
آ לאלגוריות הופכות אינן בו
I האירוע של ؛אנתרופולוגי

 תחזורנה הן אך וקלון, יוה
מדיוקנו חלק הן כי קודש

 מכנה ויבנו שטוביה *מאחו

 בהבל, בשם הצייו את בשיוו

 על־ אצלנו הנהוג בשם במקום

 בהתאם וזאת ברויגל, - ווב פי

 אני אף אשתמש המקורי, להיגוי

בוכל. בשם

fflUL C
LO

בום שחו

הפותח השיר ריבנר, טוביה מאת "הנפילה" לשיר כ!וקדשת שלהלן המסה ,<
נוגעת המסה זאת, עם ו.983 בשנת אור שואה ומסכת פסל ספרו את

אמנות. יצירות שתי בפירוט מתאר השיר שכן בכלל, וציור שירה ביחסי ■י
 שירים אקפרסטיים, שירים הם שיריו כל ייחודי: ספר הוא ריבנר של ספרו

j } זה מונח מכירים הקוראים כל שלא מאחר אמנות. ליצירות המוקדשים
מספר לנושא הקדשתי בשירה, האקפרסטית המסורת של גלגוליה ואת

؛ל ספרו את מכירים הקוראים כל שלא מני؛ ^ם אני בפתיחה; פסקות :

השירים וששני מילים, של במוזאון מסע למעין הקורא את לוקח ומסכה
בשיר אחרת. קריאה חוויית לקראת הקורא את מדריכים בספר הראשונים <

ברכל ופיטר שאגאל מארק של ציוריהם בעקבות "הנפילה", הראשון,
הקורא את המשורר "מפיל" איקווס, של נפילתו השם את שניהם הנושאים ז

"השגרירים", השני, בשיר האמנות; יצירות של והאילם הדומם העולם אל
 תפקיד העבר דיוקנאות מקבלים הולביין, הנס של זה בשם ציור בעקבות
עולמם. אל הקורא את ומזמינים המתים עולם של שגרירים

"הנפילה". הפותח: השיר לקריאת עצמי את הגבלתי כאמור, הבאים, בדברים
אבל מספור, רבים הם איקווס של במיתוס שעסקו והשירים הציורים

כפי ודווקא מיוחד, למעמד המיתוס זכה האקפרסטית המסורת בתוך ,
דווקא שירים לכתוב בחרו רבים משוררים ברכל: של בציורו מעוצב שהוא

הבאתי ריבנר מאת השיר של ייחודו על לעמוד כדי זה. ציור בעקבות ا
האנגלית( )בשפה שכתבו משוררים של בתרגומי, נוספים, שירים שלושה

בשירו הצמודה הקריאה ברכל. של איקווס של הנפילה הציור בעקבות 4
 והשירה הציור שבין ביחסים רחב לדיון מובילה אלה ובשירים ריבנר של

בתקופתנו. האקפרסטית המסורת של מסוים היבבו ומציגה
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Ruth Webb, :1. ראו 

"Ekphrasis ancient and 

modem: The invention of

a gente". Word and Image 

האקפרסים על .15 (1999 ), p.13 
, אז הגוותו ועל וטווי כתוגיל  

Andrew Sprague : גם ראו  

Seeker, The Shield of 
Achilles and the Poetics

ofEkphrasis, Lanham, MD: 

Rowman and Littlefield
Publishers, 1995

 ארוז לא זה מאמו במסגות .2

 היסטווית סקירה אלה. בעניינים

 "אקפרסיס", המונח של סוווה

 מסוות של כוונולוגי תיאוו

 סביב בפולמוס וויון אקפוסטית

 הקווא, ימצא והמסורת המונח

הבאים: במקווות השאו, בין

Murray Krieger, Ekphrasis: 

The Illusion of the Natural 

Sign, Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press,

 היסטווית הצגה הוא הספו.1992

 ההוגים אצל המונח של תאווטית

 בתל!ופות בתחום המרכזיים

שונות.

James A. w. Heffernan, 

Museum of Words: The 

Poetics of Ekphrasis 

ftom Homer to Ashbery, 

Chicago: University of
;Chicago Press, 1993 

Peter Wagner (ed.). 

Icons, Texts, Iconotexts: 
Essays on Ekphrasis and 

Intermediality, Berlin 
and New York: Walter 
 de Gruyter, 1996. בהקומה

הויון התפתחות את וגנו מסכם  

זמננו בני הוגים אצל באקפוסיס  

הוחבת בעו עקוונית עמדה ונוקט  

הלותו תחום .

Word & Image 15 (1999) -
לויון שהוקוש מיוחו גיליון

אקפוםים
 אבל "תיאור", הייתה ך؟יס"ק؟٣ היווני המונח של המקורית הוראתו
 המונח של תלותו את צמצמו או הרחיבו שונות ושיטות שונים מחברים

 על היה העתיקה הרטוריקה במסגרת וכתרגיל כאמצעי שונות. בתקופות
 כלומר בחיותו, להצטיין - כלשהו אובייקט של תיאור - האקפרסיס

 האובייקט את רוחו בעיני "יראה" שהמאזין כך כדי ובחדות, בבהירות
 הביאו היתר, בין אלה, דרישות ממש.י מולו ניצב הוא כאילו המתואר

 אפוא, נוצרה אמנות. יצירת תכופות לעתים היה הנבחר שהאובייקט לכך
 כיצד חלוקות הדעות - מסוימים מאפיינים בעלת מסורת בדיעבד, לפחות

 אפילו או ז׳אנר באקפרסיס עיקר כל לראות יש האם ובעצם נוצרה ומתי
 ייחודי בתיאור המתמקד כז׳אנר האקפרסיס את המתארים יש 2מסורת.

 לציון רווח ניסוח הוא אמנות" יצירות על )"שירים אמנות יצירות של
 המצאה אלא אינה זאת ז׳אנרית שראייה טוענים אחרים אך זה(, ז׳אנר

 הגובר העניין כך, או כך .־19ה־ המאה של השנייה מהמחצית מודרנית
 סביב שהתפתח הער בדיון היטב משתקף 20ה־ במאה ייצוג של בשאלות

 אינו זמננו בני מחברים אצל האקפרסיס בו. שנקשרה והמסורת המונח
 "שירים של כמסורת רק לא ואפילו העתיק, הקלסי בהקשרו עוד נתפס

 האקפרסיס את לבחון נוטים חוקרים ויותר יותר אמנות". יצירות על
 אחרים( לדעת ממציאים, )או מחדשים כך ואגב כללי, בין־אמנותי בהקשר

 והאמנות המילולית האמנות ביחסי ההשוואתי הדיון של המסורת את
 ממשיך האקפרסיס רובם אצל ביודעין, שלא או ביודעין הפלסטית."

 "כמו :Ut Pictura Poesis המפורסמת המימרה של רוחה את לגלם
השירה". כך הציור

 רוח את להביע כדי המקורי מהקשרה הוצאה הורטיוס של זו מימרה
 הנודע כביטויו האחיות" "האמנויות הן הלא - והשירה הציור בין הקרבה

 אף (1695 )משנת והשירה הציור בין ההקבלה על שמסתו דריידן, ג׳ון של
 הרנסנס, שמאז לומר אפשר ההכללה דרך על מסורת.־ מאותה חלק היא

 לבסס האמנויות, שתי בין הדמיון את להדגיש הייתה הבולטת המגמה
 היתר בין זאת, משותפות.؛ תכונות יסוד על והציור השירה בין הקשר את

 בימי הנחות ממעמדם להשתחרר )ופסלים( ציירים של שאיפתם בגלל
 השירה של למעמדה זהה מעמד לאמנותם ולהעניק מלאכה כבעלי הביניים
 אפשר האחיות" "האמנויות בין היחסים של ההיסטוריה את יפה. כאמנות

 ה־ במאה לשיאו והגיע ו5וה־ ו4ה־ במאות שהחל כתהליך להציג אפוא
 והפיסול(, הציור את )הכולל היפות" "האמנויות המושג התבסס שאז ,18

 האמנויות של אוניבוסליות משותפות תכונות אחר הנאו־קלסי והחיפוש
 המאה של השנייה במחצית לרנסנס זכה עצמו זה תהליך ’בעיצומו. היה

 את ומדגיש שב זמננו בני הוגים אצל באקפרסיס העירני הדיון ٥.20ה־
 בהרחבה עתה להבין יש אלה את אך האחיות", "האמנויות בין הדמיון

מילולי כ״ייצוג עתה נתפס האקפרסיס המילה. ואמנות החזותית כאמנות

 וככזה ’חזותי", ייצוג של
 גיש של ברוחן האמנויות.

 גם הציור: רק ולא טקסט,
 וע הפיסול האדריכלות, כן
 מתקי שבהן כאמנויות הן

 המז של השנייה במחצית
 הבדי יש אם וגם סימנים,

 קונבנציונלי כולן דבר של
Poesis בכוחה לפעם שבה 
 סיג מערכות בין שהזהות
 המרו המחודשת, ההגדרה
ההבד׳ את הופכת חזותי"

 מ) של שיאה שבין אלא
 מ של ווחה את המחדשת
 1)מש לאוקואון המפורסם

 קביעות וניסח זמנו בני
 השתלטה דבר של בסופו

 מרחפות עדיין לסינג של
 א׳ נדושים אקפרסיס על

 שהן המדיה סוגי על־פי
 בצבעינ משתמש במרחב,

 הקיי מושאים רק לבטא
 שהנ בצלילים משתמשת

 הבא מושאים רק לבטא
 רק לסמן יכול במרחב,

 מסוג רק לסמן יכול בזמן
 )או. גופים פירושו מרחב,

 ל: 20ה־ המאה עלילות.
 הפי׳ העולם של לתיאור
 בזמן: המתפרשים מעשה
 המק אחר חיפוש מתוך

 1האקפ לסינג. לה שתחם
להו מאפשר חזותי, ייצוג

 דוו אך שונות - מייצגות
 ונ המילולי הייצוג מעשה
 האקפרג הפך בו, הטמון

 בעיות שלל את המדגים
 ו״ל' "לייצג" אומרת זאת

היציו את כמאפיינות כך
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 אבל "תיאור") הייתה ך؟יס"
 המונח של תלותו את צמצמו

 על היה העתיקה הרטוריקה נ
 כלומר בחיותו, להצטיין - '

 האובייקט את רוחו בעיני ؛״
 הביאו היתר, בין אלה, ^שות

 אפוא, נוצרה אמנות. יצירת ־נ
 כיצד חלוקות הדעות - וימים

 אפילו או ז׳אנר רבאקפרסיס
 ייחודי בתיאור המתמקד אנר

 לציון רווח ניסוח הוא זנות"
 המצאה אלא אינה זאת נרית

 הגובר העניין כך, או כך 3.1؟
 סביב שהתפתח הער בדיון וב

 אינו זמננו בני מחברים אצל
 "שירים של כמסורת רק לא

 האקפרסיס את לבחון וטים
 אחרים( לדעת ממציאים, )או

 והאמנות המילולית האמנות
 ממשיך האקפרסיס רובם ל

Ut Pictura Poesis: כמו"

 רוח את להביע כדי המקורי
 הנודע כביטויו האחיות" ויות

 אף (1695 )משנת והשירה ור
הרנסנס, שמאז לומר אפשר

 לבסס האמנויות, שתי בין ן
 היתר בין זאת, משותפות.؛ ת

 בימי הנחות ממעמדם ־נחרר
 השירה של למעמדה זהה ומד

 אפשר האחיות" ו״האמנויות
 ה- במאה לשיאו והגיע 15ז־

 והפיסול(, הציור את )הכולל
האמנויות של ]אוניברסליות

 שבין היחס בשאלת הדיון את ומניע שב הוא וככזה ’חזותי", ייצוג של
 של סוג הוא הציור שגם מתברר סמיוטיות גישות של ברוחן האמנויות.

 ועל קוראים, שאנו כטקסט נתפס עצמו המרחב גם הציור: רק ולא טקסט,
 אף נתפסות במרחב, המתקיימות האמנויות ושאר הפיסול האדויכלות, כן
 השלטת הביקורתית המגמה קריאה. תהליך מתקיים שבהן כאמנויות הן

 של במערכות שבויים שאנו הדגישה 20ה־ המאה של השנייה במחצית
 בעיקרו בהן, המשמשים הסימנים סוגי בין הבדלים יש אם וגם סימנים,

 Ut Pictura^ מסורת של שרוחה מכאן קונבנציונליות. כולן דבר של
Poesis החוקרים על כלל בדרך מוסכם היום מחודשים: בכוחות לפעם שבה 
 ביניהן. ההבדלים מן חזקה שונים מסוגים סימנים מערכות בין שהזהות
 ייצוג של מילולי כ״ייצוג האקפרסיס של המרחיבה, המחודשת, ההגדרה
למשניים. מדיה וסוגי ז׳אנרים בין ההבדלים את הופכת חזותי"

 20ה־ המאה לבין האחיות" "האמנויות מסורת של שיאה שבין אלא
 בחיבורו לסינג, ג״א דבר. נפל זאת בכל זו, מסורת של רוחה את המחדשת
 אצל השלטת המגמה על תיגר קרא י٠ו(,766 )משנת לאוקואון המפורסם

 כי אף והשירה. הציור בין המבדילות נחרצות קביעות וניסח זמנו בני
 קביעותיו יצא, שנגדה המסורת של רוחה שוב השתלטה דבר של בסופו

 הכותבים וההוגים זמננו, בנות התאוריות מעל מרחפות עדיין לסינג של
 האמנויות בין חד־משמעית הפריד לסינג אליהן. נדרשים אקפוסיס על

 כאמנות הציור, לסינג, לפי במסגרתם. פועלות שהן המדיה סוגי על־פי
 עשויים והללו במרחב, סיכ!נים שהם ובצורות בצבעים משתמש במרחב,

 בזמן, כאמנות השירה, ואילו זה: בצד זה הקיימים מושאים רק לבטא
 עשויים והללו בזמן, עוקבים הגויים סימנים שהם בצלילים משתמשת

 שקיים מסמן לסינג, על-פי זה. אחר בזה הבאים מושאים רק לבטא
 שמתפרש' מסמן ואילו במוחב, שקיים מסומן רק לסמן יכול במרחב,

 פירושו ציור אחרות, במילים בזמן. שמתפרש מסומן רק לסמן יכול בזמן
 פירושה זמן, פירושה ושירה ודמויות(, )אובייקטים גופים פירושו מרחב,

 מוגבל שהציור לסינג של דעתו את קיבלה לא 20ה־ המאה עלילות.
 )סיפורי עלילות לתיאור מוגבלת ושהשירה הפיזי העולם של לתיאור
 האמנויות שבין הדמיון את ומצאה שבה אלא בזמן(, המתפרשים מעשה
 הגבולות את פורצת אמנות כל שבהם המקומות אחר חיפוש מתוך

 של מילולי ייצוג כפול, ייצוג של כתופעה האקפרסיס, לסינג. לה שתחם
 סימנים מערכות שתי שבין ביחס מקרוב להתבונן מאפשר חזותי, ייצוג

 בין ושליטה גבולות על מאבק בו מתחולל דומות. אך שונות - מייצגות
הכפול הייצוג מעשה בשל החזותי. הייצוג ומעשה המילולי הייצוג מעשה

 המאה של השנייה במחצית
C את ומדגיש שב זמננו בני

חו
ש

 
ום
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 פרדיגמטי, למקרה זמננו בני חוקרים בידי האקפרסיס הפך בו, הטמון
מה הייצוג? מעשה של פירושו מה בכלל: הייצוג בעיות שלל את המדגים

בעקבות מתבדרות תכונות אלו מציאות"? ו״לייצג "לייצג" אומרת זאתבהרחבה עתה להבין יש לה
הייצוג סוגי שני שבין היחס מה האמנותית? היצירה את כמאפיינות כךמילולי כ"ייצוג עתה נתפס ס

במיוחד לציון ראוי באקפוסיס.  

"אקפרסיס ווב, רוח של מאמרה  

Webb, "Ekphrasis :"עתיק 

Ancient and Modem", pp.

 בין החוקרת מבחינה שבו ,7-18

 והמודוני העתיק בעולם אקפרסיס

 האקפרסטי שהז׳אנו קובעת ואף

 זמנה בני חוקרים מדברים שעליו

 כן כמו מורונית; המצאה הוא

 Becker, The Shield of ואו

Achilles.

 התמציתי הפוק ואו בעבוית,

 השיו והמוחב: "השיו והבהיר

 שמעון של בספוו האקפרסטי"

 לשתה, מזוין )מזשיו: זנדבנק

 -225 עמ' ,2002 כתר, יוושלים:

 בעזרת היטב, ממחיש הפרק (.238

 של נזיבו את קונקוטיות, דוגמאות

 השאלות ואת האקפוסטי השיר

מעורו. שהוא

Webb, "Ekphrasis .3 

Ancient and Modern", pp.

1-1%

במיוחד ראו כן על .4:  

W. ل. T. Mitchell (ed.). 
The Language of Images, 

Chicago: University of 

;Chicago Press, 1980 

w. J. T. Mitchell (ed.), 
Iconology: Image, Text, 

Ideology, Chicago and 

London: University of 

;Chicago Press, 1986 

w. J. T. Mitchell, (cd.). 

Picture Theory: Essays 

on Verbal and Visual 
Representation, Chicago 

and London: University of 
 Chicago Press, 1994. מיטשל

הבולטים החוקרים אחו הוא  

הויון תחומי את בהווגה שהוחיב  

בין־ תאוויה לפיתוח מאקפוסים  

אחרות דוגמאות כוללת. אמנותית  

הוא האקפרסיס שבו דיון, של
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 בין־אמנותית חשיבה לפיתוח כלי

אצל: הקורא ימצא יותו, רחבה

Giant F. Scott, The 

Sculpted Wod: Keats, 

Ekphiasis, and the Visual 

Arts, Hanovei and London: 

Univeisity Piess of New
;England, 1994 

Stephen Bann, The 

Tiue Vine: On Visual 
Repiesentation and 

the Western Tiadition, 
Cambiidge: Cambiidge 

.Univeisity Piess, 1989 

John Diyden, "A Paiallel .5 

of Poetiy and Painting",
w. p. Kei (ed.) Essays of 

John Diyden, New Yoik: 
Russell and Russell, 1961,

pp. 115-153 

Hentyk Maikiewicz, .6 

"Ut Pictuia Poesis... A 

Histoiy of the Topos and 

the Pioblem”, NewLiterary 
History 18 (1987), p. 537

 בדוך המקובל כזה, נרטיב על .7

 ראו: בתחום, החוקרים על כלל

 ואמנות ספחת הולצמן, אבנר

 תל- מושג(, )סז־ות פלסטית

 וקון המאוחד הקיבוץ אביב:

 ,1997 לאמנויות, ובינוביץ יהושע

 כאן ימצא הקווא .32-12 עמ'

 של ההיסטוויה את המסכם ויון

 האחיות" "האמנויות בין היחסים

 הספד ותמציתי. יעיל בהיו, באופן

 שמעוניין למי מצוין מבוא מהווה

 היחסים של ההיסטוריה את להכיר

 של המסוות ואת האמנויות בין

r1־Ut Pictuia P0esis. באנגלית 

 המוחיבים רבים ספוים עוו קיימים

 ביבליוגופית ושימה היויעה. את

 המתעניין הקווא ימצא ולוונטית

הולצמן. של בספוו

 הונסנסי המושג כמו "משהו .8

ושל Ut Pictuia Poesis של

 הפיזי הייצוג של - האקפרסכוי בשיר רמות כשתי המופיעים השונים,
 הייצוג ושל תמונה, או פסל מגן, כגון אמנותי אובייקט של והמרחבי
 תמונה? כזייצג שיר כיצד אמנותי־ספוותי? אובייקט של הזמני המילולי

 האם הייצוג? מעשה של הייצוג במלאכת אותו משרתות טכניקות אלו
 מה ממנה? להשתחרר דווקא מבקש הוא האם לתמונה, משועבד הוא

לזה? ביחס זה הללו הייצוג מעשי שני של מעמדם

 בשירה משופעת אינה העברית התרבות כאן, עליהן אעמוד שלא סיבות בשל
 הדברים ”כאלה. לשירים כולו המוקדש בספו שכן כל לא אקפרסטית,

 של ספרו את ור1כאכ הפותח "הנפילה", אחד, לשיר אפוא יוקדשו הבאים
הזה. הסוג מן שירים של מחרוזת שהוא ספר ומסכה, פסל ריבנר

הנפילה

 קשקי־שמים שאגאל אצל
 ת٩?ה קלהבות כנפיו פל.٩נ הוא

הועיל. ללא גבו מעל סוקרות
מרחם. שמוט עבר קמו הוא

קהת־ות ק^יזו
 קיעף ؟ויו, הוקך חולף, הכיל

 העק־ה קל הללו, הננסים
 הפחד המחזה, לקראת שהתאספה

ריק, שטח בתוך תיר٩ה
 ؟קוים ללדת, בוקעות נשים שלוחות. זרועות

 ענן קמו עצוקים קקר - קקחוק קתים
 להרף־עין שעוד חקו וקקקים

מקר, מזל מעל, שם
קפיקיתו. קקבוך תועים

 קאן קקקל. ؟קל קקה ליא
 קעלה קןרקו־ה עוד זעיקה רגל רק

קטנים. גלים שטופה קקר שהשמה קעוו
קקקתו. עסוק ך:ג

؟קה. נוקעת קדולים בקקו־ק״ם
משמים. קקקלא קעץ קקיט לים, ?בו .יויעה,

 להקזתמט ؟ין קי בקרישו, מקק״ך ؟קר
היום. ומטוחת אדמה של מעצבונה
י קי? ؟יקווס?

٠2קווקה. ה؟שקה נוקה. קקר הקקש

 משמי־שמים שאגאל "^^ל
 שלמי ועיל״.גבו’?בולליאה

 "באיז מפרש: ואינו מתאר
 כ "הוא הנופל: על פרטים

 מיהי אפוא? הנפילה מהי
 ככה "לא השני: בבית גם

 הרגי שייכת למי ؟^ה".
 מישהו על לדבר המשורר

 אחוים؛אלהה שמות שני
 הנפי של תיאור הוא כולו
 ולמקם פנים לדמות לתת

 או האמנות? בתולדות דיו
איקו של הנפילה הכותרת

 הכות זמננו בני משוררים
 קונקרטי אמנות ליצירות

 "שעמ האמנות יצירות אל
 פיט איקרוס', של ׳נפילתו

 השיר, התייחס שאליהם
 מו הם שבה העיר שם את

 בצי׳ השירים את המלוות
 וו השיר בין מתקיים יחס
 ا ומהו התמונה? את כלל

 אותו? שהולידה האמנות
 )דמיון של - ביניהם יש

 שונות(? ייצוג דרכי )בין
 ומבי עמו להתמודד מנסה

 עופ יחס באיזה לצרכיו?
למעשה במילים( מתאר

 I שאלות הן אלה שאלות
 את מזמינה הספר בסוף

 I הבחירה עצם למעשה,
 ا כזאת: נה1הזכ כשלעצמה

 ה ברכל, של איקווס של
 וי לשוב בקלות יכול הוא
 מתח המופיע כיתוב כמו

 ה מיקומן. ואת התמונות
 ואל השונות הערים אל

בעק הקורא את שולחת

؛٠٠



 הפיזי הייצוג של - קפרסטי
 הייצוג ושל תמונה, או פסל
 תמונה? מייצג שיר כיצד תי?
 האם הייצוג? מעשה של צוג

 מה ממנה? להשתחור 'ווקא
לזה? ס

 בשירה משופעת אינה העברית
 הדברים כאלה." לשירים 'לו

 של ספרו את כאמור הפותח
הזה. הסוג מן שירים

 אחים לדת,
וענן

 ؟על סומרות כהות/ כלהבות כנפיו נופל הוא משמי־שמים/ שאגאל "؟؟ל
 "הנפילה" מסביר: אינו המשורר "הוא"? זה מי מי? של גבו הועיל". ^לא ?בו

 ומוסיף המשורר אומר חו^ף", ؟כיל מהירות/ "באיזו מפרש: ואינו מתאר
 בשמו. נוקב אינו אבל מרחם", ^מוט קבר >ןמו "הוא הנופל: על פרטים

 בעינן נותרות הללו השאלות הנופלת? הדמות מיהי אפוא? הנפילה כזהי
 מץדקךת עוד ה٦ןעי רגל רק כאן/ ברכל. אצל ככה "לא השני: בבית גם

 מוסיף האחרונה שלפני השורה עד הזאת? הרגל שייכת למי ؟ק^ה".
 המשורר מציין זאת, לעומת בשם. לכנותו בלי מישהו על לדבר המשורר

 השיר ברכל(. )שאגאל, הציירים שמות כמובן הם אלה אחרים: שמות שני
 אמורים הללו ברכל". ו״אצל שאגאל" "אצל הנפילה של תיאור הוא כולו
 בקיא אינו הקורא אם מה אבל הסיטואציה. את ולמקם פנים לדמות לתת

 את הנושאים הציורים עיניו לנגד עומדים אין אם האמנות? בתולדות דיו
איקחס? של הנפילה הכותרת
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 כלל בדרך מתייחסים אקפרסטיים, שירים הכותבים זמננו בני משוררים
 ספרו בסוף הקורא את מפנה ריבנר טוביה קונקרטיות. אמנות ליצירות

 שאגאל: "מארק אל ומסכה, פסל שירי ברקע" "שעמדו האמנות יצירות אל
 הציורים את הקורא זיהה לא אם כנ״ל". ברכל: פיטר איקרוס', של 'נפילתו

 גם כלל ובדרך שמותיהם את הספר בסוף ימצא השיר, התייחס שאליהם
 אקפרסטיים שירים של אנתולוגיות ישנן מוצגים. הם שבה העיר שם את

 איזה היא: המתעוררת השאלה היצירות." בצילומי השירים את המלוות
 להכיר בלי השיר את לקרוא אפשר האם והציור? השיר בין מתקיים יחס
 ביצירת התלות מבחינת השיר של מעמדו אפוא ומהו התמונה? את כלל

 יחסים אלו התמונה? את מתאר רק השיר האם אותו? שהולידה האמנות
 מאבק של מייצגים(? אובייקטים שניהם )בהיות דמיון של - ביניהם יש

 שהשיר כמקור התמונה על לחשוב יש האם שונות(? ייצוג דרכי )בין
 מעבד שהמשורר לשיר גלם כחומר או לייצגו, ומבקש עמו להתמודד מנסה

 שהוא )התמונה המשורר של הייצוג מעשה עומד יחס באיזה לצרכיו?
במוזאון(? התלויה )התמונה הצייר של הייצוג למעשה במילים( מתאר

התמונות רשימת אקפרסטית. שירה המאפיינות שאלות הן אלה שאלות ז
לתמונות. השירים בין השוואה לערוך הקורא את מזמינה הספו בסוף קטנים•

 היא מפורסמים, ציירים של מוכרות, בתמונות הבחירה עצם למעשה,
הנפילה יותר ועוד שאגאל, של ס11איק של הנפילה כזאת: הזמנה כשלעצמה

אותן זוכר אינו ואם מכיר, שהקורא תמונות הן ברכל, של איקווס של ٠ משמים• א
הספר, בסוף הרשימה שלהן. בהעתקים ולהתבונן לשוב בקלות יכול הוא זתמט

של שמן את מפרטת אמנות, בספר לתמונות מתחת המופיע כיתוב כמו ם•
 מסע הספו, מגבולות החורג מסע על מעידה היא מיקומן. ואת התמונות

היא בהן. הנמצאות המסוימות האמנות יצירות ואל השונות הערים אל ‘2-
לראות אותו ומעודדת כזה למסע המשורר בעקבות הקורא את שולחת

 עמנו נמצא האחיות האמנויות

 התובות של וההיסטוויה תמיו,

 המאבק של הסיפוו בחלקה היא

 הסימן בין לשליטה הממושן

 הלשוני" והסימן הפיקטוויאלי

(Mitchell, עמי לעיל, 4 הערה 

 למיטשל ש״ב[(. ]בתרגומי, 43

 זמננו, בני אחוים ולחוקרים

 מייצג האקפרסים" של "סיפווו

זאת. תרבותית היסטוויה

 Krieger Wagner, המחבוים .9
Mitchell, Heffernan, Scott

 מגדיוים לעיל( 4ו־ 2 )העוות

 אלה במילים האקפוסים את כולם

להן. בוומות או

 לסינג, אפרים גונזהולו .10

 הצית גבולי על או לאוקואון,

 לעניינים העוות־אגב עם והשיו:

 העתיקה האמנות תולזות של שונים

 דוד מגרמנית: טעמים(, )סדרת

 פועלים ספרית תל-אביב: ארן,

,1983 המאוחו, והקיבוץ

 תעשה "לא האלוהי הציווי .11

 ביסוד הוא תמונה" וכל פסל לן

 הספרות של יחסה על זה. עניין

 ואו: הפלסטית, לאמנות העבוית

 - מחשבת מלאכת הולצמן, אבנר

 העבוית הספוות האומה: תחיית

 חיפה הפלסטית, האמנות לנוכח

 של הספרים הוצאת ותל־אביב:

 וזמווה־ביתן, חיפה אוניברסיטת

1999.
 "הנפילה", ויבנר, טוביה .12

 הקיבוץ תל־אביב: ומסכה, פסל

.5 עמ' ,1982 המאוחו,

 האנתולוגיה את למשל ואו .13

 Dannie and היפה^ס

Voices in the غخم١جة .ةةجا١ا 

Gallery, London: The Tate 

1986 ,Gallery. שיקולים בשל 

 לזכויות )הנוגעים כלכליים

 הן זה מסוג אנתולוגיות יוצרים(

יחסי. באופן נויו ובו

<01



לה
פי

הנ
׳

 
 של

ס׳
קוו

א׳

 יצירת והציור: השיר בין ולהשוות האחיות" "האמנויות בין הקשר את
 ליצירת בעולם, ממשי לאובייקט כלשהי בדרך מתייחסת המילולית האמנות
 אינו הקורא אם מסוימת. בעיר מסוים במוזאון התלויה חזותית אמנות

 בעקבות אמנותי למסע לצאת יכול הוא הזאת, האמנות יצירת את מכיר
בספר. הקריאה כדי תוך בספר, הקריאה

 ייחום בובו הספקות על .14

 בין היחס ועל לבוסל הציוו

 קטנה שלו, שנייה לגרסה הציוו

ואו: פוטים, במספו ושונה יותר

Ethan Matt Kavaler, Pieter 

Bruege؛: Parables of Order 

and Enterprise, Cambridge: 

Cambridge University
.Press, 1999, pp. 58-60

 ומתוארים בתים לשני מחולק מסכה,1 פסל את הפותח השיר "הנפילה",
 שאגאל של ציורו את המשורר מתאר הראשון בבית ציווים: שני בו

 בעל ברכל, של ציורו את השני ובבית ו(975 )משנת איקחס של הנפילה
 לשניים השיר חלוקת ”(.1555-1554 השנים מן הנואה )ככל שם אותו

 הפותחת בשורה מציין המשורר הציורים: שני בין ברור הבדל מבדילה
 בית כל יוצר כך ציורו. את לתאו פונה כך ואחר הצייר שם את בית כל

 הקורא של עינו המתוארת. התמונה למרחב אנלוגית מרחבית מסגרת
 הדף חלל לבית: מבית עובר שהוא בשעה לתמונה מתמונה עוברת כמו

 שכל מאחר השונות. התמונות תלויות שעליו כקיר מטפורי באופן מתפקד
 שירים הם שתיים( או אחת חריגה )למעט ומסכה פסל בספר השירים

 שהספר מתברר ופסלים, תמונות המתארים שירים כלומר אקפרסטיים,
 פסל של הכוטפורי בחלל כמוזאון: עצמו את ומציג מסכה עוטה כולו

 תלויה שעליו לבן קיר הוא עמוד וכל פסל, או תמונה, הוא שיר כל ומסכה,
 בהתאכוה בתים לשני הפותח השיר חלוקת פסל. ניצב שכנגדו או תמונה

 בין אנלוגיה השלם: בספר השליט העיקרון את מטרימה הציורים לשני
 ציור; הוא בית כל הראשון: בשיר הפלסבוית. למסגרת השירית המסגות

 קבר(. מצבת פסל, )תמונה, אמנותי אובייקט הוא שיר כל השלם: בספר
 בין הקרבה את מחזקת היא אחד מצד הכיוונים: בשני פועלת זאת אנלוגיה
 לכאווה, הקרבה בשל מדגישה, דווקא היא אחר מצד אך והשיר, התמונה

שונים. ייצוג אופני בין ההבדל את

 כאחד. ונורחביים מושגיים גבולות לקורא מעניק שירית, כמסגרת הבית,
 כורחבית, מבחינה תמונה: של כמסגרת מטפורי באופן מתפקדת הבית מסגות

 זאת העמוד: במרחב חזותית מסגרת שאגאל של הציור לתיאור מעניק הבית
 חומרית מרחבית מסגרת רוחו בעיני לראות הקורא של ליכולתו תורמת

 והמתרחש הלשונית ברמה הפועל אחר, במהלך כרוך זה מהלך ציור. של
 הבית מושגיים־תמטיים: מיצוי או השלמה שעיקרו מהלך הקריאה, בעת

 בעל תיאור גמר, לידי כלשהו מהלך המביא תיאור הקווא לפני פורש
 תהליך שאגאל. של לתמונה ספציפי באופן הקשור מהלך וסיום, פתיחה

 מתחבר והוא הבית, בסיום ברור גבול של מושג אפוא מספק הקריאה
 אמנם זה מהלך הדף. על עיניו לנגד רואה שהקורא החזותי הגבול למושג

 אחד בית רק הוא שאגאל של התמונה תיאור שהרי לגמרי, שלם אינו
 אחדות לבית וברורה. חדה היא בו המתרחשת "הסגירה" אן השלם, בשיר

הלקוחים מרכיבים על הנשענת שאגאל", "אצל איקרוס נפילת תמטית,

 I תיאוו כגון התמונה, מתוך
 ^קחךיק"( )"בתוך הבדיוני

 שהתאספה"( העירה )"כל
 ٠ העמוד, במרחב הבית של

 1ו> החמישית השורה שמן

 מעשהו מתחזק כזה באופן
 ה) של רוחו בעיני שאגאל,
 הפלסטי למסגרת השירית

 בתג מתמקד השיר רבים:
קונקרט אמנות יצירת של

 בתה מתחיל שהקורא עם
 אב מוגבל הראשון הבית

 ז פורץ הציור, מן מתבדל
 מקבל הקורא לצרכיו. בה

 צופה ובעצם צופה, אלא
 התיא הקורא. על להשפיע

 הנכון הראשוני במובן רק
 העצ בחירה, הכולל מכוון
 בשו כבר התמונה. לנוכח

 מטם לגובה הפיזי הנפילה
 השמים )"שמי לאלוהים
 וו לציור תמטית פרשנות

 "שמי במילים תיאורו לבין
 למימוש זוכה האל לשוני.

 הנפילו של אחת פרשנות
 להג אפשר כן ועל האדם,

 התיאוו כאמור, זאת, עם
הע ב״שמי שמשכנו וכו׳(

 נוכח־נעז אפוא הוא האל
 המיל؛ אמנות של השירה,
 מטפווי צירופים מצרפת

 מאט יותר אינטלקטואלית
 משו) הלשוניים, לסימנים

 פרדיננדדהכ הבלשן זאת
 ישוו הוא כלומר אקוסטי,

 הווו את דווקא מציין אני
 הסימבולי המשורר דברי

ה עם מתיישבות שאינן
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 יצירת והציור: השיר בין 'ות
 ליצירת בעולם, ממשי ،ובייקט

 אינו הקורא אם מסוימת. )יו
בעקבות אמנותי למסע יצאת

 ומתוארים בתים לשני חולק
 שאגאל של ציורו את שורר

 בעל ברכל, של ציורו את שני
 לשניים השיר חלוקת (."15!

 הפותחת בשווה מציין שורר
 בית כל יוצר כך ציורו. את "

 הקורא של עינו המתוארת.
 הדף חלל לבית: מבית עובר

 שכל מאחר השונות. ;תמונות
 שירים הם שתיים( או *חת

 שהספר מתברר ופסלים, :ות
 פסל של המטפורי בחלל 'ן:
 תלויה שעליו לבן קיר הוא 'ד

 בהתאמה בתים לשני זפותח
 בין אנלוגיה השלם: בספר ٢

 ציור; הוא בית כל הראשון:
קבר(. מצבת פסל, )תמונה,

 בין הקרבה את מחזקת היא ר
לכאורה, הקרבה בשל 'גישה,

 כאחד. ומרחביים מושגיים ז
מרחבית, מבחינה תמונה: של

 זאת העמוד; במרחב חזותית :
 חומרית מרחבית מסגרת חו

 והמתרחש הלשונית )ברמה
 הבית מושגיים־תמטיים: נוי

 בעל תיאור גמר, לידי שהו
 תהליך שאגאל. של לתמונה
 מתחבר והוא הבית, בסיום

 אמנם זה מהלך הדף. על 'ניו
 אחו בית רק הוא שאגאל

 אחדות לבית וברורה. חדה ح
הלקוחים מרכיבים על ענת

 המרחב תיאור קהות"(, כלהבות יו3 )" הדמות תיאור כגון התמונה, מתוך
 באירוע המשתתפות הנוספות הדמויות ותיאור _ריק"( ^סח )"בתוך הבדיוני

 החזותית המסגרת מצטרפת כאמור, לאלה, שהתאספה"(. העירה )"כל
 משום גם התמטית־לשונית באחדות שנקשות העמוד, במרחב הבית של

 אחד. משפט הוא הבית (14 )שורה סיומו ועד החמישית השורה שמן
 של הציור היא הלא ספציפית, תמונה של הייצוג מעשה מתחזק כזה באופן

 המסגרת בין האנלוגיה כלומר זה, מתכון הקורא. של רוחו בעיני שאגאל,
 מודרניים אקפרסטיים לשירים בסיס הוא הפלסטית, למסגרת השירית

 שונים פרטים מתאר הוא מסוימת, אחת בתמונה מתמקד השיר ובים:
קונקרטית. אמנות יצירת של

 והציוו. השיר בין הניגוד מתחדד הקריאה, בתהליך מתחיל שהקורא עם
 זה תיאור אך שאגאל, של ציורו לתיאור אמנם מוגבל הראשון הבית

 ומשתמש שונות מבחינות התמונה גבולות את פורץ הציור, מן מתבדל
 שאינו המשורר, של מפיו התמונה תיאור את מקבל הקורא לצרכיו. בה

 המבקש אמן עצמו הוא שהוי אינכורס": "בעל צופה ובעצם צופה, אלא
 ולא כפרשנות, מתברר לכאורה האובייקטיבי התיאור הקורא. על להשפיע

 תהליך של במובן אלא תיווך, מעשה כל לגבי הנכון הראשוני במובן רק
 התיאור את כשבוחנים ברור זה דבר והטיה. העצמה בחירה, הכולל מכוון
 גובה את הופך ריבנר השיר, של הראשונה בשורה כבר התמונה. לנוכח

 כמובן, הרומז, שמים" "שמי הביטוי על־ידי מטפורי לגובה הפיזי הנפילה
 המעניק זה, שינוי ו(. ט, נחמיה צבאם", וכל השמים )"שמי לאלוהים
 המצויר הפיזי האובייקט בין ההבדל את והמדגיש לציור תמטית פרשנות

 אידאי רצף בעקבותיו הגורר מושג הוא שמים", "שמי במילים תיאורו לבין
 שכן שמו, של ישיר ציון אין בשיר: מבריק לשוני למימוש זוכה האל לשוני.

 לחיי הנוגע בכל לפחות האל, של היעדרו היא הנפילה של אחת פרשנות
 גרדא. פיזי כתיאור שמים" "שמי התיאור את להבין אפשר כן ועל האדם,

 המתעלם המסתתר, )הנעדר, לאל מרמז הפיזי התיאור כאמור, זאת, עם
השמים". ב״שמי שמשכנו וכו׳(

תר
ש

 
ום
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 מאפייני של תוצו הוא זה מעמדו להפך(. )או נוכח־נעדר אפוא הוא האל
 שאיננו, מה את מביעה הנעדר, את שמנכיחה המילה, אמנות של השירה,
 אמנות היא שירה האם מיוחד. מעמד בעלי מטפוריים צירופים מצרפת

 מלכתחילה? מופשטים שחומריה משום הציור מאמנות יותר אינטלקטואלית
 שניסח כמו סימן, - חומריות לא מהויות שהם משום הלשוניים, לסימנים

 ואימז' אידאה בין השרירותי החיבור הוא י5סוסיר, דה פרדיננד הבלשן זאת
 "ורד" אומר כשאני מכליל: אופי יש - מנטלית ישות הוא כלומר אקוסטי,

 על )פרפראזה הקונקרטיים הןרים מכל הנעדר הוורד את דווקא מציין אני
 תכונות יש שללשון נראה מאלרמה(. סטפן הסימבוליסט המשורו דברי

"ורד" המילה קונקרטי: תיאור לתאר האפשרות עם מתיישבות שאינן

 קורס סוסיר, דה פרדיננד ٠15

 מצרפתית: כללית, בבלשנות

 וסלינג, תל־אביב: להב, אבנר
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 הקונקרטי לוורד אותה להתאים לנסות כדי אידאה. סוג, מושג, מציינת
 אורך, צבע, )גודל, איוכים ועוד עוד לה להוסיף עלי לתאר, רוצה שאני
 בין ההבדל יישאר כמדומה, תמיד, וכוי(. וכו' חלקים בין יחסים עובי,

 אותו הופכים המכחול ומשיחות שהצבעים מצויר, ואפילו קונקרטי, ורד
 הלשוני שהסימן ערב מי כן: על יתר "ורד". הכללי הסימן לבין - לקונקרטי

 המסמן בין הקשר בו? המשתמשים הדוברים מן אחד כל אצל זהה "ורד"
 שום אין שרירותיים: סימנים מערכת היא השפה שרירותי, הוא והמסומן

 לוורד - אותה המסמן האקוסטי האימז' לבין האידאה בין הכרחי קשר
 כך נקרא שהוורד העובדה חוחית. המידה, באותה לקרוא, היה אפשר

 אינו "ורד" הסימן בשפה. המשתמשים בין הסכמה של תוצר פשוט היא
 דרך שום אין גם ובאמת הממשי, הוורד של לאיכות דמיון שום עמו נושא
 הדרך בסימן. השונים המשתמשים בדמיונם" "רואים בדיוק מה לדעת
 האישית: בהתנסותם הסתם, מן תלויה, הסימן את מתרגמים הם שבה

 צהובים? ורדים דווקא שראה וזה מעולם? ורד ראה שלא זה מדמיין מה
 על־פי לזה זה כזצטרפים השפה של השרירותיים הסימנים זה, לכל נוסף

 לוגיות יחסים למערכות הקונקרבוי את ומשעבדים שמוסיפים כללים
 תחביר ודקדוק? תחביר יש לציור גם האם ותחביר(. דקדוק )על־פי
 המכחול ומשיחות הצבעים של לקונקרטיות לכאורה מנוגדים ודקדוק

 הוא למסומן הכזסמן בין הקשר שכאן נדמה המתבונן: בעין הנקלטים
 בין הבדל אפוא יש האם וצורות. צבעים בין הדמיון הוא ושיסודו איקוני,
 באיכויות דמיון קיים )שבבסיסם "טבעיים" לסינזנים שרירותיים סימנים

בציור. המתבוננים כל אותו יראו כך - אדום ורד מצויר אם ותכונות(?

 האפשר ככל תימנע המילה, אמנות כלומר ששירה, כן אם מוטב אולי
 הצבעים שגם ייתכן ההבדלים, אף על אולי, או לסינג? שחשב כפי מתיאורים,
 נוצרות האם מושגי? אידאי רצף אחריהם גוררים הציור, חומרי והצורות,

 מסוימים ובצבעים בצורות השימוש בעקבות גם מושגיות אסוציאציות
 אינו כמדומה, שאגאל, של ציורו מסוים? מילים באוצר הבחירה בגלל

 הגוף וצורת הכמעט־ניצבות הכנפיים למרות הנפילה" "גובה את מדגיש
 אינה והאדמה ממעל גבוה נפרשים אינם שכזי־השמים נפילה: על המעידים

 מרחק לייצג כדי בפרספקטיבות, המשחק את אבל למבוה. רחוקה־רחוקה
 המדגישים ובקומפוזיציה בצבעים משחק כאן מחליף ראליסטיים, וגודל

 שבין חום־אדמדם, חשוף, שטח כנגד התמונה במרכז הנופלת הדמות את
 בגלל מוזרה: שמש מופיעה התמונה בשמאל הכהים. האנשים גושי שני

 הקווים ובגלל עיגולה, את החוצים ומשולשים ישרים בקווים השימוש
 המתבונן שונות. סמליות אסוציאציות יוצרת היא אותה, המקיפים העגולים

שתבניתם פרופורציות ליכזוד רישומי של ארוכה במסורת אולי ייזכר בה

 יחג של כמערכת האדם גוף
 ואש, של וישום יגלה אכן
 המקיפי המעגל קווי בין אל

 המתבו של בדעתו התעורר
 1הט על הגדול לעיגול ביחס

 הכו׳ את המקיפים הלוויין
 אפי כמובן, המראה. לעורר
 ש הסמלית התבנית הציור.

 התוכן במסגרת הסמלית
 י היא עשיר. אסוציאטיבי

 הנו? ישו של ראשו סביב
 ו עם המשורר של בראשו
 לאו אצל שוב )ראו הרחם

 להתק יכול הוא שאגאל":
או המותיר מרחם" ^ומוט

 הציו שגם כן אם מתברר
 ה קורה האם אבל צורותיו.

 משו! או סימנים של לשפה
 הצייר ביקע התמונה של

 מתחתי, החשופה החרבה
 בש שמקורו רעיוני עולם
 לדמות וניתן ברור, באופן
 החום־אדמז הצבע הנופל.

 של העליון גופו פלג את
 הקורא,؛ אפוא כוסיק כאן,

 נחר כן אם גורלו איקרוס.
 היו על בה-בעת מרמז גם

 מגב את לפרוץ דרכו זאת
 בקו המוטמעות לשוניות
 ונדנ כא( יד, שמות המים",
 נקשו שאגאל( של היהודי"

 בזכו הקורא אצל היא גם
 יחד, גם וצורנית רעיונית

 הא לתמונה: רחב תמטי
פניו; את עתה מסתיר
בפלא מתבוננים אלוהי,

 התיטוובי האום דה־וינצ׳י לאונרדו של הכזפורסם לציורו בדומה עשויה
 על עיגול( של במרכזו לצדדים ופרועות כפולות ורגליו שידיו אדם )הכוציג

את לתאר אפשר כיצד בכתביו שהמחיש ויטרוביוס, הרומאי האדריכל שם

 ה שונים מובנים מקבלת
 בו כמובן התלויה חשיפה
לג לדעתו, זרות, ושאינן



 הקונקרטי לוווד אותה נאים
 אורך, צבע, )גודל, איוכים 'ד

 בין ההבדל יישאר כמדומה,
 אותו הופכים המכחול ־ויחות

 הלשוני שהסימן ערב מי כן: ל
 המסמן בין הקשר בו? :משים

 שום אין שרירותיים: סימנים
 לוורד - אותה המסמן וסטי

 כך נקוא שהוורד העובדה .
 אינו "ורד" הסימן בשפה. ים

 דרך שום אין גם ובאמת משי,
 הדרך בסימן. השונים משים
 האישית: בהתנסותם זסתם,
 צהובים? ורדים דווקא ;וראה

 על־פי לזה זה מצטרפים ופה
 לוגיות יחסים למערכות טי
 תחביר ודקדוק? ונחביר יש

 המכחול ומשיחות הצבעים
 הוא למסומן המסמן בין ור

 בין הבדל אפוא יש האם 'ות.
 באיכויות דמיון קיים כסיסם

בציור. המתבוננים כל אותו

 האפשר ככל תימנע זמילה,
 הצבעים שגם ייתכן זהבדלים,

 נוצרות האם מושגי? ׳אידאי
 מסוימים ובצבעים בצורות

 אינו כמדומה, שאגאל, של
 הגוף וצורת תכמעט־ניצבות

 אינה והאדמה ממעל גבוה ים
 מרחק לייצג כדי טפקטיבות,

 הכזדגישים ובקומפוזיציה ם
 שבין חום־אדמדם, חשוף, ז

 בגלל מוזרה: שמש מופיעה
 הקווים ובגלל עיגולה, את
 המתבונן שונות. סמליות יות

 שתבניתם פרופורציות מוד١
 הוויטו־וב' האזם דה־וינצ׳י י

 על עיגול( של במרכזו :דדים
את לתאר אפשר כיצד :תביו

 שאגאל של בציור נוסף מבט ומידות. גדלים יחסי של כמערכת האדם גוף
 והתגלגל במרכז ממקומו נדחק כמו שזה אלא ראש, של רישום יגלה אכן
 אסוציאטיבי שרצף לאחר כעת, השמש: את המקיפים המעגל קווי בין אל

 קטן עיגול לשמש, ביחס מוצג שהראש ברור המתבונן, של בדעתו התעורר
 מכוכבי אחד כמו אולי השמש; את שמקיפה הטבעת על הגדול לעיגול ביחס

 שיכול אחרת ייצוגית תבנית על־פי הגדול הכוכב את המקיפים הלוויין
 לנושא מתקשרת שהיא מאחר עולה זאת אפשרות כמובן, המראה. לעורר
 הצורה של הראשוני הזיהוי היא )שמש השמש של הסמלית התבנית הציור.

 מרחב מאפשרת מציגה( שהתמונה הראליסטי התוכן במסגרת הסמלית
 ההילה עיגולי של למסורת גם להתקשר יכולה היא עשיר. אסוציאטיבי

 מטפורי, באופן התקשרה, שאולי כפי או, הנוצרי, ישו של ראשו סביב
 בתוך העובר שנושאם אנטומיים לימוד רישומי עם המשורר של בואשו
 "אצל גם שונות. פנים איקרוס לובש כך לאונרדו(. אצל שוב )ראו הרחם

 להיות יכול הוא ישו, של הנפילה עם להתקשו יכול הוא שאגאל":
ריק. כרחם השמש עיגול את המותיר מרחם" ^מוט

 בעזרת לכושל אידאיות, אסוציאציות מעורר הציור שגם כן אם מתבור
 והצבעים הצורות את מתרגמים שאנו משום הדבר קורה האם אבל צורותיו.

 התחתון בחלקה בלשון? אותם מכושיגים שאנו כושום או סימנים של לשפה
 אל נופל שאיקרוס כך לשניים האנשים ים את הצייר ביקע התכוונה של

 אל צורנית תבנית מתרגם למשל, זה, ניסוח מתחתיו: החשופה החרבה
 התמונה את מחלקים הצבע גושי הכתובה. בשפה שמקורו רעיוני עולם
 את לקבל כדי שנפער כהה לים העיירה אנשי את לדמות וניתן בווו, באופן
 המעטר האדמדם לצבע מתקשר החרבה של החום־אדמדם הצבע הנופל.

 גם ייעודו: אל הנופל את "מקרב" וכך איקרוס של העליון גופו פלג את
 את להטביע החרבה, על ולכסות לשוב הים צפוי הקורא, אפוא מסיק כאן,

 אך מעופו, באמצע איקרוס את מקפיא הציור נחרץ. כן אם גורלו איקרוס.
 ישיר: באופן להביע יכול אינו הוא שאותו העתיד על בה־בעת מרמז גם

 אסוציאציות ה؟שך. חסר הכורחבי המדיום מגבלות את לפרוץ דרכו זאת
 ויבקעו לחרבה הים את )"וישם מלכתחילה בקורא המוטמעות לשוניות
 "עולמו עם היכרות מתוך )אולי מתאימות לו ונדמות כא( יד, שמות המים",
 שהוטמעה - מרחבית צורנית תבנית עם כאן נקשרות שאגאל( של היהודי"

 מורכבת, תבנית כן אם נוצרה שונים. ציורים בזכות הקורא אצל היא גם
 הקשר שמעניקה וציוריות, לשוניות פנים בעלת יחד, גם וצורנית רעיונית

 במדבר ישראל בני למען המים את שביקע האל לתמונה: רחב תמטי
 עולם מאותו מאוד עד הרחוקים העיירה בני פניו: את עתה מסתיר
 הנפילה ן؟י^תו". במבוך "ת)עים כמוהו המוזר, בפלא מתבוננים אלוהי,

 בציור, חושף שהקורא אסוציאציות על הנשענים שונים מובנים מקבלת
 הציור על להשליך יכול שהוא הסמליות בהשלכות כמובן התלויה חשיפה
כפי באמנות, המציאות ייצוג הציור. של לעולמו לדעתו, זרות, ושאינן
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 גומברין א״ה של ספוו כל .16

 הפסיכולוגיה ואשליה: אמנות

 )מאנגלית: התמונתי הייצוג של

 (,1988 כתר, יוושלים: לוי, ופנה
 על וה. טיעון לבסס למעשה מנסה

 מנחם ואו: עווו, שהספו הפולמוס

 היש אסתטית: "אשליה בוינקו,

 אמנות על גומבדין של לתורתו

 פילוסופיות?", השלכות אשלייתית

 גבול על מאמויס ספוות: חווי

 הספוות ותוות הפילוסופיה

 מאגנס, יוושלים: והאמנות,

 שמביע הדעה .34-3 עט' ,2000

 של לכוונתו ביחס ברינקו שם

 מצוו שאני הדעה היא גומברין

כאן. בה

 היצג סוגי של במסגרת נעשה שייראה, ככל טבעי גומבריך, א״ה שטען
 אסוציאציות על הנשענת אמנות היא הציור אמנות גם ’קונבנציונליים.؛

 לא האם כן: על יתר שלה. הייצוג במסורת שנרקמו ומושגיות אידאיות
מילולית? צורה בעצם היא שאידאה לומר ניתן

 שהקורא והשוני הדמיון בין התנועה מן ניזון והציור השיר בין המתח
 ראשונה שתופסת הנופלת, הדמות הנאתו. את שמעצים מה ביניהם, מוצא

 לשורה בשיו נדחקת וגודלה, מיקומה בגלל בתמונה הצופה של מבטו את
 לאיקרוס, הבכורה שהענקת מסתבר שמי־השמים. לה קודכןים השנייה:

 של לטיבה מנוגדת התמונה(, במוכז )מיקומו בציור למעשה שקורה כפי
 דחיקת הוא הנפילה של פירושה שהוי המשורר: אותה שתופס כפי הנפילה
 הנושא כמובן היא איקרוס נפילת זאת, עם הבכורה. מן המרכז, מן הנופל

 השיר שמציג הפתרון במרכזו. להיות חייבת היא זאת ומבחינה השיר, של
 מתחתם, אחריהם, הנופל ודחיקת שם־השמים הקדמת )א( כפול: הוא
 לעומת השמים, של שעצמתם להעיר, יש זה בעניין בו. התמקדות אז ורק

 גם אלא המקראית, האלוזיה מן רק לא נובעת האדם, של המשני מקומו
 "שמי־שמים" ההכפלה עליה: והשתלטותם השורה פני על מהתפרשותם

 אחרי הפסיחה, שאגאל. הצייר של בשמו השי״ן אל לאחוו מתפרשת
 הנופל של הדחיקה מטה, הנפילה את אפוא מכזחישה "משמי־שמים",
 שלפני השורה עד שם חסר איקווס נותר בשיר )ב( משמי־השמים;

 משום לשוני כמעשה השירי המעשה של לטבעו מנוגד הדבר האחרונה.
 סוף־סוף נוקב כשהמשורר כן, על יתר בשם. קריאה של מעשה הלשון היות
 והרועה, הדייג האיכר, של העמדה את כמדומה מקבל הוא איקרוס, בשם
 כמו המשורר בכך לנפילתו. אדישים והם איקרוס על מעודם שמעו שלא

 "^יקר)ס? אותה: מציע שהוא בה־בשעה התשובה של תוקפה על מעוער
 את הקורא זיהה אם מציע. עצמו שהוא התשובה על המשורר מלגלג ?זי?"

 לעמדה האירונית הנימה את נזקשר הוא תכניה, את נזכיר והוא התמונה
 את המסיימות בשורות התיאור מן עולה שאכן כפי בציווו, ברכל שמציג
 משמים", כבפלא ؟עץ ؟؟יט לים, גבו "ונעה, תו",؟1؟ך עסוק ג٩" השיר:
 הוא־הוא שאיקרוס, בשעה נוהג כמנהגו עולם - בחרישו״ ממשיך ״^؟ר

 האירונית הנימה את מקשו שהקורא אף ייתכן טובע. משמים", "הפלא
 הפרשנות את רבה במידה שקיבע מפורסם, אחר, לשיר אלא לציור רק לא

 של לשירו גם אלא לציור רק לא כאן מתייחס ריבנר של שירו לציור: הזאת
 ״Musee des Beaux ששמו 1939 משנת ידוע שיר הציור, על אודן ו״ה

"Arts כפי האקפרסטית. במסורת ביותר המפורסמים השיוים אחד והוא 
 היא תמונה לאותה המוקדשים שונים שירים בין ההשוואה להלן, שאראה

 ואת היצירה של השונים פניה את ומאירה כזאלפת אחת ובעונה בעת
 בשירו מדגיש אודן אכן, אותה. המתארים המשוררים של השונות פניהם

 הנוחה ההתעלמות ואת הטובע איקרוס של גורלו כלפי האדישות את
זיהה אם גם אך ריבנר. אצל מחודש לעיצוב שזוכה נושא האסון, מן

 ואף: התמונה, את הקורא
 ا השיר לו שהציג השאלה

 ה לובשת הנופל?(, )מיהו
 "ההוא' של זהותו תעלומת

 המשורו אך ובמקום, בזמן
 "ההוא" את לסמן היטיב

 שיחע מוטב התשובה, של
 שת' את הקווא זיהה אם

 הנפ השלישית, את אפילו
נ גם אך באחרות התלויה

 נדה "הנופל", או איקרוס,
 דחיקתו גם היא ודחיקתו

 כמיי־ כלומר בכלל, לאדם
 הע במרכז. אותו להעמיד

 לקור ורומז שמו את ממנו
 ויותו אחת מנפילה יותר

 אל מתייחס מצדו הציוו
 מ פותח השיר איקרוס.

 כאן־שהאקפרם׳ מדובר
 מעוו אחר, מצד השם של

 > מתברר איקרוס? בעצם
 השיר הסימון. אקט של

 צרכי את המשרת באופן
 "איקרוס המסומן מצביע
אח איקרוס אחת, נפילה

 ה פתיחת אל כן אם חזרנו
 הנפיל )ומהי הנופל מיהו

 איקו זה האומנם בשיר?
 יוצו שהשיר או התמונה

 מתברו הציור מול השיר
 פרשנוו רק אינו כתיאור
 )לנג חדשה זהות יצירת

 פרג שלל מבין יתאר מה
 * לתאר כדי האפשרויות

 פ1 הפנימי עולמו על־פי
 הל* וכן לצרכיו, מארגן

 I לליא גבו ؟על ר)ת؟١״ס
על מעלה היא מקרית.
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 היצג סוגי של במסגרת עשה
 אסוציאציות על הנשענת נות

 לא האם כן: על יתר שלה. וג
ית?٦

 שהקורא והשוני הדמיון בין
 ראשונה שתופסת הנופלת, ות

 לשורה בשיר נדחקת וגודלה,
 לאיקווס, הבכורה שהענקת
 של לטיבה מנוגדת התמונה(,

 דחיקת הוא הנפילה של ירושה
 הנושא כמובן היא איקרוס 'ת

 השיר שמציג הפתרון :מרכזו.
 מתחתם, אחריהם, הנופל ]ת

 לעומת השמים, של ־ועצמתם
 גם אלא המקראית, האלוזיה

 "שמי־שמים" ההכפלה עליה:
 אחרי הפסיחה, שאגאל. ייר

 הנופל של הדחיקה מטה, ה
 שלפני השורה עד שם זסר

 משום לשוני כמעשה השירי
 סוף־סוף נוקב כשהמשורר כן,
 והרועה, הדייג האיכר, של 'ה

 כמו המשורר בכך לנפילתו. ז
 "^יקרוס? אותה: מציע ־והוא

 את הקורא זיהה אם מציע. )ו
 לעמדה האירונית הנימה את

 את הכזסיימות בשורות יאור
משמים", כבפלא בעץ מביט

 הוא־הוא שאיקרוס, בשעה :
 האירונית הנימה את מקשר

 הפרשנות את במיזהרבה :ע
 של לשירו גם אלא לציור רק

 "Musee des Beaux ישמו
 כפי האקפרסטית. במסוות ־

 היא תמונה לאותה זוקדשים
 ואת היצירה של השונים ה
 בשירו מדגיש אודן אכן, ה.٢

 הנוחה ההתעלמות ואת כע
זיהה אם גם אך ריבנו. צל

 רקע על התמונה על אודן של בשירו נזכר אם ואף התמונה, את הקורא
 הראשונה השורה מן החל בעקיפין ריבנר של השיר לו שהציג השאלה

 את לפתור רוצה הקורא נוסף. רובד האירוניה לובשת ,הנופל?( )מיהו
 רחוק "איקרוס", לאחד, הנפילה ייחוס על-ידי "ההוא" של זהותו תעלומת

 אם גם התמונות, את זיהה אם שגם לו וומז המשורר אך ובמקום, בזמן
 פשרה על שנית שיחשוב מוטב איקרוס, בשם "ההוא" את לסמן היכויב

 גם מייצג. הוא מי ואת השם של משמעו על שיחשוב מוטב התשובה, של
 ואולי ברכל", "^ל ^וא^אל", "^ל הנפילות, שתי את הקורא זיהה אם

 אחרת, נפילה עתה לו מתבררת אודן, אצל הנפילה השלישית, את אפילו
ריבנר. אצל הנפילה מהן: נבדלת גם אך באחרות התלויה

 המוכז, עדיין שהוא למרות המרכז מן אפוא נדחק "הנופל", או איקרוס,
 כייצוג איקרוס את מבין הלה אם הקורא, של דחיקתו גם היא ודחיקתו

 שבחר המשורר את הסתם, מן וגם, אותו גם כמייצג כלומר בכלל, לאדם
 נוטל השנייה, השורה אל איקרוס את דוחף השיר במרכז. אותו להעמיד

 מסתתרת "הנפילה" המסומן מאחורי כי השיר לקורא ורומז שמו את ממנו
 אבל הציור, אל מתייחס השיו אחת. מדמות ויותר אחת מנפילה יותר

 של המיתוס אל מילולית, אחרת, אמנות יצירת אל מתייחס מצדו הציור
 נפילה איזו על הנופל, מיהו - מרומזת בשאלה פותח השיר איקרוס.

 וההשמטה אחד, מצד הייצוגים ריבוי מעצים: שהאקפרסיס - כאן מדובו
 מיהו אלא הנופל, מיהו השאלה את רק לא מעוררים אחר, מצד השם של

 באופיו היתר, בין תלויה, ושהיא נזילה שהזהות מתברר איקרוס? בעצם
 אמנם עצמה, האקפרסטית השאלה את מציג השיו הסימון. אקט של

 מה על הסימון. שאלת היא הזהות שאלת צרכיו: את המשרת באופן
 לפנינו האם איקרוס?" של "הנפילה מה ועל "איקרוס?" המסומן מצביע
אחד? מסומן אחד, איקרוס אחת, נפילה

 השאלה השאלות: שתי הצטלבו שעתה אלא הדיון, פתיחת אל כן אם חזרנו
 המיוצג מיהו האקפרסטית: כשאלה התבררה הנפילה( )ומהי הנופל מיהו

 זאת האומנם ברכל(? של )או שאגאל של איקרוס זה האומנם בשיר?
 את לבחון שמתחילים ברגע אחרת? "תמונה" יוצר שהשיר או התמונה

 שנדמה מה מורכב. השניים בין היחס כמה עד מתברר הציור מול השיר
 של חדשה, משמעות יצירת של מהלך אלא פרשנות, רק אינו כתיאור
 בוחר המשורר עצמו(. לאיקרוס איקרוס, )לנפילת חדשה זהות יצירת

 שלל מתוך מסוימת מילה בורר הוא התמונה, פרטי שלל מבין יתאר מה
 בציור הפרטים את מדמה הוא עיניו, שרואות את לתאר כדי האפשרויות

 שהוא בסדר הקורא בפני הציור פרטי את ופורש הפנימי עולמו על־פי
 השם( )חסר איקרוס של כנפיו ריבנר, לפי הלאה. וכן לצרכיו, מארגן

 שאינה וברור טעונה, מילה היא סומרות הועיל". ללא גבו מעל "סו؟רות
מביניהן שהבולטת שונות, אסוציאציות הדעת על מעלה היא מקרית.
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 האם מפחד. שאדם לציין סמרו" "שערותיו אומרים אנו פחד. של היא
 פניו שמבע לקבוע קשה בתמונה? איקרוס של בדמותו פחד מזהים אנו

 מתבונן שאני מכיוון וכןענייז: מוזו משהו קורה כעת אבל פחד, מבטא
 לי נדמה סומרות", "כנפיו ריבנר של ביטויו את שקואתי לאחר בתמונה

 אכן הכנף ולאורך הדמות של ימין מצד האדומות המכחול שמשיחות
 מצד הבוערת. הכנף של הלהבות את סתם מציינות ואינן פחד מביעות

 עלי ששם השיר, כמו שלא ממש, של פנים תווי מולי מעמיד הציור אחד,
איקרוס(. של פניו את מלתאר נמנע השיר שלפנינו )בכזקרה פנים לדמיין

 עקיף באופן עולים בשיר הנעדרים הפנים שתווי רק לא שני, מצד אבל
 הכנפיים שתיאור בגלל וסינקדוכי( מטונימי )באופן הקורא של בדעתו
 הפנים את מחדש "צובעים׳' בשיר הנעדרים שהתווים אלא פחד, על מעיד

 והפנים סומרות לי נראות הבוערות הכנפיים פתאום בציור: המצוירות
זמננו, בני חוקרים של לטענתם דוגמה היא זאת אחרונה נקודה מפוחדות.

מעורב: תמיד הוא מדיום וכל בבידוד פועל אינו אמנותי מדיום ששום
 של הצפנים משתלבים בשיר, הקריאה או בציור, ההתבוננות בשעת
 הפרשני בשיח קווה שאכן )כפי הצופה של בראשו והטקסטואלי החזותי

 האוזן - להבחנה המסורתיות "הקכוגוריות כאן(: נתונים אנו שבמהלכו
 קיום מול בזמן קיום טבעיים, סימנים מול שרירותיים סימנים העין, מול

כתכונות ולא האמנויות, מן אחת כל בתוך להתקיים עשויות - וכו' במרחב
'’ביניהן". המבדילות אקסקלוסיביות עמ' לעיל, 7 העוה הולצמן, .17

מורגשת: לא כמעט נוספת, בדרך פועלת סומרות" "כנפיו המטפורה
 ההחלפה סומרות", "שערותיו האסוציאציה על מבוססת שהיא מכיוון

 האנושיות חיק אל איקרוס את משיבה אדם של לשערותיו כנפיים בין
 הנזיתוס על־פי שאמנם הכנפיים, - המלאכי ההקשר מן אותו לנתק בלי

 בין משילוב נובע הדבר מלאכית. איכות לאיקרוס מעניקות נוצות, עשויות
"שמי־השמים" של הקונוטציה האנושי, שכזו של ההשמטה גוומים: כמה

 קובע כן )ועל מניח זה ניסוח "כנפיו": הלשוני והניסוח נופל הוא שכזהם
"רגליו" בנוסח לגוף, אינהרנטי כאיבר הכנפיים את הקורא( של בדעתו

 עשויות הן ממה להזכיר ובלי ערעור ללא השני(, בבית שנאמר )כפי
 שוכח הקורא הקריאה, בשעת אחד, לרגע הגוף. אל מחוברות הן וכיצד

 דמות את כהלכה מיקם לא עדיין אם בייחוד הללו, הנוספים הפרטים את
 מציין אינו השיר שמה(. היעדר )בשל קשוחה נרטיבית במסגרת הנופל

 האפשרויות את שמרחיבות עקיפות בדרכים ופועל הנופל של זהותו את
 מעולם הנוצרית, או המיתית, לנפילה מתקשרים "הנפילה", "הנופל", לגביה:
؟סמור, הדעת על מעלה "סומרות" המילה האנושי. אל הכזלאכי הטוהר
 הקריאה הצלוב. ישו של לדמותו ומתקשרת במסמרים, חיבור כלומר
 )ביחס לעיל שהוזכרו החזותיות הקונוטציות את לחיים מעוררת בשיר

 בפרספקטיבה הציור את לראות הקורא את ומעודדת השמש( לעיגול
ערטילאית דמות בציור מרחפת שמאל, בצד הנופל, איקרוס מעל חדשה.

 בע לחלוטין כמעט הנמזגת
 ו שמציע מה על בהסתמך

העול אל הארץ, אל האדם

 של בתיאור מדובר כאשר
 לרקנו הופך התיאור עצמו,

 והשיר הציור בין במיוחד.
 מ׳ סומרות כהות/ כלהבות
 המהלך את כהות( כלהבות
 עצז על המצהירה לשונית
 מתקבלת נראית שדווקא

 נ אכן הכנפיים בה: הנרמז
 צורתן מבחינת הן בוערות
 וז בהיר הכוללת הצבעים

 הלשוני במתח ביטוי לידי
 כולו השורה על אחורה,
 עומז כנפיו( )נופל, החוזר

 בהמש תחבירית. מבחינה
 לאי והמנוגדים המנותקים

 ע והלהבה הכהה הכנף בין
 מז כלל, שבדרך מילים בין

 ולו כנפיים מזה: זה שלהן
 תבניתו לצייר יכול הציור

 אחרו דרך להן. משותפת
ר< וכבר המטפורה, כמובן

 סומרות".! "כנפיו בביטוי
 ככוו מבצע, שהוא המהלך
שבונה העולם אל הדעת

 שנ כפי דבר, של בסופו
 איק אם מתוכננת: הטיה

 שקו להתפלא אין מרחם",
 ؟؟חוק" ؟؟ים אחרים/

 שלם. חיים כמהלך בשיר
 מחיי השיו אך הנפילה,
 הפעולוו כל את מתאר

 ״؛ "כוךעות", ״קולוחות",
 לנפי מעניק הקריאה רצף
 לאוק בספוו לסינג זאת

מ השירה ואילו במרחב,
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 האם מפחד. שאדם לציין ו"
 פניו שמבע לקבוע קשה נה?

 מתבונן שאני מכיוון :)עניין:
 לי נדמה סומרות", "כנפיו נר
 אכן הכנף ולאורך הדמות ל

 מצד הבוערת. הכנף של כות
 עלי ששם השיו, כמו שלא ג,

 איקרוס(. של פניו את :לתאר
 עקיף באופן עולים בשיר 'ים

 הכנפיים שתיאור בגלל וכי(٠
 הפנים את מחדש "צובעים" ר
 והפנים סומרות לי נראות ת

 זמננו, בני שלחוקרים טענתם
 מעורב: תמיד הוא מדיום כל

 של הצפנים משתלבים שיר,
 הפרשני בשיח קורה שאכן :פי

 האוזן - להבחנה המסורתיות
 קיום מול בזמן קיום טבעיים,

כתכונות ולא :חתמןהאמנויות,

 מורגשת: לא כמעט "נוספת,
 ההחלפה סומרות", "שערותיו

 האנושיות חיק אל איקרוס מ
 המיתוס על־פי שאמנם גפיים,

 בין משילוב נובע הדבר ולאכית.
 "שמי־השמים" עול הקונוטציה

 קובע כן )ועל מניח זה ؛ניסוח
 "רגליו" בנוסח לגוף, מהרנטי

 עשויות הן ממה להזכיר בלי
 שוכח הקורא הקריאה, בשעת

 דמות את כהלכה מיקם לא יין
 מציין אינו השיר שמה(. ^וו

 האפשרויות את עומרחיבות מ
 מעולם הנוצרית, או זהמיתית,

 ؟סמור, הדעת על מעלה ות"
 הקריאה הצלוב. ישו עול תו

 )ביחס ׳ותיותעוהוזכרולעיל
 בפרספקטיבה הציור את ות

ערטילאית דמות בציור חפת

 הצופה שחשב כפי דידלוס, זה אין אולי בשמים: לחלוטין כמעט הנמזגת
 אחיו בנפילת הרואה מלאך זה אולי המיתוס? שמציע מה על בהסתמך

האנושי? העולם אל הארץ, אל האדם

 משל אמנות יצירת ליצור שמטרתו משורר, של בתיאור מדובר כאשר
 מתוחכם באופן שמתפקדת מורכבת לשונית לרקמה הופך התיאור עצמו,

 "כנפיו במשפט גומלין. יחסי מערכת מתפתחת והשיר הציור בין במיוחד.
 )כנפיו הגלוי הדימוי מעמעם הועיל" ללא גבו ؟על סו؟רות כהות/ כלהבות
 פיגורה שהוא הדימוי, סומרות(. )כנפיו המטפורי המהלך את כהות( כלהבות
 חזותית פרשנות מציע המדמה(, )כף בגלוי עצמה על המצהירה לשונית
 האוקסימורון למרות לציור, ביחס הזעת על מתקבלת נראית שדווקא

 כלהבות נראות שהן כך מצוירות גם אבל כהות, אכן הכנפיים בה: הנרמז
 מערכת מבחינת הן שסביבן, המכחול ומשיחות צוותן מבחינת הן בוערות
 באה הזאת הציורית המורכבות וקר. חם וכהה, בהיר הכוללת הצבעים

 לדימוי, מעבר אל למעשה, שמתפוש, הלשוני־מצלולי במתח בינווי לידי
 המצלול קהות". כלהבות כנפיו נו؟ל. "הוא כולה: השורה על אחורה,
 הנופל תנועת את העוצרת הנקודה, עם במתח עומד כנפיו( )נופל, החוזר

 האלמנטים את החוזר המצלול קושו השורה בהמשך תחבירית. מבחינה
 להפריד קשה שבו לציור בדומה אולי אחת, לאיכות והמנוגדים המנותקים

 ולמזג לחבר ריבנר של דרכו זאת ממנה. שצומחת והלהבה הכהה הכנף בין
 המסומנים את מנתקות מזו, זו נבדלות שהן משום כלל, שבדרך מילים בין

 בעוד שונים, איברים שני תמיד בלשון יהיו ולהבות כנפיים מזה: זה שלהן
 שהיא כיוון שתיהן את שתסמן אחת, צורה אחת, תבנית לצייר יכול הציור

 היא בו־זמנית דברים מספר לסמן השיר של אחרת דרך להן. משותפת
 שמתערבבות האסוציאציות מספר את לעיל ואינו וכבר המבופורה, כמובן

 על בגלוי המצהיר מבנה אינה שהמטפורה מאחר סומרות". "כנפיו בביטוי
 בהיסח מתגנבות השונות האסוציאציות הדימוי, כמו מבצע, שהוא המהלך
יותר. עוד חזק ביניהן והמיזוג השיר שבונה העולם אל הדעת

 יוצרות והבךרות הבחירות לראות, אפשר שכבר כפי דבר, של בסופו
 '؟מוט עבר "קמו לריבנר נראה שאגאל של איקרוס אם מתוכננת: הטיה

 ללדת, כוךעות "]מ[؛؟ים עבורו מורכב העיירה שקהל להתפלא אין ؟.ך؟ם",
 מתבררת שאגאל" "אצל איקרוס של הנפילה - ק" n ؟ ؟؟ים אחרים/

 תהליך באמצע הנופל איקווס את הקפיא הציור שלם. חיים כמהלך בשיר
 שהמשורר למרות בהכרח. הזה התהליך את מחייה השיר אך הנפילה,

 ך","הו؟ "חוקף", רות","סו؟ )"נו؟ל", בהווה הפעולות כל את מתאר
 "תועים"(, "؟כסים", "עצו؟ים", מעחוק", "؟؟ים "כוןעות", "؟לוחות",

 שניסח כפי ציור, מתמשך. הווה של זמני ממד לנפילה מעניק הקריאה רצף
 סימנים שהם ובצורות בצבעים משתמש לאוקואון, בספרו לסינג זאת

עוקבים הגויים סימנים שהם בצלילים משתמשת השירה ואילו במרחב,
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 יכולים ואלה שאלה ומדגישים חוזרים זמננו בני חוקרים אבל ١٠בזמן. עמ׳ לעיל, 10 העוה לסינג, .18
האמנויות בין עקרוני הבדל אין לדעתם כאחת. האמנויות בשתי לשמש ؛.01

 לתאר הזורם השיר יכול כיצד אבל והמרחב. הזמן של לקטגוריות ביחס
לקרוא, הקורא שמתחיל מרגע בזמן? מתקיימת כשהלשון סימולטני דבר

 כלהבות כנפיו ל.?١"נ איקרוס בזמן: אירועים כרצף חיים לובשת הנפילה
 נשים שלוחות, זרועות ]...[ ^ןיר הופך חולף, הכיל ]...[ סומרות כהות/

למטה, מלמעלה הקווא את מוליכות הקצרות השורות ללךת". כוךעות
 הצייר שתפס - הקפוא הרגע בהפיכת אבל במרחב, הנפילה לתנועת כחיקוי

 לכדי שמתארכת בזמן, מתמשכת לחוויה - הנפילה תהליך את לסמן כדי
 כלפי העמוד של העליון מחלקו השורות: עם נע הקורא שלמים. חיים
 התמונה אל הראשונה מהתמונה השני, הבית אל הראשון מהבית מטה,

מעלה/ מזדקרת עוד זעירה רגל "_רק המים: אל "]מ[שמי־שמים" השנייה,
קלובים". ?לים שטופה כבר שהשמה ؟עוד

 רגע התופס שאגאל של הציור תיאור לזו, זו התמונות שתי הצמדת על־ידי
 סיום את התופס ברכל של הציור תיאור כך ואחר עצמה, הנפילה מתוך

 תחושת את מעצים המשורר במים, שוקעת כבר הדמות כאשר הנפילה
 לזמן מתורגם הוא זמני, באופן נחווה בשיר המרחב אבל במרחב. הנפילה
 חיים משך זמנית": ל״נפילה הופכת המרחבית והנפילה הקריאה, בשעת
הראשון, הבית וכבר עצמה, בלשון טבוע הנפילה מסלול נגזר. שדינו

 הרגע את והופך הציור גבולות את פורץ שאגאל, של ציורו את המתאר
 משהו של ייצוג הוא האקפרסיס כן, אם זה, במובן זמני. לרצף הקפוא
 כאשר גם וצורות. צבעים של מסכה לובש שהוא למרות קיים שאינו

שונה, מסוג אובייקט חדש, דבר יוצר הוא הציור את מתאר" "רק המשורו
 שהוא החזותי האובייקט בקיום מותנה אינו שקיומו חדשות, תכונות בעל

 אלא אינו במילים וייצוג מציאות, "מחקה" אינה הלשון ממנו. מושפע
 דווקא זה לעניין דוגמה הוא הראשון הבית חדש. מסדר מציאות יצירת
 הכול את ומתאר הציור של בתכונותיו כאן דבק המשורר שלכאורה כזשום
 של הלינארי הממד בגלל אך בציור, הזמן הקפאת את "מחקה" הוא בהווה.
 נצחי הווה אחת ובעונה בעת מתאר הבית וזורם. זמני ההווה גם הלשון

 אירוע היא ריבנר אצל הנפילה בזמן. מתמשך כיוון, בעל רציף, ותהליך
 אינו השיר מצביע שעליו המסומן שאצלו שאגאל", "אצל כמו לא זנוני,

שלה. אשלייתי ייצוג זהו המצוירת: הנפילה

 הקריאה תהליך והשיר: הציור בין הבדל כאן מצאנו זאת שבכל אפוא נדמה
 האצור הזמן את הקורא מפעיל הקריאה בשעת בזמן. הקיימת נפילה יוצר

 המשורר מדגיש אחד מצד אם המת. לאיקרוס חיים ונותן הלשוני בממד
מרחבי, מילולי כאובייקט השיר של קיומו את השיר חלוקת באמצעות

 הזמני הממד את מבליט הוא הנתון, המרחב גבולות בתוך האחר, הצד מן
הם הבית גבולות אחד, מצד הדוממים. הציור לחומרי מעניקה שהלשון

 ا של גורלו הציור: גבולות
 שמיו בין לנצח קפוא הוא

 ח כבר הגורל חיים: עדיין
 הג בטרם השעיה מעניקה
 הזג את עוצר הוא מראש,

 איקרוס קורא, שהקורא
 ל כדי המשפט את וקוטע
 ו הטור אבל ؟יקף". ^ןיר,

 הנב קצב את מאט דווקא
 ש" מתבור משך, פירושו

 כאיקו הקורא, משתנים.
 המו לקראת שהתאספה

 ^וים שלוחות, עןת١"ןר
 שיו חיים זמן משך, הוא

 הנפילו את ומתאר מוסיף
1הד ייתכן כיצד משך. לה

 ח? אינו שהזמן מסתבר
 ה؛ שיש מתברר אחרות,

 במו והמוחב. הלשון בין
 תנועו אין הציור במרחב
 ל אן הציור) את כביכול

 I צבעים של טבעי, סימן
 לשו כהיצג אלא קיימים

 וצו צבעים של ייצוג זהו
 א' האונטולוגי שמעמדה

 מרחב של יצירה על-ידי
 האם אבל מייצג. שהוא

 אמנוו כל של תכונה זאת
 ה' מן השיר נבדל מדוע

כ׳ השעיה ליצור ביכולת

 מתכוו אנו בהשעיה אם
 מת אינו הפלסטי החיקוי
 ליצור מסוגלת הזמנית

 ת המימטית שההשעיה
 ומת הדמות" את מנציח
שהנ! רגע באותו קפוא

 הזמן בין הפרדה על הן
ההתרחש מוחב הציור:

סח



 יכולים ואלה שאלה "גישים
 האמנויות בין עקרוני הבדל

 לתאר הזורם השיר יכול יצר
 לקרוא, הקורא שמתחיל רגע

 כלהבות כנפיו "תקל. ؛יקרוס
 ^ים שלוחות, זרועות ]...[
 למטה, מלמעלה הקורא את

 הצייר הקפוא-שתפס הרגע
 לכדי שמתארכת בזמן, )שכת

 כלפי העמוד של העליון קו‘
 התמונה אל הראשונה :מונה

מעלה/ מזדקרת עוד זעירה’

 רגע התופס שאגאל של !ציור
 סיום את התופס ברכל של

 תחושת את מעצים :משורר
 לזמן מתווגם הוא זמני, ופן٤

 חיים משך זמנית": ל"נפילה
 הראשון, הבית וכבר וצמה,
 הרגע את והופך הציור 'לות

 משהו של ייצוג הוא ؛רסיס
 כאשר גם וצורות. צבעים ا

 שונה, מסוג אובייקט "חדש,
 שהוא החזותי האובייקט ום١

 אלא אינו במילים וייצוג ־נ,
 דווקא זה לעניין דוגמה זוא

 הכול את ומתאר הציור ושל
 של הלינארי הממד בגלל אך
 נצחי הווה אחת ובעונה עת

 אירוע היא ריבנר אצל ؛ילה
אינו השיר מצביע שעליו זן

 הקריאה תהליך והשיר: 'ציור
 האצור הזמן את הקורא עיל

 המשורר מדגיש אחד מצד ז
 מרחבי, מילולי כאובייקט ר

 הזמני הממד את מבליט זוא
הם הבית גבולות אחד, )צד

 לארץ, הגיע בטרם עוד מת הוא חתום, איקרוס של גורלו הציור: גבולות
 יש אלה גבולות בתוך אחו, מצד אבל וארץ. שמים בין לנצח קפוא הוא

 השירית המציאות תם; לא עדיין הזמן אך חתום כבר הגורל חיים: עדיין
 הקבוע הגורל את מרחיק המשורר יסתיים. הכול בטרם השעיה מעניקה
 זמן כל הזמן: את מנכיח שהוא בשעה דווקא הזמן את עוצר הוא מראש,

 המשורר אומר ؟קירות" "באיזו ונופל. כזכזשיך איקרוס קורא, שהקורא
 הופך חולף, "؟כיל הנפילה, מהירות את להמחיש כדי המשפט את וקוטע
 חולף, הכול מהר כמה להסביר שאמור האחרון, הטור אבל ؟יעף". אויר,

 "ביעף" שגם מתברר יותר, ארוך המשפט הנפילה: קצב את מאט דווקא
 דברים שבמהלכו מתברר "הכול", מכיל ש״ביעף" מתברר משך, פירושו

 העת־ה/ "קל את ורואה מלמעלה מביט כאיקרוס, הקורא, משתנים.
 רואה הוא הפרטים, על כזתעכב מבכוו המחזה", קךאת۶ שהתאספה

 זה כל מצחוק": ؟؟ים ים/ n ללדת, כנרענת נשים שלוחות, "זרועות
 שהוא ככל הקץ את המרחיק השירי הטור שיוצר חיים זמן משך, הוא

 מעניק זאת עם אך הנפילה, את מקפיא השיר הנפילה. את ומתאר מוסיף
הדבר? ייתכן כיצד משך. לה

 במילים הנפילה. מתרחשת שבו המרחב על חל אינו שהזמן מסתבר
 בהפרדה כאן שמתבנואת ומרחב זמן בין הפרדה שיש מתברר אחרות,

 התמונה: של בלבד אשלייתי ייצוג לפנינו זה במובן והמרחב. הלשון בין
 מתאר השיר תנועה. יש השיר שבלשון בעוד תנועה אין הציור במרחב
 של תחפושת לובש הייצוג מסכה: זאת למעשה אך הציור, את כביכול

 אינם הללו אך שאגאל, של התמונה של וצורות, צבעים של טבעי, סימן
 ללשון. מחוץ חומרי מרחבי קיום להם אין לשוני, כהיצג אלא קיימים

 הציור, כזן נבדלת ישות של בריאה בלשון, וצורות צבעים של ייצוג זהו
 השעיה יוצר השיו הציור. של למעמדו זהה אינו האונטולוגי שמעמדה

 המקורי למרחב זהה שאינו מרחב ייצוגי, חדש, מרחב של יצירה על־ידי
 אין האם הציור? גם לעשות שמנסה מה זה אין האם אבל מייצג. שהוא

 מימזיס? של מעשה אריסטו, שטען כפי בהיותה, אמנות כל של תכונה זאת
 הציור מן השיר נבדל האומנם זה? בעניין הציור מן השיר נבדל מדוע

כזאת? השעיה ליצור ביכולת

 ומעשה המרחב אמנות הוא ציור ואם לזמן, מתכוונים אנו בהשעיה אם
 המילולית האמנות שרק להודות ניאלץ בזמן, מתרחש אינו הפלסטי החיקוי
 מדוע אבל לא. והציור המימטית ההשעיה את ליצור מסוגלת הזמנית

 "הציור אומרים: אנו בזמן? רק ביטוי לידי תבוא המימטית שההשעיה
 ואוץ, שמים בין לעד יישאר שאיקווס בכך ומתכוונים הדמות" את מנציח
 גם מבוססות אלה אמירות אבל התמונה. שהנציחה רגע באותו קפוא

 של ההפוכה, הפרספקטיבה מן הפעם והמרחב, הזמן בין הפרדה על הן
התמונה על עתה החל הזורם, הזמן מן מנותק ההתרחשות מרחב הציור:
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 הבדיוני המרחב על )ולא המכזשי בעולם כאובייקט קיומה מבחינת רק
 שבה מציאות אשלייתי, ייצוג לנו מציע מסתבר, הציור, גם בה(. המיוצג
 שבמקום אלא השעיה, מציע הציור גם הזמן; מן ומנותק מבודד המרחב

 אחר. מרחב אל "העתקה" יש כאן אחר, זמן אל המציאות מן "הפלגה"
 במרחב אבל הזמן, למכזד ביחס אותו בוחנים אם ודומם קפוא זה מרחב

עליה. חל אינו הזמן שכן לנצח חיה הזמות זה

 מזה זו נבדלים והציור שהשירה לסינג, של דעתו את מקבלים אנו אם גם
 מסתבר במרחב, אמנות הוא והשני בזמן אמנות היא שהראשונה משום

 לרשותו. העומדים באמצעים אחד כל מימטית, השעיה מציעים ששניהם
 ממד יש שלשיר נאמר קודם בזמן? כלל מתרחש אינו הציור האומנם אבל

 זמני? ממד כל אין לציור האם העמוד. על גופיים סימנים בהיותו מרחבי,
 בין האנלוגיה הדיון, את פתחנו שעמה האנלוגיה את שוב נבחן הבה

 החלוקה על־ידי השיר ארגון שיוצר הפלסטית למסגרת השירית המסגרת
 התמונה למרחב השירי המרחב בין ההקבלה לתמונות. בהתאמה לבתים

 את מדגישה היא השירים. של הטקסבוואלי, החומרי, הפן את מעצימה
 שהוא כאובייקט, קיומם אופן את כלומר השירים, של המרחבי הממד
 פני על במסגרת הנתונים כתובים סימנים מרחבי: גם אך מילולי אמנם
 אינו חזותי או מילולי ייצוג, כל אם הקורא. של עינו שסורקת לבן מרחב
 שונה אינה )השיר( מרחבי מילולי באובייקט קריאה אשלייתי, ייצוג אלא

 אפוא אפשר פסל. או ציור כגון אחר, מסוג מרחבי באובייקט מקריאה
 שבעקבות למעלה ראינו כבר והרי ולפסל. לציור גם כטקסט להתייחס

 זמן נדרש בציור שגם ראינו מחדש, הציוו את "קראנו" השיר קריאת
 קריאה אם תבניתו. את לעבד חלקיו, בכל להבחין פרטיו, את לבחון כדי

 ייצוגים המייצגים קודים, או סימנים, של ופענוח מוחבית סריקה פירושה
 ששתי לומו אפשר פועלים, הם שבתוכה השפה בגבולות מסוימים
 מהותי. הבדל ביניהן ואין מסכה, אשלייתי, ייצוג מייצגות כאחת האמנויות

 כלומר - המופעל שיר, כמו בדיוק טקסט, כעל ציור על לחשוב אפשר
 זה בעניין הבדל שיהיה מדוע בו. מביט שהצופה בשעה - בזמן המתרחש

 הקריאה, בשעת הקורא על־ידי מופעל השיר גם והלא והציור? השיר בין
דומם. )טקסט( אובייקט הוא כשלעצמו שהרי

 קונבנציוני ייצוג עקרונות
 חוקו שהעניקו התאורטית

 של בסופו מחזיקים שהם
 ו מערכת את רוב על־פי

 ב בינווי לידי שבאה היא
 מיג דווקא ולכן השירה"(,
 הו האמנויות. בין היחסים

 1ה> מתברו, כך שעל־פיו,

 המכפיג כתחבולה מתברר

 ייצוג סוג שבין ההבדלים
 אמנויוו ששניהם שקובע

 מתון ואם באומנות )אם
 אחריו ואילו בצורות, או

 הו את יוצרות כולן לעיל,
 ו אריסטו בצירופיהם".":

 האחיות' "האמנויות את

 אם גם החיקוי. באמצעי
לס' לכונן )שניסה והציור
 הנורט הגוסה על חוזרת

 ג על־פי ייצוג, האחיות".
 על גוברת הדומות שבה

 מו אני בציור מתבונן או
 אתו לראות מקובל פנים,

 )טקסטים״? ״רואים לא
 במערנ משמוע לתהליכי

 והמובהקת, הדומיננטית
 הבינה שהבלשנות לאחר

 הסי בין היחסים סימנים,
 חל להיות יכולה עצמה

 ר־ כלומר בכלל, סימנים
 הבלע 2١סוסיר(. דה בפי

שאר על אותה השליכה
 )כלומר 'מורכבת' אמנות בעצם היא אמנות "כל זמננו בני החוקרים רוב לדעת

 המשלב מעורב, מדיום הוא מדיום כל ואימאז'(; טקסט של שילוב עשויה
וקוגניטיביים חושיים וערוצי־ביטוי מוסכמות־מבע שונים, צפנים בתוכו

 "ייצוג אלא אינו ואקפרסיס ושיר, ציור בין עקרוני הבדל אין מגוונים"." עמ׳ לעיל, 7 הערה הולצמן, .19
כלומר ייצוג", של "ייצוג לפנינו עניין של בסופו חזותי". ייצוג של מילולי .30

 מהותיים לא להבדלים מצטמצמים הייצוג סוגי שני בין שההבדלים
 זה סימנים, מערכות אלא אינם וזה זה שביניהם; העקרונית לזהות ביחס

על־פי פועלים וזה זה טקסטים, היום, לומר שנהוג כפי אלא, אינם וזה

 د גם לדבר כן אם ניתן
 שחוקו כפי - שמבינים

 של ה"קריאה" בשעת
 צפנים, בזמן-מפענחת

 המתו. ברכל, של בציווו
 ומיד נוף של כללי רושם

ב משוטטת העין הציור.
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 הבדיוני המרחב על )ולא וי
 שבה מציאות אשלייתי, צוג

 שבמקום אלא השעיה, ؛ציע
 אחר. מרחב אל "העתקה"

 במרחב אבל הזמן, לממד ס
ה.

 מזה זו נבדלים והציור נוידה
 מסתבר במרחב, אמנות ؛וא

 לרשותו. העומדים אמצעים
 ממד יש שלשיר נאמר !ודם

 זמני? ממד כל אין לציור *ם
 בין האנלוגיה הדיון, את ו

 החלוקה על־ידי השיר ؛רגון
 התמונה למרחב השירי סב

 את מדגישה היא השירים.
 שהוא כאובייקט, קיומם ן

 פני על במסגרת הנתונים ١
 אינו חזותי או מילולי יצוג,

 שונה אינה )השיר( רחבי1נ
 אפוא אפשר פסל. או גיור

 שבעקבות למעלה ראינו ר
 זמן נדרש בציור שגם זינו
 קריאה אם תבניתו. את בד

 ייצוגים המייצגים קודים, ؛ו
 ששתי לומר אפשר :לים,

 מהותי. הבדל ביניהן ואין ז,
 כלומו - המופעל שיר, :זו

 זה בעניין הבדל שיהיה רוע
הקריאה, בשעת הקורא די

 )כלומר 'מורכבת׳ אמנות צם
 המשלב מעורב, מדיום זוא

 וקוגניטיביים חושיים ינווי
 "ייצוג אלא אינו גקפרסיס

 כלומר ייצוג", של "ייצוג :ו
 מהותיים לא להבדלים ז

 זה סימנים, מערכות אלא
על־פי פועלים וזה זה ים,

 וההעמקה ההתפתחות שלכזרות מתברר קונבנציונליים. ייצוג עקרונות
 נר^ה האקפרסטית, במסורת לדיון זמננו בני חוקרים שהעניקו התאורטית

 שליוותה עמדה אותה שמרנית, בעמדה עניין של בסופו כזחזיקים שהם
 זו עמדה האחיות". "האמנויות שבין היחסים מערכת את רוב על־פי

 כך הציור )"כמו Ut Pictura Poesis במימרה ביטוי לידי שבאה היא
 של המסורת את המציין למושג הפכה זאת מימרה דווקא ולכן השירה"(,

 עקרוני חשיבה דפוס ומציגים שבים אלה חוקרים האמנויות. בין היחסים
 הייצוג מעשה כאנלוגיה: פועל המימטי העיקרון כזתברר, כך שעל־פיו,

 הדומות. שכו؟ה לסדר השונות את ומווסתת המכפיפה כתחבולה מתברר
 העיקרון בפני מתבטלים אחר ייצוג לסוג אחד ייצוג סוג שבין ההבדלים

 הרבה דברים מחקים שיש "כשם מימטיות: אמנויות ששניהם שקובע
 בצבעים דמותם את שעורכים על־ידי שגרה( מתוך ואם באומנות )אם

 האמורות האוכזנויות כך הקול, באמצעות - אחרים ואילו בצורות, או
 או מהם, באחד או ובניגון, במלה במקצב, החיקוי את יוצרות כולן לעיל,

 הכורך מאחד, ככזושג המימזיס את שקובע הוא אריסטו בצירופיהם"."
 ההבדלים את המימזיס לעיקרון ומכפיף יחד האחיות" "האמנויות את

 השירה בין העקרוני ההבדל לביטול הסיבות אם גם החיקוי. באמצעי
 התוצאה היום, יותר ומעמיקות מורכבות הן לסינג( לכונן )שניסה והציור
 "האמנויות בין עקרונית זהות המוצאת הנורמטיבית, הגרסה על חוזרת

 אנלוגיה של סוג מכליל, עיקרון הוא זאת, גרסה על־פי ייצוג, האחיות".
 שיר קורא שאני בשעה דבר, של בסופו השונות. על גוברת הדומות שבה

 כל על כך, ביסודן. לזו זו זהות אופרציות מפעיל אני בציור מתבונן או
 אבל תמונות", "קוראים אנו ומדוע היום. הדברים את לראות מקובל פנים,

 ביותר הבסיסיים העקרונות שאת כזשום כנראה טקסטים"? "רואים לא
 הסימנים מערכת מעניקה השונות הסימנים במעוכות משמוע לתהליכי

 רק סוסיר, דה ציין שכבר כפי הלשון: קרי ביותר, והמובהקת הדומיננטית
 כמערכת השפה - שלה המחקר מושא את מחדש הבינה שהבלשנות לאחר

 שהיא התברר - הסינכרונית המערכת בתוך הסימנים בין היחסים סימנים,
 במערכות העוסקת יותר, עוד רחבה מתורה חלק להיות יכולה עצמה

 )סמיולוגיה הכללית הסימנים תורת נולדה אז רק כלומר בכלל, סימנים
 כך ואחר הסימנים תורת את אפוא ביססה הבלשנות 2סוסיר(.י דה בפי

התחומים. שאר על אותה השליכה

 בשעה השיר זמן על רק ולא התמונה" "זמן על גם לדבר כן אם ניתן
 כטקסט. התמונה את - היום מבינים רבים שחוקרים כפי - שמבינים

 הנמשך תהליך - הבד את העין סורקת הציור של ה״קריאה" בשעת
 המתבונן הצופה משמעות. ובונה אלמנטים מצרפת צפנים, מפענחת - בזמן

 ראשונית קליטה קולט השיר, של השני בבית המתואר בוכל, של בציורו
 של שונים בפרטים התמקדות מתחילה מכן לאחר ומיד נוף של כללי רושם

היחסים את מתרגם והקורא וצורות, כזשטחים בין משוטטת העין הציור.

 הפיוט, אמנות על אויסטו, .20

 והערות: מבוא והוסיף תוגם

 מחבוות תל־אביב: הק, מווכי

 לוין־אפשטין, א' והוצאת לספרות

.7 עמ' תשל״ב,

 לעיל, 15 העוה סוסיר, דה .21

.17-16עמ'
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 החריג )האדום מהצבעים מושפע הוא ותוכן. משמעות ליחסי המרחביים
 בחזית(, הבולט )האיכר ומיקומם האובייקטים מגודל האיכר(, בבגדי

 על־ידי הנוצות האלכסונית )התנועה הקומפוזיציה של הכללית ומהתבנית
 לקווים ביחס הגדול הים משטח של החוף קו לאורך הצועדת האיכו דמות

 מבוסס התמונה ארגון הסלעי(. החוף קו המשך ושל האופק של האחרים
 וקטן גדול ורקע, חזית ובהיר, כהה ושוליים, מרכז של יחסים מערכות על

 המשוטט מבטו משמעות. מבני ליצור כדי הקורא מפרש הללו את וכדומה;
 שוב לאיין ועליו מעיניו, נעלמו ראשון שבמבט שונים פרטים לו מגלה
 "אצל מגלה: המתמשכת שהתבוננותו הממצאים עם מסקנותיו את ושוב

 וכשהלה העין, מן בתחילה נעלם איקרוס, התמונה, נושא אפילו ברכל"
 הציור, בחזית החורש האיכר מוצב מדוע עצמו את שואל הקורא מתגלה,

 על־ מיוצג הזעיר איקרוס בעוד וצבע, מיקום גודל, מבחינת בולט באופן
 האם המתרחקת; והספינה הדייג בין התמונה, בשולי בלבד, רגליו יוי

 לצד האם העוכי? במישור הבדלים על מרמזים ובמיקום בגודל ההבדלים
 ואשר המים؟ מעל עדיין בולטת הכנפיים, אחת את רואה הצופה הרגליים

 ממנו מתעלם הוא שמא או איקרוס את וואה אינו הוא האומנם - לדיג
 ראשיתו הגוסאות, אחת לפי ציפור: ועליו שיח יש הדייג ליד במופגן?

 דידלוס, שקינא בקנאה - הציור בפנינו מציג סופו שאת - הסיפור של
 דידלוס הצעיר. אחיינו של האמנותי בכישרונו והארכיטקט, הממציא

העלם את הצילה אתנה אך האקרופוליס, מחומות אחיינו את השליך

 14 )העוה Kavalcr ואו .22
 שסיפווו המציין (60 עמ' לעיל,

 במאה מחוש סופו אוביויום של

 היסטווית מסגות ומציע 16ה־

 כגון ולפרטים התמונה למקורות

והאיכר. הוועה הוייג,

 אובידיוס שמדגיש כפי - שאינם העופות עם הנמנית לציפור אותו והפכה
 צוקים. על קינם את בונים ואינם במעופם מגביהים - הסיפור את המספר
 עצמו ומצא להימלט נאלץ דידלוס ואילו בציפור, התגלגל כן, אם האחיין,

 השליבו עבור בנה עצמו שהוא במבוך אותו שכלא מינוס, לחסדי נתון
 “ושעווה. נוצות בעזרת כציפור, בנו, איקרוס עם נמלט כידוע, וממנו,

 הסיפור של בסיומו טובע, הוא והנה עוף, והגביה נזהר לא שאיקרוס אלא
 הציפור, בדמות האחיין, זהו אפוא האם הצופה: בפני ברכל מביא שאותו
במקומו? טובע דידלוס, של בנו באיקרוס, המביט

 הסיפור את בצופה שיעוררו רמזים הציור בתוך שותל שברכל מתברר
 האחיין אם שונות: מבחינות המיתוס את מאיר הוא ובעזרתם השלם,

 המיתוס, של זו מגרסה להבין שאפשר כפי איקרוס, של כפילו אלא אינו
 ציפור ניצבת )איקרוס( וטבעה השמש אל שהגביהה הציפוו מול אז כי

הצופה מפרש - התמונה )האחיין(: וניצלה מקומה את היודעת צנועה

 החברתי המבנה של מרצון
 לטבוע: איקרוס את ושולח
 מו בציור ההתבוננות המים.

 זט לאורך פערים והשלמת
 הק משמעויות: של מערכת

קו למחויבות "אישור הוא

 הולמין "שיריים" מאפיינים
 בתמו ההתבוננות בשעת

 מנותקים אינם והציורית
 שתם ומכאן טקסט, שהיא
 בתמונה התבוננות מכנים

 מורכב השונות האמנויות
 למי מתייחסים ברכל, ושל

 כטק אמנם המופיע סיפור
 בתוך ל؟מה והופך שונים

 פועל שבתוכם ההקשרים
איי נפילת אל מתייחסים

 המו, לציור שאגאל של
٥)ב מתייחס כבר שאגאל

 נ רבים שטקסטים ברור
 שונות גרסאות יש עצמו

 ברמוו - הטקסטואליים
 נפילת؛ שהיצירה להוסיף
 השי של במסורת ביותר
 המסוים הציור על דווקא

 האקפרסטית(. במסורת
 משוו של לשירים ריבנר

 X) אוזן ו"ה של המשפיע
 זה שיו (.Arts,״ 1939

 ה< בשיריהם מתייחסים
לשירו: כלומר אודן, של

לס בנוגע

ך؛ענ٦צי של בנפשו פנימיים כוחות בין מאבק מייצגת - הסיפור בפרטי הבקיא
؟קרם את למימוש שני מצד נכסף אך קולקטיבי, לאתוס אחד מצד הקשור האדם,
שט שעה כזאת, פרשנות עליו. ומאיים החברתי האתוס מגבולות שחורג עצמי

בז؛ כיעד כלל את הולמת לציפור, העלם של המטמורפוזה את בחשבון שמביאה
ה לליךה להעמיד בוחר ברכל הקורא: בה שהבחין כפי הציור של האקספוזיציה

ש ילךים קבלה המסמלת תקופתית קונבנציה החורש, האיכר דמות את בחזית
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 החויג )האדום מהצבעים !ופע
 בחזית(, הבולט )האיכר ומם

m על־ידי הנוצרת האלכסונית 
 לקווים ביחס הגדול הים שטח

 מבוסס התמונה ארגון סלעי(.
 וקטן גדול ורקע, חזית ובהיר,

 המשוטט מבטו משמעות. זבני
 שוב לאייך ועליו מעיניו, למו

 "אצל מגלה: המתמשכת :נותו
 וכשהלה העין, מן בתחילה ם

 הציור, בחזית החורש האיכר :
 על־ מיוצג הזעיר איקרוס ערד

 האם המתרחקת; והספינה ג
 לצד האם הערכי? במישור 'ים

 ואשר המים? מעל עדיין 'לטת
C ממנו מתעלם הוא שמא או 

 ראשיתו הגרסאות, אחת לפי
 דידלוס, שקינא בקנאה - :יור

 דידלוס הצעיו. אחיינו של י1
 העלם את הצילה אתנה אך ,١

 אובידיוס שמדגיש כפי - ואינם
 צוקים. על קינם את בונים *ינם
 עצמו ומצא להימלט נאלץ לוס

 השליט עבור בנה עצמו !והוא
 ושעווה.؛؛ נוצות בעזרת יפור,
 הסיפור של בסיומו טובע, זוא

 הציפור, בדמות האחיין, זהו خ
;וקומו?

 הסיפור את בצופה שיעוררו
 האחיין אם שונות: מבחינות

 המיתוס, של זו מגרסה ؛הבין
ציפור ניצבת )איקרוס( בעה

 וסדר,؛؛ היררכיה בעל עולם של יותר, הגדול החברתי המבנה של מרצון
 מן מבצבצות עדיין רגליו כשרק התמונה בשולי לטבוע איקרוס את ושולח
 סימנים צירוף קריאה, של כסוג היא גם מתבררת בציור ההתבוננות המים.

 מכוננים מקום ומכל נרטיב, ליצור שיכולים זמן לאורך פערים והשלמת
 שלפניו שהציור למסקנה להגיע יכול בציור הקורא משמעויות: של מערכת

אישית".'؛ אמביציה של ודחייה קהילתית למחויבות "אישור הוא

 המתבצעת הפעילות סוג את לפחות, חלקית הולמים, "שיריים" מאפיינים
 השירית בחוויה הכרוכים הפעילות סוגי בתמונה. ההתבוננות בשעת

 כותרת, יש למשל, ציור, לכל כמעט מזה: זה מנותקים אינם והציורית
 שאנו במה טקסטואליות אופרציות מעורבות שתמיד ומכאן טקסט, שהיא
 בין היחס "הנפילה", של במקרה כן: על יתר בתמונה. התבוננות מכנים

 שאגאל של עצמם, שהציורים משום יותר עוד מורכב השונות האמנויות
 לסיפור, המתייחסים ציורים אפוא לפנינו למיתוס. מתייחסים ברכל, ושל

 בגלגולים מתגלגל הוא כטקסט: רק לא אך כטקסט, אמנם המופיע סיפור
 הנפרדות. האמנויות של המסורות מן אחת כל בתוך ל؟מה והופך שונים

 רבים ציורים ומתרחבים. אפוא הולכים השיר פועל שבתוכם ההקשרים
 הציוו בין להשוות מקום יש זה ובמובן איקרוס, נפילת אל מתייחסים

 של שציורו הנחה מתוך ברכל, של יותר המוקדם לציור שאגאל של
 דומה: ובאופן ברכל. של לציורו בגלוי( או )במובלע מתייחס כבר שאגאל

 למיתוס איקרוס, נפילת על למיתוס מתייחסים רבים שטקסטים ברור
 ייצוגיו מתרבים כרונולוגית שמתקדמים וככל שונות, גרסאות יש עצמו

 יש כן על לזה. זה מתייחסים הללו גם שונות, ברמות - הטקסטואליים
 המפורסמים הציורים אחד היא ברכל של ס11א'ק נפילת שהיצירה להוסיף
 לכתוב בחרו רבים משוררים האקפרסטית: השירה של במסורת ביותר
 מועדף צייר הוא )ברכל איקרוס נפילת של הזה המסוים הציור על דווקא

 טוביה של שירו את להשוות מעניין זאת מבחינה האקפרסטית(. במסורת
 לשירו לעיל, כאמור כול, וראשית אחרים, משוררים של לשירים ריבנר

 Wystan Hugh Auden: "Musee des Beaux) אודן ו״ה של המשפיע
 ריבנר, כמו והללו, ובים משוררים על השפיע זה שיר (.Arts,״ 1939

 לפרשנותו גם אלא לתמונה, רק לא האקפרסטיים בשיריהם מתייחסים
לשירו: כלומר אודן, של

 הצופה מפרש - התמונה (:٦
 של בנפשו פנימיים כוחות ן
 למימוש שני מצד נכסף אך ,

 כזאת, פרשנות עליו. זאיים
 כלל את הולמת לציפור, לם

 להעמיד בוחר ברכל זקורא:
קבלה המסמלת תקופתית '

.57עמ' שם, .23
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 ש״ב(. )בתוגומי, שם שם, .24

 לואות אף קאכאלו מציע בהמשך

 לציפור שהפך העלם של בומותו

ברכל. של מטפורי עצמי דיוקן

מעולם, ?זעו ליא הם לקהל בנוגע
להכין הסיבו כמה ה؟דולים: העבר צלרי
מתרחש הוא כיצד אדם; כהיי מקומו את

 בעצלתים. הולך ؟؟ם או הלון פותה או אוכל א؟ר שמישהו שעה
 שמים וביךאת בתשוקה ממ؟ימם שהישישים בזמן כ؟צד

להיות הןכים ؟מיד סית, ה לליךה
המהליקים כ؟יוהד, בה חפצים שלא ןלרים

<15
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ה!ער; בקצה אגם על
מעולם שכחו ליא קם

להתרחש חי؟־ם אימים ק؟ש ענון, שאפלו
מליכקיבת פנה בצד, אי؟שהו

 ה؟ע؟ה ؛؟ל ןסוסו י=’؛؟2ה בחייקם מ؟עזי؟־ב ה؟؛؟־ם בה
؟עץ. ק؟؟י؟ים אחו."יו את ؟?.؟ד

w. H. Auden, "Musee .25 

des Beaux Arts", Edward 

Mendelson (ed.). The 

English Auden: Poems, 
Essays and Dtramatic 

Writings, 1927-1939, 
London: Faber and Faber,

ש״ב(. )בתרגומי, 1977

 מבטם את ؟؟؟ים בלם י؟ד؟ ؟.؟؟ל: קזל ؟איקרוס ؛؟קזל
 או^י קא؟ר ؟؟אסון; ؟^קת
؟אבוקה, קקויאה את ؟؟؟ים, ؟؟ים את קז؟ע
 ן؟؟ה ק^؟ש ؟שוב; קזלון؟ ילו؟۴؟ ؟؟ה ליא ؟ה א؟ל
 הנעלמות ק؛؟נות ؟)־؟؛ים על ؟וי؟ה ש؟יתה ؟؟י

 _ו_ראי עקה קז؟ן؟ה קק؛ה, ؟עלזיךה, והספינה קלרקים; ؟؟ים
קעז؟ים, ؟ן נו؟ל ؟ער ؟ק؟ים, הו۴؛؟

؛ךך؟ה." קהש؛؟ ן؟؟؛י؟ה ؛ק؟יע ؛אן ؛ה ؟؟ה

 המשורר "טהור": אקפרסטי שיר אינו אודן של שירו לראות, שאפשר כפי
 בסוף המתואר ברכל, של וציורו בכלל, הרנסנס אמני של גדולתם על מדבר
 ציור מזכירים האגם על המחליקים )הילדים כללי לעניין דוגמה הוא השיר,

 האיקונוגרפיה מבחינת בציור מעוניין אודן למשל(. ברכל, של אחר מפורסם
 המסגרת רקע על נקרא שהוא כפי האנושי" "בגילומו הנוף הנוף, ציור של

 בבריסל, האמנות במוזאון - בציור ההתבוננות שעת של הזמנית־מרחבית
 לעיקרון דוגמה אפוא משמש בוכל של הציור השנייה. העולם מלחמת ערב

 מובהקים: נוצריים היבטים בעל עיקרון בהיסטוריה, ומתגלה החוזר מוסרי
 וברורות גלויות הנוצריות הרמיזות כאן ריבנר, של בשירו כמו שלא

 forsaken באנגלית - האבודה הקריאה הקדוש, עינויי הנסית, )הלידה
cry - בישו; מתגלגל הנופל איקרוס הצלב(, על ישו לקריאת המרמזת 

 האל. של וההקרבה הסבל כלפי אפילו לאדישות מרמז שהמשורר נדמה
 האידאה על־ידי מראש מוכתבות בו וההתבוננות הציור של הפרשנות
 נושא על הראשונה בשורה כבר מצהיר המשורר המשורר. את שמעסיקה

 שהסבל, הגדולים האמנים עם אחת בשורה עצמו את ומעמיד השיר
 ושיפוטית: רחוקה המשורר של עמדתו אותם. מעסיק לסבל, והיחס
 מבפנים, הציור את לתאר מנסה אינו הדובר חיצונית, התצפית נקודת

 השיר לשון לתמונה. ביחס היפותטיות ובקביעות בשיפוטים מרבה אלא
 הרעיון, את רבה במידה משרת הציור החזותי, הממד מן מרוחקת נותרת

המשורר. של המוקדמות למחשבותיו כפופה הציור של והפרשנות

 השונות: מצטלבות-האמנויות שבה לדרך אחת דוגמה הוא אודן של שירו
 ומשפיעה מתגלגלת וזו פרשנות, לו וקובע בציור התבוננות מציע המשוור

השני בבית ריבנר של שהתיאור ספק אין אחרים: משוררים על שירו דרך

 ו אודן. של משירו מושפע
 פרז את שמאשש האדיש,

 הנוצר׳ ההקשר מן אותה
 גרמ )יליד האנגלי המשורר

 אחו פרטים להדגיש בחר
 ז מציע ו(95)ו Icarus״

אחרים: לכיוונים

 חוו ךש١؟ח
!רו؟ים,؟5

؛'٩מ ؟؟؛ח
 נעו ן١؟ן؟ר

 ؟טו לאחוו
 ע עבר רום

וו? ؟؟שים
 היו מוך אל

נך? ؟؟؛؟י
 I؟؟ ם,١ןןק

 ו؟؟ד זועף
עיט? אולי

 ؟؟י ؟؟؟ר
 א ה؟؛אך,

؟؟? נשמט
؟ז׳ ؟؟؟ה
 ؟יא ןע؟ה
הוא. אבל

 מדי קך؟ק
ליא ؟؟עט

 א שמדגיש אודן, לעומת
 ממו והחריגה השגרה בין

 מכבל' להתנתק מסוגלת
 ٠"נכנ המבורגר אודן, כמו

 ראוח נקודת לאמץ מנסה
 ומג לאיקרוס הדובר בין

 כמלאך, רק לא איקרוס
ורוחו) היום־יום מכבלי

 1ש המלח. של דמותו גם
 והרוע הצאן של הצנוע

א מצד כך, ההווה. גדר
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؛התרחש

המענה קזל ؛םוה.י :לביים

מבטם את ؟؟؟ים כלם

האבוךה, ؛ה
 ןך؟ה ٠۵٠؟؛؟؟ !עזוב;
 ההעלמות ؛؟נוח

 ודאי עדה שהיתה הקלה, !,
؟ים,

25לדיכה. וה’

 המשורר "טהור": *קפרסטי
 בסוף המתואר ברכל, של 'רו

 ציור מזכירים האגם על יקים
 האיקונוגרפיה מבחינת בציור
 המסגרת רקע על נקרא הוא

 בבריסל, האמנות -במוזאון
 לעיקרון דוגמה אפוא משמש

 מובהקים: נוצריים ؛היבטים
 וברורות גלויות הנוצריות

 forsaken באנגלית - :ודה
 בישו: מתגלגל הנופל קרוס

 האל. של וההקרבה הסבל
 האידאה על־ידי מראש ות

 נושא על הראשונה בשווה
 שהסבל, הגדולים זאמנים
 ושיפוטית: רחוקה משורר
 מבפנים, הציור את לתאר
 השיר לשון לתמונה. ביחס

 הרעיון, את רבה במידה "ת
המשורר. של קדמות

 השונות: טלבותהאמנויות
 ומשפיעה מתגלגלת וזו :ות,

השני בבית ריבנר של :יאור

 ובטון הציור מן שנבחרו בפרטים מתבטא הדבר אודן. של משירו מושפע
 מרחיק הוא אם גם אודן של הבסיסית פרשנותו את שמאשש האדיש,

 אישי. ממד לה ונותן השיר של וההיסכוורי הנוצרי ההקשר מן אותה
 (Michael Hamburger) המבורגר מייקל גרמניה( )יליד האנגלי המשורר

 "Lines on Breughel's ושירו בתמונה, אחרים פרטים להדגיש בחר
"Icarus הפרשנות את המסיטה שונה, התבוננות דרך מציע ו(95)ו 

אחרים: לכיוונים

דגים; על חולם הך؛ג חו.ו־ש, החורש
 ؟؟לים של עולם דרך ؟؟רו؟ים,

 לוהטים קבוקים, הךהוךים מוליך וזמלח
 יחו^ים שזנח, ?ערות ؟ן؟רון
؟؟שות, תגליות ؟טוף, ؛אחוז

ש؛ךע. וום םטח,؟٠؛؟ וום שלגם, ע؟ו וום
 טו.ת٠؟ומ ראשיהן ؟רימות בדשא, רועות ؟؟עזים

 ה؟הות ؟؟עזי: ה؛ה תוך אל
 ה؟؟.-ים עקיקיות ל٠؟י נן־לית ٠؟؛؟ה

רואות. ש؟ן ؟ה )ה חוקים או ؟؟؟ים ירקים,
 - ؟؛؟ים ששמע ؟וועה אי؟וים ו؟؟ד זועף
בו؟ה; ؟יו, פוער - עיט? אולי

אנוש, ל؟ני אבוד ק؟ה: קכל א؟נו؟ קךי. קא؟ו
؛עד. ؛؟של איקרוס, המלאך,

 ל:ר כאשר, ק؟כות ؟؟؛؟ים ט؟٠؛ש
 ע؛יו ؛؟؟ה היא אך ؛؟קי؟ ؟ז ה؟קה
ן؟ןךח. ؛؟שוב ؟לעג חוקקת היא ؛ע؟ה
 - קקה אותו ת؟٣מ ש؛זוקה ؟؟؛יתו - הוא א؟ל

؟חוף, על ؟חוך؛ים קא؟יו ק_רי הך؟ק
“לקצולות. ؛עזם ؛؟؟ס, לא ؟קעט

 הניגוד את מדגיש המבורגר לסבל, האדישות את שמדגיש אודן, לעומת
 שאינה מבט בנקודת כרוכה לשגרה היצמדות ממנה: והחריגה השגוה בין

 שלא היום־יום. ממגבלות ולהשתחרר העצמי מכבלי להתנתק מסוגלת
 כלומר המצוירות, הדמויות של ראשיהן לתוך "נכנס" המבורגר אודן, כמו

 אנלוגיה יוצר הדבר לציור(: )ופנימית לו חיצונית ראות נקודת לאמץ מנסה
 של דמותו סביב בונה שהשיר הפרשנות את ומגביר לאיקרוס הדובר בין

 לחרוג שמבקש מי - כאמן אלא הנוצרי, במובן כמלאך, רק לא איקרוס
 שייכת זאת למסגרת אחרת. מציאות אל מגביהה ורוחו היום־יום מכבלי

 להווה בניגוד ועתיד עבר נשזרים הקודח שבדמיונו המלח, של דמותו גם
 את הרוח במסעות לפרוץ מבקש המלח גם והרועה: הצאן של הצנוע

מצביע המשורר כאן גם הקודם בשיר כמו אחד, מצד כך, ההווה. גדר
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Michael Hamburger, .26 

"Lines on Brueghel's 
LcaTOS", Collected Poems, 

1941-1994, London: Anvil 

Press Poetry, 1995 (בתרגומי,
ש״ב).
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 הציור על מטיל הוא אף כלומר מלאך, כעל איקרוס על גלוי באופן
 נוספות. וספרותיות מיתיות אסוציאציות למיתוס( בעצמו )המתייחס

 הציור מן אחרים פרטים בוחר המבורגר אודן, כמו שלא אחר, מצד אבל
 במלח להבחין אפשר בכלל )האם למשל המלח, שונה: באופן בהם ומטפל

 של השולי המעמד את מנצל המשורר איקרוס; של לכפיל הופך בציור?(,
 על מספר השיר למרכזי. השולי הופך כך בו. דווקא ומתוכז בציור המלח
 העצמית, לזהותו כבול אחד כל שבו בעולם החריג, החולם, של אבדנו

 דג; - הדייג חורש; - החורש המכוונות: הטאוטולוגיות שמדגישות כפי
 שהתנהגותו מי את מתארת באנגלית sheepish )המילה כבשי - כבשים

 על כמובן מעיד השיר בה־בשעה, אבל כבש(. כשל כויפשית או ביישנית
 האבדן על כלומר אנוש, בחיי השגרה מן והחריגה החלום של החשיבות
 שהם אבדן אנוש, בני עבור איקווס נפילת מטפורי( )באופן שנושאת

 כפולה: שנזשמעותו "lost to man" נאמר )באנגלית לו אחראים עצמם
 חוזרים הכואוטולוגיים המבנים אחד, מצד ידם(. על ונוצח עבורם אבוד

 חעעיעיים"; בחי;יהם ממשיכים "הכלבים שם בשירו, אודן שהציע מבנה על
 לפרשנות בהתאם זה במבנה הטמונה המשמעות את מסיט השיר אחר, מצד

לציור. להעניק מבקש שהוא

 עקרוני: בעניין דומים שיהיו, ככל שונים והמבורגר, אודן של השירים
 כמה עד בתמונה. מוצאים שהם מסר וגלוי מוחצן באופן מוסרים שניהם
 שגוררים משמעויות כועוני אינטלקטואליים סימנים הנזילים, יכולות
 מבקשות שהן המסר את להחביא ואידאולוגיים, אסוציאטיביים רצפים
 ויליאמס קארלוס ויליאם המשפיע האמריקני המשורר של שירו לעצב?

(William Carlos Williams) הציור על Landscape with the Fall" 
"of Icarus פני על המשוטטת לעין להיצמד לציור, להיצמד ניסיון הוא 

בציור: כמו אולי - יותר סמוי צורני באופן המסר את ולעצב התמונה

 ברעל לפי
 איקרוס כשנפל

أ אביב היה

 חורש אבר
 שדהו את
תהלוכת כל

) השנה
ונוצעת ערה
, קרוב

י ה؛ם לשפת

טרודה
עענןניה

 עשנ כזיעה
 *؟המסה

אתזזשעוה

 משים עלי
 ההוף מול

ה٢הי

 لدب שכשוך
 ה:ה זה

١ט איקווס

 ז הוא ויליאמס של שירו
 הדג .20ה־ במאה והציור

 ע השיר של הטיפוגרפית
 הקריאה. מחוויית נפרד

 מ )מהלך השיר מן כחלק
 ה (.20ה־ במאה שונים
 הקודמת חזותית, איכות

 שוויליאמו נראה כן: על
 ’ כדי לציור קנייניות

 1 ברור באופן שמתפקד
 חל - שונים באמצעים

הצורני־מ בממד נעזרים

 המ את מבטא ויליאמס
 על־י חשוב, ולא חשוב
 מתב האיווע של השולי

 ל איקרוס ודחיקת לנוף
 הבו־זמני׳ להדגשת גם

 ומצי הלינארית הזרימה
 חשיבותו האסון. ואת

 ו, השיר בראשית מוצב
 הו על גם שסוגר מעגל

 "לט - מרחבית בחירה
 המו דווקא הלינאריות.

ה את להחיות כדי פועל
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 הציור על מטיל הוא אף
 נוספות. וספרותיות תיות

 הציור מן אחרים פרנוים ר
 במלח להבחין אפשר בכלל

 של השולי המעמד את :צל
 על מספר השיר למרכזי. 'י

 העצמית, לזהותו כבול זד
 דג; - הדייג חורש; - ירש

 שהתנהגותו מי את )תארת
 על כמובן מעיד השיר עה,

 האבדן על כלומר אנוש, יי
 שהם אבדן אנוש, בני :ור

lost" כפולה: שמשמעותו 
 חוזרים הטאוטולוגיים ים

 הכלביים"; בחעהם ؛؟ים
לפרשנות בהתאם זה מבנה

 עקרוני: בעניין דומים יו,
 כמה עד בתמונה. מוצאים

 שגוררים משמעויות נוני
 מבקשות שהן המסר את

ויליאמס קארלוס ויליאם
"Landscape with the

 פני על המשוטטת ־לעין
בציור: כמו אולי - יתר

טרודה
בעמניה

 בשמש מזיעה
 שהמטה

השעוה את

 משים ؟לי
 החוף מול
הןה

 מיגש לא ؟؟עט ש؟שוף
ה:ה ןה

טו؟ע" איקווס

 השירה בין המחודש ההתקרבות לתהליך דוגמה הוא ויליאמס של שירו
 הפרישה מבחינת חזותית, מבחינה מיד בולט הדבר .20ה־ במאה והציור

 בלתי חלק שהוא חווייתי ממד - העמוד פני על השיר של הטיפוגרפית
 הדף של התפקיד את מעצים המילולי הצמצום הקריאה. מחוויית נפרד

 משוררים אצל למצוא שאפשר מובהק מודרניסטי )מהלך השיר מן כחלק
 מקבלת השיר בבתי החוזרת הריתמית התנועה (.20ה־ במאה שונים
 יתו הקריאה. בשעת הנוצרת הריתמית לחוויה הקודמת חזותית, איכות

 המרחביות הארגון דרכי את "לחקות" מנסה שוויליאמס נראה כן: על
 ניגוד ומרכז, שוליים בין הניגוד אירוניה: ליצור כדי לציור האופייניות

 ויליאמס של בשיר מתממש ברכל, של בתמונה ברור באופן שמתפקד
 אך וסמנטיים, דקדוקיים חלקם מרחביים, חלקם - שונים באמצעים

הצורני־מרחבי. בממד נעזרים

William Carlos Willians,.27 

"Landscape with The Fall of 
Icarus", Collected Poems, 

1939-1962, vol. 2, New 

York: Directions Publishing 

Corporation, 1962 (בתרגומי,

ש״ב).
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 בין הערכי המתח שהוא ושוליים, מרכז בין המתח את מבטא ויליאמס
 הממד הצדדים. לשני בו־זמני ביטוי הענקת על־ידי חשוב, ולא חשוב
 השיר שורות 2מ־ו מחצית בהקדשת למשל, מתבטא, האירוע של השולי

משמש השעבוד משועבדים. או טפלים למשפטים איקרוס ודחיקת לנוף
את עוצר הוא לבטא(: לציור קל )שאותה הבו־זמניות להדגשת גם ן
היום־יום שגרת את לזה, זה האירועים את ומצמיד הלינארית הזרימה ؛

 שאיקרוס בכך מתבטאת האירוע של המרכזית חשיבותו האסון. ואת
 נוצר כך ועל־ידי בשיר, בולטים מקומות ובסופו, השיר בואשית מוצב
 גם היא ובסיום, בפתיחה זו, לשונית בחירה הנוף. על גם שסוגר מעגל

 של ההשעיה כנגד פועלת וכך - "למטה" "למעלה״, - מרחבית בחירה
בחכמה, אותו מנצל המשורר כאשר השירי, המרחב דווקא הלינאריות.

הנפילה. את וליצור התמונה במרחב הקפוא הסיפור את להחיות כדי פועל
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הנוף, את שמתאר חורש(, )היה הפרוגרסיבי הזמן בין מפריד גם ויליאמס
 כך מוגבלת(: זה בעניין העברית כמובן, נפל; )איקרוס החד־פעמי לאירוע
 מוצב שכנגדו לרקע והופך חוזר הוא רב נפח תופס שהנוף למרות אפוא,
 ההיגדים כאן והמבורגר, אודן של לשירים אפוא בניגוד מרכזי. אירוע

עליו, להצביע אפשר אם ו״המסר", מרכזיים אינם המשורר של הישירים
 כמשורר ויליאמס: של הפואטיקה את מאפיין הדבר סמוי. באופן עובו
 ההתבוננות מושא על גלויות משמעויות מהשלכת כלל בדרך נמנע הוא

 בעזרת השיר( עוסק )שבו האובייקכו של החללי לאופיו מקום ומעניק
 מנתק ויליאמס והמבורגו, אודן כמו שלא עצמו. השיר של החללי אופיו
 שהוא הספרותיות והאסוציאציות המיתוסים משלל הציור את יחסי באופן
 הוא אידאולוגי(: אחרת )ובלשון מכוון כמובן הוא זה מהלך עמו. "גורר"
 האובייקט על האפשר, במידת רענן, מבט ולצופה לקורא להציע רוצה
 בלשון הטבועות האסוציאציות ששלל לפני כאחד(, והשיר )הציור עצמו

עליו. מכסות

 לאותו מתייחסים כולם לעיל, בקצרה שסקרתי השירים שיהיו ככל שונים
 לסיפור בעצמו המתייחס הציור, בתמונה. הצייר שהנציח ויחיד מסוים רגע

 הצופה לפני להביא כדי להנציח רגע איזה בחירה: לצייר מאפשר מיתי,
 אמנות בין לסינג שהבחין ההבחנה אותו. תופס שהוא כפי הסיפור את

 לדרך באשר גם קונקרטיות למסקנות אותו הובילה במרחב ואמנות בזמן
 שגבולותיה משום לסינג, לפי למשוררים. רק ולא לציירים הראויה הפעולה

 אחד וגע אל חיקוייה את קושרים הפלסטית האמנות של החומריים
 ברגע לבחירה עליונה חשיבות יש ויחידה, אחת ראות נקודת ואל ויחידי
בא שבעקבותיו הסיפור את לייצג כדי ביותר הטובה המבנו ובנקודת הנכון

 סיפור להציג כדי ٩פוריים להיות צריכים לסינג, של בלשונו הללו, הציור. לעיל,™ 10 העוד, לסינג, .28
"רגע וברכל שאגאל בוחרים הזמן את המקפיא ציור על־ידי בזמן הנמשך •24

הנפילה, באמצע כמלאך איקרוס מצויר שאגאל אצל אם בסיפור. פורה"
 שונות נקודות בחרו השונים הציירים במים. נעלם כבר הוא ברכל אצל

 את אחרת מציג מהם אחד כל בוחר שבו הפורה" ו"הרגע הסיפור, מתוך
 הקורא של ההיכרות על מסתמכים שניהם זאת, עם המיתוס. של רוחו
 או לפני העלילה פרטי את ישלים שהקורא כך על כלומר הכןיתוס, עם

 ונקודות רמזים לקורא מציע בדרכו, מהם, אחד כל הנבחר. הרגע אחרי
 שהתמונה רגע אותו מתוך השלמה העלילה את לעצב כדי התייחסות

 של בציורו החבוי הקורא לעוף ביחס לעיל הדגמתי זאת נקודה מתארת.
 של השכזאלי בצדו המצודה ואת הצוקים את להוסיף אפשר כך ועל ברכל,

 לו ועוזרים המיתוס פרטי עם הקורא של בדעתו מתקשרים הללו הציור:
מתאר. שהציור ההווה לרגע עבר ליצור במאמציו

 החז הזמן לבין הסביבה של
 אירו׳ עם מעומתת איקרוס

 קו׳ פתיחה נקודת לה שיש
 בעלת שתמה, חיים עלילת

 והרועה:' הדייג האיכר, של
 שהו קונקרטית התייחסות

 הציוו מעמת כך מסוימת.
 ער ומערכות שונות עולם
ש, ולחברה לבריאה ביחס

 ברכל" "אצל הנפילה תיאור
 רגשי בקורא מעוור התיאור

 השונות ההתרחשויות את
 בא מציג הציור שכאמור,

 ומשו נפרדת שורה בציור.
 קשר:״ך؛ג בהכרח ביניהם
 בע? מביט לים, גבו רועה,

 ز הלינארי הזמן שמעודד
 ١הש הדמויות בין נתק של

 ביניה׳ קשר יצירת דווקא
 נוצו בשיר מייצגות: שהן

 נרטיבי' מחשבה המעודד
 מ השורות שלוש מזה. זה

 ותחבירית תוכנית יסוד
 הע של עקרונית לתכונה

 ٩)ב האנייה הרועה, הדיג,
 ؛ עקרוני׳ באופן מסמנים,

 התקד! כאן מציינת אינה
 במרו זה בצד זה הקיימים

 המש) מן אחד כל השיר.
 בשירה׳ באחרים. תלויה
על־פ הצירוף עקרון פועל

 ר ברצף לזו זו יחידות של
 הסיבת הקשר את מבטל

 של במקרה כמו השירי,
 י בולט נבדלות, לשורות
לדבז סמל כולם והרועה

 הסיום נקודת דרך המיתוס את להציג כן, אם היא, ברכל של הבחירה
המחזורי הזמן בין העימות להבלכוה זוכה היתר, בין כך, הסיפור. של

 כ אם שלפנינו, במקרה
האנייה האיכר, )הדייג,
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 הנוף, את שמתאר זורש(,

 כך מוגבלת(: זה בעניין 'ת
 מוצב שכנגדו לרקע הופך

 ההיגדים כאן והמבורגר,
 עליו, להצביע אפשר אם

 כמשורר ויליאמס: של ה
 ההתבוננות מושא על ות

 בעזרת השיר( עוסק !ובו
 מנתק ויליאמס המבורגר,

 שהוא הספרותיות יאציות
 הוא אידאולוגי(: אחרת ן
 האובייקט על האפשר, 1

בלשון הטבועות ניאציות

 לאותו מתייחסים כולם ا,
 לסיפוו בעצמו המתייחס

 הצופה לפני להביא כדי ז
 אמנות בין לסינג !והבחין

 לדרך באשר גם ונקרטיות
 שגבולותיה משום ؛ילסינג,

 אחד רגע אל חיקוייה !ת
 ברגע לבחירה עליונה בות

 בא שבעקבותיו הסיפור :ת
 סיפור להציג כדי פוריים."

 וברכל״רגע שאגאל יחרים
 הנפילה, באמצע כמלאך ז

 שונות נקודות בחרו יונים
 את אחרת מציג מהם ،חד

 הקורא של ההיכרות על 1
 או לפני העלילה פרטי ;ת
 ונקודות רמזים לקורא יע

 שהתמונה רגע אותו תוך
 של בציורו החבוי הקורא
 של השמאלי בצדו מצודה

 לו ועוזרים המיתוס פוטי
יי-

של טביעתו נפילתו(. )של הנופל של החד־פעמי הזמן לבין הסביבה של
 עלילה כנגד בשגרה: הממשיכים היום־יום אירועי עם מעומתת איקרוס ٠

כלומר בוור, סיום ושתכליתה בעבר קונקרטית פתיחה נקודת לה שיש
היום־יום עלילת מוצגת עתיד, וללא מדוד עבר בעלת שתמה, חיים עלילת י

נקודת ללא מחזורית, רגילה, חיים עלילת זאת והרועה: הדייג האיכר, של עתידית סיום נקודת וללא בעבר אותה שהולידה קונקרכוית התייחסות ج
תפיסות המייצגות שונות זמן תפיסות בין הציור מעמת כך מסוימת. إ
I ומקומו אדם של ייעודו בשאלת נבדלות ערכים וכזערכות שונות עולם
שסביבו. ולחברה לבריאה ביחס ؛

i לצרכיו. הציוו פרטי את מסיט המשורר על־ידי ברכל" "אצל הנפילה תיאור
מזו זו מפריד שהמשורר בגלל גם ואדישות ניכור רגשי בקורא מעורר התיאוו התרחשויות, איקרוס, לטביעת במקביל הקורות השונות ההתרחשויות את ٠.

הנוף של האחד המרחב מן כחלק בו־זמני באופן מציג הציור שכאמור,
 שאין אירועים בשיר מציינים נבדל תחבירי ומשפט נפרדת שורה בציור. ٠

אניה./ נו؟עת ؛ד^יים במפרשים בחכתו./ עסוק "דיג קשר: בהכרח ביניהם
להמשכיות הציפייה רקע על ים".٠ ל؟^א ?עץ ?)؟יט ל؛ם, ?בו רו?ןה, ب
 תחושה הפאראטקטי הארגון מעורר השיר, של הלינארי הזמן שמעודד ٠

מעודד אחד במרחב המשותף קיומן בציור, השונות: הדמויות בין נתק של
מחזורי זמן מאותו כחלק נתפסות הן כלומר ביניהן, קשר יציות דווקא ،

הקריאה, של המתמשך הזמני הרצף בין מתח נוצר בשיר מייצגות; שהן
מנתק שהמשורר הבו־זמניים האירועים ובין נרטיבית, מחשבה המעודד (

תבנית על חוזרות הן לזו, זו באנלוגיות מתבררות השורות שלוש מזה. זה
מובהקת דוגמה זאת וניכור. אדישות שמסמנת ותחבירית תוכנית יסוד ج
וחזרה: התקדמות בין ההיסוס היא הלא השירה, של עקרונית לתכונה أ

 והאיכר שבתוכה( מי את כמייצגת מטונימי, )באופן האנייה הרועה, הדיג,
 הלשון ברמת הלינארית ההתקדמות הדבר. אותו עקרוני, באופן מסמנים,

והאובייקטים התוכן, עולם במסגרת זמנית התקדמות כאן מציינת אינה
במרחב לזה זה כמקבילים מתבררים המתואר במרחב זה בצד זה הקיימים ؛

שאינה אוטונומית, משמעות מסגרת יוצר המשפטים מן אחד כל השיר.
יאקובסון, רומאן של המפורסם ניסוחו על־פי בשירה, באחרים. תלויה ؛

)צירוף( שהסמכה כלומר ערך," שוויון של הכלל על־פי הצירוף עקרון פועל
המשורר כאשר דמיון; ממילא ביניהן יוצרת השירי ברצף לזו זו יחידות של !
ברצף מסמיך שהוא היחידות בין הכרונולוגי או הסיבתי הקשר את מבטל ؛ וביחלוקה בנקודות ביניהן חוצץ הוא כאשר שלנו, במקרה ככ!ו השירי, ٠
האיכר האנייה, הדייג, ביניהן: הדמיון יותר עוד בולט נבדלות, לשורות ؛

אחד. לדבר סמל כולם והרועה

 הסיום נקודת דרך )יתוס
המחזורי הזמן בין :ימות
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 האובייקטים בין הכרונולוגי־סיבתי הניתוק כן, אם שלפנינו, במקרה
הקיים המטפורי היחס את מעצים הרועה( האנייה, האיכר, )הדייג,

 יאקובסון וומאן של במושגיו .29

 "בלשנות המפווסם במאמוו

 בנימין של בתרגומו ושיוה",

 שזה האתוון: של בספוו הושב

 ספזות של בתיאוויה מסות ומסגזת:

 ותל־אביב: ירושלים ומשמעות,

 אוניברסיטת - פווטו ומכון כומל

.241-219 עמ' ,2000 תל-אביב,
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 14 )העוה Kavaler לפי .30
 הציורים אחר זהו (2 עמ׳ לעיל,

 הפועה יש שפו כרכל של הכורוים

 הפוט אתום שכין כמאכק כוווה

 כלל כוון הקולקטיב. ואתום

 מעמתים אמביוולנטיים, ציוויו

 ורוישות הפוטיות השאיפות בין

 הטוב הציבווי( )הטבעי, הסוו

 או מפוושת, עמרה נקיטת ללא

 שאי-אפשר העמרה בשם אולי

הצהרים. בין לפשר

.72-71 עמ׳ שם, .31

 בנוף המתואר, במרחב אבל סמוכות. משמעות כיחידות ממילא ביניהם
 הללו האובייקטים בין המרחבי, קרי המטונימי, היחס בתמונה, המצויר

 המסמן: בתפקידם דמיון סמך על ביניהם החלפה אפשרות על מצביע אינו
 של אתוס ליצור כדי זה את זה משלימים הם אחד, מרחב במסגרת כאן,

 שקיומה קהילה בתוך פרטים הם כלומר מחזורית, קהילתית, פעילות
 )לעומת ממושך שזמנו קולקטיב בו־זמניות, פעולות של בשגרה מותנה

 לבין וביניהם פרטיו, בין קבוע הדדי יחס מתקיים ובתוכו היחיד( זמן
 בכל מרמזת בשיר הדמויות בין ההחלפה אם גם חיים. הם שבו המרחב

 ממשיכים כאחד שכולם זה במובן קהילתית, אחידות של לאפשרות זאת
 ברור באופן זאת אחידות מבטא שהציור ספק אין תפקידם, את למלא
 אדישות, כמבטא יותר בשיר מתפרש נוהג" כמנהגו "עולם הביטוי יותר.
 פני על הקולקטיבי האתוס עליונות על בבירור מצביע הוא בציור ואילו

 תפקידם את למלא ממשיכים והדייג הרועה האיכר, האינדיבידואלי: האתוס
 נתון, חברתי עולם של בהיררכיה הנתון, בסדר "הנכון" מקומם במסגרת

 כמרד התקין, הסדר של כהפרה מתפרש מעלה שמעופו איקרוס, כמו שלא
 התוצאה על מעידה ונפילתו המסורתיות, הקולקכויביות הנורמות נגד

 הציור, של ההיסטורית הקריאה במסגרת כזה." מרד של נמנעת הבלתי
 מבטו הפרטים: של המסורתית הקונבנציה בשל תתחזק זאת פרשנות

 האיש את המייצגת הסמלית מדמותו חלק הוא מטה המכוון האיכר של
 ואתוס עבודה מתינות, של חיים בדרך ובוחר מקומו את שיודע הפשוט,
 מהשמים; נופל כשאיקרוס גם סוטים לא שמהם לתמורה, הזוכים ראויים
 לשמאלו, החגורה, עם החומה על שהניח - פגיון או סכין - החד והכלי

 כאן כלומר - להפך אלא במרידה מהרהר אינו שהאיכר הם גם מרמזים
 הקשר ו,525ו-524 של הגרמנית האיכרים במלחמת כמו מרד יתרחש לא

 איקרוס של יותר הכללית בתמה ונקשר חוזר למוטיב שהפך חברתי־פוליטי
5ברכל.י של ציורו מתייחס שאליה המסורת בתוך

 ביותו ציור "קוראים" שאנו לעובדה טובה דוגמה היא ברכל של התמונה
 אולי, יסיק, לתמונה מתחת הכיתוב את קרא שלא צופה אחד: ממובן

 רגלי את יגלה המשוטט שמבטו עד העמל, האיכר הוא התמונה שנושא
 לפרטי שייחס ההשתמעויות מערכת את מחדש לכונן ייאלץ ואז איקרוס,

 הוא התמונה, משנוחי את יסרוק מבטו הציור, שם את קרא אם הציור.
 המים מן המבצבצות הרגליים את שיאתר עד האמור, לנושא רמזים יחפש
 כדי אפילו כן, כי הנה הטובע. איקרוס שזהו ויסיק הציור של הימני בצדו

 שבמהלכו זמני תהליך נדרש איקחס, של הנפילה הציור נושא את להבין
 פערים. והשלמת תבניות פענוח רמזים, אחו חיפוש סריקה, מתבצעים

 הטכניקה השיר: את מחדש מאירה כזאת בפרספקטיבה הציור בחינת
 ומפזר אחד מצד איקרוס השם את משמיט הוא כאשר בשיר נוקט שריבנר
 רבים במובנים דומה תהליך שמוליד כמה עתה מתבררת שני, מצד רמזים

נופל בציור הצופה גם ברכל. של בציורו המתבונן הצופה שעובר לתהליך

 של בשירו הקורא כמו בפח,
 נוא׳ באיתות עוד מבצבצות

 ה שרק הפנים חסר זה מיהו
 "א מכנה הציור שכותרת זה

 < ייחוד, שום לו אין פנים,
 בשי שקראתי אחרי עכשיו,
 ש פניו את להסתיר מעדיף

 ה: העסוק, הדייג לפירושים.
 ז מפנים אלה כל - החורש

 נ١א מהם מהצופה:איש גם
 האדישי ממני. גם מבטיהם

 - בעצמו הסגור העולם של
 בו המתבונן כלפי - מייצג
 הצופה לכיוון חזיתי, מבט

 כדי ן,1ועולכ הדמויות מן
,בכלל, האדם את המייצג

 ا נדמה השיר קריאת לאחר
 ا כדי המתוארת למציאות

 הנ את מדגישה השיר את
 ג מייצג שאיקרוס הקורא

 הצופה׳ גם איקרוס, כמו
 א לבדו, הוא נחתם, גוולו

 הצי בין לבדו הוא ומנותק,
 שלוב אובייקטים מסכות,
 אי נשימתם; שוב אובדת

 הצי מול - לבד היות של
 1א החותמת השורה להם.

 למציאוו בציור, המתוארת
 ההפרז השיר: מול הניצב
 הו לסיום דחייתה הציור,

 משפטי שני של ההצמדה
 ا והחושך הדועכת השמש

ולקורא למשורר השייכת

 גוו אינו איקרוס של גורלו
 כנ והציווי השיר מבחינת
 ר יצירת מול לבדו העומד

 נפילה בתהליך עצמו את
של המוות, אפוף החשוך,
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 בנוף המתואר, במרחב :ל
 הללו האובייקטים בין :י,

 המסמן; בתפקידם ־דמיון
 של אתוס ליצור כדי זה נ

 שקיומה קהילה בתוך ם
 )לעומת ממושך שזמנו ב

 לבין וביניהם פוטיו, בין
 בכל מרמזת בשיר 'מויות

 ממשיכים כאחד שכולם ז
 ברור באופן זאת *חידות

 אדישות, כמבטא יותר יו
 פני על הקולקטיבי *תוס

 תפקידם את למלא :שיכים
 נתון, חברתי עולם של )ה
 כמרד התקין, הסדר של ה

 התוצאה על מעידה לתו
r הציור, של ההיסטורית 

 מבטו הפרטים: של תית
 האיש את המייצגת מלית

 ואתוס עבודה מתינות, יל
 מהשמים; נופל :שאיקרוס

 לשמאלו, החגורה, עם זה
 כאן כלומר - להפך אלא
 ו,הקשר525ו-524זשל

איקרוס של יותר הכללית
31 ا

 ביותר ציור "קוראים" *נו
 אולי, יסיק, לתמונה :חת

 רגלי את יגלה המשוטט י
 לפרטי שייחס שתמעויות

 הוא התמונה, משנוחי זת
 המים מן המבצבצות ליים
 כדי אפילו כן, כי הנה )בע.
 שבמהלכו זמני תהליך 'ש

 פערים. והשלמת תבניות
 הנוכניקה השיר: את דש

 ומפזו אחד מצד איקרוס ,
 רבים במובנים דומה תליך

נופל בציור הצופה גם כל.

 רגליו שרק מישהו מצוי לכזים מתחת ריבנו: של בשירו הקורא כמו בפח,
 מיהו? בעולם; דבר שנפל מרמזות לעולם, נואש באיתות עוד מבצבצות

 מיהו שמו? את לי מגלה לתמונה מחוץ הכיתוב שרק הפנים חסר זה מיהו
 לו אין אחד, כל להיות יכול הוא אבל "איקרוס", מכנה הציור שכותרת זה

 מלמעלה! נפל שהרגע לדעת אפילו אי־אפשר ייחוד, שום לו אין פנים,
 בוכל של ציווו שגם מוצא אני ריבנר, של בשירו שקראתי אחרי עכשיו,
 פתוחה חמקמקה, זהות על ולומז איקרוס של פניו את להסתיר מעדיף

 האיכר לים, שגבו הרועה לדרכה, הנוסעת האנייה העסוק, הדייג לפירושים.
 אלא במים, הטובע מאיקרוס רק לא מבטם את מפנים אלה כל - החורש

 את מפנים כולם בתמונה, המתבונן אלי, פונה אינו מהם איש מהצופה: גם
 כאדישותו גם מתבררת איקרוס כלפי הזאת האדישות ממני. גם מבטיהם

 שהציור העולם גם אך הציור של עולמו שהוא - בעצמו הסגור העולם של
 הדמויות מן לאיש לתת לא בוחו ברכל האם בו: המתבונן כלפי - מייצג
 מנותק לבדו, הצופה את להותיר כדי העתידי, הצופה לכיוון חזיתי, מבט

 איקרוס, של בדידותו בין הזהות את להגביר כדי ועולמן, הדמויות מן
נ2הצופה? של לבדידותו בכלל, האדם את המייצג

 מחוץ הצופה של מיקומו את מדגיש הציור שגם נדמה השיר קריאת לאחר
 המסיימת השורה הניכור. תחושת את להגביו כדי המתוארת למציאות

 על גם חל הוא וככזה כללי, יסודי כמצב הניכור את מדגישה השיר את
 ה".קרו؟ החשכה ה.נו؟ כבר "השמש אותו: גם מייצג שאיקרוס הקורא

 גם איקרוס כמו בדידותו, את מגלה הצופה/הקורא גם איקרוס, כמו
 רחוק פתאום נראה העולם אליו, פונה אינו איש לבדו, הוא נחתם, גורלו

 אלא שאינם השיוים האילמים, והפסלים הציורים בין לבדו הוא ומנותק,
 כך ואחר הקויאה בשעת אחד לרגע חיים שלובשים אובייקטים מסכות,
 העמוק, היסודי, המצב מן אותו יושיע לא איש נשימתם; שוב אובדת

 ושמחוץ שבהם המציאות מול השיר, מול הציור, מול - לבד היות של
 למציאות אחת ובעונה בעת מתייחסת השיר את החותמת השורה להם.

 הקורא של ולמציאות מולו הניצב המשורו של למציאות בציור, המתוארת
 את המתארות השורות משאר השורה של ההפרדה השיר: מול הניצב
 השיר, סיום וגם הבית סיום גם שהוא התיאור לסיום דחייתה הציור,

 את הופכים אלה כל - וחותכים קצרים היגד משפטי שני של ההצמדה
 המציאות על סוגוים הם לרב־משמעיים, הנופל והחושך הדועכת השמש

כאחד. השיר ולקורא למשורר השייכת

 בכלל האדם של גורלו אחד, מצד זהו, פרטי: גורל אינו איקרוס של גורלו
 הקורא, של גורלו זהו אחר, ומצד קיומי; כמשל והציור השיר מבחינת
 ומוצא המשורר של עולמו לתוך הנופל האמנות, יצירת מול לבדו העומד

 עולמו את אכן, קרובה; וחשכה שקיעה שסופו נפילה בתהליך עצמו את
מבחינה הספר. בהמשן הקורא יפגוש המשורר של המוות, אפוף החשוך,

חו
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 תכופות לעתים אימץ "כובל .32

 לדמיין לקווא שתעזור תחבולה

 הבויוני המרחב לתו,־ נכנס שהוא

 14 העוה ,Kavalet) התמונה" של
.٠ש״ב ]בתרגומי, 20 ענו' לעיל,
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 שהספו המתים עולם אל נפילה שיר הוא: כן כשמו "הנפילה" השיר זאת
٠ קרים אובייקטים של מוזאון וקברים, ציורים פסלים, של עולם מציג,

 פסל של העולם אל "הנפילה" הספר, את הפותח השיר גדולה. ובדידות
< יפים אובייקטים של הזאת המתים ארץ אל למסע הקורא את מכין ומסכה,

 בתוך עצמו מוצא בציור הצופה שהמשורר כפי חיים: וחסרי קרים אך
* הקורא כך הציור, של לעולמו ביחס שירו את מכונן הציור, של עולמו
 ש"מכתיב" המושגים עולם בתוך לשיר ביחס מחדש עולמו את מכונן

١ ושוב: שוב מוכפל מעמיד שהאקפרסיס האנלוגיות מעוך המשורר. לו
 השונים, הייצוג עולמות מול לחלופין עומדים צייר/משורר/קורא/צופה

 שהיא בה־בשעה הממשות את המציגה מסכה אשליה, של סוג כולם שהם
ل פניה. את מכסה

٠ אוניבוסיטתחיפה

פלזמן יעל

 הש של זו "כרונולוגיה"
 עליו שאין כעובדה מציג

 יזן תשלח אל האלבומית
 תק אחרי לאחרונה, אור

 זמ לוח אולם בן־גוריון.
 בעבר לו שותפה הייתה
 ביןו מבקשת, אני הבאים
 המשו המוחלטת הדורית
 הזמן את כביכול החוצה

 המו האירונית( גם )ולו
 ברייו שמטבע כוקסנוים

1ו ביקורונ דרמה, פרוזה,

 כ על הצבעתי לאחרונה
 העברי בשיח יצחק עם

 גם מקום באותו ביניהן.
 מגלו השישים שנות של

 מתורתושל' )בהשאלה
 עו כלומר לפניה, עשור

 א׳ במסעי ממשיכה אני
 שהז שלמרות ומראה זה

ב למעשה קיימת הייתה
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