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מחזורתמונת
מזוריאיר

השישים"בשנותהעברית"השירההמאמרים:בסדרתמסייםפרק

בן-אריהלאופירה

טובהחברה

ורוחלבנדיבת

(באורחלהשליםמבקשהנתוןפרק5נ
שהואבכךקודמיו'אתאכן>ח.לקי'
רביםלמשורריםהקוראאת~ביד~

אסתטיותזהותלתעודותכך(;מתוךנוספים
השירהמפתאתהמאכלסיםנוספים>וזרמים
מ~ע, J;קוצרמחמתהשישים.בשנותהעברית

נאלצתיראשית,בנטיעות":"קיצוץכאןנתקע
היסטוריצדק,;ךעדרשלמידהכאןלנקוט
וטוביםמעטיםלאששמותבכךכאחד'ואסתטי
"המו~ל~ת"הפואטיתהמפהמגבולותנשמטו
שנכנסומשורריםאותםושנית,כאן.הנתונה

מאוזכריםהאמורה,הפואטיתהמפהלגבולות
אורךחתכיאזכורחטוף:בך:;כרוףכמוכאן

ולאשלהם,השיריתהזהותבתעודתורוחב
הכרחיתהימנעותמתוךוחומר'קללכךמעבר
"שגריר"המשמשבשירומוקפדמפורטמדיון

שננקטהדיוןלמודלמופגןבניגודלשירתם,
כאן.עד

שלהפואטית""הרפובליקהאתלדמותאפשר
יפהמבלמעיןהשישיםבשנותהעבריתהשירה

והיאלרווחה,הפרושהומצודדתצבעונית

יחדהמקובעותנוצותשלמצרורעשויה
לזוזוסמוכותהןבעודלאורך'ומתוחות
המניפה,שורשעם'המזוההאחדמגזעונובעות

בצורתה,מחברתהנבדלתמהןאחתכל
וכלשלה,הטקסטורהובסגנוןבסוגבצבעיה,

וניצבתשונה,לכיוון"ומושכת"נוטהאחת

אכן'מניפהללמדך'אחרת.בזוויתומזדקרת
מניפתוהרווחת,השגרתיתלמניפהבניגודאך

אחידותפחותמפגינההשישיםשנותמשוררי

ויותרמשותפים,מכניםפחותוסימטריה,

אשרוהבדל.שונישלודפוסיםוקוויםגוונים
להאפילאולהעיבאולבטלכדיבהםאיןעדיין
להםהמשותפיםוהסממניםהיסודותעל

חטיבהכאלאליהםלהתייחסהמאפשרים
אחת.מובחנת

ברוכיםמשותפיםוסממניםיסודותואותם

נתןעיצבואשרהאסתטילמסעמרצוןב~יות

-וחבריםאבירן'דודעמיחי'יהודהזך'
אשר"לקראת";בחבורתנוספיםמשוררים

;סאתהחמישיםשנותבמחציתעודהניפו

ה~בשל"מביתבפואטיקההאסתטיהמרד
כבראפוא,כךואלתרמן.שלונסקישלהשירי"
להתע~במתחיליםהחמישיםשנותבמחצית

לאכלסעתידיםאשרהאסתטייםהמתארקווי
ובמידההשישים,שנותשלהפואטיתהמפהאת

והםהשישים,שנותמגבולותחרגואףידועה
אסתטייםדפוסיםלהכתיבממשיכים
העבריתהשירהשלהזהותבתעודתהמשוחזרים

הראשוןהפרקהאלפיים.שנותסףעלהיום,עד

הפואטיתהמפהאת~נ;ך~יבאופןר p9בסיורה

מנקודתהשישים,בשנותהעבריתהשירהשל
"האבולוציה"ומצדאסתטית,תצפית

העוקביםהפרקיםבה."האצורה"ההיסטורית

ודליהאבירןזך'בשירתעסקובסדרה
והגבולהדרךאבניאתשהציבוהםרביקוביץ:

החמישיםשנותבמחציתעודהראשונות,

ההיסטורית,הבחינהמןבקרבם,דופן(יוצאת

אחריהםשבאוהפרקיםרביקוביץ>.דליההיא
שלבשירתםהמסתמנתהאסתטיקהאתסקרו

שנותמשוררישביןוהמוביליםהמובהקים
יאירבסר'יעקבפגים,דןוביניהם,השישים,

דייך'אשרולך'ויונהויזלטיר'מאירהורביץ'
פנקס.וישראלברנשטיין'אוריהרץ'דליה
הקיצורבתמציתאתייחסכאמור'ואילך'מכאן

מובהקים,אסתטייםלמפלסיםוהצמצום
משורריםשלבשירתםהמאובחניםמובילים,
שלהפואטיתהמפהאתהמאכלסיםנוספים
יבואוהדבריםהשישים.בשנותהעבריתהשירה

לשירהכולוהמוקדשהמיועד'בספריבהרחבה
מחמתטבעי'באורחהשישים.בשנותהעברית

ספרשלהטקסטואליהמחיהטווחאומרחב,

העדר-הצדק,מינוןבווימותןיצומצםשלם,
וטובים,רביםמשורריםעלכאןנכפהאשר

עלופוריהענפהפואטיתפעילותשהפגינו
ומחמתהשישים,בשנותהעבריתהשירהמפת

ופעילותםשמםכאן'לקצרהמובנתהחובה
הבאים.הדבריםמןנשמטו

אורראהפאני'זלדה,שלהראשוןשיריהספר
נראההאיהכרמלאחריוהחדר . 1967בשנת

אשהלאהרהלא ,) p (1975תרחאל ) 1971 (
) 1978 (. 

מתפעמת,עמידהמפגינהזלדהשלשירתה
עמהשישעמידההעולם,לפנימתפעלת
וכוחמודעותמכךפחותלאאךותום,תמימות
הבחנהיכולתפחותלאאךאבחון'ויכולת

מכךפחותלאאךמעודנת,ומדויקת,דקה
שלוללבםלפנימיותםחודרתופולחת,חדה

מעוצבת,מציאותפלחיטבע,תוואידברים:
ועוד.זאתורגשות.תחושותאנושיים,מצבים

בשירתהדוברתבעמדתולזהותלאתרניתן
אבלעמוקה.דתיתאמונהחדורתעמידהזלדה,

במובןכלומר'המונח.שלהצרבמובןלא
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להעדר ,לעצמוהיטבמודע ,יותר"מרחבי"

טביעתאתהסוףעדולפצחלפענחיכולתו
במציאות"הצרובה"האלוהים,שלהאצבעות
שלה.העליוןהמעטהאתהיותרלכלהמעוצבת,

קרוםלאותםמעברלחדורניסיוןישכמובן:
המעוצבת,המציאותשלחיצונייםוקליפה
ולהרחיקהאפידרמיים""הסיגיםאתלנסות
שוב:אבלהחיצוניים.לגילוייהםמעברמבט
האבחוןכושרכילעובדהכבודמתןמתוך

מוגבלימובלגים,הםהאנושייםוההבחנה
לאלעולם~ראה"האי"הכרמלגבולות.
שאינההאנושית.לעיןתומועדיתערטל
העינייםפקוחתהמפוכחת,שמודעותהנואשת.

אךתקוותה.עלמעידהאינהלעולםוהלב,
האמונהעצםבאלוהים,האמונהעת,באותה

התמסרותשלבמפלסמסתמניםוצביונה,
האלוהילסודכאחת,עוצמהובעלתצייתנית

האלוהייםוהקיוםלנוכחותבקוסמוס,הצפון
קליפתהרקאשרהמציאות,בשורשהשרויים

האנושית.לעיןנחשפתהדקה,החיצונית,

מלאהקבלההדוברתמכיווןנובעתכךומתוך
טעונתשהיאבשעהאףהאלוהים,שלושלמה
מצדלרווחההידייםפרישתתמיהה.אות;:זיה,

בקירבההמצויהאלוהיהקיוםלקראתהדוברת
כתפילהאפואכמוההחיצונית,המציאותשל

אךשלמהעיוורת,לאבהחלטאךצייתנית
צלולביטחוןומתוךעצמה.אתמשלהאינה

אשרלקולהממתיןכנוע,לאולעולםומוצק,
מעברמאי-שם,מלמעלה,ולהגיעלהגיחעתיד

הכרמלשלוהערגההגעגועיםספוגתלפיסגתו
לגונןלחבוק,לבוא,החייבקולהאי·~ראה,
מקבלתתמה,תמימה,אמונהאותהולהעניק.
לדוברתמאפשרתכנועה,אינהאךומעניקה
לאאךנחושומוצק,אמיץבאורחלהתמודד

אותה,הפוקדיםומצוקהמכאובעםנואש,

אמונהאותהאפוא,כךמרפים.ואינםלופתים

כתףלמעיןבעבורההופכתותמימה,שלמה
(מתוךהנידחות"תפילותיה"קןתומכת,
כוחמקורביאליקית),טרמינולוגיהנקיטת

תובעניקושישלבתקופותגילואפילו
הדיוקןככוויה.צורבמציק,מצמית, ,ומאתגר

מנופהלהיותיודעזלדהשירתשלהלשוני
וריקהבמטאפגשומרמפעים ,וקפדומ

במידהזאת,בכלאבל ,שלו"הךקמתית"
להתפייטותלהתמסרהמסרבתוקולעת,מדודה

תמהאמונהאותהגדותיה.עלגואהמופלגת,
מרכזירכיבשלתקןעלהמתפקדתותמימה,
משקפתזלדה,שלהפואטיתהזהותבתעודת

והאידיאייםהתמטייםהתיכוןמעמודיאחדאת

בשורשיה.ואחוזיםבשירתהיםבחבמאוה

לנוכחותומאושרתבהשלמההנעניתהצייתנות
ותובע,מכתיבומכריע,כובש ,עליוןכוחשל

נכנעתנרצעת,צייתנותמלהיותרחוקה
להיפך.פנים.ונפולתתפלהרוח,ונמוכת
במצב-צבירה-המעוצבתבצייתנותכאןמדובר

המודעתעוצמהמתוךב:;~טחההצומחתמוצק,

נוטלתעתבאותהאבללקבלהמיטיבהלעצמה,

 ,לבקר ,לקבולואמיצהנחרצתחרותלעצמה
תוךומקומם,מוצדקלאסבלכנגדלהתריס

נרתעתאינהאשראיתנה,דעההבעתכדי

 .העליוןהכוחנגדחוצץלצרת

אלוןאבדר
לאוריצאאלוןאבדרשלהראשוןשיריוקובץ
באוובעקבותיוופרי>זורםח<ושך 1959בשנת

בשמחותלאהשישים,שנותבמהלךאורוראו
p 1967 (לבדההאבןעללא ,) 1963 (לות (, 

במישורחובראלוןאבדרגםללמדך,
וחבורתהמוקדמיםועמיחיזךלדורהכרונולוגי
המסילהאתשפילסהדורהוא , ,,"לקראת

לאלה(ואףהשישיםדורלשירתהאסתטית
השניםרצףבמהלךבעקבותיו,שבאו

והתאוצה,התנופהעיקרזאת,עםהמצטבר).

אלוןאבדרששירתהמהדהדת,העוצמהוגם
 ,העזביטוייךעלבאוומפגינה,צוברתהחלה

לגבולותיהן.ומעברהשישים.בשנותבעיקר
מאודשורשיתשירההיאאלוןאבדרשלשירתו
שהיאעזהתחושהמשחררתשהיאבמובן

המולדתבאדמתבאדמה,ונטועהגבתמער

מטבעשליותרוהבראשיתיהעמוקבמובן
אותומנערתאלוןאבדר(ששירתהשגורהלשון

ודיוקןצביוןלוומעניקההאבקמציבורי
ממפהזושירהכךומתוךואותנטיים).רעננים

זהותסממניהנושאנוףפואטיתומתעדת

בושאיןנוף ,ארצישראלינוףשלמובהקים
 ,אחר ,בוכרינוףשל ,אחדצלאו ,שברירולו

מדלתהרחוקיםאחרים,במחוזותהנעוץ
אבדרששירתאפואנמצאהמולדת.שלאמותיה
תבנית-נוף-מולדתהבבחינתהיאאלדן

שלוהידועההמובהקתהתבטאותו(בעקבות

מפנימההמאמצת,שירהטשרניחובסקי>,

 ,מאודנועזת ,מאודעזהמטאפוריקהומפגינה
מחרוזותידיעלהנתמכתומצודדת,צבעונית

מסתמנתכךומתוךרוויות;מצלולתבניותשל
מוגבלתומבוקרת,חלקית(ולו"התמסרות"בה

 ,נסקישלושלהשיריהידלכתבומובלגת>
הססגונית,המטאפוריתלתהודהובעיקר
השלונסקאיבשירהניכרת"סואנת",ואפילו

מחוברהדובר''האנישבהשירה .הטיפוסי

העציםלעלוותלקרקע,ככוויהצורבתבעוצמה
;:זתפוגגםלפניהטללאגליהרוויה,הכבדה,

אשרהשעהזו ,השחרעלותטרםשלבשעה
החמהבשורתאתאיתהנושאתאינהעדיין

אשרוהזועפת,המיוזעתוהזעומה,הקופחת

ודווקאספורות,שעותבעודלנסוקעתידה
מרחביולקראתמייסרת,בהתרסהכמו

הלוהטזההרקיע,שלמלובןמחוםהמקועקעים
ומהבילחםאדובעודעיקשת.קשה,בהתמדה
מעל ,ומאפירההולך ,המכחילבמרחקמיתמר
גרת,ונמוגרתנסוכמואשר ,גולןהרילפסגות
החוםבגלאפופותוכבר ,לאחורנהדפות
מעיב ,אותןמחתלמתמדת,בהדרגההמתגבר

עדינוחולא ,שלהןהמתארקוויחדותעל
 .מעיןאותןשיעלים

אשרשירההיאאלוןאבדרשירתאפואכך
מרפה,ואינהלופתתבעוצמהצומחתכמו

הכבדהאדמתומתוךכאחת,וחובקתכאובה

אתוממפההמתעדתשירההעמק,שלוהרוויה
הרגשייםוהמופנמים,הפנימייםקורותיו

עולםאשרהשר","האנישלוהתחושתיים,
התפעמותומכךפחותולא ,ומכאוביוחוויותיו
לשורשיםנצמדיםהאמונה,חדורתהתמימה,
ץ'הקיקוצישלהשדה,עץשלולצמרות
הפריושלמצהיב,מצמאהניחריםהחרבים,
כברוהנההענפים,אתהמכופףהוא ,המאפיל
עםמיגיעה,הגועהלנפשהקלהמסתמנת

 .יוהסתראשיתשלהמהוססת;:זסתמנותה

11 
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הרישראל
המשורריםקבוצתעםנמנההרישראלאף

בעבורושימשוהשישיםשנותאשרהענפה

והתפתחותאינקובציהתקופתשלבמתכונת
האסתטית,מסילתואתפילסממנהפורה,

כמוומוקפדת,מאופקתשקטה,בעקשנות

ובאיןאחד"אחדביאליק,אצלכתובשמצאנו
,שנותהרישראלבעבוראףאפוא,כךרואה".

שלשיגור'כןשלתקןעלשימשוהשישים
הואמהןארכימדית,וההלצותמשעןנקודת

מכךפחותלאאך ,~טיאסתטילמסעיצא
מודעתומאודצלולה,כבושה,בנחישותמתמיד

כתב-אתמדודהבקפידההמטפחתלעצמה,
ומפסלת,המעצבת ,היהודיהפואטיידה

החד-הצלילאתושקדניתשקטהבסבלנות
שירתווכךשורותיה.מביןובוקעהעולהפעמי
שלושתבמהלךבעיקר ,הרישראלשל

שלבעונותנתונהכמוהאחרונים,העשורים

בלאאךגלמודות,כמעטארוכות,ודגירהקינון
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וגבישי,צרוףפואטיתוצרלהפיקלרגעלחדול

יכולתמתוךהמפציעומהודק,דקחסכוני'
היגייניתמאוד,נקיהלנקודהלהגיעמפעימה

במהלךשקופה,כמעטמאוד'ומגובשת
 .הבודדהשירשלהעמדתו
הגואהבגודשמכבידהאינהאבלעשירההלשון

קראמאוד'רוויההלשוןועוד: .גדותיועל
כמפלסיהנוטפת,כמעט"סמיכה",שפהלכך

מתוךשוב,אבלהמסועפים,המטאפוריים
הכבוש,'הצרוף,הצלוללצלילעצומהמודעות
שלרושםומשגרהמשחררוההדוק,המעודן

קלהארנקיהאפילואשרפלומתית,פדנטיות
פעםלאהגירית,מעוצמתהנגרעתאינה

הפואטייםהמתארקוויכלהמאוגרפת.
הר'ישראלבשירתהמאובחניםהאמורים,
שלהמיוחדדיוקנוידיעלבקפדנותמודגשים
קלשגרתיות,משוללתחביריקיטועהתחביר:
בשירתרווחשאינותחבירימבנהוחומר

הנינוח,הקילוחעללוותרבלאאךאחרים,
ומאופקכלואבשקטמטפטףכמואשרהקשוב,

ומתוךהשירי'המשפטשלהסמויהריתמוסאת
הדעתעלמעלהכמוהשלםהשיריהתוצרכך
אחדהמהדהדים,קצוביםצעדיםשלקולםאת

אולםשלוהגדולהמרחביבחללואחד'אחרי
הנפרמתפניניםמחרוזתכמואווריק.אטום

עצורהבאיטיותמתפזרותוהפניניםבקפידה,

עלאחת,אחריאחתאחריאחתוצלולה,
אולםאותושלהחלקה,הקרה,האבןמרצפת

וריק.אטוםרחב,

התמטייםבמישוריההר'ישראלשלשירתו
ולסגנונםלסוגםהתייחסותומתוךוהרטוריים,

שירההיאאותה,המאכלסיםהחומריםשל
במרכזהמעמידהשהיאבמובןמאוד'לירית

שלו'הרגשיתהזהותתעודתאתהדובר'את
החוויהתהליכישלהמופנמתמורכבותםאת

המפעימיםמפגשיובמהלךשלו'הנפשיים
אשהאהבתעםאוהעולם,עםכאחדוהכאובים

ושובשחיתהשנמוגה,שהתפוגגה,שפגה,

רוחצחיח,וכברמצמיתעובר'צלעוד'איננה
והתנדפה,חלפהוהיאבה,נשבהבו'עברה

שבאה.כלעומתנעלמה

רוקחדוד

רוקחדודשלהראשוניםהשיריםספרישלושת
יםשלינז pהשישים:שנותבמהלךאורראו

יזםאבולא ,> 1966 <יז Pשזמנהעיר ,> 1963 <
התצפיתמנקודתאפוא,כך .) 1969 (אחד

דודשל'שירתוהתזמוןמבחינתהכרונולוגית,
השישים,שנותשלעיצומןעםמזוההרוקח

דוראותושלהמופגנתבתשתיתומעוגנת
תחיהלבדההכרונולוגיהעלכךלאאבלשירי.
שנותדורשירתבקרברוקחדודשירת

היאתזמונהובזכותבעקבותרקלאהשישים,
הפורטרטהשישים.שנותשירתעםקומיישרת

קלסתרהרוקח,דודשירתשלהפואטי
הקולקטיבילדיוקןקולעיםהםאףהאסתטי'

רחוק,שהואלמרותהשישים,שנותשירתשל
אחת.שיריתמקשהעלמושתתמלהיותומאוד'
הזהותבתעודתנכתב,וכברזאת,ובכל

רשומיםהשישים,שנותשירתשלהקולקטיבית
וכמהזוויותכמהמשותפים,מתארקוויכמה

דמיון'נקודותהמשמשיםורוחב,אורךחתכי

שלשפעלאותוהאופייניותוהשקה,הקבלה
נבדלים,עצמאיים,יצירהערוצי

רוקח,דודשירתכן'אםכך!אינדווידואליים.
הדעתעלהמעליםשלהוהרהוטהקולחבתחביר

בהעדרפרוזאי:בשירהמסתמןהריתמוסאת

ומקצב.משקלחריזה,תבניותשלמופגן
המסורתיים,ובדיוקנןבצורתןלפחות

דודשלשירתותבניות,אותןשל"האדוקים",
פנים"ו"הסברתציותבסימןעומדתרוקח

וחבורתזךנתןעל-ידישסומנהלאסתטיקה
התאמצושהםהפואטילפורטרט"לקראת",

ולערוציהחדשה,העבריתלשירהלהנחיל
בצביוןהכרוךבכלזאת,עם .והצליחועיצובה,
באופיהרוקח,דודשירתשלהדשןהלשוני

ומשוללהמאתגרבעיצובהמורכב,המטאפורי
ושדותלשונייםצירופיםשלהשגרתיות
מזהה("אתהבשירתוהנצפהסמנטיים

מתוך:עשן":המריחותעינייםלפיתעיותי;ך
כותבתאין-ירחבליל"ירושלים;'סוהר':

'פעםמתוך:לאלוהים": /מרותקובלנות
נושםהמערה;מןשהגיח"האזובבירושלים':

שיריאתקוראהירח;ומוחלט.אטוםלילה
שירתואור'),'רקמתוך:הים"גלימתוך

נבדלת,עצמאית,פואטיתפינהמטפחת
להיותיודעתאשרוחד-פעמית,יהודית

במפלסמתנסחתאחתלאומצודדת,צבעונית
אךלמקרא,וסתוםקסוםכמו-סימבוליסטי.

יודעתאףשהיאכפיומאתגר'מגרהתמיד

זמינההקורא,כלפי"ידידותית"להיות
עםראשוןלמפגשונגישתיתנוחהומזמינה,

המשאההדדי'הדיאלוגאפוא,כךשורותיה.
"עזה"רוויה,גדושה,שפהבןומתן,

לביןמזה,ובארוקית,סבוכהומטאפוריקה
בנינוחותהקולחתחבירמתאפקת,רטוריקה
וחריזהמשקלמקצב,ותבניותרהוטה,
הסקאלהשלהנזירי'הרזה,הקצהאתהמבצרות

והמשאההדדי'והדיאלוגמזה:האסתטית,

כמו-זהותבעלילשונייםצירופיםביןומתן'
לביןהבעה,ועזתעמוסהסימבוליסטית,

המשיקיםבאופיים,הפוכיםלשונייםצירופים
דיאלוגאותופורמליות.חשוכתלשפת-שיחה

בשירתהמתגשמיםכפוליםומתןומשאהדדי
ומעניקיםדינמיתתנופהמפיקיםרוקח,דוד

מתמיד'מתחשלתחושההמשרהדיוקןלה
כךומתוךרפיון'נטולפתרון'נטולמהדהד'
מסעירמשיממון'מרושש"מנער",מעורר'

נשאפיםחיוביים,היותרבמובניםוסואן

מונחים.אותםשלומפרים

סרטלמשה
משרטטתסרטלמשהשלשירתוספק.אין

מאוד'עדייחודידיוקןהנושאפואטיפורטרט

בשירהיוצא-דופןצביוןבעלמאוד'עדמיוחד
להומעברהשישים.שנותשלהעברית

ולולגרוע,כמובן'לנסות,בלאולגבולותיה.
משהשירתשלהמקוריתמאיכותהלרגע,
"משקעים"'בהלזהותבקלותאפשרסרטל'

שהםאסתטיים,דפוסיםפואטיים,"מרבצים"

וויטמן'וואלטשירתשלהפורההשפעתםתוצר
האמריקאיהשירהספרעשב,עלי(מחברמזה

ושל ) 1855בשנתלראשונהאורשראההנודע,
כאמור'מדובר'מזה.גרינברג,צביאורי

מבחינהמאוד'ומודעתמבוקרתבהשפעה
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המעוגנת ,למדיומובלגתמוגבלתידועה
 ,השירמבנהשלהחיצוניביובובציבעיקר

המרחביבטווח ,שלוהפואטיתבטיפוגרפיה

באורך ,ביטויועל ,משלדרךהבא, ,שלו
עדהארוכותהשיריותהשורות ,ואכן .שורותיו

 ,מצודד ,"צמוד"הדדידיאלוג(המנהלותמאוד
מופקכךומתוךבהרבה,מהןקצרותשורותעם

מעניקותוערב"),"שתישלטיפוגרפירושם
המאכלסותהתמטיקה,לתבניותהשירלמבנה
גדוש, ,עשיררושם ,הרטורילאופיוואף ,אותו

נרטיבית,פואמהשלכמעט,גדותיועלגואה
וגורפת.סוחפתעתירת-תנופה,עלילתית,

פרישתןבמהלךומתנסחהמסתמןהסגנוןמפלס
"חגיגי"הואארוכותשיריותשורותאותןשל

לא-פעםהמעלה"מהדהד",כמוידועה,במידה
המאובחניםפואטיים""פיגמנטיםהדעתעל

בשפההמצטייןכזה ,"נבואי"כמובטקסט

שישלשוןמליצית),לאבהחלט<אךגבוהה
שלגודשמעוגןובהלארכאיות,נוטהשהיא

מופקתכךומתוךכאחת.ונועזתעזהחושניות

סוחפת,סוערת,אקספרסיוניסטיתתנופה

מעורבותוואתהדוברדמותאתהמדגישה

המעוצבת,המציאותבעולםוהנרגשתהרגשית
גורפת,לרחבת,נלהבת,שהיאמעורבות

כמעט,צורבותודבקותעוצמההצוברת

דחופה,"משיחית"שליחותשלובתחושה
איןשובכיעד ,הדוברעלעצמהאתהכופה

ובהיפוךזאת,עםלהחלץ. ,ברצונו,אוביכולתו
משהשלשירתוהפואטית,בתקפותוהמשכנע

בנינוחותלקלוחהיודעאופינושאתאףסרטל
מציבהשאינהבשפההתנסחותמתוךרהוטה,

המדווחת ,הדיבורשפתלביןבינהחציצה

מצטברברצףומתפתחשוטףוידוישלמעמדה
מספרמפיהנמסרהדעת,בהרחבתכמו

קוראואתמשתףוהוא ,~מריושעתות

אטית,פרטנותנקיטתכדיבתוךבחוויותיות

בדיווחה.ומדייקתזהירה

מיטיבהסרטלמשהשלשירתואפוא,כך
מעוגנותשבו ,אסתטיצומתולעצבלהפיק

מנוגדות,מגמותשתיאותןומצטלבות
בהאשראחת,פואטיתבמקלעתהארוגות
וצורבת,צולפתנרגשת,חגיגיותלזהותאפשר
רהיטותזאתועם"נבואי",במתכוןכמעט

 ,פרטיוידוישלדיבורתבניותפרטנית,
היעדלקהלוידידותימקרב ,מזמין ,אינטימי

העורגהשוקק,הדיוקןבעלתוהחושניותשלו.
ולאייתלבטאהיודעתוהארוטיקהוהמתגעגע,

ותובעניתלהוטהוהיא'בוטה',התיבהאת
מאחהראש-גשרכמעיןמשמשותכאחת,

המנוגדות.המגמותשתיביןומלכד

אופןיהודה

יהודהשלשירתוהכרונולוגית,הבחינהמן
החדשה,העבריתהשירהלגלהיטבחוברתאופן

בראשיתהקוראים,קהלחוףאלשהגיע
אופןיהודהשלשירתוהשישים.שנותובמהלך
מפורשבאופןהחותרתפואטיקהמפגינה

בדרגתכמעטוצמצום,גיבושלקראתומובהק
ביחסעיוניתמאודמכוונת,מאוד ,כיווץ

זולעצמה.מודעתמאוד ,האסתטילעיצובה
המציאותאתולתעדלמפותהמבקשתשירה

קליפתבחציכמוכאחת,והמעוצבתהמצולמת
 ,גבישיוכבוש ,וצלולתמציתיבריכוז ,האגוז

הפואטידיוקנהגילוייאתהדעתעלהמעלה
הושפעוממנהאשרהיפנית,"הייקו"שירתשל

והאימאג'יסטיםהמוקדםפאונועזראמאוד

 ,צרורשהיאשירהאפואזוהאנגלו-אמריקאים.
"הייקו"שירימעיןשלמקבץאורצף,או

 ,נביעתיבאורחלזהזההחובריםזעירים,

יותרסמוי ,מטאפוריבמפלסאףידועהובמידה
 ,אופןיהודהשלשירתואפוא,כךפחות.או
בה,ומשוחזרתהמשורטטתהאסתטיקהעל

מידותיואתהמגייספואטימודלמעמידה

הספרותיהטקסטשלזעירותהיותר
המחוקה,המציאותאתלציירכדי ,הפוטנציאלי

מתוךכי(אםחושני ,רגשיבאופןעליה,ולהגיב
ריסוןאיפוק,שלמובחניםגילוייםהפגנת

היטבומחושלצרוףרצףבאמצעותוהבלגה),

תמונותאותןשלהציוריהיסודתמונות.של
שוניםטבענתוניצורות,צבעים,עלמתעכב

יחדהמצטבריםנוף,שלפלחיםומשתנים,
חולף,רגעלהנציחוקשוברגישניסיוןמתוך

ומשוחזרהחוזרמצבולעצבלצלם ,להיפראו
מתפקדים,הנוףשפלחיוחומרקלקץ.לאין
ארכימדית-מטאפוריתמוצאכנקודתפעם,לא

רגשומישורירוח,הלךנפש,מצבילביטוי
אישיים.

~ו-- ~ 1~

זמירשלמה
זמירשלמהשלבשירתוהניכרתהתמטיקה

"אצילה",לא,תמטיקהחוליןשלתמטיקההיא
גבוהיםמיסודותזרתמתגשהיאבןבמו

צנומה,צניעותמפגינהשהיאבמובןונשגבים,

אינהכלל ,העשב""מפלסעםקומיישרתאשר
במובן ,מעליולנסוק ,ממנולגלותמבקש
הקטנים,בפכיםלהתמקדמבכרתשהיא

מאכלסתהזוהרתהחזיתלא ,ובכןבירכתיים.
 ,זמירשלמהשירתשלהתמטיקהנתוניאת

שלנתוניםאותםאתומעצבתמתעדתשירתו
הכלים,אלנחבאתצנועה,אנושיתמציאות
אותהמתרגמתהיאבירכתיים,הכלואה
היאהמדווח,הדוברמצדסובייקטיביתלתגובה
 .לוהטיפוסיהגווניםסולםברוחאותהצובעת

הממופה,החיצוניתהמציאותפרטיאפוא,כך

התצפיתונקודתהאישיתהפריזמהדרךעוברים

בשירתהדוברשלוהאמוציונליתהחווייתית
"מטאמורפוזהחוויםשהםלפני ,זמירשלמה

מילוליתלטרמינולוגיהומתורגמיםורבלית",
ונקיטתדימוישלפיסוק,וסימנישורותשל

בשירתהרטוריקהאףמטאפורית.מדיניות

מעוצבת ,גלפרדודכבשירת ,זמירשלמה
 ,מינוריצנוע,בצביוןהמצטיינותבתבניות

 .ומרוסןחסוי ,מתוןבמינוןומאופק,מובלג
שלמהבשירתלזהותשאפשרבשעהוחומרקל

(וכאןגותיתתוגהשלמופלגיםגילוייםזמיר
החומריםלרובדהרטוריקהמןשביםכבר

גחתוהטקסט),רצףאתהמאכלסיםהתמטיים
פוגל,דודבשירתוהמעוגןהספוגהסוגמן

נמוכתמלנכוליהונכסף,כוססצורב,עצבוגם
מקמר ,ומוותרחיוורכנוע,רפיוןמעיןרוח,

שתבוא.לחבטה.ממתיןכמו .גבואתומכופף
גלמודה,גחתושלגילוייםאותםבצדאבל
זמירשלמהבשירתעודנזההמגאולה,גולה

לאהיודעתבאפלה,תוססתסונטת,התרסה
מתוךבקולמהדהדתצולפת,להיותאףפעם

לצליליםציותנמצאכאןואףהדקה.הדממה
ומכאוב.פוגל.דודמשירתובוקעיםהעולים
לופתפולה, ,חודר ,חדמכאובמכאוב.הרבה
אחתלא"נגוע"מכאובאותווגםמרפה.ואינו

קודרת.מעיקה,כבדה,גותיקהשלבגילויים
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המפגינהבמטאפוריקההמגולםמכאובואותו
קודרשדיוקנהאפלה,גותיותשל"פיגמנטים" .

מצורשלאופיהמפיקהמורבידי'ואפילו
מוגשםמכאובאותוממית,לאאךמצמית,

פואטית-מבניתקומפקטיותבאמצעות

מוקפדת.

יעוז-קסטאיתמר

מתפרשתקסטיעוזאיתמרשלהענפהשירתו
ידועהובמידהלפחות.עשוריםארבעהעל-פני
אחתעשר'כבןכילדכברכי .יותראפילו
הארבעיםשנותבמחציתעודשנים,עשרה

בעיצומה,בעצםהשביח,העולםמלחמתבזמן
<בלשוןבעוצמתםמרשימיםשיריםכתבהוא

תרגםהואיותרמאוחראשרההונגרית,

במחנהשבויבהיותוזאתוכללעברית),
אנהנרצחהאף(שםנרגן-כלזןההשמדה
המחנה,שחרורקודםבלבדכחודשייםפראנק,

תורגמוכאמוראשרשירים,אותם ,) 1945

קסטיעוזאיתמרעל-ידישניםלאחרלעברית
הרטרוספקטיבי'שיריובספרקובצועצמו'

 ,) 1983אביב,תל<עקד,היםלשוןהנהר,לשון

לפחות,הכרונולוגיתהבחינהמןאפוא,כך
אתומאוד'בשירתו'הקדיםקסטיעוזאיתמר

שיריואסופתאךהשישים.שנותשירת

אורראתהכנפיים,ללאמלאךהראשונה,
קודםאך ,) 1958 (יחסיתמאוחרתבתקופה

אשרמנשואהקשותוהחוויותהשישים.לשנות
מעצבות,פורמטיביות,שניםבאותןעליועברו
מותירות,ועדייןהותירו'הצעירים,חייושל
הצורבותצלקותיהן'אתחותמןאותותיהן'את

ארוכה,להעלותוממאנתהמסרבתככוויה
שלוהענףהמסועףהאסתטיהמסלוללאורך

לצדזו'מבחינההשירית.יצירתושנותכל
יעוזאיתמרשלהמבורכתהפואטיתתרומתו

שירתוהחדשה,העבריתהשירהלמפתקסט
אינההיאנוספת:-חשיבותהרתתרומהנושאת

שלהאסתטיהמפלסשללמוקדיםיחהמב
דרךכיהשואה,זוועותזכראתלזנוחשירתו

שירתו'שלוהאידיאיהתמטיהפואטי'צביונה
שבחוזרומהדהד'מדרבןומכתיב,שבהוא

וזכרונותתחושותלשכוח.ולאלזכורותובע:

האפל'לועןמתוךומגיחיםהצפיםמקוטעים,
השואה,זכרונותשלהמשרפות,עשןאפוף
עללהתעכבמבקשתאינהששירתובשעהאף

הצורבות,הזוועותאתמחדשולחוות
שלהבותכמוהעבר'מןומהבהבותהמבליחות
מתוךזועקותזאתועםדוממות,רועדות,

ממשיכהכמושירתוזאתבכלהקשה,שתיקתן

בעתהאותהאתבלהה,אותהאתבאובלהעלות
לאלעולםשלעולם,חרדההחדורההעבר'מן

לתחושותבשיריומתורגמיםאלהוכלתדהה.
ההולמתכבדותשלמכאוב,שלמעיבות
המחרידהקודרת,למועקההרווי'בהדהודה
פולח,לפחדכאחד'והרוכבהדמוםבדיוקנה

ומעוגנים,ארוגיםאלהוכלמרפה.ואינולופת

 .משיריומאודרביםרביםבכהושזוריםזרועים
כישנדמהבשעהוגםהעבר.מןלברוחאיןכי

מביןנשקףאינושובהעבראפלתדיוקן
יעוז-קסט,איתמרשלהשיריותהשורות

אתמחרידותומהדהדות,שבותעקבותיו

לופתותההווה,שלהמדומהשלוותו
הננעצותמושחזות,לטושות,בציפורניים

אוסרותאינןהחי'בבשררחםללאונאחזות
נמחקותאונמחותאינןלרגע,מסתלקות

כילרגע.נמוגותאונרגעותאינןלרגע,
כל-כך'הכאובהעברשלפעם,שלהאפלה
להווהמניחהאינהשובלעד'והמסריטהמייסר

כמוהקלה,שלבנינוחותלאחורלהתרווח
בסבלנותהסופגתהיטב,מרופדתבכורסה

הקודר'המעיק,הייסוריםגלעיןאתמנחמת
איןכינמוג.אומתמוסס,אינולעולםאשר
וחולפת.רופפתולוהפוגה,שלרגע

שתלשמואל
ליריתשירההיאשתלשמואלשלשירתו

שירהמאוד'אישיתשירהשלבמובןמאוד'
ואלמנטיםנתוניםשורשיים,בנתוניםהדבקה

רוח,עשב,נחל'אבן'הטבע:מןהשאובים
שמואלשלשירתושפת-הים.עלה,שתיל,
אותםאתאלמנטים,אותםאתנוטלתשתל

למוביליםאותםוהופכתהטבע,מןנתונים

תחושותיוקשתאתהמשקפיםמטאפוריים

מאגראתבר"'הדוי"האבשליווחוויות
פעם,לאהשוקקות-החושניותתגובותיו
רעננותעלהמעירמרגש,מפעים,ובאופן

לטבע-בראשיתיתגישהעלמתמדת,
למכאוביומכךפחותולאהאובייקטיבי'

הצנועהלעמידתוובעיקרהסובייקטיביים,
לעומתהעולם,מולאלכאחד,ועצורת-הכוח

ונתןאלוןאבדרשלבשירתםכידוע,העולם.
הקונקרטיותפקודוהנוףעיצוביונתן,

צביוןומפגיניםנושאיםוהמטאפורי

קציהבוהפבעודבהק'ומארצישראלי

-הנוףעיצובשלהקונקרטית-האובייקטיבית
לגילוייביחסומובהקמובחןבאופןעליונה

אצלהמטאפורית-הסובייקטיבית.הפונקציה

שיריותבחטיבותאלון'אבדרואצליונתן'נתן
מסולקכמעטהארצישראליהנוףנרחבות,

מטאפוריים,פיגורטיביים,מתווי-אופיכליל
כלומר:קונקרטי.בדיוקןמעוגןגילומוועיקר

לכך.מעברולאנקודה.נוף.הואנוףהואנוף
למימןכפותיםהנוף,מיפויהנוף,תיעוד

מתיימריםאושואפים,ואינםלבדו'הקונקרטי
פיגורטיבי'במפלסולהתנסחלומעברלנסוק
שתלשמואלשלבשירתואבלמטאפורי.ברודב
אחרת,היאשונה,היאלנוףהמופגנתהגישה

בעיצובהמזוההמזורחוקהכמעטהיאאחתלא

יונתן.ונתןאלוןאבדראצלהארצישראליהנוף
שמואלבשירתומשוחזרהמזוהההנוףראשית,

ורתוקצמודפחות"מחויב",פחותשתל
הנוףאצלודווקא.הארצישראלילתוואי-הנוף

פחותיותר'"אוניברסליות"איכויותמעצב
החומריםושנית,ול"עכשיו".ל"כאן"כפותות

מתפקדיםשתל'בשירתהטבעמןהשאולים
מטאפוריים,שגריריםשלתקןעלבדרך-כלל
שלהחוויתייםהרבדיםמארגאתהמשקפים

לביןהחווה,הדוברביןהמתווכיםהדובר'

קהל-היעדולביןחוויותיו'עלהמדווחהדובר
שלהמיוחדדיוקנונרקםכךומתוך •השירשל

שתל'שמואלבשירתוהמוקרןהנשקףהנוף
השירוהם:כאחד.והחשוףהכמוסכוחווסוד

שבהםאחד'גושמקלעת,מעיןומפגיןמפיק
כאחד'והדוברהטבעיםגבומערארוגים

מתערבביםלזה,זהמשיקיםקו'מיישרים
ומתוךזה.לתוךזהזורמיםבזה,זהומתבוללים

אחת,פואטית-אנושיתלמהותהופכיםכך

נלהבת,מגיבה,מרגישה,נושמת,חיים,מפכה

והיובזה.זהודבקוומדווחת.חווהכואבת,

 •אחד.לבשר
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