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 !!דא~ד y םי~!~ד~ס:ינו:קי ,ה~ן~ך~י,

מאורעותהרוגילזכרטשרניחובסקישכתבקינהשיראדמה','ראי

השיר .שיריוביןבציבורביותרהידועהשיראוליהואתרצ"ו-תרצ"ט

במערכותהנופליםשלקבורהבטקסישניםעשרותבמשךונקראשב

תקופהלאחר .) 1992<ברזלוציבוריותמשפחתיותובאזכרותישראל
עדאלהבטקסיםתפקידואתלמלאחזרהואהיעדרותשלמסוימת

זהלמעמדזכההואשנכתבמאזהראשוניםשבעשוריםדומההיום.
מותםעלהכאבשילובובשלהבעהוישירותכפשטותשנתפסמהבשל
הציבורייםהרוחהלכישהשתנוככלהלאומי.צידוקועםיחידיםשל

ערכיםומפניהישרהשכלשלשיקוליםמפנינדחקולאומייםומיתוסים

לאחרהשנים,במשךאבל .השיראתלהשמיעחדלואינדיווידואליים,

החדשיםהרוחהלכיאתגםהולםנמצאאחרות,פניםגםבושנתגלו
 2מטרות.לאותןאותולנצלושבו

וההשקפות,הדורותחילופילמרותאךהשירנכתבמאזעבררבזמן

שבמעשיהנדיריםכאחדנחשבועדייןקוראיועלמהימןהואעדיין
הטרגדיהמתוקףאשרולמחשבות,לרגשותביטויהנותניםהאמנות
היהודיהיישובשלבהיסטוריההכרוכהנפתרתוהבלתינגמרתהבלתי
כיצדלהביןכדי 3הישראלי.והלאומיהאישיהקיוםבלבנעוציםבארץ,
לענייןהנוגעיםהרוח,והלכיהטעםבתמורותלעמודהשירהצליח
התבוננותוהנה, .בוולהתבונןלשוביש ,כךכלמרכזיואישיציבורי

כדישבידוכלעשהשטשרניחובסקי ,בהמשךשאפרטכמומעלה,כזו
בעת,בהוגם, 4בחיים""תפקידואתולמלאלתפוסגםיוכלשהשיר

מןכמהבושיקעטשרניחובסקיכשיר.שלוהאותנטיותעללשמור
האופיינייםהסממניםמןוכמהשלולתמטיקההאופיינייםהמרכיבים

 sהזאת,המשולבתלתכליתכליםעשהאותם ,אמנותושל

אחריותכפולה.אחריותשלבמבחןכאןעמדטשרניחובסקיאחרת:לשון
הייחודיתהשיראמנותכלפיואחריות ,שלווהבעייתיהגדולהנושאכלפי

מתגלההראשונההאחריותהזה.הנושאלרשותהעמידאותה ,שלו
הנושא.כלפימתיישבותבלתיעמדותשתיביןבעימות,אובשילוב,

בלאוםהממוקדתראייהעקרוני;הומניזםכנגד·פולחניתמיתיתעמדה
תמורהלושאיןהיחידהאדםשבמרכזהראייהכנגדהלאומיובחשבון

ואהבהכאבשלרגשותהצדקה;להיותיכולהלאעתבטרםולמותו
החותרישרשכלשלריאליזםעםהסתייגות,ובלאבישירותהמובעים
לחוששאמוריםאשמהברגשיהמעורבהדיןצידוקבעקיפין;תחתם

האחריותכפרה.לושאיןהכופרשולםחייהםשעבורהנשארים,האנשים

הזהבשירמילהכמעטאיןהלשון.אלקפדניביחסמתגלההשנייה
וההשתמעויותהמשמעויותמרבפיעלבמסקניותמופעלתשאיננה

שבשיר.והסותריםהמשולביםההקשריםהפקתלצורךשלההאפשריות
אתהמדמהזו-ובנאליתשחוקהמטאפורהעלמבוססהשירלכאורה
שאיננהישותאל[דיבוראפוסטרופהועללפרחים,הצעיריםהנופלים

סיוע[בקשתאינבוקציהאועליונים]כוחותאלפנייהלהשיב,יכולה
 ,במיוחדאלוובנסיבותהיא,גםהבנאליתהפנייה,זו-עליונים]מכוחות
וגםהמטאפורהשגםמגלהיותרומדויקתדקההתבוננותאבללאדמה.
פנים,רבותבדרכיםבשירכאןומסתעפותמתממשותלאדמההפנייה

כסימוןתחילההנתפסתבקרקעהפרחיםטמינתומקוריות.מפתיעות
הנידוןכנושא ,שניבמבטמתגלה,הנופלים,קבורתשלישירכמעט

השתמעויותהזהבאופןמפעילוהוא ,וכפשוטוכשלעצמוגםבשיר
-הזרע .הראשוןבאופןשהפעיללאלוגדות,מנואף ,לחלוטיןשונות
לא ,השירשלהראשוןבבית ,פשוטופישעל-הפרחיםשלניגודם
בביתהסמלי-המיתימשמעופיעללהצמיח,עשויבאדמה,כללנטמן

הזריעה,מחזורמתרחשפניהשעלהאדמהשערים"."מאה ,האחרון
שלמענההמולדת-המכורהאדמתגםהיא ,והפריהפריחההצמיחה,

הקברות,ביתאדמתוגםגופותיהםאתשיכסההעפרגםהבנים,נפלו

חוזרתהמסוגננתהשיריתהלשוןובתוךהשיר.דברינישאיםשבוהמקום
התכליתית-חשבוניתהמילהמכרעתואףומשתלבת-לא-משתלבת

ברמהאחרתמילהכלאו"פזרנים",לאגם"נדיבים"<לא"בזבזנים"
המשוררשלהכפולהאחריותונגמרתשבובמקוםמתאימה>.סגנונית
יניבלמיליםבהקשבהדיוקרקהקורא.שלהכפולהאחריותומתחילה

מקרינות.שהןוהרגשותהמחשבותאת

 ) 1 (טמנובךפרחיםפרחי
ספקללא<זהשומעעלאדמה''ראישמטביעהראשוןשהרושםדומה
שבאמצעוהבתיםשניידיעלנקבעקורא,עלאולהשמעה>שנועדשיר

מתוכםוקולטקינהלצלילימאזיןהשירשלהנמען .) 14-5<שורות
כובשיםוכמושלומלבובוקעיםשכמוואהבהכאבשלותםעזרגש

בהקשבהמטשטשת,כמוהזאתהרגשיתהעוצמהכולו.השיראתלעצמם

תגובותהמסמניםהמורכביםהפרטיםאת ,הראשוניבמבטאוהראשונית

אלהלבתיםשקדמובשורותהבנים,למותאחרותורגשיותשכליות
כתכונותהנמעןידיעלנקלטתהבעהשלוישירותפשטותולאחריהם.
הישירהניסוחביןהבדלכמדומהאיןזאתמבחינההשיר.שלמאפיינות

השקוףאוהשחוקהמטאפוריהכינוילביןבבנינו"הטוביםלך"הא
זו-אדםפרחיהיקרים,יקיריטמנו".בךפרחים"פרחי-לכאורה

בטלהתם,בצערהצהריים,ביפילמילים.מבעדהנשקפתהמשמעות

כתר , 1992השותק,האח,מולמירוןדןשללספרוהמקורז:יזזכורבלידרכםאתמצאוההואהמאמר<עיקרי 1972 1ביולי 7משא,בהוד"חיינו"כופרגםוראושבכתובים.מספר*פרק
המועילות.הערותיהעלזמירלמיכלתודההפתוחה>.והאוניברסיטה
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בלאכמו-מזהיםאנוהאורובחלומותהבוקר
החייםשלמאפייניהםאת-לשוניתמחיצה

שבוהאופןאתדיוק,ליתראושנגדעו'הרעננים
הנשאריםשלובראייתםברגשותיהםמצטייריםהם

 6אחריהם.

ספציפיותלהעניקכדיבושישהפירוטאפילו
כוסוקטורתקלח,יפהעםחן"מצניע-לפרחים
לתכונותכמרמזקושיבלאנתפס-נכונה"

החן-האנושיולמגוונםהאישילייחודםהנופלים,

הפקוחה.הנכונותהמתפרצת,הפריחההביישני'

כוחםאחר'נוסחושקוף,ישירמבעשלזהרושם
אתהןמאיתנולהסתירעשויוהכאב,האהבהשל

המיליםנארגששוקעההמחשבתמלאכת
השכלמטעםההנמקותאתהן 7 'שבשירוהצלילים

הםצעירים<בהיותםהתרומיותלתכונותיהםהישר
ו"חלאתתקוות,ומטפחיםבחלומותשקועים

והןנפשם>,אתלזהםעדייןהספיקהלאאדמות"
משורותיוהמשתמעוהמפוכחהאכזריהריאליזםאת

שלבכוחהרקכאילו<להלן>.השירשלהאחרות
היהיכולביטוי'שללבאומץאוגדולהנאיביות
לנו"אין-גדולהכהבפשטותלומרהמשורר
שורת-ואיפה?"הראית?אתאלה.מכלטובים
לתכונותיחסיותשלמידההיאגםהמחדירהשבח

לכן.קודםשנמנוהנעלות

 ) 2 (טמנו"בךפרחים"פרחי
;צעירים''פרחיםהזיהוימטאפורתשראינו'כמו

שלקבורהבעפר'פרחים'טמינתדיוקביתראו

דו-משמעות.אותהשלטיבהעללתהותשנייה
כיחידההשירשלהשנייההשורהאתלקרואניתן

 ..•טמנוזרעסתרמעוןברכהמלון"בחיקךאחת:
לקרואוניתןמשפט>,כסוףשורה<סוףעוד"לא

לראותהפיסוק>:<סימניהתחבירפיעלאותה
עוד"ב"לאולפתוחמשפטסוףטמנו"ב"זרע
דן·ונו'>.זגוגיות"פניניער;ן<"לאחדשמשפט

לדו·ערך'שוותאוגורמת,זותחביריתמשמעות
לפיהשורה.שלעניינהעיקרבהבנתמשמעות
-לומרהשורהשלעניינהאחת,קריאהאפשרות

מובנהפיעלזרעלאאבלהאדמה,בחיקזרעטמנו
מובןישהאםהשאלה<עלהמילהשלהמקובל
רקלאהצעיריםבמתיםלראותניתןפיושעל

מדובר,מובןובאיזה"זרע",גםאלא"פרחים",
לפיהשיר>.שלהאחרוןבביתתשובהאכןתימצא

אלאבאדמה,טמנו"זרע"לאהשנייה,האפשרות
"זרע"ביןהניגודעלהמחשבהפרחים"."פרחי

עשויההמילים,שלפשוטןלפיל"פרחים"
כאן.כברלהתעורר

הפרחים,מטאפורתשלהכבדהרגשימטענהבשל

סבירקליטתה,שלוהקלותהמיידיותובשל
השנייה,לאפשרותכלקודםייתפסשהקורא
הקבורהשלהמכאיבהמעשהשביןלניגודכלומר
עולםשלסדרווביןאלה")כלעלתכסי<"ואת
שלא-המעשהאותושמייצגבעתו")הצמח("יעל
כמוכפשוטו.הזרעטמינתמעשה-כאןנעשה

שאנוהדברנוראמההמשורר:בלבהמחשבהעולה"גנזים"טשרניחובסקי,שלידובכתבאדמה"י"רא
לטמוןשדיןמהלאבאדמהטומניםשאנועושים,

בשלרקלאבמיוחד'בולטתזומשמעות .יקרמכלהיקראתאלאבה,
אמורהשהיאהאנושילנושאהפרחיםמטאפורתשל"התרגום"נוחות
אבלהשיר.שלבטקסטומרכזיותופירוטומידתבשלגםאלאלגלם,
מוזרמשהוישעוד"לא .•.טמנו"זרעשלזומשמעותרקעעלדווקא

לתרגםאפשרשאיתיאורהראשון'בביתהזרעיםשלתיאורםבפירוט
שניתןאחרמופשטנושאלאיזשהואוהשירשלהמוצהרלנושאאותו

הזרעיםסוגיהדגמתכביכולהואהמוצהרשעניינו'פירוטממנולהעלות
מעניקשהואהחיזוקמלבדזה,ש"קטלוג"נראהטמנו.לאאשר

הקוראאתמחייבשהואבכךעיקרובשיר'האדמהשללקונקרטיות
כפשוטובקרקעויקריםרענניםפרחיםשלהטמנתםלמעשהלהתייחס

בתפיסתולהסתפקלומניחואינוממנוהמשתמעכלעלוכממשותו'
לסגולותיהם,מתואריםאלאכאןנמניםרקלאהזרעיםבלב.דכמשל

היודעהאדמהאיששלובוחנתאוהבתבראייהזריעתם,אתהמכשירות

יבולשייתןהסיכויגדולכן"יפה",כבד'יקר'הזרעשיהיהככלכי
המעשהאתעושהבאדמהזרעהמטמיןבעודכזאת,בראייהברכה.

פרחיםשמטמיןמיהרישערים,מאהלקצורוסופווהמבורךהנכון

דווקאלאוכפשוטו'ואבסורדיבזבזניהשחתהמעשהעושהבאדמה
להטמיןמקרה.ובכלמלכתחילהאלאויקרים,יפיםשהפרחיםמשום
סיכויאותכליתשוםבלאיפהדברלהשליךפירושובאדמהפרחים

'בזבוז'זהו .ממנויצמחכלשהושדברתקווהבלאכלשהי'לתמורה
האנלוגיההטבע.סדריאתהמשבשמעשהביותר,האלמנטריבמובנו
משוםדווקאכאןמדהימההיאפרחיםלקבורתהבניםמותביןהנוצרת

כך.כלארציישרשכלשלזהבהקשרנעשיתשהיא
כמעשהעולם,שלסדרוכהפרתהנעריםמותשלזו'הגיונית'תפיסה
שלתיאורםמפירוטגםעולהתכליתם,אללהגיעהדבריםמןהמונע

מטאפורהשחוקה.מטאפורההיאהשיר'שבמרכז'צעירים'אנשים

ממומש,איננוכמעטאוממומש,איננושבההדימוי><אושהמוליך
לנושאחדשמסמןוהופךשלוהמקוריהמסומןאתאיבדשכמומוליך
זואחרונהלמילהמעניק'צעירים'לסמןכדיב'פרחים'השימוש sשלו.

כמופרחים>שלמוסכמות<תכונותקונוונציונליותלוואימשמעויות

מןמסולקיםכשלעצמםפרחיםאבלשכמותן'ועודרעננות,יופי'
נוסףמסמןרקלעיל'כאמורכאן'משמשת'פרחים'המילההצירוף.
המרכזיבהקשרייחוד'ביתרו .השירכנושאהמשמשת'צעירים'לישות

מהבאדמה;פרחים'ל'טמינתממשותלייחסאמורהקוראאיןשלפנינו
אבלהנופלים'.של'קבורתםהואבמחשבתוונתפסעיניולנגדשעומד

המטאפורה:את"מרענן"או"מחייה"מיד'שיתבררכפיטשרניחובסקי'

המשמעותאתגםלממשאותו'ומעודדמעוררשלו'לקוראמאפשרהוא
כפשוטה.פרחים><קבורתהמטאפוריהמוליךשלהמקובלת

אלהקוראאתמחזירהמטאפורה,של'החייאה'מבצעטשרניחובסקי

שלהמקובל<הריפרור>התוכןואלהמוסכמתהמילוניתהמשמעות
תופעותשלשורהבאמצעותבאדמה',פרחים'טמינתושל'פרחים'
לבותשומתאתלהפנותנועדוכמושכולןתופעותבשיר.מפזרשהוא
למעשה,מקובל.תוכןאותוואלמוסכמתמשמעותאותהאלהקוראשל

בונוכחותןעצםאתלנמקאובשירתפקידןאתכמעטלהביןאין
אחר.באופן

השבהקוראהשנייה.השורהשלהתחביריתדו-המשמעותלמשל'

אולילוגרמואםשגםהשלך'שלהראשונותבשורותלמשל'ומתבונן'
פניהןעל"החליק"הואהסתםומןראשונהבקריאהמסוימתאי-נוחות

גםואולי 9שבהמשך,בשורותהישירההרגשיתההבעהלקליטתבדרך
בקריאהאוליייאלץ"בזבזנים",במילההמוזרההבחירהמןהתעלם
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בסימנהכאמור'כשלעצמו'המעוצבהפרחים-הבנים
אלאהיולאהמשורר'אומרחייהם,נרגשת.אהבהשל

ללאהתחלהלהגשמתה,תזכהשלאתקווהחלום,טוהר
כפרחיםכמוהםנשלמה,לאמלאכתואשרארגהמשך'
כוסו<"קטורתלהפריהונכוןריחנותןגביעםאשר

לעילנאמר<כברפרילעשותיזכהלאאךנכונה"),
מקסמםחלקלפחותדווקא,זולסיבהלייחסשיש

שלזוהמתםבהםנגעהבטרםנפלושהריויופיים:
בכתמהטרםראשונהאהבהנשיקתשלותומתההחיים

אתחסדשלבנימהמעטרזהודברשפתותיהם.על
כשלעצמוהמוותכנגדלאדבר'שלכללומותם>.מורא

הדברים>סדרשלמוכרחתאבלרצויהלא<כתוצאה

צעירים,אנשיםשלמותםכנגדאלאהמשורר'יוצא
החריפה.התנגדותומכוונתשבו'השחרחוסרבכל

הפנייהשלהתוכןרקלאוינומקיוצדקזהבאופן
<נהגנומאוד"עדבזבזניםהיינו"כי-לאדמההחוזרת

<בזבוזניסוחהגםאלא-מכל>ביקרמופרזתנדיבות
עלמתקבלשאינוזהניסוחהכלכלי-פרוזאי.>במובנו

מותעלהצערשעניינוהשירנושאשלבהקשרהדעת
המטאפוריבהקשרכפשוטולהתקבלזוכההבנים,

אתמאפקב"בזבזנים"השימושזהבהקשרהממומש.

להצדיקאפשראיבאכזריות:כמעטהצערשלהפאתוס

להצדיקאפשרשאיכמוהשיר'אומרהבנים,מותאת
אותנובהכריחובאדמה.<ממש>פרחיםשלהטמנה
פרחיםקבורת-כפשוטה"בזבזנים"המילהאתלקבל
"כלאתהמשוררכביכולמסלק-נטובזבוזאכןהיא

קרקעאיזווחושףהלב"אתהמעוותיםהרגשות
ומחילה,סליחהמלפניהשאיןזומציאות,שלמפוכחת

עמידהיכולתתפארתשלוגבוהותיפותלמיליםשאין
הבניםמותשלההיגיוןחוסרשביןזהעימותגבה.על

תקוותאונחמהכלבפניסייגמעמידהטבע,סדרישלהגיונםלבין

והפכוכאןהועמקוהצער'כתחושתהאוניםחוסרתחושתשילום.
אשרביהפשטגירןהחישלחומרתובשלדווקאשיעור'לאיןממשיות

הבחינהמןזעם.גםכמדומהכאןמתלווההכאבאלנמדדות.הןפיועל
חד-משמעי.ואנטי-מלחמתיאנטי-לאומניהומניזםהשירמבטאהזאת

 ) 15 ( •••בעתוהצמחיעל ••.אלהכלעלתכסיואת
עלגםהנשענתזוכאן'עדשתוארההבנים,מותכלפיהעמדהאת

שוםאיןכך:לנסחניתןשלה,המוליךעלוגםהמטאפורהנושא

שלמותםעללכפראולהצדיקבכוחםשישערךאואידיאולוגיה
אשרלמוותטעםאוצידוקלמצואניסיוןכלעת.בטרםצעיריםאנשים

לאחראשרעמדהאישי.ובלתיאנושיבלתימופרך,משהובוישכזה,
ההתלהבותלנוכחשאמרמיבחריפותאותהביטאהימיםששתמלחמת
חייוכנגדשקוליםאלהשאיןוהר-הבית,המזרחיתירושליםמכיבוש

בעתהמוזועמדהאבל .לילדיואבאולאמו'בןשלאחד'עלםשל
השירהזאתהעמדהשלבצדההסופית.אוהאחתעמדתואיננהבשיר'
דיוקליתראוטעם,לושישמוותישכיהתחושההיפוכה.אתגםמציג

שלמוותאולי'הנואשתהתביעה,טעם,יהיההזהשלמוותהמשאלה
במפורשהמובעתהשנייה,הזאת,העמדהלפיומשמעות.צידוקיהיוהזה

החיים,שללבםבלבהנעוץעליוןטעםהזהלמוותיש , 17-16בשורות

להבינה,הראוימןוכךזו'עמדהלהמשכם.הכרחיתערובההואבאשר
להכחישו'אפשרשאיצורךבחיים,הנשאריםשלהצורךמןניזונה
מצווהלחיים,ערךמעניקשהואלשווא,היהלאהזהשהמוותלחוש

 l/ 344גל'ר

יבסקוטשרניחלושא

החיים.מןחלקשהואהחיים,את

השנייה,לעמדה·ריאליסטית,האנושיתהראשונה,העמדהמןהמעבר
בשורהמתרחשביניהן'עימותובהכרח,גםשהוא·מיתית,הלאומית

זו:שורהשלהראשוןחציהשבשיר.האחרוןהביתאתהפותחתזו ' 15
ושלאנתבקשהשלאתשובה,כמיןכמוהו-אלה"כלעלתכסי"ואת

מכלטוביםלנו"איןהרטורית:לשאלהכמהלומה,הניחתתלעניין'
כמו-בעתו"הצמח"יעלהשני:חציהואפוא?"הראית?אתאלה,
היופי,כלשלהמאוהב,המועצם,מתיאורוהמעברתחייתם.אתמציג

כהתפכחותכמוהונורא.אלה"כלעלתכסי"ואתאלקר';וההטוהר

בתמיההבאיפוק,דווקאקלימקסכאנטימצלצלותאלהמיליםאכזרית.
ועוזמופלאיופיאותו'וכל .שבהןאירוניהשלבמרירותעצבות,של

שלהיבשהבעובדתיותישיכסה?עפרהמשורר'אומרכמועלומים',
אתברמיזהאלאמסגירשאינומפנידווקאיותררבכוחזהניסוח

 .) 18טז'איוב<וראודמם!"תכסיעל"ארץ-תחתיוהחבויההזעקה

"יעלאחריו:הבאוביןזהמשפטביןמפרידהקלהאתנחתארקוהנה,
לנסותראויקודמו.שלהמוחלטכניגודוהנתפסמשפטבעתו!"הצמח

אלה"כלעלתכסי"ואתשלהרוחמנמיכותהמעבראתבקוללבצע

כמעטשהואמעבר-בעתו!"הצמח"יעלשלהמתרוממתהתנועהאל

זו.אחתבשורההגנוזההגדולההמתיחותעללעמודכדיאפשרי'בלתי
איננהזושורהבשיר'שנבנההריאליסטילהקשרובזיקהכפשוטה,

<כפשוטו>הצמח-אכזריתאירוניהמקרינהוהיאנואשחיוויאלא
המיתילהקשרבזיקהכמטאפורה, ...יכסהעפרואותם,בעתו'יעלה

לאחריההסמוכותבשורותובולטהריאליסטילהקשרבמקבילשנבנה



שלאחרכנוסחיובןבעתו"הצמח"יעלהתחבירי>,המשכה<שהן
יהיהלאבנםשקורלמשאלהביטוישהיאשהזכרתי'החבויההזעקה
מחזירותהשירשלהבאותהשורותיישכח.לאפרי'יעשהלשווא,
למרותהשנייה.בשורהלכאורההנדחיתלאפשרותלראשיתו'אותנו

להצמיחשאמורכזהכפשוטו'זרעלאאבלטמנו"'"זרעאכןהכל
הודשערים"מאהלהצמיחשעתידקודש""זרעאלאכפשוטו'יבול

"סודמסתורין'שלמוותאלאכפשוטו'מוותאינומותםגםוכוח",
אדמתהיאשנייה><שורהסתר"מעון"מלון-ברכה,האדמהמוות".
תכסהנפלו'למענהאשרלעד'הפורהכל-חיאם ,) 16<שורההמכורה
למותם.משמעותותעניקעליהם
בפתח .השירשלאחדותובתוךבמקבילנבנותהסותרותהעמדותשתי

להיאמריכולברישאכךשנאמרומשוםטמנו"'"זרענאמרהשיר
בהקשרהיא,אפשריתגםואפשריתבעתו"הצמח"יעל-בסיפא

"זרע"גםזהבהקשרשערים"."מאהשלליבולהתקווההמטאפורי'
למטאפורת<מקבילהשנפלולבניםמטאפורותהןזרע"ו"טמינת
אלאכפשוטו'ליבולכינויעודאינםשערים""מאהאףהפרחים>.

שיהפוךיכולהפרחים><טמינתהאבסורדוכוח",הוד-שערים"מאה
אחת,מבחינהשהואמההצמח!).יעל-כןפיעל<ואףלפרדוקס

מסתורית,אחרת,מבחינהעשויואבדון'כישלוןהישר'השכלבחינת
הבניםמותשלייחודוערכים.ושלחייםשלזרעלהיותאנושית,על

שלכמעשהלכן'קודםהוצגשבולאופןסימטריבניגודכאן'מייצג
כ"מלוןהאדמהלתיאורישזהבמובןמוות","בסודמקודשקוונן
שלזההיבטהמתים.כארץמיתית,משמעותסתר",מעוןברכה,

<הוד'האחרוןהביתשלהמיליםבמבחרגםנרמזפולחנימסתורין
הטבעלמחזורגםמוענקתפיוועלכופר>מוות,סודקוונן'קודש,

הצמחעולההאדמהמןלכן:קודםעליהשעמדנומזושונהמשמעות
שממנהלאדמהלמכורה,הםקודשוהכוח,ההודשב.הואואליהבעתו

נכוןושמאהמשאלה,כאןהיאברורה •נפלוולמענהשבוואליהצמחו
שלפיוכזהאופןישכילהאמיןהחיים,כורחכמעטשהואהרצוןיותר

הפנייהנתפסתזהבהקשרשערים.מאהלהניבכזה"זרע"גםעשוי
שאךשביקוםגדוליםכוחותשלכאינבוקציהכתפילה,אדמה""ראי
 10הקיום.שלבמסתוריןהגנוזהההתחדשותלחידתהפתרוןלהם

 ) i"" (1מאעדבזבזניםהיינו"כי

עליוןכוהןשלעליונהסמכותכמהדהדתהנדמיתזושורהגםאבל

שהשירלאחרגםנקודות.בשלושמסתיימתבן'הקורעלהמברך
במפנהלהכריע.לקוראמניחטשרניחובסקיאיןהושלם,לכאורה
התבוננותלנוומזמןפתחשבהלשורהבסיומוהשירחוזראחרון
הרגשיותהעמדותשתישביןהניגודלאורה.-כולוובשירבה,נוספת

המשוררשלזוברורהשכוונהדומהזה.אחרוןבמפנהגםיתיישבלא

האנושימשמעוהבלטתבאמצעותבשירופתטישרטורימהכללאזן
ניכוזהדבר .אותומסייםהואשבהבדרךגםאותוהנחתהוהממשי'

אמורהשבהמהוססתתחינהאונים,חסרתהתנצלותענווה,שלבנימה
לאחרזו'שורהשלמיקומה .השירשלהאחרונההשורהלהיקרא
מדגישבהוד",חיינוכופרמוות,בסודקרבנם"ברוךשלהטקסיהשגב

כובדאת-כאחדהמשמעותובקרבתשבטוןבניגוד-הדגשיתר

לנוכחהחייםשללעמידתםנוגעתשהיאככלהבניםמותשלהמשקל

ניסוחהפיעלחוץכלפיכפנייהכאןנתפסתמשהיאיותרקברם.
האשמהשלמידהפנימה.הפונהנפשלחשבוןקריאההיאהרטורי'
ערכםלביןהכופרשלערכושביןהדיספרופורציההכרתשלעצמית,

נפשחשבוןמאפיינתהוד?)רבכופרלאותושראוימי<הישחיינושל
מנשוא,כבדהאולישהיאאחריות,תחושתעלהשירמצביעכאן 11זה,

ל"קורבנםראוייםלהיותעליהםשניטלהחייםהאנשיםמןהנדרשת

כפרהלושאיןמהעללכפרידקצרישהםהחייםלאנשיםמוות",בסוד
שערים"מאהשלצמיחהלאותהערביםלהיותגםהשיר>,של<בלשונו

וכוח".הוד

עיקרונתפסואזככותרת,השורהאתרואיםאנוהראשונהבהופעתה

השיר'שלבסיומוהאחרונה,בהופעתהכהנמקתה.אוכהדגמתההשירשל
המרכזיותהעמדותשתיאתהמנמקתהמוצאכנקודתמתגלההיא

עוד,שאינםאלהכלפיהנשאריםשלזועמוקהתחושהשהרישתיארנו;

שתישלהאמיתימקורןהיאלמענם,נפלושהםהחייםאלהוכלפי
לאאשרוזומותם,אתלהצדיקשיכולערךשאיןהיודעתזוהעמדות,

הזה.למוותוצידוקטעםבבקשהתשקוט

אדמה""ראי

צעירים','פרחים-בניםהשחוקהבמטאפורהטשרניחובסקישעשהמה

<אפוסטרופה,הרטוריתבפיגורהגםכבר'שראינוכמועשה,הוא

כונהפיהועלהשירפותחבהלאדמההפנייהאדמה"."ראיאינדוקציה>
הפתטיות,שלחודהאבל 12רטורית,כתחבולהלכאורהנתפסתבשם,

אדמה',ב'ראימתקהההרטורית,הפנייהשלזהבסוגכללבדרךהקשורה
עלכאמורהמרמזסיוםמאוד",עדבזבזניםב"היינוהשירסיוםידיעל

שכלפיונוראדברבאותוחלקנטילתשלתוצאהשהיאאשמהתחושת

העצמיתההצנעהאתהשארביןשמנמקתוהיאמכוונת,הזאתהפתטיות

ללשוןמניחאינוטשרניחובסקיכןעליתרהפנייה.עצםואתהדוברשל
שהעוקבראינווכברבעלמא.מילוליתרטוריקהשתישאראדמה""ראיזו'

הצירופיםשלמשמעויותיהםכפיתוחזה,צירוףשלמשמעותופיתוחאחרי
אחריעוקבבזבזנים",ו"היינוטמנו",זרעטמנו",בךפרחים"פרחי

הענייניםהםוכמהכמה •כולוהשירשלומורכבותואחדותוהתפתחות
מהםמשמעות,שלמהםרטוריים,מהםמתוכם,מתגלהזהשדבר

פיגורטיביים.

שבההריאליתלסיטואציהלאדמה,הפנייהכאןנקשרתרטוריתמבחינה

אדמה","ראיהפנייהפתוח.קברלפניכהספדהנתפסהשיריהדיבורנאמר
לאובייקטפנייההיאאלאבלבד,וכלליתמופשטתפנייהאפואאיננה

כדיבורלהתממשאמוראכןוהשירקבורה,שלמסויםמעמדובתוךמוחשי
שלמידתהמלואעלאבל<להלן>.שכזהמעמדבמסגרתאדםשלבפיו

המתבונןהקורא,עומדבשיר'ה"אדמה"לנושאהמוקניתהממשות
שלכמעגלותיונעהשירכלכילוכשתחדורהשיר'שלהתמסיבעיצובו

מחזורשלכבסיסוגםאבלהמתים,אתהמכסהכעפרהאדמהזה.נושא
מתקשרוהפרחיםהזרעיםשלהמפורטתיאורםכאן>.<שהופרוהיבולהזרע

אואדמות""חלאתכמו"צדדיים"הנראיםביטוייםואףזה,לעניין
העיקריותהמשמעויותעלעקיפין.בדרכילתופעהתורמים"מכורתו"

עמדנו.כברכולו,בשירעיוןמתוךהעולותאגב-כך,המתפתחות

לדיבורשירבין
-הנופליםשללמותםביחסמתיישבותבלתיעמדותשתיביןהמתח

בהקשרגםאדמה'ב'ראימתגלה--אישיתושכלתניתלאומית-מיתית
ומבנהלפעמים>וגבוהה<מובהקתשיריתלשוןשביןבמתחהרטורי;

ומתוךהחייםשבתוךשיחשלומבנהדיבורלשוןוביןמאוזן'שירי
שלפתחועלאותנטיכדיבורלהתממשאמורשהשירההנחההחיים.

השירשלעיצובומכוחהיאגםתא~ששהזכרתי'שכברממשי'קבר
הזההדיבורבמהלךלנושאמנושאהמעבריםזהלענייןבולטים •כדיבור
לחמש-הארבע-עשרההשורהמןלשלישית,השנייההשורותמן<בעיקר
השבע-עשרההשורהמןוכןהשני'לחלקזושלהראשוןומחלקהעשרה,

למדיחדיםמפניםשלחותםכמדומההנושאיםמעבריםלשמונה-עשרה>,
מפניםכיהרושםמתקבלבקול,נאמנהבקריאההדובר.שלבמחשבתו

הדוברשלביחסווהיסוסאיפוקשלתוצאהבהםנראהאםיובנואלה
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בקריאהאותםלבצעגםישכזהובאופןעצמם.ולניסוחיושלולנושא

הקושימפנירתיעההואמבטאאםלקבועקשהזה,היסוסרם.בקול
בממשותהביטחוןחוסרמבטאהואשמאאוהכואב,אתלומרהנפשי

אפשראלוורתיעההיסוסאותו.לאזןכביכולשאמורההנחמהשל
מבחינהבולטתהשיר.שלובתחבירבריתמוסתופעותבאמצעותןלנמק

בשורהלעיל.נידונהכברהשירלמשמעותשתרומתההשנייה'השורהזו
קות, 9 ~ז:;שתיסימטריות,ליחידותריתמיתמבחינההנחלקתזו

ביןההיסוסדו-משמעות.כדיעדהקוראשללבותשומתעלהמתחרות

לאב"זרעהשורהאת<לסייםקריאהשללגיטימיותאפשרויותשתי
זגוגיותפניניעוד"לאהבאהלשורההתחבירלפי"לגלוש"אועוד",
מעניקאותו>,מנכגנוהנקודותבשלושהמחוכםשהשימושכוסמת",של

נושאאתבאמצעותהומסגירעוד""לאלצירוףמוזרהאוטונומיה

יוצרותזהלעומתדבריו.בשעתהדוברמןלרגעמרפהשאינההמחשבה
הראשוןבביתהזרעיםבתיאורהדוברשל"השתקעותו"כמותופעות

מנושאןכמעטמנותקות 10-9<שורותהשניהביתשלהתחביריהמבנהאו

להסיחכמעט,מודעבלתיבאופןמבקש,שהדוברהרושםאתהתחבירי>
אתמפרטשהדוברמתוךממנו.ולהתרחקהמכאיבמהנושאדעתואת

בניין •עצמולענייןלומרשרצהמהאתאיבדכמושלו'לנושאהדימוי
בעיצובוגםניכרקבורה>בשעת<הספדאקטואליכדיבורהשירשלזה

<הקסמטרבמדויקשקולותשורותיושכלבשירראשית:הכללי.הריתמי
כמעטאיןאחת>השפלההשמטתידיעלסימטריתהמתחלקאמפיבראכי

מה .משקלליחידתמילהביןגמורהחפיפהקיימתשבואחדמקום
"פייטני".מכני'באופןאותולקרואהאפשרותאתביותרשמצמצם

חלוקהלכאורהיוצרתאשרוענייניתמשקליתצזורהאותהשנית:
ההיסוסאתכמבטאתהשורות,מןבאחדותלפרשהניתןבשיר'סימטרית
הדוברבמחשבתרגשימעצורהמגלמתכהפסקהכלומרלעיל'האמור
ישכיאוהיא,חמורהכילהשמיעהלושקשהמילהאחריאולפני

שבה.הנחמהבממשותספקלהטיל

 ) i"" (2מאעדבזבזניםהיינו"כי

ביןהניגודתורםאדמה'ביראילדיבורשירביןלמתחמיוחדתתרומה
מבחרלביןפיוטיותה",ב"איבשיר,ביותרהבולטתהמילה"בזבזנים",

שייכותהכלל.בדרךאותוהמאפייןהמובהקותה"פיוטיות"המילים
הנושארקעעלבמיוחדניכרתחולשללשונילרובדזומילהשל

להכריעזומילהשלכוחהמשרתת.היאשאותוכךכלהטעוןהרגשי
שהיאהמשמעותגורמים:משלושהנובעחברותיהכלכנגדהכףאת

פירושאוהנמקהכולוהשירמסויםבמובן<שהריהשירבהקשריצוברת

השניהביתואתהשיראתהפותחתבשורה-המשולשתחזרתהלה>;

לבתשומתהמושכותו'החבלות',אותו.הסוגרתהסיוםובשורתשלו,

מעמדהיותר'עדינהבלשוןאו .השירבמשקל ,'מחבלתשהיאאליה,
משובצת.היאבההחוזרתהשורהשלבריתמוסהמכריע
ראשונהבקריאהכברכך:זהאחרוןגורםלתאראפשרכלליבאופן

<אשרהשורהלמקצבחמורההפרעההטבעיתבהגייתהזו'מילהמהווה
משקלןעםמאליהמתיישבתהראשונותמילותיהארבעשלנכונהקריאה

אתלשלבניסיוןכלפגם>.ונעדרימלאיםאמפיברכיםשלושה-
המבקשהקוראהטבעית.בהגייתהפוגםהשורהשלבמשקל'בזבזנים'

ב"היינו"יאריךהואמשקלה.אתלבטלייאלץכהלכה,אותהלהגות
"בזבזנים".שלהראשונותההברותשלושאתדיסוננטיבזמזוםויטשטש

האינרציהאתהקוראשקלטולאחרושלישיתשניתהשורההופעתעם
שללמשקלןזהההשורהשמשקלמגלההואכולו'השירשלהריתמית

אלאבתכלית>.סדירהשירהזאתהבחינה<מןבשירהשורותשאר

החוזרתהשורה<ולתחביר>למשמעותנאמנהלהיותהמבקשתשקריאה
משקלשמכתיבמהעםאופןבשוםמתיישבתאיננההזאת,המיוחדת

28 
 344גליון

השורות.שארשלענייניתקריאהכךכלחלקבאופןהתואםזה
"היינו"ביןלהפרדה"דוחף"<אשרהמשקלשביןזולהתנגשות
לצרףדווקאזובשורההתובעהתחבירי'ההיגיוןלביןל"בזבזנים")

<ממילא"בזבזנים"המילהשלחריפההבלטההאחתתוצאות:שתיאותן'
עליהלדלגיכולהקוראשאיןבאופןלמדי>ו"מרעישה"מסורבלתמילה

"הנסיגהידיעלשנוצרבקריאההיסוס-השנייהפניה.על"להחליק"או
התחבירלפיהשורהאתשיטעיםהקוראדברשלבסופושמבצעלאחור"
שהיארקלאזוקריאהאדמה"),"ראיאחרי<אתנחתאשלההטבעי
מעמדהבשלאלא,פרוזאי'דיבוריאופיכשלעצמהלשורהמעניקה
כדיבורהשירשללעיצובותורמתגםהיאבשיר'זושורהשלהמיוחד
ממש.שלתרומה

*** 

טשרניחובסקישלעמדתואתלזהותמניסיוןכאןיצאאדמה'ביראיהעיון
העםשלקיומועלבמאבקצעיריםשלמותםורגיש,גדולנושאכלפי

לעיוןובהכרח,דבר'שלבסופוהתגלגלהואישראל.בארץהיהודי
העיוןהראההראשונההבחינהמן •טשרניחובסקישלהשירבאמנות

נושאוכלפיסותרותאנושיותעמדותשתיסימולטניתמציגשהשירהזה
מלאותשללגיטימיכהיבטכאןנתפסתמהןאחתשכלעמדותזה.

וכלסותרותהןשהעמדותלמרותהנופלים.מותעלהאנושיתהתגובה
הסתירהאתמיישבאיננואףוהמשוררחברתה,אתמכחישהמהןאחת

הכלחזותמהןבאחתהרואהשכלהיאהשירמןהעולההטענהביניהן'
עלהעומדיםהשירים<מןמהימנותובהיעדרבחד-צדדיותלחטואעשוי

'עלשניים:רקאצייןאחר'מצדאוזהמצדכזאתחד-צדדיותשלסיפה
לחייםגופותינו'מוטלותויחנהגלאילבנימיןישובו'שלאההולכים

 13גורי>.

והעיצויבתהלשוניתהמורכבותאתממחישהזההעיוןהשנייההבחינהמן
במבטלהיתפסשעשויז;נרקםבתוךטשרניחובסקישלבשירהמסתתרת

השיריותהפיגורותשביןהמתחלתפיסה.וקלישירכ'אמירתי',ראשון

החייאתןוביןלאדמה>והפנייההפרחיםמטאפורת<כאן'השחוקות
השכלשלהראותנקודתשביןלמתחבשיראנלוגיהואהמסקנית,

הפרספקטיבהביןלמתחכמוהסמלית-מיתית-ארכיטיפית,לזוהישר

האלה,המתחיםהיחיד.שלקיומוניצבשבמרכזהלזוהלאומית

אתבוניםזה,אתזהומממשיםזהאתזהיוצריםלזה,זההאנלוגיים
שאחראיםגםהםלו.המיוחדתהאחדותואתהשירשלההטרוגניות

מכלשתיארתי.העמדותשתישלוהסותרניהמשולבהמהימן'לעיצוב
בנאמנותהמייצגשירהואייחודו'כלעםאדמה','ראיהאלוהבחינות

במיטבה.טשרניחובסקישירתאת ·:·

הערות

הנכונה.בנגינה ' 1938ספטמבראביב,בתלנכתב .ן

שניםולאחרוידידיםחבריםושכלהבפלמ"חחברהשחיתהשליאינטליגנטיתמכרה . 2

"איךהשיר'שלזהצדלהשנתגלהלאחרתהתה,ישראל'במלחמותבעלהאתגם

זהנוסחביןההבדליםמןאחדיםשגםמשעראני "."?זאכברזהאתהביןטשרניחובסקי

הנזכרת.בתמורהקשוריםהקודםלנוסחוהמאמרשל

מעשההואהזההשירקרובים,נושאיםעלטשרניחובסקישכתבלשיריםבזיקה . 3

במעדר','בויושבת',החלוןאל'ובצריףערש','שיר'במשמר',למשל(ראוממשפליאה

 .>'הלמכסיםשמים'ארץ

מבקשיםלמשל,תהילים,מזמורישלפרשנים . Sitz im Lebenהמקראחוקריבלשון . 4

אחר>אוזהמזמורשימששבוהסקסאוהחגיגהאוהפולחן<סוגבחייםהמקוםאתלזהות

עצמו.בטקסטמשמעויותלהביןכדיזהבזיהוימסתייעיםכשהם



האחרוןהשיריםלספרבשמווקראהשיראתהחשיבטשרניחובסקי . 5

אביב.>ותלירושליםושוקןו 1940אדמה,<ראיבחייושפרסם

הנופלים •אמינותשאינןמשוםהאלוהשורותאתלפסולהניסיון . 6

לדעתישגוישם>.<מירון,ממשייםאדםכבניכאלהלהיותיכלולא

ולארגששלמבעעיקרןכאן.הנידוןהשירשלהמורכבבהקשר

 •ריאליססידיווח

שידעו"ועדאוראשונה",מנשיקתההשמשנשקתם"אשרלמשל: . 7

התם'.'הצערבעצםצהריים

בצירוף<אובמסאפורהבמשפס:הנזכריםלמונחיםמפושסהסבר . 8

('המסען'>הנושאהקשרהקשר:מסרגותשתימשולבותהמסאפורי>

בצירוףמילהכלהדימוי>.או('המוליך'הנושאאתשלהייצוגוהקשר

ביחס<'ליסרלית')כפשוטהכפול,באופןתובןהמסאפוריהמילולי

השני.בהקשר<פיגורטיבית')מושאלתמשמעותפיועלאחד,להקשר

השארביןקשורותשלה,ההבעהעוצמתמסאפורה,שלרעננותה

ובמיוחדשבצירוף,והמובניםההקשריםביןהנוצריםביחסים

מתחשליחסיםגםאלאדומות,יחסירקאינםהאלהכשהיחסים

אתלממשניתןאםרקלהיווצרעשוייםכאלהיחסיםניגוד.ושל

מסאפורההיאשחוקהמסאפורהשווה.מלאותבמידתההקשריםשני

המוליך.של<ויפורר>התוכןאתלממשניתןלאאוצורךאיןשבה

שלחלופיתכמסמנת 1בעיקראורקתיקלט,אותוהמסמנתהמילה

כזה,מעמדישהזה,בשירראשונה,בקריאהל'פרחים'הנושא.

שחוקותמסאפורותשל'רענון'או'החייאה'הסקסס.בגוףכמוסבר

בצירוףהמוליךשלהמוסכםהתוכןהננחתשלתוצאההם<ואחרות>

הקוראאתלאלץכדימגוונותדברכיםבוקסיםמשוררים .המסאפורי

וציוריפיתוחידיעל<בעיקרהזההתוכןאתלממשאותולעודדאו

בו>.נתוןשהצירוףבהקשרמשמעויותיושללוגיאורגשיחושי,

נוהלהיאלאחרונהעדראשונהמשורהשירשלמדוקדקתקריאה . 9

ברוחוקליסהשלספונטניהליךתמידלאאבלבאקדמיה,מקובל

השורה.מןנמעןשל

בשירתרווחותלמגמותהשירמתקשרזאתמבחינהגם . 10

אידיאולוגיותוהצדקותאידיאולוגיותכלפילחשדנותטשרניחובסקי.

טבעיותאנושיות,תופעותלקשורמיתית-פולחניתולנטייהמכאן

עצמן>.משלאידיאולוגיתמשמעותכמובןלהן<שגםוקוסמיות

בהקשרהשורה,להבנתאפשרויותשתישקיימותלצייןהראוימן . 11

עדאדמה<הביסי>ראיהאחת:בו.האחרוןובמופעההשירשלהשלם

היבול>,<שיצמחת 15עשי>ו<השגיחיראיהשנייה:בזבזנים!היינוכמה

בזבזניםבאשרראויים,לאאנחנוכיאונוכל'לאלדבואנחנוכי

 .מאודעדהיינו

ביאליקשלזואחרת,וסוריתלפנייהזופנייהלהקבילהנאה . 12

שבפנייההפתטיותעלי'.'רחמיםבקשו"שמים •השחיטה'ביעל

הודאהעמהשישפנייההגדולים,היקוםכוחותעליונים,לכוחות

אתמדגישהלשניהם,המשותפתהפונה,שלובקטנותוידובאוזלת

מאודטיפוסימשהוישהמשוררים.שניביןהאופיינייםההבדלים

טיפוסיותשקיימתכפידווקא,לאדמהבפנייהטשרניחובסקילשירת
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