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כרס

צימאון
 *הצרת"אהרי"שיריםשלרםש.שלםפררטל

שמירמשחא,ת 1מ

 /מלהרקלו /שווהרקלו--,,
שלום) .ש(תפליה".של /גבורהשל

המלח,בביטוי.האמרנהניצבתשלרםש.שלעולמוכמרכז
ליש.האיןאתהעושיםהם-הדיבורהאמירה,המפורש,השם

האלוהינדיב.רן.עצמוובוראשבוהדאםבדיבורנ,בראהעולם
תאהמניעהמתחישיר". f1$ ,,במתגלהואנושיב"ויאמר"מ-תגלה
התוארהממ,נר.היאושלבין-התאררה·לביטריביןהמתחהואעולמו

מפניהאימההביטוי.פיסגתאללהגיעהאתורההיאעצמיתלהגשמה
האלם.אימתהיא-המוות

עברןאשרהדבריםכלכיהמשורר,מכירהסי·רם"ברק"לאוד
שלבבך //האחתלמלה /בלבדאקזמותאלאהיד"לאבחייועליו
קנ"ז).(עמ.הכתב"עלארתההעליתכאשד /נשרף

יזרבד-שלפנינדהחדשהספ,ךמעידכךעלנשרף.אומנםלכבר
ספריועד,תולנרל,ןהספיקהלאאם-האחרונותהשניםפרי

כן,אם-זהאחתהמלהאתהכתבעלהעלההאםהקודמים.
מהאממחציתלמעלהזההעברייםקוראיואבר,ארתהלבקשנצטרך
שכלמשרםלא-המלאכהאתעלינומקלהמשודראיןהשנים.
לעין.גלוייםקלפיושכלמשוםאלא-דמכרסיםהפוכיםקלפיו

לשדבדלםומחוקים-כמעט,משרמשיםמהםישמרוטים,מהםיש
דוואקאבלחוזרים.כהעתקיםפעמיםנראיםכיעדללא·טער,ת,עצמו
בעוז·מלוטשת,בצודהמפתיע,בברקעינינואתהשוביםאלה

כך".,,לאהפעם",,,לאכאן","לאהואבהםהנאמד-גילוי
החיפושהרפתקתאלהאחד·רנותבשניםדווקאשנמשךכמי
-ובהתמדהבעקשנ·ותלעצמוהנאמן-זהייחודישידיבעולם

שלרם,ש.יצירתאללפחר,תאחתיסודיתגישהעלל,המליץיכולאני
דרךעלהחיוב.דרךעלארהשלילהדרךעללנסחהשניתן

שי·דזר.ביצירהאופ.נותאועונותחילופית,בקשל )t :השלילה
שנכ-תבושידשנה,חמישיםלפני,להיכתבהיהיכולהיוםשנכתב

דרךעלהחתימה.בסימןהיום,להיכתביבלדהדרךבראשית
אפק• nכאןאיןשלו.האחרוןהבודדהתאעדבשירחתוך :החיוב
כלאתלרמ·דכאןמיועדתהמלה"אווירה".יצירתכאןאיןטים",
אליו.לבואעליךאחריך.ירוץלאחמש,רררבתוכה.בה,אשד .. 

האחדמלים,י"זבןהאחדשורות,י"בבןהאחדשירים,שני
אח.דביתשלשורותארבע-האחדלשודה,מלה-שודו,תיוכל

וסופה,השיר-הדאשי-תשהואהאח,דהמתחשלגבישי,ביטוישניהם
,המתפרץביןהמתח-יחדגםובאי·אפשרותהבאפשרותהשהוא

הם.שהיינו·הךהלא·,נאמד,אוהנאמרלביןלהיאמר
 :זהאחרבזהשניהם,אתאביא

אגליל
מכתםחיל

לאדםהאגליל

שננערבעפעף

לגעותהשוחה

ובחרהכתבעל

להחשות.-ה,ז,ה

אפילו,יספיקלאימינו,שלהמון·קוראי·השירהבןהקורא,
הממוקדאתלקלוטוה"מרשים",המדהיםאלובשקיקת,,בחפזונו

כתבעלהכפוףשלבעינוהדמעהאגלרעדתאתהיביןכאן.
ושיד·שיד·קינהכמיןהואהזההאגליל""חילכי,היבין,השירן
למל·שנולדהלמסכת·חייםיחדגם(מכתם)גמד·ביבהושידת,הילה

 1לשת,וקבחרהלזעוקותחתשברונ·ה,עדחבאה-ולתהיליםכרת
,,מענה".הוא,כןכשמואשרשארחיו,השירמידובא

עמודים.קמ"דתשל"·ט, ,"דקע,,חצות, ,,,חאשירים :שלוםש. >·

החלוןאדןעלצפורציוץ

-שנתללאליליה,ככלות
ןן 1לשבצ,זנצוםרןדגענה

אח,ת.שה:ןהשא,לותלכל

כמו,תיו,לעשותאיןכיה·ספדבביתשמלמדיםהסוגמן-החריזה
-שנתיחדיו".ובחמיו,,בש:ררתחרוז"לאעליוממשיליםאף

-חלוןאדןעלוד sציצי·וץבבל·יידצה.היאשגםארכאית,מלה
שכולהומלוכדתזעירהחטיבהלפנינוואעפי"כבאנאלי,ת.תמונה
שזרויותיואלמוני,קדמוןידימעשהעץ,שלאיק,וניןכמיןמתום,
כךובהתמכרךהמוחלט.מןבהישאמי·דתואך-מהוקצעותאינן

היהמלוטשחרוזכימבין,אתה-היוצ,רשלעולמולתכתיב
עתיקהכאבןיפ,ה,כאןמשובצתארכאיתאחתמלהכיכאן,מפ·דיע

הנחהאבקמכלפתאוםמנושב-בנאלי 1הוההיגדחוזר,בשימוש
קלאסית.כוודאותראשונה,כנתינהשובלךנגלהוהואעלייר,

אינםאלהשיריםשבשניהצנע·מדעתהצמצום,הקיצור,
-בספד,נוהמשודד.בחייזהבפרקמקרייםואינםבספדנומקריים
קצרי·קומה,ששיחיםערב-הכמיןבנוף,הקצריםהשיריםשולטים

שלרבותשניםאחרי-המשודדבחייבהאנחזיםאמיצי·קיום,
התמצית,נזתרהכידומהועתידות·מ,צלול,אדירות·מידהפואימות
בליריקהנפגשהצמצוםאחדצמצוםעצמהשצימצמהו,האפיקה
והקייםש-המוצקנטיפי·תב.ונה,היאוהתוצאה-עצמהמתוךשחרגה

והשוטף.החולףפדיהואבהם

-,)נ

אבלשלום,ש.ביציךתומאוחדמוקדםאיןכילעיל,אמרתי
ומאוחריםמוקדמיםשיריםהמכנסמיבנה,לויששלפנינוהספד

מןאחזכלעלאורתטילהכוללתהתבניתהבנתברורה.ב,תבנית
הבזוזים.השירים

הוא-חצות""אחריהואוכשמוהספר,שלהראשוןחלקו
כיבתחושהכלילהנשרףקרבן,שלוידויבוכימר,מכלהמר
להישרףושובלהיקברלהתאב,דלדעוך,להישרף,קרב-נו.לשוא
הכיל,לאיןתוגהעינויים,טלטלתלח,דול,ולאלזעוקעול,תחת
יוםומקימני /המבתקניהיאוששחוד"חחבעדשהושבת,לבחג
צרורשלמיוקדי·הכאבהםאלה-כ)(עמ'ענותני"למעןיום

מתוךמתלקחתושםפהדקכ·ולם.הםשידי·כאבואכןזה,שירים
שמעברתקווהשלכן",פי ל.::·"אףש·ללשון·זהודיתאיזוהשדיפ-ה
כיממנו /-נוראנותרעוד"מהכיהפח,דעלהתגברותליאוש.
ועוזשאחריו,בשירכלום"לאאו"הכלשלעוזיד),(עמ' " 1אירא
שמיך,אל-- /גבוהשללסולםלחשל,,שלבים :כךאחד
יז).(עמ' "!אלוה

מןלקדן·תקווהאשנבהוא-בזוית",,אשב.בהשני,החלק
באמת,והשירים,חוצ,ה.הפ,ניםמןלנתיב·תפילהאופנימההחוץ
מאימתלהיחלץדמזי·אפשד-ותדקתמציתיים,קצרים,-כזרת
לקוחיםלעילשהבא·תיו"מענה""אגליל"השי-דיםשניחצות.אחדי
 /ןלהאמין,,,במה :סיכומוהואהמשולש"ב"החוטוסיומוזה,מחלק

שי".לתת /ןחיאנילמה / /להיות. /לעשותןמה //בגרעין.
 .)מ 'מ,('(

המרכזבדוד,מיבניצמדשבספרנו,הפואימותשתיבאותז 15ו

הזבדאתכולו,הספ,ךשלהכוללהמיבנהאתויוםלילהבזו·שיח
על ,"רנ~ש"היאהלילהפואימתאלינו.המשוררבפישישהכולל

לחייתי·ה"אני"פיצולשלסיוט,שלפואימהזוהיפרקיה.י"א
מתגלגלזבדשלבסופוכאשדמזה,ולאנושי·דוחנימזהמפלצתי
ביוגדאפימאזן ןי.::·מזובפואימהיש .החייתיאלהאנושיה"אני"

שלתמציתעםבדן 15ותחוש,ת·ויאושמאבקיםשלמאזןהמשודר,של
דברשל,בעיקד,ואךוהטוב.,היפהודעתפיוטיתתחושת·עולם

ייחלתיאשרכל /פניםהראיתיבה"בפסגה,כילילה.פואימתזו,הי
החלום".תפארתלהכפיש /פתניםראשבגביתקע /הלוםעד

בפינ-תכשובררובץאח,ד"אניאני,"אינניאש,ךוהאני-בה)(עמ'
חפצי".כלבלבדוהשכח,ה /פהאילםעפר,דמויזר,,,גוףהגן,
נו).(עמ'

אומנםיום.שלשיד :היאכןכשמה-"יום"הפואימה
שחדים"מעוףחי-ה"היהכיהחלום","אבדתהיאהיום",,עבודת

מע·הלילהשפואימתכשםאבל-הסיום"עגוםמה"עת,הואילו
זהיוםפואימתכךלשודה,משודהבעבי·אפלתהומסתבכתמיקח

שנותשל-ביוגדאפימאזןכאןאףבית. 1למביתומתעלהמבהירה
הרעיה-במרכזוהמשודר.בחייהזההיוםשלוהעמידה,הבינה
הנפשותמשתישבעתייםאורהפיקובהינט·לוניט·ל,עיניהשמאור
לבהואזיואחדזוהפואימותשתישלצימ·ודןאכן,יחדיו.החיות
היסודים·הממדקים,דדךוהיאהאוד,אלהאופלמןדרךישהספר.

 :"י·ום"שלבסיומ·והמשודרשאומדכפי
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שבלב"הקרע 6ן.הזזחייםעל
הזז)לחייםהימים""כקץכמחזהוהאמנותיתהאיריאיתחריאלקטיקה(לבעיית

שגיכ-פררמךיערמאת

המחשהאלאאיברהמאוחרתבאגד·ההמשיחשלדמותוכפל
המשיחיתהערגהא,תהמלווהלקטי )tהדיהמתחשלפיגרראטיבית

ארצית·היסטררית,לגאולהאחרית·הימיםשאיפת :ימי,המראשית
אגדתמאשרתכךמזה.הקיים,להרספרקליפטית )tה~השאיפהמזה,

לזעתר,לרי·שטרארס.קלודהאנתררפ,רל,רגשלטענתואתהמשיח
שהאדםקוטביים,כ·רחרתשניביןולתורךלפשרחראהמיתוסתפקיד

כוחות-שלפנינובמקרה 1רבלתי·מתפשרים,כמנרגזיםאותםח,ררה
ושניהםמזה,,,הקץ,האנארכיהובוחרתמזה,וההמשכיות.הסדר

בן·ירסףמשיח :הכפ•רלבנוסחוהיהודיהמשיחבמיתוסמצטלבים
מביאבן·דןךומשיחהאנושית,ההיסטוריההרסאתבמותומסמל

יסודותביןהמש,תנההמתחהגאולה.שלהא,וטופיהאתבשלטונו
חמיו·חיוניותוכ"מקורשלרםגרשוםהקבלהחוקרע"ימוגדראלה
2ביהד-רתהמשיחיהרעיוןשלח,דת

אתירנס sשגםהאוזהמתח ; 11
גרשוםמחקריבהשפעתלוודאי(קרובהזזחייםשליצירותיומרבית
שליום).

באוב·המשיחיחמית,וסאתחושפיםהזזמגיבוריאחדיםבעוד

הקץודחייתסיבית )tפיה sלציבחינוךאותוומאשימיםחיוניו,תודן
מתר·המיתוסאתלעורראחריםגיבוריםמנסיםבהדרשה),(יודקח
ואםבעבר.אותושאיפיין ,הדרמאטיהמתחאת ,,לולהחזיררמתו
אר,ת,וההולםהספרותי,הז'אנרמהו-מדוברוהתנגשותבמתח
הימיםבקץהזזשלמחזהוואכןןהדרמאטיהז'אנרלאאםביותר
(גיבורירוקהשמעמידלאתגרלהיענותכבסיוןלהתפרשניתן

הגאולהשלהאידיאחאם , 3חיהודיתההיסטוריהבפניהדרשה)

" 1) Claude Levy Strauss ,"The Structural Study of Myth 
.) 1955 ( 428-444 : 270 re LXXVIII סal of American Folkl וrוJou 

,. 2) Gershom Scholem, The Messianic ldea in Judaism N. Y 
. 27 . 1971, p 

כ"בל"ו,,,הדואר",-מקיים"נאה-דו·רש"נאהמאמריוהשווה ) 3

תשל"ט,אלול,

צורךישמעש,חידלתמאובנת,לאידיאולוגיהוהפכהחלודההעלתה
בחומ"וים:הזזבוחרכךלשםוהמפעיל.המדרבןכוחהאתלהלהחזיר

ומ.ב·-הגל,ותיבחתמוהמודדשבתי·צבי,תק,ופת-היסטוריים
-והיסטוריהחווהבערבוביהמשמשיםשבהכדרמה,לעצבםסה
השבתאי.•המרדוחדיהרוסיתחמהפכ,חהדי

ניסהבמחזהו :פשוטהאינה,עצמועלהזזשנטלהמשימה
כוש,בסיוןשלסטייה,שלהיסט,וריתתקופחחיוביבאורלהאיר
ההיס·הדמותכהעתקיוזפאאתעיצבלאלכן 5גארלח,להביא
מכ·למשל,יוזפא,משמ,עותם.אתוהרחיבפרטיםשינהאלאט·ורית

ההיסטוריצביששבתיבעודיוסף",בןכ"משיחעצמועל·דיז
נהרגכברבן·יוסףכיוטען,דוד"בןכ"משיחעצמועלהכריז

אח,ת,ונע-ונחבעתהוא,יוזפאזא,ת,ובכל ...ות"טת"חבפרעות
בקיפאוןהמורד ,מודרנימהפכןוגםצבישבתישלצילומעיןגם
,,התרתהמוסריים.והאיסוריםהדתבכבליהכב,וליםהיהדותחיי

שלצבי·רןכאןלבשושבתי·צבישלהע,ביר,ות"וקידושהאיסורים
זוכלליתאידיאה .ברדיצ'בסקינוסחחופש-היצרים,למעןמלחמה

תשוק,תמצטלבתשבויוזפא,שלחבדיוני,תבדמותויפהמשתלבת
נקודת·היאעצמהזוהצטלבותאולם,האירוטית.בתשוקההגאולה
כלשעםודומה,דרמאטית,בדיוניתכדמותיוזפאשלהתורפה
ללא·ועשויעקביכמנודה,כמור,דכעלם,ליוזפאהזזשרוחשהאהדה

אין !מירזפאריחוקאיזהאלהו,כללמרותחש,הקוראהריחת,
זאת,וכללמשל).י'ג1יש,או(כירוקההלבא,תלשבותמצליחיוזפא
קונפ,יקטבהשישכדמותיוזפאאתל,עצבהצליחלאשהזזמשום
דומהפסיכולוגית.אמתבעלמגיב:רר·דרמאטיכמצופה-פנימי

מוסדהתח'ה,בתקופתהה'סטור'העבר'ה,מחזהשק,ךגרשוןראה ) 4

 , 102עמ'תש"ל,ביאליק,

הנוסחיםבשינוייהשא,ריביןמתבטא,והשלילה,וב nהביןהמתח ) 5

הימים',בקץ,,המחזהברזל,הללוהשווהסיומו.ובמיוחדהמחזה,שעברהרבים

 , 1974מרס, , 4ל"ח,,מאזנ"ם"לנוסחיו",

שותתתדםובנפשמורתח"ב,ב

"ונס,ח",חסדא"חל

,ום 1האגיששיריאשרממך,

יום",פנהכישעריך,,בוא

• 
שהמשורררחב,גרם·מד-דגותבכעיןהספרנתוןואילךמכאן
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