
 ,ישירדיבורהלאה.וכןהכותל?"אתעולליראשואתראשי;את ץ~~?
משיריהשמבחרזכתהבשלודווקאאוליהצדדים.שני,מצדמתפשרלא

לאשככמעטמה ,מצרימו"לביוזמתבקהירויופיעולערביתיתורגמו
כותבתהיאלבכובשתוםבאותואחרים.ישראליםמשורריםלוזכו

אואם,מורה,<שלגידמתמורה,אצבעעל ) 202<עמ' 'ה.פ'בשיר

 :"'הפהראשון:;הדיבראתלי;ומורהלעומתימזדקפת"היאמטפלת>:

אומרמתרונןילדיםבשירכמו ) 206<עמ'הכנרת'מפלס'עלהבשיראו

גשםשלנו;גשםהמוןירדשלנו;הכנרתמפלס"עלההבתים:אחד
לבדה,כמעטנושאת,היאזה,בשערכינראהעברית."היאאמוששפת

לשאת,רוצהלאכברשאישהעברית,השירהשלהדורותמשאאת
מרתקת.שיריתבצורהזאתגםועושה

הקרחוןקצה

ויצירתו,חייוהמאסטרראורעתהשראוהכרכיםשני

הלפריןחגיתמאתעמ') 630 (שלרנסקיאברהםשל
העשורומאמריםמסרתשלרנסקי:אברהםוכן

הלפריןחגיתעורכות:עמ') 676 ( 1933-1922הראשון
המאוחד,הקיבוץפועלים,ספרייתהוצאתשגיב,וגליה

הקרחוןקצהרקהםת"א,אוניברסיטתקיפ,מרכז

הביוגרפיההמים.לפנימתחתעדייןשקועשרובו
שלהראשונהבמחציתרקבפירוטעוסקתהמרתקת

בעשוררקוהמאמריםהמסותוספרהמשוררחיי
בצעירותושלונסקיאברהם

זהרושםדברשלבעיקרואולם .ליצירתוהראשון

 ,לחייובניגוד ,שירתודהיינושלונסקי'שלשיצירתובעובדהמקורו
 .זוגרפיהבניומעודכןבירורנתבררהלא

מכריובפי"המאסטרו" ) 1973-1900 (שלונסקיאברהםשלויצירתוחייו

החדשה.העבריתבספרותורעאחלהשאיןתופעהאמנםהםומוקיריו'
ביאליק,שליורשוהמודרנית,הארץ-ישראליתהשירהאביהואשלונסקי

אלכסנדרגולדברג,לאהאלתרמן'<נתןחדשספרותידורשלמנהיגו
חייםברטוב,חנוךשמיר'<משהתש"חדורשלמיילדוונוספים>:פן

'טורים,''כתובים,'העתכתבישלמייסדםונוספים>,גלבעאמירגורי'

מקימןו'אורלוגין':המשמר')וביעל(ב'משמר'לספרות""הדפים'עתים,'
יצירותשלמתרגמןמתקדמת,לתרבותו'צוותא'פועליםספרייתשל

קולאאוילנשפיגל'טילארנייגין'יבגניהעולמיתהספרותמןמופת
נפלאים:ילדיםספרישלמחברםרבים:מחזותושלונוספיםבררניון

מעברהרבהחיתהושהשפעתומפ"םעםגורלואתשקשרפוליטימנהיג
ולאלפניולאכמותוקםשלאהעבריתהלשוןגאוןלכלומעללה,

המחצית"סיפורדבר:בפתחהמחברתהיטבמסכמתזההיבטאחריו.

פריצתשלהסיפורהואזה,בספרהמתוארשלונסקישלבחייוהראשונה

כותב,והתנופה,המרץמלאוהמורדהחדשןהמשוררשלסיפורוהדרך.

כדיהפסגהאתבדרכוואץהעבריתהתרבותבשדהופועלמתרגם,
שבחרמושבעאינדיבידואליסטהעברית.בשירהביאליקאתלרשת

להעלותהיררכיות,לשנותשהצליחאדםמלוכדות.חבורותבתוךלפעול
לחברהולהוכיחהציבוריהיוםבסדרמרכזילמקוםוהסופריםהספרותאת

פחותלאחשוביםהתרבותיהמרכזובנייןוהספרותהסופרכיהחלוצית

הושגהשלונסקישלזומטרתוכילומרניתןהארץ.שלהחומרימבניינה

 ,) 17<עמ'חייו"שלהראשונהבמחצית

פחותהביוגרפיהשכאלה,מרשימיםחייםקורותלאורדווקאאולם
עםמתמודדתאינהשהלפריןדומההשירית.ליצירתוביחסהחלטית
למותו:שנהכארבעיםבחלוףשלונסקישלהרוחניתהירושהשאלות

ועומדקייםמההיום?העבריתהשירהבמפתשירתושלמקומהמהו

42 
 353גליון

האחריםדורומבנייותרשלונסקי'מדועתוקפו?ופגנתיישןומה

והמחקך?הקוראיםידיעלונשכחנזנחפן>גולדברג,<אלתרמן'
לביקורתיותררבמקוםבספרהנותנתשהלפריןנדמהאףלעתים

דרכובתחילתלויעץכהןיעקבהמשורריצירתו:בחשיבותשהמעיטה
צמחשלמההמבקר :> 110<עמ'לכתוב"שתחדלוראויכישרוןבך"אין
שירתולאפיוטית"מרקחתאותווכינהאמאלאבאספרואתאהבלא

הפואמותואתבגלגלאתאהבלארבינוביץיעקב ;) 312<עמ'הלב"
אהווןהמבקר ;) 316<עמ'ומיותר"זול"חומרהוכנסשבהןהגדולות

<עמ'תפלה"פיליטונית"הצטעצעותזוכיבוהואבניעלכתבואונני
רובקשה,חיתההמוקדמתהתקבלותוכולם.התעלמודמרוי .) 437

הביורגפיהובעצםקל.לאהיהההמשךוגםנדחוספריו

מירון>לדןאחד~זכור<מלבדמשכנעבאופןמראהלא
שירתו.בהערכתהביקורתיהמהפךהיההיכן

משירתוהתרחקנומדועסיבותמעטלאלמנותאפשר

הלפריןשלבספרהכברמצויותוהןשלונסקי'של
העובדהלמשל,ככאלה.אותןשארגנהמבלי

המקראי·גםהואהגדולוהמרדןהחדשןשהמשורר
מביאליק>:יותראפילו<אולימכולםמשנאי-תלמודי

כברחיתההרבדיםורבתהעשירההעבריתששפתו

היושלודינקותאשגרסא .בזמנולקוראיםקשה

הרבימשפחתוקרוב<בחברתחב"דיבחדרלימודיו
לעומקהשירתוושכלתיכוניתובישיבהמלובביץ>

מספריוכמהשמותלדוגמה:המקורות.בלשוןרוויה
 ,) 1947 (ןקלאתעל ,) 1933 (בוהואבני-החשובים

מהמקראפסוקיםעלמיוסדים- ) 1960 (גרילאבני
 .להחמיץעלולבקישאינושקורא
פונההמהפכניתשליחותהאףעלשלו:מהפואטיקהנובעאחרקושי

ואינדיווידואליסטיתמחד'מגויסתשירהזו .אליטיסטיקהלאלשירתו
"אליטיזםהקרוימשנהבפרקכ"אבפרקכךעלעומדתהלפרין .מאידך
ההבחנהעללשמורביקששלונסקיכיומראההשן",ממגדלויציאה

נועדו"הפזמוניםכיהעובדהאתוהדגיש"שיר"לבין"פזמון"בין
איניהשיראתואילוהקהל'שלרצונולפיונתפרוולהלחנהלדקלום
אותםלבדלשלונסקישלהקפדתוהקורא'.'שלראשולמידתמזקיק

שירתושלהקוראעל"להקל"שלאכוונתועלמעידהמאלה,אלה
הרצינית.

הגדולהשיריהמכלולשביןביחס ,לדעתי ,נעוץנוסף,משמעותיקושי

שירהכספרישלאהמוקדמים,מספריורביםהבוד.דהליריהשירלבין

למעשהארוכים,שיריםממכלוליבנוייםבזמנו'אחריםמשורריםשל
הליריבשירהקריאהלעומתיחסיתקשהבהןשהקריאהגדולותפואמות

הםאבלאצלו'קיימיםכאלה,שיריםוחלקיכאלה,שיריםגם .הקצר
נגישים.פחות

אותומחזקתעודוהלפריןמסויםלניכורסיבותאכן'הם,אלהכל
מנוטרלתשירהליצורהעדיף"שלונסקיכיכותבתהיאכאשרבדבריה

שםכזאתבכתיבהנעלה.שירהראהכזאת,בשירהשרקמשוםמרגש,
שנועדהמכוונתהכבדהזוחיתה .צווארועלריחייםמעיןשלונסקי

באמצעותהרחבהקהלללבלחדורקל •כישרונואתלעולםלגלות

כזהבסוגלהצטייןיכולוהואשופע,רגשקלילות,שעשוע,הומור'
מהלמודעותלהביאביקשהשירתובכך.רוצהשאינואלאכתיבה,של

ואכזריות"ניכורכיעור'מוות,-עליולשמוערוציםאינםשאנשים
 ,) 426<עמ'

שדברדומניהביוגרפיה,שמעלהנוספותורבותהללוהסיבותכלבשל
עלשגורהאיננהשלונסקיששירתהדיוט,קוראלעשותשחייבראשון

זהואמנםהשירית,יצירתוכללאתולקרואלשובהואקבע,דרךפיו



לב.מקרבכךעללהמודהואנילעשות,הביוגרפיהלישגרמהמה
המהדורותכיפשוטכהאינוזה-כמעטכלהועדמהחלבספריוקראתי
הראשוןמשירו-ציבוריותבספריותרקמצויותוהןמזוזושונות

האחרוןשירוועד ) 1923 (הצעיר'ב'הפועלבארץשפורסם'התגלות'

 .) 1973 (הסולמותספרמותובשנתהאחרוןבספרושפורסםערב''עפעפי

לומררקיכולאנישבסיומהקלה,לאכיאםמרתקת,קריאהזוחיתה

משירתו.לבדההביוגרפיהשהותירהמזהגדולבישהותירההרושםכי
המרב<זהלהכירוזכהשטרםלקוראוכמבוא ,למשוררכמחווה ,לכן

שלקטנהאנתולוגיהכאןמצרףאנילעשות>,ביכולתיכיחששאני
אופחותכרונולוגיבסדרהקריאה,במהלךשליקטתיבוהקותדוגמאות

במסגרתשלםשירירעיוןהמבטאותשורותבאותןרקבחרתייותר.
אתבהכרחכוללותהןואיןשלושה>ראשונה<בדוגמהשנייםאובית

שםמציינת:השירבתחתיתבסוגרייםההערההמפורסמות.השורותכל
השנינתונים,שנירקמצוינים<כאשרהספרשםהמחזור;שםהשיר;

הספר>.שםגםהוא

* 
iJ ~ :;i ,נךפארת;נקים?תו.~ת?שרה,אמאי'?'יגי~

~ו;נל.~ל.יהו:;~יליגישחריתועם

 .תיל?\?אורארציעו'?~ה
פות. 9?טוניצבו~נךים

;ו;נךים.~לו p ,םישי~;:?גולשיםנ;ו~יליוו~ךצועות

נוך~ה.~ל.י ה~}קך?התתפללכהשחריתתפילת
ים }':lו~נוך

~~רסס,~.גד
בישראל.סול.ל$?י\יו

גלבוע]עמל;[מתוך:

* 
לתוהו.לאנשאתי~לי >;zגםידעתי:
 .ידכ;:~;:ולאו;נ~אודל~יגםידעתי:

יבואולילותהנה~אר-~ןר!עלי,
~די.השוקת ו~?געגו~י,לשתות

גלבוע]אוהלינו;[מתוך

* 
בוה 1?דכלהואאמרתי:לפנים
~~שיל?כו;יבלקטוףידיתשיגאיך
ג~נו~!עתה:אלחשהמפורשכשם
יל. i?' ~~רובכייסל?לואילן

גלבוע]הלום/עד[מתוך:

* 
ז;.נעודי,ר~נרילאשוק-סו;נקוליואל

 .ת.?.ל~קה ם~.ץ~:;~ז~ב-שירים שו;:~ו;
די, 1וץ?הלחם,יש ,חוליוישידעתי:

סשל.?.ת.~ב'ז;.נען 9;ניי~ק Q .?ולא

לך-לך]מתום;תשרי;[מתוך:

* 
ןס! p ~גיזה!א'לעודגי
ל,ף! .z;<P~ז:ותעודאמרנול'אגי
z;< םן~-ן.ו;:ל.,ן ז:~~ו;ל, 

ו;נץ-~ל,ף. ?i~פיהול~מוד

הימים]באלההימים;באלה[מתוך:

* 
כק~ף,ריבןידו~אניגירש~~וי

 ,ב~~סאתלהאך'?'ה~נךי p ~כי~~וי
 .הסוד~ליסוכךאדוםו:;כא~ריון

מאד.ר.~א~גיןלגי~~וי

הימים]באלהאשרי;[מתוך:

* 
אגדות,רוצחדורהה,

~י?i:;ול-עצמו-לדעת!דור

ל~דות,תוכלולא-תפילהלשאתנ:וך~ה
 .עודנכדעול'אקדישלומר

והפיוס]המפולתשיריהגדי;בצמרחטא/על[מתוך:

* 
?t:כאבואהלי, ת~וz;< הקןש.ל

רסרכ?ה.התום~דרז:ו~נרי
דש'נגלימגדשתאתהרי ... ,'' ,'' : ,'' , 

הללו-יה!דודים,לעת הן'?'

מלאת]עלהבשל;הבוקרמשיריאת;הרי[מתוך:

* 
ל:;כרו~,ירדהו;נלים 1אוךז:ותלא
כו;יב.מולל >;zהיאת w .ו;:דלא

'?'כג~נוע,סריםסרים,זה
p ו;נךי:יב.אליצו~יםררים

מלאת]עללציה;משיריםזמר;[מתוך:

* 
 .ת.?}שךנ:ו;נוז:ות-~נ;ן~ילותגם

 .?נכרייכלאת ט~'?'אחרוןרירם
אלי,ךהיוםחזרוהשתיקותכל

רף.-9~לה~איויו}ה?שוב

 .כל?ליוםנו.ךת '?'ו:נ-עיתונ:ויכל
 .~זרותליהיומילותיכל
יבול?ןמגןש :אדעולא
לזרות?ומה ,יד'?'~סגר,ו;נה

מלאת]עלמבואות/אחרון;יום[מתוך:

~~ 
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ב·אורשראהמלאתעלהואמספריוביותרוהיפההבשלהספרלטעמי
שלהבשלותעםהמוקדמתשירתושלוהפרץהסערמןבויש • 1947

הפואטיקהמשתנה ) 1960 (גרילאבבניזאתלעומתהמאוחרת.שירתו
נעשיתוהיאהמדינהדורסופריבהשפעת ,הלפריןשמציינתכפי ,שלו

'האדירהספרבפתחהמוצבבשירכותבשהואכפיפרוזאית.יותר

לאכלומר~ךיל", ן~~~ן~ךףצ;ב q /~ליף,;ןיתתבנהעוד"אלגוועי:
לאבוישזאתבכלפשוטות.גווילמאבניאלאמסותתות,גזיתמאבני

מבריקים:ניסוחיםמעט

* 
~בכ R ~לא~קוב,?שרבכלא
-ה~י:ודהמחוזאל r:דר?
 ,::;~~רובכאלל.;ותבכ ;Yש:;כיגם

 .?~ןד~rרןיו~?בכ Vר

גדיל]אבניהקרוע;המרוםמולאלבמלח;פת[מתוך:

* 
- .עולםלגיר~י~ילי:וזכ?ץאינם~ינ:ויכונ:ול.י . . . 

וכ;<לים;כאיולומרההתגלותסודהם

 ,?~ישדובראינונשגJרהדובר:;כי

 ,?.זה.זה~ןחים p~דו pחים pוה
כולם.עםקיח .P~~שרעםקיזכ .Pסרק

-עולם.?גיר~י~ילי?ץ O ?אי~ם~ינ:ויכ(נ;רל.י

גדיל]אבני~~חרון;עילויביתי;כותלי[מתוך:

אחדנפלאשירבמלואומביאאניהסולמותספרהאחרוןהספרמתוך
אתלסכםבבואוקודמיםספריםשמותוגםאחריםשיריםגםהמזכיר

חייו:ואתשירתו

גיליוכלהואהעץ

יבואו.שעודהם Qעלייאמרומהיודעאי~י
 .דורימבניפחותלאבייטעוהם :חוששני

:;~~סוקי;~גחו~יהם

~ל.את riJ,נן
-סנוהווr,נן

 .ירק~;:?ךאורלא:;~;כנ:ויבאותי?ךאו

גיליוכלהואע.ץ Q~בל
~זכדגםגלו~וכל

 .ומיש(ןיע.קניכלשהנניאניכגון
?נ:ו~ןזכתל.ף i,?'~יו~דותבכשימו~א~ל

רי. i?' ~?איי-<י~יו~דות י~;:איו w?שם
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