
שמידזיוה

~11 5 ~, 
~ 

.מםה

וטושמבקרי

(ובמיוחד

קורצוילב'
מירון)ור'

מסקנותהטיחו

פסקניות

בחינתוסופיות.

ראה"כזה

בלאוקרש".
ובלאתיעור

חומר·ראיות

(ולעתים.מוצק
חטיהתוך

מניפולטיבית
הנתוניםשל

 . ),,"לטובתם

24 

וטוששלח"כנענית"שירתו

שירתעלהנצחייםהוויכוחיםרוב··
פרי- ?מהפכהאר(המשךוטרש

שירה ?מאנייריזםארמיטיביזם

באלהוכיוצא ?א-פרליטיתארפוליטית
הכרעה)לכללהגיעולאשמעולםויכוחים
ללאהיומית,בעיתונותבעיקרםנערכו
מתרד,-עקיבותוללאמוצקעובדתיבסיס

ההיסטורית,הפרספקטיבהמיתרוןלוגית.

-,סכפלפולהללוהוויכוחיםנראים
סברותהמציגלנקודה",ש"מסביבפיסטי

והמלמדעובדות,היוכאילופרשניות
שלהקדומיםמשפטיהםעלתכופות

הרטורי:;כשררנםמידתועלהמתווכחים
שלהאמיתיתמהותועלמאשריותר

חקרשלדידולגבי .הנדרךהאובייקט
היאהמתווכחיםשלמסקנתםלאוטוש,

יותרתלויהזושנןבאמת,החשובה
הואממנהחשוב ;בנטיות-לבםמדי

המתפלמסיםשמשבציםחומר-הראיות,
טענותיהם.חיזוקלשםבמאמריהם

קררצריל'ב'(ובמיוחדוטרשמבקריוהנה'
ולא"המשך"היאוטרשששירתשקבע

ששירתושקבעמירון'רד'"מהפכה",

כלחסרהוטרששלה"מאנייריסטית"
פס-מסקנותהטיחואידיארלרגיה),סימני
וקדש",ראה"כזהבחינתוסופיות,קניות

מוצקחומר-ראיותובלאתיעודבלא
שלמניפולטיביתהטיהתוך(ולעתים,
העובדותכללא"לטובתם").הנתונים
הםאךעיניהם,לנגדעמדווהנתונים

לאשהוצגואמיתות,בחצאיבחלולא
וגורפת,כוללתכאמתבדבריהםאחת
אתחידדוגםאלהמבקרים .התל~;:שאיך

וטרשבשירתונהגרהמידה,עליתרכליהם
שניתךוחד-משמעית,חד-ממדיתכבתופעה

לאקמרס""ניירבבדיקתכהרף-עיןלזהותה
ושרירהתקפהמסוימתהנחהאם(כביכול,
בטלזרהנחהשלשהיפוכהמשמעלגביה,

הגדולהההכללהרכל).מכלופסולומבוטל
כדיכאמורילהם,נדרשהוהחד-ערכית

ציבורשללבגרעלבנקלתתקבלשדעתם
 " public critics "ובתורתהדיוטות,שלרחב
כלבבדיקתמחריביםעצמםראולאהם

חוקרים.דקדוקיובשארהנתונים

הגבולותכדיךשלאנבלעוהשנים,ברברת
המחקר,לביןהרצנזנטיתהביקורתשבין
בשנישימשווטרשמפרשניאחדיםשנן

העשוריםבשני(רקיחדגםהכתרים

הכיווןוטרשבחקרנתגלההאחרונים
י'שלבעבודותיהםחסר-הפניות,המחקרי
רייסברר,ד ,,גוץ,ב'לאור,ד'שביט,

שלנזקיווערד).פורתי'צררי ,,
'Q שביןהזההממושךשטרש-הגברליז

וטרשבביקורתששררלמחקריפולמוס
בהשתלטותרקכרוכיםאינםדוריכשנות
עלוהכוללניהאימפרסיוניסטיהנוסח
דווקאכילגלות(מענייךזרביקורת

וטרש,מבקרישביןהאימפרסיוניסטים

וכמהכמההעמידוגרלדברג,לאהובהם

לימיםשזכרומדויקות,קולעותאבחנות
נובעיםהעיקרייםהנזקים •מדעי).לאישוש

עלשהשתלטוהמתחכם,הנגחניהאופימן
העידושמאמריהםוטרשיממבקריאחדים

שלהםהאישייםהאינטרסיםעלאחתלא
האובייקטיביטיבהעלמאשריותראף
במרוצתמשנוספוהמבוקרת.התופעהשל

מעודכנים,ונתוניםחדשיםטקסטיםהשנים

מבקריםהמשיכוהתמרנה,פניאתששינו

בהבל-דוגמטיתבעקשנותלאחוזאלו
בינתיים,שבחיישנוהראשונות,לרחיהם
בכללהצדקתךדחוקיםתירוציםוחיפשו
שלהםבמוניטיןפגםיוטלכאילומחירי

רקלא(והריהעברב~שגייודראם
תחקיריהעורךעיתונאיאפילואלאחוקרי
הנחותיושלבלתי-פוסקבעדכוןמחריב

נתוניםשלהתגלותםלאורומסקנותיו
חדשים).

קררצריילב'שלהמלומדתביקורתוגם
אגודלמזקיפתנקייהאינה 19 3-5מ

קדומותמדעותגםרכךקזראיסטית,

איךכךומשרםאישיים,ומחשבונות

הךקררצריילב'ומדויקות.דקרתמסקנותיה
הגדולכמקטרגההחמישיםבשנותנודע
הצעירה,הארץ-ישראליתהספרותשל

פרובינציאלית,תופעהבעיניושנראתה
הוא,וכר'.לבנטיניתחקיינית,רדודה,
אותרשניתקעללהיטלרמחלשלא

התרבותיעולמואתהרסיתרבותומערש
אלכורחובעלאותרוטלטלהווינאי
בספרותחיפש 2תרבות,שאיננהתרבות

עומק-היסטורייםמרחביםהעברית

אתבוטחתבידמשקבעיכךעלונפח.
יהמריסופרישלבשלשלתכחףליהוטרש

יושניאורטשרניחובסקירעדמברדיצ'בסקי

תכליתזרפסקניתבקביעההשיגהוא
ניגחהואובראשונה,בראש :כפולה

שהתכחשהארץ-ישראליוטרשיאתבה
רהי;הףההיסטוריים,ולמרחביהליהדותו
חיתה(המקרריףתביותרהרגישהבנקודה

יצירתוואתמכולייותרלדטרשחשובה
חדשה,כתופעהלהציגכידועביקש

במקבילי ;מאיך")"ישבריאתשנבראה
גםזרקביעהבאמצעותקרדצריילב'נתך

 :אישיתלבלמשאלתבלתי-מודעביטוי
תופעותודקאךלשאתהיהשיכולכמי

בקנייניהמעוגנותמדרבגדרת,תרבויות

ומצאחיפשהואהדודות,כלשלהדוח
מבליההמשכיות,ממדאתוטרשבשידת
המהפכנייםלצליליםלהאזיןנכונותשיגלה

 3הם.אףממנההבוקעיםוהחדשים,

בכרבד-ראשוטרשיצירתאתבחךאילו
צחצוח-חרבותמתוךולאחסד-פניות,מדעי
שניאתקרשיללאבהמגלההיהינצחני

המתרוצציםוהמנוגדים,הסותריםהיסודות

הבלתי-היניקהאת :הכרעהללאבקרבה
עדשדאינו(כפיהעבדדת.ממטרדנמנעת

וטרשכשידתמקרדיתליזz..ידהגםכה,
ובמקביל ;ודאיים)השראהמקודרתיש

והמכוונתהמודעתההינתקותאת

"דףשלפתיחתולצורךאלה,ממסודרת
היההואוהעמיק,הוסיףאילוחדש".
המדוברת,הטדנספרזיצירתאתגםמגלה

באופךהמעטיםביסודותוטרששהטיל
מזולתו.ששאליחסי,
הארדיי-בעליוטרש,חוקרישאיךכפי

מק,-מזיהויפטוריםההיסטורית,נטציה

איךכךייצירתושלההשראהדרת
הגלגולים,אחדממעקבפטוריםהם

חדירתםבתהליךיאלהמקודרתעלשעבדו
המתעלם .לטקסט-היעדמטקסט-המקרר

-,בברצףשחלוהמהותיים,השינוייםמן
(שיצירתםדיצ'בסקי-טשדניחרבסקי-שניארד

האמבי-בסימןעמדווהשקפת-עולמם
במעבדהדרמאנטי"),רה"קדעררלנטירת
שלהמודרניסטיתהארץ-ישראליתלשידתו
השוללתבעמדתהכךכל(הנחרצתוטרש
אחדירצוףכקרגררמציהיהדות),כלפי

לאלאמתחוטאומהמודרת,שבדיםחסד
גמדילוטרשאתשמנתקממיפחות
י'שהראהכפימקרר-השראה.מכל

יצאורדטרשטשרניחובסקי ,) 1978 (יצחקי

ביקש(זהלחלוטיןשרנותמוצאמנקודות
רזהריטאליים,ביסודותהיהדותאתלרענן
מיסודותהרריטאליעולמואתלטהרביקש

קרדצריילהיהצדיךכךרעליהודיים),
ותשליל;:ן,כתמונההפחות,לכללהציגם,

המהוותבתכלית,דרמותכתופעותולא
שלשלתבאותהחףליהאחדחףליהלכאודה
עצמה.

לבני-הפלוגתאקרדצריילביןהפולמוס
בביקורתהשודדהוויכוחאתמזכירשלו

תופעתשלמהותהבדברההיסטרדירסרפית
המתפלמסיםמביךאחדיםהמודרניזם.

בתהמודרנית,האמנותשאיךסבורים,

והקצנההמשךאלאהעשרים,המאה
הדרמאנטיתבאמנותשדווחומגמרתשל

אי-האמוןהמקרדיףת,(האינדיררידראליזם,
אתלחקותביכולתוהאמןשלהבסיסי

טרע-שלהםבני-הפלוגתאוכר').המציאות
והינתקותמהפכההיכרהמודרניזםכינים

(חשוביהדרמאנטיקהשלהעבדמערכי
כממשיכי-עצמםדאולאהךהמודרניסטים

ההמשכיףתשגודםכמהפכניםאלאידדך
מבקדכלולכוונתם).לדוחםזדהיה
ודקלמדיימשכנעיםבנימוקיםאוחז

בתיזהיצדדאםהמכריעההיאנטיית-לבגר
ה"אברלרצירנית"בזרארה"דברלרצירנית"

מבכדים,התמרדהואוהבי(הקיצוניים

השמרנייםואילו ;במהפכהלהאמיןיכמרבך
בהמשכיות).-

-מ,הסובייקטיביותשנטיות-לבגרומאחד
אחדארזהמבקדשלהקדומיםשפטיו
בביקורתשענייניולמיאלאחשוביםאינם

שלהאמיתיתשחשיבותםהדיהביקורת,
במסקנותיהםלאנערצהאלהדיונים

בדרכיאלאהמתפלמסים,שלהסופיות
בנתוניםרכךשלהם,וההנמקההטיעון
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 ?מהפכהאוחמשך
לחיזוקלגייסמסוגליםשהללוובמסמכים,
עשוישבמאמריהםהתיעודטענותיהם.

המגיעהפניות,חסדהמחקראתלשרת
-ב,הפובליציסטיהדיוןאחדיבדדך-כלל
מבקדישלהלוהטיםפולמוסיהם .עקבותיו
כללעבדולאבכללם,וקודצויילוטוש,

זיכולאהם :הפובליציסטיהשלבאת
עדך'בעלבחומד-דאיותוטושחקראת
כך'משוםועקיב.שיטתיבטיעוןלאאף

כקוריוזהשניםממרחקנראיםדבריהם

אךלזמנו,יפהאולישהיההיסטורי,
והחד-משמעיותהפרובוקטיביותמסקנותיו

בן-קיימאמחקריעדךכיוםמשוללות
מתרומתם(להבדילויצירתווטושלהבנת

-,האקליםלהבנתאלהדבריםשל

בחוגיםששדדהאנטי-כנעני'העוין'ערת

ברבים).פרסומםבעתמסוימים

לוקהקודצויילב'שלביקורתואם
יצירתשביןההבדליםשלמגמתיב"יישוד"

"מקבילות",ספרותיותתופעותלביןוטוש

וה"כנע-וטוששלדידםלגבישהיו
מעולמםודחוקותזרותתופעותנים"

בני-הפלוגתאשלדבריהםהדיהרוחני'
הציבוריתהביקורתבשדהקודצווילשל

וביצירתךךת_עמב"חידוד"תכופותלוקים
היושלאומלאכותיות,חדותדיכוטומיות

אלהבני-פלוגתאשלדבריהם .נבראוולא
שידתשלדיוקנהאתאחתלאמעוותים
תמונת-עולמםאתעליווכופיםוטוש,

הפרטיות.לבםמשאלותואתהאישית
כך .שכנגדקיצוניותמולידההןקיצוניות

שלוהמגמתיתהחד-צדדיתשביקורתויצא,
וטושממבקריאחדיםהובילהקודצויילב'
ואםקוסמופוליטייםכיווניםמתוךאם-

שנאתמתוךאםלאומית,קנאותמתוך
וטושאהבתמתוךואםויצירתואלתדמן

"שלהם",וטושאתלהציג-ורעיונותיו
היא,אףוחד-ממדיתמגמתיתבתמונה

 .לעיןבולטיםשסילופיה
בעלימבקדיםמשל,דדךיוכלו,כיצד

לתרץבמוצהרפציפיסטיתהשקפת-עולם
הכוחנייםלשיריוהממושכתמשיכתםאת

השלטוןשתאוותוטוש'שלוהקיצוניים
הפשרה ?עבדמכלמהםעולהוהכוח

 :משאלותיהםכלעלעונהלהםשנמצאה
הפוליטיותדעותיוביןזיקהכלאין
כבי-נקייהזו ;שידתולביןוטוששל
(מירוןאידיאולוגייםמיסודותלגמדיכול

להםנמצאהנפלאהפשרהועוד .) 1960
שלשידתו :המיוסדהמצפוןלהשקטת

שכתבומימיוצרה,כביכול"חכמה"וטוש
עלההזווהמהפנטתהקסומההשידהאת

האידיאולוגעלמוניםעשרתכביכול
 .) 1988(זךבקרבוששכןחסד-התבונה,

הראשוניםלמעשההיוזך 'נ-,מוקדג'
חדףדעותיו'ועםוטושעםחשבון"ש"באו

 .וליצירתולדמותורבת-השניםמשיכתם
הצדאלמשיכתםמפני"לפתע"נרתעוהם

שנתגלההלאומנית,הכוחנותשלהאפל
ובמאמריו,וטושבשירימקראלאחדלהם

הימים,ששתמלחמתאחדישנתפרסמו
מפורשביטויזולרתיעתםנתנווהם

- nאהחדה-החזיקמירון ,, 4במאמדיהם.
שלגרסתואתלעצמוואימץריחם,

לשניוטוששלפיצולובדברזך'נ'
והאידיאולוגהמשודד-נפרדיםאנשים

השניואילוומתפתח,חכםהראשון-
(גרסה 5הפנאטייםלרעיונותיווכבולקפוא

שללאפולוגטיקהלהפליאאגבהדומה
מבליוזאתויצירתו),פאונוע'אוהבי
שיודהומבליהישנותמטענותיושייסוג

כן'בעשותולהיפר' .משכבדבטעויות
הישנות,להנחותיותימוכיןמירון ,,מצא

היותהבדברהששים,שנותמראשית

מסימניכביכולטהורהוטוששידתשל
והתפיחהקציףאףהואאידיאולוגיה.

-זךנ'שלהאפולוגטיתטענתואת
ה"חכמים"השיריםביןמוחלטנתקבדבר
-אותםשכתבהה"סכלה"הידלבין
פסיכולוגיסטינופךלהמוסיףשהואתוך

בשםדבריםשיביאמבליאף(וזאת
טענתגםבילושהזועיסהלתוךאומרם).

בעת"מדיום"כעיןהיותובדברוטוש

כ"אני"המשודדבדבר-שידיוכתיבת

טענהמשתלבתכיצדל"זולת".שנהפך
ובלתי-מודעת,אוטומטיתכתיבהבדברזו'
 ) 1960 (מירון ,,שלהקודמתטענתועם

קצנלסון'ג'שלהקמאיות""גרסתכנגד
לכאודהמתוכננתוטוששידתהיותבדבר

 !הפתרוניםלמבקר ?האחרוןלפרטעד

שלוסכלותםאזלת-ידםבדברכזו'טענה
פוליטיקה,בענייניסופדיםושלאמנים
שלהאישיותמבנהביןההבדלובדבר
ונשמעוגחוזרתהמדינאי'שללזההאמן

תרבות,בנושאיהמסאיתבכתיבהתכופות

מסותיובספרהביעעוזע'ובעולם.אצלנו
ניתוחאגב ,) 1979 (העזה'התכלה'באוד

דיין'משהשלהפיוטי-המ;דנידיסגנונו
משודדיםולאשמדינאיםמשאלתו'את

מגדא'גםהגה-ההנהגה.לידישבו

במסתולמדינרחבביטויזולטענהנתן
בקובץשכונס ,) 198 7 (והקיסר""המשודד

 :הכתיבה''שולחןמסותיו

חכמיםשהיווהמשודדים,הסרפדיםגדולי

נטשהחכמתםכל-ביצירותיהםמארד

פוליטיקאיםשלאדרותמשלבשראותם
לעםאר-לשליטיםלחודרתוהתיימרו

שהיהגיתההמדינה.אתלהנהיגאיך-

ה"שט~דםבתקופתמובהקנרן-קרנפרדמיסט

דמיםתפקידיםמשקיבל-שלודדאגנ"א~ן
מתגנדלעילא,שמדןנעשהיריימאדבדוכסות

 ,הקייםהסדרחסידהצרפתית,למהפכהחריף
 .אי-סדר"עלאי-צדק"להעדיףשישוטען

כלהמדינה,הכנסייה,נגדשהטיףטולסטוי,

להפילהתגנד-שהיאצררהבכלשלטון
הקיםד'אנרנציר .הצארשלטוןאתנברח

מש"כבש"הראשוןהפאשיסטיהמשטראת

אלירטת"סשלהאידיאלפירמה.העידאת

ששולטים"תיארלרגית-סרציאלית",חברההיה

שרפדשימשפארנווהמלוכה.הכנסייהבה

הגאזים.בכבשנינרצחוכשמיליוניםלהיטלר

סרפדים ...המסוךקברט'נה, T'אן T ,סליךפרדיכן
 6 •,,כולםמארדטובים

א'שלהשחורה"ה"דשימהמוכיחהמה
סופדי-אמתגםשישהיותר,לכל ?מגד
דקולאמושבעים,דיאקציונדיםשהם

נח,-קדמהלוחמינאורים,סופדי-אמת

הה~מניזםדגלאתבדמההנושאיםשים,
ליהנותכמדומהלנומותרוהפציפיזם.

הללו,ה"חשוכים"הסופדיםשלמיצירתם
ערכיהםועםדעותיהםעםשנזדההמבלי

שליצירתוהצלחתהאםאךהחנוטים.
האידיאולוגיהומפלתלמשל'פאונו'ע'

לאדםאואנשים,לשניאותוהופכתשלו
להפרידמירון ,,שלניסיונו ?במסכה

שלחלאוריאלהמשודדוטושיונתןבין
שחיץרשויות,כשתיולהציגםהאידיאולוג,

ביניהןהוצב-וגבוה""איתן-בדוד

המעבדסמךעלוזאתמכ.רון'בכוונת
בעיניינדאהלמשנהו'אחדמפסוידונים

בחיפזוןשנערךסופיסטי'כניסיוןבעיקרו

לפנינושאיןנדאהאבחנה.שלדק~תובלא
פיצולשלבסימןשעמדה"פדאקטיקה

שניטיפוחשלבסימןוכןועקיבמוקפד

בפשטות,אלא,שונים",יהתייחסותמעגלי
 .בשניונכשלאחדבתחוםשהצליחאדם
חז"ל,אמדתאתלהחילניתןוטושעל

ביקשלא ת~" :ביאליקח"נשבגרסת
לאאותה-שביקשוהאחתניתן'לו

שביקשהוא,תמצאו').כי('והיהמצא"

הכותבמלאה","במשרהמדינאילהיות
ככלותעצמו,מצאלעת-מצוא,שירים
שלכתביולמדי,מקובלכמשודדהכול,

דורש.איןהתועמלניים
הללו,הפוליטייםהכתביםאתואולם,
אותהכתבהמלב,ונעקדוחלודהשהעלו

ה"היפנוטיים",השיריםאתשכתבהיד

פוליטי,מסדכללכאודהדקהמשוללים
חרב','שידיואתבחושך''ההול:;כיאתוכן

ואחתמאהבכלמיסודם.הפוליטיים
ההנחהלחיזוקמירון ,,שהביאההוכחות,

ביןכביכולשהוצבהדם,החיץבדבר
כולןשכןממש,איןלמדינאי,המשודד

 ~ D 1ןב

מםה•

שינויכל
שהתחולל

ואייםיכחייו

העולםעל
והבנוי·הספון

שיצרחיטב,

הולידילעצמו
אצלכאמור
כאופןוטוש

אוטומטי

תגוכת·נגד

קיצונית

וראוותנית,

קנטרנית

ומתריסה,

לבטאשנועדה
הכחשתהאת

חטוטאלית
המציאותשל

החדשה,

שלאשנתהוותה
כטובתו.
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וטרשירתכן



שדטושכשם

בונסוגלא
מעמדותיו

עםהפוליטיות
הצטרפותו·

למחנהוככיכול
שלונסקי.של
נסוגלאכך
מעמדותיובו

הפואטיות

משירחכמעבדו

לאנטי·הרואית
סדואית

~כנח·פיעל
וכןיאישיותו

מעשיופיעל
יוהתבטאויותיו

וטושהתגלח
כאדםלא

וכמשודד

אלאמתפתח.
קצוות".כ"איש

כלחטחו;וגן
עלדוגמאטי
דעותיו.
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זךתנז

א) :והןמוטעית,מכקורת-מוצאיוצאות

שלח""אוריאלהפסרידרכיםמןשהמעבר
גורליצעדהיהוטרש""ירכתןלפסרידרכים

המשוררשרטרשב) ;כמוהרמאיןומתוככן

קפאשברשהמדינאיבערדוהתפתח'הלך
פיעלזרהנחהאפואכבדוק .שמרירעל

כשכלנירם,לרשותנוהעומדיםהממצאים
לפלגיהיצירתורכלוטרששלחייוכתוכי

 .לפנינומוכחים
שתכונת-יסודלאלתר'תוכיחכזרבדיקה
וטרש,שלמעשירבכלהתבלטהאחת

דבקותווהיאוהפואטיים,הפוליטיים
והנצח-קשת-העורףועמידתוברעירכרתיר

 .עמדתואתלכופףניסיוןכלככגדבית
להמירביכולתתכופותהתבטאהכצחכרתר
ברעותה,אחתפוליטיתדוקטרינהכביכול

חדבאופןברעותה,אחתפואטיקהאר

כרכקרכפררמית.התרסהכמתוךובלתי-צפרי,

איןכילסוכניואותתונחרץ'גאבסגנון
ברוכשם.ארבעוקצם-בהםתלויהוא
גרפים,אנשים,עםמגעלנתקנהגהוא

פראט~ים,וסגנונותאורחות-חייםמוסדרת,

ולאחר ;רבותשכיםמזוהההיהשאתם
פתאומיהפגנתי,בצעדלהגיחנהגהניתוק,
מבליוזאתשככגד'הקוטבאלומפתיע,
כמלואאףהראשונהדעתואתשישנה
שעשוימהכלביצירתוהנימה.

פואטית,כ"התפתחרת"בטעותלהיראות
חריפהתגובת-כגדאלאלהערכתיהיהלא

שפקדוטראומטיים,לאירועיםוקיצונית

עמדהשלשרירותיתוהמרהחייו'את
שללא~תרבכיגורה.אחתראדיקאלית

הקודמים,לרעיונותיוכאמןכשארהואדבר,
פעולת-ראווההייתהשביצערררסיה".ה"קרכ

"התפתחות".בהלראותקלשלאחיצונית,
סירבוטרשכילהוכיחככסהבטרםאך

ובחירהמודעותמתוךוזאת"להתפתח",
להיעשותיכולהאיכהכזר(והוכחה

כבדוקרחבה),יריעהעלשתשתרעמבלי
הראשונה,ההנחהאתבקצרהתחילה

משלחכביכולהדראמטיהמעברבדבר
מירון ,,שלהנכבדה"ה"הרכחהלרטרש.

אוריאלביןגמורנתקבדבר ) 1990 (
וטרש,יונתןלביןהפוליטי,האיששלח,

הכרתאיעלמבוססתיהליריהמשורר
העובדותעיו~תעלאולאשורןהעובדות
חלהימירוןלטענתרטוריים.לצרכים
השםמןמשעברחדה,תפניתבמשורר

חתם(שבו"וטרש"השםאלהלפרין-שלח
שנשלחוהליריים,השיריםעלהמשורר
קראאילושלוכסקי).שלל'טורים'מפאריז

לאאךנואשת,התרסהועלאכזבהעלפורת,שלספרראתבתשומת-לבמירון ,,
הזיזהלאהיא :מעשיותהשלכותלההיוזרות, nורצופת-ארכניתביקורתכתבשעליו

כמלואאףהראשונהמעמדתווטושאתאתל~להשמיםכתרנים,בומגלההיה
התנהגותיתתבנית-יסודאותההנימה.מסכתשלה"מושלמת"הסימטריהכל

וקנטרניתמתריסה"דווקא"עמדת"ירכתןהספרותיהניכויאת :טיעוניו

כביצירה.בחייםוכאן'כאןחוזרתבארץעודהמשוררלעצמואימץוטרש"
 .לפריזהראשונהנסיעתוטרםישראל'

לירי,בשירלאבוהשתמשלראשונה
הפוליטייםמשיריובאחדדווקאאלא

'תרדה'השירהואביותר,המובהקים

להפסקתותפילהלצבאיותהמכוןי
לאהפיצול-שלכאורהה"הבלגה".מדיניות

כפיועקיב",מוקפד"פיצולאפואהיה
ייחסלאוטושבטעות.המבקרשהציגו
במעברוהרת-גורלעמוקהכהמשמעות

 :ראיהוהאל~שנהו.אחדמפסוידרכים
א"ל-רביםבשמות-עטהשתמשהוא

מריקינןא'עורב,א'יפרןא'יהרן

ברביםשה~נכרעד-שלחא'יחשוך
לשמושהפךשם-עטוטוש","יונתןבשם

ישיריוקובציעלרקלאחתםובוהקבוע,
למן-הפוליטייםחיבוריועלגםאלא

שלהפתיחה'ו'משאה'איגרת'ה'כתב',
מראשיתהעברי",הנרעדלגיבוש"הרועד
הפוליטייםבכתביםרכלההארבעים,שכרת

- 1967 '(והשבעיםהששיםשמשכרת

למפולת').ר'מניצחרן '?הלאהרמה

מירון ,,שלהסתמכותו :נוספתוהערה

המלמדתיהיילפריזאוריאלשלעדותועל
ירכתןהמשוררלביןבינונתקעלכביכול
במקצתעוסקאניאחדדבר("בערדוטרש

רגם .לזמןמזמןוטרשיירכתןכמריבפאריס
ברלעסוקהייתישיכוללומרקשהעליו

הערךלפיברעסקתילאשכיםבתל-אביב.
נעשתהפניו")אתלקבלעליבא,וכשהוא

איל~ובלתי-זהירה.חפוזהבצררההיאאף
וטרשימכתביכלאתבעי~ןהמבקרקרא
שלבמחקרוהמצוטטיםאלהאתולא

תכופותכימגלההיהבלבד'פרדתי'
בנירעלעצמועלוטושבהםדיבר

לאוהתרפקות,התחטארתמתוךמשפחתו,
בגרףאלאכמקובל'ושכיראשוןבגרף

יתרה.כרוכהשרםללאוזאתשלישי,
לגבירהיהשלאזה,במנהגולתלותאין
ראידירסיכקרטית,פרטיתזקגרת-לשרןאלא
האםזאת,(ומלבדבשערההרריםשרם
שלעדותועליעוטשמבקרהדבר,ראוי

לוכשנדמהרב,שללכמוצאהמשורר
וכשאיןידעותיואתלחזקעשויהשהיא
בוטהבסגנוןשיפטרנה-לונוחההיא

 s .)?המעטה"כלשרןוזאתאמת,כ"לא

הפואטייםמהפכיוכילהוכיח,ככסהלהלן
פוליטית(משירהוטרששלהקיצוניים

פאתרסשלמשירה"~-פוליטית",לשירה
להעידכדיבהםאיןוכר')אירוניתלשירה

כשם"תמררה",רעל"התפתחות"על
שלרצונועללהעידכדיבהםשאין

ארחדשהפואטיקהלעצמולסגלהמשורר
העבריתהספרותשללשינוייהלהסתגל

נמק-הללו,המהפכיםכלהמתהווה.
מהרריםוטלטלותיהם,לתהפוכות-חייוביל

ועקשנית,קיצוניתמופגנת,הפניית-עורף

כביכולשערךמעלות,ושמרכיםמאהשל
הקיצוניתהקודמת,עמדתוכלפיהמשורר

בוודאיהעידהזרהפניית-עורףפחות.לא

וטרשובתגובתהחייםבאירועינפתח

ראייםיבחייושהתחוללשינויכל :עליהם
שיצרוהבנוי-היטב,הספרןהעולםעל

באופןוטרשאצלכאמורהולידילעצמו
וראוות-קיצוניתתגובת-כגדאוטומטי

לבטאשכרעדהומתריסה,קנטרניתבית,
המצי-שלהטרטאליתהכחשתהאת
בטובתו.שלאשנתהוותההחדשה,אות

ממ-להיפרדוטרשמשנאלץ :לדוגמה
הררריזירכיסטים,ומחבריו'הירדן'ערכת

אידיאולרגיים,שינוייםברנתחרללרלא
הסתגלותרעלהתפתחותעלהמעידים
המשיךהואילהיפרהחדשה.למציאות

אך ;הישנותבדעותיובדבקותלאחוז
ל"נוכעברהקנטרנית,עמדתומתוך

ה"שמאל"משוררישלהאריות"
לבכי-בריתובאותתויוחבריווכסקישלאל

"להסתדר"יכולהואכייהמהפךשמלפני
בחסרתודווקאעצמו,בנוחרתהיטב

ברמשדחקה :דוגמהרעודה"אריב".

רשמיתגרשפכקאלתתהראשונהרעייתו
דעותיואתשינהלאהואליחסיהם,
שמתוךאלאיהדתיה~מסדעלהנחרצות

הלךומתריסה,קנטרניתעמדהאותה
האריות"ב"גובבבני-ברק,דווקאלהינשא

להבאותתונפשו,שכדאיהחרדים,של
חשקהואםמדרמה,ככיעההיאשכניעתו

הרייוכדיןכדתבנישואיןדווקאנפשה

בדוגמהצורךישראםלה.נתוניםהם
לכתרתוחלתושככזבהלאחר :נוספת

וטושברחזרלאבמחתרת,ההנהגה
שמתוךאלאהגבוהה,מהערכתו-העצמית

וגאה,קנטרנית"דווקא"עמדתאותה

פועלמשרתעצמועלוקיבלהלך
בדרךלביסקוויטים.בבית-חרושתפשוט

ראשלנוףשביקשוהוילחבריואותתזו
הואאיןעתהדווקאכיההנהגה,לדין

בשללרעיונותיו."אדון"אםכי"עבד"
יעצמועלכטלעצמהסיבהאותה
בקשתללאעצמואתשהקדישבזמן

ולהרצאתשיזםה"וועד"להנהגתתמררה
יהיומיבעיתוןהמגיהתפקידאתיביטאונו

ומשחש .ומכישרונותיומכישוריוהנמוך

"האזרחי",'הארץ'בעיתוןמוחרםעצמו

משידירלפרסםהרבההספרותישבמוספו
שכרתובתחילתהארבעיםשנותבסוף

עםיחסירשיבושעקבוזאתהחמישים,

כתןשנהריי'הסופר-העורךיידידו-לשעבר
שללעיתונותומתרגומיומשיריווטוש
העם',ל'קולואפילוהפועלים","מחכה
 .נפשושנואיהקומוניסטים,שלעיתונם

אלה,וכגוןכאלה,קנטרנייםצעדיםעל
כיעדיכךכלרבותפעמיםוטרשחזר
תבניתעלבבירורלהעידכדיבהםיש

לחוקרלושאסור ,) pattern (התנהגותית
לאוטרשממכה.להתעלםויצירתוחייו
לתמורותיהלהסתגלמעולםכמדומהכיסה
אםכיתדיריהמשתנההמציאותשל
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 ;ומונוליתיתמוצקהתיאוריהלעצמובנה
שבררהשרקתלפניל~תיםעמדהומשזר
לפרצותהתכחשהואהנסיבות,בכורח
כמקודם.בהלדבוקוהמשיךבה,שנבער

כביכולשאותתוההפגנתיים,הצעדיםכל
אלאהיולאהאויב",ל"מחנהעריקהעל

ופגוע,מאוכזבאוהבשלעזרהאיתרתי
 .שלומחנהומאנשיאהבהלסימנישציפה
יצירתועלשעברוהמהפכיםשגםדרמה
עלאםכיהתפתחות,עלהעידולא

כביכול,ומוחלטתעקשניתעורף,הפניית
שזרמשרםאםביןהקודמת,כתיבתולדרך

שבאופןמשרםאםביןלגביר,בתמצתה
עמדת-עמדתואתהמשוררהפגיןזה

חקיינירכלפיומזלזלתקנטרנית"דווקא"
עברהללומהמהפכיםאחדבכלהמרובים.

מקוטבדראסטיתבקיצוניותוטרשכביכול
שלכביכולהמוחלטתזניחתואגבלקוטב,

מוניטיןאזעדלוקגה (iשהקודם,הקר

מכרוניםמכשוליםוהצבתרפרפרלארירת,
שני .הקהלולאהדתלהתקבלותבדרך

וטרשעלשעברוהעיקריים,המהפכים
עיקרכלמנותקיםאינםיצירתו'רעל

שנתחרללרעזים,טראומטייםמאירועים
בעובדהואףהציבוריים-המדיניים,בחייו

מירון' ,,שלבתיאוריהלתמרךכדיאיןזר
והגברה",ה"איתןוהחיץהנתקבדבר

המשוררצדביןכביכולוטרששהציב
המדיניהאידיארלרגצדלביןשבאישיותו

שבה:

ה"קך-עזיבתעםאירעהראשוןהמהפך •

ראהשבההמחתרתית,הפוליטית",יירה
השקיערבהחייו'עיקראתהצעירוטרש

 .לערךשלרשיםגילעדמרצומיטבאת
ההייררכירתכלבהיפוךהתבטאזהמהפך

שירתוהייתהאזעד :בשירתושנתבססר

בדקויותהקפידהולאבעיקרה,פוליטית
אסתטי-הפכהרעתההביטוי'יפישל

תכניהאתוהצניעהבעיקרה,ציסטית

וטרשהציגהחדשיםבשיריוהפוליטיים.
בשירתושהציגמזרבתכליתשרנהחזית

שכורנהתועמלנית,מנכתיבה :הפוליטית
לכתיבהעברהוארחב,קוראיםלציבור

לקומץשנועדהאמנות",לשם"אמנותשל
פשטנית,אלגוריתמכתיבה ;ח"ןיודעי
 ,למסומןהסימןבין 1 : 1יחסרבה
ומעורפלת,סתומהלכתיבהעברהוא
למהותוהמסומןהסימןמתלכדיםשבה
ל~תיםהשזורהעיתונאית,מכתיבה ;אחת

עברהוארבסאטירה,בהומורקרובות

וקדרות,חומרהכולההאומרתלכתיבה,
בגורל.והתגרותהתרסה

קיצוניכביכולשהיההשני'המהפך •
שנותבתחילתנתחוללמקודמו'רדראסטי

שירישלחיבורםלאחרהחמישים,
(שיריבמיוחדמהפכנייםלאאהבה

שתיקהשנותלאחרשנכתבו'יוחמר',
ולהקמתהמדינהלהקמתוסמוךארוכות),
 .שנתגלהזה,מהפךגם'אלף'.כתב-העת
'צלע',בקובץהיקפובמלואלראשונה
היוצרות,כלבהיפוךלכאורההתבטא

תכונות-יסוד'אותןלכלעורףובהפניית
קגר (iשתכונותביצירתו'המבקריםשמצאר

 .ומוניטיןפרפרלארירתקוראיהאצללה
שירהבאהומלודית,שקולהשירהבמקרם

כמ,-שירהבמקרםר"פררמה"."חופשית"

בתר-מקראיות,מ~ליםהמתנזרתארכאית,
רבת-בצירופי-מליםהמרבהשירהבאה

ערלותשאינןחכמים,לשרןשלבניות
ה"כנע-התורהעםאחדבקנהכביכול

"סלנג"בשימושיגם(והמשובצתני.ת"
עםאחדבקנהערליםשאינםעדכניים,
המוקדמת).השירהשלהארכאיהדימוי
באהוהדורים,מרוממיםשיריםבמקרם

במקרםוסרקסטית.אירוניתשירהעתה

האווירהמןשהתרחקה"קמאית",שירה

'כתרבים'-'טררים',סופרישלהאורבנית
נצחיות,אנושיותבעירתלבחרןושהרבתה

קרובותל~תיםהפרנהאורבנית,שירהבאה

שלשירהבמקרם .רהטרירריאליה~קלהאל
יומיומיים,נושאיםבארiךרראי'פאתרס

שחררצבעיבמקרם .וזוהרהילהחסרי
שירהבאהומרשימים,עזיםוארגמן

בבואתווחדורה,כוחאפסשל"באפור",
שלופרי-עטרומסורס,"עקרם"עולםשל
דוויונותרקשיםבניסיונותשעמדאדם

אתו:זכזבראלהשיריםכן'עלכנף.ומרוט
הiךרראית,לשירתועצמםשהרגילואלה

שלומשוכללת-המבעהצבעוניתהעזה,
אתחיפשלאשמעולםוהוא, ;וטרש
הופתעלאוהמבקרים,הקוראיםאהדת
מאכזבתם.התאכזבולא
הפניית-כאמורהציגוהללוהמהפכיםשני

לעמדהמעלות"ושמרנים"מאהשלעורף
פתאומידראסטי'צעד-קודמתשירית

כיכ"התפתחרת",להגדירושאיןומפתיע,
נסרגלאשרטרשכשםכהתרסה.אם
הצטרפות,-עםהפוליטיותמעמדותיובר

לאכךונסקי'שלשללמחנהוכביכול
במעבדוהפואטיותמעמדותיוברנסרג

(דובררלאנטי-iךרראיתהרואיתמשירה
הגיבורהואוטרש'שלהאנטי-iךרראי

למר-הבזהנרנקרנפררמיסטי'הניצשיאני
החירותאתוהמחפשולמסגרות,סכמות

עליוהנכפיתהעבדותשבתוךהאמיתית,
הפן-שיריווקיפוח).מחסורתנאיבשל

לחידושובמקבילהששים,משנותליטיים
 , 1967מלחמתאחרי'אלף'הביטאוןשל
השירהאלחזרהרבהבמידההם

השלושים,שנותשלהפרל~טיתוההגות
חרב'שב'שיריהעובדהלאורבמיוחד
מימישלומשירי-המריכמהוטרששכתב

מתוךמעטרתלאוששוררתהמחתרת,
השררותמיוחדובאופןבחרשך','ההרל:;כי

בתקופתערדכנראהנכתבו , 384-360

 9פרסרמן.לפנישנהכשלרשיםה"מנדאט",

שנותבמשךאחתאידיאיתיצירהטיפוח

עקבית,עמדהעלהואגםמעידויותרדור
שהחייםמאין-כמרה,ועקשניתמונוליתית

לשרשה.הצליחולאתהפוכותיהםכלעל

הת-והבלתי-משתנההמונוליתיתעמדתו
שטיפחהסטאטי'העצמיבדימויגםבטאה

כללביקשלאכנראהוטרש :ימירכל
המשוררשלהעצמיהדימוימןלהשתחרר

 10 ,נצחיקיפוחהמקופחוהמוחרם,המנודה

לאוהביולהתקרבמאמץכלעשהולא
כשביקשלהיפר'קטורת.להםולהקטיר

הציבספר'עליולכתובאבנרישרגא
ממנוומנעבדרכו'מכשוליםוטרש

לאחרגם 11משיריו.בהרחבהמלצטט
א'כדוגמתופוליטיקהעיתונותשאנשי
לאתרמוזךכ'כדוגמתומשורריםאבנרי
המשיךהואשלו,ל"קאנרניזציה"מעט

והמסתאביםהנגזליםרעיונותיואתלבכות
ראיתי"היום :זרויתלקרןדחיקתוואת
אבנרי,אורישלהרצאה'במאבק',את
(גםשלנרהחומדמןוהרבההרבהושם

מהלךהרבהואףוסטותרת,סטירתהרבה
שצחקוודבריםפרפראזות.וכמעטהרוח

צועקיםמעטותלאשניםלפניעליהםלי

1~ 
 ~ו

 •מםה

ובירןוןד

צופהואניפה).ומכלקירמכלעכשיו
גםעבודה.בליאיוותרשנתייםבעודכי
כל ] ... [ראשלהריםחיסכוןלייהיהלא

אבליקום,קוםגםוראיתירואהאניאשר
לאמעולם 12ימיי".ככלנידח,אשאראני

ולאריותבפופלזכותכדילהתגמש'הסכים
דימויעלהרחב.לציבורלהתקרבוכדי
מעדותוללמודניתןזהמונוליתיעצמי
'ההול:;כיהמאוחרתביצירתווטוששל

בחושך':

~ל~דח~ר iu~אום
ס~:ןתום·~~ר iu~אום
 ז~~חו~ץ א~~~זpר
 ם~ז:rג~שו~דב~זpר
;וע r:ך;כיךמרןדק
נשימתואחריתעד

שכאדםהלו.זזה
ה. tpR~כל Tה tp ~:~זpד

שרטושאפשר

מפעםבחר

לערוךלפעם
כהתפנית

דראמטית

וטוטאלית,
בחייו

ובפואטיקה

כדישלו,
אתלשבור

ממנוהציפיות

יומיצירתו '

אתולהפתיע
זולתו-ואתעצמו

בשיא-להוציאשבחרהעובדה,גם
בשירה~פוליטיגלשלובעיצומותהילתו
המרק,-שירי-החרבאתהעברית

החד-משמעיתהאמירהבעלישלו'מים
אפילוהתאימולאשבחלקםוהנחרצת,

המונוליתיותעלהעידהביכורים,לספר
ללאביטחונועל ;שלווהעקשניתהגאה
והפואטית,הפוליטיתדרכו'בצדקתחת

השירים .עצמיבהרסכמעטשגבלביטחון
שיכוליםהערכים,כלאתגילמוהללו
אותושהעלתההקבוצה,מןלהרחיקוהיו

אףלהתקבלותו.רבותכהותרמהלגדולה
אללקרבוהיהשיכולדברבהםהיהלא

בריתואתאזכברשהחלה"ימין",מחנה
שתפיסתוהדתי'הציבורעםהמתמשכת

ארץ-ישראלשלחשיבותה(חדףהלאומית
וטוששלמזוכמובןדחוקהבתוכה)
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וטוש,

שירחשהיא

אוקסימורונית

מיסודה,

המנומרת

מצבעים

מנוגדים,

נפסדתיוצאת

אחתמכל
מהאבחנות

החד·

יחללוצדדיות
בההמבוררות

אחרמרכיב

ממרכיביה,

בלהטומסלקות
אתרראסטי

 .היפוכו

והפכיוניגודיו

אינםוטוששל
תוצאהאלא

והגיוניתטבעית

אחתתכונהשל
תכונת :ויחידה

הקיצוניות

פשרות,שללא
מאזשאפיינה

כלאתומתמיר
צעדיו.
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מוקדגרבאיל

 .הארץמןהשמיםכרחוק
דוגמאותוכהנהכהנהערדלהוסיףאפשר
הרחוקוטרש,שלהמונוליתילאופיר
ילהתגמשנכונותומכלפשרהמכל

ברורה,המסקנהאךופואטית,פוליטית
מעשירפיעלרכןי~בנה-אישיותופיעל

כאדםלאוטרשהתגלהיוהתבטאויותיו
קצרות",כ"אישאלאמתפתח,וכמשורר

מתוך .דעותיועלטיגמאדרבלהטהןJגן
הואדרכו,בצדקתהבלתי-מתפשראמרנו
עקרונותיהעלהתנצחותכללקראתש"ש

בינוההבדליםחידודתוךזרידרךשל
בהתפת-לצורךהתכחשותוזולתו.לבין
גםמרכזימרטיבהיאובהתגמשותחרת

 :מאווייועיקראתהמטעימיםבמכתביו'
רעםעצמועםחרמה""עדשלםלהיות
דרכו.

ניסחמ"יאיר",וטרשנפרדבטרםערד

הןעיקריי"מסכת :עקרונותיואתבמכתב

ממנוליטוליכולשאינישלם,דברבשבילי
ליתןיכולאיני ] ... [(לעקפוולאכלרם
 13מלכתחילה".לזולתכפיפותלשרםמקרם

אקזיסטנציאליים,בנושאיםכתבלאהובתו
דרך"רכל :עיקרכלפוליטייםשאינם
רכל .דרךהריהיסוףסוףבההולךשאדם
דרכו'בסערהואפילויהולךשהואדרך
שירכלכדי ] ... [בשקטללכתהואצריך

ומאחר 14רבהשלמה". _בהלכתלהוסיף

לעצמו,שעיצבהתובענית,שתורת-החיים
היווחסרת-פרצות,מושלמתכההייתה

כביכולברוריםולהבא,מכאןצעדיו,כל
לסטותשירכלמבלימראשיומוכתבים

בחרשרטרשאפשרושמאלה,ימינהמהם
דראמטיתכהתפניתלעררךלפעםמפעם

כדישלויובפואטיקהבחייורטרטאלית,
יומיצירתוממנוהציפיותאתלשבור

מהפכיו .זולתוואתעצמואתולהפתיע
לדעתי,ערלים,אינםהללוהקיצוניים

המושגשלתיאורשרםעםאחדבקנה
"התפתחות".

הברזעמדתבצדניכרת,הללובמהפכים
גםושנראי-נפשר,יריביוכלפיוטרששל

מקרוב,להכירםאינטלקטואליתסקרנות
העידעצמועלהאויב".את"דעבחינת

אתמרקידלךכידוע"ואני :בגילוי-לב
ומתקשההמטבע,שלהשניהצדהרהורי
שאינומיכאדםבנפשילציירהייתי
מיאניומרקיד .השניהצדאתיודע

בלילהםונאמןהדבריםדעתאתשיודע
אוליזאת,לאחרגםפקפוקשלצל

משמע, 15 ;כעגל"שהולךממייותראף
"פרקליטבתפקידלשמששיכולמירק

ללא-רחםולקטרגעצמו,שלהשטן"
שמרכןמירק ;המגובשותעמדותיועל

ה"סתראאלבהליכהבעצמולהתנסות
 ;בעברה"הבאה"מצררהבחינתאחרא",

הולךולאא~תרתיר,עלשמערערמירק
ראוילומדיכעגל-לאעיוורוןמתוךבדרכו
שלם.בלבבהולהתבצרבעמדתולאחוז

 ) 92(מאי 1-77עיתון- 4קובץ
שאינואבסורדי,בהומורכתבלאהובתו

אנימניח"גם :אמתשלגרעיןחסר
לתליחדנרדשלאחריוחששישביום
פתאוםשאהפךלאאםז.א. ] ... [אביב

שאהיהארומושבע,אדוקקומוניסט

דבריםומובהק,גדוליהודילמאמין
כמרבןהםוהמציאותהטבעשכדרך

היהלאוטרש 16האפשך".בגדרמאליו
גמורהולבגידהלעריקהלעולםאולימגיע

כמדרמה(מותרהאמיןשבהםבעקרונות

בלבלעבורמסרגלהיהלאהואכילשערי
להבדיל,אר,ה"שמאל",מחנהאלשלם
היהלאאףהואהחרדי")."המחנהאל

שלמהקרנררדסיה"לעררךכמדרמה,מסרגל,
ילמשנהואחדקיצונימרעיוןומוחלטת,
 .שמירמשהשלאראצ"גשלזרכדוגמת

מפעםלעררךוהיכולתהרצוןברהיואך
אלומפתיעותפתאומיותגיחותלפעם
וכדיארצו,אתלרגלכדיהאויב","מחנה
באמרנתר.יימחוזקממנהלשרב

להשתמשהרביתישבר"מונוליתי",המושג
ובימי-עירןבמאמריםוטרש,עלבדבריי

במלאותששודרהרדיופונית,בתכנית(רכן
פירושוהמשורר),לפטירתשניםעשר

הארבליסקיםכדוגמתאחת",אבן"עשוי
של"נמרוד"הפסלכדוגמתארהקדומים,

הוא"מונולית" .דנציגרי'ה"כנעני"האמן
בעלבהכרחאיננוזהגרשאךאחדיגרש

המונוליתיות ..אחידצבעאראחיד~רקם
(כבשירתוהתבטאהוטרשיצירתשל

עזהבהתנגשותמיסודה)הארקסימרררנית

מנוגדים,"צבעים"שניביןומפתיעה

בני-ונותרווביצירתובאישיותושנשזרו

אישיותוהיותשעובדתייתכן .גרדירתם

"צורמים"מניגודיםמורכבותויצירתו

וגרמהמבקריר,אתהטעתהומפתיעים,

מתפתחת.תופעהשלפניהםלחשובלהם
אלאלפניהםהיהלאדברישלמיתרלא
הגורןמנוגדישעורקיומגובש,שישגרש

אלה.עםאלהמתמזגיםאינם
-ה,קשירתו-אלהתכונותיובשל
-וניגודיםסתירותבסבךאחוזיותר
ובמיוחדיצירתו,עלהכותביםהדבר
וטרשעללדברמקרוב,שהכיררהראלה

בדרךללכודניסיוןאגבבפראדרקסים,
י' .שבאישיותואחדות-הניגודיםאתזר

שלו,רהמר"ללמחתרתחברועמומי,
לאחרים"אדיבהיהכיוטרשעלאמר

"ככלכיטעןרכןלעצמו",ואכזר
ו sלהתפכח".הרבהכןלשתות,שהרבה
"ככלכי ,עליוכתב ) 19 81 (תמוזבנימין

והילת-שיררבדי-דמיוןהשניםשיצמיחו

הדמותאלהאגדהתתקרבכןלדמותו'
"מתוך :רכןבמציא~ת",וטרש jירנתשהיה

כפייםעבודתעלמתפרנסכשהואערניי

לילדיולהקנותידע ] ... ['פררמין'במאפיית
מופלגיםעשיריםילדישרקיוחינוךאווירה
זךונתן ;יקרים"בבתי-ארלפנאלהםזוכים

ל"חלרמרתיר"התמכרכיעליואמר ) 1965 (
ב"אששידיראתושכתב"בצלילות",

כיוטרש,עלזךנ'כתבכןקרה".
עבורןבועז 19רחרלשה"גאווהבר"חברו

שירתשלהארכאיותעלדיבר ) 1981 (
יותר"מודרניתדרדרלבנישנראתהוטרש,
אראלתרמןשלהפונדקאיותחיוכימכל

שלרנסקי"שלהלשוניתהחריפותתרגילי
אוקסימורון'היאאףמודרנית"("ארכאיות

וטרששלהפראדרקסלירתעלהמעיד
ויצירתו).

אינםוטרששלוהפכיוניגודיולמעשה,
תכרנהשלוהגיוניתטבעיתתוצאהאלא
שללאהקיצוניותתכונת :ויחידהאחת

כלאתומתמידמאזשאפיינהפשרות,
בעמדהיבמשנהונאחזניגררכל .צעדיו
לשי-הדרךחסימתתוךומקובעת,קשיחה

ניכרהוביצירתובדמותוולהתגמשות.נרי
נמיכות-רוח,ושלעליונותשלתערובת

נזירותשלחולשה'ושלגבורהשל
ושלאגוצנטריותשלהדוניזם,ושל

שלפרפרלארירת,ושלנידחותשלנדיבות,
קוסמופוליטיות,ושללרקאל-פטרירטיזם

ושלהגדר"ש"מאחרריהזראהבתשל
ניגודיםבאלהכיוצאוערדשנאת-זרים,

לידיהביארהרלאאלהניגודיםעזים.
אתשקבעמרגע :והתחבטויותהתלבטויות

ותקיפה,נחרצתזרעמדהנותרהעמדתו,

היוולדה.כביום
יעקב .דברלשםהיוותקיפותועקשנותו

תגיםושרטטרבות,שניםשהכירודרתם,

וטרש"יונתןבמאמרועליוכתבלדמותו'
רגילה.בלתינוקשותבר"הייתה :מקרוב"

ארמעמדתואותרלהזיזהיהאפשראי
שנימוקיךלךהיהנדמהאםגםמהשקפתו,
ידעסלאלעתיםביותר.וצודקיםמשכנעים

 20 ,,עקשנות.ארבעמדהדבק~תזראם

הסתכסךבצדקתו'ללא-חתאמונתומשרם
יחוררן"גם :ביותרהקרוביםידידיועם

מדייקיצונישאוריאלסבראמיר'כמר
ולשנותבטעותלהודותמרנןראינועקשן'

 21בכך".צררךשישמתברראםדעותיואת

שביןב"חיץמאמיןשאינועבורן'ובועז

 :טעןהאידיארלרג,לרטרשהמשוררוטרש
ביצירתוויעמיקשיחקורמיכי"סבורני

מקשהשהיאימצאוהעיוניתהפירטית

אתהמלכדעמוקהיגיוןימצאאחת,
אתגםיכלולזהוהיגיוןסעיפיה,כל

סירובואתשלויהאישיתהבירגראפיה
כקוצררל~אה'~מסד:עםלהתפשרהנחרש

 22ירד".של

הררריזירניס-מחבריוכידועהתנתקוטרש

יותראףקיצוניתמשלו,תנועהויסדטים,
יררריזירניסטבהיותואם .פרששממנהמזר

הפוליטייםשכתביוהתנגדלאהוא
אתשגיבשלאחרהרי 23ליידיש,יתורגמו

סירבהואה"כנענית",התורהעקרונות

כיו~ןבעלתבאנתולוגיהלהיכללאפילו
מחיקתובמחירסירובויעלהאםגםציוני'

שעתידיםהעברים,הסופריםמרשימת

האם 24להכיר.הרחבבעולםהקוראים
משוםלראותניתןזועמדתובשינוי
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זהצעדלפרשנוטהאני ?"התפתחות"
המקורית,עמדתושלוכחידודכהקצנה

להקצנהבמקבילוזאתהיא,אףהקיצונית
הרוויזיוניסטיתמתורתובמעברבושחלה

התורהאלז'בוטינסקישלהקיצונית
יכולתואתממנה.הקיצוניתה"כנענית",

שכנגד'ל"מחנה"גיחותמפעםלערוך
ללאדראסטיים,סגנוןמהפכיולבצע
להגדירקשהנפש'פרפוריוללאלבטים

שהיהלביאליק,בניגודכ"התפתחות".
 ;ומתפתחמתלבטאמביוולנטי'משורר
ככלומונוליתי'נחרץכאדםהתגלהוטוש
הצגתבשר-ודם.בן-אדם,להיותשיכול

ששמרהכאישיות,וטוששלאישיותו
פוליטיקהביןועקיב"מוקפד"פיצולעל

רקלנשימהכאווירנחוצהלפואטיקה,
דוגמטיותהנחותעללהגןשמתעקשלמי

וטוששלשירתוטוהרבדברישנות,
מוצהרים.אידיאולוגיהמסימני
קיצוניותוהאםלקבועקללא :לסיכום

ובי-באישיותושהתבטאהוטוש'של
ובפתרונותוהגוון'הניגודיםעזותצירתו

שגרמההיאלעצמו'שחיפשהטוטאליים
קיצוניותעמדותלגלותמבקריולראשוני

מןהרחוקמתפשר'בלתימרציונליזםרא
להומנוגדהנכוחההביקורתיתהראייה
משכהמלכתחילהשמאאו ;ניגודתכלית
הנמהריםמןכמהאליהוטושיצירה

אחתהמבקרים.מביןוחסרי-הסובלנות
עלהמוקדמותההתבטאויותבין :היא

דמותאתשקבעואלהוטוש'שירת
למצואאפשרובמחקר'בביקורתדיוקנה
חמוש-ונחרצות,חדותקביעותתכופות

ופוסלותאחדקוטבאלבקיצוניותכרת
(ובדרך-כללוטוטאליתבוטהפסילה

שירת .שכנגדהקוטבאתבלתי-מוצדקת)
מיסודה,אוקסימורוניתשירהשהיאוטוש,

נפסדתיוצאתמנוגדים,מצבעיםהמנומרת

הללו'החד-צדדיותמהאבחנותאחתמכל
ממרכיביה,אחדמרכיבבההמבודדות

 • .היפוכואתדראסטיבלהטומסלקות

הערות:
וטרששירתשלההיפנוטיתבתכונתההאבחנהכגרן . 1

 ,) 1958משנתגרלדברגלאהשלהגנוזה(בביקורתה

שנה,שלרשיםמקץרקמחקרילביסוסשזכתהתכרנה
לאהשלביקורתהעל .) 1988 (צרר ,,שלבחיבורו

 • 288 , 167עמ' ,) 1989 (פרדתראה:גרלדברג,

 • 66עמ' ,) 1988 (שקד . 2

עמדקררצרריל,שלביקורתושלטיבהעל . 3
בעיתוןמאמריםבסדרתשלו,מ'בהרחבהלראשונה

"אוניברסליות :קררצרייל)שלהביתי"(ב"מגרשר'האץר'
 ; 1.4.1955'האץר',הצעירה",בספרותנוופרובינציאליות

הנרעדדמות"סילוף ; 8.7.1955שם,קררצרייל","הפנומן
למאמרווהשררה . 6 . 1.1956שם,הצעירה",בספרות

שם,קררצררייל",המבקרשללדמותו"קוריםמירוןשל
8.1.1960 • 

החדשה"עברוטרשיונתןשלמאמרועלבתגובתו . 4
וחבריו,הואמדועמרקדג'הסבירשלישי",חורבןאר

לחשוביכוליםאינםוטרש,מתורתלחלקיםהנמשכים
תפארתהחייאתעלהררמאנטיים-הרראייםבמונחיך

כמהעדחראאףהבהירזךנ' .) 1976(מרקדכנען

שלומאלהרחוקיםוטרששלהמדינייםעקרונותיו
שירתשלל"קאנרניזציה"רבותשתרמוידידיו,ושל

וטרששלהגדולייחרדו ,) 1989(זך,לטענתווטרש.
גירששברהפוליטיהרגה-הדעותארשהפוליטיקאיהוא,

בתבונתוהתנערהמשוררואילוהמשורר,אתמלפניו

לגיוסהשזכהזה,טיעוןהפוליטיקאי.מןוברגישותו
לצורךשימשרהר ,) 1991 (מירוןבדבריבמיוחדכרחבת
פורת,י'מאתבידר'ועט'שלחהמונוגרפיהשלניגוחה

אחת.כמקשההגרתוואתוטרששירתאתשהציגה

הפראקטיקהכיטען , 168עמ' ,) 1991 (מירון ,, . 5

עמדהלארמיוכהרגה-דעותספררתיכיוצרוטרששל

טיפוחשלבסימןרכןועקיבמוקפדפיצולשל"בסימן
שרכים".התייחסותמעגלישני

ספררת),בעניינימאמרים(קובץהכתיבה''שולחן . 6

 . 43עמ'תשמ"ט,תל-אביב,

 . 168עמ' ,) 1991 (מירון ,, . 7

שם.שם, . 8

שירועלעבד(וטרש 319עמ' ,) 1989 (פורתי' . 9
 .) i939מאז , 1965בסתיושנתפרסםהגדול,

גרעיןכמרבןברשישאף ,וטרששלהנידויסיפור . 10

שושבינווזמורהוטרשההפרזה.מןגםברישאמת,של

התקבלותוסביבמיתוסשלו,מסיבותיואיש-אישבנר,
להתכחשוטרשהחלזה,מיתוסמשכבנהוטרש.של
דברעלוטרשדבריכ,ךשלמרתו.עלשאייםדברלכל

זרותושפרתזרותספרויותבפכיהמוחלטתאטימותו

שלהתכחשותוגםלהפריכה.בקלותשניתןהפלגההם
גם .שלוהביוגרףבידיהופרכהיידישלידיעתוטרש

 :במקצתמוגזםנראהזהותוגילויסביבשנבנההמיתוס
משירישלרנסקיפרסםהשלושים,שנותבראשיתערד

עליכםחלילההעמסתי'כיגורמן'נכרן'("לאוטרש
צרורבאותושהנחתימהכלאחר.חומרארשירים

שידר ] ... [והכרעה.עירןצריךבחזקתאלאהנחתילא

לחבריהעורכיםכתבוכך",הואגםהלפריןא.של
בספרההמצוטטבמכתב , 25.2.1932ביוםהמערכת

פרסםשלרנסקי .) 323עמ' ,] 1982 [שביטזוהרשל
('במצרר'הלפריןאוריאלשלשיריםשניב'כתרבים'

והואלו'ידועההייתהשזהותולמרותלמכין:ר'עשירי
אחותוגםהפוליטיות.דעותיובשלאותרהחריםלא
ב'כתרבים,'משיריהפרסמהדור,מיריוטרש,של

דבר .הפואטיבמעמדהתפגעהפוליטיתשזהותהמבלי

מעינימהלזמןכנראהנסתרוטרש"'יונתןשלזהותו
כפידראמטי,כההיההגילויאםספקאךשלרנסקי,
במאמרוזאת,עםיחדשלו.מטעמיוזמורה,י'שתיארו

אשל,'('ילקוטחדשה"ספררתשנות"שלרשים-1954מ
שלהצעירה""שירתנובנוסחכתבשארתו ,) 68-56עמ'

בשירההמודרניזםמחולליאתשלרנסקימנהביאליק,
ומזכירווטרששלמתעלם,מחלקרשהואתוךהעברית,

 .בלבדעמרםאירוניברמז
אבנרילשרגאשנשלחפורסם,שלאבמכתב, . 11

 .) 77500/1גנזים(ארכיון

א'מאמריעל . 175עמ''מכתבים,'וטרש,י' . 12

 ; 149-146עמ' ,) 1984 (שביטי'ראהב'מאבק:אבנרי

207-201 • 

 . 56-51עמ''מכתבים: . 13

 . 232עמ'שם, . 14

 . 180עמ'שם, . 15

 • 144עמ'שם, . 16

שלהמיוחדיחסראתלצייןזה,בהקשרראוי, . 17

האחר','"הצדשלכמשוררופן,אלכסנדראלוטרש
פרסוםשבזמןהגםשלו,למצברגםאלהבדבריו

הנידוילתחושתרבצידוקהיהלאלפן'האיגרת
המחתרת.כבימילהיאחז'וטרשהוסיףשבהוהבדידות,

 . 8עמ' , 1986וטרש,מכתבילכרךבמברא . 18

 . 24עמ' ,) 1988 (זך '( . 19

 . 3.4.1981המשמר,''על . 20

 . 338עמ' ,) 1989 (פרדתי' . 21

אחרונות,''ידיעותליונתן","מזמורבמאמרו . 22
30.1.1981 . 

"יש : 10.2.1938ביוםמפאריזוטרשכתבלאמו . 23
השלטון']אלנשואות[עינינושלישהחוברתסיכויים

 .) 16עמ'('מכתבים,'ובז'רגון"בפולניתגםלאורתצא

 ,מכןלאחרמספר"שנים : 315עמ' ,) 1989 (פורתי' . 24
באנתולוגיהאוריאלשלמשיריולהכלילשרצהמירצה
שרוחהכיורןלאנגלית.מתורגמתעבריתשירהשל

סירביהודית-ציונית,הייתההאנתולוגיהשלהכללית
לושנקרתהברדדההזדמנותעלוויתרלהסכים,אוריאל

האנגלית".כלשרןכמשוררשמרואתשיריואתלפרסם

וחרם.נידויחרפתהקיצוניותדעותיובשלשסבלוכמי
העם'ב'קרלוטרשפרסםיפןלאלכסנדרששיםבמלאות

"ברכה :הלשוןבזרברכה,איגרת ) 25.2.1966(מיום

אמתבהערכת-לחגופןאלכסנדרלידידיאישית
מיעוטשלבמעמדשניםעשרותשללעמידהעמוקה

שהיההרבה,הפרפרלארירתחשבוןעלבלזןי-מקרבל
כירוןשרטרשלשער,קשהלאבה".לזכותריכולראוי

 :המקורותרשימת
בדצמבר, 28הזה,''העולםחדש','"דף .) 1988 (נתןזך,
 . 24עמ'
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