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ה
התמונהשלהמוחשיותאחריגישוששלרוחניתהליךהיאבשירקריאה

הנשימה,(ריתמוסהמוסיקליתלתנועההפנימיתוהדריכותהשירית
בגבישמתנגנתהיאאםהחוויה,אמת .ההטעמות)ומהלךבצלילשינויים
נוסחהככל .כדותחושה .שירהיא ,מירכיתריגושיותהדרוךהמילולי

הגדרותעבורהשתחומותבתחוםאךמתקיימת ,כמותייםערכיםלהשאיןאיכותית

על ,השירהעלמושגיואתמממשתהיאשעבורוהקוראלגבירקתקיפהוהיא ,נוספות
לא ,"(ה"תוכןתמונת-עולמואםהשירחוויתמתקיימתעבורוושכלו.רגישותופי

כמאמרמשהו",שמשאיר"משהוהםהמוסיקליתותנועתו ,הגותית)עולםהשקפת
השיר.

במידהולפחותלבדיקה,ניתנותשאבני-בניינהיודעים,אנולמוסיקהבהקשבה
עוצמתו .הצלילמשך .העיליים)הצליליםמבנה ,(צבעהגוון .הצלילגובה .מסוימת

לעולם .יותרחמקניות ,מטבעןהמלים, .ישירהבהאזנהאפילומדידיםאלהכל-
הצליליתצורתןורקכלשהי,ריגושיהמטרהמשרתותהןtזר lכאחד-משמעיותאינן

התפקדותבמישורימתפקדותכשירמסודרותמלים .בני-אדםהרבהעלמוסכמת
 ,ההגותבמשמעותהתמונה,בתבנית ,הצליליםכמירקם :ומפולשיםמקבילים ,רבים

אינןסגורותאופתוחותהברות .הקיצביתבתנועהוההשאלה,יוהדימוהסמלבצורות
אלהקשוחיםמדריכיםהפיסוק,סימניאפילו .הקוראבאודןהדהודןדמןבמשךדהות
הכותבבתודעתהן ,מאדגמישיםהם ,'ונוושאלהקריאהסימניאתנח,השהייה,של

 .הקוראבתודעתוהן

מצטברותבשירההתמורות .חריפותבתמורותמצטיינותאינןהשירהתולדות
הואזהתהליךבלשון.השימושבתודעת ,מכלוחשובבאיטיות,הקהלבתודעת
כך .לסיבהסובבביןמחיצהללאללשון,השירהומןלשירההלשוןמןהדדי,חלחול
דרךוטשרניחובסקימביאליקהמתמשכתהמודרניתהעבריתהשירהבמסורתהדבר

קרבהדיבהרבה-ועמיחידןשלשירתםעדוגורי,גלבועושלונסקי,אלתרמן
 .בניחותאהתרחשוהממשיותהתמורותאךעשןותמררת

ב

עשריםתקופתשלפרי-יצירהמבחרהואהורביץיאירשל "בחירהארץ"השיריםספר
ועמיחידןדורמשוררישליצירתםדפוסיונתגבשוהלכובהאשר ,) 1981 1961- (שנה
 .הורבץייאירשלבני-דורוהמשורריםושל

הדרכיםפרשתשלבזיהויהוממילאהורביץ,לשירתדןשירתביןעיקריהבדל
שניגשיםהשונותבגישותמתמצה ,השיריתבתפיסההתמורותאתהמסמנת

לביןבשירהדוברביןהתיאטרליהריחוק .בשירהדוברתהדמותאלהמשוררים
השירביןיחסיםקובעשהואכשםהשירשלבסיטואציהמהותיחלקשהואעולמו,

בבקשה.שקטאחד"רגע :דןשלבשירהדרמטיתהמתיחותאתיוצרקוראו,לבין
 .אדרתובשולי;לגעתיכולתי .פניעלועברהלך~הוא .מהדברלומררוצהאני; .אנא
שעמדוהמבקריםורביםידועהשיר ,, .יךעתישלאמהלדעתהיה/יכולמי .נגעתילא

קוצרמחמת .בשירהדוברשלהראיהכזווית ,פתיחתושלהאירוניתתכונתהעל
לדמותדןבשיריהדוברתהדמותאתמפורטתבצורהלהשוותניתןלאהיריעה
הזיקותנעלמוהורביץיאירשבשירילקבועניתןאך .הורביץיאירבשיריהדוברת

באופןשינויחלוממילאהשיר,שלעולמותמונתלביןהשירדוברשביןרוניותיהא
 .הורביץבשירילקרואיששבו

מןהיאבשירתו,המונפשותוהדמויותהחפצים .הורביץשלשיריתהתמונת-עולמו
 .עציםציפורים, ,צבעמים,ערפל,גשם,קירות,חדרים, :הטבעומןהעירמן ,הבית

 .דביקהלעיסהממנו,נחותמשורראצלנלוש,שהיהסנטימנטליקטלוגלכאורה,
-עירבית,-עירעימותישל(והנדושים)השגרתייםהצירופיםמןחופשייםשיריו
מתוחכמתעולםהשקפתהסנטימנטליהקטלוגממושגילעצבהפיתוימןוגם ,טבע

להתרחקהורביץשלהצלחתועיקר .לסנטימנטליאחרכינויאךשהיאואירונית,
הדרמטיהתפקיד .בשירהדוברתהדמותשלבעיצובהמושגתאלהממכשולים
 .שבשיריהסנסואלאתומסננתמבקרתהגותשלבביטףיההואלהמועידשהמשורר

דרךכאשרותמונותיו,השירחטיבותביןאידוןשלמתמידתהליךהםוהסינוןהבקרה
עולמואלהמשוררשלהפרטימעולמוהשירעוברהדוברתהדמותשלונפשהעיניה
הנוצרתהפרספקטיבהשלתולדההיאבשירהמתעצבתהעולםתמונת .הקוראשל

 .בשירהדוברשלראייתומדוית
עלהתנועהאתהיוצרתאופטיתאשליההיאבקולנועמצויירותדמויותשלהנפשתן

מעברשהיא ,תנועהיוצרהורביץרייא .רביםדוממיםציוריםשלקצובההארהידי
בצמתים .ריתמיותפרודותעםתמונתייםגבישיםמפגששלהעצביםבצמתילאשליה,

 ,המילוליתהמשמעותומתעצמתהולכתקצב,ופעימותרמזיםשלההצברומן ,אלה
בעולםמיםכמוהמים"עומדים :ומליםקצביםצלילים.שללפשטמעברשהיא
דמעהכמואי·רחוקהיםאפורוהולך~המיםיםוירוקהמיםיםכחולים/שכולו
להפעילהמשוררשליכולתומפליאה .) 34 'עמהמים",עומדים"(המים"עלשבורה
בתמונההמים")יםכחול ,"מיםשכולועולם" ,המים"עומדים"(באנליותאמירות

יש .הורביץיאירשלמשירתולהרבהטיפוסישהוא ,בשיר .ומרגשתיפהפאנורמית
מים-ים-דמעה-שלמכלול-מכלוליםשנישל ,מפולשתגםאךמקבילה,התפתחות
פאלטהכמוופלאסטי(צבעוניכליל nושת- nכחול-ירוק-אפור-נשלומכלולאגם-דם

' 1L ההרמוניופתרונהדרמטית,מתיחותשלשיאהאלבשירהנעים-צייר)ל
דםאלקםמועםנחושתבגוןיםבטרם/המיםבצבעיתמיד"והדמעה :בשורות
 .האור"

62 
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לא .טפלותמשמעויותלהםולייחסלהתפתותהזמנהמעיןהורביץשלבשיריויש
עלביקורתיכמארגלתלותהכדימיסטיתאודתיתפילוסופית,פיקציהלארוגקשה

מזמיניםממש "גשםשל"אנטומיהאו "דקיםותהום"תםכמושירים .השיריםקולבי
 .הזההסוגמןבדיוןלהתכבדהתםאת

הפולחןעולםהואהחפציםעולםלכאורה, .במוותמדברדקים"ותהוםתם"השיר
שלראייתוזוויתהיאהשירשלהראיהזווית .המיסטיקהעולםהואהמושגיםועולם

לשונייםבאמצעיםוריטואליתאנושיתלסיטואציהמיוחדתחיוניותהמעניקהילד
שלבראייתוהסינתיזההעדרבגללבשירמושגתנוספתביטויעמקותאותנטיים.

שלערימה"ויש :צורניתמבחינהומקוטעתרוחניתמבחינהתמימהשהיאהילד,
צריךלאשניים,/אחד,לוקחיםסידורים./שלערימהיששריקכיוןסידורים,/
ככה /.אומדגופםדקואוליאומדיםואולידבראומדיםלאאולי /ממלמלים.שאנשים

רקבשירהתקיימהאילו .) 55(עמ'ומתנועעים."ממלמליםממלמלים.מתנועעים.
אחדקורההיה ,טקסטואליתלהמחשההניתנתספקולציהוזוהילד,שלראייתוזווית

אירונילדוברנזקקהיהשהמשורראומקוטענשארהיהשהשיראו :השנייםמן
 .בשירתוהחידושעלמצביעהאשראחרתדרךלומצאהורביץ .זךשלמבית-היוצר

ראיהזוויותשתי .הגותילהרהורובשלהבוגרת ,נוספתדוברתדמותמפעילהשיר
תמונתובכלבשירמפעמותדרמטית,אמתלכדיוהבוגרהילדותיאתהמלכדות ,אלה

דתיתפרשנותשלתיליםתילימאפשרותהיוהילדשלעולמומכיתותבחינת .והגותו
בבואתואתהדרשאלההפלגהבמקוםמציבההבוגרתהדמותאבל ,ומיסטית
באשהגוףלומדתמונות,/אמדנועינים"אמדנו :והמוותהאבלשלהאסתטית
עליו,שמהלכתקושרבחוט·מיםכאילובזבד,/מתערבשהגוףלומדבתמונה

וההליכהבמגבלותיו,ההכרהשלמכוחהכאןפועלהורביץ ,,שמש.עדנתלפעמים/
-ליריקהשלוירטואוזיתבזריזותהיאהמיסטיקהלתהוםשמעלהדקהחבלעל

 .המשוררשלבעינונוף-הטבעחזותמולחזון-נבואישלהמאזנייםככפות
 .הורביץשירתשליותר,נרחבואוליאחר,תחוםמייצגגשם"של"אנטומיההשיר
התמונתיהעולםכאשרפאנתאיסטית,כחוויההמוותאתלשוררביטויהואהשיר
בהסתירוערב,ארצותעליורד"הגשם :וכל-לאומיהכל-דתיהפנתיאוןמןשאוב
הואומאמיניו/עצמועםהמחמיר/ •בקשמירהיורד"הגשםאומוסלמי"הואפניו'/

אלהבאמירותההומורלווייתשללאיודע,המשוררגם .) 67 '(עמבודהיסטי."
אבל .נסבלתבלתיהתחכמותרקהשיריהיהונוצרי),יהודיגשם(עלואחרות

עצמוהשירואילוחוזר,כפזמון .רטוריאידוןשלצדדיצורךרקמשמשותהאמירות
המוצאנקודת .הורביץיאירשלשיריםכבהרבהזה,בשירגם .ומוותטבעשירהוא
והלך-והאדםהנוףתמונתהשירדוברשלבעיניונוצרתשבובמקוםהיאהמשוררשל

פניםהמסמיכהמקדשןפיסתאלאאיכוןאדמתוחלקתעל /,יורד"הגשם :הנפש
במיוחדמעניבת ,,דואה.הגשםאתדואה/עיניו'מתוך .לבדואשד /,שכןלגדרי

 ,"קודשפיסת"וההשאלהמטשרניחובסקילפסוק-שירהאלוזיהשלהתהוות-היחד
זאתוכל ,ללחילחישלהצמדהליבובשלבתנועההמתארקונקרטילציורהנסמכים

זוויות.משתיבראיה

היגדוביןלסמלתמונהביןיחסיםשלכפות-המאזנייםמעיןבשירים,דותדירהתנועה

וברמה-השירמתוךהצומחתלתחושהכלשהו)ממקורציטוט(אוריטורי
מכליותראולימציינת-וצבעקצב .צלילשביןבקונטרפונקטיםביותרהחושנית

 .הדההמשוררשלהאמנותיייחודואת
השיריםאתלקרואניתן .מאדחזקיםשהםהביוגרפייםהיסודותמןבמתכווןהתעלמנו

קיימתהשיריםשלהאותנטיותלביוגרפיה.להזדקקבליגםומהנהנכונהקריאה
בדרךנכתביםאו .בכללנכתביםהיואלהשיריםאםוהשאלהבלעדיהגםועומדת
ערכםיהיה .כןעליתר .מורידהואינהמעלהאינה ,אחרתביוגרפיההיתהלו .שנכתבו
הנאהשלרבטעםבהווהלקריאתםמתלווהיהיה,אשרםיהשירשללעתידהשמור

רהיהש•בתולדותדושירהשלחשיבותהאתקטגוריתלקבועעדייןקשהזאתועם
 .המודרניתהעברית

שמורההעמידהגילסףועלוחשוב,מענייןבינייםסיכוםהןיצירהשלשנהעשרים
שפיוןה .הפנימיההילוךיצרש"אתהידיעהביטחתהורביץיאירשללשירתועדיין

ההילוך /.בני·אדםהביאוהמסכסך~הנופךאתבדרכנו,הפרח.//מןלמדנוהבהיר,/
 • ,, .גערןוששקדיםבנו;,שכיחכמעטןהפנימי

לשםגיורא

אבודגן-עדןאלמוותשלמסע

ו
מוות :אלמוגרות

 ;בתרהוצ' ;בגשם
עמ'. 200 ; 1982

יחסיהןבמערכותעטיפתו,על-גביכמצרייךעוסקת,הספרלילתע
 ,ושכולאלמן ;אמנותחוקרליכט, 'פרופ :דמויותחמששלהמצטלבים

גניםאדריכלית-אלישבע .אלישבעשלהשניםרבתאהבתהומושא
 ,הנרייטה ;ההתרחשויותשביןהקישורוחולייתהגבורההמספרת,שהיא

ואהובה ;אלכסנדרהמטורף.הפיסיקהגאוןבעלה. ;אלישבעל wילדותחברת
 .יאביס .הגולההיווני .האפלטוני

חולשותבשתיהרומאןלוקה ,המצויינתהטהורההעלילתיתהראותמנקודתוהנה,
 :יסודיות

שלסיפורו-פתורבלתיכתשבץהערוכיםהשוניםהסיפוריםשביןהרופףבקשר .א
הקשר-תיאור;אלכסנדרמקורותהנבדלאלישבעסיפור ;יאביסשלמזהבנפרדליכט

לידהמופיעותהצדדיותלדמויותלהתייחסמבלי ,אלהכל .אלישבע-יאביסלא-קשר

 34מס' , 77עתון



ספרים

 ;אלכסנדרשלהחדשהומכרתואלישבעשלחברתהכרמלה, :השונותהפרשיות
 ...ואמוכמרחקיםשמתה"מקרי"ליאוןאוליכט,שלוכתואשתו
 :קמעאמאולץולעתיםדקשהחוטאלאהקיטועים,מתקשריםדברשלכסופו

זמןשלאחרכליכט,מתאהבתאלישבעככגרותן.שובנפגשותוהנרייטהאלישבע
עםברורים)כלתימניעים(מתוךשמתחתנתהנרייטהעםגםקלושורמאןמנהל

שלהקשהאכזבתהכעקבותכעצמו.כההמאוהביאביס,שלהטובחכרואלכסנדר,
אבדןולאחרהאטום-אגוצנטרי'ליכטשלמיחסוהתאבדות)כסיוןכדי(עדאלישבע

כיאניסכאקראיופוגשתלאיטליה,נוסעתהיאמתפרש),(הכלתיהמשותףילדם
שותפותנוצרתהשנייםכיןבינתיים.שנהרגהלהנרייטהחייואהבתכאבאתהנושא

מותוערשלשמירתהעלילה,סוףלקראתאלישבע,אתהמובילהמסויימת,מגע
הכתובים,חייהעלילתקטעיאתככיכולמשגרתהיאזהממקום .שכיווןהישןככיתר
המכנהליכט,שלהמשקמתל"עריכתו"האחרותהדמויותכחיימצולביםכשהם
כאמור.קשהתשבץכתו.והתאבדותאשתומותאתעתכאותה

קיוםלידיהגיעווליכטאלישבערקהנזכרים,שמכלנראההדמויות,לעיצובכאשרכ.
איפיוניםחסריפהפה,מגנוליה"פרח"אלאאינההנרייטהממש.כשר-ודמי
הופךאולםחי,כאדםהסיפוריקיומואתאמנםמתחילאלכסנדר ;פנימיתוהתפתחות
חיותרגעילושאףויאביס ;טרוף-הדעתרעיוןשלהמש;ךטטתלתמציתוכמהירות
 ...רומנטית-הירואיתהזייהשלגישומהכעיקרו-של-דבר,הנו,מסויימים,

כדיכהןישמתחילתו,כספרהבולטותאלה,יסודיותככיכולחולשותשדווקאאלא
ה"מוותחידתשלאחרולפיתרוןאחרתלקריאהכורחוכעלהקוראאתלהוביל
שלאי-מגע,שללמציאותהמתפרשהאנושי,המגעעדןעלחידת-החלום-כגשם"
עםלמפגשלעוצמתו,המודעהגעגועוכיןלעקפם.דרךכלשאיןוניכורקטיעותחללי

אלמוג,רותשלגיבוריהמיטלטליםשכחיינו,והזרותהק;ךמציאותלכיןהזולת,
 ;האוטופיהשלקצ;:ואפסלגשםהעקשני-חוזרכסירכםתוךמוותעדמוכיםכשהם
הקיומיהמצבנגדומרדהתרסהאלאפאסיכית,כניעהכבחינתאינומותםגםכאשר

אלישבע :אליולהגיעיכולתוחוסרואתהטובטעםאתכר-זמנית,האדם,יודעכר
עלמחליטההמחברת)שלהקודםספרהוהאויב"הזרכ"אתגריךאלישבע(כמו

סיכהאותהכגללמשמעותי.קשרללאלחיותה"כדאיות"חוסרכשלהתאבדות
 .ברורהכידיעהמותהאלנוסעתהנרייטה .ליכטפרופ'שלכתוגםמתאבדתעצמה'
עצמו.עםנוקבחייםחשבוןעשייתותוךצלולכהגיוןקיצולקראת"מתקדם"יאביס
ולמוסיקהלאהבהזכותועלנואשתמלחמהתוךביודעין,חייואתמחסלליאון

ואילויסודי,קיומימאבקתוךמתויאביסאלישבעשלילדםברורה).(שזהותן
באופןמהמציאותמנתקוהכטרוף'המנוכריםנישואיוחיינגדמתריסאלכסנדר
עםהאהבהמלבדכלום"ולאאיןבהםחיינו,כאבסורדעוסקבגשם""מוותמוחלט.

אחד"כלבועולםבתוךשקיומםכה",הקשוריםוהאושרההתרגשויותהציפיות,
זואיןאכלנפגשים'לפעמים ...כבדידותבחללשמרחףסגורתא .מו~ךההואמאיתנו

וזהחוםאיזהיוצרוהחיכוךחיכוךיש .משיקיםהתאיםקירותמדומה.פגישהאלא
 ,לכאורהמרובה-המשתתפיםברומאןמבוטאזה,מרכזימסר .) 69(עמ' " ...הכל

שנראיתאלישבע,היאהלאבלכד,אחתאשהשלחייהומסכתדמותהכאמצעות
אינםהאחריםכלכאשרוהאויב",הזרמ"אתגויןאלישבעשלופיתוחהכהמשכה

הנפשיתתאומתההנרייטה,:המורכבתמאישיותההמוקרנותאורמגזרותאלאכנראה

היאובעודחלומה,אתלממשבטרופוהמצליחאלכסנדר ;המושלםהיופיואיורי
הניירבגניידיובמוהואבוראוהאחד,הפרחאחרהמציאותייםבחושיהמחפשת

 .הרחוקיםהזהבאיינציג-ויאביס ;עולמואתהממלאיםהסיניים
עולמועלנלחמתנכנעת,הכלתיאהבתהוציפייתעולמותיהכסכךזו,אלישבע

מעוצבות,זה,מאבקשלמראשהאבודותותוצאותיוליכט,שלהרדוד-אגוצנטי
משיקותשעלילותיוהסיפור,שלהקטועבמבנהוהמפורש,המילולילביטוייךכנוסף

אי-חלליאתהישירותלאמירותבמקבילומכליטרתמועטות,מגעכנקודותלזוזו
אלמוגרותבונההמבודדיםמהקטעיםאחדככלכאשרוהזרות,הריחוקהמגע,
"כארץ :והבדידותהכאבפיכחוןמולהחלוםתמציתאתהציורית-רגישהבשפתה
עלמחרשותנושאיםהשדות,מןערבעםבתיהםאלששביםאיכריםישעודההיא
 ;קטנותמסעדותכפתחיקורות-עץעלקנוקנותיהןאתמשדגותעדייןהגפנים ;שכמם
לעתמתוקריחמדיפיםהלבנבניםהיסמיןפרחי ;אפרשלירוקמעליםעודהזיתים
שאיןכמיםוכסףזוהררציומביאהרףללאהחלומותארץעלנשפךוהאורערב,

 .) 87(עמ' ".מהםכחולים

ומאומצות.היולבנות ;המגוירותבכפות-ידיהראשהאת"הליטה :לעומתזה
אתשורטת ;לעצמהמכאיבההיאאיךוראיתיוישבתי .ברקותננעצותאצבעותיהן

שנצטנףהמתכתכגוןהשערעלראשה,עלכפיוהנחתיאליהונגשתיוקמתיפניה,
לה,אמרתיילד,היהליגםלה"ואמרתי ...כף-ידיבעורושמןדלילהיהוהואלפקעת,

הספר.כללאורךועוד,ועוד ,) 50(עמ' " ...ומת
המסרעומקהמספרת,שלהנפשימכב;:זמורכבותהשפה,ציוריות-זהכלועם

שלממרקמוהתחמקכמומשהו ;הסיפוריהארגוןשלהפנימיתומשמעותוהרגשי,
מעקבשלבלתי-פוסקמאמץהדורשיםרועיםהאחיתוכיבגללאולי .התשבץ
ובכל-זאתהמספרת,שלדמותהככנותהנראותהדמויותמשוםאוליופיענוח,
הסוף","עדהדבריםאתמלומרההתחמקותמשום;ואולימפוצלותבעלילותנמסרות

הגניםשלזהכמואמורים,מוטיביםעלחזרה-ומאידךהילד,כסיפורכמו
כחרדהציפיתיימי"כל-אלישבעשלכעטהאלמוגרותכרתכת-"הנה" .הסיניים

כברהנסיודעת,אני ...ויחיויקומוהמתיםהדבריםשכל ...חסדלשעת .שיתרחשלנס
עםכיגםחלףזומהרגשהמעט ) 45(עמ'משים."בליהפלאפניעלחלפתיהתרחש.

שגרמהוהרגשיתהאינטלקטואליתהאסטטית,החוויהבצדכספר,שללסיומוהגיעי
 • .קריאתולי

עינתעמלה

אוכמניעזריאלשלחייו

גורפיין·רבקהו
~ניםעם ;אוכמני

הוצ' ;רגעיםעם

 ;פועליםספרית
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כהיותווזאת .הנדוןבספרההקוראלפנינפתחיםאפיקי-ענייןספרמ
למעלהשהיתהמישלהאוטוביוגרפיכמימואורכולכלמשולב

-22כלפטירתועדהספר,"גיבור"אלורוחכקרבת-בשרשנהמחמישים

 . 1978כנובמבר

אתשמאפשרתזוכמיוחדהיאשוניםכתחומיםארגמניעזריאלשלהרכהמעורבותו
הפוליטי-במישורהאינטנסיביתפעילותוהרבות.נקודות-הענייןעםהקוראפגישת
ועםלישראלעליהטרםשלזוהציונית,העשיהעםההיכרותאלמובילהחברתי
העולםמלחמתאחרישלבאירופהכני-נוערשלהתלבטויות :בארץהחלוציתהעשיה

בית-ההורים,כעזיבתבדרך-כלל,הכרוך,חפוש .בחייםדרכםבחיפושהראשונה

-מכןלאחר .רבכאבעםתמידאךבטריקת-דלת,לעתיםהבנה,תוךלעתים
עין-שמר),קבו?ן-זה(במקרהבראשיתההקיבוציתהחכרהשלהתחבטויותיה

 . .זהמתוךזהויציאתםכלכלייםולבטיםאידיאולוגייםלבטים
הצירכרזילי,ישראלשלכיועצולשמשארגמניעזריאלמגיעהציבוריתבפעילות
הראשוניםבכסירנותנגיעה-וכאן .וממלא-מקומוכפולין,ישראלשלהראשון

ליצור ) ! 1948כאוגוסטהחלה(השליחותהצעירהמדינת-ישראלשלוהמגומגמים
האחרונההמלחמהמןחרוכהעדייןשהיא 'כפולין-וזאתכעולם.מדינותעםקשר
 .בנייניםשלבתחבושותאותהלכסותמנסיםי;:ז.וב~

היומיתכעתונותכעורךאם .ארגמנישלעסקנותו""בגםמתבטאהספרותיהתחום
שלידידותו .פועליםכהוצאת-ספריתכעורך-סדרותאוהמשמר")"על("משמר",

-מאירותישראלייםושאינםישראלייםיוצריםעםופגישותיוהספרות,אישארגמני
זוסמן,עזרא ,כת-מרים(יוכבדאלהומשורריםסופריםעלגם-הספרמתוך

השניםכיובלוהתהוותההעבריתהספרותשלמפניהאחדעלוגםועוד)שלונסקי
 .האחרון

יש .האישעםוהיכרותוהוקרההנצחהשהואזה,ספרשלבאופן-בנייתורביופייש
כתקופת-מותחמיםהפרקיםרובהשונים.הפרקיםבהעמדתכרונולוגיתתפיסהאיזו
 .מובנתהיסטוריתכגמישותולעתיםמדוייקותנקודות-זמןעםלעתיםמסויימת,זמן
כמרכזהעומדהאיששלאחרב;פןאחר,כ"נושא"נוגעמהפרקיםאחדכלזאת,עם

לתארהדמות,אתכבפסיפסלבנותגורפייןרבקהמנסהאלהשוניםבפנים .הספר
 .והרבדיםרבת-הגווניםזואישיות

ולפיכךהשונים,בהקשריומסוייםפרטהכותבתמזכירהפעמיםשלמועטלאמיספר
במקומותשררותאותןעדירןשלמשיריומצטטתוהיאישספרהשלשוניםכפרקים
כיונדמהיש .לדעתימיותר,אלהשלהקטןחלקםלנושאי-כתיבתה.בהתאם ,שונים

זהמחודשבאיזכורישהמקריםבמרביתאך .זהענייןציינהשככר"שכחה",הכותבת

מתקופת-חייםאחר,אלאחדמפרקהנשלחיםלקךסים,כעיניהדברדומה .מיוחדיופי
אתהמחייבותמודגשות,נקודות-מגעבבחינתהם .להמאוחרתאוקודמתאלאחת

מזהזהוכיוצאיםכמשולביםהשוניםצדדיותפיסתאתהאדם,שלהכוללתהראייה
מנקודת-תצפיתכראיייהאמתאין :מובלעתאמירהכאילו .זהלצדזהכמונחיםולא
קרוב)(רקקרובשהואלמהאולי,להגיע,בכדיהמעלות 360כלאתלסובביש .אחת
 .עצמולאדם
חמישה-עשר)(מתוךהשלושה-עשרהפרקאתביותראהבתיפרקי-הספרמכל

משוםהאחריםמןיותרכעינינראההוא .החתימות"כיןשירה-עדירן" :המכונה

חלקי-הספרברובגם .נגיעתותחוםבעצםנעוצההראשונה :עיקריותסיכותשתי
שהופיע(כפיארגמניעזריאלשלשירתואלוקשריםאיזכוריםמצוייםהאחרים

פארדוכסטמוןזואמירהובעצם .בלכדלהמוקדשזהפרקאךהשונים).בפסיבדונים
הואארגמניעזריאלשלפניוככלכמעטנוגע ,למעשההוא,כךמשוםשהרי :מסוים

-בסררנואוהמשוררכרצון-בתוכהאוצרתשהשירהמשום .עדירןהמשורר
פחות(אךהרבהעםפגישהמהווההחתימות"בין"שירה .מאישיותורכיםרבדים

העמוקים),הדבריםכלשל(כדרכםוכואבתיפהנקודת-עמקועםיפיםשיריםמדי)
עצמו.במשוררשהיתה

משמשתזהכפרק .הראשוןמןנובעוהואאפשרזהפרקשלליחודוהשניהטעם
"הדמותשלהפונקציהמהווההאחריםהפרקיםכרובכמנווטת.בעיקרהכותבת

בתחום-שכאןאפשרהנחוצה.מהמידהלמעלהומבארתכמהללתהמספרת"
 .רבותלתוספותזקוקהאינההשירהכימיותר,זהתפקידכיהכותבת,חשה-השירה

של?מיתוסמיתוסהואלרשוםעומדתשאנימה"האםהמחברתכרתכתהספרבפתח
כההזיקימיעדדומתני'שכתארכו'נעוריםשנינולחיישהעניקהאישועל-ידעםחיים

 .) 9(עמ' ,,-מיתוסבאמתזהאולי ?ולתוכם

כנגדלטעוןאפשרותכלמראשמכטלעצמה,הכותבתע"יכמיתוסזהספראיפיון
 .וכדומהבבחירת-החומרחד-צדדיתסלקטיביותכנגדאומופרזסוכייקטיכיזם

המונמכתנקודת-התצפיתואתהסופרלטיביםעומסאתמתירההמיתיתההתיחסות

 .זהבספרהנקוטהמאד'
איןואופןפניםוכשוםמסוימות.כצרימותלחוששלאליהיהקשה-זאתלמרות
ארגמנישעזריאלהערכה'כמקומה,שאינהלהערכהלאואףאמיתותלסילוףכרכתי
הסתייגותהדברים,נאמריםבומהטוןבעיקרהיאהסתייגותי .במלואהלהזכאי

 • .אקדמיבאורחאותולנתחלישאפשרכמהופחותכתחושהיותרכיהקיימת

שפרספי
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