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מרדכישלהספרותי(כינויומרדכיכ.אני,
(תר"ע) 190 '(שנתכסוףנולדנוחבא),

וילנהשכ'[פרדכרודז,קטנה,כע"רה
מסורתי.צ'ונ'כביתשכליטא,

אמירסוהרהיה

נצרכיכלאתלכרכלועזר
כשנדתארצהלעלותעמדהואהע"רה.
הע"רה,תושביהרך,ככעלהעשרים

תרמךלהםיהיהעזיבתועםב'שחששו
כע-נשארהואמכך.אותרהנ'אררמחז'ק,

'כת, 1מננ'שנ"םעםכשדאהונ'ספה"רה

כ.כשהיהרכ'ם.משפחהוקרוב'חתך'
כרמ'אמונפטרהרחצ'שלושכןמררכ'

הכ-והואילר'ם,שלושהכהות'רהימיה,
והיאכנפשו,חתךהיההאםמותכהם.כוו

שמסמלתוכדמותאינטימיתכרמותשונותכצורותבשיריוומופיעהחוזרת
ה :t '.מהאם,מצדסכרישראל.נקורותשוניםמצבים
פ'נסקר,לייכיהודהשלמחבריוכאוריסה,ציוןחונכי

הישןהעלמיןנכ'תומנוחתו 'כ-נפטר '-J21'1כארצהעלההסבהעברית.
לימדולרבו,מרדכיכ.כשהתחילכקטנותו,ככרכחל-אביבטרומפלדורברחוב

כעברית.ומשפטיםמליםמיין
שפתחוגרמניספרבכיתקצרדמךלמדהראשונההעולםמלחמתבסוף
 )'כ(כמקרםך'לכתהמייןנכנסיז~כעבגיללליטא,פלסר ~tיהגרמניםכע"'ירה

ילדיםכיןצעירכילדאחת-עשרה.בגילסייםראותועכריעממיבכית-ספר
חבריםלוקנהולאהתכדררכיניהם,לאויותר,כשנת"םממנומכרגר'ם

גילךעדשההשםכרילנה,רמילסכישיבתללמודועכרהכיתאתכ iע 11כג'ל
מטעםהוראהולמורילרבניםספרביתכוורשה,"תחכנזוני"ספרלביתעכר
וו,נ) sכסוףה. Lj'כרוךזיהודייםלמוריםסמ"נרסי"·ם Jכ-ז.ו.נ}הפולנית.הממשלה

אחתנה-iL 'לנזרדן~םכ"'ררשלים.העבריתלאונ"כרסיטהכסטודנטארצהעלה
להתבססלור t:1איפלאכאר·ךה uהק,זהתעסוקהמצבוספורת.ה'סטוו'ה

'!:ושליםאתרכ iלע'ז.:-ונות,::עכורותעיסוקיםלאחרכיךךזן.:לים,
 ; J.\R'-;גניגו 936-ריתקיך ו:!כ(כאר'[שדניםכמקומותכהוראה

:;במלכים

ערכ'םני rמפ.iזל

על

כלילה
::יאידז.Lרניםהתעוררו

מז;גפי~בי 9()1

חכקנ"
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מרדכיב. 8

קוםעםכך,ואחרכמנהל,כמורה,תחילה ) 1945-ת"א ; 1940-יבנהגן
-1976בלגימלאותצאתוערהספרכתיעלכמפקחהמדינה,

2 . 
כחבהשיריםאתעדותו,לפיכעברית.שיריםלכחובמרדכיכ.התחילתשעכגיל

מוחולמלאכים"ורקשיריםלכתובאדםלכנישאסורהאמיןכיבהחבא,אז
שכתבהראשוןהשירחיבת-צירך.כרוחהיושכתבהראשוניםהשיריםהוכר".

ארצנו".אלאחינוישרכועתהזמןיבואהןשנתייםעודשבה,"עוד :כשדרהפתח
זו.כשפהשיריםלכתובוהחלכיידיש,גםולכתובלקרואלמדאחת-עשרהכגיל

עדכוורשה.שפיגל·'וועלטכשבועון !-927כשלויידיששירפורסםלראשונה
·ליטערארישע ;ביביהןרבות.יידישככמוחפיוסםלאץר'עלותושנת '! 935

·וועלטזרומכ,שמואלבעריכתשביט·'ערשטערמיזל,נחמךכעריכתכלעטער·
 !-933בטירן''אפעגע :בוורשהפורסמוכיידיששלדשירהספרישפיגל·.
וכיןנאה,פגיםקבלתמרדכילכ.ערכה.הביקורת-1935כוועג·אויפןו'שאטנס
ז.ראוויטש.מלךניגר.שמואלאלהשיריםקבצישניעלכתבוהשאר

והנושאיםלירית-פיגוראטיכית,שירההיאכיידיששירתוזרדמכ.ושמואל
קיומהעלהנאנקתהענייההיהודיתהעיירהתיאור :היוכחבעליהםהעיקריים

כתיהודיתמהיסטוריהכחלקכעיירההיהודייםהחייםוראייתומתרץ'מנית
החייםלגורלכאשרמועקהתחושתמבוטאתשלורכיםכשיריםשביס.אלפי

העיירהעלהחורבןשבאקורםשניםעשרהשואהחזוןמעין :כעיירההיהודיים
היהודית.

מאזכעברית.ליצירהופנהכיידישלכתובפסקשעלהלאחר
כ'רכר·פיוסםאחמול'.'פה"הייתיהראשון,שירואתכיידיש.לכתיבהשכלא
ופיוסםשכומאזכצנלסון,כולעל-יריפניםכמאוראזהתקבל.השיר-936כ

'גליונוח:לירחון"תפילה",ראשון.שירשלח-1937כשנים.כמהכמשךכ'דכו'
מאזקרובים.קשריםמרוכיכ.יצראיחולמדן,יצחקהעורךעל-יריפורסםהשיר
שהפךכ'גליונות:בקביעותמרוכיכ.פיוסם-1956בשלפטירתוועד

ופיוסםהתמידכההיחידההבמההיה·גליונדת'שלו.העיקריתבמת-הפרסום
שללרעותיוקרובותשהיוהפוליטיותרעותיוומשוםכך.משוםשנים.כמשך

אחודתספרותיותכמוח·גליוגות:קבוצתעםכמשורררביםאותןזיהו
החמישים,שגותאמצעוערהשלושיםשנוחמאמצעכעיקרפיוסם,כהןאשר
שוניםכמאספיםמשיריורכיםפורסמוכןהצעיר:ו'הפועל'מאזנים''גזית.'היו:

שטיינמןברש.כעריכת'סורים'כיניהםספרותיים.וקבציםלספרות
הסופרים.אגורתומאספיוויסלבסקי
שלושהמרדכיכ.פיוסםהארבעיםשנותסוףוערהשלושיםשנותמסוף

בהוצאתכלילה:'צעדיםכעברית,ראשוןשיריםספרכחרצ"ט :שיריםקבצי
שנשארמרוכי,ב.שירחשלהלירי-לאומיהכיווןקייםככרזהכספר·גלידנדח'.

אחכעיקרמחאוהואאלהכשיריםהספרותית.רוכואורךלכלאחרכיסודו
"כעצםאחי)(כשיחהכדבריוהיהודית.ההיסטוריהרקעעלהארץעםפגישתו
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חזונותמרת tLלהתג~החלום,לאר~ךהמנוניםכע"'ןכלילה'נ'צעריםדןz,"רים lך
צ.כהוצאתומיצך'ספררהופיעכך.אחרה JiL ' ,,!!'"תבהנביאים"

השיטתיתההשמדהלשיאה'!!,הגיעהלפניעורשנכתנוראה iL ' ירי,!!•כעצם.שנו.
: z השראהנאריךלישובכךעלהיריעהשהגיעהולפניהגרמנים.על-ידייהודיםזל. ככלר iחרקיומי"'מ"מצכשהואכאירועעל-ידוה iL;תפ'

הבארות:·ררע':תהרועים:"·גזירתאת')(כשיחה;כרכרירהיהודיתההיסטוריה פטלורהחמי':ניצקי,ספוד.מגנצה.ירוק.מצודתךךרמידה.הצלב··מסעי
אטאווידםמשרםכזההיההאיומה.השואהעללחשואלומוראות-ועררועדר

שנים.בע .uואחריהכאות"ותחזיתרגישותלידיהמביאהתיות .uחורילארמי,
אחיאסף.כהרצאתהאבוד'היב..רן'שירתהליריתהפראכ:ההרפדעהכתש"ז,
ישים. .uה'וכשכרתהחמייזLיםכשנותופורסםנכתבמרדכיכ.שליצירתועיקר
אשוהליריות,הפואנ:ותלארבעכעיקראךכרודים.לירייםלש'ריםגםהכרוכה "כליללכדיכהןהמרבעיםוכרעיונותהה'סטררייםננו'זLאיהןיחדמצטרפות

(קרב'.ערב·לעת'ארו ;)-15'9תשט"ד(קרני.התמיד·'יוםפואמות":
האח··ה•זLעה : J' 1 1ח 4-ת'זLכ"ד .קרני Jכאר'['היו·הנפילים ; 1ז 9ח 1-תשכ"א

פואטיתמכחינהאב':הפואמות.הופעתסדרדהר ; 11 '()ד'(תשכ"ט(קרני,רת'
היו·הנפיליםהיאהפואמותארבעכמכלולהראשונה :אחרסררךורע'רנ'ת
כפיכראשית,כספרמצרייםשהםכפיכראשית.ספרכסיפור'העוסקתכארץ:
כבסיסהמ'זi,רררשלכדנז'רנרמשתקפים םה~:•וכפי . ilכמרר'משתקפיםשהם המלכים,תקופתאתהנ:תארחהתמיד:·יוםהפוא:כ.'ההיאהשנייההיהודילגורל

ההופכםהמחבר.י t :.:פר nרומיונועל-פיכמוכךלמה. cו:דודשלזמנם
ליריכתיאורהעוסקתערב',לעת·אורהיאל"ז.:.ית eה·ויהודייםאנושיים

משיחיותתנועותי 1פר:יע 1ר:ירהתקריכה.ראה .uה·רקעעלישראלקוררת·זLל
ליריתשירהל iL 'זהמיכנהמסכמתואחרת··השעהלנו il 'כה'סטרריה

יז~בהוהיאאכרה,ה"הודיתלזהותכ~יתי-מי~.~יחי:ו rלכנ.ראפיז~ר tוכתיאור,
הפואמות·ספראחר.ככרךכמקרב'[הופיעו!'להליריותפואמותארבע ,כזמננו ILחד'ניז~רוקורמת

יכרדני.כ.שלהקורמיםהשירהספרילדשח iL ' ) 1 '! 71-תשל"א(קרני.ולירידת·
הפואמותלמסגרתמעכושכתכחרשיםריזLיריםכרכסו אל.:.ז•'ם L Jז"•ז~יריםכצירוף - ך•·ל~ז•ת.(קרניכלרות'והך'זi,ירים·ספרנ: .uוככרךכמקרב'(הרפ'ערהליריות,

74 )' i ( ירהספרישלכררנולרג'תכסקירהככר,iהמפתחעוכרתבולטת•ז~כחכה'ז
מזוהההואכעררהחדשההעבריתכ•זi,ירהנ:ררכיכ. ,ףר';,\' ל~\'מקומהלהערכת
רררי .uמ•עםלזהותונוחכערר·גלירנרת·משורריעםהיסטוריתמבחינה

לפרסםהירכהכרכתב-העתהיהשזהכעוברההך ,רתוי,!!'כנר'זLאיהך·גליונרת'
יצירתועיקר'הרייצחקעםלושהיוהקרוביםהיחסיםכגללוהךמשיריו.
נות .uוכ•רחמייזLיםכרת .uכ·- · n·גליונרתקופתלאחרדווקאנכתבמרדכיכ.

""""""""""""""""""""""""""""""""llllllllllllllllllll!ll!lliilll~l·1·1·111111J!!i·!l~lilildlll!llllJ!!i·llil!
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ר tהאפיככלמלאביטוילתתהירצול iמוזtתכיצירה נ:י:.זי"..:.:יה
כ"פנרמרלרג"'ותרזר.

יותרמע, iL'מי
 ' b'טרריכתהעבריתכיז:,ירה

הפלא-יה rהצהרר.לפחרת :.1יליז:.ירהוערר'כתרכים',
ווג,ךךוז.:יםויתרופיגרראטיכיות,

על rמכרטס,כיז.:.ירתר
 ל~·~פיגרראטיכיתפואטיקה

"רה :tריההפוך.ככיורןמהפךה ~tנעיהצ:עדרההעבריתדיר:ר z :ב.:.ד~כממ:.ד:מיתית.חה
החמיי-העבריתכוזנ,ירהיקריים 1ה~ה:"ררנ"'םנ" :tל:מייסורהמבוגרתזר

ליז:.ירהמגרגרתכלקררם :זז:z,ים

להם,דן~קרםמהככליז,.:,בעטרהחמייד.:ים
ירה :tדאר:בנתוייסרור'כתרכים''טורים'יזLא"פ"יןכמה

~ r שאפוהחמישיםצעיריםאותם ל~.ז·ליז:ירהגםכזבוג~תוהיא .ה,.:,:וירל'tL ר
יי.~להיז.~יריתהתפישהאתהמיו.Lיכר :t 'אותם-כאר~ן"לכנוהם
אפיז.Lרכהורהמה .uלי'יונס"'רןמתוךר'כתוכים''טורים'מיזtרררי

כע"קרכת-זמננו rהעכרי~כיזג.ירההכסארתכיןנפלהמרדכיכ_ל 11יזז;,·ז.:.ירתרלומר
זן~נרתהכיררנ"'םני ,:tידנ.-יכעודהיסט:רירסרפי,רצףייu.למיז;,רם

שתתייחס~ג-נרית"רה iLיחיל rלה~כסירנות

"רה .Z\ 'גםדר"הררית,
ולאירנית 1רי

'ז..:ירהולאיז:כה'היסודיות

הררכריז~לאינטימיות,מקומרות,

ביטויכךאחרימצאתרכנהכביטוי
האידיאהניןהתאמהברורממנה,מדז,:,ךכללתכתכנית

מגד'רהאוממצהא'ננהפעםאףרה'צ'רהכ'צ'רה.כ'טר'הרוך
שנ"ה.'צ'רהה'אהתוצאהל'צ'רתה. ' :J1tררא'הרפרסאת

' t:. ארשכלולמתוךהפעם ;שלו ' 1כ'ט':תתה'רצרומשתולחרזוכה)
מטבעהקררמ.תמ'צ'רתרנס'ונרסמךעלאחרת)הגדרהפ'עלמתוך

ה'אוהתוצאההא'ד'אה.אתממצהא'ננההשנ"הה'צ'דהגם
נ'תןשא'ננר'ערלככושונשנ'םר'ם iחונס'ונותרת 11שר:שהואספרררג''.כ,פעל

ל:ינריז,~,

וז.:.לתפייז:.תר
עצמושהגר'ראףעלוצרפת'ת.רוס'תרקוקראשכתב

.3 

ר :tמא'המזרח-א'ררפ'תבספרות'ותרהרכהה'רםעדמוכרת"מערב'",סופר
נ'ם ~tר'ארכע'םשלהעכר'תנספרותרכ'ם'רצר'םמכ'ר ' JJא'המערב.כספרות

רלה'רתנ'תנת'צ'רתםאשרמרעת, ' 1כ'טלהנתנור tz '.אהאחרונות
האנגלו-התרבות jבס'משעומדתהחרשה.העכר'חכספרותעל-פ'ה.מוכנת

'רת :t ''מרועלהסכ'ר'כולהזועוברה .' 1כ'טלהסאקס'ת
ואפשררוקורא'ם.הנ'קורת ' 1 'עלנואר'מרוב'כ.

ופדאט'קה ('כוותנצחרתאתו'טבלוסכ'ר'כדלהשו'אכפ''רם,עלהרכנולא
ל ~tיהפואטיקההחמישיםשנותירת ,uד

על'לתלא :ס'פרר'תכמתכונתכנר'א'נוופואמותמןככנר
כפואמותלעל'לווספרות"םותחל'פ'םמצ'אדת.דמו"קשר'םלאמ'פרר

 ['כאנאלרג'ו,שרנ'םעקרונותעלמכרסס'םכולםרכ'ם.ו'נםהל'ר'רת
ש'ר'ם.חט'כרתאףארש'ר'םלו'רתעשו'רתאשרכפואמו,דנות u :'ח'ררת

שהפ'תררךככלס:כ,ל'ם.מרט'כ'ם:תכנ'רת.אפשרואנאלוג"ם
מוגדרתשהפראמוככלכלומר.'ותר.ברורהואכך'ותר.מע' uחר-מ'המ':נ'

ומסרכוווכןמע"ם. uחר-מ·ה'נםאלה'ח'ררת ך':·ר'ם .!1שוק'וככלל'ח'ררת'ה.
ו'צ'רוואסתט'ת)מומשמעדת\לוכר'ל ' J1הדע'

דיוקליתראוהמונחמכוססתמודברכ.זז:,ל
ומרבניםענפההיסטוריה°'רוני,ד~מקררר"איריאה",למוכחספררתרת""אירראה

ייc.בקכוג,כמונח,"'חסית'ימןיז..:, :tל'~אןכוונת"\מעורפלים.גםרכים
מהיז.:ימרין:פע .uהרי t:r "ירי 1המאהרנה .uהראיכמחצית

'הפנומנולוגיהכספררכ"אידיאה"הגל
היז.:פערהיז.:.פייג,יחד,גםוסוציאליסט'\"'כ"הגליאניליב-תים

חפייז.:,,תם,רכ"ןתר ,uתפיוכיןהיטב
רן"אידיאה":מונח

רפסיכרלר,כ"הכמכלול,יוצרהספרותיהמפעלהנודרת,הספרותית
היז.~קפזו ל:\'ראידrרניופרסספרותיתאיריאה :פיזLוטהתפיזז.:תר

ומרנח'םאתהכ'רןכל'נס:ו'לובררוספקל'וצרברור

.4 
הפרזיטי-

ה'אל ti 'וספררת'ת•'"וא'ר'אהכנוסח'רו ILו'שלפואט'תתפ'שו
שלו'ח'ררתמרוב'כ. :'שופואמות )' J1רורע' J' 1המ'כהשלדלדעת'

הךוכררד'ם)ו'ן~'ר'םכללכדרךמרוב'כ.שלנ'צ'רתרהל'ר'תופראמו
יחידותכיןהקוזL-ריםמספראראיריאהרלהגד"רלתארחוזריםכסירנות
וצטכררתרוךעלעל'לת'תותפתחותדרךעלא'נסופראמו

על-פ'נרשא'ם.מספראראחת)(א'ד'אואחרנושאהצטברות
tcתפ'

1 
ש'ר'םחט'כתארממנוחל;;הנודר. ר'&\'ו-ופראמושלו'ח'דוזרו
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כ.אצלהאידיאהממנו.שמשתלשלמהרכלמגן-העדןהגירוששלהמיתוס גם(כמרהרצח :כיסודהוחכרר,יתהיאמרדכי תוצאותקיומיתלדיסהרמוניהסימךהואלו)שקדםהערך.מגןהגירוש כך.ונרצחים.רוצחיםונרדפים,לרודפיםהאנושיתהחכרה :היסטוריות !ואניקררםעםקין!ומתחתהמתד,פכת.החרבהח"ם. jע'דרך!על .הקדמוןהיוםעלי"עמד :האבוד'הערך·שירתל t1 :הפתיחהשירמסתייםלמשל' האבוד'העוז·שירתשיריזה,שירהיוםעלי("עמדעיורם". מסביבמתגבשיםמרדכי,כ.החדשהשירתווכלככללותם, סמללהיותהישראלי!)ארהעבריהיהודיהופךרכךהשואה'שלהנוראה שלכשירתוהמרכזייםהנושאיםאחדמתפתחומכאןהאנושית.נחכרההנרדף הקורנןהואהנצחי","היהודיההיסטורי,היהודיהקרבן:נושא-מרדכי הוקצהולומרדכי,ב.שלכשירתוהרווחהעקירה,(ומרטיבהעולםשלהנצח' כורת!הואהגדולה.מאכלתרהשמיםפני!עלכרקיעהכוכביםאתמככה iהקררכןנושאביטוילירינאכההעיקריתהצורההואנפרד'•ז~עוזהכמיכחר מאר").עמק("הלילהלעולם"אשמורהיםאל/מערןשיחכלמכלההואעץ' שאריריעל-כךכשלגםהשאר'כיך-נרדףהוא .העדןמר ,111 •היהודי
ירי ,iZ 'כמושיריםהאבוד'.העדןלישירתשישהפואמהכמיבנהנולטזהועירךהעולם. הפיתוחהם )'ה(פרקהפרקושירישבפואמה )'ד(פרק'כמנול'הפרק רודףכגורלהאנושיהמידאתהמפרשהמיתי,'הרעיון 'כמראה'הפרקהפואמה,מיכנהאתהחותמיםהנאים.הפרקיםשנישיריונרדף. האופטי-האמרנהאתמתארים )' 1(פרק'זריחה'המסייםהפרקובעיקר )' 1(פרק הפואמהלמשל,כך.הנרדף.היהודיהלאומיתהתשובהשתימצאמית כסופר.מצוידבתיבתושדמךכשירמסתיימת .-1947נהתקומה,ערבשפורסמה הגליל,אחי,עיניךא ,1\ "':הלאומיתהתקומהברוחנכתבאז),שבנר 1941 (תש"א יריעת !אכלהכשעהב'פרשאני !אלה.כלעלזרועאור !והשפלההשורך לשמשלגג,זכינוכ'!!אשרינולנבטים.!ויהירנגףבליללנרהשירם !נבטים.מרגביהם!כרכביםוהנגב.יהודההשומרון.אחי,עינ'ך//שאחבלת.

עלמכאן !העולההדרךאתהלאהנסלל !ירא.אתםחלומנונשר / כדררנוהתקומהעםלארמית.אידיאההיאהאידיאה("שאהער[" העולמי""הנרדףהנצחי","הנרדףלהיותהיהודימרדכי,כ.לדעתו
כישירתככרזר'מכחינההיהודית.בהיסטוריהחרשפרק

חזרמרדכישב.ההיסטוריומופיתהמסגרתמוקטנתכצורהמועמדת
שכתב.הגדולותהפואמותארבעכשילובכך

כ"אני"הדובר-הגיבורמופיעשכהםהשיריםכין רוכושלהשניהמוגמופיעוגורלה,היהדותאידיאתשלהגיבור ראש'תהכאךכלנד.היהודיהעםשלגורלואתולאהאוםשלהמייצג ררמאנטית,קיומיתא'דיאהמרדכיכ.כשירתאחתמרכזיתאידיאהשל

אמצעיםשרשרתכעזרתהאסתטי,כמימורע'וןלהגר'רארלתארמאמץהיא-
להיותיכולאיננושעקרוניתמאמץזהרמטאפרררת.דימוייםשעיקרםאמנותיים
הצטרפותהלאה.רכןושלישישנימאמץאחריוגוררהואפעם.אףמושלם
שלכמבנה-העלליצורהניסיוןהיאפואמהשללמתכונתהכורדיםהשירים
יכוליםאינםקטנהשיריםקבוצתאוהנודרשהשירהשלימרתאתהפואמה
להשיג.

מרדכי,כ.שכתבהראשונההפואמההיאהפואמותארבעשללמכנההבסיס
היוצרותהאחרותלארבעישירקשרמתקשרתאיננהדרהאבוד:העדן'שירת
המאפייניםכלמצוייםהאבוד'העדןכ'שירתאחד.ספררתימיכנהכיניהן

הואהמרכזיהצירשכהאלאיותר,המאוחרותהפואמותארבעשלהספרותיים
כיותר,השלמהגםוכמיבנהכיותרהמאורגנתהיאזרפואמההאהבה.נושא

מרדכיכ.שלכתיבתוממיטבשהםשיריםבהומצריים
הפרספק-אתלאחדהמגמהמרדכיכ.אצלראשונהפעםכאןראשית,

תולדותכלשלההיסטורירסרפי-מיתיהמשךעםהשרה"אני"האישיתטיבה
 .כמיתוסה"אדם"שלקיומיתדרך-ראייהרעםלהווהעדהיהודיהעם

 :מרדכיכ.שלהמרכזייםהשירהנושאיכלומעוצביםמאורגניםכאןשנית.
כבסיסמגן-העדןהגירוש ;התכליתייםמיכנה-העולםותיאורהבריאהתיאור

שעשויהדוברה"אני" ;ולעולםמעולםהאנושי
מנחהכמוטיבהעקירה ;כולוהאנושיהקיוםאת 'י''"'"'"~'ר"

קיוםקיים-האלדמותאלהאמנירראלנטיהיחס ;היהודיתכהיסטוריה
 ;וכריההיסטוריים,באסונותראשםמבטיחאנושית,כהמצאהומצוירטרמיגיסט'

פיגרראטי-מערכתארתהכלככרפהקיימתכןכמובהק.ציוניהגאולה
עלהמכרסמיםרמטאפדררת,ד'מויםמערכתמרדכיכ.טיפוסיתבית

הריס,רוח,לילה,ערב,שחר,אור,שמש,-"טבע"שלט'פדסייםפריטים
וסמלית.מוכללתכצורההמתוארים-רכן'יםסהר,חרשך,כרכבים,

שלהא'ר'איתתפישתוהראשונהנפעםכאןמובאתמכךכתוצאהשלישית,
דוברהעדרהיאככתיבתוהבולטותהתופעותאחתהיקפה.כמלואמרדכיכ.

"אני"שהואדרכושלמחמדתוהצגהאינטימי,פרטי,"אני"שהוא
דוברפאתטי, :"נבואית"הופעהשהופעתו(נציגצינורכנציגאד

למרותאצ"ג,לשירתמרדכיכ.שלשירתוקרונהזרמכח'גה
הוכרכארכיטיפ.כשירתו,יותררווחוזהאר,אבספרסידניסטית)

דוברשכיןשיריםאהבהכשירישאינם.האהבהכשיריהאבוד'העדן
כיאקדם"ופתער"חרה""אדם"שכיןשיריםאלאפרטי,גיבוראוונמעןפרטי
אדםתמידהיחידהארתך.~רקונוגהתזוהרהכהכגו;ואראךליהרצקהאש

תקראיני").לאוסער"אםלו,אחרתאחכי 1אוהכ.
מרדכי.ב.שלהאידיאיתתפייז~תדלכלהבסיסהיאהלאומ'תההשתייכות

כלמלכתחילהמאורגןינ,סכיכה .כשיריךהדובראתגםמאפיינתשהיאדברור
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5 . 
העולםמכריאת :כרונולוגיהואהשיריםשלהכלליהסורכארץ'היוכ'הנפילים

עיסוקשכהםפרקיםכשלרשהמקובציםהשיריםהעקירה,נושארעד

הכפיליםעלוז~יריםמאדהרכה ;העולםכריאת ;ת :lt'נרא'מספראים ~1נריככמה
 ;האגדהוכמדרשיכמקורהמוזכרים-נעמהנגה.

אברהם :יצחקהולדתר'ם ~tהמכווהמלאכיםאברהם :נמרוד :ככל
סדראיננוההתפתחותסדרהעקירה :סדוםהפיכתעלהמבשריםוהמלאכים

מנושאומעכושרנותמדרוירת-מכטומתואר JiL 'הנושאיםמןאחדכלרצוף
מסגרתלספר'ש ti 'העובדה,פילוסופימעבראלאעלילתימעבראיננולנושא
לרכים :הזמךכנושאהשימושנעדרתגםכ:ורגשתהיא,הגותיתזרומסגרתאחת

כהםמתוארים :כדמךהראייהמנקודתאופיהשירים
והעתיר,ההווהלגב'גםלסמליםהדפכםהרוכר ~t 'הרחוק,העכרמןאירועים
היז~יריםאי ,:tנרימיתית-הגותית.היאזוכפואמהמרדכיכ.שלהראייהרוך
דוברקייםשככולםלהניחלמעשה,(אפשר,כשיריםהדובריםל-ירי 1 •מוצגים
מיתייםכנושאיםמשמע,סמל"ם,וכארכיטיפיםסמל"םכמרטיביםאחר)

זהמקרא'כנושאאדמקרא'כתיאורלאכאמתהוא'ר'ם iLכ' ( 1הר'סמליים
היחרדככללותוהאנוש'וכקירםהיהודיתכהיסטוריהאלאאחר,אד

נ"ת, :t ' ;פואמהיזLללמכנההזזLיריםכגיבושראשית,כפולמרדכ"כ.ירת .::tי
עלמסתכלהדובראיר. ~tנריעלהדרנומסתכלממנהההגותיתבזרוית-הראייה

חריפהכצורהמתבטאהדנוומסכמת.מוכללתרחוקה,מזרוית-ראייההנריז.:,א
ה"רצרים , cליז.~רנייצירופיםעונ.וסתמאד,פיגרראטיכיתיז.~פה :הפואמהביז..:פת

סמל-ים. ,:tחךוסמאנטי"'ם""שררתמוחשיים,קונקרטיים,סונ.אנטיים"ררת tLמ"י
ה:ודריםהש"'ריםאתכולה,הפראמהאתהופכתר iפה :tיי"ם-ט;ופיז.,:,טים

ררות :tיואפיילרכת"ם-הכרדדדםירים .:uהימןליזtונייםכההכלולים
כאלהליחידותדוגמאותכמהאניאמכלילות.הגותיותליחידות-נודרות
 :נורדים•ן:יריםמהרך

ל"רם")("יום"יז.:נר"הואאםתוהה , iLחדיהייקרםליום"יום
הזר"חה.כחתינ,תניז.:לםהל"לה"אין

לם") .:tניהלילה j י'א"(חר" ,;tהינולדלא :tהיז.:.מי
עלים ו::אבר 'ל::::ניעל

("הלילההמפולת"הרו"'ל lיסדככ"ם
להיכנסינ.כל"כלנרהךאוז~רנההפואמהנוזz.יריה iממ"ןצירופים ) ! (מאות

זויז.:ירהכ"לומראפיז:.רמרדכי,כ."רי .:tיזl.ניההגותינמסרזה=ז~לכ
החד-נר"ת 1היירה ~tכךהפ"גרראטיניוכעומסטה :tכהפיכהכללה,נד"'רהה lתרפ'

ל l ~ה i:.rכ,קזהראני :t •מצרמפת"'עות.ליז~רנ"'רתהנדקרתבהכלולותאחרמצדה. iLי
לפר::.:רלר ך:.;:~אתר iLאי,כיז.:יר,הקונקרטיתהמוצאנקודתאת .:tהמחפיהקורא

הפאת-הפיגרראטי:בית.ההכללה ,:tילינרמהלוחמרכורתרכררת 1לו:אנאלרגיה
מררנ"'כ.יז.:לירתר :tיאלעלמארדתה .:tהק'טת, :tהכ:ופוטית,
חכרת i::חטיבותזןrהמדרנרגםמה

רעל

עלומה,מטרהר iא'לעברנלאיתכלתיכהתקדמותהאנוש•הקיוםאתהמצר•קה
היוכ'הנפיליםלדעתי,;כפרט,הליר"'רתהפואמותכארבעמארבולטתדראיר"'אה
כ. ל..z.זוהרעירנ"תכתפיזז.z..חומסר"ימתאי-התאמהכאילוכאןיזן.:,אמנםכאר~ך',
וכיחסהיהךך•ל"ארם"כ·תסהשונות,האיריאות ית;;:,:,~·רומניאךמררכ:
כבירורהמייצגין~ירזה.ספררתילעולםמידהכאותהחוז;,וכרתככלל.ל"ארם"

ראתה","אניהשירהואקירמ•ת-ררמאנטיתכתפישהכ"ארם"הדובראת
שנים,אל::יכעכור ה::נהיהעררראתה"אב' :כפואמההראשוןהפרקאתהמסיים

 /גנים,לנטועאוסיףערד /כה,ערליהלא-ידועראתההאדם,אני /
אידוכה'רתדמוצדקהאנוש•",הקיום---כרר ~i 'עלומהולמטרה
~ב..לומה.מטרהלאידומוכנתכלתיתנועה

בארםה"ארם"עלהכתיבהשילובמבחינתגםלגרפם,וחשוכיםמענ"נ'ם
האה::השיריהםכארם,ה"ארם"עלהכת·כהעםהיהרר'תכהיסטרר'ה'הררי

כ'פרק :כפואמהפרקיםכשנימרוכזיםהאהבהשיר•האברך·הערךכ'ש'רת
"טהורים"אהבהשיר'הםכ'פרקשיר•האבוד",העדן"שירתג:ופרק"חרה",

בצררהפהההיסטור,יהנושאמופיעג'פרקוכשיר•מובהקים,ררמאנטים
כמתכונתמרפ'עהגיבור,הואהודבר,כ'פרקש'ר'ככלכרמז,דפהמפורשת

-מיתיתשה'אק•רמיתעמירהחרהמולהעומרהאום"ארם"ל 1L 'ארכ•טיפית
"תרה"כפרקהראשוןהש'רקרמון","ל'להפותחלמשל,כך,ומעולם,מאד

עינות-/הדממהמעלנ::ט'םאלמיםכרככ'םאל',בא"ל•לה
/זהסוף,לדשאיןכרגעערמר'םמעולםואנו /משרעה,פרכוסרגעהרים,
וחרה"ארם-זהמול

כאמורמעורב,האבוד",העדן"ישירתהאהבה, יר'".:.זישלהיז.~נייהכחטיבה
את'"אך :היהודיהה'סטרר'רסר!:'הא'!:'רךגםהקיומינטירומאה,כאיפירך

ככראשית/כיחרתו,ואין-כשכוכספינה /

באופןהנושאבולטמרוכ,יכ,אצל:וכרגיל'רחר"שזפתנוהערך/וחמתקיןעררן
/קטנהת::תגוצרה,מאה,כליל"העמקנו : 1'ר iL 'הפרק,

 11הנס,הרכןלכלבד/לא!:('הסערה,על'עכרוהכללא /לכנס,כלנראתמהכיל

אחר/רכלהרשעה,מכולאתובחצה/בתחזקרחוקשחרערמאר,כליל
התכליתהררמאנטית,התקרההנשאר"עלררמרע /רככה

גםהשראה,אחריותקומהלגאולההלאומית::הקרהמעורכתהררמאבטית,
כא•ר•אהמעורכיםכארםכארםהארכ'טיפ•-הקירמ'העיסוקוגםהררמאבט'קה

מהווההבחינותמכללגאולה,מהדרכןהליכהשל
מדרכי, ,כ:ל ~tוהפ'וט'לעולםומפתת::תיההדרפואמה

:דלו.

, 
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הרבהגםאוליא'ש'ח.ירחוהרבההיאהתמיר'''רםבפואמההארירה
מטאפיסי-'ותרפואמהשהיאבארץ:היו'הנפיליםשכפואמהמדרטראגית'ותר

ואוכר.חיי-ארםדמךעלקינהכשיריונגמרתפותחתהפואמה rת-הגותי.
ימיעלכשיריםומסתיימתדודשלזיקנתו'מיעלכשיריםפוחתתהיא

אחתדיקנהכחרוך,שלמהל 1L 'ד'קנתר

פסטרראלי.כנוסחשלווה 'מ'-הממלכהלורה .11הי'מימתואריםהאחרת,
תפישתשלהחודרתהמתכונתשלמה.שלמלכרתוכימי-וכפרטבעתאררי
הבטחתועררחוקמעכורצףהיאורל .11יכנוסח-הפואמוהארבעככלהזמן
פסימירהכיןמהחשלאחרתחרדותכמתכונתכארבעתןמצולבת-נצחיעתיד

'מימייצגיםהתמיר''כיוםהיהודי.והגורלאנושלגורלכאשרואופטימיות
שלהשלווהושיריהפסימיתה .11התפייאתהגדוליםהמלכיםשבישל

'ותרלארמיתזרפואמהככללרהה,האופטימיה.ההפישהאתמייצגים
היוכ'הנפיליםאשרהעקירהושיריההבטחהשיריאהוממשיכהמקודמתה

הלאומישההיאורמשרםהןשלה,כאידיאהיותרכעייהיהאףדרפואמהכארץ·
דורשלהזיקנהימיואריםמהכההעמוקהלפסימיותכניגודהזמןכלכאךמועמד
השובהצריכהשכאןמשרםוהן ;בנרשלמהשלהדיקכה'מיכךואחר

(שלהסופיכחשבוןכראישכגללולאומיחיובאדהרמהו-לשאלהמסריימה
הלא~-התשובההשהההכאמור,ההיסטורי.היהודיהסכלהפואמות)ארבעכל
רכלהאדםחייסרפיוהדווקאכהסמורגשיםאשרהמלכים,חייהיאורער'מית

הלאומי.בהיארר 1Lיהחיובאהשאלהבסימןמעמירהכהם,הכורך
כאוצרכאך.גם'סררה,כהיבחר.אורךלכלנשמרתמרדכ'כ.שלשפתראיכרת

פיגוראטיכית'רה 1L 'ה'רצררתואסתטירה,פלסאטירתקרברטאצירתכעלותמל'ם
גושרתומהאלומחרמהדורם"הלילה •סמליותחמרנרת-טכעשל
מי /נכיןלאכרזאתםט 1L ' 1'רשכ'רעלארמוןמקיףהל'לה /גשרים.לו

כל'חף"רוח : ) 5 1 (כרכביםרנןאלהלבאת /יריםרכעלטרט Uכמ.'מחזיק
מכתירשרקעוירחהגלבועהאשמורותכסוףההרכמשעוליצערונשמע

הערלהבררךוגואה.חררהכיםהוממה.שקופה /כתרים.עלכתריםאמיריו
כבית ,) 196 (כר'ם" 1L 'לאה'לאהגה,לאערלים.רבניוארל iL ' /מעיך-רוך
ישבמ'-ההיסטור'תלהכרעהקרובהזקןךןךכארמוןלילה 1Lמרמח'הראשון

שמשריםהאגוית-הסמליתהרוחמתוארתהשניובכית-כמקומרורדכסאעל
הפלאסטיתהתיאור'כולהמודגמתהמקרים.כשניהגלבוע.עלוככ'.'שאול

שפתושלהמאפייניםאתרהיא 1L '"חוריה'כולהמררכ'.כ.ל 1L 'הררמאה'ת
מרכזימין.~רךךכללושיוצרהאוטונומיתהשפה ;האישיתהיז~ירית
מאורורומהותחום,מוגרוהואאלהירים .uכיהפייגרראטיכיהעולםזאת,עם
תיאוריהםשיריםמארלהרבהבסיסהאח.ריח.שכפואמותהפיגוראטיכילעולם
בסיסייםעצםמרת ..iZיכמר-כן,מזריחהיוםל .u •מהלכותיאוריארלילה

ויד.Lמרת-יםנהר,עצים,רוח, : uמי" 11 ~הרים,עננים.'זLמיים,-טבעל .uי

רכך.(עננים)עבים(שמיים).שחקרקיע,-מהםנגזריםאדלהם

שרבחוזרים-וכר'רכך'זריחהשקיעה,'ער,סער.ורכים.ניר.שרות,מרחב.

לתארשלאמרוכיכ.שלנטייתו(וכךהשיריםככלזוחדרההשירים.ככלושרב

מךכאחריםמשמעותושחיקתגורששלרושם'וצרתלפרטיו)מסוייםנוףתיאור

הםתמ'רולאמריגורלוכגדרותיהםאלהשמות-עצםעלהעומסכלומר,הש'רים.

לתאר.נוערוארחןהשונותהדקויותאתמתארים

היאכיאםכרונולוגית,מכחינההשלישיתהפואמההיאערב·לעת·אור

קודמותיה.שתילערמתחריגהבחינותוכמהמכמהמהורה

כראשוהגמול.הנקםנושאהואדובפואמההמופיעובעייתיעריךנושא

הגוייםכלאת"רקכצתי •יואלמספרציטוטמופיעערב'לעת'אורשלהשל'ש'

יזLללרוחוראוימרטוהמשמששם"עמםונשפטתייהושפטעמקאלוהרררתים

 •למשלכמר. •כולובספרכיותרהמוקשיםהםזהמפרקושררותשיריםזה.פרק

על'הם,/ונבקע'חריר.אונוכלאתהנשא/הר''הרשפטכעמקהמגרג"גוג

עשייתקשהועמוק".גברה"יוםשריר",כליןיכלםויהמם /ככצבתיקיפם

הישרא-שהתרבותרומהכהיסטוריה,משפטעש"תוקשהכהיסטוריהחשבון

כסעיף-מיוחדוכאופך ;העצמיתדהרתהכהגדרתהתקשתההחרשהליה

מןשרבהאיננהכאךההגות'ההתפישההעצמית.דהרתהשכנושא"תגמול"

נראהישראלעםשלההיסטוריכפואמותהחפיסה

לתפישהמצדיינתררגמאקודמו.שלכתבניתקייםדורמיהי.א-היסטורי,

 rפר·אנדכ".כשררהאיש"'לאמתוכו•קטעהנה"הפליט"כשירמצריהזר
פליט/זהלימכרכהוארע. //ניתך'נפלההדי./·נפלה •כקינה

//עוררכני·ראה'נרצח •ר'אמרהכל·/הגרלי.'הגרואעז• /'רדפני,הדורות

אחיךכרעו'נפלו,לדלת./התפרצהאתוהסופהאחריו./באואחרמדברזה

פליט".עלפליטנא,רזהמרבו הז//']--- Jרה'לרהצעיר/הזקןכקרב

משמעריך-אלוחזרההמעגלסגירתהיאהאחרת:'השעההרביעית.הפואמה

חרשה,מפרספקטיבהכארץ:היו'הנפ'ליםהראשונה,הפואמהשלחיה

אתהמשקףכסדרמונאיםהשיריםהווידוינימתכמירחובולטתזרכפואמה

 •כתקופתוובעקיפיךכמישריךהמשורראותרשחורהכפ'רו'ההיסטהסדר

המוז.Lקפיםהעיירהשירדכךאחר .אירופהשכמזרחכעיירההילדותירי ,:tיראזן~ית,

הקמתהחדרה'זLירישהםקומה rה.שיריוהחורבן.השואהאת

-השיריםכמיבנהמאודמודגשתהא"יז~יתהחוויהכה.והחייםראל iL '"מרינת

ההיסטורי.העוכרת'.כחומרהשימושהךמתוארים,הםמהןהראייהדוריותהך

יריעלכעקיפיןמתוארתהשראהכולם.לחייםסמליםנעשיםהילדותמאורעות

' t~ הטוטאליכחורבנולומוכרשהיהעולםארחולעצמוומומייךעליהשמע

רקלאכאךההופכתהיאהאדטוכיוגראפיתהא'ש'ת.דררית-הראי-ה

פואמהשיריםמערכתהגרתילחומראףאלאשירל 1Lיחווייתילחומר

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..................................--11111111111111lllllli111i!1"""1 ~~''"'""""""""'"""""""'"'""''"'"'""""""--'י-"""-י"""""""'"'""""'""""""'"""""" ................ ~
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לכלישעמדושכפי'"המליםהיהודיתשכהיסטוריהלסכלהתשובהונה 1Lרכרא'

 !גורע-אחרישחיתההאחתהשפה !לחיותשכר-כלמפישנכרתונרע,

 1אחריםהיום"יז.Lהחיינרכפי"). iL '("המליםהאות'דרת"ביתכףכללהאני !

אבותינו"אכרתקלעו !הזריםכלאתפתחינועלשמסב !כאפקכאביב

 .)" 1"שהח"נ 1

"האסמכתאהפואמהכשיךרהיאהעל-טבעית,הראייההמיתית,הראייה

אתוכנה !למרותמעבראל"שהח"נרהררמאנטיתהעולםלרא"תהאיריאית"
 !כרקיעיםכרכביםכעפרשהחיגר / / ]--- [הגדוליםהרוחותכלבכיתבו

 /העפרכלכדרכישמרכילנר /הסודרת.סודתהוםפיעלהנטויים

פרע/הרוחמעיני.הסתיואתושרבשוב"היום("שהחיינו").התמיד"

יערות-דבריו/רכלחיהשמשכיידעתי!עררמער.ספירעלבלוריתו

הזהרתאתאירישלתשתיתההואהמיתוסכילומראפשרמחקתי")("היוםער"

שכ·השעהאלהכשיריםמיוחדכאופךבולטוהדברמרדכי,כ.כשירתהעצמית

היאוהיהדותעל-טבעיאירועהיאישראלשתקומתהתפישהזרהאחרת:

כ"השעהנסגרזומיתיתכתפישההאנושית.כהיסטוריהנצחיתתכניתאיזושהי

כאר'ן:היוכ·הנפיליםנפתח u1המעגלהאחרת"

מרדכיכ.יו.~להאיריאיתפידזנ.תו r ~מורכנתראיית-עולםשלמעוכרת'זLתיעל
ומיתית.ררמאנטית :האחרת'כ·השעה

יחסוכאןחוזר .שכקדכ'ןהילדותכשירימאורבולטתהרדמאנטיתהראייה
רהתפייז.z.רתההרריותמאגרהיאהילדות :לילדותוהררמאנטי;וןל ~tיהטיפוסי

הדפךשהואהבוגרוהאוםהנערחייאתאףאלא
שלהטיפוסיתהזהותת 1Lחפ"זוכילומראפשרלה'רת.

הכלסךהוא"אני"השלחייוסיכוםארהבוגרה"אנ'"-לילדותבהתייחסה
השיריםמןדוגמאותכמהאביאהילר.שלעולמואת'צרו iL 'החוו'החומרי

עתה"זה :זהכביתמסתייםהאחרת''השעהיז.Lלהפתיחהיר .uוככר :שכפואמה

כוערתהילוות /כוככ'םעדר'שובנורד /הרקמה.צפונותנרקם,השחר

הםכולםהחייםאניב").זה("הכמיהההערכים."כלקצה /הזקנה,קצהער
מיטבעל-פיהוא u :ניס'רך :ולממשהשכילודתגודלהחוויהאללהגיעניסיון

האימהעתה,תעצרוני"אל :הצלתהללאניסיוןהררמאנטיח,התפישה

כעתותני iLפג'פעם/הואודגול.רחוקהימים,ה'רם.אלהנב'
ולאכרנגערהםהדרכים,כלאתאליוהטיתי /ועכר.קראנ'הואהכרחיו.ולא

דבררן("הננירגנה".שהעמיקאתשרבללאאיתםנשאר/הםנגעו,
לאעינםוחרקים'לדוח"ערב'החייםעומריםכסימנו u :הרחוקההילוות
שכלקבועה':::תכניתהילדותותפישת("ערכילעולם"תכהה

 / .ד'::קר«זzרמחרתמול, /ירח,תופסה'לר"אני : ה::'ת 1טכועחוויות-החיים
קטע").("האדררעך"כ'ככרחרש/אחרגרע.לאערררחוקאחד

ממשהפרכהררמאנטיתכמתכונתגםהפואמהכש'רימופיעההילדות
'הרות rשרא,עליועכרהכ'נחרב.כ'אליולחזור'ז.:אי-אפ'זLרלעברגעגועים
אתכעיקרשמתארתדרשכפואמה,השנייההחטיבהאתהפותחהשיראירופה.

 ;הלב, rא."ר'מיתיזו',דדמאנטיחעמדההיטבמדגיםהעיירה,עולםשלהחורבן

ות :tדחר' /חלהכ t:iתלזריחההשקיעה /תחזר.אחיוהשמש /אחדור, :אמרתי

אבי 1--- 1 / .תלועלהכית ! /הכאבאחמוחקות /מזורנושאות

קרעה /הפלאגבר /נורא.מכלהנוראקרהולא r---ו 11סף
רומההתייחסותוראההלב")את("רימית'ילד"/ועורביודלתהבשורה
"הרוח"הכית"' ;הרכב""אי ;"סנוב"'" ;ילדות""עובר ;ל'ד" 11'י"הכית ;נשירים

מטי:י"'ורבים ;פתע''יגיע"וראי ;הממהר""כרחוב ·, " rהמפתחר~"אבדו ;בא"

שכפואמה.השנייההחטיבה

אחר,פךכאןגםמחגלהמררכ'כ.'רת iL 'ככלכמר
יזLכראייהההןלארמית.ררמאנט'יקהכברדרהתקומה. l"נוזנ,ירהררמאנטיקחל ,uז

ררמאנט"'קתרי l"מיזLכאמור,יז.~קייס,נתזדנ.רכהכהחלטמוצגהלאומית
מררכ:כ.כ•זz.ירתהעצמיתהזהרתאיריאתשלפניה ' J1L 'כאמור,אלה,הילוות.

רכה .:tי r1א"דריז.;:,הימהרר"ם cוההספרל ~tית l"הדז.~לישכחט"נהמרוכזיםאלהיז:ירים
 :tכראיהיאהתקומהל :tיהררמאנטיקההקורמות,החטיבותיז.~כיזtת"'לתהומות

6 . 
הואיסודה . 2 )(-הכמאההצ•רניהמפעלשלפועל-יוצאהיאמררכ•כ.שלשירתו

המפעלראשיתרושםתחתשעמוכדרריהודית-חילוניתזהותשלחרשת'אדר

מארגנתשירתוכלישראל.מרינתתקומתואחהשואהאתמקרובדהכ'רהציוני,

למצואכריימינורעוכראשיתמספרהיהרר'תההיסטוריהחומריאתדוברפ'על

ולהסבירלתאר-איר•אוח-חוזרותתכניותכהן

כזמננו,רקלהכחכיכלה 11'זz.שירהברורל'היהודית.

צ'רנ•ת,מכטה, iLהחר'כעתהיהודיתההיסטוריהשלהגדולהמהפך

כנקודתזה.מהפךרחש'כותרא•כותדלהגדרתקני-מירהלהעמידומתוך

מפעלאםכישיריםלאמרוכיכ.יצרלעצמושהעמידוכמטרותהמוצא

אחראהמרדכיכ.אצ"ג.הואככךלוהקרובברורנוה'חידרהמ•זz.דררשירה,

השניםכשלושיםיצרהואעיקרואתלארמיוור iLכמ'כשירחועצמו

פאתט'.לארמיכמשורררצתהלאהישראליתהתרבותשכהכתקופההאחרונות,

שיצרר r1המיוה•זz.•ריהמפעלעקבשהגיערומאבטי,משוררהואמרדכיכ.

 :הרומאנטיקהמתוךבוגריםהתבטאותכירדניאוכירדני-מחשכהשנילגזירת

~ r ראכזיסטנצ"אליסטיתמכאןמרתירתכבירתLהאירי-מכאן,האנויז

הללו,היסודותניןהפנ"מיהמתחאתהיטבקפרת :tמיכיזL"רירהזזrרנרת

אכדיסטנציאליסטיחילונ'דמדררנידםכעל-טבע')(אמונהמטאפ•דיוס rכשמי,

דואחרמצר :העק'דהמאיריאתאחתרוגמאאביאכערכוכ•ה.כהןים 1Lמשמ'

מצרונעקרמררודורכל-היהודילגורלאחתתכניתהיוצרתמ•תית.א'ריאה



מרדכיב. 20
 21שירים

כמצב-גבולהטראגיהקיוםאתהמחאותאבדיסטנציאליסטיחאידיאהדרשני
ממנו.להימנעיכולתכהעדראחדלהתמודדאדםשעל

מתיםמשתנים.הפרטיםאידיאליסטיפיתרוןהואכשירחושנמצאהפיחרון
הוכחהבעיניוהיאכהיסטוריהנצחיות.האידיארתאכל ;ונעלמים

ההרמאניסטירת,האידיאותקיומןהמשךאתשתבטיחמיתית

היהודית.הזהותלדעתומושתתתדברשלכסופר
חוזרתשיריוככלאסתטי-פיגרראטיכי.משוררהואמרדכיכ.

שמתאיםאוטונומילשוניעולםיוצרהואככךקבועה.אמנותיתוחוקיות

שמרן.כמשוררזמננוכתהעבריתכשירהמצטיירהואככךאכלכשלו.הגותית
כמערכתשונותותפישותשרכיםרגשותלתארונסיובוכלשונוהעצוםשכגודש

המתפת-הישראליתהשירהכיןשנוצרהואגםתרםקבועה,פיגוראטיכית

צריךכת-זמננועבריתשירהשלתשכוןכלזאת.עםהשירי.עולמווביןחת
ליצוראמךליכולתודוגמא ;זהמיוחדשיריעולםאלהתייחסותלכלול
השירהכפניחדשאופקוככךהאוטונומי.השיריעולמואתלעצמו

א

העברית.

אינםהםמרדכי.כ.שלהשירהספרימכלכאךהמלוקטיםהשירים
אלאכרונולוגי,סדרעל-פיאופרסומםמקומותעל-פיהשוניםכמדוריםמובאים
שירתואורךלכלהעוכריםאידיאותולמספרנושאיםלמספרהשתייכותםעל-פי

מרדכי.ב.של
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 117שירים

ביבליוגרפיה
 :כעבריתשירהקבצי . 1
 ;כעבריתשירהקבציא.

 1939תרצ"טת"א,גליובות,הרצ'כלילה,צעדים ' 1

 1940ת"שת"א.לינמן.צ.הוצ'המיצר,מן . 2

 . 1947תש"זירושלים,אחיאסף,הדצ'האבו,דהעדןשירת . 3

 1964תשכ"דת"א,קרני,הדצ'לירית),(פואמהכארץהיוהנפילים . 4

 1955תשט"זת"א,קרנ.יהדצ·לירית).(פואמההתמידיום . 5

 ' l 196תשכ"את"א,קרבי,הוצ'לירית),(פואמהערבלעתאור . 6

 1969תשכ"טת"א,קרני.הוצ'לירית),(פואמההאחרתהשעה ' 7
 :כרכיםכשניהופיעוהנ"להשיריםקבצי
 1971תשל"את"א,קרני,הוצ'הליריות,הפואימותספר

 ' 1974תשל"דת"א,קרני,הוצ'והבלדות.השיריםספר

ביידיששירהקבציב.

 ' 19 3 3ורשה' .קדבטורןהרציטירן'אפענע ' 1

 ' 1935ורשה,קדנטורן.הוצ'ועג,אויפןשאטנס . 2

עריכה . 2
חנניויוסףמרדכיכ.בעריכתהחדשה,מספרותנופרקיםתזעק.מקיראכןא.

 ' 1945תש"הת"א,לחנוך,המרכזהדצ'

יצחקמרדכי,כ.אריכא,יוסףכעריכתואמנות,מחשכהלספרותכמהאנך.ב.
 1954תשי"דת"א.כתכים.הוצ'ערגן.

 1958ת"אקרנ.יהוצ'רוינטון.ויהודהמרדכיכ.כעריכתעשור,עליג.

ר"רמרדכי.כ.כעריכתישראלמדינתלתקומתמקוררתישראל,תקומתד.
 1961ת"א.קרני,הרצידיבור,כבציוןופרופ·פרסקינתןולנשטיז.נחמיה

לעבריתתרגומים . 3
ת"א,שמעונ.ייוסףהרצי(מפולנית),ז'רומסקיסטיפןמאתבית,כליכניא.

1946 

פרוסכולסלבמאתפרעה,ב.
משהמאתאפרים.כןמשיחג.

 ' 1 '( 44פ'גנכרג,רחל

משהמאתכשכת.שנייוםר.

 ' 1946ת"א,שמערב'.'וסףהרצי

כער'כתהמאסף.ועדהרצי ,)ש'ד"מ(

 ' 1947המאסף.וערהרצי(מ"ריש),
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משהמאתמערכותכשלשמחזהפונק.יעקבה.
 1947המאסף.

ח"םישראלמאתפואמהקוצק.שלהעיןעלו.
(כדפוס).

ועדהוצ'(מיידיש),

 1982(מיידיש),

הערכהמאמרי 4.
בעבריתא.

 . 20 . 7.56חרות,משז:),(אונגרפלדמ.אג"ף ' 1

 ! 9.9.40וכר.עמנואל.גדידךכן . 2
תשכ"ח.כסלו-אדרנח.כרךגזית,אברהם.כרוידס . 3
תש"א.מרחשוןז•הצופה,שכתאי,יחיהרון . 4
 . 28.4.39דבר,אביגדור,המאירי . 5

 . 26.6.56הצעיר,הפועלישראל.זמורה . 6

תשכ"ד.ככ,גליוןיורק. 1-ניהדואר,נח.טמיר ' 7
 . 5.9.40א,גליוןצעירה,ספרותאריה,ליפשיץ . 8

ת"ש. , 3ז. 4-333חוב'גליונות,פנחס,לנרו . 9
תשכ"ד.סירן'מאזניים.- 10
תש"ז'"ו-אלולא·כ,חוב'גליונות,יצחק.עגן 11
 . 22.6.56דנו,אנדה,עמיר 12
3 j ' תרצ"ט.ח,חוב'גליונדת,ש"י,פנואלי

תש"א.כנסת,ש"צמח . 14
 .! 3.12.4 )(דבר,אברהם,קריכ 15

תשכ"א.יכ,חוב'מאזניים.שלום,'קומר 16
תרצ"ח.ה-ו,חוב'מכפנים.יהושע.רכינוכ . 17
8 J ' תשל"ז.סיוןוספר,עםשושנה,שריוא

כיידישכ.
 .! 929 ) 282 ( 39מס.ורשה,כלעטער,ליטערארישעשמואל.זרומכ 1

 ' 1929ביו-יורק.טאג,נויארקעושמואל.ניגר . 2

 . 7.3.193 )(ורשהמאמענט.דעו ..זסגלוכיץ . 3

 . 1935 ) 388 ( 18חוב'פרייהיט,אונדזער ..אקיטאי . 4
 . 23.12.32 ) 98 ( 48מס.ודשה.צייטונג.פאל:וסורלדדניץ . 5

------------····•• l'l:ili1Elllll82 ~ 111111!1Il ~ i8' .ז:r '' ,_ %? • L 
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