הםהמים
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אתלהפעילמסוגלאינושכברזקן,אדםשלחייואתממחישההיאאףשבמים
ועוברוהצורב,החריףטעמואתמאבדהלוהטהקיץאפילור, 1וציריחרשיוכל

דימוייםוכמהכמהערדברומופיעיםהסיפור'נמשךרכךסתרית.מטמורפוזה

הולמים.ותיאורים

הגורןמןן ,:tעכ·---

כסירים,בזהירות,עולים

בחרחרריר,הבטוחיםמןכמה

לשררותהישירההמשךביותר.משכנעזקנהבתיאורעומדיםאברכאןעד

חידתכנראההשםהנמרםי,בסיפורמתערבביםכאןיפה.פחדתעלהצטטנר tז:
 :המשוררעלמירחד 1באהובות

נסתירצעירנמרבהמרתנמר

 ?נמריוכלהיכן-זקןאדם

מוגזמיםבמספריםמופיעיםמלא,בפהלהודותישאבירן,זרדשלהנמרים
שלהט,בעייםלמ,רחביםבמ,הןתוכךכלהמנ,ןגדש,לנו,הא.ס,פלטבג'ונגלמ'lוט

דווקאולאדרהדימ~רי,וחוזרהולךרביםבשיריםספרותי.הבלתיהאמיתי,הנמר
לבטלברצרננרשאיןכמרבןמופיע.חראברלמסגרתהדעתעלמתקבלבהקשר

המשתמ.שהראשון,המשורראינושאבירןרנררדאי ;החימעולםדימויכל

כלשהדטעםכלשהו,הסברישהאםזאת,בכלהיא,השאלהאלה.בדימויים
בדרךאותנומוליכיםהנמריםאךהוגנת,ההשוואהאיןאולימסריים.לדימויי

אתהאריותמסמליםכאןאףלהמינגדויי.זהים"שב"זקןהאריותאלאסוציאטיבית
פעם,שהיההנפשי>רח 1חכגם(ואזליהגופני mחכאתהאבודים,הנעוריםזכר

לילותיואתהמלווההאריות,יללתיותר.צעירבעברוההדרההודאתער,דואיננו
לשמדוייקזיכרוןאינהואףממש,שליללהשאינהכמונןהזקן,שלהעצובים

לומרישזאת,עםהמצאיות.שלדמיוניתטראנספררמציהאלאשהקו,דברים
-הנמריםמאשרהמינגוויי,שלספריולנ,ופייותרהונהמתאימיםהאריותכי

הנמרים,הופעתשלאחרבשורההמופיעהציי,דדימויגםאבירן.שללשיריו

הנמריםמציאותשלהלגיטימית"נ"רלבנציההקוראאתלשכנעמצליחאינו
ה,דשרלספרפרצוכא~לוכפשוטם,המנ.רים;אתלקחתשאיןברוריר. ,:t •ה,בתרך
נא.ברים,הרמוניתשליטהעלרת, 1גמישעלכוח,עלחש.בהכותב ;החיותמגן

זאתכללאחרגםאולם-הנתבעלאותםכשהעלהבריאים,מיןיצריעל
זר.עצםכהרכבתזר,ב,טקסט 1ח.במ.ויםשלשקנוצםנשאר

דעיכתמפניהפחדמןהזקנהמפניהפחדאתלהפרידשאיןמרבן,ממילא
אבידן.שלהרוחלהלךהואאףאופייניאחר,לשירמגיעםיאנורכךהמיני.היצר

שמצרימישכלדומניזקנים".למשורריםישסקסאפיל"איזה-הכותרת
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לציירת.ןמידיאותזמשייוההיהשיר,את.מכיראינואםאףהצעירה,בשירתנו-
ודאהאחדמצדמתגג,דים.רוח:הלכישגילמעשה,יש,עצמונשיראברין.של

מצדואילועצמו.של.והמפחדיהעתדיאתסקסאפיל,חסרזקן,מבשוררהכותב
חוסראתבעיניוהמסמליםלאנשיםהערכתוחוסראתלהבעימבקשהואשגי

וקשהכמערר.כב,מופיעיםהיסו·ד'וiתשביואנמית.משעממתשנשירההערך

ביטוילדייבאותהזקהננושאעלאבריןשלהשקפותיוניניהם.תחוםלתחום

 :בשררותלזנריהחלטתיוניסוח
במלוא /אמורלהם,מאורלצעוק,כוחעדין /בןישאם---

 /עיילותמבלואהאחריות,
תלין!"אלא-רופא /לארנותי,ורפא,"לא :העיפיםקולןמיתרי

אותה.לקייםקשהלהגיח,שיהנכון,המעודשב.בואכלשהו,גל.הבתהצהרה
הבצורת".מןייבצרלא"המבשירבשאריםאבונושאאותובתחומי

עכשיו, /במכונית.לנהוגלומדת /הרגיעה,גבילקשיש:ה,אשה
 /גרנםי,מעלהשפעהתתוקףשמסר

בדיישנבהגמכשיר,על /שליטהלפחותלקופחמה,ויהיהחליטה,
גבר.

לדיה.יושבנחמדמדריךאיזה /יפה.יוםאיזה

לאהפעםאברין.שלהמוצלחיםמגיס'!>חויהאיהרגיעה""גבילההגדרה
עלהקודמםימנשירםייותרמל.פגי.אחדשלבעלאלאממש,הזקנהעלמדורב
הנהיהגופעולתהמכוניתהמיני.האספקטכאןמופעימהם,קטעיםשהנאופהנושא

למדיס,בירהבכל,ל:ו,תחהשתמונהלומר,מיניים..ל.סוסםטיט.וטיםהופכיםבא
כוחשלאילוזיהב.הלנוהגהנותנתהמכוניתהצעיר,המדריךהמזדקנת,האשה

אתמשליםהשיר,אתהמסייםהזקנה,סףעלהאשהתיאורגופניים.וזריזות

 :הציור
זוג /גםעייל,מחון /גםהיטב,עשויותציפורנםיגם ?שימה

מסוגננימתאים,משק.פים

ברוח /קמעהנרעד,מ:בהיק,צרור-מפתחותעללדברשלאמסגרת,
המאוחרת.

הרשיוםהחג.ה.מאחוריהיושבתאשהשלצוירעדיןזהרברורה,התמרהנ
צופנים,זר.ישיבהבשע.תהבולטיםקוריםאותםעלגמורה,בטבעיותמברסס,

המכונית,שלהמפתחותצררואתלשכוחולאהגרף.מפרופילשמ.הןמשקפים,
במסרגות.שלטוןכוח·שללארץמפתחות
עצמואתלוקחכללבדרןהואבאחרים,זלזולואתדמגיששבאריןשעה
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לעיתיםיצירתו.אתולהזכירכתיבתודרךעללכתובמרבההואמליאה.ברצינות
אינואבירןקל.שאינובסירןהציירתי,התהליךמןמשהולחשוףמנסההוא

חידהיווצרותה.מדרךמשהרולתארמבחוץ,ביצירתולהתבונןהמגהמהראשון,

אפשרמסריימתמבחינהנתיבתו.מכלולאתמארדהולמתזוגטהיהריזאת,עם
רלעיתיםשרנות,בצוררתמופיעהנרש,אנראי.התבוננותמעיןזוהינילומר,
לוישכיטויב"טהב,טהב,נו".בךקרא,ןמ.ן'נשהמש,ר:ררמא.רד.קרל,עלביטויז.וכה

לוישלומר,ישלעיתים,זו.בקביעתוצודקהואכיספקכלאיןקלות-נתיבה,
דיסציפלינהכלחסריחופיםלעבראותוהסוחפתמדי,רבהקלות-כתיבה.אף

ב.לית·מש,מש,אניכתיבת,לכללמגיעשאני"שעדאחרת,קביעהאמנותית.
להתקבלתעלולהקביעההי,אמנרגזים"כךכללאינטרסיםמבת-שמחקבררה,

הד.נרםיעללחשוב.נוהגלרובשאבירןהגם-הרב.הכרתכיםשלדעתםעל
מעטהיאה"גניקרלרגית"התוספתזאת,לערמתשלו.הפרטיתהראותמנקודת
לידהלבצעאחרת.בדרךגםמיניתאסוציאציהלשבץהיהאפשרמדי,חלקה

"אספלניות"גדול","אזמל"מספרים",קריאות,שלרשנעזרתכךכלמסובכת
החייםקצבלפיכמרבן,מאר,דיעילתהליךהפשטת-יתר.בהחלטזוהי-

ממשיים.לנתוניםניותרמתאיםלאזאתבכלאבלהמודרני,
בכללותה,י, mזהמיניים.הדימוייםהםאבירןב.שירתעצמונפניפרק

עביהיותר,החשדההעברית,שהשירההיא.דיועהעובדהמאביוולנטית.פרשה
שמרניתשלנרהפרוזהגםאגב,בטהבתה.שלאהרבה,ומצטנעתאהבה,נשירי
היה"לוליטה"כגרןשספרלמשל,הדעת,עללהעלותכללאיןזה.במובןלמדי
וסופרםיוררים 1למשנוח.בפעולהכרכן,אםכאן,ישבעברית.במקוררננתב

דניםאגרשברהמשוררנאמר.כברלהיאמר,הראוישכלכללבדרךהמתלוננים
העברית.בשירהז,הבנירוןשינוילהניאכעלולהשקפותיו,לפיהיה,נראהכרגע,
שלהפונקציותחשיב.רתעלהזקנה,עלהנוערעדיפותעלההדגשהלמרותאולם
חריגהבעצםכאןאין-המעצורים,חוסרשלהאדייאליזצ~הלמרוותהגוף,

פעמיםמופיעהל.מש·ל,"מין",המילה :כלומרבה.שהורגלנוהשיר,המןקיצונית
הקפדיואילוהמל,ךאמרהמלכות,חצי"עדשונים.בהקשריםבשירים,רנות

הכרחיתהסתייגותעלחוזרההיהמיניים,חייועלשהקפידכמרניסוחו,עליותר
1פעמים".ליפחותזר

מען,עחשן,רכליעמהחאש,בליסיברת,חוסרב iערלפתעהר 1ז 11
מחוץלגמ.ריהמיניהמומנטנשארהניס.וה,למרותמין".בליאפילדשעתוולפי

צירוףולאמכניצרוףא.מצוירנלי,ערךלאסתם,הזכרהזוהיה.רגשית.לתמונה
אפשרשעלהיןנדרךחצירעמרות"וישכגרןות 1שורהןיותרצבעוניותאורגני.

יותרכיהרושם,מתקבלרביםנשיריםאךלכת".שנ"שירנער.ות"להשכיב
הרכהמתוךונ.ושא,אתעצמועלכרפההמשוררהרילמשורר,קר.רבמהנושא

בחש~נותו.

לעיתיםעליו.להתעכבשכדאינשואהןאבריןשלולשיריולספריוהכותרת
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מבכרהמשוררכלש,הר.רופףהואהתוכןלביןהכותרתביןהקשרקרובות
בטוח","מרחקרצון","כ,רח"תהליך",כגרןהכללה,שלכש.מרתלשיריולקרוא

זהמסוגנשמרתבבחירה,וער.דביצוע",ראת i"הבסיבתית","עדרת"החמצ,ה",

לפיאמןכלבר,ליורשהרבוברכט זאמ,;;·המפורסם,והביב;מאלמנטמשהויש
כמ,רבן,הכותב.ש,להעצמאיההבלטהיצרעםמתנגשזהשניכורישדר,כ.ן

שלנוספתהדגשההשמותשלההכללתיתבפסקנותלראותאפשראחרתמבח~הב
השירים.שלוחשיבותםערכםלגביהכותב

מעלהספק,ללא-ובולטספציפיצבירןבעלתשירהזוהי :בינייםסיכום
ידיעלשנכתבהשירהזורחיהמודרנית.השי·רה 1שלהרחבהאונדפררמיבזרםגדולה
שלדה~אגדאתהמעמדייךצרשלשירהגםז:רהימהנהק.ש,רבי 1לחרש:ב:עליוצר

ר:מ,נרתו. 1א 1כוללהאחרםי,החישוביםכלבפניעצ,מו

אבירןזוזאת,מגישאבירןדוד :.נספח

כמשורר-לומראפשרכשמורר,רתית 1הספרדרכואתשהחלאבירן,דוד

כקוריוז.נחלהמשיךכך,עלתוקףבכלעומדכשרון,בעל
עכשיובהרצאתמופשט",תיאטרוןמ.גשיא.בדין"דודהספרלאוריצאהשנה

מסמךגרמני",יהדוי·"מיסמךמתוךקטעמחז,רת,שניכוללזהספרירושלים.
השלמה,בצורתוהעתבבראויפורסםבהכנהעדייןהואהמחבר,להבטחתאשר,

ש·הסרפרכפי-המעמיק"הקרוא"לתרעלתאברין,שירימתוךצי,טרטיםסמהרכן
אלה.בציטוטיםר 1כררבת,אתמגדיר

הב.ר,שללמאית:רהם,כ"מרפשיטים",אותםמ:ג,ןירשהמ,חב.רהמ.חזרת,שיני
תאיטררןכאןאין :כלומראבדיביות.ב,מח.לצותגםאםבהחלט,מולבשים

פעלולי"שלאין-סופי>כמעט(אוופי 1אין·סרצףאלאאבסטרקטי·אבסורדי,
שיניםמבהבסממנירתיע.ה,ללאמשתמש,ש.אבירןאלאעו,דולאלשון.

הראש,ןןהמחזהכךמי,,שבים. :מספר.מבקדיםלומד,יאפילואיפשרעםי, 1ונוד
אבריןדודשלשקולוהעובדה, ;מכיiבה"יאכ,ס"ויארסשלמ,ל,אכותיבפיתרוןבמגר
מפתיעה,מאנםהיאהעל~לה,ב,מהלךומתערבממר.ומיםהבוקעזההואעצמו

תרומיםכאחדהמחזרתשניהשין-נושן.הבימתיהתכסיסאתמעדכנתאיבהאך

הכל-יכולהנו,כחרתראתפעםמידילנרהמזכירהמחב.ר,עםלהכך,ןתנוהרבה
הראשוןבמחזההספר.דפיאתהמ,אכלסיםיהמבה,קרשיעלהיבעיםהאנשיםדרך

נשכיל"משהומתוךמש.הרדמויותשתימצטטותאודני",מת,אהת"מחר
נפלאה,"שררה :הערההספרותי,הניתוחדרךעלמוסיפות,כשהןמישהו",

הקהלשררותביןרמר 1רפסעלביותראבריןזרדסומךלאלמעשה,אומר".הייתי
וכד :היטבדבריואתמפשרהואכןעלבמחזה,ולחזותלבראהעתדיהצפוף

 :ומ.חזהמדמויותאחד 1.החיילאומר
שלשירמתוךבמיוח,דעלייהאהובקטעבאוזניךאצטטרב.כן, :חייל
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נשכיל"מש.הרבספררהכלול ,).אג.אבירן,דודשל(הפיזורידןבארדד
ןמשהרלךאומרתזרכותרתהאם- 111962"קיץמישהו'.'

כותרת-משנה.גםזהלשירשישומני, 1דכן. :הקורבן

צרבן".לתסרי.ט"טיוטה :מארדנכרן :חייל
מידי.צונן :הקזרבן

תערמשחיזגנןהמס~"הרוצח :הקררבןאדוניהקשב,וב.כן, :חייל

אומר.הייתינפלאה,שורה--- "· ..קרבנועניבתעלפוטוגני
תופשחרא :ספרותיתבדרךרקלאהחיילעלמשפיעהנפלאוהציטוט

כן,אםהשירה,שלו.התעראתעליהלהשחיזומתחילהקזרבןשלבעניבתו
איןהכל,ככלותשאחראלאטהרו.ביצעויסטילשלבכברנכנסתאומרת,הייתי
מעט.לכתכמרחיקלשירתוזה.אקטיביפירושררא·החראואולידם,צמאאבירן

מתוך.בךק.עה~מח.ברשלהמת.וקלטקולן :צפוי·בלתימש.הןע 1לפת"קררהכןעל
חבלתו-הכל-יכול,המחברשב.פיההכרזההסמוך".חש.ולחןשעלהטראנזיסטור

"חייל,הרטוריתהשאל:הלאחר :יותרעודמפתיעההיאהמא,וך-מתערב,אךנראה

חקררבןאלידךתשלח"אל :העתיקהבנוסחהממשירחרא ," 1איינהחייל,
האל,שלהמפורשלרצונובהתאםמתקי~מת,אינהכ,ןאםלהורג,ההוצאההזה!"

עמודים.מספרכעבורהמחז.המסתייםישירה,כתוצאההמחבר.כלומר,

בלתי-מרסנות.אינהמפתיעה,שהיאלמרותהמחבר,שלהתערבותועובדת
אותוהמרב.ביםחייאתלהפוךכדיבתער,להישחטשנרעדצעיראדם"הקררבן",

אפשרהמחבר.שלהמלאהלסימפאטיהזוכה-אחת,ב.דרגהפחותל.משעממים
רב.הזכרותטראנזיסטזרייםת 1לר 1בקוב.ר 1.זמחשלה 1הע.ליוננוכחותועםיחדכיל·ומר,

הקורבן"הקורבן".שלובצלמובדמותוהבמ,העלמת.הלךגםהואהריהשחקנים,
שסכנהבשעהלבאומץומגלהמהירות,רפליקותבעלמבריק,מוכשר,הוא

עדבהדרגה,משתנותהמ.חזהבתחילתהקלהוחולשתובייש.בותרלו.נשקפת
כולםהשאראותו.הסובביםכלעללוויתרוןביותר,החזקהלדמותחופךשהוא

ביןסתירהכאןיש jמח:מאותלוומחמאייםשנחיםלומפזריםהםבכך.מבחינים
געליובך,תוהכולשל:שלמההנוהושל.הנאיביתוהגישה:אח,דמצד 1לציניזם,הניסיון

רקמתייחסאבריןדודשלהציניזםאחרת,בלשוןהסתייגויות.ללאהאח,דשל
לו.שמחוצהמהאל

תקדימיםלהששימסויימת,נוסחהעלבבזי"קארמאבול",השני,המחזה
המפורסםהספר.משחק.יסודותעלספרותיתיצירהבנייד-היאהנוסחהרבים.
בארץ"עליסהוהמשכו,הפלאות",בארץ"עליסההואו, 1זבדרךשנכתבביזתו,

מוצלחת,בחירה jהשחמטומשחקהקלפיםמשחקהםכאןהיסודותהמראה'.'
משחקעלמ.ת.בסס"ק.ארמאברל"לכל.דיועיםמשחקיםהםאלהששנימשום

וסמלרקעמשמשיםעליואשרוהכדוריםהירוקהביליארדשולחןהביליאר.ד

עשירים,וצירופיםצורותבהםששיוהשחמט,הקלפיםלמשחקבניגודכאח.ד
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צווהשולטתהביליארדבמחשקהויהדימירן,להפעלתוכרתאפשורזיתהרפתנים
שלישי,כדודדייעלכדוויםשני,הפע.לתהיסדוית,הוסיטואציההכדור.-אחת

ומ.לווההביליארדכדווינקשיותק~להוא.ושנות.השוררתעםמיידלנומסתברת
לח,ך·גוני.במהוההופךהמ,שתתפים,שלשותשלהשמתנה(הנפשי)מצבםאת

עומקלהוסיףכדי ;הכדורצוותבגללחש.או,ביןזה,בדימויבחדאברין
תואץ.כזרוהואהלוא-מאדוגדולביליאדרכדודעלמדברהואלמתרחש,

 ;העולםחרונןעליתדה)בנהירות(לאכאןמדוברכילנו,מתבררהזמןנמשך
השולטת.העגולהבצורהכן,עלמשתלב,.הארץכדורהרס

 :אדומהכיפהאגרתשלאינטר.פרטצוההשאר,ביןמרפיע,ת,ב"קוא.אמברל"
פיתוישלדוייק 1מתיאור-למבוגריםס~פררבעצם,היא,אדומהכיפה"מעשית
למשל,כ,ךבידו.טעותחדישה.גיוסהזולדעתוכימ.בהיר,המחברקטינה."

עבורזוועה"מע.שיות , 1912שנתילדיברן,פאוללראיסהפלמי,הסופרכתב
 :כןמתחילההאגדהאדומה.כיפהאגדתגםנמצאתאל.הביןמקולקלים".ילדםי

רכהבדדותכהסבתא :אדומ,הכיפהשולהאמאאמרהאחדבובקר
שאבאהבירהבקבוקואתשינות,סופגניותשתילההביאיחולה.

החרבבתמונתלהסתכלפעםעודתעמדיאלאבללשתות.רצהלא

שבעיר.באגםסוףבלילך tו

ואףשלנר,הסרפדיםבפניסומקלהעלותעלולההמשךן,אילרההתחל,ה,זר

שנהם.הצעירים

~ושן.מדובהבלהז,ה,בעולמנוחידושיםלחרשמאדוקשהלעשרת,מה
לדמויותיונותןהואכךלשםאלגנט.ילהיותאבריןמבקשהביליארדבמחזה

 :כגרןמתחכם,בסגנוןביניהןלשוחח
ןהמונגוליהשאחשלאשתו-לשעברכמקר.האינךהאםרגע,רגע, :הוא

לא.במקרה :היא
שלהואההפסדכולגבירתי.המונגולים,שלהואההפסדכל :הוא

המונגולים.

 ;לושאידאולושישהיאכטהעלגםמררנוהגברשלקסמולהגברת
 ...מיוניתבליארעםארמני,בייןטאטארירת"צ:דפרתשלתפריטמציעומ.לצר
בשמןמ.טוגן,הנרותצלופח ...טיבטיתרחמ.אה.אספרגוסעםפרן, 1·הצ,איל,אחמצת

רשוםהלאה.וכן ," ...אילתיותברוטבאסקימרסייםיםצבי ...אוזבקיסטני
מושלם.במאתהאו 1כןכלמרשימהרשימהלאחרוהגבוהה,ה 1החבר

כתיבה.במכונתכולואתהדפיסעזרתו,לפיספרו.עלהרבהעבדהסופר

הקריאו"עלהמקשהעוברהדפוס,אותיותולאכתבאותיותהןהאותיות
מהרתעלבהקדמהזכוהמחזרתשנישונים.תכניםבספרנכל·ליםכאמור,
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במקומותפורמסושכנדאבדין,משידיכמהשלובתוספותהמופשט,התיאטדון

כתביכלשלמלאהדשימ.הל"ק·אדמאנול",וקלנועיתגיוסהגםשיאחדים.
נאלטלהצגתאירועםיו"דצףגרמני"יהודימיסמךמתוןנכחד"פרקאברין,
ההיחתשביןהגומליןיחסיעלכלומד,נשוא,אותועלמערכות"בשלוש

מאדנו,שכנדכפיאלא,הספרות,לתחוםשייכיםאינםכבדאלהלגרמניות.
הקוריוזים.לעולם

.לאיטקלטניאכוווש.מה :וזןתבג)

ניותר.המלומדהואזןנתןהדיבהם,דניםשאגוהמש,ודדםישלושתמבין
הסמלייםהרבדיםהתכון,הצרד.ה,ציירתו.שלשוניםאספקטיםמתוןניכרהדבר

זר,קביעהדברינו.א.תלחזקבאיםאלהכל-העולםמשידתההדיםהשוגים,
אחדשהוא,השירים,שלהפיוטיעדכםלגנימרדדיהואינהמעלהאינהכמובן,
שלויצירתוכתיבתודדןעללעמוד.מנתעלהאולטימטיבי.המידהקנההכל,

משידיו.אחדיםלנתחננס.הזן,נתן
תגובותרפסומו,עםבשעתו,עודד.מיכאל"העץסוסאלנא•~המוותהשיר

בדדןזןשלליצירתואופיינישידזהומקום,מכלולכאן.לכאןלמדיקיצוניות
ז,נתןזה,מבקדההשיר,שלשמוהחיצונית.ולסטרוקטורהמחשבתולהלןכלל,
אתלו.יכולואףמיכאל,העץסוסאלנאהמוותהתוכן,עלאינפורמציהלנר

צעצועהואעץסוסכלליים.בקוויםלנחש,קשהלאעץ""סרסשלמשמערתו
העץ/סוסאתלק.חתאנשהמוותכן/עלנשירמ,הובדאםילדים.עלאהוב
העדה.מכאןמשתמעתוממילא ;החולפיםהנעורםיל rעמזוכרכילמדישמ.רבןהדי
לנצח.מתמשכיםאינםכללבדדןהחייםכי

הבקרםהשכמתמיכאלהעץסוסאלנאהמרת
למגדימוכןההילאעדיןמיאכל,העץוסרס

לומאר ,מיגאלהעץסרסאתי,בואאתר.ללכת

וירדובו.יםעלהמיכאלהעץסרסאבלהמרת,
בנקעות.

יותריהפלו rעזה,נשירהראשונים,ה:בתיםכילנו,נראההופתח.הביתזהו
מחשבותשלשפעהשירשלסהפועלהעמיסשהמחברמשוםוזאת ;ההמשךמן
m ,נחזוראןבלעדיהם.ל.התקייםבהחלטיכ·רלהחיהתהיצירהאשרגיגים

שלאאנהמוותמוכרת.-לומראוליפאשרלמזי,נרווהאכןה aהתמו.לפתיחה.
לצעודמבקוםלגמרי"·"מוכןאיונעדייןהוא ;אתוללכתמסרבוקורבנובעיתר,
מתענוג.דתמעטערדליהנותהעץסוסמבקשהשאול,אלביותרהקצרהבדרן
לקבלרוצהואינומשת.עשע,דיין 1עהילדאחרת,בלשוןאו,דווקא..הזההעולם

החולף.הזמןעובדתאת
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מתים.נוףאינםובקעותהריםאותםהשני,בביתש.מתבררכפיאולם,
לאאופקאל"מאופק :הדגשהוביתרשמסביב".ההריסותעל"האירה tהשמו

בתחילה.שסברנוכפיבדיוקהמצבאידרבכן,חיים".סימןשרםלראותיכולת
העץלסוסהקריאהבלב.דמיכאלהעץסוסאלבאאינוהנראה,כפיהמוות,
המבטנעשרביותרמ.אוחראמנםיךתר.ומקיפהכלליתמקריאהח·לקאלאאינה

בתיקוןועס,קרלחוףציאו"הדיגיםאחר.לכיורןחייםסימניברשאידהנוףמן

שכן ;אמביוולנטיהואהמצבכאןגםאמנםשומם.הכללאכן,אםרשתות."
יותרהואהבאהתיאורדגים.הדגדייגשלבתחפושתלעיתיםרפעי 1מהמוות

התמרנהמ.פוצחים.·ז~יםראבהןוו .חפירות,מוזכרותהפעם-הריאליהבתחומי

קולטיםאינםהמוותשלהמיועדקרבנושלמ.גטיולמדי.מיא·ז~תהיאבכללותה
בדמותומופיעאינועצמוהמוותואילוטובה.תקורהלהפיחהעלולמראהכל

בדרןלשכנועאחתדרךממיררצרר.ות,גווניםמחליףהואכפררטיארס,המסורתית.

"כשדמעותשירבדבריפותחהואהמערכה.מןמנצחיוצאשהואעד-אחרת,

הודיפתוח"הפנקסהמפורסםלנוסחהדיםברישהמוותשלשירובעיניו".
תחתחפץלכלרעתזמן"לכלניקהלת,לדברירחוקההזכר.הגםואולירושמת",
שללדבריונשברה.לאערדמיכאלהעץסוסשלשהתנגדות.ואלאהשמים".

 :משלותשרנהלוישהמוות
 1אוהבת,הנערהדעתבלי /הרכבת,נוסעתדעתבלי
האל.סביבמרחףדעתבלי

 :כלומרמקרי.הכל ;המרותשטעוןכפימראש,קבועיםאינםהדבריםכלומר,
ללאקבוע.ה,מסריימת,בצררהלהתרחשחייבשהבללהוכיח,המוותביקשאם

הגורל,לשליחהמרותהופךאזשהרילכן.סיבהחיתה-סטייה,שלאפשרות
כלאידלכישלון.מר.אשניד,רןכן,עללהתנגדות,בסירןכלעליו.לערערשאיד

בלב,דמקרההואהכלהעץ,סרסכדבריאם,אולם,לפאטליזם.ל.התנגדטעם
הבלתו-,הגורלקריאתלאלשינויים.אפשרותערדקיימת-עצמוהאלכולל

המקרהאלאמבוס,ללאהמרות,אחרזהברגעלצעודאותרמחייב.תנמנעת
העולם.אתהמכווןיסודירעקוןאידהענינים.תלשלות tהואתהקובעהואהשרירותי

דעת"."בלימתרחשהכל
בניגודהחרוזים,לתחוםנכנסיםאנוואילןהמרותשלהקצרניםבדבריוהחל

זןשלוחרוזיורציניים.שהםשעההמשורריםאתכיוםהמשמשלאנטי-חרוז

הקוראמבידאמנםגמ.ורה.משמערתלחוסרעדברהיטות,להתגלגלמתחילים
 :כגוןכשררותהכותבנוונתכימעצמו,

 1מים.הרהבישהיםשפתעלהרחק
 1לשמםיישרא.רתןואקחעכשיובוא
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מסריימת,במדיהזרמגמהלהבהירטורחאפילועצמוזךפאוודיסטית.כוונההיא
המוותדברילאחרכךמתחרזות.והבלתימנוקדותהבלתיהקרמנטובשורות

ואכן jהקצב"לפיוממשיכההמזמרתש"המקהלהקוראים,א.נוושמיםמיםעל
 :הבאהחרוזאתהשארביןמוציאההמזמותהמקהלה

 /ריים.הרבהנגעובמכתב /מים.הרבהישבבקבוק

שירהזוהיכיהא.מוהנ,מתוךאלהשורותכתבלאזךשנתןלוודאיקרובשוב,
האמנותיתההנאהמהילהביןקש.הזאת,עםיחדאירונית.מגמהמתוךאלאגדולה,

המהואספקכןאלה.כגוןמשוררתלהפיקהקוראשעלולהאינטלקטואליתאו
המוותבדבריכלשהימשמעותוא 1לימצאפשרבכללותו.לשיראלהשורותמוסיפות

שנועדאירוני,הפעםנוסף,פיתויאמצעיכאןלראותייתכן-ושמיםמיםעל
הנאיביתשהחבטה.המכיווןאמרנו,אירוני,אמצעימיכאל•;העץ"סוסעללהשפיע
הטנדנצהיב.עליהקודמים,לדיבוריםבמישריןמשת.בצחאינהזמים zלוישרלהגיע

הרילשמים,המשעשעלטיולמונןלהפיחעודאפשראםאולם,הפילוסופית.
כי"מרגשיהמשוררכאשומשל, 1לדומיננטי.הואהמשמעותחוסווהלאהמכאן

הערות:"כמהמעירהואלשנייםנקועלבו
בשקט.בשקט.בשקט.בשקט.

דולקת.ההבניהמ,פתיע)(דברבשקט

אילואימדקלמיםהיינוילדותנוב.שחוכילנר,זכוראמנםמפתיע.אכן,
מחבבזהאמנותישזכווןלומראיןאך ;ד,רלקתהחנכדהשבשקטכ,ךעלשוררת

סרסכיונציין,ונחזורנדברנתעמקאםאפילונשכחותהז.כותבמיוחדעלינו
יכוליםאנואין-ילדותזכרדןהםאףגן-ילדיםוחרוזיילדות,זכרוןהואעץ

שהקוראהפתעהשזוהילנד,נראהבשיר.החנ.כיהשלהבלעדיתלנחציותלהסכים
עליה.לוותרבשקטהיהיכול

מסרייםרוחהלךהמעווריםמוטיביםעלבביריהשירית,פתיחהלאחו
עדוסגנון,לשרןבשעשועילהשתעשעהמשוררמת.חיל-מ.וכרותואסוציאציות

לעצמה,אחתכלועומדותמק,ובלת,ומסגותמובןמכבלימשתחררותשהמילים
מלגלגוהוארגשות,לעורוהנסיוןמןהכות.בבוחזוכ.אילוסביו.הקשוללא

רקמילםי.שלריקהשרשרתאלאמוצאואינו-שירהלמצואשחשבלקורא
חובעלכאןמדרנואך ;שירהשלטעםשרבלגלותאפשרהמסויימותבשורות

אצלצירשלאוודאיהשירואילו ;היפה"הסוס"אגדתמוזכרתנפרע.שלא
אמיתית.אגדהלהתהוותהדרושעומק,שלמ~מדהקורא

שאיןהגםהשירה.שללטוב.תהבהכרחאיכההנןובהקתה·ז~כלתניתהנטיי.ה

שירהליצרומנתעלגמוראיליטראטלהיותחייבהמשוררכימאמינים,אנו
כלאתשוירשירבכללהפגיןלנסותלאלושמוטבורים, 1סבשאנוהידיבדולה,
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נדרןאותהומושךהשירהבכנפיהמקצץמטען,שלעומסלעיתיםישידיעותיו.
שיריו .זןנתןשלנשירתולועידםשאנותחלידוזהו ;הפרוז,הלקראתבטרחה
 ;התוכןמבחינתפהותהיומרנייםאלההםרוב,פיעלזן,שלביותרהטובים
המוות,בנושאעמדנוראםעצמית.שכחהשלנרגעכאילו,שנכתנו,שירים

וסרסהמוותעלהסיפורלאחרנושא.ב.אותוהואאף,הדןאחר,לשירכאןנפנה
חדשהרגהי 1מיתוללעצבבסירןאיןכאןנ"אורפיאוס".לעייןננסהמיכאל,העץ

להעלותכדימספיקהבלבדאורפיאוסשלשמוהזכרתהעץ)סרס("אגדת"
אורפיאוסשלסיפורואתמספראינואמנם, /השירמאו.דמר.כרתמיתולוגיה

 jלאחדשה.נדרןזהסיפורמנסחלא,ואף-עתיקיםנספריםשקרא.נר.הרכפי

מסעשכןהשאול,אלנדרכוציאשלאכמעט,תחנוניםלא.ורפיאוס,פנייהאכןיש
זהו.הואתקורהחסר

נשבראתהנג·לל,מוות /אלאאנא,מוות.עמקאלעודרדתאל
 /בחיפזוןאלבחזרן,אלמוות /נהר,נתון
אהבה.יעדושאתה /מהיאמרולאנורירכתידומה,תרד

בחפזונןאלאנא,המסילה.את /תדעלאיחפהברגל
נרגעחייםיקר,ךבמבט /מוותשלדרכיםיחקרו,לאמות nלתהרדת

אלעלול /בגוףשמע,השאול'
לרדת.אלנראולאאלתרד

אללרדתשלא(והאז.תרה)הבקשהחוזרתשונים,.בנוסחיםשונות,במילים

נזמנו,של.א :לטבעהמנוגדתדרךהיאאורפיארסאלזוכרהבלתי-ידוע.התהום
לדרכואורפיאוסיוצאהמוות,ועלהחייםעלהממונהלפקודתכצירתושלא

אתלפדותמנתעלתשאול,אלללכתהמעזתמותה,ב.ניניןהיחדיהואהאפלה.
יוון,מאגדותאחרתדמותהעדתעלעולהמשים(מבליהמ,תה..האהובהאשתו

מבקומר.לשאולתרדאשתוכיהעדיףלמותב.מקוםזך v.אאומט,המלךשלדמותו

אתהמצילהגיבורנמצאאררפיאוס.כאגדתשלא-טובנכימסתייםהסיפוראכן
הטעםאהלםהאדי.ר.ס 1.חרקלחראא 1·הלו,הש.אול,אדוןני 1מצפורהנאמפהלק.ס,טיס 1א

איפהא.לק.סטיסשלהצ.לתההאגדה.שלהצוהלהסירםלמורתפג,לאמעטהמריר
נשלארץלעמקילדרכויוצאאורפיאוסאדמט).שלופחדוחולשתועלמכפרת
אתלחזקדווקאאנזהנימוקשלפנינונשיראן ;לא.ויו.יריקההגדולהאהבתו
הירהדיכימכאן,,מסתברנקבר.קיוםאיןשומעים,אנולאהנ.ה,האז.הרה.דברי

מתנגדים.~מושגיםהםוהאהבההשאול ;יסודהבטעות·הא.חנהנשםלשאול
ש"אורפיאוס"תרימראש,ידועסיפורעלהמסתמכותהיצירות,כלכדרך

שלדרכוקריאה.נטרם~דרלנוהדיעויםהפרטיםלאורמיוחדתמשמעותמקבל
מןארירידיקהאתלפדותהצליחלאחרא :בכישלוןנסתיימ,הנא.מתאורפיארס
והסבנעצמולשלוטיכולהיהשלאמשום-מוסרתהאגדההנצחית.החשכה
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ישראליםמשורריםשלושהעל

בניגודלאחור,הראש(הסבתאחריו.צועדתאשזוואתלראותאחורה,ראשואת

אתיודעיםואנוהיותלוט).אשתלנרזכור·ה ;באגדהמקובלמרטיבהיאלצוו,
האפלה,לדרךלצאתשלאלאורפיאוס,המשוררנקשתמקבלתהכשלרן,ערנך.ת
כיזירע,אףזאתועם ;·וידועבררוהדרךסוףשהרי ;נוספת,הדגשתשלממיד

ומילותמ.זמן,נתרתשרכנרהדברים-מהחלטתובולחזורירכללאאוךפקאו.ס
הואכשלעצמותשירהמיתולוגי,לתוכןבמקבילמעשה.לאחרבאותהמשורר
אלהמשוררדבריהעתיקה.האגדהלתחומימחוץעצמאי,קירםלוויש 1מרזרבי,
במשמעותולנושאחדשהתאר.האלאמכבר,הידועעלחזרהאינהאורפיארסהזמר

הדיםמעליםבודדיםעצמיםבלב.דאררפיארסשלמסערלתחומימעברהכללית,
 ;ו.האבדוןז.כ:חה zהונהרהסטיקס,שלשלוחהוודאיהואהבהרכך ;באגד.התקשורים

בפניהשירשוב,אולם,המיתולוגית.יווןבזמריהגדולשלכינ,וךרשמרז.כרוברור

בבחינתהיאהאחרונהזר ;תאגדהמתוךורקאךמרבנוכלאתשואבאינועצמו
בלב.דרקע

מחיצהשקיי,מתישבעירת.מספרבפנינומ.עמידהזךנתןשלביצירתוקריאת

לעיתיםהמח.ברכילר,מר,יותרמ.דרייקזהיהאשמאארלאומרם.הדבריםבין
ממהרחראמסויים,רעיוןזךלנתןלושיאםהקרוא.לביןהשיריםביןוצץ 1ח

רשימתלכתובבכוונתוהאםעצמואתולשאוללהתעכבמבליברהיטות,להביעו,
נצררהזא.תמביעהואתמדילאאולםלומר,מהישזךלנתןשירה.אופרוז.ה
האהבה.שירישלחולשתםהיאזךשלהפרוזאיתלטנדנציהבולטתהוכחה •.שירית

 jלשירהזח l'פרשביןהגנרלאתכמכורןהמטשטשיםמרזרביים,משרוויםהרבהיש

מהם.אחדהואזךנתן

התקופהחותמתאתומצאנוהתקופה,בנימשוררים,שלושהשלנשירםיעיינו

שעמיחימכיווןעמיחי,אתביותרמטרידהככללותההזמןגעית ..בכולםטבועה
לעברנוטהלעומזוו,אבירן,ב,הוויה.מוסריתמשמעותמציאתלקראתחותר

הביטוי,צררתהשלושה.מביןביותרהשכלתניהואזךואילומוגדר,בלתיהידוניזם
המבקשמשוררלתקופה.השירהאתמשייכיםוכדומה,ב·אימאג'ים,.השימושאופן
האפקטיםמןאחדיםמשיגכעמיחי,~והקרוב,הרחוקהע.ב.ר.מןערכיםאחרלחפש

לחררה.עברשביןהניגודמתוךדווקאשלוהמעניינים

הרגש,מןלט m.מב.אופןהשיותניתוקשלכיום,כךכלחפופולאריתהתופעה
המ.שקלמכבליהשירהאתלשחררהרצוןכ,ךבמקבילהסיכון.מןבהיש

ובורה).או(טובהח 1פר.וזאלאיותר,ט.ונהה 1שירל~לעיתיםמולדיהמ.ס,ו~ב.כים,

דרשיותעממי~דהכבולה""הבלתיהשירהדווקאלצפות,היהשאפשרלמ.הבניגוד

מיוחדיםרצפטיםקיימיםשהיושירהאותהמ·אשרהמשורר,בפנייותרקשות

הואאףטעם,חוסרלעיתיםבכנפיומביאמכעטמוגבלהבלתיהחופשלהכנתה.
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והןהכותבעלהןויותר,יותרקשהונעשיתהולכתחב.חידהכמעט.מוגבלבלתי
ולאולפרש,להביןהמנסההגישההיאביותרויה 1הרצהגישהכןעלהקורא.על

ולשקול.למדודהמנסההגישה
 1%5דצמבר,
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