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וכחזרההעולםאלתל-אביבשלהחולמגבולותו~
וייכרטרפי

גםהקודמיםשירתוקבציבמרב;ת ~

החול""גבולותשיריובקובץ ~
מקדיש ) 1994המאוחד'<הקיבוץ

תל-הולדתולעיראחדיםשיריםסיוןאריה
מולהעירניצבתשאת,וביתרשוב,אביב.
ברצלונה,הגדול:בעולםאחרותערים

ההיסטוריהבתהפוכותדיוןכמוקד

בברצלונה'>,('בוגנוילאותותמורותיה
('גינונילורקהפ"גשלעירוגרברה,

לרציחתורקעשהןורומא,סורנטוגרברה'),
<'ביןפאזוליניפ"פוהמשודדהבמאישל

פולומרקושלונציהלרומא'>,סורנטו
קפקאשלפראג ,קרתגו('ונציה'),
איידסבואנוסו >''משפטים/'המשפט',

איידס'>.<'בבואנוסשלבורחס
סובבים,סיוןשלשיריוכינדמה,ויותריותר
עלאחרים,ובהדגשיםשונהמזויתאחדכל

שבתוכם.ובני-אדםמסוימיםאתריםערים,

חסריאנשיםויוצרים,השורהמןאנשים

אתשהטביעוואנשיםבשולייםהחייםתהילה
ההסטוריה.בדפיחותמם

שלגדולברצףחלקאפואהיאתל-אביב
אוממשבגופו /המשוררמבקרשבהןערים

קרובותדמויותבעקבותבמסעותיו /בדמיון

הואשאליהםונופים,יצירותבעקבות ,וללב
מנופיהתל-אביב,שלמרחובותיהמתגעגע

ארץ-ישראל.של
אקזוטייםועגומים,מרהיבים-אלהממסעות

היסטוריהעלוהרהוריםחייםמלאיומאיימים,
 .הולדתועיראלהמשוררחוזר-ומוות
עללחשובבה,ללכתממשיךהואתמיד

ולתארהמוארעברהעללהתרפקאודותיה,
בהווה.חזותהאתאכזריבריאליזם

בןבמחזורהשאר'ביןמופיעה,תל-אביב
עלמקומיותוריאציות'עודהחלקיםחמשת

שיריאתהממשיך ,) 50-46<עמ'ביאליק'

שיריעלמקומיות'ואריאציותהשער
ישראל"כארץ"לחיותהקובץמןביאליק'

 .) 1984עובד,<עם

תחת-השיריםמחזורשלהשניבחלקו
אתהמשוררמתאר-הייתי''כאשרהכותרת

תל-שלימהלחוףהראשונותילדותותושנ
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העשריםשנותבסוף /אלובשניםאביב.
 ,מביתולטיילביאליקנהגהשלושיםותחילת
תל-אביבשלימהאל ,שמועלשברחוב
רישומיו ,תמונותיו ,השארבין(ראה,

"ביאליקבספרוגליקסברגחייםשלותיאוריו
לצדתש"ה>.המאוחדהקיבוץ ,יום"•ום

 ,רוטשילדבשדרות ,אלבניברחובטיולים
המשוררעלהחביביםהמסלוליםאחדזההיה

כיומדמהבנפשועוזמרהיבסיוןהלאומי.
אחדהיהשלוש,אושנתייםבגיל ,עצמוהוא

ראשםאתליטפהביאליקשלשידוהילדים
לעצמובוראהואזומתחושההים.שפתעל
כדי ,"זוהר"הפואמהמןהילד ,הזויחבר

חוףעלהלוהטבחוללשחקמיעםלושיהיה
הראשוןזה,מדומהמגעתל-אביב.שלימה

הגדולגיבורהעםחילוהמשודדשלכביכול,
טקסמעיןאוליהואהעברית,השירהשל

לרגעהמאפשרצעיר,משוררשלמשיחה
האירופיים,הרומנטיים,נופיהביןהשוואה

חוףשלהשמשינופולביןביאליק,שירתשל
מסתריביןחרבהשונילמרותתל-אביב.

העופות,האפלים,העציםנופי ,"זוהר"
הצפריריםהקסומה,הנוכח ,הסחרהשיחים,

ושמשהאוויר ,החוללביןהקלים,והכרובים
דמיון,קייםחתל-אביבי,היםבחוףהקיץ
המהווהוהאור'השמשבוקרמבחינתרקולא
העורגב'זוהר',חילוהתפאורה.שלחלק

המופלאבניסוחו ,אורואלעולםשלמגופו
בילדהמאוחרתאומואתמוצאביאליק,של

העריסהמןאטאטהחורגהתל-אביבי,
ואכזר.קסוםעולםאלהתמה,השמשית,

באותווסביבתוהילדמתמזגיםהשיריםבשני
עםשנעלםהילדות,שלאבודגן-עדן

זאת,עםוהנפשית.הגופניתההתבגרות

שומריםסיוןבשיריוהילדב'זוחר'חילו
הים,ואתהברכהאתעברם,חדיאתבחובם

מהםושואבים ,יופיווודאותהעולםכוחאת
תל-אביבהדיעלגםבבגרותם.תעצומות
אתלהחילאוליניתןסיוןשלמילדותו
'זוהר':אתהחותמותחביאליקאיות,חשודות

;ובתוךקולה,הדעימיכמוסבלב"אך-עמוק
חלומות/ונעיםאורה:זיושמרתיעיניבבות

מעינה-חזיונותי;ויקרהגדולה,בארץחיי

ממקורה"וברוכיםורווים/וטהוריםנשאבים,

 ,דבירתרנ"ט-תרצ"ד','שיריםביאליקב. .ח<
 ,) 93עמ' , 1990

וריאציות'עודהמחזורשלהשלישיבחלקו
חוזרבסנדלים','מליםשכותרתומקומיות',

"ארבעיםספדובפתחששרטטלתמונהסיון
אדם'מבקשבשיר ,) 1969 ,דר<הוצאתפנים"

שנהוחמשכעשריםשנכתבלטעמו',חולצה
אתהמשוררתיארזהבשירלכן.קודם

חולצהאחריאלבנירחובבמחוזותחיפושיו
השמששבין"באלבניאותו:שתהלום
עומדלטעמו/חולצההמבקשאדםלחשמל."

הואולפתעטעמו,/אתישנהאםוחושבלו
ביןסגורהחול;שלסמטהבתוךעצמומוצא

גבוהיבחדריםמיטתו/כמוברזילי-גדרות,
עתהואילו ,) 5עמ'<שם,וחלונות"תקדח

אחרהארס-פואטיבשירמחפשהמשורר

צעמם:הרחובותבאותםלשוטטשיצאומלותיו
דקלחנות,ההם?במקומותביקשו"מה

גבה-החלונות;החדרלידבאלבני,לחנות,/
להראות/זרועותיועלאביאותינשאשבו
חיהשםאחד-העם,ברחובאוהאוד'לפני
ימירטוב/בחמישיםסדיןמיטתיעלתלוי

תיאורמזכירהמקריםבשני ,) 48<עמ'החום"

מילדותותמונותלמשוררבאלבניהשיטוטים
 ,הסואןהעירוניברחובבתל-אביב.הרחוקה
הריוני<אבק,מחמיאיםאינםוהקשרושתיאורו

מצליחגרוטאות>, ,מזוןשאריותיונים,
שלווהשלאימעיןלרגעלהחיותהמשורר
ת,.במהידופניההמשנהבעירמעברו.וביטחון

עלהניצבביתכל ,בעינושנותררחובכל
עמוקה.קיומיתודאותשלהרףהינם ,מכונו
מהנופיםכאלהמזכרותקיימותעודכל

ומקומות,זמניםבנבכיומתרחקיםההולכים
באותםחיותברגלייםלפסועניתןעודכל

חשמראות,משבריולהתרשםהרחובות
אמנםנחמה.שלמסוימתמידההמשורר
ויהיוהשניםעםצורהישנושברחובהמכוניות

בזמניםשיתיירואחרים,שללרכושם
שלילדותוזכרונותאךאחרים,ובמקומות
עללהתגברשעוזרכוחבומפיחיםהמשורר

בבואאשר דע"."זו:הכרהשלמהלומתה



משםמגרשי-הגרוטאות/אליגררוהיום

ולהרולדנאור-אישם/להבתךלכנשנים,
לאורגלשידעולם;בנתינינוסעותשנית,

אניאתר.מישהושלבשרותו;נו,לייהיו
הנודעלשירוהרמיזהלצד .>םש<מצר."איני
ההפקר,'מןנאורזכיתי'לאביאליקשל

'אור-אשכם',בצירוףהשימושמןהעולה
אתסיוןמהדהדזהשירשלשבסיומודומני
ועלהחלופיותעלזךשלהנודעשירוסיום

נופל.אשרנפל,אשרעלה"ראיתיקבלתה:
שדנים"'<"שיריםקובל."איניאני .קצרהזמן
השיריםבשני ,)ך"ךשלי,ההדגשות , 15עמ'

במחאהטעםשאיןלמסקנההמשורריםמגיעים
רקאיננההקבלההזמן.שלהכפוימהלכונגד

 ,שפויקיוםשלאופןגםאלאמפוכחתמסקנה
שאת,ביתרחולףרגעכלשממצהאופןואולי
כיהידיעהבשלדווקא ,ויופיעוצמהניתר
וכלה.בלההכול
נוסףלמחוזסיוןשבהחדל""גבולותבספר

מיוחדתתינהלונודעהשאליובתל-אביב,
"אשרורים"הקבציםנשירי ,<למשלנעבר

מחוז ,העירלדרוםהיאהכוונה ).ו'חיבוקים"
בדרום'בוקר ,הקונץמשיריבשנייםהמופיע

חוםמרכתו'סימטה ) 21<עמ'אביב'תל
הראשוןבשיר .) 24<עמ'אביב'תלבדרום
אתובאמינותבעדינותהמשוררמשרטט

פועלימתארהואהדרום-תל-אביבי.הקיום
גנועלקסומים,עולמותעלהחולמיםמוסכים,

הרחוקיםקריריםזמניםועל ,הסולטןשל
מוכיבמוסכיםהמייגעותהעבודהמשעות

העובדתאשהעלמתעכבהשירהשמש.
עלוגםמאמשבישולריחותספוגבמזנון
יגעה,ליליתזונהשמאאומקומית,נערה

מרחקרחוקהתל-אביביתבמציאותשקיומה
סינדרלהשלמחייהלגישורניתןשאינו

לקטוףיתפתהלאנסיךשוםהאגדית.
שעליבותה ,זראשליותחסרתסינדרלה
שהחמיצה"סינדרלהאכזרי:בפיכחוןמתוארת

מןגםסולקהחצות-הליל;צלצוליאתשוב
חורגתאם /·השוליותאחרונישלההזיות
עלותעלהשלההקפהאתתשתהלעצמה,

הזכוכיותאתגופהמעללפשוטמיטתה/מבלי
הסנדלים·מחרוזות,/מחרוזותעונדתשהיא

 .) 21<עמ'שנשברו"

שלשעהמתאראביב'תלבדרום'נוקרהשיר
הדוממיםהרחובותנקיץ.·צהרייםבדידות

דורששאין"מחסניםשבהםתל-אביב,בדרום
לרארוה;ריקההמציגותו"חנויותלתכולתם"

לרגענקרעים ,) 24<עמ'אבק"שכברת
אשהושלמקרמימשוגעשלבצעקותיהם

מיבשלהשאיךזעה/כמו"שעונותיהגלמודה,
אשה .>םש<גופה"מתוךאותהשימחהואין;מי

השואה,ניצולתשל·דמותהבתאוליהיאזו
הקונץ<ראההירקוןמרחובחרמןגברת

סינדרלהעודהיאואוליפנים">"ארבעים
בשערתהחוםהכפויה.בבדידותההמזדקנת

והיםלוהטותהסימטאותמנחם,אינוהצהריים
התל·ד:~יךהאתמלהצילרחוק .מאודרחוק

רחוקההתל-אביביתשסינדרלהכפיאביבית.

רחוקהזר.אביביתתלירהריב ,אגדימקיום
מיתולוגי.מקיום
קנטאורושוםלאשהישאנהלאהרקולסשום
חמלה,מעוררתאשההיאלאנסה.יאבהלא

אישעליהשאיךחסקהכמוהפרכות/ש"עיניה
 .>םש<משוט"ולא

היותרלכלגן-עדן.איננוהתל-אניניההווה
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ילדותשלאבודגן-עדךהמשקפתמראההוא
הואושאליו ,המשוררשלנחלתושהיה ,ועבר
מסוימותמבחינות .בדמיונורקלשוביכול
שלכגיהנרםאףלהיתפסעשויההעיר

בקיוםבההחיותרנות,לדמויותהמציאות
השואהזכררןמכרבדקשה ,נודד ,מינורי

עריריות, .אחרותמצוקהוביוגרפיות

חסדמעיןעושההמשוררדלות.הזדקנות,
אותןבהנציחואלהדמויותעםאחרוך

שאיךואנושיותקשבכלפיהןבגלותו ,נשירתו
זאת,עםשלהך.היומיוםבחיילהםזוכותהן

תל·חיתהשנההיסטוריתמובלעתגםקיימת
העולםמלחמתבתקופת ,אמיתיגן-עדןאניב

אתלעמתסירךחוזר'ואלננרג'נשירהשביח.
באירופההיהודיםוהשמדתהמלחמהמוראות

פיעלשנמשכו,התל-אביביים,החייםםע
מעברקורהאיננודברשוםכאילו ,יאודות

במחזורקודםבגלגולהופיעזהנושאלים.
נקובץהשביח'העולםמלחמת ,חטאי'על

הואהנוכחינקובץ .ישראל" rבאר"לחיות
'השפעתכמובשירים ,השארנין ,נזכר

אנישיריו'אתהאסתטיקה'עלההיסטוריה
כותב'.

שלסירובןניןסיוןקושרהראשוןנשיר
בנית-הספרהנמוכותבכיתרתתלמידות

מןהמיותרות/המלים"אתלמחוקהיסודי
הנשיםהתנהגותלנין ) 28<עמ'השורות"
נטייתןואחריה,השואהבתקופתהיהודיות

מהלהשליךשנולד."לאמהלהמיתש"לא
לצרכיםנולהשתמשיהיה;אפשרשאולי

מספרהשנינשיר .>םש<בלתי-צפויים"
בתקופתבניירהכפויהחיסכוןעלהמשורר

עדלושגורםנרכשהרגלהעולם,מלחמת
ניר;פיסותגני"עלשיריואתלכתובהיום
 ,ולהאמין ) 29<עמ'אחר"שימושלהןשאין

החיסכוןשאולי ,למדיתמימהבאמונה
ולוהצילוהכתיבה,מןההימנעותאובילדות,

אחת.יהודינפש

שלפעלועלהמספר'ואלננרג',השיר
אתמעמתהשואה,בתקופתהשוודיהדיפלומט
רחםצפוף"היה : 1944נקיץ ,הנאציהגיהנום

שנערבקרונות-הנהמותמחנק,;עדמאוד,

<אלהמחנות-ההשמדה;אלהעשןתחת
התל·גן-העדןעם ) 31<עמ'תפקדו)"שעדיין
צפוף:היהבתל-אניב"גםאניני:

הטיילתלאורךבבתי-קולנוע./נתיאטררנים,
מסוימותשבשעותבתי-קפה;סאנוונדיזנגוף

 ,) 32<עמ'פנוי,"מקרםנהםלמצואהיהקשה

מןמקלסהיאתל-אניב ,חדאירוניבמעבר
לבלותאפשרשנומקרםהנורא,העולם

כסיון ,ומיבקלילות,מיהחיים,מןולהיכרת
מלאישחייועלוחרטהאשמהבתחושת ,עצמו
ולנצללבלותבידיושעיתותירומנגינה,אור
חולף.רגעכל

שהוא ,נקיאוירנרשמותשריאותיו ,ובעיקר

ומושמדים.הולכיםעמושנניבעודחי

בקונץמעסיםלאבשיריםהמופיעהתל-אביב
מגוונתעיראפוא,היא,החול""גבולות

הווהושלנפלאעברשלעירורבת-פנים,
אללטיילממנהלצאתשטובעירזוקשה.
רקשכןאליה,לשובטובגםאךאחרותערים
קשורבאמתשהואנימיובכלהמשוררחשבה

בודדיםשיושביהעירהיאתל-אביבבעברו.
בהימצאותםמאושריםגםאךמצוקותורבי

באשהבוערתמאירופההרחקשלהם,בעירם
זרותאךקוסמותמעריםהרחקהמלחמה,
שלעריםשאלולמרותובלשונן.בנופיהן
יצירותקסומה,צמחיהארכיטקטורה,תרבות,

ישחדשות,קיוםואפשרויותגדולותספרות
ומאיים,קודרדבר-מהגםובעברןבהן

וחוסר-השייכותהניכורתחושתאתהמגביר

לנופיהן.התל-אביבי,הישראלי,המשוררשל
אךמנשוא,לפעמים,קשה,בתל-אביבהשרב

מטונימהגםהםהצלולותאוירהיםהשמש,
מאצילסירןקיום.שלולאופטימיותלחיוניות

עליותרמקיףובאופןתל-אביב,העירעל
בעולמורבה.אהבהכולה,ארץ-ישראל

וזיקהגדולהקירבהשחשאדםרק ,השירי
 ,שעברשלם,אדםלהיותיכוללמקומרעמוקה
אורגניבאופןועבורוברנמזגיםועתידהורה

השמשתחתחיההזורמתאחת,הוריהלכלל
בתההיאתל-אביבהקופחת.הישראלית
ארץ,שלהטבעיתאהובתהגםאךהמרדנית
ופקעתיפעתהעל ,המשוררמתארשאותה
רגשהחדורותבשררותהפנימיים,מתחיה

אשכולותפרא;מגדלת"ארץותובנה:
נרדמתשקטהלאארץמזכרונות;בשלים
מראשה;ובחררףלמעלהעדשמייםמכוסה;
מגדלת',('ארץעבים."ענניםשלבשמיכה
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