
האהבהש~רתלפשר
פוגלדדושל

קומםאהרן

נבחןפוגלשלהפסימיתהעולםבהשקפתהאיזוןנקודותאתלבדדכסירןב
 'האהבה.שידתואתהילדותשידתאת :שלוחותשתיכאן

לביןשלובילדותופוגלשלהתבוננותוביןלהבדילישה~לדרתבשידת
ארד'מקררמשמשתאינהשלוילדותו .כת;דמותדדךבילדותהתברבנרתר

כללאודךהם.קטועיםה'אני'עםהשמוריםהמראותגעגועים.מחוזלאובוודאי
כ"דברדה-רשירתם nבדב-לומדאפשרבחרשירתם,קיימיםהםפוגלשלשידתו

נסר]),(הדממההמפתהמןכגץ ,) 6(שער,גמרא"כ"ניגרן ,) 5(שער,הרמהנשכחה",

(הדממהבשל"עולםשלחדישיכ"דיחואףנער])(הדממהערביים"תבשיליכ"דיח
חצוצרה;ליתתקעברדדההמרחק;"מן-ביותרהחיוביהביטויאפילואך;ינעה])
דרמההחצוצרההילדות.עולםאתלשקםכדיבראין ,) 7(שער,בהירים"ילדותשידי

העמדהובדיעבדמראששנכחד.מעולםלב,;ששדדפלאי,כאביזר
השיר,(בתחילת .יכאב"יכאב,/"וליני :הקובעתהיאהדטדוספקטיבית-האלגית

ובסופר)

גם ] ...נכהיותותמיםעודנו ) ...נמולדתי"נוף :ביאליקגורסהילדותאלבגעגועיו
(אחרנודעו"בהםרעקברתיעליהםפעמייחותם ) ...נמדבריהםכלעוטים ) ...נהרדיו
 2 :הפוכהעמדהנוקטפוגל .)גבית'רואה,ובאיןאחר

 /] ... [מאזחגביםם l!"א
 /] ... [ .ינחרועודשםאיבחיריםדרכים
פעמיי/מחם

 3נער])(הדממה ,, ...נדפוזח·כבר

הילדותמןה.הפרידאתפוגלמעמידמוקדםכשיד .סלחנירך'ציודהואפר""ניד
מי_אפרחו.//אפרוחיהןנטרפו,/או /,ו.נשחטכבד"התרנגולות :דדאסטיכניתוק
עולםאתפוגלשלדאייתו 4 .) 8שער,(בבית, ".מתהאףארהלבינה,/כבדהזקופה
גןהזהב,-תרדאינההילדות .העבדאתמנצחההורה .מאידיאליזציהנקיההילדות
בהםאיןה~לדרתזכריהחיים.תחילת :גיארמטדיתצירןנקודתאםכיהאבוד'העדן

בנבכילטבוע/מיהרנו"אכן :המהירהההתרחקותהדגשתאלאלפיכך'ניחום,
ילדותנומקרבההד/במרדדריקהעגלהבורחת"אי-בזה/ ; ) 5(שער,הימים"

ערכיותבעלאףארערכיות,חסדאלא ,מהידדקאינוהקץאלהמהלך . sסה)(הדממה,
חלזיקנה,ארבגדות,לעת ; ) 4(שער,יין"ככדימלאנו"חיים-בילדות :שלילית
"(הדממה,יצאנו../עולמנוכעמודהאץרפניעלריקים/"כדים :התרוקנותשלתהליך

הדחוקה,הילדותמןה"דהידה"אחדימגיעיםאליוהלבן",הזיקנה"היכלואףבז),
 'חוויות,צובראינומתמלא,אינוהאדםהחייםבמהלךנעורי).(עריוריק""רחבהוא

לזיקנה,מהופךבציודבוחרכשפוגלגםאךוהולך.מתרוקןאלאחכמה,בסירן,
אולםהשלילית.עדכ~רתהאתממחישכבדכמשאדימויה-הנצברתולחכמה
ה"בעדרת",געגועים.למחוזארתההופךאינולזיקנהבהשוךאההילדותשליתרונה

השערלפניפרובלמטית.היאאף ,)ב(הדממה,בינהאלוהיי'כשידנסעלהמועלית
אריתרון,מהורהאינההבערות .) 64(שער,נבערים""כילדיםעומדיםכולנוהאפל
משידיבאחדרכןמגבירה.אףואוליהחדרה,אלהמצטרףגרדםלהיפך,אלאניחום,
הנבער,ליבנואללאחור,/צופיםאנורואבחןרוח"תוך :מסכה)(ילדותנוהילדות

והצלהדווח .) 6(שער, " ...ובוכיםבחיים/תועיםאנובכירנו.//וכמעטחתמים,/
בשתיהילדותאתמציגהה"הכדה"בילדות.ההתבוננותמןלמבוגרעומדיםאינם
ממשאלהיפטרמבקששהואככל :קסמיםבמעגלמצריפוגלוהבערות.התרם :פניה

שלוילדותולגביהבערות.שללאידיאליזציהלהגיעלומניחאינופכחרנרהחכמה,
מןמהירהבתנועהכדרכההילדותאלההצצההרטרוספקטיבי.המרחקהואמכריע

רביהמניההמחזידרנעלם,מיתדמעיןהמשודדמותחהילדותאלבהמראתוהילדות.
ליצרוכדיבראיןהמסרייםהזיכרוןוהאז.השםאתמנצחיםוהעכשיוהכאןההורה.אל

 .ההורה.לגבידברלשנותארחדש,משקלשירוי
עצמו'מגרדהיציאהניכרתביותר'הבולטתבצררהכאן' . ;תנ;:נ;:בהתבוננותכןלא

מצרישאינודרמה 6'לבת,בשיריםמצרי.ההדרךקרהגמורה.האקצנטדירתמןהחריגה
ורווחןרגלכףהצגהשמש/לרננתואורך"חנני :אחרתשיריםקבוצתארשידבשרם

("רננתהקוסמיתהחגיגה :להתפעמותעדמגיעפוגללד).(הדממה ,,ארמת·יח.על
יחידאיבצירוףלהאדרה),(כדדך"יה"ועם"רדוד"הצבעעםמזומנתהשמש"),
שלך','הארדחשביה,(המשמעותהמשמעותכפלבצדממחיש,"ואודך"גםבשידתו.
אכן,בתו.אתלהדריךביכולתואבשלביטחון-"השמש")ידיעלמתוגברת

 191 1יוליוילנה,

מקרא:

מיספר(פוגל . 1923וינה,מחר,הוצאתשיריםהאפל,השערלפניפוגל,דודשער:
אליהםההתייחסותאכן .ביתיאלפא·בסדרלוארומיות, mבספרשערשיריתא
ספרמיפיעללוא , 59 ,שער , 7 ,שער-בקוץבהסידורימיספרםפיעלה-יא

העמדו).
פגיס,ד.בידיומקורותמבואבצירוףלמוקטיםהשירים,כלפוגל,דדו ;ד"פ

תשל"ח.תל·אביב,מורחבת,רביעיתמהדורההמאודח'הקיבץו
בקרובאורלראותהעומדפוגלשלהשנישיריוספרהדממה,לעבר :·הדממה
שלסימונופיעלמזוכריםערבו'שפוגלהראשון'החלק(שיריהמאוחדבקיבץו

-בסוגרייםאךישיר,בהמשךמסומניםהשניהחלקשיריא=סה.המשורר:
ובו').(עג)הדממה ,)טס(הדממה,

24 

ההכלותשאלתסייג.בליבצאצאומאוהבאבהתרככותפוגלמגלההבתעםבמפגש
 7שטיינבדג,יעקבאחד,פסימימשודדבחריפותהציגאותההביולוגית,שבהמשכיות

ריבואדרךבשיר :כמעטלמיסטיקהנתפשפוגלאדרבה,כלל.עולהאינהזרנקודה
מתקשרההולדתפלא .עבדודרדרתשלהסטרדיצרמתהיאהרכההתינוקתדורות
תחריכבר"בבשרך :האנושותימישחדאלמופלאמסעקירםתוךהאדםבריאתבפלא

וארםואביאניהחיים/כלגדותערארחיקחתעווי,/כיהברוכה,ועימך,אותי./גם
נקטע,העתידממדזרימתו.אתהזמןמשנההבתלנוכחלג).(הדממה,הראשון.,

קיומןגבולותאתלפרוץהאדםרצון Bהמררת.בשלנכתםאינןהנמשךהפדיוןופלא
כיהעתיד,אלהקבועהמהלךאינההמגמהאךהרכה,הבתבדמותכאןנאחזהמוגבל

גם("תהריחיכללאםואולילאם,הופכתשהבתעםהעבד,אלהפרך,מהלךאם
למשמעףתשואלאינופוגל 9הדאשרן).אדםשלבהמשךאיזכרדררכןאותי",

אינהלוויתוצאתשרם .הא?רשיהקיוםראשיתאלזהמסעשלהתרבותית-הרוחנית
חזרןהיפוךמשתמעאולם ;מהתרבותעריקהיצריות,פדימיטיביזם,-מצריינת
בבהירותלנסחסמכותלעצמונוטלהמשודד-האבהימים.לראשית-הימיםאחרית

 . 10 ] ••• [חיה"לאוחיוכבש:/רבעולםלךיעלע;נרך"מדמדומי :הבתשלחזרנהאת

טוהרשלאפילולומדואפשרראשית,שלאידיאלבהצגתהיאהמשתמעתהרומנטיות
המסעבדםמיתי.א-הסטודי,עבדאלהדחוק,העבדאלמועתקהאידיאלוהרמוניה.

לפגמיכתיקון'ארכפיצוי'(ולאבחווהגמורתרםשלמוצאמנקודתהואהעבדאל
בשרדהדרמטיתבצררהומחש.מהואאלאבלבד,אמרר,איכרזהמסעההורה).

'ואברת('וסבי',שגרדקטלוגישרשורבמקרםכאן, .':] ...רנואבי"אני :המסיימת
למגמתבאשדוהשערותהיסוסיםהראשון"."ואדם-נדי°דהקפיצהבאהאברתי')
שהואבקדשצ'נדראישורלבסוף,מקבלים,בעיקר),השני,הביתפי(עלהשיר

 .בשידתנומהבולטים
נהייתפדיהואהשירו 1 .הדין"מעלמא"~יכההמשתמעתהנחמה:גיהואנכרן

המסעמוטיבשלתקיפותואולם .פנטסטית-אזוטריתבתמרנהשעוצבהמסתורין'
משמערתמעניקהמרות,-ילדותהואהישיר-המהירשכיורנוהמסעפוגל'בשידת
אלוחזרה,אצלי",לגרדנסעתדודותריבוא"דדך :הבתשלהמופלאלמסעמיוחדת
בנימההזההמסעקסמיאתמפקיעאיכרפוגלמולידה.אביהעםהימים','ראשית
חיובית,ולשרןחיוביתהנחההזההשירמעמידמערכיובכלאירונית.אראלגית

גישושמהורההיאבדםפנטסטית,היאההנחהפוגל.בשידתכמרתןשמעטרת
שלהיציאההיאחשובההמופלאהחזרןפרטיבצדהמשודד.שלבעולמומשמערתי
בשדהואויהיבזולת,התבוננותכדיהשחור,מצעדושלו,הנדקיסירתמןהמשודד
 .צאצאו.עםהואגםנגאלאמותיומדל'תזרביציאהמבשדר.

לחריגהמחושבמוצאמהורההריהוכתבנית,'לבת'השיריםלמחזורמשמערתישאם
כדחינההשירכלל.נזכרתאינההבתהבאיםהשיריםבשניהאישי.הדשדושמתחומי

חיים("כדעדךארפינה'לולכנרתמנסההרובד :סמליתבפעולהכמשל'פותחחיים
בהמשך,לו.מתנכליםהקרת")("גליה~ררדיםהטבעכוחותאךעצמו,משלקטן")

מוצעת 12מעליהם,רוכביהםאתהמשליכיםהסוסים _אופייניתאנלוגיתבתמרנה
 _לרגענדלגאם .היקוםכוחותשלההתנכרותתמרנתאתהמשלימהסטיכיתהתפרצות

המצבאתהממצהאפיגדמיכהיגדלשניהרביעיהביתיתקשרהשלישי,הביתעל
 :נדידהבהתגלות ,בסירםמרצעהיחידהניחוםפתחנמנעת.הבלתיהכלייה-האנושי
הביתהכדור,המהלךבעלתזו,תימאטיתבתבנית ."] ...נלנוניתןילדאם"אשרינו
שלמיקומהבדם .") ...נהאץרלערירי"ליני :כחריגהנדמההאמצעי,השלישי,
להמעניקיםפתיטיתנבואיתעמדהעלהחגיגיתוהסתמכותהזו,דיטודיתהתפרצות

האחווהאתמשתקיםשאינםדקלאאותנוהמקיפיםהחרםכוחות :מיוחדתוקף
'לבת',הסדרהאתהמסייםהרביעי,כשידאותה.המקיימיםהםאלאהאנושית,
השתתפותשלזוועמדההיגון",לאסירי"אריההשיראתפותחתהפתיטיתהקריאה
ולאהם,משלהיגון""אסיריאפילוכולם.השירמהלכיאתמקיימתהזולתבצעד

מתוךמצבםאתהמשודדמעצבהמאסר),חייאתהיטבהכיר(ופוגלממשאסירים
הריהומקדי,מחזוראינו'לבת'כאמוד,אם,ורחמים.גודלשותפותשלתחושה
האימהמפנישנדחקהקבועה,עמדההאב,דגשחישוףתוךלבטא,לפוגלמאפשר

מוצאיה.אתלפרקים,לה,מצאהאךהקיומית,
אתבחובהצופנתכלשהי,לילדהאולבת,המופניםהאחדיםהשיריםשלבחינתם

שידודמעיןמתקייםבהםהתחומים,שניפוגל.בשידתהגדולותההפתעותאחת
לבתהשירים-שידתוכלפיאנובהתייחסותנווכןליקום,פוגלבהתייחסותמעדנות
ולעמדההשירלחומדיבאשדדקלאמיוחדת,זיקהביניהםמקיימיםהאהבה,ושידת

 .לכךמעבדהרבהאםכיחיובי'גרעיןבעלתשהיאהכללית
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הגשםכעלותשלך'נוכח :האב-הדוברדמותבבירורמופיעהשיריםבשלושה
שלהראשוניתההתייחסותאתממשיכיםאלהמא). ;מ ;לח(הדממה,ערבוכעצום

וכמצאתבהתאם,שבע,ובתששבתארבע,בתעתהוהיאביכתיי~.שגדלהלבת',האב
מהבת,הראשוןהפרידהצעראתכנראה,מצייר,שלךנוכחהשיר 13חיכוכי'.'ב"מוסד
בכמההרגשניתהסיטואציהשלמידניאיפוקמשיגפוגלבבית.איננהשכבר

הבתיםביןואףכמעט,בית,בכלפזמוכיותחזרותכוללתם-תמים,גכון ~;tא. :אמצעים
המתגעגעיםואמאאבא-פכיםכפלבעלעמדתימשחקב. ;קטנה")("אמא

-דרמטיתהסטהג. ;ל"ילדיה"-צעצועיהקטנה""אמאעצמהשהיאלילדתם,
שללראייתוגמורהבהתאמההילדה'שלצעצועיהמשכית,דמותאלהריגושהעתקת

הפוטנציהמופקעתכאן(ואףוהדובהבובהאםכיבוכים,הבת,אוההורים,לא :ילד
ציורעםנדחיתשבכוחסנטימנטליותכלכ"גידמת").הברכהבהצגתהסנטימנטלית

הנמצאיםכלאת "] ... [ובולעשחור/כלבחלון~בעדקופץ"ערבשלהחרדות
עוצמתה,במלואמופעלתבמרחק,הנמצאתהבת,ראיית : 14והצעצרעים)(ההורים
שבפתיחה.כלשהו,המתחנחןהקואת 'מכריעהבפרוטרוט,המצויירתוחרדתה,
"ויום :ניחוםשלסיכויכלמפקיעהריק",עולםאל"צרפה _,...:האבהשקפתלבסוף,

מתפישתוהשירמשתחררערב"~'וקופץלאחרו s ,_,-איכןואת /-ייחרדליום
הואשבסיוםקטנה""אמאהבת.שלהשיבהלסיכויבאשרוהןבמבנהוהןהמעגלית

ממש,מיתהכאןאיןאםגםשמלפניו.איכן""ואתבצלעומדהואאירוני-מר:
 .קטנה'.'"אמאתהיהלאשובכיהזמן,כחלוףמשמעו,

וגוברתופרידה,חיכוכי)מוסד(באותומפגשבומצוייריםהגשם,בעלותהשני,השיר
מעלהגשם"בעלות-פניומאירהטבעלכאורההאב.של .המפוכחתהראיהבו

מסווהויותר,המפותחהשני,הנוףציוראךובצליל),בתמונה(הרמוניההדשא"
אתמולידוע./לאירוקהשמיכהתחת Jדהקטון"אגם :רביהמניהמתפוררהאידילי

לשרירותטבע,כחוקכתרן,היותוהדג,שלהאוניםחוסררועד."דגממכר/דייגשלה
הבת,למצבהאנלוגיה .האגםתמוכתשלהאידיליהקפאוןאתמבטליםהדייג,

תחושתגוברתהאבבתודעתאכן,ברורה.היאמסביבתה,בטובתהשלאשהוצאה,
לגביבצערכרוכההשנייםביןהפרידהלבתו.באשרגםהשוואונדידתאי-השייכות

ואנישנותייך~כשש"את :שלולמותוכמטפורהרמצדירהחודרשהאב 'עםשניהם,
 16לשוב".כברההולך

כפראידה("תוךרחוקההבת :האבשבשיריהאלגיהואערב,בעצוםהשלישי,השיר
מעיןהיאנומך")עלייישרורקרחוצים/("כוכביםשבשנתהוההרמוניהרחוק"),
נוגה""פעמוןיגון","חוטי :הילדהשללצערהמהניחוםאוהאב,שללבמשאלת
עדותהואהאב,עםלפרקיםבהיפגשהבכייה,יומה.אתהמאפייניםהםכבד"ו"עמל
לבתבפנייתואךהאב,שלישיריםאשםרגשימצייראיכראומכםהשירלכך.כאמנה

ד~רספרבית /:אומרים"הכל :ממכרלריחוקהבאשראחריותמעליוכמסירהוא
שלך)נובחאתמאוד(מזכירהחדרותוגדושהדיבורי-התםהסגנוןאולםטוב'.'
 .הפרטשת_תחולביןהכללדעתשביןהפעראתבשמה,לכסחאולבת,להבהירמכסה

-פה"אנואורחים"רק :הדו-משמעיתהערתואתהדובר-האבמבליעבינתיים
הבתשדמותהעובדה .כאחדוהבתעצמוגבילוהפעםלמוות,אפשריתמטפורה
לאבזקוקההבתכיההתרחקות,כצדמטעימה,עיניה"ערביעצום"עדעימדכשארת

קוסמית.בהרמוניהשרויההיאהפתיחה,פיעלבשנתה,ערה.היא~רדכל
וההפלאתיתההרמוניתהראיהעודאיןבמרחקים,הנמצאתלבתו,האבשיריבשלושת

הבגיר.המשורר-האבשליחסווגםגדלה,הבתכביכול,לבת.הראשוניםהשיריםשל
רחמיםשלוקובדמותה,מובלטיםוחןיופי:קוויכלפיהנרגשתעמדהכינרתעדייןאך

היסודותאפילומביתה.אותההמרחיקיםחייםלתנאימשכקלעהעליהמשרך
משגוברתמרוככת.בצורהמוצגיםהחלופיות,ותחושתהצער-הקבועיםהפוגליים
לאלפחדיםכביטויבהקשרהמוצעתהריהיכולם,אתהבולעהכלבכבתמוכתהחרדה,
אינדיבידואלית.קיומיתכחרדהולאהילד),(פחדיכללייםמודעים,

שלה,תחושותיהלקליטתכךכלפתוחשפוגלהמשורר,אבימלבדדמות,ערדאין
המוות,אלהנהייה-התכאטיהיצרבופועםהאבאלהגעגועבעודאךהבת.כמו
"ההולךביכו,להבדילמכסהפוגל :הרחבבמשמעוהאירוס,גוברהבתבדמותהרי
אותותעליהמרעיףוהר~היקום,עםתוםשלמגעעלהשומרתלבינה,לשוב",כבר

חיבה.

 .נוספיםבשיריםפוגלאתמעסיקהקרובהאישיתמתצפית.הילדבעולםההתבוננות
והנמעןהדוברשלדרמטיזציהועושההבתאלישירהמזיקהמתנתקהמשוררברם

ובתו.האב :התשתיתנושאעלשוכרתוריאציותמוצגותכךכאחד.
המרוחקהילד'כלפיהדוברתחושותאתמציירלט)(הדממה,ינןאוליילדיהשיר

הרצוןבלעדיו,בביתהריקנותבכיכר,הילדבכי-זהבשירמוטיביםכמהמביתר.
בשירנואולם .הקודמיםהשיריםמןהםמוכרים-הפיסיהמרחקעלבאהבהלכפר

אם,להיותיכולהואלדובר,באשרהבת.הוא .והנמעןהאב,הואשהדוברלכךרמזאין
משמע, .("עליף")זכריבכיכריבהמשךגםכזכר"ילדי",-הנמעןואילו ;אבאו

אוטוביוגרפית,ישירה,מזיקהפוגלמתרחקמדעתשלאאומדעתזכר.בלשוןפעמיים
ילדיתירא,אלו 7אישית.מבחינהפחותמחייבתמקבילה,סיטואציהמעצבוהוא

 :האםדמותאתבהדגשהמציגהנמען,הוא"ילדי"בוהאחרהשירלז),(הדממה,
ובעריכתו(בכנסת)בהדפסתוהמקדיםזה,שיראמך'.'אניהיטב/בי"היחבא

האבלנושאקשוראיכרוהואיותר,מאוחרחיבורומועדערב,כעצוםאת(בהדממה)
השערשבלפנייותר,הרבהמוקדםערשלשירמאוחרתכווריאציההריהובעצםובתו.
מתמודדתשםהנערה.''שירימחדוראתהחותם ,) 32(שירישןהיכןאצלי :האפל
מתייחדתהמאוחר;בשירלמרחקיםבכו,אתאליוהמושךהנודד,האבדמותעםהאם
הם")ים.עכברשכי("רקמביתהאיום-מפחדיועליולגונןומנסההבןעםהאם

בולען",[העכברים]יוכלו"ולא-האיוםהסרתו sהיא").גשם.האצבע("רקומחץו
הבתאתלאכיאםהנמצאים,אתה"בולע"השחור''הערב-הכלבבמרטיבמתקשרת

'מוטיב _השניהמוטיב 19עצמו.בילדהנוגעהאיום,מפניהאםמרגיעהכאןעצמה.
פותחימצאכו"),לאואישלראשנו/מעלאפלליל("נמשוך'הכיסוי'אוהשמיכה'

אחדגילויהוא "] ... [ירוקהשמיכהתחתזה/קטרן"אגםאחרים.שיריםאלמוצא
 Jחייכלעלייךאפרושתיעפי,/כי"ואחר :יותרמפותחהואתרקידכיבשיר ;שלו

מפחדהבהעב/ליל"בפינת :סמריאחר,ובגלגולמב).]"(הדממה, ... [אנסךוהיטב
האהבה.בשירימתקשריםבמקרה,לאאלה,גז).(הדממה,ואת."אני /-ניסתר

 1982מרץ·מאי

פיעלראשונילאיבחוןניתכתהאהבה,שיריעםלבתהשיריםהתלכדות-דופרשיה
ואכן,כעורים'.'אהובת"אלכשירמגדירופגיסד.מח).(הדממה,הגבעעלהשיר
עימך",גדלתיעיירה/בלבב"אז :ניכררטרוספקטיבימרחקבפתיחתומציגהשיר
שיראךהילדות.מחווייתהשכיםמרחקמוצגמנו")סרו("ושנותינוסיומולקראתואף
ביתפתחעללילדה,בעצםאולנערה,ציפיהערב,כעצוםלשירבדומהמצייר,זה

שמחהליתביאיאםחניתי,/תמידחניתי,/ספרךביתפתח"על-הכיסוחספרה.
מבוגרשלאםכילאהובתו,האורבכער,ארילד,שללאתחושהמעוררקטנה",
אלקושי,ללאלהעבירו,שניתןביתדהוכלומר,הכעורים.בשמחתלהתחלקהמבקש
הריקוד''מוטיב·דהלענייןקובעאהבה.שירבאמתהריהוזאת,ועםערב.בעצוםהשיר

השמש,/מוללרקודעטיתןחום"סינר :פוגלשלהאהבהבשירתחודרדימוי-
ירוקות.אותכולותעוינייך
הנזכרבריקודזהשבשירהריקודלתמונתבקשרלעייןישכיפגיס, .דשלהערתו
 20לכת.מרחיקתמשמעותבעלתהיאנעוריעריבשיר

כעצוםלקודמו,השיראתמקשרפגיסמב).(הדממה,תרקדיכיהשירהואבוחןמקרה

הבת.אלהמופנהכשיר-לזה)זהסמוכיםהשיריםד"פבמהדורת(גסעינייךערב
וקיץ",תכלתשלוותועלייך~ילדותך~גליתוךתרקדי"כי-הריקודמוטיבאך

ארוטיתנימהעלמצביעיםהכבד",שקילרגע/אפרוק"אד-הדוברעלופעולתו
 _הכבד""השקופריקת 21לאהובה,קבועיםמאפייניםהםו"קיץ"("תכלת"סמויה
הביעהשהמשוררמשאלההיאהשוחקוה.הנערוrךמולהחכמה,אוהשנים,משא

חסותלנמענתלהעניקהדוברמבקשבהמשךאףכינה).אלוהיי,בשירבמפורש,
בלילךאנסך~והיטבחיי~כלעלייך"אפרוש :אבהיתחסותמתחוםהחורגתבצורה

כהצעתהדובר,שלולבטחונוחייולכסיוןמטונימיהלהיותיכולחיי""כלהפוחך_."
באקטהדוברשללגופומעודנתהפשטהגםלהיותיכולהואאך ;לילדהרוחניתחסות
מוטיביםבשיריש .חד-משמעיתבצורהלהכריעזהבשלבצורךאיןברםהמיני.

הוורוד .וריחה /,שמחתךבמעגלנאחזתי~יען("אךלבתלשיריםהןהמתקשרים
באירכובהדמויות,ששתידומהלאהובה.והן ,)".טעמלךאדמהאוליפי,/עדמלאתי
בונזכריםשלאמקוםכלכינראה,פוגל.שלבחזונוהכרללאמצטרפותמופלא,
לבת.המכווניםהשיריםלקבוצתידכלאחר'לשייכםאיןהאב,אוהבת,במפורש

לילהבפתיחתוזניו.מהדובר .מובהקאהבהשירהוא ) Tמ(הדממה,יחידלילההשיר
ראיתיך".לאשלמים"חיים _:,המבוזבזתהאהבהאתחושףוהואמשותף,אחד

בוקר~עדמערב 22 /.האוראתתכבינא"אל :כביכולבה,דקתלויהלעיניוהתגלותה
 .כאןדהינה . " ] ... [ביקשתיהןאותךדקדרכיי/בכלנפש.//אלנפשאודיתי/דאותך

 :לבתלהתאיםהיכולמוטיב .עיןכהרף .בונזכראהבה'שידבוודאיהואכשהשיר
 ".יוםכלעלייךלדתם 1 ,יחלכוןילדיםשם /,תיאספיזריםחייםאלושוב"ונוקר
כלעלייך"לדתםזדים"),("חייםאחרשלבחיקופוריהכאםהאהובהתצוייראפילו
ריבואדרךבשירחיכלכאםהבתלציורזיקההמקיימתגדולה,אםכעיןמציידהיום"

מתאים 23יהלכון"ילדיםשםתיאספי,/זריםחייםאלושוב"ובוקרמדו,יתירהדורות.
ביחספועליםפוגלשלרגשותיומשמע,לילדים.חינוכימוסדבאותוהבתלציורגם

הקדומה,האהובהדמותעםהבתמתמזגתגידולהעםאך .רגילהאבכאהבתלבתו
ברור.אידוטיבהקשרומציידוחודרוהואתמיד,עימדנושאהואריקודהשאת

לאב,המופנהאחד,בשיררקלנערה.הואמיוחדהריקודפוגלשלשירתוראשיתלמן
 .כאןאפילו .) 3(שער,רקד""ולבבי-זהבציודמומחשהמפעיםהילדותדכדוך

עיצובביןרציפותיוצריםבילד,ה"דיקוד"וקישורלאב,הדוברשרוחשהאהבה
הוארכהלילדההריקודייחוס .אופןבכלהאירוטי.בהקשרווהעיצובכאןהמוטיב

קלים"דרךב"שידיהאביבמתממש ) 10(שער,האביבחינהבשיר .ורצוףעקבי

 ;מעברים"באין-שמע/[ה]ניתכיםהמחולב"צליליוכןהנערות,עיניששולחות
העוקביםהסימוכין 24 .,, !לנערותהאביבקרא"הן :בסיוםגשתהמרדבקריאה ,יין.ומ

המיזוגהלכנהשינ:ןבשיראכן' .אחדבציודאחדבמקרהיצטרפונערות;-'מחול
בהותהמהבנשמתי/תצלול-נאהשחורה~"ועינך :בריקודהואלאהובתוהדוברבין .

"עתה :הנוףאלהריקודמועתקהאשלייהנטולהפכחוןבקוטב . ) 11 ,(שערותרקוד"
"ריק"העולם : ) Tנהדממה,אחת,(אחתירקד-בו"וגשםסביב/מצור'שם 1דיקעולם
ריקוד-נעוריערישבשירההרמוניה .בלבדהגשםאלאבו,הרוקדתאתשלאכיוון

בתוךהריקודתנועתשלכאידיאלידציהכןעלהיא-מי-גשם"שלולית"תוךהילדה
 .הטבע.פעולת
אייכןפוגל.שלהמוקדמיםהשיריםבאחדמצוייההריקודשלאפותיאודהמעין

 ,הוורודהצבע-אחריםמוטיביםפהנמצאיםהריקודמלבד . ) 19 16 (הקטנות
נערותאלהיאכאןהפנייהבילדות.המתקשריםהמשתאה,הדוברוכןוהכריכה,

פלוריבציוראלהנערותמציירהמשורר "?הרגלייםקלותהקטנות,"אייכן, :רכות
חבצלותמחניים,/במחולתחלתןמההשקיעה/ככריכתהוורדהנפשי"תוך 25 :נדיר

 ,מופנםבציודהמוצעריקודזהו . ) 150 ,פ"ד( "!גביעיכןהרוחנגעעת /רכות,חוורות,
הנערותפרטיו.בכלחושני-ארוטיהריהוזאתועם ,) 26הוודודה"נפשי("תוךהזוי

בתנועתם.ברוחהמותניםוגיטאטיביים,טבעכיצירילגמדי,כפאסיביותמצויירות
עדלהפליא.מעודנתהיכה 27השיריס,שיראלבמקרהלאהנסמכתהתנועה,אולם

הקשבתיהזכות/התנועותקצב"אל :עליונהבמעלההריקודאתמציגהבאשהבית
 ".נחרוועיניידומיה/חרדתתוך
או'חדות')('עגולות',לליות nגיאומטריות-תכונותלאהריקודיתלתנועהמעניקפוגל

ומניהלזכוכית.אולמים,השייכתתכונהאםכי'יפות'),('מעודנות',התרשמותיות
נהרו'.'ועיניי ] ... [הקשבתי ] ... [" :הראיהחושגביעל-מורכבהשמיעהחושוביה

מחולהמראה,לקסםהגמורההתמסרותואתפוגלמגלהמביאליקדובשאילה
כדירבמאמץדרושהפעםזוכידרמה 28בכתביו.כמותהערדשאיןהתמסדותהנערות,
בה .מצייןעברו"המחולות,שקטו"כבר :המציאותאלולחדורמהדכדוךלהתנתק
הממדכעובדה.המכוסחתמשאלה,ושמאעצמו,הדוברשלהתרגעותואתבמידה,

בכוחםאין-("אייכן?")ההדוסיוםשוב,העולההפתיחה,שלהרטרוספקטיבי
המראה.קסםאתלעמעםכדי ) 29ברפיסותם(ובעצם,

שפתעולערפלמתוך-לוסמוכיםשיריםבשנימתקשרהקטנות •אייכןהשיר
בשנתכמדקל,חוברוהשירים(שלרשתהצהובה"הקטנה,ל"דיכההמופניםהכריכה,

מאווייכהתגשמותהואצחורה""עבעל(מעופהקטנהכילדהמצויירתדינה .) 1916
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מבשר ) 151 ,פ"ד(שמלתך"לבנת"תוך :האהובהתאריהםתאריהברם , 30הילדרת)
 :בפרטיםלדקדקצררךאיןאךהאהובה.שלכאפיתט ) 12(שער,השמלות""לבנתאת

בשירהליבנה,וציורדודן",עמד"שמה-במפורשעצמוהדוברמציגהשניבשיר
-השיריםשבשני(ה"רעדה" 31פרגלשלהאהבהשירתמדימוייהואאףהאחרון,_

האוהברעדתהיאתנועותייך",אלרעדה"ונפשראחרייך",ורעדה"וצמרתי
הצהובה"הקטנה,ש"דינהבכךהואהשיריםשניביןהישירהמגעאך 32הנרגש).

בעצם .חברותיהבראשקלה","זקופה,·-בהחלקתה"דודה"אתאליהמרתקת
תנועההצחורה.העבפניעלנסיעתהשלנחרתלאכגלגול ,)"תיאד"(מעופפתהריהי

הילדה-הנערה,שלהריקודתנועתאלמצטרפתהקרח,פניעלההחלקה-הדאייהזר,
השכחה.לפגיעתומעברלזמןשמעבראימאג'לדרגתפוגלהעלהארתההאהובה,היא
שללכוחהמעברשהיא'הנצחה'האדםמשיגהאישית,התודעהבתחוםכאן'

החייםאתלשמרהמליםשלבכוחןאיןכיפוגלמראהקלילותמליםבשירהאמנות.
בחסכנותפוגלמציירהעולם,מןהואנפרדברנעורי,עריבשיראך ;"השוקקים"

הכל"שכח":בעצםמסתייגהואמראש .חייוכלעימרנושאשהואהמראהאתנדירה
חיוניותועםפוקעזההיגדאךמהן. .באחתה'את'-האהרבהואתנעוריו,עריאת-

בטחוחינה /-תרקודיעודבשבילייחפהמי-גשם/שלולית"תוך 3 ~:הדימוישל
מת."כבר

ההרסנוחרתאתחריףבעימותמציגההמראה,כתרםא 33האהרבה,שלמרתהוודאות

המעוגנתביותר,האישיתהאהבהשירתמזה.הרריטאלית-איררטיתהחיוניותואתמזה
אחרוןחיוניזכרון-השובב-התמיםהריקודאלכאןנסמכתהימים,במרחקי

 :המפתחלמלתהופכת"בשבילי"הלבן".הזיקנה"היכלאלעימונושאשהמשורר
נקודת .הזמןלפגעימעברהואקבועהאישי-האינטימיהזכרון .נפרץהשכחהמעטה
יופישלמקררפוגלמוצאהאהבהבכוח 34עצמר.הדוברהואוהתכליתהמוצא
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ב

אליההילדה-האהובהמיהילברראנויכוליםהאםהאחת, :שאלותשתיעתהנציג
 ?זודמותלזהותבכסיוןאמנותיתחשיבותהיש.'והשכיח ?רביםכהשיריםפוגלמכוון

בירורים .הביוגרפי-האישיהבירורבתכליתהעוסקת ,השכיחבשאלההדיוןאתנקדים
למןרבים,גלגוליםעברובמיוחד,המשורר-המחברודמותלשיר,הרקעבשאלת

גמורה,להתעלמותועדהרומנטיקאים,כתפישתובעלילותיו,ביוצריתרהתעסקות
 .הפורמליסטיםכתפישתבקורת,השליחידיכיעדבטקסטעיוןתוך

הספרותיהחומרשלטיבוכיוולק,שלבהערותיומסתכמיםזובנקודהההבדלים
"ביירון"בין .המבקרגישתאתלקבועשצריכיםהםהמסוייםהיוצרשלוטיבו

מאלפת, 36ירצרים.שלרחבהקשתיש(האובייקטיביסט)"זולא"לביןעצמו)(החושף
עלפועלתהיצירהכיומדגיש,חוזרזהמבקר :בנידוןבירקשלהשקפתוהיאכן'כמו

פעולהארתהגילויוכיהקוראים,עלינו,פועלתהיאשאיןרביםדבריםעצמוהמשורר
בידינויסייעואףהשיר,שלהמלאהפעולתואתלגלותלנריסייעיוצרועלהשירשל

חומרכאשר-לפיכך,עצמה.היצירהשללסטרוקטורהביחסיסודייםדבריםבפענוח
רכןקולרידג',יצירתהואבירקשל(המופתבידינומצויבאמןהקשוראישי-יומני

 37ממנו.להתעלםרשאיםאיננו _ומכתביו)רשימותיובקורתו,

שללכתבי-הידבנוסףיחסית,נשתמר,רבים,טלטוליםשעברלפוגל,ביחסדווקא
לאישיותוביחסרביםפרטיםמפ-ילהעברייומנוחשיבות.רבאישיחומרשירים,

וממנהסטנוב,לעיירתומווילנהמיטלטלהואבהן , 1911-1922בשניםולקורותיו
תקופותכפשוטו,ורעב,כמורה,במקצועומתענה ;לווינהעד.שונים,למקומות
בקשרמתקשרהואשלבסוףעדוגורליות,ראשונות,אהבהבחוויותמתנסה ;ארוכות
אדםבניכלפיעמדתופוגלמגלהבינתייםאילקה.הראשונה,אשתועםנישואים
האבודים,הוא,ולחייוהאנושית,להווייהביחסעמדתואתרכןורחוקים,קרובים
א 37בפרט.

בשניהםהזההיומןלביןהפירטיתיצירתוביןביותרהמשמעותייםהקישורקררי
 .ח'ולבתהלצ'אהבתו'. 2 ;והחייםהעולםאי-הבנתהאדישות,הפסימיות, . 1 :היבטים
אתלפרגלשגילוהןרבתהצ'כיביומן,לראותניתןכאן,המעסיקנרהשני,·זה,בהיבט
אתלוגילתההבתה"חטא".עולםאתבפניוחשפההאם :צדדיוכלעלהאהבהעולם

הדבריםסדרגםהואחשוב .אחרוןיוםעדהנמשכתמותנית,הבלתיהטהורה,האהבה
באהבהבעצם,פותח,היומןהראשונים.בחלקיםמרכזיתהיאהאהבהפרשת :כיומן

היחידותפרשירת·הזר,ואף .פוגלשלכעולמוכמעט,יחידי,אורמקררהמהווהזר,
האהובות,שתיסביבהןהיומן,כתיבתלזמןהקודמתמתקופההעכר,מןהמשוחזרות

-אבד רא,)?[שנגנבהקודם,היומןאחרלמלאמשים,בליפוגל,מנסהרח'.בכךצ'
הזה,היומןככלווילנה, 38 ;הווילנאי"החלקמחיי,חשובחלקמצולםהיה"כר

עדואולישנים,כמשךעימרנשאשפוגלהמיוחדתהאהבהזכררנרתפירושההחדש,
ימיר.סוף

הקדמהלאחרביומן.והמפותחהארוךשהואכקטעמתוארתהזרהאהבהפרשת
"קצת-'כותרת'וכעיןמהם,מתפרנסשפוגלהשיעורים-דירמאמענייניקצרה

תוךהעבר,~ןההרפתקהשלרצוףתיאור אב,") ... [זהבזמןשניםשתילפניזכררנרת.
ר-"ח ,"-:"זכררני'מספר'שלגלריותהערותשתי(מלכדבפרטיםגמורההשתקעות

קצרה,השוואהפוגלעררךההורה,לבסוף,!").משערלה,אזחייהיומשוניםח,-
פסימיתלמסקנהמגיעוהואבקומונה,למצברבווילנהעברוכיןמעודדת,בלתי
חרטאתלטוותארכלאימתייודעוהשדבאמצע,חיינפסקואחרד."נסרגרתי :כללית

לראשונהמופיעה,כאןכרצה,(אם 39שבררילנה".ההפסקממקרםלהתחילהלאה,חיי
בשירתו.יסודכעמדתמעמידהשפוגלהרטרוספקטיבית,התכניתפוגל,שלככתיבתו

כשלעצמוכן).הדבראיןכשירים ;ההורהאתלטובהזכורהעברמכריעכיומןברם
אינטריגותדרמתההולמיםעלילהסממנימכילוח'צ'לביןפוגלביןהאהבהסיפור
יחדחייםהם :סוערתכתאורהצ'עםהצעירפוגלמתקשרמלכתחילהתהפוכות.רכת
חראופיוסים","קטטותלאחרולבסוף,היצר,סערתאתממצהשפוגלעדשנה","חצי
כמאבקמתחילההמיוחדת,האחרת,ההתפתחותבעלילה.אחדקרזהרמביתה.בורח

אותררעד-ח'שלואהובה"מררה . rקדישיובואחד .פוגל =מוריםשניבין'מקצועי'
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מררההזה,הכפולהצירוף ".'צשלגם-אהובה-מקומראתאנישלקחתיזמן
 :חלקיםכהאיכםהגברי''חילופיאךרב.קסםבוודאיברישכאחד,ולבתלאםומאהב,
תקופהבאותה(אוליגיבורנו .מפוגלהבת.מתרחקתקדישירביץ'זה'מורהבעצת
וכאן .'צהאם,עםברירה,בליתלפיכך,מטייל.זה)לתוארפוגלהואראוילבדה

 .לאשהח'את"לישאשיתחייבפוגלעםמתנהזרצ' :חריפותהבמלואהדרמהמתגלה
רזה !אצלהפוגליישארזרבדרךשרקיודעת,צ' .?ח"ריהודיהאם;דאגתלכשתגדל"

 ".הזהלתנאיכורחיכעלהסכמתילח'ומקנאהלצ'מתאורהעוור"ואני :מרדה
פוגל,כהודאתשכלפיה,הבת,שלתורהבאהאם,כלפיפוגלשליחסומשמתקרר
(מלהמצרייכת".להיפך, ,'חעםוהפוליטיקה ) ... [לגמריאחרתפוליטיקה"התנהלה

סבךאתלצייןבאהספקהנרקם,הרגשאתלהסרותבאהספק"פוליטיקה",זו,
מתראהעזה",אהבה"שאהבתני ,'חואכן,הבת).עםהקשראתלקייםכדיהתחבולות

שאמהלמרותאחד",ביוםאחדותפעמים"ולעיתיםיום,יום"בגבינה"-.פוגל,עם
היאח'עם"הפוליטיקה"רקלאכימתברר,בקנאתה.אותה,מכהואףלה,מציקה
אחתקטנטן,מיוחד,"חדרלושוכרפוגל:מיוחדיםהםהעתכלעימההיחסים ;אחרת

לביקורימחכההריהו] ... [הרבהורעבמעט"לומדשהואותוך[אמות]",שתייםעל
כשהיאשוב,ונעלמת ] ... [הרעמצביענניאתקצתמפזרתמבקרתני,חיתהוח' .'ח

 40 .והעצבני"הקרבחדררכרוכיותה, ·אתנשמתה,אתאחריהמשאירה

רומנטי,ערטילאי,אהבהבקשרפהמדוברלאאחת:נקודהלהדגישכךכדיפירטנו_
ביןהמיוחדתהאהבהאתחיזקורקשתהפוכותיהםוממשיים,קבועיםביחסיםאלא

ת-כסמככולהפוגלשירתעלחשובההשפעהלהחיתהזראהבהכיההערכה .השניים
המשודך.שלמפורשתעדותעלאיפוא
עםכסיעתהלאחרממרחק,זרלח'גל_פושלהתייחסותו :אחדהיבטערדלבררראוי
בעקבות,לא-אםלאחר,נכתבכולוהיומןסוףסוף 41 .האב)אל(כנראהלאמריקהאמה

אתממלאהראשונהבתקופה . 1 :ביומןמצוירתהתייחסותדרגותשלרש .הזוהפרידה
 42 _,,,ח"עלגעגועיםמפרש,עצמושחראכפישמשמער,וילנה,אלגעגועיםרגשפוגל

 . 2 ;ח'עםיחסירשלובעיקרתקופה,ארתהשללשחזורהאותרמביאיםאלהגעגועים

מעודדמכתבים,בעזרתלאמריקה,נסיעתהלאחד ,'חעםהקשראתלקייםההכרח
שבגדההקטנטנה","חנהעלכועספוגלמנוגדים.מרגשותהניזונים 43לבטים,נפוגל

בביטויים,הזההקשרחשיבותאתלכאודה,מבטל,הוא 44חבריר,כלעםבר
קבלתםעםעמלבדימרוסנתשמחהמגלהוחרא 45מפעפעת,תסיסתם,ואףשריגשתם,

 :הפרשהשלהרגשי>(לאהדרמטיסיומהמשתלבזאתכלבתרך n,.46מהמכתביםשל
כלומד,שם".ומגינהמררה-"'יצחק'אחדתופששלומקומרשאתחוששפוגל
 47בהרדאה. _ליבהאתרכשעצמושחראבדדךאהובתואלמתקרבהמשועריורשו

לעצמילהודותאנימוכרח-פחדישתוכי"בתרך :פוגללתגובתבאשדספקואין
חולקתשהיאהכבודקצח)חשוד ... [עליהכועסאיני !לא)אבל ... [כעסשל)וצל ... [

;סי nרביאי-מושפע,להישאראשתדל ,אופןבכלאני ;זהליצחק-רבדיהלפי-
- 48 _,,,חאלהקודם

זאתובכלחשובהאישיותאיכה 'ח" :הגלוייםהאהבהביטוייכעדריםלאזאת,עם
ארתהאניאוהב .שבהדהודיחשובחלק-עודמקדישוהריני-.לההקדשתי
עםעימה,בעתידחדימצטיירים-אודותיהעלחושבכשאני ) ... [עליהומתגעגע
 :שלםקטעלאהובתופוגלמקדישיותרמאוחרחודשיםשעבה 49ביחד".הקטנטנה

צעיר-בחרדהרחבבעולםמתגלגל !חהתה,נשמה.בהשישמלה ;.גדולהמלה"חנה.
לליהאפלתבעשתולפרקים,-,נעימהילדהקטנה,ילדהמקננתנשמתוובפינתזקן
וקטע soהררילנאי".נאותרחלוםערדאחלוםאםיודעהשד ) ...[מאידהמהילההיא

 :בווינההכירו'שלאויופיבבדידרתר'סיפוקשמצאביומנוכותבפוגל :שלישי
ותמרנהמח',מכתבאךליתן".מתחילהרינהגםפשוט.משתכחת.זר,עלובה"ווילנה,

גםשנה.חצישלשתיקהאחרמח' "מכתבקיבלתייום"אותר :הכלמשניםשלה,
שלאחירם,נאותרביומנופוגלכותברחוקותלעיתיםרקנפשי".נסתערהתמרנה.
ת'אפתאוםבעצמומגלהפוגלבהרבה".ארבמקצתשאהבתיה"נדאה :אחדברצף

זר,!שנאה:"אליתפתלהבתאליחסראתמבדילרקחראבכךאךלצ',הברשנהתאורתו
שרבועכשיולא.רביןשהרזהביןאהב.ארתהאבלעתיקים.והרבדיםלכאורה.

מנסההואולשוואכשנאה,נתחפשהרקתאורתו :עצמוחושףפדגל 51 .פוליטיקה"
הגדלוה,אהבתוליבןזרתאורתוביןהיאהמכערתההבחנהבםרבעדה.לעצור

 ;לח,-חניה~חנה-הילדה-הקטנטנההנמשכת,

נ zננ-מס'ח,עתון



מהיודעואיניעצמילידימסרני"המזל-קשהבשעמוםשוקע:פוגלהפרשהסוף . 3
מכתבהמגיע]",ואז ... [יקיצהובלילישון]רק ... [מהבילעשותרצוןואיןבי,לעשות
(אכן,השבתי"ואניכמובן.קרירלה.ששלחתיתמונתיעל"תשובה ,'חשלהאחרון

יכולהזההקשראיןבלבדמכתביםפיעלאך .) 52הזההקשראתהמנתקהואפוגללא
 ".חדרלא .הרגילרוחיבמצבמהפכהחולללאהמכתב"אבל :להתקייםעוד

ומפטפטשיכור"עם"מתרועעלגמרי,הבודדופוגל,תוכפים,"וכאב""אדישות"
 :הבאבקטעהואהסיוםאקורד 53עצמי".מפנילברוחיכול"איניאלהבכלאךעימו,
וחייה.ומאורעותיהווילנהעםממני.ומשתכחתהולכתורוסיהמכתבים.מקבל"איני
יהאעולם]עד ... [הכהרובלישםבלימה.לי"חסר :עולמיתאבירהזוהיהזמן".גרם
עםהקשרפוגל.שלבחייו,ושמאביומנו,אורקרןעודאיןמעתה 54עולם,,:עדחסר,
 ss :לאוהבהמבליאשההנושאאדםשלכמעט.כפויקשרהוא(הראשונה)אשתו

ה'נחשים',שלזהנגרןזהה,דימויברם '.חלביןפוגלביןהקשראתבפירוטביררנו
ביאליק,שלבאגרותיולהראותשאפשרכפיאו 56קולרידג,,עלבדיונובירקשמצא

בקשרה'ריקוד'אתאחתפעםמזכירפוגל "היהאילוהיצגנו.לאעדיין 57ובשירתו,
שלכינוייהפיעלהיאבינתייםהיחידה,הזיקהא 57בוודאות.מתבררהקשרהיהלח',
שחים-בתאלאזוח'חיתהלאסוףסוף :ו"הקטנטנה""הילדה"-ביומןח'אותה
זהו 58ישיך_בקשרהיוופוגלשהיאבשעהלשלוש-עשרה,קרובהיותרול:לעשרה,
מספיק,קשרזהאיןאךבשירים,הנרקמתהילדה-האהובהלדמותמסוייםקישור
 .חותך.

הקטעלבין ) 18(שער,יושבחחינךהשירביןבהיקשנמצאתהמתאימהההוכחה
-הדבריםת_עלילאתביומןפוגלפירטלכןקודם[תרע"ג].חשווןכ'מיוםביומן
מפגש Iיחידהסיטואציהמציירפוגלכאן ;ח'ובתהצ'האםעםהתקשרותודבררן

 :מיוחדתחשיבותלקטעמקנהעצמוהפירוטדומה, '.חלביןבינוהעבר""בחורף

היומן

 ) ... [הילדה.)נכנסת ... [עששיתי.אתאנימדליק
אני ) ... [ושותקת.-בחשאי-יושבתהילדה
)אנו ... [ :בחשאילדברומתחילהילדהאלפונה

ועלכההאורבחדרומתלחשים.מתלחשים
שבשערותראשיצלמתנועעשלימיניהכותל

בקולהילדהלי ,ומספרתהילדה.וצלארוכות,
מצבהעלחשאיתהילדהומקוננת ...חשאי
שומעואני-הכותלעלאיטיותמתנועעוצלה
צערמביעבחדרוהכל ) ... [ליניאתלוחץוצער
והזכוכיתהכהההאור :הכל-ונעיםאילם

 ) ... [וצלליהןהשותקותהנפשות ) ... [המעשנת
 59 ...ויושביםיושביםאנוככה

השיר

:די,~לי;זק;נהה~ך
 .קפו.~ךלוליבו~ל

נכה,הפר

 .סלוו~;נר א~; רנ;ק:·.·סאזpר

:ךtזב,ל~נו
נשבה,נוגים

סרב.ם wii .~ילדים·

:דיי~לי;זf;נהה~ך
 .קפו~ךלו~ללינו

# 

לידזהיושביםכשהםהשנייםמצוייריםבשניהם :ברורהואהקטעיםשניביןהתואם
שלכמעט,המשתקתהנוגה,לאווירההתמסרותתוךאירוטי,מתחללאזה,

השנייםביןאםכיל'את',ה'אני'ביןאינוקיים,שהואבמידההעימות,"הצללים".
המעלז'!הרב",ענשם"כילדים-בשירהדופןיוצאתההשוואהאותם.האופףלבין

הדובר-הבוגרביןמשותףמכנהיוצרתפוגל,בשירתנדירשהואמסורתיילדותדימוי
הכחולה-"במגבעתההיומןפיעלמגיעהאכן(זוהצעירההילדהלבין(המשורר)

דיבורהנזכרביומןחתלמידתית").ובשמלתההקצרה,האדוםסודרהבצווארוןכהה,
'דיבור'עלמוותרהשיר ;כךאחרביניהםהשתיקהוהתגברותתחילה,הילדה,של

 60שביומן.הקטעשלהסיוםרגעאתכביכול,מצייר,והואהדמויות,אחתשלכלשהו

באמצעיםיוצרשהואהאווירהמןרקלאנובעתשביומןהקטעשלהליריתאיכותו
ביטוייםשלבהתגברותצער,שלרגשייםבביטוייםבדימויים,מפורטים,מטונימיים

כמדומה, Iכאןהמופיעהשחור","הלילהוכגון"בחשאי", :(כגוןספציפייםפוגליים
 ] ... [("שבתיפותחמשפטלאחרכתוב,:הקטעהדקדוקיבארגוןגםאםנילראשונה),
אנונכהאבהית.באהבהעליהמביטואני ] ... [אני"מדליק :בהווהכולולמעוני"),

אתפוגלמקרבביומן,מעצבושפוגלביותרהאינטימיזה,בזכרוןויושבים.:."יושבים
ח' :ספקעודאיןמעתה 61דרמטי.בהווהעיצובהידיעלאותהומחייההעברתמונת

שלו.האהבהשיריאתפוגלמכווןאליההדמותהיא

ג

אםפוגל.שלהאהבהשיריהערכתאתפיהעללהפוךנדיבוישהאהובהדמותזיהוי
עמדהמהםשמשתמעתכתוביםהרבההרכה,הילדהדמותבעיקרהיאהנמענת
אהבהביטויילהיותהופכיםכיום,מובנת,בלתיאףואוליגבריתבלתינכנעת,

תיגעךאאצבעיגםשחור?//ולבושיהבהיריםחדרייך~אלאבוא"אינה :מיוחדים
כגישושהריהו ,'חמעיןלילדההמופנהלמשל, ,) 12(שער,הדנים"ציצייךצנועה/
אותההיאהנמענתאם .התבגרותהבראשיזרשהיאנערהדמותלקראתלהפליאמעודן

 ,) 13(שער,הצחור"הבתולי,בחלומךאתרקםבנומך~"אולםכגוןביטוימתבהר ,'ח
לאבלומה.רגישותלביןנוע;תאירוטיותביןהמתנודדתהדהויה,הגישהוכן

לאהובהונכוןרגישיחסאםכימוסרית,צדקנותלאובוודאי Iכאןנושנהרומנטיות
מציעבו Iאראךאיכה,בשירהחדשההקריאהתהיהפחותלאפורהמסויימת.
רעיה,/אראך,"איכה-האהובהשלבצערההשתתפותואתבפתיחה,המשורר,
הילדה"ומקוננת-ביומן ;ירעד?"לאוליניהיגון,/סערותתוךבודדה/עומדה
יכולותהיגון""סערותואם 62ליבי'.'אתלוחץרצעושומע]ואני ... [מצבהעלחשאית
 :בסיוםהמשוררשלהניחוםלהצעתביחסכןלאכלשהו,אחר,ממקורגםלנבוע
ילדותערפלי/תוךהלילות./ביןאנחגךואט 63חחולמחידךואתתאחז!/ידי"קומי

 . ) 1 7 1(שער ,, .התפילהביתאלאביובחניכהחווריםו

לאהובתו,הדובריחסלהמחשתאבי", 'כחני"כה-לבדוהזההשירשלבהקשרו
באהבהעליהמביט"ואני-היומןמאירזובנקודה .ומלאכותיכשרירותינראה

הואהאבהיהגילויהרכה,אהובתווח',פוגלביחסיצפוי:בלתיהיבטאבהית",

בירק),שטבעכמטבע"המשוואה",(אוהמשווההדימוישוב,לנו,נמצאכאןאותנטי.
משמעויותגילויתוךהאמנותית,יצירתואלהמשוררשלהאישייםהכתביםביחוס

נעלמות.

חלילהגעגועיביןהשירמתבררים.הםאףלילדה-ה~הובההשיריםעםאחריםקשרים
כשנה ,-1914בנכתב 64בדרחנדורף,פוגלשלמעצרומתקופתדלעיל), , 13(שער,
נזכרתאינהחשובהנשייתדמותשום .'חעםהאחרוניםהמכתביםחילופיאחרי

לאואתאיחבא/נעורים/דבררן"בצל _בשירהרטרוספקטיביתוהעמדה 65בינתיים,
השיריםביןקישוריםוכן .ביומןהעיוןמןלנוהמוכריםהפרטיםאתהולמתתדאיבי",
לאהגבעה"ואל-הקרחעלמחליקהדינההכריכהשפתעלבשיר :עצמם

המודגשיםהביטוייםארבעת לכ'.'] ... [חוורוורחלוםתוךדודךועוקדשמההיבטת.//
דומם/ליאעמודוקמחןבוב'ז"בדמות :חלילהגעגועיביןבשירדומהבריכוזמצויים

יותרבוודאיהםהנושאבאותוקישוריםארבעההחולם'.'החוור'שדךגבעתעל
ההשוואהמשורר.לכלהמיוחדהכללי,הדימוייםמאוצרכלשהוצירוףמאשר

הגדולהאהבתואםכיבעלמא,רכהנערהאינההצהובה"הקטנה,"דינהנימלמדת,
 66 .מסוייםבגלגולפוגל,של

אתפוגלמחליףהימיםברבותעתה.מתבררותיותרמורכבותתבניותגם:יייתכן
 :בפשטותגורסהואפעםאביו.כאלאליהמתייחסוהואהאהובה,בתפקידתפקידו
זההבדימוינוקטהואאחרותופעמים 67[אשכנזית]),יד(הדממה,אבי"עיני"עוינייך

פעם"עודהלבינה"ידו-הימיםבמשבריהטובעהאבציור :והאהובההאבלגבי
אליפטידימוי-בז)(הדממה,ונמו"הלבינו"וידייךאתמיידמז:יר ,) 48(שער,
- ) 3(שער,לרגליך"חייכלאסוך"מתיהנסךטקסואילו ;בהקשרוביותרמפתיע

האבלגביהערצהשל:ג'סטהמוצע ,) 9(שער,לרגלייך"נמסכיםהאפלים/"חיי
המוקדמיםמןהם ,) 1-3(שיריםשערשבפתחהאבשיריאכן, 68כאחד.והאהובה

לדימוייםהאימה.אללאפוגלנפתחיצירתובראשית .) 1917(מרץ-דצמבר

ביותר.הרחבבמשמעוהאירוסאחד,נפשישורשולאהובהלאבבשיריםהמשותפים

באשרהגבע,עלבשירגםיוכרובפרט,האהובהדמותוזיהויביומן,העיוןפירות
 .נפייכול,חניתי"ספרךביתפתח"עללאהובה.ייחודי:דימויה'ריקוד'לייחוס

שלח',לבושהפרטיבציורביומן,וחינההמשורר.שלבתואלגםלהתיישםשהראינו,
פתחעלהציפיהחתלמידתית'.'הקצרה,"שמלתהאתהמשוררמצייןפוגל,אלבבואה

ציפיתאוהחינוכי"),("במוסדלבתופוגל-האבציפיתלהיותאיפואיכולההספרבית
 ,'חהאהובההדמויות,שתישלהאירכובתחושתהרכה.אהובתולח:פוגל-המאהב

השירבראשיתהמוצע Iהרטרוספקטיביהממדזאת,עם .נוסףחיזוקלהמוצאתוהבת,
המאפייןכדימויהריקודהצטרפותואילולבת,מ~שרלאהובהיותרמתאיםובסופו,

 '.חלטובתהכףאתכמדומה,מכריעה,ה'את'את
"במחולות :בוגרתאשהלדמותהעדינההנשייתהדמותמןהריקודמועתקאחתפעם
אחדהואמורא":בדתפראיתמנגינהשחורה,/מנגינהלינגנו //!המלכהאתאצא

בראוותנותו Iובתמונותיובמקצבוסוער-מעודופוגלשכתבהסועריםהשירים
 :נטוסותאאירוסשלזימונםובדרךבנגינה)וליוויו .לריקודבהכנותה'אתם'(שיתוף

המתגריםהצלליםריקודדרך-המוות"לקראתהמלכה/אלאצא"במחולותלמן
 171 ,פ"ד( "---נופליםנופלים,]והיבנו ... [אדא/אסער,המלכה ת~"ועד-

המיני,באקטחושיםכשכרוןהיאבסיוםזונפילה .)] 5.7.1918וינה,מוקדם:נשיר
הר:ה,האהובהלדמותככולורובוהמוקדשהריקוד,דימויהקבר.אלוכמעידה.

האחדבקצה :להשלמתוקוטבייםאובייקטיםיבקצותיו Iלומוצאיקעודןברט-רוספקט
מחולהאחרובקצה ,) 3(שער,טהורהילדותכשמחתהאב,לנוכח-רקד""ולבבי
ל"נפילתם".עדמתאחדיםואהובתוהדוברבוסייג,כלפוץר .פראי

איןהנערה.'ב'שירינוגעתפוגלשלהאהבהבשיריה'את'מזיהויאחרונההסתעפות
שהמחברככלכולה.ובשירתנופוגל,בשירתמיוחדתהיא 69ןךשיריםקבוצתניספק,
בעלותדמויותבעיצובאמפתיבמאמץוברומןבדרמההאפית,בשירהייב_מתח

התצפיתהיאנדירה~המינים,ומשנישונותחברתיותמשכבותמנוגדות,תכונות

בפרוזהמינו.אתמחליףכדמות,בגלגולוהמחבר,בהראשון,בגוףהאישית
בגוףואפילודומיננטית,נשייתתצפיתעיצובשלארוכהמסורתישנההמודרנית

שלשליומיכאלעגנוןשלימיהבדמיועדטולסטוי,שלהמשפחהאושר(למןראשון
היאכדוברת,נערההמציגמשורר _זותופעההלירית,בשירהאך 70עוז),עמוס
היכרתוויבעלתשהיא Iגדולהשיריםקבוצתמציעפוגלוחינה 7ו.ביותרנדירה

ב'פאםהאוהבתהנערה(גלגולפנימיתהתפתחותוכן~רונים)דמויות,(מטפוריקה,
בהתבגרותההנערה _הזההשיריםמחזורגיבורתא 71לה.המיוחדיםובאם),פטאל',
המיוחדהאמפתיהמאמץביומן.כהצטיירותה ,'חשלדמותהאתבאיפיונההולמת
נערה-המחזורגיבורתעםפוגללשחיתהקרובהבהיכרותמוסברפוגלכאןשעשה
כשהואלסובייקט,לאהבתו,האובייקטאתהופךהמשוררהאהבה.תשוקותבהבהנץ
הנודדבדמותהמרוחק,לאהובהופךהגבריים,האהבהבשיריהדובר 'עצמו,

הערי:הטעםגםמתבררבכךבשירתו).כמעטהיחידההבלדיסטית(הדמותבמרחקים
לשיריתשובהמעיןמהווההנערה''שיריקבוצת :האפלהשערלפניהשיריםספרשל

אומנםנכתבים,השיריםלפוגל.::ביכול,משיבה,ח' :לההקודמיםהגבריים,האהבה
מערכות.בשתימוצגיםהםבספראך .בבדבד

המהות :אפיקיםבשניפוגלבידימעוצבתהאהבהאי-הגשמתחווייתכינראה,
-מראשהמוותרהמעודן,הגעגוע ;הנערהשיריאלמועתקתושנית nהאירוטית-ה

שמעברלילדהלאהבהסיכויאיןכיובדיעבד,בשנים,רכהכההנערהבהיות
מקורהוגל, pלכךכלהמיוחדתהאליפטית,התבניתלגבר.מיוחדזהרגשלאוקיינוס,

ביטויהאתמוצאתאינההנערהאהבתכיהרגשה,ישאםגםהאהבה.בשירתהוא

הניתוקחווייתדידולגביאחרת.'קראה'פוגלכיייתכןהאליפטית,בתבניתהמושלםי
אתהולמתהאליפטיתוהתבניתהיבטים,בשניאחת,הווייהחינההנערהושלשלו

גםוכרונולוגית,מטפורית-האהבהלשירימשמצטרפיםשווה.במידהשניהם
לפניעודהייחודייםלהישגיהומגיעההאליפטיתהתבניתמשתכללתלאב,השירים

וחוסרהמוותובציוריהרטרוספקטיביתהעמדהבעיצוב 72והמוות.האימהשירי
האהבהבשיריהואכאמור,מקורה,אולםשלה,הפוטנציאלנתמצההפשר

דרכובראשיתכימראה,אליהםהאב''שיריהצטרפותכנשיים.גברייםהראשונים,
 ;לאוהבההנערה ;לנערההדובר :אפיקיםבשלושההאהבהרגשאתפוגלמעצב
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שלוחות:שתיבעלנוסף,אפיקכאמור,נוצר,המאוחרתבשירהלאביו.הדובר
שנים.שלממרחקהרכה,לאהובתווהדובר-הבוגרלבתו,הדובר-האב

ד

שלבמינוהמשוררמפתיענוהנערה'ב'שירי :מיוחדתהיאפוגלשלהאהבהשירת
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