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העבריתהספרותמתחוםבאהאניהאחד:נאותים.גילוייםבשניאפתח

דיירתרקאוליאבישבההפסיכולוגיה,מתחוםולאבה,·ביתבתשאבי

שליהקשרהשני:גוברין.ענוד"רהפסיכולוגובני,אבי,בזכותמשנה

 :בנושאספרשכתבכהן'ישראלז"ל'באביוקשוראישי'הואלנושא
<עקד'יונגק"גשלמשנתולאורעיוןהעברית.הספרותבחביון

 ,) 1981תשמ"א/

מתוךהמשךבויש •ללביקרובושברו'השלםנצררותשלספרה
משוםהשארביןבלביעולמואתקנהספרהאבי.שללמפעלוחידוש
מתוכו:מצטטתואניאומרו.בשםדברואמרלעולםגאולהשהביא

יונגשללמשנתושהתייחסהראשוןהואכהן'ישראלהספרות,"חוקר
הספרותבחביוןבספרוהעברית.הספרותלחקרשמתאימהכמתודה

אתביסודיותמבארהואירנגק"גשלמשכתרלאורעירן-העברית
המיתיתלתפיסת-העולםהארכיטיפיםתורתשלהמיוחדתהתאמתה

אתמצייןשידנגמשוםהןלדורותיה,היהודיתולחשיבההיהדותשל

אתיונגשלהדגשתומשוםוהןתרבותיים,ארכיטיפיםשלקיומם

דעותהוגישלדעתםאתמביאהואשבנפש.הטבעיתהרליגיוזיות
א"דברגמן'הרגושמואלמזכירה:שהיאהשמותידנג",עליהודיים
שלדעתואתמזכירההיאעוד .שנטריוסףצייטלין'אהרןגורדון'
הרגיאצלשקיימיםלרעיונותחופפתיונגשל"שמשנתוכהן'ישראל
שםשלומדאמובמעיהעוברמשלאתתואםמודע'ה'לאכךהיהדות.

המגידשלהשכל''קדמףתהמושגואת ,)ב"על'<נידההחוכמהכלאת
ממזריטש",

כהןישראלשלרעיונותיואתוהממצההתמציתיתסקירתהבסיום
הארכיטיפיתשהזיקהסופרהוא"עגנון :מתוכומצטטתהיאבספרו'

מחוץלצאתיכולהואואיןבדמומזףוגותולמעשהלהלכהושיטתה

בספרה>. 232בעמ'וכן : 34-33<עמ'לכשירצה"אפילולתחומן
אינטלקטואלייושרעלובראשונהבראשבעינימעידותאלהמובאות

לצערי' .בהןנבחןלשמוראוימחקרשספרהמידותמןכאחתחוקר'של
המקורותאתלהזכירהטורחיםאלההאחרונה,בתקופהופוחתים,הולכים

פשעעלחטאלהוסיףוכדיבמחקריהם,עיבדוואותםהסתמכושעליהם
נחושה.במצחקודמיהםשלמחקריהםפירותאתלעצמםמנכסים-

הםכאילווכותביםקודמיהםאתלהכיראפילוטורחיםאינםאחרים,

"בףרות",שלחשיבותהעלתיאוריותממציאיםואףהגלגל,אתהמציאו

כןאלהכביכול.תלויה,ובלתימשוחררתעצמאית,למחשבהכתנאי

ומכופלות.כפולותבמובאות"חוקרים",אלאחוקריםאינם-אלה
במחקרבהומסתייעיםיונג,שלתורתואתמגייסיםמעטיםלאחוקרים

אםלהם,שקדםמיאתלהזכירטורחיםאינםאבלהעברית,הספרות

 .יותרגדולמישלחטאוברורולאבורות.מתוךאםיושר'חוסרמתוך
בכלולהתלבטויותיולחיפושיונחשפתיאבי'בביתובבגרותיבנערותי
הפסיכואנליטיתלגישההשארביןהעברית.וללשוןלספרותהקשור
העשרים,המאהשלהשלושיםבשנותהספרות.בחקרפרויד'שלמיסודו

 20ו
 l/ 349 '?ג ~

סדןדבהצעיר","השומרחוגיבקרבבמיוחדזו'לגישהמהלכיםהיו

נרנו.בחקרפסיכואנליטיותלשיטותכשנזקקבמיטבהאותהייצג
בספרו:יחדכונסושונים,עתבכתבישניםבאותןשפורסמומחקריו'

<מאגנם,כרכרי"חשלבפסיכולוגיהפרקים-פסיכואנליטימדרש
שק.דגרשוןשלמבואעם ) 1996תשנ"ו/

הסכיםלאאבישבגליציה.במלבועודמנוער'ידידיםהיוסדןודבאבי
מגבלותיהאתוחשףכנגדה,כתבהטוב,ידידושלזוגישהעם

למרותהדעות.הכריעולידידות,הדעותביןהקשהבמתחוחולשותיה.
חייהם.כללאורךבידידותםהמשיכואלה,דעותחילוקי

עגנון'שלהולדתועירשבגליציה,בבוצ'אץ'שהתחנךאבי' .ועודזאת
פעילבאופןהשתתף,שבו ,) 1956<תשט"ז/בוטאטשספראתערך

"אילן·עלפרקברטאטש'בספרנכללהשאר'בין .עגנוןש"יביותר'
משפחתושמוצא ,) 122-119<עמ'פרויד"זיגמונדפרופ'שלהיחש

ועלבוצ'אץ',שלהקברותשבביתהמצבותפיעלושחוברמבוצ'אץ',
ועלהמשפחהעלהעירבניזיכרונותבוונכללואחרות:תעודותפי
ה-הולדתוביוםטובים.ידידיםהיוכהן'וישראלעגנוןפרוי.דנדגמרזי

לביןשבינוהמכתביםחילופיספראתלכבודוהוצאתיאבי'של 80

גוריון.בןדודלביןובינועגנון
שמוצאהיהודי'פרויד'שלתורתועלחולקעצמואתאבימוצאוהנה,

 .האנטישמיהגוי'ידנג,שלבתורתודווקאומצדדמבוצ'אץ'משפחתו
הפותח:בסעיףדבריו'זה.עםמאודקשהלושהיהלהוסיף,למותר
הכאוב,הנושאעםלהתמודדמנסיםוהנוצרי",הפסיכולוג"יונג

רקלאשכן .נצררותשללספרהגםורלוונטיהיום,גםהאקטואלי

אנטישמירקלאשהיהאמן'מדע,רוח,אישבכלאלאמדובר'ביונג
ספרותו?אמנותו?תורתו?אתלפסולהאםהנאצי.במשטרתמךגםאלא
עקרוניותשאלותועודיצירתו?לביןהסופרביןלהפרידאפשרהאם

כללדוןישאלאומוסכם,כוללפתרוןלהןאיןשלדעתי'זה,מסוג
<האםהחברתי-ציבוריבתחוםובמיוחדהאישיבתחוםהןלגופו'מקרה
בכלאותןלבחוןוכןהיידגר?)מרטיןאתלתרגםהאםוגנו?אתלנגן

מחדש.תקופה

של"הכשרתו"בשאלתרקלאאבישללהתחבטותונחשפתיבבגרותי
במאמציוגםאלאהעברית,הספרותבמחקרבולהעדרשאפשריונג,

ממנה.והמשתמערבדיהכלעלתורתושללעומקהלרדתהגדולים
ובעברית,באנגליתבגרמנית,שנכתבמהכלאתקרארק'לאכךלשם
בתחוםהמדבריםראשיעםגםכמוהמקצוע,אנשיעםהתכתבאלא

אותישיתףהואשלום.גרשםעםוביניהםהיהודית,המחשבה

שקיבל.המכתביםואתשכתבהמכתביםאתליוהראהבהתלבטויותיו'

זו.ורגישהקשהסוגיהעםאבישלמהתמודדותומשפטיםכמהאצטט

לאיש"הצדקה"מצאוכןמשנתו'לביןהאישביןהפרידדברשלבסופו
"כשהחלטתיהשאר:ביןכתבוכךבתשובה"."חוזרמעיןבו'שראהעצמו

נתעוררוהאנאליטית,הפסיכולוגיהמייסדיונג,גוסטבקארלעללכתוב

הראשוןבשלבהתנהגותוחיתהשבובחייו'פרקאותומחמתהיסוסיםבי
'התנהגותו"ודאיוכן: ,) 10<עמ'אנטישמי"גווןבעלתהנאציהמשטרשל
כןשאיןמה ] ... [ולביקורת,לבדיקהראויהמסוימתבתקופהיונגשל

הקיבוצי'מודעהבלתיקיוםבדברהנחתו ] ... [ .אחרדיןדינה.זומשנתו

ואיןלדבריורגלייםישועם,עםכלאצלשוניםהתגלותושביטויי
נמצא,יפהנעיין"אםהוסיף:ועודאנטישמית",סטייהכלבהםלראות

רחוקותשאינןדעות,נשמעוגופה,היהודיתהמחשבהשלשבתחומה
וכן: ,) 10<עמ'וישרים"כשריםיהודייםבני-סמכאמפיידנג,משל

אתכהןישראלציטט-ארי"אויהודימדעכמולמונחמקום"אין
 ,) 11<עמ' 1913בשנתפרויד

היכןועדהואשםבמהתחילה"לבדוקוטרחבכך'הסתפקלאהואאבל



מתמודדיםאיךלהביןכדילקרוא,מומלץ ,) 12<עמימגעת"אשמתו
זה.וכאוברגישקשה,נושאעםפשרות,וללאבאומץביסודיות,
בתשובה.וחזרהתוודההואהקשות.השעותבאחתמעד"ידנגמסקנתו:

בשיטתלהשתמשהיא,האחרתהדרךבתשובה.החוזראתלקבלעלינו
היניקהמקוראתולהעליםאדם,וכבניכיהודיםלרוחנוהקרובהידנג,

<עמיבה"להולכיםתפארתואינהאמתבהשאיןדרךזוהיוההשפעה.
17 (, 

ההיסוסיםנעלמיםהמוסריים,הסייגיםוהולכיםשפוחתיםכשדומההיום,

אדםשלזולהתמודדותלחזורוכדאיחשובנפרצות,המסגרותוכל
הקרובה~שנתו'לביןידנג,גוסטבקולהאנטישמי'האישביןמישראל'
היהדות.למחשבתדווקא,ברוחה,

גםכמושבשבילה,נצר'רותשלבספרהכללקיימתאינהזוהתחבטות

מניעהכלואיןמזמן'והוכרעהסתייםשהוויכוחדומהאחרים,בשביל
זאת,לעומתידנג.שלב~שנתולעסוקישראלבמדינתיהודילחוקר

בשנותבמיוחדבמחלוקתשנויהשחיתהבשאלה,מתחבטתדווקאהיא
זופרשנותכמהעד"השאלהבלשונה:העשרים.המאהשלהשלושים

להבנתבאמתמועילההפסיכולוגית]בטרמינולוגיההספרותחקר[של

אתמוצאתאניבכך'עוסקתעצמישאני"וכיווןותשובתה:הטקסט",

ואתהפסיכולוגית,הטרמינולוגיהמגבלותאתזהבתהליךמגלהעצמי
<מושג-סימן>כמונחפסיכולוגיבמונחלהשתמשאפשרשאיהעובדה

להבנה"ניתןבאמתולאמאודמורכבתמידהואוסמלכסמל,אלא
פעםלאהתרעתיבמחקריללבי.מאודקרובהזוהתלבטות ,) 44<עמי
הכל.ככלותאחרימפוענחתבלתינשארתהיצירהשחידתכךעל

היאשמכוחוהאינטלקטואלי'יושרהובולטחוזרנצר'שלזובהערתה
גםכאןמתגלהבעיקר'אבלומגבלותיה.ההבנהגבולותעלמעידה
בעתומשוררתחוקרתשהיאהכותבת,שלהגדוליםמיתרונותיהאחד

המשוררדווקא.זהסדרלפיוחוקרת,משוררתואולי:אחת,ובעונה
היצירהתום.עדהיצירה""סודאתמלפענחשבההחוקראתעוצרשבה
חידתית.נשארתותמידפרשניה,מכלגדולהתמיד

במפורש,אלהמגבלותלנסחשיעזוהמובהקים,החוקריםהםמעטים

היוצרים,הםרביםולעומתםהמחקר'שלהאוניםבחוסרולהודות
לשימושעקרונית,התנגדותהמתנגדים,כאחד'ומספריםמשוררים

הספרות.בחקרלמיניהן'הפסיכולוגיותבתיאוריות
חשהאניהפסיכולוגיהניסוחבעתרבות"פעמיםנצר:רותכתבהכך

גומיכפפותידיהשעלכמיאווגולמנית,גסהברגלבטקסטכדורכת

האנושית,היצירהשהואהזההנעלםבדברמבעדןלגעתניתןשלא
אבלהשגה.מכלשחומקיםוהמיסטיקההרוחעולםעללדברשלא
 ,) 44<עמיולהגדיר"להסבירעליכפהמשהו

אוסתירהביניהםשישעולמות,בשניבבדבבדעצמהמוצאתנצררות

מודעתהיאהחוקרים.ועולםהיוצריםעולםגלוי:מתחלפחות
מהםכמהומצטטתעמם,נמניתהיאשגםהראשונים,שללהסתייגותם

שהתנגדשופמן'גרשוןבהרבהלהםקדםביאליק>.יהושע,א"ב<עגנון'
הספרות.במחקרפרוידשלבפסיכואנליזהלשימושונחרץעקרוניבאופן

<דיה'תסביך'""עלבמסתולמשל'כך' .כךעלכתבממסותיובכמה
תלמידיוועםפרוידעםמתווכחהואשבה ) 20.4.1928'העולם' . 43

מפני"וכיומתריס:"היהודי",בנושאגםוביניהםענייניםוכמהבכמה

סוף"סוףוכן:פקפוק?"שוםבליתורתואתלקבלעלינוהואשיהודי
שהפרופסורחוץ,שלבחללוהמתנועעתהנפשהנפש,בחיידבריםישנם

ובלטריסטיקה"ב"פרויד'למשל'וכךלהשיגם".יכולאינואוהלהיושב
לומדשפרוידהדעהאתהביע ,) 21.12.1928'העולם'לראשונה, . 46 'ד(

ענ:ניםכמהמבל~ר'""פרויד'וסיים:להפך'ולא"הבלטריסטיקה"מן
במסתו:תוקףוביתרהפרופסורי'.''המדעי',התפיסהבאופן'ענףגים'

כיהדעה,אתמביעהוא ,) 9.6.1932'העולם'לראשונה: . 62 'ד("חסל!"

הסכסואלית""בספירהבמיוחדהאדם,שלהנסתריםהמניעיםחישוף
כיווןהסקס],[שלכוחו"שייתשלכךגורמתפרויד,שלתורתוברוח

בהחלטנפגםהמיניהיצריתירה."הסתכלותסובלאינוזהענוגש"ענ:ן
בידיונתמשמשמעבדותדרךשעברמכיווןפגה,פגה,חריפותווכל

חסל!" .כוחופקעעכשיו ]".[פרטי-פרטיו'לכלפלוניזקןפרופסור
גדוליוצרשהואמישרקדעתו'מצטרפתשופמן'שלאלהלדעותיו
אחרים.שליצירותיהםעלביקורתלכתובומסוגליכולבעצמו'

שותפהאףרבהובמידההיוצרים,שלזולהתנגדותהמודעתנצר'רות
אתט;!ההיא .המחקרמלאכתבמלאכתה,בשעהבהממשיכה,לה,

המשקלי:"שיוויעללשמוראדירמאמץמתוךהראויה,;זהירותמחקרה
מתוךמצטטתשהיאכפיניסיון",ב"המוןמקורוהמשקל","שיווי
מצאהאליסומהלמראהמבעד :) 46<עמיקרוללואיסשלדבריו
 ,) 140עמיהמאוחד'<הקיבוץליטויןרינהשלהמופתיבתרגומהשם,

כמיכפולה,נוכחותבעלתהיאוחוקרת,משוררתנצר'שלעמדתה
היאזו'כפולהנוכחותאחת.ובעונהבעתובחוץבפניםשנמצאת
הגדולים.והישגיו'מהימנותואיכותואתושברוהשלםלספרהמעניקה

ל"אנימוצקהתיאורטיתתשתיתמציבהספר

אתסוקרתשהיאבכךהמחברת,שלמאמין"

עמן'מתמודדתהקיימות,השונותהגישות

עמדתהאתבאומץומציגהביניהן'~שווה

לאאומץהיוםשצריךמשוםבאומץ'שלה.
"הפוסטמודרניזם":עללומרכדימבוטל
צינית,ניהיליסטית,עמדהזו"בעיני
זומפוצל'קיומיממצבשנובעתמנוכרת,
שהתנתקהתרבותשלתודעהעמדת

הוודאיים,הרוחנייםמהמעמקים

מזכירהניסוח ,) 21<עמי~נדנטי" 9ומהטרד

בספרוקורצוויל'ברוךשלניסוחיואת
אבלמהפכה,אוהמשךהחדשהספרותנו

קיבוץהולדתה,למקוםזיקתהאתפחות,לא

עלשעלההראשוןהקיבוץ'שהיהצביטירת
כאחדהדתי'הקיבוץתנועתבמסגרתהקרקע

שלהדרומיבחלקומגדליי,"חומהמיישובי

 • 193 7תרצ"ז'בשנתשאן'ביתבקעת

ברכה,גםבהרואההיא"הפוסטמודרניזם"לגישתהתנגדותהאףעל

והפכההיונגיאניתבתיאוריהנטמעה ]".[ביקורתימבט"הניבהשכן

 ,) 21<עמייותר"עשירהפוסט-יונגיאניתכעמדהממנה,חלקלהיות

הפסיכולוגיה,מןולאהעבריתמהספרותבאהאנישכאמור'מכיוון'
הערותכמהבקצרהואוסיףלספרה,העקרוניותהעוותיאתכאןאסיים

מתחוםביצירותדניםהראשוןבחלקוהספרפרקיתשעהספרותיות.
ביניהן:פחות,ידועותחלקןיותרידועותחלקןהכללית,הספרות
פרקנו;שלהדובבדידות;שלשניםמאהמארקס:גרסיהגבריאל
בלב.דיצירותשלושלהזכיראםקאפקא,שלהכפריוהרופא

יצירתועלפרקיםארבעהובוהעבריתלספרותמוקדשהשניהשער
עלפרקיהושע;א"בשלספריםעלפרקיםשלושהעגנון;ש"ישל

השלישי'השער .מוקדגבריאלעלופרקגאלמדרותשלאווירשורשי

ביותרהקרובהשערתי'לפיהוא,-שירה"דימוי'"סמל'שכותרתו:
שהוצגוהנושאיםעלבותוהההיא .נצררותהמשוררתשלללבה

לרבותרבים,משורריםשלמשיריהםרבותדוגמאותומביאהבכותרתו'

פחותשלאבנושא,מחקרערכתישלאאףמשערת,אנישלה.שירתה
שירה,דימוי,סמל,זה:בשערמציגהשהיאהנושאיםעלמשלומדים

זה,פרקשלה.שירתהעלממנוללמודאפשראחרים,שלבשיריהם
ביןשלה.שירתההבנתלשםלנוהניתן"מפתח"הואמאחרים,יותר
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שקרים 1

דורמשה

מתוקכהצערהיאפרידה

 "ויוליה"רומיאושקספיר,ויליאם

~י~~זקי~ה,~י~~ךדו,סח~רים

 .הף fסעל~~יסה ,~ד~לחי~ת
הילדים,ננטששככוהנדנהמי

 ·ז:- :· :ז·ז·:- ..

לסע,ריבנוק.חס~וםם. ryהי i~~הל
ס~תוקים:ס~~ריםעת /oו~~ה

ךיקו, iי~שובומוזקים f~לים

ק.ךrזקים,ז;ו~~א~הת i~ד fד~ל:ם
ז:י~~הק.יס /oיואו?.ל.ת r ר.~
 .ודבשחלבזבת
- :זזז-

יותםלמשלתיקון

~סירזק~עים~תסדג ן~~~~יק.ל.ר
ס~~ןס~ן~ר~rזת~ק.ןעל;.ר~על י~~

 :'ט Pר.~ םי~~;ש~ ו~~~~~דדל.אףם iי
ל"א 1fו~שוםמרע.ד~עוד א~~~ל"אהוא
~ע,לי~ל~דדיםסי~י·אשקולו א~~ wהוא
עליותםמשלאתלהםשמשלהואול"אשכם

: ."" : :· - T •: T •: - : T -

ס~והדל~ל .ק.ל.רם ryע,לי ~r ·ל~שסלכו /oסע.~ים
 ,הףן~~~סהיאס~ק.ןעל~ים 9ס~~יןס~הא"ל

ע,ליסןפר /oל~שו~דוןיי 9סא.ל םי~~~ ל~~
ל wלה~מוקי~יםלים /W ~ oיו~אר f~ק~ים.ר~י

ך~לו~~~נוסם~אד~~ים Q ~ם ryו~ס~ךץ~דח~י
ינ:יים Jס~ת ת.ל.? iךאס~~ד~ן~את iיעוך~הס~ש
נכ~יען iסל~נ~רזיךעדס~~~יםך~תסז;ו~~יםך~ת

ה. w ,ע~~ע.י~ייי /oס~~יש ל~ןpז:~~יןיק.ל.ר

זמןהמוןזהשעותשבע

נחרבהלחצותאפשרשעותנשבע
: :· -T T : "." -: -T T T -

כשעוניםכמומשנצרתגדותיושתיאםיםכל
T • •• : T : •• : • T T , : • : • , 

~ן iלהנ;רנס~י~יב . םי~~~~אובוךים /o~ל~חים
ןשוב,סלון~נ;רדו~~יםסtקמוtקיתס~~נותסו~~י~ת:ך~ה

ם vי Q ק~~~~ים /oדי,הים fסןpנ;ר ם:~ w ~~ע~~נות~~י~ים
המשתניםהמטבעשעדיפיעלמעדכניםמחירים

: • • : ••• : T • -• -:-· • --: • • --• : -• 

 .לאיתנוה~םישובבטרם
: ."'."' T ד-: •• T 

 .ם:ד~~~לנו~לסם;הןה~ם wלדכ.דד~ריר ,ה~

לסיפורהמשך

 ה~,ע~ "!~לים iנ ם:~ /o"ס "!~לים iנ ם:~ /o"ס
~ח~דרנוק~~חוךת~הנ;רדו~~הל.ת"סנכך~ג
;יהנ;רעל~הר fל fל.ת v ·~בס;סההיא .סחול

לאחדשםשזחלוהשמניםמהשלשולים
•• -• : • -: • • • :· -: T T : --

~ל.יס~ה /oא"ל~יש ,~מו~ן .ן iס~חדס~;ים
W ד~ן .סןהקפוד-ס~ם~תיודעיםל.סכ~ן

~חוד .ם:~ wס~~לו ן~~ ן~~ל~rזי י~~
כו~~ים.סייא.ל~~קו~ם ה~~~ wחוד wס
עלריקו~ןם t~ ryי~ל W ~ 9~יס~הא.ל~ם

דובות-האמת.התדנג"לתשלגודלה
T T '." : : - -'." ' ,' '." T ::· .'' 

להבחנותכהמחשהשיריה,מתוךהמובאותכךעלתעדנההשאר
זה.שערשלהשוניםבסעיפיםהעקרוניות-תיאורטיות

בפרק:במיוחדומציגה,במלאכתה,חצויההיאזה,שלישיבשערגם

עמדת ) 368-358<עמ'נפשי"כמצבשירה-ביותרהעצמיהיא"שירה

ולשפוךלחשוףהבאאחד,מצדהחוקר-הפסיכולוגשלפנים:כפולת

 ,האחרהצדמן ,המשוררושלהשירית;הספרותית,היצירהעלאור
מצבשללמונחיםהשירה"פירוקבשלכניסוחrז, ,זוממלאכההנרתע

 ,) 358<עמ'נפשי"

שלשיריהםבצדשיריה,מתוךמצטטתהיא ,זולהתחבטותכדוגמה
המצוטטמשיריה,אחדמתוךבמובאהלסייםמבקשתואניאחרים.

 :) 368<עמ'ללבוהנוגעהחשובהמחקרי-אישיהפרקבסיום

Vi גחך~~ה ל~~ך~~ה~ינ;~יוחג;;ר 1יךב ל~~ר 1יךב~ינ;יר;./ Vi יר
~נכה. .ן;ז~א 1ה /ף. Qא 1הtי~ידיר Vi /.;גחה ry ~~ ל~~ה ry ~~~ינ;

 .וי~~;א ל;:ר 1ךב~~גדם ;ה~ ryך~חג; ;.י~~חךהדא ;.י~~ךהדא ;.י~~
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פנים.מרובהואףפניםכפולהוא:כןכשמו ,ושברוהשלםהספר
שצילמההעטיפהעלהמנופצתהזכוכיתכמואופניו".עלר 1ןב"גמגום

"השלםהשם:שלהצירוףשבעצםהמשמעותכפלכמועצמה.נצר
וליתר ,והיפוכודברבתוכההמכילה"שברו"במילה:ובמיוחדושברו";

חלקגם:מנופץ; ,שבורגם:היא"שבר"המילהוהיפוכם.דבריםדיוק:
ושברו""החלוםמשקל:על ,פשר ,פתרוןגם: ;ו~תבואה,גם:משלם;

"החלום"תופסוכידוע, ,) 15זשופטיםבספרגדעוןעלהמסופרפי<על
"שירישלהיפהבמצגתכגוןבשירתה:והןבמחקריההןנרחבמקום

שלה.חלום"

גםאותהלקרואאפשרותישמנוקדת,אינה"שברו"שהמילהמכיוון
ותקווה.תוחלתפירושה ,;ר wהמילה .ו~ברוהשלםשמאלית:כשין
שלוהמורכבתהכפולהלנוכחותהמוסיפותהללוהאפשרויותכל

 ·:·יח.דגםובחוץבפניםוכמשוררת.כחוקרתבספרה,הכותבת
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