
ירקרק׳ ׳חושן
אבן־גבירול( של טבע בתיאור )עיון

 רחך־מוקד טובה

וחלילה - הימן תה,3הת א.

 במונולוג המובהקות. האישיות מיצירותיו הוא עץ׳' ׳כשורש גבירול אבן שלמה של שירו
 2 1כאובים. קיומיים בצמתים ונוגע ומרוכת־פנים סמכה אישיות הדובר פורש וגמרץ ארוך

 התפישה ממדי בין העצום הפער מן נובעת ביצירה, ביטויה את המוצאת הגדולה, מצוקתו
 של המרכזיים נושאיו והםבל, התבונה 3הגורל. לו שמינה הטבל שפעת לבין עצמו את שלו

שלו: הפתיחה בטורי כבר אפיגראמאטית בתמציתיות מוצגים השיר,

אמךיו, ישר אנוש וכטבו-נת אמיו־יו, או־ך יהי עץ כשרש
̂גוו־יר. יבואהו• טלם בשור יגונו פן איש לבב יו?מןמת נ

 בקוהלת מכאוכ׳, יוסיף דעת ב׳יוסיף )כמו לזה זה ישר ביחס עומדים וה׳יגוף ה׳מזימה׳
 להשגת הדובר של הכבירות שאיפותיו השירי. המונולוג של תכניו את וקובעים א:יח(,

 )בחלקו נשריו׳ כנפי בעד ה׳מקצץ ה׳זמף, של הטראגיות במגבלות מתנגשות התבוגה
 האנושית, סביבתו של ובשטחיות בביגוניות ונתקלות (,37-1 טורים השיר, של הראשון

4.(61-47 טורים השיר, של הסארקאסטי בו)באפילוג המזלזלת
 העברית השירה של הלילה שבתיאורי היפים מן תיאורי, קטע מצוי 46-38 הטורים כין

:בספרד

 כתנין ליל ו?ןם שמ.ש, במות 38
ירקרק, חשו לבוש והסהר

 למסוה, פניו עלי ענן ושת ׳10
?נגיד, נצב אהלו ופתוו
 סביבו מלף, נמד1מ ועמד
כרעה סביב, כוכביו ןשלח

 חמריו שןה ?ני על להשים
 ואוריו, שנ;ש מךדר שאלו
 מאוו־יו, אורי יךאוז באלו

 גביריו, את יאסף למלוומה
 מנןריו, מערכת אש כחם

ךריו,5ן שדה ?ני על ישלוז
חבריו. מעל יפךדו ואישינוסון, יומם מרכבות וכו־אות

 טל במי ימשח קדקדו וליל ׳15
בסותו, את מגלגל ובן־שחר

שעריו, יגלח כי לפניו,
?עוו־יו• על היו־יעה ?ארג

צ״ה. שיר תשל״ה, ירדן, ר״ג; שיר תשל״ה, בראדי־שירמן, .1
להלו• 41 הערה ראה הביוגראפי והיוצר הרטורי הדובר בין הזיהוי לבעיית .2
 (.57-54 ,1962 צמח, היגון׳)בתוך: של שורשו ׳על במסתו זה בעניין צמח ע׳ של דבריו וראר, .3

 הרומאנטי הגאון תפישת עם אבן־גבירול של והסבל׳ ׳הגאונות קומפלקס את משווה צמח
הרומאנטיקה. בטפרות

 הערבית ההתפארות שירת למסורת זיקותיו ציון )תוך השיר של חטיבותיו במכלול ממצה לעיון .4
ואילך. 182 תש״מ, לוין, ראה הייוזודיים(, סממניו על וההצבעה



מוקד טובה

 מעיסוקו סוטה הדובר וזשיר. של הראשי המונולוגי המהלך מן חורג m תיאורי קטע
הלילה. מראות לתיאור ונפנה בעצמו האינטנסיבי

 מג־ניה)על קצידה ׳ולוז :היד בכתב השיר את המקדימה הערבית, הכתובת לציון ראויה
 בחרוזי המסתיימה שירוז ׳ולו :שתרגומה ונטאמוז׳ כלאמה אבדע והי אלקמר בפלך אלרא(
ביותר׳. והנמלצים המופלאיס מדבריו והיא הירח, גלגל על רי׳׳ש

 תכני על־פי לא וזזאת הארוכה הקצידה את לאפיין לנכון מצא האלמוני המעתיק
 מל ׳שירח ולכנותה השולי נושאה על־פי דווקא אלא שלה, וזמובהקים והונלתה ההתפארות

 אף ואולי הלילה, תיאור של חנדיר יופיו על נשענת זו קביעה כי להניח, יש הירת׳. גלגל
השיר. של החשוב וזזשגו שיאו הוא זח קטע כי המעתיק, של התרשמותו על

 וזרצף במסגרת הקומפוזיציוני ובמעמדו הלילוז תיאור בקטע לעסוק מתכוון זה מאמי
 הלילה תיאור של האסתטי מעמדו שאלת גם תעלה מכאן השיר. של הארוך הנאומי

 העיקריות והטענות חבעיות בירור לאוזר השלמח. היצירה של האמנות מעשה במסגרת
 הלילה תיאור של תרומתו שאלת עצמו. בקטע לדיון לעבור יהיה ניתן אלה, בעניינים

המאמר. של בסופו תידון השיר של הכוללת לאינטרפטאציה

חתיאורי yepn של הלןומפוזיציוניי מעמדו .3

 שיר המאפיינת הראשון, חגוף לשון ברור באופן נקטעת שבו בשיו/ חיחיד הקטע זהו
 לקראתסיום מתגם־־ת המשפטים של דקדוקי כנושא הדובר ׳האני׳ של הופעתו זה. מונולוגי

 וידי... ולבי... ולי... :37-33 בטוריט )ובעיקר הראשונה הראשונה המונולוג חטיבת
 והוא ה׳אני/ של מקומו את ו־זסהר תופם ואילך, 39 מטור 5ואסיר...(. ותפרתי... ושמתי...

 6וכו׳(. ועמד... נצב... ושת... )שאלו... הפעליט מתייחטים שאליו הדקדוקי הנושא
 47 )מטור כנושא לשמש ה׳אני׳ כששב במפורש מסתמנת הבאה המונולוגית החטיבה
 איך אבוא... ואיך ושבתי... ודימיתי... והלאה: ודעת׳, משחר שכל אני כי ׳ולולי ואילך:

אלאה...(.
 להתבוננות בעצמו )מעיסוק הדובר של בהתכוונותו שינוי מסמנת הגופים התחלפות

 מצוי התיאורי הקטע התמאטיות. החטיכות לשינוי סימן מהווה היא וכן העולם(, בתופעות
 של השני חלקו לבין והתפארות( תלונה )שעניינו המונולוג של הראשון חלקו בין בתווף,

 של הטיעון במהלך פוגמת אינה חתיאור של השמטתו וגנאי(. תוכחה המונולוג)שעניינו
: 47 לטור 37 טור בנקל לחגר וניתן השיר,

 על דיבור של זה נוסח אך ׳אנוש׳, הוא ונושאם שלישי גוף לשון נוקטים 26-15 הטורים אמבם .5
 שנס אשר האיש ׳אני למשל וראה רשב״ג, של האישיים בשיריו מקובל שלישי בגוף עצמו

 יצירה כל קריאת של הרווחת הנטייה לאור מזו, יתירה קצ״ג(. שיר שירמן, )דיואן אזורו׳
 המכנה ולאור (Culler, 1975, 115 ראה זה )לענין כללית אנושית משמעות כבעלת פואטית

 יותר קל הגופים, שינוי עם נעלם שאינו דובר׳, ׳אני לבין ׳אנוש׳ בין הקיים וזסמאנטי המשותף
הדקדוקי. בגוף זה מעין מעבר לקבל

 רלפני׳ (40 ׳אורי׳)טור ראשון בגוף מלים שתי בקטע מצויות בראדי־שירמן של הגהתם פי על .6
 לכתבי גרסאות חילופי ראה וכן ׳לפניו׳, מגיה ׳לפניו׳)ירדן ׳און־י׳ גם להגיהן ניתן אך (,45 )טור
(.275 בראדי־שירמן, היד,
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׳ ׳וזושן רקרק ל אבן של טבע בתיאור עיון - י ו ר בי ג

יזשורה תנ?יד בזמן דדי 35
לבושי ליל מלכוש לשמתי 36
לבבי, עיני מעלי ואסיר 37
טשחר שכל אני כי ולולי 47

 שחוו־יו, על לבניו לד ואקשר
שווריו, ככסות כסות ותפרתי

לוברים, וטפות קנות וךמיתי 48

 אפריו, ליל, אפר פהתלות
 שוזו־יו. יךעוני לא - ודעת

בוזבךיויי תעלה לאיש וזכי

 הדובר של ידו :חדברים של שיעורם זה יהיה הטבע, תיאור על פסיחה תוך כזאת, בקריאה
 של )הלילות( ו׳שחוריר ׳לבניו׳)הימים( את קושר הוא ה׳זמך, של בידו תמיד׳ ׳קשורה

 ליל׳(, אפר )׳בהתלות לילה לעת תמיד. ער עצמו, הזמן כמו החכם, האיש הוא, כי הזמן,
 עיקר אפריר(. לבבי... עיני מעלי )׳ואסיר השכלית ראייתו ומתבהרת עירנותו מתגברת
8(.47) שחריר את ׳לדעת הוא זוכה סן ועל 7בלילה, האינמלקטואלית פעולתו

 שלפניו המשפטים של ההגיוני ברצף פוגמת איננה הקטע השמטת כי העובדה
 - והשנייה הקטעי של התחבירי נזעמדו מהו - האחת שאלות. שתי מעוררת ושלאחו־יו,

ביצירה? שלו האינטגראליות מידת מהי
 הפשוט הזמן מתאר את המרחיב מורחב, זמן מתאר זה קטע מהווה תחבירית, מבחינה

 בטור ליל׳ אפר ב׳התלות הזמן למתאר תמורוז הוא שמש׳ ׳במות אחר, )מצד שמש׳. ׳במות
 לתאר אמור שמש׳ ׳במות הזמן טפל ל׳לילה׳(. פריפראזים בגדר הם הזמן מתארי שני ; 37
 מתי הלבי עיני מעל האפרים את הדובר מסיר )מתי הוזכם האיש של פעילותו זמן את

 הם אף שמש׳ ׳במות אחרי הבאים המשפטים בלילה(. - צלולהז והבנתו נכוחה ראייתו
 ירקרק חושן לובש הסהר כאשר כתנץ, קם הלילה )כאשר הלילה לזמן תמורה משפטי

 ביוזם העומדים זמן טפלי של הקבץ הוא כולו הקטע כי ז־היינו - זו תחבירית טענה וכו׳(.
הקטע. השמטת תוך רצופה לקריאה האפשרות את להסבין־ עשויה - לזה זה תמורה של

 הזמן מתארי מופקעים כלשהי בנקודה כי מגלה, הקטע של בהמשכו העיון זאת, עם
 של הצטברותם תיאורי. קטע של עצמאי מעמד לעצמם ותובעים הטפל התחבירי מתפקידם

 זמן ממתאר ,ה׳לילוז את הופכים אותם, המתארת העשירה הציורית והלשון הסהר, תיאורי
 עליית תיאור היא לכך, ביותר המשכנעת היאיה ומוחשית. מפורטת טבע תופעת לתיאור
 את משלים והוא תחבירי, תפקיד אין זה לתיאור .46-44 טורים הקטע, של בסופו השחר
הלילה. תמונת תיאור
 טפלה דיגרסיבית חיבור חוליית הריהו אחד, מצד ביניים. במעמד אפוא מצוי, זה קטע

עצמאי. טבע תיאור הוא שני, מצד חשובות. חטיבות בין
 של המסורתית בפואטיקה המקובלת הנורמה עם אחד בקנה עולה הקטע של עצמאותו

מחוליות הבנויות מורכבות, שיריות קומפוזיציות בניית כידוע, מעודדת, יזו הקצידה.

 מצד גבירול. אבן שלמה של האישיים משיריו ברבים מופיע והסבל הערות לילות מוטיב .7
 קצידות של בהקדמות המרכזיים המוטיבים אחד של גלגולו הריהו הספרותית, המסורת
 שגור מוטיב רוכש גבירול אבן של בשיריו הבדווי. הרועה של הערות לילות מוטיב - קלאסיות

והחוכמה: היגון של המובהק הגבירולי הדפוס עם מתחבר כשהוא וייחוד מחודשת חיות זה
שלה. וזיוצא הפועל הוא שהמון השכלית הפעילות עת שהוא משום היגון עת הוא הלילה

 ניתן אך הלילה, של לשחריו מתייחסת הריהי - כפשוטה דו־משמעית: היא ׳שחריו׳ המלה .8
מנטאלית. הארוז דהיינו, השכל/ של ׳שחריו - כציור גם לפרשה
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מוקן■ טוו.:ה

 חוליות מהתקים אמ מו. זו תלויות ובלתי אוטונומיות כלל בדרך שהן שונות, תמאמיות
 סוג, מארתו ימוד׳( עצמאיים)׳הבניות לשירים בכל כמעט דומות הן השלם, השיר מן כאלה

 עצמאיינז, שירים של ׳פדראציה׳ מוזוות הן לזו, זו בצירופן עצמם. ברשור! מעומדים
 חטיבות לארבע ,עץ ׳כשורש את לחלק ניתן כזו;, באופן 9מורכבת׳. ב׳תמנית המשמשים

 שירי במסורת שיר (;37-17)התפארות שיר (;16-1) תלונה שיו־ עצמאיות: סוגיות
 הסוגיות הנורמות חלות תטימה כל כשעל (,61-47)תוכחה ושיר (46-38)הערהיימ ודוצף׳

 יוגן, לוקאליים מעברים באמצעות החטיבות של הרופף קישורן מתכניה. המתהייתות
המפוצלים. לתכניס אחדותית מראית־עין לשוות כמאמץ זו, תפישה על־פי

!7הל,ט של האטתטי תפקיידו ו..

 העולות אפשריות, תשובות שתי תיתכנה וזשיר במוזלך הקטע של האסתטי תפקודו לשאלת
 המתבקשת כאחנסתא הטבע וזיאור ראיית היא האוות, הזמן. בת הערמית וזמואטיקה מתוך

 או ראש כובד אחיד, רוח מזלך או אחד בנושא ׳הדמקות השיר. של והרציני המ:ד מאופיו
 של בולטת תחייה לפניינו ולהרגיזו. הקורא את ליגע עלולה וזיצירה אורך לכל היתול,

 שעמום למנוע כדי (Variatio ׳פויקיליה׳)גיוון, שתנ:עו הלגיסטיים, תיאורטיקנים השקפת
 תיאור אפוא מהווה עץ׳ ב׳כשורש 11 10הקורא/ על לטורוו השיר יהיה לבל (Satietas)וסלידוז

 הקיומיות חמצוקות מעקת מעט נוזים הקודא, יווד ועמו הדום־, נייטראלית. א1אחנווו המווע
 על זאת, וכל - המרגיע בשוזר ואם וזאימתני טלילוז אט - הטבע בנפלאות להתבונן ונפנים

 הקטע ראיית עם אחד בקנה עולה זו גישה השיר. בסיום הדובר׳ ו;׳אני אל לשוב מנת
ותחבירית." רטורית מבחינה כ׳טפל׳

 האסתטית, התפישה על נשענת הערבית, הפואטיקה מן חיא אף העולה נוטפת, אפשרות
 במעשה המעוצב המציאותי, האובייקט מיפי יוצא כפועל האמנותי היופי מושג את הרואוז

 אובייקטים מתארת שהיא במידה בה יפה, היא האמנותית היצירה עיצוכו. ומז־רך האמנות,
 יפי בו)ח;ייבו, המוכלים הבודדיט הפרטיס של יפיים הכל סך אפוא, יהיה, השיר יפי יפים.

תפישה על־פי המיכלול. יפי את משרת הפרמים יפי הזריחה(. והכוכבים, וזמהר וזשקיעה,

.138-131 ,116 תש״ל, פגיס, ראה מורכבת׳ ו׳תבנית יסוד׳ ׳תבנית על .9
(.144 )שם, פגים מתוך מצוטטיט גרונבאום; פון גוסטאב המבקר דברי .10
(;183-182 לוין)תש״מ, ישראל נותן בשיר, הקטע של למעמדו וו ברוח אינטרפרטאציה .11

 המקשרים רמזים למצוא קשה ... הטבונה׳. אל ל׳מסע בהכרח הקושרו דבר כמעט אין
 זמן כציון .... השיר עיקר שהוא האישי למאבק הלילה של המטאפוו־ית ׳המלחמה׳ את

 את מחזקים לבידודו הפועלים הרבים הכוחות מדי. ועצמאי מדי ארוך הוא הקטע בלבד
 התיאור אומנות של אופיינית כדוגמה למסגרתו, מחוץ להתקייס יכול שהוא הרושם

.מבלי בלעדיו גם יעמוד השיו״ בתקופתו; )אלוצף( . .בארגונו הרציפות שתעורער . . .
 כהפסקה סטאטית, כאתנחתא הלילה תיאור בא ללב׳ ׳הנאום של המתוחה הגיאות לאחר

 מסעו בץ המפגש בכוח הגלומות האומנותיות האפשרויות מלוא ... רווחה. השתהות של
במז־פר, הלילה ממעות של המסוגננים מהחיאורים השאולים החומרים ובין התבונה אל

האיש׳(. ׳אני יצירתו)בשיר של מאוחר בשלב אך ]לרשב״ג[ לו התגלו
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 כמי בדיוק השיר, את מיפה הוא קישוטי. אינשומצו אלא בשיר הטבע תיאור אין זו,
 של עיציבט לדרך גם הלב תשומת מתן זאת, עם היפה. הסיום או היפה הפתיחה שעושים
 הדיון מן המשתמעת לזו הקרובה שונה, לגישה זו תפישה אפשרות מקרבת הפרטים
 חוליה אומנם הוא הקטע זו, גישה על־פי לעיל. שנערך הקטע של הקומפוזיציוני תמעמדו
 אותו הופכים היחידות שאר לבין שבינו התחבירי והקשר היחסית עצמאותו אן־ ׳טפלה׳;

 לג־על ההרחבה, עקב הופך, הבודדיט הפרטים יפי שונה. רמה על אסתטית חשיבות לבעל
 מצד כשלעצמו. התיאור את חווה גס אלא ׳נח׳ רק אינו הקורא כשלעצמו. וקיום וושימת

 )מערסות כשלעצמו טבע לתיאור ירלוואנטייט בלתי פרמים של מערכות נוצרות שגי,
 למערכות הקבלה משוט בהן שיש המאמר( גוזמשן־ אדון שמזן וארכיטיפיות, אלוזיוניות

 על לרלוואנטיים פרטים אותט הופכות אלה מערכות הטקטט. של אוזרות ביוזידות מושגיות
 לדיון עתה לעבור יש כולו. השיר של כוללת לאינטרפרטאציה גם ותורמות שונוז רמה

 אותן אל ולהתייחס לשוב נוכל אז ורק שביניהם, והזיקות פיתווזם פרטיו, עצמו, בקטע
ביניהן. להכריע אף ואולי לעיל שנמנו גישות

׳ ׳ווושן ל אכן של טבע צתיאור עיון - ירקרק ו ר בי ג

8הציוריי ולנושי־ח התמונה של זה3שו8 ף.

 המסגירה השוקעת, השמש בתיאור פותח הוא בשיר. 46-38 הטוריס בין נתון הטבע קטע
 העולה היום הכוכבים, את לפקודתו ומגייס משתרר הסהר הלילה. של לשלטונו היקום את

 הפשט מילות של בידודן היום. של עלייתו לקראת מתכונן והלילה הכוכבים, את מבים
 מושג נותן שוור( בן טל, יומם, כוכבים, עגן, סהר, ליל )שמש, בקטע המופיעות המעטות

 של הזמן גבולות את אף מתווה הוא זאו; ועם ה׳תיאור, של המרחבי־הקוסמי התחום על
שבתוכה. ההתרחשויות סדר ואת הסיטואציה

 אובייקטיס שני בין יחסים המעמידה סטאטית, וכמעט למדי אוטונומית תמונה טור ככל
 התוויית ידי על וזאת ותנועה התקדמות של רושם נוצר זאת, עט ליליות. תופעות או

 בסדר התמונות וזעברת על״ידי ואף בזמן, העוקבות ההתרחשויות סדר הזמן, גבולוית
הקורא, לעין וטרצף

 של המוחלטת היעלמותה השקיעה, סיום עם למעשה, מתחילה, (38) הראשונה התמונה
 אל־תבניתי( מוחשי עצם שם )שהוא הלילה דימוי הלילה. של נוכווותו וקליטת השמש

 אמורפיות של והקוגוטאציות חמריות, כהות, גודל, של המובהקות התכונות לתנין)בעל
ודחוסה. כבדה חומרית מוחשיות ללילה מקנה אפל( ואיום

 בזמן, מסוימת להתקדמות רומזת - (39)אורו בהילת המוקף הסוזר - השנייה התמונוז
 האיכויווג הקודמת. לתמתה חריף ניגוד המובהקות התבניתיות באיכויותיה ויוצרת

 המשובצות היקרות החושן)האבנים דימוי של הקונוטאציות באמצעות מתחזקות הצורניות
 היא )ואולי חשף לבוש ׳סהר המטאפורה לעיל(. שצוינו התנין חמרי לעומת סימטרי בסדר
 בעת היא אור׳?( ׳עוטה משקל על חושך, ׳לבוש יותר הצפוי הצירוף עם סמוי משחק

 ומטאפורוז ההילה( עטוף הסהר מראה את )המתארת חושיית מטאפורה אוזת ובעונה
גדול(. ככהן וזלילה. רקע על הסהר של המרכזי מעמדו את )וזמציירת תיפקה־ית
 אם ענניט. מעטה מאוזורי הסהר של הסתתרותו את מתארת (40) השלישית התמונוז

)׳יראו זה של והדומינאנטי החזק אורו מפאת הסהר אל הקרובים הכוכבים נראו לא מקודם
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 ואחר־כך, למסווה )המדומה מעובה ענן מאחורי הסהר משחבוי עתה, הרי 13 12מאוריר( אורי
 גביריו׳(, את )׳יאסף אליו, הקרובים הכוכבים גם (41) הרביעית בתמונה נגלים לאוהל(

 מערכת׳(. אש )ב׳וזם הדוקה כבטבעת בהם מוקף נראה הוא (42) החמישית ובתמונה
 הכוכבים ונראים הרקיע, כיפת של הנרחבת הפאנוראמה מתוארת (43) השישית בתמונה

 התמונה עדריו׳(. ישלח )׳כרועה השמים פני על המפוזרים והרחוקים, הקרובים כולם,
 האור קרני התגלות עם והיעלמותם הכוכבים התפזרות את מתארת (44) השביעית

 המתארות תמונות חמש למשורר נדרשות מקרב. מנוסה של בציור היום, של הראשונות
 שוות כואריאציות משמשות אינן אלה תמונות שצויץ, כפי לכוכבים. הסהר שבץ היחם את

 הירח אור שבהן עוקבות, נבדלות, התרחשויות מתארות הן הוא, נהפוך אחת. לתמונה עו־ך
,3ונעלמים. דוהים ושוב מתגלים מסתתרים, הכוכבים מועם, הוא פעם בולט, פעם

 נשמרת כי )אם ויורדת עולה הדרגה מגלה אלו תמונות בחמש הפעלים בחינת גם
 במובנו יש ׳יראו׳ הפועל וממנו(. המרכז אל הוא כשהכוון ופריפריה, מרכז של התבנית

 ׳יאסף׳ פיזי. לריחוק גם לגרום העשוי היראה( אובייקט רגשי)הגבהת ריחוק של אפקט
 את מציץ ׳עמד׳ מצווה(. של במצב עדיין היראה )כשגורם הפריפריה החקרבות על מורה

 מכאן הסהר. של עוצמתו שיא את מתארת (42)זו תמונה התמונה. של המוחלטת חסטאטיות
 התרחקות של סמאנטי רכיב בו יש ׳ישלח׳ הפועל העוצמה. דלדול שלבי מתחילים ואילך,

 או כנסיגה שלחם אם ברור לא ועדיין אותם( המשלח )הוא המצווה הגורם נשאר עדיץ אך־
 הגורם לריכון כבר רומז ׳רועה׳ של שונה סמנטי לשדה המעבר כי ׳צבאיות׳)אם למטרות

 הכוכבים של המוחלטת התרחקותם על מורים ו׳יפרדר ׳ינוסוף הפעלים המאיים(. הצבאי
 וגורם במצוותו( ולא ידם על נעשית הציווי)הפעולה גורם נעלם הסהר. של שלטונו וביטול
 הלילה שחור הולן בו הזמן זהו (.44 יומם/ חיצוני)׳מרכבות גורם אל ממנו עובר האימה

 בתמונה מתוארת במרחק, יומם׳ ׳מרכבות הופעת על־ידי הנרמזת זו, התבהרות ומתבהר.
 )לאחר הלילה של השחורות מחלפותיו גילוח של המטאפורה כאמצעות (45) התשיעית

 התנין על־ידי היקום על השחור הטלת של היפוכה הוא כאן, השחור סילוק בטל(, חרטבתן
 חושך הטלת - השונה מאופין גם )הנובע אלו, תמונות שתי בין ההבדל הראשונה. בתמונה

 התנץ הסמאנטיים. מרכיביהן שבץ בשוני גם מתבטא אור(, שמשמעה הסרתו, מול
 האיום הגילוח. שבתמונת אלה מאשר יותר ומאיימות מעיקות איכויות בהם יש ו׳חומריו׳

מתואר השחור סילוק שמש׳. ׳במות בצירוף הגלומה הפתאומיות עקב גם מתחזק

 ויחץ, שירמן של קריאתם על״פי הסמיכות. נוסח את כאן אעדיף (,6 )הערה כבר שצוין כפי .12
 את מעלימים הכוכבים הדובר: של קיצונית התפארות מכאן משתמעת מאוריו׳, אורי ׳יראו
 בליל העוסק הקטע, של מעניינו סטייה מהווה כזו טענה הדובר. של אורו)גדולתו( משום אורם

 פני על ולא הסהר על־פני הושת המסווה הפשט, על־פי כן, כמו התיאור. כנושא הסהר( )ובתוכו
 פמליתה את בכוכבים הרואה האגדה, ידי על גם נתמכת הסהר כאורי הכוכבים ראיית מאוריו.

 יהו יוצאת שהיא ׳בשעה ל״ו-ל״וו: ט׳, עמ׳ ביאליק־רבניצקי, האגדה, ספר )ראה הלבנה של
 את הרואה כזו, קריאה עמה׳(. נכנסים הכוכבים יהו נכנסת שהיא ובשעה עמה, יוצאים הכוכבים

 על־ידי גם נתמכת היוט/השמש, עם יחסיו ומערכת הלילה/הסהר בתיאור הקטע של עניינו
בהמשך. ושתוצגנה הקטע מן העולות ומקראיות מיתולוגיות אסוציאציות

 למשל ראה ה׳נסיב׳. במסורת מקובל תיאור היא הערות ליל במהלן־ השמיימי המערך השתנות .13
(.7-1 טורים ,392-391 תשט״ו, )שירמן, נדוד׳ ליל ׳גדודי עזרא אבן משה של בשירו

מוקד טובח
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 או (,46 עשירית, )תמונה המנור גבי על השחור יריעות את המגלגל השחר של במטאפורה
 והלאהן המנור מן היום של הבהירות יריעותיו את שחר בן פורש שמא
 רב וכן ׳כינוס׳(, של ובמובן ׳פרישה׳ של ׳מגלגל׳)במובן של הסמאנטית המשמעות רב

 - בן־שוזר?( של או הלילה של מיי של )כסותו ׳כסותו׳ של התחבירית המשמעות
האחרונה. התמונה של אלה שונים פירושים מאפשרות

פי־זור? או אחדות ה.

 על־ידי הנתמכים והמרחב, הזמן גורמי :הטבע בתיאור לכידות גורמי מספר אפוא מנינו
 גורם וסידרן. התמונות רצף על־ידי המוקנים וההתקדמות, התנועה וגורמי הפשט, מלות
 של בסיומם עוד מתרמזת זו תצפית נקודת המתאר. הדובר של התצפית נקודת הוא נוסף,
 מראות את הסוקרת זו היא״היא ,33 בטור בתבל׳, המשוטטת )׳העין ההתפארות דברי

 שהיא בלבד זו לא כזאת הבנה הקטע. של הסיטואציונית לאחידותו היא אף ותורמת הלילה(
 כאורגאני כולו התיאור ראיית את מחזקת אף היא וזלילית, לסיטואציה לכידות מוסיפה
השיר. למהלך
 ההתרחשויות הציוריים. החומרים שיוצרים הפיזור מרושם להתעלם קשה זאת, עם

 השירה של ממסורתה ברובם הניזונים מגוונים, ציוריים לבושים עוטות הריאליות
 ומגוונים רבים וכן הפשט, מילות על הציורים של הכמותית עדיפותם בולטת ,4הערבית.

 בניגוד רבה במידה עומדת הציורים פיזור של זו מגמה ניטלים. הם שמהם המציאות תחומי
לכן. קודם להראותה שניסינו הסיטואציה של והלכידות האחידות למגמת

 בבוא הערבית. בפואטיקה והמכרעת הבולטת המגמה היא הציווים חילוף מגמת
 אוצרותיה מתוך לצרכיו המתאים ציור הוא בוחר מצב, או נוף אובייקט, לתאר המשורר

 עליהם ואין בלבד, הנושא כלפי מחוייבים הציורים המוסכמת. הפיגוראטיבית הלשון של
 היא אף תומכת לטורים תחבירית עצמאות למתן )התביעה לזה. זה להתקשר החובה

’5הציורים(. של בעצמאותם
 דהיינו, הגמור, ההיפך את תדיר ציורים לחילוף ההרשאה מתוך להבין אין זאת, עם

 ניכרת מזה. זה הציורים בדולים מקום בכל ׳לא הציורית. בלשון לקוהרנטיות התנגדות
 )פגים, אחד׳ טור של במסגרת בעיקר בציוריות, כלשהי אחדות התובעת הפוכה מגמה

 על בנויים )כשציורים( יותר נרחב לפתוח הציור זוכה קרובות לעיתים ׳אבל (.97 תש״ל,
 הם ש( )...או בתחום, אחידות )...על( קבוע ריטורי דפום על ... אחיד סיטואציוני יסוד

15 14 (.100-99 הפאנטאסטית״׳)שם, ״ההפלגה שכינינו במה זה, מתון זה במפתיע עולים

 אבן אצל מצוי השמש מאורהישל שאול שאורו הסהר רעיון .89-67 תשל״ח, רצהבי, ראה .14
 כמסווה והענן (,67)אלעסכרי אצל מצוי ענן מאחורי המסוזתר הירח (,67)ואלמתנבי אלמעתז

 - ושרים כמלך וכוכבים ירח ואחרים; אלמעתז אבן אצל - כמלו הסהר (;73) אלצנוברי אצל
 מחמד בן וטאהר מחמד בן עלי אצל - וצבאותיו צבא כשר וכוכבים ירח ; (70)אלמעתז אבן אצל

 לעת הכוכבים אחרים; ורבים (69)אלמעתז אבן אצל - וכבשים כרועה וכוכבים ירח (;71-70)
 - לבנה כסות ופורש האפלה בד את כמגלגל השחר (;86)אלמתנבי - מנהיג בלא נבוכים בוקר
(.92-88) ואחרים אלמעתז אבן אצל

.90 תש״ל, פגיס, ראה הצורות חילוף בנושא דיון .15

׳ ׳חושן ל אבן של טבע בתיאור עיון - ירקרק ו ר בי ג
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מוקד טובה

 לגורמי בנוסף כי דומה, ׳פיזור׳י או ׳לכידות׳ - הנדון בקטע המכרעת המגמה אפוא מהי
 להציע ננמה הבאים, בפרקים נוספים. האחדה גורמי גם כאן פועלים שנידונו, ההאחדה

 התבניות על חישען זו קריאה שבקטע. הציורי הרובד של יותר אינטגראטיבית קריאה
 הטקטט. מתוך העולות המקראיות והאלוזיות המיתולוגיות האסוציאציות הארכיטיפיות,

 ללכידותו התורמת יותר, או פחות קוהרנטית, לתשתית מתארגנות אלו כי לנו, נראה
הקטע. של יזציורית

ופיוו. הצעה - וציאטינית0א לויי־אה ו.

 של המיידי בהקשר מנוצלים שאינם ציוריים, רביבים אותם של המצטבר הרושם כי נראה,
 טענות יותר, גבוהה הפשטה ברמת היוצרות, ארכיטיפיות לתבניות להצטרף נוטה הטקטט,
 הן בכך השיר. של אחרות בחטיכות הנטענות מושגיות לטענות המקבילות ותבניות
כולו. וזשיר במסגרת שלו ולאינטגראציה הקטע ללכידות תורמות
 מיכוניה - המתודה לעניין הערוח מספר להעיר ברצוני זו, קביעה תפורט בטרם
 ובסכנת הוזוצה, הטקסט מן הפלגה בסכנת כרוך בזה המוצעים בתחומים העיסוק וסיכוייה.

 ירידה והיא נוספת סכנה כרוכה באלה חוץ־טקסטואליים. לדגמים הטקסט של הרדוקציה
 למכשלת גם מודעים להיות יש האינטרפרטאציה. של והוודאות התוקף בסולם

 כי לטעון, אנסה לא שונים, מיתוסים ענ! להלן שתיערכנה באנאלוגיות האנאכרוניזם.
 לבין מיתולוגי׳ ׳ידע בין היטב להבחין יש קדומות. מזרחיות מיתולוגיות הכיר המשורר
 חשיבה אופן היא השנייה וארודיציה, השכלה של עניין הוא הראשון מיתית׳. ׳חשיבה

העולס. של אינטואיטיבי תפישה ואורח בסיסי
 לשון כל - הלשון כי באמונה נעוצה השיר של ה׳תרבותיים׳ הקשריו להרחבת ההצדקה

 שסטרוקטורות לאחר גם בה השורדים ארכאיים, ארכיטיפיים דפוסים מגלמת -
 אותה דוברי של ובתרבות בחברה משתנים מיתולוגיים תפישה אופני או אנתרופולוגיות

 הקולקטיבי׳ ׳הבלתי־מודע של לשונית הבנה בעצם זוהי מהן(. מסולקים )או לשון
היונגיאני:

 במהלך בקביעות החוזרת ... פיגורה הוא הארכיטיפ, או הבראשיתי, האימאד
חירות. מתוך עצמו את מבטא היוצר הדמיון שבו מקום בכל ומופיעה חהיסטוריה

 מקרוב אלה אימאז׳ים בוחנים כשאנו מיתולוגית. פיגורה בסיסי, באורח אפוא זוחי
 הם אבותינו. של טיפוסיות חוויות אינסוף מעצביט הם כי מוצאים אנו יווזר,

 הם טיפום. מאותו אינספור חוויות של הישארויות לומר, אפשר אם מהווים,
 הדמויות שפע על ומושלכים מחולקים במיצועם, נפשיים חיים של תמונד. מייצגים

 בבלתי־מודע הוא הארכיטיפים של מקומם )... המיתולוגי. הפנתיאון של
 כושר־שבכוח מאשר יותר אינו הוא :לעצמה קיום בעלת מהות שאינו הקולקטיבי(

16 קדומיםט״ מזמנים אלינו המועבר

 ,J, 1971״ng)שירה׳ לבין אנאליטית פסיכולוגיה שבין היחם ׳על יונג, של מאמרו מתוך מצוטט .16
81-80.)
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׳ ׳חושן רקרק ל אבן של טבע בתיאור עיון - י ו ר בי ג

 באמצעות המועברים מודעים, בלתי מסריט לשמר עשוייה השיר של האקטואלית לשונו
 הארכיטיפיים הדימוייס את לממש עשויה הספרותית הלשון הלשון. של ההיסטורי דזכרון

 מתחזקות שלפנינו, במקרה שונות. טקסטואליות תחבולות באמצעות ואם גלויה בצורה אם
 גלויות נוספות, תבניות או למערכות הקבלה מתוך ומיתולוגיות ארכיטיפיות השתמעויות

 הנסיון כי לי נראה המתודה, מן האפשריות ההסתייגויות שלמרות מכאן, בטקסט. יותר,
 הפרשני. התהליך את להפרות כדי בו יש ומיתולוגיים, ארכיטיפיים דפוסים לחישוף
 של יותר גבוהה ארגון דרגת בשכר דבר, של בסופו יצא, הוודאות במידת הכרוך ההפסד

הטקסט.

מיתולוגיות אפוצי־אציות ז.

 אסוציאציות בו שכרוכות נושא הוא - והלילה היום חילופי - הקטע של הפשט נושא
מובהקות. מיתולוגיות
 המתה. וזשמש שעניינם 17קדומים, ממיתוסים הדים מעלה שמש׳ ׳במות הצירוף

 חזרה השנתי( והאביב)במחזור היומי( הזריחה)במחזור מהווים הקמאית, המיתית בתפישה
 של תחושה עימם ומכיאים וההתחדשות, הבריאה של החד־פעמי האקט על קבועה ריתמית

חפה של מתמיד איום והחורף השקיעה מהווים לעומתם, והקלה. רווחה ט ס א ט א  ק
 זה, פוסק בלתי מתח בתוך מתקיים היקום תקומה. אחריה שאין סופית, אפוקאליפטיח

הכליון. וכוחות ההתחדשות כוחות שבין
 אסוציאטיבי כיוון מחזק שמש, מות לאוזר היקום על המשתלט הלילי, התנין של אזכורו

 אחרות, כמיתולוגיות כמו התנין לבין השמש בין ישיר עימות מתאר השיר אין אמנם, זה.
 להורגה. מאיימת או השמש את בולעת 18החורפית( או )הלילית האפלה המפלצת שבהן

 כאנטאגוניסט כיורשה, אלא השמש של כרוצחה בגלוי מתואר הלילה־התנין אין בשירנו
 ליל רקם שמש׳ ׳במות של הרצף זאת, )עם ממותה. הנבנה אוייב( במובן גם - )׳קם׳ שלה

רצח(. של נסיבתי רושם יוצר כתניף
 על והאור, השמיים אלהי בל־מרדוך, של כנצחונו הבריאה תוארה הבבלי, במיתוס

 19המפלצת. של המובסת מגוויתה העולם את ברא המנצח האל תיהמת. התהומות, מפלצת
 פרק בעיקר [,Miiiier, 1964 [1918)המצרי בגלגולו אחדים שינויים עבר זה בבלי מיתוס
 האוקיינוס. או הנילום במעמקי השוכן מפלצתי תנין אפיפי(, לאפופ)או הפכה תיהמת שני(.

 לעולם. תמידית סכנה להוות וממשיך האלים על״ידי נכבל אלא סופית הודבר לא הוא
 לבין בל־מרדוך בין שהוכרע המאבק, עולמית. לקאטאסטרופה לגרום עתידה התפרצותו

 הרע יסוד בין השמש. אל לבין התנין פ1אפ בין נצח לעוינות המצרי במיתום הופך תיהמת,
יום־יומית. תופעה אלא חד־פעמי אירוע אינה זו יריבות והאוו: השוב ליסוד והחושך

ההלניסטי. אדוניס מות היווני, במיתום הרקולם־אפולו מות הכנעני, התמוז מות כגון .17
 באפריקה, אריה אסיה, במזרח דרקון או בריח נחש המזרח־תיכוניים, במיתוסים לוויתן או תנין .18

הגרמאניים. במיתוסים בר חזיר או זאב
 ראה הכנעני בתמוז מרדוך של גלגולו על (.Langdon, 1964 [1931,] 303-300)לאנגדון ראד, .19

.337 ,180 שם,
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 )בדמותו במרכבה היורדת השמש, את לבלוע אפופ מאיים לילה בכל כי האמינו, המצרים
 מרים השקיעה, עם בשאול. התחתונים, בעולמות לסיורה היורד( השמש אל אוסיריס, של

 לשלטונוז חוורת והשמש לגזרימ, נקרע הוא בוקר עם אך השמש, מול ראשו את התנץ
העולה(. השמש אל איםים, של )בדמותו העולות וחיה3מרכ3

 המוניזם נצחון הדגשת במפלצות)תוך האל מלחמת של אלה קדמוניים למיתוסים עקבות
 והרחבה פירוט וביתר 2כמקרא," אף למצוא ניתן האלילית(, וזדואליסטית התפישה על

שים 2,הפסיבדואפיגראפית. ובספרות וזז״ל בספרות  מיתולמיות, חיות נזכרות במדו
 ראה הגדולים, התנינים עם )המזוהה הלוויחן לבריאה: והשישי החמישי ביום שנבראו

 המדרש, החול. ועוף בהמות הזיז, הבר, שור הכלכית, (117 הערה תש״ך, גינצברג,
 השרת מלאכי הבריאה. לאחר במפלצות האל מלחמת את דוחה המונותיאיסטית, לשיטתו

 האל משלח מכן לאחר המערכה. מן בורחים אך הלוויתן, כנגד מלחמה כמנוזלים מתוארים
 הכיר שאבן־גבירול הנמנע, מן לא זה. את זה קוטלים ושניהם הבר, שור את בלוויתן
 חשיכה כי ברור )אף־כי וזיהודית הספרותית במסורת מהופעתם אלה מיתולוגיים חומרים
המיתולוגיה(. בשדה ידע על בהכרח להישען חייבת אינה מיתית

 פני )׳על וצירופים מלים באמצעות מתוארת בשיר התנין של הפתאומית השתלטותו
ט, ח:ב, )שמות במקרא היאור מן העולות הצפדדעיט מתיאור הנטולים ׳חמריו׳(, שדה/

 יסוד היא גם מסמלת וכמוהו אפוס, של המוקטן גלגולו היא המצרי במיתוס הצפרדע י(.
(.ninkfort’,!■ 1955, 155-154) הבריאה שלפני הקדמון הכאוס מיסודות מסוכן

 הדים היא אף מעלה הראש, גילוח בציור המתרמזת (,45 לשמשון)טור האסוציאציה
 הוא ודלילה שמשון של הקוואזי״היסטורי הסיפור כי מפק, אין רלוואנטיים. נזיתולוגיים

 שמיים במיתוסים שמשו )כמו שמשון קדום. כנעני מיתום של ו׳מיוהד׳ ספיותי גלגול
 במיתוסים להרקולס ומקביל מובהק, שמש אל עליו, מעיד ששמו כפי היה, אחרים(

 הארוכות מחלפותיו (.Abraham ;248 ,1877 ,Goidziehr, 1913, 54-52)האינדוגדמאניים
 משיג הוא בקיץ שמש. אל של מובהקים מיתולוגיים אטריבוטים הן אפולו( של אלה )כמו

 אל הירח. באלת האנשותיהם את מוצאים ווזללר אויביו, הם והלילה החורף כוחו. שיא את
 מתרמז הלילי העקרון ואכן, לאישה. גבר כמו והחורף, הלילה על־ידי משועבד השמש
 כוחו. את ונוטלת אהובה מחלפות את המגלחת הבוגדנית, הארוסה דלילה, של בשמה
 של העקר האל דגון, הוא רוצחו ישירות. השמשי שמשון את רוצחת אינה הלילית דלילה

 האחרים שבמיתוסים לתנץ ומקביל השמש, אל של אויבו שהוא והימים, המדבריות
 מחלפותיו את מגלוז העולה היום :זה מוטיב של ציורי היפוך מוצאים אנו בשירנו ובשירנו.
הלילה. של השחורות
 במיתולוגיות מוכר נושא היא אף בשירנו, הנרמזת והירח, השמש עוינות של התמה

הלבנה של מרידתוז את המתארים 22 21 20במדרשים, עקבות לה למצוא ניתן אף העתיקות.

 תנץ׳ מחוללת רהב המחצבת ודא ׳את א;כא(; )בדא׳ הגדולים' התנינים את אלהים ׳ויברא .20
ג:ח(, לויתן׳)איוב עורר העתידים יום ׳אוררי ו:יב(; תנין׳)איוב אם אני ׳הים נא:ט(; )ישע׳

מא. באיוב הלוויתן של המפורט תיאורו וכן
 מיתולמי חומר המכילות 157-154 בעמודים הערותיו וכן ,20-16 תש״ך, גינצבורג, ראה .21

.127 ,118 הערות ובמיוחד השוואתי,
.101-98 כעמודים כעיקר והערות 16 תש״ך, גינצבורג, ראה .22

מוקד טובה
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 וניחגו הלבנה, צבא הם הכוכבים אורה. בצמצום המתבטא האל, מידי עונשה ואת בשמש
 בראשו )ו׳מעוטר במרכבה העולה השמש של הרעיון אף בו. שנענשה עונש על כפיצוי לה

(.15 תש״ך, )גינצברג, במדרש מצוי - כחתך(
 האישית בלשונו נפשיים כסמלים משמעותם ועל אלה, מיתיים ארכיטיפים של פשרם על

בהמשך. נעמוד הדובר של

השיר של ללכידותו ותרומתה אלופיניית לשון ח.

 הקודם, בפרק צוין שכבר כפי מעלה, והלילה( היום )מלחמת הקטע של הפשט נושא אם
 הנטולים שיבוצים, מספר מנצלת הקטע של הציוו־ית שהלשון הרי מיתיות, אסוציאציות
 ונבואת (40) משה של דמותו (,39)גדול כוהן של לבושו שעניינם המקראיים, מההקשרים

 להוות יכול איגו לעצמו, כשהוא הללו, השיבוצים מן אחד כל כי אף (.42) אשור על נוזום
 השיר, של הציורי בו־ובד לזה זה השיבוצים של הצטרפותם הרי לפרשנות, מוצק בסים

 והתאמתם הטקסט, של פשטו בקריאת הגוצרת לזו מקבילה תבנית לכדי השתלבותם
 אלה כל - בלשון המשוקעים להלן( )ראה ואנתרופולוגיים לעיל( )ראה מיתיים לחומרים

כאלוזיות. השיבוצים מתפקדיט בתוכה אשר משמעויות, של מעובה מסכת יוצרים
 כלובש הסהר את המתאר ,40 מטור עולה זו משה. של לדמותו האלוזיה ביותר בולטת

 מתוארת הכוכביס של תגובתם אורו. את )׳מאוריו׳( הכוכבים יראת עקב פניו, על מסווה
 בני וכל אהרון ׳וירא ההר: מן משה ברדת ישראל בני יראת את המתארת לזו דומה בלשון
 על - יתר־על־־כן לד:ל(. אליו׳)שמות מגשת ויראו פניו עור קרן mm משה את ישראל

22כמסוה׳. ׳ענן פניו על שת והסהר לד:לג(, ממוה׳)שמות פניו על ׳ויתן נאמר משה
 24 23וח־עה, מלך מצביא, בציורי הבאים בטורים מצטייר משה, של בדמותו הנקשר הסהו־

 החושן ועוד(. כח:ד )שמות חושף ׳לבוש גדול, כוהן של בדמותו הצטייר 39 בטור אך
 ׳ירקרק )םח:יד: בתהלים זו מילה של שימושה על״פי ׳ירקרק׳. התואר בשם מתואר

בא זה וציור זהוב, חושן אפוא הוא הסהר שלובש החושן זהוב. או זהב הוא מובנה (,,וורוץ

 את הסהר עוטה בשיר זאת, לעומת המסווה. ללבישת האמיתי הנימוק היא משה מפני העם יראת .23
(6 הערה לעיל, וראה מאוריר, )׳אורי הכוכבים יראים ׳כאילו׳ - מדומה נימוק מפני המסווה

 הסהר את המכסה הריאלי לענן דימוי לחומר בשיר רופך שבמקרא הריאלי המסווה וכן, מפניו.
 בין מבודדת כמחיצה למסווה, בנוסף הענן, גם משמש משה בסיפור ואכן, כמסווה(. )ענן

:למחנה מחוץ אהלו את נוטה הוא ההר, מן משה של הראשונה ירידתו לאחר העם. לבין המנהיג
 אהלו׳, ׳ופתח הצירוף לג:ט(. האהל׳)שמות פתח ועמד הענן עמוד ירד האהלה משה כבא ׳והיה

 במשמעות גם אפוא נטען הקרב, בשדה המצביא אוהל את שם והמתאר ,41 טור את הפותח
משה. של אהלו - 40 מטור לו המוענקת נוספת,

 אך משוז, של בדמותו במובהק הקשורים מקראיים, לשון זכרי מכילים אינם אלה טורים אמנם .24
 מעמידת וכן ובאגדה, שמות בספר יתרו צאן רועה משה, של מקורותיו להתעלם קשה זאת עם

 לכידות להעניק אפוא, עשוי, השיטין בין משה של דמותו זיהוי עמלק. במלוזמת כמצביא משה
 הפולדזן, של המציאות מתחומי )הנטולה הציורית שרקמתם ,43-40 לטורים יותר גדולה

הקריאה. של הראשון בשלב למדי מפוצלת לנו נראתה והמרעה( המלחמה

׳ ׳חושן רקרק ל אבן של טבע בתיאור עיון - י ו ר בי ג
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 ׳ירקרק׳ שהמילה עקא, דא אן״ הסהר. של המאירה( הילתו )או הנוצץ אורו את לתאר
 הוא צרעת נגע ... אדמדם או ירקרק הנגע ׳והיה :מצורע בדיני נוסף, בהקשר גם מופיעה
מט-נ, ימים׳)ויק׳ שפעה הנגע את והסגיר הנגע את הכהן והראה  מכאן׳ יד:לז(• וכן יג:
 אחד. כקנה כעולים נראים אינם אשר עניינים, שני לתאר עשוייד, ׳ירקרק׳ התואר שמלת

 אך הצבע מובן על אולי נשען השני מובנו; זהוב; צבע המלה מציינת החושיי במובנה
 רכיבים עמו גורר הוא כלומר, הצרעת. למחלת מזהד, סימן פונקציונאלי, כסימן משמש

 את נעדיף כי נראה הטבע, תיאור הפשט, ברמת ולטומאה. 25למחלוז וקשור דווקא שליליים
 בצרעת( השני)הקשור המומן של לשילובו גם הנמקות ישנן זאת, עם )זהוב(. האוזד המובן

 לאורך שונים, בהקשרים הנרמזת הכוהן, בדמות נקשר זה מובן שלנו. הפרשני במרקם
 גס אולי, להצטרף, עשוי ׳ירקרק׳, של זה למובן הנודעת והדוחה, השלילית לנימה הקטע.

 מהדר רוושנו ברק את השואל הסהר שהרי ׳שאלו/ המלה מן המשתמע שלילי רכית אותו
 צירוף של האיכות מן יש ׳ירקרק׳ המל!־ של בדו־המשמעות באור־לא־לו. מתהדר השמש,

 הסהר שהרי אחת, ובעונה בעת וטמא קזדוש ואף )מחלה( ושלילי )זוזב( חיובי ניגודיט.
 עצמו. הנגע את המתארת תואר במלת גם ג?תואר אך הנגע( את לכוהן)המרפא מדומה
 באנאלוגיות ואף לעיל שתוארה המיתולוגית בתשתית גם קיימת דומוז דיאלקטית איכות

 לחלוטין למלק יכולים אנו שאין לנו, נראה לכן לטלן. שיתוארו אנתרופולוגיות לתבניות
שעה. לפי אותו משעים רק ואנו המלה, של השני)השלילי( מובנה את

 לדמותו להתקשר עשויות 26היוט עליית לקראת ההתקדשות של הריטואליות ההכנות גם
הכוהן. של

 מילה שהיא ׳מנזריו/ המילה מופיעה (,42 )טור מלוזמה כגיבור הסהר של בתיאורו
 רוכליך ׳הרבית :לאשור נחום שמנבא המפלה נבואת בתוך מצויה היא במקרא. יחידאית
 ולא וגודד, זרחה שמש קרה, ביוס בגדרות החוניס כארבה... .מנזדיך השמים... מכוככי

 מקבץ, ואין ההרים על עמך נפשו אדיריך, ישכנו אשור, מלך רועיך נמו אים. מקומו נודע
 ׳מנזדימ׳ המילה של יחידאיותה כי דומה, ג:טז-יט(. מכתך׳)נחום נחלה לשברך, כהה אין
 לאלוזיה כי לנו, נראה מיקרי. מילוני כשיבוץ ולא כאלוזיה לראייתה בעל״משקל נימוק וזיא

:הטקסטואלי במייקם חשובים תפקידים מספר זו
 של וציוריים תמאטיים מוטיבים המארגנת למדי, מוצקה תשתית מהווה היא )א(

 לכוכטים הצבא מדומה בנחום ולעדר; לצכא הכוכבים מדומים בשיר הטקסט:
בנחו□ .•הכוכבים צבא את יום׳( )׳מרכבות העולה השמש מניסה בשיי ולעדר.
 המחלה מוטיב )גם חונה. ארבה המניסה שמש כמו השאנן הצבא את הסכנה מניטה

ולנבואה(. - השלילי במובן ׳ירקרק׳ - השירי לטקסט משותף - ,מכתך ׳נחלה -

מוקד טובה

 סבבו ׳כירח מתואר החולוז הידיד :דומה ציור מופיע רשב״ג( משל הוא לילה׳)אף ׳וזפרש בשיר .25
 של השונות למשמעויות הפרשנים נזקקים זה בית בפירוש אספו׳. עת אפפו חזענן ירקרק זר

 הירוז את המובב זהב... ׳זר בהערות(: 20 עמ׳ ז׳, )שיו־ מפרשים ביאליק־רבניצקי ׳ירקו־ק׳.
לירוז׳. גם דומה מוולתו עקב ירקרק שהוא ׳ידידי (:127 עמ׳ נז, ירדן)שיר דב בלילה׳.

 להכנות כמידת־מה דומות אלה פעולות וגילוח. בגדיס( )החלפוז פסות גלגול רחיצה, משיוזה, .26
 ומשוות׳(. והלבשת... ׳ורחצת... כט:ד-ז: שמות תפקידו)ראה לקראת המתקדש הגדול הכוהן

יד:ח(. את־ראשו)שמות מגלח ואף אלה, פעולות הוא גם עושה ממחלתו המיטהר המצורע
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׳ ׳חושן רקרק ל אג־ו של טבע ג־תיאור עיון - י רו גמי

 שטור כן־, על לעיל הערנו כבר הטקטט. מטבנת פערים על תאמצעותה לגשר ניתן :(0
 את המאמיינים הקדב, דימויי ממערך חורג כעדר, הכוכג־ים את המצייר ,43

 ממגמה המושאלת, וזלשון של זו מסיה לוזצדיק כמובן ניתן .44-41 המורים
 האלוזיה כי נראה, לנו אך הציורים. חילוף מגמת - בת־הומן רפואטיקה המקובלת

 המוגלס הצבא ציור הציורים: להתחלפות אימאעטי הסכר לספק עשויה לגחום
 לתתומה גנבואה שגור ציור הוא מקגלץ, ואין ההריס מל נפוץ כעדר

 ציור רק אמוא איננו (43) הרועוז סנלינל המשולח העדר ציור קאטאסטרופאלית.
 הציוריט בין )כשהמשותף (42) המלן את המקיפיס האבירים לציור אלשדנאטיתי

 התכוסה את המטרינז תיאור, זהו ונלעיקר, אלא, והקף(, מרנלז של התבנית היא
(.44) הבא בטור המתוארת

 מובסים לגיבורים אסוציאציות מתארגנווז המנוצח, אשור למלן זו, אלוזיה סנליו: )ג(
 לשון משנלצות אינן אף וחלקן ממש, של אלוויות אינן אלה אסוציאציות 27אוזרים.
 האלוזיה נלאמצעות נלשיר אחרות משמעויות ואל לזו, זו מתקשרות הן אף מקרא,
מנוווס.

אנתרופולומות הארות .0

 אחד ל??דמה שוניס מדומים והמלן־׳ המצביא הכוהן, משמשים הטקסט של הציורים ברמת
 נטולים הם מזה; זוז רחוקיס אינם למעשה אך מזה, זה מונלחנים אומנם הדימוייס )הסהר(.

 ברמה מתגלה המדמים ג־ין יותר גדולוז קירבה המנהיגות. של הסמאנטי השדה מן כולס
 ׳עוטוז של הציור ואילו הכוהן, לאהרון מתקשר הווושן׳ ׳לובש של ולציור :האלוזיבית

 אחת, לדמות וזדימויים שני את מלכדת הציורית האופראציה אחיו. למשה מהקשר המסווה׳
 הסהר. - אווד וזוא ענן...למסווד ׳שת ושל ׳חושף לבוש של התחבירי הנושא שהרי

 את בידו המרכו אבסולוטי׳, ׳מנהיג :אחת דמות אפוא היא והמסווה הווושן בעלת האישיות
 שונימ, אישים לשני השונות הפונקציות הפרדת והפולחני. החילוני - השלטון רשויות כל

 ,1962 נאדל, ;Frazer, 1933, 11-9) התרבות בתולדות ומאוחר ממושך תהליך היא
 הכוהגי המלך פרסונאלית, אוניה של יותר ארכאי ז־נלרים מצב עולה השיר מן (.310-305

(Priestly King,) קדומות. בתרבויות ידועה פרסונה שהוא
 בדיון והדת, המאגיה בשטחי עיוניו את מתחיל הנודע, וזאנתרופולוג פרייזר, ג׳יימס סר

 שומר הוא עליו תחום, של צכאי מנהיג הריהו כמלך, הקדום. הכוהני המלך־ של בדמותו
 סגולותיו סוגדיו. לבין האל בין המתווך כוהן הריהו הדתי, ונלמישור תוקפנות, מפני

 דאדם־האל רעיון למימוש שונות דרכים שהן מאגיים, וכווזות קדושו; הן העיקריוה
(10 ,1933 ,Frazer; ,321 ,1962 נאדל.)

 מצריס; למלך )כט:ג-ז( יחזקאל של החורבן נבואת את מזכיר שדה׳ על־פני ׳תנין... הצירוף .27
 ולא תפול השדה ני8 ועל יאוריך... מתוך והעליתיך יאוריו... בתוך הרובץ הגדול ׳החנין
 מל״ב כ;לח, )מל״א אחאב תבוסת את להזכיר עשויות מלך׳ ו׳מעמד ׳אפר׳ המלים ,תאסף.

 הראש גילוח אלה: מכל ויותר יז;ז(. )שמ״א גולית את להזכיר עשוי מנוריו׳ ׳אורג... כב:לה(.
 דלילה בפני שתבוסתו שמשון של דמותו את מעלה היונו( מפני הלילה בתבוסת )הכרוך

לעיל(. ו׳ סעיף גם שערו)וראה בגילווו כרוכה והפלישתים
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מוקד טובוז

שיר.1ו של בפירושו נקודות מטפר על אור לשפוך כדי בו יש פרייזר, של בדיוניו עיון
 להמביר ניתן לא־לו, אצטלא הלוכש הטהר־הכוהן של השאול חושנו ציור את )א(

 המלכים 28רצח. באמצעות הכוהני המלך מישרת העם־ת של הנוהג על־ידי
(.razer'1, 1933, 287) הנרצחיט המלכים של האדנות סמלי את נוטלים היוו־שיט

 אלא וסמכות( אור )של להאצלה ציור רק אפוא, איננו, וזסהר של השאול החושן
 וזמלך השמש, של המתה מגוייתה שזזוטר והשלטון, הקדושה של אמבלמאטי גילום

 הסמיכות אך מותה, את רק אלא השמש, רצח את מציין אינו השיר הקודם. הכווזני
 עליית בץ נסיבתי קשר הדעת על מעלה כתניף ליל רקם לבין שמש׳ ׳מות שבין

:מטונימיות לשתי אפוא, מתפצלות, וזלילה של איכויותיו 29השמש. למות התנין.
 הוא והסהר השמש של רוצחה הוא התנין המאיר; והטהר והמאיים, האפל התנין
החושן. את ששאל היורש

 של השלילי מובנה גם מתחזק כך ומתוך שלילית, כפעולה מתפו־שת החושן שאילת )ב(
 ׳חושן המטאפורי הצירוף איברי בין לכן(. קודם ׳מצורע׳)שנידון - ׳ירקרק׳ המילה

 ואילו קדושה, של קונוטאציה ׳חושן׳ למילה - טמאנטי מתח מתקייט ירקרק׳
 הקדושה שבץ זו, דיאלקטית זיקה וטומאה. מחלה של משמעות גם ל׳ירקרק׳
 הטאבו במנהגי פרייזר של דיוניו באמצעות מוארת להיות עשויה והטומאה,
 ׳לא ציוויי מערכת הוא פרייזר, הגדרת על״פי הטאבו, שונות. בחברות הרווחים
 בתודעה המשותפת הטגולה 31 30שליליות. מהשפעות הימנעות שעיקרם תעשה/

 נתונים או מסוכנים היותם היא טאבו, עליהם שחל האישים לכל הפרימיטיבית
 בקיומם מגלמים הם כאחת. ומוחרמים מקודשים הם אלה אישים כך, משוס בסכנה.

ומסוכנים. מאיימים הם וככאלה האנושיים, והמוות החיים כורזות את
 של מערכת על־ידי מוגנים חייו המלך־המהן. הוא כיותר החשוב אלה, אישים בין

 ולהגביל המלך את לבודד היא מטרתם 3הגנה.' או זהירות כאמצעי המשמשים טאבו איטורי
 הריהם על־ידיו נתבעים משהם יותר עליו, החלים הטאבו איסורי סביבתו. עם מגעיו את

 וסדרי העולם לקיום ערובה הוא המלך שלום לשלומו. דאגה מתוך עמו על־ידי עליו נכפים
שוללים כן, על עולמית. לקטאטמטרופה לגרום עשויה בחייו המזערית אי־הסדירות הטבע.

 שהיה הכהונה העברת של המורבידי הנוהג את פרייזר מתאר (Frazer 1933, 2-1)ספרו בפתח .28
 לאחר לתפקידו נכנס היה החדש המלך־הכוהן בנמי. דיאנה האלה במקדש האגדה על־פי נוהג

 על־ידי להירצח הוא עתיד כי ידע ידוע כהונתו משך בכל משרתו. את ותפם קודמו את שרצח
 המפוקפק נצוזונו יחד. 1גנ וקורבן־בכוח רוצח־בפועל של טראגית כדמות מתואר הוא יורשו,

 שונות מתרבויות למכביר דוגמאות מפרו בהמשך מביא סרייזר שלטונו. להמשך ערובה אינו
 משום ואם ואילר( 265 כווזו)שם, היוולשות בשל אם נרצח המלך המלוכה. העברת של זה לנוהג

ואילך(. 274) קצובה זמן לתקופת שנבחר
לעיל. ז׳ סעיף ראה השמש, לבין קדמוניות מפלצות שבין העוינות לעניין .29
 מנהיגים על חל טאבו מלים. או וזפצים אנשים, פעולות, על חלים הטאבו מנהגי .20 עמ׳ שם, .30

 או ברצח נאשמים קרב, לפני אבירים ומתים, אבלים (,174 )שם, כוהנים (,171 )שם, ומלכים
 )ראה פרייזר של הבחנותיו על הרבה נשען וטאבו׳ ב׳טוטס פרויד, (.216-202 )שם, בהריגה

(.147-146 ג׳, כו־ר ,1966 פרויד,
ואילך. 147 ואילך, 171 ,1933 פרייזר, .31
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׳ ׳חושן רקרק ל אבן של טבע טתיאור עיון - י ו ר בי ג

 נזכיר המלך, על החלים הטאבו מנהגי בין ווייו. את ואפילו חירותו את המלך מן הנתינים
 3לעזו והאיסורים לשמש, לציבור, פניו לחשיפת האיסור את ניו,9 את לצמף החובה את
(.Frazer, 1933, 200-199, 593)לנתיניו ולהתקרב מעונו את

 גם כן על ויתר פניו, על המנהיג שעוטה במסווה בשירנו מתרמזים אלה איסורים
 מבודדת מחיצה והמהווה משה של אוהלו פתח העומד כמסווה׳(, העגן)׳ענן לעמוד באלוזיה

 במקרא מוטלים הענן( ובעמוד במסווה הטאבו)המסומלים איסורי 32העם. לבין המנהי־ג בין
 הנבחר כי האימפליקאציה, גם נוספת בשירנו אך קדושתו, מפאת - ההר מן שירד משה על

 של לקטגוריה שניהם והטמא,,המשתייכים הקדוש טומאתו. מפאת גם ומוחרט מנה־ה
 של אחת פאראדוקסאלית דמות לכלל ג־שירנו מתמזגים והמוחרמים, המסוכנים

ירקרק׳. ׳חושן - במטאפורה גם חנרמזת 33כוהן״מצורע,
 על )׳עוטה פניו את מסווה המצורע אף כך קדושתו, מפאת מסווה העוטה משה, כמו
 כוחות אפוא, לסהר 35 34המחלה(. הפצת ולמנוע הבריאים את לירא נועד המסווה שפם׳:

 הוא שכן הרוצח, גם ואולי המצורע, טומאח)כמו ושל והכהן( משח )כמו קדושוז של מאגיים
 הנגע את )המרפא הכוהן והוא )׳הירקרק׳( החולה הוא 33מותה(! לאחר השמש את ירש

36הירקרק(.
 מקודשים, מלכים על־ידי הנהוגים הפולחנית, ההיטהרות דיני כי פרייזר, טוען כן כמו

 אישים על־ידי הנהוגים הדינים עם הרבה, מבחינות אחד, בקנה עולים וכוהנים, מנהיגים
 היום, לעליית מתכונן הלילה כי בשירנו, מצאנו בזה כיוצא (.215-212 )שם, טמאים

 בגדים החלפת ראש משיחת טל׳( )׳מי במים רחיצה :היטהרות פעולות המזכירות בפעולות
 במקרא, הכהנים של ההתקדשות למנהגי הן המרמזות פעולות וגילוח, כסותו׳( את )׳יגלגל

37הכהן. על־ידי המצורע לטיהור והן
4

זה. מעיף ראשית לעיל, ראה .32
 משמשת שם ד:ו( )שמות המצורע משה על באפיזודה גס נרנזזת קדוש־מצורע של זו איכות .33

 פניו עור שקרינת מידה באותה הסנה, במעמד במשה שדבקו המאגיים לכוחות כאות הצרעת
סיני. מעמד לאוזר לקדושתו עדות היא

 יקרא׳)ויק׳ טמא וטמא יעטה שפם ועל פרוע יהיה וראשו פרומים יהיו ׳בגדיו נאמר הצרוע על .34
 את הכהן וראה הכהן, את והראה ירקרק, הנגע ׳ווזיה מכן: לאחר פסוקים וארבעה יג:מה(.

הנגע׳.
 ,1933 פרייזר, )ראה חולים ועל כוהנים על לאיסורים דומים רוצחיס על טאבו איסורי .35

213-212.)
 המאגיה באמצעות פרייזר על־ידי מוסברת כאחד, והרופא החולה שהוא הכוהן־המצורע, תפישת .36

(.16 שם, )ראה החולה בגוף במקום הוא בגופו מטפל המאגיקן הרופא :ההומיאופאטית
 היטהרות על כט:ד-ז(. )ייק׳ ומשחת׳ והלבשת... ׳ורחצת... נאמר: הכוהנים התקדשות על .37

 בשמן והנותר וטהר... במים ורחץ שערו, כל את וגלח בגדיו, את המטהר ׳וכבס :נאמר המצורע
 ולא המצורע על חלה הראש גילוח פעולת יח(. יד:ח, המטהר׳)שמות ראש על יתן הכהן כף על
,149 ,1962 נאדל, ראה פולחניות, קרחות מקובלות היו הקדם בתרבויות כי )אס הכוהן על

 ובעל מסוכן לטמא, נחשב (,233-230 ,1933 )פרייזר, פרייזר שמראה כפי השיער, ו(. הערה
מאגיים. כוחות
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מוקר טובה

ה,זאצי9ד&ר8לאמ ותרומתה הא&וציאטינית חל,ריאף! י־.

 הזמן, מתאר של מהרחבתו שנוצרה עשירה, תמוגה העלה כפשוטו, הטבע בתיאור העיון
הלילוז. של וזחושיות תופעותיו את והמתארת

 המשמעויווז את מושגיות בתבניות לארגן אפשרויות הציעה האסוציאטיבית הקריאה
 בסהר הכרוכים הדיאלקשייט, המושגים אמדי בעיקר בלטו הטבע. מתיאור העולות
 גם אך ומסווה( חושן ־)לובש1ח3ונ קדוש הוא הסהר מאגיים. כוחות בעל מנהיג כדמו״
 את נוטשים )אביריו ט3מו )׳נגיד׳( *1ו3גי הוא הטהר ׳ירקרק׳(; )מצורע ומנודה טמא

 נצחי כמאבק תוארו והלילה היום חילופי :הקוסמית המוזזוריות רעיון בלט כן המערכה(.
ומנוצחים. מנצחים אין שבו מאבק )התנין(, ט1א3ו חושן־ לילה, לבין וסדר אוד יוט, הץ

ת כי נראה,  מזלקים עצמו על הדובר שטוען לטענות אנאלוגיות אלוז מושגיות תמיו
 נקשר האישי המונולוג כי בעובדה, גם למצוא ניתן זו להבנה pirn השיר. של אחריט

 את הדובר מתאר אלה, בטורים .47 ובטור 37־35 בטורים ישיר באוררו הטבע לתיאוו־
 ושמתי / שחוריו על לבניו יד )׳ואקשור והלילה היום בחילופי חלק נוטל שחוא ככך ייחודו
 חמורחב, התיאור לאחר שחריו׳(. ככסות כסות ותפרתי / לבושי ליל מלבוש

 ושל שלו האינטימיות ולציון ראשון לגוף חוזר הוא והזריחה, הלילה של ׳האובייקטיבי׳,
 המונולוג בין אלה קישור חוליות שחריו׳(. ידעוני לא - משחר שכל אני כי )׳ולולי המו:ע
 למערך הלילה תיאור של הרלוואנטיות או! ראמור, מדגישות, הטבע תיאור לו:ין

השיר. של המשמעויות
 השיר של והתוכחה התלונה ההתפארות, בחטיבות הדובר אמירות של השוואתן

 זר כה אינו התיאורי שהקטע תראה, האסוציאטיבי העיון מתוך שעלו המושגיות לתג־ניות
 עם האישי המונולוג את מקשרים רבים דמיון קווי וכי מלכתחילה, שנראה כפי בשיר וחריג
 עם הדובר של העצמי הדימוי מרכיבי את הקושרות הזיקות על נצביע להלן הטבע. תיאור
:הטבע את ומתאר תופם הוא שבו האופן

 הקדוש־הטמא, הנבחר־המנודה, של ו־ודיאלקטייט המושגיס צמדי )א(
 משתלבים הטבע, תיאור חטיבת מתוך אסוציאטיבית שהתרמזו המנצח־המובס,

 כמעין בראשו המופיעה טבל(, - )חכמה השיר של המרכזית המשוואה בתוך היטב
 ניתן והנצחון הקדושה הנבחרות, תודעת את יגונר. כן איש לבב ׳כמזמת מוטו:
 באגף להציב ניתן ניגודיהם שאת כשם המשוואה, של ה׳חכמה׳ אגף3 לוזציב

 אני כי מנודוז אני הפוך: יחם של אחדות משוואות לנסח ניתן כזה, באופן ה׳יגוף.
להשגיס. שואף אני כי מובס אני :קדושתי משום טמא כאל אלי מתייווסים :נבוור
 ׳ונתן :שונים באופנים השיר של המונולוגיות בחטיבות זאת אומר הדובר ואכך,

וסבל(, ייעוד ;6-5 בנפשי׳)טורים עצבותיו כל הזמן יגונים...והפקיד כום ללבבי
 ׳מגוריו וכשלוך(, השג !11)אבריו׳ וימרטו - יגבה ברום כל אשר נשר כמו ׳והייתי

 כל ׳וירוץ, ובדידות(, אמביציה ; 15)מגוריו׳ מבית רתקו ורעיו זממו, ברחוק ו3קר
 וספות קנות ׳ודמיתי ותסכול(, השג ;26) אסייו׳ ... להשיג זממו, ירחק אשר

ובדידות(. - לחברה צמאון ;19)הידידות׳ מזח־ע ושבתי ... חבריט
 מקבילח וכהשתלטות, ככיבוש פוטקת, לתי3 !לחמה33 בטבע האירועים תפישת )ב(

הזמן נגד מלחמה אם :מלחמה הם הטבע, כמו החיים, הדובר. של העצמי לדימוי
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(.32) רוחניים יעדים לכיבוש מסע ואם (27)פנימי קונפליקט אם (,51 )טור
 וסוף)רעיון התחלה לה מעגלית,'אין היא והלילה היום של הקוסמית המחזודיוח )ג(

 תפישת גם בזריחה(. ומסיימת בשקיעה הפותחת התיאורית בחטיבה מסתמן זה
 מצויר השואף )הלב נלאית בלתי סיבובית כתנועה מצטיירת הדובר של יים1הו

 השגים אחר תוחלת חסר וכמרדף (25 אדמה/ גלגל על יסוב ׳בלב לכת ככוכב
(.26 ,16 זממר, ירחק אשר כל וירוץ זממו... כרחוק קרכו )׳מגוריו

 לזמן אליו מתקרבים מפניו, יראים שגתיניו ומנודה, נבחר כמנהיג מתואר הטהר )ד(
 התרחקו שידידיו כך, על הוא אף מתלונן השיר דובר לבסוף. ממנו ומתרחקים מה,

(.49-48 ,16)ממנו
 על במפורש מתלונן הוא בדובר. וכן בסהר, שהראינו כפי נקשרים מחלה רמזי )ה(

38מחלוז. על גם ציורית, בלשון ובמרומז, ותלאה, יגון
 העצמייט בדימוייו מקבילות למצוא ניתן הטבע, בתיאור והחנין, השמש לעוינוח (1)

 מזוזה הריהו השמיים, גרמי רקע על עצמו את מצייר שהוא בלבד זו לא הדובר. של
המקראי)׳בעת... הלוויתן עם שני ומצד (,25) לכת כוכב עם אחד מצד לבו את

מ״א:יא-יב(. באיוב הלויתן לתיאור רמיזה מנחיריר; אש עשן יבער

האישיות ותפישת ע3הס ת§יישת יא.

פסיכולוגי. פירוש לפרש ניתן הלילה, תיאור מתוך העולים התרבותיים, הארכיטיפים את
בין לעמגוו׳ תדיר הגתון דו־־הקיוס את רק לא מסמלים והלילה התנין והיום, השמש
מהווים הם בקוסמוס; והאפלים הייצריים וזו,ויטאלים, הכוחות לבין החיוביים החיים כוחות

בתפישה )או, האנושית גנפש והיצד הראציו של 0שיתשיי1הא וחות3ל סמלים אף
הבלתי הימשכותם מוטברת להיות עשויה בבך הקולקטיבי(. בבלתי־מודע היונגיאנית:

39האנושית. האמנות וביצירות בפילוסופיות בדתות, במיתולוגיות, אלה סמלים של פוסקת
הוא והלב השמש, הוא הלב שהרי ׳בלב׳, ׳הלג׳ מלחמת היא בזה זה הטבע איתני מלחמת

 התארים עצמו׳(. מנגעי חוץ רואה אדם הנגעים ה׳)׳כל ב׳ נגעים על פאראפראזה הוא 18 טור .38
 ובאיוב )נג:ג-ד( בישעיהו מחלה תיאורי על נשענים (53 )טור רע׳ כתנות ואזור רע ׳ידוע

)ל:יח(.
 פילוסופיות בתפישות גם כמו במיתולוגיות - האנושיות התרבויות בכל מקובל סמל היא השמש .39

 הפאגאניות התרבויות בכל גילמו סולאריות אלוהויות התבונית. הבהירות הראציונאליות, של -
 התפישה המונותיאיסטיות, בדתות גם ולהארמוניה. לסדר השאיפה ההשכלה, התבונה, את

 בתופעות ומתגשמת לאור מתקשרת שלה( הפרובלמאטיות כל )עם האלוהות של החושית
 מתוארת שלו, הידוע המערה׳ ב׳משל אפלטון אצל שמים. ובגרמי באור הקשורות פיזיקאליות,

 כי נשכח )ובל הניאופלאטוניזם באפלה. המאירה כשמש הטוב, של האידאה הראשית, האידאה
 של בדימויים ומתארה האלוהות עם הטוב את מזהוז ניאופלאטוני( פילוסוף גם הוא גבירול אבן
 ובפילוסופיות תיאולוגיות בתפישות מגולם והטוב, הסדר התבונה, האור, של ניגודם אור.

 וזאפוליני״הראציונאלי מזוהה כך כרוע. החומר את המזהה ההיוליות המאטריה בעקרון שונות
 האור אל את זה מול זה המעמידה הפרסית, בדת כך החושך. עט והדיוניסי־הדמוני האור עם

הרע. מקור את החושך, שהוא בווומר, הרואה בניאופלאטוניזם, וכך הרע, הוזושן־ אל מול הטוב

׳ ׳וזושן רקרק ל אבן של טבע בתיאור עיון - י רו בי ג
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 סמל בשיר להיות הופן־ השמש, את המנצח התנין, הקודט(. בפרק ו׳ סעיף התנין)וראה אף
 לנצווון אף אלא לווומר, והצורה לכאום ההארמוניה לכניעת רק לא סמל זהו מועצם. אישי

ש התבונה על היצריות  נצחון הוא הקטע, בטוף היום, נצחון תיאור ולהיפן, הדובר. מפ
 )והדי והזריחה השקיעה במצבי המאוחת, ז־מדומי היצר. אפלת על התבונה אור

 חתוז־עה התעמעמות של 0וליי3ג ש9ג י3מצ מייצגים ותחייתם(, האלים מות של המיתוסים
 ו־המזח־ האינ?ולק?מאלי היסוד בין מוהרע והבלתי הנצחי המאבק של והתבהרותה,

 דינאמיקה אפוא, מסמלת. הטבע מחזוריות הדובר. ובנפש האנושיח בנפש הווישאלי
40חליפוה. ים03ומו 0נצחי0 וחראציו התת־־מודע שבה נפשית,

 והמצורע, הכוהן לבין בינו הקבלה והסובל החכם הדובר יוצר הלילה, מראות באמצעות
תיו כל והמובם. המנצח ושמשון אדם בני מחברת והמורחק הנבחר משה מיו  הציוויוח אי

41ר.3ו!דו של האישיח תו9ש3 יס3י3יnnj 3> גות3מו הלילה של והמושגיוה
 תשקיף אלא גרידא, אסתטיות דקוראטיביות איכויות בעל אפוא, איננו, הטבע תיאור
 במערכת מותנית אלא ישירה, אינה )והמציאות( הטבע תפישת עצמו. את הדובר לראיית
 באמצעות אף אלא החושים, בעזרת רק לא מתבצעת המציאות תפישת 42תרבותית. סמלים
 משאלות, קודם, נסיון אישיות, וגאסוציאציות ׳במשמעויות חמותנה סלקטיבי, תהליך
(.362 ,1980 ופחדים׳)קרייטלר, מטרות

גלויח, אמירתית בלשון עץ׳ ׳כשורש של הארוך במונולוג המובעת הנפשית, המורכבות
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 רשב״ג. של האישיים בשיריו הרתה מצויה הטבע אל אנושיות איכויות של מטונימית העתקה .40
 גם וראה אישיות. אמירות לצורך הלילה תיאור של המסורתיים הקטעים את הוא מנצל ביותר

)שם, דמעך׳ ו׳רביבי נ״ב( )שם, דמעות׳ ׳אולי קצ״ג(, תשל״ה, )שירמן, האיש׳ ׳אני השירים
 )׳גישה 38״34 ,1962 צמח, ראה האיש/ ב׳אני הציוריות להסברת שונות גישות לשתי קמ״א(.

חושיית׳(. )׳גישה 48-46 ,1975 וצור, מושגיוז׳(,
 כי הקורא, התרשמות ביותר מתחזקת - זה בכלל ובשירנו - אבן־גבירול של וזאישית בשירתו .41

 מקובלות ואכן הביוגראפי. היוצר לבין השיר של הרטורי■ הדוכר כין המרחק כיותר נצטמצם
;177-174 תש״מ, לדן, למשל: )ראה והמשורר הדובר את המזהות דעות, רשב״ג בביקורת

 ותיאורי הסבל מבעי מתון מסיק, אף שירמן ח׳ מקומות(. ועוד 57-56 ,31 ,28 ,1962 צמח,
 רב אמנם תשל״ט(. )שירמן, גבירול אבן של העור למחלת הדיאגנחה את הדובר, של המחלה
 של לפסיכולוגיה ובעיקר לביוגראפיה, פתח בשיר הדובר של החווייתית בעדותו לראות הפיתוי
 של נפשו להבנת אפשרי פסיכואנאליטי כמפתח הטבע קטע של הסמלים שפת את ולפרש היוצר,

 ומן הספרותי־אסתטי, הכיוון מן - הסתייגויות שתי לזכור יש כזה צעד בעשיית אך רשב״ג,
 אם כי לקורא, חוויה מוסר השיר ׳אין :אומר תאריך( )ללא צור ראובן הכיוון.הפסיכולוגי.

כתב, שהוא מה על מכרעת השפעה היתה המחבר שלחוויית כמובן ייתכן ..., חוויה של אשליה
 מפני מזהירנו [(1928] 1971)יונג הכתוב׳. לבין החוויה בין לאחד אוזד של יחס להניח אין אך

 כמתודה ומשימוש (,71) היוצר של הבלתי־מודע׳ לרקע המצביעים מפתחות ׳איסוף
 האמנות ז1יציר ואת (69-68) קליני למקרה המשורר את ההופכת הרפואית, הפסיכואנאליטית

(.71) למחלה
 מן המונע מנגנון כאל התרבותית הסמלים מערכת אל מתייוזס (41-40 ,1972) קסירר ארנסט .42

סמלים. באמצעות עליו ומגיב העולם את קולט האדם למציאות. אמצעית בלתי התייחסות האדם
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 המשוטטת ׳העין חלילו;. במראות אליוט( של )כלשוגו43אובייקטיבי׳ ׳קורלאט לה מוצאת
 )׳מגלה אותם מפרשת אף אלא המראות, את קולטת שוזיא בלבד זו לא הלילית, בתבל׳

וסובייקטיבי. אנימיסטי פירוש סתריהמ׳(
 המראות׳ ׳נלשון הדובר של הפו־טית האכזיסטנציאלית וזדראמה של מחדש ניסוחה

 אנושית לימה אותם ומעלוז אישיות לאמיתות ומועצם ממצה ביטוי נותנת וזארכיטיפית
כללית.
 לעורר ביכולתה הוא (.jUng, 1971 [1928,] 82)יונג של לדעתו גדולה, אמנות של טודה

 מהווה ]...[ היצירתי ׳התוזליך הקולקטיבי. הבלתי׳מודע מתוך ולהעלותם הארכיטיפים את
 באמצעות המוגמרת׳. ביצירוז ועיצובו עיבודו ארכיטיפאלי, אימאז׳ של מודעת לא חפעלה

 מודע בבלתי וקורא יוצר של המיטטי׳ ׳השיתוף נוצר הארכיטיפאליות, התבניות גילוי
הכללי.

׳ ׳חושן רקרק ל אבן של טבע בוויאור עיון - י ו ר בי ג

יח8ינליוגרא3

 שוקן. מכון ירושלים: הוזול. שירי ל,1יו3ג אפן שלמה )תשל״ה(. חיים ושירמן, חיים, בראדי,
 מסדה. רמת״גן: א׳, כרך היהודים. אגדות )תש״ך(. לוי גינצבורג,

 המחבר. הוצאת ירושלים: גםידול. ן3א שלמה לרגי החול י1שי )תשל״ה(. דב ירדן,
 תל־אביב: גספוד(. דית3חע החול שירת של השמיט וזשנץ)חטמיט מעיל ישראל)תש״ם(. לוי־ן,

המאווזד. הקיבוץ
 פועלים. ספרית מרחביה: העתיק. ךעולט ויוח3וחר התנ״ך (.1962) פנחם נאדל,
m הווול שירת דן)תש״ל(. פגיס, ini ביאליק. מוסד ירושלים: עזדא. !3א למשה השיד 

 דכיר. תל־אביב: איזק. ח׳ תרגום פדויד. זיגמונד כתבי (.1966) זיגמונד פרויד,
דגה. :תל־אכיב יניים.3ה י«י3 1ריר3הע שירה3 עיודס תאריך(. ראובן)ללא צור,

טוויקה מוסכמות .1975 דגה. תל־אביב: יניימ.3ה ימי3 העבוית שירה3 וו
 עכשיו. ירושלים: רשפ״ג(. של דמל שירי י״א3 וזדשה )קדיאה עץ פשורש (.1962)עדי צמח,

עס־עוכד. תל־אביב: האדט. על מסה )תשט״ו(. ארנסט קסירר,
 פועלים ספרית תל־אביכ: האומנומת. של לוגיוז13טי9 (.1980) ושולמית הנס קרייטלר,

תל־אביב. ואוניברסיטת
 .89-67 מז, חוביץ הנגיד׳. בשירת הלילה ׳מראות )תשל״ח(. יהודה רצהבי,
 מוסד - דביר וירושלים: תל״אביב אנגז.31פר3ו גטפדד רית3הע השידה )תשט״ו(. חיים שירמן,

ביאליק.
 )מסוח העמדית והדראמה השירה לתולזרוט בתוך: המשורר׳. של ׳מחלתו תשל״ט.

.232-224 ביאליק, מוסד ירושלים: ומחקדיט(.
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