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 מבוא
 

 

יצירתו הפורייה של חיים גורי בשירה, סיפורת, עיתונאות וקולנוע מלווה את המציאות 

ושיריו  7144 -.  שירו הראשון בדפוס "מסע יום" הופיע בויותר שנה הישראלית  שבעים

מד המאוחרים מתפרסמים בבמות שונות בימים אלה ממש. שיריו הידועים של גורי זכו למע

 .שהיא חלק בלתי נפרד מתרבות האבל והזיכרון הישראלית יוצא דופן של שירה "ליטורגית"

לירי שהוא עד מתבונן מצד אחד ואיש מעשה,  מזווית ראייה כפולה: משוררהשירים נכתבו 

פעיל ומעורב )לוחם ומפקד, עיתונאי  ופעיל פוליטי( מן הצד השני.  אולם, למרות  חשיבותו 

ואולי בגלל מעמדו הסמלי המיוחד, המחקר האקדמי השיטתי בשירתו הוא מועט יחסית 

   נחקרו. והיבטים רבים של יצירתו הענפה טרם

 

א של המחקר היא האבחנה שיצירת  גורי לארכה מגלה שני קווי יסוד נקודת המוצ       

האחד סטטי, אירועים וחוויות תשתית החוזרים שוב ושוב בשיריו )המלחמה אופייניים: 

, הילדות המפגש עם יהודי אירופה לאחר שואהמסעות הפלמ"ח, אירופה החרבה ו בנגב,

ות לשון החוזרים בשירים רבים( שמות אנשים ומקומות, מלים ותבניבתל אביב הקטנה, 

 . 1בלשון ובדרכי השיר בהלך הרוח ובתמונת העולםוהיסוד השני  דינאמי, השתנות  מתמדת 

מגמת המחקר היא לחשוף ולתאר אותם מרכיבים סטטיים שהם מבני העומק או "מראות 

 דהשתייה" הבונים את עולמו הייחודי מצד אחד, ולעקוב אחר הדינאמיקה של השתנותם מצ

יצירות הפרוזה  של גורי שהיא לב יצירתו הספרותית, המחקר עוסק ביצירתו השירית שני. 

 יידונו בו רק במידה שהן רלבנטיות לדיון בשירים. 

 

                                                           
( הצביעה נורית גוברין על כך ששירת גורי 111 - 117, עמ' 1111במאמר "ואני רק אורח ממתין בעברית בתחנה" )גוברין,  1  

מכילה בתוכה יסוד של השתנות ויסוד קבוע. לדבריה, היסוד הקבוע בשירת גורי הוא חשבון הנפש התמידי והמיוסר, שמנהל 
(.  התייחסות ליסוד חשבון הנפש 114י ועם הסבל היהודי ישראלי )עמ' המשורר עם עצמו, מתוך הזדהות עם הסבל האנוש

ביצירת גורי תידון במקומות שונים במחקר, אולם התייחסותי ל"יסוד הסטטי"  ביצירת גורי מכוונת להישנותם של אירועים, 
הליכה בגשם, האזנה לילדה  מקומות, שמות וחוויות שמקורם במציאות חייו של המשורר )כגון, תיאור נשנה של ערב מול הים,

 המנגנת ועוד( אשר עצם חזרתם המתמדת בשיריו מקנה להם ממד סמלי  קרוב ל"מראות השתייה" בשירת ביאליק.
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בדובר השירי הנחת היסוד הראשונה רואה  .המחקרבע הנחות יסוד מונחות בתשתית אר  

 של  חווייתי בשירה העברית –פי ביצירת גורי דובר שירי רומנטי ממשיך המודל הביוגר

הצביע כבר פרחי אש חווייתי של הדובר השירי ב –פי ליק ובני דורו.  על אופיו הביוגרביא

הדן בהבדל העקרוני שבין הדובר השירי   "הזמן הצועד והמוות המבוטל"דן מירון במאמרו 

ההלך (. 7111)מירון, ההלך בשירת אלתרמן לבין הדובר הנודד שבשירת גורי  -המשורר 

סימבולי, -האלתרמני הוא דמות בדויה וסמלית, שעלילת חייה מתרחשת בעולם תיאטרלי

האישיות חוויותיו נאלי ששירתו נובעת מהדובר השירי ביצירת גורי הוא דובר פרסוואילו 

 והיא נטועה בהקשרי מקום וזמן ממשיים.

 

מקובלת לדיון  נקודת פתיחההיה לאורך השנים ספרו הראשון של גורי  פרחי אש      

אור בשלהי הספר ראה  .ביצירתו, והוא שקבע את תדמיתו של גורי בתרבות הישראלית

זכה להתקבלות נלהבת והיה לספר המייצג של ספרות מלחמת (, 7141מלחמת השחרור )

העצמאות. הדובר השירי בו נחשב לדובר הייצוגי של דורו, בן הארץ שצמח בנופיה והשתתף 

כתלמידם של שלונסקי ואלתרמן,  אש פרחיה פואטית הוכר גורי בבמלחמה עליה. מבחינ

. שיריו נכתבו בריתמוס סדיר, והארבעים ממשיך הנוסח המודרניסטי של שנות השלושים

טיבית מפתיעה, שילוב של מציאות ופנטסיה, עיסוק בנושאים , לשון פיגורחריזה עשירה

 פרחי אשכלל. התפתחותה של שירת גורי לאחר גדולים ודובר שירי שהוא נציגו של ה

אולם, ולהתאימה לשינויי הטעם והזמן.   פורשה כניסיון לעדכן את הפואטיקה האלתרמנית 

אסופת יצירתו השירית של גורי,  התברר    שיריםשני כרכי ה  7111-כשיצאו לאור ב 

מוקדמים שעד כה ובו שירים   שירים ראשוניםאלא  בקובץ  פרחי אששהאוסף אינו פותח ב

וידויי מובהק המתאר  –. הקובץ נפתח ב"שיר על הפחד" שיר אוטוביוגרפי 2לא נכללו בספר

ֶכם ַעל ַמֶשהּו מּוזָּר, ַעל ְדַבר ַהַפַחד. / נֹוַלְדִתי ִעּמֹו וְהּוא  א ִלְכתֹב לָּ חווית ילדות קמאית: "ֲאנִי בָּ

יָּה ִצִלי" )  (.71 – 75עמ'  7111כרך א' השירים הָּ

 

                                                           
הצביע אריאל הירשפלד על כך שהשירים המוקדמים  השירים.  ברשימת ביקורת שנכתבה לרגל הופעת 2 

 (.9.5.89הירשפלד, )ורה לשירת אלתרמן. גורי שאינה קשמאפשרים נקודת מוצא חדשה לדיון בשירת 
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בארכיונו של גורי הנמצא כעת בתהליכי העברה לספריה הלאומית וחלקים ממנו מסורים 

מוקדמים בהם נכתבו כבר לעיונו של הציבור יש כתבי יד רבים של שירים וקטעי שירים שה

השירים המוקדמים מראים שראשית דרכו הפיוטית של גורי הייתה שונה .  71473 –כבר ב 

שנבנה ביצירותיו  של העולם האישי וכי יסודותיו הראשוניםפרחי אש, מזו המצטיירת ב

המאוחרות נמצאים כבר בהם. מעקב אחר יצירות גורי ע"פ סדר פרסומן מראה שעולם 

הספר כזיים וגלויים רק ביצירת הפרוזה הילדות וקורות משפחתו הופכים לנושאים מר

ככל שהתפתחה יצירתו התרבו  ך(, א7114)מראות גיחזי ( ובספר השירים 7117) המשוגע

בה היסודות  האוטוביוגרפיים ונחשפו בהדרגה קורות משפחתו וחוויות ילדותו. הטקסטים 

המוקדמים הנמצאים היום בידינו מראים שחוויות הילדות, הביוגרפיה האישית ואוצר 

 הדימויים הרומנטי הזינו את שירתו מראשיתה.  

 

החוזרת ונשנית בכל דיון בשירת גורי,  בדבר   בחנההיא הא הנחת היסוד השנייה     

הקשר בין האישי והלאומי ביצירתו.  גם בעניין זה ממשיך גורי את נוסח ביאליק בשירה 

העברית ואת מסורת "הצופה לבית ישראל", ששירת היחיד שלו משקפת את החוויה 

מאפייני ה"צבר מכילה במובהק את ממשית של גורי הקולקטיבית. העובדה שהביוגרפיה ה

המיתולוגי", עושה את הזיהוי שבין האישי ללאומי לבלתי נמנע.  בשירת ביאליק  קיים 

קונפליקט טראגי בין האישי ללאומי,  הדובר נגרר על כורחו עם השיירה בעוד ליבו יוצא אל 

הפלאי שמעבר לאיבי הנחל.  לעומת זאת,  הדובר השירי של גורי מדבר מתוך השיירה,  

שייכות לחבורה היא חלק מעולמו הפנימי. בה בעת, ברגישותו המשוררית הוא תחושת ה

(, למשל, הוא מתואר כ"גדי בין אריות", 7159)ילקוט הכזבים בורה. גם נבדל מן החב

 שושנת רוחות, "אותו ערב במאביון"היות אחד" )במקומות אחרים הוא מדבר על הרצון "ל

לאומי גורי הוא בן דורו, . בזיקה שבין האישי לרתי והלאומי( ולברוח מן המשא החב[7191]

השנייה והשלישית שעליו הוטלה משימת מימוש  מן העליות ם להורים בניילידי הארץ דור 

יבות למפעל החזון הציוני. יותר מדורות ספרותיים אחרים עמד דור זה בסימן המחו

שית למפעל הציוני וגית והמע. המתיחות בין המחויבות האידיאולהלאומי ושילם את מחירו

                                                           
, מספר גורי שהחל לכתוב שירה באופן רציני ומתמשך בגיל שמונה עשרהוהלאה"  ראשית משוערת"במסה האוטוביוגרפית   3 

   (1, עמ' 1111)גורי,  בארכיון הם ראשית יצירתו משמע השירים הנמצאים
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משותפת חוויה  בצר לעצמו מרחב אישי וקול פרטי הייתהלשל היוצר הבודד  לבין הצורך

בשיריו ובמסותיו מתאר גורי את עצמו כמי "שכלל  (1119)הולצמן,  של היוצרים בני הדור.

 4. "בשיירה ובצידה"בתוכו את כל הניגודים" ונמצא בעת ובעונה אחת  

 

הייתה תקופת המעבר מישוב למדינה בה שושנת רוחות ל פרחי אשהתקופה שבין      

רוח ובצמיחתו של דור השתנו פניה של החברה הישראלית, שינוי שהשתקף גם בחיי ה

ההתמודדות בין זך מבחינה פואטית, עמדה תקופה זו בסימן  ."דור המדינה"ספרותי חדש 

משוררים מנהיגים, מחדשים , )לפי הגדרתו של בלום, "משוררים חזקים"לאלתרמן,  שני 

)זך,  וקובעי נוסח(, כאשר החיצים הראשונים במאבק שבין זך לאלתרמן כוונו אל גורי עצמו

אומרת שהדיון בשירת גורי אינו יכול להיעשות במסגרת  הנחת היסוד השלישית .(7154

 שירתוהתמורות שחלו בשקף את תוכל לדורית בלבד אלא הוא מחייב מסגרת פתוחה ש

מנוגדים וההתמודדות  עם ספרותיים השנים. הצמיחה הפואטית בין מחנות  לאורך

התמודדות עם כלים שונים לביקורתו של זך אפשרו לגורי לפתח ביצירתו הבוגרת 

אירונית של דובר מתבונן יחד עם עמדה  לבני דורו הנושאים הגדולים שזימנה ההיסטוריה

  ומתחדשת המתאימה עצמה לתמורות הזמן. שירה מפוכחת כתיבתו ,ומציאותי

 

מנוגדת  במובן מסוים להנחת היסוד הראשונה, ואומרת שעל  הנחת היסוד הרביעית       

      אף נקודת התצפית  הרומנטית  גורי לא זנח את הפואטיקה הסימבוליסטית בתוכה צמח.      

המתמקד בחוויה  "רוחהלך "ס גורי כליריקן מובהק, משורר של במחקר ובביקורת נתפ

החד פעמית שעיקר כוחו בשיר הלירי, התמציתי והסגור.  הדיון בהשפעת שירת אלתרמן 

על שירת גורי התייחס בעיקר לדמיון ברטוריקה של השירים, לפרוזודיה, לרובד הלשוני 

לא נדונה מההיבט של מאפיין מרכזי כמעט וולאוצר הדימויים והסמלים. אולם שירת גורי 

לתרמן ושל השירה המודרניסטית בכלל והוא הכתיבה בתבניות גדולות: הספר, בשירת א

נחלקים  שמחת ענייםאו  כוכבים בחוץ, בוהו אבנימחזור השירים או הפואמה.  בדומה ל

כמעט כל ספרי שיריו של גורי למדורים ואינם ערוכים באופן כרונולוגי או בחלוקה ז'אנרית, 

                                                           
את הביטוי "בשיירה ובצידה"  המופיע גם בשם המחקר טבע המבקר דוד כנעני, תוך דיון בדיוקנו של הגיבור "יפה הנפש"   4 

 (.7155ביצירת ס' יזהר )כנעני, 
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רוחות  שושנתהקריאה בבחינת קובץ שירים בלבד.  עריכה המאפיינת ספרי שירה שהם ב

שמציע המחקר תראה כי  (7111 השירים) "יריד המזרח"( ו7114) מראות גיחזי(, 7191)

שירת גורי מעיקרה היא שירה מודרניסטית ניאוסימבוליסטית5  המעמידה עולם שירי 

מבקש  מסגרתוב ,זמני והסגור של אלתרמן-ל, אם גם שונה מן העולם הערוך, האמטפורי

ביצירתו דיון ביצירת גורי תוך התייחסות לתבנית הגדולה ה .את חייו ולבטאםהדובר להבין 

.פנים חדשותבה יגלה   

  

מכוון למבנה תיאורטי מופשט אותו בונה הקורא מתוך המכלול  6"עולם שירי"המונח      

אך אפשר לדבר גם על העולם השירי הנבנה בספר מסוים  של שירת המשורר,המצטבר 

( הוא עולם שיש לו סימני היכר ברורים fictive worldעולם בדוי זה )או ביצירה אחת. 

נבנה תוך בחינת ה "שלם", והוא (741עמ'  7119ו )ערפלי, יויחסים קבועים בין מרכיב

של העולם השירי יכול   "מקום"לו. ה ממשות שמחוצההיחס בין העולם השירי הבדוי ל

 "כרכיאל"אליק, למשל, או מופשט וסמלי כמו להיות קונקרטי כמו כפר הילדות בשירי בי

של אלתרמן. בדומה לכך, שמחת עניים של שלונסקי או העיר הנצורה באבני בוהו ב

ים של אדם  או היסטורית וקשורה לתקופת חי יכולה להיות תפיסת הזמן במכלול השירי

העולם השירי נבנה  . זמנית ואוניברסאלית-איכולה גם להיות  היאוים ציבור מסוימ

באמצעות הלשון המייחדת את המשורר, החוויות והסיטואציות  המתוארות בו ואף 

המשורר "או  "קול"השקפת העולם  של ה דרכו משתקפת"דמויות" המאכלסות אותו. ה

                                                           
ניאוסימבוליזם בעקבות דן מירון  מציין המונח ניאוסימבוליזם מהלך מרכזי בשירה העברית שבין שנות השלושים לשנות   5 

של שלונסקי, ובעקבותיו  אבני בוהונקודת המוצא של זה היא החמישים, שהתפתח לאחר המודרניזם של שנות העשרים. 
משוררי דור המאבק לעצמאות. במהלך זה  נזנחה פואטיקת "השיר הלכו אלתרמן, לאה גולדברג רטוש ואחרים, ומאוחר יותר 

. רטוריקה 11 –הפרוע" שאפיינה את המודרניזם של שנות העשרים, וחזר לרטוריקה הסימבוליסטית של ראשית המאה ה 
רונים שהתאפיינה במשקלים סדורים ומתנגנים, חריזה וירטואוזית לעתים אסוננסית, מטפוריקה מורכבת עם נטיה לאוקסימ

ומשחקי לשון ונטייה להפשטות והכללות. הניאוסימבוליזם שבא לאחר המודרניזם של שנות העשרים חלק עמו את תמונת 
העולם הכאוטית שהתפתחה בעקבות השבר של מלחמת העולם הראשונה אך פנה אל המודלים המסוגננים של הסימבוליזם, 

יסטי והמטפיזי, הניהיליזם והאמונה. הניאוסימבוליסטים ראו את תפקידה שאפשרו צירוף של ניגודים בין הכיעור והיופי, הריאל
 1111, מירון, 153 – 151, עמ' 1117של השירה כמאפשרת סוג של "תיקון" ואיזון בימים של מצוקה ואבדן דרך.  )מירון, 

 (.744- 743, עמ' 1114, ערפלי, 754 – 745

, אמנות השירהרת המטפורה והעולם השירי" של בנימין הרושובסקי  )הדיון במושג "עולם שירי'"נסמך על המאמר "תו  6 

(. ערפלי מבחין בין 1114( וחדוות ההשוואה ) 7119)הפרחים והאגרטל ( ועל אבחנותיו של בועז ערפלי בספריו 0222
 ה"עולם" שהוא אופן ייצוג המציאות בשיר לבין ה"לשון" המתייחס לרטוריקה האופיינית למשורר.
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. עולמות שיריים של משוררים שונים נבדלים זה מזה 7העומד מאחורי היצירה "המובלע

שהם באופן ייצוג המציאות שלהם, כלומר במידת ההתאמה שבין ההוויה דמוית המציאות 

  .8יוצרים לממשות שמחוץ ליצירה

  

השירה העברית החדשה מכירה שני מודלים מרכזיים של עולמות שיריים המבוססים      

על חזרה של יסודות קבע ודינאמיקה של השתנות, אך הם שונים זה מזה באופן מהותי 

של ביאליק ומשקפים עמדות פואטיות מנוגדות.  העולם האחד הוא עולמו השירי הרומנטי 

תמונות ארכיטיפיות )"קרן השמש", "העב  "מראות השתייה"שיסודות הקבע שלו הם  

המשורר במפגשיו -הלבנה" "יום חורף" ועוד( שנבנו על בסיס חוויותיו הראשוניות של הילד

עם נוף ילדותו. מראות השתייה מתארגנים בשירתו למיתוס מרכזי, המספר את סיפור 

השני הוא גירושו מגן העדן האבוד של הילדות ואת השאיפה לשוב אליו. העולם השירי 

אינם חווייתיים אלא הגותיים, הם עולמו הסימבוליסטי של אלתרמן. יסודות הקבע בשירתו 

:  דמויות, מקומות ומושגים )"העלמה", "הפונדק הישן" ואחרים( המייצגים "טיפוסים"

אידיאות וערכים. שירתו אינה משקפת את הביוגרפיה האישית ואינה מבטאת חוויה 

שרי מקום וזמן ממשיים. נהפוך הוא, התכנים השיריים קונקרטית חד פעמית בהק

                                                           
ים "דובר שירי", "פרסונה", "קול" כמו גם ה"סובייקט השירי" או ה"עצמי" הם מושגים קשים להגדרה, שנויים המונח  7 

במחלוקות ותלויי תיאוריה בתחומי הפילוסופיה מודרנית, ביקורת הספרות, הפסיכולוגיה והפסיכולוגיה החברתית, שאינם 
במונחים הרלבנטיים במשמעויות המרכזיות המיוחסות להם  מעניינו של מחקר זה. לצורך הדיון בשירת גורי אני משתמשת

מקורו של המונח בחקר הספרות. המונח "אני"  יצביע על הזיהוי בין הדובר למשורר המאפיין את השירה הרומנטית. 
 ה"דובר השירי" משול לשחקן העומד על במה ומשמיע מונולוג, הוא יכול להיות דמות היסטורית או ,"פרסונה" הוא מסכה

המונחים "קול'" או "משורר מובלע" הם מושגים מופשטים  ) R. Brower, 1951בדויה והוא יכול גם למלא את תפקיד המשורר )

שבונה הקורא המסיק אותם מאופן אמירת הדברים ביצירה, והם מושגים רחבי היקף המכילים בתוכם את השקפת העולם 
ני מתייחסת להיבטים אחרים של הדובר השירי שהדיון בהם התפתח והערכים שהם המעניקים לדובר השירי את זהותו.   א

בעקבות המודלים השונים של דובר שירי שפיתחה השירה המודרנית על מגוון זרמיה. רלבנטיות בעיני הן שתי פרשנויות 
וס" מרכזיות )וקרובות זו לזו( של מונחים אלה. הפרשנות האחת היא ההתייחסות למונח "קול" כמונח מקביל ל"את

האריסטוטלי משמע הקול או האדם )המחבר( העומדים מאחורי הפרסונות הדרמטיות השונות, שיש לו נוכחות משכנעת מכוח 
תבונתו וחזונו המוסרי המשתקפים מן הדברים שאומרות הדמויות השונות המשתתפות בעלילה. הפרשנות  האחרת היא 

.  המחבר המובלע הוא דמות מופשטת אותה בונה הקורא תוך   W. C. Boothבעקבות המונח "המחבר המובלע" אותו טבע  

כדי מעקב אחר התפתחות היצירה, אשר ערכיה, אמונותיה ועמדותיה המוסריות משתקפים ביצירה, ההכרה בנוכחותה של 

-M. H. Abrams (1999) P. 130דמות מופשטת זו ביצירה היא הסיבה המרכזית לכך שהקורא נענה לעולמה של היצירה. ) 
133   ,W. C. Booth (1961) ch. 3 .) 

מן הראוי להזכיר כאן גם את ההבחנה בין "השקפת העולם של המשורר"  כפי שהיא עולה מתוך האינטרפרטציה של שיריו  8 

( העולם השירי הבדוי יכול להיות 111עמ'  1114לבין "העולם השירי הבדוי" המתייחס לאופן עיצוב המרחב ביצירה )ערפלי, 
 אליסטי או להכיל יצירי דמיון ואגדה בעוד שהשקפת העולם העולה משיריו יכולה להיות ריאליסטית ומפוכחת.סורי
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מופשטים מגורמיהם הסובייקטיביים והחד פעמיים ומתארגנים ביחסי הקבלה וניגוד 

 . 9לעולם ערוך, מלאכותי ותיאטרלי המשקף מערכת של הגות

 

הטענה המרכזית המונחת בבסיס המחקר היא שלאורך יותר משבעים שנות יצירה      

יצירותיו עולם שירי שיש בו שילוב של שני מודלים מנוגדים אלו, המודל בונה גורי ב

של אלתרמן. נקודת התצפית ניאוסימבוליסטי  –ביאליק והמודל המודרניסטי  הרומנטי של

 "עולם"אך ההמשורר, -הדובר בה הוא הדובר "אני"והשל הדובר השירי היא רומנטית 

הוא שונה מן העולם המלאכותי, הערוך ש , על אףהנבנה בשירתו הוא עולם שירי סמלי

זמני המוכר משירת אלתרמן.  גורמי הקבע בשיריו משלבים יסוד חווייתי קונקרטי  -והא

הוא גם חיים בן דור  "חמדור"כך, למשל, סמלי שהופך אותם לטיפוסים.  -אי עם ממד איד

המוות,  אימת ם כמורע ילדותו וגם סמל באמצעותו מתמודד ביצירותיו גורי עם נושאי

היא גם נערה מסוימת אותה פגש  "קוטי הקטנה"והזיכרון.  קרבה הליחות הלאומית, ההש

באירופה שלאחר המלחמה וגם סמל מייצג לאופן בו מעבד גורי עם חוויות המפגש עם 

שארית הפליטה ומשמעויותיהן. המרחבים המופיעים בשיריו יכולים להיות קונקרטיים כמו 

, "ארץ השממה"של תל אביב , ויכולים להיות אתרים פיוטיים כמו הים נופי הנגב או חוף 

גם  הוסיף . לכך אפשר ל"יריד המזרח"או  "בית היין"  ",העיר האחרת", "הר האלוהים"

המאפיינת את השירה )ספר, מחזור שירים, פואמה( את הכתיבה בתבניות גדולות 

 המודרניסטית. 

 

המכילה בתוכה את  10ייחודית  שהיא לשון עירובביצירתו המאוחרת פיתח גורי לשון      

בתוכו מושגים כמו "שבועה",  כל רבדיה של הלשון העברית וגם "מילון מונחים" מיוחד

באופן המעניק להם  "פגם גנטי", "טעות" "חרטה" החוזרים ועולים בספריו השונים

חוויות היסוד הביוגרפיות המזינות את שירת  גורי מראשיתה התרחשו . משמעות סמלית

                                                           
 .כוכבים בחוץאבחנותיו של מירון  מתבססות על  51 – 54מירון, תשמ"א, עמ'    9 

וצירופם יוצר אפקט קומי או  ביטויים מרבדים שונים, כאשר כל רובד שומר על עצמיותו לשון המכליאה "לשון העירוב" היא   10 

. בשירת גורי יש מקרים רבים של שימוש בצירופי לשון ממקורות שונים ליצירת אפקטים קומיים או  (1117)מרכוס, יעל  אירוני
קידוש החולין וחילון "אירוניים אך העירוב הלשוני יכול ליצור גם אפקטים נוספים של פאתוס ושגב, באופן אותו כינה שקד 

הדן באופן עקרוני  מראות גיחזילפרק על דונו בהרחבה במבוא י. הדברים י(117עמ'  7113)שקד, " הקודש
 ובאינטראטכסטואליות בשירת גורי. באינטרטכסטואליות 
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על רקע האירועים ההיסטוריים הגדולים של העם היהודי במאה העשרים, כדרך השירה 

אך בה בעת, כדרך המודרניזם היא  את סיפורו האישיהרומנטית פורשת לפנינו שירתו 

אולי אף לסמל של האדם במאה הופכת בדרכים שונות את סיפורו לסמל גדול של דורו ו

 העשרים.

 

שלושה עקרונות יסוד מקובלים במחקר הספרותי מנחים את מחקרי:  העיקרון       

הראשון אומר שספרות אינה צומחת בחלל ריק וכדי להבין את עולמו של היוצר יש להכיר 

 –את זמנו ומקומו ולהכיר את יצירתו בהקשריה הרחבים הביוגראפיים, ההיסטוריים 

חברתיים והפואטיים.  משום כך יכלול המחקר מלבד הטקסטים השיריים והמחקרים 

לתיאוריות סוציולוגיים, ראיונות ומכתבים ו – הספרותיים התייחסות למחקרים היסטוריים

אסתטיות ומונחים ספרותיים. העיקרון השני הוא ההכרה בדבר חשיבותן של היצירות 

רך של המשורר המתחיל ויש בהן כדי להאיר את המוקדמות  המגלות את לבטי חיפוש הד

יצירתו באור חדש. ההליכה אל המקורות הראשונים רלבנטית במיוחד למחקר המבקש 

לחשוף את מאגר חוויות התשתית הבונות את עולמו של המשורר, משום כך יכלול הפרק 

אות של המחקר דיון בכתבי יד לא מוכרים מארכיון גורי של שירי גורי וגרס שלישיה

מוקדמות של שירים מוכרים. העיקרון השלישי אומר כי למרות ההכרה בכך שהיצירה 

עדיין יש תלויה בהקשריה, מלאה הה תהספרותית לעולם אינה עומדת בבידודה והבנ

הקריאה ולאינטרפרטציה של השירים.  חשיבות גדולה לקריאה הטכסטואלית הקרובה

ת בטקסט ולהצביע על הקשר שבין קולו הפרשנית מבקשת לעמוד על המשמעויות הגלומו

 . הכלים הרטוריים האופייניים לוהפואטיקה וועולמו הרגשי לבין המשורר של 

 

מציג את שירת גורי בהקשריה: קורות הראשון הפרק   .ה פרקיםשבעכולל חיבורי       

-יך וההקשר הפואטיהדור אליו הוא משתיתמונת  ,מקורות השראתוו חייו של המשורר

במבט  הפרק השני סוקר והתפתחותה. הרטוריקה שלוהנחוץ לדיון בייחודה של תיאורטי 

אף ( ספרו הראשון ועד 7141) פרחי אשמבשירה ובפרוזה יצירת גורי מכלול פנורמי את  

של גורי מוקדש לשיריו הראשונים שלישי הפרק ה (. 1175) עוד שרציתי עוד קצת

הוא מבוסס על כתבי יד מן  .פרחי אשבנכללו שרובם לא הארבעים  שנכתבו לאורך שנות
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שירים "ועל הקובץ  , שירים שהתפרסמו בכתבי עת ובהם שירים וטיוטות שירים הארכיון

דן  רביעיכרך א'(. הפרק ה 7111) השיריםשהתפרסם לראשונה באסופת  "ראשונים

הכוללת את שלושת ספריו תקופה הראשונה והמכוננת ליצירת גורי  "עידן ההרואי"ב

 שירי חותם( ו7151( )"כלולות")בעיקר שירי  פרחי אש, עד עלות השחרהראשונים 

בביקורת נחשב ( אשר 7191) שושנת רוחותב דןחמישי של המחקר פרק הה(. 7154)

השישי מוקדש הפרק  פותח תקופה חדשה ביצירתו,הספר מפנה כוגם ע"י גורי עצמו 

מחזור השירים הגדול החותם את  "ריד המזרחי"ל ביעיוהפרק הש( 7114)מראות גיחזי ל

כפואמות, משמע יצירות יוצגו במחקר שתי היצירות האחרונות . (7111השירים )אסופת 

שיריות ארוכות שמשמעותן המלאה מתבהרת רק אם רואים את השירים הכלולים בהן 

  כחלקים משלם אחד.

 

רוב המחקרים  בשירת גורי עוסקים  בחלק המוקדם של יצירתו, בעיקר בעשור שבין      

כמעט התייחסות לשירתו  ואין בהם 11(7191) לשושנת רוחות( 7141) פרחי אש

הדעה הרווחת בביקורת שיצירתו  הולכת  ומשתבחת עם השנים, וכי המאוחרת למרות 

 ואף שרציתי עוד קצת עוד (1111)עיבל (, 1111)מאוחרים ספריו שיריו האחרונים 

הם  מיטב שירתו. מרבית המחקרים עוסקים ביצירתו  על דרך ההשוואה,  ( 0205)

בזיקתה לשירת אלתרמן, לשירת  בני דור בארץ  או בחקר התמורות שחלו בה בהשפעת 

משוררי שנות החמישים והששים, אך אינם עוסקים בשירתו מתוכה, בהגדרת המהותי 

מחקרי מתבסס על קריאה דיאכרונית בשירת גורי, מן השירים )וטיוטות  12והמיוחד לה.

ועד לשירים מאוחרים, תוך הפנית תשומת הלב לפן הבלתי  לפרחי אשהשירים( שקדמו 

נחקר בשירתו: לשירי הילדות והמשפחה, לשירת האהבה, לשירי הבגרות והזקנה 

  פואטיקה. –ולארס  רטוריקהל

                                                           
המוקדש כולו ליצירת גורי, דן בעיקר  (, שהוא הספר היחיד עד כה1119)בין הנודרים ובין הנדרים ספרו של ראובן שוהם  11 

(. נקודת המוצא של שוהם היא שגורי הוא פרחי אש, עד עלות השחר, שירי חותם ושושנת רוחותנים )בספרים הראשו
-הגואל בשירה העברית, והוא בונה בשירתו ביוגרפיה מיתית -ממשיך מסורת "הצופה לבית ישראל" של המשורר הנביא

 ארכיטיפית המבוססת על תשתית הרומנסה.  
 

 15, עמ' 1173הוא האדם הזוכר והשר: מוקדם ומאוחר בשירת גורי"  )מירון,  –דם הצועד יוצאת מן הכלל היא המסה "הא  12 

( שפרסם דן מירון לרגל יובל התשעים של גורי. במסה זו סוקר מירון את מכלול יצירתו השירית של גורי ומתייחס 155 -
 בפירוט לתמורות שחלו בשירתו המאוחרת.
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 : ב על שתי שאלות מרכזיות לסיכום, המחקר מבקש להשי

 "אתוס"האו  "קול", ה"אני"השל  מה טיבם: 13הזהותהיא שאלת  השאלה הראשונה

תיים והאידיאולוגיים מהם החומרים החוויי של גורי?העולים ממכלול יצירתו השירית 

   המעצבים זהות זו ומה טיב הדיאלוג שהיא מקיימת עם זמנה ומקומה.

 

:  מהן הדרכים  בעזרתן מצרף גורי  עמדות הפואטיתהיא השאלה  השאלה השנייה

פואטיות מנוגדות  בדרך המאפשרת בניית עולם  שירי שהוא אישי וקונקרטי סמלי 

עם הנושאים שכהגדרתו "השירה לי גם יחד.  ובנוסף, כיצד מתמודדת שירתו ואוניברסא

פיתח לשם כושלת משאתם" המאפיינים את חייו ואת דורו ומה טיב הכלים הרטוריים ש

 כך.

 

אידאית של יצירת -התפתחות התימטיתההציר העיקרי של מחקרי עוקב אחר           

יש התייחסות נרחבת גם לסוגיות פואטיות ורטוריות  מחקר, עם זאת במהלך הגורי

הרלבנטיות לדיון בשירתו. הפרק הראשון של המחקר מציג את ההקשר התיאורטי לדיון 

הדן בהבדלים העקרוניים שבין הרומנטיקה למודרניזם, ותת בשירת גורי וכולל תת פרק 

פרק הדן באופן בו באים הבדלים אלה לידי ביטוי בז'אנר הפואמה או השיר הארוך. פרקי 

המחקר הדנים ביצירות ספציפיות של גורי מן הפרק השלישי ועד לפרק השביעי כוללים 

בהן התייחסות נרחבת ללשון  שיש ריו, ומציגים אינטרפרטציות לשיריםקריאה קרובה בשי

, תוך מעקב אחר חדים אותםסגנוניים המיי-הפיגורטיבית, לפרוזודיה ולמאפיינים הלשוניים

השתנותם לאורך השנים.  כך, למשל, הפרק הרביעי של המחקר כולל תת פרק המסכם 

גורי, ואילו בפתח  את המאפיינים הפואטיים והרטוריים של תקופת היצירה הראשונה של

נמצא ניתוח מפורט של השיר הראשון בספר "טעות",  שושנת רוחות ק החמישי הדןהפר

המדגים את התמורה הרטורית הניכרת שחלה ביצירתו. הפרק השישי של המחקר כולל 

                                                           
המושג "זהות" כמושג כולל, מצטבר שאינו ניתן להגדרה חד משמעית, אלא כניסוחו  בעקבות גרשון שקד, אני רואה את 13    

של שקד "יצורים אנושיים יש להם קשרי שייכות לכמה וכמה מעגלים, וכל אחד מן המעגלים הללו מעצב את זהותם". )שקד, 
 ( 17עמ'  1119
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כתשתית לדיון נרחב  ,סטואליות מרכזיותרק המציג בתמצית תיאוריות אינטרטקתת פ

לשון השירה אלה כולל התייחסות נרחבת להדיון ביצירות  . ו"יריד המזרח" מראות גיחזיב

סטואליים שהיא מקיימת בשירתו המאוחרת, שהיחסים האינטרטקהייחודית שפיתח גורי 

 עם יצירות אחרות היא ממאפייניה המרכזיים.

 

פולמוס "פרות דור המאבק לעצמאות מתייחס לחלק ניכר מן הדיון הביקורתי בס      

הפולמוס "שנות השלושים ועד ימינו. במאמר  המתנהל בהוויה הישראלית משלהי "הצבר

מצביע אבנר הולצמן על הדימוי הקולקטיבי הסטריאוטיפי המאפיין את  "שאינו נגמר

ביקורת הספרות ואת התודעה הציבורית בהתייחסותם לספרות בני דור בארץ, ואת  

 לטשטש את ייחודו של כל סופר.נטייתם להבליט את המכנה המשותף של בני הדור ו

ות לספרות דור המאבק לעצמאות כ"ספרות האנחנו", כלומר ספרביקורת זו מתייחסת 

על ההאשמות   14האומרת הן בלי פקפוקים וטענות, ואינה משאירה מקום לממד האישי.

"המסורתיות" נגד הצברים  "יפי הבלורית והתואר" המציגות אותם ככוחניים, רדודים 

נוספו ההאשמות על אדישותם לסבלם של יהודי הגולה בשואה ואטימותם  וקרתנים 

לעולמם של הניצולים, האשמות שנדחו בזעם ע"י סופרים בני הדור כחנוך ברטוב, אריה 

(. אני מאמינה שמחקרי משתלב עם 345 - 339 עמ' 1119סיוון וחיים גורי )הולצמן, 

בק לעצמאות, ומבקשת לחלץ המא המגמה הביקורתית המצביעה על מורכבות ספרות דור

ואת ספרות בני הדור מן הסטריאוטיפים השליליים שדבקו בהם. מחקרי,  את דמות הצבר

שיקרא בשירת גורי מתוכה, יצביע על תבניות היסוד וקווי ההתפתחות החווייתיים, 

האידיאיים והפואטיים שלה ויתאר את הפואטיקה והלשון המייחדים אותה, יציג את יצירתו 

 שירית של המשורר המייצג של הדור כיצירה עשירה, מורכבת ורבת פנים.ה

 

 

 

                                                           
ות ה"צבר" שספרות תש"ח, כביכול יצרה אותה, היא במאמרה "ספרות דור המאבק לעצמאות"  טוענת נורית גוברין: "דמ   14  

המצאה מאוחרת של עיתונאים ופוליטיקאים, ואולי אני מתחייבת בנפשי, כשאני קובעת שאיננה מצויה בספרות זו כלל". 
 (.71 - 77, עמ' 1111)גוברין, 
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 שירת גורי בהקשריה -  ק  ראשוןפר

 

 

מוקדש לדיון ביצירת גורי מתוכה, והוא מבקש להבין ולהציג את תווי ההיכר  ימחקר עיקר 

להיערך בהתבוננות פנימית יכולה  הפרשנות לשירת גורי אינה שלה ואת ייחודה. אולם,

ולתקופה  דורבלבד אלא היא חייבת להישען על הקשרים רחבים הנוגעים לחייו, ל

. מטרתו של פרק זה היא להציג את ההקשרים הביוגרפי, 15הוא שייך םהספרותית אליה

: הראשון תתי פרקים חמישההרלבנטיים לדיון בשירתו. הפרק כולל והפואטי הדורי 

מקורות תת הפרק השני יציג  את  .חינוכובית הוריו וות חייו, א ידון בתולדוהו ביוגרפי

, הדור הספרות אליו "דור בארץ"ת יציג את תמונתת הפרק השלישי . שירתו ההשראה של

תתי הפרקים שייך גורי אשר לייחודו הוא נותן ביטוי בדרכים שונות לכל אורך יצירתו.  

הספרותיים הרלבנטיים מושגים תמציתי בתיאוריות והודנים באופן ים, תיאורטיהם הבאים 

הרומנטיקה למודרניזם  ידון באופן כללי בהבדלים ביןתת הפרק הרביעי  .לדיון בשירת גורי

פואמה או הבסוגיות הקשורות לז'אנר ה"שיר הארוך" ידון ואילו תת הפרק החמישי 

 ביצירתו. ות הגדולותתבניבכתשתית לדיון 

  

 ביוגרפיה  .א

 –לו ארצה מרוסיה ב בתל אביב. הוריו  ישראל וגילה גורי ע 7113 –חיים גורי נולד ב      

שפתחה את העלייה השלישית.  בית הוריו היה סגפני, משכיל   באנייה רוסלאן 7171

ואידיאולוגי, מסור לערכי הסוציאליזם והמפעל הציוני. הוריו דיברו עברית משובחת עוד 

ית ומיטב ספרות ר שבביתם הכיל את מיטב הספרות העברבאירופה, וארון הספרים העשי

. עם "שומר הצעיר"ובנוסף, היה חניך ה "בית החינוך לילדי עובדים"העולם. הוא למד ב

                                                           
המושג "דור ספרותי" שתחולתו מצומצמת מזו של התקופה נקבע ע"פ גורמים חוץ שיריים: אירועי הזמן, האידיאולוגיה  15 

והשאלות הקיומיות והמוסריות הניצבות בפני בני הדור. המושג "תקופה ספרותית" הוא רחב תחולה, הגורמים המאפיינים את 
יים ומתגלים בדרכי העיצוב המשותפות ליצירות שנכתבו בה. דורות ספרות-התקופה הספרותית נקבעים ע"י גורמים פנים

 (.745 – 775, עמ' 7111שונים יכולים להיות שייכים לתקופה ספרותית אחת. )מירון, 
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מוריו בבית הספר נמנו הסופר אליעזר שמאלי ומשורר הילדים זאב, בקן התנועה בתל 

ים קראו משיריהם אביב ביקרו משוררים כאלכסנדר פן, שלונסקי, לאה גולדברג ואחר

ושוחחו עם הנאספים.  בתנועת הנוער נפגש עם חברים כותבים כמשה שמיר, בנימין גלאי 

ועוזר רבין.  נאמן לערכים החלוציים שספג בביתו, בבית הספר ובתנועת הנוער יצא גורי 

ליציאה המוקדמת מבית ההורים היו כנראה גם  , אם כימבית הוריו אל העמק 71 -בן ה 

אלפא, בבית הספר -. הוא התחנך בחברת הילדים בבית16אישיות –פחתיות סיבות מש

היו  "כדורי"לימודיו ב. לדבריו בגבעת השלושה ובבית הספר החקלאי כדוריהמחוזי 

"טעות", הוא לא התלהב מלימודי החקלאות ושירי היין של משוררי ספרד דיברו אל לבו 

עם סיום לימודיו בכדורי  התגייס  7147 -יותר מאשר הכרת המזיקים הפוגעים בגפנים. ב

 תף בקורס מפקדי המחלקות הראשון. לפלמ"ח.  שירת בפלוגה א' של  הפלמ"ח, והשת

       

, ומאז 7145באוקטובר  "משמר"התפרסם בדף הספרותי של  "מסע יום"שירו הראשון      

" דבר" ,"עתים", "משמר,"י העת השונים של התקופה, ביניהם התפרסמו שיריו בכתב

במאי  17שליוו אירועים שונים של הפלמ"ח. ואחרים.  באותה תקופה כתב  גם פזמונים

, ואוסטריה יצא בשליחות ההגנה לאירופה ופעל בהונגריה, בצ'כוסלובקיה 7141

חזר ארצה,  7141בצ'כוסלובקיה פיקד מטעם צה"ל על קורס הצנחנים הראשון. באוגוסט 

הופיע ספרו  7141-לחם כסגן מפקד פלוגה בחטיבת הנגב והשתתף בכיבוש אילת.  ב

, שהיה לספר הפופולארי ביותר של ספרות המלחמה ושלושת אלפי פרחי אשהראשון 

באב אל "והפזמונים  "תפילה"ו "ת גופותינוהנה מוטלו"עותקיו אזלו במהירות. השירים 

הפכו לחלק בלתי נפרד מתרבות האבל והזיכרון ( פרחי אש)שלא נכללו ב "הרעות"ו "ואד

נשא לאישה את עליזה, אותה פגש במלחמת  7151-הישראלית. אחרי שחרורו מצה"ל ב

השחרור. הוא עבר להתגורר בירושלים ולמד באוניברסיטה העברית ספרות עברית, 

סיים את לימודי התואר הראשון בהצטיינות, זכה במלגת  7151-פילוסופיה וצרפתית. ב

                                                           
בו מספר גורי על קשייה של אמו ועל הריחוק של  5.9.1113ראה "גוף ראשון יחיד" ראיון עם אמירה לם, ידיעות אחרונות  16 

 . היה כנראה משהו שרציתי לצאת ממנו".71אביו ואומר "ילד נורמלי לא עוזב בגיל 

 .  1177 –אור ב שראה  השיריםגורי כינס את פזמוניו מתקופת הפלמ"ח בחלק ג' של אסופת שיריו   17 
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השתלמות לתואר שני בספרות צרפתית ולמד שנה אחת בסורבון בפאריס. עם שובו  

 ארצה השתקע עם משפחתו בירושלים, שם הוא גר עד היום. 

 

פרותית, הוא היה בעל לאורך השנים עסק גורי במקביל בעבודה עיתונאית ובעבודה ס     

  ( המשיך בו עד7117) "דבר", ועם איחוד העיתון עם 7154-מ "למרחב"טור בעיתון 

  ".גי-ח"ו "חגור"מריו בעיתונות חתם גם בשמות העט . על מא7111-ב  פרישתו לגמלאות

במסגרת עבודתו העיתונאית סיקר את משפט אייכמן, ורשימותיו היומיות מן המשפט 

( הספר עורר תהודה רבה בארץ ובעולם 7191)  תא הזכוכית מולרו כונסו אח"כ בספ

לעשיית  (7115 – 7111)ותורגם לשפות רבות.  בהמשך הקדיש גורי שלוש עשרה שנים 

הטרילוגיה הדוקומנטרית על השואה והתקומה )בשיתוף עם ז'ק ארליך ודוד ברגמן(, 

 " היה מועמד לפרס האוסקר לסרט תיעודי.  17 -הסרט הראשון בטרילוגיה "המכה ה

 

ביפי תוארו, בביוגרפיה שלו ובהיותו איש ספר ואיש מלחמה נחשב גורי למשורר        

מעידה העובדה שהיה לאחד מגיבורי ותו בחבורת הפלמ"ח המייצג של דורו.  על מרכזי

, בכזבים שהתייחסו בעיקר "ג'ורי"בכינויו ( 7159)דן בן אמוץ, חיים חפר,  ילקוט הכזבים

" דור בארץ"יריו נכללו באנתולוגיה הייצוגית ללשון הגבוהה שבפיו ולאופיו הפיוטי. ש

הישראלית בעשורים הראשונים .  מעמדו המרכזי בחברה (7151אוכמני, טנאי, שמיר, )

לקיומה ניכר גם בכך שהתכנית הראשונה בסדרת הטלוויזיה "אלה הם חייך" הוקדשה לו. 

מעורבותו הפעילה בהוויה הישראלית נמשכת לאורך השנים. במלחמת ששת הימים 

השתתף כמ"פ במילואים בקרב על ירושלים, ובמלחמת יום הכיפורים היה קצין חינוך 

התנועה למען ארץ " ריון בסיני. לאחר מלחמת ששת הימים היה ממקימילוחם בעוצבת ש

(, ליווה באהדה את ההתנחלויות הראשונות בגדה 7191)ספטמבר  "ישראל השלמה

לממשלה.  פעיל בפשרה בסבסטיה בין אנשי גוש אמוניםהמערבית והיה מעורב באופן 

במתנחלים ובמלחמת  בשנות השמונים שינה את עמדותיו הפוליטיות וחזר בו מתמיכתו

(, אך התנגד להפיכתה למפלגה 7114) ועת הדרך השלישיתלבנון. היה בין מקימי תנ

 ופרש ממנה.  
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מעמדו הציבורי של גורי בימים אלה הוא כשל זקן השבט המשמיע מעל במות שונות את 

דעותיו בענייני השעה.  את עמדותיו הוא משמיע מתוך אירוניה עצמית של מי שיודע 

שייך ל"תרפפ"ו", אך גם מתוך הבינה והניסיון של הזקן היושב בשער העיר, הכואב  שהוא

את שינוי פניה של החברה הישראלית ועם זאת מאמין בחוסנה ובעתידה.  בין השאר היה 

 אקדמית בשנות –משתתף פעיל בפולמוס הצבר שהעסיק את הקהילה הספרותית 

 אלפיים) "על ספרים ומה שביניהם"( 7114, 1 )אלפיים "הקטע הנוסף"השמונים. מסותיו 

( ואחרות הצטרפו לכתב ההגנה על בני הדור. הוא מתבטא תכופות בדבר 7111, 74

הצורך במציאת פשרה הוגנת עם העם הפלסטיני  ובזכות תרבות ישראלית חילונית, 

הצומחת מהשפה העברית, מנופי הארץ ומעברה הרחוק והקרוב. ספרי שיריו המאוחרים 

( 1177ג'  השירים) "ספר הצוואות"מחזור השירים  ,(1111)עיבל ( , 1111)אוחרים מ

( התקבלו בהערכה רבה בעיני הביקורת והקהל הרחב 1175)אף שרציתי עוד קצת עוד ו

 כאחד. 

  

שנות ילדותו ונעוריו של גורי היו שנים סוערות ביותר בעולם ובארץ, ועמדו בצל עליית      

רחים בספרד ופרוץ מלחמת העולם השנייה באירופה.  בארץ היו הפשיזם, מלחמת האז

המאורעות והמרד הערבי, העליות הרביעית והחמישית ועמן הבנייה האינטנסיבית של תל 

אביב וראשית המאבק לעצמאות.  שנות העשרים היו גם שנות המעבר של הספרות 

שנים פועלים  . באותןלונים בגולה למרכז האחד בארץ ישראהעברית מהמרכזים הש

בארץ המשוררים הוותיקים ביאליק וטשרניחובסקי, פיכמן ויעקב שטיינברג יחד עם 

משוררי העלייה השלישית בהם שלונסקי, יצחק למדן ואצ"ג, דוד שמעוני, ש' שלום, רחל 

ובת מרים, יהודה קרני ואביגדור המאירי ואחרים. המהפכה הקומוניסטית ומלה"ע 

לים שנלוו אליהן  הביאו מצד אחד לתחושות של ייאוש הראשונה והפוגרומים הגדו

והתפוררות לנוכח חורבן היישוב היהודי באירופה ומצד שני עוררו תקוות משיחיות לתיקון 

וחידוש החיים בארץ ישראל. ההנחות הרומנטיות של עידן ביאליק שהתבססו על אמונה 

רי בדרך של שיבה לטבע באפשרות התחייה הלאומית ועל טיפוח חיוניותו של היחיד העב

ולאדמה התערערו בעקבות התהפוכות הפוליטיות. היוצרים הצעירים של התקופה לא יכלו 

להסתפק עוד בפואטיקה הרומנטית המתמקדת בעולמו של היחיד ומציגה תמונת עולם 
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קוהרנטית, וחיפשו כלים פואטיים הולמים לביטוי הוויית זמנם הסוערת.  בשירה העברית 

ץ התחולל מהפך ספרותי שמשמעותו מעבר מרומנטיקה למודרניזם. את שנכתבה באר

השלב הראשון במהפך זה חוללו בשנות העשרים משוררי העלייה השלישית אצ"ג, למדן 

בשלב השני התפתח  ושלונסקי במעבר אל  הנוסח אכספרסיוניסטי של "השיר הפרוע".

שלונסקי והמשכו ביצירותיהם של של אבני בוהו סימבוליסטי  שראשיתו ב-בה מהלך ניאו

אלתרמן, רטוש, לאה גולדברג, רטוש ופן בשנות השלושים והארבעים. המעבר למודרניזם 

ביאליקאי והיה כרוך בפולמוסים סוערים שליוו את ההוויה התרבותית  -נתפס כמהלך אנטי

 (754 - 731 של היישוב לאורך התקופה. )מירון, עמ'

 

 מקורות השראה .ב

 

ובמסות ומאמרים נוספים שכינס  "והלאה ראשית משוערת"במסה האוטוביוגראפית      

גורי את תיאר ( 719 - 5' בעיקר במדור הראשון )כרך אעם השירה והזמן בספרו 

תרבותית בתוכה גדל  ואת הרפרטואר הספרותי שעיצב את  –התשתית החברתית 

מה עושה אדם למשורר, היא השאלה המסה הספרותית. נקודת המוצא של ראשית דרכו 

כדי להשיב עליה הולך גורי אל עברו ומתאר את משפחתו, ילדותו ונעוריו. אלא שיותר 

משיש במסה תיאור של קורות חיים יש בה תיאור של השירים אותם קרא ותיאור הנסיבות 

בהן הכיר אותם לראשונה.  כל מי שזכה לשמוע את גורי בהרצאה או בשיחה מכיר את 

קיאותו המופלגת בשירה העברית, את יכולתו לדקלם בע"פ ובשטף שירים רבים של ב

והאירועים עם השירים וסיפוריהם. משוררים שונים ואת האופן בו מתלכדים החוויות 

הוא "דפים  ששמה הנוסףעם השירה והזמן המסות והמאמרים המכונסים ב אסופת

 יחידה במינה המשלבת פיה ספרותיתמאוטוביוגרפיה ספרותית" פורשת לפנינו אוטוביוגר

אירועים אישיים, תיאורי מפגשים עם יוצרים ותיאורי פולמוסים אידיאולוגיים  יחד עם שירי 

 המשוררים שעיצבו את עולמו הרוחני ותיאור חוויות הקריאה בהם. 
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קשוב לשיח המבוגרים ומתעניין בבעיות השעה ועם  "ילד פוליטי"גורי מתאר את עצמו כ  

זאת קורא שירה מנעוריו. הוא מבחין בין הלימוד הפורמאלי בבית הספר לבין הקריאה 

האישית "מחוץ לשעות הקבלה". בביה"ס למד את שירת ימה"ב, את ספרות העיירה של 

חרות יותר כמו ובסקי ויצירות מאומנדלי וברדיצ'בסקי וברנר, את שירי ביאליק וטשרניח

של למדן. החינוך בבית הספר ובבית  "מסדה"של דוד שמעוני ו "ביער בחדרה"או  "צבהמ"

 דית, אך גורי מציין כי ההתנגדות לאווירה היהודיתהיה רחוק מן המסורת והדת היהו

הציונות לא מנעו את ההזדהות ולאורח החיים היהודי בגולה שהיו חלק מהאידיאולוגיה של 

, " של ביאליקבעיר ההריגה"חלה בתלמידים כשלמדו יצירות כמו שחל ודיעם הסבל היה

לדבריו שלילת הגולה  18ואת "הוא אמר לה" של ברנר." של טשרניחובסקי ברוך ממגנצה'"

של בני הדור לא נבעה מניכור בין בני הארץ ליהודי הגולה אלא מתוך "התקוממות הנפש" 

הודי הגולה, אליהם התוודעו בני דור בארץ נגד הייסורים וההשפלה שהיו מנת חלקם של י

דרך לימודי הספרות. לדעתו, האתוס הארץ הישראלי של חישול כוח המגן נוצר מתוך 

 19הספרות העברית ומתוך אותה התקוממות. 

 

קריאתו האישית כללה את שירי משוררי העלייה השלישית: ש' שלום, יהודה קרני       

ורחל ושלונסקי, ואת שירי משוררי המודרניזם הארצישראלי חלפי, פן, רטוש, לאה 

גולדברג ואלתרמן. ספר חשוב אחר העיצוב העולם התרבותי של בני דורו היה 

י שלונסקי, לאה גולדברג ועזרא זוסמן.  (, שתורגמה ביד7141) שירת רוסיההאנתולוגיה 

גורי מתאר את השפעתה העצומה של שירת אלתרמן עליו מאז קרא בגיל חמש עשרה 

קסמה לו העובדה שאלתרמן אותו הכיר משירי המולדת כי .  הוא מספר כוכבים בחוץאת 

עולם פנימי סבוך כוכבים בחוץ קיים במקביל בטור השביעי וה רגעיםוהאקטואליה של 

מדגיש בעיקר  גוריה הארצישראלית והמפעל הציוני. אוניברסאלי מנותק לחלוטין מן ההוויו

את קסמן של העיר הנכרית והאהבה האכזרית והלא ממומשת בשירתו ואת השפעתה של 

ית ובמטפוריקה המפתיעה. מלבד טה המאגית בריתמוס, בחריזה האסוננהרטוריק

                                                           
על מקומה של מסתו של ברנר "הוא אמר לה" בעולמם התרבותי של בני דור בארץ ניתן ללמוד מכך שקטע ממנה נכלל  18 

 (.95באתולוגיה משפחת הפלמ"ח )תחת הכותרת "מתוך האנתולוגיה שלנו" עמ' 
בהתייחסו בעיקר להשפעת "הוא  159 – 155 'מע, 1111ט',  מכאןכך אמר גורי בראיון "אני העד לצערי, אני ולא אחר"   19 

 אמר לה" של ברנר  על בני דורו.
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רגשי עמוק שנמשך לאורך שנים  –שי הקריאה בשיריו הקשר עם אלתרמן היה קשר אי

, ת והביא אליו את ראשוני שיריורבות. מנעוריו התייחס אל אלתרמן כאל דמות אב ספרותי

(. הוא כתב 41מ' ע 1111)גורי,  "ום אחד תראה שפרסמת"ימפגש אותו תיאר ברשימה 

( 91 - 97 עמ')שירי חותם מחזור שירים שלם בספרו , ואף הקדיש לו על אלתרמן שירים

' מכרך ב' ע)עם השירה והזמן באנתולוגיה  מהן קיבץ במדור "מסכת אבות" חלקש ומסות

ושה מוקדי (.  בראיונות מאוחרים ובהתייחסות למכלול יצירתו מציג גורי של 711 - 751

: אלתרמן, רטוש ואצ"ג.  גורי מתייחס גם אל שירי הזמר תוהשפעה עיקריים על שיר

בארץ כחלק מחינוכו וכגורם מעצב. טובי המשוררים כתבו פזמונים והפזמונים שהושרו 

שביטאו את הוויה הפוליטית ואת האידיאלים של הישוב: שירי פרולטריון סוציאליסטיים, 

ובריתמוס סוחף  שירים על בנין הארץ ושירי מאבק ומרי. שירים "ציוניים" בלשון נשגבה

בתנועת הנוער, בקיבוץ ובעצרות  בטכסים בביה"ס, נשמעו מעל במות במקהלה מדברת

 העם  בכיכרות והעמיקו את השפעתו המחלחלת של הפאתוס הלאומי.

 

תיאור מקורות ההשראה הספרותיים של גורי אינו יכול להיות שלם בלי תיאור שני          

פרקים חשובים בחייו שהתרחשו מאוחר יותר. עם שחרורו מהפלמ"ח פנה גורי לתהליך 

השכלה בין השאר משום שחש שהעובדה שגדל בלשון אחת הגבילה  מסודר של רכישת

בלשון "היה כתוב כולו  פרחי אשאת התפתחותו כמשורר. בפגישתי עמו סיפר גורי כי 

מדוברת" אבל מתקופת לימודיו באוניברסיטה החל קורא בספר האגדה ובספרות 

ת ימה"ב עזרא המדרשים ונחשף למקורותיה העתיקים של העברית. עם ידידו חוקר שיר

בירושלים  כדי  "ישורון"לה( נהג ללכת בשבתות לבית הכנסת פליישר )הוא המשורר י' גו

דיבר גורי על הצורך בהרחבת  (7194)איתן,  זין לתפילות. בראיון עם רחל איתןלהא

גבולותיה של לשון השירה העברית החדשה ועל החשיבות הגדולה של ההיכרות עם כל 

ואכן שירתו המאוחרת מקיימת יחסים אינטר  ,ת לתקופותיהרבדיה של השפה העברי

ולשונו עשויה צירופים מורכבים של  ,טכסטואליים עמוקים עם השירה העברית לדורותיה

 רבדים לשוניים שונים. 
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מקור השראה נוסף הוא הספרות הצרפתית אותה למד באוניברסיטה העברית ואח"כ  

בשנת לימודיו בסורבון בפריז. את לימודיו מתאר גורי כתהליך אינטנסיבי מאד של קריאה 

בספרי משוררים שלא הכיר ובספרי ביקורת והיכרות עם זרמים ספרותיים שלא הכיר. שם 

יר המודרני. הוא מספר שנהג לתרגם לעצמו שירים גם התוודע אל תפיסות אחרות של הש

של משוררים שונים כדי ללמוד מניסיונם של אחרים. לימים פרסם גורי תרגומים של 

שירים ומחזות מצרפתית בעיקר משירי מאלרמה, ואלרי וגיום אפולינר, והוא מקיים בשיריו 

 – 91, עמ' 1111, גורי. )נושא הראוי למחקר בפני עצמו ,דיאלוג גם עם משוררים אלה

91.) 

 

  קווים לתמונת הדור –'דור בארץ'  .ג

 

, שבישר את "אפרים חוזר לאספסת"יפורו של ס' יזהר ס  גליונותהתפרסם ב 7131 -ב     

עלייתו של דור חדש בספרות העברית, דור ילידי הארץ  בנים לדור המייסדים אנשי 

מאבותיהם בכך שחוויית המקום שלהם העלייה השנייה והשלישית. בני דור בארץ נבדלים 

בפועל נחשבים  והעברית היא שפתם הראשונה ולעתים גם היחידה. ,היא ארצישראלית

כבני הדור גם יוצרים שאינם ילידי הארץ אלא הגיעו אליה בצעירותם כשלמה טנאי ואמיר 

הם:  זה זכה לכינויים שונים בינידור אבא קובנר ובמידה מסוימת עמיחי. גלבוע ואפילו 

דור " ומאוחר יותר "צמאותדור המאבק לע", "דור תש"ח", "דור הפלמ"ח" ",דור בארץ"

שכיוונו  להיבטים שונים של הווייתו ההיסטורית. החוויה  (,1111)מהלו,  "המדבר

בארץ כללה את המאפיינים הבאים: ילדות ונעורים  ההיסטורית המשותפת של בני דור

ציוני בבתי הספר ובתנועת הנוער, חיים בצל  –אידיאולוגי חינוך  ',ארץ ישראל העובדת'ב

ה המפגש עם עליית הפשיזם ואירועי המרד הערבי, מלחמת העולם השנייה ובעקבותי

המאבק לעצמאות ומלחמת  בהמשך,. זוועות השואהוהעמידה מול  שארית הפליטה

פניה של  משבר הבוקר שלמחרת בעקבות המעבר מישוב למדינה ושינויואחריהן השחרור 

 החברה הישראלית.  
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בני הדור ראו עצמם כתלמידיהם של שלונסקי ואלתרמן ושייכים לקבוצת ה"מודרנה" 

היה פטרונה של קבוצת סופרים צעירה זו  טוריםשלונסקי מנהיג קבוצת הארץ ישראלית. 

ודאג לפרסום יצירותיהם של הכותבים הצעירים בבמות הספרותיות )שהיו גם במות 

הושפעו בעיקר  "דור בארץ"ליהן היה קשור.  עם זאת,  סופרי אידיאולוגיות פוליטיות( א

ודי את ליבם בזכות העושר הפרוז לקחוכוכבים בחוץ ושמחת עניים מאלתרמן שספריו 

והמטפורי שלהם, משום שהביאו אליהם את "העולם הגדול" ובעיקר מפני שסמליו 

ם לצקת לתוכם את התאימו לעולמם ואפשרו לה החי –המשורר ההלך והמת המרכזיים 

קיימו את המאפיינים  "דור בארץ"סופרי  . (754 - 741, 1111 )מירון, חווייתם הדורית

שהראשונה מארבעת   ילקוט הרעיםונן ם של דור ספרותי:  כתב עת מכהמובהקי

עם בני "ניפסט ספרותי אותו כתב משה שמיר ,  מ714320החוברות שלו הופיעה באפריל  

)ילקוט הרעים ג' תש"ו( המנסח את שליחותו של כתב העת ואת עמדותיו  "דורי

שנת  7151 –שהופיעה ב דור בארץ ואנתולוגיה ייצוגית  ,ספרותיות –האידיאולוגיות 

סימלה גם את  למדינה. האנתולוגיה סיכמה את מפעלו של הדור, אך במידה רבה העשור

 הרעים ילקוט.  גורי לא היה ממשתתפי "המדינה דור"ל "דור בארץ"חילוף המשמרות בין 

אולי משום שכתב העת היה תל אביבי בעיקרו וגורי נדד באותן שנים במקומות שונים 

יסדיו.  עם זאת, משה שמיר הוא שהיה בארץ ואולי גם מפני שהיה צעיר מרוב מי

"שושבינו" של גורי והוא שיצר את הקשר בינו לבין שלונסקי ודאג לפרסום שירו הראשון 

 (. 54 - 53 עמ' 1111גורי, )משמר ב

 

הצעיר את הכיוונים המרכזיים בהם,  מציג משה שמיר "עם בני דורי"במניפסט        

לדעתו, צריכה ללכת ספרות בני הדור.  מדבריו עולה קריאה לספרות שתהיה ריאליסטית 

ואידיאליסטית גם יחד. עליה לתת ביטוי לכאן ולעכשיו הארצישראליים, למצוקת הקיום 

 היומיומית של האנשים הקטנים מצד אחד, ולאמונה באידיאלים הגדולים של הציונות

                                                           
( יחד עם מכתבים של מייסדיו ומסות 7111)ספר ילקוט הרעים החוברות של כתב העת הופיעו במקובץ ב ארבע 20 

של משה שמיר ושלמה טנאי שתיארו את תמונת הדור ואת התהוותו של כתב העת ממבט מאוחר. על חשיבותו של 

 .737 – 711, עמ'  1111, ראה גובריןכתב העת והישגיו 
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והסוציאליזם מצד שני.  שמיר רואה את שייכותו הדורית כשייכות מחייבת ואת בני דורו 

 : ספרותית בעיקרה אלא אידיאולוגית כנושאי שליחות מהפכנית שאיננה

 

ללבטי  ומעלה'רעים' כולם הם בני דורי. אין דבר המאחד אותנו יותר מרגש האחריות לדור, מעבר 
היצירה, לניגוני המודרניזם, לגוני אישיות עצמאיים מפעמת אותנו הרגשת שייכות מוחלטת, מאה אחוזית 

בלי ההצמדות לעם  – בדידותנו לפעמים. אין טעם ליצירתנו, לחיפושינו, לטעיותינו, למהפכה האנושיתל
 ., ההדגשות במקור(173עמ'  7111טנאי, שמיר, המאמינים, להמון הלוחמים. )

 

( מתאר גורי מנקודת 733 - 711עמ'  1111גורי, ) "תמונה קבוצתית עם בני דורי"במסה  

, ומעמיד אותה על העקרונות 21תצפית מאוחרת את ההוויה הספרותית של בני דורו

הבאים:  הזיקה העמוקה למקום הארצישראלי בניגוד לאבותיהם בני העלייה השלישית 

שחווייתם המרכזית הייתה כאב שתי המולדות. אהבה זו התבטאה בזיקה הטבעית לנופי 

הארץ הפתוחים, בהיכרות עם החי והצומח של א"י וגם בפניה לעבר הרחוק שהתבטאה 

לתנ"ך והעיסוק בארכיאולוגיה. מאפיינים נוספים הם צמיחה בתוך הלשון בקשר העמוק 

העברית כשפת אם, חינוך חילוני שהייתה בו מידה של הפניית עורף לתרבות הגולה. 

בנוסף, מציג גורי את בני דורו לא כדור מהפכן אלא כדור המגשים את חזון אבותיו. ראיית 

העניקה להם ואת ערכי הסוציאליזם הציוני  בני הדור את עצמם כמי שמגשימים את החזון

תחושת שליחות, אך היה בה גם עול כבד שהטיל דור האבות שציפה מבניו להיות 

גורי נמצא פתק ן ת האדם העברי החדש.  בארכיוושל דמו  22המממשים בפועל של חזונו

אני מבין שכדי להיות בסדר בכל "בו כתב את הדברים הבאים:   7145 בכתב ידו משנת

ד. עליה והתיישבות.    שיר צריך להכניס: א. ציונות. ב. סוציאליזם  ג. הקיבוץ המאוחד

.  אמנם הדברים נכתבו בחיוך, אך "חתום: ג'ורי,  קצין, מפקד מחלקה, חבלן, פרחח פייטן

הניגוד שבין הלהט האידיאולוגי של שמיר לטון האירוני של גורי מצביע על הסתירה 

השליחות ההיסטורית הניגוד בין  ,ופרים בני הדורבהווייתם של הס המהותית

                                                           
 ת הרבה יותר.נה המלאה הייתה מורכבשל חלק מבני הדור כי התמוגורי, אומר כפי שליתר דיוק,  21 

 

ההזדהות העקרונית עם ערכי הסוציאליזם ועם בריה"מ עמדה ברכז פעילותה של קבוצת "התרבות המתקדמת'" שפעלה   22 

בארץ בין שנות השלושים לשנות החמישים בהנהגת אברהם שלונסקי. האיש המזוהה ביותר עם ערכי הריאליזם הסוציאליסטי 
בו פרסם גורי את שירו הראשון. אמנם דברי שמיר במניפסט "עם בני דורי" ר משמהיה עזריאל אוכמני, שהיה ממייסדי 

 (351 – 349עמ'  1119מבטאים נאמנות לרעיונות הסוציאליסטיים, אך הוא עצמו היה בר פלוגתא חריף לאוכמני )הולצמן, 
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האידיאולוגית שהוטלה על שכמם לבין הצורך הבסיסי של האדם היוצר בחירות המחשבה ו

 והרגש. 

 

 

 בין רומנטיקה למודרניזם -( 0בהקשר תיאורטי ) .ד

 

הלכי רוח, רעיונות ותיאוריות  כלל שירת גוריפתחה המרחב הספרותי בתוכו הת     

באופן כללי ניתן לומר ששירתו התעצבה בין שתי מגמות אך ספרותיות עשירים ומגוונים, 

סטי, בעיקר המודרניהנוסח הרומנטי של ביאליק ובני דורו והנוסח  :ספרותיות מרכזיות

בשנות השלושים והארבעים ובמידת מה גם הסימבוליזם של שלונסקי ואלתרמן 

התקופה  בשנות העשרים. צ"גאו ,למדן "השיר הפרוע" של שלונסקי,של  זםסיוניאכספרה

מחקרי יראה כי . המודרניזם המאוחר של שנות החמישיםהשנייה ליצירתו עמדה בסימן 

בצד היבטים מודרניסטיים מגוונים אפשר למצוא בשירת גורי היבטים רומנטיים מובהקים 

המגוון הרטורי המאפיין את לזרם או אסכולה ספציפיים.  אך אי אפשר לשייך את שירתו

מטרתו של  שירת גורי נוגע בכמה סוגיות מרכזיות בתיאוריה של השירה במאה העשרים.

יים והעקרונות התיאורט פואטיקהעל הלהצביע בקווים כלליים תת פרק זה היא 

ובמגוון  ו השיריבעולמלהציג את המסגרת הבסיסית לדיון כדי ו הרלבנטיים לדיון בשירת

  דרכי השיר בהן הוא משתמש.

 

זכה לפרשנויות רבות ושונות המשקפות את המורכבות והריבוי של  המונח "רומנטי"      

הרומנטיים השונים בתרבות אירופה וגם את הדרך בה משתמשים בו בשפה  הזרמים

האופן בו יוצגו עקרונות היסוד הרומנטיים במחקרי מתבסס בעיקר על האופן  המדוברת.

בו הם מוצגים בביקורת השירה הרומנטית האנגלית אותם אימצה ביקורת השירה 

התנועה הרומנטית נולדה כתנועת מחאה נגד השכלתנות של תקופת הנאורות העברית. 

ת לאימות מדעי אמפירי שקבלה כתקפות רק עובדות הניתנו 71 –וה  71 -במאות ה

חושים אובייקטיביים והיסקים לוגיים, וראתה דברים הקשורים לערכים  הנסמך על נתוני

רוחניים לטוב וליפה כמעשה ידי אדם וכאשליה. תמונת העולם המכניסטית והמכלילה 
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שהציגה הנאורות לא נתנה מענה לצרכיו הרגשיים של האדם, והעמידה את היחיד במצב 

לבין העולם. הרומנטיקה המשיכה אמנם את רעיונות החילון של הנאורות אך  של קרע בינו

ואינה מבטלת את אדם במסגרת שאיננה דתית הביקשה להעניק משמעות כוללת  לחיי 

בתמונת העולם  .ועם זאת יש בה מקום לערכים רוחניים ולרגש ,הקדמה המדעית

ייקטים הפועלים ע"פ חוקים כמערכת מאורגנת של אוב עולם אינו מוצג עודההרומנטית 

אחדות אורגנית רבת משמעויות המשלבת ממשות הנתפסת  - "טבע"מכאניים, אלא כ

. האדם הוא חלק מן הטבע אך בחושים עם מארג סמלים המוביל לעולם שמעבר לנגלה

בהיותו הסובייקט המתבונן והמכיר גם נבדל ממנו. הוא שואף להתאחד עם הטבע 

   23חיבור בין אישיותו הפרטית למציאות שמחוץ לה.ולהיטמע בו, ליצור 

 

מרכזי של התפיסה המכשיר הוא הההכרה ולא הדמיון בהשקפת העולם הרומנטית      

המצרף רשמי חושים נתונים פאסיבי דמיון ככוח נתפס ההקלאסית במחשבה  האנושית. 

כוח פעיל ויוצר המאפשר לאדם לחוות את הטבע ו"לקרוא"  וואילו הרומנטיקה ראתה ב

למונח "דמיון" ברומנטיקה שני מובנים:   אותו כגילום סמלי של מה שנמצא מעבר לו.

במובן , כלומר מה שאין לו מקבילה בעולם הממשי, וגם "דמיוני" כהיפוכו של "מציאותי"

בחינת  "כי ממני ובי הוא" יצירה או דימוי שאין דומה להם משום שמקורם  "של "מקורי"

בעולמו הפרטי של היחיד. ממקומו המרכזי של הדמיון בהגות הרומנטית נובעת החשיבות 

ושל היצירה האמנותית לסוגיה.  גדולתו של האמן  האמן הגאון המיוחדת של דמות

ממשות הנתפסת בחושים אל עבר הכוליות מעבר ל בכוח דמיונו וכישרונו ביכולתו להבקיע

                                                           
 

המקורות העיקריים במרוכז את מתוך שפע הספרים המאמרים והערכים הלקסיקליים העוסקים ברומנטיקה ובמודרניזם אציין   23

האנציקלופדיה  וח ספציפיים יבוא מראה מקום מדויק.  הערך "רומנטיקה"בהם נעזרתי. במקרים בהם התייחסתי לרעיון או ניס
מנחם ברינקר  ומנטיקה האירופית והספרות העברית",הר", 51 - 59"רומנטיקה ולאומיות" גלילי שחר, עמ' העברית,  הערכים: 

זמן יהודי מתוך , 754- 731יזם בשירה העברית עד קום המדינה" המודרנ, "715- 711מ' דן מירון ע , "מודרניזם"17 – 51עמ'  
 – 711  עמ'  1171, אריאל נהרי, 11 - 95, עמ' 1114ערפלי  ,91- 35עמ'  1114רפלי, , עתרבות יהודית בעידן חילוני/  חדש
194. 

 
  .Abrams M. H. Glossary of Literary Terms NY 1999קלאסיקה ורומנטיקה', 'מודרניזם' מתוך  -הערכים 'ניאו 

‘Romanticism’ (p.767 – 771)  ‘Symbol and Symbolism’ (p. 884 885)   in Dictionary of Literary Terms & Literary 
Theory,  Cuddon J.A Penguin Books , England 1967, 1998 

              Perkins, D. A History of Modern Poetry, The Belknap Press& Harvard  
Balakian, Anna ‘Symbolism’ in Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton, N. J. 1256 -1251 
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באופן ראיית האמן היוצר טמון גם  בתמונת העולם הרומנטית והרוחנית הנכספת. 

מצד אחד מדגישה הרומנטיקה את היצירה הצומחת מתוך החוויה האישית ואת פרדוכס, 

הרומנטי וראיית האדם  ובדידותו של האמן; מצד שני מתוך "עקרון האחדות"ייחודו 

תפקידו רה כחלק מן המארג האורגני של העולם היא מטילה עליו שליחות ציבורית: והחב

 חלץ את החברה ממצב השבר בו היא נתונה ולהתגבר על הניתוק שבין האדם לעולם.ל

  

ת של העולם גם על הקיום החברתי, והמחשבה הרומנטית מחילה את עקרון האורגני      

הבונים את הקבוצה )העם או האומה(. זיקה ומאמינה בזיקה האורגנית בין הפרטים 

הנוצרת מן הקרבה האתנית, הקשר למקום ולאדמה והעבר ההיסטורי המשותף. מסיבה 

זו פונה היצירה הרומנטית אל העבר הלאומי כמקור להתחדשות רוחנית. הפנייה אל 

קלאסית, אך זו ראתה את המסורת ואת -העבר הייתה עקרון יסוד גם במחשבה הניאו

ההיסטורי כמקור סמכות ממנו שואבת החברה את ערכיה ואת הקוד המוסרי שלה.  העבר

 יתה מחדשיהרומנטיקה לא פנתה אל העבר ההיסטורי אלא אל העבר המיתי. היא הח

.  24 לות הגבורה של הגיבורים הלאומיים, סיפורי המסתורין ועליאגדות עם, מיתוסים

מחאה נגד השקפת העולם טא האופן בו ראתה הרומנטיקה את הקיום החברתי בי

צמצמה , שהתועלתנית שהתפתחה  בעקבות המהפכה התעשייתית ועליית הקפיטליזם

חוויות  . (Eagleton, 1966 p. 16-17)את היחסים שבין אדם לאדם ליחסי מקח וממכר 

ת שבה הרומנטי השירהניכור והבדידות שהביאה עמה המהפכה התעשייתית ניכרות ב

עם זאת, השקפת העולם הרומנטית היא  שירים רבים המבטאים הלך רוח מלנכולי. 

אופטימית במהותה ומאמינה באפשרות להיחלץ מן הניתוק שבין האדם לעולם ובחידוש 

 ולתו. הקשר שבין האדם לז

 

                                                           
ת מובהקת. הרומנטיקה ליוותה את התפתחות בהיבטיה החברתיים תרבותיים התנועה הציונית היא תנועה רומנטי  24

וערכיה משתקפים ברעיונות הלאומיים: בתפיסה האתנית אורגנית של הקהילה, בזיקה המקומית  71-הלאומיות במאה ה
לקרקע, לעבד המיתי הקדום לתרבות ולשפת הלאום. מפעל השיבה לארץ ישראל וגאולת הקרקע, החייאת השפה העברית, 

ה וסיפורי העם והשאיפה ליצור תרבות עברית חדשה מבוססים משקפים את המחשבה הרומנטית של החזרה אל עולם האגד
 .( 51-59עמ'  1111שחר, גלילי, התנועה הלאומית היהודית )ראה 
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החידוש המרכזי של מחשבת השירה הרומנטית הוא בהעמדת המשורר והחוויה      

.  החוויה 25ש לה הקשרי מקום וזמן קונקרטיים במרכז עולמההאישית של המשורר שי

השירית בה מתנסה המשורר היא חוויה קונקרטית וישירה, היא מלווה בהפעלות נפשית 

חזקה שהאותנטיות שלה מעניקה לה מהימנות, ומשום כך היא מקור סמכות אמין ליצירת 

מפיריות המדעית. תובנות משמעותיות  על העולם, גם אם אינן עומדות במבחן הא

קלאסית ראתה את השירה כמשקפת אמיתות נצחיות ועקרונות -מחשבת השירה הניאו

מוסריים ואסתטיים אוניברסאליים שמחוץ לשיר, ואילו הרומנטיקה רואה בשירה מבע 

חוויה אותנטית המולידה רעיון, ולא אילוסטרציה ל המשורר, השיר הוא "רגשי אישי ש

, פיתוטוביוגרהרומנטית היא שירה אשירה ה(. 717עמ'  7115, )בראלכן מראש" לרעיון מו

הדובר השירי הרומנטי הוא דובר מתפתח, הוא שואב את . גיבורה שירה שמשוררה הוא

, והוא בהן מתקיים קשר ראשוני ובלתי אמצעי בין הילד לעולם ילדותהחומריו מחוויות 

פואטיקה ה והתנסויותיו הבוגרות.בונה באופן מתמיד את עמדותיו וערכיו מתוך חוויותיו 

של השירה הרומנטית, הבנויה על אנלוגיה בין האדם לטבע ורואה בתמורות בטבע 

 קציה של מצבי תודעה אנושיים.  יובחילופי העונות פרוי

 

תה השתנ 71-והמאה ה  71-תרבותית של שלהי המאה  –המציאות החברתית       

היו אינטנסיביים מאד מלאי  "ייםהמודרנזמנים ".  ה 11 -לחלוטין בפתח המאה ה

תהפוכות וחידושים שנבעו מגורמים שונים: ההתפתחות המדעית וקפיצת הדרך 

הטכנולוגית של ראשית המאה, תהליכי אורבניזציה מהירים שהובילו להיווצרותו של 

ששינתה את  71-המטרופולין המודרני ותנועת ההגירה הגדולה בשלהי המאה ה

ולם המערבי. בנוסף, תיאוריות פסיכולוגיות חדשות והתפתחויות הדמוגרפיה של הע

בפילוסופיה של הלשון העלו שאלות חדשות שערערו על מוסכמות הייצוג  שהיו 

המקובלות עד כה בשירה ובאמנויות האחרות. מלה"ע הראשונה והמהפכה הקומוניסטית 

                                                           
המשורר עומדת במרכז ספרו של לנגבאום הדן בחידוש –העמדת החידוש של הרומנטיקה על החוויה האישית של הדובר   25 

יכולתו של המשורר להתבונן אל תוך נפשו ולדלות מתוכה שחדשה הרומנטיקה מתוך ביקורת על הנאורות.  ע"פ לנגבאום 
ור זיכרונות הקשורים בחוויות ילדות קונקרטיות וחד פעמיות בהן התקיים חיבור רגעי בין הילד לעולם הסובב אותו היא המק

  (1957,מכוחו יכול המשורר לומר דברים משמעותיים על העולם גם אם אינם עומדים במבחן התקפות האמפירית המדעית.

Langbaum, ( 
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כרוכות באירועים , והיו 71 -פוליטי של המאה ה –ערערו לחלוטין את הסדר החברתי 

והתנסויות שהחברה האנושית לא ידעה כמותם. כל אלו יצרו מציאות חדשה והעלו צורך 

במציאת דרכים חדשות לביטוי הוויית הזמן. בעקבות התמורות ההיסטוריות החלה ברבע 

 . "מודרניזם"התקופה חדשה בתולדות התרבות והאמנות  11 -הראשון של המאה ה

 

פייה של תנועה באמנות ובספרות הוא אבולוציוני ויש לה גילויים מטבע הדברים, או     

קשה במיוחד לתיחום והגדרה משום שהוא כולל   "מודרניזם"שונים בזמנים שונים, ה

בתוכו תנועות וזרמים רבים שונים ולעתים אף מנוגדים זה לזה. יש הרואים את ראשית 

ל בודלייר ומאלארמה  ויש בסימבוליזם ש 71 -המודרניזם ברבע האחרון של המאה ה

בעיקר בספרות  11 -הרואים את ראשית העידן המודרניסטי בעשור השני של המאה ה

שנכתבה בעקבות מלחמת העולם הראשונה. יש המצביעים על "קץ המודרניזם" בשלהי 

ואחרים רואים את נוכחותו  "פוסטמודרניזם"נות החמישים והששים עם התפתחות הש

במחשבה על האמנות והספרות עד היום.  אי אפשר להעמיד את התנועות האמנותיות, 

החבורות הספרותיות והתיאוריות הפואטיות השונות המרכיבות את המודרניזם על רעיון 

מרכזי או תפיסת יסוד אחת, עם זאת אפשר לראות כמכנה משותף שלהן  את רוח 

מכוונת והקיצונית של  מוסכמות הייצוג המסורתיות בשירה ובאמנויות המחאה והשבירה ה

  בעיקר את הערעור על השקפת העולם של הרומנטיקה  ועל תמונת עולמה ,האחרות

האמנות  המודרנית של (. 11 - 99עמ'   1114, ערפלי, 711 , עמ' 7111)אברהמס, 

יד שעמדה במרכז דחתה את התמקדות בעולמו הרגשי של היח 11 -ראשית המאה ה

התנועה הרומנטית בעיקר מפני שהלכי הרוח של "הסער והפרץ" שהולידו את הרומנטיקה 

ומחו נגד תפיסת העולם השכלתנית של הנאורות התגלגלו בשלהי  71 -בראשית המאה ה

שהלמו את הסדר הבורגני והיציב  ,דקדנטיים –להלכי רוח  נרקיסיסטיים  71 -המאה ה

 . 11 -אך לא את התמורות ההיסטוריות הגדולות של המאה ה 71-יחסית של המאה ה 

 

התנועה המודרניסטית התפתחה בערים הגדולות: פריז, ניו יורק, ברלין, לונדון        

ואחרות, והיא פרי הוויית הכרך שגודלו וקצב החיים שבו מפעילים על האדם ערבוביה 

חוויית היסוד של תושב הכרך  גדושה של רשמים וגירויים המתחלפים במהירות זה בזה.
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המודרני היא תחושת האימה של היחיד הנקלע אל רצף אירועים חסרי פשר בעולם שבו 

פים באדישות כנגדו.  הזולת הופך להמון, ערב רב של אנשים חסרי דמות ושם החול

המסודרת שעמדה בבסיס מחשבת השירה הרומנטית לא  "עולם –אני "מערכת יחסי 

המשורר בשיר הרומנטי יכלה עוד לשקף את עולמו החוויתי של תושב המטרופולין. 

איגלטון הגדיר את . ברורים ומובחנים זה מזההמתואר בשיר הטבע  –המתבונן והעולם 

 One wrote about something for “בנוסח הבא:   בשיר הרומנטי "עולם –אני "יחסי 

somebody”   ,ברורה בין   (, ניסוח שמשתמעת ממנו הבחנה717עמ'  7119)איגלטון

 הדובר השירי לבין העולם, אמונה ביכולתה של הלשון לייצג את העולם באופן קוהרנטי

במובן זה, הפואטיקה הרומנטית נמצאת  ואמונה באפשרות התקשורת בין הדובר לנמען. 

מטית העומדת  בבסיס המחשבה הפואטית מאז אריסטו. עדיין במסגרת החשיבה המי

מתמקד בעולמו הרגשי של היחיד, מפליג אל הטרנסצנדנטי ומכיל אמנם השיר הרומנטי 

עם זאת, יש בו ההבחנה ברורה בין   ,תיאורים ודימויים הלקוחים מעולמות האגדה והדמיון

עיצוב המרחב בשיר  הדובר המתבונן למושא ההתבוננות ובין מראה הנוף להגות. אופן

השיר מתפתח תוך שמירה על רצף ו ,מבקש להיות נאמן לעולם הממשי הנתפס בחושים

 סיבתי שנקודת המוצא שלו היא סיטואציה דמוית מציאות.   –כרונולוגי 

 

השירה המודרנית אינה מבקשת לתאר את העולם או לבטא את מת זאת, לעו      

ף את המציאות ואינה ביכולתה של השירה לשק רגשותיו של המשורר, היא אינה מאמינה

סימבוליסטית  ההשירה קריטריון לקביעת ערכה. תכלית האמנות ואת מימזיס ברואה עוד 

עמה החל המודרניזם מבקשת להעמיד עולם אלטרנטיבי, מלאכותי וערוך שמטרתו 

להעניק משמעות למציאות חסרת פשר. היא אינה מבקשת לחקות את העולם הממשי 

השירה . 26להציב מודל סמלי שישקף את מהות הדברים הנראים ואת "לב העולם"אלא 

כמובנות מאליהן את ההבחנות בין מייצג למיוצג, בין הפנימי אינה מקבלת  המודרנית 

היא לחיצוני, בין המודע לבלתי מודע או בין סובייקטיבי לאובייקטיבי.  תמונת העולם ש

                                                           
בשאיפה להבקיע אל מעבר לעולם הנגלה הסימבוליזם הוא דווקא המשכה הישיר של הרומנטיקה, אלא שברומנטיקה  26 

ר לעולם התופעות מכוח אישיותו הפרטית וחוויותיו החד פעמיות ואילו השירה האמן הגאון מסוגל להגיע אל המציאות שמעב
פיקטיבית של משורר מופשטת ומפנה את המבט מן הדמות האישית של המשורר ומאמת הניסיון אל דמות הסימבוליסטית 

 כו משתקפות פניו הסמויות של העולם.דרמדיום פסיבי מעין שהוא 
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היבט של עיצוב המציאות: בעוד הרומנטיקה מציירת שונה מן הרומנטית כמעט  בכל 

מעמידה במרכזה את הטבע נופיו של השיר המודרני הם נופי הכרך,  הרומנטיקה שואפת 

אל היפה והנעלה ואילו השיר המודרני מביט אל הפינות האפלות של החיים ומתאר 

הרומנטיקה שואפת אל ההרמוניה ורואה את האדם כחלק  מציאות מכוערת ומעוותת.

היא העולם העולה מן השירה המודרנית תי נפרד מן הסדר של העולם ואילו תמונת בל

 כנטולת מובן.  לעתים כאוטית, פרגמנטרית ונראית 

 

להבדלים בין הרומנטיקה והמודרניזם  יש השלכות גם על האופן בו הן מעצבות את      

מאמינה דיוקנו של הדובר השירי ואת מהותה של השליחות השירית. הרומנטיקה 

במשמעות הנסתרת אך הנתונה של העולם, ורואה את שליחותו של האמן בגילוי 

ובהבקעה אליה באמצעות אישיותו הייחודית של המשורר וניסיונו סתרת המשמעות הנ

משמעות ורואה את תפקידו של האמן ומתה, המודרניזם כופר בקיומה של החד פעמי. לע

יאות כאוטית ואנרכית.  אופן ראיה זה מפנה בהענקת פשר למצכלומר משמעות, הביצירת 

את המבט מההתמקדות ביוצר, בביוגרפיה שלו ובסבלו האישי אל  תפיסה של סובייקט 

הביקורת על ההתמקדות בביוגרפיה של  .27פיהאני הביוגר שירי שאינו תחום בגבולות

הסופר וברגשותיו הייתה גם נקודת המוצא של ביקורת הספרות של המחצית הראשונה 

השיר איננו של יוצרו "כפי שהיא משתקפת מאמירתו של ווימסט:  של המאה העשרים 

חווייתית המתרחשת  –, המסיטה את המבט מן ההתרחשות הרגשית "ואיננו של נמענו

הביקורת סט השירי עצמו. ומפנה את מבטה אל הטק ,ם אצל הקוראב כמו גאצל הכות

אופן מבע, סוג של דיבור )ולא שיקוף של אמיתות כלליות כמקובל  החדשה ראתה בשיר

 בשירה הקלאסית או הפעלות רגשית, חוויה נפשית של המשורר כמקובל ברומנטיקה(

 קטיביות ואינן זהות למחבר. הדובר והנמען הם דמויות פישבו דרמטי,  שיש לו אופי

 

                                                           
רצת כל אחת מהן את נדבק למיין את התנועות המודרניסטיות השונות על פי הדרך בה פומציע ז  הקול הוא האחרבספרו 27 

את תמצית המרד  ”Je est un autre“הרומנטי ומרחיבה אותם. הוא רואה באמרתו הידועה  של רמבו  "אני"גבולותיו של ה

גבולותיו המוגדרים של ה'אני'  דקדוקיות של הפסוק מבטאת את השאיפה לפרוץ את-המודרניסטי באני הרומנטי מפני שהא
-הרומנטי המתבונן בעצמו מתוך עצמו. ברוח זו הסוריאליזם, למשל, שבר את גבולות  האני המודע והפליג אל מחוזות הלא

מודע,  האקספרסיוניזם הקצין את רעיונות ההבעה האישית הרומנטית באופן אימתני ואפוקליפטי ובכך שבר את גבולות האני 
 (  1' מע 1117בוליזם ברח מן האני האישי אל דמות מופשטת של המשורר שהוא נציגו של 'כל אדם' .)זנדבק, הבורגני, הסימ
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השירה המודרנית מפנה את תשומת הלב מן העולם ומן המשורר אל עצמה, היא בוחנת  

את כלי הייצוג שלה וחוקרת את האופן  בו יכולה הלשון ליצור אובייקטים משמעותיים 

באופן בלתי תלוי בנאמנות למציאות או בחוויותיו האישיות של המשורר. מגמות אלו 

ות גם ברטוריקה של השיר המודרני. כאמור, השיר הרומנטי יוצא ממציאות מתבטא

סיבתי ומשלב תמונה קונקרטית עם משמעות שמעבר.  –נתונה, מאורגן באופן כרונולוגי 

וי על יחסים בין המלים לצלילים, לעומתו  השיר המודרני הוא "בלתי מובן" במהותו, הוא בנ

ויוצרות תמונות לא מקובלות, על שבירת חוקי על סינסתזיות שמערבבות רשמי חושים 

וקסימרוניים הבונים לשון שירית נבדלת אועל ניאולוגיזם וצירופים  הסיבתיהתחביר והרצף 

 מן הלשון הטבעית. 

 

האמירה כי הפואטיקה הרומנטית היא מימטית באופייה ואילו הפואטיקה המודרנית        

מפנה עורף למימזיס טעונה הבהרה ודיוק. הטענה שהשבירה המכוונת של מוסכמות 

השיר והמבנה הפרגמנטרי שלו נובעת מן השאיפה לבטא באופן אדקווטי את הוויית הזמן 

מעשה, לטענה שהשירה המודרנית אינה וחוויית החיים בעולם המודרני מנוגדת, ל

מימטית באופייה. במלים אחרות, גם השירה המודרנית אינה מוותרת על שאיפתה של 

השירה לתקופותיה השונות לומר משהו משמעותי על העולם ועל המציאות בה אנו חיים. 

את ועוד, את הפניית העורף למציאות המאפיינת את השירה המודרנית אפשר להסביר ז

רק בטעמים אפיסטמולוגיים אלא גם בהסבר פסיכולוגי: המציאות עמה התמודד בן לא 

תה הייתה בהסבת קודרת עד שהדרך היחידה להתמודד אהייתה כה קשה ו 11-המאה ה

יתור הגמור על המימזיס וובנעוצה אינה הפנים ממנה. החדשנות של השירה המודרנית 

, בהיותה בוחנת באופן מתמיד את (Lewis, 2007 p.8)אלא באופייה האקספרימנטאלי 

ניכרת  החדשנותמחדשת את דרכי ההבעה השירית בהתאם למציאות המשתנה. וכליה, 

אופן בו היא משנה את הז'אנרים בו חומי השירה בפרוזודיה, במטפוריקהבכל ת

  .של השירה מסורתייםה

 

שעמדו במרכז שלוש המאות האחרונות שיקפו, כל לסיכום, שתי התנועות הגדולות      

לאחר תקופת בעולם אחת בדרכה, את תגובת האמנויות השונות לתמורות הגדולות שחלו 
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הנאורות. הרומנטיקה שמחתה נגד אופייה השכלתי והמכניסטי של הנאורות יצרה אמנות 

רגשי של העמידה את עולמו ה השירה הרומנטיתו ,והדמיון שהעמידה במרכזה את הטבע

היחיד המתבונן בעצמו כנקודת המוצא של היצירה. השיר הרומנטי נכתב מנקודת 

התצפית של דובר אישי הזהה במידה רבה למשורר הביוגראפי, והוא מבטא את חוויותיו 

המשורר  ו.א מימטי באופיוהומביע את רגשותיו. אופן עיצוב המציאות בשיר הרומנטי 

 . אמנם השירה הרומנטית שואפת אלהטבע ברורים ומובחנים זה מזה –המתבונן והעולם 

העולם הממשי אופן עיצוב המרחב בשיר מעמיד תמונת עולם בנוסח אך  טידנהטרנסצנ

חווית היסוד של הדובר השירי הרומנטי היא טרגית משום שהוא נתון  הנתפס בחושים. 

ם הסובב אותו, ומשום כך יצירות רומנטיות רבות נותנות במצב של קרע בינו לבין העול

ביטוי להלכי רוח מלנכוליים.  יחד עם זאת, השקפת העולם הרומנטית היא אופטימית 

במהותה ומאמינה באפשרות להיחלץ מן הניתוק שבין האדם לעולם ובחידוש הקשר שבין 

   האדם לזולתו.

 

ה נגד ההשתקעות המופרזת בעולמו התנועה המודרניסטית שבאה בעקבותיה מחת     

של היחיד ונגד התפיסה המימטית בעיצוב המציאות בשיר. המודרניזם התפתח בעקבות 

ההתפתחויות המדעיות הגדולות והרעיונות החדשים בתחומי הפילוסופיה, הלשון 

יקש לתת ביטוי לחוויות ההיסטוריות הגדולות ויוצאות הדופן של המאה וב ,והפסיכולוגיה

מוסכמות הייצוג . מסיבות אלו מאפיינת את המודרניזם רוח של מרד ושבירה של םהעשרי

העמיד שירה שהיא חדשנית ואכספרימנטלית , מתבוננת בעצמה ובוחנת , והוא קובלותמה

המודרניזם דחה את ההתמקדות ברגשי את כליה ואינה מבקשת לשקף מציאות נתונה. 

בשאיפה לבטא  תר אל ההפשטה וההכללהובחד פעמי שמאפיינת את הרומנטיקה והוא חו

 את המהותי והכלל אנושי מעבר למקרים הבודדים.

 

 

 בין רומנטיקה למודרניזם – הפואמה -( 2בהקשר תיאורטי ) .ה

היא ז'אנר מרכזי בספרות העברית החדשה  ”השיר הסיפורי הארוך“הפואמה או         

מראשיתה ועד ימינו, והיא נחשבת לסוגה ספרותית מוערכת שראוי לכל משורר להתמודד 
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לציון שיר סיפורי הוכנס לשירה העברית ע"י יל"ג בהשפעת דגם  ”פואמה“עמה.  המונח 

 "פואמה",  בספרות הרוסית  מתייחס המונח הפואמה של המשורר הרוסי ניקולאי נקרסוב

לאפוס הקלאסי ולהתפתחויות מאוחרות יותר של השירה הסיפורית גם יחד, והוא מקביל 

הרווחים   Long epic Poemאו   Long Narrative Poem, Long Poemלמושגים 

בספרויות המערב נחשבים הפואמה או השיר הסיפורי הארוך בביקורת השירה האנגלית. 

המשך ישיר של האפוס הקלאסי ואילו בספרות על כל התפתחויותיהם לאורך השנים כ

יף את האפוס הקלאסי אם כי יש לו העברית נתפסת הפואמה כז'אנר שירה עצמאי, שהחל

   28אל האפוס. "קרבה גנטית"

 

באופן כללי, אם נמיין פואמות לתקופותיהן אפשר להצביע על שלושה דגמי יסוד     

יצירות שיריות ארוכות על מגוון סוגיהן. הדגם הראשון הוא  29בעזרתם אפשר למפות

קלאסיות -באפוסים של הומרוס ווירגיליוס וגם יצירות ניאו שראשיתו הפואמה הקלאסית

של וולטר ורבות אחרות. הפואמה הקלאסית  "גנריאדה"של מילטון,  "גן העדן האבוד" כגון

הם אנשי מעלה ומאפייניה הרטוריים בנויה על עלילה מיתולוגית או היסטורית, גיבוריה 

הם לשון מרוממת, שורות רחבות ומשקל הקסמטרי ותיאורים נרחבים ומפורטים של פכי 

 -וה 71 -מציאות. ומחייבים.  הדגם השני הוא של  הפואמה הרומנטית שרווחה במאות ה

קבעה את תבנית היסוד של הפואמה  "פרליוד". הפואמה של וורדסוורת' בהן 71

ומנטיות קיטס, שלי ביירון ית בשירה האנגלית, ובעקבותיה כתבו פואמות רהרומנט

ד. האחד הפואמה הרומנטית היא אוטוביוגראפית במהותה, ויש לה שני דגמי יסו. ואחרים

פואמה המעלה חוויות ילדות אוטוביוגראפיות של –של וורדסוורת'  ”Prelude“ בעקבות

-מספר את סיפור צמיחתו של הגיבורהמשורר, ובונה מהן מיתוס או אפוס אישי ה

                                                           
הדברים הנוגעים להתפתחות הפואמה העברית, זיקותיה לשירת המערב ודגמי יסוד של הז'אנר  המובאים בתת פרק זה    28 

המאה  הפואמה העברית מהתהוותה עד ראשיתבספרה בפואמה העברית.   אל-ברנסמכים בעיקר על מחקריה של יהודית 
אל על כך שהתפתחות הפואמה בשירה העברית שונה מהתפתחותה בשירת המערב. -הצביעה יהודית בר( 7115) העשרים

בשירה האירופית התפתחה הפואמה באופן ישיר מתוך האפוס, ואילו  בשירה העברית החדשה יש לה מקורות שונים ומשום 
אותה כז'אנר העומד בפני עצמו.  בנוסף, התפתחות הפואמה העברית מאוחרת כרונולוגית   ראותכך יש הצדקה ל

  מהתפתחותה בספרות העולם . הפואמה הרומנטית, למשל, הופיעה בספרות העברית רק בראשית המאה העשרים.
  

מתבסס על התקופה או האסכולה ז'אנרים הניתנים לסיווג בדרכים שונות. מיון ה-פואמה היא ז'אנר שיש לו הרבה תתי 29 

הספרותית יבחין פואמה כקלאסית, רומנטית או מודרניסטית או 'סימבוליסטית', 'אכספרסיוניסטית' וכד' ואילו מיון ע"פ דרכי 
 (71 - 77הסיפר יציג את הפואמה כ'תיאורית', 'סיפורית' 'הגותית' וכד'.  )ערפלי, תשמ"ג, עמ' 
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המשורר. הדגם השני, בעקבות דון ז'ואן וצ'יילד הרולד של ביירון מציג גיבור רומנטי שהוא 

בעצם אנטי גיבור פאסיבי ומלנכולי, והיא בנויה על עלילת מסע המתאר את ניסיונותיו של 

ירה הרוסית המשורר "לחוות את המציאות". דגמי יסוד אלה מופיעים גם בש -הדובר 

והם שהשפיעו על יצירותיהם של ביאליק ובני דורו.  ,בשירתם של פושקין ולרמונטוב

בדומה לאפוס, הפואמה האוטוביוגראפית גם היא יצירה שירית ארוכה המעלה פרשיות 

חיים שלמות ומעצבת סיפור. גם בה יש מקום לתיאורים נרחבים ומפורטים של הטבע 

מהותיים. עולם ביצירה. עם זאת, היא שונה מן האפוס בהיבטים  –כחלק מיחסי אני 

האפוס הקלאסי כתוב בגוף שלישי ויש בו הבחנה ברורה בין המשורר לגיבורי האפוס ואילו  

הפואמה האוטוביוגראפית כתובה בגוף ראשון ומשוררה הוא גם גיבורה.  בנוסף, האפוס 

מעלה עלילות גבורה מיתיות או לאומיות היסטוריות ואילו הפואמה האוטוביוגראפית 

גבורה בסיפור צמיחתו הנפשית של המשורר ואת המיתוס הלאומי ממירה את עלילות ה

  במיתוס אישי. 

 

הפואמה הרומנטית האוטוביוגראפית הוכנסה לשירה העברית ע"י ביאליק בראשית      

. מודל היסוד שלה הוא השיר "שירתי" שהעיקרון המארגן שלו הוא מענה 11 -המאה ה

המשורר בתיאור מפורט  -משיב הדובר  לשאלה "התדע מאין נחלתי את שירי?", עליה

המשורר -וקונקרטי של אירועי תשתית אוטוביוגראפיים שהם המקור לשירתו. הדובר

( הדגם ה'ביירוני' זכה לפיתוח ע"י ממשיכי ביאליק 791 - 797עמ'  7115, אל-בהווה. )בר

במרכז . מסע הנדודים העומד "פואמה לירית", שמעוני, שטיינברג( שכינו אותה )שניאור

המשורר כצעיר יהודי בגולה המחפש את דרכו בעולם החדש  –הפואמה  תיאר את הדובר 

(. הפואמה 711 - 717עמ' ,7115, אל-ומגיע בתום מסע החיפושים לארץ ישראל )בר

הייתה ז'אנר מרכזי ביצירתם של ביאליק, טשרניחובסקי ובני דורם ומלבד שני דגמי 

מתי "וסח מים נוספים כגון הפואמה הסמלית בנהפואמה האוטוביוגראפית היו לה דג

יצירה רב משמעית שהיא כלי לביטוי בעיות לאומיות או אקזיסטנציאליות, והיא  "מדבר

הניתנת לפרשנויות שנות ומגוונות שאינן מוציאות זו את זו.  הפואמות ההגותיות של 

 שטיינברג, הפואמות המקראיות של פיכמן ועוד.
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הראשונה והמהפכה הקומוניסטית חלה התפתחות דרמטית  בשנים שלאחר מלה"ע  

בשירה האפית במערב. המשוררים בני הזמן חוו את ההיסטוריה כמצב של משבר בו 

השתנו סדרי עולם. הם בקשו לבטא את מציאות חייהם הכאוטית, והטראומטית ולהתייחס 

המבוססים בשירתם אל שאלות היסטוריות רחבות היקף. המבנים הקלאסיים של האפוס 

על גיבורים ועלילות גבורה, התפתחות לינארית ועקבית של סיפור מעשה, אחידות 

המשורר של הפואמה –של הדובר  "אני"וריתמוס קבוע כמו גם ההתמקדות ב סגנונית

הרומנטית לא יכלו עוד להכיל את ניסיון חייהם. הם נזקקו לצורות אפיות חדשות כדי 

ארץ "ו במגוון יצירות חדשניות ביניהן לבטא את הוויית זמנם, צורך שמצא את ביטוי

של  "השיבה השנייה"ו  "הברבורלדה ו"של עזרא פאונד,  "קנטוס"של אליוט, ה "השממה

של בלוק והפואמות של  "סקיתים"וה "שנים עשר"אמריקאית, -טס בשירה האנגלויי

 -מיאקובסקי בספרות הרוסית. בעקבות יצירות אלה נוצר נוסח שלישי של פואמה 

של אליוט. ביצירה זו  "ממהארץ הש"הוא ה דגם היסוד של, שהפואמה המודרניסטית

העשוי מפרגמנטים שונים המערבים  30העמיד אליוט טקסט שירי ארוך שהוא קולאז'

ארכאי וחדש, יחיד ורבים, מיתי ומציאותי, לירי ודרמטי, תיאורי והגותי, מקצבים מתחלפים 

ולשון המערבת גבוה ונמוך ורוויה בציטוטים ואזכורים לטקסטים אחרים.  המודל שהעמיד 

להחיל  באיזו מידה אפשראליוט מעורר שאלות בקשר לתקפותן של הבחנות מקובלות: 

( על יצירה שאינה מבוססת על "השיר הסיפורי הארוך")או " פואמה"את המושג 

התפתחות ליניארית של עלילה המעוגנת באופן ברור במרחב ובזמן?  האם הפואמות 

בפני עצמו? איך המודרניסטיות החדשות שייכות למסורת האפוס או שהן קובעות ז'אנר 

 ?  "פואמה"ל" סדרה'"ובין ה "שיריםסדרת "ל "ספר שירים"אפשר להבחין בין 

 

עוזי שביט, למשל,  רואה בשיר המודרניסטי הארוך ע"פ המודל שהעמיד אליוט ז'אנר     

סימבוליזם אצל משוררי המודרניזם -בפני עצמו, המבטא את המעבר מסימבוליזם לפוסט

רים של שנות העשרים והשלושים, שהתחולל לנוכח עליית המשטרים הטוטליטריים. משור

                                                           
 .41עמ'  7111ת כקולאז' ראה הולצמן על אפיון הפואמה המודרניסטי  30 
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סימבוליסטים כמו בלוק וייטס התנערו מן התפיסה המיסטית שאפיינה את שירתם 

( ובקשו "האמנות לשם האמנות"נות בכלל כעולם סגור בפני עצמו )ומראיית השירה והאמ

מעבר מן הסימבוליזם שביט רואה בו ש ,לתת ביטוי למציאותי וההיסטורי. מהלך זה

לושה תחומים הפרוזודי, הז'אנרי והאידיאולוגי. כלל שינוי צפנים בש ,סימבוליזם-לפוסט

הצבעוניות והעושר המטאפורי מתמעטים ביצירות ובמקומם מופיעים אלמנטים מסורתיים, 

בלאדיסטיים וקלאסיים. השינויים הרטוריים משקפים שינוי בהשקפת העולם, דחיית 

ת יסוד השאיפה להקים עולם שירי בדל לעצמו וכתיבת שירה מעורבת הבוחנת אמיתו

פריקלס לואיס, לעומתו, טוען   31וערכי יסוד שנמצאו מאוימים לנוכח הטוטליטריות.

שדווקא בהיבט של מתן ביטוי להיסטורי ראו עצמם משוררי המודרניזם כממשיכי המסורת 

. ההבדל  ”poem including history“האפית. פאונד , למשל, הגדיר את השיר האפי כ: 

בינם לבין משוררי האפוס היה בכך  שהם לא יכלו עוד להתבונן בהיסטוריה מתוך 

בה ורב קולית פרספקטיבה אחידה, ושינוי זה הוא שהוביל לכתיבה הפרגמנטרית 

,  Lewisמטשטשים הגבולות בין השיר הארוך לאוסף השירים ובין המשורר לגיבוריו. )

כמו חקר של ז'אנרים ספרותיים אחרים משתנה  (. חקר הפואמה,749 - 745 עמ' 1111

ומתפתח בהתאם לדוגמאות שמעמידות לפניו היצירות החדשות, משום כך לגבי כל מהלך 

ספרותי או נוסח חדש יש מקום לשאול האם הם המשכה  של מסורת עתיקה או שהם 

על כל  "פואמה"המונח מהחלת .  עם זאת, 32קובעים ז'אנר חדש העומד בפני עצמו

 העמדה שהם שייכים כולם למסורת אחת אם גם מגוונת ורבת פניםגמים משתמעת הד

33. 

 

                                                           
אותה לשמחת עניים   כוכבים בחוץשביט הצביע על כך שמהלך דומה התרחש בשירת אלתרמן במעבר מספר השירים   31 

  1113שביט,   .”ארץ השממה“ארוך הבנוי ע"פ המודל של  הוא מגדיר כשיר מודרניסטי

כדרך התמודדות עם קושי זה מציע בועז ערפלי להתייחס למושג "זאנר" כאל מושג פתוח. ערפלי מציע ליישם את  32   

המושגים "דמיון משפחתי" ו"מושג פתוח" הלקוחים מפילוסופית הלשון של וויטגנשטיין להגדרת המושג ז'אנר. וויטגנשטיין 
ותף המתקיים בכל המקרים השייכים לקטגוריה אותה מציין הצביע על כך שיש מושגים רבים שקשה למצוא להם מכנה מש

המושג, ומשום כך הוא מציע להגדיר מושגים מורכבים באמצעות רשימה של מאפיינים שאף אחד מחלקיה אינו הכרחי, וניתן 
פלי, להוסיף או להשמיט מאפיין זה או אחר. מספר מספיק של מאפיינים הוא שקובע את השייכות למושג או לז'אנר. )ער

 (.111 - 111עמ'   1177

המאחד תחתיו את השירה  כמושג "ארוך( מציע שחר ברם להשתמש במושג "שיר 1115) המבט המופנה לאחורבספרו  33 

האפית לכל צורותיה. במושג "פואמה'" הוא משתמש במקום בו יש תשתית סיפורית ואת היצירות המודרניסטיות הוא מכנה 
'סדרות שירים'. לדבריו ייחודו של "השיר הארוך" הוא שהוא ז'אנר  שהתפתח בתנועה מאחדות לריבוי, מהלך שבו צורה 

 אחדותי אבדה את מקומה לטובת צורה פואטית חדשה שבבסיסה הריבוי. פואטית אחת שבסיסה נרטיבי ו
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ה התגלו גם ביצירות משוררי הלכי הרוח של המודרניזם שהתפתחו לאחר מלה"ע הראשונ

של שנות העשרים בארץ. נציגיו הבולטים של המודרניזם הארצישראלי  "המהלך החדש"

 "שירתנו הצעירה"ההשתקעות בשירת היחיד של משוררי אצ"ג, למדן ושלונסקי מחו כנגד 

היחיד שהציגו, ותבעו מן השירה העברית  "השיר הקטן"ממשיכיו של ביאליק ואידיאל 

לשוב אל שירה המשלבת בין שירת היחיד ושירת הציבור ומשקפת את הנושאים 

ושאים יט הצביע על הקשר שבין השירה על הנהמהפכניים הגדולים של התקופה. עוזי שב

ם לשנות שאפיינה את שירת משוררי המודרנה הארצישראלית בין שנות העשרי ,הגדולים

נוסח חדש של  משוררים אלה העמידו 34.הארבעים לבין נטייתם אל הצורות הגדולות

העברית, שהיא פואמה המשקפת עלילה קיבוצית  אמה המודרניתפופואמות  ויצרו את ה

 (.  117עמ'  7115אל -הפואמה הרומנטית  )ברטיפוסית  ולא אישית ופרטית בנוסח 

 

היו  7151 –שלושה מאמרים על הפואמות של אבא קובנר שפרסם הרושובסקי ב      

המודרנית בחקר הספרות העברית.  נקודת המוצא לדיון בסוגיות שמעמידה הפואמה

 רושובסקי פתח בהבחנה הבאה:ה

 

משוררי תקופתנו חסרים, בדרך כלל, אותה שלמות נפשית, היודעת לברור שיר אחד, מוטיב או רעיון    

לירי אחד, ולעצב סביבו שיר קטן ושלם; .... מתוך הרגשה זו של חוסר שלמות ומיצוי, של "תנא ושייר" 

סמכת שירים מספר צומחת הנטייה לשירים ארוכים, שאינם דווקא סיפוריים וכן הנטייה אל הסדרה, אל ה

 35(711עמ'  1111שישלימו זה את זה מבחינת התוכן.  )הרשב, 

 

                                                           
שביט הנוטה להגביל  את השימוש במושג פואמה ל"שיר עלילה" ע"פ הנוסח שנטבע יל"ג מדגיש את העובדה שהיצירות 34 

מחזורי שירים,  פואמות בנוסח ביאליק ובני דורו אלאהשיריות הארוכות שנכתבו בין שנות העשרים לשנות הארבעים לא היו 
הבנוי משתי פואמות דרמטיות. השאיפה אל היצירה דווי או קיבוץ יחד של פואמות כפי שעשה, למשל, שלונסקי בספרו 

אנקריאון על קוטב )למדן( או  רתמה המשולשתב)שלונסקי(  גלגלהכוללת ניכרה גם בספרי השירה של בני הדור ביניהם ב
 של אלתרמן שהשירים ומחזורי השירים הכלולים בהםכוכבים בחוץ ל שלונסקי ושאבני בוהו של אצ"ג ובהמשך ב העיצבון

 7119מצטרפים ליצירה כוללת באמצעות שערי פתיחה ושערי סיום )או שירי פתיחה ושירי סיום(  ועריכה במדורים. )שביט, 
 (711-715' מע

 

את נטייתו אל השיר הארוך בדברים הבאים:  דברים דומים על הקשר בין רוח הזמן והתקופה אמר גם אבא קובנר שהסביר 35 

"בדרך זו בקשתי לא להתחמק מלהתמודד עם הנשימה הארוכה, עם ההכרח שבכל שירה להבליע, ובה בשעה לא לומר את 
בשיר. לנסות לתפוס בציפורניים את הזמן. ...בשיר הקצר יותר מדי  –הדברים עד תומם. בקשתי להתיך את החיים כקורות 

קירותיו צרים, ואילו אני בקשתי  –הדברים. נראה שלא תמיד יש בטיפה מה שיש בים כולו.  ... השיר הקצר  מתחמקים ממני
בשיר את העימות של היחיד עם סביבתו, עם העדשה ועם החברה, שהיא אתה ולא אתה. ביקשתי את ההתנגשות של האדם 

 (.11, עמ' 1175יגלין,  (, ראה7195דברי קובנר נאמרו בראיון עם יצחק בצלאל )עם הנוף." )
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הרושובסקי מקשר בין ההוויה הסוערת נעדרת השלמות הנפשית של התקופה שאינה 

יכולה למצוא את ביטויה ב"שיר קטן ושלם" לזיקה אל התבניות השיריות הגדולות השיר 

.  הוא ינת התוכןחישלימו זה את זה מבהארוך, הסדרה והספר, שהשירים הכלולים בהם 

מציע שני קריטריונים להבחנה בין הספר והסדרה לפואמה: הקריטריון הראשון הוא 

הכוונה הקבועה מראש, בספר או בסדרה מאוחדים השירים בדיעבד ואילו הפואמה 

הקריטריון השני הוא קריטריון האחדות או הלכידות, שמשמעותו  36מחייבת תכנון מראש.

עה כי כל חלקי הפואמה יהיו "על חוט אחד" משמע כפופים לעיקרון מארגן אחד התבי

 במובן זה שאין בה חלק מיותר ואף אחד מחלקיה אינו יכול לעמוד בפני עצמו.  –והכרחיים 

   

הרושובסקי רואה בעלילה גורם מאחד גם בפואמה המודרנית, והוא מבחין בין       

בפואמה המודרנית בכך שבפואמה המסורתית  העלילה בפואמה המסורתית לעלילה 

העלילה היא עיקר הפואמה והיא ארוכה ומפורטת ואילו בפואמה המודרנית הסיפור הוא 

רק ברקע ואינו עיקר היצירה.  הבדל משמעותי שני הוא שבפואמה המסורתית העלילה 

ילה היא עלילה פרטית הקשורה לגיבורים קונקרטיים ואילו בפואמה המודרניסטית העל

והיא מעוצבת באופן תמציתי וממוקד ללא הסטיות  ,היא עלילה טיפוסית וסמלית

חוט "רושובסקי אינו מוותר על הדרישה לוהתיאורים המאפיינים את האפוס הקלאסי. ה

, משמע כדי שיצירה תהיה פואמה ולא סדרת שירים חייב להיות בה יסוד המרכז "שדרה

שיר עשרה "של בלוק או  "שנים עשר"ת בנוסח שונים לעניין אחד. פואמואת המרכיבים 

של אלתרמן שתבניתן ארכיטקטונית עומדות בדרישת האחדות המחמירה של  "אחים

אינן יכולות  "ארץ השממה"בנויות ע"פ המודל שהעמיד אליוט בהרושובסקי, אך יצירות ה

                                                           
השירים הבודדים ואח"כ דואג לארגנן  –בדומה לכך, הבחין מירון בין שני סוגי משוררים הלבן המכין קודם את אבני הבניין 36 

ספר שירה "במבנה כולל והאדריכל היוצא מן התכנית הקבועה מראש ובהתאם לה משלב את השירם הבודדים, ובין 
–ביוגרפי לבין ספרי השירה של אלתרמן המכונסים ומסודרים במבנים שיריים  –שעקרון הכינוס שלו הוא כרונולוגי   "סטנדרטי

לכלל מלוכד אחד. )מירון,  מכוחן מצטרפים השירים בספר אידיאה מרכזית או מערכת אידאות אינטלקטואליים המונחים ע"י
המלאה מסתברת רק מתוך הטוטאליות שלה, וכי  ת שמשמעותהקרא כמערכיחייב לה כוכבים בחוץ( 31 – 37 מ'ע 7115

דבריו של מירון כוונו .  ישירה הפואטיקה המיוחדת לספר היא פואטיקה של סדר, ארגון והכללה ולא פואטיקה של אקספרסיה
בוססת בעקיפין כנגד ביקורתו של זך על שירת אלתרמן כשהאשים את אלתרמן בכתיבה מכאנית ובלתי רגישה,  ביקורת המ

על תיאורית ה"חוויה" לפיה השיר הוא ביטוי מילולי חיצוני של החוויה הפנימית והוא נשפט ע"פ נאמנותו לחוויה שקדמה לו.  
היא מעורפלת ובלתי מספקת מפני שהיא ערכו של שיר  קביעת על החוויה כקריטריון בלעדי לשענות ימירון טען, בצדק, כי הה

במלים אחרות, ה'חוויה' היא קריטריון תקף בביקורת השירה הרומנטית אך אי אפשר  .םרק למשוררים מסוג מסוימתאימה 
   בני דורו האחרים ע"פ קריטריון זה. סימבוליסטית של אלתרמן ואת שירת –לשפוט את שירתו מודרניסטית 

 



42 

 

נר( לעמוד בו. עמדה זו הביאה את הרושובסקי לקביעות בנוסח "'עד לא אור' )של קוב

(, לביקורת על 711עמ'  1111רשב, יצאה מכלל סדרה אבל לכלל פואמה לא הגיעה" )ה

( 715דות הספר )שם, עמ' שעלילתה לקויה ומשום כך לקויה אח  על כך שמחת עניים

 .  שמחת ענייםעל  "שירי מכות מצרים"ולהעדפת 

 

אבחנותיו של הרושובסקי התבססו על הפואמות של שנות השלושים והארבעים,        

בשנות החמישים והשישים נוספו לשירה העברית שאל הצביעה על כך -יהודית בראולם 

דגמים חדשים של פואמות שאינן מבטאות את הכללי והטיפוסי ואינן שואפות להציג בעיה 

ביצירות אלה  37על עיקרון מארגן אחד. מרכזית אחת, ומשום כך אי אפשר להעמיד אותן

שהן מספרות  "סיפור"סונאלי של הפואמה הרומנטית, אך השב ומופיע הדובר הפר

שתנה, מפני שזירת ההתרחשות שלו היא פנים הנפש, והוא משקף התרחשויות מ

תודעתיות ותת תודעתיות ובהתאם לכך משתנות גם התבניות הסיפוריות בהן הוא 

משתמש. התבניות הרפרנציאליות דמויות המציאות נדחו ואת מקומן תפסו התבניות 

יים, אסוציאטיביים, אנלוגיות הליריות  המבוססת על עקרונות קישור מטונימיים, מטאפור

בין צלילים וכד'. בניגוד לדרישה של הרושובסקי שתבע מיקוד בעלילה או ברעיון המרכזי 

אל כי בנוסח זה של הפואמה הרי מה שנראה כאילו הוא סטייה מן העיקר, -טוענת בר

  מעברים המבוססים על אנלוגיות, אסוציאציות אינו מפורר את הסיפור אלא מארגן אותו.

 

ם זאת היא אל מבקשת לשמור על הממד הסיפורי כמאפיין מהותי של הז'אנר וע-בר      

באופן רחב ככל האפשר, כך שייכנס תחתיו את שלל  "פואמה"מבקשת להחיל את המונח 

ום כך, היא מציעה להגדיר פואמה התפתחויות הפואמה העברית מראשיתה ועד ימינו. מש

מאפשרת תשתית " כלשהו")ולא שיר סיפורי(. המילה  "שיר ארוך המספר סיפור כלשהו"כ

סיפורית רופפת או ביסוס היצירה על סדרה של התרחשויות.  דרך אחרת לראות את 

הגורם המאחד בפואמה המודרנית היא זו הרואה את הגורם המאחד לא ביצירה עצמה 

                                                           
לא חדלו מכתיבת  זמןאל מתייחסת בהרחבה ליצירותיהם של הרולד שימל ויאיר הורוביץ, אך כדבריה משוררים בני ה-בר37 

 – 19, עמ' 1111אל, -)ברכיר בהקשר זה את פנחס שדה, ישראל פנקס, אהרון שבתאי ורבים אחרים פואמות ואפשר להז
11.) 
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ות את היוצר. התבניות הפואטיות המרכיב "אני"תי שלה ובאחדות האלא במקור החוויי

, המבנה "אני"כים הנפשיים והמערכת הרגשית של ההיצירה משקפות את התהלי

המקוטע וחוסר הסדר הכרונולוגי משקף את תנועת הנפש. הפואמה המודרניסטית 

מאורגנת בתבנית לירית, היא מאזינה לדינמיקה הפנימית של היוצר, מכילה דרגות שונות 

 -ם המועלים בה היא לירית במהותה של דחיסות רגשית, ודרך המסירה של הנושאי

ינטרוספקטיבית, פתוחה וחשופה רגשית. הנוסח החדש אמשמע פרגמנטרית, אינטימית, 

מאפשר לשבץ פרגמנטים, שירים ליריים קצרים בתוך מערכת רחבה שחלקיה מקיימים 

יחסי גומלין דינמיים, ובכך לשלב בין האישי לכללי, להעמיד סובייקט שירי רב פנים 

       38(14 - 11 עמ' 7115ולהתייחס לאירועים ההיסטוריים גדולים. )בן יוסף גינור, 

 

כאמור, הדגמים החדשים של הפואמה המודרנית מקשים על ההבחנה "מחזור",       

"סדרה" ו"ספר" מצד אחד לבין "פואמה" )"שיר ארוך"( מצד שני.  לטענת ערפלי, האבחנה 

ונות הארגון שות רק באמצעות תיאור מדורג של עקרבין הסוגים השונים יכולה להיע

 , אפוא, השייכות הז'אנרית של היצירהצריכה ת אינטרפרטציה.המופעלים, והיא תלוי

, להתגלות באמצעות מאמץ פרשני המניח כהיפותזה את הטענה שמדובר ביצירה שלמה

כזאת אינטרפרטציה  .39הקריאה המפרשת צריכה לאשש או להפריך את הנחת האחדות

צריכה לבחון את עקרונות הארגון של המבנה השלם ואת מידת התלות או אי התלות של 

השיר הבודד במערכת הכוללת.  ככל שהבנת השיר הבודד תלויה יותר בידיעת המכלול 

וככל שיהיה קשה יותר להשמיטו מן המכלול כך הוא קרוב יותר אל הפואמה ולהיפך  ככל 

ע"פ  40היצירה קרובה יותר אל ה"מחזור" או "הספר".שהשיר הבודד עומד בפני עצמו 

                                                           
he Modern Poetic Sequence: the Tבספרם   Sally Gall –ו    M. L. RosentaLבן יוסף גינור מיישמת כאן את עמדתם של  38 

Geniues of Modern Poetry   ,Oxford University Press, New York 1983 גאל ורוזנטאל משתמשים במושג  .Modern 
Poetic Sequence     לתיאור הפואמה המודרניסטית שאינה אמורה להקיף סיפור שלם, ואינה מחויבת לסדר תימאטי או

 מן המקור הפסיכולוגי, ההתרחשות שבנפשו של היוצר.  כרונולוגי  אלא נובעת
הקביעה שיצירה היא פואמה )או סוג מסוים של פואמה( פואמה אינה חייבת להיות תלויה בהגדרתה ככזו ע"י מחברה או   39  

ח". או כמחזור שירים כמו "יריד המזר מראות גיחזיאו  שמחת ענייםבצורתה החיצונית. היא יכולה להופיע כספר כמו 
האפשרות להגדירה כפואמה תלויה בשאלה אם מתקיים בה מספר מספיק של מאפיינים של הז'אנר. בדרך זו, מגדיר ערפלי 
את כליל הסונטות "לשמש" של טשרניחובסקי כפואמה רומנטית, על אף שהמבנה ההדוק של כליל סונטות עומד בניגוד לאופי 

 (.799 – 793עמ'  1177הפתוח והגמיש של הפואמה הרומנטית.)ערפלי, 
יוסף גינור הצביעה על כך שאבא קובנר -אפשר לחלוק על הקריטריון של עצמאות השיר הבודד שמציע ערפלי. צביה בן  40 

שיש לו מעט שירים שאינם חלק מתוך מערכת הקפיד על עצמאותן של יחידות השיר המרכיבות את המערכת. זאת ועוד, הוא  
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שמחת כספר שירים ואילו את  כוכבים בחוץקריטריונים אלה מציע ערפלי לראות את 

כפואמה. מדברי ערפלי משתמע כי אחדותה של הפואמה היא בתחום האידאי, והיא  עניים

והשקפת  םמתגלה ע"י הפרשן היכול להרכיב ממכלול הפרטים השונים את תמונת העול

במבוא שהקדים נח  מעין נוסח מוקדם של עמדה זו נמצאהעולם המובלעות ביצירה. 

(. שטרן 7141 -שהיה תרגומה הראשון לעברית  )ב "ארץ השממה"שטרן לתרגומו ל

היא  "ארץ השממה"קר האנגלי מיכאל רוברטס שטען כי מצטט בו את  המשורר והמב

יקפה מבין הפואמות  שנכתבו לאחר מלה"ע היצירה הרחבה ביותר והמאורגנת ביותר בה

הראשונה משום שיש בה "סדר של דמיון", שמשמעותו משכנעת גם בטרם נתפסת 

 :ההמשכיות הסיפורית והרעיונית שבה. סדר זה אינו שרירותי

 

אילו נתנו במקומם  –אילו ניתנו במקום הא'ימז'ים שהמשורר משתמש בהם לשם ציון מצבים מורכבים  
-לקתה למראית עין הפואמה. היא הייתה נהפכת לתיאור אז נעלם  הרבה מחוסר הקשר בו יהפשטות, כ

בפרוזה של מצב העולם, הרצאה מחדש של מיתוס, וסנגוריה על השקפת העולם הטרגית." )שטרן, 
 (.711, עמ' 7199

 

ורי עצמו התייחס במקומות שונים  לחשיבותה של היצירה השירית הארוכה. בראיון ג     

מבחין גורי בין התפקידים השונים של השיר הלירי הממוקד ברגע החד  מכאןמקיף ב

פעמי ובחוויה מזוקקת אחת  לבין הבלדה והפואמה היכולות להכיל את ממד הזמן ולבטא 

(. בראיון עם יעקב בסר נשאל גורי אם המפנה  114עמ'  1111, מכאןאת רוח התקופה )

אטית של שנות החמישים.  גורי הודה בא בעקבות המהפכה הפושושנת רוחות ב

בהשפעה מסוימת בעיקר במודעות למעשה הכתיבה, לשירה שאינה נתונה לתבנית 

קבועה מראש ולמקומם של הקיטוע והשבירה בשיר. עם זאת הוא הוסיף:  "חיות בי עדיין 

השירות הגדולות. הייתי רוצה לראות את המהלך הבא בשירה העברית פונה שוב לדרך 

(  7111ות גדולות.  בנגיעות  של אש בהעזה של משוררים לפרוץ". )בסר, של שיר

משתמע מכך כי גורי שחוויות היסוד שלו שונות משל משוררי שנות החמישים אינו יכול 

של  "שירות הגדולות"אוחר שהציעו, והוא מוסיף לראות בלהסתפק בנוסח המודרניזם המ

ביטוי עולמו השירי וחוויותיו.  ברשימה משוררי שנות השלושים והארבעים מודל ראוי ל

                                                           
ספר ם ואף מתוך הפואמות וכלל אותם כיחידות עצמאיות בתוך מבחר משיריו שנכללו בחילץ שירים בודדים מתוך הקבצי

 (.79 עמ' 7115, גינור בן יוסף)  7113הקטן,
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שכותרתה 'קולות מהשטח המת' שעניינה השליחות השירית והקשר שבין היחיד לרבים 

 :41בשירה כתב גורי

בלילה עברוהו פואמות שלמות שהתפוררו עם שחר.  והוא שב ואמר את שלא אמר עדיין, בריתמוס 
בעיני רוחו את השיר הארוך, רחב השורות, הזורם ובמשמעות. כעת אני נכון להתנסות הזאת, ... וראה 

.  71-במקצבים הנכונים והמתנגשים בו חליפות.  ... אותה פואמה ששמה כבר סומן בתוכו כמדור  ה 
  הוא לא ידע מדוע, תריסר פרקים.

 

.  בכל ספריו "פואמה"ינות:  ראשית, עצם השימוש במונח הדברים מאלפים מכמה בח

רי של יצירותיו, אך החזון הפואטי שלעיל מתייחס במפורש לפואמה נמנע גורי מתיוג ז'אנ

מתפתחת באופן דיאלקטי קריים: רחבת היקף וארוכת שורות, ומציג את מאפייניה העי

)"תריסר פרקים"(.  בפתח הרשימה מציג גורי את אש מאורגנת על פי תבנית קבועה מרו

בן של המשורר אך בהמשכה  הרצון להעמיד פואמה בת שנים עשר מדורים כרצון לא מו

של אלכסנדר בלוק: "השנים עשר חזרו. הוא לא זרח  "שנים עשר"מזכיר  במרומז את הוא 

על ראשיהם כמו הילה בציורי קדושים כמו שכתוב שם. בראשית הספירה האחרת ... 

אותם שנים עשר שירו זה בזה".  ההקשר בו מעלה גורי את הפואמה של בלוק הוא 

ויה ההיסטורית והתרבותית שהולידה את המודרניזם ברבע הראשון של בהתייחסותו להו

המאה העשרים, חוויית השבר שבאה בעקבות מלה"ע הראשונה והאכזבה מכך שרעיונות 

הקדמה והסוציאליזם שבקשו לגאול את העולם הובילו לכך שמיליוני בני אדם קפחו חייהם 

אן גורי בין השאיפה לבטא את במהפכה ובמלחמות.  לענייננו חשוב הקישור שעושה כ

האירועים ההיסטוריים שעצבו את זמנו לז'אנר הפואמה המודרניסטית כמדיום הולם 

 לכתיבה על האירועים הגדולים. 

 

מסורת ה הגדולות  היא ממאפייני המודרניזם,לסיכום, הנטייה אל הצורות          

המודרניסטית האירופאית והעברית העמידה כמה ספרי יסוד בשירה המודרנית ביניהם 

של  אבני בוהולוולט וויטמן, אימה גדולה וירח של אצ"ג,  עלי עשבשל בודלר,  פרחי הרוע

של אלתרמן.  במחקרי אני מבקשת להראות כי אפשר לקרוא גם כוכבים בחוץ שלונסקי ו

                                                           
    

יסוד   גורי משלב בה חוויותהמדברת על הקשר בין השירה להיסטוריה ועל המשוררים וגורלם.  רשימה ארספואטית 47
, בחקירה  ובמקומות אחרים יחד עם האירועים ההיסטוריים הגדולים "שית משוערתרא"טוביוגראפיות שהופיעו גם ברשימה או

  (15 - 14עמ'  7111 העשור ליוןיג 77עיתון )שעיצבו את עולמו.   11 -של המחצית הראשונה של המאה ה
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הם( ואת השירים הארוכים של גורי בתוך מסורת מודרניסטית את ספרי השירה )או חלק מ

זו. במסה שכתב מירון לרגל יובל התשעים של גורי הוא הצביע על פנייתו של גורי 

בשלבים המתקדמים של כתיבתו ליצירות שיריות ארוכות, אך הוא מדבר על נטייתו של 

את  יצירותיו של ואינו מעמיד ( 751 - 741 עמ' 1173גורי ל"רצפים שיריים נזילים" )מירון, 

.  במחקרי אני מבקשת להראות תוך 42של המודרניזם גורי בהקשר התבנית הגדולה

יש שושנת רוחות ו פרחי אשבחינת יחסי המבנה והמשמעות ביצירות הנדונות כי את 

יש לקרוא כשני מודלים שונים  "יריד המזרח"ו מראות גיחזילקרוא כספרי שירה, ואילו את 

 ה מודרניסטית. של פואמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ועד בכללשושנת רוחות עד לפרחי אש טענתו המרכזית של מירון במסה שלפנינו היא כי שירת גורי בשלביה הראשונים מ 42 

סבלה מ"נאמנות כפולה", שחייבה אותה לשלב בין שני מודוסים פואטיים מנוגדים. הניגוד שבין בין האישיות הרכה, 
המתרשמת, הפאסיבית והמתבדלת לבין החוויה הקולקטיבית והניסיון ההיסטורי הפעיל והמפעיל הוביל למעין "'מלחמת 

, שהקושי ליישב ביניהם מסביר כמה מחולשותיה של שירת גורי המוקדמת. לדעתו אזרחים פואטית" בין שני המודוסים
איכותה המיוחדת של שירתו המאוחרת נוצרה בעקבות התפתחות פואטית ביצירתו, כשהשתחרר ממגבלות השיר 

וסח זה הסימבוליסטי הסגור ופיתח נוסח שירי חדש של טקסט פתוח ומתמשך, המשקף את תנועת ההליכה הבלתי פוסקת. נ
  מראות גיחזיכבר בהתרחשה אך מירון סבור שפריצת הדרך לעברו   עיבלומאוחרים הגיע למלוא בשלותו ושיאיו הגדולים ב

 בו יצר גורי לראשונה "נוסח מעורב" שקולט בתוכו את האופציות המנוגדות שהתנגשו ביניהן בשירתו המוקדמת. 
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 מבט פנורמי על יצירת גורי : פרק שני

 

יצירתו הענפה של חיים גורי כוללת שירים, יצירות בפרוזה, כתבות עיתונאיות ותגובות 

פרק זה היא להציג את בקווים כלליים ות, סרטים ותרגומים. מטרתו של פובליציסטיות, מס

ואת הדיאלוג שהיא מקיימת עם המציאות הישראלית  לאורך השניםו התפתחות יצירת את

שירי הגדול לשלוש תקופות כרונולוגיות החלוקת מפעלו עשה ביהסקירה ת המשתנה.

ותן, באופן שיאפשר מעקב אחר אבהתאם לאירועים האישיים וההיסטוריים שעיצבו 

  .ההתחדשות המתמדת של יצירתו

 

  (0959חותם ) שירי עד (0999פרחי אש )מ: עידן ההירואיהא. 

( 7151) עד עלות השחר(, 7141) : פרחי אשכוללת שלושה ספריםתקופת יצירה זו      

(. אפשר להוסיף לתקופה זו גם את השירים הראשונים, שכונסו 7154)שירי חותם ו

. שלושת פרחי אש( כמעין מבוא ל31 - 75 עמ' 7111) השיריםלראשונה במהדורת 

ירת גורי משום שבמרכזם עומדות חוויות המאבק הספרים מהווים תקופה אחת ביצ

לעצמאות ומלחמת השחרור שהן חוויות התשתית הדוריות והאישיות של גורי, אם כי כל 

פרחי ביוגרפי:   -ספר מתייחס  לחוויות המלחמה באופן אחר. סדר הספרים הוא היסטורי 

מספר  חרעד עלות השפותח בתקופה שלפני  המלחמה ומסתיים בשירי המלחמה,  אש

על הקרבות בנגב וכיבוש אילת בשלהי מלחמת השחרור ומסתיים בתיאור ימי תום הקרב 

מתאר את הבוקר שלמחרת, את הניסיון לשוב להוויית שירי חותם והשחרור מן הצבא.  

 החיים הרגילה תוך כדי התמודדות עם זיכרונות העבר. 

, המהדורה השנייה 1417-)במהדורתו הראשונה מפרחי אש הספר הראשון           

( כולל שלושה מדורים המציגים שלושה מרכיבי יסוד שיחזרו ויופיעו 7197-הופיעה רק ב
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, "עוף הנדודים; ", שירת וידוי אישית שעיקרה שירת אהבה"שדרת היסמין: "בכל יצירותיו

רשמי שליחותו לאירופה החרבה לאחר המלחמה והלם המפגש עם שארית הפליטה 

, שירת המקום הארצישראלי וחוויות המלחמה. הספר מציג את "ילקוט הצדשירים מתוך "ו

צופה "הדובר השירי האופייני לגורי ששירתו ונובעת מחוויותיו האישיות, אך הוא גם ה

, מגשים חזון הגאולה של אבותיו. מאפיין מרכזי של הדובר השירי בספר "לבית ישראל

ברחובות הערים, בניגוד לדמות הוא הליכתו המתמדת במרחבי הארץ הפתוחים או 

המשורר ההלך בשירת אלתרמן הנודד בשירת גורי נטוע בסיפור חייו הממשי.43 מבחינה 

סגנונית ניכרות בשירתו המוקדמת של גורי השפעות הנוסח המודרניסטי של שלונסקי 

ואלתרמן, ובהן הריתמוס הסדיר, החריזה המגוונת, לשון פיגורטיבית מפתיעה 

 ופאתוס44.  

'אנרים פרוזה ושירה. חלק הפרוזה ספרו השני של גורי מצרף שני ז  עד עלות השחר      

כולל שש רפורטז'ות )בלשונו של גורי "רשימות"( המתארות את "דרך האש" בהם  

השתתף גורי במלחמת השחרור בתפקידו כסגן מפקד פלוגה בחטיבת הנגב.  הקרבות 

)"הקרב על בירת השממה"( עד  ת המלחמה בדרום מכיבוש באר שבעהספר מתעד א

להנפת דגל הדיו באילת )"אל פנינת הדרום"(. הרפורטז'ה האחרונה "הפגישה בעיקול 

מתארת את הימים הראשונים שלאחר הקרבות ואת השחרור מן הצבא, בסיומה  הדרך"

פונה המספר אל ביתו ואל היום החדש. כדרכו של גורי בכתיבתו העיתונאית הרשימות 

ד עיתונאי עם יסודות הגותיים ופיוטיים ומספרות את סיפורה של חטיבת משלבות תיעו

תוך הזדהות הנגב בדרך שהיא גם עדות ממקור ראשון לאירועים וגם התבוננות אישית מ

הרשימות אינן מתמקדות בתיאור הקרבות והמהלכים הצבאיים ולעתים מתוך ביקורת. 

פרטי היומיום של ההמצאות   אלא מתייחסות להיבטים האחרים של הוויית הלחימה:

הלוחמים אבדן ההתמודדות עם חס לאויב,  מצבם של חיילי הגח"ל, בשדה הקרב, הי

המלווה  כלולות, והחיילים הלומי הקרב. חלקו השני של הספר הוא קובץ השיריםשנהרגו 

                                                           
וביצירת גורי בכלל ועל ההבדלים בין דמות ההלך של אלתרמן לזו של פרחי אש על "סינדרום ההליכה" של הדובר השירי ב43 

 . הנושא יידון בהרחבה בהמשך המחקר. 134 – 711עמ'  7111גורי ראה דן מירון, 
יראה כי ראשיתה של שירת גורי הייתה רומנטית במובהק וכללה שפה  הדיון בשירים הראשונים בפרק השני של המחקר 44 

 קונקרטיות. ס חופשי וממטפורותפשוטה, ריתמו
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נוספו כמדור רביעי למהדורה השנייה  "כלולות"אירועים המתוארים ברשימות. שירי את ה

, כשהם כוללים שינויים רבים מן הנוסח המקורי.פרחי אששל   

נכתבו לאורך תקופה של כחמש שנים במקומות שונים  פרחי אשהשירים שכונסו ב     

בתקופה קצרה וסוערת  שגורי הגדירה  כ'זמן  נכתבוכלולות  ובנסיבות שונות, ואילו שירי 

נה מקומו לדממה שמתוכה הביניים' שבו "לוח השעות השתבש לחלוטין". רעש הקרב פי

עלו שאלות קשות שתבעו תשובה )עד עלות השחר 711 – 713(45. ייחודו של הזמן בו 

נכתבו השירים ניכר גם ברטוריקה שלהם. שירי 'כלולות'  סוטים מן הנוסח המאופק של 

המאוחרים מהם, הם הכתובים בבתים ארוכים ו"פרועים"  שירי חותםושל ו אש פרחי

, שחם, 345עמ'  7111אכספרסיוניסטי המבטא סערת נפש גדולה )מירון,  -ובטון אכסטטי 

הסביר גורי את  מכאןבראיון דיוקן עם גורי שהתפרסם בכתב העת  .(711עמ'  7111

עם קום סיבותיו של הסגנון הנבואי החגיגי והנלהב בשיריו אלה  ובשירה שנכתבה 

 המדינה בכלל בדרך הבאה: 

לכה. בהיסטוריה של עם בן אלפי שנים, המעבר בין הרע המוחלט והאסון המוחלט זו הייתה תקופה של לידת ממ 

שאין אחריו כלום, ההשמדה, לבין תקומת ישראל , היה מהיר כל כך , בסך הכול שנתיים וחצי. אין שום הסבר ללוח 

(  191' מע 1111)חוב' ט' )  זה יצר איזו תחושה של אפוקליפסה.זמנים כזה. המעבר המהיר ה  

ממזגים בתוכם את החוויה האפוקליפטית של התקומה עם המודעות  "כלולות"שירי 

 הגוברת למחירה.

 

הופיעה חמישים שנה מאוחר יותר בשנת  עד עלות השחרהמהדורה השנייה של      

החלק הראשון "אל . מהדורה זו היא כולה בפרוזה, והיא כוללת שלושה חלקים: 1111

, 7141( מספר את סיפור שליחותו של גורי לאירופה בשנת האח הלא ידוע" )"יומן לילי"

ומתאר את המפגש הטראומטי עם ניצולי השואה שחותמו ניכר בשירתו ובמפעלו 

                                                           
דן מירון תיאר את הספרות של שנות החמישים המוקדמות כספרות העומדת בסימן המתח שבין הרעש לדממה, בין 45 

השתיקה המבקשת  להניח לעבר ולהיאחז בכללי הקיום של עולם כמנהגו לבין הצעקה  המסרבת להניח לעבר ולשכוח את 
של ס' " חירבת חיזעה"עש /הדממה נמצאת בפסקת הסיום של ביותר של אוקסימורון הרעוולות המלחמה. הדוגמה הידועה 

. עד עלות השחריזהר בה יורד אלוהים אל הבקעה לראות הכצעקתה. מירון מצביע גם על נוכחותו של האוקסימורון גם ב
 (144 - 331מ' ע 7111)מירון, 
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כולל את שש הרשימות שהתפרסמו   התרבותי עד היום. הפרק השני "דרך האש"

אד לנוסחן המקורי.  הפרק בנוסח קרוב מ עד עלות השחרבמהדורה הראשונה של 

הוא מסה הבוחנת את מלחמת השחרור ואת מעשיהם של בני  שי "עם הזמן שעבר"השלי

דורו אמונותיהם וערכיהם ממרחק חמישים שנה ולנוכח התמורות החברתיות והפוליטיות 

שהתחוללו בחברה הישראלית מאז.  בפרק זה העמיד גורי את תמונת העולם של דורו על 

תודעת השירות והנכונות , "רים והצודקיםהנצו"שלושה עיקרים שהם פעולה בתוך תרבות 

לקרבן האישי והקשר הראשוני למקום הארצישראלי.  בחלק האחרון של המסה מתאר 

גורי את התהליך המכאיב שעבר בהסתלקותו מרעיון  שלמות הארץ  בו  דגל מנעוריו, כמי 

אלון.  שהיה שייך ל"חלק האקטיביסטי" של תנועת העבודה בהנהגת יצחק טבנקין ויגאל 

גורי אינו חוזר בו מן האמונה הבסיסית בזכות על הארץ ומן הקשר הרגשי לכל חלקיה של 

ארץ ישראל, אך מצביע על העוול הכרוך במימוש חזון ארץ ישראל השלמה, הסבל שנגרם 

ראלית. לעם הפלסטינאי וההשחתה המוסרית שגרמה השליטה בעם אחר לחברה היש

 שנשאלו ונותרו פתוחות  לשאלות זמן שעבר"במובן מסוים, משיבה המסה "עם ה

צירוף שלושת הפרקים האלה לספר אחד מעמיד בפנינו   .ברשימה "פגישה בעיקול הדרך"

את עיקרי ההשקפה הציונית של גורי:  זהות המבוססת על הזיקה הילידית הישירה לארץ 

י יחד עם הזדהות מתפתחת והולכת עם העם היהודי גורלו ומורשתו. אמונה בלת

מעורערת ברעיון הציוני תוך כדי בחינתו מתמדת לאור המציאות המשתנה וביקורת על 

 אופן מימוש החזון הציוני. 

כשגורי היה בתקופת  7154 -יצא לאור ב שירי חותםספר שיריו השלישי של גורי        

עברו עליו בעבודה  שירי חותםלבין  עד עלות השחרלימודיו בפריז.  ארבע השנים שבין 

אינטנסיבית ששילבה לימודים אקדמיים וכתיבה. שיריו התפרסמו לעתים תכופות בכתבי 

העת השונים של התקופה וחלקם נכלל אח"כ בספר. בראיון שהעניק לא"ב יפה טרם 

סיפר גורי כי על שיריו האחרונים הוא עובד  הרבה  ( 17.1.7153 מעריב) נסיעתו לצרפת

וכי כמשורר היה עליו להשתחרר במידה מסוימת  "מעתיקם לפעמים אפילו עשר פעמים", 

מחוויות המלחמה ולכתוב את חוויותיו בריסון ובמבט אחר.  באותו ראיון סיפר שבמסגרת 

לימודי הספרות החל לחדור לרבדים הקדומים של השירה העברית וגילה את הקשר 
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ששורשי החשוב שבין השירה הקדומה לשירה הנכתבת היום.  דברים אלה מעידים על כך 

במהלך  התמורה שחלה בשירתו הבוגרת של גורי ולשון העירוב המיוחדת לו אותה פיתח

בה התערבבו הזיכרונות הקשים מן העבר הקרוב עם החשיפה השנים נעוצים בתקופה זו, 

לחוויות חדשות ועם התהליך המפרה של  הלימוד השיטתי והעבודה הספרותית 

 הסדירה. 

עמדו בסימן השינוי הגדול שחל בחברה הישראלית במעבר שנות החמישים             

מיישוב למדינה שאותותיו ניכרו גם בהוויה הספרותית הסוערת של התקופה. בני הדור 

ביקשו לתת ביטוי למציאות הישראלית המתהווה ולהתמודד עם חוויות העבר הקרוב מכאן 

בארץ שנכתבו על רקע ועם המציאות החדשה מכאן.  יצירות )בעיקר בפרוזה(  בני דור 

השנים ההן עומדות בסימן "משבר יום המחרת", שמאפייניו הם הקונפליקט שבין 

השאיפה לשוב להוויית החיים הרגילה לבין הנוכחות המתמדת של העבר וזיכרונות 

המלחמה בחיי היומיום.  במקרים רבים, מופיעים ביצירות גיבורים המתגעגעים אל עברם 

ת החולין של חייהם בהווה. היחס הביקורתי למציאות שלאחר ההרואי ומואסים בקטנו

המלחמה והסירוב להשלים עמה מבטא גם את רגשות האשם של הנשארים בחיים. שירי 

חותם46 שייך אף הוא לשירים המשקפים משבר זה, ויש בו שירים המשקפים את 

לשואה )במדור ( ושירים המתייחסים 45 - 14עמ' שירי חותם "זיכרונות העבר הקרוב" )

בצד שירים המעלים פרחי אש ( נושאים שהופיעו כבר ב714 - 15 החמישי בספר עמ'

עמ'  "שנים"יה ממשית החולקת עמו שגרת חיים )נושאים חדשים בהם שירי אהבה לרע

ארץ, או שירת  –שהיא אישה  ינה עוד את ארכיטיפית( וא11עמ'  "יום שלישי אחד"או  11

חת השממה" המכונסים במדור הרביעי בספר.  משתנה גם הארץ הנבנית ושירי "הפר

מרחבי הארץ וד הדובר המהלך, בהליכתו המתמדת נקודת התצפית של הדובר שאיננו ע

(. 51עמ'  א הוא המשורר היושב אצל שולחנו )"מעבר"הפתוחים או ברחובות הערים אל

ניכרים גם תם שירי חוהשינויים בנסיבות הכתיבה ובנקודת התצפית של הדובר השירי ב

                                                           
ואת  15 –לשנות ה  11-הספרות שנוצרה בארץ בין שנות ה כאחד מ"ספרי המאסף" שלשירי חותם ראובן שוהם רואה את 46 

טי כחתימה של  השירה הלאומית שבשם הספר מפרש שוהם כחתימה שיש לה שני היבטים: ההיבט התמא "חותם"המילה 
הוא המשכו של שירי חותם וההיבט הפואטי כחתימה של המודרניזם הארצישראלי.  לדעתו, הדובר השירי ב "דור בארץ"של 
המתרפק על עברו ההרואי מכאן והוא מלא רגשי אשמה על  "חייל ותיק"אלא שעתה הוא מופיע כפרחי אש, ר הגואל בהדוב

 (.  714 - 11 'מע 1119שכשל במשימתו להציל את אחיו מגיא ההריגה באירופה מכאן.  )שוהם, 
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של אסכולת שימוש המשוכלל ברטוריקה המודרניסטית  שעיקרה, ברטוריקה של הספר

חגיגית, בתים מרובעים ושקולים במדויק, חריזה מסורגת אלתרמן: לשון גבוהה ו-שלונסקי

.פרחי אשומורכבת, בניגוד לנוסח הרגשי והגמיש יותר של הרטוריקה ב  

של גורי מניחים את התשתית החווייתית,  לסיכום, שלושת ספריו הראשונים     

התמאטית והפואטית של מפעלו הספרותי.  אמנם שלושתם קשורים לעידן ההרואי 

וסובבים סביב המאבק להקמת המדינה, אך כל אחד מהם מתייחס לתקופה בדרך אחרת. 

מציג את התשתית החווייתית העיקרית של שירת גורי בדרך של הצגת המיתוס  פרחי אש

מתמקד בקרבות האחרונים  השחר עד עלותלאומי של המאבק לעצמאות.   – האישי

ומציג את סיפור הפלמ"ח תוך שילוב בין שמחת הניצחון לכאב על פירוק הפלמ"ח וחלוקת 

בתוכו  47נפרד מן התקופה ההרואית ומשרטט את "שדה המתחים" שירי חותםהארץ. 

תתפתח שירת גורי לאורך השנים:  בין חיי היחיד למחויבות הלאומית, בין הזיקה הילידית 

כנענית לארץ לבין ההזדהות עם הגורל היהודי והבנת המשמעויות ההיסטוריות  –

העמוקות של השואה, בין הגעגועים לעבר לשמחה על הארץ המתחדשת ונבנית ובין רגש 

כלפי הרע המת והשכן הערבי לבין הצורך להניח  האשמה הכבד של הנשאר בחיים

 לזיכרונות העבר ולהיאחז בחיים. 

 

 (0911( לחשבון עובר )0992:  משושנת רוחות )ב. "הנה ימים באים של זהו זה"

( ספרו הרביעי של גורי כולל חידושים התמאטיים ורטוריים 7191) שושנת רוחות      

החדשים של גורי מתקופת לימודיו בצרפת, משמעותיים המשקפים את מקורות ההשראה 

ואת התמורה שחלה בשירה העברית בשנות החמישים במעבר מדור בארץ לדור המדינה. 

במחקר ובביקורת נתפס הספר כחלק מן התמורה שחלה בשירה העברית החדשה 

וכפותח תקופה חדשה  48במעבר מיישוב למדינה ומחברה מגויסת לחברה אזרחית

                                                           
ירות בין המרכיבים השונים של על "שדה המתחים" מונח שמשתמש בו גורי לתיאור הדיסוננס המלווה את חייו, הסת 47 

 ,  9כיוונים ההוויה הישראלית ראה מאמרו של חיים ניראל "חיים גורי ו"שדות המתחים" בחברה הישראלית", 

 שנות החמישים ועל מעבר המשמרות מ"דור בארץ" ל"דור המדינה"על המפנה שחל ספרות העברית ובהוויה הספרותית  ב48 

 – 11עמ' 1111,רשות המעבר / חילופי נורמות, מאיר ויזילטיר ושירת שנות השישיםורית, נבוכוויץ, כתבו רבים. ביניהם: 
 414, תשמ"ד, הולצמן, אבנר, "הספרות הישראלית בעשור השני" תשס"ו חירבת חיזעה והבוקר שלמחרת, גרץ, נורית  15
 – 7141הספרותית של אריה סיון ) הרציג, שלמה ילידות בלא נחת: התעצבותה וגיבושה של זהות מקומית ביצירתו, 511 –
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( ספר כינוס 7111) חשבון עוברהספר החותם את התקופה הוא האנתולוגיה  ביצירתו.

התגבש  במהלכן שראה אור בשנת הארבעים למדינה. הספר מסכם ארבעים שנות שירה

קולו הפיוטי העצמאי של גורי תוך מאמץ מתמיד לבסס מחדש את ערכי היסוד של עולמו 

ם משה שמיר( בפרס ישראל. באותה שנה זכה גורי )יחד ע לנוכח המציאות המשתנה.

בנימוקי ועדת השופטים  שהעניקה את הפרס נאמר:  "שירתו של חיים גורי מרובת פנים, 

זמנה ומאורעותיו -מגוונת בנושאיה ובסגולותיה האמנותיות, בעלת ייחוד אישי מובהק ותו

בולט בה מאד".  משפט זה מסכם לדעתי את תווי ההיכר המהותיים של שירת גורי: 

התמאטי והרטורי, נקודת התצפית והטון הפרסונאליים ובעיקר ההתחדשות  עֹשרה

המתמדת שמקורה ביכולתו של גורי לשקף את שינויי הזמן על מגוון אירועיו ולתת להם 

ביטוי שירי הולם מבחינה הגותית ואמנותית. לא בכדי הגדיר המשורר אורי ברנשטיין את 

 חשבון עובררות שנכתבו לרגל הופעת גורי כסיסמוגרף של תקופתו.  מאמרי הביקו

וזכייתו של גורי בפרס ישראל בישרו מפנה בהתייחסות הקהילה הספרותית אליו, והערכה 

 גוברת והולכת ליצירתו. 

 עמ'  ,7113)ספרות אז כאן ועכשיו גרשון שקד הקדיש לגורי פרק נרחב בספרו        

ון "מסע יום" רי משירו הראשבו סקר את הדרך הארוכה שעשתה יצירת גו ( 114- 191

.  שקד הצביע על חשבון עוברמחזור השירים המסיים את   ועד לשירי "ועוד רוצה אותה"

האופן שבו החוויות ממשיות של ראשית הדרך קיבלו ביצירתו המאוחרת משמעות קיומית 

ועל לשון העירוב הייחודית שפיתח המשלבת מנעד לשוני גבוה המבוסס על  עמוקה

חברתית רחבה עם מנעד לשוני עממי, מקומי ואקטואלי שיסודותיו  –רותית מסורת ספ

( תופס הדיון 7111) מול האח השותקבספרו של דן מירון . נעוצים בילדותו בתל אביב

 ל"הזמן הצועד והמוות המבוטנרחב, והמאמר המרכזי המוקדש לו " בשירת גורי מקום

נים התפרסם גם רי.  בשלהי  שנות השמוהוא, כידוע, אבן יסוד במחקר העכשווי בשירת גו

מיתיזציה: על אספקט אחד בקליטת מוטיב –בין מיתיזציה לדה" מחקרה של חיה שחם

 ות הארבעים ובראשית שנות החמישים"בשירה הצעירה בשנ של אלתרמןהחי  –המת 

                                                           
 בהרבה"שקד, גרשון  , 7114 לדרכה של "לקראת" בספרות העברית החדשה –עמוס בלי קו לוין,  .1111(, 1111

 , תשל"ד. אשנבים ובכניסות צדדיות" /  גל חדש בסיפורת העברית
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שחם ( בחנה חיה 0997הדים של ניגון )בספרה  ,(7111, 9 - 3 דפים למחקר בספרות)

ועמדה על האופן בו התמודד גורי עם  זיקתה של שירת גורי לשירת אלתרמןביסודיות את 

 פרסם ראובן שוהם את 0992 –ב  שירת אלתרמן ועל הדברים שחידש בהתמודדות זו.

בדיוקנו של הדובר השירי ב'פרחי אש' וב'עד עלות  עיון –בסימן כתונת הפסים המאמר "

( שהיה הראשון בסדרת מחקריו בשירת גורי שכנסו 314 - 111עמ'  ןשוהם, תש") "השחר

(.1119) ,בין הנודרים ובין הנדריםאח"כ בספרו   

לאורך התקופה יצר גורי במקביל בארבעה ז'אנרים שונים. הוא פרסם שבעה ספרי      

( ומחזור 7114) מראות גיחזי(, 7191) תנועה למגע(, 7191) רוחות שושנתשירה  

חשבון ( ו7115) מחברות אלול(, 7111) איומה (,  7114) דפים ממחזור נשרהשירים 

(, שהוא 7111) אותה ועוד רוצה( בתוכו התפרסם לראשונה קובץ השירים 7111)עובר 

הספר (, 7195) עסקת השוקולדלמעשה ספר העומד בפני עצמו.  שלושה ספרי פרוזה: 

ת עיתונאיות: (, שלושה ספרי רשימו7111) החקירה / סיפור רעואל(, 7117) המשוגע

( 7111) מי מכיר את יוסף ג'( 7191) דפים ירושלמיים( 7191) מול תא הזכוכית

.  ברשימה פני המרדו הים האחרון ,10 -המכה הוטרילוגיה של סרטים דוקומנטריים 

הסביר ( 74.1.19  על המשמר) "חותם אישי / שעטנז מקומי"שהוקדשה לאבא קובנר 

ו ואת הצורך לעסוק במקביל בכתיבה עיתונאית ובשירה גורי את ריבוי הז'אנרים ביצירת

 על אף שהללו נראות מנוגדות זו לזו את בדרך הבאה: 

אולי הביוגרפיה שלי, שנקלעה אל רצף דחוס וחופז של אירועים והתרחשויות שאינך יכול לעסוק בהם 

. הזועק אליךת כדי לא להחמיץ משהו אלא בהתנסות, כמעט מתנפלת של כל צורות הביטוי האפשריו

 ...זמני אסונות אינם נענים בנקל למיתר אחד. 

 

דברים המעידים על כך שגם בתקופה המרכזית ביצירתו, בה פנתה שירתו לנושאים      

בענייני הכלל אישיים ולגיבוש לשונו השירית הייחודית ראה גורי עצמו מחויב ומעורב 

ן עצמת האירועים לאפשרות לתת המודעות לפער בימצביע על כך ש.  גורי ובשאלות הזמן

להם ביטוי אמנותי הביאה אותו לחיי יצירה המבוססים על התנסות מתמדת באפשרויות 

 שונות. 
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הצורות והסוגים השונים בהם יצר גורי במהלך התקופה התפתחו לאורך שלושה צירים 

פרחי תמאטיים שהם שלושת נושאי התשתית של יצירתו כפי שהוצגו בשלושת מדורי 

-השירה האישית הכוללת את שירי האהבה, הילדות והמשפחה והשירה הארס  :אש

פואטית, שירת "המקום ההוא" ובה עיבוד מתמשך של המפגש הטראומטי עם ניצולי 

השואה באירופה שלאחר המלחמה ו"שירת המקום הזה" שהיא שירת המקום 

ההורים ואל  הארצישראלי ושירת חשבון הנפש של דורו. השירה האישית פנתה אל בית

(, המכיל קטעי 7117) בספר המשוגעחקר העבר המשפחתי. כך גם ביצירות הפרוזה 

פרוזה ושירים בשילוב של ריאליזם ופנטזיה ומתארים את הוויית הילדות והנעורים בארץ 

ר הפלמ"ח דרך דמות גיבורו ישראל המנדטורית. הספר הוא שיר הלל ושיר קינה על דו

חמדור "העברי החדש" בן דמותו של חיים בן דור49. הספר המשוגע היה חדשני מאד 

 בסגנונו ובמבנהו הפרגמנטרי והוא נחשב היום כספר שהקדים את זמנו.

 

 סיפור רעואל החקירה /החוויות האוטוביוגראפיות עומדות גם בתשתית ספרו      

(. הספר מעלה דמויות רבות של בני משפחה, הוריו סבו דודים ודודות ובכך מציג 7111)

יא במידה רבה את גיבורו לא רק כבן לדור החדש בארץ אלא גם כצאצא נושא מורשת )שה

( מציג עצמו הסופר כחברו הטוב 191של הספר )עמ'  "אחרית הדבר"בלתי ידועה לו(.  ב

הביא לדפוס את יומנו האישי של רעואל ואת הפרוטוקולים של רעואל גיבור היצירה, אשר 

של חקירתו, ומעמיד בכך חיץ בינו לבין גיבורו הבדוי. אולם, מאפייניו השונים של הגיבור 

 – 519עמ'  7113והאירועים המתוארים בספר דומים באופן ניכר לחייו של גורי )שקד, 

ובה וגם ארץ התפתחה לאורך שהיא גם אישה אה "את"(. שירת האהבה הרומנטית ל199

השנים והספרים לשירת אהבה ארוטית המופנית לאהובה מסוימת אחת, ומשקפת  מסכת 

פואטיים שביקשו -ארס ארוכה של חיים בצוותא.  במהלך אותן שנים כתב גורי שירים

השירי ואת אישיותו היוצרת, ורשימות רבות שעסקו במשוררים שונים  "אני"לאפיין את ה

                                                           
.  ללא ניקוד והדפיסם בגרסה מנוקדתונדפסו בו בספר המשוגע  כלל גורי את כל השירים שהופיעהשירים  בכרך ג' של 49 

 .  חלק בלתי נפרד מן הדיון בשירת גורי בספר המשוגע לראות שיש משמעות עריכה זו היא
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( ודנו במקומה של השירה "השירה והזמן"פואטיות )לעתים תחת הכותרת -ארס ובסוגיות

 בחיי היחיד והחברה.

 קבמרכז הפר חוויות המפגש עם פליטי השואה ואירופה שלאחר המלחמה שעמדו      

בתקופה הראשונה ליצירתו, הביאו לסיקור אינטנסיבי של משפט אייכמן  "עוף הנדודים"

(.  הספר משלב 7191) מול תא הזכוכיתכך בספר -ברשימות עיתונאיות שקובצו אחר

עדות, תיעוד ועיסוק בבעיות השעה עם כתיבה אישית ופיוטית, בנוסח המאפיין את כל 

בספר מזווית הראיה כפולה  רשימותיו העיתונאיות. ההתרחשות באולם המשפט תוארה

של בן הארץ המתאמץ להבין את הזוועה הנחשפת לעיניו ולהתמודד עם תחושת האשמה 

על כך שאיחר להגיע אל אחיו הרחוקים בגולה ושל הסופר המחפש דרך לבטא את שלא 

תורגם לשפות רבות, והיה לו  תפקיד מרכזי בעיצוב  מול תא הזכוכיתיתואר במלים. 

ברה הישראלית ביחסה לגולה ולשארית הפליטה בעקבות המשפט.  השינוי שחל בח

( המתארת שני ניצולים השבים לעירם 7195) עסקת השוקולדאחריו נכתבה הנובלה  

 והשני הוא  איש רוח שאינו יכול להשתחרר מזיכרונות העבר, הוא האחד לאחר המלחמה.

הנובלה מה שאבד. ה"מסתדר" המבקש בתחבולות ובאשליות לשוב לחיים ולהשיב את 

סימבוליסטי, בהקשרי זמן ומקום שאינם מוגדרים ובמעברים -כתובה בנוסח מודרניסטי

בלתי צפויים מעניין לעניין. היא משקפת את דרכו הרגישה והזהירה של גורי בהתמודדות 

בשנים עם השואה, ואת ההבנה שמי שלא חווה אותה אינו יכול לכתוב עליה באופן ישיר. 

היסטורית -מד גורי בראש הצוות שיצר את טרילוגיית הסרטים התיעודיתע 7114-7113

, שעקבה אחר סיפורה של הים האחרוןו פני המרד, המכה השמונים ואחתעל השואה 

יהדות הגולה החל בעליית הנאצים לשלטון ועד להשמדה, למרד, לבריחה ולהעפלה. 

ייחסו עו שירים שהתהופי7111 - 7191כמעט בכל ספרי השירה שנכתבו בשנים שבין 

ועד לשירים מורכבים כמו שושנת רוחות  ב "קוטי הקטנה"לשואה. החל ממחזור השירים 

רקויאם לחורף "שירי ( שהוקדש לצבייה לובטקין ומחזור 41, עמ' איומה) "אחרת"השיר 

(.  15 - 51 )עמ' הבא אחריבספרו  "7141  

שיקף את האירועים  "הזההמקום "שירת  הציר התמאטי השלישי של יצירתו      

מדור והתמורות שחלו במציאות הישראלית לאורך השנים. אל שירי מלחמת השחרור ב
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נוספו בספרים המאוחרים שירים המתייחסים פרחי אש ב "שירים מתוך ילקוט הצד"

למלחמות שבאו אחריה ולאירועים פוליטיים אחרים. מלחמת ששת הימים עומדת במרכז 

( ובספר הרשימות 7191) תנועה למגע( בספרו 17- 91' מ)ע "מהעולה דמו"שירי המדור 

( שתיאר את החיים בירושלים זמן קצר לפני מלחמת 7191) דפים ירושלמייםהעיתונאיות 

דפים ממחזור "ששת הימים ואחריה. מלחמת יום הכיפורים עמדה במרכז מחזור השירים 

נשר" שהתפרסם לראשונה בדבר השבוע בשנת 50.7114 יש הרואים גם במראות גיחזי 

תגובה למלחמת יום הכיפורים.  למעשה, הספר  7114 -ספר שיריו שהתפרסם אף הוא ב

   "בקשת מחילה", שיר הסיום חודשים אחדים לפני המלחמה 7113הוגש לדפוס ביולי 

)מראות גיחזי, עמ' 91( השיר היחיד בספר המתייחס למלחמת יום הכיפורים נוסף 

אחריה51. מראות גיחזי הוא הראשון בספרי השירה של גורי בו נחשפת הביוגרפיה 

ויתפתחו  מראות גיחזישקדם לספר המשוגע המשפחתית שלו, נושא שהועלה תחילה ב

בספרים שיבואו אחריהם.   ויורחבו  

אל חשבון הנפש של מחיר התקומה הלאומית נוספה בספרי השירה האחרונים של       

ר שפקד את החברה הישראלית לאחר מלחמת יום התקופה התמודדות עם המשב

הכיפורים ומאוחר יותר בעקבות מלחמת לבנון. אמנם גורי מקפיד להפריד בין פעילותו 

הציבורית וכתיבתו העיתונאית לבין שירתו אך הדי הזמן ניכרים בשיריו. אחת ממילות 

טענה עם ההמופיעה בהם בגלגולים שונים יחד  "חרטה"המפתח ביצירותיו היא המילה 

( 7111)איומה ( משה שמיר תיאר את הספר 55עמ'  "רעל"ש"צריך היה להיות אחרת",  )

כנע בין שבועה לחרטה, וציין כי השבועה הבאה לאחר החרטה, היא "על אפה ועל 

(. 133-133 7111המודע למחיר שבועתו. )שמיר, חמתה" משום שהיא שבועת היודע ו

                                                           
שהוקדש   ( התפרסם  בשלמותו  ללא ניקוד בגיליון דבר השבוע7114) מחזור השירים דפים מ"דפים ממחזור נשר"50 

ב' כלל גורי רק חלק משירי המחזור. בספר הכינוס של מסותיו  יםהשירלמלחמת יום הכיפורים. בחשבון עובר ובאסופת 
הפעם בשלמותו ומנוקד וציין שהוא כולל אותו בספר  ר נשר"דפים ממחזוכלל גורי גם את " עם השירה והזמןהספרותיות 

כלל שנית את המחזור השלם   השיריםמתוך הרגשה שהמחזור לא זכה בשעתו לתשומת הלב שהוא ראוי לה. בכרך ג' של 
"השירה העברית הגיעה בסיום תיאר את הגלגולים השונים של המחזור, ואמר כי  דן מירון כחלק ממכלול יצירתו השירית. 

 (. 751 – 754' מע, 1173מירון, 'מחזור נשר' לאחד מרגעיה הזכים ביותר" )שירי 
 

לא שם, סומן בכוכב והודפס באות שונה מזו שהודפסו בה כל הופיע השיר כשיר ל מראות גיחזיבמהדורה הראשונה של 51 

ולא הכתיר אותו בכוכב כמו את הוסיף גורי לשיר שם "בקשת מחילה"  השירים.  במהדורת 7113שירי הספר  שנכתבו עד יולי 
ות  בכך רי נימק את הצורך בשיר הנוסף שהוא שיר התנצלגו .7114אפריל  -שאר שירי בספר וציין את התאריך כתיבתו 

רי. בדיעבד הצטער על התוספת המאוחרת אשסבר כי בפרסום ספר שירה אישי  מאד בעת הזאת יש משהו משונה ואפילו וולג
  (.  7111ראובני, ראיון עם יותם משום שהייתה בסיס למה שנראה בעיניו פירושים רטרואקטיביים מסולפים של הספר כולו. )
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יצירת גורי בהתמודדות המתמדת עם הפער שבין שמיר מצביע על מאפיין מהותי של 

החזון למציאות, שהוא חשבון נפש נוקב המודע למחיר הכבד של מימוש החזון הציוני, 

מודעות אותה ניסח גורי באנדרסטייטמנט אופייני "הלך קשה מששיערנו וגם יותר יקר" 

תו של ( יחד עם אמונה בלתי מתפשרת בתקפו41 עמ'מחברות אלול  ",ארץ הקודש")

כשם  חשבון עוברהחזון. לא בכדי קרא גורי לאנתולוגיה המסכמת ארבעים שנות שירה 

. נשמעים כאן הדי המשפט הידוע של איומהב "קוצים"שהופיע במדור  "חשבון עובר"שירו 

האלוזיה לברנר משקפת . "ית קוצים. כל החשבון עוד לא נגמרברנר:  "ההוויה הייתה הווי

נימה של  השומרת על וחן גורי את המציאות הישראליתאת הפרספקטיבה ממנה ב

  (.115' עמ 1111אופטימיות בתוך כאבי החיים ופצעיהם. )גוברין, 

ן ַרב"   שושנת רוחותב       ה ִלְפנֵי ְזמָּ דימה עצמו הדובר ל"ׁשֹוֵמר חֹומֹות ֶׁשל ִעיר / ֲאֶׁשר גָּוְעָּ

ומגן על העדה שראשיתו כבר ( דימוי הדובר השירי לשומר הניצב על החומה 11)עמ' 

(עבר בשירו  791עמ' , 1111בנבואות ישעיהו וחודש בשירי העלייה השלישית )ויסברוד, 

של גורי תמורה משמעותית. העיר עליה מגן השומר היא עיר שגוועה, לפיכך נתפס 

הדובר-השומר כדון קישוט במאמץ הרואי חסר תכלית להגן על חברה שכבר חרבה ועל 

ערכים שעבר זמנם52.  נקודת התצפית של דובר שירי ששליחותו איבדה את טעמה או של 

( שאינו צופה לעתיד אלא פניו ונאמנותו הם אל "של )גיחזי, יונה, "ירמיהו ליגה דנביא כו

העבר האבוד עלתה ברבים משירי גורי שנכתבו לאורך התקופה.  הביקורת פירשה את 

גורי כתוצאה  תיו המאוחרות שלהפיחות שחל במעמדו של הדובר השירי ביצירו

וכתוצאה מהשינוי במעמדם של בני דור המאבק  "דור המדינה"מהשפעתם של משוררי 

לעצמאות לנוכח התמורות הפוליטיות והחברתיות בארץ.  אבל בשנות השמונים 

המאוחרות העמיד גורי דיוקן חדש של דובר שירי המתבונן בחייו ובזמנו מתוך "תצפית 

תצפית שהעניקה לשיריו עומק ובשלות יחידים במינם, וחוללה בה  מאוחרת", נקודת

( 7111תמורה ההולכת ונמשכת עד ימינו אלה. )הירשפלד,   

מה שפרסם גורי בגיליון החגיגי דוגמה מעניינת לנקודת תצפית חדשה זו נמצא ברשי    

.  (7111יוני  –, מאי 1)כרך ס"ב, גיליון  ארבעים שנות המדינהלרגל  שיצא מאזניים של

                                                           
 (144- 143 1119, והםש, 714 - 713 'מע 1113פגיס, ראה  52 
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שיר והיא  מעין  ,כתובה בגוף ראשון רבים "אמרו הזקנים היושבים פתח השער"הרשימה 

הזקנים היושבים פתח השער. בני דורו של גורי שהם נאום הגנה אותו נושאים בפרוזה 

במקרא היו הזקנים היושבים בשער חכמי העיר ושופטיה האחראים להנחלת המורשת 

של גורי הזקנים אינם מופיעים כשופטים אלא לדור.  ברשימתו ערכית של החברה מדור ה

 .אך משתמע ממנו כתב הגנה כנאשמים, והנאום אותו הם נושאים הוא נאום קטרוג

המבקשת להצדיק את  רונית: "לא אשמנו כי ארכו ימינו"בהצטדקות אי יםפותח הזקנים

רים נתנו להם אשמת הישארותם בחיים של בני הדור ששרדו את המלחמה מפני ש"אח

תחתם את השנים הנוספות". זמנם של בני הדור מתואר ביצירה כזמן בו התערערו 

יסודות המוסר והערכים האנושיים. זמן שבו "צדיקים נעזבו וזרעם מבקש לחם", זמן של 

זמן של אשליות ו "רצח המוני שבו "דמיונם של הרוצחים עלה על דמיונם של הנרצחים

הזקנים את עצמם כ"עדי המלך" משמע שותפים לחטא וחלשים. בנאומם מציגים 

המבקשים בעזרת הודאתם להקל בעונשם. הם מוצגים כמי שטעו בכל הערכותיהם: הם 

 היו "מופתעים מאד" ,"מחטיאים את כל הניחושים" והיו חכמים "בבוא המאוחר מדי".  

       

ת של הומור הזקנים בשער מתייחסים אל עצמם באירוניה ובמידה לא מבוטל     

אבסורדי, הם מציינים את אלה ש"מייעצים לנו לשתוק שאם לא כן ידברו הם במקומנו", 

ומכנים עצמם  "מתושלחים המחברים את הזמנים" הממתינים עד בוש למי שאינם 

מתקשרים אליהם כדי לשמוע את דבריהם "שלא יסולאו בפז".  אך מבעד לאירוניה נמצא 

את הדברים:  "רק היופי לא אבד, לא האמיתות ולא בלב הרשימה משפט אחר המהפך 

טרוג, לאשמה להתנצלות ולחרדה לירושה שאין עליה מוות." מעבר לקהגיבורים. היו 

הסבור כי שושנת רוחות במסתתר ביטחון ואפילו גאווה.  בניגוד לדובר הנבוך והמהסס 

הזקנים כי "היופי לא הוא שומר על עיר שגוועה וערכים שעברו מן העולם יודעים הדוברים 

ניהם היא ירושה "שאין הם מורישים לבוכי שהירושה  אבד, לא האמיתות ולא הגיבורים"

ערכי אמת נצחיים. הרשימה מסתיימת במלים "אמרו הזקנים" המבוססת על  עליה מוות"

ניסוח שמהדהד בו קולן של תבניות מקראיות כגון "כה אמר אדוני" או "נאום אדוני" 

שלונותיהם יעל דרך הניגוד והפרדוכס תוך הצגת חולשותיהם וכ ברי נבואה.בסיומם של ד
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ו של כוח .של בני הדור מאשר גורי מחדש את תפקיד הדובר השירי כ"צופה לבית ישראל"

 המודגשים  ,והזיכרוןהניסיון  הדובר אינו בהיותו בעל חזון או גואל העם, כוחו הוא כוח

., המופיעים לאורך הרשימהזכרנו"החזרה על הפעלים "ראינו" " באמצעות  

לאחריותו כמנחיל  הזוכר והמודע הרואה,  תצפית של הדובר הזקןהנקודת            

  חשבון עוברה נכתבים שיריו המאוחרים של גורי. היא נקודת התצפית ממנ המורשת

ורי הוקדש לרעייתו ולשלוש בנותיו,  יצירת גזית בספר הכינוס שחתם את התקופה המרכ

 ( נוספו להקדשה גם הנכדים: "למי שבא מהן בעודי /7114) הבא אחרי שאחריו ספרב

 ולמי שיבוא אחרי כלותי" ואפשר לראות גם בנוסח הקדשה זה סימן לתקופה חדשה.

  

 

(0205( עד אף שרציתי עוד קצת עוד )0999מהבא אחרי )ג. "אני הוא הבא אחרי":   

 

יָּה. הבא אחרי של הספר  שיר הסיום "הבא אחרי"       ִאיׁש ֶׁשהָּ ר ֵאינֶנִי הָּ פותח בשורה "ְכבָּ

א ַאֲחַרי" )עמ'  אריאל הירשפלד כי טוען  (. ברשימת ביקורת  על הספר14ֲאנִי הּוא ַהבָּ

טועים המפרשים את השיר כשיר תלונה של הדובר בן השבעים הקובל על כך שאיננו עוד 

שצמח והתעצם עד  "פנימי אנישל "מטמורפוזה וצמיחה  מתאר השירעתו, מי שהיה. לד

רב רגש וכוח הבוחן את  זה הוא אנישירי חדש  "אני" הקודם פינה לו את מקומו. "אני"שה

היו  5117 -ל  7114השנים שבין  ואכן, ,(7111)הירשפלד,  מנקודת תצפית חדשה העולם

והעמידה  ,שנים של פעילות יצירתית רחבה וענפה בה הגיעה שירת גורי להישגים גדולים

נים לשיאיה הגדולים ביותר.  במקביל, התבסס בשמבקרים רבים ספרים הנחשבים בעיני 

ומשמיע  המרבה להתבטא בענייני השעה, שבט"קן האלה מעמדו הציבורי של גורי כ"ז

מעל במות שונות את דעותיו בזכות התרבות הישראלית החילונית הצומחת מנופי הארץ, 

פה העברית.  את עמדותיו הוא משמיע מתוך אירוניה מעברה הרחוק והקרוב ומן הש

עצמית של מי שיודע שהוא שייך ל'תרפפ"ו', אך גם מתוך הבינה והניסיון של הזקן היושב 

בשער העיר, הכואב את שינוי פניה של החברה הישראלית, מצביע על הצורך למצוא 
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בשנים . ינהפשרה הוגנת עם הפלשתינאים ועם זאת מאמין בחוסנה ובעתידה של המד

האחרונות מקיים גורי מפגשים תכופים ויחידים במינם עם הקהל, בהם הוא קורא שירה 

 משלו ומשל אחרים ודן בדרכים שונות בקשרי השירה והזמן.  

 

אסופה בת שני כרכים בה כינס גורי את רוב שיריו.  השיריםפרסם גורי את  7111-ב      

ובו שירים מוקדמים שלא נדפסו או ים ראשונים שירבכרך הראשון כלל גורי גם את הקובץ 

( שלא 7115-7111) תצפית מאוחרתלא כונסו בעבר בספריו, ובכרך השני כלל את שירי 

ספרי שירה שלושה פרסם גורי עוד  השיריםהופיעו קודם כספר נפרד. אחרי אסופת 

המאוחרים שיריו (. 1175)אף שרציתי עוד קצת עוד ו (1111) עיבל(, 1111) מאוחרים

מתבוננים בעבר במבט מסכם האוצר זיכרונות של אישים, אירועים ואזכורים ספרותיים, 

שמצטרפים לכלל ביוגרפיה אישית ותמונה של תקופה. יש בהם חשבון נוקב של מחיר 

הגשמת החזון הציוני, הכרוך בסבלם של היהודים והערבים עם אישורו מחדש מתוך 

הוויה הישראלית מאוחרת בהתבוננות הה חייבת חיים.ראייה מפוכחת, רווית הומור ומ

יצירה שירית ארוכה,  "עיבל".  בספר שלושה חלקים, הראשון עיבל עומדת במרכז ספרו

שירים )כמניין שנותיו של גורי בשנת כתיבתה( העוסקת בהערכת המפעל  19המכילה 

בין רגשות הציוני תוך הצגת הקרע הטרגי בין תחושות ההשתייכות  וההזדהות עמו ל

ים בהגשמתו. בשני החלקים הבושה והחרטה לנוכח מחיר הדמים וההשחתה הכרוכ

אישיים הנושאים החוזר גורי למחוזות ילדותו ואל  "נוספים ואחרים"ו "מול הים"האחרים 

 המאפיינים את שירתו הבוגרת. 

 

התפרסמו  1111 -במהלך שנות האלפיים פנה גורי גם לכינוס יצירותיו בפרוזה.  ב         

. גורי כינס בהם רשימות דפים מאוטוביוגרפיה ספרותית / עם השירה והזמןשני כרכי 

 7155פואטיות, ראיונות עם סופרים, הרצאות ומסות שנכתבו בין השנים ) -אוטוביוגרפיות

מן ובהתפתחות זהותו השירית במתח שבין האישי ( הדנים ביחסי השירה והז1111 –
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שנת אסופת ספריו בפרוזה, וב בשורות ארוכותהופיעו שני כרכי  1174ללאומי. בשנת  

אסופת מאמריו ורשימותיו העיתונאיות.חותם הזיכרון התפרסמו שני כרכי  1175  

 

  בכרך  , אסופת שיריו המקובצים.השיריםהתפרסם הכרך השלישי של  1177 -ב         

בצד יצירות מוקדמות שלא כונסו בספר. בהם  עיבל ו מאוחרים את שיריכינס גורי זה 

פרוזה ה התפרסמו בעבר בספריש( ושירים 7114)דפים ממחזור נשר שירי המחזור 

, רשימות מבית היין( , "כמו שירים משנות הארבעים"הכותרת  )תחת הספר המשוגע

בנוסף, כינס גורי בכרך זה לראשונה את  .10 -המכה הומן הסרט  מול תא הזכוכית

ם את הספר שני מחזורי שירה מתוך הפזמונים ושירי הזמר שכתב  כאיש פלמ"ח. חותמי

שלא  "שאדם רואה צורך לומר דברים :כוללים דבריםכדבריו אשר  "דפים מספר הצוואות"

נפלאותיה של ... מן האישי והנסתר ביותר, עד נוראותיה ו הספיק ולא העז לאמרם עד עת

  . (1עמ'  1177 השיריםהתקופה שבה חייתי" )
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:  השירים הראשוניםפרק שלישי  

 

 חומרי הארכיון של השירים הראשונים .א

החומרים עליהם מתבסס פרק זה של המחקר הם שיריו הראשונים של גורי, טיוטות      

הלאומי ובנוסף שירים שירים וחלקי שירים מתוך כתבי יד שבארכיונו בבית הספרים 

)פירוט חומרי פרחי אש שהופיעו בעיתונים ובכתבי עת או בקבצים שונים ולא נכללו ב

שנות הכתיבה הראשונות של גורי היו גם . סטים השונים בנספח למחקר(הארכיון והטק

שנות שירותו בפלמ"ח והתנאים לא תנאים בהם נכתבו השירים ניכרים בכתבי היד,  מהם 

פים שנתלשו ממחברת  ואחרים במחברות דקות נטולות כריכה. השירים כתובים על ד

מוקדם ומאוחר.  שתאריך כתיבתם ידוע אינם רבים, וקשה לסדר את המחברות ברצף של

 חברות יש אופי ברור של שיר פתיחההמאחת מן הפתיחה בכל  יחד עם זאת, לשיר

ואפשר לראות כבר בקובצי השירים הראשונים מגמה של עריכה תמאטית המאפיינת את 

של גורי. רבים מן השירים הם תגובה מידית לאירועים אקטואליים אישיים או שיריו ספרי 

ציבוריים, והם מתארים התנסויות שונות של דובר שירי הזהה במידה רבה למחבר.  רוב 

מקרים רבים רצפים שיריים ללא חלוקה לבתים, יש השירים כתובים  בתנופה אחת, ב

מעט מחיקות ותיקונים ואין כמעט עיבודים שונים של שיר בודד.  מן הראוי לציין שהארכיון 

( 1' מעכרך א' )שירים נמצא עדיין בשלבי העברה וארגון וחלקים ממנו חסויים. בהקדמה ל

ות כתבי היד משנות כתיבתו מספר גורי כי גילה לאחר מות אביו אוסף גדול המכיל עשר

הראשונות אותם ליקט אביו וסידר בקפדנות.  ניתן לשער שנמצאים בכתבי יד אלה שירי 

ילדות ונעורים נוספים רבים, שעשויים בבוא העת להרחיב את המחקר בשירתו 

  המוקדמת.

פרחי מבט כולל בשירים הראשונים מראה שהמגוון התמאטי שלהם  רחב  מזה של        

והם כוללים  את כל הנושאים האופייניים לשירה העברית בת הזמן. נושא מרכזי אש 
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בשירים הוא המרחב הארצישראלי,  גורי כתב בשיריו הראשונים על תל אביב ועל יפו, על 

ירושלים שהיא  מרחב משמעותי  והמדבר, העיר התחתית בחיפה, על הכפר והקיבוץ

ופה מתגלה גם בשירים ה"סוציאליסטיים", בשירתו המאוחרת אינה נוכחת בהם. רוח התק

שירים על מחוסרי העבודה ועל דמויות שונות של "חלכאים ונדכאים", ביניהם לדוגמא שיר 

רים של ישראל'ס  ומזדהה עם כאבה. שי "העזובה" תאפרקסי בו ניצב הדובר לנוכח תמונ

שירות ומתארים את החיים בצל המנדט הבריטי, ה אחרים משקפים את המצב הלאומי

בפלמ"ח והתמודדויות ראשונות עם השכול והאבל על הנופלים בקרב. שירים רבים הם על 

פואטיים.-נושאיה האוניברסאליים של השירה: ילדות, בדידות, אהבה ושירים ארס  

פן דומה לזה השירים הראשונים משקפים את יסודות עולמו הרוחני של גורי באו             

(. הם נובעים מתוך 45 -1ע'  השירים) אשית משוערת והלאה"בו תיאר אותם במסתו "ר

זיקה ישירה לנוף הארצישראלי, מן החינוך במסגרות החינוכיות השונות של תנועת 

הפועלים על היבטיו הלאומיים והסוציאליסטיים ומן הספרות שקרא בבית הספר ומחוצה 

לו.  פרק זה מבקש להציג את שיריו )וטיוטות שיריו( הראשונים של גורי שרובם אינם 

לקוראים ולבחון את האופן בו הם מאפשרים הבנה חדשה של עולמו השירי  מוכרים

 ויצירותיו.

 

על המתח בין האישי ללאומי בשירים המוקדמים  -ב. "אופק היחיד" ו"אופק הרבים"   

האני הלירי הרומנטי שפותח ע"י ביאליק בשירתו המוקדמת ובזכותו קנתה לה              

ית המאה העשרים, הוא אני שירי שיש בו שלושה שירתו את מקומה המרכזי בראש

מרכיבים אישי, לאומי ופיוטי.  אני שירי זה מכיל במהותו קונפליקט בין עולמו הפרטי של 

היוצר הבודד לבין היותו "הצופה לבית ישראל", המבטא בשירתו את החוויה הקולקטיבית 

ואת המחויבות לאתוס הציוני53 קונפליקט עמו התמודדו כמעט כל היוצרים העבריים איש 

איש בדרכו. התנודות בין ה"אישי", ל"לאומי" תלויות באישיותו של כל יוצר ובנסיבות חייו, 

                                                           
,  95 – 51, עמ' 7119, צמח, עדי, 73 – 3תשכ"ד, עמ'  על הקונפליקט בין האישי ללאומי בשירת ביאליק  ראה:  סדן, דב. 53

 .11 – 11ן, דן, תשמ"ו, עמ' מירו
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אך לא פחות מכך הן קשורות באירועים ההיסטוריים ובהשפעתם על החוויה הקולקטיבית 

של הדור הספרותי אליו הוא משתייך54. כך ,למשל, משוררי דור ראשית המאה העשרים 

שמעוני ואחרים(, שהחלו את דרכם הספרותית  הם שניאור, שטיינברג, פיכמן,)ביני

בנדודים בערים הגדולות בתקופה שקטה יחסית, כתבו שירה רומנטית, מופנמת 

ואינטימית. בעקבות מלחמת העולם הראשונה, המהפכה ברוסיה ומעבר המרכז הספרותי 

ייחסה באופן ישיר למציאות לארץ ישראל חלו תמורות משמעותיות בכתיבתם. שירתם הת

( 114-514' מ, ע1111הארצישראלית והפכה ללאומית וציונית. )אזני   

השירה העברית במחצית הראשונה של המאה העשרים העמידה מודלים שונים            

לאומי. ראשיתם במודל הביאליקאי המבוסס על קרע טרגי  -להתמודדות עם סוגיית האישי

המתאר את  "ספיח"בין היחיד לציבור, כפי שהוא מתבטא, למשל, בחלום השיירות שב

לפלאי שמעבר לאבי הנחל. אפשרות המשורר נגרר על כורחו עם השיירה בעוד לבו 

אחרת הסתמנה בשירתם האכספרסיוניסטית של משוררים כלמדן, אצ"ג וש' שלום 

שסיפורם האישי משקף את הנסיבות ההיסטוריות והפוליטיות שהשפיעו עליו, והבנת 

משמעות הסיפור הופכת את המשורר לשליח ציבור, נביא מוכיח או שומר במגדל.55 

ליוצר למצוא פתרון תמאטי למתיחות שבין עולמו הייחודי לבין תפקידים המאפשרים 

תפקידו כחבר הקבוצה המזדהה עם מטרותיה. דרך נוספת היא דרכו של אלתרמן, 

שהעמיד עולם אישי )אם כי  כוכבים בחוץששירתו קיימה במקביל שני ערוצים נפרדים: 

הטור השביעי ו רגעיםב לא ביוגראפי( אזוטרי ונבדל מהוויית הרבים, ושירתו האקטואלית

  שהתייחסה באופן שוטף לנושאים ציבוריים ולבעיות השעה.

      בספרות בני דור בארץ  הדור "שיצא אל חייו, והנה אין הם שלו" 56, כהגדרתו         

הקונפליקט בין האישי ללאומי חריף במיוחד.  בני הדור היו בנים  היהשל משה שמיר, 

לדור המייסדים אנשי העלייה השנייה והשלישית, שחונכו על ברכי התרבות העברית 

                                                           
"דור ספרותי'"כהגדרתו של דן מירון: קבוצת אינטליגנציה פעילה גם מבחינה חברתית וגם מבחינה אמנותית, שיש לה בסיס   54 

 (757-775 7111גילאי משותף וחוויה היסטורית משותפת. )מירון 

העשרים שהשתית בספרו על ש' שלום מצביע אבידב ליפסקר על השיר "השומר'" כדוגמה למהלך בשירת ש' שלום בשנות   55 

את היסודות הלאומיים שאפיינו את שירת העלייה השלישית על בסיס המצע הלירי שאפיין את שיריו המוקדמים )ליפסקר, 
 (.44 – 31, עמ' 7111

במלאת חמישים שנה  ילקוט הרעיםבמסה "פחד יצחק", שנכתבה לרגל הופעת המהדורה המקובצת של כתב העת   56 

 . 1, עמ' 7111 הרעיםספר ילקוט להופעתו. 
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המתחדשת בארץ ישראל ברוח האידיאלים החלוציים של דור האבות. רובם למדו 

השיתוף הסוציאליסטי במסגרות חינוך של תנועת הפועלים, שהעמידו במרכזן את רעיונות 

וההשתייכות לקבוצה. עלומיהם עברו בין מלה"ע השנייה למלחמת השחרור, אירועים 

היסטוריים כבירים שהטילו עליהם את עול מימוש המאבק לעצמאות. המתיחות בין 

ההזדהות הרעיונית, תחושת המחויבות והנכונות להתגייס למאבק הלאומי לבין עולמו של 

היחיד וצרכיו האישיים הייתה חוויתם הדורית המרכזית )הולצמן 1119, עמ' 334(57 .  

דוגמה להתמודדות זו נמצא בסיפוריו של ס' יזהר ובגיבורו "יפה הנפש" אותו תיאר דוד 

כנעני כמי שפוסע "בשיירה ובצידה" )כנעני, 7155  עמ' 14- 735(58, משמע שייך לחבורה  

הפרטי. אך גם רחוק ממנה, שקוע בעולמו   

גורי כמו נועד לשיר את שירת הרבים, שכן הביוגרפיה שלו מכילה את כל מרכיבי          

דמות "הצבר המיתולוגי": יפי תוארו, בית הוריו האידיאליסטי, החינוך במסגרות זרם 

, השירות בפלמ"ח והלחימה בנגב. לאורך השנים הוא נחשב  "כדורי"העובדים, הקיבוץ ו

גה המובהק. בשיריו, מסותיו ובראיונות הרבים שקיים לדוברה של חבורת הפלמ"ח ומייצ

לאורך השנים נאבק גורי נגד תדמיתו הציבורית כמשורר הפלמ"ח ודוברו של הקולקטיב, 

על אף שמעולם לא התכחש לזיקתו העמוקה לפלמ"ח. לעתים מתוך התגוננות המסבירה 

מדוע שירת הרבים הייתה הכרחית לזמנה59  או בניסיון להתנתק מהוויית היחד ולהיטמע 

בהוויית הניכר60, עם צאת ספרו עיבל הצהיר שהגיע שוב זמנה של שירת הרבים61.  

הצביע גורי על כך שהתנודות בין שירת היחיד לשירת  במסה "שירה וזמן במצב הישראלי"

האומה הן ממהותה של השירה העברית, וגם משוררים אינדיבידואליסטים כפנחס שדה 

                                                           
, 113 – 711, 7111 אניטה, תשנ"ז, שפירא,  דיוקן –הצבר על מאפייניו הדוריים של בני דור בארץ ראה: אלמוג, עוז    57 

 .11 – 74, 7113שקד, גרשון, 
ר המעלה דוגמה לעצמת הקונפליקט בין המחויבות לקולקטיב וקבלת ערכיו אפשר למצוא בסיפור "דרך גשומה" של ס' יזה   58 

את סיפור חייו ומותו של יחיעם וייץ. לפי פרשנותו של אבי מעפיל רואה המספר ביצירה )בן דמותו של ס' יזהר( את מותו של 
יחיעם בליל הגשרים לא כמקרה אלא כמסקנה הכרחית מן המבוי הסתום אליו נקלע בגלל חוסר היכולת ליישב את הקונפליקט 

(.  בפרקי הסיום של המסה "תמונה קבוצתית עם 717 - 711עמ'  1111שיות.  )מעפיל, בין המחויבות לכלל לבחירותיו האי
בני דורי" שכותרתם 'בשיירה ומחוצה לה' מתייחס גורי ל"שיירה של חצות" של יזהר ולגורלו של יחיעם וייץ כמשקפים 

 (.  731 - 734עמ'  1111קונפליקט דורי זה. )גורי, 
נות הרבים שהעניק גורי לאורך השנים שאינו מתייחס לנושא זה. בכולם הוא שב וטוען לקיום אין כמעט ראיון מבין הראיו  59 

מקביל של "אופק היחיד" מול "אופק הרבים", ומצביע על כך שבמקרים רבים הביקורת התעלמה משיריו האישיים, על אף 
כספי,  34 -71, עמ' 1113, לם, אמירה,  17.5.95 הארץ . ראה: איתן רחל  פרחי אששהיה להם חלק מרכזי ביצירתו כבר ב

 .(155 – 151 -עמ'  1111זהבה, 

 (.17 – 13עמ'  שושנת רוחותכגון בשירו "אותו ערב במאביון"   60 

 .14.4.11בתכנית הרדיו 'ספרים רבותי ספרים'  עיבל גרוס שנערך לרגל פרסום –בראיון עם ציפי גון   61 
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גורי  .(44 - 11 , כרך א' עמ'עם השירה והזמן) שירים לאומיים נתן זך כתבו בשעתםאו 

של יזהר דברים  "שיירה של חצות"המובהק,  ב סטמביא מדברי יזהר, האינדיבידואלי

המסבירים את הכרחיות ההליכה בשיירה: "איך יוצאים לקרב אנשים אלמונים, מתנשמים 

תחת עקת נשקם ועושים דרכם, משתדלים לא לצאת דופן", והוא מפרשם:  "כי מי שיוצא 

דופן הוא כאן לא החריג המיוחד והשונה שאנו מברכים עליו ועל ייחודו, אלא מי שנוטש 

 את ההליכה לקרב ועורק מלמלא את המשימה בלילה הזה, להיות עם כולם".62  

דרכו הספרותית של גורי החלה בתקופה שבה "אי אפשר היה שלא ללכת", ואכן             

. 7141  -ושירת בו עד פירוקו ב  7147הוא התגייס לפלמ"ח עם ראשוני המתנדבים בקיץ 

צבאית למחצה בה השתתף  שנות הכתיבה הראשונות עברו עליו במסגרת צבאית או

במשימות שונות: עבודה בקיבוץ, אימונים ומסעות, קורסי המפקדים )היה מ"מ של פלוגה 

רים תכופים א' ביגור( ומבצעים קרביים. השירות התנהל בתנאים פיזיים קשים, מעב

ממקום למקום ואווירת יחד צפופה. אורח חיים זה מקשה מאד על האדם היוצר הזקוק 

לבדידות ולפנאי.63 השירים הראשונים, שנכתבו בנסיבות ייחודיות אלה, פותחים צוהר 

לאופן בו התמודד גורי עם הקונפליקט )האישי והדורי( בין החיים בהוויה מגויסת ועול 

 המשימה הלאומית לבין הצורך של המשורר לבצר את פרטיותו ולהגן עליה.

  

המסע כחוויית תשתית בשירים הראשונים -"שירים מתוך ילקוט הצד"     ג. 

הבולטים ביותר של בני דור בארץ, הזיקה למרחב הארצישראלי היא מסימני ההיכר        

ספרותם משקפת את המקום המרכזי שתופס הנוף הארצישראלי בעיצוב זהותם ו

(. דוגמה לכך אפשר 17' מט  עובהזדהותם עם האידיאולוגיה הציונית. )גוברין, תשנ"

( המגדיר את יזהר 71.1.44, 7141דור לס' יזהר )בן דור, -למצוא במכתבו של חיים בן

כמבטא הנאמן של דורו, לדבריו יזהר כותב "אמת שהיא 'צברית' ... היא צמחה בין 

                                                           
ובשירה" סמינר שנערך במלאת חמישים שנה לפלמ"ח, המרכז לתולדות כוח המגן ע"ש מתוך "דור הפלמ"ח בספרות   62 

 .11עמ'  7114גלילי והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאים ליד אונ' תל אביב, הוצאת תג, ת"א 

. 93' עמ' יא גזית, פרחי אשעל הקושי לכתוב שירה "בתנאי חיים העוינים יצירה אומנותית"  ראה אברהם הוס במאמר על   63 

ועד שהחל את לימודיו  71גורי מספר כי בכל שנות שירותו בפלמ"ח לא היה לו "חדר משלו או פינה משלו" וכי מאז גיל 
 (733, עמ' 1111( חי יומם ולילה בין עוד אנשים. גורי 11באוניברסיטה )בגיל 
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פרדסים וחולות, בחמסינים ובשדות העמק. היא ארצישראלית". עבור בני "דור בארץ" 

הארץ היא ה"מקום הקטן"64, הם חווים אותה מתוך מגע ממשי ויומיומי עם המקום בו 

 נולדו ועליו גדלו וקשר בלתי אמצעי זה מבסס את אחיזתם הרגשית במולדת. 

מצאות  שתי מחברות דקות שכותרתן "שירים מתוך ילקוט הצד" בארכיון גורי נ           

פרחי ( ככותרת הפרק השלישי של 7143)( ו"מחרוזת שירים מתוך ילקוט הצד" 7147)

.  ילקוט הצד היה אחד מסימני ההיכר של בני דור בארץ סמל לטיולים ולמסעות שמאז אש

ימי העלייה הראשונה היו חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים בבית הספר בארץ65. במסע 

ל המטיילים אל הנוף, החי והצומח וגם אל ההיסטוריה והספרות ש-נחשפו התלמידים

המקום. מטרתו הייתה חינוך ל"אהבת הארץ" וחיזוק האחיזה במולדת.66 המסעות בעיקר 

הליליים תפסו חלק מרכזי בתכנית  האימונים של הפלמ"ח, מפני ששלבו בתוכם 

התמצאות בשטח, התמודדות עם תנאים פיזיים קשים ועמידה מול סכנה. הם תרמו 

ד לחבורה ובין האנשים לנוף לגיבוש הזהות קולקטיבית בבניית הקשר בין היחי

ומשמעויותיו ההיסטוריות  והאידיאולוגיות. כפי שיראה הדיון בשיריו הראשונים של גורי 

חוויית המקום שלו כוללת מראשיתה קשר עמוק לנוף הממשי במשולב עם הקשריו 

  המיתיים, ההיסטוריים והלאומיים.

      שירו הראשון בדפוס של גורי היה "מסע יום" )פרחי אש עמ' 51(67,  שיר "יחד"     

מובהק המתאר מסע מגובש של קבוצת נערים בדרך העולה לירושלים, מסע שהוא בעת 

ובעונה אחת מסע ממשי של חבורה ארצישראלית וגם מעין המשך למסעות עולי הרגל 

(  השיר פותח את המדור "שירים מתוך ילקוט 57 - 51 'מע 1711הקדמונים. )שקד, ג' 

.  במשך  השנים כתב גורי שירי מסע רבים ומגוונים על פרחי אש האחרון במדוריהצד" 

                                                           
 .44 – 1 'מע 4,אלפיים, "על המקום"של גורביץ וארן גדרתם כה 64 

הצעיר בתל  נוצר ע"י חבורת צעירים שפעלה יחד בקן השומר.  ילקוט הרעיםהמכונן של בני דור בארץ נקרא  כתב העת  65 

, הן הציגו את קווי 7149 – 7143העת הופיעו בין השנים טנאי. ארבע החוברות של כתב אביב. עורכיו היו משה שמיר ושלמה 
אנתולוגיה של כזבים מהווי הפלמ"ח  – ילקוט הכזביםההיכר האידיאולוגיים של "דור בארץ" בשירה, סיפור וציור. מוכר גם 

מתוך בעריכת דן בן אמוץ וחיים חפר.  לאחת מחוברות עלון הפלמ"ח צורפה חוברת של "שירים ופיזמונות" וגם היא נקראה 
 .ילקוט הצד

 

עמ'  7111.  אלמוג, עוז 777, עמ' 1111ל הילקוט והמסע כסמל להווי והסגנון המאפיינים את בני דור בארץ ראה גוברין, ע 66 

151 - 111. 
 ן אחרת.אשונות של הספרים, אלא אם כן צויכל הציטטות מספרי השירה של גורי במחקר הן ע"פ המהדורות הר  67 
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מסעות ממשיים או דמיוניים, בארץ ובניכר ביבשה ובים. תיאורי הדובר השירי כהלך, 

הפותח במילה מפרחי אש צליין, תייר או שליח לארצות ניכר מופיעים ביצירתו לארכה, 

כמסע שירי מתמשך. משה שמיר כינה את גורי  הכתובה כולהעיבל "נלכה" ועד לפואמה 

(  בהקדמה 331' מע 7111אחד מיוצרי ז'אנר "שירי המסע בארץ תלאובות".)שמיר, 

הגדיר גורי את האופן בו התפתחה שירתו במלים: "כל התחנות שבדרך.  השיריםלאסופת 

(.      71עמ' , 1111גורי, כל מסעות ההשתנות" )  

 

פרחי אש על מרכזיותו של  יסוד הנדודים או התנועה במרחב בהביקורת כבר עמדה       

חושים בנדודיו בתוך -קוחובשירת גורי כולה.  הלקין הגדיר את שירתו כשירה של "צליין פ

(.  דן מירון 1' מלם וצליליו וריחותיו שהם כאילו עיקר הנפש" )הלקין, תשי"ב עמראות הע

של גורי: תנועת הדובר השירי במרחב  כתשתית הנפשית  הצביע על "סינדרום ההליכה"

(, וראובן שוהם הציגו כגיבור רומנסי 134 - 711' מע 7111)מירון, פרחי אש היסודית ב

 (. "סינדרום ההליכה"13 - 45' מע 1119במסע הרפתקני שיביאו למימוש ייעודו )שוהם, 

ירי כשהוא משוטט של גורי מופיע כבר בשיריו הראשונים בהם מתואר הדובר הש

כפי שיראה המשכו ח מצעדו( במרחבי הארץ הפתוחים.  ברחובות עירוניים או צועד )וגם נ

של הדיון להבחנה בין שירי המרחב הפתוח לשירי המרחב העירוני יש השלכות על עיצוב 

 דמותו של הדובר, על יחסי יחיד וחבורה  ועל עיצוב דמות האישה האהובה.

       

בין השירים המוקדמים יש קבוצה של שירים שרקעה הוא מסעות הפלמ"ח ופעולותיו 

הליליות.68  הסיטואציה הלירית בכולם היא אחת: חבורת גברים, כנראה לוחמים, פרושה 

רים כתובים מנקודת תצפית של במרחב מדברי ללינת לילה או פוסעת במסע לילי. השי

מתארים את היציאה לדרך ישן תחת כיפת השמים וחש בקרבתו לאדמה. הם אינם איש 

דוגמה  ולא את נקודת הסיום אלא את הרגעים שבין קשיי היום שעבר לאימת המחר. 

                                                           
שורות מתוך ילקוט הצד"," איה ביתי", "אכן עייפתי מחזות  75(:'"לקוט הצד" "ביניהם שירים שלא פורסמו )ראה הנספח  68 

-71עמ'  פרחי אש(, "ירח בהרים", 13א' עמ'  השירים שירים ראשוניםבסוד היופי'" ושירים שפורסמו : "בקעת הירח" בקובץ 
ינויים קלים מן הנוסח שפורסם . שני השירים האחרונים מופיעים במחברות שבארכיון בש71עמ'  פרחי אשו'למעין'  77-
 כתבי היד מעידים על כך שנכתבו כבר בשנות הארבעים הראשונות., פרחי אשב
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הפותח את אחת המחברות הראשונות, שיר  "ילקוט הצד"לשיר מסע מוקדם הוא השיר 

פואטי בו מתוודע הדובר לקוראיו:-ארס  

ִתי יְַקִׁשיבּו                           ִכים נּוְקׁשֹות ְשרּופֹות ִמֶשֶמׁש ַקיִץְלִׁשירָּ ְדרָּ  

ד יְִרמֹז ִלי ְבֵליִלי                           וְיֵׁש וְַרק כֹוכָּב בֹוֵדד ֶאחָּ

ִעים נְִצִחי וְֵאין סֹוִפי                           יֵט ָאזְנֹו נֹוף ְסלָּ

ִתי יְַקִׁשיב יְַלק                          ּוט ַהַצד ֶׁשִליְלִׁשירָּ  

רֹוב כִָּרעַ                           ן ַמכָּר קָּ  וְֶעֶרב ִכי יְִצנַח יָּשָּ

ה ַקְדמֹון גֹווְִעים אֹורֹות                          ִבְמחֹוז ְׁשְקיעָּ

ה אֹוֶרֶגת ֶאת ִׁשיֵריהַ ש                     מָּ ִתי ֵאיך ַהְדמָּ ַֹמְעִתי ַאְדמָּ   

 ַבֲחרּוזִים ֶשל רּוַח, ֶעֶצב, ְמדּורֹות                         

                          _  _  _  _  _ 

 

חֹוק                       רָּ פֹון הָּ ם ַבצָּ ה ַהֶזה ַרק כֹוכָּב ְמיֻתָּ  ַבַליְלָּ

 ֹ א ִטים ִבְׁשחֹרֹו ֶשל הָּ ר נִבָּ יו ַהּטֹוִבים ֶׁשל ַהְכפָּ תָּ ֵפקֹלא בָּ  

 ֹלא ֵריחֹות ַהִדיִרים, ֹלא ִשיַרת ַמנְדֹוִלינָּה .                       

ה ַהֶזה ֵאי נִָּלינָּה?                         יְלָּ  ַהלָּ

ט ּוַבת ְצחֹוק                         ה, ַלְחלּוִחית ֶׁשל ַמבָּ ה ֶשל ַעְלמָּ ה ַהּטֹובָּ נּו יָּדָּ  ְבֵאין לָּ

ה .                        ה ַהְכֵבדָּ מָּ  נֵֵׁשב ַבְדמָּ

ִרים ַהֲעִריגָּה וְַהכֹח                          לֹוֲהִטים ְבעֹוְרֵקי ַהְגבָּ

רֹוב, ִמְתַמֵכר וְצֹונֵן                         ִעים כֹה קָּ  ּוַמצָּע ַהְסלָּ

ה ַהֶזה אַֹהב ֶאת נְִׁשַמת                          יְלָּ נֹוֵדַדי ַהלָּ  

    

משלב הוא זה מאיר כמה ממרכיבי היסוד של שירת גורי בהתהוותם. וגנוז  שיר בוסרי    

עמדה רומנטית אופיינית בה מתוודע המשורר הבודד לייחודו באמצעות מגע אינטימי עם 

הטבע )בבית הראשון של השיר( יחד עם היסוד הלאומי של חבורת הגברים הדרוכה 

השני(.  מופיעים בו אמנם הלך, דרך ושיר שהם יסודות אלתרמניים למשימתה )בבית  

בכמה  של אלתרמן מובהקים, אך דמות המשורר ההלך שהוא מציג שונה מן המודל

מופשט ועצמאי  "ניגון"יא "שירת אני" הבוקעת מתוכו ולא היבטים עקרוניים:  שירתו ה
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הסמלית של העולם אלא שלו אינה "הדרך הגדולה"  "דרך"כופה עצמו על המשורר, הה

המרחב הארצישראלי הממשי. בנוסף, אמנם הדובר השירי מודע לעצמו כמשורר, אך 

שליחותו אינה השליחות השירית אלא השליחות הלאומית, ומשום כך הוא אינו חופשי 

  לנפשו אלא מחויב והוא אינו בודד אלא אחד מחבורה.

ה אֹו           מָּ ֶרֶגת ֶאת ִׁשיֵריַה" ועם זאת הוא  חלק הדובר בשיר השומע איך "ַהְדמָּ

 "השומר"ותר ברוחו לדובר השירי בשיר כמו מחבורת הגברים הדרוכה למשימתה קרוב י

(.  גם שירו של שלום משלב שירה אישית עם )"בנתיב המולדת" עמ' ל"השל ש' שלום 

יסוד לאומי:  העמידה הבודדה במשמרת הלילה מזמנת את הסיטואציה הרומנטית 

מאפשרת לשומר לחוש איך השיחים מאזינים בלילה לשיריו ועם זאת  כשמתעורר איום ה

רוב שירי המסע המוקדמים של גורי מתרחשים א ממלא את תפקידו כחלק מן העדה. הו

על רקע חניית הלילה בה פורש איש איש לנפשו, וגם הוא משתמש בסיטואציה 

הנוקטורנית כדי ליצור חיץ בין עולמו של היחיד לחבורה69. השיר קרוב ברוחו לשירת 

משוררי העלייה השלישית  כלמדן וש' שלום יותר מאשר לנוסח המודרניסטי של אלתרמן 

גם ברטוריקה שלו,  בפרוזודיה ובאופן עיצוב המרחב. במקום הבית המרובע והמהודק של 

אלתרמן מספר הטורים בבתי השיר אינו שווה והחריזה אינה סימטרית. הפיגורטיביות 

בשיר פשוטה, ופרטי הנוף שהוא מתאר המדורות, בתי הכפר, דירים וצלילי מנדולינה הם 

 מרכיבים שכיחים בשירת העלייה השלישית. 

ילקוט הצד בשירו של גורי שונה מאד מתרמילו של אורי גיבור הוא הלך בשדות,             

הוא אינו סמל של הווי הפלמ"ח ואינו מבטא את הרגשת האדנות של בן הארץ שהוא בן 

(. כשגורי כותב: "לשירתי יקשיב ילקוט הצד 931עמ'  1111בית בכל מקום בה )גוטבלאט, 

חפצים אישיים, מסמל את המרחב הפרטי  של מי שאין  שלי" הרי הילקוט, המכיל בוודאי

ומגן  לו "חדר משלו" ואת התבדלותו של היחיד מן החבורה. תיאור הדובר המכונס בעצמו

נִים ֲאֶׁשר ִאּוָּה "ירח בהרים"על פרטיותו מופיע גם בשיר  : "ִהנֵה חֹוֵבק ַחיָּיו ַאְחרֹון ַהַפיְטָּ

                                                           
ליפסקר מצביע "" של ש' שלום. בלב העולם"בכתיבה האקספרסיוניסטית, על הקובץ "בפרק ספרו של אבידב ליפסקר ראה   69

כדוגמה לשירי ש' שלום בשנות העשרים הבונים את היסודות הלאומיים המאפיינים את שירת העלייה  "השומר"על שיר 
 (44 – 31, עמ' 7111. )ליפסקר, השלישית על בסיס המצע הלירי פרסונאלי שאפיין את שירתו המוקדמת
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כך, כשנמצא הדובר בחדרה של האהובה, במרחב פרטי (. משום 77' מעפרחי אש נְַגנְֵך" )

בהקדמה למהדורה  (.74עמ'  פרחי אש  "בבשו"ם ומוגדר נותר ילקוט הצד שכוח. )תחו

ת את הסיפור והמספרבו צירף גורי אל הרשימות  עד עלות השחר הראשונה של 

 השירים שנאספו בילקוט הצד, שהם מעין יומן אישי המבטאהקרבות את המשותף של 

הצד -...ּוְבַסְפִרי, באו אלי השירים אשר נשאתי בילקוט": כתבהוא  את ניסיון חייו ורגשותיו

כן מבור -וארחו עמי לעלילות ואמרו: הבה נראה אור יחד עם אחינו לדרך ולמלחמה, כי על

  .(1תש"י, עמ' )גורי,  אחד נוקרנו ולב אחד נשאנו בהלמותו"

האפשרות של הדובר בשיריו הראשונים של גורי לקיים במקביל את הפן האישי            

והפן הלאומי של שירתו נובעת לא רק מן היכולת לבצר לעצמו מרחב פרטי, אלא גם מן 

האופן המיוחד בו הוא רואה את החבורה.  רוב שירי המסע המוקדמים מתרחשים במרחב 

נה, אך חבורת הלוחמים אינה מתוארת עוין: אדם מול טבע או כיתת לוחמים מול סכ

בקעת ". הם תועים בהרים כצאן אובדות, )כקולקטיב רב כוח אלא כקבוצה צעירה ופגיעה

בנספח(  ",שורות מתוך ילקוט הצד 75"(, מדשדשים ברפש )13' מע א' השירים  "הירח

(. הדובר בשיריו 77- 71 'מעפרחי אש  "ירח בהרים"או מכים אגרופיהם באדמה )

הראשונים של גורי רואה את רעיו בבדידותם, בקשייהם ובחרדתם ומשום כך הוא יכול 

ה ַהֶזה אַֹהב ֶאת נְִׁשַמת נֹוֵדַדי".  לסיים את שירו בקריאה הנרגשת: "ַהַליְלָּ

הקשר בין היחיד לחבורה מומחש גם באמצעות המעבר מדיבור בגוף ראשון                

דיבור בגוף ראשון רבים בבית השני. מעברים בין דיבור יחיד בבית הראשון של השיר ל

 השיריםהאוטוביוגרפי ) "שיר על הפחד"קיימים גם בשירים אחרים, כגון ב ביחיד לרבים

( הכתוב בחלקו הראשון בגוף ראשון יחיד ובחלקו השני בו מתייחס 57-17 כרך א' עמ'

כחוויה אינטימית של היחיד  שלישי רבים.  בנוסף, חוויה המתוארת הדובר לבני דורו בגוף

בשיר אחד הופכת להיות חוויה של הקבוצה בשיר אחר. כך, למשל, הקשר האינטימי עם 

הופך לחוויית  "ילקוט הצד"ובר השירי השומע את שירת הדממה בהאדמה של הד

(.  13' כרך א' עמהשירים . )"בקעת הירח"בורה השומעת את הלמות לב האדמה בהח

עצמם  יודע שיש עוד רבים המתכנסים בתוך "ירח בהרים"שיר בהדובר המבקש לכתוב 

בנספח(. ",קרבה שעה"ומבקשים לכתוב שיר. )'***   
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החבורה בפלמ"ח התגבשה במסגרת צבאית למחצה שלא הייתה מבוססת על  

הירארכיה, והפקודות בה לא הונחתו מלמעלה אלא נמסרו תוך כדי הסבר ושכנוע 

ות פיקוד זו בשם "תרבות המעגל", על שם המעגל במסגרת חברית. גורי כינה תרב

שהתקבץ סביב המדורה לטקס קבוע שכלל שתיית קפה, שירה בציבור, שיחות ודיונים. 

המעגל הקנה ליושבים בו תחושה של שייכות, הזדהות ואחריות הדדית. בכתיבתו 

של  המאוחרת מתייחס גורי גם למחירה של הוויית היחד, לתובענותה ופגיעתה בחירותו

 היחיד: 

הכלל הזה שמרצונך, כידוע אתה משתייך אליו, המעניק לך טעם חיים ומשמעות ומצוות עשה ואל 
תעשה. היחד הזה האופף אותך תמיד כתובע ושופט, הגוזל את חירותך. תרבות המעגל. קשר השווים. 

(.733עמ'  א' עם השירה והזמןהרודפת את מפרי ברית היחד..." ) תרבות האשמה  

  

בדומה למעגל, גם למסע היה חלק מרכזי ביצירת החוויה הקולקטיבית. המסע מטבעו  

מכוון ליעד משותף ולהתמודדות משותפת עם אתגריו, הוא מרחיק את האדם מביתו 

ומסביבתו המוכרת, וכופה עליו המצאות רצופה בצוותא במרחבים לא ידועים. שירי המסע 

סת ומתוך התנסות ממשית במסעות המפרכים המוקדמים של גורי שנוצרו בהוויה המגוי

( לא התייחסו למחירה של תרבות היחד אלא 733' מ"שרק היחד יכול להם" )שם, ע

עם הופעת  להכרחיותה, הנובעת מן הנשיאה המשותפת בעול והמאבק המשותף בפחד.

ת הדברים שנשא באותו ערב ערכו חברי הגדוד מסיבה לכבודו. גורי הכתיר אפרחי אש 

 ( אליהם פנה בדברים הבאים:הרשימה מצורפת לנספח) "בפני רעי"ת בכותר

היושבים כאן יקראו את שירי , כשם שאני יודע את כל שכתבתם אתם, ולמדתי לאהוב אתכם. יש בינינו 
מעין חוזה סמוי עתיק יומין של אמונים, אנו קוראים אחד את השני. הנך יכול להיות בטוח כי לפחות 

 בספר, ויאהבו אותו כמו שהוא. היושבים כאן יקראו 

 

גורי אינו מאפיין את החבורה כאחים לנשק או שותפים לרעיון אלא כחבורה של      

קוראים וכותבים, אנשים קשובים זה לזה ומבינים איש את רעהו, כשגורי מתאר את עצמו 

ככותב בין כותבים הוא מיישם את תרבות הפיקוד האגליטרית של הפלמ"ח גם על 

ם על בדידותו של המשורר המתערטל היחסים שבין המשורר לקהלו. אמנם הוא מדבר ג

לפני קוראיו אך הוא בטוח בקשב העמוק של רעיו שמקורו באיזו "ברית של אחווה 
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עמוקה".  דרכו השירית של גורי החלה עם מסע החבורה במרחב הפתוח, אותם "יְֵמי 

ֵכן פֹונֶ  עֹות" בהם הגבולות שבין אדם לאדם מפולשים: "ׁשָּ יו / ְבתֹם ַהַּמסָּ ה ּוַמֲעִביר, יְַחדָּ

ִזי ַהַחם./ יִָּדי תוֶמֶכת ַסנְֵטרֹו  חֹר, ֶאת ַכף יָּדֹו ַעל ֶמְרֲחֵבי חָּ ם" )/ ׁשָּ 7113-ֶשל ַאְלמֹונִי נְִרדָּ

(.  מסיבה זו, תחושת השייכות לחבורה ביצירתו אינה רק 11מ' עשושנת רוחות  7151

וקה המבוססת על תוצאה של חינוך אידיאולוגי בחברה מגויסת, אלא חוויה אישית עמ

תחושות אחווה ושותפות גורל שמקורן בהתמודדות משותפת עם קשיים ועמידה 

 במבחנים קשים.

  

"דור בארץ"המדבר כמרכיב זהות של בני   –בר""קול קורא אל המדד.   

רוב שירי המסע המוקדמים מתרחשים על רקע המדבר. המסעות במדבר היו             

פלמ"ח משום שהציבו אתגרים קשים: עמידה בחום הלוהט, חלק מתכנית האימונים של ה

קשיי ניווט והתמודדות עם הסכנות הכרוכות במעבר הגבול ובמפגש עם האוכלוסייה 

הערבית. המדבר תואר כ"ארץ השממה" וההליכה אליו סימלה את הצבר כיורשו של 

כעומדת החלוץ ממשיך מפעל כיבוש השממה. דור האבות  חווה את תקופתו ההיסטורית 

בסימן המתח שבין חורבן לגאולה: בין חורבנו של העולם היהודי הישן במלה"ע הראשונה 

ובמהפכה הקומוניסטית לבין חווית הגאולה שהתבטאה בבניית הישוב החלוצי החדש 

בארץ ישראל ובשיבה לעבודת האדמה. המרחב שייצג חוויה זו היה עמק יזרעאל, אשר 

רחב ממשי לסמל המגלם את אתוס החלוץ ואת בספרות העלייה השלישית הפך ממ

( 714 - 711 'מע 7111השינויים שחוללה ההתיישבות בארץ ובאדם היהודי. )הולצמן, 

בדומה לכך, המדבר הוא המרחב סמלי המייצג את האתוס ואת המשימה של בני דור 

בארץ, ברוח הסיסמה שטבע בני מהרשק "לא קול קורא במדבר כי אם קול קורא אל 

המדבר".  בני דור בארץ ראו עצמם  כ"דור המדבר החדש", הדור שנועד להוביל את העם 

לעצמאותו הלאומית, ואף מרחיב את גבולות מפעל ההתיישבות אל שטחיה של ארץ 

המדבר הריקה הנכבשת תחת רגלי המעז ללכת בה. העמידה בקשיי המסע המדברי 

שת את הארץ. )אלמוג, תשנ"ז עמ' נתפסה כמבחן אמוני המוכיח כי העומד בו ראוי לר

153-113)         
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שיאם של המסעות למדבר היה בהעפלה למצדה שבשנות הארבעים והחמישים      

הייתה טקס לאומי מרכזי בבתי הספר ובתנועות הנוער. מיתוס מצדה היה נדבך מרכזי 

 , שהפכה את"מסדה"ץ, הוא התבסס על הפואמה של למדן בחינוכם של בני דור באר

מבצר מצדה לאחד הסמלים המרכזיים של ההוויה החלוצית בתקופת העלייה השלישית, 

ובכך קשרה בין הגבורה היהודית הקדומה לגבורה בארץ ישראל המתחדשת. מצדה 

ביצירת למדן היא סמל המתפרש לכמה פנים: למרד  בגורל הדורות, לחלוציות, לארץ 

מפני שהיא מסמלת גם את הגבורה ישראל החדשה. מצדה היא סמל פרדוכסלי טראגי, 

והמלחמה על הריבונות וגם את סיפור אבדן הריבונות ואת הלחימה הנואשת עד 

( בני דור בארץ בדומה לבני דורו של למדן התעלמו מן 157 - 141 עמ' 7194, יות.)ארזמו

הפן הטרגי של היצירה.  מצדה סמלה עבורם רוח לאומית אקטיביסטית של מלחמת 

לה את הִעברים הקדמוניים מצאצאיהם היהודים הגלותיים. הם טשטשו את גבורה המבדי

סיפור ההתאבדות ההמונית במצדה משום שזו נתפסה כגבורה פסיבית ברוח קידוש השם 

שאפיין את הגולה והדגישו את המרד והלחימה70.  בין שיריו המוקדמים של גורי נמצאת 

המתארת את ההעפלה למצדה  "חמש עשרה שורות מתוך ילקוט הצד"טיוטת שיר בשם 

וטקס הדלקת כתובות האש על ההר. מעניין לראות שכבר בשיר מוקדם ולא גמור זה, 

מגלה גורי הצעיר תפיסה שונה של המיתוס ואינו נסחף אחר הרטוריקה האקטיביסטית 

 השגורה.

שורות מתוך ילקוט הצד 05   

ׁשּוְך  פֹה ַהַליִל ֲעבֹות וְחָּ

רֹוב ְביְַתמּותֹו כָּבּולֵחֶבל ֶאֶרץ ֹלא  ע  ַאְך פֹה קָּ נֹודָּ  

פֹונָּה –כֹוכָּב ַהִציר מֹוֶרה ֶאת ַהִכיוּון  צָּ  

ֶרֶפׁש ִדְׁשְדׁשּו ְתקּו ַצְעֵדיֶהם בָּ ֲאנִָּׁשים ׁשָּ  הָּ

נָּס ִחּוֵר  ִהנֵה ַהְגבּול –אֹור פָּ  

------ 

ה קֹוֵפאת ר, ַהְּמצּודָּ בֹות, ִמְדבָּ  ֳחרָּ

ח  ַהַשַחר ַמֲחוִירְבַפֲאֵתי ִמזְרָּ  

                                                           
 ..51 –  44עמ'  7114על מצדה כמטפורה היסטורית אקטיביסטית במאמרה של יעל זרובבל,   70 
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ֲאנִי ְכַבד ֶפה –ָאִחי ָאַמר ִלי ִמֶׁשהּו   

ה ֲאפֹורָּ ה הָּ מָּ ֲאדָּ  ִמתֹוְך הָּ

יו ֶשל ֵבן  יִָּאיר -יֹוְקִדים ִמילָּ  

ַסְגִריר ----ֶגֶׁשם ְמַטְפֵטף   

 ָאִסיר ְבתֹוך ִצינֹוק עֹוֵרְך ִתּקּון ֲחצֹות

נָּיו ַחְסֵרי ַהֶצַבע  נּוִגים ְמאֹד פָּ

ה ְקפּוָאה וִיתֹומָּ  

ַער ַהִצִפיֹות נִֶצֶבת ֵתנּו ְבשָּ  ַאֲהבָּ

        

נָּס ִחּוֵר        ׁשּוך ... אֹור פָּ ורות ִהנֵה ַהְגבּול", מתקשרות לש –המלים "פֹה ַהַליִל ֲעבֹות וְחָּ

ְלָאה ֵאין ְגבּולֹות עֹוד"71,   הידועות מתוך שיר הסיום של "מסדה": "פֹה ַהְגבּול. ִמֶזה וְהָּ

המשקפות את הפן הטרגי שבתפיסתו של למדן ואת חרדתו לעתיד המפעל הציוני.  שירו 

של גורי מעמת מיתוס עם מציאות, הוא מדגיש את הקושי הפיסי שבעליה להר ואת 

תחושת הזרות והבדידות האופפת את המטפסים. הבית השני של השיר מתאר ברמז את 

, בהן היו מצטטים את שורותיו הנלהבות טקס כתובות האש שנהגו לערוך על פסגת ההר

ה ֹלא ִתפֹל". בשירו של גורי שורות אלו  דָּ ה ַהַשְלֶׁשֶלת" או "ֵׁשנִית ַמסָּ של למדן "עֹוד ֹלא נְֻתקָּ

אינן נזכרות. בניגוד לצפוי, קול ההיסטוריה הנשמע מתוך החרבות אינו נוסך כוח אלא 

בשיר קרוב יותר למקדש השם הגלותי מבטא חולשה, האסיר העורך תיקון חצות הנזכר 

מאשר ללוחם העברי הקדום. דומה שאווירת הקיפאון והסגריר גוברת על  מילותיו 

היוקדות של בן יאיר.  אמנם, השיר מבטא הזדהות עם ההיסטוריה היהודית ונכונות 

ה ַהנִֶצֶבת ְבַׁשַער ַהִצִפיֹות" היא "ְקפּוָאה וִיתֹומָּ  בָּ ֲאהָּ ה". במקום התלהבות לקרבן,  אך "הָּ

.מבטא השיר חרדה מפני הבאות   

והחרדה לעתיד הישוב העניקו  41התקרבות צבאות רומל  לגבולות א"י בקיץ                 

למיתוס מצדה משמעות אקטואלית. ההגנה נערכה להגנת היישוב בפני הפולשים 

הקיצים ירוכז  הגרמניים, והגתה את תכנית 'מצדה שעל הכרמל', במחשבה שאם יכלו כל

                                                           
 כ.-, עמ' יא7113על הפן הטרגי ב"מסדה" של למדן ראה הלקין,   71   
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היישוב כולו בכרמל לקרב אחרון. כצעד ראשון, גויסו כל פלוגות הפלמ"ח גיוס חירום  

ורוכזו בבסיסים שונים ברחבי הארץ.  פלוגה א' בה שרת גורי העברה אז מן הגליל לדרום, 

איה "אלא שהנשק שאמור היה להגן עליהם לא הגיע. בין השירים שבארכיון נמצא השיר 

מכתבי היד של השירים המוקדמים שבארכיון נראה  .41פח( שנכתב באוגוסט )בנס "ביתי

שגורי לא נהג לציין את תאריכי כתיבת השירים, וציון התאריך במקרה זה בא להדגיש את 

י ארוך למדי, שכולו תשובה הנסיבות המיוחדות בהן נכתב. השיר הוא מונולוג חפש

עוברת לאורכו הוא פורש מעין קטלוג של ה "מקום".  בעזרת האנפורה "איה ביתי"לשאלה 

מאפייני הבית, שהם היפוכם של כל המאפיינים המקובלים.  הבית הוא אוהל נע ברוח 

שתקרתו כוכבים, והוא מקום מאוים ששכניו עוינים. עם זאת, הוא נושא עמו מטען 

ה ְכַרְעיָּ  ה" הארץ היסטורי של זיכרון העבר ההרואי, ובעיקר נמצאת בו מי שהיא  "ְקרֹובָּ

האהובה שהדובר קשור עמה בקשר של שבועה, על אף שהקשר עמה כרוך בייסורים. 

התשובה לשאלה "איה ביתי" שהוצגה  בתחילת השיר מופיעה בשורת הסיום: הבית הוא 

ֲחבּוי".  משמע, הבית ה ַלנֶֶׁשק הָּ ְשבּועָּ ֵׁשאת ֶאת הָּ ה ִהְתַכנְסּו ַמֲחִריִׁשים לָּ אינו  "ְבכָּל ִפנָּה בָּ

ממשית של לוחם  "חוויית מצדה"עליו. השיר מבוסס על  ונכונות להגן מקום אלא שבועה

תחליף לרובים", פלמ"ח שממתין בנגב לצבא רומל המתקרב כשהוא חמוש ב"מקלות כ

 בניגוד לשירמד של טקס השבעה פרטי ועידוד עצמי אל מול החרדה.  הקשר המעניק לו מ

בר ואת המדגיש את הקשיים הפיסיים, את כובד נטל הע "הצדשורות מתוך ילקוט  75"

נכונות לקרבן והזדהות גמורה עם המשימה. "איה ביתי"החשש מן העתיד מביע השיר   

המרחב המדברי מעוצב בשירים המוקדמים כהוויה מורכבת רווית ניגודים: אדם          

מדבר הוא קשר פיסי, מול טבע, נצחי מול היסטורי, יהודי מול ערבי.  הקשר הראשוני ל

המתואר מנקודת התצפית קרובה של דובר הפוסע בשבילי המדבר או שרוע על אדמתו 

אכן עייפתי כבר ") בנספח( קדמון ואכזר ", הקיץ"שה. הנוף הוא סלעי, צחיח ויוקד )הק

 "בקעת הירח"ש בו גם רגעי חסד של רוח ודממה )בנספח(  אך י ,מחזות בסוד היופי"

מול  (. הוא שייך לבניו הטבעיים, הערביים יושבי  "אהלי קידר" היושבים31א עמ'  השירים

מדורות הרועים כדרכם מקדם )"הקיץ"(, אך בין חרבותיו72 חי העבר המקראי הקדום  על 

                                                           
 , ולא כונס בספרי שיריו של גורי.311 ע"מ ספר הפלמ"ח, כרך א'ב " שהתפרסםבחרבהע"פ השיר "  72 
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פולחני הכוהנים וסיפורי גלות המלכים. המדבר מעניק תחושה של שייכות אך הוא גם 

ה כָּל כְָּך  ֵבְרכּונִי ְכנִַדח, ְכֵבן מאיים וטומן בחובו רע: "ַהֶדֶרך   ֵאינְסֹוִפית, ַהַגְלמּודָּ ַהְדרֹוִמית, הָּ

ַעיִט" )חֹוֵזר ֶאל ַביִת / ֲעֵלי ְגוִ  ג ְכָאז הָּ בנספח(  ,"איה ביתי"יֹות עֹוד חָּ    

 "דור בארץ"תם של בני טוענים גורביץ וארן שזיק "על המקום"במאמרם הידוע           

יהם ( אלא כמו אבות"המקום הקטן"ינה רק ילידית ומוחשית )זיקה אל אל אלארץ ישר

המופשטת, המתבססת בעיקר על  "מחשבת המקום"הגלותיים נזקקים הצברים גם ל

ענתם הם המקרא ונושאת עמה את המטען הלאומי ההיסטורי עליו התחנכו. כראיה לט

 מצטטים מדבריו של גורי: 

הטיול היה אמצעי מודע להקניית מלאות המושג 'מולדת'. קח  ---הפסוקים אתה נפגש עם הנופים ועם 
 ---המלך שהיה פה, הנביא  ---ותמצא רבים כמוהו ביון, בכרתים  –הר טרשים קרח כזה ללא פסוקים 
יבה ש ---לסמל ולרעיון המופשט.  מסע היטהרות בנופים האלה  ---חזרה אל החושני, הריח, האקלים 

   , היסטורית.אל הוויה ארכאית

  

מדברי גורי נראה כי שני ההיבטים של המקום הפיסי והרוחני משלימים זה את זה באופן 

הרמוני ויוצרים את "מלאות המושג מולדת". לטענת ארן וגורביץ הרמוניה זו אינה מובנת 

מאליה והיחס בין תחושת המקומיות הילידית למטעניו הרוחניים של המקום יכול להיתפס 

וד מכאיב. לדעתם, פולחן הטיולים והמסעות אינו בהכרח ביטוי של התערות גם כניג

שוב במקום אלא דווקא עדות על חוסר הביטחון בקשר אל הארץ ועל הצורך המתמיד ל

( נראה ששיריו 73 - 1 תשנ"ב עמ')ארן, גורביץ ולהעפיל אליה בכל פעם מחדש. 

עות הפלמ"ח למדבר ולערבה המוקדמים של גורי המבטאים את חוויותיו האישיות במס

מאששים את קביעתם. השירים אינם מבטאים שייכות וכוח אלא זרות וחרדה. הם 

מדגישים את אכזריותו של הנוף, את אפסות האדם מול הטבע ואת הניגוד בין חווייתם של 

הצעירים העבריים המגיעים אל המקום לעומת הרגשת הבית הטבעית של הערבים החיים 

מה שנראה בראיון המאוחר כתפיסה הרמונית בין שני ההיבטים של  בו מקדמת דנא.

המקום מתגלה בטקסטים המוקדמים כקשר מורכב בין הדובר לקרקע מולדתו שהיא 

 קרובה וזרה כאחד.



79 

 

היסטוריות המדבר הוא גם מרכיב מרכזי בעולמו  -בצד משמעויותיו הלאומיות         

ר הוא סמל יסוד המייצג מציאות ראשונית הפנימי של המשורר. בשירה הרומנטית המדב

בעלת עצמה מטאפיזית שהיא רקע לחוויית ההתגלות השירית. חוויה כזו מתגלה גם 

בשיריו המוקדמים של גורי בהם מוצג המדבר כנקודת הראשית של כל היקום: "ֶסַלע 

ה נִ  נִים. / ַאְדַמת ַהֶּטֶרׁש ַהְּקדּומָּ ֱארָּ אכן עייפתי מחזות "ֶמׁש". שירו ינַת ַהשֶ ַהּמֹוִליד ֶאת כָּל הָּ

ַגם  "בסוד היֹפי ֵעב לָּ ִמי רָּ ר ֵמֲחזֹות ְבסֹוד ַהיִֹפי / דָּ יְַפִתי ְכבָּ )בנספח( פותח בשורות: "ָאֵכן עָּ

יו" מציגות את הדובר /המשורר בדימוי השגור בשירה הסימבוליסטית של המשורר  ִמַבְקבקָּ

י מעתיק את המרחב הפיוטי מן הכרך אל המדבר השיכור, שיינו הוא יפי העולם. אבל, גור

זָּק וְִראׁשֹונִי ְכֵאׁש  זָּק ִמֶּמנִי / חָּ ן מֹוִליד סּופֹות חָּ שהוא הרקע להתגלות השירית: "וְקֹול ִבי רָּ

 ֹ ֶפל". ההתפעמות מן "הג בה, האש והגאון" של המדבר מעוצבת בשיר כחוויית ַהֲערָּ

דדים הקדומים ש"כְָּרעּו מּולֹו ַעל ַהִבְרַכיִם / התגלות רליגיוזית הדומה לחווייתם של הנו

ֲחׁשּו ְבֶרֶטט ֱאֹלִהים".  וְלָּ

ריאליסטיים של הנוף  -לסיכום, שירי המסע במדבר משלבים תיאורים חושניים              

המדברי על יופיו, אכזריותו וראשוניותו עם קשר נפשי ששורשיו מיתיים, היסטוריים 

הדורית נבנית מתוך הקשר הפיסי והבלתי אמצעי למרחב וות הפרטית ואידיאולוגיים. הזה

יסטורי והאידיאולוגי אל המקום ( ומן הקשר למטען הה"מקום הקטן"הארצישראלי )ה

(. יסודות משירי המדבר הראשונים מופיעים לאורך השנים במקומות "מקום הגדול")ה

בו מתוודע המשורר לכוחו שונים בשירת גורי. כך, למשל, עומד תיאור המדבר כמקום 

, שבו "המסע להר האלוהים"נבואית  במרכז מחזור השירים  –ת ולשליחותו השירי

מתקשרים ההליכה אל יסודות הבריאה והזיכרון ההיסטורי של ההתגלות לחוויה הממשית 

 - 753 עמ' 7151, עד עלות השחרשל הלחימה בסיני ועמידה לנוכח "הר האלוהים" )

( עולה לפתע 11עמ'  שושנת רוחות רים 'אותו ערב במאביון' )(. במחזור השי754

בזיכרונו של הדובר העגום והעייף, המבקש להיטמע בהוויית הניכר, חוויית המסע 

יִם  –המדברי של עלומיו ומחזירה אותו אל שורשיו: "ִצִלי נְִרַמס ְבַסנְַדַלי  ֳהִרַ / ִסיַמן ַהצָּ
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ִרים" .73  החזרה  ה / ִמְתַעֵלף ֶאל ְצחֹוק ַהַּמיִם ַהּמָּ ִרים./ ַמַסע ַהֶּמַלח בְ ֵעין ְתֵריבָּ ַהְמבֹעָּ

הנשנית אל המסעות במדבר  לאורך יצירתו מעידה על כך שהמדבר בשירת גורי אינו רק 

רומנטי שגור אלא חוויה אישית עמוקה שיש לה מטען רליגיוזי. לא ייפלא  –סמל לאומי 

אל אותה נקודת ראשית וקובע: אפוא שבשיריו המאוחרים חוזר המשורר  

ִרים.       ב, נֹוֵׁשא ֵעינַי ֶאל ֶההָּ  ֲאנִי ׁשָּ

ֵהם.        ִרים הָּ ב ֶאל ֶההָּ  ֲאנִי ׁשָּ

 ְלִעִתים נְִדֶמה ֶׁשֵהם ַחִּמים ֲעַדיִן       

ה יְָּצאּו         ְכִאלּו ֶזה ַעתָּ

 ִמַתַחת ְליָּדֹו ֶׁשל ַהבֹוֵרא .     

ם,        ֵאׁש.ְכמֹו ׁשָּ ְבַמֲעֻרֵּמי הָּ  

(41עמ'  מאוחרים       ם ֵראִׁשיִתי.  )  ִטי ּוִמְשַגִבי. ׁשָּ ם ִמְפלָּ ,"הרי האבן"ׁשָּ    

 

 ייצוגי הדמות הנשית בשירים המוקדמים  –כי סערת עלי"" .ה     

השירות בפלמ"ח אמור היה להיות שוויוני, נשים הצטרפו להכשרות המגויסות           

ונטלו חלק באימונים, היו ביניהן כאלה שהצטרפו למלווי השיירות לירושלים והיו ביניהן 

 "הצברית הלוחמת"צמם, מציאות שהייתה בסיס למיתוס מעטות שהשתתפו בקרבות ע

בפועל עיקר המאבק הלאומי והחמישים.   שרווח בתרבות הישראלית בשנות הארבעים

התנהל בידיים גבריות, נשים מלאו תפקידים אופייניים של  חובשות או קשריות ונאלצו 

שכתבו סופרים גברים שיקפו מציאות זו,  "דור בארץ"ק על זכותן לשוויון. יצירות בני להיאב

ברבות מיצירות בני  ודמויות הנשים שהעלו עוצבו במאפיינים מגדריים קונבנציונאליים. 

הדור עוצבה הדמות הנשית בשניות של הקדושה / קדשה.  המאפיינים החיוביים של 

האישה הופיעו בדרך כלל בהם תוארה האישה )בד"כ נערה( כמלווה את הלוחמים כפי 

שעוצבה בעיקר בפזמוני הפלמ"ח הרבים. האפיון של הקדשה האישה הבוגדנית הופיעה, 

                                                           
בהתייחסו לשורות אלה מתוך מחזור השירים "אותו ערב במאביון'"כתב שמיר כי מבעד לאווירת העייפות והאכזבה   73 

מחזור השירים ובספר כולו מעוררת הופעתם של  זיכרונות הנעורים שנדחקו ב"מאביון"  את המחשבה כי כל אותה אווירת ב
עייפות היא התחפשות וכי "די לקרב אל חושי המשורר ריח טיון, עשן מדורה רחוקה ... כדי שיצא מכבשונו וריסונו וישוב אל 

 (.333עמ'  7111הדרכים ואל עצמו" )שמיר, 
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גאל מוסינזון ודן בן אמוץ. במובן זה, שיריו המוקדמים של גורי למשל, בסיפוריהם של י

אינם שונים מהמקובל.  בדרך כלל, בשירים שכתב על רקע השירות בפלמ"ח והחוויה 

וסח "ידה הטובה של העלמה" הלאומית מופיע הדמות הנשית בייצוגיה החיוביים בנ

נוכחותה של הדמות הנשית מורגשת דווקא בהעדרה  כמושא  "ילקוט הצד"שבשיר 

כיסופים קולקטיבי של החבורה, תפקידה להמתין באוהל ולקדם את פני השבים מן הקרב  

ִלים ׁשֶ  ספר הפלמ"ח,  "זכר חניה אחת"ל ַפח" או זוכרים אותה  בזמר )לכבודה נושאים "ְספָּ

כרך א' עמ'  313-311( ואילו בשירים העירוניים היא מופיעה בדמות האישה הבוגדנית 

 האדישה לייסורי אהבתו של הדובר.74

העיצובים הסטריאוטיפיים של הנמענת הנשית בשירים המוקדמים אינם עיקר            

שירת האהבה המוקדמת. העיצוב המשמעותי ביותר של הדמות הנשית בשירת גורי, 

הארץ האהובה. בין מחברות  המופיע כבר בשירים המוקדמים הוא של זיהוי האישה עם

השירים שבארכיון נמצאת מחברת ערוכה ומאורגנת, שניכר בה כי גורי סידר אותה כדי 

להגישה לעיונם של קוראים. במחברת שלושה עשר שירים,  רובם שירי אהבה עירוניים 

רת  כתובה הכותרת "מחברת .  בשער המחב7145-7144שנכתבו בתל אביב בשנים 

נֶ  החתימה חיים גורפינקלמתחתיה  ,שירים" ַלי לָּ ַעְרְת עָּ ַצח ֲאנְַגנְֵך' / ובשוליים המוטו: "'ִכי סָּ

חד מנושאי הבחירה בשורה זו כנקודת מוצא מעידה על זיקה עמוקה לא נ' אלתרמן".

היסוד בכוכבים בחוץ: ה"את" הארכיטיפית שהיא מקור השראתו של המשורר ומקור 

 מחויבותו לשליחותו השירית.75 

בשני שירי מחזור  הארץ נמצאת –דוגמה מוקדמת להופעת הארכיטיפ האישה               

)בנספח(.  שבמרכזם דמות אישה המופיעה כחיזיון מיסטי  "מתוך ילקוט הצד"השירים 

במחשבתו של הדובר שהוא "גיבור האגדה", השרוי במצב ביניים שבין השינה לערות 

תנ"כית  הממתינה בפתח אוהלה  -זרחית הארץ מדומה לאישה מ–טרם שחר.  האישה

עם "חרס ותופים" ללוחמים השבים מן הקרב.  הדמות מתוארת בכפל פנים, הפן האחד 

ארצי וחושני, היא "חיה ומנושקת" ונושאת את עלומיה "אל כל משכב דודים".  בפן השני, 

                                                           
 .343– 314עמ'   1111זהר טלילה, -,  קוש713 – 771עמ'   1111,  נוה, חנה 79.3.11ראה: אברהמי, חיה,    74 

 . 141 – 173, 1111יוסף, חמוטל, -, בר149- 145על ה"את" האלתרמנית וייחודה ראה ערפלי, תשס"ה עמ'   75 
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רטובת  היא מתוארת כ"קדושה ויתומה", "פליטת שנים מבכי" ועם תום הקרב היא מקוננת

הארץ מוצגת בשיר גם כמטרת קרבנם של הנערים –עיניים על מות הלוחמים. האישה

  הלוחמים וגם כמשלמת את מחירו.

 פרחי) "ירח בהרים"הארכיטיפית נמצא בשיר   "את"הופעה משמעותית  נוספת  של ה     

וש מערכות: קטנה בת של .  חמשת בתי השיר בונים מעין דרמה76(00- 02עמ'  אש

הראשונה )שני הבתים הראשונים( מוקדשת לתיאור הירח העולה בהרים "גדול  מערכהה

השנייה )הבית המערכה דמון כאחד. רצישראלי מציאותי וקואדמוני" על רקע תיאור נוף א

השלישי( מוקדשת להופעתה הדרמטית של ה"את" הנשגבת העולה כמו הירח,  ולשבועת 

השלישית )שני הבתים האחרונים(  במערכההנערים הלוחמים. האמונים שנשבעים לה 

 הארץ אך גם מחייהם. –נפרדים הנערים מן האישה 

הופעה ראשונה בשירת גורי של  "ירח בהרים"ראובן שוהם רואה בעלמה הירחית ב       

לה מיתית המבוססת על מיתוס האלה הלבנה, שהגיבור משועבד –דמות ארכיטיפית

היא תהפוך לדמות ה"אם הגדולה" ולאלה  "לותכלו"ולכוחה הממית, במחזור השירים 

ענת.  ראייה זו היא חלק מן התיזה הכללית שלו על שירת גורי לפיה תבנית היסוד של 

סיפור האבירים שבו הדובר השירי הוא אביר רומנסי מושיע,  -היא הרומאנס  פרחי אש 

ל, קריאת המולדת.  אב -הנכון להשליך נפשו  מנגד ולהיות קרבנה של האם הגדולה 

ים" כביטוי לנכונות הנערים חִ רְ ֹוזהַ  ינּויֵ א חַ שָּ מַ / ת חֹוָא ,ְךּמָּ י עִ אִ מילות השבועה: "ׁשְ 

הלוחמים להשליך את חייהם מנגד מאירה רק פן אחד של השיר. השיר בנוי על המתח 

שבין החיים למוות, בין הנכונות לקרבן לבין התשוקה לחיים והחשש מן הפורענות 

ת" )כלומר, ממלא מֶ חֵ ת וָּ נֹאדֹו"ושו רומשקה בתיהמתקרבת. הירח האדום העולה בהרים 

 ה( עומד בניגוד לקברים המלבינים בדרך העולההנערים בכוחות חיים ותשוקאת עורקי 

בין ליל הקרב של הנערים לליל הקרב  משווהולצחוק מבשר הרע של בעלת האוב ה

                                                           
במדור "שדרת היסמין", והוא מהידועים שבשירי הספר. ע"פ מחברת השירים הוא  פרחי אשהשיר "ירח בהרים" נכלל ב  76 

אין הבדלים פרחי אש ולא על רקע מלחמת השחרור. בין הנוסח שבכתב היד לגרסה הסופית ב 7144נכתב כבר באוגוסט 
ם סּוִמים ִמנְעּוִרים",  פרחי אשמשמעותיים להוציא אחד. בנוסח  ִמים ִמדָּ ם נכתב "ּוְמֻסּמָּ ִלים ִמדָּ ְרעָּ ואילו בכתב היד כתוב "ּומָּ

סּוִמים ִמנעורים". ניתן לשער כי גורי המיר את "מרעלים" ב"מסוממים , בגלל הדמיון הצלילי "לסומים" האות ס' חוזרת פעמים 
ִכְסִחי ִבנְַהר יֵָּמינּו". מצלול  רבות לאורך הבית גם בושרה השלישית: "יֵינֹו יִסֹך ַחְמִסין ַסֲהרּוִרי" ובשורה האחרונה "ֶׁשנְִסַתְחפּו

 המשקף את לחשי הלילה בשדה, והוא דוגמה לרטוריקה סימבוליסטית השואפת לביטוי המציאות דרך החושי.
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המולדת  –חייהם לאישה (.  הנערים המקדישים 51עמ'  1119, )שוהםאול שהאחרון של 

לי גם מכך שהם אינם יכולים לראות . הנכונות לקרבן נובעת, אועושים זאת בחריקת שניים

ים". האגרופים המכים על האדמה רִ עּונְ ים מִ מִ סּום וְ דָּ ים מִ מִ ּמָּ סֻ את מצבם נכוחה בהיותם "מְ 

צעירים שחייהם הנערים הה החותמת את השיר מבטאים את הכאב והזעם של בשור

 מאוימים.

 יםנִ טָּ יְ פַ ן הַ רֹוחְ הנשגבת כ"ַא "את"תוודע הדובר בפני הבבית האחרון של השיר מ            

שבשער מחברת השירים. אבל  "פגישה לאין קץ"למוטו מתוך הרומז ",  ְךנֵ גְ ה נַ ר ִאּוָּׁשֶ אֲ  /

כשם שדמות המשורר ההלך של גורי שונה מראשיתה מדמות המשורר  ההלך האלתרמני 

אלתרמן שבוי  ניכרים הבדלים משמעותיים גם באופן בו מעוצבת הדמות הנשית. בשירי

( שהיא התבל או 13עמ' כוכבים בחוץ  "אולי היד"הנצחית ) "את"הדובר בעיגולה של ה

המוזה השירית בדומה אליו ובשונה ממנו שבוי הדובר השירי בשיריו המוקדמים של גורי 

רִ  ה ֶאת ַחיַיו". בבעיגולה של "ֶאֶרץ ֶההָּ מרים הדובר ענף  "פגישה לאין קץ"ים" ש"ִהִּקיפָּ

למחווה רומנטית  "שבוי"חת, מחווה אבירית המתגלגלת בשיר ה השקמה כמטפשהפיל

(.  14א' עמ'  השירים "שבוי"אמונים בחרט סכינו על אבן לבבה )דומה של אוהב הנשבע 

ההלך בשירת אלתרמן שהתאימה לחווייתו האישית  –כאמור, גורי נענה לדמות המשורר 

נענה למודל ה'את' הארכיטיפית  שבשירת  אך יצק לתוכה תוכן חדש.  באופן דומה, גורי

לו והעניק  ,שהיא בעת ובעונה אחת גם אישה ממשית וגם ישות מטפיזית נשגבת ,אלתרמן

מבקש של אלתרמן הארכיטיפית למולדת. הדובר  "את"משמעות חדשה בזיהוי שבין ה

הוא אחד מחבורה.  מערכת  "ירח בהרים"אהיה בארצותיך הלך"  אך הדובר ב "לבדי

המוזה לבין  הדובר השירי ב"פגישה לאין קץ" המנגן אותה –התבל-היחסים בין האישה

"לנצח" היא על זמנית ולעולם בלתי ממומשת "את מעולם עוד לא חייתי בך" )'חיוך 

ראשון'(. בפנייתו אליה הוא "סחרחר אובד ידיים", תיאור המציין הימנעות של מי שאינו 

–במסגרת  זמנית  "את"בשירת גורי נתונים יחסי הדובר וההתקרב באמת.  יכול ל

היסטורית והדובר בשיר "חובק חייו" ברצון להגן על הגוף מתוך מודעות לפגיעותו 

פרחי אש וסופיותו.  תיאורי הדמות הנשית הארכיטיפית בשירים המוקדמים יתפתחו ב

הארץ וכיבושה לטקס כלולות לאנלוגיה בין המלחמה על  "כלולות"ובשירי המחזור 
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ולבעילתה של אישה.  אריאל הירשפלד מציג את הכלולות עם האדמה )שיש בהם גם 

בעילה וגם מוות( כשילוב המיתוס של אדוניס עם מיתוס ההלך של אלתרמן. לדבריו, 

ההלך בשירת אלתרמן נשאר תמיד על הסף, אך האנלוגיה שבין הכלולות לכיבוש הארץ 

השירי של גורי להוליך את הסיפור האהבה שבין המשורר ההלך לאת מאפשרת לגיבורו 

. (1.5.11, הארץ )הירשפלד, הנשגבת אל פתרונו  

 

עולם הילדות ושירת העיר בשירים הראשוניםו.   

השירה נופי שנולדה במטרופולין המודרני העבירה את  11 -שירת המאה ה                   

מן הטבע אל העיר, ויצרה גיבור ספרותי חדש "הפלנר", הוא המשוטט העירוני הנע 

ברחובות הכרך ללא מטרה, עסוק בהתבוננות מתמדת  ובחיפוש אחר ריגושים וחוויות 77. 

הוויית הכרך הגדול הייתה נושא מרכזי גם בשירה העברית בעשורים הראשונים של 

שטיינברג, אצ"ג, שלונסקי, אלתרמן ועוד רבים  המאה, והיא מופיעה בשירי שניאור,

אחרים.  שנות העשרים והשלושים היו גם שנות בנייתה המהירה של תל אביב, העיר 

העברית הראשונה ש"עלתה מן החול".  בצד שירת הכרך המודרני התפתחה בשירה 

הארצישראלית מסורת של שירת העיר העברית, וכבר משנות  העשרים נוכחת תל אביב 

תל אביב כאילו ספרות העברית החדשה כאתר פיוטי.  מראשיתה התייחסה השירה אל ב

כלב "ם משירת הכרך הגדול. מחזור שירי ארה אותה במושגים השאוביהיא מטרופוליס, ות

של אצ"ג, למשל, הדגיש את קצב החיים הסואן בה, את אווירת החומרנות של  "בית

של  "מול הישימון"שירי כמו יצירות עמדו דם כנג אנשיה ואת אווירת הניכור ברחובותיה.

שלונסקי שביקשו לתאר את ייחודה של העיר העברית הראשונה, הדגישו את תנופת 

בנייתה המהירה ואת הבתים והכבישים המכניעים את החול. שירת העיר תל אביב הגיעה 

מפורשת , בו תוארה תל אביב, אמנם ללא אזכרה כוכבים בחוץלשיאה בפרק השלישי של 

 - 517בניה )ערפלי, תשס"ה עמ' -של שמה, כ"עיר ואם" שהיא עולם ומלואו לאזרחיה

(. אלתרמן הפך את תל אביב לדימוי מורכב שהוא בעת ובעונה אחת מטונימיה 791

                                                           
את דמותו של המשוטט העירוני שרטט וולטר בנימין בעקבות קריאתו ביצירותיו של בודלר, אותו ראה בנימין כצייר של    77 

 .13 – 71עמ'  1113אידר,  החיים המודרניים. ראה
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 7117להוויה הארצישראלית המתחדשת, לכרך המודרני ולסמל של עולמו הפנימי )מירון, 

(. 771-371עמ'   

בין שיריו הראשונים של גורי נמצאים שירים וקטעי שירים רבים הכתובים על רקע            

תל גורי תאר את של העיר.  113 -היה הילד ה 7113תל אביב עיר הולדתו.  גורי יליד 

כרחוקה מאד מן המטרופולין המודרני הסואן:  אביב של ילדותו   

תל אביב של אהלים וצריפים ובתים בני קומה עיר  של חולות ושקמים וגמלים וים צורב במערב.  ...
וקומתיים...שהרי אני נולדתי בעיר שכל כולה הייתה בבחינת מקדמה, זירה לחלומות החריצות המטורפת 

סיד הפעורים והקירות הנוטפים של שיבת ציון. "כאן יקום", אמרו, "כאן יהיה" בזמן ע ת י ד,  בין בורות ה
(17.5.95 הארץ)איתן, מים.   

שיראה המשכו של הדיון, שירי תל אביב המוקדמים של גורי נעים בין שתי מגמות:  כפי

מצד אחד מבקשים השירים לבטא באופן ריאליסטי את נוף ילדותו ואת חוויות נעוריו ומצד 

שני ניכרת בהם השאיפה לשיר את שירת הכרך המודרני שנספגה בו בהשראת שירתם 

ורם האחרים.העירונית של שלונסקי ואלתרמן ובני ד  

תל אביב הממשית  אותה "עיר קטנה ואנשים בה מעט" מתוארת בשיריו           

ה ֶׁשל  ֵקן וְִשְמלָּ המוקדמים באהבה, במטונימיות המציינות את דלותה ופשטותה: "וְֶעְגַלת ַהזָּ

ן. ַהדְ  ׁשָּ ה, ֵתל ָאִביב / ּוְצִריִפים ַבַפְרוָּר, ַפְרֵדִסים ָאֵפִלים, וְעָּ ִרים ֶׁשָאַהְבִתי ֵאי ַפַעם, יְַלדָּ בָּ

ִרים ֶׁשאֹוִסיף ֶלֳאהֹב ...". )'בת השחר' בנספח(. בנוסף לשירי הילדות הנוסטלגיים  ,ַהְדבָּ

נמצאים בכתבי היד כמה שירים המתייחסים לתל אביב  המנדטורית הנתונה תחת איום 

בריטים המלחמה המתקרבת, זו שברחובותיה חולפות המכוניות המשוריינות של ה

ם")והדובר המושפל מהלך ב בנספח(.  אל מול   "היום"ו "בדרך"רחובותיה "ׁשֹוֵתק הֹוזֶה נָּקָּ

הווייתה הפרוורית והצנועה של תל אביב ניצבת העיר המזרחית, יפו או חיפה התחתית, 

ִעיר ַהַתְחִתית. ַקְדמֹונִית. ִׁשכֹורָּ  ה המתוארת כעיר אקזוטית, הוללת ושוקקת חיים: "זֹו הָּ

ֵער ַעל חּוַשי  ד" ִתְשתָּ רָּ ִלי וְֶעְגלֹות ַה"בָּ מֹופֹון, ִמְצִליֵלי ֶמְרכָּבֹות.  ... ְבֵריחֹות ַהצָּ /ִמְצִריַחת ְגרָּ

ִחית". העיר המזרחית מפתה אמנם בצבעיה וריחותיה אך בהוויית השוק  ה ִמְזרָּ דָּ ִמְסעָּ

' מא' ע השירים ",יר התחתיתמסע אל הע"סתתרת גם ה"ַסִכין ֵׁשַבַגב" )התוססת שבה מ

מחוסרי משרטטים שיריו המוקדמים של גורי המתארים את (. התמונות הקצרות ש17

העבודה, המלצר על חוף הקזינו, הפייטנים וה"שעירים וקרחים בני כל המפלגות והחוגים" 
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החיילים הבריטים ו"בנותיה הנמכרות" של יפו יופיעו  (11מ' ע השירים א')* שיר ללא שם 

יריד ”יהם מחזור השירים האוטוביוגראפי ובשירים רבים אחרים בינספר המשוגע  ימים בל

.מאוחריםושירי  "המזרח   

במסה "כמה פגישות עם שירתו" מציין גורי כי שירי אלתרמן הדהימו אותו בנעוריו           

בעיקר משום שהביאו לארץ ישראל הקטנה את "חוץ לארץ" את קסם העיר הנכרית שיש 

( ואכן, בצד השירים המתארים את תל 793' מב' ע עם השירה והזמןבו מטעם החטא. )

אביב הממשית של נעוריו נמצא שירים )ובעיקר קטעי שירים( בהם מתוארת העיר גם 

יריהם של שלונסקי בדימויים השאובים משירת הכרך המודרני אותה הכיר גורי בעיקר מש

ר ְרחֹובֹות ַאִדיר ְבִׁשְגעֹונֹו" ,למשל, מדמ "חזות אחת"ואלתרמן. השיר  ה את העיר ל"ֵביבָּ

נָּן ֶׁשל ִחיּוִכים ּוְקטֶֹרת" שורות המזכירות  פֹות עָּ ם ַרִבים" ונשים "ְמֻעלָּ שבו מהלכים "ֶעְדֵרי ָאדָּ

ׁשֹות" שבשירי  לֹות וְַהְּמֻלחָּ כֹות ַהְּמֻמְלמָּ בחוצות תל . )בנספח(כוכבים בחוץ את "ַהִּמְדרָּ

ם על ספסלים", מטורף העיר שהוא "מצורע קָּ רּותית זו סובבים  "שוטים ׁשֶ אביב ספרו

בנספח("ברחוב" אישה וטרף". ) –ואנשים המחפשים "חדווה  וקדוש כמו איוב"   

שירים "מחרוזת שירים מתוך ילקוט הצד" המתאר התמודדות עם המחזור             

אהבה נכזבת הוא דוגמה אופיינית לשירי העיר המוקדמים של תל אביב. הדובר המאוהב 

שירי רומנטי בן דמותו של משוטט ברחובות הליליים והריקים של העיר הוא דובר ה

ודלר או מן ההלך שונה מן המשוטט העירוני המנוכר וצמא הריגושים של בהמחבר, 

מביט ברחוב מחלון חדרו. השיר הראשון כוכבים בחוץ הסמלי של אלתרמן שברוב שירי 

במחזור "פתיחה" מזכיר במובן מסוים את "עוד חוזר הניגון" של אלתרמן, אלא שבניגוד 

זמני של אלתרמן היוצא לדרך ואל שליחותו השירית שב הדובר של גורי -לדובר השירי הא

ישן. השיר מתאר מהלך התבגרות שבו הנער ה"פתי"  ש"ידע לאהוב עד למחוז ילדות 

מוות ועד בכי" בגר והיה ל"איש זר" לאחר ש"זמר השנים" הפליא בו מכותיו". המחזור 

מתאר מהלך של השלמה עם אובדן האהבה והבדידות המסומל בטקס בו הדובר המיוסר  

כאב האהבה לשירה, כשהכתיבה "מארש לו בדידות" כבת זוג. יש בו קישור ברור בין 

משמשת תחליף לנערה שהלכה.  שירי "מחרוזת השירים מתוך ילקוט הצד" הם שירים 

אישיים וחשופים מאד והמחזור כולו נגנז.  כפי שיראה המשכו של הדיון  כמה משירי 
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מחזור זה משמשים תשתית לשירים בפרחי אש ומופיעים בגלגולים שונים גם בשירים 

    מאוחרים יותר.78

יכרונות המגמה הרומנטית חווייתית שבה העיר היא רקע לזדוגמה לעירוב                

המגמה המודרניסטית המבקשת לראות בתל אביב עיר נוסטלגיים של דובר פרסונלי ו

גדולה ברוח שירת הכרך הסימבוליסטית אפשר למצוא בשיר "חתולו של ליל גשם" 

שפרסם גורי בעל המשמר )71.1.7141( ולא כינס אח"כ בספר.79  הנוף בשיר של הרחוב 

יפו –אל הצוק מזכירים את חוף תל אביב ההולך אל הים,  המגדלור והגלים המתנפצים

שהוא נוף ילדותו של המשורר.  הדובר המשוטט "באין אישה עמו" ואופיו הווידויי של 

והריתמוס  השיר מקרבים אותו אל הנוסח הרומנטי.  כך גם הבתים הארוכים, החריזה

החופשיים. מאפיין רומנטי נוסף של השיר הוא ההתפתחות בזמן מן הלילה אל השחר 

 ֵאש עֹוֵבר-בבית האחרון של השיר מופיע "ַסַהרהמסמלת מעבר מייאוש לתקווה, שכן 

נושא עמו את התקווה ץ".  עם זאת,  שחר רֶ אֶ  ילֵ עַ  ינּויֵ חַ  מֹוא כְ לָּ פְ "נִ וא הויו" יעָּ קִ ב רְ רכֻ בִ 

.החלומות וגם מות נותתקווה לספיהכף הוא גם ואת היפוכה   

 "חתולו של ליל גשם"דקדנטיות ניכרות בשם השיר  –ההשפעות הסימבוליסטיות            

צירופים המטפוריים ה. הוא סמל דקדנטי שגור להוויית השיממון העירוניתשכן החתול 

י בִ ב ָאחֹורְ ה הָּ נֵ לפנטסיה, מוחשי ומופשט בנוסח "הִ  משלבים בין מציאותהמרובים בשיר 

ים ילִ לִ חֲ ל הַ פַ / מַ  .תעֹווְ ֹות גרֹוצְ צֹוחֲ הַ "  י" אולָּ יו אֵ יָּ ך חַ ֹותה מִ לֶ א עֹוהּור / וְ אֹוי הָּ סֵ נָּ פַ ת ּוליֹולּושְ הַ 

מדומה אך הדובר בשיר הת" כתובים בסגנון המודרניסטי סימבוליסטי. עֹושָּ ם הַ ה עִ לֶ עֹו

בחיפוש אחר  יזבון של כל בני האדםבים הע החותר בשבט משוטיו קרעיםעוטה לנסיך 

 "גשם"מוקדם אחר בדומה לדובר בשיר הוא דובר רומנטי מובהק  פור הכחולה,יהצ

ֵרי ַהנֶֶׁשף וְַהַפַחד" המדומה ל ָאֵפל / ֶׁשֲהדֹומֹו הָּ ה הָּ יְלָּ חתולי (. 15)השירים א עמ' "נְִסיְך ַהלָּ

                                                           
עמ' היה במקורו חלק מ"מחרוזת השירים מתוך ילקוט הצד". בגרסה המוקדמת השיר פרחי אש כך, למשל, השיר "ערב" ב 78 

שורות והוא בנוי שלושה בתים בני  71השיר הוא בן  פרחי אשטורים.  בגרסת  71לא נחלק לבתים אלא נכתב ברצף בן 
ְָֹּך בודד" ארבעה טורים כל אחד.  בנוס ִכיל / וְהּוא כָּל כ ְך, אֹורֹות ַעד ֵאין הָּ ם ַבְכרָּ ח הראשון הסתיים השיר בטורים: "ֲהמֹון ָאדָּ

הוא מופיע כשיר תיאורי רומנטי המתמקד בתיאור הערב  ורק הציון של  פרחי אשהמקשרות את השיר לשירת הכרך. בנוסח 
 "פיקוס רחב קומה" מרמז במשהו על נוף תל אביב. 

 
ויתכן שהיה בהתחלה חלק  7141-7149כתב היד של השיר נמצא בארכיון, ע"פ כתב היד נכתב השיר בין השנים   79 

 מ"מחרוזת השירים מתוך ילקוט הצד".
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ֹ  - םיהֶ ינֵ חוב ש"עֵ הר ן יָּר ם סמל מבשרים את דינה של העיר, אך יותר משהק" אמנם ַזְרחָּ

בוכים את בכי הילדים חתולים האוב דקדנטית הם מייצגים את הסבל בעולם. הלהוויית ס

ְֹ יא מִ הִ ם / ׁשֶ דָּ ָאי נְִׁשַמת קֵ מְ עִ מְ ּו"רבות וחועולים מתוך  בבואה של הם ב" טּורָּ ד הָּ חַ פַ ן הַ כַ ש

הוא מושג מפתח בשירת גורי, הוא מק הנשמה ושבעהדובר וסמל לעולמו הפנימי.  הפחד 

ומתגלה בהקשרים שונים בשירתו מופיע לראשונה בשירי העיר המוקדמים והוא שב 

  .לארכה

לסיכום, שירי העיר המוקדמים של גורי שרובם טיוטות שירים שנזנחו משלבים            

ים של תל אביב המנדטורית  על מרכיביה השונים מזווית הראיה של תיאורים קונקרטי

הילד שגדל ב"בוגרשוב ליד הים" יחד עם מוטיבים רומנטיים של שיבה למחוז ילדות ישן, 

אהבה מיוסרת ותיאורי נוף שהם פרוייקציה של רגשותיו של הדובר.  למרות השאיפה 

טיים מובהקים.  מלבד הנסיבות לשיר את שירת הכרך המודרני השירים הם שירים רומנ

ההיסטוריות שהביאו לזניחת שירת העיר האישית )נושאים שגורי ישוב אליהם בעצמה 

בשירתו הבוגרת( אפשר אולי לראות בנטישת שירי תל אביב המוקדמים עדות למתח שבין 

 מזגו השירי הרומנטי של גורי הצעיר לבין ההתפעמות מקסם תיאורי העיר הזרה והנועזות

ה בפרק "עוף את ביטוי הוויית הכרך המודרני מצאהטאפורית שגילה בשירת אלתרמן. המ

שירת  שירתו.  .  גם בכך אפשר למצוא עדות לאופייה הרומנטי שלפרחי אשהנדודים"  שב

.הכרך הזר כשגורי חווה בפועל את המפגש עםרק הכרך הבשילה   

 

  כחוויית תשתית בעולמו של הדובר השירי "פחד"ה – "שיר על הפחד"הז. 

כולה )כרך השירים ואת אסופת  "שירים ראשונים"הפותח את הקובץ  "שיר על הפחד"ה   

ווידויי שאינו מרוכז בחוויה או אירוע חד פעמיים,  –( הוא שיר אוטוביוגרפי 71 - 75' א' עמ

תוך ניסיון לעמוד על  אלא הוא שיר הגות המקיף מהלך חיים של ילדות, נעורים ועלומים

משמעותו. במאמר ביקורת שהתפרסם בעקבות הופעת השירים מדגיש אריאל הירשפלד 

 ,(1.5.11, הארץ)בפרט  "שיר על הפחד"קדמים בכלל והאת חשיבותם של השירים המו

ואילך שושנת רוחות בהם הניח גורי נדבך ראשון למהלך שיתפתח ביצירותיו המאוחרות מ



89 

 

על זמני".  יותר לבין מצב האדם ההאדם האחד הפרטי והקונקרטי ב המחבר בין "חוויות

תראה את השילוב בין החוויה הפרטית של היחיד עם הוויית  "שיר על הפחד"קריאה ב

  המקום והתקופה המעניקה לשיר משמעות רחבה יותר.

ן נמצא בארכיון כתוב על דף בודד הנראה כתלוש מפנקס, אי שיר כתב היד של ה           

בין . 7145 – 7143תב השיר בין השנים בו ציון תאריך אבל על פי המידע שבארכיון נכ

ראה השיר אור( יש כמה הבדלים.  לראשונה )בה  השיריםהנוסח שבכתב היד לגרסת 

דקלרטיבי: –בנוסח המוקדם כתובות שורות הפתיחה בטון חגיגי                                               

ֶכם ֵרַעי ַעל ַמֶשהּו מּוזָּר                                           א ִלְכתֹב לָּ  ֲהֵרינִי בָּ

ִכים                                             נֹוֵׁשא ֶׁשֵאין לֹו ֵׁשם וְֵאין לֹו ַמֲהלָּ

נִי מֻ                                             ֶכה ַהנְַפתּוִלים וְַהׁשֹוֶטהֶאַחד ִמְבנֵי זְמָּ  

יָּה ִצִלי .נוַלְדִתי ִעמֹו וְהּוא הָּ  

  

פותח השיר בפניה פשוטה וישירה אל נמענים לא מוגדרים:השירים  בגרסת  

ֶכם ַעל ַמֶשהּו מּוזָּר                                             א ִלְכתֹב לָּ   ֲאנִי בָּ

   ַעל ְדַבר ַהַפַחד .                                          

יָּה ִצלִ  .                                           ינֹוַלְדִתי ִעּמֹו וְהּוא הָּ   

      

 –השינוי שערך גורי הוא יותר מאשר איפוק הפאתוס והנמכת טון הדיבור. הניסוח החגיגי 

יחה בנוסח המוקדם של השיר והפניה לקבוצת הנמענים "רעי" דקלרטיבי של שורות הפת

מעמעמים את נימת הווידוי ומעניקים לחוויית  הפחד ממד שמעבר ל'אני'. בנוסח המוקדם 

הפחד אותו "נושא" שלא נהוג ולא ראוי לדבר עליו משקף את הוויית התקופה ואיננו רק 

  חוויה אינטימית של היחיד.

טורים, מאורגן בתבנית אנפורית  51השיר כרצף שירי ארוך בן  בכתב היד כתוב         

וחזרה על (, 31 – 7 ושורות חוזרות. חזרה על המלים 'כֹוֵלל' ו'ַאַחר' בחלק הראשון )שורות

המלים 'כֹוֵלל' ו 'אֹו' בחלקו השני )שורות 51-31(80  מבנה המעניק  לשיר ממד של עדות 

                                                           
 ,  ההפניה לטקסט ע"פ מספרי השורות.נספחהדיון ע"פ נוסח המוקדם של "השיר על הפחד" המצורף ל  80 
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או דיווח על אינוונטר הרשמים והחוויות המצטרפים יחד לקטלוג הפחדים מהם עשויים 

השמיט גורי טורים אחדים וחילק את השיר לבתים  השיריםחייו של הדובר.  בגרסת 

ולקטעים שמפרידים ביניהם כוכבים, היוצרים קבוצות בתים שכל אחת מהן מתייחסת 

  לשלב אחר בחיי הדובר.

הילד.  -(  נפתח בתיאור ביתו של הדובר 71 – 9)שורות ילדות  -אשון שלב ר          

הפחד מומחש בחלק זה של השיר  בעזרת קטלוג של פרטים מטילי אימה ששיאם 

א ַהיֵָּׁשן / ְבַצֲענֹו ַאט ַאט ֵמֵעֶבר ַלַחיִים".  הבית עצמו כמעט ואינו  ב"נֲחַרת ֵאיִמים ֶׁשל ַסבָּ

סב )נוכחות לא מויות ההורים. המשפחה מיוצגת כאן ע"י המתואר בשיר ונעדרות ממנו ד

הזיקנה והמוות ולא כחלק  "נציג"(, אך הסב מופיע בשיר כ"דור בארץ"שכיחה בספרות בני 

מהוויית המשפחה.  פחדיו של הילד הער בלילה בבית האפל והקר מוצגים בשיר גם 

יא חלק טבעי ובלתי נפרד כחוויה  אינטימית מאד של הדובר וגם כחוויה אוניברסאלית שה

ִדים יַָּקר ֶׁשל ַאגָּדֹות יְַלדּות", שמקורו בדמיונו  מתהליך הגדילה של כל אדם אותו "ְמחֹול ְפחָּ

 של הילד המדמה לראות "ֲעֵרַמת ְבגִָּדים ִבְדמּות ַגנָּב".

ְפכּו ַהלָּ 11- 71)שורות התבגרות  -שלב שני              ִרי ִצַּמח הָּ ֶפל / (: "ֵעת ְשעָּ לּו ֲערָּ

ה ְתחּום ּוְזַמן",   בשלב זה  ה ֶׁשֵאין לָּ בָּ ְרִפי / ִבְדמּות ַהַּמֲחׁשָּ ב ֲעֵלי עָּ ם וְׁשָּ ַהְּמַרֵחף ֵאי ׁשָּ

מומרים פחדי הילדות בפחד ה"פילוסופי" של עמידה מול "אימת ההוויה".  הפרטים 

המייצגים את  המטונימיים הממחישים את הפחד בחלק זה של השיר כוללים בצד פריטים

נוף הילדות הממשי של תל אביב הקטנה סמטת שיטים, בית מוטור, תנים ועצי הדר גם 

לֹון  אלמנטים ספרותיים פתטיים, שמקורם בסיפורי בלהה רומנטיים כמו "ְדמּות ַהִחדָּ

נָּה"  )שורות שהושמטו מנוסח  ם ַעל ֶלִחי ְלבָּ עֹות ֶׁשל דָּ ר" או "ְדמָּ ּקָּ (.  גם יםהשירְבִחיּוכָּה הָּ

תיאור חוויות ההתבגרות משלב בין חווית נעורים אותנטית של הדובר81  לבין החוויה  

  האוניברסאלית של  עמידת כל אדם אל מול אימת המוות.

בניגוד להוויית הפחד ולחרדת המוות בחלקו הראשון של השיר מציירות השורות            

ר" בהם ( תמונה חושנית של "יִָּמים גְ 13-93הבאות  ) ה", "ְׁשסּוֵעי ֵאין סֹוף ֻמתָּ דּוֵׁשי ִחּמָּ

                                                           
כמשבר אישי שפקד את המשורר  בנעוריו בעקבות מות סבו מתואר בתת הפרק תיאור ה"עמידה מול אימת ההוויה"   81 

 . 73- 77א' עמ'  עם השירה והזמן"מסע אל האינסוף" במסה  "ראשית משוערת והלאה" , 
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ם ֶאל ִמְזְבחֹות ַהלב", המרמזות על חוויות מיניות ראשונות. הנעורים )של  אֹות עֹולֹות ַהדָּ "בָּ

הדובר ושל כל אדם( מוצגים בחלקו הראשון של השיר כמאבק בין ארוס ותנטוס בין 

 התשוקה לחרדת המוות.  

( מעלה את חוויות הילדות והנעורים 39- 7קו הראשון של השיר )שורות חל               

התמונה והדובר  ( מתרחבת54 – 31האינטימיות של הדובר, אולם בחלקו השני  )שורות 

, שחווית הפחד הפרטית היא גם חווייתם. מול קטלוג "ני דוריבני חיי וב"עובר לדבר בו על 

הגורמים מעוררי הפחד שבילדות מופיע כאן קטלוג חדש שמרכיביו קשורים במארבים 

אן ְרחֹוב / מָּ ְדהּו עֹוֵקב גּוִפי ֵמֲאחֹוַרי",  ובעקבותיהם -ומחתרת:  "נְִצנּוץ ִאיׁשֹון אֹו ֵצל חֹוֵלף בָּ

ִרים עַ  ה ְבִכיס ְמִעיל".  פחדי הילדות הקמאיים ההזמנה ל"ִמְפַגׁש ְסתָּ דָּ ן / ְפלָּ ל ֶפֶתק ְלַבנְבָּ

הופכים לחוויה הדורית  של מי שילדותו ונעוריו עברו עליו בצל המאורעות ומלחמת העולם 

ה ּמְפנֵי  המתקרבת, הזמן הפרטי מתחלף בזמן ההיסטורי שמהותו היא "ֵאיַמת יְלּוד ִאשָּ

ה" )שורה  (. 47יְלּוד ִאשָּ  

( חוזר הדובר אל המרחב הביתי הפרטי:  "ַאַחר עֹוְבִרים 95-15בסוף השיר )שורות      

ה / ְצלֹוִחית ַבֶׁשֶמׁש  ְך יִָּמים ְגדּוֵׁשי ִחּמָּ ה / ּוְתִריס מּוגָּף ַאט ַאט".   –ַחלֹון  –ַבסָּ וְנֲַעֵלי ִאשָּ

משרה ביטחון. דמות הסב הבית אינו מוצג עוד כמקום מאוים ואפל אלא כמקום רווי שמש ו

הצוען מעבר לחיים מתחלפת באישה והתריס המוגף אט אט סוגר ומגן מפני הפחד האורב 

 בחוץ82. 

ל'ואם ישאל המלאך' של ביאליק.  "שיר על הפחד"מבחינות מסוימות דומה ה             

קודת שני השירים מספרים סיפור אוטוביוגרפי סמלי שראשיתו בחוויות הילדות והמשכו בנ

מפנה רבת משמעות בחיי המשורר: היציאה מבית המדרש בביוגרפיה של ביאליק והגיוס 

להגנה ולפלמ"ח בנעוריו של גורי.  בשני השירים נעדרות דמויות ההורים מן הסיפור 

האוטוביוגראפי אך מופיעה בהם דמות הסב, המייצגת בשניהם עולם או נושא רחוקים 

                                                           
אפשר לראות את סיום השיר  משום כך, לא ברור אם הדובר נמצא בחדרה של האישה או מחוצה לו. בשיריםמן הנוסח ש  82 

 הארץ,כפי שמפרש הירשפלד כהמשך תיאור 'קטלוג הפחדים' המתאר "פיק ברכיו של נער מול חלונה של אישה אחת" )
(  לדעתי, תשוקת החיים העולה מן התיאור שבמרכז השיר מציגה את החוויה האירוטית כהיפוכה של חרדת המוות 1.5.11

כתב היד של השיר המתייחס אל "נעלי האישה" נראה שסיום השיר הוא מנקודת התצפית המלווה את הדובר מילדותו. ע"פ 
 של הדובר בהתבגרותו והוא נמצא בחדרה של האישה האהובה ולא מחוץ לו.
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מים עליו. בשניהם מכוון עקרון יסוד אחד את חייו של מעולמו של הדובר ואולי אף מאיי

וההתמודדות עם הפחד  "ואם ישאל המלאך"רר: החיפוש אחר העלומים והאהבה בהמשו

."שיר על הפחד"ב  

חד הוא המעבר באמצע מצד שני, ניכרים הבדלים בין השירים. הבדל משמעותי א           

מן הווידוי האינטימי של היחיד אל קבוצת בני הדור. חוויית נטישת בית  "שיר על הפחד"ה

היא חוויה דורית אך  "ואם ישאל המלאך"בה מסתיים התיאור האוטוביוגרפי בהמדרש 

היא מעוצבת בשיר  כחוויה אישית בתכלית. כך גם ביצירות אחרות של ביאליק המתארות 

רּו א הָּ ם נָּשָּ אֹור / ... וֲַאנִי, גֹוזָּל רַ את נטישת בית המדרש: "ֻכלָּ ַחף הָּ ם סָּ ְך, נְִשַתַכְחִתי ַח ֻכלָּ

ַתי ִפְרפְ "לבדי"ִמֵלב" ) ַאֲחרֹונִים / ַעל ְשפָּ יִיִתי ַאֲחרֹון לָּ ה ְתִפַלת ָאבֹות" ( או "ֲאנִי הָּ ה וֵָּמתָּ רָּ

ורל (. הדובר השירי  הרומנטי שבשירת ביאליק מגלם בגורלו את ג"לפני ארון הספרים")

אך הוא חווה גורל זה כחוויה אישית ואינו מציג עצמו כחלק מקבוצה. גם בשיריו  ,בני דורו

של גורי הדובר הוא דובר פרסונאלי רומנטי אך, כפי שהראה הדיון בשירי המסע 

המוקדמים, הקשר לבני הדור וההצטרפות לחבורה הם חלק מהותי מן הביוגרפיה 

במושג "בני דורי" הוא שימוש מעניין, בדרך כלל  האישית והזהות השירית. עצם השימוש

מתייחס אדם צעיר לדורו התייחסות שבדיעבד ממרחק זמן המאפשר להעריך את רוח 

הדור.  אבל תודעת הקשר לקבוצת השייכות הדורית של גורי היא תודעה מוקדמת וחלק 

 מחווייתו האישית83.

נוף  '"המלאואם ישאל "הילדות. ב הוא באופן עיצוב עולם הבדל משמעותי נוסף           

המשורר -הילדות הוא נוף רומנטי מובהק, כפר אידילי שהוא כר נרחב לדמיונו של הילד

מאיים ומפחיד, נקודת  "שיר על הפחד"דידותו. לעומת זאת, נוף הילדות בהמאושר בב

ה" ) ִרים ַהְּמצּויִים ַבְסִביבָּ ֳחמָּ שּוי ִמן הָּ בספרו , "מלךבשיר "מוצא מפתיעה אצל בן הארץ ה"עָּ

למקום הארצישראלי הרי חוויית היסוד של של גורי (. על אף הקשר הילידי 34' מ, עאיומה

ידה מול הדובר בשירים המוקדמים היא הפחד: הפחד המטאפיזי האוניברסלי שבעמ

                                                           
תודעת השייכות הדורית היא קו היכר מהותי של בני דור בארץ, כפי שמתגלה במסתו הידועה של משה שמיר )שאף הוא   83 

 בתש"ו.  ילקוט הרעיםכתיבתה(  "עם בני דורי",  שהתפרסמה בחוברת השלישית של היה צעיר בעת 
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הזיקנה והמוות, והפחד ה"היסטורי" של הילד שגדל בצריפיה הבודדים של שכונת נורדייה 

 בתקופת המאורעות ונעוריו עמדו בצל מלחמת העולם המתקרבת84. 

)מופיעות בספר פרחי אש עוברות כמלים מנחות לאורך  "אימה"ו "פחד"המלים             

ִדים וְיַנְׁשּוִפים" יותר מששים פעם(: הפחד נמצא בחדרה של ְך ְפחָּ  האהובה "ּוֵמֶעְבֵרְך ֶׁשלָּ

ֶפל" )'יומן לילי'(  )'בשוב' עמ'( , בערי אירופה החרבות בהן "ַפַחד ְמַהֵלְך ִעם ֵאד וֲַערָּ

ִדים. ִהנֵה הּוא גָּח ַבִּקְמרֹונִים, / ַמה גְ   ליל"דֹוִלים ַחיֵינּו ִעיר וְֵאם" )בירושלים הנצורה "ֵליל ְפחָּ

(. מאוחר יותר, אצל הדובר השב מן הקרב מתלכדים פחדי העבר של 95עמ'  "ירושלים

 הילדות עם פחדי השיבה לחיי השגרה  של לוחם שאינו יכול להשתחרר מחוויות הקרב:

   

ה .                                    ּוְלַבְדָך ַאתָּ

ה ִכי                                     יָּבֹוא ְבֶפַתח ְמלּונְָּתָךוְַליְלָּ  

ֲעַטֵלף ,                                  ִמְׁשַכן הָּ

 ַחֵכה לֹו ֲחִריִׁשי                                   

ם ֲאֶׁשר ַהְרֵחק ֵאי-ִעם ַפֲחֵדי                                    ם-ַהדָּ ׁשָּ  

ו .                                   ְקדּו ֶאְתֶכם יְַחדָּ  פָּ

ה יָּבֹואּו ׁשּוב ְבַסְך                                    ִדים מּוזָּר-ַעתָּ ְפחָּ   

 ִלְפקֹד אֹוְתָך ֵׁשנִית ,                                  

ה ַא ִדים.    )וְׁשּוב ְכִפיפָּ ה וְַהְפחָּ (745עמ' עד עלות השחר  "דרך האש"ַחת ַאתָּ  

 

פרחי דן מירון רואה בפחד את המקור הנפשי ממנו נובעת נטייתו של הדובר ב             

"לבטל" באמצעים רטוריים שונים את המוות. הוא מראה איך בשירים רבים יוצר גורי אש 

                                                           
" רעמת סייחים"בבית השני של מחזור השירים נמצא גם תיאור הילד המתבונן בפחד בסבו הישן מופיע מעניין לציין כי   84 

נִים . / ְלדּות ְלאֹור נֵרֹות דֹוְלִקיםהֹו, ַאגַָּדת יַ   :(14 - 11)ע'פרחי אש במדור 'שירים מתוך ילקוט הצד' בשנכלל  ֲאבָּ ַעל ִקיר הָּ
ה בָּ ה וְׁשָּ ְלפָּ ִלית חָּ ְמקּו יְָּפיָּם, ּוְרחֹוִקים/ .ְצלָּ בָּא / יֵָּמינּו ׁשּוב עָּ שר בין ממבט ראשון נראה שאין ק .ֵעינֵינּו ֲהזּויֹות מּול ִפיו ַהנָּע ִׁשל סָּ

אינו ברור.   חים"רעמת סייהילדות המוקדמת בהקשר הבלדי של " מקומה של חוויתו ",רעמת הסייחים"ל "השיר על הפחד"
מתאר  "רעמת סייחים"ביה נבחין בדמיון שבין השירים.  על שלושת של "רעמת סייחים"המחזור  "עלילת"אבל, אם נעקוב אחר 

וחרב" )שיר א' באופן מטפורי )הסייחים הם מטאפורה לנערים הלוחמים( את סיפורו של הדור שלפתחו ניצבה "שעת פקודה 
בית השני שצוטט לעיל מרמז במותו של הסייח האחד שהוא  בן דמותו של הדובר.  והוא מתמקד בד( 13' מבית ששי ע

שגורי תיאר באופן ישיר  , נראה כי אותה חוויית יסוד"שיר על הפחד"ם הנמצאים גם בלשורשים החווייתיים של מחזור השירי
 .  "רעמת סייחים"בלי ויה הסממצאה את ביט "שיר על הפחד"ומפורש ב
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מצבים של דו משמעות ועמימות בין החיים למוות כדי להכחיש או להתעלם מן המוות 

את הסברה  מעלה מירוןעם זאת, ה בקרב. הנפיל כדרך התמודדות עם הפחד מפני

נפשיים מוקדמים יותר ונובעים ממקורות פרחי אש שאפשר שמקורותיו של הפחד בשירי 

ביוגרפיים. השירים המוקדמים מאששים את סברתו בדבר ראשוניותה ומרכזיותה של 

יאור הפחד ( דוגמה נוספת לת111עמ'  7111חוויית הפחד בעולמו השירי של גורי )מירון, 

הזמר "ובר לעתים מזומנות נמצא גם בשיר כחוויית יסוד נפשית השבה ופוקדת את הד

שבמחזור השירים המוקדם "מחרוזת שירים מתוך ילקוט הצד":  "השני  

ִכיח                              ִאים, ֶזה ְכַבר כָּל כְָּך ׁשָּ ְרגִָּעים ֲאֶׁשר בָּ  הָּ

ִׁשיחַ                               נֹוס וְֹלא יֹוַפע מָּ  ֹלא ֵאין ֵמֵהם מָּ

ׁשּוט ִלירֹק כְָּך רֹק ְרוּוי ַטבָּק                              ר פָּ   ֶאְפׁשָּ

 ּוְלַקֵלל ִכְמַעט ִלְבכֹות                             

ן ַאט ַאט עֹוֶלה ֵמִגיחַ ַהַפַחד ַהיָּׁשָּ                                

צֹון ִלְברֹחַ                               ה נִצָּב הֹוֶמה רָּ  וְׁשּוב ַאתָּ

ִכים ַבַליִל ֲחנּוקֹות  ...                                    וְַהְדרָּ

                              

ם הראשונה" ציטט ברשימה שכותרתה "אדם זוכר את הדברים המתרחשים בו בפע   

הארץ, ) גורי שורות אלו משיריו המוקדמים והגדירן כ"שורות העולות מן המעמקים"

גורי חזר אל שורות גנוזות אלה כמעט כלשונן שנים רבות אחר כך בספרו  (.74.71.15

( :13עמ'  7114)מראות גיחזי    

ִאים  .                             ְרגִָּעים ַהבָּ ִכיחַ וְֵאֶלה הָּ ִכיַח, ַכיָּדּוַע ׁשָּ וְׁשָּ  

ִׁשיַח.                           נֹוס וְֹלא יָּבֹוא מָּ  וְֵאין מָּ

ִׁשיחַ  .                             ֶעֶרב ֹלא יָּבֹוא מָּ  ַגם הָּ

ר ִלְׁשתֹק כָּך ֲאֻרכֹות וֲַהדּוקֹות .                           ֶאְפׁשָּ

ֵרב ּוֵמִגיחַ  .                                ב ְלַבְקֵרנִי וְקָּ ן ּוֻמכָּר ׁשָּ                            וְֵאיֶזה ַפַחד יָּׁשָּ

צֹוןו ֹ בְ לִ  הֹוֶמה ִבי רָּ ,חַ ר  

 ִלְהיֹות ַאֵחר ,                            

ַאֲחרֹונָּה וְִלְהיֹות ַאֵחר.                                ִלְמכֹר ִאת ַהֻחְלצָּה הָּ
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מה שנכתב בשירים המוקדמים בתנופה אחת, ללא חלוקה  "שיר על הפחד"כמו ב     

לבתים ובעודף ביטויים פתטיים הופך בשיר המאוחר לניסוח מרוסן ומאורגן של המשורר 

הוא ספר השירים הראשון בו מראות גיחזי   הבוגר, אבל עצמת החוויה לא השתנתה.

בעיקר שירים מופיעים שירים הנוגעים באפן ישיר בביוגרפיה המשפחתית של גורי, 

הנוגעים באמו וֵאם אמו. הספר יידון  בהמשך המחקר, אך בשלב זה אציין שמופיעים בו 

נוסחים מורכבים לרעיונות שהופיעו כבר בשירים המוקדמים,  ונראה שגורי  התמודד בו 

לה חוזר עם כמה מחוויותיו האישיות העמוקות ביותר. גלגול נוסף של שורות מוקדמות א

(: 7115)מחברות אלול בספרו  "מפניך ואליך"כך בשירו  שנים רבות אחר  

ר כָּל                             ֵהן.  ֶזה ְכבָּ עות הָּ ִכיח.-ַהשָּ כְָּך ׁשָּ  

ִׁשיַח.                              נֹוס. ׁשּום ֶרֶמז. וְֹלא יֹוַפע מָּ  וְֵאין מָּ

יָּה  .                             ִכְכלֹות ַהכֹלוְֶטֶרם ֶׁשהָּ  

ן ַההּוא עֹוֶלה ְלַאט. ֵמִגיחַ                                ַהַפַחד ַהיָּׁשָּ

ִלים ִמְבצָּר .                              וְַהְכתָּ

    

 וְִאיש רֹוֶצה ִלְברַֹח, ִלנְׁשֹם ֲאוִיר ִאֵחר ,                           

ִכים ֲעַדיִן ֲחנּוק ֹות, ְכמֹו ְבעֶֹצר.ַאְך ַהְדרָּ  

                

ההצבעה על הפחד כעל "הפחד הישן", תיאור הופעותיו החוזרות ונשנות כמו גם         

הרצון לברוח מפניו מעידים על מרכזיותה של חוויית הפחד כחוויית תשתית בעולם השירי 

מוגדרות: הפחד מן של גורי. פחדי הילדות והנעורים שבשירים המוקדמים היו להם סיבות 

הזיקנה, אימת המלחמה ואבדן האהבה הופכים בשירים המאוחרים למצב קיומי של 

חרדה משתקת.  בשירת גורי לחיות וליצור פירושו לנוע ובהתאם לכך החרדה מעוצבת 

במטפורות של דרך שנחסמה ואבדן אפשרות התנועה:  "דרכים חנוקות" , "כתלים 

.  הפחד כנקודת מוצא חווייתית וכנקודת הראשית של כמבצר"  ותנועה "מפניך ואליך"

/ סיפור  חקירההסיפור האישי מופיע גם ביצירות הפרוזה האוטוביוגרפיות של גורי ב
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 77 'מ, א' עעם השירה והזמן) והלאה" ראשית משוערת"( ובמסה 11 – 73' מ)ע  רעואל

כי ים הנשארים" ויודע הפחד שב וחוזר בערוב ימיו של הדובר הנפרד מן "הדבר(. 73 -

ֵרב ַלֲעזֹב ֶאת גּופֹו" . )שיר  עמ'  עיבל ,77"ַעל ַאף ַהְדגִָּלים וְַעל ַאף ַהִשיִרים ַהַפַחד ַההּוא ְמסָּ

71)  

 

 רהפחד, הצל והמשוראגדת האמן:  –חייו ומותו של ידידי  .ח

ל פואטי אשר כדרך השירה הרומנטית מצביע ע-הוא שיר ארס "ואם ישאל המלאך"     

לא  "שיר על הפחד"ת המוקדמות לבין השירה,  ואילו בהקשר בין החוויות האוטוביוגראפיו

נעשה קישור כזה. אבל מעקב  טכסטואלי מפורט אחר הופעת הפחד כחוויית יסוד בשירת 

גורי יגלה את הקשר שבין ההתמודדות המתמדת עם הפחד לבין השירה.  הפחד 

זהות של אח תאום לעתים בשיריו  המדומה בשיר לצל "נולדתי עמו הוא היה צלי", לובש

אותו לאורך חייו. המטפורה על שני מרכיביה או כפיל העוקב כצל אחר הדובר ומלווה 

הנושא העיקרי הפחד והנושאים המשניים האח או הצל מופיעים ברבים משיריו של גורי מן 

לעתים כשהם קשורים זה בזה ולעתים בנפרד. ,המוקדמים למאוחרים  

 

 עימות בין שני אחים תאומים הוא סיטואציה ארכיטיפית המופיעה כבר בסיפורי           

המקרא על קין והבל יעקב ועשיו. השימוש בארכיטיפ התאום או הכפיל כאמצעי לתיאור 

קונפליקט פנימי או מאבק בין כוחות מודעים ללא מודעים בנפש האדם הוא תחבולה 

רטורית ידועה, המאפשרת תהייה על מהות האני ע"י השלכה של כוחות פנימיים על 

המודחק והלא מודע.  מאבק בין האדם ל"צד הצל"  אובייקט חיצוני,  אחיו או צלו של היסוד

שלו מופיע ביצירות שונות העוסקות באמן ובייחודה של נפש האמן, כאמצעי להמחשת 

רתו. דוגמה ליצירה כזו היא אגדת כוחה המאגי של האמנות ובמחויבותו של האמן ליצי

ת זהותו של של הנס כריסטיאן אנדרסן, שבה  מוצג הצל כרמאי ומתעתע הגונב א "הצל"

פואטי כי בארמון הסמוך -אדונו ומאיים עליו לכלותו. גם באגדת הצל מופיע יסוד ארס

למעונו של גיבור היצירה שוכנת "בת השירה" )הניסוח ע"פ תרגומו של פרישמן לסיפור(. 
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העוסק אף הוא  "איגרת"גם בבסיס שירו הידוע של אלתרמן  ארכיטיפ התאומים עומד

יחות השירית וביחס שבין השירה והעולם.בגורלו של האמן, בשל  

(. מצורפת לנספח) "חייו ומותו של ידידי"רכיון גורי נמצאת מחברת שכותרתה בא           

המחברת מותחלת משני צדדיה. מן הצד האחד נמצאת קבוצה קטנה של שירים 

שכותרתם "שירים מתוך העוצר" המתארים עיר תחת עוצר והוויית מלחמה.  מן הצד השני 

מופיעה יצירה שאינה קשורה כלל להוויית המלחמה, אלא היא מעין אגדת אמן רומנטית 

ים והאהבה. היצירה כתובה בגוף ראשון הדנה ביחסים שבין האמן ואמנותו לבין החי

ומתארת בארבעה פרקים סדרת מפגשים בין הדובר שהוא  משורר בוגר לבין ידידו 

השירה לפרוזה, היא כתובה  בטורים המשורר הנער. מבחינה ז'אנרית היא עומדת בין 

  ארוכים שיש להם אמנם משקל וחרוז אך הטון הסיפורי והעלילה הנפרשת הם פרוזאיים.

מתאר את סיפורו של הנער מרגע לידתו ועד לרגע בו  "כלות הנפש"הפרק הפותח           

למיתוס האמן "הושיט ידו לעט". הסיפור מכיל בתוכו מרכיבים נוסחאיים רבים השייכים 

אב נעדר ואם אומללה, ניתוק כפוי מביתו בטרם עת  וחיי נדודים.  המיוסר: לידת עוני, 

נה הדובר הבוגר והמנוסה אל הנער האמן העושה את צעדיו בפרק השני "ביכורים" פו

המשורר ששירי  -הראשונים, ומעודד אותו להמשיך בכתיבתו. הוא מודע לתסכול של הנער

הבוסר שלו אינם יכולים לבטא את מלוא רגשותיו, אך מבטיח לו שהשיר האמיתי בו יבוא.  

ר לחברו המשורר הבוגר המפגש השלישי הוא מפגש מאוחר יותר ובו הנער שבגר מספ

את "הסיפור על דבר הכזב". הכזב מוצג ביצירה כחידה לא פתורה. המספר שנתבקש 

להביע דעה" בסופו של הסיפור לא הביע אותה.  פרק נוסף ביצירה שמיקומו אינו ברור,  

מתאר משתה חשק דקדנטי שבו מחזרים זקנים הלומי היין ממתינים להופעתה של 

".  ה"את" הנשגבת אמנם עולה אך בשיא הופעתה המלכותית הופך "האלילה תכולת העין

"צחוק האושר האינסופי" ל"אימת כלבים" הניבטת מפניה. המשתה הופך לקטסטרופה 

אפוקליפטית שבשיאה כמו בספר דניאל,  מופיעה מעין יד גדולה החורטת "מנא מנא 

  בכתל".

פואטיים של -לשיריו הארס אגדת האמן של גורי דומה בכמה ממרכיביה             

, שירים שנדונו רבות בביקורת כשירים המציגים את עיקרי "איגרת"ו "השיר הזר"אלתרמן 
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הפואטיקה שלו.  הסיטואציה השירית של ה'שיר הזר' הבית הדל, הֵאם, המשורר היושב 

 אצל שלחנו לאור הנר נמצאים כולם בפרק 'כלות הנפש' הפותח את 'חייו ומותו של ידידי'.

ה ִלְפנֹות ַׁשַחר /  ִעיר ֵעיֻרּמָּ ָאה ֶאת הָּ משותף יסוד הנדודים של האמן, כשם ש"הוא" השיר "רָּ

ַבר עִ  ֵתי ַהחֹוִלים" )הּוא עָּ ַבר ִביֲערֹות 45 'מע "השיר הזר"ם נֵרֹו ְבבָּ (  גיבורו של גורי "עָּ

רֹוב".  ִדים לָּ זָּה נֹוִפים ַרִבים ַגְדלּות וַיִֹפי  .../ וְֶאל ֶעְלבֹון ּוְבִכי, ִהִביט ָאחּוז ְפחָּ ִכים / חָּ ּוַבְדרָּ

חוויתי של השיר לצורתו  –הפרק השני 'ביכורים' דן בשאלת היחס שבין התוכן האמוטיבי 

ני והמלאכותי התכנים האמוטיביים של השיר לבין עיצובו השכלת האמנותית. המתח בין

בהם ביטא אלתרמן את עיקרי הפואטיקה  "השיר הזר"ו "איגרת"עומד במרכז השירים 

(  משותפת גם הוויית הקרע בנפש האמן המונחת 151 - 149 עמ' 1114 שלו )ערפלי, 

של קין וממית את חציו תו בבסיס השיר 'איגרת' בו לובש הדובר ש"נולד תאומים" את דמו

 "ל דבר הכזבהסיפור ע"(. במרכז הפרק השלישי 177-977מ' ע ז' תשנ"ט, ,רהתמים )שמי

רודפו:–מופיעה תמונה של לידת תאומים של האדם וצלו   

רֹוֵדף ְכׁשֹוֵדד ַהַּמְסתִ  ם וְִצלֹו הָּ ָאדָּ יר ַסִכינֹו / הּוא ְתאֹוִמים ֵהם נֹוְלדּו וְָאִחים ֵאם ַאַחת חבלתם ְבִציֶריהָּ / הָּ
ן ְבִרְגֵעי ְמִתיחּות ֶעְליֹונָּה / ַעד  ְלפָּ יו ְכקָּ ח הּוא קֹוֵרץ ְבֵעינָּיו ְמַחיְֵך וְזֹוֵרַח /אֹו ַמזְִעיף ַגבֹותָּ ַקט ּוְביַד נְִמתָּ נַָּדם וְׁשָּ

ה  ה נְִבֲהלָּ ה ְמַלֵּטף הּוא /ִמְתַרֵפק ְכַעְלמָּ מָּ ה ִמְתַחנֵן ְכיָּתֹום נֳֶעַזב /  ....  ֹלא ִמְתַחנֵן ְכַעְלמָּ  –נִַשית וְחָּ ה נְִבֲהלָּ
ר עֹוֵבר ֲאסֹונְָך הַ  ִמיְך ְכבָּ ְמָך ַהסָּ ה ְביָּדֹו ְמַקנֶנֶת /ּומֹוֵצץ ֶאת דָּ א מּול ְתהֹום ִכי ְבִגידָּ ֵרב /ִעם ֵרִעים ֵתַדע ְכסּומָּ ּקָּ

ם ַבִפנָּה ֶאל מּול ָאח ִתְתיֵַשב / ַגם כֹוסֹות יּוְרמּו ְלַחיֵ  ה יִכָּנֵס יְִתיֵַשב נֳֶעלָּ חֹוק /ְבֶהְמֵׁשך ַהִשיחָּ ר אֹו רָּ י נֳֶעדָּ
ה ...  תֹו וְרּוחֹו ְׁשחֹורָּ ן נְִׁשמָּ ׁשָּ נספח(ה)ראה /ּוְבִפיו ִמְקַטְרתֹו, ְבעָּ  

 

מלווה רישום בקווים עזים של  ראש  "חייו ומותו של ידידי"את הטקסט של            

בפרופיל שחור שיער, זקן ומקטרת. תיאור הצל ביצירתו של גורי  מזכיר את אגדת הצל 

של אנדרסן שגם בה מוצג הצל כרמאי ומתעתע הגונב את זהות אדונו ומאיים לכלותו. 

 מדורמטפורת הצל או הכפיל מופיעה ב "אגדת האמן" של גורי לא הושלמה ונזנחה, אך

הדברים ",  "צעדים בלילה", "פני אל מול פניה",  בשירים  פרחי אששב "עוף הנדודים"

. הסיטואציה הריאלית של כל השירים בהם מופיע מוטיב הכפיל "לו האישצ"ו  "השותקים

או הצל דומה: הדובר השירי משוטט לבדו ברחובות ליליים של עיר זרה והרוסה, עמוס 

ברגשות ואחוז בולמוס כתיבה. בכולם מופיעה דמות נשית, נכרית ומפתה ובכולם מתקיים 

וא" הולך בעקבות הדובר "כצל ובן דיאלוג  בין הדובר לבין  איזה "הוא". לעתים אותו "ה
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מוות" ולעתים הדובר רואה אותו מבעד לחלון: "זה אני מול ביתך הישן", שורה המתייחסת 

במחזור "חייו  "כלות הנפש", בדומה לסיטואציה המתוארת בפרק להיכרות קודמת בעבר

 ומותו של ידידי".

רים שעוסקים בתקופת את האינטנסיביות שבהופעת דמות הכפיל דווקא בשי           

שליחותו לאירופה אפשר לייחס גם לנסיבות בהן נכתבו. גורי סובב ברחובות הזרים של 

, גל בהם לצלילי שפות שאינו מביןבודפשט, פראג ווינה בזהות מזויפת, בבגדים שאינו מור

הבאה: הוא תיאר חוויה זו בדרך  

לימדנו שירים בעברית. זה היה הצד הייתי שליח של הפלמ"ח, הדרכנו את הילדים בשימוש בנשק, 

הפיקודי שתפקד בי, בדיוק כמו שלפני כן הייתי מ"פ בפלמ"ח ופקדתי על חיילי. אבל בווינה צץ האלטר 

אגו שלי. שעותיי הפנויות היו רצף דחוס עד קצה גבול היכולת של חוויות ותגליות, שחלק מהן נכנסו 

 לספר85. 

ד של ערנות שאפשרה לו לארוג את עולמו הלירי המפגש עם הניכר יצר בו סוג מיוח     

לאור ההיכרות עם השירים  "עוף הנדודים" מדוררים. קריאה בבשירים שנכתבו בנופים הז

המוקדמים מראה שיש בו שני רבדים:  ברובד האחד נמצאים אירופה שלאחר המלחמה 

המשורר  והלם המפגש עם "האח הלא ידוע", וברובד השני נמצא עולמו הלילי של גורי

"נסיך הלילה האפל", עולם שבשיריו המוקדמים נתן לו ביטוי ראשוני בשירי האהבה 

  ובשירים העירוניים.

פואטיים בהם -הם שירים ארספרחי אש הצל  ב-רוב השירים בהם מופיע הכפיל          

מסמל הצל את השיר או את הצד האפל באישיותו הדובר, שהוא גילום של השירי. דוגמה 

(:93-13 עמ' פרחי אשאפשר לראות בשיר ג' במחזור השירים 'הדברים השותקים' )לכך   

ה, ַרק ַהִשיר ְביִָּדי ִהְתיֵַפחַ                                  ִכיִתי, ִאִּמי ַהּטֹובָּ .ֹלא בָּ  

מ .                              ַפְכִתי דָּ ה, ַרק שָּ ַצְחִתי, ִאִּמי ַהּטֹובָּ ֹו ְבַכִפיֹלא רָּ  

ה ְככֹוכָּב ִמְתַלֵּקח ,                               לָּ אּונִי ַחיָּיו, ִכי עָּ  ֶאל ַגְרדֹם נְשָּ

ה ְבמֹו ִפי ...                                ִרְצפָּ ַלח ֶאת יָּדֹו ֶאל ַצּוָּאר, ִכי נַָּגע בָּ                             ִכי ׁשָּ

                                                           
 71.77.15מתוך "שיר יכול לשנות היסטוריה",  ראיון עם גורי שערכה יעל ישראל, דבר השבוע  85 
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 "ר הזרהשי"לבין  "הדברים השותקים"כבר על הקשר שבין שירו של גורי  מירון הצביעדן 

של אלתרמן ועל האופן השונה בו מעצב גורי בניסוחיו של אלתרמן פואטיקה שונה 

לחלוטין. לדבריו, הפואטיקה של אלתרמן מדגישה את הניגוד בין המשורר לשירו, ואת 

ם אוטונומיים על העולם הרגשי שהוא עולמה של האופן בו כופה השיר את חוקיו האסתטיי

האם. לעומת זאת, בשירו של גורי המשורר והשיר דומים זה לזה, עמדה המבטאת את 

הפואטיקה הרומנטית המניחה את הזהות בין הדובר השירי למשורר ורואה את השיר 

באגדת  "ביכורים"ואטיקה הרומנטית מוצגת כבר בפרק כמבע רגשי של המשורר. הפ

רֹות ּוִמִלים נְִפְלטּו ְכֵמִעיר ה יִיתָּ ִאֵלם / וְִקְטֵעי ֲהבָּ ְמָך ִכי הָּ אתָּ ִׁשיִרים ְבדָּ אמן של גורי: "ִכי נָּשָּ

ְסְרָך86" )בנספח(.   ה ַבשֹורֹות ַבִּמִלים ַהְגדּוׁשֹות ְבבָּ ה ֶזה ַאתָּ ה / ֶזה ַאתָּ  בֹוֲערָּ

ירי באישיותו של הצל כמייצג את הפן הש-הכפילדוגמה נוספת לשיר בו מופיע מוטיב       

(, בו מדמה הדובר לעצמו את 54-14עמ' פרחי אש, ) "צלו של האיש"הדובר הוא השיר 

. בבית השני של השיר נושא הדובר מותו ואת המשפט שייערך לו  בבית הדין של מעלה

פיל המייצג את הכ - "הוא"נאום סנגוריה( כנגד אותו  , למעשה,)שהוא נאום קטגוריהמעין 

ק, /  ָאבָּ ַלך ְבַדְרֵכי הָּ הפן השירי באישיותו של המשורר המאופיין כגיבור פרומתיאי: "הּוא הָּ

יו ַהְפצּועֹות, / וְהֹוִריד ֶאת –הּוא סֹוֵבב ַבְשוִָּקים. / ְׁשֵתי ֵעינָּיו  ב / הּוא הֹוִשיט ֶאת יָּדָּ עָּ רָּ אֹור  הָּ הָּ

אינו מזדהה עם הפן המרדני בדמותו של  "שצלו של האי"ִמְּמרֹוִמים".  הדובר ב

פרומתיאוס, אלא עם היותו גומל חסד עם בני האדם ומקריב עצמו למענם87. בבית 

הרביעי של השיר נדון המשורר העומד למשפט להמשיך ולמלא את שליחותו השירית: 

ִחים, / ֵצא ַבֵּקׁש ַעל מּוְמָך רַ  ִרים. ֵצא ֲחזֹר ַעל ְפתָּ ִרים נְִפעָּ ֲחִמים. / .... ֵצא, ֲחתֹר ֶאל "ְׁשעָּ

                                                           
ראובן שוהם הצביע אף הוא על אופייה הרומנטי של הפואטיקה של גורי ועל ההבדלים בינה לבין זו של אלתרמן. שוהם  86 

( אקט של הגנה עצמית משום שהשיר 39-31'הדברים השותקים' )פרחי אש ע' הצל שבשיר ג' במחזור -רואה ברצח השיר
נטורליס" -פואטיקוס" חייב לרצוח את ה"הומו-הוליך את משוררו "אל גרדֹם" בניגוד לרצח האח ב'איגרת' שבו, לדבריו, ה"הומו

אכת השירים" נובעת מראית כדי שיוכל להקדיש את חייו לשליחותו השירית. התנצלות המשורר בשירו של אלתרמן על "מל
המחייב את "ממכר  השירה כדבר תפל אל מול המציאות ואילו הדובר השירי של גורי מתנצל על אופייה הוידויי של שירתו

 (151 - 159, 1119)שוהם, הנשמה" ברבים. 
 
 

הוקדש לאברהם חלפי,  בדברי הספד לזכרו של חלפי הצביע גורי על כך שחלפי הוא היחיד מכל "פליאדת   "צלו של האיש"  87 

 (. 115' מכרך ב' ע'עם השירה והזמן שיר )'פרחי אש המשוררים" של דורו לו הקדיש ב
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ַאְכזָּר".  מעניינת כאן ההתייחסות לשירה כאל "מום" שהיא  ם הָּ ִרים, וְֻתֶכה ְבֻתּמָּ ִפְׁשֵרי ַהְדבָּ

בעצם ניסוח מוקדם של רעיון יסוד בפואטיקה של גורי הרואה את המשורר כבעל "פגם 

 גנטי" ממנו נובעת שירתו .

לסיכום, מטפורת הצל העוקב בה משתמש גורי כדי לבטא את הקרע בנפשו של            

המשורר מתכתבת אמנם עם "לידת התאומים" של הדובר השירי ב'איגרת' אך מקורה 

בפואטיקה שונה לחלוטין. בבסיס הפואטיקה הסימבוליסטית של אלתרמן עומדת שאלת 

שהיא משקפת. מאבק התאומים  הייצוג, הבוחנת את היחס בין השירה לבין המציאות

ב'איגרת' הוא מאבק אינטלקטואלי בין שתי דרכי חיים, בין דרכו ה"תמימה" של האח החי 

את חייו כפי שהם לבין דרכו של המשורר המתמסר לשליחותו השירית. המטפורה של 

רצח האח העומדת בבסיס השיר ממחישה את בחירתו של האמן בשליחותו. לעומת זאת, 

של גורי בראשית דרכו השירית היא רומנטית , מבטו מופנה אל אישיותו של הפואטיקה 

בפתח כאמור, ם. המשורר ואל הכוח המניע את שירתו ולא אל היחס בין השירה והעול

מציג גורי את השאלה מה עושה  "והלאה ראשית משוערת"האוטוביוגראפיה השירית  

(  מטפורת 1 - 1מ' ע ', אוהזמן)עם השירה אדם למשורר ובמה הוא נבדל משאר האדם. 

הצל מבטאת את המציאות הנפשית של הדובר השירי השרוי במאבק מתמשך עם  -האח 

רודפו. הצל הוא פרוייקציה של חרדת המוות והעצב המלווים אותו מילדותו, שהם  –פנימו 

המקור ל"מום" או ל"פגם הגנטי' שהפכו אותו למשורר. הכתיבה ה"מוליכה שולל את 

היא דרך להתמודד עם חוויית הפחד המלווה אותו לאורך חייו. המוות"  
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 סיכום

כתבי היד השמורים בארכיון מקדימים את הדיון בשירת גורי לשנות הארבעים            

הראשונות, ומאפשרים דיון בחוויות התשתית של עולמו השירי מן התקופה שקדמה 

מוכרים ומאששת כמה הבחנות יסוד . קריאה בהם מגלה מצד אחד יסודות פרחי אשל

מקובלות בדיון בשירת גורי, ומן הצד השני מתגלים בהם דברים מפתיעים.  בשירים 

: המרחב פרחי אשהמוקדמים מופיעים נושאיה המרכזיים של שירת גורי המוכרים מ

הארץ הממשית סמלית.  הדובר -הארצישראלי, חבורת הרעים ושירי האהבה לאישה

וקדמים הוא הדובר המוכר משירת גורי, הדובר הפרסונאלי ששיריו השירי בשירים המ

  מעוגנים בהקשרי מקום וזמן ממשיים ומבטאים את חוויותיו האישיות.

"בפני רעי" הסביר גורי את ייחודה של שירת דורו:   רשימתובדברים שאמר ב           

אני רואה את הגשם "ומפני שנרטבנו עד עצם בגשם ובסופה, אין בנו אותו נוסח של: '

מבעד לחלון' וכו'. כשאנו שרים על עצמנו אתה מריח את ניחוחם ונופם של החיים שחיינו". 

גורי מצביע כאן על העיקרון הפואטי שעמד בבסיס שירת דורו ושירתו שלו, זוהי שירה 

ריאליסטית המבקשת לתת ביטוי לחוויית זמנה והיא נובעת מתוך ההתנסות בדברים 

להציגם כהווייתם. דברים אלה מתאימים מאד לשירים המוקדמים שמעלים  עצמם והרצון

את ההוויה הארצישראלית באופן קונקרטי ומשקפים את עולמו של בן הדור. בנוסף, 

הייתה רחבה פרחי אש שיריו האישיים בכשם מדור מראים השירים ש"שדרת היסמין" 

ת אותו העלה ביצירותיו מזו שנכנסה לספר, וכי ניצניו הראשונים של עולם הילדו

המאוחרות נמצאים כבר בהם.  נוכחותן של חוויות הילדות בשירים הראשונים מחזקת את 

העמדה הרואה בדובר השירי של גורי דובר רומנטי ששירתו היא שירת החוויה, ולא דובר 

ייצוגי. -רומנסי   

השירים המוקדמים משקפים את השפעת שירת אלתרמן על גורי הצעיר, אך סמלי         

היסוד האלתרמניים המשורר ההלך, הדרך, האת הארכיטיפית מופיעים בשירת גורי 

מראשיתה בדרכים ובמשמעויות אחרות. מקובל לראות את המפנה הפואטי שחל 

ינה בשירה כתוצאה מהשפעת המהפכה שחוללה שירת דור המד רוחות שושנתב

העברית, ובמיוחד בהשפעת הביקורת שמתח זך על שירת גורי ועל שירת אלתרמן. אבל, 
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השירים המוקדמים מעידים על כך שהאופי הפרסונאלי, האני המונמך, הפרוזודיה 

החופשית, השימוש בתיאורים מטונימיים במקום מטפורות סימבוליסטיות מורכבות 

ירת גורי מראשיתה.  אפשר לשער שנקודת מוצא ומחשבה פואטית שונה היו נטועים בש

 זו הקלה עליו להתאים את שירתו המאוחרת לתביעות המשתנות של הזמן.

יותר מכל מבהירים השירים הראשונים כי שירת גורי משקפת מראשיתה את               

"שדה המתחים" ואת הקרע שבין "אופק היחיד" ל"אופק הרבים". מצד אחד, זוהי שירה 

ורבת של צעיר מגויס המקבל על עצמו את העול הדורי וההיסטורי,  אך מן הצד השני מע

הרודף אותו לאורך  "פחד"אישיותו, מאבקו הראשוני המתמיד במתגלה בה "צד הצל" של 

חייו ורגישות האמן המחפש ביטוי הולם לרגשותיו.  בהיבט חשוב אחד שונה הדובר השירי 

של גורי מן הדובר הרומנטי.  מבטו אינו מופנה אל ה"עולם שבלבבו" בלבד אלא אל הזמן, 

"הזמן מוכה השיגעון" המופיע כבר בשירים המוקדמים בכל היבטיו ומורכבותו. זמנו הנצחי 

 –ל המדבר מול זמנו הקצר והקצוב של האדם, הזמן  ההיסטורי של הארץ העתיקה ש

חדשה, זמנו הקיומי של היחיד העומד מול "אימת ההוויה" והזמן הדורי של מי שנעוריו 

.התרחשו על רקע האירועים ההיסטוריים הגדולים של העם היהודי במאה העשרים  
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מפרחי אש לשירי חותם –העידן ההרואי  :רביעי פרק  

 

מן השירים הראשונים לספר הראשוןא.   

מועד פרסום שירו הראשון ועד לשנת  7145כלל גורי שירים שנכתבו משנת  פרחי אשב 

    נכתב:  הספר . במודעה שפרסמה ספרית הפועלים לרגל הופעת 7141

פלמ"ח ותיק.  והשירים דלוקים: אל האש הם חוברת ראשונה אשר הובאה מ ש ם בילקוט הצד של איש 
הולכים, מן האש הם באים.  בטרם הועלו על הנייר כתבום רגליים על גופה החרוך של הארץ.  בן ארצנו 

 –נובט מן הנוף אהוב ומאוהב. הנה הוא נושא את אהבתו בסלע ובחול, במסע הלילי, במחתרת ובחזית
           (15.1.7141,  דבריו.  )הדרור, מדרכי הניכר בורקים אלינו ערגונות

 

מציגה באופן תמציתי את  החידוש מבטאת את רוח הזמן וסגנונו, אך גם המודעה       

, "מסע לילי", "פלמ"ח"תו. היא משלבת פרטי מציאות כגון בספרו של גורי ואת מגמ

 –עם הצגתם הסמלית : שירים "הבאים מן האש והולכים אל האש".  גיבורו  "רתמחת"

 "שם"ילקוטו הארצישראלי את  הקשר בין דוברו של הספר מוצג במודעה כשליח הנושא ב

,  בן הארץ ובן הדור ששיריו  "נובטים" מנוף הארץ ונובעים מניסיונו האישי.  המלים "כאן"ל

אופיו הרומנטי של הדובר אלא מציגות אותו כבן  "אהוב ומאוהב" אינן מרמזות רק על

 הנבחר של הארץ,  המממש את החזון הציוני שהוא גם חזונו שלו.   

וכמשורר הפלמ"ח פרחי אש עד היום נתפס גורי בתודעה הציבורית בעיקר כמחבר        

 וגם חלק ניכר מן המחקר האקדמי בשירתו  דן בעיקר בספרו זה. במובן מסוים זיהוי זה

גורם עוול לגורי, משום שאינו מתייחס למאפיין החשוב ביותר של מכלול יצירתו השירית 

והוא ההשתנות התמאטית והרטורית המתמדת שלה מתוך הדיאלוג החי שהיא מקיימת 

עם המציאות המשתנה. גורי עצמו מתייחס אל הספר כאל ספר נעורים ומחשיב יותר את 

ון של המחקר הראה כי ראשית שירתו היא . הדיון בפרק הראששושנת רוחותספרו 

וכי גורי לא כינס בו שירים רבים שהעידו על  כיווני פרחי אש אחרת מזו המצטיירת ב
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כתיבה אחרים.  לא נכנסו לספר שירי הילדות, השירים הסוציאליסטים, ולא שירי ההוויה 

ת "אוהלי הארצישראלית העירונית לא שירי תל אביב ולא שירי הערים הערביות והוויי

קידר" .  אפשר לנמק את אי הכללתם של שירים רבים בטעמים אסתטיים, שירים שלא 

הבשילו או שניכרו בהם השפעות חזקות מדי של שירת אלתרמן.  יש להניח ששירים 

אחרים לא נכללו גם מטעמים מקריים, מפני שהנסיבות לא אפשרו עבודה ספרותית 

הבחירה העיקרית שעשה גורי במעבר מן מסודרת.  עם זאת, ממבט ראשון נראה ש

השירים המוקדמים לספר הראשון היא להתמקד בחוויות הלאומיות הגדולות של דורו 

הנושאים האישיים שהזינו את שיריו הראשונים. על ולוותר   

שירים אישיים שעיקרו פרק  "שדרת היסמין"נחלק לשלושה מדורים:   פרחי אש        

ה והלם ובו רשמי שליחותו לאירופה החרבה לאחר המלחמ "םהנדודי עוף"שירי אהבה, 

המקום הארצישראלי שירת  "שירים מתוך ילקוט הצד"המפגש עם שארית הפליטה  ו

, תבנית יסוד משולשת זו משקפת את שלושת הצירים לאורכם תתפתח וחוויות המלחמה

גורי שמאפייני הספר מציג את הדובר השירי הייחודי שלירת  שירת גורי במשך השנים.

צופה "הרומנטי שהוא גם ה –בר הפרסונלי היסוד שלו הופיעו כבר בשירים הראשונים: הדו

לבית ישראל', הגיבור המייצג של דורו מגשים חזון הגאולה של אבותיו. מתוך הזדהות 

עמוקה עם חבריו בפלמ"ח ועם המפעל הציוני. כאמור, מאפיין מרכזי של הדובר השירי 

הימצאותו בתנועה מתמדת במרחבים משתנים.  הביקורת נטתה ליחס הוא פרחי אש ב

את "סינדרום ההליכה" של גורי להשפעתו של אלתרמן ולסמליו המרכזיים: המשורר 

ההלך והמת החי, אך בניגוד לדמות ההלך הסמלית של אלתרמן, הדובר השירי הנודד 

ות הנדודים במרחב ביוגרפי, וחווי-בשירת גורי נטוע תמיד בתוך סיפורו הקונקרטי

 וההתמודדות עם אימת המלחמה הן חלק בלתי נפרד מתקופת נעוריו ועלומיו.  

 

מתגלים גם נופי היסוד של שירת גורי. הנופים מתחלפים זה בזה: רחוב פרחי אש ב      

עירוני או שדה, מדבר או ים, בארץ או בניכר.  תיאורי הנוף משלבים פרטי מציאות מוחשיים 

, זיקתו "דור בארץ"ם והמיתיים של המקום.  כיאה לבן ת למטענים ההיסטורייעם התייחסו

( רווי ריחות עטרן, זבל "מסע יום"ם")יִ מַ א לְ מֵ ר צָּ חַ ב, נִ הֵ לנוף הארצישראלי,  אותו נוף "לֹו
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מקום נרחב פרחי אש (. עם זאת, יש ב51-57עמ' , 7113)שקד,  ועשן היא חושנית וישירה 

גם לנופים הירוקים של אירופה ולערי הניכר הגדולות.  השירה שנכתבה בארץ בין שתי 

מלחמות העולם ביטאה את קשיי ההתמודדות המשוררים העולים עם זרותו של הנוף 

הארצישראלי, אך בשירת גורי היחס הטבעי והבלתי אמצעי לטבע נמצא בשירי הנוף 

  הארצישראליים והאירופאים כאחד.

     

.  נוסח המהדורה הראשונה פרחי אשלמעשה,  מונחים לפנינו שלושה נוסחים של       

בספריית פועלים בעריכת שלונסקי.  במהדורתו הראשונה זהו  7141 –שהתפרסמה ב 

ספרון קטן  וצנוע בכריכה לבנה שבחזיתה ציור של מעין סנה בוער88. בגלל הנתק בין גורי 

והפעם  7197רק בשנת  פרחי אשה המהדורה השנייה של לבין ספריית פועלים  יצא

עמ'  7111בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בה התפרסמו מאז כל ספרי שיריו של גורי. )מירון, 

( הספר הופיע במהדורה מהודרת שצורפה לה סדרת הדפסי אבן של משה טמיר. 711

למהדורה זו הוסיף גורי כמדור רביעי את שירי הקובץ "כלולות" שהתפרסמו לראשונה 

 בספרו השני עד עלות השחר89. 

הופיע לאחר שובו של גורי מפריז ואחרי  המתקפה  פרחי אשהנוסח השני של       

שירי הגדולה של זך על שירת אלתרמן, שראשיתה במאמר ביקורת חריף שפרסם זך על 

( כתב גורי 19' מ)עשל הספר בסוף דבר שצירף למהדורה השנייה   (.7154) זך,  חותם

ומשום כך הכניס בשירים שינויים  פרחי אשכי חש מרחק בינו לבין האיש שכתב את 

ניכרים: קיצר שורות, שינה את החלוקה לבתים, השמיט בתים או שירים שלמים אם כי לא 

הוסיף עליהם דבר.  מהדורה זו זיכתה את גורי בפרס אוסישקין, בנימוקים לפרס ציינו 

ורה הראשונה של הספר יצאה בימים "שהלך רוחו של הכלל והלך רוחו השופטים כי המהד

של הספר היו תואמים ואילו המהדורה השנייה יוצאת בשעה שהלך רוחו של הספר והלך 

                                                           
פורמט בו יצא ספרו  .  בנספח למחקר נמצא תעתיק מכתבו של גורי אל ספריית הפועלים בו הוא מבקש שספרו יצא באותו88 

 של רפאל אליעז. קבלתי את התעתיק מאלישע פורת.

פרחי הרואה את דיוקן הדובר השירי בפרחי אש כגיבור רומנסי ששליחותו היא הגאולה הלאומית מתייחס לראובן שוהם   89 

שהציג נורתרופ העלילה הרומנסית ע"פ סכימת הרומנס כיחידה ספרותית אחת שחלקיה משקפים את עד עלות השחר ול אש

 (.14 – 45, עמ' 1119)שוהם,  .Anatomy of Criticism (1957) פריי בספרו הידוע



118 

 

דווקא ניגוד זה הוא שמדגיש את כוחה של שירת גורי.  ,רוחו של הכלל שוב אינם תואמים"

ות והספר מוכר עד היום בתודעה הופיע מאז במהדורות רב פרחי אשהנוסח השני של 

נמצא  פרחי אשהציבורית כספר המייצג של שירת מלחמת השחרור. הנוסח השלישי של 

 ( לבין7141)פרחי אש  בין שב גורי והפריד השירים. בנוסח (7111השירים )באסופת 

( שהוצגו כקובץ בפני עצמו תוך ציון מועדי הכתיבה השונים של 7151) כלולות שירי

השירים. החזרה למבנה המדורים המקורי של הספר מעידה על חשיבותה של  תבנית  

לנוסחם  כלולותו פרחי אשהיסוד המשולשת. בנוסף, החזיר גורי את רוב השירים מתוך 

 הראשון והוסיף כמה שירים.

    

ניכרים במיוחד בהתייחסות השונה של  פרחי אששלושת הנוסחים של השינויים בין      

את הנסיבות המיוחדות בהן נכתבו ואת  כדי לעמוד על טיבם יש להביןכלולות, גורי לשירי 

הופיעו לראשונה בספרו כלולות האופן השונה בו נראו ממרחק השנים.  כאמור,  שירי 

תחילת  לבין 7141מן הצבא בקיץ  נכתב בין שחרורוש ,עד עלות השחרהשני של גורי 

ששירי המלחמה הכלולים בו נכתבו  פרחי אש. בניגוד ל7151 -לימודיו באוניברסיטה ב

מיד לאחריה "טרם שיימוג עשן המערכה" )שם, עמ'  עד עלות השחרממרחק נכתב 

אמר נחום שריג )הוא 'סרגי'   עד עלות השחר.  בערב שנערך לכבוד הופעת  90(741

הנגב ומגיבורי הספר( : כל אשר כתב חיים גורי בספרו, עבר עליו ועל מפקד חטיבת 

 מסיבת"פר, כשם שחיים גורי הוא שלנו". )שלנו הוא הס –בשרו, עלינו ועל גופנו. ועל כן 

(.  ואכן,  אנשי הפלמ"ח הם נמעניו של הספר העומד 74.9.7151 על המשמר – "חברים

במדינה המתהווה. במהלך מלחמת בצל השינוי שחל במעמדם בחברה הישראלית ו

השחרור והקמת המדינה השתנה המבנה הדמוגרפי של הצבא כשאזרחים מכל פלגי 

החברה הישראלית גויסו בגיוס חובה לצבא. עם המעבר לצבא סדיר השתנתה גם תרבות 

                                                           
עם הופעתו נאסרה הפצתו בטענה שלא הוגש מראש לאישורה של הצנזורה, ועותקיו הוחרמו ונאספו בחיפזון מן החנויות.  90 

תיאר אהרון אלמוג בהומור  חשבון עוברזיה על ברצנ לאחר חודשיים הופיע הספר שנית בהשמטה של קטעים שונים ושמות.
שזה עתה יצא לאור, כאשר לפתע זנקו עליו שוטרי המשטרה הצבאית וחטפו  עד עלות השחרכיצד עמד בחנות ספרים ועיין ב

את הספר מידיו, באותה רשימה הגדיר את השיר "ענת" שהופיע בפתח הספר כ"שיר העצוב ביותר" שנכתב על מלחמת 
 (11.4.11, הארץהשחרור.  ) אלמוג, 
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הפיקוד בעקבות שילובם של מפקדים שלחמו בשורות הצבא הבריטי ובצבאות אחרים 

המלחמה פורק הפלמ"ח באופן הדרגתי ומפקדיו נדחקו מתפקידי  . במהלךII-במלה"ע ה

המפתח בצבא ובמדינה. רבים מחברי הפלמ"ח לא השלימו עם פירוקו וביקרו את 

ההחלטות המדיניות שהתקבלו בשלהי המלחמה, בייחוד התנגדו להשלמה עם נפילת 

מבטא את כאבם של  עד עלות השחרהעיר העתיקה והנסיגה מסיני בסוף מבצע חורב. 

חברי הפלמ"ח שחשו כי הם, שנשאו על שכמם את משימת המאבק לעצמאות לאומית 

ושילמו את מחירה הנורא, נדחו בסופו של דבר ממעמדם וקרבנם נשכח. אמנם הספר 

וקבלה של המציאות החדשה, אבל המרירות  הלאומי נכתב מתוך הזדהות עם המאבק 

 ער שבין החזון למימושו עולה  מבין דפיו. שחשו אנשי הפלמ"ח והאכזבה מן הפ

 

כולל  "דרך האש"'אנרים פרוזה ושירה. חלק הפרוזה מצרף שני ז  עד עלות השחר      

הקרבות בהם השתתף גורי  שש רפורטז'ות )בלשונו של גורי "רשימות"( המתארות את

ת במלחמת השחרור בתפקידו כסגן מפקד פלוגה בחטיבת הנגב.  הספר מתעד א

( עד להנפת דגל הדיו "הקרב על בירת השממה"לחמה בדרום מכיבוש באר שבע )המ

עולה מן  "הפגישה בעיקול הדרך"אחרונה (. הרפורטז'ה ה"אל פנינת הדרום"באילת )

הדרום לצפון, ומתארת את הימים הראשונים שלאחר הקרבות ואת השחרור מן הצבא,  

כו של גורי בכתיבתו העיתונאית בסיומה פונה המספר אל ביתו ואל היום החדש. כדר

הרשימות משלבות תיעוד עיתונאי עם יסודות הגותיים ופיוטיים ומספרות את סיפורה של 

חטיבת הנגב בדרך שהיא גם עדות ממקור ראשון לאירועים וגם התבוננות אישית מתוך 

הזדהות ולעתים מתוך ביקורת.  הרשימות אינן מתמקדות בתיאור הקרבות והמהלכים 

יים אלא מתייחסות להיבטים האחרים של הוויית הלחימה:  פרטי היומיום של הצבא

ההמצאות בשדה הקרב, היחס לאויב,  מצבם של חיילי הגח"ל וההתמודדות עם נפילת 

 הלוחמים והחיילים הלומי הקרב. 
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המלווה את האירועים המתוארים  כלולות, חלקו השני של הספר הוא קובץ השירים   

ריחות "ו "דרך האש", "כלולות"ירי הקובץ ביניהם מחזורי השירים ברשימות. חלק מש

כתובים מנקודת התצפית של השב מן הקרב,  ואילו שירים אחרים מתארים את  "האדמה

רדה מן האירועים כסדר התרחשותם ובונים מעין סיפור מיתי המתפתח בהדרגה :  הפ

( תיאורי הקרבות 733" עמ' ותיקח את ראשו בידה"היציאה לקרב )** האם טרם 

( ולסיום תיאורי 739" עמ'  כאלומת חיטים" ,734" עמ' משלט הסודנים"ותוצאותיהם )

שמחת הניצחון ההופכים לתהלוכות אפוקליפטיות בהן מופיעים הפצועים והמתים שנשכחו 

(.  בכל שירי 751" עמ' יום חג" ,741" עמ' הנשכחים"עלבונם מן החוגגים. )ותובעים 

יש מעברים תכופים מדיבור בגוף שלישי לדיבור בגוף ראשון, ומכתיבה בלשון "כלולות" 

מיתי למאבק, לתיאורים ריאליסטיים הממחישים  -מקראית נשגבת המעניקה מימד סמלי 

, את אימת המלחמה וחוויות הקרב בציורים פלסטיים ולשון קונקרטית.  תיאורי הקרבות

ת הכיבוש או שמחת ניצחון בשירים מעטים יחסית, ומופיעה בהם לראשונה התייחסו

)לא נכלל בגרסה  "ם' או 'ערב בפרורימשלט הסודנ"ישירה לאויב הערבי בשירים כמו 

(. רוב השירים עוסקים במתים ובפצועים, בזעם 737' מא' עשירים המקורית אך כונס  ב

שליוותה את המלחמה וברגשות האשם של  על השכחתם המהירה,  בהשחתה המוסרית

 הנשארים בחיים.  

, אך יש כלולות( כלל גורי את שירי 7197) פרחי אשכאמור, במהדורה השנייה של      

הבדלים רבים בין שני הנוסחים של שירי כלולות91. גורי השמיט מן הנוסח שנכלל בפרחי 

הזעם שירים וחלקי שירים המתארים את הקרבות ואת שמחת הניצחון וכן את שירי אש 

פרחי , למשל, כלל גורי בנוסח השני של "כאלומת חיטים"על תוצאות המלחמה. מן השיר 

רק את הבית הראשון, את חלקו השני של הבית השני ואת המחצית השנייה של  אש

                                                           
הראשונה במהדורה  "תפילהשירו הידוע " מעניין לעקוב אחר הגלגול של נוסחי . פרחי אששינויים חלו גם בכמה שירים ב   91

"ִכי ִמי יְִרֶאה  נחלק השיר לארבעה בתים )לא סימטריים( והשאלות העומדות בלב השיר כתובות באותה שירה: פרחי אששל 
ות שבמרכזו נכתבו בשני טורים ובהשמטת והשאלבטור אחד,  כתוב השיר "תפילה" 7191אֹור יֹום! ּוִמי נַָּפל וֵָּמת" , במהדורת 

 7141". השינוי המעניין יותר הוא בהשמטת המילה 'אלי' מן הטקסט. בנוסח ת?מֵ ל וָּ פַ י נָּ מִ / ם! ר יֹוה אֹואֶ רְ י יִ מִ המלית 'כי':  "
 בית מופיעה המילה "אלי'" פעמיים בשורה הראשונה של הבית השני: "ברכם, אלי, כי באה עת." ובשורה הראשונה של ה

הושמטה המילה "אלי" והמשורר מסתפק בציווי "ברך". במהדורת  7197השלישי: "ברכם, אלי, ברך יוצאי למלחמה".  בנוסח 
 ( החזיר גורי את השיר לנוסח המקורי.7111) השירים
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 "אלומת החיטים""פ הנוסח המוקדם . ע"תמורתה"הבית הרביעי ושינה את שם השיר ל

כולל אחד עשר בתים ארוכים, והוא שיר שכולו פאתוס וזעם המציג באופן סמלי את 

סיפורה חבורת הפלמ"ח )היא אלומת החיטים( וגורלה מראשית דרכה ועד לסיומה. השיר 

מתאר את התגבשות החבורה ומלחמתה, את המחיר הנורא ששלמו לוחמיה, את גורלם 

ב עת הודחו ממעמדם והוא מסתיים בחזון אפוקליפטי בו שבים הלוחמים לאחר הקר

השיר  פרחי אשהחיים והמתים גם יחד לכבוש את מקומם מחדש. במהדורה השנייה של 

מחזיק שלושה בתים בלבד, הפאתוס רוסן והזעם הוסתר. השיר מתמקד כולו בתיאור 

רץ האהובה.  "ַעל נֶֶטף ֵמי מחיר הדמים ששלמו הנערים הלוחמים תמורת הא -ה"תמורה" 

רֹו" ) ר ְלַבב ֱאנֹוׁש / וְַעל ְסַאת ִחִּטים ֻאְמַצת ְבׁשָּ ם. / וְַכד ִתירֹוׁש ֵחמָּ   פרחי אשְבֵאר נְִטפֹו ֶׁשל דָּ

ציון בנוסח הראשון של השיר נכתבו שורות האלה כשמקפים מפרידים בין  (17, עמ' 7197

לבב אנוש / ועל סאת  –דם / וכד תירוש חמר  נטפו של–ההישג למחירו: "על נטף מי באר 

אמצת בשרו". המקפים מבליטים את הניגוד האכזרי שבין ההישג למחירו. בנוסח  –חטים 

ה החזיר גורי השיר לנוסחו המקורי.  בדומ השיריםשבמהדורת  כלולותהשלישי, בקובץ 

, פרחי אש) "רךבד"לבנוסח הראשון  "דרך האש"את שם מחזור השירים גורי לכך, שינה 

וצמצם מאד את תיאורי שמחת הניצחון שהופיעו בו.( 13עמ'  7197  

      

שיר הלל  "מחול היחפים"מסתיימת  בשיר  עד עלות השחרהמהדורה הראשונה של       

לפלמ"ח, המעלה חזיון אסכטולוגי בו הפלמ"ח המפורק והפגוע מתלכד מחדש ובא לתבוע 

שיר הסיום  השיריםובמהדורת  פרחי אשהשני של את חלקו בניצחון ובשלטון.  בנוסח 

עד עלות מתאר את יום השחרור והפרדה מן החיים המגויסים )הופיע בה ",אפילוג"הוא 

הוא שיר   "אפילוג"(. 751 - 417 ,'מע ",לעת-מסע מעת"' במחזור השירים כשיר ד השחר

ומשאיר אחריו את רעיו  ,מאופק המתבונן במבט אירוני על הדובר היוצא לדרכו החדשה

ִמים ִבְבגִָּדים ם".  המתים "נְִרדָּ מחול " פרחי אשבמהדורה השנייה של ִבְׁשלּוִלית ֲחלֹומָּ

 השיריםבמהדורת בנוסח השלישי של פרחי אש שהוא השיר שלפני האחרון,  "יםהיחפ

עמ' ) שיר הסיום "אפילוג"( לבין 731 - 711 )עמ'" מחול היחפים"בין השיר הוסיף גורי 

( המתאר את כאבם של תושבי העיר הערבית 737עמ' ) "ערב בפרור"שני שירים:  (735
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(, 733" )עמ' האור ובד"עגדולתה בעקבות המלחמה, ואת השיר )כנראה יפו( שירדה מ

לאחר המלחמה. הלוחמים סורי המצפון של יישנושאו הוא   

ים במקומות שונים נכתבו לאורך תקופה של כחמש שנ פרחי אשבהשירים שכונסו      

זמן "שגורי הגדירה  כ  ,פה קצרה וסוערתבתקו נכתבוכלולות  ואילו שירי  ובנסיבות שונות

שבו "לוח השעות השתבש לחלוטין". רעש הקרב פינה מקומו לדממה שמתוכה  "הביניים

(. דן מירון תיאר את 713 – 711עד עלות השחר עלו שאלות קשות שתבעו תשובה )

החמישים המוקדמות כספרות העומדת בסימן המתח שבין הרעש הספרות של שנות 

לדממה, בין השתיקה המבקשת  להניח לעבר ולהיאחז בכללי הקיום של עולם כמנהגו 

לבין הצעקה  המסרבת להניח לעבר ולשכוח את עוולות המלחמה. הדוגמה הידועה ביותר 

של ס' יזהר  "עהחירבת חיז"עש /הדממה נמצאת בפסקת הסיום של של אוקסימורון הר

בה יורד אלוהים אל הבקעה לראות הכצעקתה. מירון מצביע גם על נוכחותו של 

( ייחודו 144-331' מע 7111. )מירון, עד עלות השחרהאוקסימורון גם במקומות רבים ב

כלולותשל הזמן בו נכתבו השירים ניכר גם ברטוריקה שלהם. שירי  סוטים מן הנוסח  

המאוחרים מהם, הם הכתובים בבתים ארוכים  שירי חותםושל ו אש פרחיהמאופק של 

' מע 7111  ,אכספרסיוניסטי המבטא סערת נפש גדולה )שחם -ו"פרועים" ובטון אכסטטי 

711).  

מעידים על כך שממרחק הזמן  כלולותההבדלים הרבים בין הנוסחים השונים של      

ית הרחוקים ממזגו התקשה גורי לקבל את  הכתיבה הסוערת ואת ההתלהבות הנבוא

השירי, ומנטייתו להיות מרוסן וזהיר במילותיו. בראיון דיוקן עם גורי שהתפרסם בכתב 

נבואי החגיגי והנלהב בשיריו אלה הסביר גורי את סיבותיו של הסגנון ה מכאןהעת 

 ובשירה שנכתבה עם קום המדינה בכלל בדרך הבאה:  

עם בן אלפי שנים, המעבר בין הרע המוחלט והאסון  זו הייתה תקופה של לידת ממלכה. בהיסטוריה של
, היה מהיר כל כך , בסך הכל שנתיים וחצי. כלום, ההשמדה, לבין תקומת ישראל המוחלט שאין אחריו

 1111כספי, )  זה יצר איזו תחושה של אפוקליפסהאין שום הסבר ללוח זמנים כזה. המעבר המהיר ה
  .(119עמ' 
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 שיר הפתיחה של עד עלות השחר "ענת" )עמ' 1 - 71(92 הוא במובן מסוים שיר הסיום 

שירים "שבפתח  "מסע יום"ו "שדרת היסמין"שבפתח  "טיול בלילה".  השירים של הספר

הבטחה או איום לעתיד והם טומנים בחובם  "בטרם"הם שירים של  "מתוך ילקוט הצד

הבוחן את האירועים בדיעבד. הדובר השב  "ככלות הכול"הוא שיר של  "ענת"ואילו השיר 

אל המדבר, נוף הראשית של שירתו, רואה כיצד הכוחות הקמאיים של המדבר שהם "נצח 

הימים" מכסים על אירועי העבר ועקבות הקרב. הוא מתואר בשיר כמי שמבקש לחלץ את 

לקט את ת" ומילֹולִ עֲ ל הָּ ת כָּ א אֶ שֵ ים, נֹוּקִ חַ רְ ּמֶ ל הַ ת כָּ ף אֶ סֵ העבר הקרוב  מן הנשייה, "אֹו

האלה הלוחמת ענת. העצמות הפזורות נאספות אל –עצמותיה הפזורות של האישה

י", דימוי הזיכרון לקבר הוא דימוי כפול פנים: מצד אחד, נִ רֹוכְ ר זִ בֶ ל קֶ י, אֶ לִ ד ׁשֶ צַ ט הַ קּולְ "יַ 

יש בהטמנת העצמות הפזורות בקבר משום עשיית צדק עם המתים, ומצד שני אין איש 

מבחין בדברים הנאצרים בקבר. לא בכדי הגדיר אהרון אלמוג את השיר כ"שיר העצוב 

ילקוט "פיע הביטוי ביותר שנכתב על מלחמת השחרור". כאמור, זו הפעם האחרונה בה מו

ובכך מכוון השיר לשינוי שחל בשליחותו של הדובר השירי ממשימת  גורי, בשירת "הצד

 המאבק הלאומי שהיא עניינה של החבורה למשימת הזיכרון שהיא משימת היחיד.

 

     :פרחי אשאת ההבדלים בן שלושת הנוסחים של  סכמתהטבלה שלהלן מ

 השירים/ פרחי אש
7111 

7197פרחי אש  עד / 7141אש  יפרח 
7151 עלות השחר  

 

נכלל בכרך א של 
השירים אחרי הקובץ 

 'שירים ראשונים'.

ספר בכריכה קשה, אדומה. עם 
סידרת הדפסי אבן מקוריים מאת 

 משה טמיר.

ספרון קטן בכריכה לבנה 
רכה. על הכריכה ציור של 

 סנה בוער.

 עיצוב הספר

חזרה למבנה המקורי 
של שלושה מדורים. 

מופיע כקובץ כלולות 
 בפני עצמו.

ארבעה מדורים. אל שלושת המדורים 
יעו במהדורה הראשונה נוסף שהופ

בעד , שהופיע במקור המדור "כלולות"
 . עלות השחר

שלושה מדורים:  "שדרת 
היסמין", "עוף הנדודים", 
 "שירים מתוך ילקוט הצד".

 מבנה

"יומן לילי ב'' )עוף 
הנדודים(, "ערב 

בד האור" בפרור", "עו
 כלולות בתוך

שירים שלא   
נכללו 

במהדורה 
 הראשונה

                                                           
השיר  הואשירים ובמהדורת ה פרחי אשמופיע השיר "ענת" לפני רשימות הפרוזה. בנוסח השני של  השחר עד עלותב  92 

 הראשון בשירי "כלולות".
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שיר הפתיחה  "ענת"
אחרי של 'כלולות'. 

"מחול היחפים" 
מופיעים שלושה 

שירים: "ערב בפרוור", 
 "אפילוג"ו "עובד האור"
 כשיר סיום.

"ענת" שיר הפתיחה של המדור 
הרביעי "כלולות". "מחול היחפים" 

מופיע  "אפילוג"השיר שלפני האחרון. 
 שיר הסיום. –כשיר בפני עצמו 

 עד עלותמופיע ב "ענת"
כשיר פתיחה השחר 

לספר כולו. השיר "אפילוג" 
מופיע כשיר האחרון של 

המחזור "מסע מעת לעת". 
שיר  "מחול היחפים"

 כלולות. הסיום של

שינוי סדר 
 השירים

כונסו במהדורת לא 
 השירים.

השירים "סיור לילה", "יום  'כלולות'.השירים לא נכללו במדור 
ה" ריחות אדמחג", "

עד עלות מופיעים בנוסח 
 .השחר

שירים שנכללו 
במהדורה 

הראשונה ולא 
במהדורות 
 המאוחרות

"אלומת חיטים" ו"דרך 
חזרו  האש"

 לשמותיהם המקוריים.

נוסח מקוצר של "אלומת חיטים" 
מופיע בשם "תמורתה". "דרך האש" 

 רך'.מופיע רק בשם 'בד

מופיעים השירים "כאלומת 
 חיטים" ו"דרך האש".

שינויים 
בשמות 
 השירים.

חזר "עד השחר" 
למבנה המקורי של 

 המהדורה הראשונה.
 "כאלומת חיטים"

מופיע  בנוסח המקורי 
של עד עלות השחר 

עם שינויים קלים 
בחלוקה לבתים 
 ושורות שנשמטו.

נוסח מקוצר של השיר   "עד השחר"
ללא חלוקה לבתים.  ופיע ברצף אחדמ

( מופיע "כאלומת חיטים" )"תמורתה"
כשיר בן שלושה בתים, הבית הראשון 
הוא צירוף של הבית הראשון ומחצית 
הבית השני של הנוסח המקורי, הבית 

הוא צירוף של הבית השלישי השני 
ושתי שורות מן הבית הרביעי 

שבמקור, והבית השלישי הוא המחצית 
 השנייה של הבית הרביעי.

פרחי במופיע  "עד השחר"
כטריפטיכון, שני אש 

החלקים הראשונים 
מכילים בתים מרובעים 

והחלק האחרון בתים בני 
'כאלומת  חמישה טורים.

חיטים' )כלולות( מופיע 
כשיר בן עשרה בתים לא 

 סימטריים.

שינויים באורך 
ובמבנה 
 השירים

שורת הסיום של "טיול 
 הושמטה. לילי"

 שיר הפתיחה "טיול לילי" הושמטה. לילי" טיולשורת הסיום של "
מסתיים בשורה: "והשעה 

 תהי קדושה ואביונה".

שורות 
 שנשמטו

המילה "אלי" הושמטה:  "ברכם, כי  המילה "אלי" הוחזרה.
 באה עת".

המילה "אלי" או אלוהים" 
מופיע בשירים, כגון בשיר 
"תפילה" "ברכם אלי כי 

 באה עת"

שינויים 
 רעיוניים 

 

 

 ב. מבנה ומשמעות בפרחי אש 

( כי על בני דור בארץ 93, יא' עמ' גזיתטען אברהם הוס ) פרחי אשבמאמר ביקורת על 

הוטל לתאר את הוויית המלחמה במאבק לעצמאות משום שזהו עולמם ועולם אחר אינו 

ידוע להם, אבל המשימה הייתה קשה מפני שלא עמד לפניהם מודל של ספרות מלחמה.  

לגמרי מדויקים, בשנות העשרים והשלושים כבר נכתבה בעברית שירה של הדברים אינם 

משוררים חיילים שלחמו במלחמת העולם הראשונה בשורות הצבא האוסטרי, שהבולטים 

ביניהם היו אורי צבי גרינברג ואביגדור המאירי.  שירתם נכתבה  ברוח שירת המלחמה 



115 

 

הפציפיסטית  והאקספרסיוניסטית  שנכתבה באירופה בעקבות המלחמה 93, זוהי שירה 

ווידויית באופייה שאינה מתייחסת למשמעויות ההיסטוריות או האידיאולוגיות –חווייתית

( נוסח אחר של שירת מלחמה עברית מודרנית  15 - 1עמ'  7119של המלחמה. )הולצמן, 

נמצא אצל משוררי שנות השלושים והארבעים, שלא השתתפו בפועל במלחמה אלא 

מרחוק.  שירתם הייתה אידיאולוגית בתפיסת  המציאות שלה, התייחסה אל  התבוננו בה

עם זאת, יש לק בלתי נפרד מן הקיום האנושי.  המלחמה באופן היסטורי וראתה בה ח

מידה של אמת בטענתו של הוס,  מפני שהנסיבות בהן נכתבה שירת המשוררים החיילים 

הארץ בה גדלו עם רעים לנשק  הדומים הם נלחמו על ני דור בארץ  היו שונות וחדשות. ב

לאומית עמו הזדהו  להם במוצאם ובחינוכם,  במסגרת צבאית עברית ובמאבק על תקומה

נקודת התצפית של גורי, שהוכשר ללחימה לאורך שנות שירותו בפלמ"ח הזדהות מלאה. 

והשתתף במלחמה כמפקד, הייתה בוודאי  שונה מזו של לוחם יהודי בצבא זר שכלשונו 

ם" )עמיחי,  נִים ְבִמְלַחְמתָּ (.41עמ'  7195של עמיחי היה "ַאְרַבע ׁשָּ  

חלק ניכר מן המחקר בשירת  מלחמת השחרור בכלל ובשירת גורי בפרט מוקדש         

לבחינת הדרך בה השתמשו  בני דור בארץ בסמל 'המת החי' של אלתרמן ולאופן בו 

בהקשר זה היא מאמרו לדיון ביצירת גורי  התאימו אותו לחווייתם הדורית.  נקודת המוצא

.  מירון טוען שגורי אימץ את סמליו המרכזיים "הזמן הצועד והמוות המבוטל"של דן מירון 

של אלתרמן: המשורר ההלך וצעידתו האינסופית והמת החי השב לביתו לאחר מותו 

ן כאמצעי לטשטוש  הגבול שבין החיים למוות. משמעות  הטשטוש היא התעלמות מ

סופיותו.  מירון מצביע על כך ששירו  –המוות משום שנשללת ממנו את תכונתו העיקרית 

לֹות גּופֹוֵתינּו" בנוי כולו על ניגודים המאשרים את מות הלוחמים:  הקנוני של גורי "ִהנֵה ֻמּטָּ

ף ֵמעֵ וֶ ּמָּ מצד אחד נאמר:" הַ  ים" " ומן הצד השני נשללת עובדת מִ ׁשְ נֹו ּונינֶ אֵ  .ינּונֵ ית נְִׁשקָּ

                                                           
שירת המלחמה המודרנית )כחלק מספרות המלחמה המודרנית בכלל( החלה עם שירת המשוררים החיילים שלחמו        93  

במלה"ע הראשונה. שני דגמי יסוד לשירה זו: הדגם הפטריוטי הרואי, הממשיך את מסורת שירי המלחמה והניצחון מקדמת 
אומץ ליבם של הלוחמים ואת הניצחון על האויב, את נאמנות הלוחמים לחבריהם בקרב, את דנא,  שירה המהללת את 

נכונותם להקריב חייהם למען המטרה הנעלה ואת החובה לזכור את קרבנם. הדוגמה הידועה והמובהקת לשיר זה היא 
עצמת האלימות וההרס 'החייל' שירו של רופרט ברוק. הדגם השני של שירה התפתח  במהלך מלה"ע הראשונה לנוכח 

שהביאה. זוהי שירה פציפיסטית הרואה במלחמה אירוע חסר הצדקה מכל וכל. היא מתמקדת  בתיאור זוועות המלחמה 
ובעמידת הלוחם הבודד מול המוות והלך רוחה ניהיליסטי ומיואש. ספרות המלחמה ההרואית רואה את המלחמה כחלק 

י מלחמה ושלום, ואילו השירה הפציפיסטית רואה במלחמה הפרה מוחלטת מסדר העולם המתנהל בתנועת מטוטלת בין זמנ
 של הסדר החברתי והרס התשתית הערכית של החברה.
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ִחים  ֵגׁש, נֲַחזֹור ִכְפרָּ מותם משום שהם עצמם מדברים ואף מבטיחים "עֹוד נָּׁשּוב, נִפָּ

ֲאֻדִּמים".  בדומה לכך, גם שירי המלחמה האחרים של גורי כוללים תיאורים קונקרטיים 

ירון, הסבת ופלסטיים של המתים מכאן ותיאור חזרתם לארצות החיים מכאן. לדעת מ

העיניים מן המוות היא הכרח פסיכולוגי בל יגונה בהתמודדות עם הפחד מפני המוות  או 

השירים "ריככו" פרחי אש. הפציעה בקרב וזו בעיניו  הסיבה להתקבלות המיוחדת של 

את  סופיות המוות ובכך סיפקו ליישוב ששכל חמישית מבניו במלחמה כלים להתמודדות 

(.119- 111עמ'   7111עם האבדן. )מירון,   

החי  –ברוח זו טוענים חוקרים אחרים כי שירת דור בארץ הפכה את סמל המת      

מאבק על  ערכי יסוד אנושיים שמחת עניים האוניברסאלי של אלתרמן המסמל בשירי 

. השימוש ב"מטפורה הפרחונית", כפי שמכנה יוחאי אופנהיימר אידיאולוגי -מי לסמל לאו

את השוואת הנופלים לפרחים העשויים לשוב ולצמוח94  והאסתטיזציה של המוות בשורות 

כמו "מוות יפה ונורא" מדחיקים או מעדנים את המוות בקרב  ומאפשרים  בכך התעלמות 

ממחיר המלחמה. בדרך זו, מצדיקה המדינה את הקורבן שהיא דורשת מאזרחיה 

 ,בּוׁשד נָּ "עֹו את השורה ומקדשת את המוות  בקרב. כל המאמרים הדנים בנושא מצטטים

ֹ חֲ , נַ ׁשגֵ פָּ נִ  הבית השביעי של חלק מן ו "הנה מוטלות גופותינו"ים" מתוך ּמִ ים ֲאדֻ חִ רָּ פְ כִ ר ז

מעטה. העמידה מול פרחי אש אך ההתייחסות לשירי מלחמה האחרים ב "עד השחר"

בשירים המוות מחלחלת בספר כולו כמו גם בחלק משיריו המוקדמים של גורי. קריאה 

נוספים, התייחסות למועדי כתיבתם, עמידה על יחסם לשירים אחרים ומקומם במבנה 

 הכולל  של הספר יש בה כדי להאיר את שירת המלחמה של גורי באור חדש.

אינם ערוכים כסדר כתיבתם אלא נחלקים בין שלושת מדורי פרחי אש כאמור, שירי      

היסטורי. שמות המדורים  –פי אוחר ביוגרית, ובסדר של מוקדם ומהספר בחלוקה תמאט

ים למרחבים השונים של התרחשותם. "שדרת היסמין"  מתרחשת במרחב פיוטי לא מרמז

                                                           
הזכות הגדולה לומר לא / שירה בספרו    ,51 – 41, עמ'  99-19. 7114פרוזה  ,חבר, חנן "עוד נחזור כפרחים אדומים" 94 

מלחמת השחרור נעשית החי בשירת  –כי ההתמודדות עם סמל המת  , טוען  יוחאי אופנהיימר פוליטית במלחמת העצמאות
בקשת של התייחסויות: בצד אחד של הקשת נמצאת השירה המשתמשת בסמל כדי לאשרר את הערכים הלאומיים ובצד 

חמה.  כמקובל, הוא השני כתיבה המערערת על הסיפור הרשמי ומציגה את תחושת האשם של החיים כלפי הנופלים במל
 (.11 – 19)אופנהיימר, תשס"ד, עמ' רואה בגורי את הנציג המובהק של קוטב אשרור הערכים הלאומיים.  

 



117 

 

שייכים  לו "שירים מתוך ילקוט הצד"מתרחש בערי אירופה  ואי ריאלי, "עוף הנדודים"

של למרחב הארצישראלי. מבנה המדורים הוא מעגלי: השיר הראשון בכל מדור הוא שיר 

יציאה לדרך והשיר האחרון בכל אחד מהמדורים מתאר סיטואציה של סוף או שיבה.  

ראויה לתשומת לב העובדה שכל שירי היציאה לדרך כתובים בלשון רבים ואילו כל שירי 

מתאר   סיום והשיבה כתובים ביחיד. "טיול בלילה" השיר הפותח את "שדרת היסמין"ה

מסתיים בתיאור הדובר  "הרוח שוטטה"ר הסיום הליכה רומנטית בשניים ולעומתו שי

ורקת תרמילה" עם תום היום. השיר "בית הנתיבות" הפותח את "עוף היחיד שנפשו "פ

כתוב בגוף ראשון רבים והוא מתאר פרידה מן העבר ויציאה לדרך רחוקה או  הנדודים"

מתאר את פרידת הדובר  שאופייה אינו מוגדר. שיר הסיום "זכר קיץ" למשימה משותפת

ש הסנוורית" הארצישראלית.  השיר "מסע יום" מבודפשט המושלגת ושיבתו ל"שמ

צלייני בדרך  –מתאר קבוצת לוחמים במסע לאומי  שבפתח "שירים מתוך ילקוט הצד"

שב הדובר הלוחם ספק חי ספק מת לביתו  לים, ואילו בשיר הסיום "מעל ההריסות"לירוש

ביוגרפי ודיוקנו של הדובר השירי שהוא אחד לאורך  –ההיסטורי  עם תום הקרב.  ההקשר

כל הספר, הלשון והכלים הרטוריים קובעים את רציפותו של הספר, ואילו המרחבים 

המשתנים ושירי הפתיחה והסיום  מעניקים לכל מדור מבנה סגור בתוך עצמו. בדרך זו 

ת חייו של המשורר נוצר בספר מבנה של שלושה פרקים בעלילה אחת, שהיא עליל

הביוגרפי וגם העלילה הייצוגית של בן הדור. הדברים שלהלן יעמדו על ייחודו של כל מדור 

ועל האופן בו הוא משתלב  במבנה הכולל של הספר, ויציגו  את תמונת העולם והשקפת 

 העולם העולות מן השירים. 

  

מקומה של "שדרת היסמין"    

אתר פיוטי שנופו מעוצב בצירוף של  ך "שדרת היסמין"עוברת דרפרחי אש הכניסה ל       

רושו "נאדות וחמת" או המעין ימראות ארצישראליים תנ"כיים מכאן )הירח הממלא בת

"בריח גללי הצאן וצמחית המים"( ונופים אירופאים אידיליים מכאן.  גורי מעיד על כך 

"היונים הפורחות  שתיאורי "היערות האפלים", "מלכות השלכות", "הקוקיה ביערים",

מארובת הבית",  "האווזים המגיחים מן המים ורועתם הקטנה"  נכתבו בהשראת המפגש 
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כמו חלפי  "מודרנה"להניח שהושפעו גם משירת משוררי העם הנוף האירופי, אך אפשר 

 7141 -שהתפרסמה  ב שירת רוסיהומן השירים שקובצו באנתולוגיה   ולאה גולדברג

 והלכה עליו קסם כמו על רבים מבני דורו95.  

שעיקרו   בשיר "טיול בלילה" פרחי אשנשאלת השאלה מדוע בחר גורי לפתוח את      

דרכו   רת טבע פיוטית ורומנטית  ובשירי "שדרת היסמין" בכלל ולא בשיר "מסע יום"שי

יחודה של שירת הדור. שוהם התוודע לראשונה אל קוראיו, והוא מציג באופן ברור את י

את "המקום הנחמד" שהוא הפתיחה הנוסחאית המקובלת  שדרת היסמין"רואה ב"

לתיאור ילדותו של הגיבור הרומנסי, ואילו דן מירון טוען שמטרת המדור להראות שגם 

בעתות מלחמה המשורר הוא קודם כל "איש הרגישויות הרומנטיות".  גורי נימק את 

 בחירתו בדרך הבאה:

שהו ריאלי. לכל אדם יש שדרת יסמין שהוא מהלך בה בעתות חייו. "שדרת היסמין", אין הוא קשור במ 
היא יכולה להיות כאן, בפריז או בשנחאי. לי נוף זה קרוב בתור יליד תל אביב. תעברו בפרדסי פתח 
תקווה  או מזרחה בכיוון לוד ותמצאון.  שדות עם פרחי יסמין זהבהבים.  "שירי אהבה" משהו העומד 

שהו שקט מאד, פנימי, אינטימי, אנושי. אולם אף הצנוע והשקט ביותר יש בו מן עדיין מחוץ להמולה, מ
", משהו ---של "יום גנוב מליל", של "עוד עכשיו אפשרי" "זה כאן אבל —"הרמז של "בין משהו למשהו 

מאי השקט המפחיד. אבל הם פורחים, באשר הם חזקים וסמוקי דם, ובאשר הלילות נושמים את 
("בפני רעי"הוויית החיים הבלתי מנוצחים.  ) לנשימתם הגדולה ש  

 

דבריו של גורי "לכל אדם יש שדרת יסמין" מדברים בזכות הלגיטימיות של עולמו הפרטי 

של היחיד, זכות שלא הייתה מובנית מאליה בהקשר האידיאולוגי והמגויס של הספר. גורי 

רים חושנית וטבעית על מצביע כאן על המתח המובלע בשירי המדור, מצד אחד הוויית נעו

"פרחיה סמוקי הדם" ומצד שני "אי השקט המפחיד"  שמקורו בנסיבות ההיסטוריות 

נמצא בצד תיאורים  סכנה המאיימת.  בחלק ניכר משירי "שדרת היסמין"ובפחד מפני ה

פסטורליים של נופים קסומים טורים המרמזים על פורענות:  בערפילים הנודדים "כרמז 

 עמ' בקברים ה"מלבינים בדרך העולה" )"ירח בהרים" (,1 סוף ובהו" )'מסע הערפל' עמ'

                                                           
שלו ועל מקומו של הנוף האירופי כמרכיב בעיצוב זהותו כתב  תולוגיה כחלק מן ה"ביוגרפיה ליטרריה"על חשיבותה של האנ 95 

ת, הרחוקה כל כך, מעבר לגשמים ולשלגים, לערבה, לנהרות, לכנסיות הצלב בערפל. לכאוב ולאהוב את הנוכריות הזא"גורי: 
אולי בלא יודעים גם בי, בארצי החשופה והיוקדת, בין הירדן והים, בתועפות המקומיות הזאת המעצבת את זהותה, חלחל 

 .(  41א' עמ'  השירה והזמן עם. )"משהו רוסי
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( או ב"דרכים השחורות " בהן "עיט ועורבים על ראש ועל גפיים" )'אשמורת התרנגול' 71

(. 71 עמ'  

וטטו לעיל לדברים שכתב שצ "שדרת היסמין"מעניין להשוות את  דברי גורי על        

ריו מצביע בדב. 7141 –שנכתבו ב  שירת רוסיה נתולוגיה שלונסקי ב"פתח הדבר" לא

הרוסית בעיקר באסכולה הסימבוליסטית  נוצרה  "מודרנה"שלונסקי על כך ששירת ה

"לעת גורל והכרעה" כמילותיו של טיומצ'ב בשיר שהוצג כמוטו לספר, והיא ביטאה את 

הרגשת התקופה שחוותה את חורבנו של העולם הרוסי הישן במהפכות ובמלה"ע 

ן הראשונה )מנקודת מבטו של שלונסקי "החורבן שקדם לגאולה" (. בצד התייחסות לאופ

בו כתבו המשוררים השונים על אירועי הזמן מצביע שלונסקי על כך שגם בתקופה קשה 

 וסוערת  זו המשיכו המשוררים לכתוב ליריקה אישית שעיקרה שירת טבע ושירת אהבה זו

אירועי הזמן ניכרים תמיד בכל נושאי השירה, לא רק ש"בלעדיה אין שירה" .  לדבריו, 

"הרגשת הטבע" בשירת כל דור  אופן טוריות,  אבלבאלה המתייחסים לנסיבות ההיס

משקף את רוח התקופה ונסיבותיה המיוחדות. שלונסקי מסיים את דבריו בציטטה 

האמנות נגמרת, נושמים גורל ואדמה" , ומוסיף  עליה: "הם נושמים כאן מפסטרנק "

 כל חיי אנוש הם נשמת אפיים אחת של גורל ואדמה". –תמיד, בכל מקום ובכל עת 

ההולכים "מן האש אל הבחירה לפתוח את ספר השירים  (.71עמ' , 7141שלונסקי, )

מבטאת השקפת עולם דומה. המדור מציג תמונת עולם של  "שדרת היסמין"האש"  בשירי 

שקל שכנגד ה"פחד" ו"סחי נעורים, יופי ואמונה בכוחם של "החיים הבלתי מנוצחים" כמ

חווית  פרחי אששל הספר.  בהשקפת העולם של ( שיעלו בהמשכו הימים" )"ירח בהרים"

היסוד של חיים מאוימים  התמודדות מתמדת עם הפחד קיימת בעת ובעונה אחת עם 

 האמונה בחשיבותם של החיים  ובקיומם של ערכי יסוד פשוטים אך נצחיים96. 

                                                           
, ושלונסקי חתם את דברי המבוא לספר בהצבעה על ההקשר ההיסטורי  7141 –ב יצאה לאור  שירת רוסיההאנתולוגיה   96 

אפשר לראות בדבריו גם הד לפולמוס שהתרחש   פר ועל כך שאנו נמצאים היום שוב "בימי גורל והכרעה".בו מתפרסם הס
ת  אותות הסופה בארץ  עם פרוץ המלחמה בדבר תפקידה של השירה בעתות מלחמה.  שלונסקי  טוען שהשירה  מפרשת א

ת שליחועתות המלחמה כתב עוזי שביט בפרק "על הפולמוס שהתחולל בארץ בשאלת מקומה של הספרות ב" "על צד האור
(. שביט מציג את העמדות השונות בשאלה, בהן עמדתה של לאה 71 - 71עמ'  1111המשורר בימי המלחמה"  )שביט, 

לגזור על עצמה בעתות מלחמה, עמדתו של שלונסקי שטען כי על השירה גולדברג שטענה כי הכרח לכתוב שירי אהבה דווקא 
הקרובים יתר לדבריה של לאה גולדברג(.  לעומתם טען  שירת רוסיהבוא ל)עמדה  מנוגדת לדבריו במשתיקה מוחלטת 

גורי אינו מציג פרחי אש בשירים הראשונים וגם במלחמה ועליו לכתוב שירי מלחמה.  אלתרמן כי המשורר חייב לכתוב בעתות
 כלל שאלה זו. הצורך לכתוב, ואולי גם החובה לכתוב מתקבלים כמובנים מאליהם.
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בן הארץ והמפגש עם שארית הפליטה.  -  "עוף הנדודים"    

( מצטט עמינדב 71.1.11, הארץ)השירים בפתח רצנזיה שנכתבה  לרגל הופעת       

דיקמן שיר של ולדימיר חלבניקוב שגם בו מופיע הצירוף "פרחי אש". השיר מתאר טקס 

של הקדשת המשורר בדימויים של צליית בשרו ע"י שדי תופת שבסיומה מניב התבשיל 

יו של גורי הם פרחים שצמחו מן "פרחי אש".  על הקשר זה אומר דיקמן:  "גם פרח

 ֹ פתה של אירופה השסועה וההרוסה, תופת התופת ויותר מאחת:  תופת המלחמה, ת

עולמם החרב של רבבות פליטים."  בדברי פתיחה אלה מצביע דיקמן על כך שנקודת 

פרחי אש ובשירת גורי בכלל, ה"תופת" שהולידה את פרחי אש המוצא הראויה לדיון ב

בחוויות המאבק על הארץ ומלחמת השחרור אלא גם במפגש עם  אינה  נמצאת רק

 הניצולים ובמראה הערים ההרוסות שנגלו לעיניו גורי הצעיר  בעת שליחותו באירופה.

השיר הראשון ששלח משם  עתיםוביוני כבר התפרסם ב 41גורי הגיע לאירופה במאי       

יהודים ויץ ואדישותה לגורל ה(, שנושאו שתיקתה של שו11 – 19עמ'  אש פרחי) "ז'נבה"

במסע  )כשם אביו(  צעד סמלי ראשון "חיים בן ישראל"במלחמה. על השיר חתם בשם 

 כתב  גורי בגוף ראשון: "פה לא נגר דמי אף ר ב"ז'נבה"כבזהות אל שורשיו היהודיים. 

( 13.71.41)  עתיםפעם" ו"פה לא הכו גייסות את עוללי למרצפות".  מאוחר יותר פרסם ב

שבו הדובר הארצישראלי הנוסע ברכבת כשהוא דחוק בין   את מחזור שירי "יומן לילי"

(.  54עמ' )השירים א' "הבלונדים והסלבים" מבין פתאום כי הוא "היהודי היחידי".  

ברשימה שכתב בבודפשט  תיאר גורי ערב בבית משפחה יהודית, אחד ממפגשים דומים 

 הודיות שאירחו בבתיהן את שליחי ה"בריחה"ות הגבול" הירבים בינו לבין "משפח

 הארצישראליים:

ארוחת ערב. לבסוף שולף בעל הבית את כלי השחמט. בחלל ריח טוב ויהודי כל כך. תמונה של       
נערה אפלת עיניים ויפה. אם תשאל עליה, תתגלגל שיחה המסתיימת במלה אושויץ או מוטהוזן ... ולכן 
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אינך שואל ורק מסתכל נכחך  עד שבעל הבית גומר לסדר את אחרון 'הפיונים' ... בעלת הבית תציע 
 'קומפוט' ... ותשאל אותך בשלישית אם שבעת דייך. ואתה רוצה פתאום לחבק את הזוג הזה. 97

 

שני עניינים בקטע זה ראויים לתשומת לב. האחד, הרגשת השייכות  שחש גורי למארחיו  

הצירוף "ריח טוב ויהודי כל כך" הוא צירוף מפתיע כשהוא נכתב בידי גורי הצבר, ולעולמם, 

ושבבית  שאחד מערכיה המרכזיים היה רעיון שלילת הגולהשהתחנך במערכת חינוך 

הוריו ובקיבוצי העמק בהם התחנך לא נערכו סעודות יהודיות מסורתיות. השני, הוא האופן 

אים בתוכם נות היומיום וב"סדר הבורגני", כשהם נושבו נאחזים ניצולי השואה בחיים  בקט

מספר גורי כיצד שמע על מות חיים בן דור  ך הרשימהבשתיקה את צללי עברם. בהמש

ו בבודפשט, והוא מתאר בה את סערת נפשו ואת לבין חוסר האפשרות לתת מוצא לכאב

במובן מסוים, נוצרת  ברשימה אנלוגיה בין הניצולים  ולאבלו בגלל מחויבותו לתפקידו.

נוכחים תדיר עברם הנורא וזכר קרוביהם  למרות שברקע האחוריהדבקים בשגרת החיים 

שנספו לבין השליח הארצישראלי הממלא את שליחותו, כשהוא מחניק בתוכו את הכאב 

זה הצביע גורי  על אבדן חבריו שעל נפילתם בקרב הוא שומע  חדשות לבקרים. על הקשר

.  נסיבות כתיבת "הנה מוטלות גופותינו"גם ברשימתו "ביוגרפיה של שיר" המתארת את 

בפתח הרשימה מספר גורי כיצד ראה בבודפשט שלט זיכרון ועליו הכתובת: "עובר אורח, 

בעוברך על פני המקום הזה זכור את הקדושים אשר הקריבו את חייהם  על מזבח חירותו 

של העם המדיארי"98, בין השמות החקוקים בשלט זיהה גורי את שמה של "אנה סנש".  

בבחירה לפתוח את תיאור מקורות ההשראה של "הנה מוטלות גופותינו" ונסיבות כתיבתו 

ברגע זה מחבר גורי בין עקבות המלחמה שנגלו לעיניו באירופה למאבק על הארץ ובין 

ישראלים ליהודי הגולה.     -הלוחמים הארץ   

מעטה.   ירה לשואה ולגורל היהודים בשירי "עוף הנדודים"עם זאת, ההתייחסות היש     

רוב השירים מתארים את הריסות הכרך האירופאי לאחר המלחמה ואת ניסיונות 

ההישרדות של תושביו, אופיים אוניברסאלי יותר משהו יהודי.  אולם, מיעוט ההתייחסות 

                                                           
הרשימה נכתבה זמן קצר לאחר נפילת חיים בן דור חברו הקרוב של גורי מימי ילדותם בתל אביב, והיא  כלולה בספר   97 

 (.119 - 111 לזכרו )בן דור, תש"ח עמ'
ן, מצייתים לחוקים, אנו שוכבים". של קרב תרמפוליי  "לך עובר אורח וספר ללקדיימונים, שכא נוסח המרמז לאפיטף הידוע  98 

 .11 – 11עמ'  1117על הקשר בין 'הנה מוטלות גופותינו' ו'באב' אל וואד' לז'אנר האפיטף ולקינה הקלאסית ראה הירשפלד ,
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של יהודי אירופה ועל אדישות לגורלם, ואפשר אינו מעיד בהכרח על חוסר רגישות למצבם 

להסביר העדר זה בקושי )גם של הניצולים עצמם( להבין את שאירע בשואה ובקושי לתת 

עשוי להדגים את הלבטים  טוי שירי.  מעקב אחר גלגול שירי "יומן לילי"לאירועים בי

לילי" תחת התפרסמו שירי "יומן  עתיםהפואטיים הקשורים בכתיבה על השואה. בנוסח 

יומן השירים בנספח(  השיר הפותח ")צילומי  הכותרת "שלושה שירים מתוך יומן לילי"

לילי א'' מתאר את הדובר פוסע ברחובותיה הליליים של בודפשט בעקבות מדריכו הזר,  

כדנטה בעקבות וירגיליוס מדריכו בשער השאול, ושומע מפיו על גורל יהודי בודפשט 

סטוריים אינם מתוארים במפורש בשיר, אך בכל אחד משלושת בשואה.  האירועים ההי

י רֵ ּודכַ ם בְ הֶ בָּ  רּואן יָּ השירים יש שורות בודדות המתייחסות אליהם: כך ביומן לילי א':  "כָּ 

 ֹ ם":  מָּ ה דּוכֶ ֹויומן לילי ב'' שומע הדובר קול "בר". ב"הָּ נָּ ם הַ רֶ ם זֶ עִ  אּושְ ת נִ ֹויוִ גְ / ... הַ ,תרֶ פֶ ע

ֹ ה הַ לָּ סִ מְ "בַ  ֹ בָּ י כְ מִ ה / ׁשְ חָּ רָּ זְ י מִ תִ אֹו חּולְ את ׁשָּ ז  "יומן לילי ג'"ים" וביִ חַ ר הַ פֶ סֵ ה מִ חָּ מְ ה נִ ר פ

ת אֶ  דּובֲ ר ָאׁשֶ ים אֲ ׁשנָּ אֲ "הָּ בעצבת "  שעונים לו  רּופב סִ בֵ דֹוהוא מתאר את הנהר זורם ו"מְ 

ם".  יהֶ יֵ חַ   

     במכתב לגורי )מיום ה- 13.71.41 (99 ביקר חיים בן דור דברי בחריפות את שירי "יומן 

מביעים שחצנות משום שהם מתיימרים  .  בין השאר הוא כותב כי שירי "יומן לילי"לילי"

לי שאינו יכול לעמוד מול עצמתם של הדברים:  אלבטא את השואה בניסוח בנ  

הפשוטים ביותר ובהם אנו ניכר שאתה חושב: דווקא! אשתמש בביטויים הנדושים ביותר שהם הרי גם 
משתמשים במחשבתנו היומיומית.  ... שאתה נרגש זה ברור. שהדברים טורפים אותך, זה ברור.... לומר 

749-ליון ", פשוט כפי שכתוב בכרוזים, זוהי עבודה קלה )בן דור, עמ' יכך כמוך בלי הסתייגות "ששה מ
741  )  

     

כלל השיר תשעה בתים( עתים א'  )בנוסח  דבריו כוונו לבית  השמיני של  'יומן לילי

המתאר  איך תקום העיר הגדולה מהריסותיה  בבוא העת  בעוד  הדובר המהלך בה 

 השיר(. אות בתוךכרימן במן" סון" ".  )הביטוי "הששה מליוֹוילְ ה מִ ׁשָּ שִ ת "הַ א, אֶ וְ שָּ יבקש "לַ 

רק את  יומן לילי א' ממנו השמיט את פרחי אש ביקורת  ופרסם בקיבל את הנראה כי גורי 

                                                           
, מבחר מכתבים ורשימותלזכרו:  חיים בן דור, לקוחות מן הספר זה כל המובאות המתייחסות לחיים בן דור בפרק   99 

 . 7141ספרית פועלים, מרחביה 
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"  יומן לילי ג'ל שני חלקיו לא נכלל כלל בספר  ו"הבית השמיני.  השיר 'יומן לילי ב'' ע

,  באופן זה מופיעים השירים גם בנוסח השני הועמד כשיר נפרד בשם "פני אל מול פניה"

לי ב'  )באזכור כלל גורי גם את שיר א' מתוך יומן לי השירים במהדורת.  פרחי אששל 

הבית הרביעי של השיר השני מתוך  ( אליו הוסיף כבית אחרון את41תאריך כתיבתו יולי 

, שיש בו התייחסות מפורשת לילדים היהודים "יומן לילי ב'"חלקו השני של   "יומן לילי ב".

האירועים מצביע "אשר נולדו למות" בשואה הושמט.  על הקושי לעמוד מול עצמתם של 

:    בדבריו ב"בפני רעי" גורי גם  

יותר מזה מזתי רק רמז שברמז לשני נושאים. יחפשו בשירים משהו הקרוי "ביטוי לשואה".  ואולם ר
למעלה מיכולתי. יתכן וצריך לקום לנוע לענתות, ולבקש את ירמיהו:  נסה אתה, אנו איננו יכולים. רבים 

בדברו  שמחת ענייםחיקו כאילו את עדותו בלתרמן, בהרנסו להרים משא זה, ולא יכלו לו. נדמה כי א
באופן כללי, מרוקן, בסגנון  עתיק, טשטש כאילו את התחום בין חוויית האנוש והעדה האנושית, וקשה 

דפה הקסטיליאני והיכן הנצח הנוכחי. נדמה כי על כן קול הדורות  זועק בו  "תן לי  –לדעת היכן האוטו 
  עיני ואומר: למעלה מכוחי. שנאה אפורה כשק" או "קום האב וטרוף". אבל אני לא יכולתי, ואני משפיל 

 

נראה כי מיעוט ההתייחסות לגורל הנספים בשואה אינו נובע מאדישות אלא מן הקושי 

שירי חותם וב פרחי אשלכתוב על השואה. השירים המתייחסים לגורל יהודי אירופה  ב

לבטיו של גורי בהתמודדות עם הנושא. מצד אחד דים על עברו גלגולים ושינויים המעי

, ומצד שני קוצר היד של שראו עיניו והצורך לבטא את רגשותיום הצורך  להעיד על עומדי

הדברים.  בדבריו ב"בפני רעי"  משורר צעיר ושל השירה בכלל לעמוד מול עצמתם של

ה היסטורית ואינה מתייחסת באופן קונקרטי לאירועים, כדרכו טוען גורי שרק דרך שאינ

יש בה כדי לתת ביטוי  שמחת ענייםתרמן באוניברסאלית של אל –הסימבוליסטית 

. גורי מודה ביושר ובצניעות שדרך זו היא למעלה מכוחו. לכל אורך שנות יצירתו לשואה

ועל משמעויותיה ההיסטוריות,  גורי  אינו מרפה מעיסוק בשואה ומן המחשבה על ממדיה

 השואה, שמצאוהדרך הנכונה לבטא בשיריו את חוויות המפגש עם ניצולי חיפוש אחר ומ

. ראשוני  בשירי "עוף הנדודים" ביטויאת   
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  "הצדשירים מתוך ילקוט "ב העמידה מול המוות   -"לחם חוק בבסרם של חיינו"  

נתון אף הוא במסגרת של יציאה לדרך  המדור השלישי "שירים מתוך ילקוט הצד"     

 ,"פרידה על החוף", יום")השירים "מסע ושיבה, אלא שהוא מכיל כמה שירי יציאה לדרך 

מתאר את  שיר הראשון "מסע יום". ה( ושני שירי שיבה"תפילה"ו תה עירומה"יהשמש הי"

מתאר את   לירושלים, ואילו שיר הסיום "מעל ההריסות" מסעה המלוכד של חבורת חיילים

 ן הקרב. המשימה הלאומית והברורה ב"מסע יום"הליכת הבדד של הדובר השב מ

ר ֹוב ָךתְ דְ ד רִ א עַ שָּ ם תִ לָּ עֹולְ הזיכרון ובניסיון להבין את אשר אירע: "ּו מתחלפת במשימת

ף", שהיא משימתו של היחיד. השיר השני במדור  סֹו ין לֹואֵ ה ׁשֶ זֶ ן הַ מָּ זְ ד הַ ת סֹואֶ ר, בֶ קֶ 

( נכתב כנראה בסמוך ליציאת גורי 71.9.41, 39עתים )התפרסם ב "פרדה על החוף"

ויש בו רמזים לפעולות הבריחה וההעפלה. השיר מתאר את פרידת לשליחות באירופה 

ילדות" פחז השמשמעותה גם פרידה מן הנעורים מ" הדובר מנערתו בטרם יציאה,

. השיר המקביל לשיר זה הוא השיר שלפני האחרון "בחזרה",  המתאר ומ"שחר השירים"

אמר גורי על סיום  את שיבת הדובר אל ביתו ואל אהובתו עם תום הקרב.  ב"בפני רעי"

 זה: 

הקרב מניחים את  חוזרים אל נופם. בא לילה וסיפוריבסיומם של שירים אלה זורחת ועולה התקווה.  השירים 

 הראש על ברכיה של האהבה האחת שחרב האויבים לא הגיעה עדיה, מפני שהיא   בלתי  מנוצחת ונצחית.

והותיר ממנו רק את  "בחזרה"מהשיר הסתייג גורי  פרחי אשבמהדורה השנייה של    

כרצף שירי אחד, ואת שתי השורות  ההבתים השני, השלישי והרביעי שנדפסו ב

אשונות של הבית האחרון  שנדפסו כבית חותם נפרד.  בנוסף, השמיט מלים רבות הר

שבה  השמיט את שתי שורות השירים, ושינה את סימני הפיסוק, כך נהג גם במהדורת  

סימטרית,   -אך בקיצור משמעותי ובעריכה א ,הפרדה לשלושה בתיםהסיום והחזיר את ה

במקום הבתים המשושים והחריזה המסורגת שבנוסח הראשון.  בנוסח הראשון מתוארים 

ֹ ר עַ עָּ שֵ -יעֵ רּופְ  דּוקְ הנערים הלוחמים ש"רָּ  שוב לת" ומתוארת האהובה המצפה לֶ כֶ אֲ ּמַ ד הַ ל ח

ק חֹו/ רָּ  ְךיתֵ ת בֵ ה אֶ ירָּ תִ ים הֹובִ יְ אֹוב הָּ רֶ י חֶ הקרב : "כִ הלוחמים כמי שנמצאת מחוץ להוויית 

( 717' מע א' השירים( בנוסח השני של השיר )11 – 15' מגולה ומגדרי התיל". )עֵמעִ 
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ה"  ואילו הלוחמים יָּ חִ תְ ת לִ רֶ זֶ ית חֹונִ ׁשֵ  תְ אַ מצטמצמת נוכחות האהובה לשורה אחת: "וְ 

ם הגמור, החוזר מן הקרב הוא אחר את הדברים בהיפוכאינם נזכרים כלל. נוסח זה מציג 

והחזרה לימי התום איננה אפשרית. בנוסח הראשון  השיר הוא שיר של תקווה, המבטא 

באופן נאיבי את האמונה באפשרות לחזור מן הקרב לימים של שלום ושגרה, ואמונה 

להבין  באפשרות לשמור על תום הנעורים ויכולת האהבה גם בעתות מלחמה.  אפשר

מדוע שינה גורי את השיר והסתייג ממנו.  ממרחק הזמן ושינויי הטעם  נראה השיר נאיבי, 

מרכך את זוועות המלחמה ומתעלם מן הסבל שהיא נושאת עמה.  עם זאת, הנוסח 

הם ברוח הדברים שאמר גורי הראשון של השיר ומיקומו כשיר שלפני אחרון בספר 

גם כם המתקיימת יסוד בכוחם של החיים, יופיים וער מבטאים אמונתברשימה "בפני רעי", 

אינה מתערערת בגללה. במציאות של מלחמה ו  

חותם את קבוצת שירי היציאה לדרך ופותח את חטיבת השירים  השיר "תפילה"     

חטיבה זו בשני חלקים:  בחלק אפשר להבחין במתייחסים במפורש למלחמת השחרור. ה

לק ם:  ירושלים, באר שבע, נצרת ומרחבי הנגב.  בחשירי קרב שבמרכזם מקו הראשון

מרוכזים שירים המתארים צורות שונות של מוות בקרב. המוות הבודד של האיש  השני

(, המוות הלאומי 11' מע "מותו של האיש בשדה" , 19' מע המוטל בשדה )"שמע, אתה"

מקרי והמוות ה(  11 -11 'מע "הנה מוטלות גופותינו"ההרואי של אנשי "מחלקת ההר" )

 צע המדור בין השיר "בנגב"אמב(. 11' מע מכדור תועה עם שוך הקרבות )"כדור תועה"

טיבת שירי המוות הפותח את ח את חטיבת שירי המקום לבין השיר "שמע אתה" החותם

בקרב נמצא השיר "עד השחר" )עמ' 13(100. ליד שם השיר נכתב בסוגריים "מתוך יומן 

עוף י העיר האירופאית שהופיעו במדור "השתמש בה לחלק משיר, כותרת שגורי י"ליל

בין כתב היד לנוסח שהופיע במהדורת   .וגם בשירים מאוחרים יותר  הנדודים" הבדל   

פרחי אש נוסח משמעותי אחד:  בשורה האחרונה של הבית החמישי ביש הבדל  7141

" ואילו בכתב היד נכתב   ךר  ד  ל ה  ע  ם ּטָּ אִ ים לְ עִ נָּ ים וְ רִ זְחֹוים הַ תִ ּמֵ ים, הַ תִ ּמֵ הַ  כתוב "

                                                           
השיר בבודפשט'''. מצוין כי  'כתב היד של השיר נמצא בארכיון גורי כתוב על דפי "תנועת הנוער הציונית מרכסיסטית 'דרור 100 

אמנם   , סמוך לשיבתו של גורי ארצה,41נראה בעיני שהשיר נכתב בתחילת אוגוסט . ציון של שנה, אך ללא נכתב באוגוסט
ח שנכתב גורי כבר היה באירופה, אך מבחינת האופן בו מתייחס השיר למלחמה ולנופלים בקרב אפשר להני 41באוגוסט 

בעיצומה של מלחמת השחרור.  חיזוק להשערה זו אפשר למצוא בעובדה שמן הצד השני של כתב היד נמצא פתק בכתב ידו 
יה מיופה הכוח של מדינת ישראל בפראג בנוגע לקורס קציני הצנחנים שגורי היה מפקדו. הקורס של אהוד אבריאל, שה

 .45 – 35, עמ' 1111 עד עלות השחר. ראה 'אל האח הלא ידוע', 7141התקיים בקיץ 
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תיאור שיש בו כדי להזכיר ". תר  ע  ֹוּבם ה  יר  ע  ל ם אֶ ּטָּ אִ ים לְ עִ נָּ ים וְ רִ זְחֹוים הַ תִ ּמֵ ים, הַ תִ ּמֵ "הַ 

ים( / רִ א )ׁשָּ נָּ -ירִ כְ את שיר המתים בשירו של אלתרמן "ערב בפונדק השירים הנושן": "זִ 

ת הפניה לנמענ .(71 עמ'7111אלתרמן, ה". )פָּ רְ עֶ י נֶ תִ לְ גַ לְ ים( גֻ רִ א )ׁשָּ י נָּ רִ כְ ה. / זִ פָּ רְ ׁשְ י נִ ירִ עִ 

, אלא שבשירו של גורי הגולגולת היא של והגולגולת הערופה מופיעות גם ב"עד השחר"

ֹ לְ גֻ "וְ  -אהובה ה ֹ לֶ ג . המשותף לשני השירים הוא ת"רֶ אֶ פְ תִ ים לְ בִ ׁשָּ ה עֲ לֶ עֲ ם תַ רָּ ּוּמהַ  ְךאׁשֵ ת ר

סמל  המתים. העיר הבוערת, כידוע, היאזיכרון הקטסטרופה הגדולה שנושאים איתם 

ליטוש ספרותי   פרחי אש.  אפשר לראות בשינוי שהכניס גורי לנוסח שמחת ענייםמרכזי ב

עם  ראיתיך בו עוברת"... ורכבת החורזת את הטור "של העדפת ניסוח מופשט וחריזה מ

לעומת "עוברת/בוערת" שבנוסח הראשון,  ,"לאטם על הדרךהחוזרים ונעים  המתים"

אלתרמן.  אבל תיאור תהלוכת המתים ואולי גם רצון לטשטש את הדמיון לשירו של 

מעבר  נוסח כתב היד מרחיב את ההקשר של "עד השחר"החוזרים אל עירם הבוערת שב

והוא יכול להתפרש כמכוון אל ניצולי השואה. העיר הבוערת  ,לשירי מלחמת השחרור

וההתייחסות לניצולים כאל מתים בחייהם הם סמלים מוכרים בכתיבה על השואה.  אם 

ע בחר גורי לכלול את השיר במדור "שירים מתוך ילקוט הצד" כך, יש מקום לשאול מדו

כיצד מתקשר עולמם של האחרים, ואירופה יחד עם שירי   ולא  במדור "עוף הנדודים"

ישראלית.  המודעות של גורי למורכבות השיר ולשאלות  –ניצולי השואה עם ההוויה הארץ 

. במהדורה השנייה של פרחי אששהוא מעלה ניכרת ע"פ מקומו בגרסאות האחרות של 

ביטל את החלוקה לבתים, כלל רק את החלק האמצעי של השיר, ( 94' מע 7197הספר )

קי שורות, שינה את  הפיסוק ומיקד את השיר בחלקו השני המתרחש השמיט שורות וחל

מוות בקרב. בעריכה זו הסיטואציה ואופן התקדמות רקע המרחב הארצישראלי ומתאר  על

השיר לא כונס העולות מן הנוסח המקורי סולקו.  השיר ברורים, הפאתוס מרוסן והשאלות

השירים  ב וכלל אותו במהדורת אך גורי שחשבון עובר, ו עד קו נשרבמבחרי השירים 

)כרך א' עמ' 11 -17( והחזירו לנוסח המקורי של מהדורת 7141, דבר המצדיק בחינה 

 מחודשת של  משמעותו וחשיבותו101. 

                                                           
פיקציה",  (, שראה בו  דוגמה לתחבולה הרטורית של ה"מיסטי119 – 114 7111מירון, על חשיבות השיר הצביע דן מירון ) 101 

משמע האופן בו נוצר בשיר מרחב פיוטי הנמצא באזור דמדומים שבין החיים למוות,  המאפשר את קיומו  ואי קיומו של הדובר 
לוגיות" שבמבנה השיר ולרמזים לשואה מכאן  –)או הדוברים(  בעת ובעונה אחת.  האינטרפרטציה של מירון יוצאת מן ה"א 

, פרשנות זו מחזקת את ה"מסיטיפיקציה" של השיר משום שהיא קובעת קשר בין "ההוויה ולמלחמה בארץ מכאן. לדעת מירון
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שלושה עשר בתים, הנחלקים ע"פ הקווים מבנוי הוא טריפטיכון ה"עד השחר"   

בתים , בחלק ב'  שבעה המקוטעים המפרידים ביניהם בחלוקה הבאה: בחלק א' ארבעה 

בתים ובחלק ג' שני בתים. חלקים א' וג' הם חווייתיים באופיים, מתרחשים במסגרת של 

'( 9' ו5לילה אחד על רקע העיר הנכרית. שני הבתים הראשונים של החלק השני )בתים 

י ה אֵ ָאבֹות ָאכתובים כמונולוג של הדובר המופנה אל אהובתו בפניה המכוונת לעתיד "עֵ 

" )בבית השישי( ומתקשרים בכך לבית השלושה עשר והאחרון של השיר  בו ְךתֵ אֹורְ ם לִ עַ פַ 

ֹ כֶ ם ... מַ י ׁשָּ אי ... אֵ דַ א וַ בֹושב הדובר  ומבטיח את חזרתו לבית האהובה  "ָא י אׁשִ ה ר

"(.  מבחינת ניסוחם גם בתים אלה הם חווייתיים, אם כי מתארים חוויה משוערת, חַ פֵ יַ תְ מִ ּו

שמשולב בה תיאור מצעד המתים המהלכים על הדרך החורג מן הסיטואציה הריאלית של 

השיר.  בניגוד לתיאור החווייתי של קורות הדובר שיש בו עבר, הווה ועתיד )זיכרון העבר 

בו יצא 'אי אז' למסע, תיאור שיטוטיו הליליים בהווה והשיבה המשוערת לבית האהובה 

( הוא 77- 1ון של השיר, הרי חלקו שני והמרכזי )בתים בעתיד( בחלקים הראשון והאחר

ת וֶ ת, מָּ וֶ בני הדור: "מָּ  מוות בקרב ובטרם עת כחוויית היסוד שלהגותי באופיו ונושאו הוא 

ֹ חֶ א, לֶ רָּ נֹוה וְ פֶ יָּ  חווייתי של השיר נשבר, הדיבור  –."  הרצף הסיפורי ינּויֵ ל חַ ם ׁשֶ רָּ סְ בָּ ק בְ ם ח

וף ראשון רבים,  רחובות העיר הנכרית  מתחלפים במרחב עובר מגוף ראשון יחיד לג

והלילה מתחלף בבוקר "עצום" מתהולל.  מבנה  "יםנִ בֹורְ ת חַ לַ כּואֲ "הארצישראלי של אדמה 

השיר משלב, אפוא, תיאור חווייתי וקונקרטי שרקעו העיר הנכרית וחלק הגותי שרקעו 

 מלחמת השחרור102.  

המוצגת בשורת הפתיחה  ה"אירופאי" של 'עד השחר'החוויתי הסיטואציה של חלקו       

ַלט" ה ׁשָּ ְרחֹוב ַעד ַהַשַחר ... ַהַליְלָּ הנסיך "משרטטת את "גבולות ממלכתו" של   "ִמִפנַת הָּ

הוא הלילה בחיבור מושגי המרחב והזמן. לאורך הבית מדומה הלילה לנסיך  "השחור

ו המובסים. הבתים האחרונים של המאבד את ממלכתו, והרגעים העוברים מדומים ללוחמי

                                                           
הרקובה של אירופה הקורסת לבין הריקבון של מתי ארץ ישראל", ומאפשרת לדובר להיות גם אחד מן הלוחמים הנופלים 

 בקרב וגם להימצא באירופה הרחוקה בה בעת.
 

אלתרמן שגם בו יש שילוב של חלק סיפורי ובו דובר פרסונאלי בחלקים א' וג' של  מבנה דומה למבנה השיר "אל הפילים"102 

זה גורם לכך שחומרי הסיפור  (  ערפלי מסביר ששילוב 15' מופנים הגותי בחלק ב' של השיר . )ראה ערפלי, תשמ"ג ע
 יות של השיר. הפנימי משליכים זה על זה, ומרחיבים את משמעויותיו הכלל שבמסגרת והחומרים ההגותיים שבגוש
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( חוזרים אל סיטואציית הפתיחה שבבית הראשון,  ומתארים איך תבוסת 73-ו  71השיר )

הלילה ש"עבר אל השחר" נשלמה ונחתמה ב"דמעת פיוס" המנצנצת באגלי הטל.  הבית 

לבו המכה את ך ברחוב הלילי והריק, ואין מי ששומע את השני מתאר את הדובר מהל

רהוריו פונים לשני כיוונים מנוגדים, מצד אחד הוא מחפש אחיזה ב"בן החיוך" הדמיו. 

הצד ומן  '(,4' ו 3בתים שה )ישל אע ובגווה ריו עת יצא למסע, בכוכב ברקשליווה את נעו

יו", שיכריע  ם ַהַמּוֶת, ֵמֵעֶבר ִמֶזה ֵריחֹותָּ השני הוא חש בנוכחותו הקרובה של המוות "ׁשָּ

 '(. 9' ו5האישה האהובה שתרקיב ככל המתים )בתים  בסופו של דבר גם את

כמו גם בשירים המוקדמים.  פרחי אשהזמן שבין לילה לשחר הוא זמן רווח בשירי      

מסגרת השיר "עד השחר" התחום בין הלילה שבבית הראשון לשחר המפציע בבית 

האחרון היא עיקרון מארגן של שירים רבים בספר103. הלילה הוא זמנו של היחיד, זמן 

הבדידות והאימה אך גם זמן השירה.  המעבר מחושך לאור מופיע בשירים במשמעויות 

שונות: מעבר מחלום לפיכחון, מייאוש לתקווה, מפחד מוות לשמחת חיים וגם מחיים 

בטרם "בעולמו השירי של גורי נמצא בשיר למוות.  תיאור מלא של משמעות שעה זו 

. הבית הראשון של השיר מתאר את (74-14' מ)ע "עוף הנדודים"ל בשירי הכלו "שחר

הזמן של טרם שחר כזמן של אימה קיומית,  בתיאור המזכיר את חוויית העמידה מול 

אימת ההוויה של הילד הניצב בפני סבו הישן וחרד שמא נשימתו הנעצרת מרמזת למותו 

מונה וכפירה, תקווה וייאוש.  בבית הקרב. הבתים הבאים אחריו בנויים על ניגוד בין א

הרביעי עולה הבוקר והלילה המדומה ל"צרור גרוטאות בעמק הרפאים" מסתלק "בצעדי 

גנב". השיר הוא דוגמה מובהקת למעבר אופטימי מחוויה של אימה ובדידות המתפתחת 

אֹור" מסמלים עוד יום בהדרגה לתקווה, כשהבוקר ה"מ של חיים. וְִריד ַבחּוץ" ו"ִפְרֵחי הָּ

 בבית החמישי מסתיים השיר בניסוח האפיגרמטי  הבא:

עֹות,                       ה ֵמֵעֶבר ַהשָּ דָּ זֶה חֹק ַהתֹולָּ  

ן הּוא ְׁשנַיִם,                       ן, ּוַפְרצּופָּ ַהַּמַהְפכֹות אֹורָּ  

יו.                       ם ַמִציב ֶאת ֲאנָּכָּ וְֵאל יֶָּפה וָּרָּ  

                                                           
(, "פני אל מול פניה" 33(, "צעדים בלילה" )עמ' 71(,  "אשמורת התרנגול" )עמ' 1ול בלילה" )עמ' טידוגמאות אחדות: "103 

 (.11 - 11)עמ' (  "הנה מטלות גופותינו" 97( *** "יומי רועד" )עמ' 37)עמ' 
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עבר מחושך לאור שהוא "חֹק התולדה" שמעבר לשעות "המהפכות אורן" מדומה בשיר המ

בעת ובעונה אחת אל העבר והעתיד ות של ינוס הצופות, ע"פ המיתוס, לפנים הכפול

הנעורים והזקנה. הדימוי ממחיש את הדואליות של השעה שבין לילה לשחר כשעת 

וס הרווח בשירת הקודש של ימה"ב ההכרעה בין חיים למוות, תפיסה המזכירה את המית

על הנשמה העולה אל בוראה עם ליל ושבה )או אינה שבה( לבעליה עם שחר.   האנך 

ם ַמִציב ֶאת ֲאנָּכָּיו שבשורה האחרונה של השיר " " גם הוא סמל כפול.  הוא יכול וְֵאל יֶָּפה וָּרָּ

ול להיות גם לבטא הרגשה אופטימית של בנין והתחדשות עם הבוקר הנולד, אך הוא יכ

האנך המפריד מי שיזכה לחיים ומי שיומת,  בדומה  לאנך בנבואת עמוס המסמל את קץ 

לאפיונו בשיר "שיבתו האל כ"אל יפה ורם" עומד בניגוד  . אפיון104ט'(–בית ירבעם )פרק  ז' ז' 

שיבתו הטובה של "א מופיע כ"אֹלה יפה וזקן". השיר ( שם הו51' מהטובה של סילויוס" ) ע

בשיר לצניחה משום שמותו של סילויוס המדומה  פרחי אששונה באופיו מכל שירי  "סילויוס

הסדר הטבעי של העולם.  השיר עומד מה" הוא חלק בָּ טֻ ע רְ קַ רְ ל קַ אֶ ים ּמִ דֻ ת אֲ רֹושל "פֵ 

כמשקל נגד לשירים המתייחסים למלחמה ולמות הלוחמים הצעירים. מניגוד זה אפשר 

ק מארצות החיים" את סילויוס, שמת בנשיקה ובשיבה טובה עם להסיק שאם האל ה"מרחי

שחר, הוא האל "היפה והזקן" הרי ה"אל היפה והצעיר" הוא האל החורץ את דינם של אנשים 

וות צעירים.  הקשר בין שעת השחר לשאלה מי מן הלוחמים הצעירים נידון  לחיים ומי למ

(, המשקפת 94' מת")עמֵ ל וָּ פַ י נָּ מִ ם! ּור יֹואֹו האֶ רְ י יִ מִ  י"כִ  עומד גם בלב  השיר 'תפילה' :

שמוע במידה רבה את מציאות חייהם של הלוחמים במלחמת השחרור. שאלה שאפשר ל

א י ֹלמִ ּו ֹוצקִ י בְ ת / מִ מּוי יָּ מִ ה ּויֶ חְ י יִ "מִ  ": נתנה תוקף"ובה הד לשאלה הנשאלת בתפילת 

 ."ֹוצקִ בְ 

שבין החיים למוות  מומחשת בשיר  חוויית הדובר השירי כאילו הוא ניצב על קו הגבול      

גם באופן "מרחבי".  כשם שהבית הראשון של   פרחי אשובמקומות אחרים ב "עד השחר"

                                                           
בספר עמוס. שוהם רואה באזכור האנך "אנך ראובן שוהם הצביע על הקשר של האנך בשירו של גורי למשל האנך ש104  

הוא פרחי אש בהתאם לתיזה הכללית שלו לפיה הדובר בפרש שורות מתוך השיר "בטרם שחר" בנין לגאולת ישראל" ומ
 . 91גיבור סולרי בעל "עצמה שמשונית שיש לו פוטנציאל של נביא ומושיע" שוהם, תשס"ז עמ' 
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השיר מסמן את גבולות שלטונו של הלילה פותח הבית החמישי בסימון ממלכתו של 

הדובר  נמצא עדיין בין החיים אך כבר חש  ,יחותיו ..."המוות:  "שם המוות,  מעבר מזה ר

כחלק , מדברהוא בעורפו את  "שפתיו הקרות של המוות". בבית העשירי של השיר 

כבר "מעבר מזה" בתחומו של המוות:  ,רים המתים המבינים כי "אבדו לעד"מחבורת הצעי

 ן".  העמידה על קו הגבול שבין החייםמַ זְ ל הַ ׁשֶ  רֹובְ עֶ ט מֵ טֵ ֹוׁשן נְ בָּ לָּ ם הַ לָּ קְ מַ ים בְ מִ סּו"כְ 

ב'( השייך לחטיבת שירי  )שיר "הדברים השותקים"למוות מופיעה גם במחזור השירים 

ֹ וֶ ּמָּ ה הַ : "זֶ "עוף הנדודים"בודפשט ב ִֹ ת ר ל ד עַ ת / עֹורֶ אֶ פְ תִ יו וְ נָּ פָּ ת בְ לּודְ ין גָּ ר, אֵ חַ רְ חַ סְ י הַ אש

חוזר  "גבול החיים"(.  הביטוי הדגשה שלי 35' מים")עמִ ׁשְ נֹויו וְ פָּ צּורְ ים פַ רִ ָאמּו יםי  ח  ל ה  בּוג  

ר רֹול, צְ ּטָּ מֻ  ָךאּוצָּ ים, מְ יִ חַ ל הַ בּול גְ עַ  ,ם"ׁשָּ  :(11' מ)ע "מותו של האיש בשדה"ם  בשיר ג

נזכרת גם ברשימה שכתב גורי לזכרו של חיים בן דור  "גבול החיים"ם."  העמידה על דָּ ָא

   :41שנכתבה בבודפשט במרץ 

וחדלוננו הבלתי פוסק,  הוויית חיינו הניצב על הגבול ביןתחושותינו, הווייתנו כבולים בתחום מסוים,  

הייתי . ... שחייב מעבר לזה שוכן המוות  ויכולת תפיסה. ותחום זה מגיע לממוצע מסוים של יכולת ביטוי

הוא היה נכון, ידעתי.  .." אני לחיות אחרי שחיים נפל, זאת ידעתי. שחייב אני להיות נכון למות כשם ש

 )הדגשה שלי( )בן דור, 7141 עמ' 111 – 113(105

חנן חבר גם מתייחס  (51 - 41מ' , ע7114)חבר,  "עוד נחזור כפרחים אדומים"במאמר 

דברים שאומר גורי בסיומה:לרשימה לזכרו של בן דור, ומצטט מתוכה   

, רצינו להיכנס לחיים  עם כל מה שיש לנו. והנה דור ראשון שנגאל"גדלנו וראשנו משוח בשמן. היינו בעינינו  

קמים יחדיו החיים  אוליבימינו ...  מלחמת היהודים. ואולי דווקא זה הסוד של נכנסנו לחג הכלולות עם המוות

." )ההדגשות של חבר( הם, ובשרם אחד ונשמותיהם שלובותואין להבדיל ביני. והמתים וצועדים  

                                                           
מספר גורי כי כששמע על מות חיים בן דור   במהלך הרשימה יש גם נקודת דמיון  נוספת. בין הרשימה ל"עד השחר" 105 

הנואשת  של בן דור אליה מועלה  ביקש לכתוב לנ'  )כנראה נועה אשכול חברת ילדותם של גורי ובן דור. סיפור אהבתו
ומות אחרים ברשימה הוא גם במקאך לא מצא את המלים. בדמויותיהם של חמדור וברניקי המלכה(  ספר המשוגעב

מתייחס לצורך לכתוב על הדברים, להעדר היכולת לכתוב עליהם והוא מבטיח לעצמו שישוב וכתוב ביום מן הימים, להתגבר 
דברים אלה יכולים לספק את ההקשר להבנת הבית ". על הפער שבין עצמת החוויה ל"יכולת הביטוי ויכולת התפיסה

דאי ... אי שם ... מכה ראשי ומתיפח,   ... אביט הלום לבב אל מילותי.  שלי כלן, שלי, האחרון של 'עד השחר' :  "אבוא ו
 בדם עורקי החם אוו לן משכנן ...".
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חבר רואה בדברים דוגמה מובהקת למה שהוא מכנה "הדינמיקה המיתית" ביחסם של   

הלוחמים במלחמת השחרור אל החיים  והמוות.  הוא הולך כאן בעקבותיו  –המשוררים 

אימצו את  האתוס  שטען כי הסופרים בני דור בארץ (71 - 1מ' , ע7111)שקד, של שקד 

אתוס , שירי מכות מצרייםו שמחת עניים, הטור השביעיהאלתרמני כפי שנוסח בשירי 

חילוני המבוסס על ערכים הומניסטיים מטאפיזיים כמו רעות, נאמנות לאב ואהבת  –קיומי 

מוות. לטענת חבר, בני ההמולדת העומדים בנסיבות של "חיים על קו הקץ" מעל לחיים ו

במיתוס המת החי של אלתרמן ובעולם הערכים למענם מוצדק "לקפח חיים" הדור נאחזו 

שהעמיד כפתרון נפשי להתמודדות עם אימת המוות. מיתוס המת החי אפשר להם לסלק 

את המוות מעולמם ולחגוג את "חגיגת הכלולות עם המוות",  שפירושה להקריב את 

 חייהם על מזבח הערכים הקולקטיביים.

 

לעמידה "על קו הקץ"  פרחי אשבשירי  "גבול החיים"במובן מסוים דומה העמידה על       

בן דור אומר גורי "ואולי דווקא זה הסוד  לזכרו של חייםת אלתרמן. בסיום הרשימה בשיר

של מלחמת היהודים בימינו. שחוברו יחד העולמות העולים בלהבה, ואין סוף  ימים צופים 

הושמט משפט זה(.  גורי מקשר כאן בין חורבנה של יהדות  אל פנינו" )בציטוט של חבר

אירופה לבין מלחמת השחרור ומקבל כמובנת מאליה את החובה "להמשיך במלאכה" ולא 

ית בה נמצאים בני הדור. עם להתמסר לצער,  מתוך הבנת ייחודה של השעה ההיסטור

מורגשת נוכחות של אלתרמן בדרך בה  "קו הקץ"של גורי שונה מ "גבול החיים"זאת, 

המוות בשירי הספר, המתארים אותו באופן מוחשי במראהו, במגעו ובריחותיו, ובעיקר 

בהדגשת הפחד כחוויית יסוד של הדובר. הבדל משמעותי נוסף הוא בהתייחסותו של גורי 

את הטורים  "עד השחר"י.  פרשנותו של חבר מדגישה מתוך למחיר המאבק הלאומ

ינה מתייחסת יב את החיים וליפות את המוות, אך היא אהמבטאים את הנכונות להקר

ֹ חֶ לֶ  ,ארָּ נֹווְ ה פֶ ת יָּ וֶ ת, מָּ וֶ עיקר השורה "מָּ להקשרם הכללי בשיר.  ל חיינו" ם ׁשֶ רָּ סְ בָּ ק בְ ם ח

החיים הוא וסר בב הקובע כי המוות חלקה השניאינו בתיאור "יופיו" של המוות  אלא ב

דור הגדל בצל איום ה העלומים שנגדעו ואת חוויית ומדגיש אתמנת חלקם של בני הדור, 

"חג כלולות עם המוות" מופיע גם מתמיד על חייו. דימוי ההתגייסות למאבק הלאומי ל
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ֹ זְק אֶ :  "רַ "עד השחר"ב יט ם עֵ רֶ ת / טֶ מֶ עֶ רֹוין וְ קִ יקּות זִ יזַ לִ ה, עַ תָּ יְ ם הָּ ים ׁשָּ מִ ל דָּ ה ׁשֶ נָּ תֻ ר: חֲ כ

ֹ ָאים הָּ רִ הָּ הֶ  המילה "דמים"  בשירת  (.14' מים" )בית שמיני, עבִ לָּ כְ יר לַ תִ הֹו נּופֵ ּות גר אֶ פ

כסמל לארוס ולכוחות  גורי אינה מופיעה רק בהקשרים של מלחמה ופציעה בקרב אלא  גם

שבו מגיעות "עולות הדם אל מזבחות הלב" כדימוי של  "שיר על הפחד"החיים. כך ב

 "בבית הישן"בשיר  ".אימת ההוויה"מבנעוריו ההתבגרות המינית הגואלת את הדובר 

' מים" )ענִ אֵ תְ ה ּומָּ מָּ י דְ ׁשֵ דּוים גְ נִ תָּ סֲ בֻ ת / בְ בֹוהָּ אֲ ים וְ ירִ ים ׁשִ מִ ד דָּ י סֹוי לִ לִ מבקש הדובר: "גַ 

לפיכך, אפשר לפרש את הצירוף "חתונה של   ( שאינו קשור כלל לשירת המלחמה.11

דמים" לא כשמחה על הכלולות עם המוות אלא כניגוד בין הארוס ותשוקת החיים של 

הפנימי חלקו . לכלבים" הצעירים לבין המהירות בה בא עליהם המוות ש"הותיר את גופם

ם שגדלו בנוי כולו על הניגוד בין נעורים ומוות. הנערי( 77- 1 )בתים "עד השחר"של 

נקצר  "הקצר והעליז"שירי(  הם הנערים שאביב נעוריהם ו"ראשם משוח בשמן" )בית ע

ב"חרמש העופרת" של המוות ובצליפת הרובים.  חוויה שגורי ביטא את אכזריותה 

יו נְִמַׁשח –ֲחַמת ֵאִלים ַעל יְָּפיְפּות  –:  "ַשַחר "חיטים-כאלומת"בתמציתיות בשירו  ֳהרָּ ַחיָּיו / צָּ

ד ְלַגְרֻדִּמים" )ַבׁשֶ  (739' מ, עעד עלות השחרֶמן ִלְמלּוכָּה, ּומּועָּ  

שירים ", שם הוא מתאר את שירי המדור "עיבפני ר"דברים מפורשים יותר אמר גורי ב     

באופן הבא:  "מתוך ילקוט הצד  

כאן מה שאני קורא "המוות בבסרם של החיים", ו"אבדן הרע".  אפשר לטעון: מלחמה היא מלחמה, ואי  
אפשר בלי קרבנות, ולמה לחטט בפצעים? יש לבטא את העצמה, את הניצחון, את השחרור, את 
קי התקווה. יתכן, לדידי אין כאן כל סתירה. בגופנו נלחמנו ובצענו את שהוטל עלינו, אבל אי שם בעמ

הנשמה עולים וצפים פנים רבות, הנעים על הדרך ואינם סרים מנגד עיננו. באר שבע חיה תחיה, אבל 
 חיים בן דור לא יחיה שנית.  ... ההרגשה הזאת של המוות בבסרם של החיים מדריכה את מנוחתי

 

ואינם סרים האמירה "אי שם בעמקי הנשמה עולים וצפים פנים רבות, הנעים על הדרך 

ם החוזרים ונעים לאטם על פראזה על השורה "המתים, המתיעיננו" " היא פרמנגד 

נוכחותם תיאור אך אין בה "ביטול" המוות אלא  (14מ' בית חמישי ע "עד שחר"הדרך" )

המתמדת של המתים בתודעתם של החיים. הדברים שבהמשך: "באר שבע חיו תחיה, 

הדמים של המאבק הלאומי ועל אבל חיים בן דור לא יחיה שנית" מצביעים על מחיר 

ההבדל המהותי שבין נוכחות המתים ב"עמקי הנשמה" דהיינו בתחומי התודעה והדמיון 
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כמימוש של  שמחת ענייםועז ערפלי מפרש את סמל המת החי בלחסרונם הממשי.  ב

מטפורות שחוקות שאנו משתמשים בהם בדברנו על המתים כגון "שהם חיים בלבנו 

"האיש המת אינו קיים ואינו חי ואינו מדבר אלא בתודעתה של   ובמחשבתנו"  ואומר:

ייו" הרעיה הממשיכה לחיות אחרי מותו ועל פי אותם המובנים שיש ל"קיומו" ול"ח

נראה בעיני שדברים אלה יפים  .(37 לי, תשמ"ג עמ')ערפ "ול"דיבורו" של מת בתודעה זו

הופעתם ו ,זוכר אותםאל תודעת המשורר המעות קיומם של המתים השבים גם למש

כחשה הויות הפסיכולוגיות והחברתיות של ההמשמעאינה טעם מספיק לביסוס בשיריו 

של המוות. הדחקההו  

מופיעה קבוצה של  "רים מתוך ילקוט הצדשי"הנמצא בלב המדור  "רעד השח"אחרי       

של מותו ", "הנה מוטלות גופותינו", "שמע אתה"מוות בקרב: שירים המתארים  חמישה

אחד  מרכיבים דומים, מצדמופיעים בהם .  "רעמת סייחים"ו "כדור תועה", "האיש בשדה

תיאורי המוות, המתים הרבים ב"הנה מוטלות גופותינו" והמת היחיד, שגופו מוטל על 

הקרקע בשירים האחרים106, ומן הצד השני תיאורי הטבע הערב היורד, הרוחות 

ף המוטל על האדמה.  שירי הנוף  שקיומם הנצחי עומד בניגוד לסופיות הגו ,והכוכבים

לטבע,  בשירי  תיארו יחס אינטימי וקרוב "עוף הנדודים"ובאחדים משירי  "שדרת היסמין"ב

המתים המוטלים בשדה נהפכת התמונה. בשיר "שמע, אתה" ממתין הדובר לעורבים 

(, והאיש המת בשדה יודע כי "האביב 19' מ)עקרבו אל גופו ישינקרו את עיניו ולצבועים ש

ין האדם לטבע הוא (. הניגוד ב11' מבשדותיו של זרים" ואילו שדהו "חרולים, חרולים" )ע

החותם את קבוצת שירי המת המוטל בשדה, והוא מגיע  "כדור תועה"עיקרו של השיר 

 לשיאו בבית האחרון של השיר: 

ד                            הּוא נַָּפל ְבֶטֶרם ַׁשַחר ָאז נֹולָּ  

ר.                            הָּ ַרק ַאיֶֶלת נֹוְצצָּה ֵמַעל הָּ  

ט.                            ִלים ִמן ַהִּמְׁשלָּ ַאט נָּפֹוגּו ַהְצלָּ  

ַבר ..                            א, ִהְרִתיַע וְעָּ .רּוַח בָּ  

                                                           
, והוא סמל לגוף שתנועתו הופסקה  פרחי אשהחוזר בשירים הוא היפוכם של פעלי התנועה הרבים ב "מוטל"הפועל  106 

 באלימות. 
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ע,                            ְפאּו ַעל ַהִּמְקלָּ נַיו ֲאֶׁשר קָּ ַרק פָּ  

ר.                             פָּ נֲָּעצּו זְגּוִגית ֵעינַיִם ְבעָּ  

 

השיר, הפותח ומסתיים בעפר בחינת "כי עפר אתה ואל העפר תשוב", בנוי אף הוא על 

אלא שהפעם המעבר הוא מן החיים אל המוות. שורות  ,המעבר שבין הלילה לשחר

" מצביעות .תעַ דַ ל מִ דֹוא גָּ הּווְ  ,יםמִ א תָּ / הּו .יויָּ ת חַ אֶ  עַ דֵ יֹו ינֹור אֵ פָּ עָּ "הֶ של השיר הפתיחה 

על הניגוד שבין האדם לאדמה בין העפר ה"תמים"  ש"אינו יודע את חייו" לבין האיש 

המוטל בשדה שעיניו הננעצות בעפר הן עיניים היודעות את מותן. הניגוד שבין הוויית 

העולם כמנהגו שבטבע לבין המוות המקרי של מי שנהרג מכדור תועה עם תום הקרבות 

ר, כפי שידגים ניתוח הבית האחרון שלהלן. לשון הבית מומחש ברטוריקה של השי

פשוטה, בנויה על שמות עצם ופעלים ללא שמות תואר או מטפורות אלא רק ציון מטונימי 

ילת מעל ההר היורד מן האישל פרטי הנוף. סדר השורות בבית עוקב אחר מבט הנופל 

חריזה כתוב ב הבית בן שש השורותשבשורה הראשונה ועד לעפר שבשורה האחרונה. 

בלתי  יםחרוז , ומשלבתב-א-ב-א-ב-של חרוזים גבריים המאורגנים בסדר של אמסודרת 

 ים )ההר/ עבר /עפר(יקימדו יםלחרוז)נולד / משלט / מקלע( זוגיות -לאבשורות ה מדוייק

ת לבין השורות הזוגיות הניגוד המתון שבין השורות הבלתי זוגיות הארוכו .בקצרות

של הכסמטר ימבי בארוכות ופנטמטר ימבי בקצרות יותר )עם חריגות רוגין יהקצרות בס

מעטות מן התבנית המשקלית( וההלימה בין היחידה התחבירית לטור השירי יוצרים 

תחושה של סדר ושקט הבונים את הטון האלגי של השיר.  אולם הסדר והשקט נשברים 

נים ש"נעצו זגוגית של תיאור הפ צורםשורה האחרונה של השיר, בצליל הבצרימה שב

 עיניים בעפר" .   

הצביע שמעון הלקין על צד   "כרכי שירה צעירה בשנים האחרונות"במאמרו החשוב       

שווה בין שירי המשוררים החיילים שלחמו במלחמת השחרור לבין שירי משוררים חיילים 

עצמם משירת העולם שנכתבו בין שתי מלחמות העולם. המשוררים הלוחמים רואים את 

כ"שרידים שבמקרה", עמידתם מול העולם היא עמידה "מבועתת" מפני שהם חשים 

בחוסר יכולתם לשוב ולהיאחז בחיים. מסיבה זו הם רואים את "הפעומת הגדולה שבחיים 
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דומה שחוויה זו עומדת  .(71' מע 7151הלקין, המתמשכים כמשהו תמוה ונלעג ומקניט". )

ת בקרב של גורי, העומדים בסימן הסתירה הטרגית בין האמונה ווגם בלב שירי המ

( לבין ההמצאות על "גבול החיים" ותחושת "בפני רעי"ב"הוויית החיים הבלתי מנוצחים" )

יילת הנוצצת טרם שחר "ההקנטה" של הנופל הרואה ברגעי חייו האחרונים את הא

ש"הרתיע ועבר".   וחש ברוחכמנהגה   

אינה מטשטשת את  "עד השחר"דרך בה מעוצבים הזמן והמרחב בה  לסיכום,          

הגבול שבין החיים למוות  מתוך כוונה "לרכך" את המעבר מן החיים למוות ולהדחיקו, 

 .להיפך היא קובעת את האיום המוחשי והקרוב על החיים כחוויית היסוד של בני הדור

"אחיהם הרחוקים" בגולה ושל  ,חוויה שהיא נחלתם של ילידי הארץ שבגרו בצל מלה"ע

שירים המתייחסים שהמלחמה טרפה את חייהם. נקודת התצפית של הדובר השירי ב

ים היא של מי שנמצא "על גבול החיים" בין "המתים והחי פרחי אשב למוות במלחמה 

(,  והוא רואה עצמו "שריד שבמקרה". ההתמודדות עם המוות 31עמ'  "יומן לילי"עדיין" )

צגת באופן הגותי , מו"שדרת היסמין"בהדרגה:  היא נרמזת בשירי  נבניתפרחי אש ב

השירים שבחלקו  ומועצמת בחטיבת "עד השחר"בו "הדברים השותקים"שירים ה במחזור

. יש בהם המתמקדים בתיאורי המוות בקרב "ילקוט הצדשירים מתוך "האחרון של המדור 

ושירים  ",מוטלות גופותינוהנה ו" "עד שחר" כמו מתייחסים למות הרביםהשירים 

 "כדור תועה" ו"מותו של האיש בשדה", "שמע אתהכמו "חייל הבודד של ות ומ המתארים

שירים מתוך ילקוט "מבנה הכולל של המדור ה. מקרוב בגורלו של היחידהמתבוננים 

מעבר ממלחמה לשלום בשירי הפתיחה שיבה ולדרך ויציאה המאורגן בסדר של  ",הצד

מות  םעיקרל השירים, שהתוכן הפנימי שאולם עולם שסדריו קבועים, משקף  ,והסיום

הוא היפוכו של סדר זה. השירים מבטאים את הטרגיות בגורלם של בני  ,נערים בקרב

למו את מחיר המאבק הלאומי, ונקלעו לקונפליקט שבין החובה להתגייס יהדור שש

יים לבין אימת המוות למלחמה  והנכונות להקריב את חייהם על מזבח הערכים הלאומ

 והצער על אבדן חייהם הצעירים.  
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עולמו של השב מן הקרב –שירי חותם   ג.  

 

המבטאים את משבר  "דור בארץ"מצטרף אל ספרי  7154 -יצא לאור בששירי חותם      

גיבורים אלה )שעיקרן בפרוזה( במקרים רבים, מופיעים ביצירות הבוקר שלמחרת. 

ם יחסבקטנות החולין של חייהם בהווה.  ההרואי ומואסיםהמתגעגעים אל עברם 

רגשות האשם של גם ב קורומנוצרה בארץ לאחר המלחמה הביקורתי למציאות ש

אחד מ"ספרי המאסף" של הספרות שירי חותם בהנשארים בחיים.  ראובן שוהם רואה 

רש מפהוא שבשם הספר  "חותם"את המילה , 51-לשנות ה 11-וצרה בארץ בין שנות השנ

דור "טי כחתימה של  השירה הלאומית של כחתימה שיש לה שני היבטים: ההיבט התמא

שוהם מוסיף לראות את וההיבט הפואטי כחתימה של המודרניזם הארצישראלי.   "בארץ

מופיע כ"חייל ותיק" ה, פרחי אשהמשכו של הדובר הגואל בכשירי חותם דובר השירי בה

מלא רגשי אשמה על שכשל במשימתו להציל את והוא  ,המתרפק על עברו ההרואי מכאן

 (.  714 - 11 'מע 1119)שוהם,  אחיו מגיא ההריגה באירופה מכאן

אפשר לראות שירי חותם דוגמה ליצירה המבטאת את משבר הבוקר שלמחרת ב         

(. יג' שירי המחזור מתארים את 54 - 41' מ)ע "זיכרונות העבר הקרוב"במחזור השירים 

המגויסת לשלביה למן הגיוס וההשבעה לפלמ"ח בשירים הראשונים ועד ההוויה 

דה מהחבורה בשירים המסיימים את המחזור. ילהתמודדות עם אבדן הנופלים והפר

שהתייחסו לשירות בפלמ"ח תיארו באופן מוחשי פרחי אש  השירים המוקדמים ושירי 

את הקשיים הפיסיים, את חוויות ביוגראפיות ונכתבו סמוך לזמן התרחשותן. הם הדגישו 

בדידותו של האדם במרחב ושל היחיד בחבורה, וביטאו את החרדה מפני יום המחר ואת 

זיכרונות "י חששות האנשים הצעירים שהוטלה עליהם משימה כבדה.  לעומת זאת, שיר

מצניעים את הפחדים והספקות ומדגישים שירי חותם ושירים אחרים ב "מן העבר הקרוב

ורה, נחישותה ומחויבותה האידיאולוגית.  החבורה מאופיינת באחדות את לכידות החב

ִמי נְִמַסּך ַבְרֵזל ּוְכֵׁשנִי ִזי ְלַבב  תשיש בה ביטול גמור של האני: "ֶׁשְבדָּ / ִהכָּה ִבי ְבחָּ

ם".)שיר ב' ה 41' מע "השבעה" ,ֻכלָּ ה ֶׁשְגדּועָּ ֵעדָּ ( ובכוחה להתגבר גם על המוות:  "ִהַלְלִתי לָּ



137 

 

ה ֵאין ֵמת ַהֵּמת."הִ  ה / ּובָּ ( תכונות המעניקות 57' מע "אלמה" ,)שיר יא'  יא ַאְך ְׁשֵלמָּ

ִלים וֲַחֵׁשִכים ֵאיןכוחות פלאיים: "ללוחמים  ַתיִם, קָּ זֶה וִיֻרֵּקי ְשפָּ ֻסְליֹות, / ֲעַבְרֶתם -ֲהלּוֵמי חָּ

 (. 49'  מע "מרי" ,)שיר ו' ֶאת ִרְקַמת ַהַתיִל, / ְגִמיִׁשים ְכמֹו ַחְסֵרי ַהֻחְליֹות"

מתגלים שירי חותם השינויים בנסיבות הכתיבה ובנקודת התצפית של הדובר השירי ב     

בשירי המחזור )ובחלק ניכר מהשירים בספר כולו( גם בשימוש המשוכלל ברטוריקה 

אלתרמן: לשון הגבוהה והחגיגית, בתים מרובעים -המודרניסטית של אסכולת שלונסקי

 ,במדויק, חריזה המסורגת ומורכבת וניסוח מושגי מופשט של נושאי השיריםושקולים 

וכד'. מבין שלושה  "מסע", "מרי",  "פחד", "השבעה", "קשר"המודגש גם בשמותיהם: 

והוא  (,פרחי אש)השכיח ב עשר שירי המחזור יש רק שיר אחד הכתוב בבית מחומש

יוצא מן הכלל המעיד על הכלל  המוקדש לידיד נפשו חיים בן דור. זהו "נשמת"השיר 

ת ולא לנציגיה משום שהוא השיר האישי ביותר מבין השירים, ומתייחס לדמות ממשי

בתקופות מאוחרות יותר של יצירתו רחק גורי משירת המלחמה ופנה הסמליים של העדה. 

לשירה אישית ולהתמודדות מורכבת עם השואה.  אבל  שירים המתארים  חבורת לוחמים 

פלאית ומחויבת, זורעת מגור מכאן ומבקשת להמיר את דגלי הקרב ביוני שלום מכאן 

ו המאוחרות. חבורת הפלמ"ח יחזרו ויופיעו במקומות שונים ובנוסחים שונים ביצירותי

לסמל שירי חותם וב "כלולות"הממשית  שתוארה בשירים המוקדמים הופכת בשירי 

, בכמה משירי "עד קו נשר"גורי לאורך השנים,  ביצירות כמו ישתנה בשירי שיתפתח ו

.  "מאוחרים"ובשירי  "יריד המזרח"  

נות שירת הבית וקט נושאים חדשים בהם שירי חותםעולים ב  בצד ההמשכיות       

משתנה, דיוקנו של  הדובר השירי  פואטיים.–היומיום, שירת הארץ הנבנית ושירים ארס

 חלון חדרו, הואמתמדת במרחב אלא מתבונן בעולם מתוך ה נע עוד בתנועתו אינוהוא 

איננו עוד לוחם ושליח אלא איש החי את דאגות היומיום או המשורר היושב אצל שולחנו.  

נה גם דמות הנמענת שאינה עוד  רק ה"את" הנשגבת ספק אישה ספק ארץ בהתאם משת

שלש "אלא גם אישה ממשית,  רעיה החולקת עמו את שגרת החיים  )בשירים כמו *'

(. נושאי 11' מע "יום שלישי אחד", 11' מע "שנים",  19' מע שירי חותם) "תעורי לך

שירת היחיד, שואת יהדות אירופה ושירת מלחמת השחרור פרחי אש התשתית של 
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את  ספרהיסטורי המ –פי בסדר אחר. במקום הסדר הביוגר אך חותם שירימופיעים גם ב

הוא של  שירי חותםהעיקרון המארגן ב ,המשורר שהוא גם סיפורו של הדור-הדובר סיפור

מוקדש המדור  הראשון   העולות בחמשת מדורי הספר.  107מתח בין חוויות מנוגדות

חיי היומיום . המדור השני מעלה לשוב לניסיונו של היחיד לבנות את ביתו ולהווה  ול

מדורים רואי של חבורת הפלמ"ח, שני ה"זיכרונות העבר הקרוב" שבמרכזם הסיפור הה

דור השלישי הראשונים עומדים בסימן הניגוד שבין היחיד והרבים ובין ההווה והעבר.  המ

והאירועים העומדים בבסיס שכן אינו שייך באופן ישיר לחוויות  ,עומד בפני עצמוספר ב

המוקדש לאלתרמן  "שירי ידידות"ר הוא המחזור המדופואטי, -הוא ארסאלא  ,הספר

 פואטיים-שירים ארס ומתאר את דמותו ושירתו. כפי שהראה הפרק הראשון של המחקר

הכתיבה שירי חותם בשגרת החיים ל שירת גורי מראשיתה, אבל עם המעברמופיעים ב

הופכת לנושא מרכזי בשירתו. המדור הרביעי מוקדש בעיקרו לשירת  פואטית -הארס

הארץ ושירת המחר, למאבק שבין הקיץ הארצישראלי והאדמת המדבר הקשה לבין 

הירֹק  " 17מ' ע ",אור ישראלי"ה'" שבה "הירוק לוכד את האפור" )"הפרחת השממ

 ֹ שדה ומעלה חרסים ושרידים של העבר ולניגוד בין המחרשה הפולחת ב (13' מע ",רוהאפ

לח" ומסמל את עתיד הארץ הקדום בצד ברזל הקודחים המעלה את "סודות המנגן והמ

(. המדור החמישי חוזר אל הוויית הניכר והוא 11' מע "שיר הנדרים והקורות"הנבנית )

ונוגעים בדברים  ,גורל הנספיםבאופן מפורש יותר את  המתאריםכולל שירים על השואה 

 ( 711- 15' מע" האביב השחור") שגורי חשש לגעת בהם בעבר.

הקדימו פרחי אש משמעותי מאד הוא היפוך הסדר בין שירת הארץ ושירי הניכר. ב     

ובנו את הסדר של שירים ההולכים מן  "שירים מתוך ילקוט הצד"את " עוף הנדודים"שירי 

של מעבר משואה יפורו הביוגרפי של הדובר וגם כסדר בהתאם לסה"אש אל האש" 

אביב "לפני שירי השירי חותם בלתקומה. קביעת מקומו של המדור הרביעי ה"אופטימי" 

 ראשית הבנתנפש שניפתח ועל רי המדור החמישי מעידה על חשבון ושאר שי "השחור

הנימה השלטת במדור היא ליות הגדולות של השואה.  אוניברס–ההשלכות ההיסטוריות 

                                                           
יש אמנם חלוקה ברורה  שירי חותםגורי שם לכל מדור וכך הוא נוהג ברבים מספריו הבאים. בנתן פרחי אש כזכור, ב  107 

למדורים אך לא ניתנו למדורים שמות, אולי מפני שמבחר השירים המכונסים בספר אקלקטי במידת מה ואין לשירים 
 המכונסים במודר מכנה משותף ברור כמו בספרים האחרים.
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 ְךתֹומופיע גם כאן, אך בלבוש אחד:  "בְ  המוכר כבר מן השירים הראשונים פסימית, הפחד

עצמו כמי שאך בקושי  ים". הדובר מתארדִ גָּ בְ ם הַ י עִ חַ הַ  ׁשעָּ י כָּ ימִ נִ א / פְ רָּ ֹוּמהַ  עַ סֵ ֹוי פיַ חַ 

ֹ שֵ אוסף כוחו "לָּ   (. 715מ' ע "סימן קריעה"ים" )רִ ּמָּ ם הַ יִ ּמַ י הַ נֵ פְ -לעַ  ֹואׁשאת ר

מוקדש לתיאור תופעת הטבע המופלאה  "אבני טיפין" שירי חותםהפתיחה של שיר     

של עמודי הנטיפים הנוצרת בחשאי, בבדידות ובסבלנות עד שהיא מתגלה במלוא יופייה 

 י שבהם גורםלעין המתבונן. "פרחי האבן" ה"נולדים מן הזולג"  שונים מ"פרחי האש" מפנ

במובן זה יש לשירי הספר מעמד של  אבן מצבה לעבר. "אבן  הכאב הופך לפסל דומם,

 הטיפין" יכולה להיות גם משל כללי לאופן היווצרותה של השירה ולהשפעתה על הקורא.

שהן חריש ואיסוף גדיש  מקראי של-מעלה תמונה בנוסח כנעני "אתמול"השיר השני 

מתאר את  "סתו בבוסתן"השיר השלישי פעולות היסוד האנושית של הוצאת לחם מהארץ. 

  שיבת הסתיו עם תום הקיץ ואת מחזור הפריון והקמילה המאפיין את חילופי העונות .

 משקפים אתוזמניים אלה מעמידים עולם שסדריו קבועים ויציבים, -שלושת שירי פתיחה א

הזכות "הספר כמו  הסיום של שירי .היאחז בחייםול שובלהשב מן הקרב נו של רצו

פונים מן האוניברסאלי והקוסמי אל  "ארגעה"ושיר הסיום  (711-711עמ' ) "והתקווה

 :יח לעברהמרחב האישי הפרטי, אך גם הם מבטאים את השאיפה להיאחז בחיים ולהנ

ִֹ לִ ם ׁשְ יֹוה, בְ לֶ אֵ י הָּ לַ עָּ ת נְ ץ אֶ ֹלחֲ לַ –ט ּוׁשפָּ  ל,כַ ר, אֹובַ כְ "ׁשֶ  י מִ לָּ ז עֹויר/  ... ָארִ קָּ וְ  חַ כּוד ׁשָּ חָּ י אֶ יש

 ֹ ֹ פְ ף ... יִ רָּ ַהְּמט )"הזכות ים" רִ ּודכַ ה מִ יקָּ רֵ  בשֵ נַ תְ / ׁשֶ  חַ רּולָּ ב וְ רֶ עֶ ך לָּ יֵ חַ ויִ  ינֹוגִ ת סְ ט אֶ ׁש

 והתקווה(.

 בניגוד למעגל הגדול של חילופי העונות וסדרי החיים הבסיסיים של עבודה ומנוחה      

מתארים  ,את השאיפה לשוב ולהיאחז בחיים שבמסגרת החיצונית של הספר המבטאים

והם  ,את הנוכחות המתמדת של העבר בחייו של הדוברשל הספר השירים הפנימיים 

מבטאים ייסורים ומאבק בין ייאוש לתקווה.  הדובר נתון בסבך של רגשות אשמה: של 

שראלי מול הערבי בתיאור הכפר הערבי הנשאר בחיים כלפי חבריו המתים, של הכובש הי

( המת היוצא מקברו לבעת את 41' מע "מפה"רוס ו"נוכחות ההעדר" של יושביו )הה

-רבֹולְ  רֹוֹוי בתִ כְ פַ הָּ , /ׁשֶ תֹוי אֹויתִ כִ הִ ד ׁשֶ חָּ אֶ ע המת אלא גם "הָּ לילותיו של הדובר אינו רק הרֵ 
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ושל בן הארץ מול  108( 11' מע "הנדרים והקורותשיר ")" יתֹובֵ ּו מֹורְ י כַ תִ לְ טַ נָּ וְ  ר /בֶ קֶ 

(. הדובר רואה עצמו כמי שנמצא 711 - 11 'מהנספים בשואה )'האביב השחור' ע

בו קולו הנישא למרחקים חוזר אליו "כמו גויה", ובו , ב"מעקל" לבירינט שאין ממנו מוצא

 "מעקל") חש כציפור המקיצה מתוך האפר ומנסה לשווא לרדוף אחר האופק האבודהוא 

את המאבק בין הייאוש והתקווה מצה מ "ארגעההשיר החותם את הספר " .( 31' מע

מבטיח בו הדובר לאהובתו כי הימים  "ארגעה"כראוי לשמו  המחלחל בספר כולו.

אלא שבתוך מילות הארגעה מחלחלת ה"פצועים כקרע" יתאחו בעקשנות ובתפילה. 

הוא יבוא ו, " )ולא "עוד יאיר הבוקר" (נּויתֵ ל בֵ ה אֶ לָּ יְ לַ א הַ בֹוד יָּ הדובר מבטיח "עֹוהסכנה: 

וֶת יְ כי "ֹלבדובר מבטיח לאהובתו "מאחור" כאויב. אמנם  ה ין זֶ כי "אֵ ת" ונֹוֹולחַ ס בַ פֵ טַ א מָּ

החושך המכרסם את הירח הוא רק סימן לסוף החודש, אך הניסוח " ועַ רֵ ֹוכהַ  ְךׁשֵ חֹור הַ ֹות

 את היפוכו ומרמז לארעיותה של הארגעה.על דרך השלילה טומן בתוכו 

חברתי בארץ השתנה ועלה דור  –הופיע כשהאקלים הספרותי שירי חותם  כאמור,         

.  "דור בארץ"חדש של יוצרים ומבקרים שהגדיר את זהותו העצמית תוך עימות עם בני 

גורי שנקבע בתודעה הציבורית כמשורר המייצג של הדור היה המושא העיקרי לביקורתם.  

תמורות אלו השפיעו גם על מקומו של גורי במערכת הספרותית של התקופה ואופן 

התקבל באהבה והתרגשות, נחשב לספר המייצג של הדור פרחי אש התקבלות שירתו.  

התקבל שירי חותם ( ואילו 711' מע 7111מירון, ושלושת אלפי עותקיו  נחטפו במהירות )

)משא,  "מפרחי אש לשירי חותם"במאמר  בביקורת נוקבת ונחשב כספר שעבר זמנו.

( טען מנחם ברינקר שההסתמכות היתרה על הפואטיקה האלתרמנית שלא 13.1.54

היה פרחי אש  . לדבריו, כוחו שלשירי חותםהלמה עוד את הזמנים החדשים פוגמת ב

שמצאו הד בלב  ,יסודות שאינם "אלתרמניים", א בספונטאניות שבו ובעצמתו הרגשיתדווק

המחבר.  המציאות שלאחר המלחמה והשינוי שחל בקהל  ציבור שחוויותיו היו כחוויותה

פה הקוראים שאינו עוד קהל הומוגני הצריכו דרכי ביטוי חדשות.  הביקורת הידועה והחרי

( 7154, 75  מבואות) "חריות והשירההתמימות, הא"ביותר עלתה ממאמרו של נתן זך 

                                                           
 – 749, עמ' 1119על ייסורי המצפון המופיעים בשירת גורי לנוכח הפגיעה בשכנים הערביים והרס כפריהם ראה רוגני,  108    

711. 
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זך הצביע על חוסר  . ספרו השלישי של גורישירי חותם בה ביקר זך בחריפות את 

הלכידות בשיריו של גורי, על המעבר חסר ה"הגיון הפנימי" מדימוי לדימוי ועל כך 

הצעד המאמר היה ר שלהם למציאות אותה הם מתארים. שהדימויים מאבדים את הקש

הראשון במאבקו הגדול של זך בשירת אלתרמן וטיעוניו יותר משהצביעו על כשליה של 

 –שירת גורי באו לטעון בזכותה של פואטיקה אחרת, שונה מן הנוסח המודרניסטי 

סימבוליסטי של שלונסקי ואלתרמן, שבו השירה מגביהה את המציאות ובונה עולם שירי 

המודרניזם של זך קרוב ברוחו דעין מן הקונקרטי. מו המתרחק ביוערוך וסגור בתוך עצ

למודרניזם  של ת"ס אליוט השואף לקרב את השירה אל המציאות ולהשתמש בלשון 

הדיבור ובחומרי חיים יומיומיים וקונקרטיים לבניית העולם השירי 109  אמנם הביקורת של 

בשנות זך הייתה בעיקרה חלק משידוד המערכות והמהלך החדש של השירה העברית 

, שירי חותםב משמעותיותהחמישים, עם זאת, היא הצביעה גם על נקודות תורפה מ

"ספרותיות" ולעודף המטפורי שבלשונו של גורי בספר. לבעיקר בהתייחסות   

 

     הביקורת של זך הכאיבה מאד לגורי אך ההתמודדות עמה הביאה למפנה חשוב 

ביצירתו110, וספרו הרביעי שושנת רוחות שהתפרסם שש שנים אחרי שירי חותם הוא 

פואטית החדשה –גורי ביטא את תגובתו למציאות החברתית ספר של תמורה גדולה.

 רּובְ אר את כאבו של אודיסס השב מנדודיו ומגלה אנשים ש"דִ יבשירו הידוע, 'אודיסס' בו ת

יותר, כששקעו הדיו של הפולמוס  מאוחר(.  775' מעשושנת רוחות ) יוונית אחרת"

שינתה הביקורת את התייחסותה לשירי חותם111. מעניין לעקוב אחר ההדפסות השונות 

, שהיה כתב העת פלורליסטי מבואותשל מאמרו של זך. בפעם הראשונה הוא התפרסם ב

                                                           
המאוחרת של שירת תיאור מפורט של טיעוניו של זך והפולמוס סביב שירת גורי בשנות החמישים כמו גם דיון בהתקבלותה 109

    .(71 – 74עמ'  1119שוהם, ), ירת חיים גורי"בלותה של שבמזרה הזמן והביקורת: התקגורי נמצא בפרק "
 

:  "הביקורת שלו לביקורת של זך גורי ו בפרס ישראל התייחסיתילרגל זכ 7111בראיון עם יורם הרפז, שנערך בינואר   110 

מן הדברים הייתה מהלומה, כמו אלה על הראש, כמו מי שרץ ולפתע נעצר.  לא לכל מה שנכתב שם אני מסכים, אבל חלק 
 הביאו אותי להתמודדות חדשה."

ספר  שירי חותם. בדומה לכך,  רואה חיה שחם את פרחי אשמירון הצביע על כך שרבים משירי הספר טובים משירי     111 

.  פרחי אשהתבגרות,  מפני שהוא מתאר חוויות של חיים בוגרים ומשום שנוסף לו נופך של הגות אינטלקטואלית שנעדר מ
מולו אלטרנטיבה  הל גורי בספר דיאלוג עם שירת אלתרמן, הוא אמנם נוטל מן המודל האלתרמני אך מציגלטענתה מנ

 ( 114-113, 7111המשקפת את דרכו הסגולית. )שחם, 
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למדי ונתן ביטוי להלכי רוח חדשים.  בפעם השנייה הוא נדפס בכרך הראשון של כתב 

, כנספח למסתו של גבריאל מוקד "זיכרונות לבית עכשיו". במסה קריאה סימןהעת 

, וממקד בו את בקורתם של "דור בארץ"ובהק של מתייחס מוקד אל גורי כמייצג המ

בפעם השלישית נכלל המאמר בספר . "דור בארץ"על משוררי  "המדינה דור"משוררי 

 0973 – 0959ריה וביקורת השירה שמעבר למילים: תיאוכינוס מאמריו ומחקריו של זך 

 עיבלובו מלים חמות על למאמר למאמר נספח  ףצירזך (.  1177)הקיבוץ המאוחד 

ידי".  מפתיע ונוגע ללב הוא והערכה גדולה לכל מפעלו השירי של גורי אותו הוא  מכנה "יד

ל שירינו, אולי בצדק, ייזכר :  "כשיישכחו כ"באב אל ואד"זך לגורי על שירו  מכתב שכתב

שירך, כל עוד יש משוררים בעולם, כל עוד אנחנו בחיים ואני תקווה – גם הבאים 

 אחרינו"112.

 

 רטוריקה ופואטיקה ב"עידן ההירואי" -ראו עינינו" "אין למסור את שד. 

 11עמ' 7111יכים ומשלימים" )שקד, מקובל לראות את בני דור בארץ כדור של "ממש     

מטיקה, הערכים והכלים הפואטיים של אבותיו הספרותיים. י( שקיבל מן המוכן את הת17-

בבחינת זיקותיה  פרחי אשברוח זו התמקד הדיון הביקורתי המוקדם על הרטוריקה של 

שונה  אש פרחישל שירת  גורי לשירת אלתרמן. מחקרים מאוחרים יותר הראו שכבר ב

הרטוריקה של גורי מזו של אלתרמן בכמה היבטים משמעותיים. דן מירון עמד על ההבדל 

העקרוני בין הדובר בשירת גורי לדובר השירי בשירת אלתרמן ועל האופן השונה בו 

(. חיה שחם הצביעה 171 - 171, 7111 של שירת אלתרמן )מירון,השתמש גורי בסמליה 

שירי ותיים בין שירת גורי לשירת אלתרמן ועל כך שבעל ההבדלים הפרוזודיים המשמע

הפכה ההתמודדות עם אלתרמן לזיקת עומק המבטאת את דרכו הייחודית חותם 

וראובן שוהם ניתח באופן מפורט את ההבדלים בין לשונו הפיגורטיבית  מאית של גוריוהעצ

ותיהם (. בהתבסס על מסקנ117- 711מ' ע, 1119אלתרמן לזו של גורי. )שוהם, של 

                                                           
שערך בית הספרים הלאומי בירושלים ואצר ירון סחיש לרגל ב מופיע בקטלוג לתערוכה על גורי "מילים על דף חיים", המכת112

 ( 1111ונו של גורי אל הספרייה הלאומית. )העברת ארכי
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מבקש המחקר להצביע על כמה מאפיינים נוספים של הרטוריקה של גורי בתקופת 

 היצירה הראשונה.

חיה שחם שחקרה את השפעת אלתרמן על שירת דור בארץ  והקדישה מקום נרחב      

ועל האופן בו אימץ גורי תבניות לשוניות  פרחי אשלתיאור השפעתה על הרטוריקה של 

שירים המבוססים על המבנה המוביל בשירת אלתרמן: בית של אלתרמן, הראתה כי 

מרובע, שטוריו מבוססים על הטטראמטר האנפסטי ועל רשתות מסוגננות נמצאים 

(. מבנה הבית הרווח בספר הוא 571-171' מע 7111)שחם, פרחי אש בעמדת מיעוט ב

 של בית בן ששה טורים ארוכים, שקולים ברוב המקרים במשקל ההכסאמטר הימבי 

ולעתים מופיעים גם טורים בעלי שמונה רגליים,  עם חריגות רבות מן התבנית המשקלית  

שאינן חלק מרשת מסוגננת. בשירים רבים הבתים אינם שווים בארכם ויש שירים 

הכתובים כרצף שירי ארוך ללא חלוקה לבתים. לכך אפשר להוסיף את ההבחנה 

גורי לשנות את החלוקה לבתים שבמהדורות המאוחרות של ספריו הראשונים נוטה 

להפריד או לחבר בין בתים שהופרדו.  שינויים אלה מעידים על תפיסה גמישה יותר של 

 הבית בשיר שונה במהותה מן המסגרת הנוקשה של הבית בשירת אלתרמן.

 

האמצעי הפרוזודי העיקרי אותו שאב גורי משירת אלתרמן הוא החרוז האסוננטי      

אפשר למצוא כבר בשירים המוקדמים דוגמאות לחרוזים אמנם ו ,(171-171' מ)שחם, ע

ֶפה תּוְרִכי" )'בבית הישן',  ֲאֻרִכים/ ... ְבֵריַח ֶׁשל קָּ  השיריםמקוריים ומפתיעים:  "הֹוֶזה ַחיָּיו הָּ

ְך ַהְזַמן ִהְזַדֵּקן ַאְך ֵלחֹו ֹלא הֹוִביש /  ... ְבִקירֹות ַמׁשְ 11א' עמ'  קּוֵרי ַעכִָּביש" ִחיִרים וְ (, "בָּ

ועוד רבים אחרים. אך בגלל השוני במבנה  (17א' עמ' השירים  )"מסע אל העיר התחתית"

הבית, שקווי המתאר שלו מטושטשים, הם אינם בולטים בחריפותם ואינם מדהימים כמו 

החרוזים בשירת שלונסקי או אלתרמן.  אורך הטור, מספר השורות בבית ותבנית החריזה 

הרלבנטיים ליצירת הריתמוס בשיר, העובדה שיחסו של גורי למרכיבים אלה  הם הגורמים

מעידה על  התפקיד השונה של כוכבים בחוץ  שונה עקרונית מיחסו של אלתרמן לבית ב

ומתקיים  ,הריתמוס בשירת שני המשוררים. הבית של אלתרמן הוא במהותו אוכסימרוני

יות התחביריות הברורות )ללא גלישות(  בו ניגוד בין התבנית הסימטרית של הבית והתבנ
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)מירון ,  משורר ההלך והדרך הנמשכת לאינסוףוהמהודקת לבין צעידתו המתמדת של ה

לעומת זאת, גורי נוטה לטשטש את קווי המתאר של הבית   .(173 – 171'  מע 7111

ומרבה בשימוש במשפטים מורכבים וגלישות המעניקים לשיר אפקט דיבורי ההולם את 

יו הוידויי חווייתי של השיר, ובעיקר את הטון האלגי המחלחל בספר כולו. ההבדלים אופ

המשמעותיים בין הפרוזודיה של גורי לזו של אלתרמן יכולים להסביר גם את יחסו של גורי 

בהנהגת זך  אה את עיקר חשיבות המהפכה שחולל "דור המדינה"לביקורת של זך. גורי רו

ה מראש על השיר תבנית קבועה ורואה את  ה"השיר בפרוזודיה האחרת שאינה כופ

ות מהווייתו המיוחדת הנכון" כשיר ה"מתהווה והולך ומעצב צורה ובוחר במלים המתחייב

(  91א' עמ'  עם השירה והזמן) החד פעמית".  

      

שאיפת  השירה הסימבוליסטית להעמיד עולם שירי אלטרנטיבי שבמהותו אינו       

ביטוי גם במגוון האמצעים בהם השתמשה ליצירת לשון שירית מקורית מימטי, באה לידי 

ורחוקה מלשון הדיבור. ביניהם שימוש במלים ארכאיות או יחידאיות, שימוש בתבניות 

תחביריות של לשון המקרא, ניאולוגיזם  ועירוב מלים מרבדי לשון שונים בטור שירי אחד 

113. אם נבחן מה מאמצעיים אלה מופיע בשירי גורי נראה כי באופן כללי הלשון בפרחי 

נוטה אל הפיוטי, ומופיעים בה צירופי מלים שאינם שגורים בשפת יומיום או ביטויים  אש

ה ִענְבַ  אֹוְרלֹוִגין" )"בשוב" ארכאיים כגון "ִפכָּה ֶאל ַהְשִתיקָּ  ( "ַהב ְשחֹוִקים ַבִמְׁשֶתה74עמ' ל הָּ

ַאֵחר, וְַהזָּר"  )"צלו  ה ֶׁשל ְרגִָּעים' )*** ( 'ְבַׁשְלפּוִחית בֹוִרי94עמ'  של האיש"ִהלּוֵלי הָּ ת ְצלּולָּ

( 34( "ֶמְרַכְבתֹו ֶאל ַהֶּקֶרת הֹוֶרֶסת" )'צעדים בלילה' עמ' 57הנה תרד אשמרת על חיי' עמ' "

 ואחרים. 

אמצעי רווח בספרות של בני דור בארץ בעיקר בהשפעתם של שלונסקי ורטוש הוא   

ים:   "ּובפרחי אשבניאולוגיזם. צירופים כאלה מופיעים גם שימוש מרובה  ם  בֹוֱהר  ַעד דָּ

ַמיִם ְתֻכִלים 71עמ'  ֵלילֹות ַהַּקיִץ" )"אשמורת התרנגול" יקּו(, "ׁשָּ פ  א  ִרים" או  ה  ַעד ְכחֹול ֶההָּ

                                                           
ספר על האפסנאי המתלונן על כך המ בים,לשונו הפיוטית והעשירה של גורי מופיעה כמאפיין שלו באחד מכזבי ילקוט הכז 113 

 (.31עמ'  7159, ילקוט הכזביםמעליבו בפני המחלקה כולה משום ש"בא לאוהל ואמר שהוא רוצה אלונטית ובורית" )שג'ורי 
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נּו"ּוְׁשנֹוַתי  ז מ  ים בניאולוגיז. השימוש (91ֵאיֶזה זֶֶמר ַעִתיק" )"השמש היתה עירומה" עמ'  פ 

שונים באופיים מאלו של שלונסקי שהם בבולטים צירופים שלו , והו שכיחאינפרחי אש ב

'גגות'   ומדהימים בצורתם )כגון: "רוכסי גגות ִהְתגֹובבו בגב / וסמטאות בפחד ֶהֶאְצִביעּו"

ֹּהּומתוך 'כרכיאל'  ברוב   עופל(.-(  או ממבוססים על משחקי מלים )ֲעמּוְקיֹון, טוראבני ּב

המקרים גורי הופך שמות עצם לפעלים או לשמות תואר והם נראים טבעיים עד שקשה 

להבחין לפעמים שיש לפנינו ניאולוגיזם. טביעת מטבעות לשון חדשות המבוססות על 

צירופי מלים או הטיית שמות עצם ופעלים בדרך לא מקובלת רווחת בשירת גורי לאורך 

 חשבון עובר ֵרי ְכֵאב ְמֻהְבֲהֵבי ָאדֹם" )"הפלגה""ִמְגַדלֹו  השנים. נמצא אצלו צירופים כמו:

(, ו"ֶׁשֶמש ֱאלּוִלית"117עמ'  חשבון עובר(,ו"נּוִרים ַבֶמְרַחִקיָּה" )'תנועה נמשכת' 711עמ'    

ה ִפְתאֹוִמיָּה' 147עמ'  חשבון עובר, )"חשבון עובר" ב", 'ַרַעד ַפְזעָּ (, או דרך "ְטמּונַת ַמֲארָּ

מּוי וְִטְפטּוִפי" )"בעקבות ביאליק"41עמ'  מאוחרים, )אבנים ( 41עמ'  מאוחרים, ( ומעין "סָּ

 ועוד רבים אחרים .

 

הוא של טורים המשלבים ביטויים פרחי אש מאפיין נוסף של לשון השירה של גורי ב      

בלדית יחד עם מלים יומיומיות ומודרניות  –ארכאיים או פיוטיים היוצרים הוויה אגדית 

)שירו  ות. דוגמה כזאת אפשר למצוא כבר ב"מסע יום"קונקרטי של המציא ותיאור

ֵאֶבל / וְרּוַח ַבל ֵתעֹור, וְֵריַח ֶזֶבל  ם ַמְׁשִחיר ְבסּות הָּ ן" הראשון בדפוס(: "נִָּזיר נִצָּב דּומָּ ׁשָּ וְעָּ

 אור דמות הנזיר הניצב בדרך העולה לירושלים משלב את המלים הארכאיותי( ת51)עמ' 

"סות" והצירוף "בל יעור" עם ריח הזבל והעשן של הדרך הממשית.  וכך גם נמצא את 

יו ֶׁשל ִפיקּוס ַרב לָּ ה ַמְלכּות ְצלָּ ְׁשטָּ מּוי")'טיול בלילה'( או "פָּ נַף"-"פרּוַע יְַרֵּטט ַהַבנְז'ֹו ַהסָּ עָּ  

מציאות (,  או שילוב של תמונות קרב קדמון בצד תיאורים קונקרטיים של 1עמ'  "ערב")

ה / בֹוֲהקֹות ְכַסיִף  ה ַהֶדֶרְך, ַגְלַגֵלי סּופָּ נֹות הקרב "ֵהד ֻתִפים עֹוֵלה, סֹוֲערָּ ַאנ ט  ה!!"  –ה  ֶהרָּ

   .(17עמ'  )"נצרת"

מאפיין מרכזי בשירת גורי הוא האופן החושני והמוחשי בו היא מתארת את המרחב       

יתה שירתו אהובה על בני דורו. התבוננות הארצישראלי, וזו הייתה אחת הסיבות בגללן הי

המתארים שני  "בנגב"( ו71' מ)ע "למעין", פרחי אשמפורטת בשניים משירי הנוף ב
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ין והמדבר יש בה כדי ימשלימים של הנוף הארצישראלי: המע -מרכיבי יסוד מנוגדים 

היד של הוא אחד משיריו הראשונים של גורי. כתב  "למעיין" להדגים את דרכו הייחודית. 

.  בכתב היד "7145ת / דרך צפ 11השיר מציין כי השיר  נכתב "לזכר המעיין באזימוט 

פרחי כתוב השיר ברצף שירי ארוך ללא חלוקה לבתים, אך הדיון שלהלן ייעשה ע"פ נוסח 

. הבית הראשון של השיר פותח בתיאור ישיר ותמציתי של המעיין: אש  

  ֹ   אן ֶזה הּוא ! ְבֵריַח ִגְלֵלי ַהצ

ְבִצְמִחיַת ַהַּמיִם.   

יו.   ֶזה ְצִליל ֵמימָּ  

ַמיִם   ְבֵליל ַחְמִסין, בֹו נֶֶעְלמּו ִמן ַהשָּ   

רּוַח וְכֹוכָּב.     

 

אוצר המלים פשוט, ללא שמות תואר או מטפורות. המפגש עם המעיין הוא מפגש עם      

צליל המעיין מומחש אף  ריח של "גללי הצאן", מראה "צמחית המים" וקול "צליל מימיו".

ות השורקות מכאן )צ' ז' ס' במצלול של השיר בריבוי צללי הל' והמ' הרכות מכאן  והאותי

חיּות המעיין מודגשת על רקע הניגוד בין הנוכחות המוחשית של מימיו וצמחייתו לבין ש'(. 

       חום "ליל החמסין" והשמים הריקים מרוח וכוכב. 

 

השיר "זה הוא" )ולא, למשל,  "הנה המעיין"( משווה את  הקריאה הפותחת את     

הפגישה עם המעיין למפגש עם מודע וקרוב.  בבית השני של השיר פונה הדובר אל 

ן הולכת ומתגברת לאורך המעיין כאל רע אהוב:  "אתה ואין אחר עוד" ... האנשת המעיי

בבית האחרון.   "ן יקירב")בית ג'( והוא  "רע וחסד")בית ב'(, הוא  "ענותן"השיר הוא 

משמע, לאורך השיר מתואר המעיין בנוכחותו הממשית והסמלית בעת ובעונה אחת, גם 

כמעין מסוים לצדו חונים ההולכים  במסע וגם כסמל לחסד נסתר של הארץ הצחיחה.  

אופיו הממשי / סמלי של השיר מתגלה גם באופן בו הוא משלב בין ההווה לעבר הקדום. 

הגרון"  -של השיר המתארים את  "הרחלים העייפות", "הצליינים נחריהבתים הבאים 

רחות הנודדים, ואילו מסע הלילה ו"פונדקי החניות" מעלים את זכר הרועים המקראיים ואו
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אפיון הרחלים בשיר כ"עייפות" פלמ"ח. מרמז למסעות הליליים של ה "עט לשהות"ה

בכלל.  הרחלים של גורי שונות מן  אש פרחימדגים את האופן בו מופיעים בעלי החיים ב

של אלתרמן שנוכחותם  "עוד חוזר הניגון"בשירי שלונסקי או הכבשה והאיילת בהגדי ש

בשירים היא סמלית. לבעלי החיים הרבים בשירי גורי: העטלפים והגחליליות, העורבים 

 והעיט, התנים והצבועים יש לעתים משמעות סמלית, אך נוכחותם בסיטואציה של השיר

 היא קודם כל מוחשית, כחלק מן ה"פאונה" הטבעית של הארץ.  

 

     דוגמה נוספת להתאמה בין הנוף המתואר לאופן תיאורו נמצאת בשיר "בנגב" )עמ'  

 11(114. גם כאן הבית הראשון משרטט בחסכנות ובמוחשיות את המרחב:  

 

ְמקּו יַָּמיְִך!                     ה, ֶמה עָּ מָּ  ֲאדָּ

ה ַעד ְגבּול ַהִּמישֹוִרים.                    מָּ  אֶֹפק ֲאדָּ

ן וַָּמיִם,                     ה ְבֵאין ִאילָּ מָּ  ֲאדָּ

ֲאפֹוִרים.                      וְׁשֹוְתִקים ִרְגֵבי ַהֵלס הָּ

  

התיאור בנוי על פרטי מציאות שאינם מגוונים, ואינם באים להדהים אלא להמחיש את 

ְמקּו יַָּמיְִך"וף. הצירוף מראה הנ המשחק על הדמיון הצלילי שבין 'יום' ל'ים'  המתחזק  "עָּ

באמצעות החרוז החצוי שבין "ימיך" ו"מים" הופך את האדמה למעין "נגטיב" של הים, 

"הבא ומאפיין אותה באמצעות היפוכה. אפשר לומר כי כשם שהדובר בשירו של ריה"ל 

מילה רואה לפניו רק אדמה,  "בנגב"כך הדובר בשיר  ,נגד עיניו רק מיםרואה למבול" 

החוזרת בבית הראשון  שלוש פעמים. סדר התיאור עוקב אחר  מבט העין ההולך מן 

 ֹ פק אדמה" ו"גבול המישורים" ביטויים הממחישים את הרחוק אל הקרוב:  תחילה אל "א

הלס  רגבי"ובסיום הבית במבט מקרוב המתמקד באינסופיותו של המרחב הריק , 

                                                           
, והנוסח המאוחר בהשמטה של הבית האחרון טורים 71בן , נדפס השיר ברצף אחד  פרחי אשבמהדורה השנייה של   114 

. השינוי מדגיש את ההוויה הבודדה והמאוימת של ההולך במדבר ואינו מתייחס למשמעויות השיריםהוא שנכלל גם במהדורת 
טיבה מאוחרת הסתייג גורי מן הפאתוס של הבית האחרון ומן הניסוח לאומיות של הנגב.  ניתן לשער כי מפרספק-ההיסטוריות
 הארכאי.  
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החותמת את הבית היא גם שם התואר היחיד בו, והיא  "אפורים". המילה "האפורים

מחזקת את תחושת המונוטוניות של הנוף. המילה 'לס' החורגת מאוצר המלים של השיר 

הבית שהם מקדמת דנא להוויה העכשווית.  מדגימה שוב את דרכו של גורי בחיבור דברים

סי של האדמה, אך בבית האחרון הופכת האדמה הראשון של השיר מתייחס לממד הפי

:  "ארץ"ל  

ַמה נוִגים ַחיַיִך, ֶאֶרץ ֹלא נֹוֶׁשֶבת,                

ה.               לָּ ַמיְִך, ֶאֶרץ ַהְקלָּ ַמה ְכֵבִדים דָּ  

ְך ַבֲעֶצֶבת,              ם עֹוֶלה בָּ ָאדָּ ֶלֶחם הָּ  

ה.              וְֵעינָּיו דֹוְלקֹות ְבַפַחד ּוְתִפלָּ  

 

לָּ  ַמיְִך, ֶאֶרץ ַהְקלָּ השורה שבאה , ה" מרמזת להווה ואל המלחמה בנגבהשורה "ַמה ְכֵבִדים דָּ

ְך ַבֲעֶצֶבת", מתארת את מה שהוא כדרכו של העולם מימים  ם עֹוֶלה בָּ ָאדָּ אחריה "ֶלֶחם הָּ

דן בדרך המחברת בין העונש שניתן לאדם )"בזיעת אפך ימימה, באלוזיה לגירוש מגן ע

תאכל לחם" לזה שניתן לחווה )"בעצב תלדי בנים"(. ריתמוס השיר הבנוי על ניגוד בין 

שורות ארוכות וקצרות, חזרות ושאלות הרטוריות שהם מסימניה של הקינה המקראית 

ומתגלה עם סיומו  בונים את אופיו האלגי של השיר, שנראה בתחילתו כשיר נוף תיאורי

 כשיר קינה. 

הוא תלמיד האוניברסיטה  בעת שגורי היה 7153 -בראיון עם א"ב יפה שנערך  ב          

ואמר:   "דור בארץ"רה העברית הקדומה לבין שירת בני הצביע על קשר בין השי  

ודעים גם אם נבדוק ניווכח כי נושאים רבים שהופיעו בשירה העברית הקדומה, מופיעים כמעט בלי י
להבין את השירה הצעירה בלי  אין בשירה הצעירה ... לדוגמא, נושא המים, שהיה חסר לגמרי בגולה.

 להבין את הדור הצעיר העומד בסימן של שינוי מכריע ברקע גידולו מן הדורות הקודמים.  

 

ועל   דומה ששני השירים שנדונו לעיל, המבוססים על מגע קרוב ומוחשי עם נוף הארץ

כנעני מדגימים את ההבדל בין שירת הנוף של משוררי –שת שייכות לעברה המקראיתחו

גורי ובני דורו האחרים.  הארץ של המודרנה הארצישראלית  לבין שירת   
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השונים. האנשה פורמלית  ם הרווחים בשירת גורי הוא ההאנשה לסוגיהאחד האמצעי   

כגון, הירח ה"הוזה בליל חמסין" של ייחוס תכונות או מעשיים אנושיים לעצמים דוממים 

רּוס מֹונָּה אֶ "טרם שחר") יו" )( "ַהֶגֶׁשר ֶההָּ לָּ האנשות המבוססות  או("פני אל מול פניה"ת ֲחלָּ

(.  שימוש ייחודי עושה גורי בהאנשה "צעדים בלילה"ָאה ְכִתינֹוק ֶׁשנְִרַדם" )על דימוי: "ִמְסבָּ 

ר" ו"ֶאֶרץ נְֻקַׁשת של שמות עצם ומושגים מופשטים.  כך נמצא בש ֵקט ּוְמֻהְרהָּ יריו "נֵכָּר ׁשָּ

נִים" ) (,  31עמ'  "הדברים השותקים"ול להיות "ׁשֹוֵפט וֱֶאלֹוַה" )(, שיר יכ19עמ'  "ז'נבה"פָּ

הסתיו הוא "ידיד יקר",  שאפשר לפגוש אותו באמצע הדרך כשהערב מצטרף כ"אֹוֵרַח 

ה" )'מחול הזמן' עמ'  י ַלְפִגיׁשָּ ִֹ  "שמע אתה"במקל נדודיו ) "מכה דקותיו( והזמן "51ְׁשִליש

(.  11עמ'   

המוות.  במוטו של מחזור  הוא פרחי אשהמושג המופשט העיקרי המואנש בשירי       

נכתב בסוגריים: "על האשה, השיר, האם והמוות" כותרת  "הדברים השותקים"השירים 

המעניקה לשיר ולמוות אותה ממשות שהיא מעניקה לארכיטיפים האנושיים.  שיר ב' 

מתאר את המוות כאילו הוא אדם ממשי המתפתח עם הזמן. בצעירותו היה "יפהפה" 

ור" כשהוא וצעד עם הרבים בתרועות ניצחון ואילו עתה פוגש אותו הדובר "בקצה הפר

( 39' משיר ב' בית שלישי ע "הדברים השותקים"כבר זקן בפאה נכרית וגב מעוקל. )

( בו 7141)לפי הנוסח של  מהדורת   ,"שמע אתה"האנשת המוות מגיעה לשיאה בשיר 

ל בשדה" לבין המוות העוקב אחריו כצל, ובו אומר טַ ּמֻ מתנהל מעין דיאלוג בין "האיש הַ 

 המוות )בבית הרביעי(: 

וֶת )תֹאַמר( ֶאל ְדמּוִתי,             ף ְבִרְשתֹו -ֶזה ַהּמָּ ה נֱֶאסָּ ַגם ַאתָּ  

ֶמיָך ֻטנְפּו.            יו ְבדָּ ְספּו ַפְרצּופֹו, ַשְלמֹותָּ ְרנֶיָך ׁשָּ  ִצפָּ

זְָך ֲחנִיתֹו ה, ֵאיְך נְֻפצָּה ֶאל חָּ א ַבִתְגרָּ יִיתָּ נְִפלָּ  ֵאיְך הָּ

אֹפֶ             ן ּוְבֶדַמע ... ֻהַצף ָאזֵאיְך הָּ ׁשָּ .ק ֻמֵכה ַהְתזָּזִית ְבעָּ  

 

מצטיירים כמלחמה מתמדת במוות ההולך בעקבותיו של הדובר, פרחי אש החיים ב

 פרחי אשבקרב האחרון.  בגרסאות המאוחרות של  ומתוארת תבוסת "שמע אתה"וב

( קיצר גורי את השיר, ויתר על הדיאלוג והשאיר את השיריםומהדורת  7197)מהדורת 
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הבתים הראשון והשלישי של השיר המקורי בלבד. ניתן לשער שגורי שינה את השיר 

משום שהיה מפורש מדי ומתיימר לתאר את מה שאין לתארו במלים.  השינוי הפך את 

לשיר תיאורי  השיר משיר הגות ווידויי שהוא חלק מקבוצת "שירי הפחד" האישיים של גורי

 המתאר מוות בודד של חייל בשדה. 

     

מאפיין המשותף לתמונת העולם של השירה הרומנטית והמודרניסטית  הוא זניחת      

העולם הריאלי והעמדת השיר במסגרות הקשר של עולם בדוי הנמצא בתחומי האגדה 

וית מציאות והפנטזיה.  אולם בעוד השירה הרומנטית בנויה בעיקרה על סיטואציה דמ

שבתוכה מופיעים, לעתים, פרטים פנטסטיים כגון גמדי הליל או הצפרירים של ביאליק הרי 

השיר הסימבוליסטי מתקיים בסיטואציה שאיננה קשורה למקום וזמן קונקרטיים, והדובר 

השירי ודמויות אחרות המופיעות בו הם ארכיטיפיים ואינם מסוימים. אופן עיצוב המרחב 

משלב בין שני דגמי יסוד אלה.  מצד אחד נמצא שירים המתייחסים  שפרחי אבשירי 

( או ה"ֶקֶרנְד ֶטר" בבודפשט 11עמ'  "ז'נבה"שיים כגון המונבלן ונהר הלימן  )למקומות ממ

ארכיטיפיים  "עיר"או  "כפר"ומצד שני שירים המתייחסים לאיזה (, 54עמ'  "זכר קיץ")

דורון ", "מסע הערפל"ים רבים ביניהם: שי )נמצאים בשירשאינם קשורים למקום ממ

(.  שיר כמו "סתו" ",הצמרת התרוגה" ",הרוח שוטטה" "מסע עם הזמן החולף", "הרוח

מציג מצד אחד תיאור קונקרטי של נוף ארצישראלי ובו עדת נערים ממשית  "הריםירח ב"

ירחית ארכיטיפית שהיא  "את"נטסטי של  אשת אוב צוחקת באפלה ויחד עם תיאור פ

הארץ. –האישה   

ויש בו בית,  "מקום בעולם"יפי שמעבר למרחב הממשי הכפר הוא במרחב הארכיט      

אישה מצפה או אנשים החוזרים לביתם עם ערב, כלומר הוא משקף חיים המתנהלים 

במסגרת שלסדרי עולם קבועים וערכים אנושיים בסיסיים.  אך קיים בשירים גם "הזמן 

לבן" שמעבר ל"גבול המישור" המשקף איזה מרחב אינסופי מטפיזי ורליגיוזי בו נמצאת ה

(  או 31עמ' "  VI–משירי הרובע ה "ִמְגדֹות החיים" )שיר ב' במחזור האישה "הצופה 

(. 45עמ'  "צילו של האיש"ב הלבן" בו נחרץ דינו של הדובר )"שערים נפתחים אל המרחה

( 91שואל "מי קדמני )כידון בגבי( בנתיבת הדמים"? )עמ' במרחב זה נמצא הדובר החרד ו
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הפרועה לאלים וממליץ בסופו של חשבון למת המוטל בשדה: "אל תשלח תחנתך 

(. הייצוגים השונים של המרחב 11עמ'  "תו של האיש בשדהמו"השוכנים בזבולם". )

זמן מבטאים את השקפת העולם העולה מן הספר:  פעולה בתוך המקום וה פרחי אשב

ומן הצד השני הרגשה מטאפיזית  ,הקונקרטיים מתוך אמונה במשימה ובשליחות

 אש פרחיפטליסטית בדבר קיומם של כוחות טמירים וחורצי גורל. על מאפיין זה של שירי 

 כתב שלמה טנאי: 

עליונים, מרים המאירים, בתוך המשקעים המוצקים מתפתלים עורקים של פטאליות, של תחושת כוחות ובתוך הח

הגורל הקשה של המלחמה מורגשת בעצמה -לא רליגיוזיים, אלא מעין איתני טבע, שבכוחם לשבש מהלכי אדם. יד

 (.71.1.11 מעריברבה בכל אלה. )

 

 .דיוקן המשורר והשליחות השירית בתקופת היצירה הראשונה    ה. 

  

פואטיות כגון מה  –מראשית דרכו מתגלה גורי כמשורר מודע לאמנותו ששאלות ארס      

עושה אדם למשורר, מה טיבה של השליחות השירית  ומה הם גבולות השירה הן חלק 

חשוב מן התמטיקה שלו. שאלת גבולות השירה העסיקה אותו במיוחד מפני שהמציאות 

שאין דומה לה בהיסטוריה הלאומית  עמה צריכים היו שיריו להתמודד הייתה מציאות

ובהיסטוריה האנושית בכלל.  תת הפרק שלהלן יציג את מאפייני הדובר השירי ואת טיבה 

פואטיות מתקופת היצירה  –של השליחות השירית כפי שהם עולים מן היצירות הארס 

פואטי מוקדם –א' נמצא שיר ארס  השיריםהראשונה. באסופת השירים הראשונים בכרך 

(.  שלושת הבתים  הראשונים של השיר  נראים כשייכים 71)עמ'  "שירו של ..."גורי  של

של אימת המוות והפחד מפני הנפילה בקרב. הדובר  פרחי אשלנושא המרכזי בשירי 

בשיר חוזה את מותו באופן שיש בו מיזוג של רחמים עצמיים עם נימה אירונית של מי 

 שממעיט בערך עצמו: 

ִאְכַפת ִמְלַבד ִאִּמי ְלִמי            

ה          ִאם כְָּך ֶאפֹל ְמֹלא קֹומָּ  

ֲעֻרִמים.         ִעים הָּ ַעל ַהְסלָּ  
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ל,          ּוִמי יֵַדע ִבְכלָּ  

ִתים         ֵבין ַהְגֵדרֹות וְַהבָּ  

ל         לָּ ד נַָּפל חָּ ֶׁשֶאחָּ  

ה ֶאל ַהֵּמִתים.         וְהּוא עֹוֵבר ִעם ַהסּופָּ  

 

בתי השיר. פואטית של השיר מתגלה רק בבית הרביעי האחרון והארוך ב-תו הארסכוונ

בעל כוחות פלאיים כמי שבכוחו "לפרוש את השמים והעיר" ו"לתת הדובר השירי מוצג בו כ

חג לכל דורש". בשתי השורות האחרונות של השיר בהן  הוא מוצג כגיבור פרומתיאי  

השיר מתאר את המשורר באופן המעצים את ה"גורר" את האש מן "השמים השחורים". 

דמותו ומקטין אותה בעת ובעונה  אחת. ביכולתו אמנם לחלץ את האש מן השמים אך הוא 

נותן אותה ב"קופסאות גפרורים" )שהם, אולי, בתי השיר(. שיר מוקדם זה מציג את 

 הדובר השירי כדובר רומנטי טיפוסי שיש לו כוחות מופלאים, הפועל בחברה אדישה

לקיומו ולסבלו. השיר מחבר בין אימת המוות לשירה, אך כוחותיו המיוחדים של הדובר 

 אינם מעניקים לחייו חשיבות ואינם מצילים אותו מן השכחה. 

ברקע האחורי של  כלולותובשירי  פרחי אשפואטיים מופיעים ב-הנושאים הארס     

שירי והם משניים לנושאים ההיסטוריים הגדולים עמם מתמודדות היצירות. ב ,השירים

פואטי, ומצטייר  –מדור )השלישי(שכולו ארס מופיע שנכתב כבר  לאחר המלחמה  חותם

ְגדּוׁש ִדְמיֹון" בו דיוקן חדש של הדובר השירי. המשוטט הלילי שהוא "ֻמְרַעל ַגְעגּוִעים ּו

( מתחלף בדמות המשורר האמן היושב אצל שולחנו. 11עמ' א'  השירים "ןבבית היש")

( מתחלף בדימויו פרחי אשב "צלו של האיש"דובר לפרומיתיאוס החומל והגואל )דימוי ה

ֹ ת אֲ כֶ תֶ ל מַ טֵ לאלכימאי ה"נֹו ֹ הַ ר ד אֹוה עַ כָּ פְ הַ מְ ה / ּוׁשָּ חּונְ ה ּורָּ פ שירי ב" )'סמויים', הָּ זָּ ר לְ קֶ ב

(, או בעל מלאכה, דימויים המדגישים את ההיבטים הצורניים והמלאכותיים 51עמ'  חותם

לדובר פרחי אש  רומנטי בשירים הראשונים וב–ל השירה. המעבר מהדובר הפרומתיאיש

מקביל לשינוי בשליחות השירית ובמקומה של השירה שירי חותם  והאלכימאי בהאומן 

ם את תקופת ההתגייסות למאבק הלאומי ואת בחיי הדובר. המודל הפרומתיאי רומנטי הל
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תפקידו של הדובר כשליח גואל. השירה אפשרה מוצא רגשי לחוויות קשות והייתה דרך 

של שליחות להשליחות השירית לאחר המלחמה הופכת להתמודד עם פחד המוות. 

ָֹּ ם תִ לָּ עֹולְ : "ּופרחי אשזיכרון, משימה המתוארת כבר בשיר הסיום של  ר ֹוב ָךתְ דְ ד רִ א, עַ ש

שיר הפתיחה של בו (11עמ' " "מעל ההריסות"ף" )סֹו ין לֹואֵ ה ׁשֶ זֶ ן הַ מַ זְ ד הַ ת סֹור / אֶ בֶ קֶ 

המתאר, כזכור, את ילקוט הצד שהפך לקבר הזיכרון.  המודל "ענת"  עד עלות השחר

הסימבוליסטי של המשורר האומן ומעצב הצורה הולם את תפקידו של הדובר כמשמר 

הזיכרון, כפי שהוא מתואר, למשל, בשיר  "מעבר" )שירי חותם עמ' 51(, השיר מתאר 

115את הדובר ה"דֹֹוֵרׁש ֶאל ַהֵּמתים / ּוְמַחיֶה ֶאת ַהְדמּוִמים" )בית ב'(, כשבחדרו "כָּל 

ב ַהיָּד ְלַתְמרּוֵרי ַהִזכָּרֹון' )בית ג'(. השירה בה טמון "סֹוד ַהכְ -ַהֲהֻמלֹות הֹוְפכֹות ִבְכַתב תָּ

ֲארּות ַהנֶֶפׁש")'שירי ידידות' ד' עמ'  ה ִהשָּ את  קייםשל החי ל( היא דרכו 99ֶׁשִּמתֹוכֹו / ברּורָּ

המתים. בכך להחיות את ולזכור,  וחובת  

ואפשרויותיה לתת ביטוי  הכליהקדישה מקום נכבד לבחינת  המודרניתהשירה         

-ה הראשונה של המאה במחצית לאירועים ההיסטוריים החריגים בעצמתם שהתרחשו

, מתוך מודעות לפער שבין עצמת האירועים  ליכולת ביטויים. כבן זמנו, מודע גורי 11

ר למצוא כבר בשיר שאפמתמודד בשירתו לארכה. דוגמה לכך לקושי זה עמו הוא 

( שנכלל במדור החמישי המוקדש לשירי השואה, והוא 713עמ' שירי חותם ) "שחורים"

פואטיים של תקופת -פואטי המשמעותי ביותר מבין השירים הארס –אולי השיר הארס 

 היצירה הראשונה: 

ֶעֶרב.  יָּה הָּ ר הָּ ְכֶׁשיָּצָּאנּו ְכבָּ  

ה.  מָּ ֲאנִָּׁשים ֲאֶׁשר ְפנֵיֶהם כֲָּאדָּ ִאינּו ֶאת הָּ רָּ  

ה בוְֶאת ַהְמנֵַחם אֲ    ְגדָּ הֶׁשר בָּ מָּ ֹו ַהנֶחָּ  

 

נֵינּו.  ַגם ֲאנְַחנּו ֹלא ִהַכְרנּו ֶאת פָּ  

יָּה ֵבינֵינּו.  ִחּוָּרֹון מּוזָּר וְַאֲחרֹון הָּ  

אּו ֵעינֵינּו.  ֵאין ִלְמסֹר ֶאת ֶׁשרָּ  

                                                           
  115  שני הבתים הראשונים של השיר הם היחידים משירי המדור הארס-פואטי בשירי חותם שכונסו באסופת השירים. 
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וירטואוזית -הלשון הפשוטה, התיאור  הקצר והענייני החוסך בדימויים והחריזה הלא

המודעות לגבול בין מה שניתן לומר למה שאין להתיימר לאמרו, במתכוון משקפים את 

 ומבשרים את עלייתה של פואטיקה חדשה שתתפתח בספרי שיריו הבאים.

 

 סיכום

התקופה הראשונה ליצירת גורי שראשיתה בשירים הראשונים שנכתבו כבר בשנות      

את תשתית הניחה   7154 -שהתפרסם  בשירי חותם הארבעים הראשונות וסיומה  ב

עליו נבנה מפעלו השירי הגדול. היצירות המוכרות  תוהפואטי ת, התמאטיתהיסוד החווייתי

ן דומה לה והגנוזות שנכתבו באותה תקופה נכתבו על רקע מציאות היסטורית  שאי

רי שהשתתף באופן פעיל ומנקודת תצפית של דובר שי ,בתולדות העם בעת החדשה

 באירועים. 

-המשורר ואת הביוגרפיה הממשית–מציג את  הגיבורפרחי אש  הספר הראשון       

מיתית שלו הבנויה על שלושה מרכיבים:  הוויית נעורים הבנויה על הניגוד בין שמחת 

החיים והקשר החושני והטבעי למקום המאפיין את בן הדור הראשון לילידי הארץ לבין 

אה שפתח את המסע תחושת האיום המתמיד המרחפת מעליה, המפגש עם ניצולי השו

הזהות אל שורשיו היהודיים והמאבק על הארץ ובעיקר ההתמודדות עם פחד המוות 

ואבדן הרעים. תבנית יסוד זו היא גם סיפור חייו הממשי של גורי וגם סיפורו של בן הדור. 

למעין "החיים כמשל" סיפור אישי שהוא גם סמל של דור  פרחי אשזהות זו הופכת את 

מדורי הספר הם הצירים המארגנים לאורכם תתפתח שירת גורי לאורך ותקופה. שלושת 

 השנים.  

ההתייחסות המקובלת אל גורי כמשורר המייצג את הנוסח הפטריוטי, כמי ששירתו       

נובעת מתוך הזדהות מוחלטת עם הערכים הלאומיים ומדחיקה את המוות ואת מחיר 

עולה קינה גדולה על מוות  וך שיריוהמלחמה, מתעלמת מהיבטים חשובים ביצירתו.  מת

גולה  ולמחיר שב "חיו הרחוקא"ודעות לקשר המורכב בין בן הארץ להחיים, מ סרובב
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הדמים של המאבק על הארץ אותו  שילמו בניה העבריים והערביים כאחד. הפואטיקה של 

ון גורי המשלבת דובר שירי רומנטי עם עולם שירי מודרניסטי מאפשרת  מתן ביטוי לניסי

האישי ולמבע הרגשי מכאן ועיצוב תמונת עולם המשמשת מסגרת להתמודדות עם אירועי 

השימוש המתון בפואטיקה המודרניסטית יוצר את הטון האלגי של השירים זמן מכאן. ה

 ומשקף את מידת הזהירות והענווה בה עומד גורי מול הנושאים הגדולים של זמנו.

מורכבת כות ל" עידן ההירואי" ביצירת גורי היא העולה מן היצירות השייעולם ה השקפת

יש בה אמונה גדולה בחשיבותם ערכי יסוד ומשלבת בתוכה היבטים אישיים ולאומיים. 

על "אנושיים ולאומיים ובחשיבותם של החיים עצמם, יחד עם חוויה טראגית של עמידה 

ק היחיד" קיום המלווה תדיר בפחד ומתח מתמיד בין "אופ שמשמעותה ",גבול החיים

 ל"אופק הרבים".
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 :  מבנה ומשמעות בשושנת רוחותחמישי פרק

  

 מבוא

כתב משה שושנת רוחות  שנכתבה לרגל הופעת  "ברק שהתפייס"בפתיחה לרשימתו 

 שמיר: 

... יגיע אל כבשונם של דברי שיר, שיתנו לו יותר מזיהוי  שינסה להעמיק בספר זה בקריאה שקטה, מי 
נראה  שושנת רוחותיתנו לו גילוי עצמו באור חדש. אל תחשב לי זאת להתחכמות אם אומר, כי  –עצמו 

 (.  331עמ'  7111. )שמיר, לי כנובלה מצוינת על גיבור דורנו
 

המובלעות בדברי המוצעת בזה מקבלת את שתי הטענות שושנת רוחות הקריאה ב

" אני"וכי גורי כונן בספר  שמיר. האחת, שעיקר הספר הוא בהתמודדות עם שאלת הזהות

חדש שונה מזה של ספריו הקודמים, והשנייה כי יש לקרוא את הספר כ"נובלה". במלים 

שכל מרכיביו הם  אינו אוסף שירים מקובצים אלא ספר שיריםשושנת רוחות אחרות, 

 בפרק זה של המחקר ייבחן את השירים שושנת רוחותהדיון ב חלקים משלם. לפיכך,

כסדר הופעתם בספר, יעמוד על טעם כינוס השירים במדור מסוים ולא באחר, ידון 

בקשרים הפיגורטיביים בין השירים ויבחן את היחס בין שירי הפתיחה והסיום בכל אחד מן 

ספר את ה נת רוחות שושהמדורים ובספר כולו. קריאה זו תבסס את העמדה הרואה ב

שירי, עולם, השקפת  "אני"גורי, ותראה כיצד כונן בו גורי  עמו מתחילה שירתו הבוגרת של

 עולם ולשון מהן צמחה והתפתחה שירתו לאורך השנים.

 

בנוי ארבעה מדורים,  לכל מדור יש נושא דומיננטי ומרחב דומיננטי   שושנת רוחות     

ה נושא אופייני הי פרחי אשהמבדיל אותו מאחרים. כזכור, גם לכל אחד שלושת מדורי 

אירופה של  "עוף הנדודים"פיוטי,  –המרחב האישי  "שדרת היסמין"ומרחב אופייני:  

התבסס על ראלי.  סדר המדורים המרחב הארציש – "שירים מתוך ילקוט הצד", 7141

של דור המאבק  ששקפה את הסיפור הלאומי ,סמלית של הדובר –הביוגרפיה הממשית 

 שושנת רוחותהמדור הראשון ב "אני והשקט"גם  "שדרת היסמין"לעצמאות.  בדומה ל
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פיוטי המתרחש במרחב לא מסוים.  מצד אחד יש בו רמזים לנופיה של –הוא מדור אישי 

על "( ומן הצד השני שירים כמו 75עמ' , שושנת רוחות) "על הגשר"ז, למשל, בשיר פרי

וויה הארצישראלית.  במדור ( המשקפים את הה74)עמ'  "ביקור"( או 71)עמ'  "החוף

עים להם נתן ביטוי ראשוני בשירי אל המקומות והאירו הדובר חוזר  "וצה אדומה"נהשני 

( ווינה של שנת 51עמ'  "פואמה באפור לבן"שט ), הרובע השישי בבודפ"עוף הנדודים"

פרחי שב "יומן לילי"שירי מתכתב עם , שם השיר 51עמ'  "ראשי פרקים ליומן") 7141

בגורל היהודי במאה העשרים ובשליחותו של המשורר דנים  "נוצה אדומה"שירי  .(אש

שנים "חיד שירים י מכיל מחזור "ארבע עיניים"לם שלאחר המלחמות. המדור השלישי בעו

האחרון ,  שכולו שירי אהבה אינטימיים המתרחשים במרחב הביתי. המדור הרביעי ו"עשר

אך רוב (  המתרחש בפריז, 13)עמ'  "אותו ערב במאביון"'שושנת רוחות' פותח בשיר 

עצמו( חוזרים אל המרחב הארצישראלי, אל מסעות  "מאביון"השירים שאחריו )וגם חלק מ

חלק ניכר  שאינה נזכרת בשירים בשמה אלא בתיאורים מאפיינים., תל אביבהפלמ"ח ואל 

 מן השירים המכונסים במדור זה מבטא חוויות שיבה מאוחרת של אדם אל מקומו.

   

, 116כאמור, המחקרים שהתייחסו לשיריו של גורי לא התייחסו כמעט לספר כאל שלם      

קות שמקיימים ביניהם ולא שאלו למשמעות החלוקה למדורים ולמשמעות הקשרים והזי

י המדורים השונים כמכלול תראה כ שושנת רוחותהמדורים והשירים השונים. קריאת 

בת שלושה שלבים: ראשיתה תיאור מצוקתו של הדובר מצוקה  "עלילה"מתגבשים למעין 

הספר. השלב שיש לה גורמים שונים ומנוגדים המפורטים בשני המדורים הראשונים של 

 תמתרחשה"בריחה" )לברוח ולהשתחרר ממועקתו הדובר של  נוסיוהשני הוא תיאור ני

השלב השלישי (, 99'  עמ( מסיים את המדור השניה "נגינת ביניים”היצירה בשיר  מרכזב

שיבה שמסתמנת בה בזהירות  ,א תיאור חזרתו של הדובר אל מקומווהאחרון הו

פשי המהלך הנאיר את י "שלבי העלילה". מעקב אחד ועקההמהאפשרות להיחלץ מן 

                                                           
ראובן שוהם את קורא  בין הנודרים ובין הנדרים( בספרו 711 - 715בפרק "גיבור נבוך ניצב בשושנת רוחות" )עמ' 116 

פרחי ל שירי מודל הנתון של הרומנס אותו החיל עלהתייחסות אך הוא עושה זאת תוך  כיצירה שלמה,  שושנת רוחות
 . שושנת רוחותשל המודל הרומנסי לעולם של אי ההתאמות  התאמות ובעיקר את ה והוא בוחן את, אש
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על יסודות שושנת רוחות ראה כיצד שמר גורי בי, ויצירהשעובר הדובר השירי לאורך ה

 הקבע של שירתו מכאן והניח את התשתית להתפתחותה המאוחרת מכאן. 

 

 בין "ככלות" ו"בטרם"  -  "אני והשקטהמדור הראשון: " .א

מתרחשים על רקע  אתר כולל שירי הגות אישיים ה "אני והשקט" הראשון המדור      

איננו מוגדר ומסוים. עם פרחי אש ב "שדרת היסמין"בדומה לומקום בעולם "פיוטי שהוא 

שונים  ספריםגי הדובר השירי בשירי שני המרחב, הפרוזודיה וייצוהזאת, אופן עיצוב 

נטוע בנוף הארצישראלי המורגש בו  פרחי אשהשיר הפותח את " טיול בלילה"לחלוטין. 

ים יו, קולותיו ומגעו. העיצוב המפורט, המוחשי והחושני של הנוף נמצא גם בשירעל מראות

דובר פרסונאלי  של השירים נכתבו מנקודת תצפיתהכתובים על רקע נופי אירופה. 

קונקרטי ושיקפו התרחשות או חוויה.  הפרוזודיה שלהם התבססה על בתים מרובי שורות 

י שהוא משקל השיר הוידויי.  לשונם וארוכי טורים בעיקר במשקל ההכסמטר הימב

העמוסה בפעלי תנועה, שמות תואר ומלים המבטאות רגש שיקפה הפעלות נפשית עזה 

מעוצב באיפוק ובצמצום, במבט  "אני והשקט"הדובר.  לעומת זאת, הנוף בשירי  של

 "על הגשר", "תמרים", "ברושים"ד, כפי שמעידים גם שמות השירים: המתמקד בפריט אח

. הדימויים בשירים חסכוניים ורחוקים מן הקונקרטי, שמות התואר ותארי "החוףעל "

ץ יָּרֹק ַגַעת" )-ֵכֶהה-הפועל מתמעטים: הברושים הם "ַמֲאמָּ (, ראש 71עמ'  "ברושים"לָּ

יו .../ ְכחֹק ַהגֹבַ  רֹות" )התמר ה"רֹוֵׁשם את ַמְסלּולָּ רּוַח וְַהַצּמָּ ( והנשרים 77עמ' " תמרים"ה וְהָּ

ַמיִם""נָּ    "אני והשקט"(.  רוב שירי 13עמ' " ה לנשריםפָּ נֻ חֲ ") ִעים ְלַאט, ׁשחֹוִרים, ַעל ֶפַצע ַהשָּ

כתובים אמנם בגוף ראשון יחיד, אך אין בהם אפילו שיר אהבה אחד, נוכחות הזולת ביחיד 

הבתים הקצרים נעדרות ממנו מילים המבטאות רגש. או בחבורה מצומצמת ביותר ו

תוך עצמם, הטון השקט והמאופק והפיגורטיביות האבסטרקטית והחסכונית והסגורים ב

 . 117יוצרים אווירה של ניכור וניתוק מן הממשי

                                                           
הראשון מתאר ביקור בבית ידיד ש"אור תמוז שפוך על  יחת נהר".יוצאי דופן מבחינה זו הם השירים "ביקור" ו"צל     117

נחלתו", האווירה בשיר חושנית כנענית והתיאור מטונימי בעיקרו. אך גם בשיר זה מופיעים יסודות סוריאליסטיים כפי 
המעצים . תיאור "/להבה אדומה –וכשיצא לקדם את פני / היה שערו אחוז / עד ערפו "שמראה הבית השני של השיר:  

הלבנים המתנופפים את דמות הידיד בכך שהוא מאזכר את דמותו של אבשלום  מכאן ומעורר חיוך בתיאור הסדינים ו
הוא שיר נוקטורני המתאר חבורה נועזת הנכונה להשליך נפשה מנגד, אך אופן עיצוב  על הגג מכאן.  "צליחת נהר"
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הדיון בספריו הראשונים של גורי הראה כי השיר הראשון בספר הוא מעין מפתח, כמו  

המציג  "טיול בלילה"את הטון של הספר כולו. כך בשיר  מפתח ביצירה מוזיקאלית הקובע

ל האיום הצעיר הארצישראלי הרגיש שחייו עומדים בצ פרחי אש, את הדובר גיבור 

מכוון תיאור הדובר המלקט כלולות שבפתח הקובץ  "ענת"המרחף עליהם תדיר. בשיר 

אנשי  את עצמותיה של ענת אל ילקוטו שהפך ל"קבר הזיכרון" אל השכחת קרבנם של

חותם  שיריבדומה לכך, .  משכו של הספרהפלמ"ח ולכאב על הפגיעה בהם שיעלו בה

השב מן הקרב נפתח בשני שירים המעמידים  המבקש לתאר את ההיאחזות בחיים של

  .את השיבה אל שגרת החיים בהקשר של עולם שסדריו קבועים וערכיו יציבים

 

מכניס את הקורא באחת להקשר שונה מכל  שושנת רוחותשיר הפתיחה של  "טעות"    

המוכר לקוראי שירת גורי בתקופתה הראשונה.  אין בו תיאור של מקום, לא דובר 

פרסונאלי וגם הגיון המעבר מבית לבית אינו ברור. מאפיינים אלו יוצרים את התחושה 

שהשיר מתקיים בחלל ריק, ומשרים על הקורא מועקה ומבוכה המשקפים את הכיוון או 

 המגמה שיתפתחו  במהלך הספר כולו:  

 

ן       בָּ ש ֵמַהֵּמַצח ַהלָּ  ַהְזבּוב ְמגֹרָּ

 וְֵאין נֵרֹות ִלְפנֵי ֶׁשיֲַעִריב ַהיֹום.       

 

ה       ה מֹוֶסֶרת ַלֲאחֹותָּ עָּ  ׁשָּ

 קֹולֹות ַהְּמַחִּקים קֹולֹות ֶׁשנְִׁשְמעּו ֶאְתמֹול.       

 

ן       בָּ ׁש ֵמַהֵּמַצח ַהלָּ  ַהְזבּוב ְמגֹרָּ

יֹון.        וְַהנֹוצָּה ִתְרַעד ְבבֹא ַהנִסָּ

 

ה        ַהַבְרֶזל ֹלא יְִׁשַתַכח ְבדּוִמיֹות ַהֲחֻלדָּ

רֹות.       ד ְלַהְׁשעָּ קֹום נְִכבָּ  וְעֹוד נֹוַתר מָּ

                                                           
ר שונה גם בפרוזודיה שלו: הוא כתוב ברצף אחד ללא החבורה והמשימה שלפניה אבסטרקטיים ולא מוגדרים.  השי

חלוקה לבית וכמעט ללא סימני פיסוק. הטורים ארוכים ופעלי התנועה מרובים. שירים מסוג זה מופיעים במקומות שונים 
 לאורך הספר והם יידונו בהמשך.
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ר,        ֵאין ַמְקִדיִמים ֶאת ַהְּמֻאחָּ

וְא ֶאת ַהחֹוְפִרים.        וְֵאין ׁשֹוְלִחים ַלשָּ

 

פּוי ֵמרֹאׁש.-ִסיַמן ֶהֵתר ַלֹּלא       צָּ

ֲעצּוִרים.       ִסיַמן ֶהֵתר ַלִחיּוִכים הָּ

 

לשירי גורי בשלושת ספריו הראשונים ניכרים כבר  וזודיים בין השיר "טעות"ההבדלים הפר

-ה אפילו שיר אחד הבנוי כולו על בתים דומן המבט החיצוני. בספרים הראשונים לא הי

טוריים גם בשירים שהיו בהם בתים לא סימטריים.  –טוריים ובכלל היו מעט  בתים דו 

הצורה השכיחה של הבית הייתה הבית המשושה בד"כ בהכסמטר ימבי, ובמקרים רבים 

טורי המופיע כבר בשיר  – . לעומת זאת, הבית הדו118היו גם טורים ובתים ארוכים יותר

כולם בבתים  בין אם בשירים הכתוביםשושנת רוחות, שכיח למדי בשירי  "טעות"הראשון 

במודל הקלאסי של    .בשירים המשלבים בתים דו טוריים ותלת טוריים כאלה ובין אם

טורי השורות חורזות זו בזו בשיר שלפנינו השורות אינן חורזות, אם כי הן  –הבית הדו 

טורי  –רות על תבנית של פנטאמטר ימבי עם חריגות מעטות.  מטבעו של הבית הדו שומ

שהוא יוצר מבנה סגור בתוך עצמו כמו במכתם, בתי השיר עומדים זה בצד זה ולא זה 

אחרי זה.  במקרים אחרים, מתקיים קשר בין הבתים שאינו בנוי על התפתחות בזמן ועל 

ותו באמצעות מעקב אחר תבניות לשון חוזרות, קשר סיבתי ברור, אלא הקורא צריך לגל

הקבלות או ניגודים המאפשרים בנייה הדרגתית של הסיטואציה השירית ופענוח 

 (.711עמ'  1111משמעותו. )זנדבק, 

 

ן" משרים מבוכה ותהיה: מהי      בָּ ש ֵמַהֵּמַצח ַהלָּ שם השיר ושורת הפתיחה "ַהְזבּוב ְמגֹרָּ

ח הלבן ושל מי היד המגרשת את הזבוב? מתי והיכן הטעות ומי הטועה? של מי המצ

מתרחשים הדברים? בנוסף, כל הפעלים בשיר כתובים בהווה וכל בית מציג לכאורה נושא 

חדש ללא התפתחות כרונולוגית סיבתית. מעקב אחר התבניות החוזרות וההקבלות בשיר 

                                                           
  וכאן אפשר לראות דוגמה לסימני טורי שכיח מאד בשירת עמיחי, בייחוד בספריו הראשונים  –לעומת זאת, הבית הדו  118

כפי שיראה המשכו של הדיון ההתכתבות עם שירת עמיחי  השפעתה של הפואטיקה החדשה של משוררי "דור המדינה".
 . שושנת רוחותנמצאת גם במקומות אחרים ב
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רת הפתיחה יראה כי הבתים הראשון, השלישי, החמישי והשישי קשורים זה לזה. שו

החוזרת גם בבית השלישי, והטורים "וְֵאין נֵרֹות ִלְפנֵי ֶׁשיֲַעִריב ַהיֹום" "וְַהנֹוצָּה ִתְרַעד  ְבבֹא 

יֹון" מתקשרים כולם לסיטואציה שאפשר להגדירה כעמידה למראשותיו של גוסס.   ַהנִסָּ

רועדת, בבית השלישי מסתבר כי הנוצה בעזרתה בודקים את נשמת אפו של הגוסס 

משמע עדיין יש בגוף חיים. לפיכך, באה המסקנה בבית החמישי כי אין להקדים את 

המאוחר ואין צורך לשלוח לשווא את החופרים. הבתים השני והרביעי אינם מתקשרים 

לסיטואציה המרכזית של העמידה למראשותיו של גוסס, ולכאורה גם אינם מתקשרים זה 

ה / קֹולֹות ַהְּמַחִּקים קֹולֹות ֶׁשנְִׁשְמעּו לזה. הבית השני פותח בטענה: "ׁשָּ  ה מֹוֶסֶרת ַלֲאחֹותָּ עָּ

חל פיחות בקולות המועברים. הבית  "טלפון שבור"ְתמֹול", במעבר משעה לשעה כמו באֶ 

ה" אולם בין הבתים מתקיימת  הרביעי מציג נושא חדש "ַהַבְרֶזל ֹלא יְִׁשַתַכח ְבדּוִמיֹות ַהֲחֻלדָּ

שניהם מתארים קשר בין העבר להווה שבו ההווה פחּות מן העבר, שכן הקול אנלוגיה, 

המקורי הומר בקול מחקה והברזל הפך לחלודה. עם זאת, מתקיים ביניהם גם ניגוד: בעוד 

ישתכח  לאהבית השני מדגיש את הפיחות שחל בהווה נטען בבית הרביעי כי "הברזל 

 בדומיית החלודה", משמע, העבר לא יישכח. 

 

הטעות בשיר יכולה להתפרש, אפוא,  בשני כיוונים: טעותם של מי שסוברים שיש עדיין     

לא ישתכח, או טעותם של הסבורים כי הגוף מת והעבר נשכח.  חיים בגוף המוטל ושהעבר

הבית האחרון בשיר מעלה שתי אפשרויות של פירוש. האחת אופטימית הקובעת כי נראה 

. האפשרות השנייה ואפשר להתיר את ה"חיוכים העצורים" כי יש עדיין "מקום להשערות"

באופן אירוני כחיוכים של שמחה לאיד, כאומרים  "חיוכים העצורים"היא לראות את ה

אמנם הנוצה עדיין רועדת אך בסופו של דבר החופרים ממתינים וזמנם יגיע.  כפי שיראה 

המשכו של הדיון המצב האמביוולנטי והקושי להכריע בין שתי האפשרויות המנוגדות, 

 הספר כולו.המוות המתקרב מכאן והסיכוי לתחיה וההתחדשות מכאן יתקיים לאורך 

 

טורי בן –השיר החותם את המדור והעניק לו את שמו,  גם הוא שיר דו  "אני והשקט"      

ששה בתים, אך הסיטואציה השירית וההתפתחות בו ברורים יותר.  הדובר הוא הדובר 

של  פרחי אשביוגראפי, ומופיעה בו התחבולה הרטורית המוכרת משירי  -הפרסונאלי
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ם לפיה השקט  מוצג בשיר כאדם שהדובר עדיין לא פגש בו. האנשת מושגים מופשטי

ארבעת הבתים הראשונים  של השיר מתארים את "מערכת היחסים" בין הדובר לשקט 

במעבר מן הכלל אל הפרט: השקט שייך לארץ ששמה אינו ידוע, קשור לעיר שהדובר לא 

במעבר מהחלק  ביקר בה ולבית  שלא נשען בחלונותיו. חכמת ההפכים של גורי ניכרת

 הראשון לחלק השני  בבתי הסיום של השיר:       

 נְִדֶמה ִלי, ִכי ַהֶשֶקט           

 הּוא ִכְכלֹות.           

 

 וֲַאנִי ְבֶטֶרם,            

ב.            עָּ  ְכמֹו רָּ

 

 בית"טקסטואלי עם שירו של שלונסקי -טרמקיימים קשר אינ" אני והשקט"בתי הסיום של 

 הנחתם בבית הבא:( 17, עמ' 7117שלונסקי, ) "הנתיבות

ע דֹוֵהר. ַפִסים גֹונְִחים ִמכֶֹבד.               וְַהּמסָּ

ר בֹוֶכה ֱבקֹול.-וְִכְמנֵַחׁש              טָּ  ָאסֹון קָּ

 ֵמֵעֶבר ַלַחלֹון ְלֵסרּוִגין רֹוֶמֶזת ְכתֶֹבת             

 ְבֶטֶרם             

 אֹו               

 ִכְכלֹות ַהכָּל.             

 

הרכבת או שהיא טרם הגיעה, בשירו של שלונסקי הדובר אינו יודע אם כבר החמיץ את 

משקף השיר אימה מפני אסון מתקרב. בין אם הרכבת תאחר  בכל אחת מן האפשרויות

(  לעומת זאת, בשירי 173 - 171 עמ'. )ערפלי, תשס"ה האסון יתרחש ובין אם תקדים

מעיד על  "ככלות"שהוא  "שקט"רי דומה שהפורענות כבר הייתה, והשל גו "אני והשקט"

ן" אפשר יִ דַ עֲ  ֹוי בתִ ׁשְ גַ א פָּ ֹל / ,טקֶ שֶ ל הַ י עַ תִ עְ מַ מה שהיה. משורות הפתיחה של השיר "ׁשָּ 

עָּ  ב", שהיא גם היה להסיק שהשקט הוא  דבר נכסף, אך שורת הסיום הקצרה " ְכמֹו רָּ

ו של השקט, הדימוי הברור היחיד בשיר הופכת את משמעותו. הרעב מועמד בשיר כהיפוכ

ואילו הרעב שהוא  ,ר במוותמתקש "ככלות"ככוח מניע שאינו מרפה. השקט שהוא 

 מסמל חיים.  "בטרם"
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הניגוד שבין "ככלות" ל"בטרם" שבשירי הפתיחה והסיום עובר לאורך המדור ובשירי       

הספר כולו, לעתים הוא מתקיים בגבולות השיר הבודד ולעתים הוא נמצא בניגוד שבין 

ה", אך גם כ"ֵצל  ה עֹולָּ שיר לשיר.  כך, למשל, מתוארים הברושים כ"ַצְליָּנֶיהָּ ֶׁשל ְתִפלָּ

ֲאהּוִבים ֶׁשנְִלְקחּו" )עמ'  ִרים ַרִבים71הָּ  (.  בשיר "על הגשר" רואה עצמו הדובר כמיותר "ְדבָּ

ֵטף .../ ִלְראֹות ֶאת  ר ְלָך ְלִהשָּ ה" אך מן הצד השני הוא אומר "ֻמתָּ ֶעֶרב. ַגם ַאתָּ ִרים הָּ ְמיֻתָּ

(. השיר "תמרים" מתאר מצוקה נואשת של מי שנאחז בעץ וגופו 75ְׁשַעת ַהֲחנִינֹות" )עמ' 

ריו מרחף באוויר וסופו שהוא נופל, בדומה לאיקרוס על גגות הבתים. אך השיר שבא אח

"על החוף" הוא היפוכו הגמור, הוא מתאר תמונה מפויסת של איש נרדם על החוף כשבנו 

בונה לצדו ארמון בחול ואח"כ הם שבים בנחת אל ביתם. אמנם השיר מסתיים בתיאור 

הבודד של האיש הנותר עם ערב על החוף אך אווירת הפיוס וההרמוניה בין האדם לעולם 

 "חנופה לנשרים". כך גם בשיר "תמרים"של השיר  ת לחלוטין לאימת הנפילהמנוגד

ִבים ְלִהְתרֹוֵמם" ַמיִם" אך הם "ׁשָּ ההמראה  ,המתאר את הנשרים ה"ְׁשחֹוִרים, ַעל ֶפַצע ַהשָּ

ם ם ִאִתי עֹודָּ ִרים" )עמ'  הנמשכת בשורת הסיום של השיר:  "וְׁשָּ ִפים ַהנְׁשָּ מסמלת  ( 13עָּ

 תה. את נוכחותו החיה של העבר במלוא עצמ

 

מעלים בדרכים " אני והשקט" " ושיר הסיום שלוטעותשיר הפתיחה של המדור "        

הספר הוא  "גיבור" שושנת רוחות.שאלות עמן מתמודד הדובר השירי לאורך השונות את 

הנשאר בחיים, המבקש להניח לעבר הטראומטי ולשוב ולהיאחז בחיים. השאלה 

ממנה ו ,ההתחדשות והשיבה לחיים אפשריותם היא הא שושנת רוחותשמעלה הראשונה 

נובעות השאלות מה משמעות העבר בהווה, ומהי  מחויבות הנשאר בחיים לעברו.  לאורך 

הרואי:  מלבד המלים חדש שלא ראינו כמותו בשירי העידן ה "מילון"יציג גורי  ספרה

 ",מצההח" ",ספק"גם מלים כמו שושנת רוחות שכבר נדונו נמצא ב "השערות", "טעות"

שושנת .  גרשון שקד העמיד את "צחוק"ו "חיוך", "אפשרות"אבל גם   "נדמה לי" ",אשליה"

(. אני מבקשת לטעון 15.77.7191על המתח שבין "רזיגנציה למאבק" )שקד,  רוחות

רקע "מראה שהמאבק, הנמצא בשושנת רוחות טענה חזקה יותר ולומר שקריאה זהירה ב

של הספר שהלך רוחו הגלוי נוגה ומיואש גובר בסופו של דבר על הוויתור, וכי  "האחורי

 לאורך היצירה מתפתח מהלך זהיר המוביל בסיומו להתחלה חדשה ולתחייה. 
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  שירת הנשאר בחיים. – "נוצה אדומההמדור השני: " .ב

 

מכונסים בעיקר שירים בהם חוזר גורי אל תקופת שליחותו  "נוצה אדומה"במדור השני      

, חוויות שכבר נתן להן י בבודפשט ואל וינה שאחרי המלחמהבאירופה אל הרובע השיש

. שירים שירי חותםב" האביב השחור" ובשיריפרחי אש ב עוף הנדודים"ביטוי בשירי 

של השב מן הקרב.  בטאים את עולמוומ ,אחרים במדור נוגעים בחוויות מלחמת השחרור

( הוא מעין אבוקציה, 11שיר הפתיחה של המדור ממנו לקוח שמו )עמ'  "מעשה ביונה"

ים" מִ חֲ רַ הָּ ד וְ סֶ חֶ יר הַ ת עִ ֹוגגַ ומתאר אקט מהופך של "הקדשת המשורר"  אשר בו יונה "מִ 

נחה על כתפו של הדובר.  בניגוד לאקט הקדשת ישעיהו לנביא בגחלת שנגעה בשפתיו, 

לישעיהו שנדון לשאת בשירו של גורי הדובר הוא  שנוגע בשפתיו בכנף היונה. בדומה 

נדון הדובר, שמגע שפתיו הופך את נוצת היונה לאדומה,  "קינים והגה והי"נבואה שכולה 

 ירועים שעיקרם אלימות ושפיכות דמים.  לכתוב שירה שמתמודדת עם א

 

וחלק  ,( הוא משיריו הידועים של גורי11עמ'  שושנת רוחות) "רושה"יהשיר השני        

בלום –בלתי נפרד מכל דיון על מוטיב העקדה בשירה העברית החדשה. רות קרטון

הצביעה על הדיאלוג הסמוי שהשיר מקיים עם שירו של אלתרמן על הילד אברם, שבו 

ה ַמֲאֶכֶלת". לטענתה,   מסרב הילד אברם לישון במיטה בה ראה את אמו "יְֵׁשנָּה ּוְבִלבָּ

שירים הופך את העקדה מודל למעבר ההיסטורי בין טקסטואלי בין ה-היחס האינטר

.  119( 74 – 1, עמ' 7111 – 7111)קרטון בלום,  השואה לתקומה ולמלחמות ישראל

                                                           
ברשימות ובראיונות שונים טוען גורי כי השימוש במוטיב העקדה כדי לתאר את המאבק על התקומה ואת המלחמות 119  

הנמשכות הוא שימוש מאוחר שהתפתח לאחר מלחמת ששת הימים. דור הבנים הלוחמים במלחמת ששת הימים 
". 7141–"אברהם שהיה יצחק ב  בני דורו של גורי -השתמש במוטיב העקדה תוך התכוונות  לדור האבות  שלו, שהם

היסטורי מעידה על הקרע בעם  –גורי מצביע על כך שהעתקת נושא העקדה מן ההקשר הדתי אל ההקשר הלאומי 
לנושא מרכזי של המחלוקת. לדברי גורי, התחושה שעלתה  , ועל הפיכת "טעם המערכה"שהתפתח בעקבות המלחמה
, והיא הוטלה עליהם לחמה שאינם יודעים את צדקתה והכרחיותהבמלפיה נפלו הלוחמים אחרי מלחמת ששת הימים 
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א  ַאיִל בָּ אולם, עיקר תשומת לבו של גורי בשיר כפי שמסתבר כבר משורת הפתיחה "הָּ

יא" אותה הוריש יצחק לצאצאיו היא הִ ה הַ עָּ ַאֲחרֹון" מופנית להצלה ולא לעקדה. ה"שָּ 

השעה הנוראה בה עמד אברהם מול כוחו הבלתי מובן והבלתי מוסבר של האל להחיות או 

ק -להמית. האמירה המטא ר, שירית בבית הרביעי "יְִצחָּ ֻספ  מ  ן./ הּוא ַחי כ  ְרבָּ ה קָּ ֹלא הֲֹעלָּ

ָאה ַבּטֹוב" )הדגשת המחקר( שיש בה הטלת ספק בתיאור חייו הטובים של  יִָּמים ַרִבים./רָּ

יצחק לאחר שניצל מן העקדה, מבטאת את התייחסות המשורר להיבט זה של סיפור 

ם" משתמע  ִדים / ּוַמֲאֶכֶלת ְבִלבָּ העקדה. אמנם מן החתימה הידועה של השיר "ֵהם נֹולָּ

שלעקדה יש מעמד של מיתוס המשקף את גורלם ההיסטורי של צאצאי יצחק, אך גורי 

שראה את אביו  ,תייחס בשירו לתקומה הלאומית  אלא מתאר את חוויית הילד יצחקאינו מ

 עומד נדהם לנוכח שרירות רצונו של האל.

 

יא החוויה ה פרחי אששל המחקר נטען כי החוויה העומדת  בלב  רביעיבפרק ה     

ה אֹור יֹום! : "ִכי ִמי יְִראֶ להיתפ", כפי שתוארה בשיר "גבול החיים"הקיומית של העמידה על 

היא חווייתם של ניצולי  שושנת רוחותּוִמי נַָּפל וֵָּמת?". נקודת המוצא החווייתית של 

המלחמות בין אם הם ניצולי השואה ובין אם הם לוחמי מלחמת השחרור, המודעים לאופן 

הראשון מי שעמד על  "ניצול"תם בחיים.  במובן זה, יצחק הוא ההשרירותי של הישארו

 "וצה אדומהנ"ניכר מן השירים המכונסים במדור "גבול החיים" וניצל באופן שרירותי. חלק 

שירים המתארים את גורל הנשארים בחיים, אותם אנשים החיים "בטעות" / ... של הוא 

ם" ) אּו אֹותָּ ה שנשים (,  או כמו קוטי שניצלה בנס בשע31עמ'  "שכנים טובים"ִמְפנֵי ֶׁשֹלא רָּ

ִגים" (. השאלה 31 עמ'" קוטי הקטנה") אחרות יפות כמוה "נָּחֹות כֵָּעת ִמַתַחת ַלְׁשלָּ

, היא השאלה המוסרית של זכותם של הנשארים "נוצה אדומה"העומדת במרכז המדור 

 החיים שניצלו במקרה. ם או טעמם שלבחיים לחייהם ומה משמעות

 

                                                           
הכירו בהכרחיותו של ללוחמים במלחמת השחרור. לדברי גורי, בני דורו  גזרה פוליטית או גזרת אבות הייתה זרה כ

 עם השירה אומי ובחרו מרצונם להצטרף אליו , ולא ראו עצמם כמוקרבים או נעקדים )"מרחב ההתראה"המאבק הל
 (. 31' מחלק ב' ען והזמ
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עמ'  "וולא ספדו ל"בשיר השלישי במדור * ) לוא עצמתהחוויית הנשאר בחיים מוצגת במ  

בטורים ארוכים ובריבוי פעלי תנועה היוצרים תחושה , (. השיר כתוב בגוף שלישי יחיד11

מחזיק השיר עשרים טורים והוא  שושנת רוחותשל בהילות.  במהדורה הראשונה של 

חילק גורי את השיר לשלושה  השיריםאך במהדורת  ,ברצף אחד ללא חלוקה לבתיםכתוב 

בתים שונים והשמיט ממנו את השורות העשירית והאחת עשרה שבנוסח המקורי. 

החלוקה לשלושה חלקים משקפת את העיקרון המארגן של השיר שיש בו תיאור מצב, 

. (1 – 7) הסבר ואחריו המלצה ומסקנה. החלק הראשון של השיר מחזיק שבע שורות

אורגנות בתבנית הליטוטס, והן מנוסחות בביטויים הלקוחים ארבע השורות הראשונות מ

" הנישא , אך מבחינת תוכנן הן   מעין "לא הספד"םאל מלא רחמי"ו "קדיש יתום"ת ומתפיל

של השיר הוא מי שאינו זכאי להספד ראשית משום  "גיבורו"על אדם שאינו ראוי לו.  

ַכן ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים  ֹלאוְַהַּמזָּל' ו" שאינו מת, ושנית מפני שהוא חי רק בזכות "ַהנִִסים ׁשָּ

ּוְטהֹוִרים". כיוון שאין לו סופד ומליץ הוא  נקרא להלל את עצמו, אך מתוך הדברים שהוא 

נקרא לשבח ניכר שאינו ראוי לשבח מפני שחייו הם גנבה בידו, הוא לקחם כשלל והוא 

יים נרדפים לתיאור האופן הלא הולך כשהגזלה המאוגרפת בידו. השיר מציג שלושה ביטו

:  "ִכי ֵאינֶנּו "גזלה"ה הגון בו זכה האיש בחייו, ומכאן המסקנה היא כי עליו להסתיר את

יו". ִעים וְֹלא ְלֲאֵחרָּ אּוי / וְלֹו נֹוֲעדּו ַהְפצָּ  ַזַכאי וְֵאינֹו רָּ

  

בחיים ( מסביר כי הסיבה היחידה להישארותו 73 - 1 החלק השני של השיר )שורות     

עּות ֶׁשיֵׁש לָּה  היא השרירותיות  של המוות, הממית את הרבים לא כחטאם אלא "ְכמו טָּ

ה". שורות אל רָּ , אלא שהפעם עושה "טעות"ו מתקשרות אל תמונת הפתיחה בשיר ַכפָּ

ר ִלְמַרֲאׁשֹוֵתיֶהם רֹוֲעִדים כֵָּעת ַהנֵרֹות" לבין הנשאר  ֶֹ הדובר הבחנה ברורה בין המתים "ֲאש

ה", משמע הוא נשפט תדיר אל מול המתים ב ֳהרָּ חיים שדמותו "נְִׁשֶקֶפת ִבְׁשלּוִלית ֵמיֵמי ַהּטָּ

כתוב סדרה של ( 11 – 74)שורות וחי בתחושת אשם מתמדת. חלקו האחרון של השיר 

לדין בוחר הדובר לשחררו, ופוקד  "גנב"גיבור השיר.  במקום להעמיד את ה "הוראות" אל

ְרחֹוִקים " ומתיר לו לגמוע אויר ללא מחיר ולמנות אעליו לרוץ "ַהְרחֵ  ת ק ֵמַהְקרֹוִבים ּוֵמהָּ

הגזלה והגנבה הן אוצר השנים שנותרו, שגיבור השיר "אוצר שנותיו" כגנב את אוצרו. 

ה ַהֲחזִָּקים", על אף שבסופו של חשבון ירגישו בו.    נקרא להגן עליהן מפני "ַכְלֵבי ַהְסִביבָּ
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בין רגש האשמה של הנשארים בחיים לבין תשוקת החיים הדוחקת הקונפליקט ש     

גם נושאו של השיר הרביעי במדור  בניצולים להמשיך ולחיות את חייהם הגנובים הוא

( המתייחס אף הוא להוויית השארים בחיים ה"ַמְמִׁשיִכים ִלְחיֹות 31)עמ'  "שכנים טובים"

ם" ו אּו אֹותָּ עּות", וחיים מפני ש"ֹלא רָּ להפתעתם הם גם אינם מוצאים את שמם ְבטָּ

ברשימות הנעדרים.  השיר אינו ממקם את "השכנים הטובים" במקום ובזמן ממשיים, אלא 

מציג הוויית קיום של בדידות גדולה ושל חיים מפוצלים בין הנראה לעין למהותם 

 האמתית. 

 

עוסקים בהיבטים " שכנים טובים"( ו"ולא ספדו לו", *)"ירושה"לסיכום,  השירים           

, "ירושה"היסטורי ב –בט של המיתוס הלאומי שונים של הוויית הנשארים בחיים. ההי

וההיבט של אופן הקיום החברתי של הניצולים  "לא ספדו לו"חווייתי ב –ההיבט האישי 

. אופן עיצוב החוויה הוא אוניברסאלי במובן זה שאינו מבחין בין "שכנים טובים"ב

עבר ההיסטורי של העם היהודי, פליטי השואה או לוחמי מלחמת הנשארים בחיים ב

השחרור. הצבתם של שלושה שירים אלה כחטיבה אחת המבטאת חוויה משותפת  היא 

פתיחה לעיקרו של המדור,  שהוא קבוצת השירים שנכתבו על רקע שליחותו של גורי 

)עמ'  "לבסוף": הקבוצה כוללת את השירים הבאים לאירופה והמפגש עם ניצולי השואה.

ראשי "( ו51)עמ' " פואמה באפור לבן"( 41)עמ'  "פורטרט"(, 31)עמ'  "קוטי הקטנה"(, 37

אינם מופיעים ברצף אחד אלא בקבוצה זו (.  השירים הכלולים 51)עמ'  "פרקים ליומן

זוטריים בניסוחם. שאלת מקומם של יאו אישיים מאדאחרים, משולבים ביניהם שירים 

שושנת ב המפוצל "אני"תידון בהמשך בתת הפרק המתייחס ל מעותםשירים אלה ומש

 .רוחות

 

פתיחה, אמצע וסוף.  שיש לה "עלילה"עת שירי השואה במדור מעמיד מעין סדר הופ      

ם, ְלאֶֹרְך  :מציג את הרקע למפגשראשון בקבוצת השירים ( ה37)עמ'  "לבסוף"השיר  "ׁשָּ

ה." ואת הדובר: "וְַגם ֲאנִי  נָּה, /ַביַנּוַאר ַההּוא, / ַעל ַהיֶַבֶׁשת ַהְמֻאֶבנֶת וְַהְּקרּוׁשָּ ְרִציֵפי ַהַהְמתָּ

ה'.  השיר משרטט  עֹוְברֹות ִביֻרשָּ ׁשֹות /הָּ ם / נֹוֵׁשא ִמְכנַָּסיִים ּוְמִעיל ְכמֹו ְזֻכיֹות ְמֻקדָּ יִיִתי ׁשָּ הָּ
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ות פרטים מטונימיים מעטים את הוויית פליטי המלחמה הממתינים ברציפי הרכבת באמצע

ובתחנות המעבר ועומדים בתורי חלוקת המזון. בבתים קצרים ובלשון חסכונית ומאופקת 

מעמיד גורי הוויה של חברה שהתפרקה מכל נכסיה.  חווית האבדן מומחשת בשורות 

ם ֵהם וְַחיֵיֶהם"  הפתיחה של השיר : "ֲאנִָּׁשים מֹוְסִרים / ֶהם. / וְנְִׁשָאִרים ׁשָּ ֶאת כָּל ֲאֶׁשר לָּ

המציגות אופן קיום שיש בו ניתוק גמור בין הגוף לנפש. עולם שבו תכלית החיים 

ה", במאבק קיומי  מצטמצמת לדאגה לצרכים הבסיסיים כמו "ְמַרק ְׁשעּוִעית וְֶלֶחם וְִאשָּ

עֹות וְכָּל ַהְשָאר" מנותק מרגש או ערך.  שורת הסיום של השיר  ִרים ּוְגבָּ "ִאיׁש ֹלא ִהְבִטיַח הָּ

ת לדבר.  השיר המסיים את מתארת הוויה מרה ומפוכחת של אנשים ממתינים מבלי לצפו

דיון מפורט בשיר בהמשך(, הפותח במלים   51-51)עמ'  "ראשי פרקים ליומן"החטיבה 

ה ִמֵלילֹות ְׁשנַת ֶאֶלף ְתַׁשע ֵמאֹות ַארְ  יְלָּ ִעים וְֶׁשַבע. / ֶאַחד ִמֵלילֹות יַנּוַאר" חוזר אל אותו "לָּ בָּ

"ינואר ההוא" שנזכר בשיר "לבסוף". גם שיר זה בנוי כולו ממטונימיות המתארות פרטי 

מציאות של וינה שלאחר המלחמה. השלג המכסה את העיר כאילו מקפיא את תמונת 

 משמעויותיו. הלילה ההוא ומשמרה בזיכרונו של הדובר מבלי לפרש את 

 

, "קוטי הקטנה"שה מחזורי שירים קצרים במרכז חטיבת שירי השואה נמצאים שלו      

וצת הנשארים , שכל אחד מהם מוקדש לדמות אחרת מקב"פואמה באפור לבן"ו "פורטרט"

חזיק ששה שירים קצרים ( מ31- 31)עמ'  "קוטי הקטנה"בחיים. השיר הראשון 

הפליטה, שדמותה מבוססת על נערה ממשית אותה פגש גורי  –קוטי הנערה המוקדשים ל

בין בוגרי תנועות הנוער הניצולים אותם הדריך בעת שליחותו בהונגריה.  שתי שורות 

ד, ְלאֹור נּורֹות, ִבְרחֹובֹות  הפתיחה של השיר הראשון מציגות את הסיטואציה שלו:  "יֹום ֶאחָּ

ה ִלי קֹוטִ  ת". הסיטואציה נֹוּוׁשּמְ י ַהְּקַטנָּה ְפַרִּטים ַעל ַהִּמיתֹות הַ ֶדֶצְמֶבר ֲאפִֹרים / ִסְפרָּ

פותחת בתיאור זמן העדות ומקומה, אבל מציגה המתוארת כאן היא סיטואציה של עדות ה

את תכניה אך ברמז: קוטי מספרת על "המיתות המשונות". הדובר ההמום מאזין לסיפורה 

ִחיר ַעל ְׁשֵמי ַהַּמעֲ של קוטי ה"ּמַ  ְֹ ִגים" ולנס הישארותה בחיים וחש ש ב, / ֵמַעל ִלְרחֹובֹות ְׁשלָּ רָּ

ה ַהיֹוֵרד". משמע, סיפורה של קוטי הוא  ף /  ִאם יֲַעֶלה ַהבֶֹקר ַעל ַהַליְלָּ כי "יְִהיֶה ֶזה נֵס נֹוסָּ

סיפור מערער סדרי עולם ולכן סדר הבריאה המובן מאליו שבו הבוקר בא אחרי הלילה 
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ה אינו מובן עוד, טע ְלתָּ נה דומה מופיעה גם בשיר האחרון במחזור  שבו "ַאַחר ְסֵפקֹות עָּ

ִבים ִלזְרֹם" )שיר  ַהֶשֶמש"  (.31, עמ' 9והנהרות "ׁשָּ

 

השיר השני במחזור מתאר את הוויית הניצולים כפי שהיא נגלית לעיני הדובר       

נִים לָּ  ִרים ְמֻסּמָּ מּות / ְבֵחיק נִָּׁשים ֶׁשֹּלא ֻסְּמנּו ִלְחיֹות". הארצישראלי: "ְכמֹו ֵסרּוב ׁשֹוְכִבים ְגבָּ

צד אחד כאקט של מרד מצד ההיאחזות של הגברים והנשים במין נתפסת בשיר מ

. מצד שני,  תיאור הגברים השוכבים בחיק ובכל זאת הם חיים "סומנו למות"האנשים ש

ה וְלְ  ׁשֹות /ְלֹלא ְסִליחָּ ִחים" הוא דוגמה נוספת לאופן נשים שהן "ֹלא נְׁשּואֹות וְֹלא ְמֻקדָּ ֹלא ְפרָּ

קיום מנותק ממוסכמות תרבותיות  של קשרים בין גברים ונשים ומנותק מרגשות או 

ערכים.  הדובר הנחרד למראה ההוויה  הנואשת שסביבו, רואה בעיני רוחו טקס כלולות 

נָּה /ְזרּוַעת קֹונְפֶ  ה ּוְלבָּ ִטי ְמֻלּוָּה ְבַמְרׁש מסורתי בו יוליכו לחופה את קוטי הקטנה "יָּפָּ

ַהֲחֻתנָּה".  התיאור הדמיוני של  טקס כלולות הערוך על כל פרטיו ודקדוקיו הוא בקשה על 

זכותה של קוטי  להיחלץ מהוויית המוות בחיים בה היא נמצאת  ולהשיבה אל עולם של 

 תרבות וסדר חברתי.  משאלה המומחשת בשיר הרביעי במחזור באמצעות הניגוד בין שני

ֵזרים: הזר האחד הוא זר הפרחים הלבן הנישא לאט על המים שהדובר רואה ב"רנטגן 

חלומו", שהוא בדומה לזרה של אופליה זר המסמל מוות, הזר השני הוא זר של "ורדים 

פקוחים למחצה. אדומים" זר החיים שיוגש לקוטי ביום כלולותיה)ויסברוד, תשנ"ז  עמ' 

794.) 

מדומה השיבה לחיים ולהוויה המהוגנת לאישה מכובדת הנעצרת אבל בשיר השישי      

להתאפר ולתקן צעיף אחר שובה מליל זנונים, דימוי השולל את אפשרות השבת הסדר 

החברתי.  ספק זה מונח בתשתית המחזור כולו הבנוי על ניגודים ומעברים משלג לשמש 

בונות תמונת עולם שבו  יםמחושך לזריחה מחורף לאביב ולקיץ. התבניות המנוגדות בשיר

מתקיימת האמונה בכוחם של הניצולים ובזכותם לשוב לחיים בעת ובעונה אחת עם הטלת 

ספק באפשרות להשתחרר מנטל העבר ולשוב אל הווית עולם כמנהגו. ספק העולה 

ים / במלוא עצמתו בבית הרביעי של השיר בדימוי המצמרר: "ִהנֵה נֹוְפִלים ִגְׁשֵמי ַהַּקיִץ ַהיָּפִ 

א". עם זאת, המלים החותמות את המחזור "סרווס, קוטי, ישמרך השם!"  ְכמֹו ִליזֹול נְִפלָּ
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שהם זרים זה לזה וזרים ללשונו  "ו''ישמרך השם 120"סרווס"המצרפות את שני הביטויים 

של גורי הצבר חניך התרבות העברית החילונית מסיימות בנימה של תקווה, ומבטאות את 

 מחויבותו לעולמה של קוטי ולרלבנטיות שלה לעולמו.הבנתו של הדובר ל

 

מעלה דיוקן של אדם מזדקן שאינו מזוהה ( 49-41)עמ'  "פורטרט"השני מחזור השירים  

קובעת נקודת תצפית של דובר  "פורטרט"שייך למקום מוגדר. הגדרת השיר כ בשם ואינו

ֶאת ִקיֹומֹו / ֵמַהֵּמָאה  מתבונן, הבוחן את עצמו לנוכח מושא התבוננותו. האיש ש"גַָּרר

ה" )שיר ה'(, הוא איש -ַהְתַׁשע ֶעְשֶרה" )שיר ג'( וחי בדירה שהיא "ַׁשְגִרירּות ֶׁשל יֶַבֶׁשת ֲאבּודָּ

ה ֶׁשִּמתֹוכָּה נֹוַלד" )שיר  מָּ ֲאדָּ שנעתק ממקומו ושהאדמה עליה הוא עתיד להישאר אינה "הָּ

ה" ד'(.  הוא השתתף במלה"ע הראשונה אך "ֹלא נָּטַ  ם/ וְַרק נְַפׁשֹו נְִּטלָּ ל נְָּפׁשֹו ֶׁשל ׁשּום ָאדָּ

)שיר ו'(. בני משפחתו אבדו במלחמות, פניהם נקברו ב"תכריכי מעטפות" )שיר ג'( והוא 

לֹו" )שיר ז'(.  הדובר מתבונן באיש העובר  נותר עם זיכרונות "ְכֵבִדים ֵמָאה מֹונִים ִמִּמְׁשקָּ

עֹוְבִרים וְַהשָּ  יו "ְכֵצל ֵבין הָּ ָֹּׁש ֵאלָּ ה / ֲאנִי נִג יו זָּרֹות ִלי. ְכִחידָּ ִבים" )שיר ז'( ממרחק "ַאֲהבֹותָּ

יו ִבְמִעילֹו" )שיר ה'(, אך גם מתוך רגישות רבה להוויה  ר / ֶׁשֵריחֹותָּ בָּ ִרים, פֹוֵגׁש ֶאת ֶהעָּ ֵמֲעבָּ

 והעבר ממנו נעקר חי בו.  ,הנפשית הקשה של העולה/הפליט שהוא כמת במקומו החדש

 

מפני  "נוצה אדומה"משירי שואת יהודי אירופה שבמדור במובן מסוים השיר חורג           

שהוא מתייחס לתקופה שקדמה לשואה. מאפיינים שונים של הדמות המתוארת מתאימים 

העליות הרביעית והחמישית נציגי לאנשי העלייה השלישית, כהוריו של גורי או לעולי 

 "7135תל אביב "חובות תל אביב של ילדותו, אותה רשמלאו את  "עולם של אתמול"ה

הוא יכול להתאים גם לפליטי מלה"ע השנייה כל אלה  שהעלתה לאה גולדברג בשירה.

רֹות נְָּטלּו  ם /ַהנְהָּ ֶלֶכת ְבַעְצמָּ ְדלּו ַרִבים לָּ ַאֲחרֹון" בה "חָּ שחייהם התרחשו "ְבֶרַבע ַהֵּמָאה הָּ

ם".)שיר ד'( הצבתו של  ם ִעּמָּ השיר בלב המדור היא משמעותית משום שהוא יוצר אֹותָּ

 "כאן"תקופה שאחרי מלה"ע השנייה ובין הרצף בין התקופה שבין שתי מלחמות העולם  ל

                                                           
בן ( מאת דן 7111)כרך ב'  מניוקי  לעברית מדוברת-במילון אחול"סרווס'"היא ברכת שלום שגורה בהונגרית.  120  

.  במובן זה, משמעות המלים 111 וס" כ'נאמר כברכה להרמת כוסית' עמ'סרבץ ונתיבה בן יהודה מפורשת המילה "אמו
 של גורי 'לחייך קוטי''.  
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, שמבחינת הגורל היהודי במאה העשרים הם חלקים שונים מסיפור אחד.  הדובר "שם"ל

ל האיש הזר לו בשירו של גורי שהוא כמפענח  המנסה להבין קטעים מספורו' )שיר א'( ש

ַאֲחרֹונִים")שיר ו יו הָּ קָּ (, מבין במהלך השיר את ההפסד הנובע מכך שאליו הגיעו רק "ֲחלָּ

ד /הַ "ומכך שעם מותו של האיש יאבד  בּועֹון ֶאחָּ ד ְלׁשָּ נּוי ֶאחָּ ֲאוִיר-ִּמְתַקֵבל ְבֶדֶרְךמָּ )שיר  "הָּ

ה שמעבר לים.  החדשה לשורשיז'( כסמל נוסף לנתק התרבותי בין ההוויה הישראלית 

נכתב במהלך שנות החמישים עוד לפני משפט אייכמן אבל גורי מציג בו  "פורטרט"השיר 

התייחסות לגולה ולגורל היהודי בדרך שונה מאד מזו  שמייחסים בדרך כלל ליוצרים 

   121הצברים בני דור בארץ, שחונכו על שלילת הגולה.

  

מבוסס על חוויותיו הממשיות של גורי מזמן שליחותו  "פואמה באפור ולבן"השיר      

י שנספה במלחמה. באירופה כשהתגורר בבודפשט בבית אלמנה שבעלה היה סופר יהוד

ואת דמות בעלת הבית תיאר ברשימה  "הנה מוטלות גופותינו"בבית זה כתב את 

יכון (. היצירה בנויה כטריפט99- 93' עמא'  השירה והזמן עם)" ביוגרפיה של שיר"

חווייתיים באופיים -( הם עלילתיים9- 5( והשלישי )שירים 7-3שחלקיו הראשון )שירים 

( הוא הגותי 4ומתארים אירועים דמויי מציאות מן העבר, ואילו החלק השני )שיר 

וסוריאליסטי באופיו ומתרחש בהווה.  חלקו הראשון של המחזור מתמקד בחוויותיו של 

י  שהגיע לראשונה בחייו אל הכרך האירופאי הגדול. הדובר, שהוא הצעיר הארצישראל

השירים מתארים את הזיותיו הארוטיות לנוכח האישה בחלון המואר שממול ה"פושטת 

 שמלתה ושוכבת לבדה".  

 

( מתמקד ביחסיה של האישה האלמנה עם 9ו  5חלקה השלישי של הפואמה )חטיבות      

ל אלא מתאר בגוף שלישי את שרואות בעלה המת, הדובר אינו מופיע בו כמשתתף פעי

עיניו. הדרמה המתחוללת בנפש האישה מומחשת בשיר בשלושה תיאורים קצרים של 

בגדיה המשתנים, משמלת האלמנות השחורה לזכר הבעל המת אל החלוק הפרחוני של 

                                                           
טוען גורי כי גם אם נראה היה שחינוכו העברי ישראלי היה מבוסס על שלילת העבר היהודי בגולה וגם בני דורי"  םעבמסה "121

כאשר רצו בני הארץ להתרחק מהוויית הגלות  הרי גם זמן הגולה היה חלק מזהותם וחינוכם:  "לא הניחו לנו להיות מקומיים 
  (.737' מ, כרך א' עעם השירה והזמן  בלבד. סיפורים ואותות השיבונו לשם מאז ילדותנו"
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השכחה וההתמסרות למאהבים האחרים. בבית האחרון של הפואמה האלמנה שאינה 

ה" )חטיבה  יכולה להשתחרר מזכר ה. ׁשֹוֶכֶבת ְלַבדָּ תָּ עמ'  9בעלה המת,  "פֹוֶׁשֶטת ִשְמלָּ

( אך בעוד האישה 57(. כאמור, שורה זו הופיעה גם בחלקו הראשון של השיר )עמ' 55

הופכת  לסמל של בדידות וזיכרון. היא  9מסמלת פיתוי הרי בשיר  1המתפשטת  בשיר 

שותף לגורלה של -נוספת המופיעה ביצירה היא של שוער הבית אף הוא מעין עד "דמות"

האישה. בחלקה הראשון של הפואמה השומר לוקח חלק בעלילת הפיתוי )המומחש 

ֹ "המסיימת את החטיבה השלישית שיר השירים באלוזיה ל ( "קת כפות מנעול ומֹר עובריר

כ"סֹוֵבב  סיום מתואר השומרומסייע למאהבים להיכנס לחדרה של האישה. בשיר ה

ִעּוֵ  כמי שמתכחש לדברים הנעשים כאינו מבין את , ר" כלומרְבֶמְרַחֵּקי ַאְׁשמֶֹרת ַהֵחֵרש וְהָּ

 משמעותם. 

 

 שבה מתבונן הבעל המת ברעייתו החיה  מקבילה 9-ו  5הסיטואציה השירית בשירים      

.  גורי כבר שמחת ענייםשב "הזר מקנא לחן רעייתו"בהיבטים מסוימים לסיטואציה של  

ב אל רעייתו החיה במחזור השירים השתמש במוטיב האלתרמני של האוהב המת הש

שנכתב על רקע מלחמת ( 795-797 עמ')כלולות, עד עלות השחר " אדמה ריחות"

השחרור. שם תוארה שיבת המת אל ביתו עם בוא האביב כחלק ממחזור עונות השנה: 

דֹות / ֲאנִ  רֹות / דֹוֵהר ִעם "ֵמֵעֶבר ַהׁשָּ ב, ַהִביִטי  ּוְרִאי! /  נְִדֶמה ִלי ִכי ָאִביב /צֹוֵלַח נְהָּ י חֹוֵזר וְׁשָּ

יו" ׁשָּ רָּ הועתקה סיטואציית המת השב אל רעייתו מן המרחב  "ור לבןפואמה באפ". ב 122פָּ

הארצישראלי אל אירופה שלאחר המלחמה.  הדמויות הסמליות של הלוחם המת ואהובתו 

ויות המבוססות על דמויות ממשיות. נקודת התצפית השתנתה, הדובר בשיר הומרו בדמ

 אינו המת השב אל ביתו אלא דייר המשנה המדווח בזהירות רק על מה שרואות עיניו. 

הוא  "פואמה באפור לבן"לבין  "הזר המקנא לחן רעייתו"ההבדל המשמעותי ביותר שבין 

ֵעינַיִם ַהְמַצֵעק ִאְׁשִתי באופן עיצוב הבעל המת.  בשירו של אלתרמן קנ אתו של "ִאיׁש הָּ

ִאְׁשִתי" מלווה את האישה בכל מקום בו דורכת רגלה.  גם גורי מעצב את הבעל המת 

                                                           
אליה החזיר שירים  השירים וגם לא באסופת( 0992פרחי אש )לא נכלל במהדורה השנייה של  "ריחות אדמה"השיר  122 

. נראה שגורי המאוחר לא יכול היה לקבל את האנלוגיה המופרכת שבין 7191רבים מספריו הראשונים שלא נכללו במהדורת 
 חיי האדם ומותו לבין מעגל הקמילה והפריחה של הטבע ואת נחמת השווא המשתמעת ממנה.
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יו ֲעַדיִן ְמַפְרֵפר ִספּור  פָּ יּו ֵעינַיִם ֲעצּובֹות"  ו"ֵמַאֲחֵרי ִמְׁשקָּ ַחיָּיו  –באמצעות עיניו "וְלֹו הָּ

וא אינו הולך אחרי רעייתו אלא "צֹוֶפה ֵמַהְתמּונָּה", והוא אינו צועק (. אך ה5ַהֲחִריִׁשי" )שיר 

ל ֵאינֹו אֹוֵמר".  אלא שותק "רֹוֶצה לֹוַמר הדברים שאינם נאמרים יכולים להתפרש ְדַבר, ֲאבָּ

דברי חמלה לאישה הבודדה.  אם נזכור את הבוגדת או לשני כיוונים דברי נזיפה לאישה 

( 37דבריו של ערפלי כי "אין למת קיום אלא בעולמו של החי", )ערפלי, תשמ"ג עמ' 

יתפרשו  הדברים כביטוי למאבק הפנימי המתחולל בנפש האישה אלמנה המבקשת לשוב 

 לחיים, ועם זאת, אינה יכולה להשתחרר מזכר בעלה שנרצח. 

 

החותם את הפואמה יוצא מן הבית אל החוץ ומתאר את העיר לאחר  9שיר         

המלחמה, שבה החרב היחידה המונפת היא חרבו של פרש האבן המכוונת אל העננים. 

עם זאת, המציאות שלאחר המלחמה מעיקה. זו הוויה שבה המתים אך גם החיים אינם 

יאורים המזכירים אותה הוויה מהללים את האל ופעמוני הכנסיות מכים רק מתוך הרגל, ת

. בשיר החמישי של "קוטי הקטנה"ו "לבסוף"ערך או רגש שהועלתה כבר בשירים  נטולת

תואר הבעל המת במאפיינים הממשיים של דמותו הביוגרפית אך  "פואמה באפור לבן"

רֹוֶצה ְזַמן  : "ַהיְהּוִדי צֹוֶפה ֵמַהְתמּונָּה,/"יהודי"סיום של היצירה הוא מאופיין רק כבשורות ה

ל ֵאינֹו אֹוֵמר" שורות אלה מעבירות את מערכת היחסים שבין בעל  ה, ֲאבָּ ַרב לֹוַמר ְדַבר מָּ

המת לרעייתו החיה להקשר אחר, אל השקט שלאחר המלחמה המכסה על דמם של 

 היהודים שנרצחו. 

 

 ( הכתוב4הנוכחות האילמת של העבר היא נושא החלק האמצעי של היצירה )שיר      

מנקודת התצפית של ההווה, ומעמיד את הזיכרונות מבודפשט בהקשר היסטורי רעיוני 

ִגים ֵבית ַעְלִמינִית. / ֹלא -רחב יותר.  בשורות הפתיחה של השיר: "ַפַּטמֹוְרגָּנֹות ֶׁשל ַׁשְלוַת ְׁשלָּ

ַרע. ֹלא ִאיַרא ַרע""  ממחיש דימוי השלווה לפטמורגנה את העובדה שאין אפשרות 

מן העבר, וכי כל ניסיון להתחמק ממנו אינו אלא אשליה.  הטענה מתחזקת בטור  להתעלם

השני בו מרמזת האלוזיה המקראית  )"גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע" )תהילים 

( אל גיא הצלמוות של אירופה הטמון מתחת לשלגים.  אותה "פטמורגנה של שלווה",  4,כג'

עּות מָּ  ה". הטעות היא באמונה כי אפשר לקנות בשוק השחור גורמת לדובר "ִלְהיֹות טָּ רָּ
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ר",  משמע אפשר להניח לעבר ולפנות אל החיים החדשים. אלא ר ַאַחר ֶאְפׁשָּ שמהר  "ֶאְפׁשָּ

, וכי אין ביכולתו להשתחרר:  "ְזַמן ַרב ֲאנִי "בֹוֶדה ֶאת ֱהיֹותֹו"מאד מבין הדובר כי הוא רק 

ַאֲחרֹון ִבִסכּויִם". הדובר מתאר עצמו  הֹוֵלְך ְביַנּוַאר ַהֶזה, /.... ֶפל/ הָּ עֹוֵבר ִלְהיֹות קֹולֹות וֲַערָּ

או  "לילה וערפל" בצירופים המרמזים לביטויים מוכרים מהטרמינולוגיה של השואה כמו

.  אופן תיאור זה, הבנוי מביטויים סוריאליסטיים המתארים חי שהוא "אחרון הצדיקים"

 ות הגדולה של הדובר עם הוויית הניצולים.למעשה מת מבטאים את ההזדה

 

הבית השלישי של השיר מצביע במרומז על הלקח ההיסטורי של השמדת היהודים         

ה"  שהיו עדות לכיליונם ָאּוָּצַ י הַ רֵ פֳ "שלא נמלא".  מסיבה זו, "צִ שגוויותיהם נישאו אל הים 

 ֹ בשירת גורי במקומות שונים כביטוי מופיעה " ברזל"פק ענני ברזל". המילה עפות  אל "א

סינונימי לנשק, במובן זה אפשר לפרש את הצוואה שנושאות עמן הציפורים כחובה 

ל  להילחם על התקומה ִטים ֶׁשל ְתנַאי / ֲאבָּ נִיִתי ִמְׁשפָּ הלאומית. הבית החותם את השיר: "בָּ

א ְלֹלא ְתנִָּאים". משפטי תנאי המכילים מלים כ וֶת בָּ הם משפטים  "אלמלא"ו "אילו"ַהּמָּ

המדמיינים מציאות אחרת משהייתה, אולם הוודאות שבטור "המוות בא בלי תנאים"  

ר" ולהתעלם  מבהירה כי אי אפשר להאמין באותה "ַפַּטמֹוְרגָּנָּה ֶׁשל ַׁשְלוָּה" או "ִלְקנֹות ֶאְפׁשָּ

 ממוראות העבר.

 

, המתרחש על רקע "ליומן ראשי פרקים"ר האחרון בחטיבת שירי השואה הוא השי        

אחרי המלחמה. כיאה ליומן פותח השיר בציון התאריך: שהמציאות הפוליטית בווינה  

ד ִמֵלילֹות יַנּוַאר", אך בניגוד  ִעים וֶָּׁשַבע ./ ֶאחָּ ה ִמֵלילֹות ְׁשנַת ֶאֶלף ְתַׁשע ֵמאֹות ַאְרבָּ "ַליְלָּ

ים המביעות רגש, לישי, ללא מלליומן אין בשיר דובר פרסונאלי אלא הוא כתוב בגוף ש

השיר בנוי על מטונימיות הפורשות אינוונטר של פרטים מוארים כמידה טענה או מסקנה. 

שווה, המתרחשים כולם בהווה ללא התפתחות או המשכיות, מבנה פרגמנטרי זה מופיע 

גם בשירים אחרים בספר.  נראה בעיני כי מתאים להחיל על שירים אלה את הבחנתו של 

:  "הזמן נחווה כסדרה של מצבי עסקת השוקולדינץ שהתייחסה לאופן עיצוב הזמן במ אלן

תחושה, ושום מבנה המבטיח המשכיות של משמעות אינו יוצר רצף של אמון בין מצב 
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(, אופן עיצוב זה של הזמן יוצר הוויה של תלישות וניכור, 157עמ'  1113למצב" )מינץ, 

  העבר אבד ואין טעם לצפות לעתיד. 

 

אינוונטר הפרטים בשיר מאורגן בתבנית אנאפורית, שיש לה שני וריאנטים מתחלפים זה 

בזה הצירופים 'שלג על' ו'לילה על'.  לנוחות הדיון מצורף תיאור סכמטי של התבניות 

 החוזרות והמקבילות בשיר:  

 .לילה מלילות  שנת אלף תשע מאות ארבעים ושבע      Iבית  

 העיר שהיתה. )שורה ראשונה( העיר שלג על      IIבית 

 העיר שאיננה.   )שורה שניה ואחרונה(. שלג על               

 שמלותיה הקרועות  שלג על     IIIבית 

 

 פלגות המונגולים העוברות  במריה תרזה. לילה על     IVבית 

 משאיות ג'וינט כאמבולנסים מגיעות ל"רוטשילד שפיטל".        Vבית  

 .  )שורה ראשונה("בבר "קזנובה לילה      VIבית 

 מדברות השיכות לאנשים מתים.-מלים בלתישלג על                 

 .לילה מלילות שנת אלף שבע מאות ארבעים ושבע     VIIבית  

 רחובות "מחוץ לתחום" בארבע שפות.שלג על     VIIIבית  

 סוסים  )שורה ראשונה( שלג על      IXבית  

 עלמות מאבן  )שורה שלישית(.שלג על                  

 

 

התבניות האנפוריות מחלקות את השיר לשלוש חטיבות בנות שלושה בתים כל אחת.  

שלושת הבתים הראשונים מתארים את העיר שהייתה ואיננה, השלג היורד מכסה על 

ם "שמלות קרועות".  שרידי הציוויליזציה המפוארת  "מימי הקיזר" וה"הוזרים"  שנותרו מה

החטיבה האמצעית מתארת את הלילה היורד על העיר המובסת שבהווה, הנתונה 

נת לילה נמכרת תמורת חפיסת ותובמלחמת קיום אכזרית ומושחתת שבה עלמה בכ

סיגריות או קופסת בוליביף. שלושת בתי החטיבה האחרונה משלבים עבר והווה, 
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עת שבהווה ואת השלג היורד על הסוסים ומתארים את הלילה יורד על העיר המנוג

ההקבלות ומרות על תומתן שהם שרידי העבר. שקפאו ועל פסלי עלמות האבן הש

הלבן והשחור, החיים והמוות, המנוצחים והמנצחים, שרידי העבר בין והניגודים בשיר 

והמציאות החדשה מעורבבים זה בזה, ויוצרים הוויה של עולם שהוא "מחוץ לתחום" 

 לסדר החברתי.ומחוץ 

 

המבנה הפרגמנטרי של אינוונטר הפרטים שאינו מתפתח בזמן וההקבלות בין      

החטיבה הראשונה לשלישית בשיר מעניקים לשיר אופי של תמונה, כעין צילום 'סטילס' 

המקפיא ומשמר את הזיכרון. בלב השיר בבית קצר ותמציתי  )בית חמישי( מעלה השיר 

ורי תיאר אותה ברשימות ובראיונות רבים כשהוא מגדיר מראה המבוסס על חוויה שג

 אותה כאחת החוויות המשמעותיות בחייו:  

ל",                ִאיֹות ג'ֹויְנְט, ְכַאְמבּוַלנְִסים, ַמִגיעֹות ְל"רֹוְטִׁשיְלד ְׁשִפיטָּ  ַמשָּ

ֶׁשה                   ם ַהיְהּוִדי ֶׁשנְִפַצע קָּ עָּ  .ְמִביאֹות ֶאת הָּ

ה" ִבְקצָּת ִתְקוָּה.                  ה "ַליְקָּ חֹור ַמְצֵלמָּ  ַהַּמְחִליף ַבשּוק ַהשָּ

 

בראיון עם גליה ירדני  תיאר גורי את  ביקורו בבית החולים שהיה למחנה המעבר של 

 הבריחה:

בין  –תושבים, עיירה הסוחרת, אוכלת, ישנה ואפילו אוהבת  911...  בי"ח שהוא עיירה שלמה, בת 

דגשת המחקר( ,  )הבמשך שנים לא יכולתי להגיע לנושא הזה ארבעה הכתלים של האולם ההוא. 

שכ"ב  אולם אני בטוח שהפגישה עמו עדיין לא נגמרה". )ירדני, ת "ראשי פרקים ליומן'"אח"כ הופיע בשיר 

 (. 57עמ' 

 

ביקורו  ביצירותיו המאוחרות ובראיונות רבים חוזר גורי ומתאר את ההלם שחווה בעת 

( הוא מתאר איך 117 'מכרך ב' ע השירים)" סיפור בשלג"במקום.  כך למשל, בשירו 

 החיים ברוטשילד שפיטל נראו בעיניו כגיהנום, ואיך קוטי הקטנה ניצולת המחנות 

ואמרה "משורר חייב להיזהר כשהוא  "הגיהינום הוא משהו אחר לגמרי"הסבירה לו ש

החוויה המכוננת של הביקור ברוטשילד שפיטל מתוארת בשיר   בוחר את המלים שלו".

באמצעי הרטורי האופייני לגורי של האנשת מושג מופשט, במקרה זה "העם היהודי" 
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לא הופיעה אפילו פעם אחת  "יהודי"ית החולים. למיטב ידיעתי, המילה המובל כפצוע לב

העם "ובוודאי לא הצירוף שירי חותם ולא ב 7141שבמהדורת פרחי אש בשירי 

תודה "כמו שושנת רוחות . לכך אפשר להוסיף צירופים אחרים המופיעים ב123"היהודי

השייכים לאוצר המלים היהודי ולא הופיעו  "פיוט לראש השנה", "ישמרך השם", "לאל

שושנת תמורה לשונית זו היא חלק ממסע הזהות שעורך גורי ב  ,יםאשונבספרי שיריו הר

 . רוחות

 

שונה מאד " נוצה אדומהמדור "אירופה שלאחר המלחמה המכונסים ב חטיבת שירי     

על אף  ,שירי חותםב" האביב השחור"וגם משירי פרחי אש  שב "עוף הנדודים"משירי 

פרחי חוויות.  ההתייחסות לשואה באותן מתבססים על שכולם מתארים אותה מציאות ו

על משמעותם של האירועים עליהם  רגשית וספונטנית בטרם עמד המשוררהייתה אש 

שמע. עיקר שירי המדור הוקדש לחוויות הצעיר הארצישראלי בכרך האירופאי ההרוס 

 "האביב השחור"יהם שמע בסיפורי ילדותו.  בשירי ולפגישתו הראשונה עם הנופים על

לתה אך התייחסות קונקרטית זו לא ע מודד באופן ישיר עם נוראות השואהניסה גורי להת

את השירים המתייחסים לזוועות השואה באופן קונקרטי במהדורת יפה, והוא לא כינס 

נכתבו ממרחק זמן ואחרי תהליך מעמיק של שושנת רוחות .  כאמור, השירים בהשירים

בראיון עם  .כי רוח ספרותיים חדשים בארץ ובעולםלימוד, פתיחות למקורות השראה והל

רֹות ַהַשיָּכֹות ַלֲאנִָּׁשים -גליה ירדני אמר גורי כי השורה "ֶׁשֶלג ַעל ִמִלים ִבְלִתי ֵמִתים"  ְמֻדבָּ

שקט  - דומיית ההעדר"מבטאת את  "ראשי פרקים ליומן"המופיעה בבית השישי של 

, הכתובים כולם "נוצה אדומה"ירי השואה שבומיה זו מופיע בכל שד. "עששהיה פעם ר

לומר  יש ביכולתון,  נזהר בגבול שבין הדברים שמנקודת תצפית של עד מתבונן ומאזי

 לדברים שאינם יכולים להיאמר. 

 

 

 

                                                           
חידי בין "הבלונדים והסלבים", אך נוסח זה של שירי "יומן לילי" אמנם ב"יומן לילי" שיר ב' מתאר עצמו הדובר כיהודי הי 123   

 ראה תת הפרק על "עוף הנדודים" בפרק השלישי של המחקר. פרחי אש.לא נכלל במהדורה הראשונה של 
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 האני הנס על נפשו  -בין 'נוצה אדומה' ל'נוצה בהר'  .ג

 

)עמ'  "ידיד"שירי השואה מופיע השיר  החותם את חטיבת "ראשי פרקים ליומן"אחרי     

נזכרת רק בשם השיר אך זהותו של הידיד אינה מפורשת, עם זאת   "ידיד" (.  המילה97

המדור האחרים, שבדרך  "גיבורי"מיון בין הדמות המתוארת בו לבין אפשר למצוא קווי ד

המילה מקרה נשארו בחיים.  חמשת בתי השיר  מאורגנים בתבנית אנפורית  בה חוזרת 

"חיים" שבע פעמים: שלוש פעמים בראשי שורות הבית הראשון ועוד ארבע בפתח 

ארבעת הבתים הבאים של השיר. כל בית מבתי השיר ממחיש את טיבם של החיים 

ֵרף" "ְׁשֵכנִים ַלֲחלֹומֹות".  ִרים" "ְמנִַסים ְלִהְצטָּ בדימוי אחר: החיים הם "ְבַהְלוָּאֹות ִלְזַמנִים ְקצָּ

יים בבית בן שורה אחת בו מתוארים החיים כ"ַחיִים ְבֶׁשַטח ַהֶהְפֵקר ֵבין השיר מסת

פֹות ַהֵלב" מכל הדימויים עולה תמונה של חיים ארעיים, ללא המשכיות או קשרים  ַהְתקָּ

 וללא נגיעה ממשית בעולם.  

 

בבתים השני והשלישי בשיר מדומים החיים לגנבה המובאת לחדר כשלל. דימוי       

(  המקדים את חטיבת שירי 11)עמ'  "ולא ספדו לוהשיר "לשלל עמד גם במרכז החיים 

שללו מן –לט את חייונקרא גיבורו לרוץ ולמ "ולא ספדו לו"בסוף השיר  ,השואה.  כזכור

נה כשהוא מתאר איך החיים הגנובים מובאים כאילו משלים את התמו "דיד"יהדין. השיר 

נראה כאילו יכול גיבור  "לא ספדו לושיר "וונבדקים כסחורה לאור המנורה.  בלסתר החדר 

נראה כי  "ידיד"בשללו, אך מאופן הצגת חייו בשיר השיר יכול  לנוס על נפשו ולהחזיק 

ם שניצלו לגזלה הבריחה לא צלחה ואין באפשרותו להשתחרר ממשא האשמה. דימוי החיי

מקשר בין שני השירים התוחמים את חטיבת שירי השואה ויוצר מעין מסגרת למדור כולו, 

 ,מכאן "ולא ספדו לו" ",, ''ירושה"נוצה אדומה" –הנע בין שני קטבים: אשמה ומחויבות 

 מכאן.  "נגינת ביניים"שבר', " –בריחה והתפרקות מן העול 

 

וכל אחד מהם מציג  "אני"ממוקדים ב" נוצה אדומה"ארבעת השירים החותמים את      

)עמ'  "בחירה"חסות אחרת לשליחות השירית. השיר היבט אחר של זהותו השירית והתיי

פט ( הוא שיר מורכב, שהסיטואציה המתוארת בו משלבת היבטים של עמידה למש93-91
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ֶאֶמת." שבבית הרא ֶאֶמת / וְַרק ֶאת הָּ ֶאֶמת / וְכָּל הָּ עם היבטים הנראים שון בנוסח "ֶאת הָּ

כחוויה של התגלות או התקדשות אדם לייעודו. השיר כתוב בגוף שלישי, והוא בנוי שמונה 

בתים בני שתים עד ארבע שורות כל אחד, במשפטים קצרים בני מילה עד שלוש מלים 

לכל היותר, חלקם משפטים חסרים נטולי נושא או נשוא.  מאפייני הישות או זהות עליה 

נִים ֶאל פָּ ", "עּולֶפה נָּ ", "בֹוֵדד ִמכָּל בֹוֵדד", "ֵעירֹם"יר נפרשים בהדרגה לאורכו:  וב השנס

ר הָּ ֶאֶבן וְהָּ  בבית שלפני האחרון מופיעה המילה אישללא כל הקשר קונקרטי, רק  "מּול הָּ

ללא הא הידיעה. משמע השיר אינו מתאר חוויה פרסונאלית אלא מצב קיומי של עמידת 

עודו. מחלקו הראשון של השיר נראה כאילו האיש שהוא נושא השיר ניצב יי -אדם מול דינו 

בפני גורלו באופן האמיץ והגלוי ביותר,  מתוך ידיעה ברורה שאין באפשרותו להימלט 

 . "תחֹובָּ זְ ן מִ רֶ א קֶ ֹל ט /לָּ קְ יר מִ א עִ ֹל" :ממנו

 

התגלות אלוהית מתבססת על המילה  ההבנה שמדובר בסיטואציה של בחירה או       

החוזרת בשיר שלוש פעמים בשורות הראשונות של הבתים השני, הרביעי  "עירום"

רה אחת. הקונוטציה והשישי, ומודגשת בו כשהיא מופיעה כמשפט שארכו מילה אחת ושו

מתקשרת לעמידת האשמה של אדם מול האלוהים אותו "מי הגיד לך כי הראשונית שלה 

עירום אתה" שבסיפור הגירוש מגן העדן. אפשר גם לראות כאן הד גם לשורה "וְֵעירֹם 

, השיר הוא ווריאציה נוספת על .  במובן זה"עם אלי הנפח" ֲאַדֵבר ִעם ֵאִלי" בשירו של אצ"ג

שבקובץ  "מול הר האלוהים"גורי כבר בשירו נביא עמה התמודד ה–מה של המשורר יהת

הוצג הדובר כמי שמקבל על עצמו  "מול הר האלוהים"ב .( 754-753)עמ'  כלולותשירי 

שירית )"אלי אלי, אני האיש שבקשת כל  –בהתלהבות את עול השליחות האלוהית 

בדרך השיר: "את שנבא לבי  –הלילה"(, אך עם זאת, נוצר בלבבו את דבר הנבואה 

מרכיבי  מופיעים במרומז "בחירה"האלוהים / חתמתי במו פי". בשיר  מול הרדבר המ

 , וכך גם הפה החתום: "מול הר האלוהים"חווית ההתגלות שהופיעו ב

 ַהֶפה נָּעּול.               

ַרע,                 ִאם יִּקָּ

 ִאם ִלְבסֹוף               

ַרע ...                יָּשּוב וְיִּקָּ
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אמנם כעת הפה נעול , אך משפטי התנאי שאחריו "אם יקרע / אם לבסוף ישוב ויקרע" 

ביטאה  "מול הר האלוהים"פה עשוי להיפתח ביום מן הימים. במרמזים לאפשרות שה

הבחירה בשתיקה את קוצר ידו של המשורר אל מול השיר שנחתם באבן ונחרט בנופי 

, החזרה "בחירה"טי התנאי שבשיר קבות המלחמה. משפהמדבר המעידים בעצמם על ע

כה בין הפה הנעול לבין הפה , הסיום  בשלוש נקודות והאנלוגיה ההפו"רעיּקָּ "על המילה 

בשירו של אצ"ג מעידים על כאב גדול. הטון הנרגש של בית זה השונה  "פצע פתוח"שהוא 

מן הטון המרוסן והמנוכר של בתי השיר האחרים מבליע בתוכו התרסה המעידה על 

 עצמת הדברים שיוכלו להיאמר בבוא העת. 

 

( מתאר איך היד המתרוממת לשאת את השבועה נעצרת 1 - 9 סיום השיר )בתים     

ומילותיה השבועה אינן נאמרות:  "ִאיׁש אֹוֵמר ֲאנִי / וְֹלא אֹוֵמר יֹוֵתר". אפשר לפרש סיום זה 

מעידה על הסירוב בשתי דרכים. לפי הפרשנות האחת היד הנעצרת באמצע השבועה 

חורה" לשאת בעול השליחות. בפרשנות זו,  העורבים ה"רושמים את שמו /ברשימה הש

במסרב לשליחות. אך אפשר גם לפרש את  "נוזפים"בבית החותם את השיר כאילו 

" אני"קבלה מוחלטת של השליחות, והמילה השורה "ִאיׁש אֹוֵמר ֲאנִי / וְֹלא אֹוֵמר יֹוֵתר" כ

במקרה זה, העורבים הרושמים את השם ברשימה השחורה מנבאים את לבדה מספיקה. 

   124מותו של השליח המקריב עצמו על מזבח ייעודו.

 

י", כתוב בגוף ראשון בִ גַ ַאְפִריַקנִי בְ -( הפותח בשורה "ֶׁשֶבר סּוִרי94)עמ'  "שבר"השיר      

ני שהוא נמצא והדובר מופיע בו כמוסר עדות, אלא שהוא מתגלה כעד בלתי מהימן מפ

ַרַעׁש" בו  . הזמן125בצד "השמועות"  ומפני שאינו זוכר דבר מלבד ה"עֹופֹות ֶׁשִלְפנֵי הָּ

                                                           
. בפרק "נעילה" מתוארת התנדבותו של חמדור בספר המשוגעהפרשנות השנייה נתמכת בתיאור מותו של חמדור  124 

עליו את מותו באופן הבא "שאלו: מי ניגש? שאלו בקול רם בשל היריות המרובות, והוא חמדור, קרא: אני,  למשימה שהביאה
או לא אמר דבר,רק ניגש בריצה ושאל מה העניינים. ... הוסבר לו כי מוכרחים לשוב אל הגשר ... נתנו בידו אולר ..בעודו 

 (171עמ'  הספר המשוגעמקריבי עצמם לדעת." )מקשיב תוך שניות להוראות ורושם עצמו ברשימה שחורה של 
ִכים וֲַחזִָּקים" 13' מ)ע" חנופה לנשרים"נשרים שבשיר ה " מזכירים את עופות שלפני הרעש"ה125 ( אותם עופות "ְמֻמשָּ

 המשמרים עדיין את חיותו של העבר. 
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שבשם השיר  "שבר"ומכך משתמע שהמילה   "הרעש"מתרחש השיר הוא ההווה שלאחר 

אינה מכוונת רק למושג הגיאוגרפי אלא להוויה החצויה בין עבר נעלם לבין הווה שאין 

נראה כאילו הוא  "גיאוגרפית"אר מיקומו של הדובר בשיר מבחינה ם נתמאחוריו דבר. א

מלפניו.   "מים הזורמים אל ים אחר"בגבו וה "השבר הסורי אפריקני" עומד כשהמדבר

מאחורי גבו נמצא העבר הדועך ששרידיו ניכרים בעשן, בהד, באבנים החמות כזכר 

ִטים" המשכיחים. הדובר בשיר למדורה שכבתה, ולפניו התנועה הנמשכת של המים ה"ׁשֹו

נקרא לבחור בין המחויבות לזיכרון הקשורה להוויה הארצישראלית של עלומיו לבין 

"ַמִתיִרים ֶאת ַהְׁשבּועֹות הל העבר שמזמנים לו המים הזורמים השכחה וההתפרקות מנט

ִרים". הבית האחרון של השיר, שהוא בן שורה אחת בלבד, מתאר את  "הַ  ַּמיִם וְֶאת ַהנְדָּ

חרטה ונחמה. השיר אינו " להתנחם"ַמֵהר" במשחק בשתי המשמעויות של ַהִּמְתנֲַחִמים 

מכריע בין האפשרויות לפניהן ניצב הדובר, בין הבחירה בחרטה המחייבת את המשך 

ההתמודדות עם החובה וזכר העבר לבין הבחירה בנחמה שמאפשרת שכחה והתרת 

 הנדרים.

 

"אני מלחמת אזרחים" משיריו החשובים של גורי מדמה את השיר שלפני האחרון       

המאבק המתחולל בנפשו של הדובר למלחמת אזרחים.  שיר זה יידון בהרחבה בתת 

הפרק הבא, אך בשלב זה אני מבקשת להצביע על העובדה שהשיר בנוי על דימויים 

פה של צד המוצגים בזה אחר זה ללא העד "אני"דים המציגים שני אופני קיום של המנוג

למלחמת אזרחים ולבית דין שדה  "אני":  בחלקו הראשון נמצאים דימויי האחד או משנהו

 המעידים על מאבק פנימי ועל מחויבות או גיוס לרעיון גדול, אך בסיום השיר מדומה

ללילה בעיר פרזות פתוחה לכל, דימוי המצביע דווקא על שחרור או בריחה מן  "אני"ה

 המאבק והמחויבות. 

  

ובר להכרעה בין שתי ( מגיע הד99)עמ'  "נגינת ביניים"בשיר החותם את המדור      

התלבט לאורך המדור: הנשיאה בנטל האשמה והמחויבות לשליחות  האפשרויות ביניהן

המופיעה " וויתור"המחויבות והוויתור מכאן. המילה  הלאומית / שירית מכאן והבריחה מן
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בשורה הראשונה של השיר "ֶעֶרב ַהְמוֵַתר ַלחֶֹשְך וְַלדּוִמיָּה" ובסוף השיר, ויוצרת מסגרת 

 המשקפת את התהליך הנפשי שעובר הדובר לאורך השיר עד להכרעה בשורות הסיום: 

 ֲאנִי הֹוֵלך ְבֶׁשֶקט ְלוֵַתר.             

ֶעֶרב              ם, הָּ  ִאיׁש ַאֵחר.   –ִמְשִתיקֹוַתי הֹוֵלך וָּקָּ

 

הוא גם החרוז היחיד בו. הוויתור מוצג בשיר באופן  "וֵַתר /ַאֵחרלְ "החרוז החותם את השיר 

אמביוולנטי כניעה מכאן שחרור והצלה מכאן. הסיטואציה הריאלית של השיר מציגה את 

הלילה ההולך ומשתלט על העיר, אולם, מבעד למרכיבים הריאליסטיים של הסיטואציה 

 126ת העננים, האילנות, ההליכה הלילית נבנית בשיר סיטואציה פיגורטיבית השירי

המציגה היבט אחר של הוויתור.  בבית הראשון מדומה הוויתור לפריקת החגור "כָּל ְרֵעַבי 

וְכָּל חֹוְגַרי הֹוְלִכים ּוְמַפְתִחים /ְלֹלא ִתְפֶאֶרת ּוְלֹלא ַמְכאֹוב". האלוזיה המקראית ל'אל יתהלל 

מפתח" מצביעה על ההבנה המאוחרת  שהוויתור על התהילה או "התפארת" חוגר כ

משחררים מן המכאוב.  בבית השלישי עובר הדובר לדיבור בגוף ראשון רבים ומדמה את 

רוח הדרום ל"משלחת כניעה" המוסרת את "מפתחות העיר".  דימוי הכניעה למשלחת 

.  127"שועי העיר קאלה"ודן הוא אזכור לפסלו הידוע של ר המוסרת את מפתחות העיר

ימים דווקא במעשה של כניעה. גם פסלו של רודן מדגים מובנים שונים של גבורה המתקי

מוצג הוויתור כאקט של הצלה  בזכותו קונה הדובר את חרותו )בית  "נגינת ביניים"ב

רביעי(.  מסיבה זו, הוא חש עצמו כמי שחוזר מן הגירוש והוא יכול "ללכת לאט" לראות 

ך "עננים ואילנות" )בית שני( ולא לפחד מן האיחור )בית שלישי(.  החרות היא בדר

                                                           
שיר נבנית סיטואציה ב"עולם" שמיוצג בבר לסיטואציה הריאלית המתקיימת טיבית  נוצרת כאשר מעסיטואציה פיגור 126 

נוספת הנוצרת ממכלול הדימויים והמטפורות בשיר המצטרפים יחד לכלל סיטואציה שלמה'. רחל ויסברוד משתמשת 
במונח זה בעקבות הגדרתם של ה' גולומב ונ' תמיר המצביעים על תופעה מעין זו בשירו של אלתרמן 'דרך חרב 

והן   שושנת רוחותטיביות כאלה רווחות בשירי יעה בצדק על כך שסיטואציות פיגורבעלמה'.  ויסברוד )תשנ"ז( מצב
טיבית בשיר שלפנינו נוצרת משתי ורדוגמה לכלים החדשים שרכש גורי בהשפעת שירת דור המדינה. הסיטואציה הפיג

הפקר הרחבים וח החגור, שטחי ההאחת של שיבה ממסע או מגירוש הכוללת את פית –סיטואציות מפותכות זו בזו 
 זכור של 'נוצה בהר'  והשנייה של משלחת הכניעה של שועי העיר קאלה. והא

 

אל אדוארד רוע ההיסטורי עליו מבוסס פסלו של רודן הוא משלחת הכניעה של ששה מנכבדי העיר קאלה יהא 127 

עירם מן המצור שהיו נכונים להקריב את חייהם כדי להציל את בני (, 7341השלישי במהלך מלחמת מאה השנים )
פריז "העיר שהיתה אורות" ככתוב נכתבו במהלך או אחרי שהותו של גורי ב שושנת רוחותהסוגר עליה.  כזכור, שירי 

 , ומשום כך יש סבירות שהפסל שהעתק שלו נמצא בגן מוזיאון רודן בפריז שימש מקור השראה. ב"נגינת ביניים"
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ְך", כלומר השחרור מן  ִליַח ּוְלֹלא ַמְלאָּ צֹות ְלֹלא ׁשָּ החירות "...ִלְׁשתֹוק ּוְלַקוֹות  / ְבֲארָּ

 השליחות ומן המשימה הוא המאפשר את התקווה. 

 

ולה לפתע העבר בזיכרונו של בר עאלא שכנגד הרצון לוותר ולהשתחרר מנטל הע      

  הדובר:

ֲעזּובֹות"        בֹות "ְׁשנֹוַתי ַהנְִׁשכָּחֹות, ְׁשנֹוַתי הָּ ר ִהנֵה ׁשָּ הָּ  נֹוצָּה בָּ

ר".       הָּ ר. ַאַחר זְַמן ַרב ֲאנִי אֹוֵמר "נֹוצָּה בָּ הָּ  נֹוצָּה בָּ

 

. החזרה 128הפלמ"חהביטוי "נוצה בהר" הוא ביטוי שמקורו בפולקלור ההומוריסטי של 

ת הגעגועים המשולשת על הביטוי כמו גם ציטוט הפזמון על השנים העזובות מבטאים א

תחום בין שתי נוצות. הנוצה האדומה של המשורר  "נוצה אדומה"לימי הנעורים. המדור 

דון לשיר את שירת המלחמה והנוצה בהר המסמלת את הוויתור ואת הזיכרון המחויך ישנ

שנעוריו תמו, עברו נעלם והוא נשאר דובר בודד של שפה שדובריה  כואב של מי שמבין

 פוחתים: 

ן         ר ֲאֶׁשר ֵתֶצאנָּה ְלַבדָּ לּול לֹוַמר ִמִלים ִמְספָּ  נְִדֶמה ִלי ִכי ֲאנִי עָּ

יֹות ַרבֹות.           וְֹלא ִתְפגְׁשנָּה ֲאחָּ

 

ן ֶאל ֵעץ ְליַד אֹוְצרֹות ַהְזמַ         גֹלֲאנִי נְִׁשעָּ חֹור.-ן ַהִּמְתַבזְֵבז סָּ  ׁשָּ

 ֲאנִי הֹוֵלך ְבֶׁשֶקט ְלוֵַתר.       

ֶעֶרב         ם, הָּ  ִאיׁש ַאֵחר. –ִמְשִתיקֹוַתי הֹוֵלך וָּקָּ

 

( בו 11)עמ'  "דו לולא ספ"עץ מזכיר את השיר השלישי במדור תיאור הדובר נשען על ה 

ולמנות את אוצר שנותיו כגנב את אוצרו.  שם יכול היה  "נשען על עץ"נקרא הדובר לעמוד 

, ואילו כעת אינו "נמלט מן הרחוקים והקרובים"לעצור ולהישען על העץ רק לאחר ש הדובר

                                                           
ליש שנדרש לדווח על כל תנועה חשודה. ודיווח "היה –,  בדיווח של אחיו של אבו ילקוט הכזביםכפי שהוא מתואר ב 128 

 (.  39' מע 7159, ילקוט הכזביםנוצה בהר". ) -שקט 
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אוצרו בידיו והוא יכול לעשות בו כרצונו.  הוויתור על המחויבות לעבר  –מאוים עוד, זמנו 

חיובי ושלילי כאחד. הוויתור  –ביוולנטי שירית מוצג בשיר באופן אמ –ולשליחות הלאומית 

הוא שחרור המאפשר חיים, אבל חיים שהם חיים של מישהו אחר, חיים הנקנים במחיר 

. המבנה התחבירי של הטור האחרון מדגיש את "אני"הוויתור על הזהות ומחיקת 

הדרמטיות שבהכרעה שעושה הדובר בשיר.  בריתמוס הטבעי של הדיבור הייתה נקראת 

ֶעֶרב ִאיׁש ַאֵחר". אלא שגורי משלב בטור ו  "ִמְשִתיקֹוַתי הֹוֵלך  ה האחרונה כך:השור ם הָּ קָּ

צע השורה ומקף שלושה גורמי השהייה: ו' החיבור המקראית )"הולך וָּקם"(, פסיק באמ

,  ניסוח המחייב הפסקה באמצע השורה "איש אחר"ל "ערב"המפריד בין המלים 

האיש שהיה  ויוצרת הפרדה בין העבר לעתיד בין שמדגישה את הדרמטיות שבהכרעה,

החצוי  "אני"למועקת ה "נגינת ביניים"הפתרון שמציע אפוא השיר לאיש האחר שקם ממנו. 

השרוי במלחמת אזרחים מתמדת הוא של המרת זהותו. העבר הוא מה שיש לשתוק 

 ֹ וֶה מּוָאר" אותו, העתיד שייך לאיש האחר. אני אחר זה יהיה אותו "אחד'" שהוא כולו "ה

( גיבור  14ב במאביון' עמ' , 'אותו ערI)משמע נטול עבר ואפילו נטול צל מאחוריו(  )שיר 

" שושנת רוחות"ריו החשובים של גורי , הפותח את משי "אותו ערב במאביון"השיר 

 האחרון במדורי הספר.

 

 

 

 תמורות בשירת האהבה של גורי – "ארבע עינייםהמדור השלישי:  " .ד

 

( הקצר במדורי הספר כולל שנים עשר 11 - 91 )עמ' "ארבע עיניים"המדור השלישי      

בית ואילו -שירי אהבה. אחד עשר מהם שייכים למחזור אחד ומסומנים באותיות האלף

(. עם זאת, מן 11' )עמ "כמו הרכבות"עשר הוא שיר ללא שם הפותח במלים השיר השנים 

תוכן העניינים אפשר להסיק שגורי ראה בו את לא נכלל ב "כמו הרכבות"העובדה שהשיר 

( 7111) חשבון עוברבאנתולוגיה  שושנת רוחות.  בכינוס שירי חזורהשיר האחרון במ

 והציג את השיר "בארבע עיניים", קרא למחזור השירים "שנים עשר"ויתר גורי על השם 
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השמיט גורי את שיר ח' והעמיד את השירים כשיר נפרד.  במהדורת  ("כמו הרכבות)* " 

שנים "זאת החזיר למחזור השירים את שמו המחזור על עשרה שירים בלבד, יחד עם 

כשיר נפרד, אך הוא קוצר באופן משמעותי.  ע"פ  "כמו הרכבות",  גם כאן הוצג "עשר

ניתן היה לשער ששם המדור מתייחס למספר השירים  שושנת רוחותהנוסח הראשון של 

מן השינויים שהכניס גורי בנוסחים המאוחרים נראה שהשם אינו מתייחס רק בו, אך 

למניין השירים. מערכת היחסים בין הדובר לאהובתו מוצגת במחזור על רקע הזמן 

ר" / ַהִּמְתַחֵלף ְבֶׁשֶמש  טָּ המעגלי של עונות השנה )כך בשיר ה': "ֶׁשֶמׁש ִמְתַחֶלֶפת ְבמָּ

ר ... וְ  טָּ שנים "( מתוך כך אפשר לשער שהשם  13מ' ע ׁשּוב ׁשעֹון ַהַּקיִץ"ִמְתַחֶלֶפת ְבמָּ

מתייחס לאותה תפיסה מעגלית של הזמן. מערכת היחסים בין האוהב לאהובתו  "עשר

יָּה"  יָּה הָּ ְלכּו ְלִהְתַרֵחק / ַמה ֶשהָּ ִאים הָּ מתרחשת ב"מזל הדומיה", הזמן שבו "ִספּוֵרי ַהּמֹורָּ

סיפורי "נות ממחיש סדר ששב על כנו לאחר שילופי העו(, תיאורם על רקע ח11)עמ' 

 התרחקו. "המוראים

 

הוא של  במבנה הכולל של הספר  "בע עינייםאר"התפקיד שממלא המדור  נראה כי     

המופיע בשורה  "איש האחר"רי המדור יוצרים חיץ בין תיאור ה. שי"השהיה דרמטית"

( לבין האיש האחד שכולו "הוה 99עמ'  "נוצה אדומה")  "נגינת ביניים"האחרונה של 

, "במאביון אותו ערב"היות אחר, מעת לעת אחד" המופיע במואר", והוא "ממשיך ללכת ל

 "ארבע עיניים"(. בשירי  17 - 13 )עמ' "שושנת רוחות"שיר הפתיחה של המדור 

ההתייחסות לנושאים הגדולים של המלחמה, הגורל היהודי ונטל האשמה של הנשארים 

את אינטימית הממוקדת כולה ביחסים שבין הדובר -ים מפנה את מקומה לשירת אניבחי

הוא בכך שהם  "ארבע עיניים"ר הצביע על כך שייחודם של שירי לאהובתו. משה שמי

אינם מתארים את מערכת היחסים בין האוהבים בתבנית הרומנטית המקובלת  של 

(.  337עמ'  7111לקראת פגישה אלא מתחילים דווקא בסיום שלאחר הפגישה )שמיר, 

ואמנם השיר הפותח את המחזור מתחיל בטקס חתימת הברית בין השניים ומסתיים 

ֵעִדיםרָּ "תיאור הרגע בו נשארו לבדם לאחר שב מחזור כולו (, ה91)שיר א' עמ' "ֲחקּו הָּ

 במרחב אינטימי ונסתר מעין זר.  "ארבע עיניים"כמתחייב משמו מתרחש ב
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הפגישה עם "בכותרת  שושנת רוחות( הכתיר את הרצנזיה שלו על 7191גרשון שקד )   

הפיוטית בה . דומה בעיני שאבחנה זו יפה בעיקר לתיאור שירת האהבה.  הלשון "הפרוזה

ִמיםפרחי אש תוארה האהובה ב ֵרְך  .../ בשורות כמו "קראי לי ... ֶאל ֶקֶרן ַהְבשָּ ֶאל ֵריַח ְשעָּ

ללשון היומיום: "יֵָּדך ַהִּמְתרֹוֶמֶמת ְלַתֵּקן ֶאת שושנת רוחות )גָּחֹות ַחיֹות ַהיַַער(" מומרת ב

ה'. הת ֵרך' / ... ְליַד ִהַלת ַהבֶֹשם ַהַּקלָּ מורה הלשונית והמעבר מן הלשון הפיוטית ללשון ְשעָּ

ַליְִך / ִפְׁשִטי  הפרוזאית מתרחשים גם בתוך שירי המחזור: כך הבקשה המליצית "ִחְלִצי נְעָּ

ַליְִך ַהַדּקֹות / ַעל  ה ַעל ַהִכֵסא, / על נְעָּ ֵריקָּ ֵתְך הָּ ִבְגֵדי ִתְפַאְרֵתְך" )שיר א'( מתחלפת ב"ִשְמלָּ

כָּה" ֶגֶרב נַיְלֹון ( . הלשון משתנה כאשר התיאור עובר מן האקט 15)שיר ז' עמ'  ֻמְׁשלָּ

הסימבולי של ברית הנישואים לתיאור הנוכחות המוחשית החיה והארוטית של האישה 

 האהובה. 

   

שונה באופן משמעותי מדמותה בשירי  שושנת רוחותדמות האישה האהובה בשירי         

בשירים המוקדמים עוצבה דמות סטריאוטיפית של   אש.פרחי האהבה המוקדמים ובשירי 

שגחלילית בצמתה והנערה  "ילקוט הצד"ומנטית כמו העלמה טובת היד בשיר אהובה ר

האישה פרחי אש (. במקביל עוצבה בפרחי אש)כזכור, השיר הפותח את  "טיול בלילה"ב

ה ארץ העולה "–כדמות ארכיטיפית פורצת גבולות הזמן והמקום  כמו האישה ְקדֹוׁשָּ

ה וֲַאֵפַלת ֵעינַיִם" ) וְנִיחֹוִחית / ממשיך גורי כיוון שכבר שושנת רוחות (. ב"ירח בהרים"ְטִמירָּ

של שירי אהבה שאינם מופנים אל דמות נשית סטריאוטיפית או שירי חותם החל בו ב

 שירי חותםהבית. ב שגרתרעיה הממשית, לחיי הנישואין ולארכיטיפית אלא מתייחסים ל

הדגש על כוחם של חיי הבית בעיקר כמקור של יציבות, הדובר אינו מתגורר עוד הושם 

עוברים" ואינו נזקק ל"לחם הסתרים'" אלא זוכה ב"לחם התמיד". השירים מונים -ב"מלון

כולם אביזרים הנושאים  –פריטים של חיי היומיום, שמיכת החורף, הפתילה, הלחם 

רד מן פישה האהובה היא חלק נתון ובלתי נהאמשמעות של ביתיות ויציבות. נוכחותה של 

עמ' " יום שלישי אחד"ְקַמת ַחיֵינּו ַהְכפּוִלים" )הקיום הביתי של הדובר ושותפה ביצירת "רִ 

11.) 

   



188 

 

מורכבת  שושנת רוחותלעומת זאת, מערכת היחסים בין הדובר לאישה האהובה ב   

ובנויה משילוב מתוח של ניגודים המעלים דמות נשית עצמאית וחזקה, שאינה רק מושא 

תשוקתו של הדובר. מצד אחד מודגשת במחזור השירים בעלותו של הדובר על 

הוא זכה בה במכירה פומבית )שיר ב'(, היא לקוחה ואינה שלה )שיר ג'( ,  129אהובתו.

ולמים )שיר ד'( ומשום כך האומרים את שמה השם שנתן לה הדובר לא ירפה ממנה לע

שומעים את שמו )שיר ו'(. אך ככל שמתפתח המחזור ניכר כוחה של האישה האהובה. 

בשיר ה' מתאר הדובר את חייו לנוכח התמורות בעונות השנה, הוא מתאר את עצמו כמי 

ועה שהולך בגשם בסוליות קלות כנטול הגנה מספקת. לעומתו האישה האהובה כאילו נט

במקומה הוא הולך אך היא אינה זזה, כאילו השינויים והתמורות המתרחשים בעולם אינם 

משפיעים עליה, עד כדי כך שהיא מפחידה אותו )שיר ה'(. היא שולטת בחלומותיו 

ומתעתעת במחפשים אותה )שיר ו'(. ניסיונו של הדובר להרחיק מעמה אינו עולה יפה, 

ה" אך רק ליומיים או שלושה, ויותר מכך היא "שיחת הוא אמנם יכול ללכת "מעבר לכוח

בניגוד למתיחות הדרמטית בין השניים  .היום בתוך דמו" כאילו נוכחת בו מתוכו )שיר ט'(

 וליחסי הקניין והבעלות שבשירים הראשונים במחזור מתארים השירים האחרונים את

ם היחסים בן השניים כצירוף מתמשך של שניים שהם אחד: "ַחיַי לְ  ְׁשֵמְך ּוְׁשִמי" )שיר  -ַבדָּ

 ט'( "ַאְת הֹוֶלֶכת ְלִאִּטי /ֲאנִי הֹוֵלך ְלִאֵּטְך" )שיר י'(.  

 

( הוא היחיד השיריםשבמהדורת  שושנת רוחותשיר ח' )הושמט מהנוסח המאוחר של      

בשירי המחזור שאינו מתרחש במרחב הביתי אלא כפי שאומרת  השורה הראשונה בו:  

ֵאֶלה." ההכברה של המלים המתארות את המציאות  ִרים הָּ "ְליָּד. ֹלא כָּאן. ַבחּוץ. ֹלא ַבֲחדָּ

שמחוץ לחדר מעידה על הניסיון להתעלם מן הנעשה מחוץ לחדר ועל חוסר היכולת 

                                                           
דן מירון רואה במחזור שירים זה הצהרה על "המרת הרגיסטר הקולקטיבי בריגיסטר הפרסונלי",  ברוח זו הוא מפרש      129

את דימוי רכישת האישה במכירה הפומבית )שיר ב'( כהצהרה על הבחירה בפרטיות המוחלטת, שהיא המחיר שבזכותו הוא 
ומנמק: רק  תור על ההיסטוריויהוא רואה ו( 11)שיר ט' עמ' ן" רֹוחֲ ַאד הָּ י עַ ים בִ תִ י מֵ בַ יְ זוכה באהבתה של האישה.  בשורה "אֹו

י" הוא רואה ויתור על הממד המאגי של מִ ׁשְ ּו ְךמֵ ׁשְ  - םדָּ בַ י לְ יַ ש/ חַ חָּ נָּ  ינֹוי אֵ לִ קְ מחוץ להיסטוריה חי אדם ללא אויבים.  בטורים "מַ 
 711  1173שירתו )מירון, ה במציאות באמצעות כוחה הסוגסטיבי של זהמאמין ביכולתו לחולל מטמורפו טהמשורר הסימבוליס

. אבל המרת הרגיסטר הקולקטיבי בפרסונלי אינה מוחלטת. המדור "ארבע עיניים" המשולב בין "נוצה אדומה" המסתיים (717-
ת חוסר היכולת בבריחה לבין "שושנת רוחות" המסתיים בשיבה הוא בבחינת "פסק זמן" במבנה הכולל של הספר המתאר א

 לברוח מעול השליחות.
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ה"לעשות זאת בע .  130ת ובעונה אחת. מחוץ לחדרים מתחוללת "ְשֵרַפת ָאדֹם ִאִּטית, זָּרָּ

העמידה מול האש נעשית לנוכח עיניה הרואות של האהובה. המלים "ַאְת רֹוָאה אֹוִתי" 

מופיעות בשיר פעמיים בשורה השלישי ובשורה שלפני האחרונה.  בתחילת השיר נאמר: 

ִמיד, ַעד  ֹלא רֹוָאה". הדובר הנעלם מעיני האהובה שולח את מחציתו "ַאְת רֹוָאה אֹוִתי תָּ

ִמיד רֹוָאה  לשרפה ועומד מיוסר על משמרתו לנוכח השרפה,  אך נוכחות האהובה ש"תָּ

ה' הנמצאת בינו לבין כל מה שהוא  וֶת ַהְּמלּוחָּ אֹותֹו" שבסיום השיר גואלת אותו מ'ֶאֶרץ ַהּמָּ

יע גם בשני השירים הבאים. בזכותה אינו רץ, ַאְת". כוחה המחייה של האהובה מופ-"ֹלא

בֹות  אינו רעב, אינו ירא )שיר ט'(, הרוח הנושבת בשערה היא הרוח הנושבת על פניו "ַהשָּ

 ִלְתִחיָּה" )שיר י'(.

 

אלא שמחזור השירים אינו נחתם באידיליה של שיר י'. שיר יא' חוזר ומתאר את       

חק ביחסים בין השניים. השקט השורר בו הוא המורכבות ואת המתח שבין הקרבה והמר

שקט מסוכן שכן "ֶׁשֶקט ַרב ִמֶזה ֵאינֹו ַׁשיָּך ְלִמְׁשְפחֹות ֶׁשֶקט ַהַחיִים".  הדובר חוזר 

במחשבתו אל שרידי העבר ההולכים ומתרחקים, הוא מתקשה לומר "מלה רמה" מן 

מית הזה גם האהובה .  בשקט המ"קנין רודם"ולות שנשארו, מבין שהסערה הפכה להק

ֶׁשה ִלי ְלַׁשֵער ֶׁשַאְת זֹו ִהיא" .  עם זאת, הנימה בה מסתיים  דועכת וכמעט נעלמת "קָּ

המחזור אינה מיואשת, מאחורי גבה המצטנן של האהובה נותרו סיפוריו הנפלאים של 

 הדובר ונותרו מלים מספר שהן ערות למענה.

   

הוא מעין  "ארבע עיניים"שבמדור השלישי בספר  "שנים עשר"לסיכום, מחזור השירים     

 ניבה של הדובר. שירי המדורים השבמסע הזהות ובעלילת הבריחה והשי" נגינת ביניים"

ההיסטורי ולשליחותו של הדובר. שירי המדור הראשון -והרביעי מתייחסים לגורל הלאומי 

דידות של הדובר הם אמנם שיריים אישיים מאד, אך בניגוד לתוגה ולבשושנת רוחות ב

הם שירי  "ארבע עיניים"שגוועה לפני זמן רב" הרי שירי  במדור החש עצמו כ"שומר העיר

                                                           
ל בין ושמוכרח לראות את העוהעומד ליד החלון בשירו של עמיחי "משלושה או ארבעה בחדר" הדובר השירי מזכיר את 130

יקט המתואר בשירו של עמיחי הדובר בשירו י. אלא שבשונה מן הסוב(19)עמיחי, תשכ"ג, עמ'  הקוצים ואת השרפות בגבעה
 סתפק בעמידה מול החלון  אלא שולח את מחציתו לשרפה. של גורי אינו מ
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שניים. האישה האהובה עולה מהם כדמות ממשית עצמאית, שופטת ואוהבת הניצבת 

 ככוח חי ומחייה העומד מול עולמו המיוסר של הדובר.

 

 

 חזרה אל קו ההתחלה  – "שושנת רוחותהמדור הרביעי: " .ה

  "אותו ערב במאביון"ח במחזור השירים המדור האחרון בספר פות "שושנת רוחות"     

ה 17- 13 עמ') יְתָּ ַמְדִתי ְבִככָּר ַאַחת ֶׁשהָּ (, בו מופיעה השורה שהעניקה לספר את שמו:  "עָּ

ה ֶׁשֵאין עָּ ה ֵׁשם ּוְבׁשָּ ה ְזַמן")שיר  ׁשֹוַׁשנַת רּוחֹות, / ְבִעיר ֶׁשֵאין לָּ . על 131(15עמ'  IVלָּ

המפרשים לחלק זה או אחר  חשיבות היצירה עמדו רבים  אלא  שברוב המקרים התייחסו

ה בספר השלם.  פרשנותו של שוהם אך לא דנו בה כמכלול ולא התייחסו למקומבתוכה, 

, הרואה את שושנת רוחותמתקשרת לתיזה הבסיסית שלו על  "אותו ערב במאביון"ל

החידוש העיקרי בספר כשינוי משמעותי בדמותו של הדובר השירי.   לדעת שוהם, 

השאלה עליה משיב הספר היא מה קורה לגבור הסולארי כשהוא מגיע לעולם הריאלי.  

שראה עצמו הולך אל ייעודו ההרואי "כגיבור המהלך   פרחי אשהגיבור הסולארי של 

שושנת ( מופיע ב715עמ'  1119ון" )שוהם, בדרך הקשה שהמוחלט משמש לו מצפ

כגלגול מאוחר של שושנת רוחות כגיבור שבגר או הזדקן, המוצא עצמו עומד ברוחות 

אותו "תואר כדמות פאסיבית הרי הדובר ב דמות התלוש.  לדבריו, בעוד התלוש הגלותי

תר.  כדי "שאגרופיו מלאים בחריצות המטורף"  מאופיין כלוקה בפעלתנות י "ערב במאביון

להיחלץ מן העמידה בשושנת רוחות עליו לבחור בין שתי אופציות בין "האופציה 

הארצישראלית" לבין "האופציה הנהנתנית הניהיליסטית".  כלומר, פרשנותו של שוהם 

כל מה ששייך  שושנת רוחותמבוססת על הדיכוטומיה לפיה בעיניו של הדובר בשירי 

זמן "ום ואילו כל מה ששייך להוויה הארצישראלית וללעולם שאחרי העידן ההרואי הוא פג

.  הדיכוטומיה שיוצר שוהם  של המלחמות רצוי, והוא שנותן לדובר את טעם קיומו" הקדוש

                                                           
מפני שחלקיה השונים " מחזור"מדויקת  יותר מאשר  "שיר מרובה בתים", זו הגדרה" אותו ערב במאביון"גורי מכנה את 131 

של היצירה אינם עומדים באופן עצמאי אלא מתקשרים זה לזה בסדר עלילתי ברור, ומתארים מהלך שמשמעותו המלאה 
בסעיף זה אינו הגדרה ז'אנרית אלא אמצעי טכני להפרדה  "שיר"ו" מחזור"בסיומו. לפיכך השימוש  במונחים  מתפענחת רק

 נוחה בין היצירה השלמה לחלקיה. 
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הארצישראליים הנכספים לבין ה'שם' וה'עכשיו' הנוכריים השליליים,   "אז"וה" כאן"בין ה

אינם עומדים לדעתי על מלוא ובעיקר הצגתו של הדובר השירי של גורי כדובר נוסטלגי 

 מורכבות המהלך שעושה גורי ביצירה ובספר כולו.  

 

בנוי כטריפטיכון שחלקיו החיצוניים מתרחשים במהלך לילה אחד  "אותו ערב במאביון"     

בפרבר הפריזאי מאביון, ואילו חלקו המרכזי הוא מעין חיזיון מיסטי על רקע העבר 

פותח במקום בו הסתיים השיר  "מאביון"הקרוב והרחוק. החלק הראשון  של  הארצישראלי

עמ'   III, מעת לעת אחד."  )שיר אחר, גיבורו הוא האיש שמבקש "להיות "נגינת ביניים"

ן יחיד לגוף ( לאורך היצירה מתחלפים כינויי הגוף המורים על הדובר,  מגוף ראשו15

י יחיד  או רבים, , לעתים הוא פונה אל עצמו בגוף שנ"נוכרי"או  "איש"שלישי וכינויים כמו 

מעיד על תהליך של אינטרוספקציה וחיפוש הזהות העצמית.  השירים  "אני"מגוון כינויי ה

(  בנויים במעין סדר עלילתי העוקב אחר  I – VIIבחלקו הראשון של המחזור )שירים 

צמו  "ִלְמחֹק ֵׁשמֹות  / הדובר המשוטט ברחובות העיר הזרה כפלנר עירוני, המתיר לע

ד" )שיר  ה, / לְהיֹות ֶאחָּ (.  שאיפתו היא להיבלע חפשי 13עמ'  Iַתֲאִריִכים, ְפני ִעיר ִבירָּ

ִקים ַבַּמנְִגינָּה")שיר  מאיסורים וֵמחויבות בכרך בו "ֻחֵּקי ַהִהְׁשַתיְכּות / ֻחֵּקי ַהכֶֹבד /  Vנְִמחָּ

ִאים ֶׁשֵאין יִָּפים ֵמֶהם". )שיר (, ולהתמסר לפיתויי הנשים הנו19עמ'  כריות  ול"ִספּוֵרי ַהֲחטָּ

VII  '11עמ   ) 

הסיטואציה השירית במחזור בנויה שני רבדים:  ברובד האחד מעוצבת הסיטואציה      

באופן קונקרטי היא מעלה ערב מסוים במקום מסוים )מאביון( במטונימיות היוצרות את 

 "גבירות"הגנים, הפנסים  על גדות הנהר,  הות והוויית הכרך הגדול: המלון, הרחוב

הניצבות בשער  וצלילי פסנתר  שנשמעים באולם עשן.  הרובד השני סימבולי, הכרך 

מתואר באופן סוריאליסטי  מנותק מהקשרי מקום וזמן. השעה היא שעה של לא לילה ולא 

ם" , ללא תאריך יום, העיר היא עיר שאין לה שם,  והיא נמצאת ב"יבשת לא קראתי לה בש

ֶאְגרֹוף ֵאינֹו גּור וְהָּ  רֹוֵשם".  וללא שעון. הכול נמחק "ַהִפנְִקס סָּ

   

בצד הטורים המתארים את קסמי הניכר מופיעים בחלקה הראשון של היצירה טורים       

רבים הבנויים על משפטי שלילה וניגוד, שהמשותף להם הוא שלילה של כל דבר הקשור 
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ֶעֶרב ֹלא ַׁשיְָּך ֵלאֹלִהים /  במולדת או במחויבות מוסרית. אביא רק מקצת מן הדוגמאות: "הָּ

ה /ֹלא ַלמֹוֶלֶדת ִבְסִביַבת ַהֵלב" )שיר  ו 13, עמ' Iֹלא ַלְתקּופָּ ו ׁשֹונֶה ִמְסתָּ (, הסתיו הוא "ְסתָּ

ש /ֹלא ָא14, עמ' IIמֹוַלְדִתי" )שיר  ם / ֹלא זֹוֵכר". )שיר (. הדובר חש שהוא "ֹלא ְמֻבּקָּ ֶֹ  IIIש

ְמחּו ֵמֲחלֹומֹו" ובין אנשים 15עמ'  יו" בין בתים "ֶׁשֹּלא צָּ (,  ומהלך כש"ֵאין ִאיׁש צֹוֵדק ְבִעְּקבֹותָּ

ְמעּו ֶאת ְׁשמֹו" )שיר  (.  הכברת סימני השלילה והניגוד  מעידה במידה 19עמ'  V"ֶׁשֹלא ׁשָּ

לי אף אי היכולת לברוח ולהיטמע בהוויית רבה  על היפוכה, משתמעים ממנה הקושי ואו

במקום בו מגיעה שמחת השחרור אל שיאה, כשהדובר  רואה איך נקרעים  הניכר.

( מדביקה  11עמ'  V"הדו"חות על חייו" ופורחים "ִבְׁשֵמי מֹוֶלֶדת ַהֵחרּות ַהנְָּכִריָּה" )שיר 

(.  היד 11עמ'  VIנֵי אֹור יֹום" )שיר אותו "יד  ארוכה" ומונעת ממנו "ִלְצֹלַח ֶאת ַהְגבּול ִלפְ 

היא בעת ובעונה אחת ידה של הרעיה הרחוקה המבקשת למנוע את הליכתו אל הנשים 

מה הזרות, וידה של המולדת המבקשת למנוע ממנו את מחיקת זהותו ושייכותו. ברשי

תיאר אותה גורי  כ"יד מקראית" התובעת את  "מאביון"שכתב על נסיבות היווצרותו של 

ִרים ֵמִתים 741כרך א' עמ'  השירה והזמן עםזכותה. ) (.  משום כך, על אף ש"ַהְׁשעָּ

ִאים / ֶׁשֵאין יִָּפים ֵמֶהם" יכולים היו להתרחש   ַתח", שומר הסף מנמנם ו"ִספּוֵרי ַהֲחטָּ ְלִהפָּ

ׁשּוב  נחתם החלק הראשון של היצירה בתיאור ידו של הדובר שהורמה לגעת אך היא "תָּ

 (. 11עמ'  VIIִגיַע ֲאֵליֶהם".)שיר וְֹלא תַ 

  

( מתנתק הדובר מן ההקשר הריאלי של VIII - IXבחלקו השני של המחזור )שירים      

הסיטואציה השירית  ומן הקסם המשחרר של הוויית הניכר.  כמו בחיזיון מיסטי  הוא 

ה. /  ב. / רואה עצמו לפתע צועד במסע מדברי בארץ ישראל: "ֶאֶרץ ְקדֹוׁשָּ עָּ רָּ ֶדֶרך הָּ

ב. .. ִצִלי נְִרַמס ְבַסנְַדַלי  רָּ ה ֶׁשל ֵאד / וְַאְגֵמי ׁשָּ ה ְרחֹוקָּ ארָּ ה -/ ... ַמַסע ַהֶּמַלח ְבֵעין -ִאימָּ ְתֵריבָּ

ִרים". ) יִם ַהּמָּ (.  ציוני הדרך הנזכרים 11ע'  VIIIשיר   שושנת רוחות/ ִמְתַעֵלף ֶאל ְצחֹוק ַהּמָּ

אך אופן הופעתם   132מסעות הפלמ"ח הראשונים  ולמלחמה בנגבשייכים ל VIIIבשיר 

                                                           
הדרך שנסללה בתקופת המנדט אל אימרה  – "דרך הרעבנוספה הערת שוליים המסבירה מהי " השיריםבמהדורת 132 

של עין תריבה וה"המים המרים" מתייחסים לטיול המכונן  בנגב כדי לספק עבודת דחק לבדואים נפגעי הבצורת.
  לים המלח. הפלמ"ח 
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בשיר אינו נוסטלגי.  המדבר מוצג בשירים במלוא אכזריותו ותובענותו,  אפשר לראות 

מסע המלח ", "אגמי שרב", "דרך הרעב"בכינויי  המקומות הנזכרים בשיר: זאת בשמות ו

משה שמיר כשכתב שבשורות  .  עם זאת, צדק לדעתי"צחוק המים המרים",  "בעין תריבה

אלה "זועק המשורר אל נעוריו ואל אהבתו האמיתית" , וכי בעצם אזכרת שמות המקומות  

 (333עמ'  7111הופכות העייפות והאכזבה לגעגועים. )שמיר, 

 

 –מעלה את העבר הרחוק, המקראי, וחוזר  אל "קו ההתחלה" המיתולוגי   IXשיר        

באירועים  עלה ציורים תנכיים רבי משמעות הקשורים כולם היסטורי של העם.  השיר מ

. האירועים הנזכרים "מלאכים בסולם"ירח אילון'' וה", "שמש גבעון"נִסיים שתוארו במקרא. 

אך אופן הופעתם בשיר הקדום לאומי אירועים מכוננים במיתוס הבשיר מופיעים במקרא כ

לנביאיו נמצאת "ֻגְלגֶֹלת ַהַׁשיֶֶכת מעיק ומאיים.  במדבר, שהוא  מקום הברית בין האל 

ה".  אור העתיד  עֹז וְַהְגֻדלָּ עֹוְרִבים",  השמש בגבעון היא "ְכתֶֹבת ַהַפַחד"  ולא רק סימן "הָּ לָּ

מאיר על "בקעת  העצמות" בלי רמז לתחיה המובטחת בחזון יחזקאל. שני הבתים 

מיסטי  שבו "אֹור ַעל  – האחרונים של השיר מתארים את הדובר כחוזה במראה נבואי

ם" ש"בֹו עֹוִלים ּובֹו יֹוְרִדים ִׁשים וְַהֻסלָּ ֲעצָּמֹות" ו"ְפֵסיַפס ַהּמְקדָּ ִתיד. / ַעל ִבְקַעת הָּ /  ֶהעָּ

ם. " )שיר עמ'  נֹוַח / ִמְפנֵיֶהם ּוִמּקֹולָּ נֹוס וְֵאין מָּ ( תמונת העבר העולה 11ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵאין מָּ

כירה לו את  מקומו ואת שליחותו. ניסיונו להתנתק מעברו הרחוק בחזיונו של הדובר מז

עם זאת,  והקרוב לא עלה יפה, והוא מגלה מחדש את אהבתו לארץ ואת מחויבותו לה. 

ניסיון הבריחה מן הזהות והשייכות הכיל בתוכו את  "מאביון"כשם שבחלק הראשון של 

שני של מחזור השירים מכילה שלילתו, כך גם תחיית העבר האישי והמיתולוגי בחלקו ה

 בתוכה את אימת מחיר מימוש החזון הלאומי.

      

במפורט את החוויה תיאר גורי  ' "ולא היה לי זמן'חיים גורי: "ברשימה שכותרתה:  

 : "מאביון"שקדמה לכתיבת  

 –ונגיים כך קרה לי "אותו ערב במאביון" בשעת חסד שיקופית שבה ניתן לי, דומה, ללא סמים הלוצינ     
, בעיר היפה שאדישותה מתפרשת 7153"לשקף" את עצמי מבחוץ.  זה קרה לי ערב אחד בפריז בשנת 

כהכנסת אורחים".  היה זה ערב של ניתוק מוחלט ... הווה מואר, ריק ללא "סבל ירושה".  לא נראה מכר 
אלא שקרה בי ההפך ישראלי, שיגיח אי מזה, כחלחלה, לרסק את כתפי בטפיחת "אהלן" נוקשה.    ... 
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מהמיוחל. תחת הפיוס הטוב  המתלווה למסעות ההטמעה והשכחה המאושרת, כבודד ובן חורין ... 
מצאתי את עצמי למרבה הפלא בקו "החזית":  אני מולם, מול האחרים שאינם כותבים כמוני ..שזמן עמם 

רה" בתמוז, מול אגמי השרב וארצם חד הוא.  ... כך אירע ומצאתי את עצמי  אותו ערב הנ"ל מול 'אימא
של הנגב הצפוני מערבי, מול מימיה המרים והמאוררים של 'עין תריבה'.   ...    נדמה לי כי לא אטעה עם 

אומר כי גם היום פוקד את חגיגות 'בית אל ' שלנו אחד עמוס, לשלח בנו את חרון אפו הצודק.  ...  כך 
שבע רצון מעצמו,  ... וצוחק חלושות לניסיוננו הנואל הוא עושק מאתנו לפעמים את זכותנו לחיות בזמן 

 להעמיד פנים כאילו אין אנו בני ארבעת אלפים שנה. כאילו לא נולדנו כצאצאי יצחק. מאכלת בלב.

 

 , אותה "מאביון"י את החוויה בהשראתה נכתבו שירי האופן העל טבעי בו מתאר גור

 IX)שיר  "קו ההתחלה"פסיכודאלי שמחזירים אותו אל  "יפטר""חוויה חוץ גופית" או 

ת הגדולה שהוא מייחס לה. ( מעיד על החשיבו11 - 11 שורות ראשונה ורביעית עמ'

סימן את ההוויה  "קו הקץ".  "קו הקץ"היפוכו של הצירוף  הוא  "קו ההתחלה"הצירוף 

ההיסטורית בשנות השלושים והארבעים, ואת העמידה בפני האיום על ערכי היסוד 

. בפרק השלישי של המחקר נטען האנושיים לנוכח עליית הפשיזם והמלחמה המתקרבת 

אימת , ביטוי המבטא את "גבול החיים”ל פרחי אששל אלתרמן הפך בשירי  "קו הקץ"כי 

אותו "כשגורי חוזר ב. בני הדור שהגשים את החזון הלאומיד של המוות שהייתה חוויית יסו

, המיוצג ביצירה באמצעות "קו ההתחלה"באמצע  שנות החמישים אל  "ערב במאביון

חוויות המסע המדברי שהיו החוויה המכוננת את הקשר עם הארץ ועם המשימה 

לאומי הוא שב  –ההיסטורית של בני דורו ומן האירועים המכוננים של המיתוס ההיסטורי

מתוך מודעות לצורך  לבסס  מחדש את ערכי היסוד של העולם שלאחר המלחמות 

 והחורבן. 

  

 ,77.9.51, )גורי "אותו ערב בניכר"לרשימה  "ןאותו ערב במאביו"מעניין להשוות את        

הדמיון   .מצורפת לנספח( בה תיאר גורי את הערב האחרון שלו בפריז טרם חזרתו ארצה

בין שם השיר לשם הרשימה מצביע על חשיבות האירוע המתואר ועל הקשר בין הרשימה 

"ידידו הפילוסוף" ישראלי השוהה  לשיר. הרשימה כתובה כדיאלוג סוקראטי בין גורי לבין

אליזה  ספר בה כיצד עמד משתאה מול השאנזאף הוא בפריז לצורך לימודים. גורי מ

כשהוא לעצמו .. בשעה השוכנת מעבר לצדק ולאמת", וחש בשעות הערב, לנוכח "היפה 

בחירות הגדולה של השהות בניכר, זרות שאיננה בדידות ומועקה אלא "הרגשת אושר, 

הממלאה את הלא שייך  ... את החופשי מאחריות" .  אלא שבאותם רגעי  קסם  אלה 
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ב"מאבקו הנואש נגד כאילו נגלה לעיניו לפתע בני מהרשק, כ"גילום של נביא זעם מודרני" 

"בני  לנוכח החיזיון אומר גורי לידידו: איזה חסר, בקרב נעדר הצחוק שהוא מנהל סביבו". 

מהרשק הוא היפוכו של ערב זה". הידיד הפילוסוף מעמיד את גורי על טעותו. הוא טוען 

אליזה העומד "מחוץ לזמן ולמכאובים",  –באזניו שהבריחה אל הערב המרהיב בשאנז 

איננה אפשרית מפני שחשבון החובה  ,תה בחירה ביפה והתנתקות מהאחריותשמשמעו

טענתו על סיפורו הידוע של קאמי  אינו לוקאלי אלא כלל אנושי. הידיד מבסס את

אינו יכול לברוח מאשמתו על כך שלא נענה לצעקתה של  קלאמנסשגיבורו  ,"הנפילה"

האישה הנופלת אל מותה מן הגשר, המעלה את השאלה האם יכול האדם לברוח 

ת חווית ממחויבותו כלפי האחר.  במלים אחרות,  הדיאלוג ב"אותו ערב בניכר" מעביר א

בני מהרשק לאומי, בו מופיע  –מן ההקשר האישי  "מאביון"ההיוודעות שחווה הדובר ב

אוניברסאלי של חובתו של כל  –כגלגול מודרני של עמוס המקראי, אל ההקשר המוסרי 

 ,אדם כלפי זולתו. בעולם שלאחר השואה, הבחירה המשחררת ב"יפה נטול המכאובים"

מעבר לזמן הוא ש ,ת לשם האמנותשהוא חלק מן האידיאל הסימבולסטי של האמנו

 לתי מוסרית במהותה. היא ב ,מפנה עורף למציאותוולמקום 

 

( תמה חגיגת 11-17עמ' X ,XIלא ייפלא, אפוא, שבחלק השלישי של מאביון )שירים       

  Xהשחרור. צלילי הפסנתר גוועים ואור צהוב זורח על "ְׁשלּוִליֹות ַהַּמיִם ַהְגנּוִבים" )שיר  

ִסים ֵריִקים" ו"ׁשּום ֶחֶרב ֹלא 11עמ'  (.  אמנם הדובר יודע שעלילות הגבורה תמו "ַהִּמְתרָּ

ֲעֵׁשנִים ֶׁשל ֵליל ֵבית ֵאל" )שיר  מֹוס ֹלא יִכָּנֵס" ... ְלַקֵלל ֶאת חֹוְגגָּיו הָּ עמ'  XIתּוַרק" , ו"ׁשּום עָּ

ֹ (,  אך הוא גם יודע שאת "ַהְגדֹולֹו17 ר ִלְׁשכ רת ֶאְפׁשָּ חָּ משמע זמן השכחה  , ַח ַעד מָּ

הייתה העמידה בשושנת  "מאביון".  נקודת המוצא של הדובר השירי בוהבריחה קצוב

רוחות, דימוי המבטא את מצבו הנפשי של הדובר המבקש להתנתק מנטל עברו, זהותו  

ושליחותו, אך החוויה שהוא עובר במהלך השיר משמעותה היחלצות מן מהעמידה 

קו "המולדת מחזירה אותו על כורחו אל  –.  ה"יד הארוכה" של האישה בשושנת רוחות

 ואל הבנייה מחדש של ערכי היסוד של עולמו וזהותו.  "ההתחלה
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הנכרייה" נמצא  בשיר השני וריאציה נוספת על עלילת המסע אל "מולדת החירות       

הוא אינו מתאר  (.  השיר כתוב בגוף ראשון אך13 – 11)עמ'   "ארצות ההגירה"במדור 

סמלי. השיר  –חוויה מתפתחת אלא מציג את עלילת הבריחה מן השליחות באופן חידתי 

כתוב  בטון קליל, כמעט פזמוני, ומאורגן באמצעות תבניות חוזרות וחריזה, שאינן מופיעות 

באופן אחיד בכל אחד מהבתים אלא מופיעות לסירוגין ובשינויים משמעותיים. היסוד 

רי של השיר הוא האנפורה: "והספינה נושקת את הרציף החם"  שהיא המארגן העיק

שורת הפתיחה העוברת כפזמון חוזר בבתים הראשון, השלישי, החמישי, השישי, השמיני 

והתשיעי תוך שינויים לאורך השיר. שורה זו קובעת את הסיטואציה הריאלית של השיר 

ע בים להגעה למחוז החפץ.  המתרחשת  על הרציף, שהוא נקודת הסף במעבר בין המס

התבנית האנפורית העוברת לאורך השיר יוצרת את הרושם כאילו מדובר בהתפתחות 

שורות יגלה הליניארית מראשית השיר אל סיומו, אבל מעקב אחר האפיפורות של 

בתי השיר נחלקים באמצע לשני חלקים מנוגדים זה לזה.  השינויים בסופי שעשרת 

בבית הראשון מתואר  . "יףרצ"מות התואר המלווים את המילה ם בשהשורות הם  שינויי

יוצר הקבלה בין הבתים באופן הבבית החמישי, וכך הוא מתואר גם  "חם"הרציף כרציף 

הראשון והחמישי מן העגינה ברציף )בית ראשון( ועד לעמידה בפני פקידי המכס )בית 

,  "רציף זר"את הבית השישי מתארת את הרציף כ חמישי(. האפיפורה בשורה הפותחת

 . "רציף טוב"רי והאחרון לההופך בבית העשי

 

בבית הראשון של השיר מתואר הדובר כאחד מן הבאים אל "הרציף החם",  משום       

שבניגוד ליונה המקראי  הוא לא הושלך כפיוס לדגי הים. אזכור דמותו של יונה מעיד על 

נסיעה שהיא בריחה.  –י הארץ אל ארץ ההגירה, וגם על משמעותה מחופ -כיוון הנסיעה 

חמשת הבתים הראשונים של השיר פונים אל העתיד. הם מציגים את הדובר כמי שמבקש 

מּות ַהנְִזכָּרֹות"  להשתחרר מנטל העבר, שאיפה המתגלה בשורה "ַאַחת ַאַחת הֹוְלכֹות לָּ

ִתיד ִאם)בית שני(, ומקווה להתחלה חדשה במקום בו "כָּ  ה, / עָּ רָּ ַהֵשם, -יְִרֶצה-ל ֶׁשֹּלא קָּ

ִעוְִרים מֹונִים  ִלְקרֹות" )בית השלישי(.  בבית החמישי רואה הדובר את "ְפִקיֵדי ַהֶּמֶכס הָּ

ה"  ה ַהְגדֹולָּ עָּ ם". עיוורון הפקידים מקורו בשוחד שקבלו מהמבקשים לזכות ב"ׁשָּ ְגמּולָּ

 במקום החדש. 
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, הדובר שבחלקו הראשון של השיר "רציף זר"הופך הרציף ל לב השיר בבית השישיב   

ֵׁשאת ֶאת ַׁשֲעֵרי ַעזָּה' )בית שישי(.   ִציִתי ַפַעם / לָּ ביקש להימלט מעברו שב ונזכר בו: "רָּ

בחלקו הראשון של השיר מתוארת הצפייה לעתיד כזכייה מן ההפקר, כמשהו העתיד 

ה והשוחד ותקוותיו מלוות בספק, לקרות. הדובר מתואר כמי שמשליך יהבו על המקר

ם" )בית רביעי(.  לעומת זאת, בחלקו  משום כך הוא מבקש "ִלְׁשאֹול ֵמַהְּמַקּוִים ֶאת סֹוד כֹחָּ

ֵאל, ֲאנִי וְֹלא  אִתי ַחי. / ֲאנִי וְֹלא הָּ רָּ השני של השיר מתמלא הדובר בהרגשת כוח:  "כָּל ֶׁשבָּ

ְך". )בית שישי( שורות אלו הן אלוזי ה  לפסוק הידוע המתאר את יציאת מצרים ומופיע ַמְלאָּ

ף", אך הטכסט של גורי מ רָּ ְך / ֲאנִי וְֹלא שָּ הפך את משמעות בהגדה של פסח: 'ֲאנִי וְֹלא ַמְלאָּ

האנושי הבורא אל מול האל. הדובר הנזקק שבבית הרביעי  "אני"הפסוק ומעמיד את ה

ת לדרך רחוקה.  המתח בין הופך למעניק, ביכולתו לתת "מנת ברזל" לכל העומד לצא

העבר לעתיד, בין נטל הזיכרון לתקוות יום המחר ובין המחויבות לשחרור מגיע לשיאו 

 בבית התשיעי של השיר: 

        

י.        ִציף ֶהחָּ רָּ  וְַהְסִפינָּה נֹוֶׁשֶקת ֶאת הָּ

ה.        ה נָּחָּ ן ְלֹלא גּופָּ  ִכי ֵאין ִמְפתָּ

 

משמעותה כי הדובר הצליח  "הרציף החי"בכינוי  "הזרהרציף "מצד אחד המרת הכינוי 

ופה נחה"  במשימתו וזכה להגיע אל ארץ החיים.  אך הטור האחרון: "כי אין מפתן ללא ג

הנופלים על ִספה של  "מגש הכסף"לנער ולנערה ב ,אלתרמן המעלה אסוציאציות לשירי

אלתרמן, ) "חתיךודי מעפר / יסודך במת שנפל תאל תאמר יס"את השורה  וגםהאומה 

, שב ומעלה את מחויבות הנשאר בחיים למתיו  (117 - 111 ,71 – 1 עמ', 7111

   133"ותה הטלת ספק באפשרותה הבריחהשמשמע

                                                           
( וסיים את 177-177) "הרציף הזר"אך שינה את שמו ל חשבון עוברבאנתולוגיה  "ארצות ההגירה"גורי כלל את השיר  133 

המטיל ספק  השיר והפכו אותו למעין שיר מתהפךהשיר בבית התשיעי המצוטט לעיל. שינויים אלה שינו את מובנו של 
החזיר גורי את השיר לנוסחו הראשון הכולל שני הבתים האחרונים השבים וטוענים  השיריםבמהדורת  באפשרות הבריחה.

 בזכותה של הבריחה.
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שני הבתים האחרונים מעלים שוב את אפשרות הבריחה. הדובר מדבר על זכותם של       

החדשה", ובהמשך בבית לד שנית" ולהגיע אל "ארץ הזהב ּוָּהבורחים המבקשים "להִ 

המסיים את השיר מכונה הרציף "הרציף הטוב" והארץ מדומה לאישה המקדמת בשמחה 

את אהובה. הבורחים המבקשים להימלט מעברת ומזהותם נתפסים כשוטים, המאמינים 

 שושנת רוחותבדבר שאינו אפשרי. ספינת השוטים הנמלטים נזכרה כבר בשיר קודם ב

 "צחוק צחוק" שגם הוא מכוון לחוסר היכולת להשתחרר מנטל העבר.  

 

" שושנת רוחות"( שהוא השיר השלישי במדור 11 – 14' מ)ע "7151 – 7113" השיר     

 "מאביון"א משיריו הידועים של גורי, והוא שיר מפתח להבנת אישיותו השירית.  אף הו

חוויה מכוננת שהחזירה לו את עברו  התמקד באירוע מסוים בלילה אחד בו חווה הדובר

בשיר שלפנינו שונה, הוא  "אני"ות מאשליית הבריחה.  ההתבוננות בוזהותו, חווית התפכח

בחייו כמכלול ומבקש להגדיר את  מתבונןבו אינו ממוקד באירוע חד פעמי אלא הדובר 

תאריכים מהותם ועיקרם. כבר בשם השיר ניכר ייחודו אל מול שיריו האחרים של גורי, ה

השנה  7151 –היא שנת לידתו של גורי  7113הנזכרים בשם השיר הם אוטוביוגראפיים, 

יוצר . הביטוי 'מחצית חיי' "מחצית חייו"יא הזמן אותו מגדיר הדובר כזמן בה נכתב השיר ה

שגם בו מתאר עצמו הדובר כמי שנמצא "באמצע  "מאביון"נקודת חיבור בין השיר לבין 

רת זו התכתבות עם שירו ( . אפשר למצוא בכות15עמ'   IVשנותי ההולכות ממני' )שיר 

שגם הוא שיר  אוטוביוגראפי, תמציתי הסוקר  " 7151אוטוביוגרפיה בשנת "של עמיחי 

 את חיי הדובר על רקע הזמן ההיסטורי המיוחד של התרחשותם.  

 

שיר נחלק לארבע חטיבות קצרות. מספר הבתים שונה מחטיבה לחטיבה אך כולן ה      

כתובות  בטורים קצרים, רבים מהם בני מילה או שתים, בלשון פשוטה וישירה.  השורה 

הראשונה בכל אחת משלוש החטיבות חוזרת "ולא היה לי זמן", ואפשר לומר שכל אחת 

טיבה הראשונה חוזרת השורה ו. בחמשלוש החטיבות היא וריאציה אחרת על טענה ז

שלוש פעמים. פעמיים בבית הראשון כטענה שהודבר טוען וחוזר וטוען  "ולא היה לי זמן"

חטיבה זו בנויה על המתח שבין הזמן אחת בבית הרביעי החותם את השיר. אותה, ופעם 
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ומודע לזמנו  "מחצית חייו"שלא יהיה משום שהדובר נמצא כבר בשלא היה וגם הזמן 

 ההולך ואוזל.

 

החטיבה השנייה בנויה על הניגוד בין הצמיחה האיטית כצמיחת האילן שלא זכה לה       

תונים" שמשמעותם קיטוע יתונים לעיבחייו לבין "סעודות הארעי" ו"החיים העוברים בין ע

והמקריות והם שהיו תוכן חייו.  בחטיבה השלישית מובאות דוגמאות שונות של זמן נמשך 

כרונות, יותהליכים המעידים על חלוף הזמן: להתכסות אזוב או חלודה, להשתייך לז

הקיטוע והארעיות המאפיינים את חיי הדובר מתמצים בחטיבה  –להצהיב, לזכות בירושה 

הים". אבנר הולצמן הצביע על שורה זאת כמבטאת   –זו בשורה האחרונה "ביני לבין אבי 

דול שהיה כרוך בחיים "שעברו בין העיתונים" את הבנתו של הדובר את ההפסד הג

(. בהקשר זה מעניין לראות את 511עמ'  1119ההפסד של עולם האבות )הולצמן, 

לשיר, ובהבחנה שהוא עושה בין תפיסת הזמן שלו לתפיסת הזמן  הפרשנות שגורי העניק

 של האנשים שהגיעו ארצה מן הגולה: 

עבר לים הנ"ל הזוכרים זמן לצורותיו השונות: זמן אזוב על בכך שונה אני כמדומני מאלה שנולדו שם, מ
קירות עתיקים  בערים מגדליות, זמן פמוטי נחושת, לידה וקבורה. זמן רוח ספרים נושנים, זמן יהודים בין 

יש לי לפיכך לצערי או לאושרי עודף עצום של זמן, שפע זמן היסטורי  {:אומר ובהמשך הוא]'גויי' ארצות'. 
, וע בזמן אוטוביוגראפי, אישי, שבעזרתו אפשר לארגן במקצת את הזמן ההוא להבינו. )איתןומחסור משו

17.5.95   .) 
 

לראשונה בשיריו מאפיין הדובר את עצמו כצאצא שיש לו אב )אם כי רחוק( ואשתו      

"הרה ללת". מירון, כאמור הסתייג מן הרלבנטיות של ההקשר המקראי לשיר, אך אפשר 

ניסיון ראשון להעמיד מעין נוסח של "ואלה תולדות"  המטרים את פנייתו של לראות פה 

גורי בשירתו המאוחרת אל הביוגרפיה המשפחתית.  גורי מצביע על הקשר ההכרחי בין 

תפיסתו את עצמו כצאצא כממשיך את הדורות שקדמו לו לבין יכולתו להבין את הזמן 

 ההיסטורי הגדול שבו חי.
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 השיבה -הדרך אל עיר מולדתו שלא הייתה מים" "למצוא את   ו.

 

משיריו " 7113-7151ו" "אותו ערב במאביון" "שושנת רוחות"השירים שבפתח המדור       

 "מאביון"ובהקים, ושונים זה מזה באופיים. הידועים והחשובים של גורי הם שירי דיוקן מ

ההתפכחות מאשליית  -העלה אירוע ספציפי בו התרחשה חוויה מכוננת וחד פעמית 

הוא שיר של חשבון " 7151 – 7113"הבריחה שהחזירה לדובר את עברו וזהותו, ואילו 

להבין את נפש  מקיף שנכתב מנקודת תצפית של דובר הנמצא ב"אמצע שנותיו" ומבקש 

ין הוא וריאציה על נושא הבריחה המשולב בש "ארצות ההגירה"חייו. השיר השני במדור 

שני שירי הדיוקן.   המפרידה בין  "השהיה דרמטית"שני השירים ממלא גם תפקיד של 

מה יר והיצירה שהת(  פותח מהלך שימשך עד סוף המדו11)עמ'  "ֶעֶרב"השיר הרביעי 

וא יר השיבה של אדם אל מקומו ואל עברו. קריאה זהירה תגלה שהשהמרכזית בו היא 

המדור השני  ",נוצה אדומה"שחתם את  ",נגינת ביניים"משלימו של השיר  –היפוכו 

. שני השירים מתרחשים על רקע הזמן בו "איש אחר"והסתיים בהחלטת הדובר להיות ל

הופך הערב לילה, ובשניהם מתוארת הסיטואציה הריאלית של הלילה היורד בלשון 

ֹ ים לְ מִ ּודמְ פיגורטיבית המזכירה מאבק או מלחמה: "דִ  ן. מָּ גָּ רְ ַאת הָּ עֹורָּ ה" , "פְ רָּ זְ גִ ב הַ חַ ר

ים חִ תּופְ  רקֵ פְ י הֶ חֵ טְ ל ׁשִ י, עַ יַ ל חַ ת עַ רֶ בֶ ם עֹורֹודָּ הַ  חַ ( בדומה ל"רּו"ערב"ט" )קֵ ר ׁשָּ קֵ פְ הֶ 

(.  אך השירים שונים זה "נגינת ביניים"משלחות כניעה" )אותה רוח השולחת ", ים"בִ חָּ רְ ּו

נמצא ברגע בו הוא בוחר להיות  "נגינת ביניים"התצפית שלהם.  הדובר בזה בנקודת מ

ַאֲחרֹונֹות / "ערב"ילו בשיר , וא "איש  אחר" ע הָּ אּות" -ְבִאי נמצא הדובר ב"ְׁשעֹות ַהַּמסָּ ַהּוַדָּ

)בית שני( כשהוא יודע ששהותו בניכר מסתיימת, מסע הבריחה והשחרור נכשל ובסופו 

 ותה נקודת מוצא: מצא הדובר את עצמו בא

 

 ַחיָּיו  ַהנְָּכִריִים הֹוְלִכים ְלִהְסַתיֵים              
 ֶאל ְׁשֵאלָּה ַאַחת וְעֹוד:              
ִצינּו לֹוַמר?                 ַמה ְבֶעֶצם רָּ
עּות?               ה ַהּטָּ ַתי ֵהֵחלָּ ן ּומָּ  ֵהיכָּ
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כתוב בגוף שלישי, במשפטים שאין להם נושא מוגדר וכינויי הגוף שבו  "ערב"השיר  

מועטים. אבל בלב השיר בשורה השלישית של הבית השלישי שב ומופיע הדיבור בגוף 

בחר ב"חירות  "נגינת ביניים"ִצינּו לֹוַמר?"  כזכור, הדובר בראשון רבים: "ַמה ְבֶעֶצם רָּ 

פר אשר תצאנה לבדן ולא תפגשנה אחיות לשתוק" מחשש שהוא עלול לומר "מלים מס

רבות". אבל דומה שבשיר שלפנינו מבין הדובר שהבריחה אינה אפשרית ומשום כך הוא 

עּות?"  אבדן  ה ַהּטָּ ַתי ֵהֵחלָּ ן ּומָּ מבקש לחזור אל נקודת הראשית  ואל שאלת היסוד "ֵהיכָּ

ובר למי הדרך המשתמע מן השאלות בבית השלישי מומחשת בבית הרביעי בדימוי הד

ְלכּו ם? / שנרדם במסע ומתעורר כשהוא לבדו, חוויה המעלה שאלות נוספות: "ְלָאן הָּ  ֻכלָּ

ַאֲחרֹונָּה?"  עם זאת, בניגוד לשירי התעייה ה הָּ והמבוכה שבשני המדורים  ַמִהי ַהְפֻקדָּ

השיר אינו מסתיים בחוויית אבדן הדרך או בעמידה בשושנת  הראשונים של הספר, 

 בהיפוכה:  רוחות אלא 

חֹור          גֹל ׁשָּ  ִהנֵה ַגם ַהסָּ

אֹורֹות ַהְצֻהִבים עֹוִלים ְכמֹו           וְהָּ

 ְקִריאֹות ֵאין ְספֹר.           

   

אלא ששם הם התייחסו  "גינת ביניים'שחור הופיעו גם בבית האחרון של 'הסגול וה

להשתלטות החשכה ול"אֹוְצרֹות ַהְזַמן ַהִּמְתַבזְֵבז". בשיר שלפנינו הסגול והשחור אינם סוף 

 דבר אלא הם רקע לאורות צהובים הקוראים "ְקִריאֹות ֵאין ְספֹר" ומסמנים את הכיוון: 

         M    ַהַּקְסיֹוֵפָאה 

ם צָּפֹו           ן" ִמְסַתֵבר ֶׁששָּ

 

משתמע גם ספק, אך בכל זאת מסתמנת הדרך להיחלץ מן  "מסתבר"אמנם, מן המילה 

עד לסיומו  "ֶרבעֶ "ופה בשירים המופיעים אחרי השיר העמידה בשושנת רוחות.  קריאה רצ

של המדור תראה שמתרחש בהם מהלך של שיבה אל קו ההתחלה, אל הנופים 

גן "השטוחים והלבנים של עיר המולדת )הארצישראליים, נופי המדבר והים ואל הגגות 

מעניין לציין שהשירים אינם חוזרים אל  . של המשורר ו( נופי ילדות711עמ'  "העייפים

הראשונים.  הפלמ"ח מסעות אלא אל התשתית המוקדמת יותר של  המלחמה ואל הקרבות
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 ( שבחלקו הראשון מתאר הדובר את עצמו719 - 715 )עמ' "ככלות"כך במחזור הקצר 

ך" אך בחלקו  כמי שהותש בחום הלוהט של המסע והופקר אל "ַמַסע ַהִדְמדּוִמים ַהְמֻמשָּ

ֵלא טַ  ִרים". וכך במחזור השני הוא קם ויוצא "ִלְלגֹום ֲאוִיר מָּ  711)עמ' "שירי מנוחה"יּון וְַצְרצָּ

הוא מגלה ר השלישי " אך בשי./ ִאיׁש ֵאינֹו ׁשֹוֵאל ִלְׁשמֹו .( שבו "ִאיׁש ַמִגיַע ַלחֹוף777 -

וספת ואפשר להיכנס לכל מקום. וריאציה נ "נַָּטש וְִהְסַתֵלק"שהמשמר שהופקד על העיר 

מעין בלדה המתארת גיבור רב עלילות    "תור הזהב"על נושא השיבה  נמצאת בשיר 

(, ועלילותיו 714 - 713ששב שיבה אחרונה אל ביתו לאחר שנעדר ממנו שבע שנים )עמ'

 "אמו"שיר המתאר שיבה שלא הייתה, בשיר מופיע גם רים.  בין שירי השיבה הפכו לסיפו

המשותף לכל שירי השיבה האלה שובו של סיסרא שרכבו בושש לבוא. מתוארת הצפייה ל

הוא אופיים המורכב. מצד אחד השיבה נושאת חותם ברור של מולדת או בית  אך השיבה 

לה השב כי איש אינו מחכה לו. מגלה גם מקום שהשתנה ללא הכר ומציאות בה מג

השירים מבטאים אמונה באפשרות השיבה וההתחדשות  והטלת ספק באפשרות זו בעת 

 ובעונה אחת.  

 

(. השיר 779-775)עמ'  "אודיסס"והחשוב בשירי שיבה אלה הוא השיר הידוע         

המיתוס של אודיסס והמיתוס של חוני המעגל.  :משלב שני מיתוסים ידועים של שיבה

שילוב שני המיתוסים ממחיש את זרותו ובדידותו של אודיסס ששב אל עיר מולדתו ומצא 

מפרשים השונים של השיר הדגישו את חוויית הבה "אנשים שדיברו יוונית אחרת".  

,  1113 הניכור, ההתפכחות מאשליה ואת בדידותו של השב לנוכח הסובבים אותו )פגיס

(. אני מבקשת להפנות את תשומת הלב להיבט אחד של השיר שלא נדון 713-717עמ' 

ִגים ׁשֹונִים צָּא יָּם / וְדָּ וְֵעֶשב צָּף ַעל ַהַגִלים ִאִּטיִים" )בית  עד כה. כששב אודיסס לביתו "מָּ

ה יְתָּ ני(. ַמיִם". )בית ש ראשון( אך הוא מבקש "ִלְמצֹא ֶאת ַהֶדֶרך ֶאל ִעיר מֹוַלְדתֹו ֶׁשֹּלא הָּ

א הייתה מים? האין זה מובן שעיר איננה מים? המים למדוע מדגיש הדובר כי העיר 

 מופיעים גם בשתי שורות הסיום של השיר:

 

יו ְכֶאְבִריְקֵליה ַהְזֵקנָּה.            ְטפּו ֶאת ַרְגלָּ אּו ַמיִם וְׁשָּ  בָּ

אּו ֶאת ַהַצֶלֶקת וְִהְמׁשִ             ד ְכֶדֶרְך ַהַּמיִם.וְֹלא רָּ  יכּו ַבמֹורָּ
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המים מופיעים בסיום השיר כתחליף לאבריקליה הזקנה, הם חוננים את אודיסס ושוטפים 

את רגליו, אך שלא כאומנת במיתוס ההומרי  הם אינם מבחינים בצלקת וממשיכים במורד 

ים והנהר כמטאפורה של מופיעים המים, השושנת רוחות "כדרך המים". בשירים רבים ב

גית לחלופיות אפוא היא  הזרימה המתמדת של המים האנלו "דרך המים"ממד הזמן. 

מתפרשת בשירים במובנים שונים, לעתים כגורם  "דרך המים"(. 7191הזמן )שקד, 

  משכיח ומבטל ובאחרים כגורם המשכך את הכאב. 

 

. "אני והשקט"( במדור 75)עמ'  "על הגשר"ר מעין זה נמצא בשי "זרימה"דוגמה לשיר      

ִמיד. ְלַאט". )בית שלישי( התנועה  ִרים. / תָּ ר זֹוֵרם ִמַתַחת ַלְגׁשָּ בשיר רואה הדובר איך ה"נָּהָּ

בה הנמשכת תמיד של המים הזורמים גורמת לו לחוש כ"אחד הדוממים", הרגשה שיש 

עם שירו הידוע של  מתכתבהשיר . מכאן)בית רביעי( "אני"מיזוג של שלווה מכאן וביטול ה

שירו של אפולינר מצביע על הניגוד בין תנועת המים . "גשר מיראבו"גיום אפולינר 

 "אני"ימת הזמן וחלופיות האהבה לבין  ההזורמים מתחת לגשר הממחישה את זר

גם שירו של גורי בנוי על האנלוגיה שבין זרימת הנהר המתבונן והאוהב  שנשאר. 

של המים הזורמים המתגלה בטורים  יע על כך שההיבט המשכיחמצבוהזמן, לחלופיות 

ִרים ַרִבים מְ " הְדבָּ ֶעֶרב / ַגם ַאתָּ ִרים הָּ )בית שני(, הוא גם ההיבט המשכך והמרפא:  "יֻתָּ

ֵטף. ְכמֹו ַאַחד ַהדֹוְמִמים / ִלְראֹות ֶאת ְׁשַעת ַהֲחנִינֹות" )בית שלי ר ְלָך / ְלִהשָּ שי( )עמ' "ֻמתָּ

ול כמשכיחים ומשככים נמצאת בשיר דוגמה נוספת לתיאור המים בתפקידם הכפ. (75

ִרים. / ַהַּמיִם "שבר" : "ַהַּמיִם ַהזֹוְרִמים ֶאל יָּם ַאֵחר / ַמִתיִרים ֶאת ַהְׁשבּועֹות וְֶאת ַהנְדָּ

)עמ' " .ַהַּמיִם ַהִּמְתנֲַחִמים ַמֵהרובבית החותם את השיר שהוא בן שורה אחת: "  "ַהשֹוִטים.

ים בתכונתם הכפולה (.  כאמור, גם בבתים האחרונים של אודיסס מתוארים המ94

"לא הבחינו בצלקת". פגיס המים המשכיחה, שכן בניגוד לאומנתו של אודיסס והחומלת 

הצביע על כך שהשורה השלישית בכל אחד מבתי השיר )הבנוי שבעה בתים, ששה  בני 

ינתיים, עיניים, שמים, ( חורזת:  שמים, מים, בשלוש שורות ובית שביעי בן ארבע שורות

מציב זה  "בית / מים"  "אודיסס"(, החרוז החותם את  711עמ'  1113)פגיס,  מים, בית
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ה ַמיִם" כעוגן  יְתָּ מול זה את הקבוע והחולף. בדומה לכך, ניצבת עיר המולדת "ֶׁשֹּלא הָּ

 להיאחז בו לנוכח ההשתנות והשכחה. 

 

המתאר אף הוא  "לערב ראש השנה פיוט"הוא   שושנת רוחותשיר החותם את ה      

 "אודיסס"ו "פיוט לערב ראש השנה"ה. עמידה על הזיקה המתקיימת בין חוויה של שיב

הדובר השירי לאורך  ובחינתו כשיר הסיום של הספר תשלים את תיאור המהלך שעשה

במשמעותו  "פיוט"ר מתגלה כבר בשמו, השימוש במונח ייחודו של השיהספר כולו. 

הופיעה  בשירים  "פייטן"ון המונחים של גורי, אמנם המילה הדתית לא הופיע קודם במיל

המוקדמים אלא שהיא הופיעה בהקשרים המזכירים את לשונו השירית  של שלונסקי ולא 

, והוא  בנוי ארבעה במשמעות של שיר ליטורגי הממוען לאל.  השיר  כתוב בגוף ראשון

טורים ארוכים, פרחי אש:  בתים שונים זה מזה בארכם. הפרוזודיה שלו מזכירה את 

ו ממשיך את הסיטואציה בה חריזה מגוונת אך לא סדירה. הבית הראשון של השיר כאיל

 :"אודיסס"הסתיים 

 

פֹות ָֹּ אֹויְִבים אֹו ַהש ה ַקּוֵי הָּ ִבים לָּ  ַהזָּרֹות ֲהֹלא ֵאין זֹו ֶדֶרך ֶׁשנִצָּ
ֵאֶלם.  אֹו הָּ

ֵאֶלה.  ֹלא ֲאנִי וְֹלא קֹוִלי ֵאינֶנּו ְקׁשּוִרים ְבַהְסכַָּמת ַהֶּמְרַחִּקים הָּ
 ֲאנִי הֹוֵלך וְֵאינֶנִי נְִרצָּח.

א ִלְבסֹוף ֶאל ַביִת. ֲאנִי נְֶעצָּר. ֲאנִי דֹוֵפק ַבֶדֶלת.  ֲאנִי בָּ
 

ת אודיסס. כזכור, אודיסס מצא עצמו תיאור השיבה בשיר הוא היפוכו של תיאור שיב     

כמי שהולך בין אנשים שדברו "יוונית אחרת",  ואחר כך נטלו  את ילדיהם לבתיהם  

תחילה על דרך " פיוט לראש השנה"דו.  דרכו של הדובר השב מתוארת בוהותירו אותו לב

השלילה: היא אינה דרך המצטלבת עם אויבים או עם שפות זרות או אלם,  אך למרות 

מילות השלילה משמעות התיאור היא חיובית.  הדרך היא דרך מוכרת שאין בה סכנה, 

ואם אינה "מצטלבת עם האלם" הרי שהיא דרך המאפשרת דיבור.  אמנם בטור השלישי 

ֵאֶלה" , ומצביע בכך על אומר הדובר "ֹלא ֲאנִי וְֹל א קֹוִלי ֵאינֶנּו ְקׁשּוִרים ְבַהְסכַָּמת ַהֶּמְרַחִקים הָּ

הוויה  שאינה בשליטתו ואין וודאות גמורה בטיבה של הדרך, עם זאת,  בניגוד לאודיסס  
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 ",אני בא" ",אני הולך"הדובר בשיר שלפנינו פעיל ויוזם: שחוויית הזרות משתקת אותו, 

רצף הפעלים בשתי השורות האחרונות של הבית הראשון  בדלת". ני דופקא" ",אני נעצר"

עומד בניגוד למבנה הקצר  של המשפטים, שכן  ההפסקה לאחר כל משפט ממחישה את 

ההיסוס ואת הקושי להאמין באפשרות החזרה,  ובכל זאת נבנית בשיר בהדרגה אמונה 

 באפשרות השיבה והדיבור. 

 

היא מעין שיאור הדובר הדופק על הדלת הנעולה, עמידה הבית הראשון מסתיים בת    

נוסח חילוני של העמידה בפני שער הדין אותו "פתח לנו שער" שבתפילות ראש השנה 

לזכות בחיים עמדה גם במרכז ויום הכיפורים.  כזכור, העמידה בפני הדין והאפשרות 

 ,רתתגנב במחלים הנשאר בחי שבו דומה( 11עמ'  "נוצה אדומה") "ולא ספדו לו"השיר 

יום רשאי הדובר המצווה לרוץ ולהימלט על נפשו כדי להגן על חייו הגנובים. בשיר הס

הוא מגלה שהוא "הֹוֵלְך וְֵאינֹו נְִרַצח".  בבתים השני והשלישי של השיר  ,לחדול מן המרוץ

אפשרות  ילות של ראש השנה הסליחה והחרטה.עולים עוד שני מושגי מפתח מעולם התפ

מנוסחת בשיר בהיגדים כלליים "כָּל ַהסֹוְלִחים אֹוְמִרים", כָּל נדונה בבית השני, והסליחה 

חֹור", "יֵש ִאֶגֶרת ֶׁשֵאינֶנָּה  סֹות" ובהמשך "יֵש ַחלֹון ֶׁשֵאינֶנּו ׁשָּ ַהסֹוְלחֹות נִצָּבֹות ַעל ַהִּמְרפָּ

שהסליחה היא מדרכו של עולם, אפשרית אך אֹוֶבֶדת ַבֶדֶרְך."  הניסוח הכללי מצביע על כך 

יָּה עם זאת, הדובר מבחין בינו לבין האחרים, כל הסולחים אומרים לא וודאית.  "ַמה ֶשהָּ

יָּה" ב וְחֹוזֵר" כלומר, אינו יכול שמשמעותה היכולת להניח לעבראמירה  הָּ , ואילו הוא: "ׁשָּ

 להניח לעברו. 

      

המתייחסים לקשר שבין הדובר לעברו מגיעים שושנת רוחות רכזיים בשני מוטיבים מ     

לחדש את הקשר עם המסמנת באפן זהיר את האפשרות  ,לידי השלמה בשיר הסיום

המוטיב האחד הוא תפקידו של הדובר כ"ׁשֹוֵמר חֹומֹות ֶׁשל ִעיר   ם.לזכות בחייהעבר וגם 

ה ִלְפנֵי ְזַמן ַרב." ביקש הדובר  "נגינת ביניים"(. כזכור ב11עמ'  "נדמה לי")'*  ֲאׁשֹר גָּוְעָּ

 ",שירי מנוחה"אך במחזור השירים  ,שליחותו ו"למסור את מפתחות העיר"להתנער מ

ר נַָּטׁש וְִהְסַתֵלק" )שיר , משירי הסיום של הספר (, 777עמ'  3מגלה דובר השב כי "ַהִּמְׁשמָּ

יָּה  ְלִהכָּנֵ  ר הָּ ׁשּוב ְלֹלא העיר הפכה לעיר פרזות וכי "ֶאְפׁשָּ קֹום. / ְלִהְסתֹוֵבב / לָּ ס / ְלכָּל מָּ
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אפשר לראות ל תיאור נושא עמו גם את היפוכו, כָּדּור ַבֵלב".  אמנם, כדרכו של גורי, כ

במשמר שהסתלק וטבע במצולות הפקרה או נטישה של ערכי העבר אך אפשר לראות 

ִרים חש הדו "פיוט לראש השנה"הסתלקות המשמר גם חירות  חדשה. בב בר כי "כָּל ֶהעָּ

ה."  משמע אין עוד צורך לשמור את חומות העיר, וגם  ה וְֵאין ֲחנּוטָּ ה. ֵאין נְצּורָּ ְפתּוחֹות ַהַליְלָּ

מוטיב שני המגיע לפיתוחו הסופי בשיר הההלך הזר יכול להיכנס אליה כאחד האורחים.  

ש מעין קיום עצמאי ישושנת רוחות זה הוא מוטיב המלים שנאמרו או לא נאמרו. למלים ב

רֹות ַהשַ  (, 51עמ'  "ראשי פרקים ליומן"יָּכֹות ַלֲאנִָּׁשים ֵמִתים" )בחלל, הן "ִמִלים בְלִתי ְמֻדבָּ

ן / וְֹלא תִ  יֹות ַרבֹות" )והן  "ֵתֶצאנָּה ְלַבדָּ ( ורק מעט מהן 99עמ'  "נגינת ביניים"ְפגְֹׁשנָּה ֲאחָּ

לאחר  "פיוט לראש השנה"(.  ב11עמ'  "שנים עשר"ה )"נֹוְתרּו ֵערֹות" למען האישה האהוב

שנפתחו בכל החלונות "סניפי החרטה"  שבות גם המלים שאבדו או התייתמו מדובריהן:  

ה" )עמ'  ה וְַצְלמֹותָּ השיר אינו מסתיים (. 771"ִמִלים ַרבֹות עֹולֹות ְלֶרֶגל ֵמַאְרצֹות דּומָּ

שפתחה  "בטרם"ו "ככלות"בהכרעה, ונראה כאילו הוא ממשיך את עמידת הספק של בין 

תֹות נָּעֹות ַעל  השורה החותמת את השיר: .שושנת רוחות את "ַהּוִילֹונֹות פֹוְרִחים וְַהְדלָּ

אך גם  ועלולה להינעלהנעה על צירה הדלת מכילה בתוכה את שתי האפשרויות,  ִציֵריֶהן"

.  עם זאת, ביטויי הרצון בשיר רבים מביטויי השלילה והספר מסתיים  עם עשויה להיפתח

 "פיוט לראש השנה" בפתח של תקווה.

 

 

 האני המפוצל בשושנת רוחות - "אני מלחמת אזרחים" ז.

 

הדיון בארבעה תת הסעיפים של הפרק  הרביעי עקב אחר עלילת הבריחה והשיבה     

 ,שושנת רוחותב "אני"תת פרק זה הוא מעקב אחר ייצוגי ה.  עניינו של שושנת רוחותב

והצבעה על ההתפתחות שחלה בדיוקן הדובר השירי.  לאורך הספר מפוזרים שירים 

שהמכנה המשותף שלהם הוא סובייקט שירי המוצג בהם  כשהוא חצוי או כפול. דוגמה 

( 11)עמ'  "ולא ספדו לו"ר . בשי"נוצה אדומה"כך נוכל למצוא בכמה משירי המדור ל

ה ַהְּמֻאְגֶרֶפת  מדומה הניצול המתואר בשיר למי שחייו הם גזלה בידו "וְהּוא הֹוֵלְך וְַהְגֵזלָּ

בשירים כאמצעי לאפיון הניצולים מופיעה גם  "חיים"דֹו". החפצה או האנשה של המילה ְלצִ 



217 

 

ם  "לבסוף"אחרים במדור. כך גם בשיר  ֶהם. / וְנְִׁשָאִרים ׁשָּ "ֲאנִָּׁשים מֹוְסִרים / ֶאת כָּל ֲאֶׁשר לָּ

יֵיהם ֵהם ְך, /וְַהְּקרּויִים, 31עמ' ) "ר ומארךּוֵ חִ "בשיר *  וכך גם (,37)עמ'  "ו ח  ֳארָּ ( "ִחּוֵר ּומָּ

מֹוִמתֹוְך ֶהְרֵגל,  ים ע  כ  י יו,/ הֹול  ר  מתואר מי  שבשתי ידיו " "פורטרט"". בשיר ח  ת ג  ר א 

יּומֹו" (. ההפרדה המטאפורית בין האדם לחייו ממחישה הוויה 41)עמ'  71 -מן המאה ה ק 

שושנת של אנשים שהם כמתים בחייהם. משה שמיר השווה בין מצבו של הדובר השירי ב

היה המת מדבר אל  שמחת ענייםואמר: "כשם שבאותה שמחת עניים למת החי ב רוחות

אך נכון יותר לתאר את  שהחי מדבר אל עולם המתים".עולם החיים, כאן דומה עליך 

פק מתים כפי שהוצגו ספק חיים סכוגיבורי הספר האחרים  בשושנת רוחותהדובר השירי 

ממציאות  התנתקח מציאותי יותר כמי שמבקשים ל, או בניסו"טעות"בשיר הפתיחה 

 חייהם המרה ולהמשיך ולהיאחז בה גם יחד.

   

ֶלֶכת-ה  "הוא"איזה מהדובר נפרד  "לאורךעמעום "שיר  ב       וֲַאנִי צֹונֵַח" .  / "ַמְמִׁשיך לָּ

הממשיך ללכת הולך וגדל  לאורך השיר, עד שהדובר  "הוא"הנשאר ל "אני"המרחק בין ה

ַחר"  ַחר זֶה ֶׁשבָּ ִהיר ִמֶּמנִי / ּובֹו, ֹלא ִבי בָּ מאבד את עקבות רגליו של ההולך ומבין: "הּוא מָּ

נעלם מעיני  "הוא"תיאור מיסטי של מה שנותר לאחר שב. השיר מסתיים 134(51)עמ' 

ַׁשת ַהַּמיִם / ֹלא ַהרְ  רָּ ה ַעל פָּ נָּה ְגדֹולָּ )עמ'  "אח צעיר"ֵחק ַמַזל ַהדּוִמיָּה". השיר הדובר: "ְלבָּ

ה"בא מספורי הלבנה". דמותו של ה'הוא' הופכת  "הוא"( מתאר את שיבתו של ה771

ה /  לָּ ם ֶׁשבֹו עָּ יּו ֻסלָּ בשיר  ל"אח המשוגע" ה"עֹוֶלה ַעל ַעּמּוִדים. ְמַטֵפס ַעל הִקירֹות" ש"הָּ

ַמיִם ְלַבְדֹו."  חוויית הפרדה או הפיצול בשני שירים אלו ניתנת  ִלְפתֹוַח ַבֵלילֹות ֶאת ַׁשַער ַהשָּ

י לרעו המת, ובמובן זה שונים. האפשרות האחת היא הפיצול בין הדובר הח לשני פירושים

פורה את קבלת הדין וההבנה שהמת מת והחי בוחר )או נידון( להמשיך משקפת המט

פורת הפרידה או הפיצול דוגמה לפסיכומכיה, ו. האפשרות השנייה היא לראות במטבחיי

נפשו של הדובר. במובן זה, מסמל מלחמה שבנפש בין שני כוחות הנאבקים ללא הכרעה ב

                                                           
)קין  מהסיטואציה הארכיטיפית של התאומיםמאזכר את  של צד אחד על משנהו האופן בו מתוארת הבחירה וההעדפה 134 

של אלתרמן  "איגרת"של המחקר בתיאור הזיקה שבין  השני בפרק  ןכבר נדוכפי שהיא מעוצבת במקרא  והבל, יעקב ועשו( 
   לשירי גורי.
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האח האחד את הדובר החי את חיי היומיום והאח השני מסמל את עולמו הפנימי של 

 המשורר הפותח שערי שמים לבדו.  –הדובר 

 

שיאה של הוויית המלחמה שבנפש היא בשיר שלפני האחרון במדור, השיר הידוע         

. נוסח 135תון במלחמת אזרחים מתמדת"אני מלחמת אזרחים" המתאר את הדובר כמי שנ

ההבדלים , 7151 -בקשת מוקדם של השיר התפרסם בחוברת הראשונה של כתב העת 

ההשוואה ביניהם יש בה כדי ההתפתחות הדובר ו בין שני הנוסחים רבים ומשמעותיים

 זה: מול . לנוחות  הדיון  מצורפים שני הנוסחים זהשושנת רוחותהשירי ב

 

 שושנת רוחות/ נוסח  מלחמת אזרחים              קשת/ נוסח   שנות השלושים

 

יִיִתי ִמְלֶחמֶ  ִחים               יִָּמים ַרִבים הָּ ִחים-ֲאנִי ִמְלֶחֶמת ת ֶאזְרָּ  ֶאזְרָּ

ה ַאֲחרֹונֵיהָּ     ה ֶאת ַאֲחרֹונֶיהָּ      ּו                              ּוַמֲחִציִתי יֹורָּ  ַמֲחִציִתי יֹורָּ

ִחים.                       ִחים.                ֶאל ִקירֹות ַהְמנֻצָּ  ֶאל ִקירֹות ַהְמנֻצָּ

                                                                  

יִיִתי                                          ֵבית ֶדה,-ִדין-יִָּמים ַרִבים הָּ  שָּ

זֹות                                                   רֹות,    ִעיר ְפרָּ עֹוֵבד ְבִמְׁשמָּ  הָּ

ם אֹורֹות ֹלאוְ      כל ִדְכִפין                                                     דֹוֲעִכים.-ׁשָּ

 וְכָּל ַמְׁשִתין ַבִקיר.                  

ן ַׁשַער ַהשָּ  ם ַהצֹוְדִקים יֹוִרים ְביֶֶתר ַהצֹוְדִקים. ַמיִם                        ֵאינֶנִי יֹוֵדַע ֵהיכָּ  וְׁשָּ

ְרכָּה  ַרְגִלי ֹלא דָּ

ֱאֹלִקים.                   וְַאַחר                 ֵתי הָּ א ֶׁשֶקט-ַעל ַסף בָּ  כְָּך בָּ

ף ֵמֲעיֵפּות וְֲחֵׁשכֹות ֶׁשל ַתְרִמיִלים ֵריִקים.                                                                      ְמצֹרָּ

  –ִאם ָאְמנָּם ַקיָּם 

זֹות     יְִסַלח ִלי.                                                   ה ְבִעיר ְפרָּ  ֲאנִי ַליְלָּ

ִמי,                                 ְלכָּ   ל ִדְכִפין.ַביֹום בֹו יְַפְרדּונִי ִמדָּ

  –ַביֹום בֹו יִּוֵָּתר ַרק ְׁשִמי 

ם ְסֻעַדת ַאֲחרֹונָּה. -ְבתָּ ֲענִיִים הָּ  הָּ

                                                           
 הוא גם שם האנתולוגיה מיצירות גורי, הכוללת מבחר מן הז'אנרים השונים של יצירתו.  אני מלחמת אזרחים 135 
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בנוסח קשת נקרא השיר "שנות השלושים" שם שאפשר  לפרשו בשני מובנים: האחד 

כמתייחס לשנות השלושים ההיסטוריות בהן התרחשו אירועי וינה האדומה ומלחמת 

שנות "מת האזרחים. במובן השני, הכותרת וח הדימוי של מלחהאזרחים בספרד, מהם לק

מלאו לגורי  7151יכולה להתייחס לגילו של גורי בעת כתיבת השיר. בשנת  "השלושים

עמ' " 7131 – 7113")ראה שלושים וחמש, והוא התייחס לשנה זו כאל זמן "מחצית חייו" 

ו.  הוא שיר חשבון נפש של אדם באמצע שנותי "יםשנות השלוש". במובן זה, השיר (14

ספציפי יר שיש לו הקשר זמני הופכת את השיר מש "מלחמת  אזרחים"הבחירה בשם 

 136זמני.-המתאר מצב קיומי אלשיר 

 

מציג מהלך חיים אישי מתפתח: שני הבתים  "שנות השלושים"השיר  קשתבגרסת     

ִחים" )בית הראשון( ובהמשך  יִיִתי ִמְלֶחֶמת ֶאְזרָּ הראשונים מתייחסים לעבר: "יִָּמים ַרִבים הָּ

זֹות" )בית השני(. הבית השלישי מתרחש בהווה: " ֵאינֶנִי יֹוֵדעַ  יִיִתי / ִעיר ְפרָּ  "יִָּמים ַרִבים הָּ

ַמיִם", ן ַׁשַער ַהשָּ רְ מזכיר את ה בית הרביעיה ֵהיכָּ ִמי" מתייחס אל מותה"יֹום בֹו יְפָּ  ְדונִי ִמדָּ

והמירו בנוסח  "הייתי"השמיט גורי את הפועל  שושנת רוחותבעתיד.  בנוסח הדובר 

יְלָּ  ִחים" ו"ֲאנִי לָּ זֹות".  דימוי ההמתקיים בהווה מתמיד "ֲאנִי ִמְלֶחֶמת ֶאזְרָּ  "אני"ה ְבִעיר ְפרָּ

נוסח הראשון הוא תולה את קיומו ים מופיע בשני הנוסחים, אך בלמלחמת אזרח

ַמיִם / ַרְגִלי ֹלא  "מלחמת אזרחים"כ ן ַׁשַער ַהשָּ בתולדות חייו ובאופן חינוכו ֵאינֶנִי יֹוֵדַע ֵהיכָּ

ֱאֹלִקים ".  נוסח מאוחר של טורים אלה מופיע בשיר  ֵתי הָּ ְרכָּה / ַעל ַסף בָּ )איומה עמ'  מלךדָּ

ם ֹלא (, ב34 ִרים ַהְּמצּויִים שבסביבה". השורה "ֵמעֹולָּ שּוי ִמן ַהֳחמָּ ו מציג עצמו הדובר כ"עָּ

ם ִהְתַפַלְלִתי" מופיעה במרכז השיר והיא מאפיינת את  ַרְכִתי ַעל ַסף ֵבית ְכנֶֶסת, ֹלא ׁשָּ דָּ

                                                           
לפסיכומכיה בשירת גורי אך הוא מפרש אותה  בהקשר של הניגוד  שושנת רוחותראובן שוהם התייחס בפרק שלו על       136

. נאמן לאופן ראייתו את גורי הווהחולין של ההגיבור נכסף אל עברו ההרואי ואינו מוצא את מקומו בהוויית ה בין ההווה לעבר.
כמשורר נאיבי שלא הגיע לשלב הסנטימנטלי טוען שוהם שהמאבק אינו  מאבק מהותי מפני שזו מלחמה שבה "הצודקים יורים 

ת , בעיניו הדובר השירי של גורי "מתוכנת" כדמואפשר בסופו של עניין לגשר ביניהםביתר הצודקים"  ולדעתו, פירוש הדבר ש
עמדה זו תמוהה בעיני מפני שדווקא מלחמה בין טוב לרע היא מלחמה שיש (  753עמ'  1119)שוהם,  שבסיסה הוא הומוגני.

גי שאין לו פתרון, כהגדרתו של סוגים של צדק הוא במהותו מאבק טרבה אפשרות להכרעה מוסרית ואילו קונפליקט בין שני 
ל כך שהמצב האמביוולנטי הוא מצב מהותי בשירת גורי מראשיתה ועד אריסטו.  דברים ברוח זו כתב זנדבק שהצביע ע

 (.1111מאוחרים )זנדבק, לשיריו ה
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ק משורשיו כנענית ואת הניתו –הדובר על דרך השלילה, מדגישה את זהותו הילידית 

מלחמה ת המסמלת מלחמת האזרחים אשושנת רוחות נוסח ביהודיים. לעומת זאת, ה

זמני המאפיין את חיי הדובר,  שמשמעותו התנהלות מתמדת –עיקרון קיומי אכשבנפש 

 . 137בתוך מערכת סתירות

 

בין שני הנוסחים מתקיימים גם הבדלים מבניים ופיגורטיביים היוצרים הבדל מהותי      

ב שמשותפים -תים אבנוי השיר שני חלקים. החלק הראשון ב קשתבמשמעותם. בנוסח 

ומציגים  " לאפיון ה"אני",עיר פרזות'"ו "מלחמת אזרחים"  ":ייםפוליט"להם הדימויים ה

(. "פתוח לכל משתין בקיר"תון לפגיעה והשפלה )כסך בנפשו הנמתלבט ומסודובר שירי 

חלקו השני של השיר מסביר את טיבם של חיי הדובר בדימויים הלקוחים מן התחום 

קץ החיים השיר מסתיים בדימוי  .באל ומציגים את הדובר כמי שלא חונך לאמונה ,הדתי

אולה או ל"סעודת עניים אחרונה" הדובר השירי מציג את עצמו כאובד דרך המייחל לג

 פתרון.     

      

שני חלקים, אלא  שחלוקתם שונה  "מלחמת אזרחים"בנוי  שושנת רוחותגם בנוסח        

וגם הדימויים משתנים.  שלושת הבתים הראשונים של השיר  ממחישים את טיבה של 

ההוויה הקיומית של חיים מתוך מלחמת אזרחים מתמדת שהם חיים של אינטנסיביות 

לבית דין שדה  ה"עובד במשמרות" ובו  "אני"המומחשת באמצעות דימוי הית עזה, רגש

למלחמת  " אני"(.  דימוי הקשתדועכים" )בית שני,  הדימוי אינו מופיע בנוסח -"אורות לא

(  וגם אינו עוד מצב של 714עמ' , 1173ירון מועצם )מ "אני"ילוי של אזרחים אינו רק ג

רך בבית האלוהים", אלא מצב קיומי של חיים דָּ "בדן דרך של מי שחייו עברו מבלי שא

ים", משמע קיום בקונפליקט מתוך סתירה מתמדת שבה "הצודקים יורים ביתר הצודק

מאבק בין שתי עמדות צודקות שמטבעו אין לו פתרון כמו בטרגדיה  הקלאסית. ו תמידי

א ֶׁשֶקט" ומתייחס קשת הבית הרביעי, שאין לו מקבילה בנוסח , פותח במלים "וְַאַחר ַכך בָּ

                                                           
על החיים כ"מלחמת אזרחים" מתמדת ראה הראיון שנערך עם גורי לרגל הופעת האנתולוגיה "אני מלחמת אזרחים"  137 

 (.194- 151, עמ' 1111)כספי, 
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לרגעים בהם המלחמה שוככת, אך זהו שקט שהוא תוצאה של עייפות ו"תרמילים ריקים" 

 ולא של קונפליקט שנפתר. 

 

הוא ניסוח מחודש של הבית השני  שושנת רוחותהבית החמישי והאחרון בנוסח        

יִיִתי :קשתבנוסח  זֹות / כָּל ִדְכִפי "יִָּמים ַרִבים הָּ מדגיש את הן /וְכָּל ַמְׁשִתין ַבִּקיר", /ִעיר ְפרָּ

לעיר  "אני"ממיר את דימוי ה שושנת רוחותנטול הגנה וקרבן להשפלה. נוסח  "אני"היות ה

זֹות / ְלכָּל ִדְכִפין". בנוסח זה הבית אינו מתאר  "אני"נטולת מגן בדימוי ה ה ְבִעיר ְפרָּ ל"ַליְלָּ

ביזוי או השפלה, אלא מכונן סובייקט שירי רחב ופתוח היכול להכיל בתוכו עולם  חוויה של

ומלואו.  בניגוד להוויית הגיוס המתמיד המתוארת בחלקו הראשון של השיר מציין חלקו 

יפתח אל אפשרויות ומי שמוכן לה ,האחרון של השיר ויתור של מי שעייף ממלחמות

( "רוח הדרום 99)עמ'  "נגינת ביניים"ע גם בשיר לשטח מפורז מופי "אני"חדשות. דימוי ה

נוצה "חבים" שהוא השיר החותם את המדור עוברת על חיי, על שטחי הפקר, פתוחים ור

 ומצביע על אפשרות הבריחה והשחרור. "אדומה

   

 

 ההתמודדות עם השואה ביצירת חיים גורי  –לכתוב את החורבן  .ט

 

שונים הנוגעים להתמודדותו של גורי בשאלת יחסו עניינו של תת פרק זה הוא היבטים      

לעם היהודי ולשואה ביצירותיו,  עניינים החורגים במידת מה מן הנושא המרכזי של הפרק 

. התייחסות לגולה ופליטי השואה שושנת רוחותשעיקרו בחינת יחסי מבנה ומשמעות ב

ליצירותיו  ועד (7141נמשכת ביצירת גורי מאז  שלח ארצה את השיר ז'נבה )מאי 

המתייחסים לשואה אפשר לראות לראשונה  שושנת רוחותאך בשירי המאוחרות ביותר, 

התייחסות מורכבת למשמעויותיה הלאומיות והאוניברסאליות של השואה, שהיא מעבר 

. תת פרק זה מבקש להציג פרחי אששואה שבשירי הלתיאור חוויות המפגש עם ניצולי 

יסוד בהגותו של גורי בנוגע לשואה, הנוגעים למשמעויותיה ולדרכי הייצוג רעיונות 

ההולמות את ההתמודדות עם הנושא ביצירותיו ובספרות העברית בכלל. הדיון יכלול 
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אבל הדברים שנאמרו בהם שושנת רוחות התייחסות ליצירות ולראיונות שהם מאוחרים מ

  תקפים גם להתמודדות עם משמעויות השואה בספר.

  

חיים גורי "קדיש ראובן שוהם את הפרק השביעי ה בין הנודרים והנדריםספרו ב      

לבחינת יחסו של גורי אל הזמן היהודי  "הודי:  כתונת פסים או כתונת כפיהוהעם הי

ההיסטורי ואל העם היהודי. שוהם רואה את גורי כמשורר המקום הארצישראלי, שגישתו 

הוא מביא פרשנות נרחבת של השיר  יהייסטורית.  כראלעבר הלאומי היא מיתית ולא ה

שנכתב בשנות הארבעים שמוצג בו קשר טבעי ילידי לארץ (, 14א' עמ'  השירים) "שבוי"

וקובע שגורי רואה עצמו כשבוי של הארץ ולא של הזמן, וזאת תוך התבססות על שיר אחד 

ההיסטורי נכפה על בלבד מן השירים המוקדמים. לדעת שוהם, העיסוק בשאלות הזמן 

גורי מאוחר יותר בכורח הנסיבות  בעקבות הלם המפגש עם יהודי הגולה.  שוהם מכיר 

בחשיבותו של מפגש זה, וקובע שההתנגשות בין חווייתו הילידית של גורי לבין ההכרה 

ותר בשייכותו ההיסטורית לעם היהודי העניקה ליצירתו כמה מן הטקסטים המרתקים בי

 א טוען: עם זאת הושלה. 

 

מסתבר שעט היוצרים של גורי הוא קל וזריז כשהוא מעצב את החוויות שלו ושל בני דורו במקום ובזמן  
הארצישראליים. אך עט זה היה כבד כעופרת כשניסה להתחבר באופן אמתי לחוויות הפגישה עם העם 

הדרגה היהודי הפצוע ...לתת להם את רשות הדיבור. לבטא את נקודת המבט שלהם. לכך הגיע גורי ב
 (. 131רק אחרי משפט אייכמן .." )שוהם, עמ' 

 

לדעת שוהם,  גורי מגלה חוסר עניין אמתי בשואה, משום כך הוא כותב בהרחבה על 

הנופים והחברים הארצישראליים ומצמצם בתיאור ההוויה הרחוקה של יהודי אירופה 

עם היהודי ובהתייחסות לעולמם של ניצולי השואה.  הוא רואה את העיסוק בנושאי ה

ביצירת גורי כעיסוק כפוי  שמקורו ב"מערכת רגשות שלילית" )אשמה, בושה, חרפה( ואינו 

יחסו נובע ממערכת רגשות חיובית )אהבה, רעות, אינטימיות( כפי שזו באה לידי ביטוי ב

מכנה  בספר המשוגעכסימוכין לדבריו מצביע שוהם על כך ש. לארץ הזאת ולרעיו בני דורו

, כאנלוגיה "יוסף"ואה עמו נפגשו לוחמי הפלמ"ח בשם ודי הגלותי ניצול השגורי את היה

למפגש המקראי בין יוסף ואחיו שמערכת היחסים ביניהם הייתה טעונה ברגשות של 

שגורי חוזר עליה בתיאור "האיש הבא משם"  "איש"במילה קנאה ואשמה. שוהם נאחז 
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המופיע בסיפור יוסף  "איש"( ומקשר אותה למילה 179- 175' עמ'הספר המשוגע )

במקרא, אשר רש"י בעקבות חז"ל מזהה אותו עם המלאך גבריאל. שוהם טוען שקישור 

זה מעניק ליהודי הגלותי ממד מיתי של שליח אלוהי, וטוען כי באופן אירוני המלאך גבריאל 

 ,שוהםשבשליחותו יצא יוסף  המקראי לגולה חוזר ממנה בדמות פליט יהודי מוכה ועזוב. )

 (  134 – 133עמ' 

 

הרלבנטיות של סיפור יוסף למפגש של בן הארץ עם יהודי הגולה נמצאת לדעתי,      

במקום אחר.  בכל הראיונות החשובים שהעניק גורי כמו גם במקומות שונים ברשימותיו 

חוזר תיאור היום בו היה עם המתכנסים בבית הכנסת הגדול של בודפשט באזכרה ליהודי 

(, ושמע את הרב הסופד שדיבר בהונגרית אומר לפתע 7141-פו בשואה )בהונגריה שנס

בעברית "את אחי אני מבקש" וכל הקהל געה בבכי. גורי מזכיר אירוע זה במקומות רבים 

כלומר, מבחינת גורי הרלבנטיות של  . 138רוע משנה חיים"ושונים ומתייחס אליו כאל "אי

ספר הארץ היא דווקא במילה "אחי". בסיפור יוסף לקשר בין ניצולי השואה לילידי 

מדגיש גורי לא את הניכור והמרחק בין בני הארץ לפליטי השואה, אלא את המשוגע 

עמ'  7117ע, הספר המשוגהעובדה שיוסף שב אל אחיו וסיפורו "עשה אותנו לאחרים".  )

175 .) 

 

אלן מינץ מצביע אף הוא על הבושה כמרכיב מרכזי ביחסם של בני דור בארץ אל  גורל      

יהודי אירופה "בושה על מה שנתפס כניעת יהודי אירופה להשמדתם". אולם מינץ מציג 

את גורי כנציג לא אופייני של דורו, ומצביע על רגישותו המיוחדת לנושא כפי  שהתגלתה 

מה לספריו של אפלפלד נכתב מנקודת תצפית של , אשר בדועסקת השוקולדבספרו 

 1113)מינץ,  ת ההתייחסות האופיינית לבני הדורגיבורים שהם שרידי השואה ולא מנקוד

מינץ מייחס את יכולתו של גורי לכתוב כך על השואה לחוויותיו במשפט  .(115-117עמ'  

יב לעדויות ודיווח אייכמן. כידוע, לאורך  שנת המשפט נכח גורי מידי יום באולם, הקש

                                                           
עמ'  7111נ'  מבפניםאילן והתפרסמו ברשימה "על השירה והזמן" , )-כך, למשל, אמר בדברים שנשא באוניברסיטת בר 138  

(: "הגעתי לאירופה לאחר "העם היהודי שנהרג". היתה הפגישה עם הניצול. עם אחי הלא ידוע. פגישה המשנה את החיים. 35
בבודפשט לאזכרה ליהודי הונגריה שעלו באש. הרב הסופד דיבר  הייתי איש צעיר בראשית שנות העשרים לחייו. נקלעתי

 הונגרית אך אמר בעברית "את אחי אני מבקש", וכל הקהל געה בבכי. מי אתה? שאלתי ומה מקומך בין אלה?"
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עליהן באופן שוטף. לדעת מינץ כשגורי החל בסיקור המשפט הוא יצא מתוך השקפת 

העולם של בני דורו שחונכו על שלילת הגולה ובושו בכניעתם של יהודי אירופה, אך תוך 

ין את המופרכות שבהאשמה כדי האזנה לעדויות שינה בהדרגה את תפיסת  עולמו והב

 מורכבותה של שאלת ההתנגדות. ואת  "כצאן לטבח"ב

  

סיום של תהליך בו הניח גורי לתובנות הגדולות שעלו בו עסקת השוקולד מינץ רואה ב     

בעת המשפט לשקוע בנפשו ואח"כ לתת להן ביטוי בכתיבתו הבדיונית. לדעתו, הספר הוא 

וק בנושא ו ותבע מעצמו לעסאירוע חד פעמי ביצירת גורי, בו הניח לשטף הרגיל של יצירת

ההתמודדות האישית של גורי עם השואה ומשמעויותיה לדעתי, (. 111)מינץ עמ'  השואה

נוצה "בעיקר בשירי המדור  שושנת רוחות , והיא נמצאת בתשתית 7141 –החלה כבר ב 

חוזרות ומופיעות  7141 –. החוויות הטראומטיות של המפגש עם יהודי אירופה ב "אדומה

אינה כטענתו של מינץ  עסקת השוקולדמן המוקדמים למאוחרים, ובכל אחד מספרי שיריו 

"הפסקה בשטף הרגיל של יצירתו" אלא חלק ממכלול שבו תופסים הכתיבה והתיעוד 

פואמה "שתוארו ב 7141ר אל החוויות משנת גורי חז  המתייחסים לשואה מקום מרכזי.

 : "וידויי חצותפרקים מ"בפרקי הרשימות   (51עמ'  שושנת רוחות, )"באפור לבן

 

טני כפילגש חלום נוכרייה. פניה מסרבות להימחק. ובית וחלון ובו אישה הממשיכה לסייוהיה שם רחוב 
הזמנה להשתכחות בחורף הקרב ובא. נוסע שתעה. כוחנו לאהוב גם אהבות כאלה. כוחנו הכושל משאת 

ונד בין אפשרויות והפיתויים על אסונות גדולים. אימת נהר דלוח. משמעותן של תחנות הרכבת. הייתי נע 
     (.711 – 711עמ' ב' עם השירה והזמן )  פני אדמות רצחניות.

 
 

המאבק בין הרצון להתנתק מן העול ההיסטורי המחייב ולהתמסר לאפשרויות        

משמעות המחייבת של והפיתויים שמציע הכרך הגדול לבין חוסר היכולת להתנתק מן ה

מופיע גם ברשימה זו, אך מעבר לחזרה אל הזיכרון  "באפור לבןפואמה "השואה שתואר ב

על הקשר "הקטע המצוטט לעיל מופיע ברשימה  מעניין ההקשר בו נכתבו הדברים.

מתייחס  "הקשר הגורדי"הביטוי  חצות". דוייוי"האחרונה בפרקי רשימות  "הגורדי

את הקשר שבין  להשקפתו הכנענית של יונתן רטוש )'אוריאל' בפי גורי( שקרא לנתק

היליד הארצישראלי לבין עברו היהודי באותו אופן אלים בו ניתק אלכסנדר מוקדון את 
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הקשר הגורדי.  גורי מתאר ברשימה את חוויותיו בעת שליחותו באירופה כפי שעוצבו 

כדי להסביר כיצד השתחרר מקסמי האידיאולוגיה הכנענית מתוך  שושנת רוחות, בשירי 

 למרכיב היהודי של זהותו: מודעות למחויבותו 

 

כשהתהלכתי באירופה, בין הערים החרבות והאודים העשנים, כשראיתי ותפסתי מה קרה ליהדות 
רק אז התחלתי בעצם להתעניין בעצמי, באבותי, בשושלת  ---ומה קרה לתרבות  האירופית  –אירופה 

בראיון עם )ם אפשר שלא?" מה זה, מה פירוש, למה, האם כדאי? הא –ובשאלות יסוד: להיות יהודי 
 (1, עמ' 7114, שאול גלאי

 
יש לשים לב לאופן בו מקשר גורי בין השאלות העקרונית על גורל יהדות אירופה וגורל 

הציוויליזציה האירופאית לבין השאלות האישיות הנוגעות לזהותו העצמית, לגורל 

גורי במעבר מתפיסת משפחתו ולאבותיו. לדעתי, השינוי המשמעותי בתפיסת הזהות של 

 כנענית )שגורי מעולם לא הזדהה עמה באופן שלם אך יש לה ביטוי –הזהות הילידית 

ויש בו כדי להסביר את  שושנת רוחותב "וצה אדומהנ"בספריו הראשונים( מתחיל בשירי 

ספר פחתית שתתפתח ביצירותיו המאוחרות, וראשיתה בהפנייה לביוגרפיה המש

 .במראות גיחזיוהמשוגע 

 

מלבד ההתייחסות החדשה למרכיב היהודי של זהותו מתייחס גורי גם להיבטים       

עסקת האוניברסאליים של השואה. בראיון עם יצחק בצלאל שנערך לרגל הופעת 

משיב גורי לשאלת המראיין על כך שסופר בן הארץ כותב על היהודים בשעה  השוקולד

 מרו:  שרוב הסופרים הכותבים על השואה באו "משם" בא

 

... כל  ניסיון לגעת בנושא זה הוא יומרה נלעגת.   ... ואעפ"כ נושא זה מחלחל בספרים ובשירים רבים  
של סופרים בישראל באלף דרכים. גם כשאינך עומד מול הנושא, אתה כולך שייך אליו. אני סבור שכל 

עידן שמעבר לפרשת הדרכים הקרויה האנושות בימינו, ואנשי הרוח בוודאי ולא רק היהודים שייכים ל
. אנו שייכים לציוויליזציה אחרת, המכילה בתוכה את החורבן הזה. כל דבר שוב לא יהיה דומה "שואה"

 (7195)בצלאל, למה שהיה קודם. 
   

עם זאת מן   שושנת רוחות,הדברים נאמרו אחרי משפט אייכמן וכמה שנים אחרי  אמנם

ניכר שהם נכתבו מנקודת תצפית שושנת רוחות ב הקריאה בשירים המתייחסים לשואה
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של דובר המבין שהוא שייך ל"צוויליזציה המכילה בתוכה את החורבן", שאחריו שום דבר 

 לא ישוב להיות כשהיה.  

 

היסטורי  גם היבט פואטי.  –להתמודדות עם השואה בשירה יש מלבד היבט מוסרי       

וק שגורי נוהג בהם בשירי השואה כחוסר טועה שוהם כשהוא מייחס את הצמצום והאיפ

עניין אמתי או כתיבה מתוך אילוץ שאינו נובע מעמקי הנפש. מינץ הצביע על כך שבמשפט 

נוצה "בל כבר בשירי אייכמן  הגיע גורי למסקנה שיש לתת לעדים לספר את סיפורם, א

הגביל הדובר השירי את עצמו למעמד של עד מתבונן המבקש להבין את  "אדומה

כמו קוטי הקטנה, שיש להן קשר ישיר לשואה המציאות שלאחר החורבן באמצעות דמויות 

דמויות כולם הסופר היהודי השותק מן התמונה או הפליטים היהודים ברוטשילד שפיטל, 

 מבוססות מציאות ודמויות סמליות גם יחד.    

   

שונים באופן משמעותי מהשירים  "נוצה אדומה"שירי השואה המכונסים במדור  

היו   עתיםכפי שהתפרסמו לראשונה ב "יומן לילי"דמים יותר שהתייחסו לנושא. שירי המוק

ביטוי ספונטני נרגש לחוויות  עזות,  ללא עיבוד אמנותי משמעותי. הם התמקדו בעיקר 

במצבו הנפשי של הדובר ההמום, וניכר בהם המתח שבין עצמת החוויה לבין קוצר היד 

האמנותי וחסרונם של כלים לביטוי החוויה. משום כך, השתמש גורי הצעיר בנוסחים 

טיביות מכאן. מודעותו של גורי לקושי זה ניכרה כבר שגורים מכאן ועודף מלים אמו

שושנת  בשירי .פרחי אשלנוסח שנכלל ב "יומן לילי"במעבר בין הנוסח המוקדם של שירי 

 המבוססים בחלקם על הפואטיקה ,השתמש גורי בכלים חדשים ומתאימים יותרת  רוחו

והלשון הדיבורית  הכתיבה הלקונית  את  כלים אלה כולליםהחדשה של שנות החמישים. 

ללא דימויים או מלים המביעות רגש, תיאורים מטונימיים המדווחים על נתוני תחושה, 

( המתארת דברים המונחים זה "ראשי פרקים ליומן"יבה בפעלים בהווה בלבד )כגון בכת

פואטיקה בצד זה  ללא עלילה ומסקנה ולעתים מזומנות גם ללא תיווכו של דובר מפרש )

 שאינו מתקשר באופן ישיר לשואה(.  "טעות"שיר הפתיחה שהוצגה כבר ב
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, "פרקים מוידוי חצות"זה מעניין לציין כי כותרת המשנה של סדרת הרשימות בהקשר       

, "על העירום והרמז"שנדונה לעיל  היא  "על הקשר הגורדי"ממנה לקוחה הרשימה 

פואטי בייחודה של לשון –הוא דיון הארסוהמכנה המשותף של הרשימות הכלולות בסדרה 

השירה, ובאופן בו מאפשרת הלשון המטפורית נגיעה או התמודדות עם נושאים כאובים  

שקשה או לא נכון לעסוק בהם באופן ישיר. בראיון עם שאול גלאי, שנערך לאחר מלחמת 

יום הכיפורים, התייחס גורי לקושי העקרוני של מספרים וכותבים להתמודד עם אירועים 

 ומחרידים  בדברים הבאים:   גדולים

 
קיים רגע של דממה אדירה. של פער בין  –כאשר הלשון נוקטת עצמה פחותה מן המאורעות עצמם 

המלה למעשה.  זהו פער שיוצר מתח עצום, וכוח מהמם שאותו מקבל הקורא בדמיונו. זו הלשון 
כבוד של הלשון אל החסכונית, המצומצמת של מכשירי הקשר,  של פקודות הקרב ... זהו יחס ה

מדויקות. לצילומים וסרטי טלוויזיה  שהופקו כאן רעות. יש לי הערכה וכבוד לכתבות תיעודיות המאו
במלחמה. כתבים מעטים תפסו את הקו הנכון בתיאור הזוועה: זה של המלים הקטנות, 

 (1, עמ' 7114)גלאי,  האנדרסטייטמנט.

 
המצמצמת ה"נוקטת עצמה פחותה מן המאורעות גורי מדגיש בדבריו את כוחה של הלשון 

עצמם" בהתמודדות עם הנושאים הגדולים, ואת הענווה ו"יחס הכבוד של הלשון אל 

 המאורעות" המחייבים את מי שמבקש לכתוב על מה שאין לכתוב אותו.

 

 סיכום

תב אריאל הירשפלד ברצנזיה על ", כשושנת רוחותב –"גורי המאוחר מתחיל מוקדם      

ל וכספר מפנה מוסכמת על הכשושנת רוחות (. ההתייחסות ל75.5.11רים )הארץ, השי

אולם, הביקורת ראתה את עיקר המפנה בשירתו של גורי  ,139ואף על גורי עצמו

בהשתחררות מן הפואטיקה של אלתרמן ומעבר לפואטיקה של דור המדינה הכוללת 

שית, הלך רוח נוגה ואף מיואש דמות מונמכת של דובר שירי, לשון פרוזאית ופרוזודיה חופ

שושנת רוחות .  הקריאה ב(711 – 741, 1111)ויסברוד,  והשתקעות בעולמו של היחיד

את ספר המפנה של גורי המניח את התשתית  בשושנת רוחותבמחקר זה אמנם רואה 

                                                           
מראות טוען דן מירון כי התפנית העמוקה באמת בשירת גורי התרחשה בראשית שנות השבעים בספרו  עוד!בספרו  139 

 (751 - 735 ,1173)מירון,  גיחזי.



218 

 

ממנה התפתחה שירתו המאוחרת, אך היא מבקשת להפנות את תשומת הלב להיבטים 

 עד כה.אחרים של היצירה שלא נדונו 

 

סימבוליסטי במובהק, אמנם לא בנוסח  –ראשית, ראייתו של הספר כספר מודרניסטי      

המוקדם של הסימבוליזם שהעמיד את האידיאל של האמנות לשם האמנות וראה את 

של משוררי סימבוליסטי -הניאוזמני העומד בפני עצמו, אלא בנוסח -ה כעולם אעולם השיר

המודרניזם שאחרי מלחמת העולם הראשונה שפנו אל ההיסטורי ובקשו דרכים חדשות 

אחד המאפיינים של המודרניזם הוא הפנייה כאמור,  140לביטוי ניסיונם הדורי יוצא הדופן.

קף היכולות לתת ביטוי לנושאים רחבי היקף אל התבניות הגדולות והיצירות רחבות ההי

 שושנת רוחותשהשיר הלירי הקצר המרוכז בחוויה החד פעמית אינו יכול לעשות זאת. 

נקרא במחקרי כספר שירים המציג מהלך של בריחה ושיבה, כאשר לכל אחד מארבעת 

 מדוריו יש תפקיד אחר בעלילת יסוד זו.

 

שנית, דמותו של הדובר השירי בספר שונה באופן מהותי מדמותו בספריו הראשונים.      

פרסונלי אך תפיסת הזהות שלו  -אמנם, גם כאן הדובר הוא קודם כל הדובר הביוגרפי

שונה לחלוטין.  הוא איננו הדובר הילידי ה"עשוי מן החומרים שבסביבה" בלבד, אלא הוא 

הילידית להוויית הצאצאות שלו ולמורשת שאינה רק מבין את הקשר ההכרחי בין זהותו 

ולמורשת הקרובה של  "עם היהודי"הקדומה אלא קשורה לכנענית  –המורשת התנכ"ית 

(. נקודת "ולא היה לי זמן", "פורטרט"שנולדו מעבר לים )למשל, בשירים  האנשים

הוא צריך התצפית של הדובר ביצירה היא של הנשאר בחיים, מי שחייו הם גזלה בידיו ו

מתרחבת נקודת תצפית זאת, הוא שושנת רוחות בתת משמעות לחיים שנתנו לו כשלל. ל

אלא מי שמבין שהוא חי , מצווה בחובת הזיכרוןההלוחם הקם מעל ההריסות רק אינו 

בעולם "שלאחר הרעש" או כפי שהסביר גורי בראיונות שונים "מי שחי בציוויליזציה 

בנה זו הוא בן המאה העשרים כולה ולא רק בן מקומו במכילה בתוכה את החורבן". בה

                                                           
סימבוליסטי מתייחס לפניית משוררי המודרניזם באירופה שלאחר מלה"ע הראשונה  -לדברי עוזי שביט המהלך הפוסט  140 

פרק רביעי, מסימבוליזם ,  שירה מול טוטליטריותבהם אליוט, פאונד, ייטס ואלכסנדר בלוק אל ההיסטורי ראה עוזי שביט 
 .סימבוליזם-לפוסט
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ועמו.  הספר בנוי על המאבק בין הרצון להשתחרר מן המועקה ומן העול ההיסטורי 

הלאומי ובין ההבנה ששחרור כזה הוא בלתי אפשרי וכי עליו לשוב אל "קו ההתחלה" 

 ולבנות מחדש את עולמו.

    

פואטית שתלך ותתפתח -בתמורה לשונית התפיסה הרחבה של הזהות מתבטאת גם       

ים ואוניברסאליים והיא יצירת דיאלוג עם מרחב גדול של טקסטים, יהודי ,ביצירותיו

( המעמיקים את חווייתו  "אודיסס" ",אמו" ",אותו ערב במאביון", "ירושה")למשל, בשירים 

הדיוקן החדש של היחיד ונותנים בידיו כלים לבטא את  המשמעויות המורכבות של הזמן.  

" אני"מתבטא בסמל הגדול של ראיית ה שושנת רוחותשל הדובר השירי שמעמיד הספר 

כמלחמת אזרחים, הנותן ביטוי לפסיכומכיה אותו מאבק מתמיד של הנפש הקרועה בין 

ים ואוניברסאליים, רצון ימרכיבים מנוגדים: אשמה וחרטה מול אמונה בערכי יסוד לאומ

האל מול ההבנה שהבריחה אינה אפשרית, התמודדות עם עול להשתחרר מן הכאב ומן 

הזיכרון ושאיפה לתחייה ולחיים חדשים אותה הוויית ניגודים שגורי מעלה בדרכים שונות 

 לאורך יצירתו.
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 :שישי פרק

 שירית.מראות גיחזי והשליחות הנבואית  –" יםכאבה"אהיה היד הנחה על 

 

 יסודמחשבות –טקסטואליות -אינטר .א

 

על מצביע , הוטבע בשנות הששים ע"י קריסטבהש "טקסטואליות-אינטר"המונח       

 .141ום  שקדמו לטקסטים בטקסטים אחריכל טקסט נתון בשל  אינהרנטיתהתלות ה

שראה בכל מבע לשוני בחיים ובספרות יחידה משנתו של באחטין, קריסטבה פיתחה את 

דינמית שהיא בעת ובעונה אחת גם חד פעמית וגם מקיימת דיאלוג עם מבעים קודמים 

אחרים אותם היא משחזרת בדרכים שונות.  משמעותו של מבע אינה קבועה ואינה תלויה 

לכל  האופן בלעדי במציאות אליה הוא מכוון, והיא משתנה בהתאם להקשר בו נאמרה. 

תרבותי בתוכו מתפרשת משמעותו.  –מבע יש מוען ונמען )או נמענים( והקשר חברתי 

במלים אחרות, טקסט ספרותי הוא מערכת או רשת של סימנים, שאיננה סגורה ומוגדרת, 

אידיאולוגיות, חברתיות ופסיכולוגיות.  –אלא יש לה זיקה למערכות משמעות שונות 

י של המבע הלשוני משתמעת, לדעת קריסטבה, מהבנת אופיו הדיאלוגי והרב קול

המסקנה כי הלשון הפואטית היא כפולה מעצם טיבה, וכי כל טקסט הוא למעשה פסיפס 

ונים שקדמו לו, והוא יכול להיות מובן רק במידה שיובן לשוני בו מצטלבים מבעים ש

אותם אותם ספג לתוכו וטקסטים אחרים )ולא רק ספרותיים( הדיאלוג שהוא מקיים עם 

  142.( Kristeva, 1980, p. 66) המיר לטקסט החדש

 

                                                           
העקרוני  על ההבדל עורכו ל. ס. רודייץמצביע  Desire in Languageבהקדמה לתרגום לאנגלית של ספרה של קריסטבה   141 

שבין התיאוריות הדנות בהשפעה או בחקר המקורות הספרותיים של טקסט נתון לתפיסתה של קריסטבה את הטקסט 
( של מערכת סימנים אחת ”transposition“בצעת המרה )הספרותי אותו היא רואה כמערכת טקסטואלית )כגון רומן( שבה מת

 . Kristeva, 1980, p.15)או יותר( למערכת סימנים אחרת 
 pp. 115-Riffaterre, M,1978, pp. 1 ,23-,166מקורות מרכזיים לדיון בסוגיות האינטרטכסטואליות עליהם מתבסס הדיון:  142  
   Kristeva, 1980,pp. 36 – 38, pp. 64 – 77; Culler, J, 1981, pp.80 – 118; Culler, J, 1997, 33-34;  Cuddon, 1997, p. 424; 

, שקד, 17- 71עמ'  1115, שקד, מ' 11 – 1, שחם ח', עמ' 115 – 191, 1111, בוכוויץ,נ' 741 – 771, 1117אלטר, ר.א.       
 .37 – 1, עמ' 1175מ' 
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ע"י חוקרים תפיסה זו של לשון הטקסט הספרותי פותחה בדרכים שונות 

סטרוקטורליסטים ופוסט-סטרוקטורליסטים והניבה תיאוריות ומושגים מגוונים143. באופן 

המגמה  רכזיות.טקסטואליות בשתי מגמות מתן להבחין בדיון התיאורטי באינטרכללי, ני

טקסטואליות פיתוח והרחבה של מושגים שכבר קיימים בשיח האחת, רואה באינטר

ים שקדמו לו, ביניהם מושגים כמו הספרותי לציון היחסים בין טקסט נתון לטקסט

המתארים פרקטיקה מקובלת בתהליך הפרשני של זיהוי  "השפעה", "אלוזיה", "הקשר"

בצד ירה נתונה כאמצעי למשמוע הטקסט. הטקסטים הקודמים המצוטטים או נרמזים ביצ

ה"שמרנים" נמצא רוברט אלטר המזהה את השימוש במונח "אינטרטקסטואליות" עם 

אחרת למונחפרשנות המונח אלוזיה ומדגיש את חשיבותו של חקר המקורות.   

. בלום (7113) חרדת ההשפעה"אינטרטקסטואליות" הציע הרולד בלום, בספרו הנודע   

התפתחות הקאנון הספרותי המערבי כמאבק אדיפלי שבו משוררים "חזקים"  את מציג

יוצרים את קולם הייחודי מתוך קריאה מוטעית במכוון של המשוררים חזקים שקדמו 

להם144. במובן זה, מציג בלום  את הקאנון המערבי כמערכת אינטרטקסטואלית שבה 

יחסים מערכת , אך הםשקדמו ל של משוררים משוררים מתייחסים בשיריהם לטקסטים

אינה רק בין טקסטים אלא בין משוררים.  בלום מדגיש את רצונו של  זוסטואלית אינטרטק

תוך עימות עם קודמו. לדעת איגלטון, ע"פ מודל זה  השמיע את קולוהמשורר "החזק" ל

דמיונו היוצר וקולו מחזיר בלום את המודל הרומנטי של המשורר האינדיבידואלי ואל 

   (.791 – 751, עמ' 7119השירי )איגלטון, 

פת המונח החידוש או היתרון בהעד של החוקרים השמרניםראייה המזווית      

הוא בהצבעה על כך "אינטרטקסטואליות"  על פני המונחים "ציטוט" או  "אלוזיה" 

תיים והם יכולים שהטקסטים הקודמים עמם מקיימת יצירה קשר אינם רק טקסטים ספרו

                                                           
חיה שחם סוקרת בקצרה את התיאוריות האינטרטקסטואליות השונות ומבחינה ביניהן בשלוש קבוצות: התיאוריות   143 

הקשורות באופן ישיר למשנתה של קריסטבה, ומבקשות לאפיין את הפרקטיקה הסמיוטית ואת הזיקות בין טקסט נתון 
ינטרטקסטואליות ע"פ משנתו של הרולד בלום, לטקסטים קודמים לו, בין אם הן מסכימות אתה או חולקות עליה. הא

טקסטואליות בספרות ובאמנויות -שבמרכזה רעיון ההשפעה הספרותית, והתיאוריות הפוסטמודרניסטיות לפיהן   יש לאינטר
-האחרות מעמד מרכזי.  תורות אלה תופסות כל טקסט כמקיים מערך מגון של זיקות עם מערכות שמחוץ לו.  הטקסט הפוסט

טי מקיים באופן מודע זיקות של פרודיה, חזרה ביקורתית, התייחסות אירונית לטקסטים אחרים מתוך כוונה מודרניס
 (75,  עמ' 1114)שחם, דסטרוקטיבית לערער ערכים והירארכיות ישנים ו"לכתבם מחדש" מתוך כוונה לשנותם. 

רצונות בין משוררים מונעת ממנו לראות רוברט אלטר גורס כי מחויבותו של בלום לדגם האדיפלי המבוסס על מאבק  144 

שביחסים בין טקסטים לטקסטים שקדמו להם יש גם ממד של המשכיות וגם אלמנט של משחקיות ושעשוע  גורם הנאה בדרך 

 (Alter, 2000, p. 3בה מתייחס משורר או סופר לטקסט של יוצר שקדם לו. )
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או לתפיסות אידיאולוגיות,  יפים תרבותיים, מושגים הקשורים לרוח הזמןלהיות גם ארכיט

טקסטואלית מאפשרת השוואה בין טקסט לטקסטים הקריאה האינטר יצירות אמנות וכד'. 

שקדמו לו  )או שהם בו זמניים עמו( גם אם אין ביניהם קשר ישיר של ציטוט או רמיזה 

דומים זה לזה מהיבטים מסוימים.  דומות בין טקסטים יכולה להתבטא בעמדות אבל הם 

אידיאולוגיות, בתבניות משותפות, שייכות ז'אנרית וכד', השוואת הטקסטים הדומים 

עשויה להאיר הלכי רוח של תקופה, להגדיר תת-ז'אנר או להבחין  באמצעי רטורי  

 המאפיין יוצר מסוים ועוד145. 

   

 

פרקטיקה ביקורתית  ד השני נמצאות תיאוריות הרואות באינטרטקסטואליותמן הצ      

חדשה שאיננה חקר מקורות של טקסט נתון ואינה מבוססת על דמיון ישיר בין טקסטים 

טקסטואלי מטבעו, והוא כולל בתוכו מבעים . ע"פ גישה זו כל טקסט הוא אינטרנתונים

ר לטקסט שלו גם אם הוא אינו מודע לשוניים אחרים אותם ספג כותב הטקסט ואותם המי

טקסטואלית  למרחב השיח הכללי ה המרחיבה מתייחסת הקריאה האינטרלכך. בגיש

, מגדירה זיוה בן פורת את המונח הנחוץ להפיכת טקסט למשמעותי. ברוח זו

כ"מושג בעל חלות רחבה ביותר, המכסה את כל התופעות הנובעות   "אינטרטקסטואליות"

או בו זמני של טקסטים". )בן פורת, /וקיים טקסט נתון עם קורפוס קודם מהיחסים שמ

 (.711עמ'  7115

 

טקסטואליות באים לידי ביטוי גם א האינטרההבדלים בין העמדות השונות בנוש       

באופן בו מתייחסים התיאורטיקנים השונים ליחס בין הטקסט למחברו ובין הטקסט 

רוברט אלטר המבקש לשמר את המונח עמדתו של לקוראו. מן הצד המסורתי נמצאת 

השאלה החיונית של כוונת  עוקף את "טקסטואליותאינטר"מפני שלדבריו המונח  "אלוזיה"

                                                           
פרטת דוגמאות של מחקרים שהגיעו לאבחנות חשובות ( המ71עמ'  1175)שקד, ובים לים שלכב 71ראה הערה    145 

 טקסטואלית שאיננה חקר מקורות אלא השוואה של רעיון, ז'אנר או מאפיין רטורי .-באמצעות קריאה אינטר
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מן הטענה שטקסט נדון מכיל  לעומת זאת,  .146(741– 771, עמ' 1117)אלטר,  המחבר

לטקסט אחר שקדם לו נובע שהקשר בין הטקסטים נוצר בכוונה מודעת  147בתוכו אלוזיה

של מחברו, הפועל בהקשר של מסורת ספרותית, ומטמיע ביצירתו טקסטים קודמים כדרך 

להעשרה והעמקה של הטקסט שלו.   בקצה השני נמצאת עמדתו של רולאן בארת' 

אינו מודע לאופן   הרואה כל טקסט כ"מארג של ציטוטים" רב קולי אשר מחבר הטקסט

הגעתו ליצירתו.  בעיניו, הטקסט כפי שכתב אותו מחברו הוא חסר משמעות, ורק הקורא 

 "כתיבה מחדש"הציטוטים מעניק לטקסט בתהליך של המפרש את הטקסט ומזהה את 

. גישה זו מובילה לסוגים שונים של קריאות או כתיבה מחדש של טקסטים  את משמעותו

.  אולם, בהעמדת היחסים בין טקסט לטקסט על 148של הקוראבהתאם להשקפת עולמו 

בסיס של דומות בשיח רחב היקף ונקודת התצפית של הקורא יש אלמנט של שרירותיות 

. לפיכך, הפרקטיקה 149זה לזה המאפשר לחבר כמעט כל שני טקסטים

טקסטואלית שמציעה הגישה המרחיבה אינה יכולה לשמש כלי פרשני יעיל אינטרה

מפני שהיא מאפשרת  ימתפרותית מסוליצירה סבקריאה שמטרתה הצגת פרשנות 

 תון. הנטקסט את ההרחבה ללא גבול של הטקסטים העשויים למשמע 

 

היא  משנתו מבוססת על שתי אכסיומות: האחת, ה מציע ריפאטרפתרון מה לקושי ז      

שמשמעותו של טקסט שירי היא תמיד עקיפה: טקסט אומר דבר אחד ומכוון לאחר 

 והשנייה שמשמעותו של שיר מושגת רק כאשר מבינים אותו כיחידה שלמה

. ריפטר מציע פרקטיקה של קריאת שירה המכילה שני שלבים. השלב הראשון הוא 

מייצג סיטואציה או פעולה. הקריאה הקרובה או המימטית שבה נקרא השיר כאילו הוא 

                                                           
שראה אור   The Pleasures of Reading/in an Ideological ageמראה המקום הוא ע"פ התרגום העברי של ספרו של אלטר 146

 .  7119 –ב 

שהיא פעולת הרמיזה של טקסט אחד לטקסט  –מלכה שקד מבהירה כי המונח 'אלוזיה' יכול לשמש גם כשם פעולה   147 

ספציפי קודם, וגם כשם עצמם המגדיר את הטקסט הקודם הנרמז עצמו.  היא מבחינה גם בין 'אלוזיה תכנית' שבה טקסט 
במקרה בו הטקסט מצטט באופן מלא או חלקי את הטקסט הקודם נתון מכוון לתוכן של טקסט ספציפי קודם ו'אלוזיה לשונית' 

 (71-74,ע' 1175בלשונו. )שקד, 

מודרניסטי המציע מגוון קריאות ביניהן  -טקסטואליות במשמעותה הרחבה עומדת במרכז חקר הספרות הפוסט-האינטר148 

 לסבית ועוד. -פמיניסטית, מרכסיסטית, הומו

מתגלה רצונו של צירוף שרירותי של המבקר הל המונח אינטרטכסטואליות, פרי בפירוש רחב מידי שגורס כי אלטר  149 

 (. 711עמ' , 1117, אלטרט את מקוריות הטיעון שלו עצמו )ילהבלהמבקר 
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דקדוקיים" משמע -אלא שקריאה זו נעצרת כאשר היא נתקלת בביטויים בשיר שהם "א

קושי זה מוביל אל הקריאה  אינם ניתנים לפרשנות מימטית של ייצוג פשוט של המציאות.

הגבוהה יותר, הרטרואקטיבית, המובילה לשלב גבוה יותר של הטקסט, בו מזהה הקורא 

חבות שלו, והן שמעניקות לשיר את ס של הטקסט את מערכות ההקשר הראת המטריק

 משמעותו המלאה.

 

טקסטואלי ע"פ יין מרחיבה, מפני שהחיפוש האינטרגישתו של ריפאטר היא עד     

תפיסתו אינו חיפוש של טקסטים ספציפיים אלא חיפוש של דברים דומים הניתנים 

ת מרחב החיפוש של מציע דרך לתחום אלהשוואה בין טקסט לטקסט. עם זאת, ריפאטר 

לי הוא אוטקסטאחד המכוון את החיפוש האינטר טקסטואלית. עיקרוןהפרשנות האינטר

שימוש לא שגור בתבניות  "דקדוקיות-א"מקומות בטקסט הנדון שיש בהם  םאותזיהוי 

שאינו מתיישב עם ההצגה  )כגון מטפורה, ביטוי דו משמעי, ציטוט מטקסט אחר( לשון

היכולת לזהות את הטקסטים  הקודמים היא חלק מן טפת של המשמעות ביצירה. השו

מתייחס למרחב  ,שטבע ריפטר ”כשרות הלשונית”הכשרות הלשונית של הקורא. מושג ה

מושג  תרבותי הנדרש מן הקורא כדי שיוכל להעניק משמעות לטקסט נתון.-הידע הלשוני

טכסטואלי מפני שהוא חיפוש האינטראת מרחב ההכשרות הלשונית אף הוא דרך להגביל 

טקסטואליים יכול להיעשות רק ע"י קורא מיומן מצביע על כך שזיהוי הקשרים אינטר

ות עהשולט באינטרטקסט ומשום כך יש לו היכולת למשמע את הטקסט הנדון באמצ

לסיכום, ההבדל  .(Riffaterre, 1978 p.1-23) . הטקסטים המוקדמים המוכרים לו

העקרוני בין עמדותיהם של בארת' וריפאטר בעניין מקומם של המחבר והקורא ביחס 

לטקסט נתון, הוא הכך שבארת' רואה את הטקסט כחסר משמעות ומקוריות מפני 

שהמחבר אינו שולט במרחב הציטוט שבקסט, לשיטתו הקורא הוא שמעניק לטקסט את 

א הטקסט מפענח, שכשירותו הלשונית מאפשרת משמעותו. לעומתו רואה ריפאטר בקור

חושפת את ו לו לדלג מעל המשוכה המימטית )המתגלה בקריאה הראשונית של הטקסט

, להגיע אל המטריקס, להבין את אחדותו של השיר ולפענח (”meaning“המובן של השיר 

 (. significanc”את משמעותו )"
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 (presupposition)מקדימה" הנחה "בעקבות ריפאטר פיתח קאלר את המונח       

 שאול מן הפילוסופיה של הלשון לתיאור היחס בין הטקסט לטקסטים שקדמו לו.ה

(Culler, J, 1981 pp/100-118 קאלר .) מבקש מצד אחד לצמצם את המרחב הבלתי

מוגדר של הסימון המקשה על בנית האינטרפרטציה לשיר, אך מן הצד השני הוא  מבקש 

לראות את האינטרטקסטואליות כאמצעי למשמוע טקסט בדרך שאיננה חקר מקורותיו. 

, המניחה מראש את קיומם של הנחה המקדימהאת הפתרון לסבך זה הוא מוצא במונח 

, גם אם אי אפשר לאתר נחוצים להבנת משמעותווסטים שקדמו לטקסט הנדון טקהכל 

   את כולם, או להצביע על טקסט ספציפי שהוא המקור הראשוני בו מתחיל תהליך הפענוח. 

מושג ההנחה המקדימה כולל גם את ההנחות הלוגיות המבוססות על ידע ספציפי קודם 

המבוססות על היכרות עם מטיות על מקורותיו של הטקסט וגם את ההנחות הפרג

קונבנציות לשוניות וספרותיות, כגון היכרות עם ז'אנר, מבנה עלילה, סמלים ותימאטיקה 

 (. Culler, 117ארכיטיפית )

 

כאמור, מטרת מחקר זה היא הצגת עולמו השירי של גורי באמצעות קריאה ביצירות         

דש פרק נפרד שעניינו קריאה זו, לא יוקשהן אבני דרך מרכזיות במפעלו השירי. מסיבה 

טקסטואליים של השירים ו, אלא ההתייחסות להקשרים האינטרטקסטואלית ביצירתאינטר

ני. תיעשה בכל אחד מן הפרקים המתייחסים ליצירות המסוימות כחלק מן המהלך הפרש

 יריד המזרח.ובמראות גיחזי טקסטואלי רלבנטי במיוחד בפרקים הדנים בהדיון האינטר

טקסטואליות, פ המובן הצר או השמרני של האינטרהקריאה תעשה בעיקרה ע"

שמשמעותו זיהוי האלוזיות מן הטקסטים הקודמים המצוטטים או נרמזים בשירים, בחינת 

הדרכים השונות בהן משתלבים  הטקסטים המוקדמים בטקסט הנתון והאופן בו הם 

השמרנית אינה רק משום שהיא הבחירה הדרך  .150תורמים לפרשנות הכוללת של היצירה

נוחה יותר להצגת פרשנות לשיר מסויים, אלא גם מפני שהיא מהותית להתפתחויות 

                                                           
טקסטואליות אלא אסתפק בשלושה ונחים שמציעות התיאוריות  האינטרמאותה סיבה לא אשתמש  בהיצע הגדול של המ150

אותו מניח הטקסט מראש, מונחי יסוד: ה'טקסט' או 'השיר' מונחים המתייחסים לטקסט העומד לפירוש,  ה'טקסט המוקדם' 
גם שירים אחרים של יכול לכלול המסויים, הוא לדיון בשיר  יםהרלבנטי הטכסטים מרחבשהוא  האינטרטקסט חלק מן הוא ו

טיב המשותפים לו ולבני דורו או לבני הדור שקדם לו, ז'אנר פואטי משותף וגם נסיבות היסטוריות או נושא או מו המשורר,
 אישיות והשקפת עולם. 
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האידיאולוגיות והפואטיות בשירתו של גורי. גורי רואה בהליכה אל מקורותיה השונים של 

 הספרות העברית עיקרון מחייב, דרך לגשר על פני ה"הים" המפריד בינו לבין אביו.

 

 טקסטואליות בשירת גוריאינטר .ב

 

( בה כינס 7111)חשבון עובר שני מאמרי ביקורת שנכתבו לרגל הופעת האנתולוגיה       

ייחודה של  לשונו השירית. במאמר גורי מבחר מארבעים שנות יצירה הוקדשו לתיאור 

טוען גרשון שקד כי ייחודה של שירת גורי נובע מכך ששיריו  "אנוש עלי ארץצבא ל"

ממוענים לקבוצת התייחסות מוגדרת, קבוצת בני דורו החולקים עמו מטען חווייתי 

לשון ילדי תל אביב בשנות העשרים   -ותרבותי משותף, אליהם הוא פונה בלשונם 

ם והשמונים בהן והשלושים. שקד סבור כי המהלך שהתפתח ביצירת גורי בשנות השבעי

פנה אל חוויות ילדותו ואל לשון ילדותו הוא שאפשר לו ליצור שפה שירית וסגנון משלו, 

יבוי ע“(  מכיוון אחר, במאמר  114 - 191' עמ 7113דבר שלא כל משורר זוכה לו. )שקד, 

טוען ידידיה פלס שהמייחד את  לשונו השירית של  גורי הוא   ”וכיסוי בשירתו של חיים גורי

במשלב  הלשוני העשיר שלה: "ניכר שהבשיל עולמו הפנימי של המשורר, לשונו נתגמשה 

יוט ונתעמקה ברבדים המקראיים ונתגוונה ונתעשרה בשכבות מספרות חז"ל, מן הפ

נים ועד לשירת עצמו בים משירת הדורות האחרוואוהתפילה ואף נזקקה לרמזים הש

(. על אף ששתי האבחנות המבקשות לאפיין את סגנונו הייחודי 13.1.11 הגיעה" )פלס,

 של גורי נראות כאילו הן סותרות זו את זו הן אינן סותרות אלא משלימות. 

 

לשונו הפיוטית של גורי ניכרת ביכולתה לערב בין הרבדים השונים של הלשון       

מש במגוון ביטויי , להתכתב בדרכים שונות עם טקסטים רבים ומגוונים, להשת151העברית

ז'רגון )כגון, שפת ילדי תל אביב או הלשון הצה"לית( וסלנג ובכל זאת לזרום בטבעיות 

                                                           
המשלבת יסודות מסורתיים מן המסורת היהודית ומתרבות המערב יחד עם יסודות מקומיים הקשורים  ,שקד טוען שלשון זו151 

קשר הכפול לארץ דרך המסורת מכאן ודרך אהבת המקום מכאן היא הלשון משקפת את ה, ולאירועים ודמויות ממשיים
עתיקים יחד עם חומרים יומיומיים אקטואליים   –המאפיינת את שירתם  של ילידי הארץ בכלל.  הצירוף של חומרים מסורתיים 

ייחדה אצל גורי יותר גורם , לדבריו, "לחולין להתקדש לעתים יותר משהקודש מתחלל".  לטענתו, לשון זו התחדשה והת
 (. 117' מע 7113מאשר אצל מרבית המשוררים בני דורו. )שקד, 
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נו . משום כך, כל מחקר בשירת גורי אי152דיבורית המסווה את רבדי העומק האצורים בה

טקסטואלית כדרך פרשנות מרכזית למשמוע יצירותיו,  יכול שלא להידרש לקריאה אינטר

איה כשירות לשונית ניכרת. גורי מנהל בשיריו דיאלוג עם מגוון גדול של התובעת מקור

מקורות. בנוסף על המקורות העבריים המקרא, המדרש, הפיוט והתפילה ועד לספרות 

העברית החדשה )שירה ופזמון( מקיימת יצירתו דיאלוג גם עם ספרות העולם, למן 

תית המודרניסטית ועוד. בנוסף הוא המיתולוגיה היוונית והאפוס ההומרי ועד לשירה הצרפ

מקיים דיאלוג עם האמנות הפלסטית ועם עולם הקולנוע. דיאלוג נפרד ומיוחד מקיים 

מלבד ציטוטים  153המשורר עם שירתו שלו, תופעה רווחת במיוחד בשיריו המאוחרים.

של ישירים או אלוזיות לטקסטים ממקורות שונים מקיים גורי בשיריו דיאלוג עם מגוון גדול 

דמויות מהן ממשיות ומהן בדויות, ביניהן המלכים והנביאים המקראיים, משוררים עבריים 

ביניהם ביאליק וטשרניחובסקי, שמעונוביץ ואצ"ג, אלתרמן ורטוש, ע' הלל  ושאינם עבריים 

כמו מאלרו או גיום אפולינר, ציירים כמו נחום גוטמן, מסרל, גיאורג גרוס ורבים אחרים. 

רוויה בשמות של מקומות ואנשים ובאזכורים של אירועים מהם ממשיים בכלל, שירתו 

 ומהם בדויים. 

      

מבין מגוון המקורות עמם מתכתבת שירת גורי יש מקום מיוחד לדיאלוג שהוא מקיים        

עם המקרא, שהוא האינטרטקסט המרכזי עמו מתכתבת השירה העברית לדורותיה. 

( היה חלק בלתי 77, עמ' 1115שקד מ' החילונית" )המקרא "ספר הקודש של הציונות 

תמונה "בחינוכם של  בני דור בארץ. במסה נפרד מן הנרטיב הציוני ותפס מקום מרכזי 

                                                           
א ( 34' מ)איומה, עדוגמה תמציתית קצרה להמחשת טענה זו נוכל למצוא בשורת הפתיחה של השיר "מלך'"   152  : "ֳאנֶי ֲעִקיבָּ

יִיִתי ֶרַבע ֶמֶלְך ְבַחְרת ֶאל ( הבנויה על תבנית הפסוק "אני קהלת הייתי מלך על 119מ' ע 7113ַטאנַק" )ראה שקד, -ִכְמַעט הָּ
ישראל בירושלים" )קהלת פרק א' פסוק יב'(.  גורי ממיר את הצירוף "אני קהלת" בצירוף "אני עקיבא" הלקוח מפזמון פלמ"חי 

הפלמ"ח כינוי את "מלך" ב"רבע מלך" על משקל "רבע עוף" )בלשון  (114-115  ’ע 7111, משפחת הפלמ"חשל חיים חפר )

  טאנק" -אל -( ואת "ירושלים"  ב"חרת741או 'חצי בן אדם' כרך ב' עמ'  171עמ'  7111לאדם צנום וקטן בן אמוץ, בן יהודה 
שמשמעותו "שכונת הפחים", ביטוי שהתייחס לשכונות העוני בחלקה הצפוני של מנשייה על גבול תל אביב ויפו.  בלשון 

 לכל מקום נידח. )דני רכט, ערך באנציקלופדיה העירונית האינטרנטית של תל אביב(.הפלמ"ח שימש הביטוי כשם כללי 

( פותח בשורות: "כבר ציינתי שאני מקשה להכירני / 719, עמ' מאוחריםכמה דוגמאות מרבות אחרות:  השיר 'השתנות' )  153 

"הבא אחרי" "כבר אינני האיש  שרק מתוך הרגל אומרים שלום /למשהו שכבר אינני" מתכתב עם הבית הראשון של השיר
 מאוחרים(.  ובשיר "מנוחה"  )14)עמ'  הבא אחרישהיה. אני הוא הבא אחרי / המשך משער לאותן הפנים" החותם את ספרו 

 'מעשה ביונה'( חוזרת "אותה יונה צחורה שבחרה, לפני שנים רבות, / לנוח דוקא על כתפי" המתכתב עם השיר 711עמ'  
 (.  11עמ' שושנת רוחות )
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אומר גורי כי זהותם של בני דור בארץ נולדה מן הקשר הפיזי אל  "קבוצתית עם בני דורי

ותרבותית" מכאן.  הוא  נוף המולדת מכאן ועם התנ"ך אותו ידעו כ"חוויית יסוד לאומית

"הגיעו אל העם דרך הארץ".    154מצטט מדברי ס' יזהר שאמר כי אנשים כמו אלון ודיין

היסטורי של העם שהתגלו להם באמצעות כדי החרס  –שרידי העבר  המיתולוגי 

והפסיפסים שנחשפו בחפירות הארכיאולוגיות חיברו בין שני מרכיבי יסוד אלה של 

על "( דברים ברוח זו כתב גם במסה 715עמ'  ', כרך אירה והזמןעם השהמרחב והזמן. )

 אותה פתח בדיון ב'על הרי הגלבוע' של טשרניחובסקי:" בדידות הלוחם ורוח הימים

 

דמות "יים לפחות בראשית שירתנו שעסקה ב.... אני פתחתי בטשרניחובסקי בשל יסוד נוסף, שהיה ק
שלוחה אל העבר, העוסקת בהווה דרך העבר. מדובר , והוא אותו קשר היסטורי, אותה יד "הלוחם

בתופעה אופיינית מאד לדור שלם של משוררים בארץ ישראל שעיסוקם בבעיות ההווה כרוך היה 
בדמויות מן העבר הרחוק, לרוב מן התנ"ך.  פגישה מתמדת זו עם העבר העניקה משמעות לתחייה 

 ולמערכותיה.
 155(.31, כרך ב' עמ' )עם השירה והזמן                                                                                  

 

ההתייחסות למקרא בספרות העברית המודרנית אמביוולנטית. מצד אחד, מרבה  

הספרות העברית החדשה להישען על המקרא אך מן הצד השני מציגות היצירות 

את העדפות המקרא. לשון משוררי  פרשנויות החותרות תחת העמדה המקראית וסותרות

דור התחייה שלמדו עברית מן הכתוב הייתה רוויה בציטוטים ישירים מן המקרא, ששולבו 

בטקסטים שכתבו במשמעותם המקורית.  אולם, בני דור בארץ שהעברית הייתה לשון 

בשירת גורי נמצא דוגמאות רבות  156אמם יכלו לגשת באופן רענן יותר אל המקרא

על המקרא שאיננה ברוח המסורתית והיא מאירה בו פנים חדשות.  כך, להסתמכות 

כידוע, מתאר גורי את אם סיסרא "אשה שפס כסף בשערה" הממתינה עד בוש לשובו של 

יאי הבעל אותם הרג בנה, וברוח זו הוא שואל לגורלם של האלמנות והיתומים של נב

                                                           
המעידים על החיבור של חוויית המקום  –כנציגי הדור שאינם דווקא משוררים  –גורי מביא במסה דברים של אלון ודיין   154 

הממשית עם חוויית הזמן. אלון, למשל, מתאר את אהבתו הגדולה לכפר תבור דרך תיאור צמחיו וריחותיו, ובה בעת התבור 
 (.714א, עמ'  עם השירה והזמןיו עלילות דבורה וברק בן אבינעם" עבורו הוא גם המקום בו  "קמו לעינ

בהמשך מרחיב גורי דברים אלה ומסביר כי בהשקפת העולם של בני דורו ובשירת הדור היה יסוד היסטורי, בני הדור    155 

ה. ויותר מכך, ראו עצמם לוחמים על עניין צודק מול משפט ההיסטוריה. הפנייה אל ההיסטורי העניקה טעם למאבק בהוו
הבודדה תמיד של היחיד מול מותו השירה מבקשת להבקיע מן האימה של היחיד העומד מול מותו, כמבקשת העמידה  

כרך  עם השירה והזמןלהחדיר ממד אחר  "משבצת את הוויית כיליונו של היחיד בהוויה אחרת שלא בזה ראשיתה וסופה". )
 (.35 – 31ב',עמ' 

 עמ' סב . 1115מתייחסת השירה העברית החדשה למקרא ראה מלכה שקד,  על מגוון הדרכים בהן156  
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(. לבו עם שאול המלך "הנוגה 41עמ'  מחברות אלול "גשם נדבות"אליהו בחמתו )

(  51עמ'  מחברות אלול "כתר"אגג בהיותו "עייף ממלחמה ומדם") הראשון" שחמל על

מחברות )'מלך רע'  התנ"ך אינו מספר על מעשיו הטוביםועם "המלך הרע"  אחאב ש

משתמש גורי במענה אלוהים לאיוב כדי להתריס נגד  "אחות קטנה"בשיר  .(41עמ' אלול 

ה ִאם ַגם ִהיא הא ה ְליַד יְהֹוָּה ְביְָּסדֹו ֶאֶרץ? / ָאז מָּ יְתָּ ה ִאם ֹלא הָּ ל המחריש בשואה: "ָאז מָּ

(  "? נֶיהָּ ְטְבעּו ֲאדָּ ה הָּ ה ַעל מָּ  (11עמ'  הבא אחרילא יְָּדעָּ

 

טקסטים הקדומים ככל שהתפתחה שירת גורי התרחב הדיאלוג שהוא מקיים עם ה     

והמדרש, שירת ימי הביניים והשירה העברית לדורותיה. התפילה למקורות נוספים: 

מאפיין זה הוא חלק ממחשבת השירה של גורי, חלק מהשקפת  עולם תרבותית אליה הוא 

מצביע  מקומות שונים בכתב ובע"פ.  במסה "העברית ראשי פרקים"מרבה להתייחס ב

"י בני דור גורי על שני המרכיבים של הלשון העברית החדשה. המרכיב האחד נוצר ע

התחייה שכתבו ודברו עברית עוד לפני עלותם ארצה. דוגמה לכך הוא מביא מן המכתבים 

שכתב  אביו לאמו עוד באודסה, שנכתבו בעברית עשירה שהכילה בתוכה את העברית 

של המקרא, המדרש והתפילה, האגדה ועד לשירת ביאליק הגיעה. המרכיב השני הוא 

בארץ שלא עמד לרשותם המטען הלשוני תרבותי של דור העברית הישראלית של בני דור 

אבותיהם, אך הם חוו את העברית ש"יצאה מן הספרים אל הרחובות, השדות והשווקים"  

וחידשה את אוצר מלים העברי כשיצרה מלים חדשות לתחומים רבים של הניסיון האנושי 

יפוריה, לתחום והחברתי שלא היה בהם צורך בגולה. כך ניתנו שמות לצמחי הארץ וצ

הצבאי, לחיזור. דומה שביצירתו המאוחרת עושה גורי מאמץ מודע לחבר בין שני 

המרכיבים של הלשון העברית, ולהפוך את העושר הלשוני והתרבותי שאפיין את הדורות 

הרוחני של דוברי העברית של ימינו. במאמץ זה הוא מעניק הקודמים לחלק מן המטען 

מפניו  "נתק האסוציאטיבי"להתמודד עם הכשהוא מבקש  ת ממד נוסף לשליחותו השירי

 333, 1111 )גורי, שמקורו בחולשת מערכת החינוך בהוראת התנ"ך והספרות. ,הוא חרד

– 339). 
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 כפואמה. מראות גיחזי .ג

שנכתב  תנועה למגע, קדמו לו 7114 –ראה אור ב  מראות גיחזיספר השירים        

.  במפגש 7117 -שהתפרסם בהספר המשוגע ( ו7191בסמוך למלחמת ששת הימים )

 ( אמר גורי:  4.4.11)יומן עין חרוד,  הספר המשוגעשנערך בקיבוץ עין חרוד לרגל הופעת 

 

לא יכול להמשיך יותר יש בספר התנצלות מסוימת. פה אני מוכרח לומר שקורה לכל אמן שפתאום הוא 
הימים שאינני -ולא מפני שמה שהוא עשה לאחרונה אינו טוב. קרה לי אחרי מלחמת ששת ם,בכיוון מסוי

מסוגל לכתוב שירים ואני מיצר על כך כי אני חושב שהשירה היא היהלום שבפחם. היא הצורה העמוקה 
והתמציתית ביותר, היא נוסחת הפלא של הספרות. ואני לא יכולתי לכתוב. ונכתבו השירים האלה בספר 

קם ללא יומרה להיות שירים אך בחלקם רציתי בעמקי ליבי שאיזשהו קורא יאמר לי שאלה באמת שחל
שהספר הוא יותר ספר שירים. יותר פואמה ממשהו שמתקרב לרומן  שירים ולא מעין שירים.  אני חושב

 . 157ובסוף הספר ישנם מעין שירים שאני רואם כשירים

 

של הספר המשוגע אותו תלה גורי  "וגעמש"בדברים אלה כדי להסביר את טיבו היש  

בחסם ביצירתו השירית שהתרחש בעקבות מלחמת ששת הימים.  גורי רואה את 

התקופה שאחרי המלחמה כתקופה של תמורה גדולה בתרבות הישראלית. לדעתו, 

ם , שהתפרסם מיד אחרי מלחמת ששת הימישיח לוחמיםבהמפנה הסתמן לראשונה 

יצירות  "מלכת האמבטיה"הבאה ו "את ואני והמלחמה"ובהמשך במחזותיו של חנוך לוין 

שביטאו התייחסות חדשה לשאלת הקרבת החיים למען התקומה הלאומית, באופן שונה 

-ל51ב' עמ'  עם השירה והזמן "החוט המשולש"פן בו ראו אותו גורי ובני דורו )מן האו

בותי חברתי הובילה את גורי אל הפרוזה הניסיונית (.  הרגישות לתמורה באקלים התר51

שגם בו ניסה צורות חדשות.  שתי היצירות  מראות גיחזישל הספר המשוגע ואח"כ אל 

בדברים  שונות זו מזו מאד, אך כפי שיובהר בהמשך יש ביניהן קשרים משמעותיים.

דברים ברוח  שלעיל מבקש גורי ממאזיניו להתייחס לספר לא כאל רומן אלא כאל פואמה.

 עצמו: ספר המשוגע זו נכתבו גם ב

אני אנסה צורה חדשה. הצטברה בי כמות מדאיגה של קולות אשר נחנקו בי באבם, אני מעונה מקצבים 
 (  9 - 8עמ'   הספר המשוגע) אולי אכתוב בין השאר כמה שירים. שונים שנבלמו תוך כדי ..

 

                                                           
שנכללו בספר  אל תלך ליפו"”ה שירים ופרוזה שירית כגון הפרק ליקט גורי את קטעי השיר השיריםכרך ג' של מהדורת ב 157 

 אורך השורותלבאסופת יצירות הפרוזה  הספר המשוגעוהדפיסם מנוקדים כשירים לכל דבר.  כך גם נהג כשכינס את 
(1173.) 
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נוצרה מתכונת חדשה של היצירה  "המדינהדור "אל הצביעה על כך שבשירת -הודית ברי

 , השירית הארוכה המשלבת בין תכונות יסוד של הפואמה ושל  השיר הלירי הקצר

החדשה נוטלת מן ת את הפער המסורתי שבין השירה הלירית לאפית. המתכונת מבטלו

הסיפר ומן השירה הלירית את הדובר מד מ מד האורך ואתהשירה האפית את מ

.  158(15 – 11, עמ' 1111אל, -)בר ראיית השיר כמבע רגשי של הדוברהפרסונאלי ואת 

הוא מודל נוסף של  מראות גיחזיאלה אני מבקשת לטעון כי  יהבהתבסס על אבחנות

השירי  "אני", המתייחדת בכך שה51 –ה בשנות ה מתכונת הפואמה העברית שהתפתח

שהיא מעמידה הוא גם הדובר הלירי הפרסונאלי שהיצירה משקפת את עולמו הפנימי וגם 

הנביא. החדשנות ביצירה נובעת מן האופן בו היא -בר ארכיטיפי בדמות המשוררדו

מאפשרת התפתחות של סיפר המתרחש בעולמו הפנימי של הדובר, עולם המושתת על 

זמני  של -זמן ומקום ממשיים מצד אחד ועל מאגר אחוויות אישיות וקונקרטיות הקשורות ל

דורותיה ומגוון לם יצירות מן הספרות העברית סטואליים עטקסמלים ויחסים אינטר

–ציע פרשנות חדשה לארכיטיפ המשוררצורותיה.  שילוב ייחודי זה מאפשר לגורי לה

 שירית. -הנביא ולנושא השליחות הלאומית

 

כאל פואמה מתגלים  מראות גיחזיכמה מאפיינים המצדיקים את ההתייחסות אל       

כבר בקריאה הראשונה. לשירים בספר אין שמות וכולם מסומנים בכוכב, אופן סימון 

הקובע כל שיר כיחידה העומדת בפני עצמה ובה בעת מצביע על היותם חלקים במערכת 

ם עומדים בפני עצמם אך ניתנים . בנוסף, שירים לא מעטים אינם מובנים כשה159אחת

לפרשנות כחלק מן המכלול. הספר מחזיק ששה מדורים ומתקיימת מערכת קשרים בין 

השירים השייכים לאותו מדור ומערכת קשרים המבוססת על הקבלות, ניגודים ואלוזיות 

)קרמר,  בין המדורים.  על היתרונות של קריאת הספר כפואמה הצביע כבר שלום קרמר

                                                           
הסיפר בנוסח החדש של הפואמה שונה מן הסיפר בפואמה הרומנטית או המודרניסטית בכך שהוא אל מסבירה כי -בר 158 

אותו מספרת פואמה הכתובה במתכונת  ת אלא מאורגן בתבניות ליריות.  ה"סיפור"אינו מבוסס על תבניות דמויות מציאו
חדשה זו הוא סיפור עולמו הפנימי של הדובר על חוויותיו, תחושותיו ומחשבותיו. מרחב פנימי זה מיוצג בפואמה החדשה 

באמצעות תבניות ליריות הממלאות בנוסח חדש זה של הפואמה פונקציה סיפורית, משמע הן אינן מפוררות את הסיפור אלא 
 בכלים של השיר הלירי.  מארגנות אותו

 
 השירים. במהדורת 7114 –הדיון במראות גיחזי במחקר מתבסס על המהדורה הראשונה של הספר שראתה אור ב   159 

 הוסיף גורי שמות לשירים.( 7111)כרך ב', 
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כשקרא את הספר בקריאה ראשונה של כל שיר בפני עצמו לדבריו  (.311 – 313תשל"ה, 

השירים "לא הסתברו לו" אך כשקרא את הספר ברצף עמד על משמעותו. קרמר אף 

להתפתחויות האישיות בשירת גורי  מראות גיחזימקשר את המבנה המיוחד של 

 ולאירועים האקטואליים:

"לאחר כמה ספרי שירה ליריים הנסמכים על חוויות ספוראדיות מעת לעת ... תפס גורי כי רק מבנה  
פואמטי להבעתו הלירית יוכל לשמש ביטוי ופורקן למשבר שבוא הוא שרוי ושבו שרויה המדינה כולה.  ... 

בחיינו רק פואמה הכונסת את השירים למערכת אחת, למסכת אחת, והיא גם נסמכת על ספר מפתח 
 תוכל לשמש תשובה פיוטית לשעת המבחן שלו ושל עמו."  –( שמחת ענייםהלאומיים )כוונתו ל

  

קרמר מוסיף עוד אבחנה מעניינת באמרו כי גורי העמיד בספר מערכת מחושבת אך בה 

 בעת מחק את סימניה במידת האפשר. 

 

ובכולם  ,דר משמעותיכאמור, רוב ספרי שיריו של גורי נחלקים למדורים ומשקפים ס      

יראה שגם בו אפשר מראות גיחזי .  מבט כולל בהשלם יותר ממה שיש בחלקיויש בספר 

לזהות את תשתית היסוד המשולשת של ספרי גורי האחרים: שני המדורים הראשונים הם 

לאחר "ן קונקרטיים, ברקע המדור השלישי שירים אישיים שאינם מעוגנים במקום וזמ

וחורבן  יהדות אירופה ואילו המדורים הרביעי  "המקום ההוא"ים נמצא "שלגים לאחר יונים

המדור . והחמישי מתרחשים על רקע הנוף הארצישראלי ומתייחסים לעבר הרחוק והקרוב

את  מראות גיחזישי חוזר שוב אל עולמו של היחיד.  עם זאת, אי אפשר לזהות ביהש

ים הקודמים, ויש צורך בבחינת כרונולוגי שעמד בתשתית הספר –הכיוון הביוגראפי 

עקרונות מארגנים שונים כדי לעמוד על משמעותו. הקריאה המוצעת בזה תעקוב אחר 

מדורי הספר כסדרם תוך עמידה על קשרי מבנה ומשמעות, תבחן את היסודות החווייתיים 

המועלים בו ואת היסודות המבניים, הרטוריים וההגותיים המלכדים את היצירה לכלל 

 אחת.מערכת 
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 משמעות שם היצירה. – מראות גיחזי ד.

 

גיחזי המקראי הוא נערו של אלישע הנביא, עלילותיו מסופרות בספר מלכים ב' בעיקר  

בפרקים ד' וה'. במקרא ובמדרש מוצגת דמותו של גיחזי באור שלילי כמי שהערים על 

הבא.  גיחזי הוא גם אלישע, נטל שוחד, החטיא את הרבים ומשום כך אין לו חלק בעולם 

מי שדבקה בו צרעת נעמן, והמדרש מפרשי כי ארבעת המצורעים שהביאו את הבשורה 

פיון גיחזי כמצורע נרמז גם בספרו שומרון הם גיחזי ושלושת בניו. א על הסרת המצור מעל

ו. ְכַאַחד ַהְמנֻגִָּעים" )של גורי בשורה "כָּאן וְַעכְ  דובר כמצורע ( ייצוג ה41עמ'  "כאן ועכשיו"ׁשָּ

מאפשר נקודת תצפית כפולה של מי שנמצא "בשיירה ומחוצה לה", גם פרח נבואה וגם 

 מנוגע שהוצא מחוץ למחנה.   

 

המדור הרביעי  "מזבחות הבזלת"מופיע ביצירה רק פעמיים שתיהן ב  "גיחזי"השם      

( הפותח 47)עמ'  "שרב כזה לא ראית מימך"ר. בפעם הראשונה מופיע השם בשיר בספ

את המדור הרביעי, כחלק מן הקריאה שאינה נשמעת "ֹלא ִתְׁשַמע: ַמה ְלָך פֹה ֵגיֲחזִי", 

יה י(. בפעם השנ73שהיא בנוסח הקריאה "מה לך פה אליהו" )מלכים א' פרק יט' פסוק 

(, הפעם מדמה 41)עמ'  "ושם נע לנוע עד לא עודבמדור "הוא מופיע בשיר שלפני האחרון 

יחזי בנפשו כי הקריאה אמנם נשמעת: "וְֶאת קֹולֹו ֲאנִי ׁשֹוֵמע ִאם ֵאינֶנִי טֹוֶעה / .. ַמה ְלָך ג

בדיוק באמצע הספר מחלקת אותו  "גיחזי"ֵאינְָך יֵָּׁשן?".  הופעת השם  פֹה ֵגיֲחִזי, .. ּוַמדּועַ 

הדובר  לשני חלקים:  שלושת המדורים הראשונים בספר פורשים את תמונת העולם של

המשורר, ואילו שלושת המדורים –ין על הביוגרפיה הממשית של הדוברהמבוססת בעקיפ

יתו של גיחזי לקריאה האלוהית ובהיבטים השונים של יהאחרונים מתמקדים בצפ

ומקשר כאחת בין  השליחות הנבואית שירית. אופן הופעת השם גיחזי ביצירה מפריד

 ובלע המזוהה עם המשורר.  לבין הדובר המ "גיחזי"הפרסונה השירית 

 

כמציין בחירה בנביא כושל  "גיחזי"התייחסו לשם מראות גיחזי המבקרים שדנו ב     

שמעל בתפקידו, עם זאת הראו כי דווקא הבחירה בדמות מונמכת של נביא מאפשרת 

לגורי לקיים את המודוס הנבואי בשירתו, או כפי שניסח זאת קרמר: "אפילו אין הוא ראוי 
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 . דמותם של הנביאים, רשאי הוא לראות את עצמו בן דמותם של נערי הנביאים"-בן להיות

פשרה לגורי לשלב בין שתי פואטיקות א "גיחזי"ראובן שוהם סבור כי הבחירה בשם 

מצד אחד ההגבהה המיתית ובכך דומה גיחזי לדמויות מיתיות האחרות שהוא  –מנוגדות 

קו האש הקדמי של הרומנס", ומן הצד השני מוצא בשירת גורי הנמצאות, לדבריו,  "ב

הבחירה בגיחזי הנביא המפוקפק מאפשרת לו לשמור על יסוד ההנמכה האירונית 

. דן 160כדרישת הפואטיקה הפרוזאית אירונית של שנות החמישים מבית מדרשו של זך

משורר המבין , של 161מירון רואה בחלק משירי מראות גיחזי פרישה מן המודוס הנבואי

אבדו את משמעותם במציאות בה הוא חי ופועל. עם זאת,  "נבואה"ו "מלכות"גים שהמוש

הוא מצביע על כך שבשירים אחרים התחושה הכמו נבואית עדיין לא דעכה, וכי גורי 

שה זאת גם בשיריו והוא עו ,פתוחה הנבואה כאפשרות משאיר בספר את שיבת

 .(744-741  1173)מירון,  המאוחרים ביותר

 

,  שבו ספר המשוגעמופיע ביצירות גורי לראשונה ב 162 "גיחזי"מעניין לציין כי השם     

-757, עמ' הספר המשוגעגיחזי הוא נערו של ירקוני צלם העיתונות איש יומן "כרמל")

                                                           
לחתימות שגורי שוהם מצביע על כך שהשם 'גיחזי' מכיל בתוכו את האותיות 'ח' ו'ג' כאותיות שמו של המחבר בדומה  160  

 ( 111- 111, 1119השתמש בהן 'חגור' ו'חגי', היא עדות לכך שגורי מזדהה עם גיבורו יותר מן הנראה לעין. )שוהם, 
 

)חגי תשרי תשע"ד( סדרת מאמרים  הארץרסם דן מירון במוספים הספרותיים של רגל יום הולדתו התשעים של גורי פל161

עוד ! / מרים אלה נכללו אח"כ במסה הנרחבת  על שירת גורי שהתפרסמה בספרו  העוסקים ביצירתו המאוחרת של גורי.  מא
(, אותו הקדיש לעליזה וחיים גורי.   מירון מציע בספר מודל 1173) תשתיות קוגניטיביות בשירה הישראלית המוקדמת 

הדיון קובע מירון את דם למאוחר ביצירתו. במהלך ה של שירת גורי לארכה ולמעבר ממוקפרשני חדש לתיאור הדינאמיק
אשיתה בין שני מודוסים לדעתו, ששירת גורי נעה בר כמקובל., שושנת רוחותבולא מפנה של גורי, כספר ה מראות גיחזי

 –ובמרכזו דובר שירי פסיבי, מתרשם ששירתו היא תיאורית  חד הוא  המודוס האימפרסיוניסטי ה"רך"המודוס האמנוגדים: 
(.  מאפיין זה של שירת גורי כ"שירה של הלך נפש"הגדיר מירון   מן הצועד והמוות המבוטל"מטונימית  ולא הגותית )ב"הז

טענתו המרכזית של מירון במסה היא כי זם של שירת אלתרמן. סימבולי-המודוס השני הוא המודוס הסימבוליסטי בנוסח הניאו
"נאמנות כפולה", שחייבה אותה לשלב בין סבלה מ ועד בכללשושנת רוחות עד לפרחי אש שירת גורי בשלביה הראשונים מ

שני מודוסים פואטיים מנוגדים. הניגוד שבין בין האישיות הרכה, המתרשמת, הפאסיבית והמתבדלת לבין החוויה הקולקטיבית 
ע' שושנת רוחות והניסיון ההיסטורי הפעיל והמפעיל הוביל למעין "'מלחמת אזרחים פואטית"  )כשם שירו הידוע של גורי ב

( בין שני המודוסים, שהקושי ליישב ביניהם מסביר כמה מחולשותיה של שירת גורי המוקדמת. לדעת מירון, איכותה 93
המיוחדת של שירתו המאוחרת נוצרה בעקבות התפתחות פואטית ביצירתו, כשהשתחרר ממגבלות השיר הסימבוליסטי 

יו השיריות הארוכות של טשרניחובסקי. נוסח זה הגיע הסגור ופיתח נוסח שירי חדש של טקסט פתוח ומתמשך, בנוסח יצירות
 מראות גיחזיאך מירון סבור שפריצת הדרך לעברו התרחשה כבר ב  עיבלומאוחרים למלוא בשלותו ושיאיו הגדולים ב

 ( בו יצר גורי לראשונה "נוסח מעורב" שקולט בתוכו את האופציות המנוגדות שהתנגשו ביניהן בשירתו המוקדמת. 7114)
 

( אבל מאוחר כרונולוגית. המספר מצטט בו מהספר 97' מבמקום מוקדם יותר )ע גםספר המשוגע השם גיחזי מופיע ב162   

מספרו של  ד"ר יהונתן גיחזי שהתפרסם, לדבריו, בשנת תשי"ז יש לשער שההיסטוריון ד"ר יהונתן גיחזי הוא  פנים ומראה
עוזרו של צלם העיתונות שהפך לאדם בוגר.)הדמות כמו הספר בדויים(  הציטטה אותה מצטט כביכול גורי עוסקת בצורך 

יין גורי במהדורת הכינוס של דברי הפרוזה שלו.  זו במחמאות. הסופר, הספר וההוצאה הם כולם בדיה ספרותי כפי שמצ
תחבולה מוכרת מיצירתו של גורי בה הוא בודה סימוכין כמו מדויקים ועובדתיים למעשים שלא היו ולא נבראו.  יש כאן המשך 
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שהוא אחד מפרקי  "הידים המופלאות"י העיתונות מופיעים ביצירה בפרק (. צלמ751

יסמין הנערה המרפאה, שהיא מעין גלגול של ספר המספרים את סיפורה המופלא של ה

הספר יראה את הקשרים המשמעותיים שבין מראות גיחזי אלישע וישו. המשך הדיון ב

אה של אליהו ואלישע ונושא יהחיהמבוססים בחלקם על סיפורי המראות גיחזי ל המשוגע

 תהמאוחריצירה ותו של גיחזי נמצאת ב. חזרה חשובה אל דמ163תחיית המתים בכלל 

 של יסמין.שגם בו מופיעה דמותה  164"הבשורה ע"פ גיחזי"

 

  שירי המראות –" והיו אלה פניה האחרות"  ה.

  

בגלגולים  "ראה"שירים, השורש  71כולל  "והיו אלה פניה האחרות"המדור הראשון       

במקרא משמש כעשרים פעמים. שונים בעבר או בהווה, ביחיד או ברבים מופיע בהם 

לתיאור נבואה שאינה מוסרת את דבר האל הנשמע אלא מוסרת את דבר  "מראה"המושג 

האל באופן ויזואלי, מתארת תמונה שחוזה הנביא בעין רוחו ומפרש את משמעותה 

למאזיניו. כל אחד משירי המדור מציג מראה העומד בפני עצמו, במרכז שירי הפתיחה 

ים הם שירי מראות הנגלים והסיום עומדות דמויות נשיות ואילו שמונה השירים הפנימי

לעיני הדובר המהלך בדרכים. המרחב בו עובר הדובר הוא מרחב עירוני שאינו קשור 

למקום או לזמן מוגדרים, והוא מלא  בעצמים הנמצאים במצב של תרדמה או קיפאון: 

ִגיל" )"סּוִסים נָּ  רָּ ֲחרּו71עמ'  "ולארך הדרך"ִמים ְזַמן ַרב ִמן הָּ נּום ִבְמקֹומֹות  (, ו"ֲאנִָּׁשים ֶׁשבָּ לָּ

                                                           
תקופה מאוחרת יותר. רי האמת" המשיך להשתעשע  בה גם באגודת דובהפלמ"ח, שגורי כחבר ב" ט שליזבלמסורת הצ'

(.בהקשר זה ניתן להזכיר 7111) מי מפחד מיוסף ג'ימותיו העיתונאיות שכונסו בספרו הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא רש
( שנושאה הוא האופן בו מתמודד המשורר עם 31.7.15כי השם 'גיחזי 'מופיע גם ברשימה  'קטע מוידויו של גיחזי' )דבר, 

השם גיחזי מסמל בלשונו של גורי את דמות המשורר על כוחותיה מבקריו. מן הדוגמאות שמחוץ לספר ניתן להסיק ש
 וחולשותיה.  

 
גורי עצמו מצביע בסיפור על דמיון זה: "ראית את ישו ההולך על פני המים, המשביע אלפים בככר לחם אחת, המרפא 163

משלב הוא (. 719' מע הספר המשוגעחולים בהבל פה? ראית את אלישע המחיה את בן השונמית. את יסמין הקטנה." )
בפרק שיר על צלמי העיתונות המתוארים כשליחים פלאיים "רואים ולא נראים" ה"תופסים את ההיסטוריה תוך כדי 

  יש התכתבות נמשכת עםספר המשוגע ההתרחשותה", והוא מבחין בינם לבין המשוררים ש"הכזב הוא המיטב בשיריהם". ב
ת בתיאור מסעו של המספר עם לוגנוב בחיפוש אחר יסמין בגשם השוטף סיפורי אליהו ואלישע שבמקרא. כך למשל, נזכר

(, וכל גם 14( הזכורה מסיפור אליהו ונביאי הבעל )מלכים א' פרק יח' פסוק 791' משירד לפתע "עב קטנה ככף יד איש" )ע
"איש האלוהים" את ההפגנה הגדולה בחיפה מדומה ל בתיאור דמותו המופלאה של 'דני שרמק' )הוא בני מהרשק(שאירגן

 מלכים( ולאלישע שישב על הר הכרמל ) 14א' פרק יז' פסוק  מלכים( כינוי המיוחס במקרא לאליהו )711ע'  הספר המשוגע)
 (.15פרק ד' פסוק  ב'

 

 .49-44, עמ' 7גיליון   1111, קשת החדשה 164 
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ִרים" ולא "נִָּׁשים אֹו ִפַלגְ  ֶהם ֲחדָּ ֶהם ִמּטֹות וְֵאין לָּ ִׁשים ַהּקֹוְפאֹות ַבַחלֹון" מּוזִָּרים ... ְכִאלּו ֵאין לָּ

ִלים מּוזִָּרים / 77עמ'  "ורואה אנשים") (. הדובר המהלך ברחובות עיר רואה לנגד עיניו "ְפסָּ

ם בְ  ִטים ּוְמֻאְלתָּ ֶׁשֹּלא נְִראּו ֵמעֹולָּ ִלים כֵָּאֶלה ֻמְפׁשָּ ֵתי נְכֹאת ... ְפסָּ ִחים ּוִפיֹות" )בָּ אני "ִרים, / ְפתָּ

פיעים גם בשיר התשיעי במדור: "וְעֹוד (. הסוסים חוזרים ומו75עמ'  "סליםהולך ורואה פ

רבים  (.  בנוסף, מופיעים בשירי המראות ביטויים71סּוִסים נִָּחים ְכמֹו ַצֲעצּוִעים" )עמ' 

ה ְבֵעיַני" ) ְמעָּ (, או  "ֲאנִי 71עמ'  "ולארך הדרך"המבטאים כאב, צעקה או בכי:  "ַהֶשֶמׁש ֶׁשדָּ

. ְמַקְדִמים, ַמדּוַע ֹלא, -הֹוֵלְך ְבִעיר, ֶׁשְכֵאֶביהָּ ְכמֹו ַמְכנִיֵסי ֶריהָּ אֹוְרִחים. / פֹוְתִחים ֶאת ְׁשעָּ

ד./ ֹ ֵאין לִ  ְבֶׁשֶקט, עֹוד ְכֵאב ֶאחָּ " ובהמשך "ַהכ ל נְִפַצע וְַהכֹל נֳֶאַמר" י ַמה ְלהֹוִסיף ְלַצֲעקֹוֶתיהָּ

ִעיר" )(, וגם "ַהנְִביִאים הָּ 71עמ'  "אני הולך בעיר") ִקים עַל הָּ עמ' " אני הולך ורואה"ֵהם ַהצֹועָּ

(.  אלא שהצעקות המתוארות בשירים הן צעקות שהיו או נשכחו, עד לשיר הסיום 75

ַרְך ֶאת ִלבֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך וְִאם המתאר צעקה  גדולה שלא נשמעה:  "וְִאם ֹלא ִהְכִביד ַהֵשם יְִתבָּ

ה ַהְצִעירָּ  ִאשָּ חֹות הָּ ה ְלפָּ  (.71ה ַהצֹוֶעֶקת ַהִהיא")עמ' / נְִׁשְמעָּ

 

 "אני הולך בעיר"נרמזים שמות נביאים בהם ירמיהו )בחלק מן השירים נזכרים או        

רֹות ְקרּועֹות )(, עמוס ואליהו "בֹוְקִרים ַהְמַמֲעִטים ְלַחיְך, בֹוְלֵסי ִׁשְקמִ 71עמ'  לפי "ים עֹוֵטי ַאדָּ

יּו ְלַסנְֵחִריב" )( ודניאל "רֹוֶאה ׁשָּ 74' מע "עניות דעתי (. 75עמ'  "אני הולך ורואה"ַמיִם ֶׁשהָּ

ֵאֶלה  נביאים שהזהירו מפני פורענות אך לא הצליחו למנוע אותה: ִאים הָּ ְלכּו ַהבָּ "וְכְָּך הָּ

מֹות ֶאת ַהְתכֵ  ֵעינַיִם ַהּקָּ אּו הָּ ה יִָּמים ַעל יִָּמים / ַעד ֲאֶׁשר רָּ ְראּו ִלְתׁשּובָּ ה וְקָּ  התָּ דָּ ֶאת ֶלת ְמִמירָּ

תייחסים לעבר הקרוב (. שירים אחרים מ74 מ'ע "לפי עניות דעתי"ים" )ּמִ דֻ ם אֲ יִ מַ ׁשָּ בְ 

בשיר  המשולבים בהם לקוחים מן ההוויה הישראלית המתחדשת.זכורים ולמלחמה, והא

ַמיִם /ְכמֹו ַבִׁשיר ַהְקַלִסי ... רואה הדובר " "השמש שוקעת" ץ ֲאֻרכֹות ַבׁשָּ ַעיִט ְמׁשֹוֵטט / וְנֹועָּ

של טשרניחובסקי המסתיים, כידוע,   "עיט, עיט"( המאזכר את 79' מַהיֶָּפה ְלַהְפִליא" )ע

הוא רואה "מגדל פצוע" מראה  ך השיר בהמש .צל" המאיימת על הארץיאור "חשרת הבת

מלחמה העשוי להזכיר, למשל, את הצילום המפורסם של מגדל המים נקוב הכדורים של 

נגבה. בשני השירים האחרונים של המדור )התשיעי והעשירי( עובר הדובר לדיבור בגוף 

ַגְׁשנּו  71:11ת בנוסח "ַעד לשון צבאיומוסיף על הציורים המקראיים  ,ראשון רבים ֹלא פָּ
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ֵהינּו ִהְתַהַלְכנּו ֶאת ֱאֹל 71:11( ו"ַעד 71עמ'  "ועוד סוסים נחים")כֹחֹות עֹויְנִים ַבֶׁשַטח" 

 (. 71עמ'  "ואם לא הכביד השם"ְבַאְרצֹות ַהַחיִים" )

 

תמונת העולם העולה מן השירים היא תמונה של עולם שסדריו נפרעו. הביטוי הבולט        

( המתאר אנשים הישנים 77)עמ'  "ורואה אנשים"ותר לכך נמצא בשיר השלישי במדור בי

ֶעֶרב  ִרים" )בית א'( ואשר "הָּ ֶהם ֲחדָּ ֶהם ִמּטֹות וְֵאין לָּ ברחוב או על פני מדרכה "ְכִאלּו ֵאין לָּ

ם ַהיֹום / ְבכָּל ַהְּמקֹומֹות ַהשֹונִים וְַהְמֻׁשנִים" )בית ב'(. אפשר ֵאי ם ְלַאַחר ֶׁשִפְזרָּ נֹו ְמַאְספָּ

תממות שכן מצבים ילראות בתיאור האנשים הישנים ברחוב כאילו אין להם בית סוג של ה

ם ות ונאלצו לנואלה היו מציאות חיים ממשית של אנשים רבים שנעקרו מבתיהם במלחמ

ם ַהיֹום" לקוחה משיר של במקומות מוזרים.  ם ְלַאַחר ֶׁשִפזְרָּ ֶעֶרב ֵאינֹו ְמַאְספָּ השורה "וְהָּ

בבית החותם את השיר: "ְכמֹו ֶׁשנֱֶאַמר ְבִׁשיר  סאפפו, כפי שהדובר עצמו מזכיר לקוראיו

ה/ ַבֵּמָאה ַהִשִשית אֹו ַהְׁשבִ  יְתָּ .  165יִעית ִלְפנֵי ְסִפיַרת ַהנֹוְצִרים"ַהַׁשיְָּך ִליוָּנִיָּה ַאַחת ֶׁשחָּ

בשירה של ספפו כינוס פיזורי היום בערב מסמל ביטחון ויציבות של עולם המתנהל ע"פ 

הדברים שפוזרו נשארים מפוזרים. אפשר לראות  "ורואה אנשים"בשיר סדרים טובים, אך 

ובמלחמת   בשירים רמזים למראות האימה וההרס שראה גורי באירופה שלאחר המלחמה

. המקומות בהם הולך הדובר הם מקומות הרוסים ופגועים: כך הבתים 166השחרור

הליל  ה"פתוחים מהרגיל" שבהם במקום "תקרה מצוירת" נגלה הסגול האמיתי של שמי

ֹ ת בְ עֹודָּ ֹונ( או הנשים המקומיות ש"73 מ'ע "בתים פתוחים") ים". רִ ים זָּׁשִ נָּ אֲ ת לַ צֹוחּו אׁשר

למציאות היסטורית אך העולם מעוצב בהם באופן מופשט, אוניברסאלי השירים מרמזים 

ובגלל תיאורי  ,זמני בגלל המזיגה מיוחדת בין העבר המקראי הרחוק לעבר הקרוב-וא

המראות הבנויים מפרטים ויזואליים שאינם מתקשרים זה לזה.  המראות הם אותות 

                                                           
הוא מצטט השורה "את כל אשר  שיריםהבמבוא לאסופת  ירה של סאפפו אהוב על גורי והוא חוזר אליו במקומות שונים.ש165 

פיזר היום אוסף הערב". בסמוך לציטטה משירו של פיכמן "אי לב ולא הרבה את פזוריו? / אך יש שעה הכל בה ילכד". 
 (1' מע )השירים

הוא  מראות גיחזיייחודו של הספר שנהרסו בפעולת עונשין של צה"ל.  קרמר מפרש את מראה הבתים ההרוסים כבתים166

בהתייחסות למלחמה ולגורלם של הפליטים באופן אוניברסאלי, ואינו קושר אותן לרקע היסטורי ספציפי אך הם יכולים 
 .313 -  313תשל"ה, עמ'  -)קרמר, תשל"ד היצירהשברקע להתאים לאירועים רבים בהיסטוריה רוויית הדם 
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אם מדובר בפורענות שכבר פורענות, אך עירוב הזמנים והמקומות אינו מאפשר לקבוע 

 התרחשה או בזו העתידה להתרחש.

 

    

  מים במראות גיחזיוסיו ותפתיחו.  

 

ל אחד ממדוריו חשיבות בספר כולו ובכמראות גיחזי לשירי הפתיחה והסיום ב     

היצירה מיוחדת, ויחסי הניגוד וההשלמה המתקיימים ביניהם תורמים ללכידותה של 

הפותח את הספר הוא שיר סתום המציג  "וראיתי את פניה"ולפיענוח משמעותה.  השיר 

מעין כתב חידה, אך כולל גם רמזים לפתרונה. ניתוח מפורט של השיר תוך התייחסות 

ו לשירי הפתיחה והסיום של המדורים האחרים ועמידה על ההקשרים הנרמזים בו ייתנ

 :הבידינו מפתח להבנת היצירה כול

   

נִים ּוִמן ַהַצד מֹות ִמְלפָּ נֶיהָּ ַהְּמֻצלָּ ִאיִתי ֶאת פָּ  וְרָּ

ִׁשים.                   ִכְפנֵי ַהְּמֻבּקָּ

ִאיִתי ר רָּ ה ַהיָּקָּ ס ַההֹוֵלְך ַאַחר רֹאׁשָּ  וְֶאת ַהְפרָּ

ֶעיהָּ         ם ַהזֹוֵלג ִמְפצָּ  וְֶאת ַהדָּ

 ַהְּקדֹוִׁשים.              

ֲאֵחרֹות ַהְמַלּוֹת אֹוִתי.      נֶיהָּ הָּ יּו ֵאֶלה פָּ  וְהָּ

ר ִלי לֹוַמר כְָּך, יּו ֵאֶלה ֵעינֶיהָּ ַהְמִאירֹות ֲעַדיִן, ִאם ֻמתָּ  וְהָּ

ִתי.           ֶאת ַמֲעלֹות ְתִפלָּ

ִמים שֹות ּוַבְגׁשָּ ה ַבְשמָּ עָּ  וְכְָּך ֵהן נְִׁשָארֹות ְכמֹו מֹודָּ

 ּוַבַּטל. ּוַביֵָּרחַ          

 וְכְָּך ֵהן הֹוְלכֹות ַאֲחֲרי יִָּמים ַעל יִָּמים.

ה.        תָּ  ַעד שּוִבי ִלְמנּוחָּ

         . 

הקובעת את השיר כשיר המראות הראשון בספר, אך  "וראיתי"השיר פותח במילה 

השימוש בוו' החיבור מעיד על כך שהשיר מוסר את עדותו של הדובר על משהו שקדם 
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.  המראה אותו רואה הדובר בשיר הפתיחה הוא של דמות נשית מתה שזהותה 167לשיר

וטיב הקשר שלה עם הדובר אינם ברורים. הסיטואציה המתוארת בשיר מזכירה את 

מיון ה נחה,  אלא שבצד הדיבמרומז גווי שגם בו מתוארת שושנת רוחותהאופן בו פותח 

 שושנת רוחותשיר הפתיחה של נמצאים גם ההבדלים. האחד נוגע לעיצוב המופשט של 

לעומת הדיבור בגוף ראשון ותיאור מוחשי יותר של הדמות עליה נסוב השיר. ההבדל שני 

נעשית מתוכו, במעקב אחר ההתפתחות  "טעות"אופן השימוש בלשון. פרשנות השיר הוא 

תלויה   לעומת זאת, מראות גיחזיהמטאפורית והקשרים התבניתיים והאנלוגיים שבו. ב

סטואליים טקסטואליים והאינטראטקטרפרטציה של השיר בבחינת הקשרים האינטרהאינ

 שהוא מקיים עם יצירות אחרות. 

 

הדמות העומדת במרכז המראה מתוארת באמצעות שני ציורים מטפוריים מנוגדים זה      

, בה מתוארת הדמות כמצולמת במודעה על "פלילית"אחד הוא המטפורה הלזה. הציור ה

ִׁשים".  נִים ּוִמן ַהַצד ִכְפנֵי ַהְּמֻבּקָּ ה" ובה מצולמות פניה "ִמְלפָּ ס ַההֹוֵלְך ַאַחר רֹאׁשָּ "ַהְפרָּ

בחמש השורות הראשונות ובשתי  מופיעה במסגרת החיצונית של השיר,מטפורה זו 

ארת הדמות כדמות קדושה: הדם השורות שלפני שורות הסיום.  בטורים הפנימיים מתו

זולג "מפצעיה הקדושים" עיניה "מאירות את מעלות תפילתי", ביטויים הלקוחים מאוצר 

המלים של התפילות כגון בתפילת אל מלא רחמים "במעלות קדושים וטהורים /כזוהר 

, אך 168הרקיע מאירים".  העיצוב הבלתי ריאליסטי של הדמות אינו מאפשר לזהות אותה

                                                           
רת ונשנית של ו' החיבור בפתיחת השירים המאפיינת את המצביע על ההופעה החוזעיבל אריאל הירשפלד ברצנזיה על 167   

שירת גורי כחלק ממה שהוא מכנה "עקרון התנועה והתוספת של גורי" המצביע על כך ששירתו של גורי נבנית נדבך על נדבך 
ה את . דן מירון רוא(71.9.1111)הירשפלד,  מחוויות, מראות ודימויים העוברים לארכה מן השירים המוקדמים למאוחרים

לתבנית הקוגניטיבית  , לדעתו, והלאה הקשור ממראות גיחזייין מרכזי של שירת גורי  המאוחרת השימוש בו' החיבור כמאפ
של ההליכה שאינה פוסקת.  לדבריו, כשם שההליכה אינה פוסקת כך גם השיר אינו נפסק אלא הוא קטע ברצף שירי מתמשך.  

 ( 741  'מע  1173עוד )
 

מבקרים הציעו פרשנויות שונות לזהותה של הדמות המתוארת. קרמר מעלה את האפשרות שזו האישה היהודיה שהשתתפה 168

באירגוני המחתרת ונרצחה, דן מירון רואה בה את ארץ ישראל וההוויה הציונית בתוכה. מענין לציין שגורי השתמש בביטוי 
מותר לי לומר שהיתה אשה יפה? עיניה הכהות הולכות אחרי".  )מבוא "עיניה הולכות אחרי" בדברים שכתב לזכר אמו : "האם 

דמותה של אמו, אבל די לזהות את הדמות המתוארת בשיר עם אין בדמיון זה כ ( 7119, דרך ומקדשלספרה של גילה גורי 
 המונחלת מדור לדור.   של כאב הוא יכול להעיד על מורשת 
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יר הוא בתיאור נוכחותה המתמשכת ורבת עוצמה בחייו של הדובר: "פניה עיקר הש

 .  169האחרות המלוות אותו" ועיניה ההולכות אחריו "יִָּמים ַעל יִָּמים"

 

ה" מתווה את ציר העלילה הסמוי של        תָּ שורת הסיום של השיר "ַעד ׁשּוִבי ִלְמנּוחָּ

למוות מתקרב מופיעים לכל אורך היצירה, המתאר את הדובר המתכונן למותו.  רמזים 

(,  99 - 95)עמ' "פוש שנערך בחדרויבח"שי יהיצירה ומתממשים בשירי הסיום במדור הש

. המטאפורות המאפיינות 170בהם מתואר חדרו של המשורר לאחר שהסתלק מן העולם

 את הדמות המתוארת בשיר הפתיחה שבות ומופיעות בשירי הסיום: המטפורה ה'פלילית'

סֹודֹות " ,מתגלה בשירי המדור  בביטויים כמו "ְבִחפּוׁש ֶׁשנֱֶעַרְך ְבַחְדרֹו", "דֹוח"ֹות ַפְטרֹוִלים"

ןַהַתֲערֶֹבת ַהְפִליִלית ׁשֶ  ַאְרגָּמָּ ב וְֶׁשל הָּ המרמזים למשהו שנעשה שלא כדין. גם  "ל ַהזָּהָּ

ִפלֹות ִבְלִתי ְגמּורֹות / מילות הקדושה שהופיעו בשיר הפתיחה מופיעות בשירי הסיום: "תְ 

ם" עֹולָּ אּו ְלַבֵּקׁש עֹוד ְקַצת ַרֲחִמים ַעל הָּ תֹו ,ֶׁשבָּ בחיפוש שנעשה "ת ֶׁשנִנְֲעלּו וְנְִפְתחּו" )"ְדלָּ

פֹות /  (, מעלות התִפלָּה95עמ' " בחדרו שבשיר הפתיחה מתקשרות אל "ַמְדֵרגֹות ֶאֶבן נֹוסָּ

 (.  99שבשיר הסיום )עמ' עֹולֹות אֹוְבדֹות ַבֲחֵׁשכָּה" 

 

ואם "הסיום של המדורים האחרים. השיר  רמזים למוות  מתקרב נמצאים גם בשירי      

ִהְתַהַלְכנו ֶאת  75:11המסיים את המדור הראשון מסתיים בטור "ַעד  "לא הכביד השם

 "בדעה צלולה"(, השיר 71עמ' ֱאֹלֵהינּו ְבַאְרצֹות ַהַחיִים" המרמז לחיים שנפסקו באלימות )

ה זֹו  עָּ ה, ְביֹום ֶזה וֶָּזה, ְבׁשָּ ה ְצלּולָּ המסיים את המדור השני כתוב בנוסח של צוואה:  "ְבֵדעָּ

ִרים  ֵאֶלה"  ובהמשך נאמר "ִלְפנֵי ֵצאִתי ֲאנִי כֹוֵתב ֶאת ַהְדבָּ ִרים הָּ וָּזֹו, / ֲאנִי רֹוֵׁשם ֶאת ַהְדבָּ

ה ֶׁשֹּלא  ֵאֶלה / ַעל כָּל צָּרָּ בֹוהָּ ַלי".)עמ' תָּ המסיים את  "יש לי קרובי משפחה"(   בשיר 31א עָּ

                                                           
לקוח מתיאור מותו בחלי ממושך וביסורים גדולים של יהורם מלך ישראל )דברי הימים ב', פרק פ'  הצירוף "ימים על ימים"   169

בה שעת (:  "והנה הולכת וקר11' מ)ע הוא מופיע גם בשיר השישי במדור "לפי עניות דעתי"  ובשיר "מיום ליום אני יודע" (,75
 משכת לקראת עתיד שהוא ספק גאולה ספק מוות.. בכל המקרים מדובר על  הליכה מתהחסד הצפויה ימים על ימים"

 

( ו'אחר כך' 95כולל המדור "בחפוש שנערך בחדרו" שני שירים "בחפוש נערך" )עמ'  מראות גיחזיבמהדורה הראשונה של   170 

( , השיר "אנא סלחו נא" שנכתב אחרי מלחמת יום הכיפורים מופיע בנפרד, כשהוא מודפס באות אחרת מזו שנדפסו 99)עמ' 
איחד גורי את שני שירי המדור לשיר אחד שיש לו שני חלקים והעניק לו את שם  השיריםבה שאר שירי הספר.  במהדורת 

בקשת (. השיר "אנא, סלחו נא" מופיע במהדורה זו כשיר שני במדור ששמו "55- 54השיר השני "אחר כך" )השירים, עמ'  
  חס לשירי "בחיפוש שנערך בחדרו" ע"פ המהדורה הראשונה..(. בדיון בשיר בתת הפרק שלהלן אתיי59'")עמ' מחילה
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חֹוק, יְרּוַׁשְלִמי, ַרק ַגבֹו ֶאל רֹוֵאהּו,  המדור השלישי נזכר הדובר ב"ֵסֶפר ֶׁשבֹוֶכה בֹו ֶמֶלְך / רָּ

ה" )עמ'  ( המאזכר את בכיו של חזקיהו שהסב פניו לקיר ובכה כשסבר שהוא 31ַעד ַליְלָּ

המסיים את המדור החמישי נחתם " בשם השמש"( השיר 1ם ב', כ', פ' מות. )מלכינוטה ל

 (91בתיאור "ִסיגְָּריָּה ַאֲחרֹונָּה / זֹוַרַחת וְנֹוֶׁשֶרת".)עמ' 

 

כאמור, שורת הפתיחה של השיר הראשון בספר "והיו אלה פניה האחרות" שעל          

ירופים "ראיתי את שמו גם שם המדור פותחת בו' החיבור כהמשך למה שהיה, ואכן הצ

פניה" וגם הצירוף "ועדיין לא ראיתי את פניה" או "לא ראינו את פניה" מופיעים פעמים 

 ",המלח והגפרורים"ם בפרקים י.  הם מופיעמראות גיחזישקדם ל ספר המשוגעאחדות ב

( המתארים את 791- 731)עמ'  "צעקת האלמונית ותופיק העיוורו" "הידים המופלאות"

מין הנערה המופלאה, שהיא מן גלגול נשי של אלישע וישו הנביאים סיפורה של יס

המרפאים והמחיים.  האפיזודות הקשורות ביסמין סובבות סביב הציר של התרדמה שהיא 

כמוות וההחיאה. הרופא המשיב את יסמין לחיים הוא כאלישע שהחיה את בנה של 

א חוזר אל ביתו הוא רואה מעניין לבחון את האופן בו מתואר הרופא:  כשהו .השונמית 

את דמותה של יסמין ה"קרבה אליו כמלאך מואר", ואחרי שהוא מקיץ מן התרדמה 

הנופלת עליו הוא "רואה את פניה" המחייכות. המספר )שהוא בן דמותו של הסופר ואף 

( מספר בפרקים אלו על הניסיונות הכושלים "חיים"בשמו האמיתי ספר המשוגע מכונה ב

חברו להגיע אל יסמין ולראותה.  השורה "ועדיין לא ראינו את פניה"  שלו ושל חמדור

 (.  751-759עמ'  הספר המשוגעחוזרת כאנפורה בקטע המתאר את רדיפתם אחריה. )

  

ישה הצועקת. היא האספר המשוגע דמות נוספת הקשורה לסיפורה של יסמין ב     

אלישע )מלכים ב' פרק ל פרשיות הקשורותב מלכיםכבר בספר  ההאישה הצועקת מופיע

מופיעה האישה הצועקת מספר פעמים. פעם אחת היא מופיעה ספר המשוגע ב ,ה'(

ל"אסופת קינות ולנביאה בפרק "צעקת האלמונית ותופיק העיוור"  שם היא מדומה 

המתאר  "ההפגנה הגדולה"(. פעם שנייה היא מופיעה בפרק 754 – 753 הורסת" )עמ'

 7149 –את ההפגנות נגד הספר הלבן וגירוש ספינות המעפילים שהתקיימו בחיפה ב 

. הפעם היא מפיעה בדמות (דמותו הבדויה של בני מהרשק)אותן אירגן "דני שרמק" 
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שה ייה המחרפת את האנגלים המבקשים להכות את "הילדים שלנו". "האיאישה יהוד

( הנועל 71ואם לא הכביד השם יתברך" )עמ' הצעירה הצועקת ההיא מופיעה גם בשיר "

את המדור, תיאורה כ"האישה ההיא" מכוון להקשרים הקודמים בהם היא מופיעה. בכל 

מופיעה האישה הצועקת כדמות מראות גיחזי ובספר המשוגע , במלכיםהמקרים בספר 

 המדור "וראיתישיר הסיום של הקשורה במוות של צעירים. במתקרבת החוזה בפורענות 

שיר השירים אחות הקטנה ממדומה האישה הצועקת ל (71עמ')את פניה האחרות" 

ים ובשיראים", נה" כשהיא "מקשטת בשחורל"חגיגה העׁשֵ הופכת לכלת דּומה המובלת ש

 משורות הנעילה:משתמעת  הפורענות הצפויה 

 

ע, 71:11ַעד  ִאינּו רָּ וֶת וְֹלא רָּ ַלְכנּו ְבֵגיא ַצְלמָּ  הָּ

 נְִרִאים.רֹוִאים וְֹלא 

    ִהְתַהַלְכנּו ֶאת ֱאֹלֵהינּו ְבַאְרצֹות ַהַחיִים. 71:11ַעד 

 

השיר מסתיים בשתי אלוזיות מקראיות מספר תהילים: "הלכנו בגיא צלמות ולא ראינו רע"  

( ו"התהלכנו 4כג'  תהיליםנוסח שהוא פרודיה על "גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע" )

שגם כוונתו אירונית, שכן זמנה של ההליכה ( 1קטז  תהיליםם" )את אלהינו בארצות החיי

לאורך המדור תיארו השירים אותות פורענות סמליים ונטולי ב"ארצות החיים" קצוב. 

הקשר ממשי. השירים האחרונים שלשונם הצבאית מרמזת לחוויות המלחמה הממשיות 

רק נרמזת, עצירה   של הדובר נעצרים בעמידה  על סף הפורענות שאינה מתוארת אלא

   שהיא בבחינת "אין למסור את שראו עינינו".

 

 

 מבט על החיים ממעוף הציפור – "שמאלה לשמך"ז. 

 

כולל אף הוא עשרה שירים, שם המדור לקוח מן הבית  "שמאלה לשמך"המדור השני 

י נִ , / אֲ זֹווָּ  ה זֹועָּ ׁשָּ ה, בְ זֶ ה וָּ ם זֶ יֹוה, / בְ לָּ לּוה צְ עָּ דֵ בְ _ _ _ _ הראשון של השיר האחרון בו:  "

ֹ ה / .... שְ לֶ אֵ ים הָּ רִ בָּ דְ ת הַ ם אֶ ׁשֵ רֹו (.  תבנית הבית 31 מ'ע "בדעה צלולה"" )ְךמֵ ׁשְ ה לִ אלָּ מ

י הפתיחה של השיר הראשון במחזור היא תבנית של מסמך משפטי, המזכירה את טור
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תואר טכס חתימה  "שנים עשר""חתמי את שמך בבֹהני",  בשושנת רוחות ב "שנים עשר"

על ברית הנישואין ואילו המלים "שמאלה לשמך" המופיעות בשיר הסיום של המדור 

הסתלקותו של  171("צוואה"נקרא השיר  השיריםמרמזות לחתימה על צוואה. )במהדורת 

, בו אומר הדובר "שעת החסד"נרמזת כבר בשיר הפתיחה של המדור הדובר מן העולם 

 "שעת החסד"(. השיר 17עמ'  "שעת החסד"ל עוד חיים".  )ם "שאין אומרים כבלבו דברי

שירי המראות במדור הראשון  .פעמיים מופיע בו "אני רואה"והצירוף  אף הוא שיר מרֶאה

דובר בחזונו את חייו שלו ההתייחסו לעצמים שמחוץ ל'אני'', אך בשיר שלפנינו רואה 

 הנגלים לו על כל פרטיהם כולל "השטחים המתים":

 

ה.    ָאה ֵאַלי ְׁשַעת ַהֶחֶסד ַהְּקרּועָּ  אּוַלי כֵעת ִהיא בָּ

ה ְכמֹו ִמְּמעּוף ִצפֹור, ֲאנִי רֹוֶאה ֶאת ַחיַי     ַהַליְלָּ

 ַעד תֹם ַהֶּמְרַחִקים.   

ִחים ֵמִתים ֲאנִי רֹוֶאה     ִטים. –ְׁשטָּ ִטים, ִפְרֵטי ְפרָּ  ְפרָּ

 ֵמֶהם ַהְּמַסְרִבים ְלִהּוַָּדע ְלאֹור ַהיֹום.      

 

לשיר הצביע אדמיאל קוסמן על כך שנקודת התצפית ממנה רואה הדובר את  בפרשנות 

חייו היא של "מעוף הציפור", משמע נקודה ארכימדית גבוהה המאפשרת הסתכלות על 

החיים שלנו  –מרחב החיים המשתרע תחתיה. הוא מוסיף ואומר: "יש טוענים שתמונות 

חרונים, ברגעי הגסיסה והמוות". יכולות לעלות לנו בבהירות כה גדולה רק ברגעים הא

בספר המשוגע ש "נעילה"נמצא בפרק (. חיזוק מעניין לפרשנות זו 11עמ'  תש"ע, )קוסמן,

המתאר את מותו של חמדור:  "אומרים כי כמה ימים לפני היום ההוא יצא לשעה קלה 

מחייו וראה אותם, כמו מן המוחרקה, מראשיתם ועד אחריתם. לכן כתב כמה מכתבים 

( התייחסות נוספת לתחושת המוות של 179עמ'  הספר המשוגעקש כמה מחילות." )ובי

חמדור מופיעה בהמשך:  "בדיעבד. האם עשה זאת משום שראה את חייו פרושים לפניו 

מראשית עד אחרית כמו ממעוף הצפור, או מן המוחרקה, וידע כי בו מדובר הפעם".  )עמ' 

 אל מותומראות גיחזי דור להליכתו של הדובר ב( קישור נוסף בין תיאור מותו של חמ171

                                                           
במהדורה המקורית הם שירים ללא שם, ובתוכן העניינים הם הוצגו על פי מילות הפתיחה של  מראות גיחזיכאמור, שירי 171

א על פי שינה גורי את סימון השירים בכוכב והעניק לכל אחד מן השירים שם על פי נושאו ול השיריםכל שיר. במהדורת  
במחקר נעשה ע"פ המהדורה הראשונה, ושמות השירים ומספרי העמודים הם בהתאם מראות גיחזי מילות הפתיחה. הדיון ב

 לכך. אולם, כיוון שהשיר 'שעת החסד' זכה לכמה פרשנויות אני משתמשת בדיון בשם זה. 
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נמצא בתיאור חמדור ככותב "מכתבים ובקשות מחילה" המזכיר את השורה האחרונה של 

"בחיפוש שנערך בחדרו"  המתארת את הדברים שנמצאו בחדרו  של המדור  שיר הסיום

הספר  (. שתי היצירות99, עמ' "אחר כך"ר: "מכתבים, בקשות סליחה ועוד" )של המשור

בוחנות את נושא השליחות והקרבן והאנלוגיה בין חמדור לדובר מראות גיחזי ו המשוגע

 מקורה ביסוד משותף זה. מראות גיחזי ב

  

בחינת מרחב החיים ממעוף הציפור מומחשת בשיר בביטויים שיש להם משמעות       

שערים ", "וידוי", "מודה ועוזב", "חסד"ובתחום הדתי כאחד ביניהם  משפטיהבתחום 

, המצטרפים למעין טכס חקירה או ווידוי עצמי שמנהל "רחמים"ו "חרטה", "נפתחים

ְרִבים לִהּוָּדע ְלאֹור ַהיֹום"  הדובר. החקירה המבקשת לרדת אל הפרטים המודחקים ה"ְמסָּ

ם" ,  172היא חקירה מייסרת ובסופה מוצא עצמו הדובר כשהוא  "מֹוֶדה וְעֹוֵזב וְֹלא ְמֻרחָּ

וודעות בה עומד הדובר מול הפער יידויים". החקירה מגיעה לשיאה בחוויה של הו"סחוט מו

. להתבוננות המפוכחת בחיים ולאומץ 173יקש להיות ומה שהיה בחייםהטרגי בין מה שב

לומר את הדברים אותם "ֵאין אֹוְמִרים כָּל עֹוד ַחיִים" יש לכאורה תמורה הנחווית כעין 

ה בִ -התגלות "ַאַחר יְתָּ ה".  ה"דממה הדקה" כָּך הָּ ה ַהַדּקָּ מָּ ה ִבי / ַהְדמָּ יְתָּ י אֹו ִכְמַעט הָּ

אך ( 71 – 77א' יט'  מלכיםמתכתבת עם התיאור המקראי של התגלות האל לאליהו )

המתבונן מנקודת התצפית של גיחזי ה"דממה הדקה" רק  "שעת החסד"לגבי הדובר ב

הייתה.  ההתייחסות האירונית לחוויית ההתגלות נמשכת בשורות הסיום של  כמעט

טֹות" וב"סוגי כאב" .  ה" מוצא עצמו "ִמְׁשַתֵלם ַבֲחרָּ עָּ ה ְלׁשָּ עָּ השיר, הדובר ה"ַמְחִכים ִמשָּ

                                                           
לי "מכסה פשעיו לא יצליח ומודה האלוזיה "מודה ועוזב ולא מרחם"  מתייחסת באופן אירוני לפסוק מספר מש172 

(.  הפסוק מדבר בגנות ההסתרה ובשבח הגילוי וההודאה.  שירו של גורי עוסק במחיר 73ועוזב ירחם" )פרק כ"ח , 
 הכבד שגובה העמידה מול הדברים  אותם מבקשים להסתיר.

 
( כמכיל בתוכו את המפתח למעבר מן 71עמ'  מראות גיחזי, השירים) מירון מצביע על השיר "שעת חסד"173 

השירה המוקדמת למאוחרת  מפני שגורי מציג בו שאלה חדשה "מה בקשתי להיות אללי ומה הייתי למעשה בחיים". 
מרגע זה גורי אינו שואל את עצמו "מה אני מרגיש" או "מה אני רואה" אלא "מי אני?" מירון מפרש את לדעתו, 
של גילוי עצמי אכזרי בו מגלה הדובר את הפער שבין כוונה לתוצאה ואת ההבנה   כשעה החסד"שעת הצירוף "

מפנה וחידוש לא רק מראות גיחזי ש'הוויית החיים' והתודעה אינן היינו הך". הוא רואה בגילויים  אלה של גורי ב
עומד המשורר מול  וודעות כמו אריסטוטלית בהיבשירת גורי אלא בתרבות הישראלית קאנונית של התקופה, ומעין ה

 ( 749 – 744' ודעה והאידיאולוגיה והפרקסיס. )עמהפער שבין האקזיסטנציה לת
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אמנם משורת הסיום נראה כאילו זכה הדובר ש"אור הרחמים נופל עליו" בחסד אך הוא 

 גם נושא במחירו הכבד.

 

שעת החסד חוזרת ומופיעה גם בשיר השני במדור הפותח בשורה "ִמיֹום ְליֹום ֲאנִי       

ה" אלא "ְׁשַעת ַהֶחֶסד ַהְצפ11יֹוֵדַע" )עמ'   ֶחֶסד ַהְּקרּועָּ ּויָּה".  ( אלא שהפעם זו אינה "ְׁשַעת הָּ

שהטילה ספק באפשרות לזכות בשעת החסד, אך  "אולי"השיר הראשון פתח במילה 

ה ְׁשַעת ַהֶחֶסד ַהְצפּויָּה יִָּמים ַעל יִָּמים".  השי ר השני מכריז בוודאות: "וְִהנֵה הֹוֶלֶכת ּוְקֵרבָּ

הניגוד בין השירים נובע מן החוויות השונות שהם מתארים. השיר הראשון במדור הוא 

שיר אינטרוספקטיבי בו עומד הדובר באומץ מול עצמו ומול הדרך בה חיי את חייו, ואילו 

שתלמות בכאב" לה  נדון ר השני הוא שיר של בריחה וניסיון להשתחרר מן "הההשי

ִקים ִלְזַמן ַאֵחר" ולהפליג  "מיום ליום אני יודע"המשורר. ב י ְפרָּ ֵֹ מבקש הדובר "ִלְהיֹות רֹאש

מגדלורי הכאב" כלומר, אינן נוגעות בהם. השיר מזכיר את שירי  לידבספינות הנעות "

שושנת ההופך ל"איש אחר" ) ”נגינת ביניים”האיש המוותר מ אתשושנת רוחות הבריחה ב

( 95-93ע'  שושנת רוחות( ואת ה"איש הנכרי" ב"אותו ערב במאביון" )99עמ'  רוחות

 השירים) "פלגה"קרא גורי לשיר  השיריםהמבקש לברוח מזהותו ומעברו, ואכן במהדורת 

שלונה הצפוי של יבכובר הדעם זאת, כבר השורה הראשונה של השיר חוזה   (.11עמ' 

יֹון ַהֶזה דן מירון סבור כי (. 11ֹלא יֲַעֶלה ְביִָּדי" )עמ'  הבריחה: "ִמיֹום ְליֹום ֲאנִי יֹוֵדַע ִכי ַגם ַהנִסָּ

משום שאינו מבקש רק שושנת רוחות מרחיק לכת מן הדובר במראות גיחזי הדובר ב

לחלוטין, ולהמיר את הביוגרפיה שלו שלו אלא לברוח מעצמו " אני הקולקטיבי"לברוח מן ה

 ( 741-749עמ'  1173באחרת. )מירון, 

   

ומן הדברים אותם  המאבק בין העמידה האמיצה והמכאיבה מול "השטחים המתים"     

לבין הרצון לברוח ולהשתחרר מן הכאב מתרחש לכל אורך  אין אומרים כל עוד חיים

מופיעה בשירים  "אחר"המילה  אכןהמדור. כאמור, לברוח פירושו "להיות אחר", ו

בגלגולים רבים ושונים. השאיפה "להיות אחר, למכור את החולצה האחרונה ולהיות אחר" 

( ובשיר החמישי 13" )עמ' ואלה הרגעים הבאים"ופיעה במדור פעמיים בשיר השלישי מ

את  נתן גורי לשני השירים מראות גיחזישל  השירים(. במהדורת 15)עמ' " לו לא היה לו"
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( הבנוי שני 11-17' מב' ע השירים( )7והבחין בין 'להיות אחר' ) "להיות אחר"הכותרת 

, לבין 'להיות מראות גיחזיחלקים שהם השירים השלישי והרביעי במהדורה הראשונה של 

שבמהדורה המקורית הוא השיר החמישי. העריכה  ,(13' מע 'בהשירים (' )1אחר )

המאוחרת מעידה  על רצונו של גורי לכוון ליסוד המשותף של השירים, אשר כפי שיובהר 

 הירידה אל שורשי הכאב. –להלן איננו רק ברצון לברוח אלא גם בהיפוכו 

 

שיריו מ (  הוא עיבוד של אחד13, עמ' מראות גיחזי) "ואלה הרגעים באים"השיר       

, שהוא חלק מיצירתו הגנוזה "מחרוזת השירים "הזמר השני"המוקדמים ביותר של גורי 

מתוך ילקוט הצד". כזכור השיר נדון כבר בפרק השירים הראשונים בתת הפרק המתייחס 

מצטט באופן כמעט  "געים הבאיםואלה הר"יית יסוד של הילד המשורר.  השיר לפחד כחוו

של תחילתו שילוב השיר המוקדם בשיר המאוחר הוא  .שני"יק שורות מתוך "הזמר המדו

מהלך שירי בו פונה גורי לחוויות האינטימיות של הילדות ואל קורות משפחתו כחלק 

מתגלה גם בשיר  יה על שורשי הכאבי. התה174ממסע בניית זהותו השירית המאוחרת

 ָךבְ ת לִ אֶ ת,/ וְ לֶ כֶ ה אֹוגָּ ּול תה ׁשֶ לֶ אֵ ת כָּ יֹוּמֻ כַ  תָּ ׁשְ רַ י יָּ ּמִ הרביעי במדור בו שואל הדובר "מִ 

בשיר כירושה נתפסות  והרגישות המיוחדתם ְבנֵס?" התוגה עֵ ֹופהַ ץ וְ רָּ הָּ  ָךבְ ת לִ י, אֶ נִ ֹותרַ ּמָּ הַ 

 וכגזירת גורל שאינה מרפה. 

 

( הוגה הדובר באפשרות לצאת "ִלנְׁשֹם 14)עמ'  בשיר "הנה אתה עומד אל החלון"       

ה",  יְתָּ רּות ֲאֶׁשר הָּ ֶעֶרב"  כאשר לפניו "ִעיר טיֹוטֹות ֶׁשל ֶאְפׁשָּ ְרחֹוב / ְלִהנֵָּצל הָּ ֲאוִיר בָּ

המסמנת אפשרות להשתחרר מן הכאב בצד הטלת הספק בהיתכנותה. אך בשיר הבא 

ה" )עמ'  יָּה לֹו ַליְלָּ בר שאין לו מנוס מן ה"אולי ואללי" וכי הוא נדון ( מבין הדו15"לּו ֹלא הָּ

. התנועה ממנה ואליה יכולה לכוון 175לנוע בתנועה המעגלית של הבריחה ממנה ואליה

לנושאים שונים לאהובה שאינה נענית, למועקה שאין להשתחרר ממנה או להרגשה ש"כָּל 

יּו וְנְִבְראּו" )עמ'  ֶעֶרב ֹלא יָּ 15ַהֲחלֹומֹות הָּ ִׁשיַח" )עמ' ( ו"ַגם הָּ (. עם זאת, בשירי 13בֹוא מָּ

                                                           
הוא ספר השירים הראשון  מראות גיחזיאך  ספר המשוגע, הפנייה אל חוויות הילדות ואל הסיפור המשפחתי החלה כבר ב  174

 (.  7115)מחברות אלול שב במדור "פני אמי"( ו7111)החקירה הנוגע בנושאים אלה, שיוסיפו ויתפתחו בהמשך בספרו 
 

 73.5.1111על הבריחה המעגלית "מפניך רק אליך" כמאפיין מהותי של שירת גורי, ראה זנדבק,  175 
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( פותח בתיאור של  19)עמ' המדור מסתמנת איזו רווחה. השיר "אתה רואה"  הסיום של

בֹוא ְלַרֵחם  רּוַח תָּ ה" ..ובהמשך "הָּ הקלה מן היסורים שבה "ִמדֹות ַהחֹם יֹוְרדֹות, ַהַלחּות עֹולָּ

וחה והסיכוי לחיים מדומים בשיר לרוח לחה ְבִמְקצָּת. / ִלְהיֹות ַאֶחֶרת".  אפשרות הרו

ִמיׁש",  הק ה ֵמַעל ַהַחלָּ לה שאולי יש המעניקה חסד ל"יְִׁשימֹון ַהַבְרזֵל" או זורמת "ְרֻטבָּ

זֶה" )עמ' בכוחה לעמוד כנגד "הַ  וֶת ַהְמנֶַסה ֶאת ֶהחָּ  (. 19ּמָּ

 

מופיעה בהם  שירי אהבה שהמילה "אחר" שלושת השירים האחרונים במדור הם     

 במשמעות שונה מזו שהסתמנה ברצון "להיות אחר", והיא קשורה למתח שבין האוהב

הכתוב כולו במשפטי תנאי "אם רוטי, יר אהוא שאם תעבור במצרים" לאהובה. השיר "

תעבור", "אם תכנס" ובסיום "אם לא תסוג אחור" מבטיח כי האוהב המעז לומר את 

ם הזה" יזכה להיות נמדד ב"פעימות הדֹפק ינוגהתו "במלים האחרות" והיכול לתת נשמ"ה

 )כמו בשירי "שנים עשר" האחר" ולהכנס "בדלת המחכה כל כך". שירי האהבה במדור

( מתקיימים במתח שבין הריחוק לקרבה, המימוש וההחמצה. כך בשיר שושנת רוחותב

אֶֹרְך ֶׁשל גַ 11'יתכן שלא תהיה לי' )עמ'  ִכים" עֹוֵמד (  מתאר הדובר איך "ַקו הָּ ְעגּוַעי ַהנְִמׁשָּ

ר ִמַדי" תיאור שמשמעותו החמצה, אך בהמשך הוא  רַֹחב ֶׁשל ַהְמֻאחָּ להצטלב עם "ַקו הָּ

ְך" שמשמעותו  ֵאר, / ֶׁשיֲַעֶלה ְלֶרֶגל וְיִַגע בָּ ד ֶׁשיִשָּ ַליְִך עֹוד ֲחלֹום ֶאחָּ אומר "וַַדאי ֶאֱחֹלם עָּ

 תקווה.

 

לכוד בסבך הניגודים שבין מה שבקשתי להיות ומה שהייתי,  בין השאיפה לרדת אל      

שורשי הכאב לשאיפה לברוח ממנו, בין הגעגועים לאהבה להרגשה ש"מאוחר מידי" בוחר 

)עמ'  המוחלטת אל המוות, ועל כן השיר "בדיעה צלולה"הדובר בסיום המדור בבריחה 

ך כדרך חכמת ההפכים של גורי הצוואה אינה ( החותם את המדור הוא שיר צוואה. א31

ֲעמּוקֹות" בו הוא מביע את  מבטאת ייאוש וצער.  הדובר כותב את צוואתו ב"ֵסֶפר ַהתֹודֹות הָּ

ִׁשים / ַהַּמֵגפֹות  ְרעָּ אמונתו בכוחה של האהבה שיש ביכולתה לעמוד "ֵבין ַהיֹוְבלֹות ּוֵבין הָּ

ֲאפֵ  ה". כל אחוְַהְׁשֵרפֹות /...וְתֹוֲעפֹות הָּ .  ד מבתי שיר הסיום מסתיים בצירוף "עד עולם"לָּ

בהקשר של פורענות בנוסח נבואות  "עדהופיעה המלית "בשירי המדור הראשון 

אשר שמעו העורבים  עדהקמות..." ו " םאשר ראו העיניי עדהפורענות שבמקרא:  "
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עד לנו נפגעים", " לא היו 71:11 עד( ובשירי הסיום "74מ' ע דעתי" תלפי עניושהמתינו" )"

הצירוף "עד עולם" בשיר הסיום של התהלכנו את אלוהינו בארצות החיים".  71:11

מכוון אל עיקר קיים ועומד, ואל ( אינו מבשר פורענות אלא 31)עמ'  "שמאלה לשמך"

ם".  ה ִלְׁשֵמְך / ּוֵמַעל ְׁשִמי, ַעד עֹולָּ שיר בשם "עד עולם" שבועת האהבה הנמצאת "ְׁשמֹאלָּ

שאין  (, וגם שם הוא קשור באהבה131)עמ'  הספר המשוגעגם השיר החותם את הוא 

לסגת אחור מפניה. המלית "זה" )וגם "זו"( חוזרת בשיר הקצר ארבע פעמים: "זה שקשר 

על מי השיר אינו מבאר , "זו שהייתה מתת". "זה שאמר "אני" ולא הניח לאחר" ונקשר",

בות מקרים בהם היא נזכרת הוא של מחויה מורה המלית "זה", אך המכנה המשותף לכל

 קבועה ועומדת:

  ׁשּקֵ יד בִ מִ תָּ ה ׁשֶ זֶ וְ              

ם                יֵף ְלעֹולָּ        וְֹלא עָּ

ֵאׁש                 וְנֹוַתר ִעם הָּ

ם.                  ַעד עֹולָּ

 

 

  אלבום משפחתי –"לאחר שלגים לאחר יונים"  .ו

 

המדור השלישי ביצירה הוא הקצר במדורי הספר ומכיל  "לאחר שלגים לאחר יונים"      

-של הדובר ם מתייחסים לדמותה של "אם אמו"שני השירים הראשוני ששה שירים בלבד.

כרונות הדובר מהמפגש עם שארית יהמשורר וארבעת השירים האחרים עוסקים בז

השיר הראשון  ויות השואה.ובהתמודדותו המתמשכת עם משמע 7141הפליטה בשנת 

טיב הקשר שלה עם ש ( כתוב בגוף ראשון והוא מספר על אישה33)עמ'  "כעת למשל"

ה ֶׁשיְָּצָאה, ַכנְִרֶאה, ִמן ין מצו הדובר אינו ה ַהיָּפָּ ִאשָּ אך היא מאופיינת באפיון ברור: "הָּ

 מקום וזמןמים במובן זה שאינם מצביעים על ת." פרטי הרקע בשיר אינם מסויַהַדעַ 

קונקרטיים אך האישה שבשיר  מתוארת על רקע נוף אירופאי במובהק שמרכיביו הם 

, האישה הרוקמת שרקמתה "צנחה השיר חפת. "גיבורת"שלגים, צלבים, פעמונים וש

והממחטות מעידות על מחלתה, מאופיינת במאפיינים סטריאוטיפיים של סיפור  לרגליה"

ר אותה מבקש לפענח את סודה: "ֲאנִי הֹוֵלְך ֵאֶליהָּ ַבֶשֶלג עם או רומן אירופאי. הדובר הזוכ
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ֹות". הדרך אל האישה מתנהלת בין "ֲאנִי הֹוֵלְך ֶאל ֶאְצְבעֹוֶתיַה ַהֲהדּוק ַהיֹוֵרד" ובהמשך

כולם סימנים מבשרי  ומתגלים בה "שחפת" ו"ממחטות" "הכלבים, הצלבים והפעמונים"

וך עצמה ומנותקת מן העולם. שורת הסיום של השיר רע. האישה מוצגת כדמות סגורה בת

נִים. ֹלא מֹוֵצא ְגאֹונִים". כזכור ב שושנת מעלה את ההקשר היהודי של דמותה "ֹלא מֹוֵצא ַרבָּ

( שורות שבאו לציין נתק בין 14'עמ 7151 – 7113) כתב גורי "ביני לבין אבי הים"רוחות 

משכו של ה בנים", "לא מוצא גאונים" הןמוצא ר לאה"כאן" ל"שם" ובמובן זה הקביעות "

פי אינה מורשת של מסורת דתית או מורשת של דעת אלא הנתק. מורשת העבר הביוגר

 .כפי שיתברר בשיר הבאהיא מורשת של כאב, 

 

אלא  ממשיך בתיאור "האלמונית ההיא האמולה" השיר השני במדור "והלך ובכה"     

שהיא מקור "ספר  ומוגדרת,  מדובר ב"אם אמו"ורר היא ברורה שהפעם זיקתה למש

"סוד שלו.  גורי נוגע כאן, לראשונה ביצירתו הקנונית בסיפורו המשפחתי אותו  היוחסין"

שפרש אח"כ בהרחבה ביצירותיו המאוחרות, על אם אמו שדעתה נטרפה  שמור היטב"

ויים הכפ . הגירושים176ח הנסיבות נאלץ לגרש את אשתוורעליה ועל הסב שלא הכיר שבכ

המעלה את סיפורו של פלטיאל בן ליש שנפרד ממיכל בת זכור "הלך ובכה" נרמזים בא

. פרק ג' פסוק טז( שמואל ב') שאול אשתו האהובה, שנלקחה ממנו בפקודתו של דויד

של הדובר התוהה על שורשי  ”ידוע ולא מצולםיר מתייחסים הדברים לבכיו "הבלתי בש

)עמ'  כזכור, בשיר "שעת החסד"  המשפחתיים העלומים )בהם מקום קבורתה של סבתו(.

ים "כל ( רואה דובר את השטחים המתים של חייו ואומר את הדברים אותם אין אומר17

מפנה אותם לנמען ממשיך הדובר בגילוי הנסתר אם כי אינו  עוד חיים". בשיר "והלך ובכה"

. החשיפה המרומזת של אומר לעצמו "דברים אין קול" ו"דברים אישיים וסמויים" אלא

היא ברוח המוטו מדברי מאלרו אותו קבע גורי בפתח  מראות גיחזיתולדות המשפחה ב

                                                           
 כסוד כמוס , ונודע לו רק בבגרותובמשפחה אמו שנשמר  -פורש גורי את סיפורה של אם סיפור רעואל החקירה /ספרו ב176

ביוגרפי מוצהר, והמספר בו הוא דמות בדויה בשם רעואל אך המסווה הבדיוני אוטואינו ספר רה החקי.  אמנם (71 – 79)עמ' 
(. גורי  199-194עמ'  7113של הסיפור הוא דק וקל להבחין באופי האוטוביוגרפי של הפרשיות המסופרות בו. )ראה שקד, 

 עם השירה והזמן)  "ראשית משוערת והלאה"ה של אמו גם במסה האוטוביוגרפית העלה את סיפור סבתו ואת סיפור יתמות
, עמ' 1111. כספי, זהבה  מכאן ט' 1113. 5.9איונות שונים, ראה לם, אמירה , ידיעות אחרונת ( ואף  חזר עליו בר1א' עמ' 

155   .) 
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ה מן הדברים שאנו :  "הביוגרפיה האמיתית שלנו עשויסיפור רעואל/ החקירה ספרו 

אם אמו" וההזדהות הגוברת והולכת עם הכאב על העוול שנעשה ל". "מבקשים להסתירם

 דמותה מגיעים לשיאם בשתי השורות החותמות את השיר:

 

ה תָּ ה ִלְפנֵי ֶׁשהֹוִציאּו ֶאת נְִׁשמָּ ה ְבִלבָּ ה ָאְמרָּ  מָּ
ה ֶׁשֶאֱעֶׁשה ִבְׁשנֹוֶתיהָּ ַהְּמֻקצָּרֹות. ה רֹוצָּ יְתָּ ה הָּ  ּומָּ

 

ביטויים המעידים על פגיעה הביטויים "הוציאו את נשמתה" ו"שנותיה המקוצרות" הם 

אלימה.  הדובר שבפתיחת השיר התבונן ב"אלמונית ההיא האמולה" מבין בסיומו כי 

סבלה של האישה שממנה "הרכב דמו" הוא מורשתו )שהיא מורשת הקרבן היהודי( ועליו 

להיות ממשיכה. כידוע, אחת השורות המצוטטות ביותר משירת גורי היא השורה "ביני 

ן הארץ לשורשיו ( שהתפרשה כסמל לנתק שבין ב19ע  שושנת רוחותם" )לבין אבי הי

הולך גורי צעד נוסף בביסוס המרכיב היהודי  שבגולה.  במדור  "לאחר שלגים לאחר יונים"

הקרוב והמחייב  אמו מסמלת בשיריו את הקשר האישי של זהותו. דמותה הפגועה של אם

 בינו לבין שורשיו היהודיים הרחוקים. 

 

בשלושת השירים האחרים במדור חוזר גורי אל אירופה שלאחר המלחמה, אותה      

מתאר גורי בשירים את השלג  תיאר בספרי שיריו הקודמים. כמו ב"פואמה באפור לבן"

ם והמכסה הכ ל, את השכחה ואת המים המיתממים ועוברים באמרם "ֲאנְַחנּו ֹלא אֹותָּ

ה רֹוֶצה?" )עמ'  ה ַאתָּ ָאפֹור" הממשיך( ו39ַהַּמיִם, מָּ ם וְהָּ  העוברים, ואת "ַהנַָּהר ַהְמֻטְמטָּ

של רצח יהודי בודפשט שגופותיהם  בתנועת זרימתו הנצחית והאדישה ל"פשע המושלם"

"לאחר שלגים החותם את שירי ( 31)עמ'  "יש לי קרובי משפחה"הושלכו לתוכו. השיר 

"קרובי הצד האחד הצירוף  מחבר את שני הנושאים שעלו במדור. מןלאחר יונים" 

 ו לשני השירים הראשונים במדור ול"ספר היוחסין"אות העובר בו לאורכו מקשר משפחה"

ומן הצד השני הוא מתייחס להוויית אירופה שלאחר המלחמה  ,המשורר –של הדובר 

קרובי השיר מכיל ארבעה בתים, והצירוף " שתוארה בשלושת השירים הקודמים.

בתיו הראשונים.  שני הבתים הראשונים שקולים רה בשלושת מופיע כאנפו "חהמשפ

 ורות קצרות בבית הראשון מתוארים "קרובי המשפחה"בארכם וכל אחד מהם מכיל שש ש
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באופן המדגיש את  במטונימיות קצרות המכילות סטריאוטיפים בהם תוארו הניצולים

סיגריות ללא  ילים" יש להם "שיניים מכסף" והם "מעשניםעטופים במעהם " .זרותם

אפשר להבין אותו בשתי דרכים צירוף ש "לבבות מפחם"בנוסף, יש להם בדולרה".  

ם נשרף כלומר, שהם והשנייה כמי שלבבממש המתייחסת אליהם כאל מתים  ,האחת

לקרובים  ,אליסטיים של השירבבית השני מתגברים היסודות הסורי כמתים בחייהם.

והם מתבוננים בדובר  "ם של מיםיידי", "של אשרגלים "לסטות מפלטינה", "יש המתים 

 "הקטנה יקוט"כלשון השיר  קלי". תיאורים המרמזים על ה"מיתות המשונות"-בעיני ציאן"

קרובי המשפחה הם "אורחים לא . ( בהן מתו היהודים בשואה31עמ'  שושנת רוחות)

בית ב. 177אימה, אך היא גם קרבה מחייבת שאיננה מרפה המטילקרואים" וקרבתם 

 "לאצי". שם  התואר  "שפחה אצילים. / זיכרון לא נורמליקרובי מ"הם מתוארים כהשלישי 

נן מחלידות מתכות אצילות שאי ם, שהם הקודמיםהבתיאורימתקשר אל הכסף והפלטינה 

הטוענים "אנחנו לא אותם  ולמים "בניגוד ל'נהר המטמטם האפור ,ושורדות את פגעי הזמן

חורג מפני שהוא  ,"ילִ מָּ רְ א נֹון ֹלרֹוכָּ זִ "המים", שבשני השירים הקודמים. לקרובי המשפחה 

 ישכח.אינו מחליד ואינו יכול להשומפני מכל ניסיון אנושי קודם 

 

מזכירים קרובי המשפחה לדובר "ספר שבוכה בו מלך", המלך  בית האחרון בשירב     

ה", המתואר הוא "ירושלמי" והוא נמצ התיאור מתייחס א כש"ַרק ַגבֹו ֶאל רֹוֵאהּו / ַעד ַליְלָּ

לחזקיהו שהסב פניו לקיר כשחלה למות. סיפורו של חזקיהו הוא סיפור שיש בו גם נס וגם 

ארכה של חמש עשרה שנים ואף זכה לראות פורענות.  אחרי שהתבשר על מותו זכה ל

 שירבהמקראי אך האופן בו מאוזכר הסיפור ריב מסיר את המצור מעל ירושלים. את סנח

מראות על מלכיו ונביאיו משמש ב מלכיםספר ש רק את הפורענות המאיימת לבוא. מדגי

עלילות הספר מתרחשות על יצירה. לאורך הסט עמו מתכתב המשורר כאינטרטקגיחזי 

מתמיד מלכות המבקשת לבסס את זהותה ושלטונה לנוכח פגיעות של אויבים ואיום רקע 

בין , גיחזי מראותתמונת העולם המצטיירת בגם להולם  , שהוא רקעבפורענות מתקרבת

                                                           
ופגישות עם ניצולים  ,נכתב בזמן בו החל גורי בעבודה על טרילוגיה הסרטים על השואה מראות גיחזייש לזכור כי  177  

 ושמיעת עדויות היו לחם חוקו היומיומי.  
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היסטורית ובין אם כהמחשה של עולמו הפנימי של הדובר. אם כהמחשה של מציאות 

הראשון של היצירה באמצעות ל האיום המתמיד מומחשת בחלקה חוויית החיים בצ

במדור כזכור, סיום של כל אחד משלושת המדורים. ת הוהמופיעה בשור "דעַ "המלית 

הראשון מופיעה המלית 'עד' בהקשר של פורענות בנוסח נבואות הפורענות שבמקרא:  

גם בנוסח המרמז על ו( 74עמ'  "ועניות דעתילפי ")אשר ראו העיניי הקמות..."  עד"

. במדור (71עמ' "ועוד סוסים נחים", ו נפגעים" )לא היו לנ 71:11 עד"מלחמה בהווה 

" החותם כל אחד משלושת בתי השיר, עולם עדבצירוף "היא מופיעה  "שמאלה לשמך",

יים. במדור השלישי מופיעה המלית קיים ועומד המאפשר חכשבועת אהבה שהיא ערך 

שלושת  התנודות ביןש לו משמעויות של סוף ושל מוות. שי "העד ליל"בצירוף  "עד"

"ארץ המתים" של הזיכרון בין מטלטלת של הדובר ה ונפשהסיומים מבטאות את תנועת 

 ל"ארץ החיים" של האהבה.

       

 הנביא המצפה לאות– מזבחות הבזלת ט.

 

החמישי, השישי המדור הרביעי כולל תשעה שירים. השירים הראשון, השני, השלישי,      

והשמיני מתקשרים כולם לנושא אחד, ויש חוט עלילתי מתפתח בזמן העובר ביניהם.  

גיחזי מתואר בהם כשהוא מצפה לקריאה האלוהית, צפייה שמשמעותה גאולתו או מותו. 

כתובים כרצף אחד, וצפייתו של גיחזי  "מזבחות הבזלת"ב שלושת השירים הראשונים

.  הם מצהרי היום בשיר הראשון ועד הלילה בשיר השלישילאות מתפתחת בהם בהדרגה 

זכורים מקראיים המתבססים על סיפורי אליהו ואלישע מכאן עם התייחסות משלבים א

אקטואלית למדבר הדומה לשירי המסע המוקדמים של גורי ולשירי מלחמת השחרור 

ובה ביטויים וית ומכאן. שילוב המתבטא גם בלשון השירים  המערבת  לשון דיבור עכש

ֹ  "כמו "מכת שמש", "תראה אדום בעיניך ק הסיכויים" עם לשון מקראית שאינה  בנויה ו"ח

מציטוטים מלאים אך מבוססת על אוצר המלים והתחביר המקראי כגון "ַלְחִמי ּוֵמיַמי 

ה".  ִעים" או "ַבֲחִצי ַהַליְלָּ ה ְקרָּ רָּ ִלים", "ַהיֹום ַהיֶָּפה ַלֲעשָּ  הֹוְלִכים וְכָּ
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גיחזי המוטל במדבר כ"נשרף על מזבחות  רואה עצמו( 47)עמ'  "שרב כזה"שיר הראשון ב

בֹוא", וקולו של האל לא קרב הבזלת". הוא חש במותו ה ואין מושיע: "ׁשּום רּוַח ֹלא תָּ

יו" וכי הוא עתיד לה-יישמע. הוא מסיק מכאן כי "ְׁשנֹות ְרפּו ִלְׁשנֹותָּ ִעים /יְִצטָּ בלע יאֹור ַהְסלָּ

ו"ט הנצחי של המדבר. השיר השני בשק ( ממשיך ומפתח את צפיית 41)עמ'  "כאן ועכשָּ

באנלוגיה ניגודית בינו לבין אליהו. לחמו ומימיו של גיחזי ההולכים וכלים  ,גיחזי לגאולתו

ַלי עֹוְרִבים ְלזְָּכֵרנִי" ) דאך בניגו ( ובהמשך 1-1יז',  א' מלכיםלאליהו הוא מגלה כי "ֵאין עָּ

ִעיםהֹולֵ  "ּוְכַבר ַאְרבָּ ֵרב ַהיֹום הָּ שיר "שרב (.  ב1178א' יט',  מלכיםוְֵאין קֹוֵרא ִבְׁשִמי" ) ,/ ך וְקָּ

ה", וישועת האל לא מוצג מותו הצפוי של גיחזי  כוודאות "ֵאין  דְ  כזה" ִכים ֲעִבירֹות ַבְסִביבָּ רָּ

ֹ תגיע:  : ושואל לצפות לנס גיחזי ממשיךאך  .ה ֵגיֲחִזי / ַמה ַּמֲעֶשיָך?""ֹלא ִתְׁשַמע: ַמה ְלָך פ

ה ְרגִָּעים /  ס?" "ּוַמדּוַע ֹלא יְִתַרֵחׁש ַהנֵ  ְרעּו ַגם ְלַמֲענִי ְלַכּמָּ "ַמדּוַע ֹלא יְִפְקֵדנִי?" ו"ַמדּוַע ֹלא יִּקָּ

ֵאֶלה?" ַמיִם ַהְדרֹוִמיִים הָּ   .)"כאן ועכשיו( ַהשָּ

 

( מגיעה האנלוגיה הניגודית שבין גיחזי לאליהו 43)עמ'  בשיר השלישי "עוד חושך"      

לשיאה. השיר כתוב בתבנית אנפורית כשהצירוף "ואינני"+ פועל בהווה יחיד עובר לאורך 

נֶיָך  ב ְלַחיִים ְלפָּ ם" "וְֵאינֶנִֹי נְִכתָּ הטורים בנוסח: "וְֵאינֶנִי ׁשֹוֵמַע ֶאת ְׁשִמי", "וְֵאינֶנִי יֹוֵדַע יֹומָּ

ה".... "וְֵאינֶנִי יָּדּוע" וכד'. התבנית החוזרת לפיה כל מה שאליהו יכול גיחזי אינו יכול ַבלָּ  יְלָּ

(, ואכן בגרסת 743עמ'  1173מדגישה את הפער בין גדולת אליהו לחולשת גיחזי. )מירון 

. אולם, עיקרו של השיר נמצא בשתי שורות הסיום נקרא השיר "קנאה באליהו" השירים

ה"שלו:  "וְֵאינֶ  ֶמיָך ַעד ַליְלָּ על שנשמע מהן ערעור גדול  ,נִי קֹוֵטל ַעל ְשַפת נַַחל / ְלַמַען ְגׁשָּ

לחלוטין את משמעות השיר. האמנם הפעולה "למען  המופת שמציב אליהו באופן המהפך

הביקורת על אליהו נמצאת גם ביצירות אחרות ו"למען גשמיך" מצדיקה את הקטל? שמך" 

מחברות  אחאב ולא עם אליהו איש הדמים. )"מלך רע" מלך הרע"של גורי שלבו עם "ה

                                                           
מנתח שוהם את ההקשרים  בין הנודרים ובין הנדריםבפרק "בין גיחזי לירמיהו: הדובר הנבואי בשירת גורי" בספרו 178 

פחות המקראיים של השירים בהם נשמעת קריאת האל לגיחזי, ומצביע על כך שגורי משלב בטכסטים שאלות שנשאלו ל
שלושה נביאים "מוסמכים" עמוס, ירמיהו וזכריה, וטוען שהפנית שאלות אלה גם לגיחזי הופכת אותו ל'נביא לגיטימי", שאינו 

"ירמיהו ליגה ד" )ככתוב בשיר(  אלא נביא מליגת על". שוהם מצביע על כך שבשירים אלה גורי גם מבסס את מעמדו של 
הוי זה. שוהם מפרש ראיה כפולה זו של דמותו של גיחזי כדרך אותה מצא גורי גיחזי כנביא אך גם מראה שיש קשיים בזי

לשלב בין משאלה הלב שלו האומרת לו לבנות את דמותו של גיחזי כנביא  באקלים תרבותי, היסטורי ופואטי המחייב אותו 
 .(113-117, 1119לטשטש משאלת לב זו. )שוהם 
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, מחברות אלול) שתבע אליהו מופיע גם בשיר "גשם נדבות" דמיםה (. מחיר41 עמ'  אלול

( שבו מתאר גורי איך הגשם שטף את דם הנביאים עד כי לא נשמע מספד 41עמ' 

ְׁשבּו ַעל ֶגֶׁשם, ַרק ַעל נשותיהם, אך היתומים שגדלו ושמעו את שם איש האלהים "ֹלא  חָּ

ם".  גורי הופך את אליהו לסמל להליכה הקנאית בשם רעיון גדול הגורמת בסופו של  דָּ

  . 179וול ולשפיכות דמיםדבר לע

 

( שובר את ה"רצף העלילתי" של 44)עמ'  השיר הרביעי במדור "הוא מת בלילה"      

רוע ותאריך אי. השיר פותח בציון האלוהית או למותו הקרב עלילת גיחזי המצפה לקריאה

ד ַבחֶֹדׁש"', התפאורה המקראית  ֶעְׁשִרים וְֶאחָּ ֶעְׁשִרים וְהָּ ה ֶׁשֵבין הָּ "הּוא ֵמת ַבַליְלָּ

הארכיטיפית של שלושת השירים הראשונים במדור מתחלפת בתיאורי רקע דמויי 

ה יֹוֵתר" מזו  ה ּוְְקִרירָּ שנמצא בה המת. המוות מציאות, בהם נמצא הדובר ב"ִעיר ְגבֹוהָּ

ָאֶרץ" ובעולם חלה "ִהְׁשַתְבׁשּות ִבְלִתי מּוֶבנֶת". ה הָּ ְלתָּ  מתואר בשיר כאירוע קוסמי שבו "חָּ

הוא היותו משורר היכול להחיות את  , עליו מספר השירהמאפיין המרכזי של המת 

ה יָּדֹו הַכֹוֶתֶבת".  מּו ִלְתִחיָּה / כָּל עֹוד נָּעָּ נושא תחיית המתים והקשר בין המתים "ֲאֶׁשר קָּ

להתכתבות עם סיפורי גם תחיית המתים לשירה יתפתח בהמשך הספר, והוא קשור 

ן . מאופמראות גיחזיוספר המשוגע אליהו ואלישע מחיי המתים הנמצאים בתשתית ה

שיר מתייחס למותו של אלתרמן )בשנת משתמע שה תיאור המת ומיחסו של הדובר אליו

ֶהם יָּדֹו ֶׁשל ְמׁשֹוֵרר . סיום השיר (7111 המתאר את המתים שימתינו "ַעד ֲאֶׁשר ִתַגע בָּ

יאה, יַאֵחר" מזכיר את מערכת היחסים שבין אליהו לאלישע תלמידו שהמשיך בפלאי ההח

 שבין גורי לאלתרמן.   אנלוגיה סמויה לקשרויש בו אולי 

 

ת היסוד של המדור ואל י( חוזר אל סיטואצי45)עמ'  השיר החמישי "ושם אתה מוטל"     

שהסתיים במלים  (41)עמ'  ל כאבן" במדבר, כהמשך ישיר לשיר "כאן ועכשיו"גיחזי "המוט

                                                           
ו נראה כי גורי ממשיך כאן מסורת שהתפתחה בשירה העברית בשנות החמישים מן האופן בו מתייחס גורי בשיריו לאליה  179 

של דיסהרמוניה בין הטכסט הרומז לטכסט הנרמז, והתייחסות לטכסט המקראי מתוך ביקורת והצגת השקפת עולם מנוגדת 
נית למקרא ולטכסטים (. התייחסות אירו115, עמ' 1111לרוחו. ניגוד הבא להדגיש את השקפת העולם של זמננו. )בוכוויץ, 

 מקודשים אחרים נמצאת ברבים משירי גורי.
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כתוב בגוף שני, כאילו פונה הדובר אל גיחזי והוא  180סונטהשיר הוא "כמו הייתי אבן". 

ימיות גמורה ובלי עלם מן העולם באנונשיימתואר גיחזי כמי אוקטט בהממתין למותו. 

ִרים". בסיסטט, לעומת זאת,  מתואר איך  שיישאר ממנו זכר ֵׁשם ַבְספָּ ר ֹלא יִּוַָּדע וְֹלא יֵרָּ בָּ "וְדָּ

את הסלעים וכיצד אהבתו תסדוק מבעד לשקט יזרמו מחשבותיו "ֲעצּומֹות ּוִפְרִאיֹות", 

ָֹּ ות תיאור ירוניה הטמונה באפשר אמנם להבחין בא. ר" כמטאורחרוך את העפר "ְבַרְדיּוס נִכ

השיר מותו. רק עם פו" כלומר לחרוך את העפר "בגון גיחזי יכול להשאיר אחריו רושם ושכ

ור פותח אף הוא בתיאממשיך את הדיבור בגוף שני, ו( 49)עמ'  השישי "כדאי להחריש"

, וממתין לשחר שיעלה. אך הפעם נראה כאילו הקריאה גאולתו" –מותו גיחזי המצפה ל"

שיר מופיעה שורה בת מילה אחת: "ְׁשַמע". אולם גם כאן האלוהית נשמעת.  בלב ה

הדברים אמביוולנטיים, המוות והגאולה פתוכים זה בזה.  הדובר מבקש מגיחזי לוותר 

ה" שפירושו אולי להעלם או למות  נַח ְלֵעת ַעתָּ "ִאיׁש ֹלא  בבדידות מוחלטת בהולהמתין "הָּ

נֶיָך ַרק ַהִּקיר". עם זאת,  ה ׁשּוב ְביֹום ִמן ַהיִָּמים", כאילו יזכה יְִרֶאה ֶאת פָּ ה תָּ וא מבטיח "ַאתָּ

ַאל ַעל אֹודֹוֶתיָך"  ואולי גם "ִמיֶׁשהּו  ְֹ גיחזי בשיבה לחיים ויהפוך מנשכח לנזכר:  "ִמיֶׁשהּו יִש

והדיבור בגוף שני השירים לשיר על מותו של אלתרמן שני הסמיכות של יְַבִחין ְבֶחְסרֹונְָך." 

הדובר לגיחזי מציג מעין "עלילת משנה" המתפתחת בשיר. לסיפור צפייתו  המפריד בין

נוסף סיפורו של המשורר המבקש  קריאה האלוהית המצפה לשל הנביא הכושל גיחזי 

 שיריו יחיו גם אחרי מותו.שיבחינו בו, ו

 

( ממלא אף הוא תפקיד של "השהיה 41)עמ'   השיר השביעי "לילך כפות האבן"     

שוברת רצף, ומעלה מראה שלכאורה אינו קשור לעלילת גיחזי המצפה לאות  דרמטית"

המתפתחת לאורך המדור. השיר כתוב בגוף שלישי, והוא בנוסח שיר שקיעה רומנטי 

המתרחש על רקע נוף עירוני ממשי סמלי, המזכיר את נוף תל אביב יפו של ילדותו של 

ו בלילך מילת הפתיחה של המשורר. השקיעה מומחשת בשיר בסולם צבעים שראשית

בשורה שלפני  ר הסגול כהה של השמים עד לדעיכת "ארגמן המלך"השיר, המשכו באו

                                                           
 בתבניות גמישות, והחריזה והמשקל בהם אינם כפופים לתבנית נוקשה.נוטה לכתוב  , אשרצורה לא שכיחה בשירת גורי180

יותה בנוי גם בסונט גורי נוטל חירות ואינו משתמש בתבניות החריזה המקובלות.  תבנית הסונט משרתת את השיר בזכות ה
 על ניגודים הממחישים את השניות בגורלו של המשורר, בין האופן בו הוא נראה לזולתו לבין האופן בו הוא חווה את יכולתו.
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, תיאור המבוסס על זיכרון ילדות לדה המנגנת"היהאחרונה. במרכז השיר עומדת "

על רקע השמש המופיע במקומות שונים ביצירה גורי. תיאור מפורט של נערה מנגנת 

בו ספר המשוגע, המזכיר 'ארמון מכושף' מופיע ב מון עתיק"אר"השוקעת בבית הנראה כ

הספר ) .דימיונו המיוסר של פייטן אלמוני שלא הגיע אליה" היא מתוארת כ"עשויה לפי

(. על אף 11)עמ'  מאוחריםב (  והיא מופיעה גם בשיר "בדרך אל הים"17, עמ' המשוגע

שהשיר נראה כאילו הוא עומד בפני עצמו, מופיעים בו גם רמזים הקשורים לעלילת הנביא 

ַמיִם"  המסמלת אירוע קוסמי  רֹוב יּוֲארּו ַהשָּ המצפה לאות. הקשר האחד הוא באמירה "ְבקָּ

ֶעֶצב" שהיא גלגוליהעתיד להתרחש וכן בשורת הנע ֵלא ְסַאת הָּ של ציור  לה של השיר: "ִתּמָּ

כוס הדמעות הרווח במקורות היהודיים לציון מועד הגאולה. משמלאה סאת העצב יכול 

( משלים את 41השיר השמיני "ושם נע לנוע" )עמ' ואכן,  .גיחזי לשמוע את הקול הקורא

 המהלך הכפול של המוות והגאולה. 

 

במדור, וכמעט  הראשון( השיר 47)עמ'  כזה" שרבהשיר הוא כמעט היפוכו של השיר "     

השלמתו.  אם בשיר הראשון אמור הדובר לנוח  –כל אחד ממרכיביו מוצא כאן את ניגודו 

נּוַע ַעד ֹלא עֹוד". בשיר "שרב כזה"ימים רבים הרי בשיר השמיני הוא חוזר להיות "נָּ   ע לָּ

"ושם נע לנוע" גיחזי אינו שומע את קול האל: "ֹלא ִתְׁשַמע: ַמה ְלָך פֹה ֵגיַחזִי?" ואילו בשיר 

ֵׁשן" ם וְַהצָּרּוד וְֶהעָּ גיחזי  .נשמע הקול: "וְֶאת קֹולֹו ֲאנִי ׁשֹוֵמַע, ִאם ֵאינֶנִי טֹוֶעה, ֶאת קֹולֹו ֶהחָּ

" ואילו ?שתי שאלות מקראיות. האחת היא השאלה בנוסח אליהו "מה לך גיחזישומע 

ירמיהו  " שנשאלה בהקשר לתיאורי המראות שראה?ה "מה אתה רואהיהשאלה השני

אל  "מדוע אינך ישן?( ואף נוספת כאן "שאלה אקטואלית": "77,73)'ירמיהו' פרק א' 

רּוחֹות". מצטרף גם דמותו של אליהו  ע ַהיָּדּוַע / ַהְמַדֵבר ֶאל הָּ גיחזי מדומה יחזקאל "ַהֻּמְפרָּ

יָּה ֶׁשיְׁשְמעּון". )עמ' ליחזקאל מפני שגם לו יש מלים  צּוי הָּ אולה נשלם תהליך הג (41"וְרָּ

בבית האחרון של השיר: הדובר אינו נע עוד ללא מטרה אלא הולך בלילה אל דלתות 

ה ַעל נפתחות ואל פנים מחייכות. האלוזיה המקראית החותמת את הב דָּ ית "קֹול ַהְצעָּ

ִאים" אֵׁשי ַהְבכָּ מסמלת  ,'(14צחון דוד על הפלישתים )שמואל ב' ה' יאת נהמאזכרת  ,רָּ

ה לאחר הרצויים. יחזי שהמתין עד בוש בשירים הראשונים הופך בלילה זישועה וניצחון. ג

ת במושגים דתיים או לאומיים אלא ביכולת להשמיע ומוצג הדובר אינןשל  יתו וגאולתויתח
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ִרים 49מלים. גיחזי שידע כי "כדאי להחריש" )עמ'  (, מגלה כי עת הרצון היא העת בה "ְדבָּ

ִעים"  )עמ'   (. 41נְִׁשמָּ

 

 לבין "ושם נע לנוע"  ר הראשון ב"מזבחות הבזלת"השי ההקבלה בין "שרב כזה"      

 לקריאה האלוהית לשמיעתה. צפייהה השמיני במדור יוצרת מבנה מעגלי ביןהשיר 

לכאורה,  צריך היה המדור להסתיים בשיר השמיני בו התגשמה תוחלתו של גיחזי לשמוע 

מסתיים בשיר "בקעה לא ראיתיה  הבזלת" "מזבחותהמדור את הקריאה האלוהית. אך 

(, שהוא שונה מכל השירים האחרים בו. גם שיר זה הוא שיר מרֶאה, 41בעיני" )עמ' 

סבורה שהוא מתכתב עם תמונה  ואפשר אפילו לראות בו שיר אפרקטי, אם כי איני

מת אחת אלא עם נוסח או ז'אנר של תמונות המתארות חופשה או מנוחת אחר מסוי

הנוף המצטייר בשיר של הגנים הרחבים, העצים כבדי העְלוָּה והנשים היפות על  צהריים.

או את  את ציורו הידוע של ג'ורג' סירה "אחר הצהריים בגרנד ג'אט" שפת האגם מזכירים

ציורי רנואר.  אולם על אף ציור הנוף נוסך השלווה הרי כמו בשירי המראות במדור 

ֲאוִיר ם המתוארים בשיר דוממיהראשון  העצמ ה" ו"הָּ א ְלֹלא ְתנּועָּ פָּ ים וקפואים: "ַהֶּמְלַצר קָּ

ְלכָּה אֹוֶבֶדת".  כזכור, השיר השמיני  ה" והאישה שעל שפת האגם "הָּ יָּה ְלֹלא ְתנּועָּ הָּ

רִ  חֹות / ּוְְדבָּ תֹות נְִפתָּ ִעים" )עמ' הסתיים  בתיאור של "ְדלָּ (  אך ב"בקעה לא 41ים נְִׁשמָּ

בחוויה כמו קפקאית הדלתות נפתחות  תחות מסמלות איום.ראיתיה בעיני" הדלתות הנפ

ה" )עמ'  ם וְעֹוד ְׁשמּועָּ . המראה השלו של הגנים 181(41אל "עֹוד ְפרֹוְזדֹור וְעֹוד אּולָּ

זות שורות הפתיחה המתוארים  בשיר עומד בניגוד לאיום המובלע בשיר, עליו מרמ

 :והסיום של השיר

ה ֹלא רְ                       ִאיִתיהָּ ְבֵעינַי.ִבְקעָּ

נָּה                      ֲאֵחִרים ְכמֹו ִבְתמּונָּה נֹוׁשָּ ם ְמנּוַחת הָּ  ׁשָּ

רֹות                      ֶעְשִרים ַהְּמֻאחָּ  ִמְשנֹות הָּ

 ֵמֵראִׁשית ׁשנֹות ַהְשלֹוִׁשים.                     

                                                           
ואות לפורענות, כך, למשל,  בשיר השכיחה בשירת גורי מופיעה כמעט תמיד בהקשר של בשורה רעה  המילה "שמועה"181 

בשיר   (.44ה")עמ' עָּ מּוׁשְ  מֹוכְ  חּותְ פְ נִ וְ  כּולְ ים הָּ רִ בָּ דְ הַ תוארה הארץ שחלתה עם מות המשורר במלים "וְ   "הוא מת בלילה"
ה  , עמ'(מחברות אלול"כתר" ) ָֹּ ִאש ה ֵאל הָּ ַהר ַבַליְלָּ ֵכן דָּ המתאר את ימיו האחרונים של שאול שמלכותו נלקחה ממנו נכתב: "לָּ

ה הִ  ה ֶאת סּוסֹו".ַהִהיא ַאְך ַהְשמּועָּ  ְקִדימָּ
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לשורה "בקעה לא ראיתיה בעיני" משמעות כפולה, מצד אחד היא מתארת מקום שאיננו  

חלק מחוויותיו האישיות של הדובר, והדובר אף מצהיר שהדברים הנגלים לעיניו הם "ְכמֹו 

נָּה ִמשְ  רֹות,ְתמּונָּה נֹוׁשָּ ְּמֻאחָּ ֶעשִרים הָּ או ים ירמצות ַהְשלֹוִׁשים", וה/ ֵמֵראִׁשית ְׁשנֹונֹות הָּ

בה הם "אחרים".  מצד שני המילה "בקעה" מאזכרת את בקעת העצמות  המצולמים

רּוחֹות" שניזכר בשיר השמיני.  ע ַהיָּדּוַע / ַהְּמַדֵבר ֶאל הָּ היבשות שראה יחזקאל הוא "הֻּמְפרָּ

גם לציון הזמן יש שני הקשרים, שנות העשרים והשלושים הן שנות ילדותו ונעוריו של 

ההקשר האירופאי של הנוף ותחושת האיום המחלחלת בשיר מזכירים כי המשורר, אך 

אלה הן השנים על סף הפורענות לנוכח האיום הפאשיסטי ומלחמת העולם המתקרבת.  

דומה כי גם שורות הסיום של השיר מתקשרות לחוויית העמידה על סף הפורענות. תיאור 

ׁשֹות / וְׁשּום  הלילה האוסף את הארמון המואר "כמו הסכם כהה" האומר "ֶׁשֹּלא יְִהיּו בֹו ֲחדָּ

ֵבר" מכיל בתוכו את הפרת ההסכם. הזכוכית הנשברת יכולה להתפרש  ְזכּוִכית ֹלא ִתשָּ

הניגוד בין משקף את כרמז לליל הבדולח. הניגוד בין השיר השמיני לשיר התשיעי 

העתידה יה לגאולה והאמונה באפשרותה לבין המודעות המתמדת לפורענות יפיהצ

זיסצנטיאליסטית ת בספר כולו,  ומשקפת ראיית עולם אכמחלחל . מתיחות זולהתרחש

ה בנוסח פילוסופית האבסורד של החזקה  בערכי יסוד הומניסטיים גם לנוכח הידיע

מזבחות "במדור  "בקעה לא ראיתי"הכללת השיר שהוודאות המוחלטת היא המוות. 

מעמידה את נושאי השליחות, הקרבן  ,שעיקרו מתרחש על רקע מקראי ארכיטיפי "הבזלת

 בהקשר ההיסטורי הרלבנטי לעולמם של גורי ובני דורו. מראות גיחזי והגאולה הנבחנים ב

 

 

 החוזה במותוהמשורר  – "דבר מה יקרה בקרוב" .י

 

ההיבטים המדור החמישי "דבר מה יקרה בקרוב" משלב בדרכים שונות את שלושת        

 מעלה את חוויותיוה הדובר הפרסונאלי :י ביצירההדובר השירהמרכיבים את דמותו של 

, הדובר הנבואי הארכיטיפי המצפה לדבר האל והמשורר המבקש את מילותיו.  כאן ועכשיו

  .(53עמ' )של הדובר העכשווית ות חייו את מציא שיר הפתיחה "אני גר כעת" מתאר
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השיר בנוי ארבעה בתים מרובעים החורזים  בחריזה מסורגת ובשילוב חרוזים שלמים 

.  אלא שהסימטריה מראות גיחזישאינו שכיח ב "אלתרמני"וחרוזים אסוננסים מבנה 

והסדר החיצוניים של השיר מדגישים דווקא את הניגוד הפנימי המתגלה בכל אחד מבתיו.  

השיר מאורגן בתבנית אנפורית שיש לה שני שלבים. בבתים א' וב' חוזר הצירוף 'אני גָּר' 

הראשונה והשלישית של המופיע בשתי השורות הראשונות של הבית הראשון ובשורה 

 "אני נע"ות מתחלף בבתים השלישי והרביעי בהמעיד על יציב "גר"הפועל  הבית השני.

הדינמי. תיאור המקום בו גר הדובר עשוי כולו ניגודים: בין "הספר הישן" ל"סביבה 

"התפוזים לאנחות", בין ה"עיר הלבנה" ל"חלומות השחורים" ובין "השערות הנכונה", בין 

שני הבתים האחרונים של השיר מערכת נדירות" ל"משפטי תנאי בלתי משוערים". ב

הניגודים מורכבת ומופשטת יותר. בבית השלישי נע הדובר בין ב"לבבות המחשבים 

 'להשבר" לבין האמונה ב"מלכות העתידה תמיד לבוא", והוא נע כ"צל עובר" )תהילים קמד

ן ים ואנשים השבים מ( ביטוי המעיד על המהירות בה חולפים החיים אך הוא רואה "נש4

התיאור האפוקליפטי של האנשים השבים מן העולם הבא משתלב בנושא העולם הבא". 

תחיית המתים המתפתח לאורך היצירה, אך אפשר לייחס לו גם משמעויות ריאליות לפיהן 

השבים מן העולם הבא הם הנשארים בחיים  בעולם שלאחר המלחמות כמו ניצולי השואה 

 והאנחות". השבים להיאחז בחיים בארץ ה"תפוזים 

 

 ר אל סיטואציית היסוד של הדובר( חוז54השיר השני במדור "באה אלי שעה" )עמ'          

שעת ". השיר מתכתב עם השיר  "מזבחות הבזלת"עמדה במרכז המדור המצפה לאות ש

שמך'. "שעת החסד הקרועה" הופכת ( שבפתח המדור השני 'שמאלה ל17)עמ'  "החסד

ריאציה ובמדור לשעה "לא מתקבלת על הדעת" ולשעה "דקה מאד" בו "באה אלי שעה"ב

מתכתב .  השיר "שעת החסד"" של התגלות האל לאליהו שנרמזה בעל ה"דממה הדקה

הם מצפה גיחזי לקריאה האלוהית. ב "מזבחות הבזלת"גם עם שני שירי הפתיחה של 

צמה גדולה יותר "וְֵאין דֹוֵבר ֵאַלי חוזרת הקביעה "וְֵאין קֹוֵרא ִבְׁשִמי" ובעו "באה אלי שעה"ב

אל על רקע ( תוארה הצפייה לקריאת ה41)עמ'  "ויכאן ועכש"מֹו ֵאינֶנִי ַבַחיִים". בשיר כְ 

גיחזי  המקראית של התגלות האל לאליהו, והודגש בו הניגוד בין אליהו לבין "תפאורה"ה

יאת האל בהקשר של מוצגת הצפייה לקר "באה אלי שעה"שלא שמע את הקריאה. בשיר 
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ה ְתַהֶלל יָּה" וכל אדם ממתין לדין שייחרץ. הדובר  מָּ תפילות הימים הנוראים, בהם "כָּל ַהנְׁשָּ

ִרים ַהְפתּוִחים" וממתין לשחר שיעלה בקרוב, תיאור המזכיר את  נמצא מול "כָּל ַהְשעָּ

יֹום! -י יְִרֶאה אֹורובשאלה "ִכי מִ  "תפילה"שעמדה במרכז השיר  פרחי אשחוויית היסוד של 

  ".ונתנה תוקף"תפילת מי יחיה ומי ימות" שב" המתכתבת עם השאלהנַָּפל וֵָּמת?" ּוִמי 

  

הפרידה בין מי עומדת  (55)עמ'  "ולפעמים אני רואה אותו"בתשתית השיר השלישי      

ש שנכתב לחיים למי שדינו נחרץ / . היא מתוארת כפרידה בין אחים, בין האח "ַהְמֻבּקָּ

עֹוֶלה" קֹום בֹו   182וְַהנְִׁשַמע וְהָּ לבין האח הצופה בו מרחוק.  האח העולה נראה ב"ַבּמָּ

ם", תיאור המזכיר את אלישע החוזה בעליית אליהו  ַמיִם ְלַבדָּ ָֹּ נְִפגִָּׁשים / ַהִּמְזְבחֹות וְַהש

כמי גם משמעויותיה.  כלמופיעה כאן ב  "מבוקש"מימה )מלכים ב', פרק ב'(. המילה הש

 "מבוקש"בן של רצוי בגלל ערכו הגדול וגם במו "מבוקש"שנתבקש לישיבה של מעלה, ו

במובן של חסר, מי שמחפשים אחריו. האח המבוקש הוא גם  האח "הנשמע והעולה" 

כלומר, הוא מי שקיבל עליו את הברית ואת הקרבן הכרוך בה. מראה האח העולה 

כרונו יכלומר, כחוויה חוזרת ונשנית בז "לפעמים"השמימה הוא מראה הפוקד את הדובר 

של הדובר. בחלקו השני  של השיר נוכח המת בעולמו של החי כמו "ְתמּונָּה ֶׁשֵאינָּה 

יָּה ֲחלֹום אֹו ֶרַגע ְבֶסֶרט ִאֵלם" מאפיינים המחזירים את הדובר מן  נְִמֶׁשֶכת" וגם "ְכִאילּו הָּ

ן של השיר אל קרקע המציאות.  החוויה הרליגיוזית מיסטית המתוארת בחלקו הראשו

השיר נחתם בבית קצר, אפיגרמטי בניסוחו המכיל בתמצית השקפת עולם שלמה על 

ה / ִמי ֶׁשנְִׁשַאר ְמַסֵפר". האח העולה המבוקש הוא  לָּ ה עָּ לָּ שליחותו של המשורר:  "ִמי ֶשעָּ

סוח אחר יב לו בחובת הסיפור. ניחייו, הדובר שנשאר רואה עצמו מחוהאח שהקריב את 

בו אומר  ,(31)עמ'  "כאשר תבוא הרוח"בשיר החמישי במדור מופיע של תפקיד המשורר 

רֹואֶ  ה הָּ ֵעד וְַאתָּ ה הָּ מובילים באופן  "דבר מה יקרה בקרוב"שירי ה". הדובר לעצמו "ַאתָּ

הדרגתי אל גאולתו של המשורר, גאולה שהיא כפולת פנים שכן משמעותה מות המשורר 

ונה אחת.  השירים נעים בין תיאורים אפוקליפטיים רליגיוזיים המבטאים ותחייתו בעת ובע

                                                           
בהקשר זה חשוב להזכיר כי במקומות שונים   ביצירתו  ( 55)עמ'  ליתר דיוק "כמו אחים" בשיר נאמר "כמו אחי המבוקש" 182 

 –בו הוא מתאר אותו לבוש במדי ה  במחברות אלול" אלבום משפחתיבן דור בכינוי "אח",  כגון בשיר "מתייחס גורי אל חיים 

Navy”." 
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את חזון הגאולה בצד ראייה אירונית מפוכחת המחזירה לקרקע המציאות.  כך למשל 

ה" ועם זאת  "באה אלי שעה"השיר  בָּ מתאר איך "ְכמֹו ְבַאיָּלֹון עֹוֵמד ַהיֵָּרַח, ֵאינֹו נָּע ַמֲערָּ

(. בדומה לכך, 54ַעת" )עמ' ִמְתַקֶבֶלת ַעל ַהדַ -כי זוהי שעה "ֹלאמציין השיר כבר בפתיחה 

רואה הדובר לפנות בוקר "ַׁשיָּרֹות ֲאֻרכֹות /ֶׁשִהְתַפְתלּו ְכמֹו ֲעִליָּה ְלֶרֶגל  "ולארך הדרך"בשיר 

ֵתי  ִרים ַהיִָּפים ַלֲעִליַת ַהֶשֶמש ַעל ַמֲעלֹות בָּ ֱאֹלִהים". אך בהמשכו של וְָאַמְרִתי ְבִלִבי / ְדבָּ הָּ

יָּה קֹוֶרה ִאלּו  כָּם יֹוֵתר" ומבין כי השאלה "ֶמה הָּ ם חָּ ב ֵריקָּ השיר הוא רואה עצמו "מּוׁשָּ

ִעים" היא רק משפט תנאי לשעשע את נפשו  יּו נְִׁשמָּ ַמיִם / ִאלּו הָּ ה ַׁשֲעֵרי ַהשָּ נְִפְתחּו ַהַליְלָּ

ִאים". )עמ' החולה, והוא מוחזק בעיני עצמו "ְכַאַחד  (. השיר הבא "כאשר תבוא 59ַהַבדָּ

רֹוב / 51הרוח" )עמ'  ה יְִקֶרה ְבקָּ ( חוזר אל האמונה באפשרות התחיה : "ֲאנִי יֹוֵדַע ִכי ְדַבר מָּ

רֹוב", והוא חוזה את המציא ה ְבקָּ שתתחולל ברגע בו  ות הפלאית ַלְמרֹות ַהכָּל יְִקֶרה ְדַבר מָּ

ֲאפֹוִריםיקרה אותו "דבר מה".  "הַ  אּו ַאחֶ  ֲענָּנִים הָּ ֵאֶלה יֵרָּ ִעים יִָּאירּו",הָּ האבנים  ֶרת", "ַהְפצָּ

ודלתות החרטה יפתחו. גורי מעמיד זה בצד זה שני שירים המתייחסים  "המָּ חָּ נֶ ה בְ ינָּ אֶ רְ תִ "

( 59)עמ' "לאורך הדרך'"כו. דרך ההתפכחות המכאיבה שבשיר לרעיון הגאולה כדבר והיפו

הבטחה כי "דבר ו ( שאחריו לדרך של תקווה51)עמ'  כאשר תבוא הרוח""הופכת בשיר 

מה יקרה בקרוב". הדרך הארוכה של הבקשות המחפשות בעליהן הופכת ל"דרך 

נפתחת", ה"תמימות שהיתה לפצעים" הופכת ל"פצעים שיאירו". אל מול משפט התנאי 

ר רטה". הדובהמבקשים "אילו נפתחו השמים" רואה הדובר איך "נפתחות דלתות הח

להיות  "כאשר תבוא הרוח"הופך ב "לאורך הדרך"שראה עצמו כ"אחד הבדאים" בשיר 

 "העד והרואה" . 

 

השירים הבאים במדור ממשיכים  באותה רוח של תקווה מתעוררת, והדובר חווה        

וודעות בהם הוא מבין את טעמם של חייו ואת  שליחותו יבהם רגעים של התגלות או ה

חוויית ההתגלות אינה מתרחשת ברגע נשגב אחד, והיא אינה חוויה בה עומד  השירית.

רשות בשירים המסיימים הארות אלה נפישי. האדם מול האל אלא היא נלמדת מניסיונו הא

שירית. בשיר "וזה  –שכל אחד מהם מציג היבט אחר של השליחות הנבואית את המדור, 

ואת עצמו  מול הדובר את כוחה של השירה ( בוחן 51אחד המקרים הפחות ידועים" )עמ' 

ֶעֶרב המשוררים האחרים.  ה ְתִפלות יָּפֹות וִידּועֹות ִמְתִפלֹוַתי / עֹוְברֹות הָּ הוא מגלה כי  "ַכּמָּ
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ַעִתיִקים"  משמע, אין בכוחן של התפילות לשנות  ִרים הָּ ם ֶאל ַהְספָּ בֹות ֵריקָּ ַמיִם, / ׁשָּ ֶאת ַהשָּ

ם" כלומר, אלה את המציאות.  בבית השנ תָּ י הוא מגלה כי גם "ֵאֶלה ַהשֹוְמִרים ַעל ְׁשִתיקָּ

ה",  ַליו ֲענָּוָּה ַרבָּ שאינם משוררים יכולים לסדוק אבנים בכאבם. זו הסיבה שבשלה "יֹוֶרֶדת עָּ

ה ַהכֹל".  ֲאתָּ ה ַהכֹל וְרָּ ְמעָּ עם הוא חש כי אין מלים בפיו, וכי העיר בה הוא סובב כבר "ׁשָּ

שיר מעין מהלך של תחיית המשורר  המגלה את פתח בת ובאירוניה מתזאת, בזהירו

ְלכּו  ה ִמִלים יָּפֹות ֶׁשהָּ בֹות ֵאַלי ַכּמָּ נָּה ְׁשנַָּתיִים / ַעד ֲאֶׁשר ׁשָּ יכולתו לשוב ולשיר: "ֲאנִי ַמְמִתין ׁשָּ

ִביא" ִביא" הן כעין וריאציה על נושא תח183ְלהָּ ְלכּו ְלהָּ יית . המלים היפות השבות לאחר ש"הָּ

 המתים, שבו השירה היא ששבה לחיים. 

 

(.  השיר 51תחיית המתים עומדת גם במרכז השיר הבא "אני חושב שזו הרוח" )עמ'       

חוזרות בשני  "רוחות"או  "רוח"העצמות היבשות של יחזקאל, המלים מתכתב עם חזון 

חות" מארבע רוזכור לרוח הבאה בסיפור המקראי "הראשונים שש פעמים, כאהבתים 

(.  החזון המופלא של תחיית המתים מוצג בשיר באופן 71- 1' )יחזקאל פרק לז' פס

שיאפשר את הצגתו בהקשר המודרני שאיננו דתי. מסיבה זו פותח השיר ב"ֲאנִי חֹוֵׁשב ֶׁשזֹו 

ה" כזכור, בשירים שפתחו את המדור  רּוַח" ובהמשך הוא אומר "וְנְִדֶמה ִלי ֶׁשזֹו ַהִבְקעָּ הָּ

הדובר את עצמו כמי שקולו אינו נשמע וקריאתו אינה נענית, ואילו בשיר שלפנינו תיאר 

. כדי לתת תוקף לדברים אומר הדובר בבית השני קֹולֹו וְנְֶעֶתֶרת ַהַפַעם"הרוח "ׁשֹוַמַעת בְ 

ֲאִמִתית". ובהמשך "ֹלא ֲחלֹום", "ֹלא ַאגָּדָּ  רּוַח הָּ ָאה הָּ ָאה ַהרּוַח. ִהנֵה בָּ ה". גם בשיר "ִהנֵה בָּ

"וְנְִדֶמה ִלי ֶׁשֵאֶלה ַהִּמִלים ֶׁשַהַפַעם  ת ההשראה השיריתזה משמעות התחייה היא תחיי

ן".   יֲַעֶלה ְביָּדָּ

  

נראה כאילו הגיעה שעת החסד המיוחלת,  והדובר חש  "הנה יבואו עליך"בשיר       

תיאור של חוויה מיסטית של עליית  (".  השיר מעלה91ב"ַרֲחִמים ְכִהים ִכנְטֹות ַהיֹום" )עמ' 

ִבים" והדובר עובר  נֹות יְִגעּו ַבכֹוכָּ ִאילָּ הנפש למרומים.  העולם כאילו מיתמר מעלה עד כי "הָּ

                                                           
.  מוטיב הספר המשוגעכתיבתו השירית שהביא לכתיבתו של כזכור, גורי סיפר באזני מארחיו בעין חרוד על מחסום ב183  

 שושנת רוחות.המלים שאבדו וחזרו מופיע גם ב
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ה ו  ֲעגָּלָּ אֶֹפק ַהְצפֹונִי".  "שעת המלאכים" של  W -בשמים "ֵבין הָּ ַהַּקְסיֹוֵפיָּה ַהשֹוַקַעת / בָּ

שחרור מוחלט, בה יכול הדובר לנוע "רואה ולא העלייה למרומים מצטיירת כשעה של 

בֹות, ְלֹלא ַתֲאִריִכים" ֵקט, ְלֹלא ְכֵאב ִאיִׁשי, ְלֹלא ְכתָּ ,  כלומר פטור 184נראה" ... כ"ְמֻׁשגָּע ׁשָּ

ה"  ה ִעם ַליְֹלה, ְכמֹו ְׁשבּועָּ חָּ מנטל עברו, זהותו ומחויבותו. הדובר נע בשמים "ְכמֹו ַהְבטָּ

בֹוא כחלק מן התנועה הנצח ית היקום. השיר נחתם בבית בן שורה אחת: "וְַאַחר כְָּך תָּ

 מותו של המשורר.  –ִׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים" המתארת איך נשלם תהליך גאולתו 

 

( מציג את האופן בו רואה הדובר שנגאל את שליחותו 97)עמ'  "אהיה קמיע"השיר הבא  

 הנבואית שירית:

ִמיַע, ֶאְהיֶה ׁשמּועֹות טֹובֹות       ֶאְהיֶה קָּ
נּות ֵאין ֵקץ       וְֶאֱעמֹד ְבַסְבלָּ
תֹות ֶׁשִתְתַבֵּקְׁשנָּה וְֶתְעַתְרנָּה       ְליַד ְדלָּ
ל ֶאת ַהִּמיתֹות ַהְּמׁשּונֹות       וְאֹוִליְך ׁשֹולָּ
ִפים      ַאשָּ  ְכמֹו ַאֲהַבת הָּ
ה ַעל ַהְכֵאִבים       וְֶאְהיֶה ַהיָּד ַהנָּחָּ
ה      ה ּומּוָארָּ ה ֶאְהיֶה ִלְשַכת ְתלּונֹות ְפתּוחָּ  ּוַבַליְלָּ
 וְֶאְהיֶה כְמַעט     
ה.       וְֶאְהיֶה ַחיַיְִך ַהְתלּויִים ַעל חּוט ַהַשֲערָּ
 

ין את שליחותו, או נכון השיר הוא מעין מניפסט בו מציג המשורר את האופן בו הוא מב  

המשורר הנביא אינו נושא את דבר מראות גיחזי יותר את השליח שהוא מבקש להיות. ב

לסייע בהתמודדות המתמדת עם , מוכיח אותם אלא מבקש להיטיב עמםואינו לעמו  האל 

הכאב והסבל האנושיים. משום כך הוא מוכן להיות "קמיע" או "שמועה טובה" ול"הוליך 

שולל את המיתות המשונות". הוא אינו ממתין יותר לקריאת האל אלא רואה עצמו 

"כלשכת תלונות" וכמי שנכון לעמוד בסבלנות בפתחי הדלתות כדי לדאוג לכך שהתלונות 

קנאה שנקרא " ,43)עמ'  "עוד חֹשך"וכו של השיר ם, השיר הוא היפבמובן מסוי ייעתרו. 

(, בו חזרה לאורך השיר המילה 'אינני' כדי להציג את גיחזי השיריםבמהדורת  "באליהו

א עולה בידו על ההר" אך הוא גם כהיפוכו של אליהו,  כי איננו "מפחיד ארמונות", ו"האש ל

התבנית החוזרת היא של הפועל  "אהיה קמיע"שיר יננו "קוטל על שפת הנחל". בא

                                                           
 .17 - 15בדומה לדובר הנמלט ב'אותו ערב במאביון', שושנת רוחות עמ'  184  
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"אהיה", ומתוארת בה שליחותו של גיחזי  השואף להיות "היד הנחה על הכאבים" 

כאלישע, הנביא המרפא. תיאור שליחותו החומלת של הנביא מתואר בשיר בהדרגה 

ַחיַיְִך ַהְתלּויִים  הולכת ועולה עד לשיא שבשתי השורות האחרונות: "וְֶאְהיֶה ִכְמַעט / וְֶאְהיֶה

ה".  שיש בהן אישור מחדש לכוחה השביר והמחייה של האהבה, אמונ ה ַעל חּוט ַהַשֲערָּ

 העוברת בשירת גורי לארכה. 

 

המילה ו, בנוי בתבנית אנפורית (91)עמ'  "בשם השמש"השיר הנועל את המדור      

חוזרת בו שתים עשרה פעמים. דומה שהדובר שעלה למרומים נוטל על עצמו את  "בשם"

התפקיד של מליץ היושר כמקובל באמונה היהודית, לפיה מליץ היושר הוא המלאך 

המבקש על הנשמות ומגן עליהן בפני בית דין של מעלה.  הדובר מונה בו רשימה של 

שתמש באמצע השיר בביטוי גורמים שהוא מדבר בשמם ולמענם, אך על אף שהוא מ

"בשם כל הקהל הקדוש הזה" )בית שלישי( הרי הרשימה שהוא פורש בשיר המתייחסת 

לגורמים שהוא אמור לדבר בשמם אינה מתארת אנשים אלא דברים שלכאורה אין קשר 

ת", "ְבֵׁשם ַהִצנָּה חֹוזֶרֶ -בהם: "ְבֵׁשם ְתִפַלת ַהכֹוְפִרים", "ְבֵׁשם ַהִהְזַדְמנּות ַהִבְלִתי  ביניהם

ם ַהַתֲחנּון", רשימה שמרכיביה מעידים על הפגיעות והחולשה האנושית. עם  ֵֹ ֶזה", "ְבש ֶבחָּ

זאת נראה שהדובר שביקש להיות "לשכת תלונות" אינו מצליח למלא את שליחותו מפני 

יתו עשויה כולה ממשפטים חסרים ותכנה אינו נמסר.  הבקשה שאינה נאמרת ישפנ

" קר שורת הסיום האומרת "וְַגם ִבְׁשִמי ִאם יְֻרֶׁשה ִלי", כמו גם השאיפה להיות "כמעטובעי

 –של הנביא  המוגבלת והבלתי שלמה "גיחזית"שבשיר הקודם מעידות על מהותו ה

מעניקים משמעות חדשה לשליחות  "דבר מה יקרה בקרוב"המשורר. שירי המדור 

שאלת הרלבנטיות של ארכיטיפ המשורר הנבואית שירית, ובכך משיבים בדרכם על 

אינו שליח האל ואינו מוכיח בשער אלא מראות גיחזי הנביא בשירה בת זמננו. הדובר ב

 אתים שהוא רואה בסבלם ומבקש להקל שליחם הצנוע והמוגבל בדבריו של האנש

 מכאובם.  
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 כקטלוג ה"אני" – "בחיפוש שנערך בחדרו" .יא

        

סים לסיטואציה הנרמזת שני שירים בלבד ושניהם מתייח מחזיקבספר המדור השישי 

הופיעו  מראות גיחזישל  שיר הפתיחהב, זכור. כ"פוש שנערך בחדרוחי"בשם המדור 

י מי חיפוש אחרושירי המדור המסיים הבנויים בתבנית  "פלילידימויים בעלי הקשר "

לשני   חוזרים אל ההקשר הפלילי של פתיחת הספר. שנעלם או מת בנסיבות חשודות

מבנה דומה, הם כתובים ברצף שירי אחד ללא חלוקה לבתים, במשפטים במדור השירים 

רוכים באורך משתנה עם גלישות מרובות בין טור לטור וחלוקה לא סדירה לטורים א

אמרת התמצית נ ,ים זה לזה  ביחס של תוספת והרחבהמתקשר 185םשיריהשני  .וקצרים

מראות המדורים הקודמים של  תשהפירוט וההרחבה בשיר השני.  חמבשיר הראשון ו

ף ראשון רבים, אבל ברים מדיבור בגוף ראשון יחיד לגוהיו כתובים בגוף ראשון במע גיחזי

 "עלילת"בר זה מתאים להגיון הפנימי של המדור השישי והאחרון כתוב בגוף שלישי. מע

רמזו בדרכים שונות על מות  " במדור הקודםיקרה בקרובדבר מה "הספר מפני ששירי 

 המשורר שאינו יכול עוד לדבר. 

 

" בחיפוש שנערך בחדרוהצביע אריאל הירשפלד על כך ששירי " השיריםברצנזיה על      

הוא  "אני"שירי, לפיו ה "אני"קטלוג ארוך של פרטים מציגים מודל חדש של  המבוססים על

ונות, תנועות ויסודות" שאינו מאורגן בסדר לוגי  אך הוא יוצר תכ"קטלוג משמע אוסף של 

בכל זאת אחדות אורגנית של נוכחות אנושית רבת רבדים. בניית הדיוקן העצמי באמצעות 

שעיקרן בשירת  "אני"ו הצגה של סתירות פנימיות בתוך ההקטלוג מאפשרת חשיפה א

הוא התנועה בין השאיפה אל הרומנטי והנשגב מכאן לבין "מוסריות דרוכה" , לדבריו, גורי

                                                           
"בחיפוש שנערך בחדרו" שני שירים, הראשון "בחיפוש שנערך'' )עמ'  מכיל המדור  מראות גיחזיבמהדורה הראשונה של  185 

מכיל המדור שני שירים, אבל השיר הראשון שבהם "אחר כך" מאחד השירים (. גם במהדורת 99( והשני "אחר כך")עמ' 95
במהדורה (, ואילו השיר השני הוא "בקשת מחילה", ש54-55את שני שירי המדור לשיר אחד שיש לו שני חלקים )עמ' 

הוא הופיע כתוספת מאוחרת מחוץ למדור, משום שהוא היחיד בשירי הספר שנכתב לאחר  מראות גיחזיהראשונה של 
 מלחמת יום הכיפורים.
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הבחירה בתבנית הקטלוג בשירי הנעילה של הספר . 186(47עמ' 7111מכאן )הירשפלד, 

מבקשים ו המשורר שנעלם, ת  נקודת התצפית של המחפשים אחרימשקפת באופן אמין א

 לשחזר את דיוקנו מתוך ה"ממצאים" שהשאיר אחריו. 

 

מתייחסים שירים האמנם , ים מונה את תחנות חייו של המשוררהקטלוג הנפרש בשיר     

את הדמיון שבין  גלהמ םבשירי אך בחינה של פרטי הקטלוג בלתי ידוע, "הואאליו כאל "

המשורר לבין תחנות חייו הממשיות של גורי. נקודת –הדמות הבדויה של גיחזי הדובר 

דה בערב מול הים, סיטואציה רומנטית מובהקת המוצא של שני השירים היא העמי

ה ֶאל  ַלְך ְלַבדֹו ַבַליְלָּ ְרחֹוב ֶׁשבֹו הָּ ִטים ַעל הָּ ה ְפרָּ שבשיר הראשון היא נרמזת בתמצית "ַכּמָּ

( ובתיאור מפורט יותר בשיר השני המתאר את "ַהַתֲערֶֹבת ַהְפִליִלית ֶׁשל 91ַהיָּם" )עמ' 

ַאְרגָּמָּ  ב וְֶׁשל הָּ אֶֹפק ַהַּמֲחִׁשיְך וְהֹוֵלְך" )עמ' ַהזָּהָּ (. העמידה בערב מול הים היא 91ן / ַעל ַקו הָּ

טואציית יסוד העוברת ביצירת גורי לארכה החל מן השירים הראשונים ועד לתיאורי יס

(. הקטלוג שבשירים נבנה 11 – 11, עמ' מאוחריםהילד העצובי ב"בוגרשוב ליד הים" )

שונים המשלבות מוחש ומופשט, אישי וכללי, פנימי באמצעות מטונימיות מתחומים 

ִרים", "ַכף יּו לֹו יְקָּ יָּד ֻמְלֶחֶמת -וחיצוני.  ביניהן: "ְתִפילֹות ִבְלִתי ְגמּורֹות", "ֵׁשמֹות ֶׁשַכנְִרֶאה הָּ

ר ְבׁשּום פָּ  ֹ ַלַסנְֵטר ְכמֹו ְבפֹוְרְטֶרט" "ֵׁשמֹות נִָּׁשים ֶׁשִאי ֶאְפׁשָּ "סּוֵגי  ו ח ֶאת ְפנֵיֶהן"נִים / ִלְׁשכ

 יְדּוִעים".  -ְכֵאב ִבְלִתי

 

השירה מוצגת בשירים על מחסומיה ואפשרויותיה. מצד אחד מתאר המשורר      

ֻריֹות  תֹות ֶׁשנִנְֲעלּו וְנְִפְתחּו" "ֶאְפׁשָּ ׁשֹות", יד שהתרוממה ושבה, ומצד שני "ְדלָּ "ְׁשִתיקֹות קָּ

ציוד של מעין ערכת יום ממזגות פרטים ממשיים ְרַקנְד."  שורות הסֶׁשל ֶמִׁשי ְבֶדֶרְך ַסּמַ 

הַבְקבּוק. טַ " :משורר ָּר ְכִתיבָּ ִרים. נְי ת ַרִבים ִמַדי ֶׁשל ֵׁשמֹו"סמלי של  מטעןעם  "ַבק. ְספָּ

קֹות ְׁשכּוחֹותו" "ֲהרּוִגים ה "ְצעָּ ׁשֹות ְסִליחָּ ִבים, ַבּקָּ וְעֹוד". .  עד לשורת הסיום המתארת "ִמְכתָּ

המבקשים ללמוד על המשורר עיקר שלא נאמר. צביע על מהסיום הפתוח במילה "ועוד" 

                                                           
בפרשנותו לשירת עמיחי הצביע בועז ערפלי על המבנה הקטלוגי השכיח בשירת עמיחי כעל מבנה מודרניסטי אופייני שיש 186 

ויש לחשוף את העיקרון יאור מונחים זה לצד זה ללא סדר, קומפוזיציה' שכן פרטי הת –בו קומפוזיציה שהיא למעשה 'דה 
 (731 - 737עמ'  7111)ערפלי, המארגן במבנה העומק של השיר. 
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ים.  לא יכולים לדעת עליו רק עד גבול מסועלמותו מתוך החפצים שנמצאו אחריו יועל ה

מדבריו של מאלרו  מוטואת ההחקירה / סיפור רעואל בכדי הקדים גורי לספרו 

 .187"הביוגרפיה האמיתית שלנו עשויה מן הדברים שאנו מבקשים להסתירם"

 

 

 

           

       סיכום

      

מראות לספר המשוגע נקודת המוצא של הדיון הייתה הצבעה על הקשר שבין ה     

שורשי קורות משפחתו, ילדותו,  " בהתייחסותן לאופק היחידהנעות בין ", יצירות גיחזי

. םהגיוס למאבק הלאומי ומחירשל השליחות ו  "ק הרביםאופ" לבין ,הפחד המלווה אתו

פואטיות ומחברות בדרכים שנות בין האירועים לבין הדרך בה  –שתי היצירות הן ארס 

והם מעלים רוזה מוצגים הדברים בפספר המשוגע בבין המשורר את ייעודו ושליחותו. מ

הוא  מראות גיחזי , בשילוב של ריאליזם ופנטסיהו של המספר ושל בני דורו יאת קורות

נבנה  , הואגאולתו -פואמה שהציר הסיפורי שלה המתאר את הליכת המשורר אל מותו

דרכים מגוונות של הקבלה בין פתיחות לסיומים, ניגודים וקשרים בין שירים יצירה בב

טקסטואליים. מעקב אחרי יחסי -אינטראסטואליים וטק-רטסמוכים ורחוקים וקשרים אינ

השליחות  רעיוןמבנה ומשמעות ביצירה חושף את התכנים החדשים שהיא יוצקת ל

 שירית.  -הנבואית 

 

שני הספרים מתארים הוויה מורכבת של עולם החצוי בין החיים והמתים ומתכתבים      

בעיקר אלה הקשורים  ,עם סיפורי הניסים שבמקרא הקשורים להחייאה או תחיית המתים

                                                           
ככוונתו המקורית של גורי בעת כתיבת הספר,  "בחיפוש שנערך בחדרו"סתיים בשירי מ במחקרימראות גיחזי הדיון ב   187 

-חודשים אחדים לפני מלחמת יום הכיפורים. לאחר המלחמה הוסיף גורי את השיר "אנא סלחו 7113וכפי שהוגש לדפוס ביולי 
הוא נקרא "בקשת  השיריםבמהדורת  714כאמור בהערה  כשיר סיום העומד בפני עצמו.( 91, עמ' מראות גיחזינא גם לי" )

 .741 – 731 עמ'  1173 עוד!מחילה". ניתוח מפורט של השיר בספרו של דן מירון 
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הוא תיאור ילדותם של גורי  הספר המשוגעעיקרו של בדמויותיהם של אליהו ואלישע. 

בתל אביב הקטנה ובהמשך גיוסם לפלמ"ח ולמאבק הלאומי. ומשום כך יש מקום להציג 

את השאלה על הקשר של סיפורה של יסמין הקטנה ליצירה, שהוא בבחינת עלילה צדדית 

החייאת המתים שבספר )המופיעים לקראת  יסיפורלדעתי, המרכזי. ולא קשורה לנושא 

וות שלא נמנע והוא מותו של חמדור, סיום היצירה(, לא באו אלא כדי לספר על המ

    .מראות גיחזישרמזים לדמותו ולמותו מופיעים גם ב

  

מים כנקודת שבר, מפני שדור כאמור, גורי רואה את הזמן שלאחר מלחמת ששת הי      

לוחמים בה הטיל ספק בצורך להתגייס למאבק הלאומי ובנכונות לקרבן. עמדה זו הביאה ה

לבחון מחדש את נושא השליחות הלאומית ואת שליחותו של המשורר באמצעות אותו 

דמותו הכושלת של גיחזי, שאיננו כאליהו, ובכך לצקת תוכן חדש בשליחות הלאומית 

אליהו ה של הקנאות לרעיון אותה מייצגים יראת מחמציג בשתי היצירות שירית. גורי 

ספר ו"הזקן", בני דמותם של בני מהרשק ויצחק שדה, בדני שרמק ומראות גיחזי ב

  אם כי אינו מטיל ספק בהכרחיותו של המאבק. השאיפה להחיות את המתים  המשוגע

בתחייתו של המת בזיכרונו ובשירתו של  מראות גיחזיב תמומר כאלישע או יסמין

. הארכיטיפ של הנביא המשורר שהוא שליח האל המוכיח את עמו מומר במראות המשורר

בחמלה האנושית בתיאור הנביא כ"יד הנחה על הכאבים", ייעודו של הנביא הוא גיחזי 

 לסבלו של הזולת.ובקשב 
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 :שביעי פרק

 "יריד המזרח"על  -"כי מה שהייתי הייתי. ואלה פני הדברים"  

 

 מבוא 

 

שהתפרסם לראשונה  תצפית מאוחרתנועל את הספר  מחזור השירים "יריד המזרח"    

שירי . 7111 - 7115ם (, וכולל שירים שנכתבו בין השני7111) השיריםבכרך ב' של 

של האסופה. השיר האחרון  נכתבו אפוא במקביל למלאכת הכינוס מאוחרת תצפית

כולה פותח  השירים( שהוא גם השיר הנועל את אסופת 49)שיר  במחזור "הנה אני נפרד"

ַדי".  בשיר משלח הדובר את שיריו  ֵאֶלה, ֶׁשיְַמִׁשיכּו ִבְלעָּ ד ֵמַהַדִפים הָּ בשורה "ִהנֵה ֲאנִי נְִפרָּ

ם / ְכמֹו ֶלֶחם ׁשֶ  .   188(351 – 341ַעל ְפנֵי ַהַּמיִם" )עמ'  ִשְלחּוהּוהאסופים כדי ש"יְַמִׁשיכּו ְלַבדָּ

בפרט.  בכלל ואת "יריד המזרח" השיריםהביקורת קיבלה בברכה ובהערכה את אסופת 

ברצנזיה שכתב לרגל הופעת השירים הגדיר רפי וייכרט את גורי כ"אוצר המוזיאון", 

ם שהעמיד ביצירתו "קטלוג זיכרון ענקי" שמטרתו "לשמר את הדמויות, האירועים הנופי

וייכרט מייחס את רוח היצירה (. 11.4.11, וייכרטוהלשון"  מן העבר הרחוק והקרוב )

בות רצח רבין, והוא רואה במחזור השירים מאבק לשימור לזעזוע שפקד את גורי בעק

כאפוס שעיקרו " יריד המזרח"הזיכרון הלאומי תרבותי. ברוח דומה,  מגדיר דן מירון את 

הזיכרון והבניית אופני הזיכרון.  לדבריו,  גורי יצר ביצירה באמצעות "קול הדובר שלו, 

ההודאה בכיעור משהו מעין "גיבור היופי והאסוציאציות שלו, הבקיאות והכנות, גילוי 

משתקפת , פיצ'ורין של ימי המפעל הציוני."  מירון רואה בדמות הקולקטיבית הדורנו"

דע שגורי מגיש לציבור, המלמד אותנו מאין באנו כדי שנ מעין שירות  מתוך "יריד המזרח"

המהלך שלושה מהלכים משולבים זה בזה:   לאן אנו הולכים. הוא מזהה ב"יריד המזרח"

ערבי, המהלך האוטוביוגראפי -ההיסטורי של תולדות יישוב ארץ ישראל והסכסוך היהודי

                                                           
(. השיר מתאר חגיגה שנגמרה, 71' מ, ע7114) הבא אחרישיר בשם 'תצפית מאוחרת' הופיע בספרו הקודם של גורי  188  

מרה והמדברים ה"צרודים מצעקה" חייבים "להמשיך עם השותקים"  לבין  התשוקה גבין ההבנה שהחגיגה נא נע והו
 להמשיך "המשכנו כמו יותר מדי / כאילו עוד נוכל לשוב, לתקן."
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המהלכים השונים ואלי של התפתחות השירה העברית. של חיי המשורר והמהלך הטכסט

אינם מתפתחים באופן כרונולוגי  ואינם קשורים בקשר סיבתי אלא מצטלבים זה בזה 

 .(715 – 713עמ'  1173, ירוןמ) זה מזה במהלך היצירה ונפרדים

   

הצביע אריאל הירשפלד על כך שבחשבון  השיריםבמאמר שנכתב לרגל הופעת      

.  "אני"הוא מטפורה ל ביצירה לעצמו ולתרבות הישראלית ה"יריד"המקיף שעורך גורי 

בהם נתפס האדם  שושנת רוחותלדעתו, גורי ממשיך בכך מגמה שראשיתה כבר בשירי 

ות ויסודות". הירשפלד רואה בשיר "בחיפוש שנערך כ"אוסף של תכונות, תנוע אניה

מפני  השירי של נוסח זה של בניית האני שיר מופתמראות גיחזי החותם את  בחדרו"

אים המעידים על אישיותו של דיוקן עצמי המבוסס על קטלוג ארוך של ממצ מציג שהוא

פלד את שיאו של המהלך הבונה הירש רואה .  בשירי "יריד המזרח"189המשורר -דובר ה

עם זאת, מבחין רי המחזור הוא מעין דוכן בתוכו. כיריד, כאשר כל אחד משי את ה"אני"

הירשפלד בכך שלמרות הקטלוג מרובה הפרטים שפורש גורי ביצירה אין זה נכון לראות 

ים ביצירה "שרשרת אינסופית, חסרת מרכז ותבנית" אלא טוען שגורי מצא  ביצירה דרכ

מורכבות לאינטגרציה של הריבוי הזה, והוא טווה ביצירה מקלעת בלתי נראית של 

במחקרי אני מבקשת להפנות את תשומת הלב בעיקר  ב"יריד המזרח"עלילות.  בדיון 

 לדרכים השונות ההופכות את הריבוי המוזיאלי ואת כל נכסי הארכיון ליצירה שלמה אחת.

 

רניסטית המשלבת בתוכה את היצירה כפואמה מודקוראת  "יריד המזרחי ל"פרשנות      

מנטית ז'אנר יש חוקרים הרואים בפואמה הרו .אוטוביוגרפיתהיבטים של פואמה רומנטית 

ראשית, מפני שהאידיאל ההרואי המאפיין את האפוס הקלאסי  מחליף לאפוס הקלאסי,

פרדה בין כבר שקע, ושנית מפני שהאפוס הקלאסי והניאו קלאסי מבוססים על הה

הוא  "מקרה גורי"עם זאת,  .(74עמ'  7115, אל-)בר ר האפוסגיבוהמשורר המתאר לבין 

נעוריו  לאומי עם הסיפור האישי של המשורר.יחיד במינו במובן זה שמתלכד בו הסיפור ה

ועלומיו של גורי עברו בתקופה ייחודית בהיסטוריה הלאומית ובני דורו נשאו בעול המאבק 

                                                           
  .ראה הדיון במדור "בחיפוש שנערך בחדרו" בפרק השישי במחקר  189 
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הוא יצירה שמשוררה הוא גם א מטבעו מאבק הרואי. "יריד המזרח" התקומה שהו על

יצירה גם המרכיב ההרואי במתקיים בן זה הוא קרוב לפואמה הרומנטית, אך גיבורה ובמו

המחזור מספר את סיפור התקומה מנקודת יחד עם זאת,  המאפיין את האפוס הקלאסי.

נכתב בתקופה ספרותית  תצפית מאוחרת המודעת לפער שבין החזון למימושו, והוא

שאינה מאפשרת פאתוס גלוי והתרפקות נוסטלגית ותמימה על העבר. כפי שיראה המשכו 

אפוס ואנטי אפוס בעת ובעונה אחת,  להעמיד תיצירה דרכים שונומשלב בשל הדיון גורי 

גשמת החזון הציוני וגם מעמידו למשפט השפעל לאת סיפורו ההרואי של הדור  הוא מעלה

הבוחן של ההווה. המסגרת הפתוחה שמציעה הפואמה המודרניסטית, מבט מן ה

 מתשאינה כרונולוגית ולינארית, הול מגוון עקרונות ארגון וצירוף דברים בדרך תהמאפשר

 אותו בעת ובעונה אחת.  שפוטאת השאיפה להעמיד אפוס ול

 

 משמעות שם היצירה - "יריד המזרח" .א

בינלאומי שהתקיים בתל אביב המנדטורית בשנות יריד מסחר  –יריד המזרח       

רי.  העשרים והשלושים )וגם שם המתחם בו נערך היריד(, היה חלק מעולם הילדות של גו

 190שהתבסס ברובו על שירי המחזור "יריד המזרחית המופע "יבדברים שכתב בתוכנ

ין מאורעות בתקופה שב  7139 – 7131מזכיר  גורי את הירידים שהתקיימו בין השנים 

גורי מתאר תקופה זו כ"פסק זמן" שהיו בה "ימים של פריחה . 7139ומאורעות  7111

ותקווה,  גבולות פתוחים יהודים וערבים יחדיו ותיירים רבים שסובבו בין תועפות הסחורות 

והמוצגים".  בהמשך דבריו בתכנייה מעניק גורי משמעות נוספת לבחירה בשם יריד:  

מחבר  ושג "יריד המזרח"קנתי. הנה אני כבר שב מן היריד", כלומר  המ"נער הייתי וגם ז

עבור גורי זיכרונות וגעגועים אל גן העדן האבוד של הילדות מכאן עם נקודת התצפית  

 מכאןיריד" מכאן.  בראיון שכבר נזכר בהמאוחרת, המעריכה והבוחנת של "השב מן ה

נפש הפורשת את המרכיבים השונים  הוא יצירה של חשבון אמר גורי כי "יריד המזרח"

                                                           
ביוזמתו ובהפקתו של אורי לשמן. לשמן שהלחין את השירים   "המזרחיריד "תיאטרלי מוזיקלי שנכתב  בעקבות  אירוע190  

 – 11)עמ'  הספר המשוגעמן  "אל תלך ליפו"רת גורי ובמרכזם  קטעים מן הפרק במופע, שילב בו גם קטעים אחרים מיצי
השפע  קסמות מןי(, קטעים של פרוזה פיוטית המתארים את יפו ה"תמול שלשומית" של ילדותו, ומשלבים את הה711

 והחושניות של העיר הערבית עם הפחד מפני תושביו של המקום..
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והסותרים לפרקים של זהותו. "טבעו של היריד שהוא כורך יחד דברים שונים זה מזה ואף 

(  111 עמ' 1111 ,כספירחוקים זה מזה ובכל זאת הם קשורים להוויה משותפת". )

בדברים אלה מצביע גורי על שם המחזור כעיקרון מארגן  ביצירה המבוססת מטבעה על 

בוי וגיוון.  חשבון הזהות המוצג ביריד כולל חוויות פרטיות וכלליות,  זיכרונות ומחשבות, רי

ציטטות ואלוזיות ממקורות שונים מן המקרא והתפילה ועד שים ומקומות ושפע שמות אנ

לשירים והפזמונים מן הספרות העברית החדשה ומספרות העולם. הבחירה ביריד 

כופים מדיבור בגוף ראשון לדיבור בגוף שני ושלישי כעיקרון מארגן מאפשרת מעברים ת

 יחיד ורבים, ותנועה רב כיוונית בזמן ובמרחב בין מרכיביה השונים של היצירה.

 

 עקרונות האירגון ב"יריד המזרח"  .ב

ות או חלוקה לפרקים. שירים מסומנים בספרות, ללא כותר 49מחזיק  "יריד המזרח"     

עיקרון מארגן מאפשר כינוס יחד של מרכיבים שונים מצביע על  "יריד" כאמור, המונח

סיבתי, אלא מבוססת על מגוון של דרכי  -בדרך שאינה מבוססת על רצף כרונולוגי

ההתקשרות. כדי להבין את העקרונות המלכדים את כולם למערכת שירית אחת יש לעקוב 

ות החוזרים בו ואחר אחר יחסי ההקבלה, הניגוד או השלמה שבין השירים, אחר היסוד

הקשרים שבין שירי הפתיחה לשירי הסיום של המחזור.  אפשר להבחין במחזור בין 

קבוצת שירים שיש ביניהם "קשר מרחבי" כלומר, הם מעין פרק בתוך המחזור שמתפתח 

בו נושא משותף, לבין שירים שהקשר ביניהם אנכי, משמע שירים שיש להם נושא  או 

ם אינם סמוכים זה לזה אלא מופיעים במקומות שונים לאורך מוטיבים משותפים אך ה

היצירה. שיר יכול להיות שייך באופן מרחבי לקבוצת שירים מהיבט אחד ומהיבט שני 

להשתייך באופן אנכי לקבוצת שירים אחרת. הדיון המוצע בזה  ילך, במידת האפשר,  

צירה זה לצד זה, אך יפנה בסדר מרחבי ויעקוב אחר האופן בו מועלים הנושאים השונים בי

 מידי פעם לקריאה אנכית המחברת בין החטיבות השונות. 

       

עומדות חטיבות שירים שהמכנה המשותף שלהן מבוסס על  בפתח היצירה ובסיומה      

 4- 7החטיבה הראשונה היא של שירים פרנטים שמחוץ לעולמו הפנימי של המשורר. ר
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המשורר, והיא מעין תקציר של  –מן הולדתו של הדובר המעלה אישים ואירועים שקדמו לז

ובמרכזה   71 - 5החטיבה השנייה היא של שירים האתוס הציוני לאורו גדל והתחנך. 

חוויות מימי הפלמ"ח והמאבק לעצמאות, שאפשר לקרוא לה החטיבה הדורית או החטיבה 

שירים בלבד, אך  )אמנם מדובר בשני 41- 47ההרואית. שתי קבוצות נוספות הן שירים  

יפו של שנות העשרים -ארוך במיוחד וכולל פרטים רבים( המתארים את תל אביב 41שיר 

ההליכה לקראת הסיום מתחילה  .שהם שירי סוף ופרידה 49 - 43והשלושים, ושירים 

בשלב מוקדם יותר ביצירה וסימניה ניכרים בשירים רבים, אך ארבעת השירים האחרונים 

בין שירי הפתיחה לשירי הסיום מתקיימים קשרים  ילה מובהקים. במחזור הם שירי נע

ר" )שיר  בָּ יִיִתי יֶֶלד פֹוִליִטי / קראתי ְב"דָּ ( אל 4שונים של ניגוד והקבלה: ילדות מול זקנה "הָּ

ַדי" )שיר  יְַמִשיכּו ִבְלעָּ ֶֹ ֵאֶלה, ש ד ֵמַהַדִפים הָּ (. קישור אחר הוא מעגל 49מול "ִהנֵה ֲאנִי נְִפרָּ

( של הקיץ, ובסיום נאמר כי 7נות השנה, הפתיחה היא ב"סוכות אבטיחים גדולים" )שיר עו

צָּב". )שיר  ה ַקיִץ / וְֲאַפְרַפר וְרּוַח יָּם ּוֶפַרח ֶהחָּ ִציר וְכָּלָּ ַבר קָּ ( היצירה מתקדמת  43"עָּ

 החרולים"מלכות דבר לים, שירי הפתיחה מתארים את "ממזרח למערב ומן המ

סעות הפלמ"ח למדבר ואילו שירי הסיום של המחזור מתרחשים אל הארצישראלית ואת מ

כרונולוגית  להתקדמות היצירה,  -מול הים. ניגודים אלה יוצרים מסגרת ביוגרפית

המופרעת לעתים בהליכה מן ההווה אל העבר ובמעברים אסוציאטיביים או אנלוגיים משיר 

 לשיר ומנושא לנושא. 

 

   (9 – 0אפוס )שירים אפוס ואנטי  –האתוס הציוני  .ב

היא תיאור חושני ומוחשי של המקום הארצישראלי   נקודת המוצא של "יריד המזרח"     

 העתיק חדש על פניו האהובים והמייסרים: 

ִתי ַקיִץ.      רּופָּ ְֹ  ש
ִתי. נָּאוִָּתי ַבֶשֶמׁש.       ְׁשחֹרָּ
 ַמְלכּות ֲחרּוִלים.      
  

ה וְזֵית      עֹורָּ ְֹ ה, ש  ֶׁשֶמן, ִחּטָּ
 ְדַבש כֵָּבד וְנִגָּר.     
ִאים ִבְׁשנַיִם,      ָֹּ  ֶאְׁשכֹולֹות נִש
 ֻסכֹות ֲאַבִּטיִחים ְגדֹוִלים.     
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האישה, שהקשר עמה  –: "שרופתי קיץ"  הפותחת את השיר מופנית אל הארץ הקריאה     

/שחורתי /נאותי" מועצם בהכברת כינויי השייכות במילות הפתיחה של השיר: "שרופתי 

א'  השירים שיררת ששזפתני השמש" )שיר השירים "אל תראוני שאני שחרחובאלוזיה ל

צם פ' ו'(. השיר הראשון מציג בשני בתים קצרים ובמשפטים תמציתיים הבנויים משמות ע

הוא בבינוני סביל(  שלל ניגודים המשקפים את  ללא פעלים )הפועל היחיד בשיר "נישאים"

ץ היא גם ארץ קיץ נאוה בשמש וגם "מלכות חרולים", ם הארצישראלי. הארהוויית המקו

הברנרית. אל מול תיאורי הלהט והיובש שבבית  צירוף שמהדהדת בו "הווית הקוצים"

ות ופריון: "חטה שעורה זית שמן, יהראשון מציג הבית השני את הארץ כמקום שכולו חושנ

עליה מרמזים האשכולות ארץ התנ"ך,  אים בשנים". הארץ היאדבש ניגר, אשכולות ניש

כג'( )במדבר יג' פ'  הנישאים המזכירים את פרשת המרגלים שנשלחו לתור את הארץ

ם ארץ אוכלת יושביה. שורת הסיום ארץ זבת חלב ודבש וגובשובם התייחסו לכפל פניה: 

עוברת מן ההוויה המקראית אל המציאות הישראלית  "סוכות אבטיחים גדולים"

הזיקה למקום כנקודת מוצא לחשבון הזהות מופיעה גם ביצירות אחרות של  המתחדשת.

רץ.  ברוח זו פותח גורי את גורי, והיא נחשבת, כידוע, למאפיין מרכזי של בני דור בא

: "המקום. נתחיל במקום, בארץ ישראל.  ...המקום המסה "תמונה קבוצתית עם בני דורי"

ישי המובהק, האוטוביוגרפי, וגם המקום כחוויית יסוד בראשיתית. המקום בממד הא

 .(775' מ, כרך א' עהשירים)ד בכלל שאתה שייך לו. ארץ ישראל הקשור ללא הפר

 

שהיא חלק  ( מעלה "דמות מיתולוגית"4 - 1משלושת השירים הבאים )כל אחד      

( כולם 3מסיפורי ראשית ההתיישבות בארץ: אלכסנדר זייד, טרומפלדור וברנר )שיר 

קרבנות הסכסוך הישראלי ערבי. סדר העלאת הדמויות בשיר אינו כרונולוגי, פעלו ומותו 

של זייד מאוחרים משל טרומפלדור וברנר, ואינו חד צדדי מפני שמועלה ביצירה גם מותו 

. גורי מציג מראשית יריד"כקרבן הסכסוך וכחלק מן ה" 191קסאםדין אל  -שיח עז א

                                                           
פני הבריטים "הוא יצא ובידו האחת מדין היה כוהן דת שהסתתר במערה —רי כי שיח עז אמספר גו מכאןבראיון ב191 

זרחים, לקונן על קוראן ובידו השנייה אקדח, וירה כמה יריות ואז הם הרגו אותו".  ואומר: לזה אני קורא לחיות במלחמת א
דין. גורי גם מפנה את תשומת הלב לכך שהשייך נקבר במקום בו קבור חיים בן דור  -גטו ורשה ולכתוב על שיח עז א

 (.  111' מ, ע1111)מכאן 
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הדברים את המפעל הציוני על כל מורכבותו וסתירותיו, כשהוא מצטט בשיר את בן גוריון 

 (4שאמר "עכשו גם לערבים יש תל חי משלהם". )שיר 

  

כתובים בגוף שלישי אך בשיר הרביעי מתוודע  שירי הפתיחה של "יריד המזרח"      

ובר לקוראיו: "הייתי ילד פוליטי / קראתי בדבר".  עולם הילדות אינו מוצג בשיר בנוסח הד

הרומנטי של הפואמה האוטוביוגרפית,  אין כאן תיאור של חוויה אישית קונקרטית של 

הילד כמי שזהותו מעוצבת  הטבע, אלא תיאור ה"אני" –תו אל העולם הילד המשורר בזיק

ם הפוליטיים אותם הוא רואה כחלק מן הביוגרפיה שלו. גורי ע"י האתוס הלאומי והאירועי

מציג בעת ובעונה אחת את המעשה ההרואי כפי שנראה בעיני הילד שגדל והתחנך 

מהלך בשנות העשרים והשלושים בארץ ישראל ואת מחירו כפי שהתגלה לדובר המבוגר ב

דרך הסמלים  אינם מתוארים בשירים באופן ישיר אלאחייו. האירועים ההיסטוריים 

והמיתוסים המייצגים אותם.  אלכסנדר זייד מועלה בשיר באמצעות האנדרטה שהוקמה 

לזכרו והשיר שאלכסנדר פן כתב עליו.  בדומה לכך, טרומפלדור  מוצג באמצעות הציטוט 

המיוחס לו "אין דבר, כדאי למות בעד ארץ ישראל".  גורי אינו משתמש בנוסח השגור 

"טוב למות בעד ארצנו", אך דווקא  ההימנעות מן הנוסח השגור  לדבריו של טרומפלדור

מזכירה את הפולמוס בשאלה האם אמנם אלה הדברים שאמר טרומפלדור, שמשמעותו 

 הטלת ספק במיתוס. 

  

הנמכת הממד ההרואי של האירועים המתוארים נעשית גם באמצעות השימוש בלשון      

כגון בשיר השלישי המתאר את ההקרבה  העירוב המשלבת מנעד לשוני גבוה ונמוך,

, 3הנמשכת בסלנג פלמ"חי: "פה המות אינו מגלה סימני עיפות / עסוק עד הגג". )שיר 

(, ששמה לקוח משירו של פן על 5.1.14, דברבית שלישי(.  ברשימה "ארשתיך לי בדם" )

י העם ,  הצביע גורי על חשיבותם של שיר1אלכסנדר זייד שגורי מצטט משורותיו בשיר 

והפזמונים העבריים, שבטאו את החרדה והתקווה והגדירו זהות והזדהות, כמקור להבנת 
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. גורי ממיין ברשימה את שירת העם הארצישראלית ע"פ 192התקופה והאתוס הלאומי

נושאיה, ומגדיר בה קבוצה של שירים להם הוא קורא:  "שירי ארשתיך לי בדם" עליהם 

הזדהות גמורה עם אהבת הארץ, עם "צדקת הדרך" הוא אומר: "יש בהם איזה תום של 

דברים אלה  . והם המעניקים גם את צידוק הדין על נופליה של המלחמה הממושכת"

יכולים להסביר את הבית השלישי של השיר השלישי "אבוד. כבר ילדים שרים שירי מולדת 

/ אבוד. כבר ילדים הולכים בעקבותיו".  הילדים ההולכים בעקבות דבריו של ברנר 

המצוטטים בבית השני של השיר: "אשרי מי שמת כשתל חי למראשותיו" הם בני דורו של 

 ילידי הארץ שחונכו מילדותם באמצעות שירי המולדת לקרבן. גורי, הדור הראשון של

 

מאגדת בתוכה שלוש התחלות:  "יריד המזרח"חת את לסיכום,  חטיבת השירים הפות     

ראשית ההתיישבות הציונית והשיבה לארץ התנ"ך, ראשית סכסוך הדמים בין תושביה 

ושת הנושאים מעוצבים המשורר. של –היהודים והערביים של הארץ וילדותו של הדובר 

אך הם  ,בשירים בריבוי פרטים מטונימיים של אנשים, אירועים ודברים שנאמרו או נכתבו

אינם מוצגים באופן ארכיאולוגי אלא באופן היסטורי )כהבחנתו הידועה של אחד העם(, 

 המשורר ובני דורו.  -ע"פ האופן בו עיצבו את הזיכרון והתודעה של הדובר

 

 ( 00 - 5 )שירים – החוויה  הדורית .ג

מתייחסת לתקופת המאבק לעצמאות שהיא החוויה הדורית  77 – 5חטיבת השירים      

, שניהם שירי קטלוג משלימים מנוגדים שיש 77-ו  5שירים ה מעצבת הזהות של גורי. 

ֵלא ֵמִתים"   5להם תבנית זהה, תוחמים את גבולות החטיבה. שיר  פותח  בשורה  "ֲאנִי מָּ

ִצים ֲעזּוִבים". שני השירים מאורגנים  77ושיר  ִרים ֲעזּוִבים, ֲחפָּ ֵלא ְכפָּ פותח במלים: "ֲאנִי מָּ

ֵלא" חוזר בפתחי השורות ארבע פע מים בכל שיר. בתבנית אנפורית, כשהצירוף  "ֲאנִי מָּ

פועל בבינוני מופיעה בשורות אחרות של השירים: "אני  וריאציה על התבנית "אני" ואחריה

                                                           
הרצאות ומסות בהן דן גורי בשירי העם והפזמונים שנכתבו  מראשית   ,הרשימה היא חלק מקבוצה גדולה של רשימות192  

וב ועד ימינו אלה, ועומד על תפקידם  כמבטאי הזהות הלאומית ומעצביה וכמקור לחיוני להבנת רוח תקופת הייש
 התקופה.
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שלוש פעמים בשורות הסיום של שיר  ה, ו"אני פוגש" המופיע5יושב" בשיר  עומד" ו"אני

הפותח  5. שיר מלאים את ה"אני". בצד הדמיון בתבנית יש ניגוד בתכני הדברים המ77

ֵלא ֵמִתים", מציג קטלוג של שמות עצם מופשטים  ביניהם השבעות, נדרים,  בשורה "ֲאנִי מָּ

יש את חוויית הנשאר בחיים החי בצל הזיכרון דעות קדומות, ברירות וגיבורים הממח

 המתמיד והמכאיב של רעיו המתים. 

  

מציג קטלוג ארוך ומפורט של חפצים ביניהם נעליים פעורות, קרעי שמיכות,  77שיר      

עד לאצעדה "ַהְמַבֶּקֶׁשת ַעד ַהיֹום ֶאת ומחרשות עץ, אכפי שקים וחרג'ים, הינומות, רעלות 

ה" בשור ה האחרונה.  בסופי הטורים מופיעים פעלים המתארים כולם מקום שנעזב ַקְרֻסלָּ

בבהילות: חפצים עזובים, צרורות מנוקבים, פתות שיבשו, שבילים  ששממו. השיר מתאר 

, שהיה חלק מעולם ילדותו ונעוריו של המשורר ,לפרטיו את העולם הערבי הארצישראלי

 רי לשירו "אני מלא כפרים עזובים"התייחס גו מכאןוחרב במלחמת השחרור. בראיון ב

ף חמלה" על העולם שחרב.  ואמר שהשיר אינו מבטא אשמה אלא "עצב וזיכרון וא

הוא יצירה של חשבון נפש, לדבריו  חשבון זהות שיש בו מרכיבים   המזרח" ירידהמחזור "

. התבנית 193סותרים טוב מהתעלמות מן הסתירות מתוך רצון להגיע לשלמות הנפש

השירים המבכים את האבדן שגרמו זה לזה שני הצדדים בסכסוך הישראלי הזהה של 

ערבי משקפת את הסתירה הפנימית בחשבון הזהות של הדובר. עמדה מורכבת זו מוצאת 

ר ַהּמֹוִליכֹות ֶאל ְשדֹות  77את ביטויה בשורה התשיעית של שיר  פָּ שהיא לב השיר: "ַדְרֵכי עָּ

 ַהֵהֶפְך ַהגָּמּור". 

ם בשירתו המאוחרת של גורי. בשיר מופיע בהקשרים אחרי "ההפך הגמור"הצירוף   

ה מול "אימת ( מעלה גורי זיכרון ילדות של עמיד71 עמ' מחברות אלול) "1 מטפיזיקה"

                                                           
איון מסביר גורי כי ראיה כפולה זו היא דוגמה למה שהוא מכנה "לחיות במלחמת אזרחים" וכי אפשר גם יבהמשך הר193 

ם, למשל. ואומר: "אני מכריז כאן הכרזה בפני כל להיות "פטריוט ישראלי" וגם לריב את ריבם של האסירים המנהליי
סטודנט: מוטב שתחיה במערכת סתירות קשה ככל האפשר. לעולם אל תחסר מרכיבי זהות,  ... אל תסרס אותם כדי 

(  במלים אחרות:  התייחסותו של גורי לכאביו של הצד השני )שביטויים לה 111' מלהגיע לשלמות נפשית כלשהי )ע
( אין פירושה שעמדתו של גורי בשאלת 711 - 749, 1119, ראה רוגני – עלות שחר ובשירי חותם עדנמצאים כבר ב

וכי הוא מעמיד ביצירותיו המאוחרות נרטיב מול נרטיב. גורי מצטט לא פעם  ,ציונית –הסכסוך הישראלי ערבי היא פוסט 
גורי מאמין בצדקתה של הציונות אך  את המשל של פריקלס האומר שכדי לירות את החץ חייב הקשת לעצום עין אחת.

ם הגנה על בה –לחובה לנהוג יחס הומני באויב  דרש בכתיבתו ובמעשיו יאינו מכחיש את כאבו של האחר, ומרבה לה
 מחאה נגד מעצרים מנהליים ו תושבי הכפרים הערביים
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, ואת הרגע בו מגלה הילד המשורר שהרחיק "ַעד ההוויה" אותה תיאר ב"שיר על הפחד"

ר" כי "ֵאין  ֶאְפׁשָּ ִרים ֶׁשנְִכְפלּו /ְקֵצה ְגבּול הָּ ֶאְפׁשָּ א בֹו מּול ַהֵהֶפְך  ְגבּולֹות לָּ פָּ וְַרק ַהֵלב קָּ

ם, שני בו מופיע הצירוף הוא במחזור "מקומיות נמשכת"ַהגָּמּור". ההקשר ה יְך ׁשָּ ִֹ :  "נְַמׁש

ר, ֶאל ֶאְתמֹוֵלנּו, /ִלְמצֹא ַבבֶֹקר ֶאת ַהֵהֶפְך ַהגָּמּו שבו  (,47' מ, עהבא אחרי)ר" עֹנֶׁש נְֶהדָּ

השאיפה הבלתי אפשרית לחזור או להחזיר את העבר נענשת  ב"עונש הנהדר" של 

(.  717עמ'  1173ההתפכחות  אל נוכח "ההפך הגמור" של המציאות בהווה. )ראה מירון, 

העמידה המבועתת מול  "ההפך הגמור" מופיעה בשלושת השירים בהקשרים שונים, אך 

של היוודעות של מי שבוחן את האמונות שליוו אותו היא משקפת  בכולם חוויה עזה 

שנבחר מבין  , ומגלה את הטעויות ב"אפשר"במהלך חייו ואת הבחירות שבחר

האחרים. השירים משקפים את האכזבה הכרוכה בפער שבין החזון למימושו " אפשרים"ה

מור" הם ואת ההבנה בהכרח של חיים במערכת סתירות שבה שני מרכיבי "ההפך הג

 שהוא "מלחמת אזרחים".   ים של סיפור אחד של ה"אני"חלק

 

(  מוקדשים לתיאור המאבק 1– 9ארבעה מחמשת השירים שבתוך המסגרת )      

הפותח במלים "אתה זוכר, הלכנו" מזמין  9לעצמאות מזווית הראיה של בן הדור. שיר 

מהלך של היזכרות  שראשיתו במסעות הפלמ"ח בהם התחילה דרכם המשותפת של בני 

ה וְיַַחד", וסיומו בלוויות הנופלים ותיאור מותו הדור שהלכו ב"גּוף ִראׁשֹון ַרִבים. /ְצחּונֵי זֵעָּ 

(, "אתה בא 9כתובים בגוף שני יחיד: "אתה זוכר" )שיר  1 – 9(. שירים 1של חמדור )שיר 

(.  לדיבור בגוף שני יש תפקיד כפול, של פנייה אל 1( "ועיניך רואות" )שיר 1אל" )שיר 

לפתח שיח פנימי באופן שיוצר דרך של , ו194נמען שהוא חלק מאותו "יחד" של התקופה

בעת שחווה את החוויות  הפרדה בין הדובר המבוגר שבהווה לאיש הצעיר שהיה

הם  השיר השביעי "אתה בא אל מקום" והשיר השמיני "ועיניך הרואות"  המתוארות.

בא אל מקום"  אתה. השיר "ספר המשוגעעיבודים מאוחרים של שירים שהופיעו תחילה ב

(, שתיאר את ההפגנה הגדולה 111)עמ'  ות והמכות אחר הצהריים"נכלל  בפרק "הצעק

                                                           
  , וכן גםים"תִ ת מֵ עַ ים זֵ תִ ֹוׁש נּוים / ָאתִ מֵ  מֹוכְ  יםכִ לְ הֹו נּוכמו בתיאור "הלכנו כמו מתים" שהן ציטוט מפזמון מהווי הפלמ"ח "ָא194

זכורי המקומות 'עין פשחה', 'מצדה' ה'ג'יפטליק' 'מעלה העקרבים' המוכרים ממסעות הפלמ"ח, )ראה משפחת הפלמ"ח א
 (.57 – 51' מ, ע 7111
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, שבה מה שהתחיל כהפגנה של 7149 -שנערכה בחיפה ב נגד גירוש ספינות המעפילים

 .  195הסתיים בהתנגשות אלימה עם נפגעים תנועות הנוער

 

א "אתה בא אל מקום"        ה בָּ ֶאל הוא שיר קטלוגי המאורגן באנפורה בה הצירוף "ַאתָּ

קֹום ֶׁשבו" חוזר בשמונה מתוך עשר שורות השיר,  ואפיפורה של פעלים בהווה רבים:  מָּ

מסיימת שבע משורותיו.  התבניות  "מכים", "צועקים", "יורים", "גוררים", "פוחתים"

החוזרות  והמשפטים הקצרים הבנויים על פעלים בהווה בלי תוספת של תיאורים ושמות 

לנוכח האלימות הבלתי צפויה.  בין הנוסח ל המספר ורעיו את ההלם ש תואר ממחישים

יש כמה  לבין הנוסח המאוחר ב"יריד המזרח"ספר המשוגע המוקדם של השיר ב

מסתיים  הספר המשוגעהבדלים, שהמשמעותי בהם הוא ההבדל בין שורות הסיום: 

א ֶאל מָּ  ה בָּ קֹום ֶׁשבֹו שֹונְִאים /ַאתָּ א ֶאל מָּ ָֹּ ה ב קֹום ֶׁשבֹו ְמַפֲחִדים", המשקפות בשורות "ַאתָּ

לפתע את עצמת האיום על חייהם.  את חווייתם של משתתפי ההפגנה הצעירים המבינים 

א ֶאל  ב"יריד המזרח" ה בָּ קֹום ֶׁשבֹו פֹוֲחִדים / ַאתָּ א ֶאל מָּ ה בָּ מסתיים השיר במלים: "ַאתָּ

קֹום ֶׁשבֹו פֹוֲחִתים" הנאמרות מנקודת התצפית המאוח רת של הדובר המבוגר היודע את מָּ

 אחרית הדברים.

 

( הוא עיבוד של גרסה מוקדמת יותר שהופיעה 1)שיר  גם השיר "ועיניך רואות"       

 סדרת השיר השלישי ב והוא,  בו נקרא השיר "האם אתה שומע אותי" ,ספר המשוגעב

 המשוגעבספר החותם את הספר. ( 113)עמ'  השירים "כמו שירים משנות הארבעים"

חוזרת השאלה "האם אתה שומע אותי" כפזמון לאורך השיר, והיא מופנית אל חמדור 

השמיט גורי את השאלה  שהשירים מספרים את סיפור חייו ומותו. ב"יריד המזרח"

המתייחס באופן אוניברסאלי לשנות הפורענות, חוזרת, והפך את השיר לשיר מופשט ה

                                                           
הפך לאירוע דמים עם פצועים ( 711' מהפגנה שבה מה שהתחיל כ"כינוס של תנועת נוער' )כהגדרתו של חמדור בספר ע195 

תה יטורים, והוא בעיקרו שיר תיאורי המתייחס להפגנה הגדולה שהי 71השיר ארוך יותר ומחזיק ספר המשוגע והרוגים. ב
בחיפה באופן ישיר:  "אתה בא אל מקום שבו בקרוב/ תתחדש התגרה העקובה מדם / בין היהודים הרוצים ללכת לנמל / ובין 

טורים(.  71יא קצרה יותר )שה "יריד המזרח"ופיעים בגרסה המאוחרת בדרכם".  טורים שאינם מ האנגלים החוסמים את
והוא מתייחס לאירוע ההיסטורי , ספר המשוגעאת כל הפרטים המתייחסים להפגנה שתוארה בגורי השמיט  "מזרחהיריד "ב

 בות למשימה.סמלי, המתמקד בעיקר בתחושת המחויבאופן מופשט ו
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שירת גורי המתייחסים לחוויות המפגש עם ניצולי ואפשר גם לזהות בו ביטויים מוכרים מ

ִרים ֲאֵחִרים",  ֲארּובֹות "השואה בטורים כמו:  "וְֵעינֶיָך רֹואֹות ְדבָּ ל בָּ עֹוֶלה ְבֶדֶרְך ְכלָּ ן הָּ ׁשָּ וְעָּ

יּו כֵָּעת ִלְקרֹוֶביָך ֹונֹות ֲאֵחִרים", וַהֻּמכָּרֹות / פֹוֵתַח לֹו ְסנִיִפים ְבַחל / אֹוְמִרים ְביַַחד "ַרִבים ֶׁשהָּ

ִרים ַהדֹוִמים לְ  )שורה   ַמיִם מֹוִליִכים ֶאת ַהּקֹולֹות"עֹופֹות ַהשָּ ועד ל"  (1-ו 9 ַהְפִליא" )שורותְדבָּ

נִ 1 ה ְבכָּל ַהּמּובָּ ואי שיאה של חטיבת העידן ההרים". ( המצטרפים לתמונה ו"ַמֲעִׁשיִרים אֹותָּ

שיר קינה על הנופלים במלחמה שבמרכזו (, 1)שיר  הוא השיר "עוד אלונקאים שבים"

 של חמדור:  מותו נמצא

   

ל כֵָּבד. לָּ ם, נֹוְשֵאי ׁשָּ ִבים ִמשָּ ִאים ׁשָּ  עֹוד ֲאלּונְקָּ
ֵרב. ִׁשים ְבאֹור ַהַשַחר ַהּקָּ  נִָּעים ְכִמְתקָּ

א ֵאַליְך ַבֶגֶׁשם ַהיֹוֵרד. ה, ַגם ַחְמדֹוִרי נִשָּ מָּ  ְרִאי ֲאדָּ
ה, ְלִאּמֹו,ִלְפנֵי ֵצאתֹו  רָּ ה ִמִלים ְלשָּ רֹון ַכּמָּ  כַָּתב ְבִעפָּ

ֵרד.  ִבֵּקׁש ְלִהפָּ
ג יָּדּוַע, ֶזה ִמנְהָּ ֶֹ יו אֹוְמִרים ש ב ּוְמנֹוֵפף יָּדֹו הָּ יָּה ׁשָּ  ִאלּו הָּ

ו אֹוְמִרים ֶׁשהּוא יַָּדע ֵמרֹאׁש,  ַעְכׁשָּ
 ְכמֹו נְבּוַאת ַהֵלב.

 

 "הרעות" ",הנה מוטלות גופותינו"לעצמאות )כתב גורי בתקופת המאבק בשירי הקינה ש 

ואחרים( היו המתים חלק מהכלל, הם לא נזכרו בשמם ולא היו להם  "אל וואד–באב "

מאפיינים אישיים ייחודיים. השירים התמקדו בחובת החיים לזכור את המתים ולשמר 

 קרבנופל באותם בזיכרון הלאומי. השיר שלפנינו, שהוא שיר קינה מאוחר, מתייחס ל

מוצג  בכינוי המרמז לשמו האמיתי שהיה חבר ילדות של המשורר באופן אינטימי. הוא 

שהוא כינוי פרטי שטבע המשורר, וגם שרה אמו נזכרת בשמה. השיר אינו  "חמדורי"

מתאר את הגבורה או את הדבקות במשימה של הלוחם המת, אלא מתאר אותו כבן 

 הנפרד מאמו וחושב על כאבה. 

 

( עובר משירי הזיכרון למציאות בהווה. שורת 71קנו לא נחסר" )שיר חֻ  השיר "לחם

"מות יפה  עד שחרהפתיחה "לחם חקנו לא נחסר" מתכתבת עם שורת המפתח בשיר 

ֹ ונורא.  כך שהמוות במלחמה ממשיך ללוות  ק בבסרם של חיינו", ומצביעה עללחם ח

ֹ כ" ר ָאז  ק"לחם ח חָּ ר /וְִאם ֹלא מָּ חָּ את המציאות הישראלית. הבית המסיים את השיר "מָּ
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ַתיִם/  יִ  ֳחרָּ של נעמי שמר.  "מחר"הוא התכתבות אירונית עם הפזמון  ם"יכֶ תֵ מֹוׁשְ בִ  אּורְ קְ מָּ

מילות השיר האוטופי של שמר, שבו מחר הוא היום בו "הצבא יפשוט מדיו", משולבות 

גורל היסטורי שאינו מרפה, וחזות מרה לעתיד שבו ישובו  בשירו של גורי בהקשר של

 אנשים ויקראו לקרב. 

 

ה המשמעותית מתבוננת בתקופ "העידן ההרואי" ב"יריד המזרח"חטיבת לסיכום,       

המשורר אותה העלה בספרי שיריו הראשונים מנקודת תצפית מאוחרת. והמעצבת בחיי 

התקומה הלאומית מוצגת בהם מתוך הזדהות, נכונותם של בני הדור להקריב עצמם למען 

חירם. הדובר השירי מתאר אך גם במבט אירוני של מי שמכיר את אחרית הדברים ואת מ

מתמשכת כמצבה חיה  כלומר, חווה עצמו (5שיר את עצמו כ"מלא שמות חקוקים באבן" )

 למאבק התקומה, שמחירו שפיכות דמים שאינה נפסקת וחורבן הכפרים הערביים. 

 

 

 (07 - 00המשורר המחפש את דרכו ) .ד

  

    שירי "התחום הרוחני". 7

נושאי כל אחת משתי חטיבות השירים הראשונות וגבולותיהן נקבעו ע"י האירועים      

קשה יותר לתיחום  11– 71ביוגרפיים אליהם התייחסו.  קבוצת השירים  –ההיסטוריים 

והגדרה מפני שעיקרה עולמו הפנימי של הדובר, ונושאה הוא מה שגורי מגדיר בהומור 

השירים אמנם מתארים את עולמו (. 31ר שי"תחום הרוחני" )כ "ובא המבשר"בשיר 

הפנימי של הדובר אך רק מיעוטם כתובים בגוף ראשון יחיד, האחרים כתובים בגוף ראשון 

רבים, בגוף שני או בגוף שלישי. למרות הגיוון בכינויי הדובר הרי דיוקן הדובר המובלע 

ם והצדקה העולה מן השירים הוא אחד, הוא הנשאר בחיים הזוכר את מתיו ומחפש טע

בשירים    .וגם המשורר החש כי זמנו הולך ואוזל שושנת רוחותמשירי  לחייו המוכר

שלפנינו מצטרפים אל מנין המתים "שהרחיקו ברעש" גם אלה "ֶׁשִהְרִחיקּו ֶחֶרׁש / ְבכָּל 

(. לאורך חטיבת השירים מוצג 11שיר   "הבדידות גוברת"ֻשנֹות" )ַהַּמֲחלֹות ַהׁשֹונֹות וְַהמְ 

 "דיברת נכבדות"עוד מקום או טעם בשיריו.  בשיר  הדובר כמי שחש כי זמנו קצוב וכי אין
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קֹו ִרים ֶאת קֹוְלָך./ ֵאין פֹה מָּ ה נֹוֶסֶפת" )שיר הפותח את החטיבה נאמר: "ַדי. ַאל תָּ קָּ ם ִלְצעָּ

נָּה ְלׁשָּ (71 ה ִאם ֹלא יֹאַמר. דֹובֵ , ובשיר 'ְכמֹו ַהנְִזכִָּרים פָּ ה, /ָאז מָּ ה ִאם יֹאַמר לָּ ר ם': "ָאז מָּ

ה ֲאֻרכָּה"  עָּ ר ֹלא. נְִדֶמה ִלי ֶׁשַהְזַמן 11)שיר ֶאל ַהִּקיר ׁשָּ ה ְכבָּ (, ובהמשך : "נְִדֶמה ִלי ֶׁשַאתָּ

( ההרגשה 19שיר , "נדמה לי"ֶאת ַהִּמִלים ַהנְכֹונֹות". )הֹוֵלך וְעֹוזֵב אֹוְתָך. ֶׁשֵאינְָך מֹוֵצא 

שהזמן הולך ואוזל והשירה מסתלקת אינה מוצגת בשירים כחוויה בלעדית של הדובר, 

 אלא כחוויה של קבוצה שמספר חבריה פוחת והולך:

 

ה ִמְסַתֶלֶקת.           מָּ ִבים נִגָּר ַהחֹול ִכנְׁשָּ  ִמן ַהַשִּקים ַהְּמנֻּקָּ
ה,ֲאנְַחנּו פֹה ֹלא ְבַחְסֵדי הַ             ַהְׁשגָּחָּ
ַחת.  )שיר            ם פָּ רָּ נִים ֶׁשִּמְספָּ  (74ֲאנְַחנּו ַמֲעִמיֵדי פָּ

 
ל "מעמידי פנים".  אפיון המשורר המאפיין המעניין של הקבוצה הוא תיאורה כחבורה ש

בו נכתב על המשורר כי "ְזכּותֹו  מראות גיחזיהופיע כבר בשיר הסיום של  "כמעמיד פנים"

ר ֵאינָּה נֹוֶפֶלת ִמְזכּותֹו ִלנְׁשֹם". ) ֶֹ נִים /ֲאש  "בחיפוש שנערך בחדרו" מראות גיחזיְלַהֲעִמיד פָּ

(. הצגת המשורר כ"מעמיד פנים" מתייחסת לטיבה של האמנות ולדרכו של 95עמ' 

תיאור המשוררים  . 196, בלשונו של גורי "מבקש את האמת דרך הבדיה"המשורר שהוא

פואטית של גורי "קולות מן השטח המת"  –מופיע גם ברשימתו הארס  "מעמידי פנים"כ

בה מתייחס גורי  לקשיי חייהם של המשוררים ולצורך (, 7111פבר', -, ינו'77תון יע)

.  בשירים שלפנינו 197המתמיד שלהם בהערכה למענה הם נזקקים להעמדת הפנים

הוא יונתן  "אוריאל הכנעני"משוררים: אצ"ג "הנביא הג'ינגי", נזכרים שמותיהם של שלושה 

שהוא נתן אלתרמן.  בדברים שכתב ובראיונות רבים מציג גורי את שלושת  "נתן"רטוש ו

והוא גם מסביר מה קיבל מכל אחד  ,המשוררים האלה כמי ששירתם השפיע עליו ביותר

בשירים שלפנינו מוצגים האבות הרוחניים בחולשתם ובהעדרם: הסוסים של  198מהם.

                                                           
מפרש אריאל הירשפלד את השורות "זכותו להעמיד פנים/ אשר אינה נופלת " בחדרובחיפוש שנערך "ו לשיר בהתייחסות196  

מזכותו לנשום" כהכללה של גורי את מעשה האמנות על  שני צדדיו: "לעטות מסכה ולהנציח פנים, ועל שני צדיה של המלה 
 (75.5.11, הירשפלד"פנים" חוץ ותוך." )

 
ייחסות בין מה הופך אדם למשורר, והוא מתאר בה משוררים  שונים שהכיר ללא ציון שמות או התברשימה מבקש גורי לה197

"הכרתי היטב כמה מן המשוררים, ברעותם ובבדידותם. ...   מהם שנשרפו ספציפית לאיש זה או אחר. בין השאר הוא אומר: 
 המצולק. מעמידי פנים ומתחילים תמיד".  בם מהם שנשאו את נפשם הנעורית בגופם המזדקן והולך, המוכה ויבעודם בא

 
ת, ובמחזור כולו מופיעות ציטטות שמות של יצירות שונוגם נזכרים ו נזכרים משוררים וסופרים נוספים "יריד המזרח"ב198 

התייחס דן מירון בהרחבה  לתמונת הספרות העברית  שהעלה  "יריד המזרח"השירה העברית החדשה. בפרשנותו ל מן ותרב
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אצ"ג עייפים מלדהֹר לעבר הפרת, אוריאל הכנעני הוא שלימד לעבוד "אלוהי עץ ואבן"  

ונתן שאמור היה להיות היועץ והמשיב נעדר, ורק השאיר  אחריו את השאלה "מה נתן 

 ?  199היה אומר"

     

רים הפורשים את עולמו הרוחני של הדובר עומדת קבוצת במרכז  חטיבת השי      

שנושאה הוא מעין דיון תיאולוגי בקיום האל, בו נשללים אחד לאחד   17- 75השירים  

רעיונות יסוד של האמונה הדתית: האמונה בתחיית המתים, האמונה בגמול לצדיק 

( מתחיל 75שיר ) "בלעדיו, כנראה"שעתו והאמונה בקיום האל. השיר כצדקתו ולרשע כר

ר" אלא תמשיכו "ַעד  "מבטיח"בפניה אל הקֹווים לאל, להם  ִקיצּו ַלשֹופָּ הדובר כי "ֹלא תָּ

ר". בבית הרביעי מתואר האל כמי שהוא " ֹלא טֹוב וְֹלא ַרע, ַכנְִרֶאה,/  פָּ ַהסֹוף ַהּטֹוב / ַעד עָּ

ֶזה כי ׁשֹונֶה ֵמֵאֶלה",  בשורה הנועלת את  הבית מציג גורי את ת זֹה וְכָּ ורת הגמול שלו:  "וְכָּ

( מביע במפורש כפירה בקיום האל שכן 71)שיר  "דמה שותקתהא"תֹאַכל ֶחֶרב".  השיר 

(.  לא ייפלא איפה שהדובר שנעזב ממדריכיו 331"השמים רחבים כאינותו" )עמ' 

יו" )שיר  (, מבין  שגם 79הרוחניים ויודע שאינו יכול להיעזר באל שכן "ֹלא ֻלַּמד ִלְפנֹות ֵאלָּ

ִרים ׁשוְתֵקי סֹודֹות" ולא "ְבחּוצֹות  אם יישא עיניו אל ההרים אין מי שישעה לדבריו לא "ַבֲחדָּ

רּוַח. /ַגם  ֵאׁש וְֹלא בָּ ַרַעׁש וְֹלא בָּ ה" וגם "ֹלא בָּ קָּ ה". )ַהְצעָּ ה ַדּקָּ מָּ נושא עיני אל "ֹלא ְבקֹול ְדמָּ

חוזרים בתמצית אל חוויית המשורר המצפה לאות  71 – 75(. שירים 71, שיר "ההרים

 . 200גיחזי מראותהצפייה הנכזבת לגאולה שבשירי ו

(   המסיים חטיבת שירים זו מביא את חוויית חוסר המוצא בה 11)שיר  "צפוף"השיר    

שורות ללא הפרדה לבתים, כשכל  13נמצא הדובר לשיאה. השיר כתוב כרצף שירי בן 

                                                           
גורי ביצירה וזיהה רבים מן האזכורים המופיעים בה. מירון רואה במגוון ההתייחסויות לספרות העברית את ה"המהלך 

ה.  (, שהוא אחד משלושת מרכיבי היסוד של היציר711 – 713ע'   1173מירון, הטכסטואלי של התפתחות השירה העברית" 
מירון מפרש את  היזקקותו של גורי למהלך טכסטואלי  על שפע אזכוריו לא כמפגן של ידע וזיכרון, אלא כדרכו של גורי לאפיין 

 "."מציאות  מוצפת, מלאה דמויות וקולות, מחוות וזיכרונותטלית בה מתרחשים  השירים שהיא: את המציאות המנ

 . 7115, הקבוץ המאוחד, תן היה אומרנהשאלה מאזכרת את ספרו של יעקב אורלנד   199 
החשובים  בהם  שירים המערערים על דרכו של האל בהנהגת העולם מופיעים ביצירת גורי בעיקר בהקשר של  השואה. אחד200

ששיר הפתיחה שלו מנוסח בתבנית של פרקי אבות.  בשיר מופיעים רעיונות דומים  "7141רקוויאם לחרף "הוא מחזור השירים 
רים בחטיבה שלפנינו כגון "והדין בדין / ודברו משפט החשכה"  או "האסופים לדרוש / והבורא להחריש" והמחזור לאלה המתוא

לספרי שיריו האחרים מעטה ביחס  "יריד המזרח"לא יכול לו".  ההתייחסות לשואה בכולו הוא מחאה חריפה נגד האל ש"איש 
מהשירים המתייחסים ם זאת, מופיעים במחזור  רעיונות המוכרים לנו ולא נכללים בו שירים המתייחסים לשואה באופן ישיר. ע

 עשות גם בהקשר זה.יצריכה לה "יריד המזרח" הרוחני הנפרש לעינינו ב הבנת העולםלשואה בספריו השונים. 
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מופיעה בשורות הקצרות של  "צפוף"ה או בפסיק. המילה מסתיימת בנקודאחת מהן 

ִביל  79השיר  פעמים, וממחישה  הוויה דחוסה וכוחנית מעין פקק תנועה  שבו הכל "ַחם וְהָּ

צָּפּוף", עד שהוא "פֹוֵגׁש עֹוד צָּפּוף". בהוויה  ק בָּ אי הֹוֵלְך וְנְִדחָּ וְצָּפּוף", ובה "עֹוד ַעַבדָּ

נִים יְחִ  .  הצירוף "אובד בדומה" הוא 201יִדים" ובה הכול "אֹוֵבד ַבדֹוֶמה"הצפופה "ֵאין בָּ

כמו "מקומות אחדים בשירת גורי.  בשיר היפוכו של הצירוף "השונה שבדומה" המופיע ב

שּוי הבא אחרי, השיר הראשון בספרו "בירות יִיִתי ְכמֹו ֵבירּות, עָּ , מעיד הדובר על עצמו "הָּ

ּוֵמַהֵהֶפְך ַהגָּמּור".  האוקסימרון "השונה שבדומה" מדגיש את האופן  ֵמַהשֹונֶה ֶׁשַבדֹוֶמה /

בו שומר היחיד על זהותו הנבדלת בתוך הוויית הרבים, אך בשיר שלפנינו נראה שמאמץ 

א ֶאל ִקְרבֹו" ואין דרך  זה הוא בלתי אפשרי שכן הכל נבלע בצפוף עד ש"ֹלא נֹוַדע ִכי בָּ

ֶצה עֹוד". בארבע השורות האחרונות של השיר להיחלץ ממנה מפני ש"ַגם ׁשָּ  ה צָּפּוף ַעד קָּ ּמָּ

 עובר הדובר לדיבור בגוף ראשון יחיד, ומסיים את השיר בסדרה של שאלות:

 
ִתי, ְך ְצפּופָּ  ּוַמה לָּ
ַמְדְת ַהיֹום?  ַמה לָּ

ִצית עֹוד לֹוַמר ַבצָּפּוף? ה רָּ  מָּ
ַׁשְבְת ְלהֹוִסיף?    ֶמה חָּ

 

השאלה "מה לך צפופתי" בנויה על תבנית שאלת הדובר "מה לך יחידה" בפיוט הידוע של 

-אבןגבירול,  אך היא הפוכה ממנה במשמעותה. הנפש היחידה והבודדה בשירו של -אבן

גבירול הופכת לנפש צפופה האובדת בדומה ככל האחרות, ומשום כך אין טעם לכל 

ר נאמר. השאלות החותמות את השיר ל כבכי מה אפשר להוסיף בצפוף כשהכ –אמירה 

המבטאות תחושת הדובר כי כוחו השירי הולך ודועך, וכי אין לו עוד מה  להוסיף  "צפוף"

( 71מתקשרות אל הקביעה בשיר הראשון בחטיבה: "אין פה מקום לצעקה נוספת" )שיר 

      ותוחמות בכך את גבולות החטיבה.  

       

                                                           
פקק קראה בתו של גורי יעל את השיר, והעידה כי נכתב בהשראת עמידה ב בערב שנערך לרגל הופעת "עם השירה והזמן"201

 תנועה. 
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הדובר העייף, שהוא המשורר שזמנו אוזל וכוחו במרכזה ולם, גם חטיבת שירים זו שא

שעיקרו התרסה נגד האל  75השירי הולך ומדלדל מכילה בתוכה את היפוכה.  שיר 

רּוְך ֶׁשנַָּתן ִמכֹחֹו ַלגֹוֵהר /  מסתיים בבית קצר בן שתי שורות  הכולל תפנית מפתיעה:  "ּובָּ

רּוְך ֶׁשנַָּתן עֹוד ִחיּוְך ַבנְִפעֶ  ֶרת". הצירוף "ברוך ש" מברכות השחר מופיע בשיר בהקשר ּובָּ

חסד הארצי והממשי של המין, אותו מעמיד גורי כנגד כל התקוות שתולים השל ברכה על 

באל מאמיניו ובניגוד להליכה הנמשכת אל המוות העומדת במרכז החטיבה.  גורי מעמיד 

שגילוייו הראשונים עלו כבר תו, כאן וריאציה נוספת למאבק שבין הארוס לתאנאטוס ביציר

ב חרד שבו "עולות הדם הבאות למזבחות הלב" הצילו את הנער שניצ "שיר על הפחד"ב

( שבהמשך מציג אף הוא את 13)" אל תבוא באיחור"מול "אימת ההוויה".  השיר 

(.  הבית המסיים 334ה"חגיגה" הארוטית אל מול "עצב נבו" המאפיין את חיי הדובר )עמ' 

 את השיר:

 ַקח ִאְתָך ֶאת ַהִחיּוְך ַההּוא,
ְתָך. ה ֶאת תֹודָּ  ַהְׁשֵאר לָּ
ר ְבֵעינֶיָך  ֶלְך ְלָך וְִהיא ְכבָּ

ְתָך.  ַעד בֹוא ֲחִליפָּ

 
מאבק סמוי בין יים על המתח שבין ריחוק וקירבה והוא ברוח שירי האהבה של גורי הבנו

רה הנועלת את השיר ההולך לנשארת, שסופם תמיד בניצחונה של האישה האהובה. השו

ימות גבר היחייה / כל ימי צבאי איחל עד בוא -"עד בוא חליפתך" מאזכרת את הפסוק "אם

לנושא הכפירה ברעיון תחיית  13(, ובכך מתקשר שיר 74חליפתי" )איוב   )פרק יד' פסוק 

ית האחרון בשירו של שמואל .  היא מתכתבת גם עם הב71-ו  75המתים המופיע בשירים 

ְתָך". הדובר בשירו של הנגיד  ":הים ביני ובינך"הנגיד  ִתי /ְבִלִבי ֵאׁש ְפִרידָּ "וְַעד בֹוא יֹום ֲחִליפָּ

נושא בלבו את "אש הפרדה" מן  האח המת כל עוד הוא חי, ואילו בשירו של גורי דיוקן 

עומד כנגד ראיית החיים ש ,מאפשר חייםאהובה וחיוכה הטבועים בעיניו הם כוח ה

 עומדת במרכז שירי החטיבה.ה שכת לקראת המוותכהליכה נמ

 

מצויד בחיוכה של האישה האהובה יכול הדובר לציית לצו האומר "לך לך" המופיע       

עמ'  14תים" )שיר , וללכת אל  "האזור המסכן / לא הרחק משכונת המ14  -ו  13בשירים 

  "מקומיות נמשכת"במחזור השירים  "הישרדות"מופיע גם בשיר  "לך לך"(.  הציווי 335
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, והוא דוגמה נוספת לזיהוי החיים עם התנועה "יריד המזרח"(שקדם ל, עמ' הבא אחרי)

(. ייחודו של הציווי בשיר 713עמ'  1173המופיע בשירים רבים של גורי. )ראה מירון 

 שלפנינו הוא בכך שאינו מתייחס לתנועה כשלעצמה אלא  מכוון ליעד מסוים, האזור

המסוכן הסמוך לשכונת המתים. אמנם אין כאן ציון מפורש של מקום שהוא "האזור 

המשורר ששכן על -הכוונה אל מחוז ילדותו של הדובר המסוכן",  אבל אפשר לראות כאן

מופיע  "אל תלך ליפו"בפרק ששמו   הספר המשוגעגבול יפו סמוך לבית העלמין.  באמצע 

יפו של ימי ילדותו. יפו מתוארת כמקום של קסם קטע פיוטי נרחב בו חוזר המספר אל 

גין לאורך וכמקום של סכנה, כשהקריאות "אני הולך ליפו" ו"אל תלך ליפו" חוזרות לסירו

מית" מתוארת בפרק כנקודת הראשית של דרכם הארצישראלית הקטע.  יפו ה"תמול שלש

וכנקודת  ,אןברוך כשירדו מן הרוסל–שהגיעו אל האכסניה של חיים ,משוררשל הורי ה

הראשית של המפעל הציוני. בה בעת זוהי גם יפו ה"תרפ"אית, התרפ"טית" בה נרצח 

 . 202(711 - 11 עמ' הספר המשוגע)  11ברנר ובה פרצו מאורעות 

 

ום בו התקיים יריד המזרח חוזר המשורר אל המק "יריד המזרח"בחלק האחרון של      

המסוכן" ה אל "האזור יהפניל ואל חוויות היסוד של ילדותו.  אל הרחובות בהם גדהממשי, 

של שיבה למחוז הילדות אך גם כהכוונה  אל  "גיאוגרפית"יכולה להתפרש גם כהנחיה 

מהלך רגשי של שיבה אל השורשים החווייתיים של פחדי הילדות, כדרך התמודדות  עם 

( ומתקשה 15הנכונים" )שיר "סימני העייפות" ועם ההבנה שכבר אינו "מנחש את הקלפים 

זה דברים שכתב גורי  (. מעניין לראות בהקשר19"למצוא את המלים הנכונות" )שיר 

בהם הוא מסביר את  צורת הסיפר הייחודית של הספר,  "לך ליפואל ת"בסיום הפרק 

 :"יריד המזרח"המשורר ב –ם לתיאור תנועת הדובר שכוחם יפה ג

 

י, הפעם, לנוע ולספר  ולשוב ולומר דרך אגב דברים אשר חשיבותם מהו העיקר? החירות לספר כרצונ 
מוטלת בספק. ... אינני יודע מהו העיקר ולכן אני מספר את סיפורו של יעקב כדי לשוב, כאמור, אל 

 הדגשת המחקר(.) .ולפחד ולחדול ולגעת באמי ובאביחמדורי כדי לשוב במקצת אלי 

                                                           
על ייחודו של הקטע ועל אופיו הפיוטי תעיד העובדה שהוא נדפס בספר באות שונה מהאותיות שבפרקים האחרים.   202

,  ומזכיר את יחסי מכאןבמהדורה הכלולה באסופה בשורות ארוכות הוא נדפס בניקוד כשיר.  גורי מתייחס לקטע זה בראיון ב
 1111)כספי,  ו, ועם זאת על ידינו"נבאשמתלא הוא מתאר את יפו כ"עולם חי שנהרס ה והיראה ליפו שהיו בו בילדותו. המשיכ

 .(191 - 191'מע
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 שירת הארץ "שכך עולה לה".  1 

 

(, 17)שיר " בקשו רחמים"לב מחזור השירים כולו נמצא השיר במרכז שירי החטיבה וב     

שהוא שיר קינה על הארץ הנתונה במאבק דמים מתמשך. בבית הראשון של השיר מבקש 

 הדובר רחמים על הארץ ש"כך עולה לה":  

ה,           ֶליהָּ ֶׁשכְָּך עֹוֶלה לָּ  ַבְּקׁשּו ַרֲחִמים עָּ
ה.            ֶׁשכְָּך, ַכנְִרֶאה, יֲַעֶלה לָּ

 

ה' שבבית הראשון שהמשכה במלים   ה' 'יֲַעֶלה לָּ ', 'עֹוֶלה לָּ ֶליהָּ החזרה הצלילית של ה'ל' 'עָּ

ה" )בית שלישי( ממחישה את יללת הקינה. במילות  ה" )בית שני(  ו"ֶפן יְֻבַלע לָּ "ֹלא ְמחּולָּ

על "ביאליק "שמים בקשו רחמים עלי") להפתיחה של השיר מהדהדת קריאתו ש

 (  אך הדובר אינו פונה לשמים ורחמיו נכמרים על הארץ ולא על עצמו."השחיטה

: "ׁשּוב ַמֶשהּו ַתנַ"ִכי", "ׁשּוב "עוד"ו "שוב"ופיעות בווריאציות שונות המילים לאורך השיר מ

ָאִביב ַהכֵָּבד"  )בית רבי ה", "ׁשּוב קֹולֹות בָּ עי(, "עֹוד נִָּביא ֶׁשכֹה ַרע לֹו" )בית ֹלא ְמחּולָּ

" )יחזקאל(, "עֹוד ֶזה ְמַדֵבר  ֶמיהָּ חמישי( "ׁשֹוַמַעת ַפַעם וְעֹוד ַפַעם ְבקֹול יְֶחְזֵקאל, / ַחיָּה ְבדָּ

א" )איוב( המדגישות את מעגל הדמים ההיסטורי החוזר ונשנה. אל אזכורי  וְֶזה בָּ

ים של השיר נוספות בבית הרביעי שורות מתוך הפורענויות המקראיים שבבתים הראשונ

 שיר הקינה שכתב אהוד מנור לזכר אחיו יהודה, שנפל במלחמת ההתשה:

 

ָאִביב ַהכֵָּבד    –ׁשּוב קֹולֹות בָּ
ה יֹוֵדַע? ה,  ַהִאם ַאתָּ ִעיר יְהּודָּ  ָאִחי ַהצָּ

ה ׁשֹוֵמַע?  ַהִאם ַאתָּ
ה.   ה ְלַעְצמָּ  עֹודעֹוִדית. דֹומָּ

 

בחלקו השני של השיר הולכים ומתגברים האותות מבשרי הרעה ונעשים מוחשיים      

ִבים  הם מזכירים דימוייםו ,יותר שעלו בשירי המלחמה של גורי: "עֹוְרֵבי ַהְׁשִתיקֹות", "ְכלָּ

ק". לקראת סוף השיר מתגברים הרמזים לפורענות  אֹויְִבים", "קֹולֹות ְכָאבָּ ֲאפִֹרים. נְִביֵאי הָּ

ר ְבֻסַלם אפ ה" ו"ִפיַח נִחָּ ֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא ֹלא יֹום וְֹלא ַליְלָּ וקליפטית העתידה להתרחש:  "קָּ
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ַמיִם". בבית השמיני מתגלה כי המלחמה העתידה להתרחש איננה עוד איום מבחוץ  ַהשָּ

 בלבד אלא כוחות ההרס הופכים לכוחות מבית המאיימים על עתידה של הארץ: 

 

?  ִמי יֵָּגן ַעל נֶיהָּ ה ִמפָּ  ֶׁשלָּ
ִעיר  ה יֹוֵדַע?ָאִחי ַהצָּ ה, ַהִאם ַאתָּ  יְהּודָּ

 
 וְֹלא יַד ֲאדֹנָּי ַעל ְכֵתִפי

ה וְֵזיִתים ַמְכִסיִפים. מָּ  ֲאדָּ
 

הפניה לאח המת והשאלות הרטוריות החוזרות בבית הרביעי והשמיני של השיר מבטאות 

מקרא קריאתו של יחזקאל חרדה גדולה לעתידה של הארץ שנדונה לחיות בדמיה. ב

( נושאת עמה תקווה ומסמלת את היכולת לקום מן הפורענות, אך 9"בדמיך חיי" )טז' פ' 

"יד אדוני" שהופיעה בחזון העצמות היבשות של יחזקאל )פרק לז' פ' א'( ובישרה את 

מן השורה "אדמה ינה נחה על כתפו של הדובר בשיר. הגאולה ואת תחיית המתים א

מכסיפים" )אולי רמיזה להר הזיתים( החותמת את השיר משתמע שאין יכולת וזיתים 

 לקום מן העפר.

     

והוא שונה מן השירים שקדמו לו  "יריד המזרח"כאמור, שיר הקינה מופיע באמצע       

בחטיבה ומאלה שיבוא אחריו משום שאינו ממוקד בדובר אלא בארץ. להגדרת תפקידו 

ה צביה בן בו השתמש "מוקד קרינה"ת להשתמש במושג של השיר במחזור אני מבקש

. בפואמה המודרנית שיר 203של  אבא קובנר קיטרינג –סלון גינור בפרשנותה ל-יוסף

שהוא מוקד קרינה הוא שיר שלשונו הטעונה ועוצמתו הרגשית הופכים אותו לאחד מרגעי 

ו האידאית השיא של היצירה. מוקדי הקרינה אינם מזוהים ע"פ חשיבותם התמאטית א

והמתח הפנימי הקיים בהם הנובע מסתירות שאינן ניתנות  ,אלא ע"פ עצמתם הרגשית

                                                           
מוקדש ליצירתו השירית של קובנר, והיא מציגה בו את קווי  עד קץ הבדיהספרה של צביה בן יוסף גינור גנור 203 

 :The Modern  Poetic Sequence  גינור מתבססת בו בין השאר על הספרהמתאר של "התבנית הגדולה" ביצירתו.  
the Genius of Modern Poetry  שלM Rosenthal .L ו .– Sally M. Gall ,  שהעמידו את אחדותה של הפואמה

על אחדות המקור החווייתי של הפואמה ולא על המבנה    Poetic Sequence)המודרנית )או הכליל המודרני  

 (15 – 13' מגינור ע –יוסף  ןתחו לחקר הז'אנר .  )בייטקטוני שלה. המושג 'מוקד קרינה' הוא אחד מן הכלים שפהארכ
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לגישור. שיר  שהוא מוקד קרינה מסמן צומת מרכזי ביצירה או רגע משבר והוא ציון דרך 

 ( 131עמ'  7115בדינאמיקה של הפואמה ובהסתעפויותיה לפנים ולאחור . )בן יוסף גינור, 

  

( מתקשר לשירים המופיעים לפניו ואחריו במקומות שונים 17) "בקשו רחמים"השיר      

במחזור, שנושאם הוא מחיר התקומה הלאומית. האח הצעיר יהודה מצטרף כאן אל מנין 

קורבנות המאבק על הארץ שנזכרו בשמותיהם ביצירה:  אלכסנדר זייד, טרומפלדור, 

(. מלבד הנושא המשותף, 41)שיר ברנר, שייך עדין אל קסאם, חמדור, יוחנן וסליה 

טקסטואליים  עם טקסטים -מקיימים השירים שנושאם מחיר התקומה מארג קשרים אינטר

ובכך מגבירים את עצמתו הרגשית של  ,ליטורגיים וטקסטים שנוהגים לקרוא בטקסי זיכרון

כמו בו זוכר הדובר את הגיבורים שהם "עזים מאריות וקלים מנשרים"  5השיר.  כך בשיר 

בשורה "ראי אדמה, גם   1שיר מתואר במותו של חמדור  .ל שאול ויונתןקינת דוד עב

קינת המחאה של " ראי אדמהחמדורי נישא אליך בגשם היורד" המתכתבת עם "

הקביעה "אין פה  , ואולי גם עם שירו של עמיחי "גשם יורד על פני רעי".טשרניחובסקי

ם הפסוק "ארץ אל תכסי דמי / ואל יהי מקום ( מתכתבת  ע71מקום לצעקה נוספת" )שיר 

"ארץ אל תכסי דמם / ואל יהיה  (,   הנאמר בגוף שלישי רבים 79לצעקתי" )איוב טז' 

רבן ומחיר התקומה עולה שאלת הקהשואה. מקום לצעקתם" בתפילות היזכור לקרבנות 

רי קדה אותה העלה גו(, החוזר אל פרשת הע34) "ביום עלות באש שמיך"גם  בשיר 

אך בדרך אחרת. כזכור, השיר ירושה פותח בשורה: "האיל בא  "ירושה"בשירו הידוע 

אחרון" המבשרת את הצלתו של יצחק מן העקדה,  אך בשיר "ביום עלות באש שמיך" 

 נאמר: 

בּו ְך יָּׁשּובּו וְיְִקרָּ  ֹלא ַאיִל ֹלא ַמְלאָּ
 ַלסֹוף ַהּטֹוב

ֵעִצים ֵאש וְהָּ  וְַרק הָּ

 
שאחריו ממשיכה את   (35השיר "על העיניים כי תכהנה")שיר שורת הפתיחה של 

שתיאר את יצחק ש"ראה בטוב עד אור עינו כהה". השיר הוא  "ירושה"ההתכתבות עם 

שירי קינה יחיד במינו מפני שהוא כתוב רובו ככולו בזמן עתיד, ומתאר את אירועי השכול 

ורי כאחד, והוא כתוב ברצף וטכסי הקבורה שיבואו. השיר הוא שיר חזרה אנפורי ואפיפ
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 "על"סרי נשוא או מושא על אף שהמלית  ללא סימני פיסוק והוא עשוי כולו משפטים ח

החוזרת בפתחי השורות יוצרת צפייה להשלמתם. שורת הסיום של השיר הכתוב כולו 

 בעתיד היא היחידה בו הכתובה בעבר:

 ַעל ַההֹוְלִכים ֶׁשֹּלא יָּׁשּובּו
ה ׁשֶ  עָּ ה. ַעל ַההֹודָּ  נְִמְסרָּ

 

ההודעה שנמסרה והמעבר לזמן עבר עושים את הפורענות הצפויה לוודאית, כהמשך 

 לגורלם של צאצאי יצחק שנולדו ו"מאכלת בלבם".

 

"פ ההגדרה שיר שהוא מוקד קרינה מכיל בתוכו סתירה או ניגוד שהם המקור ע     

אפשר לזהות את   "המזרחיריד "בהתייחס לשירי הקינה המופיעים ב לעצמתו הרגשית. 

הניגוד בין האמונה בצדקת המאבק הלאומי לבין ההכרה במחיר הכבד של התקומה, אשר 

כפי שהראה חלקו הראשון של המחקר מופיעים בעצמה רבה כבר בספרי השירים 

הראשונים של גורי ובשיריו המאוחרים. מקור מתח אחר נמצא בשאלה "מי יגן על שלה 

ם שונות בשירתו המאוחרת של גורי, ואפשר לראות גם בשורות מפניה?" החוזרת בדרכי

ם"  )שיר  תָּ ה ֶאת ַהִהיְסטֹוְריָּה /ֹלא ְלטֹובָּ ה ַהִהיא / ֶׁשִשנְתָּ עָּ ( ביצירה 31"ֲאנִי זֹוֵכר ֶאת ַהשָּ

וריאציה נוספת שלה, המכוונת לפער בין החזון הציוני למימושו, לטעויות ולשגיאות 

הדרך.  שירי הקינה והצער המופיעים במקומות שונים ההיסטוריות שנעשו במהלך 

שחונך מילדותו לקרבן  ,ביצירה ומהדהדים בה לארכה מבטאים את שברון הלב של הדובר

והוא בן הדור ששילם את מחיר מימוש חזון התקומה, אשר עומד בערוב ימיו מול המשגים 

ותה תיאר מאוחר יותר והמחדלים שלו ושל אחרים במבוי סתום שאין ממנו מוצא. חוויה א

מול "ַהֶהְמֶׁשְך  גוף ראשון רבים(בובר )כשהעמיד בו את הד עיבלבטורי הנעילה של ספרו 

נִים" ש"ִהְמִׁשיכָּה ְלנְַדנֵד, ֶׁשַהכֹל   ה שֹוֶרֶטת ַהפָּ ֵׁשְך" ואל מול "ַהֲחלּופָּ יו ְלִהּמָּ לָּ ֶׁשֹּלא יַָּדע ְלָאן עָּ

הָּ  יָּה ִלְהיֹות ַאֶחֶרת ַעל הָּ ה." )יָּכֹול הָּ ַמְענּו ְבקֹולָּ  (51עמ'   1111, עיבלר ַההּוא, ִאלּו ַרק ׁשָּ
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 (41 – 11)שירים  -ההליכה אל "האזור המסוכן"  .ה

שבא לפניו.   "צפוף"ברכה" הוא היפוכו הגמור של השיר "גם אמי, זיכרונה ל 11שיר       

הוא מעלה זיכרונות פרטיים  "אובד בדומה"ל ובמקום ההוויה האלימה והכוחנית שבה הכ

אמו של הדובר, שרגישותה המיוחדת גורמת לה   ואינטימיים ביותר הקשורים בדמות

להרגיש ש"העולם הזה איננו בשבילה". שורת הפתיחה של השיר  "גם אמי זיכרונה 

אמי "ת הפתיחה בשירו הידוע של ביאליק לברכה הייתה צדקת גמורה" היא ציטוט של שור

שירו של  מעין פרודיה עלבד המלית "גם" אותה הוסיף גורי, מל 204"כהזיכרונה לבר

, ואולי דווקא חיבור להתרסה נגד האל שנמצאת בשירו של ביאליק. ב"אמי זיכרונה ביאליק

שירו של גורי האם המעדיפה את הנר על הלחם היא צדקת במובן הדתי, ואילו  בלברכה" 

רואה יותר מדי". היחסים בין האם ובנה מתוארים בשיר בהיפוך "היא "מלאת רחמים" ו

תפקידים, האם אינה תומכת אלא נתמכת. הדובר המדבר אל אמו "שקטות וארוכות ... 

ילד אלא מנקודת התצפית להקל על צערה" אינו מדבר מנקודת תצפית של מתוך רצון 

יריו המאוחרים של דמותה המיוחדת של האם חוזרת ומופיעה בש המאוחרת של הזקנה.

גורי, בהם הוא רואה ברגישותה ובצערה המתמשך מקור לכאבו אך גם מקור לשירתו. 

( שיש בו התייחסות 11, עמ' מחברות אלול) "שאלונים"לראות בשירו דוגמה לכך אפשר 

מרומזת לדמות האם כפי שהיא מתוארת בשיר שלפנינו. בשיר מבקש הדובר להשיב על 

בניסיון להסביר את שורש שירתו וכאבו . נרמזת בשיר דמותה  שאלות שאין להן תשובה

יָּה ֶׁשֹּלא ִתְרֶאה" ב הָּ ִמיד ֶאת ֶׁשּמּוטָּ ה תָּ ֲאתָּ ה ַעד  205של האם "ֶׁשרָּ ה כֹה ְרִגיׁשָּ יְתָּ וש"הָּ

יו ְבֵסֶדר ֹלא  אֹות ֵאלָּ ה / ְלֶבִכי". בהמשך השיר הוא מתאר את ה"ִמִלים ַהבָּ ִמיד ִסבָּ ְצָאה תָּ ׁשּמָּ

מתחילים  "יריד המזרח"ל מורשת הכאב המלווה אותו. שירי ר" כפרס ניחומים עֻמכָּ 

חלק במאבק הלאומי  בתיאור אופק הרבים האתוס, דמויות המופת, ההכרח והרצון לקחת

                                                           
לדניק. ואיננו שיר אוטוביוגראפי והוא מעין אגדה עממית המיוחסת לצדיק  מו "כרונה לברכהיאמי ז"רו של ביאליק שי  204 

ת אל האישה האומללה.  )ראה מתריס כנגד ההשגחה העליונה  המתאכזרוביאליק מתייחס בו לאגדה החסידית באופן אירוני, 
 (451מ' ע, 1114צמן, הול

 
 

תמש בו בהקשרים שונים גורי מש(. 15כרך ב' עמ'  עם השירה והזמן) הוא של חיים בן דור "הביטוי "רואה יותר מידי 205 

 מנוגדת למהותו הפנימית. טואציה בה הוא מחויב לפעול בדרך נמצא בסיה רגיש במיוחד, לאפיון אדם
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פותח מהלך חדש שיימשך עד סיום היצירה, של  "גם אמי זיכרונה לברכה"ומחירם. השיר 

הילדות.  בשירים אלה מתייחס גורי למאמץ  הליכה אל אופק היחיד ושיבה אל מחוזות

הנפשי הנדרש מן היחיד  שחייו מגויסים, והוא קרוע בין העול ההיסטורי המחייב לבין 

 התורפה הפנימית והפחד הטבועים בו מילדותו ומקשים על ההתמודדות. 

      

נק בהליכה אל עיינות העצב ואל עולם הילדות יש גם יסוד מחייה.  תחושת המח      

וחוסר המוצא שבשירי החטיבה הקודמת מתחלפת בהרגשה שהדובר עדיין לא סיים את 

נאמר "נְִדֶמה ִלי ֶׁשַהְזַמן הֹוֵלְך וְעֹוֵזב   19וכי יש לו עוד מה לומר. כך, למשל, בשיר  ,דרכו

ְפאּו. חש הדובר כי "ַהׁשְ  33אֹוְתָך/ ֶׁשֵאינְָך מֹוֵצא ֶאת ַהִּמִלים ַהנְכֹונֹות" ואילו בשיר  עֹונִים קָּ

הדובר אמנם  39 ַרֵחק ִמְּמָך ְלֵאין ַמְרֵפא". בשירַהְזַמן נֹוֶטה לָּׁשּוב ֵאֶליָך, ֵאינֹו הֹוֵלְך ּוִמתְ 

נִים."  ע . ַמֲעִמיד פָּ יֵף ִמֶׁשִשַעְרתָּ ם זאת, התמונות רואה "אחד זקן" הצופה בו מן המראה "עָּ

הישנים מזכירים לו כי "ַההוא ִמבֹוְגַרשֹוב, /  , האקליפטוסים והעיתוניםהישנות בשחור לבן

ִביא. /ֵכן הּוא ַחי וְהּוא יֹוֵדַע ַמֶשהּו". שירים  ַלְך ְלהָּ החותמים את  41 –ו  47הּוא ֹלא הָּ

החטיבה מעלים את עולם הילדות, את הווית יריד המזרח ההיסטורית של א"י בשנות 

ובר מעלה דמויות רבות, בעיקר של נשים, הדם והארבעים על גבול יפו תל אביב. השלושי

:  הזונות ספר המשוגעואותן כבר הזכיר ב ,שמילאו את תל אביב של שנות ילדותו ונעוריו

 –חנה ", "שהלכה עם אינגלים"ימי הסלונית שנמלטה מברלין רותי והבדרניות של יפו, מ

ההרמוניה של ימי . "אליקוקו שחשב את עצמו למשיח" ,שהפחידה ילדים"טובה הזקנה 

יריד המזרח נגדעה כשהתגלו גופותיהם של יוחנן וסליה זוג נאהבים שנרצחו בחולות תל 

אביב. סיפורם מחזיר את היצירה אל נקודת המוצא,  ואל חוויות ה"ילד הפוליטי" שגדל 

הנועל את החטיבה "יְְׁשנָּם ַגם  41בלב הוויית הסכסוך היהודי ערבי. שורות הסיום של שיר 

ַאל." נעַ  וגעות בלב הקונפליקט שבנפש ְרִבים טֹוִבים / ָאַמר ְׁשמּוֵאל ַהּמֹוֶרה / ַליֶֶלד ֶׁששָּ

המשורר,  הנקרע בין החינוך ההומניסטי שספג בבית הוריו הפציפיסטי ואמו –הדובר

החולה מרחמים לבין המציאות האלימה, שחייבה התגייסות  ללחימה על התקומה 

 הלאומית.
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 (99- 93שירים (סוף והתחלה  .ו

מסתיים בארבעה שירי פרידה, שכל אחד מהם  מאיר את הסוף או  "יריד המזרח"     

מציג את הסוף כסוג של חסד, בו מחייה המשורר המרפא  43דה בדרך אחרת. שיר יהפר

ה",  טָּ ה ַלֲחלֹומֹוֶתיָך / ֶהֳעֵליִתי ֲארּוכָּה, ִהַצְעִתי ֲחרָּ ִבים ְבדּוקָּ ַקְחִתי ְתרּוַפת ֲעשָּ את עצמו: "רָּ

אלא  שהחסד המתואר בשיר אינו החייאה אלא תהליך בו הופך הדובר להיות אחר: "זֶה 

ה". תהליך שאפשר לפרש אותו כקץ החיים, אך גם כהתחלה אחרת  ה ֹלא ַאתָּ ֶחֶסד. וְַאתָּ

יָּה /ֲאנִי "הבא אחריבשיר "בדומה לתמורה שחלה בדובר  ִאיׁש ֶׁשהָּ , שהצהיר: "ְכַבר ֵאינֶנִי הָּ

א ַאֲחַרי" ) (. ארבעת שירי הסיום הם דו משמעיים ומכילים 14עמ'  הבא אחריהּוא ַהבָּ

ציטוט , המתחיל ב43גם יחד. כך בבית השני בשיר  סוף מתקרב ולהתחלה חדשהרמזים ל

ה ַקיִץ"מ ִציר וְכָּלָּ ַבר קָּ ", נּועְ שָּ א נֹוֹל  נּוחְ נַ אֲ "וַ המשך הפסוק , (11 , פ'ח'פרק ) ירמיהו "עָּ

צָּב"יש בו פתח תקווה בשירו של גוריאך מסמל אבדן תקווה,   : "וֲַאַפְרַפר וְרּוַח יָּם ּוֶפַרח ֶהחָּ

 שהם מסימני השנה החדשה.

   

חוזר הדובר אל חווית היסוד הרומנטית של הילד המשורר  הזוכר את  44בשיר      

ה ַהִהיא ִלְפנּות ֶערֶ  נָּה ַהְמלּוחָּ העמידה הנפעמת כזכור, ב" לשמש השוקעת בים. "ַהַהְמתָּ

המשורר מול השמש השוקעת בים היא חוויית יסוד המופיעה ביצירותיו -של הילד

/  חקירההספרו וברבים משיריו. בספר המשוגע והחקירה אוטוביוגראפיות של גורי הה

התבוננות הילד בשקיעה כחוויה אוקיאנית שבה כמעט מתוארת ( 7111סיפור רעואל )

 אינו מלא(:אבדה לילד נפשו )הציטוט 

א העצב המקובל, אתה לבדך מול הים הגדול ההולך ודועך, מול האינסוף ...הים העולה באש... אולי זה ל
אלא משהו אחר המזכיר את כלות הנפש ... דממה ואיזו ריקות עצומה ושמש נחלשת וים סגול כזה, הכל 

 (.  15, עמ' החקירה.)ות ... שום דבר מבדיל ביני לבינופתוח ונמשך, העולם לבדו ואתה שם ואיזו נוכח

 
של כיליון הנפש  ראשיתהחוזר גורי אל חוויית  "יריד המזרח"בשירי הים החותמים את 

של  "ואם ישאל המלאך"נפש הילד המשורר אל העב הלבנה ב דומה ליציאתב ,הרומנטי

 ביאליק. 
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החוויה הרומנטית מעוצבת בשיר דרך מנגנוני איפוק מודרניסטיים המונעים מתיאור  

(. השיר בנוי שלושה בתים שונים 341עמ'  השירים,)ך ל"קיטש מפואר" השקיעה להפו

מידה מול השמש השוקעת יש לעבית ובכל  "כוונתי"כל אחד מהם פותח במילה ש ,בארכם

 ךהבית הראשון מצייר תמונה אפוקליפטית בה מדומה השקיעה ליום הדין, אהיבט אחר. 

בבית השני  סליחה על הביטוי". "הפאתוס שבתמונה הדרמטית מאוזן באמירה האירונית 

גש בחריזה הפנימית של המלים "ַההֹוֵלְך מתוארת השקיעה כחוויה של קץ מפויס, המוד

ְך". תיאורי השקיעה בשיר משלבים אלוזיות לשירו של  מאנה "משאת נפש" וְַהדֹוֵעְך וְַהִלילָּ

התבוננות בשקיעה לא  ןשמשמעות ,(735עמ'  1173)מירון,  "סרנדה"ולשירו של רטוש 

חלק מעולמו , שהוא "חומר פיוטי"חסות לשקיעה כאל רק כתופעת טבע אלא התיי

. בבית השלישי  מתוארת 206והמטען הרוחני שהוא נושא עמושל המשורר התרבותי 

ת, צֹוָאהָּ  יחַ השקיעה כחוויה קונקרטית המתרחשת בחוף מכמורת המומחשת בתיאור "רֵ 

ים". במרכז התמונה נערה סוחטת שערה המדומה לנימפה ילִ צִ ּמַ ת הַ כַ ל סֻ עַ ד מֵ עֵ רֹול הָּ גֶ דֶ הַ 

ה  ה ַקלָּ עָּ ֵאר עֹוד ׁשָּ רֹוצָּה ְלִהשָּ ֵרד,/ הָּ ה לִהפָּ או לוונוס העולה מן הגלים. הנערה "ַהִּמְתַקשָּ

ה" כאנלוגיה לנפש המשורר המבקשת שהות טרם  בוא  ֲאֵפלָּ ְבחֹוף ִמְכמֶֹרת / ַעד ֶׁשֵתָאֵסף בָּ

 ( מתרחשים אף הם בחוף מכמורת: 45אחרונים של שיר הבא )האפלה. שני הבתים ה

 
 ַׁשְבִתי ְלִמְכמֶֹרת, ִטיְַלִתי ַעל ְׁשַפת ַהיָּם.        
ם.          ֵבי דָּ ֵבי ֵאׁש וְעָּ ִפיִתי ִבְׁשִקיַעת ַהֶשֶמש ֵבין עָּ  צָּ
ה.         ה, חֹוֶזֶרת ַעל ַעְצמָּ בָּ  ִהיא ִהְמִׁשיכָּה ַמֲערָּ
ׁש ַתְחֶתיַה, ְכמֹו ֶׁשנֱֶאַמר.וְֵאי        דָּ  ן חָּ

  
 יַָּׁשְבִתי ַעל ֶסַלע, ִעִתי ְביִָּדי.        
הּו ֶׁשֲעַדיִן ֹלא ָאַמְרִתי ֵמעֹוִדי.         ֶֹ ִציִתי לֹוַמר ַמש  רָּ
 יַָּדְעִתי ֶׁשכָּל ַהמֹוִסיף גֹוֵרעַ         
ִתי.         יִיִתי ִלְׁשִתיקָּ  וְהָּ

 

בו שב שגם ( 11, עמ' מאוחריםכותב גורי בשירו "בדרך אל הים" ) "הסוף הוא ים" 

המשורר אל כיליון הנפש הרומנטי של ה"ילד העצובי" לנוכח הים. גם בשיר -הדובר

שלפנינו מחבר גורי בין חוויית היסוד הרומנטית של הילד המשורר הנרמזת בציטוט 

                                                           
תיאורי שקיעה המלווים באלוזיות ליצירות מרכזיות בשירה העברית החדשה מופיעים גם בשירים אחרים של גורי, כגון   206 

 (. 1עמ'  הספר המשוגעבשיר "ראיתי ים בדמדומים" )
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ֵבי  "בערֹב היום"משורת הפתיחה של  ֵבי ֵאש וְעָּ ִפיִתי ִבְׁשִקיַעת ַהֶׁשֶמש ֵבין עָּ של ביאליק  "צָּ

ם" ה" ומלמ207דָּ דת כי , לבין המעגל הנצחי של קהלת בו השמש השוקעת "חֹוזֶֶרת ַעל ַעְצמָּ

" ׁש ַתְחֶתיהָּ דָּ . היחסים האינטרטכסטואליים בין הטכסט של גורי לאינטרטכסט של "ֵאין חָּ

יפי פעמי של הילד המשורר המתוודע ל ע הרומנטי החדמחבר בין הרגביאליק וקהלת 

עם בינת המשורר הנפרד בערוב יומו ורואה את הסוף כחלק מן שלו, ייחודו העולם ול

 :נח הדובר המהלך מתנועתו המתמדתהסדר הנצחי של העולם. בבית הנועל את השיר 

תמיד של הנפש המחפשת לים המ, וגם הדיבור או חיפוש המי ַעל ֶסַלע, ִעִתי ְביִָּדי""יַָּׁשְבתִ 

ה וְֹלא יְִרוַח ִלי" הופך לשתיקה. בשורת הפתיחה של השיר שהופיע מרפא לכאבה  "ֲאַדְברָּ

ַׁשבְ  ( משיב 339עמ'  11)שיר  "צפוף"ְת ְלהֹוִסיף?" החותמת את השיר לשאלה "ֶמה חָּ

יִיתִ  הפעם הדובר בקביעה  "יַָּדְעִתי ֶׁשכָּל ַהמֹוִסיף גֹוֵרעַ  ִתי". סיום שמהדהדות  / וְהָּ י ִלְׁשִתיקָּ

ַהסֹוף, ַאִחים, הּוא  או בקביעה "ִכי "המלט"נוספות כמו "ליתר דומיה" שבסיום בו שתיקות 

 .(771עמ'  7111, אלתרמן) של אלתרמן "תיבת הזמרה נפרדת"ֵאֶלם" ב

 

( הוא שיר פרידה פתוח, 49אלא שהמחזור אינו מסתיים בהשתתקות. שיר הסיום )     

הבנוי כולו על ניגוד בין דברים שנמשכים לדברים שמסתיימים.  השורה הראשונה בשיר 

ַדי"  הפרידה היא  ֵאֶלה, ֶׁשיְַמִׁשיכּו ְבְלעָּ ד ֵמַהַדִפים הָּ היא  שורת פרידה:  "ִהנֵה ֲאנִי נְִפרָּ

פרידה כפולה מן החיים ומן השירים. השירים הופכים ביצירה לשליחיו של המשורר אל 

נודע כמו "ֶלֶחם ֶׁשִשְלחּוהּו ַעל ְפנֵי ַהַּמיִם". המטפורה השנייה המתפתחת בשיר היא  הבלתי

ה". משולבים בשיר מושגים מתחום המשפט  של עמידה לפני שער הדין "ְכתֹם נְאּוֵמי ַהנְִעילָּ

ַלי ְזכּות / ּוִמי, ֵעד ְמִדינָּה יָּקּום ְלַהְפלִ  יֵלנִי" והדתי של העמידה החילוני כמו "ִמי ַבֵהם יְַלֵּמד עָּ

ִלי".  סיכום החשבון מופיע בבית שלפני  בפני בית דין של מעלה "ַכֲאֶׁשר ֶאֳעמֹד ְלגֹורָּ

 : )פרק א' פ' טז'( האחרון, בציטוט מדבריו הפסימיים של קהלת

              
ֵקן,                ְמֻעּוָּת לא יוכל ִלְתקֹן, כַָּתב ַהֶּמֶלְך ַהזָּ
נֹות.                וְֶחְסרֹון ֹלא יּוַכל ְלִהּמָּ
ִרים.               יִיִתי. וְֵאֶלה ְפנֵי ַהְדבָּ יִיִתי הָּ  ַאְך ַמה ֶשהָּ

 

                                                           
העברית החדשה, ועקבותיהן שורות הפתיחה של ב"ערוב היום"  מהוות פריצת דרך באפשרויות התיאור של השירה   207  

 (. 91, עמ' 1114ניכרים בשירי שקיעה רבים שבאו בעקבותיהם. )הולצמן 
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גורי מצטט את הפסוק המקראי כלשונו, אבל מפריד בין שני חלקי התקבולת במעין הערת 

הנפש  ל קהלת לחשבוןשהמרים היוצרת הקבלה בין לקחיו  ,המחבר:  "כתב המלך הזקן"

יִיִתי" . "יריד המזרח"של הדובר הנפרד ב יִיִתי הָּ אבל השורה הנועלת את הבית "ַאְך ַמה ֶשהָּ

משמעותה היפוך השקפת העולם של קהלת. לא "מה שהיה הוא שיהיה" שמשמעותו "אין 

מה ( לפיו נבלעים כל בני האדם במעגל הנצחי של 45חדש תחת השמש" )כמו בשיר 

בדיבור בגוף ראשון יחיד מניח אלא "מה שהייתי הייתי".   ,ודל ייחללא כא שיהיה שהיה הו

הדובר לפני שער הדין את חייו החד פעמיים בזמנו ובמקומו, במעשיו וטעויותיו כנגד 

ִרים" ביטוי שאפשר לפרשו מצד  המעגל המאיין של קהלת. והוא מוסיף "וְֵאֶלה ְפנֵי ַהְדבָּ

 הדברים", העדות שנאמרה לפני שער הדין היא עדות אמת. מצדאחד במשמעות "כך היו 

 לדברים עצמם משמע לא הכול נאמר.  "פני הדברים"שני, אפשר גם לפרשו כהבחנה בין 

 

בבית הנועל את השיר ואת המחזור כולו חוזר הדובר על ההכרזה " ִהנֵה ֲאנִי נְִפַרד      

ֶעֶרב" , החזרה איננה בבחינת סגירת מעגל אך שפתחה את השיר  ֵמֶהם ִעם בֹוא הָּ

נפרד ביציאה  208(פרחי אש, "טיול בלילה"ה" )כָּ לְ המשורר שדרכו הספרותית החלה ב"נֵ 

ִתי", בניגוד ללדרך חדשה.  יִיִתי ִלְׁשִתיקָּ הסוף ( 45)  שסיימה את השיר הקודםקביעה "וְהָּ

 שילכו בהן: אלא נפתחות אל השירים איננו אלם והדרכים אינן נעצמות "יריד המזרח"ב

 

 
ֶעֶרב  ִהנֵה ֲאנִי נְִפַרד ֵמֶהם ִעם בֹוא הָּ

צֹות ּוְבֵעצֹות ַכנָּהּוג ִעם ַההֹוְלִכים, ם ְבַהְמלָּ  ּוְמַציֵד אֹותָּ
 וְהֹוֵפְך ֶאת כָּל ִכיַסי, 

ַאֲחרֹונָּה ְלהֹוצָּאֹות ַהֶדֶרְך. ֶהם ֶאת ְפרּוַטִתי הָּ  וְנֹוֵתן לָּ
 

 

 

 

 

                                                           
קובעת  פרחי אשכזכור,  דן מירון הגדיר את ההליכה כתבנית  יסוד בשירת גורי, וטען כי המילה "נְֵלכָּה" הפותחת את   208    

 (.  119עמ'  7111את כיוונו ורציפותו של הספר )מירון, 
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 סיכום

 

נכתב מנקודת תצפית של משורר בערוב יומו, ויש בו חשבון נפש המציג את  "יריד המזרח"

מגוון והתרבותיים. הלאומיים רר על היבטיה האישיים, המשו-זהותו המורכבת של הדובר

האירועים, המקומות, האישים, הזיכרונות, התקוות והאכזבות הכלולים בחשבון זהות זה 

כדרך  קרונות ארגון שונים ומגווניםות עבאמצעלמערכת שלמה מתארגנים ביצירה 

של פואמה  מתקיימים גם היבטים "יריד המזרח"הפואמה המודרניסטית.  ב

היצירה מתקדמת מן העבר אל ההווה ומן הילדות אל הזקנה,  אוטוביוגראפית רומנטית,

חנות חייו השונות מועלות בה חוויות יסוד אוטוביוגרפיות של הדובר המשורר. אולם, תו

נפרשת בה עלילת חיי הדובר  .לינארי-כרונולוגי ביצירה באופן מוצגותשל הדובר אינן 

במעברים תכופים מן העבר להווה ומן ההווה  בקטעים שבורים ובמקצבים מתחלפים,

הלאומי לאישי  לעבר, בערבוב בין האירועים הממשיים לחיי הנפש הפנימיים, במעברים מן

 , ובשימוש מרובה באלוזיות מן השירה העברית לדורותיה.החוץומן הפנים אל 

 

פרסונלי הנוכח -הרומנטימן היצירה הוא האני  או הדובר המובלע המשתמע "אני"ה     

הנפש של  חוויית כיליון זיכרונות ילדות:עלה מ "יריד המזרחבכל יצירתו השירית של גורי. "

גם שמקורם בדמות אמו ה"חולה מרחמים" ופחדיו וכאבו שורשי  המשורר, הליכה אלהילד 

לאירועים ביטויים המתייחסים  ,ה"ילד הפוליטי" שביקש לדעת ש"יש גם ערבים טובים"

ביוגרפיים יצוב זהותו. אך, כאמור, מרכיבים גורם מכריע בע ההיסטוריים של ילדותו שהיו

לדות אל סובייקטיביים אלה אינם מוצגים ביצירה כדרך הפואמה הביוגרפית מן הי –

כאשר ההליכה לילדות והחשיפה האישית מתרחשים עירוב סדר הזמנים הבגרות אלא ב

והוא  ,הביוגרפי "אני"ביצירה שובר את גבולות ה "אני", המצד שני דווקא בסיום היצירה.

ותו. לשון הערוב בה זההבונים את מרכיבים המכיל שפע של  ",יריד"כמוצג ביצירה 

ים על מקורותיהם הרבים מן המקרא והתפילה ומן השירה שפע הציטוט ,נכתבה היצירה

ממחישה את הזהות   ,והפזמון העבריים לדורותיהם המוטמעים בלשון ההווה של המשורר

 הרוחני. הת ביצירה, ופורשת בפנינו את עולמהמורכבת הנבני
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חלק בלתי נפרד מזהותו של הדובר היא הארץ על מגוון פניה, הנע בין הארץ האהובה  

העתיקה חדשה ושרופת השמש בשיר הפתיחה של היצירה לבין חסד השקיעה בחוף 

ה"  ה, ֶׁשכְָּך, ַכנְִרֶאה, יֲַעֶלה לָּ מכמורת שבסיומה. הקינה הגדולה על הארץ "ֶׁשכְָּך עֹוֶלה לָּ

של מי שחייו מלא הסתירות ( היא חלק מחשבון הנפש 17)שיר הנמצאת בלב היצירה 

בתכנית  אופק היחיד לאופק הרבים בין המפעל הציוני ומחירו ובין החלום לשברו.נעים בין 

צולם גורי על רקע שדה פתוח )כנראה עם השירה והזמן טלוויזיה שנערכה לרגל הופעת 

ומר: "זו הארץ בשבילי אבנים, בהרי יהודה( ובו חורבה, טראסות ושיחי צבר כשהוא א

ץ המופיעים בדברי גורי מופיעים דומה כי שלושת המרכיבים של הארפסוקים, שמות". 

: אבני המקום ארצישראלי, הפסוקים מן השירה והפזמון העבריים "יריד המזרח"ב

הגדרת  .שמות מקומות ובעיקר שמות אנשים ,לדורותיהם והשמות הרבים הנזכרים בה

ים, פסוקים, שמות" היא הגדרה שאינה מצביעה על איזו מהות או רעיון כ"אבנ "ארץ"ה

מופשט אלא היא הגדרה באמצעות דוגמאות ופרטים מוחשיים ומופשטים המעניקים 

  ",אבנים, פסוקים, שמות"עשוי כולו  "יריד המזרח" משמעות למושגים הכלליים.

  209המלא של הדובר.  "אני"המיוצג ביצירה ואת ה "עולם"שנוכחותם יחד בונה את ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ישראלית בתוכה גדל ואותה -דן מירון מתייחס למלאות זו כמצב של "צפיפות מנטלית" שאפיין את התרבות הציונות הארץ 209 

 (.711 - 711עמ'   1173החייה ב"יריד המזרח" )מירון, 
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 סיכום המחקר

 

     אני חש כי חיי מלאי מתים, המאלצים אותי להביאם בחשבון, ללא הרף,                                   

 ממני דין וחשבון, הכופים עלי נאמנות, המכתיבים לי את רצונם, התובעים                                  

 (17.5.7195המזכירים לי בגלוי  או ברמז מאין באתי. )חיים גורי, הארץ,                                  

 

יצג של דור המאבק לעצמאות ששירתו מלווה את ההוויה יחיים גורי המשורר המ     

הישראלית עד ימינו אלה הוא משורר מתפתח ומשתנה, ששירתו היא בעת ובעונה אחת 

שירת רבים המלווה את המעשה הציוני על הישגיו וכישלונותיו. נקודת מאד ו שירה אישית

המוצא של מחקרי הייתה האבחנה ששירת גורי בנויה על חזרה של יסודות קבע 

המופיעים בה לארכה למן השירים מוקדמים ביותר ועד למאוחרים ועל דינמיקה של 

רכזית העומדת בבסיס יר. הטענה המהשתנות מתמדת באידיאות, בלשון ובדרכי הש

היא שבהתמודדותו הנמשכת עם המציאות המשתנה העמיד גורי ביצירתו עולם המחקר 

שירי ייחודי שכל אחד משיריו ומספרי שיריו מוסיף לו נדבך. עולם שירי זה נבנה תוך 

מודרניסטית.   -סימבוליסטית ניאושילוב בלתי שגרתי של פואטיקה רומנטית ופואטיקה 

המאפיין את השירה הרומנטית  סובייקטיבי-יצירתו הוא הדובר הביוגרפיהדובר השירי ב

שירית ביצירותיו -הנבנה ביצירותיו, האופן בו מעוצבת המציאות החוץ אך ה"עולם"

 והשקפת העולם העולה מהן הם מודרניסטים. 

 

מטרת המחקר היא  הצגת העולם השירי שנבנה ביצירת גורי, ועמידה על גורמי הקבע     

המאפיינים  אותו ועל האופן בו הם מתפתחים ומתארגנים מחדש ביצירותיו באמצעות 

קב ווהמודרניסטיים והתמורות בלשונו השירית. במקביל, ע –היסודות הרומנטיים שילוב 

והתפתחותם כדי לבנות מתוכם את ה"קול" או  רותיוהמחקר אחר ייצוגי הדובר השירי ביצי

העולה ממכלול יצירתו השירית. בחינת יסודות הקבע והדינמיקה של יצירתו  ה"אתוס"

נעשתה במחקר תוך התמקדות במבחר יצירות וספרי שירה, שלכל אחד מהם חשיבות 

ות ייחודית בהתפתחות שירתו. הפרשנות ליצירות בכל אחד מפרקי המחקר היא פרשנ
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-על הרקע המציאות ההיסטוריתבו סינכרונית, המציגה את כל אחד מן הספרים הנדונים 

ספרותית ועל רקע הנסיבות האישיות של המשורר בעת כתיבתן.  סדר היצירות הנדונות 

במחקר הוא כרונולוגי מן השירים המוקדמים שנכתבו בראשית שנות הארבעים עד 

תשעים, בדרך זו מאפשר המחקר השלם גם לשירים מאוחרים שנכתבו בשלהי שנות ה

מחקרי אינו מתייחס בפירוט  התבוננות דיאכרונית ביצירת גורי לאורך המאה העשרים.

האלפיים, אך הוא מכיל התייחסויות שונות גם לשירים  תליצירות גורי שנכתבו במהלך שנו

 שנכתבו במהלך שנים אלה.  

 

י רקע. הפרק הראשון מציג את יצירתו שני הפרקים הראשונים של המחקר הם פרק      

ספרותיים המופיע במקומות שונים -בהקשר ביוגרפי, דורי ופואטי, הדיון בהקשרים החוץ

במחקר מתבסס על ראיונות, מאמרים ורשימות של גורי ושל סופרים ומבקרים אחרים. 

ירת תת הפרק הביוגרפי ובעיקר תת הפרק המתייחס למקורות ההשראה וההשפעה על ש

- 1א' עמ'  עם השירה והזמן) "והלאה ורי מתבססים בעיקר על המסה "ראשית משוערתג

בה מתגלה גורי כקורא נלהב של הספרות העברית  "ביוגרפיה ליטרריה"שהיא מעין ( 44

עם  בים שהוא מקייםוספרויות העולם מנעוריו, וגם על דברים שאמר גורי במפגשים הר

פואטי של  -פרק השלישי מתייחס לרקע התיאורטיה-.  תתקוראיו בנושא "השירה והזמן"

שירתו, ומציג אבחנות יסוד של הרומנטיקה והמודרניזם זו מול זה כבסיס לאישוש טענת 

הפרק -המחקר  כי שירת גורי משלבת דובר שירי רומנטי עם עולם שירי מודרניסטי. תת

את הסוגיות הרביעי מתמקד בז'אנר אחד, הפואמה או השיר הארוך והוא סוקר בקצרה 

הקשורות בהתפתחותו מן הפואמה הקלסית לפואמה הרומנטית האוטוביוגרפית והמעבר 

לפואמה המודרניסטית. הדיון מדגיש את נטיית השירה המודרניסטית אל הצורות או 

התבניות הגדולות הספר, מחזור השירים והפואמה. נטייה זו מתגלה גם בשירת גורי, 

 מיעטה להתייחס אליו.  והיא היבט של שירתו שהביקורת

 

הפרק השני סוקר בקצרה את יצירתו הספרותית הענפה של גורי בשירה ובפרוזה      

לתקופותיה השונות. הסקירה הפנורמית מראה כי מפעלו הספרותי של גורי על המגוון 

בילים המקטיים פתח לאורך השנים בשלושה צירים תמאהז'אנרי המאפיין אותו הת
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האישית שהיא ווידויית ורומנטית  : התמטיקהפרחי אשלשלושת המדורים של 

 ירה, בפרוזה ובסרטים דוקומנטרייםבש ,באופייה, היצירות המתייחסות לגולה ולשואה

והיצירות הקשורות למקום הארץ ישראלי ולתהפוכות ההיסטוריות והתרבותיות של 

לה בכל אחד מספריו המוקדמים המציאות הישראלית. לאורך השנים משתקפים יסודות א

והמאוחרים כאחד מנקודות ראות שונות. הסקירה הפנורמית מציגה בקצרה גם את 

של גורי. בראשית דרכו, בשלהי שנות  210ספרותי-השינויים שחלו במעמדו הציבורי

הארבעים ובראשית שנות החמישים היה גורי משורר אהוב ומוערך המשורר המייצג של 

החמישים על רקע המהפכה שהתחוללה בשירה הישראלית במעבר דורו, במהלך שנות 

מישוב למדינה השתנה מעמדו של גורי בקריית ספר. שירתו המוקדמת עמה היה מזוהה 

כתובה , והיא כל כך נתפסה כשירה שאינה נותנת ביטוי למציאות הישראלית החדשה

התקבל בקהילה ( 7191) שושנת רוחותבפואטיקה ורטוריקה שעבר זמנן. ספרו הרביעי 

דינה )שקד, מוקד, אורי הספרותית כספר מפנה שזכה גם להערכת מבקרים מדור המ

נחשב כמשורר שקיבל על עצמו את רוח  שושנת רוחותעם זאת, גורי של  ברנשטיין(.

הזמן ולא כמי שמצא את קולו הייחודי. החל משנות השמונים התפתח המחקר האקדמי 

בשירתו, ובמקביל לכך חל שינוי במעמדו ובמקומו בקהילייה הספרותית, וספרי שיריו 

רחב כחכם  המאוחרים זכו להערכה גדלה והולכת. בימים אלה, נחשב גורי בעיני ציבור

משמיע את דעותיו בענייני השעה. למעמדו זה הוא מתייחס השבט היושב בשער העיר ו

ה  ה ְקדֹוׁשָּ רָּ באירוניה עצמית של מי שיודע שהוא "הֹוֵלְך וְנֲַעֶשה דֹוֶמה ִלְמתּוֶׁשַלח / ְלעֹוד פָּ

ה." )  (.44עמ'  11, שיר עיבלֶׁשנְִׁשֲחטָּ

 

ם לתקופה המכוננת של שירת גורי, הפרקים השלישי והרביעי של המחקר מתייחסי     

ליצירות שנכתבו בין שנות הארבעים המוקדמות לאמצע שנות החמישים.  בשירים 

שנכתבו במהלך שנים סוערות אלה, מתגלות החוויות שהן יסודות הקבע של שירתו, 

מתגבשת התמטיקה הייחודית לו ומתגלה חיפוש הדרך האמנותי שיאפיין את יצירתו 

פרק השלישי של המחקר מוקדש לשיריו הראשונים של גורי, והוא לאורך השנים. ה

                                                           
יתונאי קשה להפריד בין מעמדו של גורי בציבור למקומו בקהיליה הספרותית מפני שגורי מלבד היותו משורר הוא גם ע 210   

 ואיש ציבור מעורב המרבה להביע את דעתו בסוגיות אקטואליות. 
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.  השירים פרחי אשמתבסס על כתבי יד של שירים וטיוטות שירים שלא נכללו ב

הראשונים מקדימים את הדיון בשירת גורי לשנות הארבעים הראשונות, והם חושפים את 

רר המנוסה והמודע חוויות התשתית של עולמו השירי באופן ישיר ללא הבקרה של המשו

לשירתו שבהמשך. הטקסטים המוקדמים מאששים כמה אבחנות יסוד מקובלות בדיון 

בשירתו, ועם זאת מתגלים בהם כמה דברים מפתיעים. מופיעים בשירים הראשונים 

הנושאים המזוהים עם שירת גורי: הזיקה למקום הארץ ישראלי, ההזדהות עם המעשה 

הארץ הממשית -עים השותפים למאבק והאהבה לאשההציוני, הקשר העמוק לחבורת הר

, וכוללת פרחי אשוהסמלית. עם זאת, התמטיקה של שירתו המוקדמת רחבה מזו של 

העיר הערבית השכנה התייחסות לחוויות ילדות מוקדמות, לתל אביב עיר הולדתו וליפו 

מופיעה רומנטית ה פואטיים בהם מעין "אגדת אמן"-וכן שירים ארס, המושכת והמאיימת

הספר גמורה בכתבי היד. נושאים אלה יעלו ברבות השנים ביצירותיו המאוחרות בהן -לא

. הדובר בשירים הראשונים הוא מאוחריםו "יריד המזרח", מחברות אלול, המשוגע

פרסונאלי ששירתו מעוגנת בהקשרי מקום וזמן ממשיים ומבטאת את -הדובר הביוגרפי

ירים על האופי הרומנטי המובהק של ראשית דרכו חוויותיו האישיות, בכך מעידים הש

מאפיין ייחודי שלו המופיע כבר בשירים הראשונים ויופיע אח"כ בכל ספרי האמנותית. 

השירים הראשונים חושפים את שיריו הוא היותו דובר מהלך הנמצא בתנועה מתמדת. 

מופיע בהם  המתח בין היחיד לרבים המאפיין את שירתו ואת שירת בני דורו. מצד אחד,

ת של דורו, הדובר כצעיר מגויס המקבל על עצמו את האידיאולוגיה ואת השליחות הלאומי

של אישיותו. השירים נותנים ביטוי להרגשת הבדידות  אך בה בעת מתגלה בהם "צד הצל"

של היחיד בחבורה, לתחושה שנוף המולדת המדברי הוא נוף זר ומאיים, ובעיקר הם 

וה אותו מראשית ילדותו כצל, והוא חוויית יסוד עזה הנוכחת מעלים את ה"פחד" המלו

 בשירתו לאורך השנים.

 

כתוצאה שושנת רוחות כאמור, הביקורת נוטה לראות את המפנה הפואטי שחל ב       

בשירה העברית. אבל הטקסטים המוקדמים מגלים כי  "דור המדינה"של המהפכה שחולל 

 הם האופי הפרסונאלי של השירים, ה"אני"כמה ממאפייניה של שירת דור המדינה ב

המונמך, הפרוזודיה החופשית והשימוש במטונימיות במקום מטפורות מורכבות היו 



315 

 

סימבוליסטית של שלונסקי -בשירת גורי מראשיתה. אמנם, השפעת שירתם הניאו

ואלתרמן ניכרת בשיריו המוקדמים אך זו השפעה חיצונית, המתייחסת בעיקר ללבוש 

של השירים אך לא לפואטיקה, לתמונת העולם ולהשקפת העולם. עם זאת, לרטוריקה 

בהיבט משמעותי אחד שונה שירת גורי המוקדמת מן הדגמים המובהקים של השירה 

המשורר אינו מופנה רק אל "העולם שבלבבו" אלא אל -הרומנטית, מבטו של הדובר

עות לאירועים הגדולים של העולם שמחוץ לו ואל "הזמן מוכה השיגעון" שהוא חי בו. המוד

ש בהם כדי הולם ניכרים בכל שלב של יצירתו ויהזמן  והרצון לתת ביטוי להם ביטוי שירי 

 ו.  יתולהסביר את ההשתנות הרטורית המתמדת  ביציר

    

הפרק הרביעי של המחקר דן בשלושת ספריו הראשונים של גורי, שראו אור בין       

הקמת  לעוסובבים סביב המאבק  שורים ל"עידן ההרואי". כולם ק7154 –ל  7141השנים 

אשונים המדינה אך כל אחד מהם מתבונן בנושא מנקודת תצפית אחרת. שני הספרים הר

מתחיל בתקופה שקדמה למלחמה  פרחי אש נכתבו כשגורי פעל במסגרת הוויה מגויסת,

 עלות השחרעד הלוחם שגופו "חרוך עד אפר" מן הקרב. -ומסתיים עם שובו של הדובר

מתמקד במלחמה בנגב בשלהי מלחמת השחרור ובימים שאחריה ומציג את סיפורו של 

הפלמ"ח במלחמה תוך שילוב בין השמחה על תום הקרבות ועל הניצחון לבין הזעם 

הופיע כשגורי השתחרר מן  שירי חותםוהכאב על פירוק הפלמ"ח ונפילת העיר העתיקה. 

ל משפחה, לימודים ועבודה. בספר זה נפרד גורי מן החיים המגויסים ופנה לדרך חדשה ש

העידן ההרואי ובה בעת עולים בספר נושאים חדשים המשקפים את העולם שלאחר 

 המלחמה. 

 

, המחרת המאפיין גם סופרים אחרים מ"דור בארץ"משקף את משבר יום  שירי חותם      

ת גורי לאורך השנים: בין ומופיעים בו קווי היסוד של "שדה המתחים" בתוכו מתקיימת שיר

ילידית לארץ לבין  -השאיפה לחיים פרטיים למחויבות הלאומית, בין הזיקה הכנענית

ההזדהות עם העם היהודי וראשית ההבנה למשמעויותיה של השואה, בין השמחה על 

הארץ הנבנית לבין הכאב ורגשות האשמה כלפי רעיו המתים וכלפי השכנים הערבים 

מופיע שינוי משמעותי באופן עיצוב הדובר שירי חותם ו במלחמה. בשבתיהם ועולמם חרב
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השירי, אל תיאורו כהלך המהלך במרחבי הארץ הפתוחים או המשוטט הנודד ברחובות 

העיר נוסף תיאורו כמשורר היושב אצל שולחנו, ומביט בעולם מחלון חדרו.  חלק ניכר מן 

ים המגויסים כשלמשורר כבר כבר לאחר המלחמה והחי ו, שנכתבשירי חותםהשירים ב

סימבוליסטית האופיינית לאלתרמן של בתים -ברטוריקה הניאו היה פנאי לכתיבה, נכתב

מרובעים, חריזה סימטרית ומגוונת ומקצבים מסודרים שמופיעים בספר באופן המשוכלל 

חולשתו משום שלא הלמה את  הרטוריקה של הספר היא גם מקורביותר.  אבל דווקא 

 חוויות משבר יום המחרת שעלו בספר. 

 

תוך בחינת היחסים בין מבנה ומשמעות פרחי אש עיקר הפרק הרביעי הוא קריאה ב     

בנויים  פרחי אשבספר. הדיון הפרשני המתייחס לספר השלם מראה כיצד שלושת מדורי 

 פרחימן המדורים ובספר כולו.  בתבנית אחת של יציאה לדרך ושיבה, שמופיעה בכל אחד

מיתית של המשורר הצעיר העומדת על שלושה -פורש את עלילת חייו הממשית אש

עיקרים: הוויית הנעורים שקדמה למלחמה הבנויה על הניגוד שבין הקשר הילידי העמוק 

למקום לבין תחושת האיום המרחפת עליה. המפגש עם ניצולי השואה שפתח את מסע 

 אש פרחיו היהודים, מלחמת השחרור והאבלות על קורבנותיה. הדיון בהזהות אל שורשי

חשובים במחקרי מראה כי כמה מוסכמות מקובלות בדיון בשירת גורי מתעלמות מהיבטים 

מך גם על נוסחים קודמים של שירי "יומן הנס של שירתו. מן הדיון בפרק "עוף הנדודים"

 לה כי הקשר אל ה"אח הרחוק"במהלך התקופה עו ועל רשימות שכתב גורי לילי"

עת פגש לראשונה בניצולי השואה.  7141וההזדהות עם הגורל היהודי החלו כבר בשנת 

בנוסף מראה המחקר כי ההימנעות מן הכתיבה על השואה אינה נובעת מאדישות וריחוק 

מן העולם היהודי אלא מן המודעות של המשורר לפער שבין עצמת הנושא ליכולתו של 

 עיר וליכולתה של השירה בכלל לתת לו ביטוי אמנותי. המשורר הצ

 

פרחי אש ושירים אחרים ב ר "שירים מתוך ילקוט הצד"הדיון במדור האחרון של הספ      

המתייחסים למלחמה מראה כי ההתייחסות לשירתו כאל שירה פטריוטית הנובעת מתוך 

יר המלחמה )חבר, הזדהות מוחלטת עם הערכים הלאומיים ומדחיקה את המוות ואת מח

( אינה עומדת על מלוא המורכבות של היחס למות האנשים הצעירים , רוגני, תשס"ו7114
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בשירים. מתוך השירים עולה החרדה הקיומית של הצעיר החש במוות ההולך תדיר 

בעקבותיו ובעיקר קינה גדולה על מות הלוחמים הצעירים בבוסר חייהם. מחיר הדמים של 

שלמו בניה העבריים והערביים כאחד עולה בעצמה גם בשני  המאבק על הארץ אותו

 .שירי חותםוב "כלולות"המחזור הספרים האחרים של התקופה בשירי 

 

במרכז כל אחד משלושת הפרקים הבאים של המחקר עומדת יצירה אחת. הפרק      

( הספר אותו כינה גורי "ספר הבגרות" או "ספר 7191)שושנת רוחות החמישי דן ב

המפנה", והוא נחשב גם בעיני הביקורת כספר הפותח את התקופה המאוחרת של 

( ספר ייחודי בשירת גורי 7114)מראות גיחזי יצירתו.  הפרק השישי של המחקר מוקדש ל

המשורר מנקודת הראות של גיחזי שוליית הנביאים -שעיקרו בחינת התימה של הנביא

מחזור של שירי סיכום  רים "יריד המזרח"שביעי והאחרון דן במחזור השיהכושל. הפרק ה

 שושנת רוחות(. בין 7111) השיריםופרידה החותם את אסופת שירי גורי המקובצים 

ארבעים שנות יצירה, וכל אחד מן הספרים הנדונים בפרקים ל"יריד המזרח" עברו יותר מ

האחרונים מגיב על המציאות הישראלית המשתנה מנקודת זמן אחרת. הדיון בשלושה 

פרקים אלה של המחקר עוקב אחר המסלול שעשתה שירת גורי שלאחר העידן ההרואי, 

חלו בייצוגי הדובר בוחן את התמורות האידאיות והאידיאולוגיות שחלו בה, את השינויים ש

השירי ביצירות השונות ואת האופן בו התפתחו הלשון השירית והפואטיקה שלו לאורך 

 השנים.  

 

מוצג בפרק החמישי של המחקר כספר שהניח את התשתית  שושנת רוחותהספר       

שושנת רוחות להתפתחותה המאוחרת של שירת גורי. הפרשנות שמעמיד מחקרי ל

סימבוליסטי. היצירה נקראת במחקר -ניאו –כאל כספר מודרניסטי מתייחסת אל היצירה 

כספר שירים שלאורכו מתפתחת עלילה של בריחה מזהותו ומן השליחות השירית ובסיומו 

שיבה אל מקומו ושליחותו מתוך הבנה שהבריחה אינה אפשרית. כל אחד מארבעת 

חקר מציג את המדורים המרכיבים את היצירה ממלא תפקיד בעלילת יסוד זו. המ

שושנת רוחות התמורה המשמעותית שחלה בזהות הדובר השירי ביצירה, אמנם, גם ב

סובייקטיבי המוכר מספריו הקודמים של גורי  -הדובר הוא ראשית לכל הדובר הפרסונלי
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אך זהותו השירית מורכבת, ונוספים לה רבדים חדשים.  הוא איננו עוד המשורר היליד 

יבה" בלבד, אלא הוא חווה עצמו כצאצא וכממשיך של מורשתו ה"עשוי מן החומרים שבסב

. נקודת התצפית של הדובר השירי "(7151 – 7113" – , ו"פורטרטהיהודית  )בשירים "

(, משמע 94עמ'  נשאר בחיים ב"עולם שלאחר הרעש" )"שבר"היא של ה רוחות  שושנתב

ן זה, הדובר השירי העולם שלאחר השואה והמלחמה המחפש טעם והצדקה לחייו.  במוב

בספר הוא דובר אוניברסלי בן המאה העשרים שאינו רק בן מולדתו ועמו, בחלק ניכר 

שמאפיין את  ה"אני" שבשיר אינו פרסונאלי אלא מעין "מצב קיומי" שושנת רוחותמשירי 

תפיסה המורחבת של ניצולי המלחמות התוהים על פשר הישארותם המקרית בחיים.  ה

)בשירו "אני מלחמת  למלחמת אזרחים חשת בדימוי ה"אני"מהזהות השירית מו

-, שהוא סמל מרכזי בשירת גורי המייצג את הפסיכומכיה בה נתון הדובראזרחים"(

המשורר בשירתו. נפשו של הדובר קרועה בין מרכיביה המנוגדים: ההתמודדות עם עול 

 נו לו כשלל,צון לממש את החיים שנתהאשמה והזיכרון שמטיל עליו העבר אל מול הר

הרצון לברוח מן הכאב ולהיטמע בחיים אחרים אל מול ההבנה שהבריחה אינה אפשרית 

והעמידה מול חורבות הציוויליזציה שנהרסה במלחמה ובשואה אל מול האמונה בערכי 

 יסוד לאומיים ואוניברסליים המתקיימים למרות השבר.

 

מתגלה גם בהרחבת שושנת רוחות ההתפתחות שחלה בזהות הדובר השירי ב       

אל המקרא, אל הפיוט והתפילה ואל ספרות  וגבולות לשונו השירית של גורי ובפניית

הרחבת גבולותיה של הלשון היא חלק מן ההליכה של הדובר השירי אל עברו המערב. 

המתמשך מן העבר אל ההווה, זמן שנשלל ממנו זמן נאצר יצור לעצמו כדרך לואל שורשיו ו

ֲעַראי בעמידה" וב"ִריצָּה ְלֶמְרַחִּקים -הנסיבות המיוחדות של חייו שעברו ב"ְסֻעדֹותבשל 

ִרים" )  (. גורי הסביר מהלך זה בדרך הבאה:"7151 – 7113"ְקצָּ

עתים נדמה לי שצמחתי מן החולות גם מבחינת הלשון שבפי לפעמים כאשר אני חופר לעומק בכתבי 

אוצרות גנוזים.  אנו  –תשתית לשונית בלתי חדירה.  מעבר לה ילידי הארץ אני מגיע לאחר זמן מה ל

זכאים להשתמש בהם, הם שלנו, אך הם אינם שלנו בגוף ובלשון ובהרגל.  הם חלק מן "החומר הנלמד"  

לא תמיד הם בבחינת אבר מן החי. ... מאוחר יותר, בקשתי לאחוז בנשכח ובמוקדם, לקרבו אל הקרוב 

 ( 17.5.95גשר , לקשור קשרים.       )ראיון עם רחל איתן, הארץ יותר, אל המאוחר, לגשור 
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 מראות גיחזיטכסטואליות בשירת גורי, ובדוגמאות מתוך -כפי שהראה הדיון באינטר

מהלך זה של הרחבת גבולות הלשון נמשך ומתפתח בכל ספרי השירה  .ו"יריד המזרח"

עליה אמר המשורר אורי המאוחרים של גורי, והוא הביא ליצירת לשון שירה ייחודית, 

לא הביא אותה )את העברית( אלינו חומרים ברנשטיין:  "איש מן המשוררים החיים עמנו 

ואחר כך כלל את כל יסודותיה  חומרים כמותו. איש לא  חפר אותה לשכבותיה כמותו,

והפכם ללשון חדשה, ללשון שלנו, אבל גם של כל מי שדיבר בה לפנינו" )ברנשטיין, 

74.7.14.) 

 

שונה באופן משמעותי מזו של ספריו הקודמים.  שושנת רוחותרטוריקה של ה     

 התמורה הפואטית מתגלה באופן עיצוב המציאות בשיר, שבמרבית השירים איננו מימטי

רואה בו  כמתואר ב"אותו ערב במאביון"אלא מופשט ונטול הקשרי מקום וזמן ממשיים, 

היא ניכרת גם בפרוזודיה  ."שעה שאין לה זמן"בכנמצא ב"עיר שאין לה שם" והדובר עצמו 

אופן בו מתפתח השיר מתוכו ולא כמציית לכללי תבנית של חרוז ובית נתונים ה ,החופשית

ליחס את מורכבות. מקובל ממטפורות הנמנעת יומיומית בלשון הפרוזאית והומראש 

השינויים הרטוריים להשפעת המהפכה שחוללו זך, עמיחי ובני דורם האחרים בשירה 

"מדברים יוונית אחרת" השהוא נמצא בין אנשים לכך המשורר  מודעותהעברית ול

 שושנתלראות התמורות ברטוריקה ובלשון באפשר אני סבורה ש . עם זאת,("אודיסס")

למצוא את הלשון כחלק מן המאמץ המתמשך של גורי לאורך שנות יצירתו  גם רוחות

, שהביאה כוחן יכולה שירתו להתמודד עם האירועים הגדולים של זמנומוהרטוריקה ש

   אותו לחיי יצירה המאופיינים בהתנסות מתמדת בצורות חדשות.

 

ופשט והסמלי מבין ספרי שיריו המ ,מראות גיחזיהפרק השישי של המחקר מוקדש ל      

של גורי. אופייה החידתי של היצירה נובע מאופן עיצוב הזמן והמרחב בה, המתרחש 

בעת , ובמקום שהוא גם מחוץ להקשרי מקום גיאוגרפיים מוגדרים וגם יחד בהווה ובעבר

הדואליות של עיצוב הזמן והמרחב ביצירה ניכרת גם באופן ובעונה אחת הוא גם ירושלים. 

המשורר הפרסונאלי הנוכח בכל יצירותיו, ובה בעת  -ייצוג הדובר השירי, שהוא הדובר

הוא גם גיחזי שוליית הנביא הכושל. האינטרפרטציה ליצירה במחקרי יוצאת מקריאתה 
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מראה כי משמעותה המלאה מסתברת רק כשקוראים את ו ,סימבוליסטית כפואמה

 השירים הבודדים כחלקים משלם אחד. 

 

( 7114) מראות גיחזיטקסטואלי המתקיים בין -הקשר האינטראפרשנותי מצביעה על 

(, שהעמידה עליו היא אחד המפתחות לפיענוח היצירה. למרות 7117)ספר המשוגע ל

ההבדלים הגדולים בין שתי היצירות )שנכתבו זו אחר זו( יש ביניהן קשרים לא מעטים. 

אחת מהן מקשרת בדרכים שונות בין אירועי  פואטיות שכל-שתי היצירות הן יצירות ארס

חייו של המשורר לבין האופן בו הוא מבין את שליחותו השירית ואת ייעודו. בשתיהן 

יסודות אוטוביוגרפיים משמעותיים וגורי חושף בהן את קורות משפחתו, ילדותו ואת 

שיריים הוא יצירת פרוזה )עם חלקים  הספר המשוגעשורשי הפחד המלווה אותו תדיר.  

ועם זאת דומות היצירות זו לזו באופיין  ,הוא יצירה שירית מראות גיחזילא מעטים( ואילו 

הניסיוני ובחדשנותן גם ביחס ליצירות גורי האחרות וגם ביחס ליצירות ספרותיות של 

יוצרים אחרים בני הזמן. בשני הספרים מתוארת הוויה מורכבת של עולם חצוי בין החיים 

ם מתכתבים עם סיפורי הניסים שבמקרא הקשורים להחייאה או לתחיית והמתים, ושניה

המתים בעיקר אלה הקשורים לדמויותיהם של אליהו ואלישע.  גורי ממשיך ביצירות אלה 

שנמתחה ובהתייחסות סמויה לביקורת  ,את התמודדותו עם סמל המת החי של אלתרמן

ביטול המוות" כדרך לרכך עליו בנושא )בעיקר ע"י חבר ומירון( שהאשימה אותו ב"

 ולהעלים עין מתוצאותיה של המלחמה. 

 

החותם  זור השירים "יריד המזרח"הפרק השביעי והאחרון של המחקר הוקדש למח        

(, הכוללת שירים שכתב גורי 7111)השירים את שני הכרכים המקובצים של אסופת 

צירה של חשבון נפש משנות הארבעים המוקדמות ועד לשלהי שנות התשעים. זוהי י

לאומיים -המשורר על היבטיה האישיים, הדוריים-המציגה את זהותו המורכבת של הדובר

גורי אל הנופים ואל חוויות היסוד של ילדותו אותן חוזר  ב"יריד המזרח" והתרבותיים.

ותו של חייו ומתיו המוקדמות שלא פורסמו בשעתן )"השיר על הפחד", "העלה ביצירו

פרק השירים המוקדמים(, בהן כיליון הנפש של הילד המשורר אל מול השמש , ראה ידידי"

השוקעת בים, ההליכה אל שורשי הפחד המלווה אותו מילדותו ואל אמו "החולה 
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מרחמים". במובן זה, מכילה היצירה מאפייני יסוד של פואמה רומנטית האוטוביוגרפית. 

ביצירה כדרך הפואמה  רומנטיים אלה אינם מוצגים-פייםות ביוגראלא שיסוד

לינארי אלא במעברים בלתי סדירים בין העבר להווה, -האוטוביוגרפית באופן כרונולוגי

בשירים קצרים וקטעי שירים מגוונים ושונים בסגנונם ובמשולב עם היסודות האחרים של 

שגדל בתקופה סיפורו של ה"ילד הפוליטי"  אתצירה. גורי מעלה ב"יריד המזרח" הי

שעיצב את זהותו, והוא מתגלה ואת העולם הרוחני והתרבותי  יחידה במינה,ת היסטורי

 רות העברית לדורותיה.  אלוזיות מן הספבשפע ביצירה 

 

רואה את היצירה כפואמה מודרניסטית  יבמחקרהאינטרפרטציה ל"יריד המזרח"      

המשלבת בתוכה יסודות של פואמה אוטוביוגרפית רומנטית. על אף שהיצירה כתובה 

כמחזור שירים מתקיימים בה מאפייני היסוד של פואמה מודרניסטית באמצעותם 

מתארגנים בדרכים שונות השמות, האירועים החיצוניים והפנימיים, החוויות, והאזכורים 

ירה כ"יריד" המועלים בה ליצירה שלמה אחת. הצגת חשבון הנפש הנפרש ביצ הרבים

 ,אחד את כל המרכיבים השונים והסותרים של זהותו אפשרה לגורי לכנס למרחב פואטי

שיירה ובצידה" ולהציג את ההוויה המורכבת של בן הארץ ובן המאה העשרים שחייו נעו ב"

ובין הקשר לארץ ; בין הקשר העמוק רבים"בשדה המתחים שבין "אופק היחיד" ל"אופק ה

 מלחמותבין האבלות  הנמשכת על המתים ב לגולה ולמורשת היהודית: תרבותי-ההיסטורי

הציונית לבין העמידה  , בארוס וביופי ובין ההזדהות עם "עלילת העל"לבין האחיזה בחיים

 ו הכבד. מול ההתפתחויות המאוחרות של המפעל הציוני על המשגים שנעשו בו ומחיר

 

רומנטי,  שבו הדובר הלירי  כלול יצירתו השירית של גורי הוא "אני"העולה ממה"אני"      

והמשורר המובלע זהים במידה רבה למשורר הביוגרפי. העובדה שהביוגרפיה של גורי 

מכילה בתוכה את כל מאפייני ה"צבר המיתולוגי", ובנוסף הוא היה מעורב עם כמשתתף 

נן באירועים המרכזיים בהיסטוריה של המדינה עושה זיהוי זה לבלתי פעיל או כעד מתבו

מעניקה לשירים, שרבים מהם נכתבו על ביצירותיו הרומנטי  נוכחותו של ה"אני"נמנע. 

של מי שחזה את ית הנובעות רגשריגים בעצמתם, אמינות ועצמה רקע אירועים קשים וח

מתרחבים בדרכים רסונלי בשיריו הפה"אני" , גבולותיו של האירועים מבשרו. עם זאת
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שונות באופן המעניק לדובר השירי ביצירותיו ממד סמלי החורג מעבר לגבולותיו של 

ת בשירתו בדרכים שונות, לעתים  ה"אני" מתבצע הרומנטי.  פריצת גבולות ה"אני"דובר ה

" שבפרק הפרק "הפחד, הצל והמשורר-ם, כפי שהראה הדיון בתתיאיננו אחד אלא שני

דרך אחרת לפריצת גבולות ה"אני" שבפרק החמישי.  הרביעי ובתת הפרק ה"אני המפוצל"

"אני לילה בעיר פרזות"  ,בצירופים פרדוכסליים כמו "אני מלחמת אזרחים"יא שימוש ה

 ך", "אני הבא אחרי"  "אני בירות" לייצוג הדובר השירי. "אני עקיבא כמעט הייתי רבע מל

כקטלוג של יסודות, בדימוי ליריד או לפגישת מחזור אני" אחרים מציגים את ה"שירים 

שירית פתוחה זהות  בניית כל אלה מאפשרים( 1עמ'  מאוחרים)בשיר 'התכנסות', 

 מורכבת המכילה מאפיינים מנוגדים. ו

 

ביצירתו, לאופן עיצוב המרחב והמציאות החוץ שירית  בדומה לכך, גם ל"עולם"      

אחד מופיעים בשיריו מן המוקדמים למאוחרים "רחובות  בשירים יש שני ממדים. מצד

משמע, המקומות  (11 – 11 עמ' מאוחרים "בדרך אל הים"האוטוביוגרפיה" שלו )

הממשיים בהם התנהלו חייו, רחובות תל אביב הקטנה וחוף הים, המדבר והערבה, ערי 

רושלים וגם פריז של שנות החמישים וי 7141אירופה בודפשט, פראג וג'נבה משנת 

העתיקה והחדשה. עם זאת, אופן עיצוב המרחב בשירת גורי המאוחרת איננו רומנטי 

, שושנת רוחותואיננו מימטי, אפשר לראות זאת בשירים נטולי הקשרי המקום והזמן שב

עלייתו של גיחזי יים המתארים את לבשירים הטרנסצנדנט, בעולם המראות בו חוזה גיחזי

המאפשר תנועה בדיוני -ממשיהמתרחשים במרחב פואטי  המזרח"יריד למרומים ובשירי "

 רב כיוונית בין הזמנים. 

 

כאמור, המודל המקובל בביקורת לתיאור יצירת גורי הוא היותה עומדת בסימן יצירתו      

של אלתרמן והפואטיקה היא הפואטיקה של המודרניזם של שנות השלושים והארבעים 

פעת מן המודרניזם המאוחר של שלהי שנות החמישים בתקופתה הראשונה, והיותה מוש

בשירתו המאוחרת. מחקרי הראה שדיון בשירת גורי ע"פ מודל זה מחמיץ דברים מהותיים 

את נקודת המוצא המדגישה את היסוד  ימחקרמאשש  ביצירתו. מן הבחינה הפואטית

( בשירתו "בוטלהזמן הצועד והמוות המהצביע לראשונה דן מירון במאמרו " הרומנטי )עליו
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את נאמנותו של גורי לחזון הוא מראה ההופך אותה לשירת יחיד מובהקת. מן הצד השני, 

הספרותי של אלתרמן ובני דורו ולשאיפה לכתוב "שירות גדולות" שיש בכוחן להתמודד 

השירה עם שאלות לאומיות ועם ההוויה המורכבת של הזמן, ולא להסתפק במופת 

ין תייחס להבדלים בגורי ההציגו משוררי דור המדינה. שוהדגשת האסתטי האישית 

באמרו: "דור שלם, לשבחו יאמר, עסק  הגישות הדוריות הללו ברשימתו "מי אתה"

 "מן ההיסטוריה, מן השאלות הגדולותבאסתטיקה, דור שלם ברח, לגנותו ייחשב הדבר, 

שירת גורי  לפיכך, במקום להציג את ההתפתחות הפואטית של  .(11.5.7111, מעריב)

כמעבר משלב אל שלב מוטב לראותה כפואטיקה המשלבת בתוכה בעת ובעונה אחת 

לביטוי מציאות חייו של בהם היא משתמשת , כלים רטוריים שונים שבאו ממקורות מגוונים

 המשורר. 

 

עולם והשקפת עולם מודרניסטיות  הצירוף הייחודי של דובר שירי רומנטי עם תמונת      

שונה מן המודל שהציב ו עולם שירי פתוח ומתפתח בזמן, להעמיד בשירתפשר לגורי א

העומד במרכז עולמו  הדובר הפרסונלי זמני. -ם שירי ערוך, מופשט ואאלתרמן של עול

קה של ההשתנות המתמדת ביצירתו. השירי של גורי קובע  במידה רבה את הדינמי

ובהתאם ים אל הזקנה, וחלוף הזמן מן הנעורבהתאם למהלך החיים שירתו מתפתחת 

הקשוב אל תוכו ואל אירועי הזמן  תרבותית המחייבת את המשורר-סטוריתלהשתנות ההי

להביע בשירתו את התנסויותיו החדשות. השילוב בין היסודות הרומנטיים לחפש כלים 

ליסודות המודרניסטים ביצירתו מעמיד זהות שירית מורכבת הבנויה על ניגודים בין האישי 

ההתמודדות עם המציאות  לצאצאות ומקומיות ואוניברסליות. ילידות  והלאומי,

ההיסטורית נתפסת בעיני גורי כחובה מוסרית:  "אינך שואף אל הצמצום. עליך לשאת 

ות הנכונה של בתוכך את מרב המרכיבים האפשריים של הווייתך ולבקש את ההתפענח

 . (11.5.11)"מי אתה",  הקורות והתרבות"

    

מבקשת לחלץ את "דמות הצבר" המחקרי משתלב עם המגמה הביקורתית ר, כאמו    

אבנר הולצמן מצביע על  הסטריאוטיפים השליליים שדבקו בהם.ואת ספרות בני הדור מן 

דור אבוד לספרות סופרי דור המאבק לעצמאות שראו בכך שהמבקרים והסופרים 
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הזדהו בכל מאודם עם התעלמו ממורכבותה, וכי הסופרים בני הדור ש"אכן העברית 

סיפורה הנשגב של התקומה הלאומית והתגייסו למימושה, הותירו ביצירתם גם עדויות 

ספרותיות אחרות, רוויות לבטים, החותרות תחת אותה עלילה הרואית שהם עצמם נמנו 

הקריאה ביצירת גורי (. 13 עמ' 1175לכאורה עם מבצעיה הנלהבים ביותר" )הולצמן, 

נוספת לערכה וחשיבותה של ספרות דור המאבק לעצמאות ולפניה  במחקרי היא עדות

 השירים המוקדמים מדגישים את בדידותו של היחיד בחבורה ואת פגיעותם שלהאחרות. 

שירי המלחמה של גורי הם בעיקרם שירי אבלות הלוחמים החשים באימת יום המחר, 

יון בשירים המביעים כאב ותרעומת על מות הלוחמים הצעירים בטרם עת.  הד

המתייחסים לשואה ובעמדתו של גורי בנושא הכתיבה על החורבן מראים כי מפגשיו 

הראשונים עם ניצולי השואה היו לחוויה ששינתה את חייו ואת תפיסת הזהות שלו. 

-והיחסים האינטר "והלאה " שפורש גורי במסתו "ראשית משוערתביוגרפיה ליטרריה"ה

יימת עם הספרות העברית לדורותיה ועם ספרות טקסטואליים המורכבים ששירתו מק

העולם מראים עד כמה מופרכת הטענה בדבר בורותם וקרתנותם של בני הארץ. אמנם, 

גורי עצמו תאר את דורו כדור שלא מרד אלא קיבל על עצמו את השליחות הלאומית 

 מרצונו, אלא שהשליחות הוטלה עליו בימים שבהם "אי אפשר היה שלא ללכת".  גורי

מחירו הכבד ועל מאמין בכל לבו בצדקת המעשה הציוני, ועם זאת, החשבון והביקורת על 

מחקרי המלווים אותו מופיעים ביצירתו לארכה. הכרוכים בהגשמתו הכשלים הטעויות ו

מתחדשת מגוונת ו, מורכבת כיצירה ,המשורר המייצג של הדורגורי,  מציג את שירת

   .תדיר
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 נספחים

 הענייניםתוכן 

 פירוט כתבי היד עליהם מתבסס הפרק על השירים הראשונים )הפרק השלישי(: .7

 :מבחר  מן השירים הראשונים .1

 שירי המרחב הפתוח:     .א

 ילקוט הצד               

 שורות מתוך ילקוט הצד 75                

 הקיץ               

 אכן עייפתי מחזות בסוד היופי               

 איה ביתי               

 מתוך ילקוט הצד )מחזור בין שני שירים(               

                

 שירי הילדות, האהבה והעיר: .ב

 פתיחה               

                                                                        בת השחר                 

 השניהזמר                

                              אירושין               

 ארבעה מרובעים              

 השיר על הפחד              

 חתולו של ליל גשם              

                

 ד'השירים המכונסים במחברת זו ניתנים כאן במלואם וכסדרם ראה סעיף ) מחברת השירים .ג

 :בתיאור אינוונטר כתבי היד(

 עיר החורף              

 חזות אחת              

 עירי              

 מסע אל העיר התחתית              

 ברית עם לילה אחד              

 7144אוגוסט  –ירח בהרים               
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 הבית הישן              

 

 

 44ב נובמבר תל אבי –העכברים בגג               

 45תל אביב אוקטובר  –מתוך מחזור נושן               

 45תל אביב נובמבר  –ברחוב               

 ספטמבר 7145גבת  –דינקה               

 7143מוזיאום תל אביב  –המוזיאום               

 *** )קרבה שעה(              

 

 חייו ומותו של ידידי .3

; 'שלושה שירים מתוך 'יומן לילי', 9.3.41שירי פרחי אש:  'בדרכים', עתים, גרסאות מוקדמות של  .4

 .13.7.41עתים, 

 

 דברים שאמר גורי במסיבה של חטיבת הנגב של הפלמ"ח לרגל הופעת פרחי אש.  –בפני רעי  .5

 

 .74.9.51מתוך פנקס, למרחב,  -"אותו ערב בניכר"   .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



317 

 

  :הראשונה ליצירת גוריכתבי היד מן התקופה תיאור    .0

בלוק כתיבה )ללא עמוד שער( שכותרתו "שירים מתוך ילקוט הצד".  הכולל תשעה  .א

 שירים, השיר האחרון אינו מנוקד. 

בלוק כתיבה בדף השער כתוב: "מחרוזת שירים  מתוך ילקוט הצד". הבלוק מכיל  .ב

נכלל אחד עשר שירים מרביתם שירי אהבה. מופיעים בו השירים 'בבית הישן' ש

באסופת השירים( והשיר ערב שהופיע בפרחי אש  11בקובץ שירים ראשונים )עמ' 

 בהשירים(. 35)עמ' 

. המחברת  7145 – 7147מחברת שירים בדף השער כתוב "מתוך ילקוט הצד"  .ג

כוללת חמישה שירים לא מנוקדים.  באופן כללי, אפשר להגדיר את השירים בה 

אקטואליים לפעולות הפלמ"ח ולמצב בארץ. כשירים לאומיים" המכילים רמזים 

( והשיר 'בחרבה' הופיע 31מתוכה השיר 'המעין' פורסם בפרחי אש )השירים ע' 

 (.311בספר הפלמ"ח )כרך א' ע' 

מחברת שבדף השער שלה כתובה הכותרת:  "מחברת השירים"  ומתחתיה: חיים  .ד

ן.:  "כי סערת עלי ומוטו מתוך 'פגישה לאין קץ' של אלתרמ 7145 – 7143גורפינקל 

לנצח אנגנך".  במחברת שלושה עשר שירים, מתוכם פורסמו 'הבית הישן'  )השירים 

 ,  נכלל גם בבלוק הכתיבה "מחרוזת השירים מתוך ילקוט הצד( 'מסע אל העיר 11ע' 

( והשיר 'ירח בהרים' 11( 'ברית עם לילה אחד )השירים ע' 17התחתית' )השירים ע'  .ה

 (. 7141במהדורת  71-77מ' שהופיע בפרחי אש )ע

(,  המחברת כתובה משני הצדדים: מן הצד 7149המחברת "חייו ומותו של ידידי" ) .ו

האחד היצירה 'חייו ומותו של ידידי' יצירה בשורות ארוכות מחולקת לפרקים. מן הצד 

 השני מבחר של שירים לאומיים. 

שהוא השיר  "הפחדהשיר על "ודדים )פירוט מלא בנספח( ביניהם כתבי יד בדפים ב .ז

 ) 75 הפותח את הקובץ  שירים ראשונים )השירים עמ' 
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 :שירי המרחב הפתוח –שירים מתוך ילקוט הצד .   1

 

 ילקוט הצד

 

ִכים נּוְקשֹות ְשרּופֹות ִמֶשֶמׁש ַקיִץ ִתי יְַקִשיבּו ְדרָּ  ְלִשירָּ

ד יְִרמֹז ִלי ְבֵליִלי  וְיֵׁש וְַרק כֹוכָּב בֹוֵדד ֶאחָּ

ִעים נְִצִחי וְֵאין סֹוִפייֵט   ָאְזנֹו נֹוף ְסלָּ

ִתי יְַקִׁשיב יְַלקּוט ַהַצד ֶׁשִלי  ְלִׁשירָּ

רֹוב כִָּרעַ  ן ַמכָּר קָּ  וְֶעֶרב ִכי יְִצנַח יָּשָּ

ה ַקְדמֹון גֹווְִעים אֹורֹות  ִבְמחֹוז ְשְקיעָּ

ה אֹוֶרֶגת ֶאת ִׁשיֵריהַ  מָּ ִתי ֵאיך ַהְדמָּ ַמְעִתי ַאְדמָּ  ׁשָּ

 ֶעַצב, ְמדּורֹות ַבֲחרּוזִים ֶשל רּוחַ 

_  _  _  _  _ 

 

חֹוק רָּ צָּפֹון הָּ ם בָּ ה ַהֶזה ַרק כֹוכָּב ְמיותָּ  ַבַליְלָּ

אֶֹפק ִטים ִבְשחֹורֹו ֶשל הָּ ר נִבָּ ַתיו ַהּטֹוִבים ֶשל ַהְכפָּ  ֹלא בָּ

 ֹלא ֵריחֹות ַהִדיִרים, ֹלא ִשיַרת ַמנְדֹוִלינָּה,

ה ַהֶזה אֵ  יְלָּ  י נִָּלינָּה?ַהלָּ

ט ּוַבת ְצחֹוק ה, ַלְחלּוִחית ֶשל ַמבָּ ה ֶשל ַעְלמָּ ה ַהּטֹובָּ נּו יָּדָּ  ְבֵאין לָּ

ה. ה ַהְכֵבדָּ מָּ  ינֵֵשב ַבְדמָּ

ִרים ַהֲעִריגָּה וְַהכֹח  לֹוֲהִטים ְבעֹוְרֵקי ַהְגבָּ

רֹוב, ִמְתַמֵכר וְצֹונֵן ִעים כֹה קָּ  ּומצע ַהְסלָּ

ב ה ַהֶזה פֹה אֹוהָּ יְלָּ  ֶאת נְִשַמת נֹוֵדַדי ַהלָּ

 

  שורות )מתוך ילקוט הצד( 05

ׁשּוך  פֹה ַהַליִל ֲעבֹות וְחָּ

רֹוב ְביְַתמּותֹו כָּבּול ע  ַאְך פֹה קָּ  ֵחֶבל ֶאֶרץ ֹלא נֹודָּ
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 צָּפֹונָּה –כֹוכָּב ַהִציר מֹוֶרה ֶאת ַהִכיוּון 

ֶרֶפׁש ִדְׁשְדׁשּו ְתקּו ַצְעֵדיֶהם בָּ ֱאנִָּׁשים ׁשָּ  הָּ

 ִהנֵה ַהְגבּול –נָּס ִחּוֵר אֹור פָּ 

------ 

ה קֹוֵפאת ר, ַהְּמצּודָּ ְרבֹות, ִמְדבָּ  חָּ

ח ַהַשַחר ַמֲחוִיר  ְבַפֲאֵתי ִמזְרָּ

 ֲאנִי ְכַבד ֶפה –ָאִחי ָאַמר ִלי ִמֶׁשהּו 

ה ֲאפֹורָּ ה הָּ מָּ ֲאדָּ  ִמתֹוך הָּ

יו ֶשל ֵבן   יִָּאיר -יֹוְקִדים ִמילָּ

 ַסְגִריר ----ֶגֶׁשם ְמַטְפֵטף 

צֹות  ָאִסיר ְבתֹוך ִצינֹוק עֹוֵרך ִתיקּון חָּ

נָּיו ַחְסֵרי ַהֶצַבע  נּוִגים ְמאֹד פָּ

ה  ְקפּוָאה וִיתֹומָּ

ַער ַהִצִפיֹות נִֶצֶבת ֵתנּו ְבשָּ  ַאֲהבָּ

 

 

 הקיץ

 

ר ִמים ַבִּמְדבָּ רָּ ַלק ַעל רֹאֵׁשי ַהצּוִקים הָּ  הּוא דָּ

ְרעּו  ה ַהלֹוֵהב ִהְשתָּ בֹות בלאות ַקְדמֹונִיתְלאֹורָּ  ֲערָּ

ִעים ֶאל ַהְתהֹום  פֹה ְבֵׁשֶבט ַהַזַעם ֶשל ְתקּופֹות ְלֵאין ְספֹור ִהְתַרְסקּו ַהְסלָּ

ה בָּ  ּוַבֵליל מּול כֹוכָּב ְמַהְבֵהב ַהְצבֹוִעים ִהְׁשַתְגעּו ִביבָּ

יו ַהְׁשחֹורֹות אֶ  ֲחבּו ְׁשעֹותָּ ַׁשן ְמדּורֹות סָּ רֹוִעים מּול עָּ  ל ַהיֹוםהָּ

ה נָּה ִכי ִתְׁשפֹוך ֶאת אֹורָּ ִכים ֲארכֹות ְלבָּ  וְיְַלִבינּו ְדרָּ

ה רֹוֲעִדים ִבְזדֹונָּיו ֶשל ַחְמִסין לָּ ה ְכַחְלחָּ ִקים ְרעּוִלים ִהנּומָּ  ֶמְרחָּ

ה ן וְֵגרָּ נּו?(* נְִמנְמּו ְבֵריחֹות ֶׁשל ִעְטרָּ ִלים )ֵׁשחָּ  ַהְגמָּ

ה  ם ַהְשחֹורָּ תָּ ה נְִׁשמָּ ֲהטָּ ֵאׁש לָּ  ֲאנִָּׁשים ֶׁשנְַׁשמּו ֶאת ַהחֹם וְהָּ
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ִסין  ׁשֹוֶחחּו ֲארכֹות ַעל ְגנֵבֹות וְִסְפֵרי יֹוחָּ

ַטף ֶאת ַהצּוק  ם ׁשָּ  ַצֲהַלת ְרֵעִבים –דָּ

ִקיעַ  רָּ ב הָּ ה ֶאל ֶמְרחָּ  זּוג עֹוְרִבים ֲאֵפִלים ִהְתנְַשאּו ִבְצִריחָּ

לֵאׁש ְכבּויָּ   ה ְבַפְרצּוף ַהגָּמָּ

  )הסוגריים וסימן השאלה במקור( 

 

*** 

ר ֵמֲחזֹות ְבסֹוד ַהיִֹפי יְַפִתי ְכבָּ  ָאֵכן עָּ

יו ַגם ִמַבְקבקָּ ֵעב לָּ ִמי רָּ  דָּ

שֹות נְִצִחית ְבַׁשַער תֶֹפת  ָאֵכן יִָּמים ַמִכים ְבִאׁש ְׁשמָּ

יו ֲאִזּקָּ ה בָּ  ֲאנִי כָּלּוא ְלֹלא ֶחְמלָּ

ם מּוֶטֶלת ַבִּמשֹורוְקֹול   ְצנִיַחת ַהנֶֶׁשר ֶׁשִהְגִביַה ֶאל מּול ְגוִיַת ָאדָּ

 גואן מּול דּוִמיַת צּוִקים ׁשֹוֶתֶקת ְבֵאין ִזיעַ 

זּו ְבֵעינֵיֶהם ַהכֹוֲאבֹות ְׁשִקיעֹות ַרבֹות ִמְספֹר   ֲאֶׁשר חָּ

זָּק ִמֶּמנִי  ן מֹוִליד סּופֹות חָּ  וְקֹול ִבי רָּ

זָּק ֶפל חָּ  וְִראׁשֹונִי ְכֵאׁש ַהֲערָּ

יּו לֹו ְכאֹוֶמנֶת ה הָּ מָּ  ֶׁשְרִעידֹות ַהֲאדָּ

 ֶׁשֶאת ָאְזנָּיו ִהְתִׁשיׁשּו וִידּויֵי ַהֶסַלע ַהנֹוֵפל

ן מֶכה ַהִשגָּעֹון ם וְהּוא ַהְזמָּ  ֲאנִי ָאדָּ

יו ַעד ֵאין רֹוִאים  ִהנֵה ֲאנִי חֹוֵלף ְבַדקֹותָּ

ֵאׁש וְַהגָּאֹוןצֹוֲחִקים מּוִלי ַהגֹבַ   ה הָּ

ם כְָּרעּו מּולֹו ַעל ַהִבְרַכיִם  ֶׁשְבנֵי ָאדָּ

ֲחׁשּו ְבֶרֶטט ֱאֹלִהים  וְלָּ
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 י?ית  ה ּבֵ יֵ א  

 

 י?יתִ ה בֵ יֵ אַ 

ֹ ם ׁשָּ קֹומָּ   .חַ רּוים בָּ עִ ים נָּ לִ הָּ ם א

 .חַ כּור ׁשָּ תָּ ת נֹובֹורָּ ן קְ רֹוכְ ר זִ ׁשם אֲ קֹומָּ 

 י תִ כְ לֶ י בְ נָּ ּוּוה לִ רָּ דּות מְ רֹום אֹוקֹומָּ 

 םיִ ּמַ ת הַ ּמַ ל אַ ח עַ נַ צְ ו יִ תָּ סְ יל הַ ת לֵ עֵ 

 ד.נָּ ים לַ כִ רָּ דְ  רּוים, יֹוקִ לְ ֹוים דבִ כָּ ֹוכ אֹו

ֹ יָּ עְ רַ ה כְ בָּ רֹוקְ   ט,בָּ ת מַ גַ ה, נּוטָּ קְ ה, ׁש

 יםיִ סַ פְ ת ַאצֹוּקְ ה מִ בָּ רֵ י, קְ צִ רְ ַא ְךתָּ ה אֹואֵ רְ אֶ 

 

 .ְךל כָּ ה כָּ דָּ מּולְ גַ ית, הַ פִ סֹוינְ אֵ ית, הָּ מִ רֹודְ הַ  ְךרֶ דֶ הַ 

 ברכוני כנידח, כבן חוזר אל בית

 עלי גויות עוד חג כאז העיט,

 הן לא תטשי את נערך שלך ...

 

 כולך שלי, עם פחזותך, עם אימתך, עם קר העשת.

 עם בכי רחל על דרך הגולים.

 ת.שמה מר וכה ישן, מספד השועלים, עתים מתוך דמעות האהבה נלח

 ביתי, ביתי

 לך שנות אלף מקום חכיתי

 מקום על כפר קרוב וחם, לי מבשר הכלב

 מקום בליל שבת הכוכבים קודשו כפמוטים.

 מקום אורות פנס ברוחק הבהבו.

 מקום אדם נשך אדמת המלח.

 למלךעם מקום ימים רבים עמל ה

 בכל פינה בה התכנסו מחרישים לשאת את השבועה לנשק החבוי.
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 (יגור תש"ה) – איה ביתי נוסח שני

 

 

ֹ ם ׁשָּ קֹומָּ   י?יתִ ה בֵ יֵ אַ   .חַ רּוים בָּ עִ ים נָּ לִ הָּ ם א

 .חַ כּור ׁשָּ תָּ נֹואשר ת בֹורָּ ן קְ רֹוכְ ם זִ קֹומָּ 

 י תִ כְ לֶ י בְ נָּ ּוּוה לִ רָּ דּות מְ רֹום אֹוקֹומָּ 

 

 םיִ ּמַ ת הַ ּמַ אַ  ילח עַ נַ צְ ו יִ תָּ סְ יל הַ ת לֵ עֵ 

 ד.נָּ ים לַ כִ רָּ דְ  רּוים, יֹוקִ לְ ֹוים דבִ כָּ ֹוכ אֹו

ֹ יָּ עְ רַ ה כְ בָּ רֹוקְ   ט,בָּ ת מַ גַ ה, נּוטָּ קְ ה, ׁש

 יםיִ סַ פְ ת ַאצֹוּקְ ה מִ בָּ רֵ י, קְ צִ רְ ַא ְךתָּ ה אֹואֵ רְ אֶ 

 

 .ְךל כָּ ה כָּ דָּ מּולְ גַ ית, הַ פִ סֹוינְ אֵ ית, הָּ מִ רֹודְ הַ  ְךרֶ דֶ הַ 

 ברכוני כנידח, כבן חוזר אל בית

 עלי גויות עוד חג כאז העיט,

 הן לא תטשי את נערך שלך ...

 

 פחזותך, עם אימתך, עם קר העשת.כולך שלי, עם 

 עם בכי רחל על דרך הגולים.

 מספד השועלים, עצוב מה מר וכה 

 ... תשעתים מתוך דמעות האהבה נלח

 --- ביתי, ביתי

 מקום חכיתי לך שנות אלף

 מקום על כפר קרוב וחם, לי מבשר הכלב

 מקום בליל שבת הכוכבים קודשו כפמוטים.
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 .אומללת בחסד הבהבולקראת ספינה  מקום אורות פנס

 מקום אדם נשך אדמת המלח.

 למלך עםמקום ימים רבים עמל ה

 בכל פינה בה התכנסו מחרישים לשאת את השבועה לנשק החבוי.

 

 

 

 מחזור שירים "מתוך ילקוט הצד"

 

 .א

ַפן רֹאׁשֹו ִאיׁש חָּ ר. הָּ  ִהכָּה ֵמיתָּ

ה ֲעַדיִין. ה, וְִדְמְדמָּ עָּ ה ׁשָּ נְחָּ  צָּ

ִרים   נְִסרּו ֶאת ֶגַזע ַהֲחצֹות,ַהִצְרצָּ

ט, וְַׁשַחר ַבִּמיׁשֹור ה מָּ ן ַהַליְלָּ  ִאילָּ

ַדיִם. ִמים, יֹונֵק ׁשָּ ד וְִתינֹוִקי, תָּ  וְַרְדרָּ

תֹו, ֵעִרים ַכְלֵבי ַהצֹאן.  מּול ֶפֶלא ֵלידָּ

 

ְך, ְבָאֳהֵלְך ַהְדִמי  ְבָאֳהֵלְך ַמְחׁשָּ

 ת.חֹונֵק ַׁשוְֲעתֹו. נִיחֹוַח מֹר ּוְקטֹרֶ 

ה. ם, ְׁשנָּתֹו ְכֵבדָּ ה נְִרדָּ ַאגָּדָּ  ִגבֹור הָּ

 ֲאנִי חֹוֵזר וְׁשּוב ַאְת פֹה ִעִמי,

אִֹרן  ֲעִלילֹות. וְיֲערֹות הָּ  ֵאין ְגבּול לָּ

ַדי. ם, ֶאת ֶזֶמר ְצעָּ  יְִׁשאּו ַעד יֹום מֹותָּ

 

נִים, וְֶׁשֶקט.  וְֶאֶרץ ְכנֲַענִית ַבֻבְסתָּ

ה ֵאַלי ֵליִלית.ִבְבִכי ַהֲחִליִלים   עֹולָּ

ה לֹוֵהט, ַאְך צֹונְנִים ַהַּמיִם. מָּ ֲאדָּ  ֲעַפר הָּ
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ה, ַחיָּה ַאְת ְמנֶֻׁשֶקת. ה ְׁשסּועָּ פָּ  ְבכָּל ׁשָּ

ִכית ְלֹלא ֶמֶלים. ֶזה ֵעירֹום, בָּ  ַעל כָּל חָּ

יְִך. את ֶאת ֲעלּומָּ  ֶאל כָּל ִמְׁשַכב דֹוִדים נָּשָּ

 

 ב.

ם. יָּה ְׁשַחְמחָּ  עֹוֵרְך הָּ

 ֹ ְזרּו. ִעם מֹות ַהַליִלִעם ת  ם ַהְּקַרב חָּ

ִחים ְבֶחֶרס ַהֻתִפים.  נִַצְבְת ַעל ְפתָּ

ה. ְרחָּ ֵתְך פָּ  סֹוַבְבְת ִעם ַהְּמדּורֹות, וְִשְמלָּ

 ְכבּויֵי ֵעינַיִם –ְכֵבִדים  –ֵהם נְִׁשְענּו ׁשֹוְתִקים 

נַיִך ַהיִָּפים. יּו פָּ  ּוְרטּוִבים הָּ

_ _ _ _ 

רּוַח  ה הָּ  ---עֹוד הֹומָּ

ן ַעִתיק נִצָּב ִבְמִחיצֹות ַהֵלב.  ּוְזמָּ

 הּוא עֹוד ַחי. וְנֳֶעצָּר ִמֶלֶכת.

ה ה וִיתֹומָּ  ַחיָּה ַאְת פֹה ִעִּמי ְקדֹוׁשָּ

 חֹוֶזֶרת ִמֶּמְרַחק, ֻמֶכֶרת ַעד ְכֵאב

נִים ִמֶבִכי. ט, ְפִליַטת ׁשָּ  נוגת ַמבָּ

 

ב  _ _ _  ַהכָּל חֹוזֵר וְׁשָּ

ׁשָּ   ֻשְברּו כֵָּדי ַהיַיִן, –ן ַהְּמדּורֹות גָּוַע עָּ

ַפן רֹאׁשֹו ִאיׁש חָּ ִרים ׁשֹוְתִקים. הָּ  ַהֵּמיתָּ

ם ענק ... נַָּׁשם  הּוא קָּ

 ִחּוֵר ּוְׁשחֹור ֵעינַיִם.

 כְלֵבי ַהצֹאן ֵעִרים ...ַהַשַחר ַבִּמיׁשֹור
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 אהבה ועיר ,שירי ילדות .0

ֹּזת שירים "מתוך ילקוט הצד"  מחר

 

 פתיחה .א

 בדרכים עוד חי לילנו הישן

 צרצריו שרים. וברקיעיו ירח

 רוח עירומה ביערים ורעשם

 רוח חזקה. שביית מרחק זורח.

 

 בֹלבן השבילים ראיתי עקבותי

 בנעלי ההן, ובשירי ההמה

 וזמר השנים הפליא בי מכותיו

 בצחוק וודויים באגרופים ודמע.

 

 חזרתי שוב אליו, עם קמט על מצחי

 אשחק על זה הנער הפתח. ובמנוד יש

 כיצד ידע אהב, עד מות ועד בכי

 כיצד היה לאיש וזר כל כך לפתע

 

 איך בא הלום שותק, ואיך צנח על סלע

 ואיך רוחות ההר הכירו את העלם

 בשחור ראשו הטוב, בזמר יגונים.

 

 רק רגע קל שהה, וקם, המשיך ללכת

 ואשמורות קרות הדמימו ארחותיו

 טרםי שלכתושיר שרק פשוט, אסף 
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 והפקירם נוגים לרוח ולסתיו.

 

 בת השחר .ב

 

 לא היה זה יותר מתוגה.

 זה חוזר בנתיבה המוכרת.

 בדרכים השבות אל עצמן, מערפול מרחקים  משחירים

 זה היה כודוי מגומגם

 זה נחרת בשורות המזכרת

 ויהא ברבות הימים לנחלת חרוזים ושירים

 

 ערב בא. יום יומי וישן

 רחובואורו של פנס על 

 ועגלת הזקן, ושמלה של ילדה, תל אביב.

 וצריפים בפרור, פרדסים אפלים, ועשן.

 הדברים שאהבתי אי פעם, הדברים שאוסיף לאהוב

 שאותם בקדושת שתיקתך הגדולה תלווי.

 

 זה חוזר בנביחת הכלבים מול ירח אדום וכהה

 בשיחת השכנות, בפגישה, בספו של פונדק על סף ליל.

 ול וחוקים.עממי ויקר ללא גב

 החיים אהבוך עד כאב

 והדרך חוזרת אליך

 ואני כסובא לא נוחם, מול שפעת בקבוקיו הריקים.

 

 הם הולכים ובאים והליל שותק את לכתם
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 אמיצים ונוקשים מני פרך,

 הימים שהלכו אל מותם, וזכרון וידוים מפרפר

 התבואי אי פעם לראותם?

 התראים עייפים מני דרך?

 לגדודם הניצב בחצר? התושיטי ידך הצחורה

 

 שוב אלכה וצלי בקירות.

 והדרך שחורה עד האפק

 וסביב אילנות ואורות, ועמעום רחובות ושוקים.

 זה מוזר. זה נחרת בשורות

 כמזכרת של עצב ויופי.

 כדמותו של סובא לא נוחם, מול שפעת בקבוקיו הריקים.

 

 *** .ג

 ִבְבלֹוַאיו ִהִביט ֶאַלי ַהֵהֶלְך

ִריתִקְׁשְקׁשּו   כֹוסֹות ְביָּד ַהֶּמְלצָּ

 ּוִּממּול סֹוֶבֶבת ְמחֹוֶלֶלת

 וְַתְקִליט בֹוֶכה ְבִלי ַאֲחִרית.

 ַפְרצּוִפים ִהְׁשחירּו מּול ַהכִֹתל 

יִיִתי ְבֵעינָּם  ֹלא מכָּר הָּ

יָּה פֹה ַעד ֵאין יֶַׁשע,  ּומּוזָּר הָּ

 ִׁשיר ֶאַחד ֶׁשַגח ִמתֹוך יֵינָּם.

ה וֶַטֶרף –ֶחְדוָּה  ֵהם ִחְפׁשּו  ִאׁשָּ

יּו אּוַלי? ם טֹוִבים הָּ  ְבנֵי ָאדָּ

 וְַהִעיר, ִהְׁשִליכָּה ִמֵדי ֶעֶרב

ה מֹות ְלתֹוך ַהִהלּולָּ  נְשָּ
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 הזמר השני .ד

 

 הרגעים אשר באים, זה כבר כל כך שכיח

 לא אין מהם מנוס ולא יופע משיח

 אפשר פשוט לירוק כך רק רווי טבק ולקלל כמעט לבכות

 שן אט אט עולה מגיחהפחד הי

 ושוב אתה ניצב הומה רצון לברוח

 והדרכים בליל חנוקות

 אח, יגון כזה ודוי ועל הקיר הצלליות בכשף ובאוב

 לא אור חלום קדמני בברכה ורק נשמע בכים של שועלי הליל

 האבדת לי פתאם כדרך לעיוור

 או פתע נעקרת כאילנות בתוך סופת החורף העובר

 עם שריד שלהבתופתע לא נותרת בלתי 

 חיית עמם כפרפורי גסיסה בלב, של מכתב אחרון ומתעות

 צנחת אלי בור קבר

 

 וליל, ליל עד כדי משש את העלטת

 עבת השקט –ובתוך הנשיה הוזים הרגעים, ירח 

 ומשהו קורא קולו מוכר ולא נשכח הוא

 כי יש מקום ובו מגע תלתל הרנין לבב אנוש אכןל דלקת

 נוגהוצליל מבט, ופת חיוך 

 ונשיקת פרידה בפרוס השחר

 הרגעים מורדת כף ידך הצוננה עלי צואר

 עולים בהם שוטים אל מקדשי הנבואה
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 לומר לי כי נפלת בנופלים ורוחך איננה

 שוחק אני מולם גם עומס היבול כאשכולות נבצר

 למי אגיש הטנא?

 אירושין .ה

 הדרך שחורה ... גלשו עננים על הכפר

 אדמה התיפחסגריר בבכיו הישן עלי אם 

 הוא ארש לו אותה לעולם מול שמים שחורים כחופה

 ואי שם כנכרי ורחוק אט עלה ארגמן הירח

 אט עלה וירקות השדות רטטה והחווירה

 כאורח צנוע מאד הדופק על פתחי הדממות

 הוא האיר את פרצוף האדם והרוח ידה העבירה

 כאשה אהובה על חלקת קבוצותיו החומות

 י, יחידי ... הוא ארש לו בדידות זה הערבהוא היה יחידי, יחיד

 ועדיו באמרו: "הרי את ..." את השקט נשאו בגופם

 הם רצו לחבקו וללחוש לו:  "אחינו הפרא

 יקרת מאד הבודד וקדושה כלתך היפה".

 ונותרו אז השנים בלבד ושנותיו התיפחו למראיה

 ומלים לה לחש ושירים שכתב לכבודה

 ת הירחשיר ששר האוהב לבדידות בעלו

 עמוס נדודים ומראות ומורעל מיגון ומדם שור

 הם ניצבו הוא והיא בסמטא

 הם ניצבו עמוסי הרהורים

 הוא חנק את בכיו, היא בכתה 

 מול חופה של שמים שחורים.
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- - - -  

 ארבעה מרובעים

 

ה ה נֶֶעְלמָּ  ַבת ְצחֹוֵקְך ַהּטֹובָּ

ה ם תֹוֵעה עֹוד ְלַבְּקשָּ  ִבי כָּל ְרִסיס ֶׁשל דָּ

ה מָּ א נְשָּ ֶאֶרג ַהֶזה ַהנְִקרָּ  ֶאת הָּ

ה  אֹוֶרֶגת יֵָּדְך ַהְּקדֹושָּ

 

ה ִמַגַעת רָּ ה יְקָּ יְתָּ  ִהיא הָּ

 ִהיא ַהּוֶֶרד ַהֵּמת ִעם ַהיָּד

ַדַעת ה ַההּוא הּוא ִאבּוד לָּ  ַהַליְלָּ

ד  ֶׁשל יֹוִפי ֶשל ֶפַרח מוְרָּ

 

תּוַח   יָּבֹוא –ֶאְׁשנָּבֹו ִׁשל ַהַליִל פָּ

ִלים   ַהְׁשחֹוִרים ִמְשַתֵגַע אּוַלי?ַבְצלָּ

וָּה ִמְסִביִבי מֹות טָּ  ֱאֹלֵהי ַהְדמָּ

ה  קּוֵרי ַעכִָּביׁש ֶׁשל ְדִלילָּ

 

 ַאז ִהִביט ַהיְאּוש ְבֵעינָּיִם ְלאֹות

ד א ִמּמּולֹו ַהיָּגֹון ַהנְִפחָּ פָּ  וְקָּ

ה ְלאֹות  ֱאֹלִהים ֱאֹלִהים כָּמָּ

ה וְַאַחת ֵחל מּוזָּרָּ  וְרָּ
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 הפחד השיר על

 

ֶכם רעי ַעל ַמֶשהּו מּוזָּר א ִלְכתֹב לָּ  הריני בָּ

 נֹוֵׁשא שאין לו שם ואין לו מהלכים

 אחד מבני זמני מוכה הנפתולים והשוטה

 ַעל ְדַבר ַהַפַחד

יָּה ִצִלי  נוַלְדִתי ִעמֹו וְהּוא הָּ

ה -ְזֵקנָּה –היּו בֹו ֲעַטֵלף   כּוִׁשי וֲַאֵפלָּ

 ְבֵאין ַפנָּס כֹוֵלל: ִסְמַטת ְרחֹוב

ְלִמין ה ֶׁשל ֵבית עָּ  כֹוֵלל: ִקְרבָּ

 ִאוְַׁשת ִרְׁשרּוׁש ֵמֵעֶבר ַלַפְרגֹוד 

תּול ִבְסִליל ַהַּמֲעלֹות   ְפִגיַׁשת חָּ

 וֲַעֵרַמת ְבגִָּדים ִבְדמּות ַגנָּב 

א ַהיֵָּׁשן  ְלנַֹכח נֲַחַרת ֵאיִמים ֶׁשל ַסבָּ

 יםְבַצֲענֹו ַאט ַאט ֵמֵעֶבר ַלַחיִ 

ר ֶׁשל ַאגָּדֹות יְַלדּות ִדים יָּקָּ  הֹוהֹו ְמחֹול ְפחָּ

מֹוט, ִמְרֶצֶפת צֹונְנָּה  פֹה ַביִת ַקר, פָּ

 ַבחּוץ עֹוֵבר ַהֶגֶׁשם ַהבֹוַדד

ָארֹון ה ִמַתַחת לָּ ה ְגמּורָּ טָּ  וַעלָּ

ֶפל לּו ֲערָּ ְפכּו ַהלָּ ִרי ִצַּמח הָּ  ֵעת ְשעָּ

ב ֲעֵלי  ם וְׁשָּ ְרִפיַהְּמַרֵחף ֵאי ׁשָּ  עָּ

ה ְתחּום ּוְזַמן ה ֶׁשֵאין לָּ בָּ  ִבְדמּות ַהַּמֲחׁשָּ

בֹות .... וברזל  קֹוְרִאים ַלזֹאת הֹוֵגי ַהְלבָּ

ה נּו זֹאת  ֻמכָּר כָּל כְָּך ַעד ֵאין ֶחְמלָּ  ַאְך לָּ

 ּוֵבית מֹוטֹור בֹוֵדד ַעל ַסף ַהכֹוכִָּבים –ִסְמַטת ִׁשִּטים 

ם ֶאַחד ְׁשֵכנָּיו ַתנִים  רָאדָּ דָּ  ְׁשֵכנָּיו ֲעֵצי הָּ
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ר לֹון ְבִחיּוכָּה ַהּקָּ ְך. ּוְדמּות ַהִחדָּ  לּוֵטי ַמְחׁשָּ

עֹות ְׁשבּורֹות  ִמׁשּוׁש ַבַּקְרַקע ְבֶאְצבָּ

ה ט וְֶחנֶק ּוְבִחילָּ  וְרֹאׁש ֶאל כֶֹתל מָּ

נָּה ם ַעל ֶלִחי ְלבָּ עֹות ֶׁשל דָּ א ַרק ֶאְצִלי?!! ְדמָּ  אֹו ֶׁשּמָּ

 ֵאיַמת ַהֲהוָּיָּהאֹוְמִרים ִכי זֹאת 

ה מָּ  ַאַחר עֹוְבִרים ַבַסך יִָּמים ְגדּוֵׁשי חָּ

ר  ֻמֵכי ַאְלֵפי ְגוָּנים ְׁשסּוֵעי ֵאינְסֹוף מּותָּ

חֹות ַהֵלב ם ֶאל ִמְזבָּ אֹות עֹולֹות ַהדָּ  ַאַחר בָּ

ר ַעל ִׁשפּוַדים ׁשָּ  ַׁשְלֵמי בָּ

ִזין ר וְֵהיְכֵלי רָּ  וְנִיחֹוִחים  וְיֲַערֹות ֵשעָּ

 ם ַמֶכה ִקְצפֹו ַעל צּוק וְַעל חֹוִפיםַהיָּ 

 וְֵריַח ַלְחלּוִחי ֶׁשל ִצְמִחיַת ָאִביב.

ז נָּא ְלַהִכיר א ֵאַלי ַהלָּ  ְלֶפַתע בָּ

רּוהּו ַחד ּוְתֵרי ׁשּורֹות ׁשּורֹות  ֲעבָּ

 כָּל ֵאֶלה ְבנֵי ַחיַי ּוְבנֵי דֹוִרי

הכָּל ֵאֶלה ֶׁשֻרֲחצּו ְבמַֹהל ַהַחיִים ּוְבלֹו ם ְפרּועָּ  ִריתָּ

ה ה ּמְפנֵי יְלּוד ִאשָּ  ֵאיַמת יְלּוד ִאשָּ

 כֹוֵלל: נְִצנּוץ ִאיׁשֹון אֹו ֵצל חֹוֵלף ְרחֹוב

אן  ְדהּו עֹוֵקב גּוִפי ֵמֲאחֹוַרי-אֹו מָּ

ר הָּ ם ַעל ְׁשִביל נָּטּוׁש בָּ  אֹו ֵריַח ֶבן ָאדָּ

ם ַעל ְפנֵי ִּמְפַגׁש  ִכיםאֹו ְדמּות קֹוַמת ָאדָּ  ְדרָּ

ִבים נֹוְבִחים  אֹו ֶרֶמז ַמְעיָּן וְקֹול ְכלָּ

 אֹו ִהְבהּוב ַגְרֶזן אֹו ְצחֹוק ְבֵאין רֹוֶאה

ן ים ַעל  ֶפֶתק ְלַבנְבָּ רָּ  ַאַחר ִמְפַגׁש ְסתָּ

ה ְבִכיס ַהְמִעיל, אֹור נֵר. סיְִסַמת ֶהֶכר דָּ  ְפלָּ

ְרחֹוב  ּוְמכֹונִית ְכבּויָּה ְבַמֲעֶלה הָּ

 ֵגי ַבְרזֶל וְִקְמרֹונֵי ִמְבצָּרַאַחר סֹורְ 
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עֹון ַגְלמּוד  וְֵריַח ְזַמן ַעִתיק ִדנְדּון ׁשָּ

ִדים ַעל ֶאֶבן ּוִמְדרֹון.  וְֶזֶמר ְצעָּ

ה ה ִּמְפנֵי יְלּוד ִאשָּ  ֵאיַמת יְלּוד ִאשָּ

ה ְך יִָּמים ְגדּוֵׁשי ִחּמָּ  ַאַחר עֹוְבִרים ַבסָּ

הוְ  –ַחלֹון  –ְצלֹוִחית ַבֶׁשֶמׁש   נֲַעֵלי ִאשָּ

 ּוְתִריס מּוגָּף ַאט ַאט.

 

 .71 – 75כרך א' עמ'  שיריםהתפרסם בנוסח כתב היד בארכיון, 

 

 

 

 חתולו של ליל גשם

 

ה ְמַהֵלְך ַהֶגֶׁשם ַעל ִעיִרי יְלָּ  ַהלָּ

ר ִלי ְלִפיכְָּך ִלְצפֹות ֶאל ַהְלמּותוׁ    מּותָּ

עֹות  ֵמֵעֵבר ַהשָּ

נַי ִדְמַעת  ֲענָּנִיםִהנֵה ִהיא ְלפָּ  הָּ

ה ֵאין כֹוכָּב, ה ֵאַלי ְבַליְלָּ  וְִהיא יֹוְרדָּ

 וְִהיא ִבְבִכי ַהַּמְרֵזִבים ּוְבַצְמרֹות ַהַּמיִם.

אֹור, נֵָּסי הָּ ְרחֹוב ָאִבי ַהְשלּוִליֹות ּופָּ  ִהנֵה הָּ

 וְהּוא עֹוֵלה ִמתֹוך ַחיִי ֵאַלי.

 יְָּפיֹו ֲעֵלי ִמְצִחי ... הֹו יָּם ֻמֶכה ֲחֵׁשכָּה

 ַהִּמְתנֵַפץ ַגְלמּוד ֶאל צּוק וְַאְׁשמֹרֹות

ִטים.  לּוטֹות ַהַּמבָּ

ן ֵבר ַסף ַהְזמָּ ר ִלי ְלׁשֹוֵטט ַעְכַׁשיו ֵמעָּ  מּותָּ

ה, טָּ ִבין: ַסְגִריר וֲַעלָּ ר ִלי ְלהָּ  מּותָּ

ה ִעִמי.  וְֵאין ִאשָּ
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ִמים וְאֹור נֵרֹות דֹוֵעְך  וְֵאין ְצלֹוִחית ְבׁשָּ

ַלת וִילֹון ב ַעל ַמְלמָּ  וְַדף ִמְכתָּ

חֹור ִמְשחֹור ן ׁשָּ  ֲאנִי הֹוֵלך ... ּוזְמָּ

ִעים  ּוְכבּוי ִאיׁשֹון  נִָּסיְך עֹוֶטה ְקרָּ

ִכים, תֹוֵעה ...  ְרֵאנִי כָּך! יֵָּחף ַסֲהרּוִרי, אֹוֵבד ְדרָּ

 ְרֵאנִי כָּך ִעם ֲחרּוִזים ִכְבֵדי ֲהגּות,

 ְפעּור ֵעינַי לֹוֵחׁש ֵׁשמֹות ַרִבים.

ה, הֹו ֵליל ַהֲחתּוִלים.הֹו ַליְ  ה ֵאין ֶחְמלָּ  לָּ

    _ _ _ _ _ 

 

ִדים ַעד ֵאין ַהִכיר. ה ֵהם בֹוִכים ִבְבִכי ַהיְלָּ  ַהַליְלָּ

ן יָּרֹוק.  וְֵהם ִבְלִתי נְִרִאים, וְֵעינֵיֶהם ַזְרחָּ

ה. ַרבָּ ֶאֶבן הָּ  וְֵהם ׁשֹוְכנִים ֵמֲאחֹוֵרי חֹוַמת הָּ

ם.וְֵהם עֹוִלים ֵאַלי ִמתֹוְך הַ  בֹות ּוֵמעֶֹמק נְִׁשַמת ָאדָּ  ֳחרָּ

טֹוב, רָּ  וְזֹו ִמְשכָּן ַהַפַחד הָּ

רֹאׁש,  וְזֹו ִמְׁשכָּן ַהֲחלֹומֹות ְכרּוֵתי הָּ

ַעיִן.  וְזֹו ַמְׁשכָּן ַהֲחתּוִלים ְדלּוֵקי הָּ

ם עֹולָּ ר ִלי ְלַחיְֵך ִכי ֵהם בֹוִכים ֶאת ְבִכי הָּ  ֻמתָּ

ת.ִמְבִלי יֹוְדִעים ִכְמַעט.   ִמְבִלי חֶֹפן ְפרּוטֹות נְחֶֹׁשת אֹו ַמתָּ

תֹות ַאְׁשפָּ  ִהנֵה יְָּצאּו חֹוְמִקים ַכֲעַטֵלף ֵמַהר הָּ

ה. ֶעֶלט, ִּמיָּם ַהַסְגִריִרים אֹוֵבד ַהנְִׁשימָּ אֹות הָּ  ִמִסְמטָּ

ם ֵאין ִאיׁש כֵָּעת תָּ ְך, וְזּולָּ ִעיר, ֵהם בָּ  הָּ

 ם,וְאֹותֹוֵתי ִדינְֵך ְבִקּמֶֹרת ַגבָּ 

ם, וְהּוא נוגה,  וְנִחּוֵׁשי ִקֵצְך ִבְצִליל קֹולָּ

וֶת.  וְהּוא נוגה ַעד מָּ

 

_ _ _ 
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יָּה, ר ִלי ְלַהְרֵהר: ִכי ַאְת עֹוֵדְך חָּ  ֻמתָּ

ר, רֹוֶעֶדת ִמִצנָּה. טָּ ה ִעם ַהּמָּ  ְקֵרבָּ

ה ְבַהר ַהֲענָּנִים  הֹו ַגְחִליִלית תֹועָּ

 ִהְבהּוב ֶׁשל ִחג רֹוֵעד.

ִעצָּבֹוןִהנֵה ֲאנִ   י חֹוֵתר ְבֵׁשֶבט ְמׁשֹוִטי ְביָּם הָּ

ם. ֵאי עֹולָּ  ֶׁשל כֹל בָּ

ל ֶׁשל אֹור ִפים צֹוְרִחים, וְֵאין ִמְגדָּ  וְַהְשחָּ

ה.  ּוֶמַלח ַהגִָּלים ְכֶמַלח ַהִדְמעָּ

ה ֶׁשִלי! יָּה ִצפֹור ְכחּולָּ ל עֹוֵדְך חָּ  ֲאבָּ

 ְפלּוִלי.נָּבֹוא יְַחַדיו ְבסֹוד ַחיָּיו ֶׁשל ֶחֶדר ַא

 ַהֲחצֹוְצרֹות גֹווְעֹות ...

עֹות. ל ַהֲחִליִלים עֹוֶלה ִעם ַהשָּ  ַמפָּ

ַמיִם ֶׁשל כֹוכָּב  ׁשָּ

ן ְבֶאֶפס ְרִקיעֹו. ׁשָּ  ִתימֹור עָּ

ה. טּור אֹורָּ ֶאֶבן נָּם. רֹאִׁשי עָּ  ְזִקיף הָּ

 וְעֹוד יַָּדיְִך ֲחִמימֹות.

 ַעל ֵכן ִקְרבּו ֵאַלי ֻכְלֶכם!

אֹור,ְגזּוֵלי   הָּ

ה, ַאֲהבָּ  ְגזּוֵלי הָּ

 ְגזּוֵלי ַהַרֲחִמים ....

 ֶזה ֵליל ַהִזְלֲעפֹות הקיץ ֶאְתֶכם ִעִּמי.

ן, וְהּוא ַאְבנֵי ַהֶדֶרך  ֵעינֵי ַהֲחתּוִלים זְַרחָּ

ם נִָּתיב   וְהּוא יֹורָּ

כֹה וְִהְתנֵַפץ ֶאל ֵלב ַהַשֲחִרית,   וְהּוא יֹוְרֶכם בָּ

ה. מָּ  ַעד תֹם ַהנְׁשָּ
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עֹון ְבֵהיכָּלֹות ַהֵחֶׁשק,  ִהנֵה ִדנְדּון ׁשָּ

ה ְבעּוגִָּבים עֹוִלים.  ִהנֵה ִפְרֵקי ִזְמרָּ

יו,  וְַסַהר ֵאׁש עֹוֶלה ְבֵרֶכב ְרִקיעָּ

א ְכמֹו ַחיֵינּו ֲעֵלי ֶאֶרץ.  וְהּוא נְִפלָּ

 ֵכיוָּן ֶׁשַרק ֲאַפְרְכסֹות ָאזְנָּי ְכרּויֹות ַהַליִל

ַרי ְפתּוחִ   ים ...ּוְׁשעָּ

נִי ה עֹוֶלה ְכֵאד ִחּורָּ  ְראּו ֵמֵעֶבר ַהחֹומָּ

 ַהַשַחר!

ם ֶׁשל כָּל ַהֲחלֹומֹות  וְהּוא מֹותָּ

ה ַלְסִפינֹות.  וְֵכף ִתְקוָּה טֹובָּ

 

 

 

 

 

 

 

 נ' אלתרמן -.   מחברת השירים  /   המוטו:  כי סערת עלי לנצח אנגנך  3

 

ףה   ֹּר   ח

 

יָּה אֹותֹו  ר הָּ  ַהֵליל ְמאֹדֶאְזכֹר, ִכי קָּ

ַעׁש ְכזֶֶמר ְמנְַדנֵד ַהֶדֶלף.  ַבַּמְרֵזִבים רָּ

ְרחֹוב, וְֶכֶלב ה, ֵהִאיר ִפינַת הָּ טָּ  ַפנָּס נִצָּב ְבֵלב ַהֲעלָּ

סּות ְבֵצל ֲחַדר ַהַּמְדֵרגֹות. ַפס חָּ  ֶׁשתָּ

 

ֶלֶכת, ְכֶאְביֹון אֹו ִכְטרּוף ַדַעת יָּה ִלי טֹוב לָּ  הָּ
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ִקים.ּוְלַהִצית ִסיגְָּריָּה   ַבְברָּ

ְרחֹובֹות וְַלְשוִָּקים  ּוְלַזֵּמר ִפְזמֹון לָּ

 ְלִהְתנֵַחם ִכי ַאְת וַַדאי יֹוַדַעת.

 

 וְַאְת, רֹאֵׁשך ַהּטֹוב ֲעֵלי כֵָּרְך ִהנַַחתְ 

 ּוִבי יֵעֹור ְלֶפַתע,

ֶבַטח  ֶׁשלּו ַגם ְתַחיְִכי ֶאַלי ִבְׁשנַת, ֲאנִי ֵאַדע לָּ

 ִחיְַכְת.ֶׁשֹּלא ֶאַלי 

 

ֶאְביֹונָּה.  יְִהי נָּא כָּך ַדְרִכי הָּ

 ָאכֹף רֹאִׁשי, ֶאְלַחש ֶאת ְׁשֵמְך ְבֶרֶטט.

 ַעל ַמה ֶלְחיִי ַהְּמֻלֶהֶטת, –ַאְצִמיד וְֹלא ֵאַדע 

 ֶאל כֶֹתל ַאְלמֹונִי ְׁשַבע ֶגֶשם וְִצנָּה.

 

 7144חיפה,פברואר 

 

 חזות אחת 

 

ְרחֹובֹות ַאִדיר  ר הָּ ה;ֵביבָּ דּור  ְלִתְפֲארָּ  ְבִׁשְגעֹונֹו, הָּ

 ֶלְכִתי בָך ַהַליִל, כֹוֵׁשל, ַאְלמֹונִי

ה ֲאפֹורָּ ִתי הָּ  זִָּרים ְלָך ַעל ֵכן ִׁשיַרי, וְֻחְלצָּ

נִים  בּוָאה ֶׁשל נֶֶכר ַרב ׁשָּ  ְכבָּ

     --- 

ו יו, ַהֶעֶרב ֶטֶרם ְסתָּ פָּ  ַׁשַחר טֹוֵרף ְקלָּ

ם ַרִבים, ֶאל ַמְצפ  ּונָּיו יְַחתֹרּוֶעְדֵרי ָאדָּ

יו, ה יָּנִיַע נְׁשֹותָּ לָּ  ְביָּד קָּ

נָּן ֶׁשל ִחיּוִכים ּוְקטֶֹרת פֹות עָּ  ְמֻעלָּ
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    --- 

ִטים  בֹו ַגם ִבתֹו ְׁשחַֹרת ַהַמבָּ

זָּה ִמַּמזְמּוִטים, ְבׁשֶֹבל ְמַחְזֵריהָּ   עָּ

ֶדיהָּ רֹוְטִטים ִאית, ׁשָּ  נְִצִחית ּווַדָּ

ץ וְַהבֹורֵ  רָּ  ַח.ֵמִהלּוכָּה הָּ

 

 יֵינֹות ַהִעיר ַהזֹאת, ִׁשירֹו ַהִּמְתיֵַפחַ 

נִים  ֶׁשל ְגדּוד ַהַּקְבצָּ

ל פְֹמֵפָאה הּוא ְמַצֶפה ׁשֹוֵתק,  גֹורָּ

נִים. ק וֲַאבָּ  ְבַענְנֵי ָאבָּ

---- 

 כמֹו חֹוֶזה ִקְצָך, ֶאסֹב ְבִלי ַדַעת ֵאי ָאן?

ְך, .......... ִרים ֻמְׁשלָּ  ַלזָּ

ןָאִחי, ִלִבי   ֶׁשְלָך אֹוֵהב וְנֳֶאמָּ

ה. ֲאפֹורָּ ִתי הָּ  ִּמַתַחת ֻחְלצָּ

 

 

 7145תל אביב אוקטובר 

 

 עירי

 

 גנך פרוז, ירעו בו השוטים

 רוקם על הפסלים, ורמוסים שביליך

 יינם ניגר, עושי הלהטים

 באש וסכינים, ופנסי עינים

 בשערים מצהל סוסים, וכרכרות

 הם נאספו כולם, ביתם נטשו על בריח
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 במחולות יוצאות בנותיו הנמכרות,

 

 המון הפרצופים יריע.

 ואן פנית עירי הגלמודה

 נוקשת היד, שטל וסערות שחקו בבלוריתך

 בהותרך הרחק נוקשה ובודדה

 גורשת כמוני מביתך.

 קשתות האור כלהבות שרפה

 ואת בדמעתך, והיא רותחת.

--- 

 אתן לך עד תומו שירי ואגרופי

 .נדמה חבוקים עד אור השחר

 

 7145תל אביב 

 

 

*** 

ִעיר ַהַתְחִתית ע ֶאל הָּ  ַמסָּ

אֹור, ה ַרב פֹה הָּ  אֹור ... מָּ

יו  ַאְדמֹונִי ּוְסַגְלגָּל, ְבִׁשְפַעת ַפנָּסָּ

חֹור ן ַהׁשָּ  וְנִָּׁשים ְרעּולֹות, ִבְלבּוׁשָּ

יו. מֹון ַבֲהמֹון ַתְרבּוׁשָּ  וְהָּ

ִעיר ַהַתְחִתית, ַקְדמֹונִית  הזֹו הָּ  ִׁשכֹורָּ

 ִמְצִריַחת ֲחִליִלים, ִמְצִליֵלי ֶמְרכָּבֹות.

יו, ן, ְבִׁשְפַעת ִמְזמֹורָּ  ֶזה ַהשּוק ַהיָּׁשָּ

בֹת. ם ֶהעָּ פָּ  ַבַסִכין ֶׁשַבַגב, ַבשָּ

ב, ִבְזֵקנִים פֹוְׁשֵטי יָּד, קָּ רָּ  ְבֵריחֹות הָּ
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 ְבִמְקֶהֶלת ַחיָּיו ַהְזדֹונָּה ַהנְִצִחית.

ד, ְבֵריחֹות רָּ ִלי, וְכֹוסֹות ַהבָּ  ַהצָּ

ִחית. ה ִמְזרָּ דָּ ֵער ַעל חּוַׁשי ִמְסעָּ  ִתְסתָּ

 

 ִעיר פֹוַׁשַעת, ֲהזּויָּה ְבִכפֹות ּוְצִריִחים

ְך ַהְזַמן ִהְזַדֵּקן, ַאְך ֵלחֹו ֹלא הֹוִביׁש.  בָּ

ה, ִבְמאּורֹות ַמְבִריִחים,  ְבִעשּון ּוְלִחיׁשָּ

 וְקּוֵרי ַעכִָּביׁש.ְבִקירֹות ַמְׁשִחיִרים, 

 

ם ֶׁשל דֹורֹות תָּ נִים נְִׁשמָּ  ִעְקבֹוֵתיֶהן ֶׁשל ׁשָּ

ֶאְכזֹוִטי, ִמים הָּ ה ֶהחָּ יְלָּ  ְבַתְמִצית ֶזה ַהלָּ

ן ְמדּורֹות,  ִכי עֹוד יַַעל ַהכֹוֵרת ַבֲעׁשָּ

ַליְִך יִּמֹוטּו.  וְקֹורֹות ִמְגדָּ

 

ה ִתית, ִׁשכֹורָּ  עֹוד ַחיִי ַמְרֶזִחית, ִׁשְפחָּ

ט, ֲאַבֵּקׁש ֶזה ַהַליִל ְך ִמְקלָּ  ַגם ֲאנִי בָּ

ה ַרְחִתי ַהיֹום ְכִמְדוַי, ִמְשֵרפָּ  ִכי בָּ

מֹוק ֶׁשל ֵעינַיִם. ן העָּ  ִמְתכֹלָּ

 

ה, וְִצֵלְך פֹה ִעִמי,  נֲַערָּ

רֹוְכִלים.  וְקֹוֵלְך ְבקֹולֹות הָּ

ִמי, ֵמְך ְבדָּ  ִכי ֻהְרַעְלִתי ִמֶּמְך, ִכי דָּ

ֶעֶצב ֻכִליִכי ֲאכָּ  נִי הָּ  לָּ

--------------    

 ְבִכי ִתינֹוק ----אֶֹפל ְרחֹוב  ... ַמְדֵרגֹות 

עֹון ְבִקְברֹו ֶׁשל ַהַליִל  ---ֶאֳחזֹור   ְצִליל ׁשָּ

ה, ֶאְתַאֵפק ִמִלְשחֹוק,  ִעם רּוִחי ַהׁשֹוטָּ
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ן ֶׁשל ֵעינַיְִך  ַעל ִכי ַחי פֹה ְתכֹלָּ

 

ן, מִ  ִחי, ְלמּוד ַמְכאֹוב,ַליִל, ַליִל יָּׁשָּ  זְרָּ

נִי ֵאי ָאן, ֶאל ִספֹו ֶׁשל ַהַשַחר.  הֹוִבילָּ

אֹוב ָאֵפל, ֶׁשל קֹוֶסֶמת בָּ ה הָּ  ֶאל ֵביתָּ

 ִכי ַדְרִכי ֶאְביֹונָּה וְנְִׁשַכַחת.

 

 7145חיפה 

ארבעת הבתים הראשונים של השיר )בשינויים קלים( התפרסמו כשיר בפני עצמו 

 17 כרך א' עמ'השירים ב

 7144תל אביב נובמבר 

 

 

    -ברית עם לילה אחד 

 לאגודת הינשופים של פלוגה א'

 

ִכים ...  ִצְלָך ַעל ַהְדרָּ

ִלים וְאֹור כֹוכָּב וּו ְטלָּ ִאים ֲאֶׁשר רָּ  ַלֵּטף ְדׁשָּ

רֹות ִמַליִל, ם ִמְזַדְּקרֹות ַכפֹות ְגִדיִׁשים, ְמֻסְחרָּ  ׁשָּ

תֹוק, הֹוזֶה  ן מָּ ר ּוַמפּוִחיתוְנִיחֹוחָּ ה, ַמְחְלפֹות ֵשעָּ  ֲעֵלי ֶכֶתף ַעְלמָּ

ף ְבִאיׁשֹונָּיו רּוַח ... יֵָּרַח נֳֶאסָּ תֹו בָּ  ְסיָּח תֹוֶעה ... ַרְעמָּ

 וְֶזֶמר ְצַפְרְדִעים ֲעֵלי ַאַּמת ַהַּמיִם.

נֹות ִכְבֵדי ַצֶּמֶרת, וְנְֻקֵׁשי ְגזִָּעים. לֹום, ְלִאילָּ א ׁשָּ  שָּ

דּום וְֹלא נַָּמר.  וִיםֲאֶׁשר ִחְתלּו ְסתָּ  ם קָּ  ַרִבים, ֲאֶׁשר ֵריחָּ

ם  ַלַביִת. ה, ֲאֶׁשר ְזנָּחּוהָּ ַהחֹוְרִׁשים ְבַדֲהרָּ  ַחֵבק יִָּדית ֶׁשל ַמֲחֵרׁשָּ

ה, ְלמּוד ְבִגיַדת ְרִעים. ה ַאתָּ יֵף ֵמַאֲהבָּ  ַחיְֵך ְלַעְצְמָך, ִכי עָּ

ְרעֹוִלים  ה ְלֶמְרַחִּקים ַרִבים הָּ ה,ִכי ָאח ַאתָּ  ְבִהינּומָּ
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מּוס ִבנְדּוִדים ַרִבים, וְרֹב ׁשּורֹות וְיַיִן.  וְעָּ

ֵאינְסֹוִפי, נִי הָּ  עֹוד ֶזה ַהַליִל, ְבִצנָּתֹו, ִבְתִמימּותֹו, ְביְָּפיֹו ַהַפְזרָּ

ִאּוֶֶלת ְסַלח ַעל ִחיּוכָּה ַהֶפִתי,  ַקֵדׁש ֶאת ַהחֹוְטִאים, וְלָּ

ִרים ֲעבֹר, ֳאַהב ֶאת הַ  ה ַבַשַחתּוַבְכפָּ ה  ַחם וְַעז, ּוִמְׁשכָּבָּ מָּ  ֲחצֹות, דָּ

ִרים ַהיַנְׁשּוִפים,  ֶׁשְלָך ַהַליִל ְבֶטֶרם יֵָאֵסף, ְלָך ׁשָּ

נִיתָּ ֶאת סֹודֹו, ֲאֶׁשר ִפְרֵפר, גָּוַע ְלֶפַתע, ְתָך קָּ  ִבְמִחיר ַאֲהבָּ

ִראׁשֹונִים, ַהדֹוהֲ  ִׁשים הָּ רָּ ח נְִראּו ַהפָּ  ִרים ִלְפנֵי ַהַׁשַחר.ֵעת ַבִּמְזרָּ

 

 ירח בהרים

 

 גדול ואדמוני, עולה ירח ההרים

 חוזה  בליל חמסין, מחצית החדש.

 בדרך העולה ילבינו הקברים,

 יכבה ושוב יוצת האור שבכפרים,

 ומדורות עלי אדמת הקודש.

 

 דממה במישורים הרוח נאסף,

 גבולות המרחקים ניצבו, אכזרת בדידותם.

 על סף,יגוע פרש, סוסו יפל 

 ואשת אוב תצחק בעלטה.

 

 בו את עוד תעלי, בכל יפיך, קדושה וניחוחית,

 טמירה ואפלת עינים.

 ורב האור ירח בדרכים,

 שאי עמך אחות, משא חיינו הזורחים,

 עת שמך נלחש בחריקת שנים.
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 ומורעלים מדם, סומים מנעורים,

 עוד בך נחיה, עד ליל יעזבנו.

 יינו ינסך חמסין סהרורי

 חג יאיר בהתקדש דברים,ולפתע 

 שנסחפו כסחי, בנהר ימינו.

 

 גדול ואדמוני, עולה ירח בהרים,

 בתירושו העז, מלאו נאדות וחמת,

 הנה חובק חייו אחרון הפייטנים

 אשר אווה נגנך, ואת עולה בחרוזי שירים,

 ואגרופים מכים על אדמה נרדמת.

 

 ג. נ. – 7144אוגוסט 

 

 בבית הישן

 

 החורשה.ירדו הכוכבים על 

 גדולים וכה קרובים, נראים מעל הבית.

 נפלו גחליליות, על עקבות הצאן, עלי צמת אשה,

 וריח אורן עד מחנק, סהרורי הליל.

 מורעל געגועים וגדוש דמיון אני.

 ואי אפנה רועת העתידות. 

 בבוסתנים גדושי דממה ותאנים,

 למדוני סוד חיים ואהבות.

 נשמות מתיו.הבית הישן אכול הזכרונות, ולמוד 

 הוזה בהזיות חייו הארוכים

 שקננו זמירים בעבי קירותיו,
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 וזמרתם בריח של קפה תורכי.

 ילה מלילות אפוף שתיקות ואובכי ל

 ואי אשיח עם קוני.

 למדני סוד חיים, למדני לאהב

 בבוסתנים גדושי חמה ותאנים.

 

 העכברים בגג

 העכברים בגג, חצות הפכה גבה

 חולפתורעד רחוק של מכונית 

 עמעום קולות, ריחה של האורוה

 יוצאות פרות ברפת.

 באהלה עוד אור )מוזר כבר שתים(

 ומרחוק אביט, זו 'היא' , ודאי זו היא:

 ודאי חזרה מנשף הרעים.

 ועת יכבה האור, זכר אזכר.

 כי לי היתה אי פעם, עד תם, עד נטף דם אחרון.

 כי זאת נושא עמו כך אהל למוד שתיקות,

 פרחים, שמלה עלי ארון.ואגרטל 

 העכברים בגג, צפור לילית צורחת,

 צוננת וקשה, פלדת האקדחים.

 תבואי כמו שאת, פרועת שיער נשכחת,

 ועייפה מבכי.

 ירקי אלי )עלי?( אחות אך אל תביטי ככה

 בן כלב אנכי.

 עכברים בגג, ורוח בחלון, מכה בוילאות

 ויתומה הדומיה בליל.

 עין,את רחוקה מאד, האם תכולת ה
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 7144תל אביב נובמבר     הקשיבי יקירה, פן בנך יתחיל לבכות.

 

 מתוך מחוז נושן

 

 לבוא לעת ערבית ...

 להתיצב לנוכח המראות ולהכות במצח

 מפלת זכרונות, נדמה עבר כבר נצח

 ולהביט, ולהביט

 חצר הבית ... גדלו כבר העצים, צילם כבד עלי אמת המים

 לגגו.וצריף אשר שנים גוועו מתחת 

 גם האופק בקיר, נדמה ברעדת שפתים

 לוחש את שמי בלי הפוגות.

 

 אביט ואי אפנה ללכת?

 הכפר מדליק אורות, נושכים עדרי כלביו.

 רציתי לחפש ילדות, בתוככי בדי שלכת,

 לראות את פני סבי מתוך העזובה.

 אני הוא זה אני!

 אשה בחלונה, פרועת שיער ניבטת,

 וכהבריק ברק אני אדע לפתע,

 אכן זו בת החנוני.

 

 עבר, וחפן השנים וזכר

 אורות וזמן סעור רוחות.

 ופתע העצר וחוש מה רב הנכר,

 מחוז ילדות רחוק.
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 ברחוב

 

 הוא עובר בבלואיו , לא הזקין לא שונה,

 בוא נצחי, בן נדח למשפחת הרחוב,

 וראשו תלתלים, בת צחוקו מעונה,

 ומצורע וקדוש כאיוב.

 

 בשיחות ילדים,שמו בוטא ברעדה, 

 וצלו על קירות, ובכיו נעלת.

 יחידי, בלכתו מתנודד, מטורף,

 הוא כמוני אזרח העולם.

 

  7145תל אביב אוקטובר 

 

 דינקה

 על הקיר תמונתו של גוגן ...

 הסוסים באפר, עלמות שגונן כעין הקפה

 שעות של ערב, וצחוק ילדים ופרחים.

 עצוב לי, דינקה מאד הן תיטיב לנגן,

 דינקה פרטי על גיטרהנא 

 על הקיר תמונתו של גוגן ...

 הסוסים באפר, עלמות שגונן כעין הקפה

 שעות של ערב, וצחוק ילדים ופרחים.

 עצוב לי, דינקה מאד הן תיטיב לנגן,

 נא פרטי על גיטרה אני מאד בעיניך אל נכון.

 ראיתיך פעמיים, בערב החג, וליד הברכה.
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 אחר יצאת עם בחור לדרך לדרום.

 היה אז הקיץ צעיר, עשיר ברוחות,

 שהניעו צמרות אורנים זקנים, והליל התחיל מאוחר.

 ושבענו נדוד למרחק, ועשן מדורות

 דינקה נגני משהו ילדתי.

 כי יחיד אנכי ורעי רחוקים.

 עלי טרף נשאים עם הרוח

 והצער מקנן בבית,

 וצלליו רועדים על הקיר,

 והלב מצפה לך צעיר ופרוע.

____ 

 ספטמבר 7145גבת         נגני משהו ילדתי.דינקה 

 

 במוזיאום

 

ה ה ְקדֹוׁשָּ ה, ְׁשִתיקָּ ל ִקְמעָּ  ַבֶחֶדר זֶה ַהְמאְפלָּ

ה  מָּ  פֹה ְמַהֵלְך ַהנֶַצח ִבְדמָּ

ה. תֹו ִבְדמּות ְתמּונַת ִאשָּ ַרף ֶאת נְִׁשמָּ ן טָּ  ֳאמָּ

ה. ַאֲחרֹונֹות עֹוד רֹוֲעדֹות ְבֶסֶרט ַהצָּמָּ יו הָּ  ְׁשנֹותָּ

יָּה נְָּכִרי ר ֵמת, ַגם ְׁשמֹו הָּ  וְהּוא ְכבָּ

יָּה ַגְלמּוד ִבְקֵצה פְרוָּר.  פֹה ֹלא כָּתּוב, אּוַלי הָּ

ְלפּו  נִים חָּ ֲאֵחִרים, –וְַהשָּ ֲאנִָּׁשים הָּ  הָּ

ה".  ָאְמרּו: ְתמּונַת "ַהֲעזּובָּ

ַאְת ִהיא יֹוַרְׁשתֹו?  ינָּיְִך –הָּ  ְקפּואֹות, ְקפּואֹות עָּ

לֹום ַעל ַמַעל וְֶעְלבֹון,ִמֶּמנֲי תְ   ַבְּקִׁשי ׁשָּ

נַיְִך ִאיִתי ֶאת פָּ ה ֲאנִי נְִזכָּר רָּ  ַעתָּ

ל ֵמֵעֶבר ַלֲחלֹון חֹוק ֹוְמעְרפָּ  ְבֵליל חְֹרִפי רָּ
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ִקיעַ  רָּ ה ֲאֶפל הָּ יָּה, ַאְת נְִרֶדֶפת, מָּ  ַאְת חָּ

נּוִחי ַעל ַהִּקיר  ַעד סֹוף כָּל ַהדֹורֹות תָּ

ם ָאֵחר יִיִתי ְמנֵַשק ַאז, ְבֵאין ָאדָּ  הָּ

ך וְֶאת יְַלֵדְך ַהֹּלא חּוִקי.  אֹותָּ

 הּוא יִּוֵָּלד

ה ְתִהי ׁשֹוֶאֶלת ְך ֵבית ְתִפילָּ ִרים ְבֵאין לָּ  ִבְרחֹובֹות קָּ

ַאְלמֹונִית  ַאְת רֹוָאה הָּ

ה וְכֹה ְקרֹובָּה תּוַגת ַהִצִפיָּה ִבְתמּונָּתֹו ֶשל יִזְרעאליס.  ְכֵבדָּ

 

*** 

 שעה שבה אפשר לכתוב שיריםקרבה 

 הכל חלף גם את וגם הניגון אשר היה בי ועבר

 אני יחיד עתה עם ידידי הצער

 ואני והוא ואין בלתנו אחרים

 על כל יופיו על כל מומיושירי אשירה את 

 עם חרוזי הטירונים העשויים אוולת

 אדע כי אין עוד סוד ופלא 

 אדליק סגריה ואהיה עם עשנה המר 

 אשפה ושוב אדע כי הוא איננו.אנבר כבגל 

 אדע כי עוד רבים כמוני העושים לילם

 המנסים לכתב, המתכסים במעילם

 כי קר להם ובכל זאת רב הנכר המפריד בינינו

 ואקדש את הבדידות ואמשש גופה

 אקמץ ידי ואחרף מערכותיה כי נמסכה היא

 בדמי כי ארורה היא וכבדה כשתי אבני ריחים

 כה יפה.אך היא יפה אחי היא 
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 חייו ומותו של ידידי   .3

 

 כלות הנפש  .א

 בליל החורפי והגשום ראיתי לידתך הראשונה,

 ובכי הצרצרים שבו. בעלית הגג. עם אנחתו של צריף העץ,

 דלקו נרות, הואר מראה המולדת הזקנה

 ןלבן פני האם, ארון, בלויי סחבות, תמונת אבי המשפחה עלי מדיו ועל חרבו.

 זכרה רחוק, נשכח ודאי )מטר ממעל על גג וזמן(.זו אגדת ילדות, 

 ומת גם הסנדלר אשר פניו דמו לקלף, נסעו השוליות, וחנותו סגורה.

 בנותיו במהרה נשאו, הצפצפות הגביהו קומתן,

 וצער נשכח צימח פרחים סביב מצבתו, ומרחבים רבים הצהיבו במגורה.

 הרחובות, בענייך ולא מוחש,הזמן, הזמן, בבואתך גם בי, ובו אתה עובר בצד 

 גדל הנער, עיניו אפלו, כמו ראה רבות ולא הגיד.

 הוא אוהב מראות, וגדוש דמיון היה, רוח חורף על הים, 

 ורעש גלים מתנפצים בצוק, ניצת שקדים בבוא אביב, פרור לעת ערבית.

 נמשיכה ידידי, אם כך או כך, נרצח את הורתו, או בשחפת נמיתנה,

 הגנרל, אשר שבק חיים, והיא נותרה אומללת.או מתוגה לזה 

 או למראה ילדה, סהרורי רועה רוחות, בקשה כי אפל יעטנה.

 נטשה ביתה )אומרים שרכה דרכיה( וגם הילד

 נבוא ונספר, כי בעודו קטן ורך תפסהו יד בצוארונו הילדותי,

 אספתהו כאסף הסחי המיותר וזרקתו והוא עודנו נער אל הרחוב.

 רעב היה, וליל הסתיו היה בארץ, ואור נדלק ברחובות ובבתיםהוא לא בכה, 

 והוא עלה בפרק הימים, הבן הטוב.

 

 נוכל תאר, אולי נרחיק הזמן, פן נכשל בפח דוברי שטותים ומרבי להג, 
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 אשר אמרו: "כי אין נכון בזה הזמר", נודה כי אין תאר בשיר כבספרים.

 כי את לבו אהבנו ממרחק.לכן יהי הנער, בן העולם, ובן כל עם וארץ, 

 גם אנו נחרט בחרוזים באבן, כי עצי סוף אהבנו, רוח ושירים.

 זקנו צימח, החליף מתרי קולו, –נוקשו ידיו  –והוא הנער 

 עבר ביערות ובדרכים, חזה נופים רבים גדלות ויופי

 רחובות האבן, אלי עמל ומפלות –וצעדיו הכו  –אין סוף מראות באימתך 

 י, הביט אחוז פחדים לרוב, אלי עננים ואופקואל עלבון ובכ

 _ _ _ _- 

 ובליל גשום אחד, נשבע אני על כך, הייתי מתגנב אלי ביתו,

 ונר דלק, צלו עצם על הקירות, אדיר ומרטט,

 ראינו איך בשתי ידיו, לפת ראשו הטוב,

 ואחר כך הושיט ידו לעט.

 

 ביכורים   .ב

 כי הליל ארך עוד ילדי והנר כבר כלה ואיננו

 ופניך חיוורים וצרים אהבתיך ילדי כחיי

 איך היית יקר לי כאח בידי השבורה אמושנו

 כפרחי אהבות ראשונות שפרחו כה טובים בלחיי

 כי רבים נעדרו בני הטוב וחורפית סגרירית כה הרוח

 עלי טרף נשאים בחוצות כהמון בני אדם עזובים

 ודלק על הקיר כאשף ואתה כה צעיר וצנוע

 למולי כי אלם גם העצב שביעצבך פה עולה 

 עמדך אנכי עמדך כתב ילדי כי קורא אנכי

 אל תחת פן תאבד דרכך בגני השירים

 לא תמיד יעצר החרוז להכיל את המון הצחוקים והבכי

 בינתו ויופיו וסגדו עד עפר נערי

 איך נוכל לחזר ותאר הן גם אנו עברנו בזאת
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 אהבה נפלאה טרם יד ראשונה ננשקה

 ועיננו דולקות והוזותבעודנו יפים 

 טרם רוח למדנו לנסך ביינות השירים את השקר.

 ביכורים נערי בכורים  אהבים כי חיות בהם

 רוחך בשורות הפשוטות תהלך משמחות השכונה

 כי נשאת שירים בדמך כי היית אלם

 וקטעי הברות ומלים נפלטו כמעיר בוערה

 זה אתה זה אתה בשורות במלים הגדושות בבסרך

 את סודם הנסתר העולה באלפי ניגודיםצא בקש 

 הוא יופע עוד תראו  עם קמטי הבינה בבשרך

 הוא יופע בלי משים אך יקר כידיד אלמוני

 

_ _ _ _ _ 

 והליל עוד רב נערי ועוד זמן ועוד יום ושנים

 אטשך כי דרכי לי קוראה וזכר דברתי בלבך

 הוא נשאר וראשו בידיו כהוזה הזיות נים לא נים

 את הנר והחדר אפוף חשכה. והרוח כבתה

 

 הספינות מפליגות מנמלן פרידתן בנפנוף כובעים

 מאן דהו בל נדע בשל מה גם ימחה בצנעה דמעתו

 אך אמרנו לעיל ידידי שוב היין שוצף בגביעים 

 ומלצר בדמותו הנצחית יחייך בקבלו מעותיו

 אין חדש לכאורה אין חדש 

 גם ממנו הדים לא שמעתי

 רכיםכמו הרחיק ואבד בד

 כך הזכר עומם ודועך לעתים בדממה חרדה

 נחטט בבקשנו דבר מה בחוצות של שלכת וסחי
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 אך לפתע יועם ברקיעים וסופות תייללנה בזעף

 וגם דם יטנף עקבותיו של תקופות שכוחות מעצמן

 ראש שיבה גאוני לאור נר בעצמו לרגעים עפעפיו

 יחקקו בצפורן שמיר ערירי מיגון ועצמה ...

_ _ _ _ 

 

 לאור שחר מחויר בחורשות ומותו של אחרון כוכבים

 עם עשן מדורת נודים וצניפה של סוסים טרם ליל

 הרימותי ראשי קופץ כמשחק מגלבים

 נערי שוב עומד למולי ונפגשנו השניים.

 

 הסיפור על דבר הכזב  .ג

 

 מעניין גם אתה פה עשית לילך

 נספחים אנו אליהם חבורה לא רעה כל עיקר

 מה נרטב העולםליל טל הסתכל 

 סוף הקיץ אחי וכבר קר ...

 טוב רעי כי נפגשנו כעת כי רחב התבל

 ואנחנו בלתי אם קטנים במרחב האובד 

 אך מוטב אאזין לקולך שלמה בהרבה הקדמות נחבל

 ונפשי כך אליך יוצאת

 ככה שחתי אליו בקולי ויחייך חיוכו הישן

 מה שונה פרצופו זאת חזותו נוכרית עד כאב

 כמתוך הזיות אל עמוד העשןהוא הביט 

 אחר קם ואמר תוך קפלו שמיכתו

 גם אני אל העיר הקרובה

 נהלך נא יחד אפוא
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 בינתיים תשמע סיפור החדש על אודות ה"כזב"

 ותביע דעה בסופו.

 

 

 הכזב

 

 האכר כי יחרוש אדמתו

 הרועה בנשאו את גדייו

 חוק המים באבן מאז ושירם של תמורות העתים

 אילן כחייו של אדם ומותםזה פשוט כצמיחה של 

 העומד כמבצר בלי טשטוש ועושי להטים

 ובאורות פניו הרכים וידו הנוקשה מעמל

 של הישר ההלך השב ועושה את דרכו מני קדם

 הוא זכר וידויים ומלים של מתים תחת צל גרדומים

 ובכים של גולים בשובם ממרתף נוף מולדת

 כניעהלא נבעו הפרצות בקירו לא הניף מעולם נס 

 גם בחזות לוחמיו הזקנים את אויבם מצמרת וגזע

 לא נדע עד מותו הטובים )האביב( כי נכנס בכניסה השניה

 כמסוס לא נראה הוא עצר ופרץ בבכית הכזב

 תאומים הם נולדו ואחים אם אחת חבלתם בציריה

 האדם וצלו הרודף כשודד המסתיר סכינו

 הוא נמסך )?( הוא קורץ בעיניו מחייך וזורח

 או מזעיף גבותיו כקלפן ברגעי מתיחות עליונה

 עד נדם ושקט וביד נשית וחמה מלטף הוא

 מתחנן כעלמה נבהלה מתחנן כיתום נעזב –מתרפק כעלמה נבהלה 

 פתע סלע אגרוף ינחת וכסאן ניאגרה שוצפת

 הוא יצחק כצבועים הוא יקהיל את עדרי זאביו ...
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 יד תלפת תבקש אהבה לא קנויה נאמנת

 בלילות שלמים נפשך מעדנה תטרףועתים 

 לא תדע כסומא מול תהום כי בגידה בידו מקננת

 ומוצץ את דמך הסמיך כבר עובר אסונך הקרב

 עם רעים אל מול אח תתישב

 גם כוסות יורמו לחיי נעדר או רחוק

 בהמשך השיחה יכנס יתישב נעלם בפינה

 ובפיו מקטרתו, בעשן נשמתו ורוחו שחורה

 _ _ _ _ 

 

 בחדרו החשוך וכתב את שיריו בדממההוא ישב 

 הוא נעל חלונות ודלתות מיוגע ועייף מח כעבד

 הוא חבק את הסלע הקר בחצבו בו אשה עירומה

 וטיפות מדמו האדום אז פרחו מצחורה של האבן ...

 

 נשמתו של תופס הכינור נאקה בשירת נצחון

 וטיפות הזיעה על עפרונו ורוחות בערבות השמים

 הנצחי בנגבו את מצחוהוא חייך חיוכו 

 וחפן באזניו החרשות נדבות של תשואות הכפיים.

 אך עת ליל אפף את הכרך וצעד לביתו

 אז ראה ודאי כי היה בקהל בן אדם

 חשאית תגלגל הוא מחה בשיריו דמעתו –שעת 

 ועיניו צחקו באורות ושפתו התחתית רעדה ...

 הס כולם הפיטן החוצב הכנר ואני עבדך בתוכם

 בצד הרחובות עמלנו ימים ושניםבלכתנו 

 לו נגיע בפינה חשוכה –לא נאבה אלוהים נדבתך 

 בה יגיה אורו המוצת של ידיד בן קרבות אלמוני
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 ג  

 

 הנה המו השירה דולקות הנברשות ...

 ניחוח הנשים קורות השיש

 הנה הוא אהובך היין בראשי

 מלאך היגונים יניף את חרמשו 

 דק על מכנסייםאך אנו כאן במגבעות ובקמט 

 אך אנו כאן משתה יהי לנו הליל

 כי לא לשוא מתים אנחנו או קבורים

 כי לא לשוא האור פורץ מאהילים

 הן אנו המחזרים הזקנים האלילה תכולת העין

 אשר גם שמנו בין אנשי השם הגיבורים

 ואור תירוש וצמד אחרי צמד

 זרועות נשים צחורות וערפל מבט

 עשן תהום העין נעצמת

 ן הלז הגישי את החמתלמנג

 כוחו הולך ותם וכנורו נשבר

 

 ואת עולה שרביט מלכות וכתר

 וחיוכך הופך צחוק אושר אינסופי

 ומחוירה לפתע –ואת עולה 

 בפרצופך אימת כלבים ניבטת

 הנה תפלי כילד אסופי

 ויד גדולה מנא מנא תחרוט בכתל

 ואור  ואפלה יתערבלו כבסער

 ימוטומבלי הבן כיצד? קירות גופך 
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 יומך קרב אסון ושבר

 ונשמות תועות בבית וביער

_ _ _ _ _ 

 

 החפזי עוד דולקים הכוכבים

 עת שחר יעגם על רחובות קרים את תקפאי מול הראי

 הנה כבות הנברשות בחוץ עולה בכית כלבים

 ואין מפלט קרב בצמות הבקר הסתוי

 הנה את בוכיה באין רואים

 

 ד 

 

 הוא גמר בינתיים הגענו העירה

 ראשוני הבתים בפרור בינתיים האירו בזריחה

 הוא טפח על כתפי ואמר:  הערות אחדות הן יעיר הוא

 יאמין כי אני כשלעצמי מבולבל ומלא מבוכה

 זה הוא כך –וחייך חיוכו הישן 

 קצת מוזר לעטף בשורות כל מראה הנפגש בחיוך

 גם הרבה לא בטאתי בכלל והרבה גם נשכח

 ללכת אך רואה אנכי כי נחפז הוא

 שוב ראיתי פניו הנוגים גם הייתה העצבות בעצמה

 ואמרתי קלות לו רעי לא יום יום מזדמן הדבר

 אך היות ועסוק אני נפגש נא בערב במרתף העלמה 

 ונשב כבשבת רעים בינתיים אחשוב על תשובה
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 בפני רעי )דברים שנאמרו במסיבה(  .9

אנו יושבים פה יחד. חסרים אחדים מוזר במקצת.  לפני שיצאנו לאילת פנה אלי חייל     

אחד מגדודנו: גורי יצא ספרך, ואנו רוצים לערוך לך מסיבה.  אתה מבין ... בכל זאת.  

כשנכנסתי למטה הגדוד ישבו שם כעשרים נערים ונערות, היה מוזר. רבים מהם לא 

קבוקים. היה לילה. ג'יפים היו עוברים ביעף. היה זה הכרתי שמם. על השולחן מספר ב

לפני העניין האחרון בנגב.  ופתאום מסיבה, ומדוע? מוזר. לא חנוכת בית, או טקס פתיחת  

דרך או גשר או מנהרה.  אחד אמר:  "חבריא, ראינו תמיד את המשורר כאחד מורם, 

העושים  אנשים, בשר מבשרנו,מיוחד במינו, שמשהו חיצוני מעיד עליו. והנה חיים בתוכנו 

לא נחוש בהם  –מלאכתם כמונו, והם משוררים וסופרים, ומפני שהם כה קרובים לנו 

 .---לעתים

 

 חוג הידידים

היושבים כאן יקראו את שירי , כשם שאני יודע את כל שכתבתם אתם, ולמדתי לאהוב 

קוראים אחד את השני. הנך אתכם. יש בינינו מעין חוזה סמוי עתיק יומין של אמונים, אנו 

 יכול להיות בטוח כי לפחות היושבים כאן יקראו בספר, ויאהבו אותו כמו שהוא.

אף על פי כן ישנה הרגשה של בדידות. כשיוצא ספר בכמה מאות או אלפי אקסמפלרים     

הרי הוא בטל כמעט לעומת מאות האלפים והמיליונים. הנה יצאו לאור "פרחי אש" שלי.  

ני עומד מעורטל, ערום: קחוהו, זה שלכם!  אני את שלי אמרתי, אפשר לדפדף בו, עכשיו א

מסיבה! שם בגדוד, וכאן,  –לרפרף, לכלוא בארון הספרים, לעטוף בו מליחים, ופתאום 

והנך רואה שמשהו זורח למולך, וניצב כגל עד לרעות ולברית של אחווה עמוקה וסמויה, 

 של משהו יפה ויקר.

 

    משהו על הספר

"שדרת היסמין", אין הוא קשור במשהו ראלי. לכל  –שלושה מדורים בו.  אגע בראשון      

אדם יש שדרת יסמין שהוא מהלך בה בעתות חייו. היא יכולה להיות כאן, בפריז או 
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בשנחאי. לי נוף זה קרוב בתור יליד תל אביב. תעברו בפרדסי פתח תקווה  או מזרחה 

ת עם פרחי יסמין זהבהבים.  "שירי אהבה" משהו העומד עדיין בכיוון לוד ותמצאון.  שדו

מחוץ להמולה, משהו שקט מאד, פנימי, אינטימי, אנושי. אולם אף הצנוע והשקט ביותר 

של "יום גנוב מליל", של "עוד עכשיו אפשרי" —"שיש בו מן הרמז של "בין משהו למשהו 

ורחים, באשר הם חזקים וסמוקי ", משהו מאי השקט המפחיד. אבל הם פ---"זה כאן אבל 

 דם, ובאשר הלילות נושמים את נשימתם הגדולה, של הוויית החיים הבלתי מנוצחים.  

המדור השני "עוף הנדודים" בעיקר שירים על ניכר. הפגישה עם העולם, עם אירופה,      

עם ההריסות. אתה עובר ומאבני הדרך ניגרות טיפות דם. החשת בזה על פני דרכי 

נז? מצד אחד, ג'נב. ג'נב השוחקת, יונה תמה, יונת השלום. עיר יפה ונפלאה, אשכ

חוף ערים על הדנובה, מסילות הברזל המוליכות מזרחה ...  –ועומדת על הדם. מצד שני 

יחפשו בשירים משהו הקרוי "ביטוי לשואה".  ואולם רמזתי רק רמז שברמז לשני נושאים.  

צריך לקום לנוע לענתות, ולבקש את ירמיהו:  נסה אתה, יותר מזה למעלה מיכולתי. יתכן ו

אנו איננו יכולים. רבים נסו להרים משא זה, ולא יכלו לו. נדמה כי אלתרמן, בהרחיקו כאילו 

את עדותו ב"שמחת עניים" בדברו באופן כללי, מרוקן, בסגנון  עתיק, טשטש כאילו את 

דפה הקסטיליאני  –ת היכן האוטו התחום בין חוויית האנוש והעדה האנושית, וקשה לדע

והיכן הנצח הנוכחי. נדמה כי על כן קול הדורות  זועק בו  "תן לי שנאה אפורה כשק" או 

"קום האב וטרוף". אבל אני לא יכולתי, ואני משפיל עיני ואומר: למעלה מכוחי. יש לפעמים 

מוכים, לשמוט את החרב מעל עצמתם של הדברים, ולהביעם ברמז, בחשאי, בטונים נ

 בפגישת פנים אל פנים מאופללת, מתאפקת מאד וחונקת בכי.

 

באירופה חשתי את הפחד. לא רק ממשק כנפיה של הפצצה האטומית העתידה,      

מההרגשה שמחר מחרתיים תעמוד על משאותיהן של חרבות פריז, או חרבות פראג, או 

בחוסר האפשרות בחוסר הביטחון הפשוט במחר,  –חרבות רומי. אתה חש את הפחד 

לזקוף ראש ולצחוק מלוא הפה.  עברתי וראיתי את קטנותו של האדם מול הכרך הענקי 

בין המיליונים, את האדם הקטן בלילה, החורף, את החלון המואר יחיד בתוך גוש העלטה, 

את רעש החשמלית האובד באפלה, את גזולי האהבה והרחמים.  הייתי נכרי שם ודווקא 

 ף הזר, האפלולי יותר עריסה לדמיונות, לתחושות.  משום כך משמש הנו
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התגעגעתי הביתה, אף השירים התגעגעו אל הנוף נסוך השמש, אל הקיץ הארוך      

והחזק, אל הזרועות השחומות. הם רצו פשוט הביתה, אל מולדתם. בבית הייתה 

 המלחמה ...

 

ק, לאחר מסע מפרך, "מתוך ילקוט הצד", כאן נראות מרחו –המדור השלישי           

חומות ירושלים, כשהשמש "מודלקת בנחושת הצלבים".  המחתרת ימי הכובש והזר. 

מאחר שחרכנו באש כתבתי על הדברים הפשוטים, הסלעיים, המטיפים דם:  כאן מה 

שאני קורא "המוות בבסרם של החיים", ו"אבדן הרע".  אפשר לטעון: מלחמה היא 

ולמה לחטט בפצעים? יש לבטא את העצמה, את מלחמה, ואי אפשר בלי קרבנות, 

הנצחון, את השחרור, את התקוה. יתכן, לדידי אין כאן כל סתירה. בגופנו נלחמנו ובצענו 

את שהוטל עלינו, אבל אי שם בעמקי הנשמה עולים וצפים פנים רבות, הנעים על הדרך 

יה שנית. אין השירה ואינם סרים מנגד עיננו. באר שבע חיה תחיה, אבל חיים בן דור לא יח

יכולה לשמש שופר לאינטרסים מדיניים ואחרים, ולו גם חשובים. השירה תמיד תהיה מה 

שהינה. הניחוה לנפשה. היא תגיע לכל מקום. היא תפרוט על יתר השמחה, היא תמחץ 

באגרופי הנקמה, היא תדובב חרישית מול פניו המתים של הרע. ההרגשה הזאת של 

ים מדריכה את מנוחתי. רבים אינם. מעטים נשארנו. לא מבחינה המוות בבסרם של החי

מספרית כי אם מבחינה יותר עמוקה. וזוהי סנגוריה לשירה המדברת על כך. מוטיב זה 

חוזר בסיפורי המלחמה ושירי המלחמה בעלי הערך האמיתי, בלעדיו חדלה השירה 

 והופכת פלקט בחרוזים.

 

 מולדת השירים

 

בסיומם של שירים אלה זורחת ועולה התקווה.  השירים חוזרים אל נופם. בא לילה      

וסיפורי הקרב מניחים את  הראש על ברכיה של האהבה האחת שחרב האויבים לא הגיע 

עדיה, מפני שהיא בלתי  מנוצחת ונצחית. יש משהו הנאמר אצלנו בלגלוג: "שירי עבודה 

ווייתנו השירית מסנגרת על עצמה, ומוכיחה שתעודת היכן?" נדמה לי שהאורגניות שבה

הזהות שלנו בשטח זה היא בסדר. עברנו את מחלות הילדות מסוג "הציונות" של "יום 
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העבודה הראשון" וכו'. באים הימם שהאפוס האדיר הזה צומח ועולה מתוך השורות באין 

בין ריבוא נושאים  רואים, כדבר טבעי, מובן ובריא. בלי תרועות תופים. נושא זה עולה

העולים וצפים מאליהם בחיי האדם. כתוב על הכל! חיה את שלך! משום שאנו כאלה, 

משום שזה לחם חוקנו הקבוע. כך זה היה בעמל, וכך בקרב.  איננו יכולים לדבר על זאת 

מפני שאנחנו אוהבים. קשה לנו לדבר על אהבתנו. ומפני שנרטבנו עד עצם בגשם 

תו נוסח של: אני רואה את הגשם מבעד לחלון" וכו. כשאנו שרים על ובסופה, אין בנו או

עצמנו אתה מריח את ניחוחם ונופם של החיים שחיינו. אולם, כדי להגיע לכך, יש לאהוב 

 את השירים.

 

 הגדרה עצמית וביקורת 

      

יש לנו שירה שלנו שצמחה מן הקרקע הזאת, ויש לנו ספרות שלנו. יש הרואים את       

ניתוקה של השרשרת אחרי קבוצת יחדיו, וקשה להם להצביע על "משהו רציני", ויש 

שהרגשת החיבה ל"צאצאים" מביאתם להרגשת צער מובן וטבעי כשאחד האפרוחים 

יקר כמעין ששתינו ממנו ברגעי צמא   נוטש את הקן ויוצא "לשוטט בחללו של עולם".

גדולים ואין לדבר כאן על "מהפכה". אולם יש משהו הקרוי "הגדרה עצמית" . חייב אתה 

לדעת היכן אתה, ולאן אתה הולך. מסביב פרחים פרחי הארץ בכל השטחים. יש משהו 

ל מאד. המחייב להציץ, להשקיף, לראות, לאמור.  אני מתכוון לביקורת, זה דבר עדין וגדו

אומר בפשטות: הכבוד למבקר האוהב, הקרוב, הרוצה לחדור עד עמקי הדברים, המצליף  

לעתים מאהבתו הגדולה ליצירה, ותהי איזו שהיא. לא כן המבקר היושב על מרומי 

האולימפוס של מדור ביקורת בעיתון יומי, המרפרף ופולט באנליות כרונית של "מביני 

ם ביקורת בת דורנו, שקנה המידה להערכותיה מהעולם של דבר" ו"שבע נסיון".אנו צריכי

דברים שאנו חיים אותם וחיינו אותם. עצמה וכוח של ביקורת הקרובה לנופם ולמקורם של 

 היוצרים והיצירות.
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היכול משורר כאברהם שלונסקי להישאר בבחינת "בן  -אסיים: רצוני רצוני לשאול      

ולפנא שלנו, היכול אדם שגרר בכוח איתנים את חורג" לגבי שיעורי הספרות בבתי הא

אבני הבוהו ל"היכלה של שירה" ועבר כחלוץ לפני המחנה להיות בבחינת "מודרניסט" או 

ח הנפלאים שירי נתן ועד מתי יהיו מעינות היופי, התבונה והכ  "לא מובן", עד מתי?

מחרתיים",  חתומים בפני  אלפים רבים של בני נוער "קוראי העתיד מחר –אלתרמן 

המקבלים את דחיפתם לאהבת ספרות ושירה, ומפגש ראשון עם עולם זה, בין כתלי בתי 

 הספר ... ועוד רבים טובים וחשובים שאפשר לייחד על כל אחד מהם את הדיבור.

 

היא מולדת רוחו אותו דור סופרים ומשוררים שצמח מתוך הקרקע הזאת שמולדת      

הספר נעולים בפניו. למה לא יתחנך נער עברי על "מעלה בית  למה יהיו שערי - גופו 

עקרבים" של ע' הלל, על שירי געגועיו של גלאי, על כל אותו דור מספרים שמחר מחרתיים 

 יהוה את הכתבת לספרות טובה.
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מתנות הנצח של שיריי –חיים גורי   

 

7141מכתבו של חיים גורי למנהל ספרית פועלים משה לויט   

שלום רב! למשה לויט  

לדאבוני הרב העדיף הדפוס את עניינם של הדברים החולפים ועוברים על פני מתנות הנצח של שיריי. 

בקיצור, תעמולת הבחירות גזלה את זמנו של הסדר. עתה הודיע לי שהם יכולים מייד לבצע את הוצאת 

 ספרי. ] 'פרחי אש'[.

צורה סופית בפנים, מספרים שורות גודל עמוד דברים א. המעטפה של הספר וצורתה. ב.  1הם דורשים 

 וכו'.

עד כמה שסיכמתי איתכם, נדמה לי שהפורמט המתאים הוא כמו ב"אהבה במדבר", או משהו דומה לזה. 

[.7149]'אהבה במדבר', שירים, רפאל אליעז, ספרית פועלים   

לעמד את הספר, . את סכום הפרטים כיצד שיוכל 7141לינואר  13אבל הדפוס דורש את זה היום, 

אבקש מכם לסדר זאת היום, היות ואני נוסע היום חזרה לצבא. ובכלל מוטב שאתם תעסקו בו. אבקשכם 

 לבצע זאת כדי שנוכל מה שיותר מהר להוציא את הספר לאור.

 בב"ח ]בברכת חברים[

 חיים גורי.

בסידור( מ. ל. ]משה לויט[ –)הערת ההוצאה למטה בכתב יד   

(כתב מאלישע פורת ז"ל)קבלתי את תעתיק המ  
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 ביבליוגרפיה

 :יצירות 

 , תרשיש, ירושלים7197, ספרית פועלים, מרחביה, מהדורה שנייה 7141, פרחי אש

 עד עלות השחר(.לראשונה ב שהתפרסם ,"כלולות" המחזור)כוללת גם את 

המאוחד הקיבוץ מהדורה שנייה:   ,, תש"י, הקיבוץ המאוחד, תל אביבעד עלות השחר

 .כוללת את המסות "אל האח הלא ידוע" ו"עם הזמן שעבר" – 1111

 ., הקיבוץ  המאוחד, תל אביב7154, שירי חותם

 הקיבוץ המאוחד, תל אביב. ,7191, שושנת רוחות

 ., הקבוץ המאוחד, תל אביב7191 ,מול תא הזכוכית

 ., הקבוץ המאוחד, תל אביב7195 עסקת השוקולד

 .הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 7191, תנועה למגע

 ., הקיבוץ המאוחד. תל אביב7191, דפים ירושלמיים

 ., עם עובד, תל אביב7117, הספר המשוגע

 ., הקיבוץ המאוחד, תל אביב7115, מראות גיחזי

 ., הקיבוץ המאוחד תל אביב7115,  עד קו נשר

 ., הקיבוץ המאוחד, תל אביב7111,  איומה

 .הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 7111?, מי מכיר את יוסף ג'

 , עם עובד, תל אביב.7111  החקירה, סיפור רעואל,

 , הקיבוץ המאוחד תל אביב. 7115, מחברות אלול

 , הקיבוץ המאוחד, תל אביב.7111 ,חשבון עובר

 מודן, תל אביב.-ביתן-, זמורה7117, רשימות מבית היין

 .הקיבוץ המאוחד, תל אביב ,7114, הבא אחרי

 , מוסד ביאליק והקיבוץ המאוחד, תל אביב7111)שני כרכים(  השירים

 , הקיבוץ המאוחד, תל אביב1111 מאוחרים



366 

 

דינור/מוסד ביאליק/הקיבוץ המאוחד, תל  עורך דני הורביץ, ,1114אני מלחמת אזרחים, 

 .אביב

הקיבוץ  טוביוגרפיה ספרותית, מוסד ביאליק /דפים מאו / )שני כרכים( עם השירה והזמן

 .1111 ,וחדהמא

 הקיבוץ המאוחד, תל אביב. ,0229 עיבל,

  .מוסד ביאליק הקיבוץ המאוחד / 1177  השירים ג'

 .מוסד ביאליק, הקיבוץ המאוחד / 1173ימות, , סיפורים ורש בשורות ארוכות א' וב'

 נור מוציאים לאור בע"מ.-הקיבוץ המאוחד/ דניאלה די 0175אף שרציתי עוד קצת עוד, 

 

 ב' של שמות המאמרים(:-)מבחר ע"פ אמאמרים, רשימות ומסות 

 .74.71.1115, ספרים,  הארץ"אדם זוכר את הדברים המתרחשים בו בפעם הראשונה", 

 , מצורפת לנספח.77.9.51"אותו ערב בנכר" , למרחב, 

 5.1.14, דבר ,"אירשתיך לי בדם"

 .1יוני, עמ'  -כרך ס"ב, מאי מאזניים, 7111"אמרו הזקנים היושבים פתח השער", 

, נכלל בעם השירה 11 – 11, עמ'  711/1כ"ב, חוב'  מולד, 7194"ביוגרפיה של שיר", 

 .99 – 93והזמן  א', עמ' 

 7141  בשער, "בפני רעי"

עם השירה , בתוך "תמונה קבוצתית עם בני דורי" 1111"בשיירה ומחוצה לה", "יחיעם", 

 .731 – 734, כרך א', עמ' והזמן

 .71.4.7111, דבר"הדרך והמנגינה", 

, כרך ב' זמן יהודי חדש / תרבות יהודית בעידן חילוני,, 1111"העברית, ראשי פרקים", 

 .339 – 333כתר / ספרית פוזן לתרבות יהודית, עמ' 

 113 – 717, עמ' 9אלפיים , 7114"הקטע הנוסף",   

עם השירה והזמן , נכלל ב15.5.14, הארץ,  תרבות וספרות, 1114"השיבה לאבו דיס", 

 .749 – 734ב' עמ' 

, רשימה שהוקדשה לאבא 74.1.19,  על המשמר, 7119"חותם אישי / שעטנז מקומי",   

 קובנר
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, עם השירה והזמן כרך ב', מוסד ביאליק והקיבוץ 1111"כמה פגישות עם שירתו" , 

 .791 – 751המאוחד, ירושלים, עמ'  

 11.71.95, דבר, 7195"לישראל גורי תהילה", 

 .719- 711א' עמ' עם השירה והזמן , נכלל ב11.5.11, מעריב, 7111"מי אתה", 

עם השירה נכלל ב, 02.5.71על המשמר, , 7111"על בדידות הלוחם ורוח הימים", 

 .49 – 11, כרך ב' עמ' והזמן

 .31- 33, עמ' 7-1, חוב מבפנים נ',  7111"על השירה והזמן" , 

עם השירה והזמן , נכלל ב31 – 1עמ'   74 אלפיים,, 7111ה שביניהם", "על ספרים ומ

 .375 – 317א', 

 .17 – 15, כרך ב' עמ' עם השירה והזמן, נכלל ב37.3.11, דבר, 7111"צעקת הזיכרון", 

 .15 – 14, עמ' 11, עיתון 7111"קולות מן השטח המת", 

 .9 – 3עמ'  5ס"ח,  גל'  מאזניים,  7114"ראשית משוערת", 

 .1, כרך א' עמ' עם השירה והזמן , 1111"ראשית משוערת והלאה", 

 – 11כרך ה', עמ'  : מחקרים בספרות עברית סדן, 1111"שירה וזמן במצב הישראלי", 

44. 

 11.1.11, דבר"שרב כבד'" 

קשת   1111 – 7114, )קטעים( נכתב בין השנים 1111"תמונה קבוצתית עם בני דורי" , 

 .731 – 711. נכלל בעם השחרה והזמן א', עמ' 59 – 49עמ'   1111, קיץ החדשה

 7.1.11, ידיעות אחרונות, 7111"תמיד נרגיש את עצמנו אשמים",  

 

 

 

 ר א י ו נ ו ת  )לפי א"ב של שמות המראיינים(:

 

 .17.5.95, הארץ"חיים גורי: 'ולא היה לי זמן' "  7195איתן, רחל,  

 .711  גיליון, 77עיתון  "חיים גורי:'את אחי אני מבקש' "   7111בסר, יעקב, 

 מרץ למרחב,"שוליים של חשבון"  7195בצלאל, יצחק, 
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 37.1.15,  במחנה" למצוא את דרך המלך, "7115בר יוסף, יוסף, 

 3.7.11, ספרים  הארץ ,  "אני חי מחדש דברים שנשכחו ממני", 1111ברעם, ניר,  

 75.4.11 הצופה, "משורר שירת ה"אנחנו" שיחה עם חיים גורי", 7111, ענת,  גוטקינד

עיבל , ראיון רדיו בתכנית "ספרים, רבותי ספרים" בגלי צה"ל על 1111גרוס, ציפי -גון

14.4.11 

במחנה נח"ל ם חיים גורי( ", ע, " 'החיים בהלוואה לזמן קצר' )שיחה 7114גלאי, שאול, 

 .14, ספטמבר 71

 .11- 19, כרך ע"ה, עמ'  מאזניים"קלטתי בתוכי את כל הניגודים"  1117משה, גרנות, 

 71.3.11, ידיעות אחרונות  ,  "חיים גורי: פגישות לאין קץ"7111הופרט, שמואל, 

 . 7.7.11, כל העיר, "חיים בתוך המחנה" 7111הרפז ,יורם, 

' "אני רואה עצמי שייך לאותה תרבות  בת אלפי  השנים כמו שאני  7113האקדמאי ט , 

, יולי, 1רואה את עצמי שייך לעם ישראל בן הדורות השונים"  ראיון עם חיים גורי' גיליון 

 .  7113 ללא שם המראיין 

עין חרוד, הקיבוץ המאוחד ,  ט"ז שיחות עם סופרים ירדני, גליה, תשכ"ב, "חיים גורי",   

 .471-473"ב עמ' תשכ

 . 71.77.15,  דבר השבוע, "שיר יכול לשנות היסטוריה",  7115ישראל, יעל, 

  1.1.11 ידיעות אחרונות ",מפרחי אש עד איומה, "7111פלומין, נילי, -כרמל

 7.71.19 הארץ "קצין מודיעין חייב לקרוא שירה"כספי, זהבה, לב ארי, שירי, 

נדיר, -כספי, זהבה, עדי אדלר, יאור גרנות, מיכל ווזנר, עדי מונטה, מורן פרי, הדס שבת

ך ט', מכון הקשרים מכאן  כר"אני העד, לצערי. אני ולא אחר" ,  1111חן שטרס , 

. לכתב 115 – 151והמחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת באר שבע והוצאת דביר, עמ' 

 –של עמרי ליאור "'אני מלחמת אזרחים' חיים גורי העת צורף גם תקליטור עם סרטו 

 קורות חיים".

 – 71, עמ' 5.9.13, שבעה ימים, ידיעות אחרונות"גוף ראשון יחיד"   1113לם, אמירה, 

34. 

ללא  גנזיםצילום בארכיון   19.77.19   מיכאל, סמי, "האינטלקטואל הוא אאוטסיידר"

 מראה מקום.



369 

 

, תרבות ספרות אמנות, ידיעות אחרונותנשכח",  "ערב בלתי 7115עברון, עדנה,  

1.9.15. 

הבא פז, מירי,  "צרודים מצדק וסיגריות )ראיון עם גורי בעקבות הדפסת ספר שיריו 

 , נכלל בעם השירה והזמן 7114בינואר  17 דבר,("  אחרי

 - 111סיפורו של שיר שיחה עם חיים גורי", עמ'  –צמרת, צבי, "הנה מוטלות גופותינו 

171 

 11.3.11, ידיעות אחרונות, "קבלתי גם פרחים וגם אבנים", 7111קורן, יהודה, 

 13.77.11, דבר" איומהעם הופעת ספרו  -, "חשבון עובר 7111ראובני, יותם, 

חיים גורי", ארץ ישמעאל" שיחה עם  –, "ארץ ישראל 7111רבינוביץ דני, אוריון עזרא,  

 .51 – 41, עמ' 11 סביבות

, יומון תל אביב ידיעות אחרונות, "יש אבלות איומה בארץ",  1117הופמן, אריאלה, -רינגל

1.1.1117 

 4.5.13, ידיעות אחרונות)חסר שם המראיין( "הייתה זו תקופה של גוף ראשון רבים"  

 .91על  91מנדלסון, טוביה ראיון מוקלט לתכנית 

 

 :קורת, מאמרים ומחקרים על יצירתורשימות בי

 

 .37.3.97 על המשמר, "ספר שהולידו הזמן האבוד", 7197אוכמני, עזריאל, 

 . 11.4.11,.הארץ, "הצבר שמעבר למסכה",  7111אלמוג, אהרון, 

 411-414עמ'  7111 71-74, "האדם בפני חוקריו" עלי שיח 7111בן יוסף, יצחק, 

 77ח, כרך ט', עמ' -מז ביצרון,בן יוסף, ישראל, תשמ"ט,  "משמעות החיים בשירת גורי",  

– 11. 

  משא, "האדם כמלך: קריאה בשיר 'אינך מלך' ",  לחיים גורי' 7114בן פורת, זיווה,  

11.71.14 

 .13.1.54, שירי חותם" משאל פרחי אש, "בין 7154ברינקר, מנחם, 

 . 74.7.14 מעריב"חיים גורי יודע שלא יוצאים מזה"  ,  7114ברנשטיין, אורי, 

 .534-537,  עמ' 91, מאי האומה,  "מהיפים שבמסעות הנפש" 7191גור, ישראל, 
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, "ואני רק אורח הממתין בעברית בתחנה",  דברי פתיחה להרצאה 1111גוברין, נורית, 

 .111-117, עמ' 1.71.11בכנס "ברית עברית עולמית"  פריס, 

, כרך פ"ז )גיליון מיוחד 5, "מדוע אי אפשר בלי ברנר" מאזניים, גליון  1173נורית,  גוברין,

 .17 – 71ליום הולדתו התשעים של גורי(, עמ' 

 .77- 71, אפריל, עמ' 717,  77עיתון , "האחר והבא אחריו" 7114גלזמן, לאה, 

פלמ"ח, סמינר שנערך במלאת חמישים שנה ל 7114"דור הפלמ"ח בספרות ובשירה",  

המרכז לתולדות כוח המגן ע"ש גלילי והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאים ליד אונ' תל 

 .11אביב, הוצאת תג, ת"א , עמ' 

 .71.1.11, ספרים הארץ,  "עבודה פתוחה",  7111דיקמן, עמינדב, 

 .95-93י  עמ' -, כרך י"א חוב ט, גזיתהוס, אברהם, "פרחי אש"

כרך ע"ב,  מאזניים, הבא אחרי", "על ספרו של חיים גורי 7111הירשפלד, אריאל, 

 .73 - 71אוגוסט, עמ' 

, "רק אזכור חתונה של דמים שם הייתה, עליזת זיקוקין ורועמת" 7111הירשפלד, אריאל, 

 .1.5.11, הארץ

 .75.5.11  הארץ"הנה ימים באים של זהו זה",  7111הירשפלד, אריאל,  

 .11 – 11, עמ' 71 פנים "חיוכו של אליפלט"  1117, אריאל , הירשפלד

 .71.9.1111ספרים, הארץ, , "ו' החיבור של חיים גורי", 1111הירשפלד, אריאל, 

המשורר והמספר של ארץ ישראל בן  –זוטא, רמה, "חיים גורי, בעקבות הזמן שנמצא 

 .713 -17,תשע"ג,  11 חדשים כיוונים" 11

, 517, מוסף ספרים, גל' הארץ,  "אומר רק את שמותר לומר", 1111ויזלטיר, מאיר, 

1.71.11. 

 . 11.4.11, ספרות וספרים, מעריב, "אוצר המוזיאון",  7111וייכרט, רפי,  

בימים האחרים: תמורות מתוך:   שושנת רוחות",  "חיים גורי / 1111ויסברוד, רחל, 

 .711 – 741האוניברסיטה הפתוחה, ת"א, עמ'  , בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך

 115 7111 7, סימן קריאה 75 מבואות,  "התמימות, האחריות והשירה",  7154זך, נתן, 

- 111. 

 73.5.11ספרים  הארץ,, "המלחמה שבנפש". 1111זנדבק, שמעון, 
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 .51 – 41עמ' , 97 – 99פרוזה, , "נחזור כפרחים אדומים" , 7114חבר, חנן, 

 – 193, עמ' 34 – 33עכשיו , "שירת חיים גורי: הערות לסיכום ביניים", 7119נן, חבר, ח

191. 

 .711 – 711   עמ' 71  סימן קריאה"חי החי ומת המת",  7119חבר, חנן, 

 15.3.41, על המשמר, "עטורי אש פרחים אדומה", 7114יפה, א"ב, 

 71.3.97 הארץ, "מטמורפוזה של משורר", 7197מוקד, גבריאל, 

 .79 – 75עמ'    11.1.54,  זמנים"חותמיה של מולדת השושן והחוח",    7154מירון, דן, 

האוניברסיטה  מול האח השותק"הזמן הצועד והמוות המבוטל',   7111מירון, דן , 

 .134 – 711הפתוחה / כתר ת"א, עמ' 

אפיק  תשתיות קוגניטיביות בשירה הישראלית המוקדמת, הוצ'/  עוד! 1173מירון, דן, 

 .155 – 15רמת גן , עמ' 

עמ'  9כיוונים ניראל, חיים, תשנ"ד,  "חיים גורי ו"שדות המתחים" בחברה הישראלית"  

33- 51. 

פישלוב, דוד, תשנ"ז,  " 'הנה שבים שמשוני' על גלגולי דמותו של שמשון בספרות 

 .11- 11תשנ"ז, חוב' א' עמ'  עט הדעת,העברית החדשה", 

 הדוארשואתית  ברומאן של חיים גורי", -"תפיסת המציאות הבתר פלאי, משה, תשל"ח,

 .475 – 473כ"ה, עמ' 

 . 13.1.11, דבר, "עיבוי וכיסוי בשירתו של חיים גורי", 7111פלס, ידידיה, 

 .13.1.41דורות, "פרחי אש" , 7141פנואלי, ש"י, 

הדות וישראליות על י –קוסמן, אדמיאל, תש"ע, "שעת החסד הקרועה: חיים גורי כתיאולוג 

 .19 – 11, עמ' 5-9, פ"ג מאזנייםועל וידויו של היחיד", 

 . 11.3.11,  מעריב, "הלך קשה יותר מששיערנו וגם יותר יקר", 7111קלדרון, נסים, 

 .414-411עמ'     7-1, מבפנים, "פני גיחזי", 7194קלינוב, רינה, 

 – 771 , עין חרוד,  עמ'4תשל"ט, חוב'  מבפנים, "ספר של אהבה", 7111קלינוב, רינה, 

771.  

 .1.1.14דבר השבוע, , "מקום בו נפגשים שירים", 7114קניוק. יורם, 

 .15.1.55, שירי חותם",  הארץ, "חותם הדור ב7155קצנלסון, גדעון, 
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  ",שושנת רוחות, "על שיריו החדשים של חיים גורי עם הופעת 7197קצנלסון, גדעון,  

 .117 – 111עמ'  7 מ"ב, חוב ג' מאזניים,

, " 'מאין העצים האלה בידי' העקדה כמקרה בוחן 7111 – 7111בלום, רות, -קרטון

 .74 - 1עמ'   1-71ס"ב,  מאזניים,בשירה העברית החדשה", 

ע'   7115 3גל'  אפס שתים,,  "על "הבא אחרי" של חיים גורי", 7115בלום רות, -קרטון

711 – 777. 

, עמ' 31, כרך מאזנייםתשל"ה, "המשורר כנערו של הנביא",   –תשל"ד קרמר, שלום, 

311-313. 

מול הכפר שחרב / השירה העברית ,  "הדחקה ומחירה: חיים גורי", 1119רוגני, חגי, 

 .711 – 749פרדס הוצאה לאור חיפה, עמ' , 0997-0907ערבי -והסכסוך היהודי

 .1.9.41, ברדלחיים גורי",  "פרחי אש, 7141שאנן, אברהם, 

, מולד –( עסקת השוקולד,"אימת ההתמודדות עם יום האתמול" )על 7115שביד, אלי, 

 .91 – 57כ"ג  עמ' 

 .73.4.11,  משא/  דבר, "משורר הברית האיומה", 7111שהם,  אורי , 

 .11.5.11, מעריב, "ואנו נהלך יפים מאד", 7111שוהם, חיים, 

פואטיקה, תמאטיקה ורטוריקה  – ובין הנדריםבין הנודרים ,  1119שוהם, ראובן, 

 מכון בן גוריון, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע,. ביצירת חיים גורי,

עד וב פרחי אשעיון בדיוקנו של הדובר ב -שהם, ראובן , תש"ן, "בסימן כתונת הפסים 

ברסיטה העברית , האונימחקרי ירושלים בספרות עבריתשל חיים גורי", עלות השחר 

 .314 – 111 ירושלים, יב' עמ' 

 – 91עמ'    71דפים למחקר בספרות,  ”שירי חותם“, 'חיים גורי:  7115שהם, ראובן, 

19. 

 מחקרי ירושליםשהם, ראובן, תשס"א,  "המכנסיים הגדולים' ביצירתו של חיים גורי", 

 .314 – 111, יח' עמ'  בספרות עברית

, עיונים בתקומת ישראל" 'הדממה' ו'הרעש' בשירתו של חיים גורי",  7111שהם, ראובן,, 

 .415 – 444עמ'  1
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,  "במזרה הזמן והביקורת: התקבלותה של שירת חיים גורי",  1111שהם, ראובן, 

עמ'    3, כתב עת  לדיאלוגים בשאלת הגות, יהדות  וחברה, מדרשת אורנים, גיליון דברים

1 – 34. 

מיתיזציה: על אספקט אחד בקליטת מוטיב -חם, חיה, תשמ"ט,  "בין מיתיזציה לדהש

דפים החי האלתרמני בשירה צעירה בשנות הארבעים וראשית שנות החמישים", -המת

 .795 – 753,  עמ' 9 – 5 למחקר בספרות,

הדים של ניגון. שירת דור הפלמ"ח וחבורת לקראת בזיקתה  ,7111שחם, חיה, 

 , הקיבוץ המאוחד, ת"א.ןלשירת אלתרמ

 .714 – 711, אפריל, עמ' 77עיתון , "דור המאבק לעצמאות ומשוררו"  7111שמיר, זיוה, 

, 333 – 331עם עובד, תל אביב, עמ' ענין אישי, , "ברק שנתפייס'", 7111שמיר, משה, 

 .17.71.7191, במעריב  התפרסם לראשונה

 – 334, עמ' ענין אישי, איומה"ורי, , "בין שבועה לחרטה: חיים ג7111שמיר, משה, 

 .1.1.11, מעריב, פרסום ראשון, 347

ביתן, תל -, זמורה ספרות אז כאן ועכשיו,  "צבא לאנוש עלי ארץ"  7113שקד, גרשון, 

 .115 – 191אביב עמ' 

, " 'מצבה לאבות סימן לבנים' האוטוביוגרפיה של עוז על רקע 1115שקד, גרשון, 

ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ",  ..גורי, קניוק ואפלפלדהאוטוביוגרפיות של 

 .14 – 7, עמ'  7.7.15, 1 היסטוריה, תרבות, חברה –ישראל 

 ..1577.91,  למרחב , "הפגישה עם הפרוזה",7191שקד, גרשון, 

 .17- 11, יוני  עמ' 77 עיתון , "בן הארץ וחווית השואה", 7119שקד, גרשון, 

 . 11.4.11 דבר , "עובר ואיננו שב",7111שתל, שמואל, 

 .9.4.13 מעריב , "פרחי אש עוד ניחוחם בם"7113תלפז, גדעון, 

 

 

 ביבליוגרפיה כללית:  

אלמוניות בחאקי", בתוך כנס החוקרים השני לתולדות כוח המגן, ,"7111 , אברהמי, חיה

 .79.3.11מרכז ה"הגנה" ע"ש ישראל גלילי, יד טבנקין, 
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דור בארץ: אנתולוגיה של ספרות , 7151אל, טנאי שלמה, שמיר, משה, אוכמני עזרי

 ספרית פועלים, מרחביה.ישראלית, 

אופנהיימר, יוחאי, תשס"ד, "גלגוליו של דגם המת החי בשירת מלחמת העצמאות"  

הוצ' מאגנס האוניברסיטה לא / שירה פוליטית בישראל,  הזכות הגדולה לומרבספרו 

 .711 – 17העברית, ירושלים. עמ' 

 , עם עובד, ת"א.דיוקן –הצבר אלמוג, עוז. תשנ"ז,  

 , הקיבוץ המאוחד, תל אביב .שירים שמכבראלתרמן, נתן, תשכ"א, 

 , הקיבוץ המאוחד, תל אביב.עיר היונה, 7111אלתרמן, נתן, 

 י:  ייחודו של נוסח מודרניסטי אקלקטי,יצירתו של חיים לנסק, 1171נהרי, ורד, -אריאל

 .194 – 711דיסרטציה בהנחיית פרופ' אבנר הולצמן, אונ' תל אביב, עמ' 

 . 157 – 141, עם עובד, תל אביב, עמ' ספר העלייה השלישית, 7194ארז, יהודה, 

 .44 – 1, עמ' 4 אלפייםארן, גדעון, וגורביץ, זלי, תשנ"ב, "על המקום", 

חילופי נורמות, מאיר ויזילטיר ושירת שנות /  רשות מעבר, 1111  בוכוויץ, נורית,

"משנות החמישים לשנות הששים: חילופי נורמות  1, הוצ' הקיבוץ המאוחד, פרק השישים

 – 191"תמורות בלשון הטקסטואלית" עמ'  1, פרק  15 – 11בשירה הישראלית" עמ' 

115. 

 , דביר, ישראל., ערך אבנר הולצמן השירים, 1114ביאליק, ח"נ, 

 הקיבוץ המאוחד, ישראל., ילקוט הכזבים, 7159, בן אמוץ דן, חפר חיים

בן ברוך, יוסי, תשמ"ח, "מ"עבותות הווי" לספרות מלחמה: "ספרות פלמ"ח מתש"ח עד 

 .711 – 794עמ'  711, וגל/ 19- 14, עמ' 11-11, גל' 77עיתון עכשיו". 

, כינסה והביאה לדפוס מרגלית עובדיה, ורשימותמבחר מכתבים  7141בן דור, חיים,  

 מרחביה, ספרית הפועלים.

 , הקיבוץ המאוחד .עד קץ הבדיה / עיון בשירת אבא קובנר, 7115יוסף גינור, צביה, -בן

/  הפואמה העברית מהתהוותה ועד ראשית המאה העשרים 7115אל, יהודית,  -בר

 מחקר בתולדות הז'אנר, מוסד ביאליק, ירושלים.

,  "הפואמה העברית המודרנית / הערות לפואטיקה של הז'אנר", 1111אל, יהודית, -בר

 .15 – 11, מוסד ביאליק, עמ' ברכות של קטיפה
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שירת ארץ ישראל:  אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן, לאה ,  1117ברזל, הילל, 

 . תל אביב ספריית הפועלים.גולדברג

עורך אבנר הולצמן,  ממרכזים למרכזברטוב, חנוך, "העולם, הארץ, הדור ואני"  

 אוניברסיטת ת"א, תשס"ה. 

כוכבים ורשיה המיסטיים של הדמות הנשית ב", "אישה לאין קץ: ש1111יוסף, חמוטל, -בר

 . 141 – 173בחוץ'", עמ' 

 – 317יז', ג  עמ'  מבפנים, "החלוציות בעם ובשירתנו הצעירה" 7154ברינקר, מנחם, 

311. 

זמן יהודי חדש / , "הרומנטיקה האירופית  והספרות העברית" ,  1111ברינקר, מנחם, 

 .17 – 51, כרך ג' , , עמ' תרבות יהודית בעידן חילוני

/ גלגולי הפואמה אצל ישראל פנקס, הרולד המבט המופנה לאחור 1115ברם, שחר, 

 שימל ואהרון שבתאי הוצ' מגנס, ירושלים.

, כתיבת הארץ:  ארצות וערים על מפת הספרות העברית, 7111גוברין, נורית, 

  ירושלים, כרמל.

קריאת הדורות / ספרות עברית פואמה לירית" ,  –'אידיליות ים' " 1111גוברין, נורית, 

 .117- 711, כרך ' א', עמ' במעגליה

קריאת מציאות של המשך ומיתוס של התחלה"  – ילקוט הרעים, "1111גוברין, נורית,  

 .737 – 711, כרך ב', גוונים, תל אביב, עמ' ספרות עברית במעגליה / הדורות

קריאת הדורות/ ספרות עברית ,  "ספרות דור המאבק לעצמאות", 1111גוברין, נורית, 

 .77-71, כרך ד', עמ' במעגליה

 / אמרות  הקיבוץ המאוחד, תל אביב . דרך ומקדש, 7119גורי, גילה, 

ארגון חברי  משפחת הפלמ"ח / ילקוט עלילות וזמר,  7114גורי, חיים / חפר חיים, 

 הפלמ"ח, ירושלים .

, ארגון חברי  ספר הפלמ"ח,   7151 – 7155עורכים,  –גלעד, זרובבל, מגד, מתי 

 הפלמ"ח, הקיבוץ המאוחד, תל אביב.

 , מוסד ביאליק, ירושלים כל כתביו, 7111-7117גרינברג, אורי צבי,  

 , הקיבוץ המאוחד, תל אביב.רבת חזעה והבוקר שלמחרתח .7111-7117גרץ, נורית, 
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 ידיעות אחרונות / עידנים, תל אביב .לחיות עם התנ"ך , 7111דיין, משה, 

 .37 – 11,  ספטמבר, עמ' הדואר, "שירה ילידית או כנענית", 7111דור, משה, 

הקיבוץ המאוחד / קרן יהושע רבינוביץ ,  ספרות ואמנות פלסטית, 7111הולצמן, אבנר, 

 תל אביב.

חוב'  עם וספר, "דימויו הספרותי של הצבר. הפולמוס שאינו נגמר",  1119הולצמן, אבנר, 

 .345 – 339 עמ'אהבות ציון, , נכלל בספרו 771 – 11י' תשנ"ח עמ' 

ירושלים, ,  הוצאת כרמל, אהבות ציון, "הסיפורת של דור בארץ"  1119הולצמן, אבנר, 

 .335 – 371עמ' 

,  "לעבר האדם או מעבר לספרות: אוכמני, שמיר  והוויכוח על 1119הולצמן, אבנר, 

 .351 – 349, כרמל, עמ' אהבות ציוןהריאליזם הסוציאליסטי בספרות העברית", 

כרמל /ירושלים  אהבות ציון, "הספרות הישראלית בעשור השני",  1119הולצמן, אבנר, 

 .571 - 414עמ'  

, מוסד ביאליק, מפתח הלב / אמנות הסיפור של חנוך ברטוב, 1175הולצמן, אבנר, 

 ירושלים.

 , כתר, ירושלים.דיוקן עצמי –תכלת ואבק. דור תש"ח , 7113הורוביץ, דן, 

, בחינות בביקורת הספרות"כרכי שירה צעירה בשנים האחרונות"  7151הלקין, שמעון, 

 ., מוסד ביאליק , ירושלים7חוב' 

 כ. –מבוא לכל שירי יצחק למדן, מוסד ביאליק ירושלים, עמ' יא  7113הלקין, שמעון,  

, מבחר יורשי הסימבוליזם בשירה האירופית והיהודית, 7191הרושובסקי, בנימין, 

 מניפסטים, מאמרים, הכרזות, בצירוף הערות. ירושלים תשכ"ח.

 7 הספרותהבדיון השירי",  ,  "תורת המטפורה ו7115הרשב )הרושובסקי(, בנימין,  

 .11 - 17( עמ' 34) 1)סדרה חדשה( 

,  "בצום מלים צלולות / אבא קובנר והפואמה העברית 1111הרשב )הרושובסקי(, בנימין, 

כרמל, ירושלים / המכון הישראלי לפואטיקה  ,  הוצ'אמנות השירההמודרנית",  

 .711 – 791ולסמיוטיקה ע"ש פורטר, אונ' ת"א, עמ' 

הקיבוץ  ילידות בלא נחת / עיונים ביצירתו של אריה סיון,,  1173הרציג, שלמה, 

 המאוחד, מבוסס על עבודת דוקטור בהנחיית אבנר הולצמן.  
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 .71 – 5ד' עמ'  יוכני זך, נתן, תשכ"ג,   "הערות בשולי האימאז'יזם הישראלי", 

 הארץבשירתנו", ,  "לאקלימן הסגנוני של שנות החמישים והששים 7199זך, נתן, 

11.1.99 

האוניברסיטה המשודרת, משרד  מגמות יסוד בשירה המודרנית 7111זנדבנק, שמעון, 

 הביטחון, תל אביב.

 ,  כרמל, ירושלים. הקול הוא האחר 1117זנדבק, שמעון  

, עם עובד, תל אביב, עמ' 71 אלפיים, "מות הזיכרון וזיכרון המוות", 7114זרובבל, יעל, 

91 – 91. 

 , מוסד ואן ליר, הקיבוץ המאוחד, ירושלים.אל החוף המקווה,  1111ר, חנן, חב

פתאום מראה מלחמה / לאומיות ואלימות בשירה העברית בשנות , 1117חבר, חנן, 

 הקבוץ המאוחד, תל אביב. הארבעים

 .מוסד ביאליק, ירושליםספר 'ילקוט הֵרעים', , 7111טנאי, שלמה, שמיר, משה )עורכים(, 

", מוסד לספר 'ילקוט הרעים',  "ילקוט בארבעה צבעים' הקדמה 7111שלמה, טנאי, 

 .17 – 41ביאליק, ירושלים, עמ' 

 , עם עובד, תל אביב.כל כתביו, 7111טשרניחובסקי, שאול, 

למקורותיו /  חרסים שאין להם מנוחה, "השיר הארוך", בתוך 1175יגלין, עפרה, 

 .31 – 19עמ'  , הקבוץ המאוחד,הפיוטיים של אבא קובנר

:  מסות על הספרות העברית החדשה . ספרית בינם לבין זמנם, 7115כנעני, ד' 

 הפועלים, מרחביה.

, הקיבוץ בלי קו: לדרכה של 'לקראת' בספרות העברית החדשהלוין, עמוס, תשמ"ד, 

 המאוחד, תל אביב,

העלייה תש"א מאכספרסיוניזם נוסח –שירת ש' שלום: תרפב , 7111ליפסקר, אבידב, 

 ספרית הפועלים, תל אביב. השלישית  לסימבוליזם,

, מוסד ביאליק ירושלים, עם מבוא של שמעון כל שירי יצחק למדן, 7113למדן, יצחק , 

 הלקין.

:  קובץ יבול עיונים על המלחמה וספרות הדור" - אדם במלחמה "   ,7151מגד, מתי , 

 .397- 341פועלים, מרחביה עמ' ליובלו של שלונסקי בעריכת יעקב פיכמן,  ספרית ה
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, וכי עירום אתה?! / אמת ומיתוס בסיפורי דור הפלמ"ח  1111מהלו, אביבה, 

 .93 – 97אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע, עמ'  

תגובות בספרות העברית לאסונות  –חורבן , )תירגם יצחק קומם(  1113מינץ, אלן, 

 ביאליק, ירושלים  מהדורה עברית:  ערך דן מירון, מוסד לאומיים

מהד' שנייה , תל אביב, שוקן ,  ארבע פנים בספרות העברית בת ימינו, 7115מירון, דן, 

 .31- 37עמ' 

, מפרט אל עיקר: מבנה, ז'אנר והגות בשירתו של נתן אלתרמןמירון, דן, תשמ"א, 

 .51 – 54הקיבוץ המאוחד ספרית פועלים, עמ' 

העני : מהלך בשירתו המוקדמת של חיים נחמן –הפרידה מן האני מירון, דן, תשמ"ו, 

 , הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.(0920 – 0190ביאליק )

הרפובליקה הספרותית  בודדים במועדם/"בין 'דור' ל'תקופה' ",    7111מירון, דן, 

 .751 – 775העברית בתחילת המאה העשרים, ת"א עם עובד  עמ' 

אמהות מייסדות אחיות אביב בראשיתה" בתוך  , " על שירת תל7117מירון, דן, 

הארצישראלית המודרנית, תל אביב, הקיבוץ  חורגות: על שתי התחלות בשירה

 .713 – 717המאוחד, עמ 

. האוניברסיטה מול האח השותק. עיונים בשירת מלחמת העצמאות 7111מירון, דן, 

 הפתוחה,  תל אביב, כתר ירושלים.

, 1111, כרך ג', יהודי חדש / תרבות יהודית בעידן חילוני זמןמירון, דן, "מודרניזם", 

 719 - 711הוצ' כתר, עמ' 

זמן יהודי חדש, , "המודרניזם בשירה העברית עד קום המדינה", בתוך 1111מירון, דן, 

עמותה לתרבות יהודית  –כרך ג' , הוצ' כתר, ספרית פוזן לתרבות יהודית, למדא 

 .754 – 731מודרנית, עמ' 

מחקרים בספרות עברית כרך ה': ייצוגה  – סדןלוי, עודד, נווה, חנה, )עורכים( -מנדה

 , אוניברסיטת ת"א תשס"ב.העצמאות בספרות ובתרבות העברית בישראל של מלחמת

-מכאן / כתב, "שני רעים יצאו לדרך: על יזהר סמילנסקי ויחיעם ויץ",  1111מעפיל, אבי , 

כרך ט' אביב תשס"ח, מכון הקשרים,  אלית,היהודית והישר עת לחקר התרבות

 .177 – 713גוריון, באר שבע, עמ' -המחלקה לספרות עברית, אונ' בן
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עיונים בסיפורת /  אפקטים קומיים וסאטיריים בלשון הספרות, 1117מרכוס, יעל, 

 גוריון, באר שבע. -, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בןהעברית החדשה

 – 771, כרך ג' )עמ' זמן יהודי חדשחזון הגבריות העברית", , "מגדר ו1111נוה, חנה, 

713.) 

 .37 – 3, דביר, עמ' בין דין לחשבוןסדן, דב , תשכ"ד, "אל השיטין", 

 , הקיבוץ המאוחד תל אביב.ארץ הצהריים, 7159ע' הלל, 

 , שוקן, ירושלים ותל אביב7191 – 7141 שיריםעמיחי, יהודה, תשכ"ג, 

, מוזיאון ארץ ישראל, תל דור תש"ח באמנות ישראל – 0991  7111עפרת, גדעון, 

 אביב.

: מבנה, משמעות,  0991-0991הפרחים והאגרטל / שירת עמיחי , 7119ערפלי, בועז, 

 סימן קריאה / הקיבוץ המאוחד, תל אביב.פואטיקה 

, המכון  רמןעל שמחת עניים לנתן אלת/  עבותות של חושךערפלי, בועז, תשמ"ג,   

הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה בשיתוף עם ספרי 'סימן קריאה' ו'הספרות', הקיבוץ 

 המאוחד.

,  "שיר הנוף הרומנטי העברי הראשון / בין "בערוב היום" לח"נ ביאליק  1114ערפלי, בועז, 

חדוות ההשוואה / תמורות בשירה העברית ל"חרבות" מאת שאול טשרניחובסקי", 

 .91 – 37בוץ המאוחד, תל אביב עמ' הקי המודרנית

, חדוות ההשוואה, "פתח דבר ב':  'מודרניזם', 'אוונגרד' ושכמותם", 1114ערפלי בועז, 

 .11 – 95עמ' 

, "ז'אנר כמושג פתוח"  בתוך "ז'אנרים בשירת טשרניחובסקי" פתיחה 1177ערפלי, בועז, 

- 111בוץ המאוחד, עמ' הקיצעיר לעד / עיונים בשירת שאול טשרניחובסקי, לדיון", 

111. 

 , מערכות, תל אביב.דור תש"ח: מיתוס, דיוקן זיכרון  7117סיוון, עמנואל, 

יסודות  רומנטיים ואנטי רומנטיים בשירי ביאליק, טשרניחובסקי, , 7115צור, ראובן, 

 ,  הוצאת פפירוס, תל אביב.שלונסקי ועמיחי

ר: עיונים ביצירתו של ח"נ ביאליק, הלביא המסתת, "האישי והלאומי", 7199צמח, עדי, 

 .95 – 51ירושלים, עמ'  הוצאת קרית ספר,
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ה' אוניברסיטת תל אביב, עמ' סדן "היא לא הלכה בשדות",   1111זוהר, טלילה, -קוש

314 – 344. 

 7111הקיבוץ המאוחד, תל אביב  יד כותבת יד, 7111בלום, רות, -קרטון

 הקיבוץ המאוחד, תל אביב.בין הנשגב לאירוני  , 7113בלום, רות, -קרטון

-0909ערבי -מול הכפר שחרב: השירה העברית והסכסוך היהודי, 1119רוגני, חגי,

 פרדס הוצאה לאור,  0997

 מחברות לספרות, תל אביב. חופה שחורה, 7147רטוש, יונתן, 

 .7113הקיבוץ המאוחד, תל אביב  , בני של הפלמ"חשבא, שלמה

, "השיר הפרוע: קווים לסגנונה ולאקלימה הספרותי של השירה 7119שביט, עוזי, 

תעודה ה', מחקרים העברית  בשנות העשרים", בתוך: צור, ראובן, שביט, עוזי, )עורכים( 

, תל אביב, מפעלים אוניברסיטאיים, עמ'  בספרות העברית:  ספר זיכרון לאורי שוהם

795 – 714. 

אוניברסיטת ריות/ אלתרמן ו"שירי מכות מצריים", שירה מול טוטליט 1113שביט, עוזי, 

 סימבוליזם". –, פרק רביעי: "מסימבוליזם לפוסט 1113וזמורה ביתן,  חיפה

הקיבוץ לא הכל הבלים והבל/ החיים על קו הקץ ע"פ אלתרמן , 1111שביט, עוזי, 

 מאוחד, תל אביב.

בקים בספרות בין טקסטואליות, מגעים ומא קרובים רחוקים / 1114שחם, חיה,  

 .37 – 1. אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע, פרק המבוא עמ'  העברית החדשה

זמן יהודי חדש / תרבות עברית בעידן , "רומנטיקה ולאומיות", 1111שחר, גלילי, 

 .51 – 59, כרך ג', כתר, עמ' חילוני

הסופרים / הוצ' אגודת בין ערפילים / שירים, תרגומים רשימות, , 7199שטרן, נח, 

מבוא אברהם ברוידס. שטרן הקדים מבוא ל"ארץ  הביא לדפוס והוסיף,  מחברות לספרות

 – 711השממה" של אליוט ותירגם את היצירה ואת הערותיו של אליוט הנלוות לה. עמ' 

177. 

כרך א', הוצאת יבנה תל אביב, השיר "השומר"  כל כתבי ש' שלום, 7199ש' שלום,  

 .71ת", עמ' בקובץ "בנתיב המולד
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, הקיבוץ הארצי, תל אביב שירת רוסיה 7141שלונסקי , אברהם גולדברג, לאה )עורכים( 

. 

ספרית פועלים, הקיבוץ שירים / אבני בוהו,  כרך ג', כתבים 7117שלונסקי, אברהם, 

 הארצי, ירושלים תשל"ב.

שמיר, זיוה, תשנ"ט, " 'אשר היתה ידי בו בשדה': דמות קין ביצירת אלתרמן לתקופותיה 

, הקיבוץ  המאוחר, תל אתר: פואטיקה ופוליטיקה ביצירת אלתרמן על עת ועלולסוגיה", 

 .779 – 771אביב עמ' 

אביב, נדפס -הוצאת "הֵרעים" תל ילקוט הרעים ג' –שמיר, משה, תש"ט,  "עם בני דורי" 

 .179 - 177, מוסד ביאליק, ירושלים, עמ' 7111',  'ילקוט הרעים ספרת בשני

, מוסד ביאליק, ירושלים 'ילקוט הרעים' ", " 'פחד יצחק' הקדמה לספר 7111שמיר משה, 

 .47 – 3עמ' 

 ..113 – 711, עם עובד, תל אביב, עמ' 0אלפיים "דור בארץ" ,   7111שפירא, אניטה, 

/  סיפורים  חיים על קו הקץם על קו הקץ",  מבוא לאנתולוגיה  ,  "חיי7111שקד, גרשון, 

 .71- 1ישראלים בעריכת  גרשון שקד וירון גולן, הקיבוץ המאוחד, עמ' 

כתר והקיבוץ המאוחד,  ,ד' כרך 0912 – 0112הסיפורת העברית , 7113שקד, גרשון, 

 ירושלים / תל אביב.

בהרבה אשנבים כרך ה':  0912 – 0112הסיפורת העברית , 7111שקד, גרשון,  

 , תל אביב וירושלים, כתר והקיבוץ המאוחד. ובכניסות צדדיות

הוצ'  עיון, – המקרא בשירה העברית החדשה/  לנצח אנגנך,  1115שקד, מלכה, 

 .41 – 1ידיעות אחרונות וספרי חמד, עמ' 

הוצ' הקיבוץ  כלים שלובים,,  "משהו על אינטרטקסטואליות" 1175שקד, מלכה, 

 .71 – 1המאוחד, עמ' 
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 תקציר המחקר

 

 

שראלים (, מבכירי המשוררים הי7113מחקר זה עוסק בשירתו של חיים גורי )תל אביב, 

יצירתו ששירתו מלווה את ההוויה הישראלית מראשית שנות הארבעים ועד ימינו אלה. 

הענפה של גורי כוללת שירים, יצירות בפרוזה, כתבות עיתונאיות, מסות, סרטים 

שירי ווכמשורר הפלמ"ח,  ורי נחשב למשורר המייצג של דורו "דור בארץ"גותרגומים. 

מתרבות האבל והזיכרון חלק בלתי נפרד הקינה שלו על הנופלים במלחמת השחרור הם 

בצד היותו משורר מתבונן השר את שירת היחיד והרבים פעל לאורך השנים הישראלית. 

 -אירועים היסטורייםשליווה מקרוב ציבור ופעיל  , עיתונאישליחלוחם וכאיש מעשה בהיותו 

אינה היא אך עבודת המחקר היא מונוגרפית באופייה לאומיים מרכזיים של המדינה. 

שירתו שהיא לב יצירתו הספרותית. מתמקדת באלא  מקיפה את מכלול יצירת גורי

המאפיינים את  , ההגותיים והפואטייםהתמאטייםיסודות עמוד על ההמחקר מבקש ל

מן השירים המוקדמים שנכתבו  , החלרותבאמצעות קריאה ביצירות נבחשירת גורי 

את אסופת  מחזור השירים המסיים ל"יריד המזרח"בשנות הארבעים הראשונות ועד 

     (. 7111)השירים  שיריו המקובצים

 

 שגורי מעמיד בשירתו עולם שירי ייחודי הבנויהאבחנה היא נקודת המוצא של המחקר      

מן השירים מוקדמים קבע המופיעים בו  נושאי ליסוד סטטי של חזרה ע –שני יסודות על 

 .ביותר ועד למאוחרים ועל דינמיקה של השתנות מתמדת באידיאות, בלשון ובדרכי השיר

המבוססים על יסודות קבע השירה העברית מכירה שני מודלים של עולמות שיריים 

ודינמיקה של השתנות. האחד הוא עולמו השירי הרומנטי של ביאליק שגורמי הקבע שלו 

ורר, והשני הוא עולמו השירי המש-הם "מראות השתייה" החווייתיים שנטבעו בלב הילד

  , עמ')מירון, תשמ"אבע שלו הם "אבות השיר" סימבוליסטי של אלתרמן שיסודות הקהניאו

סמליים המשקפים אידיאות וערכים. הטענה המרכזית  –ארכיטיפים מופשטים  (51 – 54

 ,מודלים מנוגדים אלושני כי עולמו השירי של גורי משלב בין מחקר היא המונחת בבסיס ה
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הדובר סימבוליסטי של אלתרמן. -הניאו –המודל הרומנטי של ביאליק והמודל המודרניסטי 

המאפיין את השירה הרומנטית אך  סובייקטיבי-השירי ביצירתו הוא הדובר הביוגרפי

שירית ביצירותיו והשקפת -הנבנה ביצירותיו, האופן בו מעוצבת המציאות החוץ ה"עולם"

    העולם העולה מהן הם מודרניסטים.

 

שאלת זהותו  השאלה הראשונה היא ,שאלות מרכזיותמבקש להשיב על שתי  ימחקר     

המתפתח לאורך יצירתו של גורי?    ה"אני"מה טיבו של   והתפתחותה: של הדובר השירי

החווייתיים והאידיאולוגיים המעצבים אותו ומה טיב הדיאלוג שהוא מקיים מהם החומרים 

רף מהן הדרכים  בעזרתן מצ  עם זמנו ומקומו.  השאלה השנייה היא השאלה הפואטית:

גורי  עמדות פואטיות מנוגדות  בדרך המאפשרת בניית עולם  שירי שהוא אישי וקונקרטי 

סמלי ואוניברסאלי גם יחד.  ובנוסף, כיצד מתמודד גורי עם הנושאים שכהגדרתו "השירה 

כושלת משאתם" המאפיינים את חייו ואת דורו ומה טיב הכלים הרטוריים שפיתח לשם 

 כך. 

 

ובהיבט סינכרוני בהיבט עה פרקים, ושירתו של גורי נדונה בו המחקר כולל שב     

וע"פ האופן בו הם  דיאכרוני. בהיבט הסינכרוני נבחנים השירים על רקע זמן כתיבתם

ההיבט הרוח, האידיאות  והפואטיקה של הזמן אליו הן מתייחסות.   משקפים את הלכי

 שספרי השירה והשירים הנדוניםשל פרקי המחקר, כרונולוגי הסדר הדיאכרוני משתקף ב

אורך המחקר בוחן את השתנותה של שירת גורי לבו מקיפים כששים שנות כתיבה. 

 לבגרות  מעלומים יםבמעברהמשורר רות בחיי וות לשלושה גורמים: התמבהתייחס השנים

במעבר  חברתיים שראשיתם במאבק לעצמאות והמשכם-הלאומיים האירועים לשיבה;ו

צית השנייה המלחמות והאתגרים שנצבו לפני החברה הישראלית במח, מיישוב למדינה

בהתמודדותה עם  עברית החדשהשירה השל המאה העשרים וההתפתחויות שחלו ב

 השנים.לאורך אירועים אלה 

 

שני הפרקים הראשונים של המחקר הם פרקי רקע כלליים. הפרק הראשון מציג את      

הסוקר בקצרה את תולדות חייו של גורי, חינוכו ההקשר הביוגרפי  –שירת גורי בהקשריה 
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ומקורות ההשראה שלו. תת פרק זה מציג את גורי מנעוריו כקורא בקי ורגיש של השירה 

, הדור הספרות בארץ"דור קופותיה.  תת הפרק השני מתייחס ל"העברית החדשה לת

כים שונות לכל אורך תן ביטוי בדראשר לייחודו הוא נוואליו הוא מחויב, ואליו שייך גורי 

מציג בקצרה את השלישי והרביעי הם תיאורטיים, החלק השלישי יצירתו.  תתי הפרקים 

תת הפרק הרביעי דן  .בין הרומנטיקה למודרניזםהעקרוניים מאפייני היסוד ואת ההבדלים 

ת בין הפואמה הרומנטיבמטרה לעמוד על ההבדלים  בפואמה או "השיר הארוך'"בקצרה 

לדיון  ותיו השיריות הארוכות של גורי, ובמיוחדלמודרניסטית שהם רלבנטיים לדיון ביציר

 .ב"יריד המזרח"

 

הפרק השני סוקר במבט פנורמי את מכלול יצירתו הספרותית של גורי בשירה      

מתארגנת בשלושה טיקה האופיינית לגורי זה. הסקירה הפנורמית מראה כי התמבפרוו

, עיבוד מתמשך של חוויות שהם עולמו של היחיד על לבטיו ואהבותיוצירים מרכזיים 

משמעויותיה הלאומיות והמוסריות של השואה ובחינת המפגש עם פלטי השואה 

הישראלית על מגוון פניה. שילוש זה מופיע בכל יצירותיו  וההתמודדות עם ההוויה

שירת "לוש שבין שיהמוקדמות והמאוחרות, בשירה ובפרוזה. משה שמיר  אפיין את ה

שילוש שממנו מתפצלת שירת גורי ובו כ האהבה, שירת המקום ההוא ושירת המקום הזה

הפרק הפנורמי מתייחס בקצרה גם (. 335-334, עמ' 7111)שמיר  "היא שבה ומתאחדת

לתמורות שחלו בהתקבלותה של שירת גורי, וכן להתפתחויות שחלו במפעלו התרבותי 

 עיבל (,1111) מאוחריםבמהלך שנות האלפיים בהן פרסם שלושה ספרי שירה חדשים 

 השירים, הוסיף כרך שלישי לאסופת שיריו (1175)ואף שרציתי עוד קצת עוד  (1111)

ואת רשימותיו ( 1173)בשורות ארוכות  נס את כתביו בפרוזה בשני כרכי( וכי1177)

 .(1175) חותם הזיכרוןהעיתונאיות בכרכי 

 

 , הזמן 7154 - 7141ם ירים שנכתבו בין השניוהרביעי עוסקים בש יהפרקים השליש     

 .(1עמ'  השירים א'זמן שקודמינו לדורותיהם לא התנסו בשכמותו" )"כגורי תיאר  אותו

עולמו השירי של גורי מצאו את ביטוין הראשוני בשירים שנכתבו החוויות העומדות בבסיס 

 , הוא מתבססהראשונים של גורי שיריועוסק בשל המחקר הפרק השלישי שנים אלה. ב
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השירים  .פרחי אשעל חומרי ארכיון וכתבי יד של שירים וטיוטות שירים שלא נכללו ב

של הדובר השירי בשירת גורי, הרומנטי את הטענה בדבר אופיו  הראשונים מאששים

ומראים כי שיריו הראשונים הושפעו גם משירי משוררי העלייה השלישית ולא רק מן 

ט מתלבהנוסח המודרניסטי של שלונסקי ואלתרמן. השירים וטיוטות השירים מראים כיצד 

מודרניזם של תוב שירה בנוסח ההרומנטית לבין הרצון לכגורי הצעיר בין נטייתו הרגשית 

גורי לבני "דור  שלהתרשם והושפע כשאר בני דורו. שייכותו שלונסקי ואלתרמן מהם 

י, בקשר הטבעי למקום הארצישראל טיקה של שיריו הראשונים:ניכרת בתמבארץ" 

זאת, חושפים השירים . עם נכונות להתגייס למאבק הלאומיבהרגשת השייכות לחבורה וב

את בדידותו של היחיד בחבורה, את הרגשת , בעולמו השירי "צד הצל" המוקדמים את

 . לאורך חייוהמשורר -את הדוברכצל המלווה הזרות בנוף המדברי העוין ואת הפחד 

 

 עד עלות, פרחי אשהפרק הרביעי של המחקר דן בשלושת ספריו הראשונים של גורי       

מתייחסים לחוויות ההיסטוריות שעצבו את עולמם  שלושת הספריםשירי חותם. ו שחרה

השירים הכלולים . אחרתמפרספקטיבה אך כל אחד מהם מתבונן בהן של בני דור בארץ, 

ששהה גורי בעת  נכתב קופה של כחמש שנים, חלק ניכר מהםנכתבו בת פרחי אשב

משרטט הספר   שירים המתייחסים למלחמת השחרור.הל כולבשליחות ההגנה באירופה, 

נעורים ארצישראליים  –סמלי של בן הדור על שלושת שלביו -בקצרה את הסיפור הביוגרפי

שעומדים בסימן הקשר העז למקום עם הרגשת האיום המרחפת עליו, המפגש עם 

ור שהם עיקר ניצולי השואה ושירי מלחמת השחרעם אירופה החרבה שלאחר המלחמה ו

 הספר. 

 

שבו שוככת ה של כמה חודשים במהלך "זמן הביניים" נכתב בתקופ עד עלות השחר     

כולל שש הספר  .הקשות שנדחקו הצידה בזמן המלחמהועולות השאלות  ,המולת הקרב

נים שאחרי הקרב ואת הימים הראשוהמתארות את המלחמה בנגב כתבות עיתונאיות 

המכונסים בספר  שירי "כלולות" המלווים את האירועים. ואת שירי המחזור "כלולות"

הזעם והכאב על פירוק הפלמ"ח והקמת המדינה לבין הניצחון השמחה על משלבים בין 

כמה שנים לאחר המלחמה הופיע שירי חותם הספר השלישי וקורבנם. ושכחת לוחמיו 
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משקף את משבר יום  . הספרן החיים המגויסים ופנה לדרך חדשהכשגורי השתחרר מ

נפרד גורי מן העידן שירי חותם ב .ים מ"דור בארץ"סופרים אחרהמחרת המאפיין גם 

שירתו  ה, את "שדה המתחים" בתוכו תתפתחוהוא משרטט בספר, לראשונ ,ההרואי

מחויבות הלאומית, בין הזיקה בין הפרטיים להלאורך השנים: בין השאיפה לחיים 

בין ההזדהות עם העם היהודי וההתמודדות הראשונה עם ילידית לארץ ל -הכנענית

של משמעויותיה של השואה, בין השמחה על הארץ הנבנית לבין הכאב ורגשות האשמה 

כלפי רעיו המתים וכלפי השכנים הערבים שבתיהם ועולמם חרבו הנשאר בחיים 

ממנה נכתב כל אחד מן הספרים משתקפים גם ההבדלים בנקודת התצפית במלחמה. 

ת עולם רומנטיים יחד  עם ונמשלב הלך רוח ותמ פרחי אשבהבדלים הרטוריים ביניהם. 

( המושפעים משירת אלתרמן. המאפיינים הרטוריים של סמלים )"ההלך" ה"מת החי"

בריתמוס חופשי, מבנה לא סמטרי של  דיה של אלתרמן מופיעים בו בצורה "רכה"הפרוזו

 שירי "כלולות" .(71- 1, ע"מ 7119)צור,  או מאוחד הבתים ומטפורות בעלות מוקד רך

זה משקף את יוניסטי שאיננו שכיח ביצירת גורי. נוסח סאכספר -כתובים בלהט אכסטטי

ואת הזעם על שכחת קורבנם של לוחמי ירת האופוריה לאחר הניצחון במלחמה אוו

וקו המרכזי, ושליטתו רי הפך את הכתיבה לעיסכשגונכתב כבר  שירי חותםהפלמ"ח. 

הגדול ביותר. אולם,  לשכלולהבספר עה אלתרמן הגיסימבוליסטי שהעמיד בנוסח הניאו

את חוויות משבר יום המחרת הרטוריקה של אלתרמן לא הלמה את הזמנים החדשים ו

 העולות בספר.

 

נת היחסים בין מבנה ומשמעות תוך בחיפרחי אש עיקר הפרק הרביעי הוא קריאה ב     

מאורגנים בתבנית של יציאה ושיבה,  ושלושת מדוריהספר כולו וגם כל אחד מבספר. 

 ה"עלילה"סמלית של הדובר כנציג של דורו. -ופורשים את עלילת חייו הביוגרפית

 של התבגרות, הנער התמים מן השיר היא עלילה פרחי אשהמתפתחת בשלושת מדורי 

הופך בסיומו ללוחם היגע השב מן הקרב ש"גופו חרוך עד  הפותח את הספר "טיול לילי"

בתקופה הראשונה מראה כי כמה מוסכמות מקובלות בדיון בשירת גורי  יחקרמאפר". 

שירה פטריוטית הנובעת מתוך הזדהות מוחלטת עם ליצירתו, הרואות אותה בעיקר כ

( אינה עומדת 7114 ,הערכים הלאומיים ומדחיקה את המוות ואת מחיר המלחמה )חבר
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משקפים  פרחי אששירי ר. במלואה על מלוא המורכבות של היחס למוות במלחמה בספ

מהם משתמעת קבלה והצדקה של  השטח של הספר פני מתח המתקיים בין את ה

החרדה הקיומית של ממנו עולות לבין מבנה העומק שלו  התקדשות למאבק הלאומיה

והקינה הגדולה על הצעירים המתים , המשורר החש במוות ההולך תדיר בעקבותיו-הדובר

השואלים הלוחמים הצעירים  נמצאת שאלת מתוך ילקוט הצד"לב "שירים בבבוסר חייהם. 

 במובן זה, אפשר להשוות בין( ?" )"תפילה"די ערב "כי מי יראה אור יום! ומי נפל ומתימ

מעמת בין שתי השל טשרניחובסקי שירי המלחמה של גורי בפרחי אש ל"ראי אדמה" 

"ראיה ממוקדת בלאום ובחשבון  , אשר כדבריו של ערפלי, מעמתים ביןעמדות מנוגדות

הראייה שבמרכזה האדם היחיד ולמותו בטרם עת לא יכולה להיות הצדקה." הלאומי כנגד 

  (.391עמ'  1177)ערפלי, 

 

המחקר מעלה דברים חדשים גם בנוגע להתייחסותו של גורי למפגשיו עם "האח        

מך גם על נוסחים נס. הדיון בשירי המדור במחקר "עוף הנדודים" הלא ידוע" בשירי

רופה בעת שליחותו לאישכתב גורי ומכתבים ועל רשימות  יומן לילי"קודמים של שירי "

נעורה  מעידים על כך שהבנת המרכיב היהודי של זהותוסטים אלה טק .7141בשנת 

בשיריו הרגשי לבטא מראים כי בצד הצורך בגורי כבר בתקופת השליחות. בנוסף, הם 

לפער שבין שחש בעקבות מפגשיו עם שארית הפלטה הולכת וגוברת מודעותו את הזעזוע 

 עצמת הנושא ליכולתו וליכולתה של השירה בכלל לתת לו ביטוי אמנותי. 

  

התשתית  כספר שהניח אתבמחקר מוצג ה (7191) שושנת רוחותהפרק החמישי דן ב     

"ספר הבגרות" או עצמו כינה את הספר גורי להתפתחותה המאוחרת של שירת גורי. 

ביצירתו.  הפותח מהלך חדשכספר ספר נחשב הגם בעיני הביקורת ו"ספר המפנה", 

הנכונות לקרבן והרגשת השייכות לחבורה מומרים , ההזדהות עם המאבק הלאומי

הרטוריקה של  העבר. ולהשתחרר מנטל "אחד" או "אחר" ברצון להיותשושנת רוחות ב

והיא מאופיינת מן הרטוריקה של ספריו הראשונים שונה באופן משמעותי  רוחותשושנת 

השיר מתוכו ולא כמציית לכללי תבנית של והתפתחות חופשית פרוזודיה בלשון מונמכת, 

ובמעבר מפאתוס לאירוניה. בסיטואציות שיריות שאינן מימטיות  ,חרוז ובית נתונים מראש
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המשוררים בני להשפעת המהפכה שחוללו שושנת רוחות המפנה שחל בליחס את מקובל 

נמצא  בשנות החמישים והשישים ולהבנתו של גורי כי הואבשירה העברית דור המדינה 

הפרשנות . (775, שושנת רוחות עמ' "אודיסס""מדברים יוונית אחרת" )הבין אנשים 

כמעבר מפואטיקה  המפנה בספר רקאינה רואה את עישושנת רוחות שמעמיד מחקרי ל

אלא של המודרניזם המאוחר של שנות החמישים בשירה העברית אחת לאחרת וקבלה 

שושנת י קורא את מחקר. סימבוליסטיניאו–ספר מודרניסטי היצירה כאל  מתייחסת אל

המשורר -שלאורכו מתפתחת עלילה שראשיתה בריחת הדוברספר שירים כ רוחות

מתוך הבנה שהבריחה אינה אפשרית. כל ובסיומו שיבה אל מקומו ומשליחותו מזהותו 

 אחד מארבעת המדורים המרכיבים את היצירה ממלא תפקיד בעלילת יסוד זו. 

 

מנקודת התצפית של מי שחייו נתנו לו  מתבונן בעולםשושנת רוחות הדובר השירי ב      

 הנשאר בחיים אינועולמו החווייתי של  בעולם שלאחר הרעש. נשאר בחייםשלל והוא 

אלא זו גם חווייתם של האנשים בלבד, כחוויה מקומית של הלוחם הישראלי בספר מוצגת 

מתרחבת תפיסת הזהות של שושנת רוחות בת העולם ואחריהן. שחיו בין שתי מלחמו

ומורשתו הוא אינו רואה עצמו כבן מקומו ודורו בלבד אלא כבן עמו המשורר, –הדובר

בו  "7151 – 7113" היהודית. שינוי זה בתפיסת הזהות מתגלה בשירו האוטוביוגרפי

לא זכה בירושה ואינו יכול "להשתייך שניתק מעולם אבותיו, מי כעצמו את רואה הדובר 

בשירים המתייחסים הוא גם בן המאה העשרים,  שושנת רוחותהדובר בשירי  .כרונות"ילז

 והמחייב של השואה, וכיבט האוניברסלי יההמודעות לניכרת  רוחות שושנתלשואה ב

ההתפתחות שום דבר לא יהיה עוד כשהיה. יליזציה שמכילה בתוכה את החורבן" צווב"

, למלחמת אזרחים "אני"בדימוי המומחשת  שושנת רוחותשחלה בזהות הדובר השירי ב

 דימוי ה"אני"ופיע בה בגלגולים שונים. והוא מ סמל מרכזי בשירתודימוי שהפך להיות 

הקרועה בין מרכיביה המשורר -למלחמת אזרחים ממחיש את הווית הפיצול בנפש הדובר

המנוגדים: ההתמודדות עם עול האשמה והזיכרון שמטיל עליו העבר אל מול הרצון לממש 

ל מול ההבנה את החיים שנתנו לו כשלל. הרצון לברוח מן הכאב ולהיטמע בחיים אחרים א

מול חורבות הציוויליזציה שנהרסה המיואשת העמידה . יתשהבריחה אינה אפשר
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במלחמה ובשואה אל מול אמונה בערכי יסוד לאומיים ואוניברסליים המתקיימים למרות 

  השבר.

 

 הלשוןגבולות  גם בהרחבתהתמורות בתפיסת הזהות של המשורר באות לידי ביטוי        

הרחבת הפיוט והתפילה ואל ספרות המערב. אל המקרא, של גורי  וובפניית, בשירתו

יצור כדרך להלשון היא חלק מן ההליכה של הדובר השירי אל עברו ואל שורשיו וגבולות 

המתמשך מן העבר אל ההווה, זמן שנשלל ממנו בשל הנסיבות זמן נאצר לעצמו 

ִרים" ֲעַראי בעמידה" וב"ִריצָּה ְלֶמְרַחִּקים קְ -המיוחדות של חייו שעברו ב"ְסֻעדֹות  – 7113)"צָּ

תפתח בכל ספרי השירה ומ ךימשמהלך זה של הרחבת גבולות הלשון מ"(. 7151

המאוחרים של גורי, והוא הביא ליצירת לשון שירה ייחודית, שהיא לשון בעלת מנעד לשוני 

הרבדים האחרים של  לבין, לשון הדיבור הישראלית על גווניה השונים רחב המשלב בין

  רא, האגדה, המדרש והתפילה והשירה העברית החדשה.הלשון העברית, המק

 

 

, המופשט והסמלי מבין ספרי שיריו מראות גיחזיהפרק השישי של המחקר מוקדש ל      

, ובמקום שהוא גם מחוץ גם יחד בהווה ובעבר יםמתרחש מראות גיחזישירי של גורי. 

הדואליות של  ירושלים.להקשרי מקום גיאוגרפיים מוגדרים ובעת ובעונה אחת הוא גם 

המשורר -עיצוב הזמן והמרחב ביצירה ניכרת גם באופן ייצוג הדובר השירי, שהוא הדובר

הפרסונאלי הנוכח בכל יצירותיו ובה בעת הוא גם הדמות הארכיטיפית של הנביא 

הפרשנות  המשורר, המופיעה ביצירה בהנמכה אירונית של גיחזי שוליית הנביא הכושל.

משמעותה המלאה ש 211כפואמההספר במחקר מבוססת על קריאת   מראות גיחזיל

בחינת היחס בין מסתברת רק כשקוראים את השירים הבודדים כחלקים משלם אחד. 

                                                           
הקביעה שיצירה היא פואמה וסוג מסוים של פואמה אינה חייבת להיות תלויה בצורתה החיצונית.  היא יכולה להראות    211   

אנר אפשר להגדירה כספר או כמחזור שירים כמו ב"יריד המזרח", אך במידה שמתקיימים בה מספיק מאפיינים של הז'
כפואמה. בדרך זו, למשל, מאפיין בועז ערפלי את כליל הסונטות "לשמש" של טשרניחובסקי  כפואמה רומנטית למרות 

 - 799עמ'  1177שהמבנה ההדוק של כליל סונטות עומד בניגוד לאופי הפתוח והגמיש של הפואמה הרומנטית  )ערפלי, 
791) 
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שירי הפתיחה והסיום של הספר, עמידה על התבניות החוזרות בו ועל יחסי ההקבלה 

 לפרשנותה. מפתחד המתקיימים בין שירי היצירה הם והניגו

  

 יםטקסטואלי-האינטראטכסטואליים ו-ים האינטרהקשרהוא בחינת מפתח פרשני נוסף      

סעיפים הדנים בסוגיות -, ולצורך זה פותח הפרק על היצירה בשני תתימראות גיחזיב

קשר  ס לאינטרטכסטואליות בשירת גורי.אינטרטכסטואליות, האחד כללי והשני מתייח

 (7117)ספר המשוגע ( ל7114) אות גיחזימרמתקיים בין משמעותי  טקסטואלי -אינטרא

הוא  הספר המשוגע הבדלים הגדולים בין שתי היצירות שנכתבו זו אחרי זו.למרות ה

שתי אך שירה, הוא  מראות גיחזייצירת פרוזה )עם חלקים שיריים לא מעטים( ואילו 

זו לזו באופיין הניסיוני ובחדשנותן גם ביחס ליצירות גורי האחרות וגם דומות היצירות 

פואטיות שכל -יצירות ארסשתיהן ביחס ליצירות ספרותיות של יוצרים אחרים בני הזמן. 

אחת מהן מקשרת בדרכים שונות בין אירועי חייו של המשורר לבין האופן בו הוא מבין את 

עם טקסטואליים -מקיימים קשרים אינטררים שני הספשליחותו השירית ואת ייעודו. 

הנוגעים סיפורי הניסים שבמקרא הקשורים להחייאה או לתחיית המתים בעיקר אלה 

-הלאומיתהשליחות  יבשתי היצירות בוחן גורי את נושא לדמויותיהם של אליהו ואלישע.

נושא שהעסיק את גורי לאחר מלחמת ששת הימים, כשהבין שדור  .והקרבןשירית 

כמובנת מאליה, כפי שקבלו  אינו מקבל עוד את השליחות הלאומיתחמים במלחמה הלו

ההורג הקנאי דרך ההתבוננות בדמותו של גיחזי, שאיננו אליהו הנביא אותה בני דורו. 

משליחות תוכחה וזעם לשליחות של חסד  בשליחותו של האל, הופכת שליחות הנביא 

כ"לשכת , אלא הוא משמש של האל אל  עמוי התוכחה וחמלה. הנביא אינו מביא את דבר

 מעל האנשים את סבלם.מבקש להקל התלונות" לאנשים הסובלים וכמליץ יושר 

 

החותם מחזור השירים "יריד המזרח" השביעי והאחרון של המחקר דן ב הפרקתת       

זוהי יצירה של חשבון נפש  (.7111)השירים את שני הכרכים המקובצים של אסופת 

לאומיים -המשורר על היבטיה האישיים, הדוריים-המציגה את זהותו המורכבת של הדובר

המספר את ספור שלושה יסודות: היסוד הביוגרפי כולל חשבון נפש זה  והתרבותיים.

היסטורי שעיצב את -היסוד הלאומי יפו אל מול הים;-שגדל בתל אביב המשורר-הילד
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שנעוריו ועלומיו התרחשו על רקע זמן היסטורי שאין  ,ילד הפוליטי" בן הארץ"הזהותו של 

ה שעיצבה את הספרות העברית הקדומה והחדשדומה לו;  היסוד התרבותי המבוסס על 

מן המקרא והפיוט העברית לבשפע של ציטוטים מן הספרות ביצירה  המוצג עולמו הרוחני,

   הקדום ועד לספרות הדורות האחרונים.

 

רניסטית רואה את היצירה כפואמה מוד יבמחקר  נטרפרטציה ל"יריד המזרח"האי     

רומנטית. על אף שהיצירה כתובה המשלבת בתוכה יסודות של פואמה אוטוביוגרפית 

כי מתקיימים בה מאפייני היסוד של פואמה מודרניסטית מראה המחקר כמחזור שירים 

אירועים החיצוניים והפנימיים, החוויות, באמצעותם מתארגנים בדרכים שונות השמות, ה

הצגת חשבון הנפש הנפרש ביצירה  והאזכורים הרבים המועלים בה ליצירה שלמה אחת.

אפשרה לגורי לכנס למרחב פואטי אחד את כל המרכיבים השונים והסותרים של  כ"יריד"

שיירה זהותו ולהציג את ההוויה המורכבת של בן הארץ ובן המאה העשרים שחייו נעו ב"

  .ובצידה" בשדה המתחים שבין "אופק היחיד" ל"אופק הרבים"

 

רומנטי,  שבו  ירית של גורי הוא "אני"העולה ממכלול יצירתו הש ה"אני" או ה"קול"      

הדובר הלירי והמשורר המובלע זהים במידה רבה למשורר הביוגרפי. העובדה 

שהביוגרפיה של גורי מכילה בתוכה את כל מאפייני ה"צבר המיתולוגי", ובנוסף הוא היה 

מעורב עם כמשתתף פעיל או כעד מתבונן באירועים המרכזיים בהיסטוריה של המדינה 

, שרבים מהם נקודת התצפית הפרסונלית מעניקה לשיריו עושה זיהוי זה לבלתי נמנע.

נכתבו על רקע אירועים קשים וחריגים בעצמתם, ממד של אמינות ואת עצמת הרגש של 

הביוגרפי בשיריו  עם זאת, גבולותיו של ה"אני"מי שחזה את האירועים מבשרו.  

י החורג מעבר סמל מתרחבים בדרכים שונות באופן המעניק לדובר השירי ביצירותיו ממד

ת בשירתו בדרכים שונות, מתבצעזו הרומנטי.  פריצת גבולות  לגבולותיו של ה"אני"

הפרק "הפחד, הצל -ראה הדיון בתתאיננו אחד אלא שנים, כפי שמ לעתים  ה"אני"

מיוצג  על ה"אני המפוצל" שבפרק החמישי. ה"אני"והמשורר שבפרק הרביעי ובתת הפרק 

ים כמו "אני מלחמת אזרחים" "אני לילה בעיר פרזות" "אני בשירים בצירופים פרדוכסלי

יה שבנפש הממחישים את הפסיכומכעקיבא כמעט הייתי רבע מלך", "אני הבא אחרי" 
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וי ליריד או לפגישת מחזור כקטלוג של יסודות, בדימבשירים אחרים מוצג ה"אני"  הדובר.

מורכבת המכילה שירית מאפשרת הצגת זהות רטוריקה ה( 1עמ'  מאוחרים, תכנסות"ה)"

ביצירתו, לאופן עיצוב המרחב והמציאות  בדומה לכך, גם ל"עולם"מאפיינים מנוגדים. 

החוץ שירית בשירים יש שני ממדים. מצד אחד מופיעים בשיריו מן המוקדמים למאוחרים 

המקומות הממשיים בהם התנהלו חייו, רחובות תל אביב הקטנה וחוף הים, המדבר 

וגם פריז של שנות החמישים  7141רופה בודפשט, פראג וג'נבה משנת והערבה, ערי אי

וירושלים העתיקה והחדשה. עם זאת, אופן עיצוב המרחב בשירת גורי המאוחרת איננו 

בעולם , שושנת רוחותרומנטי, אפשר לראות זאת בשירים נטולי הקשרי המקום והזמן שב

ב פואטי המאפשר תנועה רב שהוא מרח המראות בו חוזה גיחזי או ב"יריד המזרח",

 כיוונית בין הזמנים. 

 

המודל המקובל בביקורת לתיאור יצירת גורי הוא היותה עומדת בסימן יצירתו כאמור,      

של אלתרמן והפואטיקה היא הפואטיקה של המודרניזם של שנות השלושים והארבעים 

שנות החמישים בתקופתה הראשונה, והיותה מושפעת מן המודרניזם המאוחר של שלהי 

בשירתו המאוחרת. מחקרי הראה שדיון בשירת גורי ע"פ מודל זה מחמיץ דברים מהותיים 

ביצירתו. מן הבחינה הפואטית הראה המחקר את נקודת המוצא המדגישה את היסוד 

בשירתו  הצביע לראשונה דן מירון במאמרו "הזמן הצועד והמוות המבוטל"( הרומנטי )עליו

חיד מובהקת. מן הצד השני, הראה המחקר את נאמנותו של גורי ההופך אותה לשירת י

שיש בכוחן  ,לחזון הספרותי של אלתרמן ובני דורו ולשאיפה לכתוב "שירות גדולות"

להתמודד עם שאלות לאומיות ועם ההוויה המורכבת של הזמן, ולא להסתפק במופת 

כוללת אף היא  הפרוזודיה של שירתושהציגו משוררי דור המדינה. השירה האישית 

מרכיבים שבאים ממקורות מגוונים, המתבטאים במגוון דרכי חריזה ומשקל, לשון שירית 

מלים מרגיסטרים שונים, ניאולוגיזם ואלוזיות רבות המשתלבות בטכסט השירי המשלבת 

לפיכך, במקום להציג את ההתפתחות הפואטית של שירת גורי כמעבר באופנים שונים. 

ראותה כפואטיקה המשלבת בתוכה בעת ובעונה אחת כלים משלב אל שלב מוטב ל

 ממקורות מגוונים ובהם היא משתמשת לפי צרכיה. הבאים רטוריים שונים 
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עולם והשקפת עולם מודרניסטיות  הצירוף הייחודי של דובר שירי רומנטי עם תמונת

פשר לגורי להעמיד בשירתו עולם שירי פתוח ומתפתח בזמן, שהוא שונה מן המודל יא

עומד במרכז ההדובר הפרסונלי זמני. -שהציב אלתרמן של עולם שירי ערוך, מופשט ואל

קובע  במידה רבה את ותיו ממדים של רגש ואמינות, ועולמו  השירי מעניק ליציר

החיים והתפתחותם ובהתאם בהתאם למהלך ה המתמדת השתנותהדינמיקה של 

שילוב היסודות הרומנטיים למודרניסטים ביצירתו  .תרבותית-להשתנות ההיסטורית

מעמיד זהות שירית מורכבת הבנויה על ניגודים בין האישי והלאומי, ילידות לצאצאות, 

דיוקן . ית על כל מורכבותהאת ההוויה הישראלמשקפת ה השירו ,רסליותמקומיות ואוניב

מפריך את טענות המקטרגים על דמות הצבר ועל ספרות דור  ימחקרצטייר בהמשורר המ

 ,מעמיק ורב פניםמתחדש, ומציג את המשורר המייצג של הדור כיוצר  ,המאבק לעצמאות

שזימנה לו לת משאתם" שהשירה כושאינו נרתע מן ההתמודדות עם הנושאים ש"

 ההיסטוריה.
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“With the Flow on His Own” — Haim Gouri’s Poetry 1941–1998  

 

Abstract 

This dissertation deals with the poetry of Haim Gouri (b. Tel Aviv, 1923) one of 

the most prominent Israeli poets, whose poetry parallels the Israeli experience from 

the 1940s to the present. Gouri relates to the Israeli experience from a double 

viewpoint, as a poet who writes poetry that is intensely personal, and as a 

participant (a Palmach fighter, a journalist and a political activist) intimately 

involved in the country’s major events. Gouri is considered the representative poet 

of his generation. His poems of mourning about the victims of the War of 

Independence are quoted in official memorial services and have achieved an 

almost liturgical status. His rich literary work includes poems, novels, essays and 

journalist articles, documentary films and translations. My research is monographic 

in its nature; it does not relate to all the genres of Gouri’s writing but focuses on 

his poetry, which is the heart of his literary work. The research will examine the 

thematic, poetical and rhetorical aspects of Gouri’s poetry by looking at selected 

works. It starts by introducing early and unknown poems of the early forties and 

ends with an interpretation of Yerid hamizrach (“The Levant fair”) a mature 

poetical sequence that concludes the second volume of Hashirim (collected poems) 

published in 1998.  

       

 The point of departure of my research is the observation that Gouri’s 

poetical world contains two basic elements: a static element in which basic 

subjects and experiences recur in his writing, from the first poems to the most 

recent, and a dynamic element of change in his poetical language and rhetoric. 
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Modern Hebrew literature introduced two models of poetical (fictive) worlds that 

are based on static elements and a dynamic of change. The first is Bialik’s 

romantic world in which the static elements are personal and first experiences of 

the poet as a child, and its dynamic reflects the changes in the poet’s life and his 

interaction with the outside reality. The second poetical world is Alterman’s 

neosymbolic one that is based on abstract archetypes that function as characters in 

a fictive plot, which takes place in a closed and timeless fictive world and 

represents ideas and values.       

        The main thesis in my research is that Gouri’s poetical world combines these 

two opposite models, the romantic model of Bialik and the neosymbolic model of 

Alterman. The lyric speaker in his poetry is the biographical-subjective speaker 

typical of the romantic poetry that identifies the “I” in the poem with the poet. On 

the other hand, the fictive world that is built in his poetry, the way it relates to the 

outside reality and the ideas it represent are modernistic. As a young man Gouri 

lived in a unique historical time and experienced unusual events that were the 

foundation of his poetical world and shaped his poetical identity. Gouri refers to 

this special time as a period that contains things that are “beyond the reach of 

poetry.” His awareness of the gap between the magnitude of the events and the 

limitations of poetry led him to a literary life that was dedicated to a constant 

poetical search for a rhetoric appropriate to those experiences which would also 

reflect the changing times. In this search Gouri built a personal poetical world that 

combines the individual and emotional romantic mode with the abstract and 

experimental modernistic mode.  

           My thesis includes seven chapters, which examine Gouri’s poetry from 

synchronic and diachronic aspects. From the synchronic aspect the research 

discusses Gouri’s works according to the times in which they were written and the 
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way they reflect the moods, ideologies and poetical theories of that time. The basic 

approach of this thesis, which covers 60 years of Gouri’s poetry, is diachronic. It 

examines the thematic, philosophical and poetical aspects of Gouri’s poetry in 

order to answer two major questions: 

1. The question of identity: what kind of poetical identity or ethos develops in 

Gouri’s poetry over the years, and what are the experiences, ideas, ideologies 

and values associated with that identity? 

2.  The poetical question: what are the rhetorical means that Gouri developed in 

order to express in his poetry the unusual reality in which he was living. In 

what ways does he combine the personal and concrete mode of the romantic 

poetry and the universal and abstract mode of postsymbolic poetry in his 

poetical world? 

 

      The two initial chapters of the research are background chapters. The first 

chapter contains five sections that look at Gouri’s poetry in different contexts. 

The first section is biographical, it describes the special home in which Gouri 

grew up, his education and the main events in his life. The second section 

presents a biographia literaria, which describes the different literary works that 

inspired Gouri’s poetry. It is based on Gouri’s essays and conversations with 

his readers and shows him as a sensitive and knowledgeable reader from an 

early age. The third section deals with the generation of “the struggle for 

independence” the literary generation Gouri belongs to,1 and which he 

describes as the first generation of Hebrew writers whose mother tongue was 

                                                           
1 The term “literary generation” in my research is used according to Dan Miron’s definition: a group of intellectuals 
who are active both socially and artistically, are contemporaries and have a common historical experience. (Miron, 
1987). 
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also the language of their homeland. The writers belonging to this generation 

had a strong bond to the land and geography of Israel and were committed to 

the national-historical call of their generation. The sense of belonging to this 

group was a significant component of their identity, characteristics that appear 

in Gouri’s poetry as well.    

         The fourth and fifth sections of the first chapter present the theoretical 

context that is relevant to the analysis of Gouri’s poetry. The fourth section 

describes the basic characteristic of romanticism and modernism and the 

principal differences between them. The fifth section deals with the genre of 

the long poem. It focuses on the characteristics and differences of the romantic 

biographical poem and the modern long poem as a background to the 

discussion of Gouri’s long poems, especially “The Levant Fair.” 

 

      The second chapter looks at Gouri’s literary work in poetry and prose from 

a panoramic point of view. It describes the development of his rich literary 

works along three thematic axes: personal works that include love poems and 

ars poetica writing; works that relate to his experiences as an emissary to 

Europe in 1947, including his encounters with Holocaust survivors, and his 

writings on the changing Israeli reality over the years. The three major themes 

of his writings initially appear in the three parts of his first book, Flowers of 

Fire, and reappear in all his subsequent literary works. My research 

distinguishes between three periods in Gouri’s poetry: Firstly, the “heroic era” 

from Flowers of Fire (1949) to Poems of Seal (1954), written against the 

background of the struggle for independence; then, the period of the “poetry of 

everyday life,” from Compass Rose (1960) to the anthology Current Account 

(1998), a response to the personal, national and poetical developments of these 
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years. And finally, the third period, from The One Who Came After Me (1994) 

to Though I Wished for More of More (2015), the poetry of old age. In his late 

poetry Gouri looks at the past, recalling people, events and literary texts and 

combining them all in a kind of autobiography that is simultaneously the story 

of a generation and of a period. He is looking at the realization of the Zionist 

dream from the viewpoint of the present, judging the mistakes committed along 

the way and the pain and suffering they caused to Jews and Arabs alike. Yet, 

despite his criticism he still believes in the basic values of Zionism and in the 

future of Israel.  

         The third and fourth chapters of the research deal with the “heroic era,” 

that is, with the poems written between the years (1942–1954). The historical 

events of those years form the basis of Gouri’s poetical world. The third 

chapter is dedicated to Gouri’s first poems that were written in the forties, most 

of which were not included in his first book, Flowers of Fire (1949). The 

discussion is based on archive materials of manuscripts and drafts of early 

poems, poems that were published in periodicals but were not published in his 

books and poems of the collection First Poems, which opens the first volume 

of the collection Hashirim. The early poems reinforce the theses regarding the 

romantic nature of the lyric speaker in Gouri’s poetry. Indeed, the early 

manuscripts demonstrate the way Gouri contrasted his natural romantic 

tendency with his desire to write in the modernistic mode of Avraham 

Shlonsky and Nathan Alterman, which impressed him as it did other writers of 

his generation. The themes of his early poems will appear later in his canonical 

poetry books together with romantic love poetry: the natural connection to the 

Israeli landscape and memories of his Palmach journeys in the desert, the sense 

of belonging to the group and the acceptance of the national values and the 
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willingness to fight for them. Yet, in the early poems he writes about his 

childhood in Tel-Aviv, and about Jaffa, the tempting and frightening 

neighboring city — subjects that will reappear years later in his writings. 

Moreover, the first poems reveal the dark side of his personal experiences and 

his poetical world: the loneliness of the individual within the group, the 

pervasiveness of the cruelty and hostility of the desert landscape, and fear as an 

elementary experience of the poet, which has followed him like a shadow 

throughout his life. 

     The fourth chapter of my thesis discusses Gouri’s first three books: Flowers 

of Fire [Pirhei Ash] (1949), Till Dawn [Ad A lot Hashahar] (1950) and Poems 

of the Seal [Shirei Hotam] (1954). These books form the “heroic era” in 

Gouri’s writing and relate to the formative historical events that shaped his 

generation and influenced his literary work: life against the threatening 

background of World War II and the subsequent encounter with Holocaust 

survivors and the growing awareness of the horrors of the Holocaust; and, in 

the following years, the struggle for independence and transition from a 

prestate yishuv (community) to a state. Each of the three books relates to the 

events from a different perspective. The poems in Flowers of Fire were written 

over a five-year period, many of them in Europe while Gouri served as a 

Hagana emissary. My research deals with the poems relating to the encounter 

with Holocaust survivors on the basis of letters and previous versions of poems 

Gouri wrote during his mission. These texts reveal that his sensitivity to the 

Jewish aspect of his identity stemmed from this encounter. Though one of the 

accusations against the tsabar (native Israeli) concerns their indifference to 

Holocaust survivors, Gouri’s early texts show empathy with and understanding 

of their fate. He explains that he wrote little about the Holocaust because of his 
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awareness of the gap between the horrors that were revealed to him and his 

ability (or the ability of poetry at all) to find the suitable artistic ways to write 

about them. 

 Till Dawn was written a few months after the War of Independence. Gouri 

refers to it as “twilight time,” when the tumult of war ceases and difficult 

questions arise that were put aside during the war. The book includes a war 

diary describing the fighting in the southern part of Israel (the Negev) and the 

first days after the war. The second part of Till Dawn includes the poetical 

sequence Betrothal that accompanies the historical events. The tone of the 

Betrothal poems is expressionistic and ecstatic and reflects the contrast 

between the feelings of joy of victory after the war and the establishment of the 

state, and the pain and rage at the dismantling of the Palmach and failure to 

properly honor the sacrifice of its fighters.  

      Poems of the Seal was written a few years after the war, when Gouri turned 

to his private life, both personally and in his writings. The book reflects the 

crisis of the men who return from the war and try to hold on to life. The lyrical 

speaker in Poems of the Seal looks both at the past and the future. On the one 

hand, he reminisces about the “near past” and his war experiences, the feelings 

of guilt toward those who did not return from the war and toward Arab 

neighbors whose world was ruined by it. On the other hand, he considers the 

future of the new country and of the man who has returned from the battlefield 

and wants to live a normal, everyday life. Throughout the forties Gouri lived in 

a conscripted environment that leaves little room for the needs of the 

individual, especially a poet. Poems of the Seal was written under different 

circumstances as Gouri made writing his main occupation. The change in his 

situation is reflected in the rhetoric of the book, which is more polished than 
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any of his previous books. Yet the neosymbolic style in which the book was 

written didn’t suite the prosaic days that followed the heroic times and the 

atmosphere of crisis that the book reflects. Gouri refers to it as “my crisis 

book”; indeed, the poetry he wrote later on turned to different directions.  

 The main part of the fourth chapter deals with Gouri’s first book, The 

Flowers of Fire, and examines the relationship between meaning and structure 

in the book. It contains three sections that sketch the biography of the poet as a 

symbolic representative of his generation in three stages: growing up in the 

Land of Israel with a strong connection to an Israeli landscape that is both 

physical and ideological; his encounter with the ruins of postwar Europe and 

with the Holocaust survivors; and being a soldier during the War of 

Independence. The Flowers of Fire is organized in an exit-and-return structure 

as each of its three sections is organized around this structure as well. The 

book’s coming of age plot revolves around the innocent youngster of the first 

poem “Night Stroll”, who in the end becomes a fighter and returns from battle, 

weary and scared.  

        Reading the book as a whole shows that the criticism of Gouri’s war 

poetry, and the claim that it is mainly patriotic poetry that totally identifies with 

the national values and glorifies or suppresses death in war, misses the 

complexity of this poetry. The poems of Flowers of Fire reflect the tension 

between justification and acceptance of the national struggle and of the 

existential fear of the lyrical speaker (and the poet), who feels that death has 

been following him like a shadow throughout his life. The question that is 

asked at the center of the poem “Tefillah” (prayer): “And who will see dawn! 

And who fell and died?” — which recalls the question asked in the Yom 

Kippur “Unetanneh Tokef” prayer “Who shall live and who shall die?” — 
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extends across his war poems, which express mainly grief over the fighters 

who died so young. In this respect we can compare Gouri’s mourning poems in 

Flowers of Fire to Shaul Tchernichovsky’s famous poem “Rei adammah” 

(“Look, earth”], which contrasts the national perception of death in war, which 

focuses on national considerations with the personal perception, which relates 

to the individual whose early death can never be justified. 

 The fifth chapter of my thesis deals with Compass Rose (1960), the book 

that laid the foundations for the development of Gouri’s poetry in the 

“postheroic era.” The widespread acceptance of national values, readiness for 

personal sacrifice and identification with the group are transformed into the 

will to become ”one” or “different” (i.e. a single individual) and be freed from 

the burdens of the past. The rhetoric of this book is different from that of 

Gouri’s first books, and is manifested in its prosaic language, free prosody and 

ironical tone. Critics tend to explain these changes as a result of the influence 

of modernism on Israeli poetry in the 1950s and 1960s. In his famous poem 

“Odysseus,” Gouri himself describes how Odysseus returning to his home 

discovers people that speak a “different Greek.”   

       The interpretation of Compass Rose in my research, however, does not see 

the main turning point of the book as a result of the influence of the poetical 

revolution of the 1950s. In my view, Compass Rose should be read as a whole 

book and not merely as a collection of poems. This reading will show that 

Compass Rose is basically a postsymbolic book, and is written within the 

tradition of the modernism of the 1930s and 1940s with its tendency towards 

long poems or poetry books that should be read as single entities as vehicles for 

conveying the complexities of the historical events of the time. 
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      The “I” or lyrical speaker in Compass Rose looks at the world from the 

point of view of the survivor, who sees the fact that he is still alive as arbitrary 

and as something he is not worthy of. This emotional state was not only the 

emotional state of the Israeli soldier who returned from the war, but was shared 

by Holocaust survivors and by victims of pogroms after World War I, people 

who accidently survived catastrophic events. The identity of the speaker in 

Compass Rose is not only the local identity of the tsabar, who is defined by his 

connection to the land and to his generation. In the famous autobiographical 

poem “1923–1958” the poet regrets the fact the he has always been 

disconnected from the world of his fathers and has not accumulated memories 

that could have formed the basis of a spiritual inheritance. Moreover, in the 

poems about the Holocaust collected in Red Feather, the second section of the 

book, show his awareness of the universal moral aspects of the Holocaust — 

“the world after the catastrophe,” when nothing can ever be the same.  

  The poetic development of Gouri is illustrated by the image of the “I” as a 

civil war, an image that appears in Gouri’s poetry along the years in different 

forms, making it a central symbol in his poetry. The comparison of the poet’s 

inner conflict to a civil war infers a split within the speaker’s mind, which is 

torn between opposing elements: the burden of the past as against the will to 

enjoy the life he has been given; the will to change his identity and escape from 

his mission as against the understanding that such an escape is impossible; and 

the despair he feels facing what he sees as the ruins of civilization resulting 

from the Holocaust and the war, as against his belief in eternal and lasting 

universal values that continue to exist despite the catastrophe.  Gershon Shaked 

(Shaked, 1960) claims that throughout Compass Rose the poet is torn between 

yielding to despair and revolting against it. According to my interpretation, the 
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book cautiously expresses hope, signaling that there is room for new 

beginnings.  

          The development in the identity of the “I” in the book is also reflected in 

the development of Gouri’s language. In this book he enters into a dialogue 

with the ancient sources of Hebrew: the language of the Bible, the Hebrew  

Prayers, and the Midrash. This discourse with ancient sources is part and parcel 

of his will to reconnect to his cultural past, a connection that was severed 

because of the special circumstances of his life and education. This process 

continues in his later poetry, in which Gouri develops a unique poetical 

language, based on intertextual relationships with the many-sidedness of 

Hebrew literature over the generations and on the integration of different layers 

of Hebrew in a unique and original way.  

          The sixth chapter of my thesis deals with Gehazi Visions [Maroth 

Gehazi] (1974), an enigmatic and symbolic book that was written between the 

Six-Day War and the Yom Kippur war. The poetic situations in the book occur 

simultaneously in the past and the present, in a place that is both outside any 

familiar context and within Jerusalem. The duality of the representation of time 

and place in the book is also reflected in the duality of the lyrical speaker. He is 

the familiar personal speaker known to us from Gouri’s previous books and, at 

the same time, he is Gehazi, an ironic version of the poet-prophet archetype. In 

my research I relate to the Gehazi Visions as a long poem, which can help solve 

some of the enigmas in the book. Reading the individual poems as parts of a 

whole, examining the relationship between the opening and closing poems of 

the book as a whole and within each section of the book, finding the analogies 

and contradictions within and between its parts and discovering the recurring 

structures can serve as a clue to their interpretation. By following the structural 
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elements of the book the “plot” is revealed. Throughout the book, Gehazi is 

waiting for the divine call; towards the end of the book he does hear the voice 

of God, but his salvation coincides with his death, which is the death of the 

poet as well.  

       Another key to interpretation can be found in examining the intertextual 

and intratextual connections of the book. As previously noted, intertextual 

dialogue amalgamating various literary texts is a prominent characteristic of 

Gouri’s later poetry. The sixth chapter starts with two theoretical sections that 

illustrate intertextuality in general. The first section presents briefly the main 

theories and debates regarding intertextuality, while the second deals with 

intertextuality in Gouri’s poetry. These two sections provide the basis for the 

analysis of the intertextual relationship both in Gehazi Visions and in “The 

Levant Fair.” 

       The interpretation of Gehazi Visions offered in the research demonstrates 

the intratextual connections the text maintains with The Crazy Book (1971), a 

novel that was written shortly before Gehazi Visions. In spite of the great 

differences, they reveal interesting similarities. Both are experimental and 

innovative compared with Gouri’s previous books, as well as with other 

literary works of the time. Both are ars poetica works and point to the relation 

between events in the poet’s life and the way he understands his poetic-national 

mission and his destination. In The Crazy Book the subject is examined through 

its hero, Hamdor — a character based on Haim Ben-Dor, Gouri’s childhood 

friend, whose life story and death form the main plot of the novel. Hamdor is 

presented in the novel as a symbol of his generation, which accepted the 

national mission and sacrificed its life for it. In Gehazi Visions the subjects of 

the mission and sacrifice are examined through the character of Gehazi who, 
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unlike his predecessors Elijah and Elisha, is an unsuccessful prophet who 

cannot bring people back to life. But from the viewpoint of Gehazi Visions the 

unsuccessful Gehazi is better than Elijah, who slaughtered four hundred people 

in the name of God.  

  As previously stated, Gehazi Visions was written after the Six-Day War. 

Gouri sees in the time after the war a turning point in Israeli society, because of 

the changing attitude of the younger generation to the war and the national 

mission. Unlike the members of his generation, who accepted willingly the 

national mission that history had imposed on them the younger generation did 

not. Expressing themselves in documentary books, like Siach lohamim (the 

seventh day) and the Hanoch Levin works You, Me and the next War (1968) 

and The Queen of the Bathtub (1970), showed that there no longer was a 

consensus regarding the national mission. Through the perspective of Hamdor 

and Gehazi, Gouri is reexamining the topics of devotion to the mission and 

acceptance of national values. Through this search he reveals the pain and the 

grief of the poet over the heavy price of sacrifice. By looking at the prophet’s 

mission through the perspective of Gehazi, Gouri transforms the archetype of 

the prophet-poet. He is no longer God’s emissary whose duty is to reproach 

and rebuke his people; his mission has become a mission of compassion and 

grace. Moreover, Gehazi does not deliver God’s words to his believers but 

serves as an advocate of his fellow men, bringing their pain and sorrow to 

God’s ears. 

 

     The seventh and last chapter of my thesis deals with the poetical sequence 

“The Levant Fair,” which closes the second volume of Collected Poems 

(Hashirim, 1998). “The Levant Fair” is a mature work, written from the 
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viewpoint of an elderly poet summarizing his life and poetry. It is a work of 

soul-searching that reflects the complicated identity of the speaker-poet in its 

various personal, national and cultural elements. Dan Miron pointed out that it 

combines three features: the autobiographical feature of the life of the poet, the 

historical feature of settlement in the Land of Israel, including the Arab-Israeli 

conflict and the story of Modern Hebrew literature that is presented in “The 

Levant Fair” through allusions to canonical texts (Miron, 2013, pp. 283–284). 

These three features do not appear in chronological order and do not form an 

organized plot, but are interlaced with one another and involve frequent 

changes in the timeline, from the present to the past and vice versa.   

         

  The “Levant Fair” is full of details: names of people and places, national and 

personal events, allusions to and quotations from various literary sources. The 

interpretation of “Levant Fair” suggested in my thesis sees it as a modernist 

long poem that contains aspects of an autobiographic romantic long poem as 

well. The modernist long poem is not organized in a linear-chronological order, 

but is a collage built of fragments organized according to numerous organizing 

principles. My interpretation points out different ways in which the variety of 

events, names, inner experiences and allusions that appear in the poem are 

integrated into a unified work.  

       Presenting the soul-searching process in the poem through the image of a 

fair made it possible for Gouri to create a world in which all the different, often 

contradictory, aspects of his identity are presented. It sets forth the complex 

being of the poet, who moves “with the flow on his own” between his local and 

native identity and his universal identity as a son of the twentieth century, torn 

between the lasting grief over those who died in the wars and the desire to hold 
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on to life, love and beauty, and between the identification with the Zionist 

narrative and the need to face up to its later developments, including the 

mistakes that were made and the heavy price paid. 

      The “I” or the voice that emerges from the entirety of Gouri’s poetical 

works is the personal romantic subject, who identifies the lyrical speaker with 

the biographical author. The fact that Gouri’s biography contains all the 

characteristics of the tsabar and the fact that he was involved, either as an 

active participant or as a witness, in central events in the history of the state 

make this merging of identities inevitable. The personal mode of Gouri’s 

poetry creates the emotional tone and the feeling of authenticity of the poems, 

many of which describe difficult and unusual experiences. Yet, the borders of 

the personal romantic speaker in his poetry are transfused by different images 

and analogies of the self. Gouri uses paradoxical expressions to describe the 

complexity of his poetical self. For example, he compares the “I” in his poems 

to a “civil war,” “a quarter of a king” or describes himself as the “one who 

came after me.” In other poems he represents the “I” as a catalogue, a country 

fair or a reunion — rhetorical manipulations that define a symbolic speaker 

who is capable of maintaining numerous contradicting characteristics within 

itself. 

 Similarly, the way his poetry represents the “world” (that is, the fictive 

world has two dimensions. On the one hand, his poetry is mimetic and 

describes the actual views and places of what he refers to as “the streets of my 

autobiography;” on the other hand, his poems take place in a symbolic space. 

This can be seen in the out-of-time and out-of-place poems in Compass Rose, 

in the world of visions that is revealed to Gehazi and in “The Levant Fair,” 
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which is a poetical location based on a real place, but used as a symbol in the 

poem.  

       The accepted model of the development of Gouri’s poetry and poetics 

describes it as moving from one poetic style to another. In its early stages his 

poetry was influenced by Alterman’s poetry and the neosymbolic modernism 

of the 1930s and 1940s, while at a later stage it was influenced by the late 

modernism of the 1950s, the leading poets of which were Zach and Amichay. 

On the one hand, my research has shown that this model of Gouri’s poetry has 

ignored essential features of his writings. The traditional approach to Gouri’s 

early writing shows that his early poems were personal and romantic (in this 

respect the research reinforces Dan Miron’s thesis of the subjective personal 

speaker in Flowers of Fire (Miron, 1992). On the other, my research shows 

Gouri’s devotion to the poetical vision of Alterman and other poets of his 

generation, who wrote long poems or poetry books that have a unified structure 

beyond the short and desolate poem and aim to write poetry that goes beyond 

the personal feelings of the poet and deals with national, historical and moral 

questions. Instead of explaining the poetical developments of Gouri’s poetry as 

moving from one stage to another, I describe it as poetics that combine 

different rhetorical elements from different sources and use them 

simultaneously. 

 

      The unique combination of the personal romantic speaker and the 

modernist fictional world and viewpoint enabled Gouri to present in his poetry 

an open poetical world that developed with time, and is different from the 

artificial, abstract and non-temporal poetical world of Alterman. The romantic 

self that is the center of his poetical world gives the poems their credibility and 



 17 

emotional tone. The dynamics of permanent change in his poetry is determined 

by personal changes in the poet’s life that have affected his viewpoint. On the 

other hand, the modernist, neosymbolic facet of his poetry, with its ambition to 

reflect the unusual historical events that he has witnessed, challenge him to 

look constantly for novel ways to express new experiences and feelings. His 

oeuvre presents an ethos (or a “voice”) that contains all the contradictions of 

his life, and that are to a certain extent the contradictions of the Israeli reality: 

the tensions between the personal and the national, nativism and descent, 

localism and universalism, and the gap between the socialist Zionist dream and 

its realization, which brought endless war and conflict. The portrait of the poet 

sketched in my research refutes the conventional accusations against the tsabar 

and the literature of the generation of the struggle for the state, and presents 

Haim Gouri, the representative poet of his generation, as an intensive and 

colorful artist who never refrained from trying to cope with “things that are 

beyond poetry.”  
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