
שמירזיוה

רחיקהאחית

הראשינההמידרניסטיתהמשיררת-דירמירי

ויצירהחייסמעגליא.

ויחיאלפנינהלהוריה,נולדה 1 ,) 1945-1911 (דורמירילימיםהילפרין,מרים

אחיההולדתלאחרכשנה-שנתייםהעברי,גן-הילדיםמחלוציהילפרין,

לשםבוורשה,עליהעברוהראשונותשנותיהרטוש).יונתן(הואאוריאל

הילפרין,ויחיאלאלתרמןיצחקכדוגמתמובהקיםחינוךאנשימרוסיההגיעו

שהוטלוהעברי,החינוךעלהחמורותההגבלותמפנימחסהלמצואכדי

הקיםבוורשה . 1905שלהנפלמהפכתלאחרשבאוהריאקציהבשנותברוסיה

שלהראשוןגלגולוגננות,להכשרתוסמינרעבריגן-ילדיםהמשפחהאבי

בתל-אביב.הילפריןבני-הזוגלימיםשהקימולגננות",ייבית-המדרש

עלבארץהתערתההיאאךתשע,כבתמיריהיתהארצה,המשפחהבעלות
היחידההשפההיתהה"ספרדית")הארצישראלית,(בהגייההעבריתנקלה.
לספסלחבריהכעלקשיםקליטהחבליעליהעברולאכךומשוםהוריה,בבית

מיריהשפה.ידיעתבלאוהמהפכההמלחמהכפליטיארצהשבאוהלימודים,

אז,למדו(שבהבתל-אביבהרצליהבגימנסיההןבלימודיה,חילעשתה

והן ,)ב"ילכיתהועדה'כיתהלמןבאירופה,הנהוגההחינוךכבשיטת
בחיפושיוהערים,שתיביןהאבשלנדודיועקבבירושלים.העבריתבגימנסיה

בוועדמוניטיןאזלהםיצאו(שכברכישוריואתההולםפרנסהמקוראחר

מירילמדהשוב :לתל-אביבהמשפחהחזרהארץ-ישראל),שלהחינוך

שלבספרוכברמצוייםהילפרין-רורמיריעלהידועיםהביוגראפייםהנתוניםמןרבים

שאלוניםעלכידוע(המבוססקרסלג'שלבלקסיקוןכילצייןדאוי .) 1989 (פורתי'
לעומת . 1911בשנתנולדהרורשמירינרשם.ולשאריהם)לסופריםשנשלחואישיים.

עמ'שם.(פודת. 1910ילידתהיאכינרשםרטוש.שלאוטוביוגראפיתברשימהזאת.
 .) 350עמ' .] 1986 [:רטוש(ראההמכתביםכרךבסוףגםנרשםכך .) 7הערה • 399
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שיריםהינםמהםאחדיםאךמעטים.שיריםפרסמההילפריןמירי

משוררותנשיםדאז.הנשיםבשירתכמקובלשלאורבי-יומרה.רחבי-יריעה

אתלפרסםאמנםהחלוואלישבע.רחלכדוגמתרבות.בשניםממנהבוגרות

כתבההראשוניםשיריה(אתלפניהאחדותשניםהעבריתבעיתונותשיריהן

שכןהשראה.ומקוראתגרלגביההיוולאהןאןתרפ"ו).בשנתהילפריןמירי

רביםמטעמים.וזאתכלללההתאימהלאשירתןשלוהקומההרוחנמיכות

לבליבאלהאלההאחוזים-ופואטייםאידיאולוגייםפסיכולוגיים.-

בסגנוןהקצרצרהליריהשירעלבעיקרהנתבססהקודמותיהשירתהפרד.

(המזכירהאחמאטובהאנהשלוהמרומזת.האינטרוורטיתה"נשית".שירתה

החוויותאתהלוכדזהוהאישי.הפיוטיהסקיצות".ו"פנקסה"יומן"נוסחאת

מזה.ליותרשאפההילפריןמיריפרספקטיבה).כמבליבחטף.

שזכוהמשוררותמןלאחתאףדמתהשלאה"אזרחי".המחנהבתהנערה

אואליהןלהידמותביקשהלאוגם Sמרים'''.'בנותיימקהלתלכינויביאליקמפי

בשירומתריסהקנטרניתיידווקא"עמדתכמתוךבחרהבקהלן.להימנות

שלוה"גבריים"האקסטרוורטיםהזרמיםשעקבותהארוך.המודרניסטי

כי(אףממנועולים-והפוטוריזםהאקספרסיוניזם-המודרניתהאמנות

פן.אלכסנדרשלונסקי.אברהםשלכבשירתםומובהקתבוטהכהבצורהלא

הפואמטיהז'אנראלאלמי).וליובהטלפירגבריאלהצעיר.אלתרמןנתן

שנתפרסמוהאחרונים.שיריהבשניבמיוחדהילפריןמיריחתרההארון

 :המעטיםשיריהביןוהבשליםהמודרנייםכמדומהשהםכבתוכים.
אתהמתארתטורים.ושלושיםכמאהבתפואמה- 6(תרפ"ח)יינפתולים"א.

פסיכולוגיסטינושאהמתבגרת.הצעירהשלבחייההשוררובוהוהתוהו
ייבילדונג"(שיריוהשלושיםהעשריםשנותשלהעבריתבשירהבלתי-שגור

קונקרטיים.אירועיםשלתיאוריםלרובהכילוצעיריםעבריםמשורריםשל
כללבנמצאאינםאלהיינכבדים".לאומייםלמסריםומפתןסףששימשו

 ;ולוקאליים)לאומייםסימניםכלהנטולים •הילפריןמירישלבשיריה

יוכבדכבתוכיםמשיריהלפרסםהתחילהאתהיחד ;פינקרפלדאנדהבת-חמה.

האלההמשורררתקבוצתבתורטוביה.ושרהגולדברגלאהבאו;אחריהבת-מרים

ה"ילידיים".ובמנהגיהבחזותה-בשונותהמיריהתבלטה

בראשיתהעבריתהשירהבזירתשהופיעההמשוררות.קבוצתאתביאליקכינהכר 5
קסז).עמ'א.שבעל-פה.(דבריםרחלעלבמספדהעשרים.שנות

 10 •תר"ץבניסןי"ב(קע"ג-קע"ד).כג-כדרביעית.שנה:כתוכים.לראשונההתפרסם 6
 • 1930באפריל
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גאולה.למסחרלבית-הספרעברהלימודיהסוףולקראתהרצליה.בגימנסיה

העבריתעלשהשתלטובשנתיים-שלוש.ממנהבוגרותבנותלמדובכיתתה

מחנכתלימיםהיא(אף 1908ילידתלמשל.דוידית.רבקהכמובמאוחר.

 • 1921בשנתארצהשעלתהוסופרת).
שיריהאתלחבר.כשהחלההילפריןמיריהיתהבלבדשש-עשרהכבת

מכאזנייםתחילהלפרסמם.החלהאףהיאשנתיים-שלושמקץהראשונים.

 :ערן-עצמההכרתועלתעוזהעלהעידוצעדיהכבתוכים.ואחר-כן(השבועון)
היו:תתוכים.כמשקל-נגדנוסדאןשזההסופרים.אגוךתשלבטאונהעורכי

נאלצווהםומתחיליםותיקיםמשורריםשלפרי-עטםבשירים.מוצפים

לפרסםהואאף.שהחלהילפרין(אוריאללשולחיהםרביםכתבי-ידלהחזיר

כתוכיםדלתותעללסירוגיןלהתדפקהוכרחשירתו.ניצניאתעתבאותה

הםאףכתוכים.עורכיושלונסקי.שטיינמן 2בחיוב).נענהתמידולאמואזניים.

שלשבשיריהחשו.כילהניחומותרלעיתונם.החומרבבחירתראשהקלולא

רוחמנשבתאליהם)ששלחההראשוןהשירעלחתמהזה(בשםהלפרןמרים

שיריםהמהפכניים.במנשריהםוהערבהשכםהטיפושלהלזוקרובהחדשה.

משוררתשלכפרי-עטההעורכיםאתהסתם.מןהרשימו.אלהובוטחיםעזים

צעדיהאתהעושהדביוטנטית.נערהשלכיצירות-בוסרולאובוגרת.בשלה

הראשונים.

ששיריהןמשוררותאותןמביןהראשונההיתההילפריןמירי :זאתואף

לעצמאות.המאבקדורוכבתהארץכבתונשמעהשנראתהכבתוכים.נדפסו

 •בלבדבכעשורממנהבוגרתשהיתהפתח-תקווה.המושבהבתראב.אסתר
בגימנזיסטיתבגינוניה.והןבסגנונההן-הקודםהדורכבתלעומתהנראתה

י'לימיםשיבץכןשבשלואפשר 3נכר.אבקשלגרגירדבקלאהתל-אביבית

ואהרןגלאיבנימיןבשירתעיוניוביןשירתהעלהחטופהרשימתואתזמורה

עורכיהבעיניוזוהתהבני-דורה.אתהקדימהשהמשוררתלכןאותאמיר.
 4בארץ".יידורכבתושושביניה

אוריאלשלמשיריושירלפרססשלאאולפרססאסכתוכיסעורכישלהתלבטותסעל 2

הכושלנסיונוועל .)-98356א(גנזיס.לנורמןושטיינמןשלונסקיממכתב.ראההילפרין
וכן ) 90198(גנזיס.שטיינברגליירטוששלמכתבוראהlנכ.אזנייס.מדבריולהדפיס
 .)-9499א(גנזיס.ויסלבסקילצימכתבו

 . 301-300עמ' .)ט"שת(זמורה 3
.המשוררותצעירבגילאליההובאהאך •בארץאמנסנולדהלאהילפרין-דורמירי 4

אתקיבלוגסאלאממנה.בוגרותרקלאהיוכבתוכיסמשיריהןאזשפרסמוהאחרות
בשלבעבריתלידיעתהגיעוהןיחד.גסהשפותבשתיאוברוסית.אוביידישחינוכן
ראב.אסתראלישבע.רחל.כבתוכיסהילפרין-דורלמיריקדמוחייהן.שלמאוחר
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וחידתי.סעורשיר-(תרפ"ט)יייארטילריה"הארוךהמודרניסטיהשירב.

שלהמוקדמתשירתואתוהריתמייםהלקסיקאלייםממאפייניובכמההמזכיר

להלן).כך(ועלרטוששלשחורהחופהמשיריאחדיםואתשלונסקי

-1936בנסעהבטרםעודנפסקההלפריןמירישלהפיוטיתכתיבתה
ימים.באותםרביםארצישראלייםצעיריםשלכמנהגםבפאריס.ללימודים

הזואולוגבעלה.לימיםהלימודים.לספסלחברהעםללימודיםיצאההיא

מרצהרבותשנים.והיההזואולוגיאתהלקסיקוז-1943בשהוציאדור.מנחם

בעודהמיוחלהדוקטורבתוארבפאריסזכהדור(מנחםברלכיהבמכללת

התהליךמןהדרךבאמצענואשלייהתדקטר".הואאף.שיצאהילפריןאוריאל

מיריהדירהלארב.ענייןגילתהשבהםהזואולוגיה.לימודיבצד 8המייגע).

לפילולוגיהיתרהחיבהנודעה(במשפחתההבלשנותמלימודיעצמהאת

הסופרבמחיצתהילפרין.יחיאלהמשפחה.אבישלעבודתובעקבותשמית.

אורנןעוזיהבלשנים-מירישלמאחיה:שנייםגורדוןש"להמקראופרשן

האקדמי).התמחותםלתחוםהלשוןחקראתכידוע.לימים.עשו-ריןוצבי

חיות.עלסיפוריםלכתיבתמיריפנתה • 1938שנתבראשיתארצה.שובהעם

התמחותהבתחוםשקנתההידעואתהיצירתיכשרונהאתשילבהשבהם

כךאחר.ורקעוזיהקטןאחיהלמעןבתחילהנועדואלה.סיפוריםהאקדמי

צולם.שלביברובספרמותהלאחריצאו(אלהלילדיםימברפרסומםלשם

ברש.א"לעםביחדלפרסם.דורמיריהספיקההקצרים.חייהבימיתש"ח).

 .)ג"שת(החיצולםהפופולאריהספראתגם

ייביתשלשעריואתהילפריןפנינהלפניפתחהמשפחה.ידיד •שופמןג'

לעתיםאזהשתתפההקיצוניות,הרוויזיוניסטיותדעותיהלמרותוהאם,דבר",

היולילדיםרוברדברששערילומרצריךאיןהפועלים.בעיתוןמזומנות

יימחנהאישעםברית-נישואיןשכרתהדור,מיריהבת.לפניגםפתוחים

הותואת(שהאריךרטוש,כתב 1939בינואר 29מיוםבמכתבהפועלים".
בדוארקיבלכי .) 1939בספטמברהשנייההעולםמלחמתפרוזעדבפאריס

דבריהבעיניוחןמצאומכלויותרהמשפחה.על-ידיש"נכבש" •דברגליוןאת
 9מירי.של

של:נישואיהימיםהאריכולאלאחותורטושיונתןביןהאידילייםהיחסים

 14תר"ץ.באררי"ר .)א"ק-א"ע(כ-כארביעית.שנה:כתוכיס.לראשונההתפרסם
ראשוז.נרפסיותרהמאוחרהשיר . 1930במארס

עמ' .] 1986 [(רטוש 1938ביולי 24מיוםמפאריס.הילפריזאוריאלשלמכתבוראה 8
 .) 43עמ'(שם, 1939בינואר 31מיוםמכתבוגםראה .) 29

 • 41עמ' .) 1986 (רט~שראה 9
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לביןבינהחמורלקרעגרמההפוליטית,להשקפהיריבדור,למנחםמירי

נטוואמו(הואהמשפחתיתבאידיאולוגיהבגידתהעללהסלחשלאאחיה,

ככלהמיליטאנטיותעמדותיהםאתוהקצינוהז'אבוטינסקאית,הציונותלצד

ניסתה,שמיריהעובדה,לאורבמיוחדוהחריףהתחדדהמצבהזמן).שנקף

שלוהשקפתודרכוקביעתעלבמאבקאתולהתחרותמפאריס,שובהלאחר

שלמותהערבאפילונתאחהלאזהקרעלצדה.הצעירהאחאתולהטותעוזי,

רטושכתבכךעלהריונה.בזמןרופאיהרשלנות,בשל 1945בשנתדורמירי

 :האחרוניםבימיהאחותואתלבקרהסכיםשלא,לאחרלאהובתובאיגרת

הרידברשלשלאמתוורקלךאגידמהיודעאיניבאמתאחותיובעניין

יותרואוליארוכה,גםלמדיקשהוהמלחמהבמלחמה.העומדאישאני

משלהטבעלהישוהמלחמהמלשעבר.לעתידהיאארוכהויותרקשה

נהגיםוהרבההרבהישזוובמלחמהמלחמה.חוקימשלה,וחוקים

ליאין-בנפשואויבייכלפיי).כימצדי,(לאבנפשאיבהעוליםשהם

בי,נתהרהרואניוגםלסלוח.פירושו,אין,כדבריךולהביןבשבילם.לב

אבלבמצבו.בעלהלגביבעיקרה,אובייקטיביתחמלה,שלהרהורים
כיום.סןגםואויב,ליהואזר

הפוליטיים-הקיצונייםלרעיונותיורטושיונתןשלקנאותוגברהכךכדיעד

למרותה"שבעה".בימיגיסובביתלבקרסירבאףשהוא-והאנטי-דתיים

מוכןהיהלאיוצרת,כאישיותוהןכאדםהןאחותו,אתמאודשהעריך

המשפחהבעקרונותייבגידתה"עקבאתה,להתראותאפילואואתה,להתפייס

בתודעתושזוההב"יישוב",פלגאותושלהאידיאולוגיתדרכואל " iIו"עריקת

האויב".כ"מחנה

מרים"בניתיימקהלתרקעעלדירמיריב.

רחבביקורתילעיוןמוקדשתיעשההעבריתהנשיםשירתזכתהלאחרונה
מירישלמקומה .) 1991(מירון,חורגותאחיות-מייסדותאמהותבמסה

בשנותשיריהאתשכתבהלמרותוזאתזה,מעיוןמהמשוםנפקדדור

מקרימקוריוזהעבריתהנשיםשירתהפכהשבהןשניםבאותןהעשרים,

שירתאתלשבץמבקשיםזהבסעיףשיובאוהדבריםבת-קיימא.לתופעה

שירתשלההיסטוריברצףבתקופתה,חריגמקרהאמנםהמהווהדור,מירי

 • 88עמ'שם, 10
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התיזהנבנתהשעליהןהיסודמהנחותכמהעללחלוקואףהעברית,הנשים

התופעה.שלראשיתהעלמירון fדשלהכוללנית

* 
ובעלתאלתרמןנתןשלגילובתשהיתהמירי-הילפרין-דור,כיונאמר,נקדים

בקיאותובמכמניה,העבריתבשפהמרשימהבקיאותגילתהלשלו,דומהרקע

אף-על- IIובפרוזה,בשירהוהעיונית,הבלטריסטיתבכתיבתההיטבהניכרת

וסיבית,ואללמדניתמלשוןוהשיטתיתהעקביתהתנזרותהלעין,בולטתפי-כן

ולאכוונה,ומתוךמרצוןהתנזרותלפנינוברי,העבר.באוצרותהעשירה

בתרבותורוויהשקויהארצהשבאההמשוררת,רחלשלכזומאונס,התנזרות

ובתרבותה.בעבריתאלמנטריתידיעהבלאאךהרוסית,

היתהשעבורםהמשוררים,ראשוניעםנמנתההתל-אביביתהצעירה

ובהנתחנכושבהוטבעית,חיהשפהאםכיה"ספר",שפתלאהעבריתהשפה

נתןעםלמדהשבההרצליה,בגימנסיההחוץ-ספרותיות.חוויותיהםאתחוו

והדריכוםיימליצי",ממבעלהתנזרמתלמידיהםהמוריםדרשואלתרמן,

הנמלצת.השפהנמרץבדיוקכוונותיהםאתהתואמתברורה,בשפהלבחור

שלסגנונםועםהגלותעםהארץבניאצלזוהתהפסוקיםבשבריוהמשובצת

ללשוןדמתהאכןהילפריןמירישללשונההמדרש".ו"ביתייהעיירה"סופרי

:תזית,טוריםכבתוכים,שפורסמושירים(אותםאלתרמןשלהראשוניםשיריו

הילפרין,לביתהאחים,כמואלתרמןנתן;שכןהראשון)בספרוכונסוושלא

הראשונהשפתוהיתהשהעבריתחדש,לדורהשתייכוומירי,אוריאל

ספסליאתהואאףשחבששלךנסקי,עםלהסכיםנטוהללווהטבעית.

ובמקומותהמליצהבמאמרוושדיברלפניהם,כעשורהרצליההגימנסיה

זההיההעברית.בשירהקודמיושלוהמאובנתהמכובדתהלשוןנגדאחרים

יימחזיקינגדחדשה,במולדתהנאחזיםצעירים,מהפכניםשלמאבקם

לארץ-ישראל.הגלות"קלקלותאתה"גורריםנושנות",

מעובהוסיביתאלמלשוןהמודרנהמשוררישלהמכוונתהתנזרותםעל

המיוחדותהדרכיםועלרחל,שללהתנזרותהכללדומהשאינהומרובדת,

הלשוןשלאפשרויותיהבקשתלהשתמשזאתבכלבחרו,כאשרנקטושאותן

בהרחבהכתבתיהעבר,אוצרותבכובדההטעווהרב-רובדית,העשירה

השאר,בין .) 1989 (המודרגיזםכראיאלתרמן:שירתהגיגוןחוזרעודבספרי

בסיוןכ"גנקפא],לא(כתוכים,מהןאחתועלביקורת,רשימותגםכתבההילפריןמירי 11
ייקרבןהמוקדםבשירופאראפרזהכעיןהילפריןאוריאלערן ,) 1930ביוני 19 ;תר"ץ

 .) 1934 (מנחה"
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 :הבאההטענהבוהועלתה

ואוצרותהמקורותלשוןמניצוליחסיתהתנזרותשלזותופעהגם

האופייניליירזון"דומהאינההיאעיון.הצריכהתופעההיאהעבר

לאידיאולוגיהמאונסההתנזרותאתשעשתהלמשל.רחל.לשירת

אלתרמןשלהתנזרותווהישירות.הפשטותבזכותהמדברתפואטית.

חוסרמתוךאוהמקורות.לשוןשלבידיעתהחסךמתוךלאנובעת

אלנקשרתאלאהבין-טקסטואלית.הלשוןשלביתרונותיההתמצאות

שלגילויכלנגדחוצץלצאתהמודרנהסופרישלהמוצהרתמגמתם

כיעוד.יצויין ] ... [בלשוןאםובמוטיביקה.בתימאטיקהאםכבילות.

מעקרונותשכמהוביאליק.ילייגנוסחהלאומית.העבריתהשירהאת

שכה(זורמהבידהשלושיםבשנותשלטועדייןשלההפואטיקה

הציבהלפעמיםכיעדהקדומים.העברייםלטקסטיםברמיזותהרבתה

מכולהמודרנהמשורריפסלופסוקים).שברישלפסיפסקוראיהלפני

ייילייגיזם".המזלזלבכינויחסידיה.ואתאותהלכנותה.ונהגווכול.
 12כלח.עליואבדשכברותפל.עבשלקלאסיציזםאות

סתירותרבתנפתלת.בארגומנטאציהכיאףדומים.ובניסוחיםדומהבנימוק

אתלתרץבבואו .) 1991(מירון.הנ"לבמסתוהמבקרנאחזומעקשים.
לדבריו.נכתבה.רחלשירתהעברית.הנשיםשירתשלהמאוחרתהופעתה

אלוסיבי-טקסטואלי"רובדלחלוטיןכמעטחסרהדלה.כמעטייפשוטה.בלשון
ולאייבין-טקסטואלי".לומרכמדומההתכוון[הכותב ) 16עמ'(שם.

בעודוהיגיון].משמעותכלדבריוחסריםכןלאשאםייטקסטואלי".

 •רב-רובדי'מעובה'מבעלהציגהשירש"עלקבעההביאליקאיתשהפואטיקה
בקיפוחהנשיםבמעמדייחסך"כללתלותאיןלדבריו. .) 88עמ'(שם.עשיר"

בתופעהלהתהדרדווקאששוהעורכיםשכן ,) 55עמ'(שם,מכווןכוחני

אתאמנםשפרסםהשמרן,קלוזנרזאת,(ועםנשים"יישירתששמהזו.נדירה

כעורךהארוכיםעבודתוימיבכלפרסםלא ,-1920ברחלשלהראשוןשירה

וסגנונופוגלדודזההיהמשוררת).של,פרי-עטהאחדשירלאאףהשילוח

לשוןשכןהעברית,הנשיםלשירתהדרךאתהמבקרלדעתשסללוה"רזה",

ואולם .) 91עמ'(שם,ל~סיבי" I5ההעיבוימןמרביתבמידהייהתנזרהשירתו

 ,) 100עמ'(שם,פוגל"שלכזהועקרונימכווןהיהלארחלשירישלייהרזון
עמ'(שם,נורמה"למדרגתה'פשטות'ייבהעלאתצורךלהשהיהלמרותוזאת

100-99 (. 

 • 183-156עמ' .) 1989 (שמיד 12
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סילוגיזםאלאשאינהוהנחרצת.החד-משמעיתלמסקנהמירוןהגיעמכאן

הרימהלאבשירה.ביאליק.''נוסחשלוההשפעההכוחייבמרכזכימוטעה.

המנוטרלטקסטכתבהאילווכי .) 48עמ'(שם.ראשה"אתמשוררתאשהאף

בכתב-עתכזהטקסטלפרסםאופןבשוםיכולההיתה"לאהעברמאוצרות

במשךאשהבידיכתובאחדעברישיראףפורסםלאכךמשום ] ...נעברי

שלהגדולהשמשובזרוחהעברית.הספרות'תחית'שלשנותיהכשלושים
יסודותעל-ועובדתיתלוגית-בנויזהטיעון .) 85עמ'(שם.ביאליק"ח"נ

אף •בעיקרןשגויותאינןהטיעוןשבבסיסההנחות:אמנם.ומסופקיםרעועים

ללשוןרחלשללגישתהביאליקשלגישתושבין(ההבדליםמכברזהידועות

אשמורות).שלוששבידאלישלבספרומפורטלתיאורמכברזהזכוהתנ"ך
להערכתישגויותהללוההנחותגביעלשנבנוהספקולאטיביותהמסקנותאך

לאשנתייםבן.שתינוקמשלדרךלהסיק.ניתןהןייהיגיון"אותו.לפימיסודן
(והריהטריגונומטריהבכלליבקישאינומשוםהבגרות.לבחינותלגשתיוכל
גםהואו"תקף"יינכון"נתוןכלשלאיודע.הלוגיקהתורתאתלמדשלאמיגם

היפותזה).העלאתבעתרלוואנטי

שהתקשומשוםלאאךביאליק.בדורמשוררותנשיםהיולאאכן.
משוםלאאףביאליק.ח"נשלוהאלוסיביהמעובהנוסחועםלהתמודד
בסימןלכאורהשעמדוהעבריים.בכתבי-העתיירזה"שירלפרסםשהתקשו

הסיבהוהמרובדת.הדשנההביאליקאית.הפואטיקהשלהמוחלטתההגמוניה

לאביאליק"יידורבנותשלחינוכןיותר:הרבהובסיסיתפשוטההיתה

פנולאהןוממילאהעברית.בשפהאלמנטאריתלשליטהכללהכשירן

 •ובפיסולבציורהיצירתילכשרונןפורקןמצאו(הללובעבריתיוצרתלכתיבה
אתרכשוהדורבנותוברוסית).ביידישבכתיבהוכןובמשחק.במחולבנגינה,

הבודדתוהדוגמהחייהן.שליותרמאוחרבשלבהעבריתבשפהידיעותיהן

משחרתורניחינוךשקיבלהמליטא,הרבבתבארון,דבורההסופרתשל

ו 3הכלל.עלהמלמדהכללמןיוצאבבחינתהיאילדותה.

אויידישלמדוהןאבאשבביתמשוםעברית,ידעולאביאליק"יידורנשות

מכתביםביאליקכתבלסבויחד).גםהשפותשתיאת(ותכופותרוסית

שאלההיא ) 54צמ' ,] 1991 [(מירוןהשירה"אלשפנתהרבבתנמצאה"לאמדוצ 13
בונים(מאימתיוההסתברותההיגיוןבכלליבהתחשבלהישאל.כללראויהשאינה

הצשוריםשניייבמשןשם,מירון.כדבריאכן .ומיוחד)יחידמקרהצל-סמןתיאוריה
כישידגיש.גםהיהראויאןייצבריות".משכילותנצרותנמצאוהמאה"שלהראשונים
ורקהמתוקן".ייהחדרספסליאתלפקודהחלואןשזהילדות.אלההיוהמאהבתחילת
ממש.שלידיצהכדיבצבריתידיצתןהבשילהוהמהפכההמלחמהבשנות
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אירה(ולאהובתוביידישכתבאחותווליהודיתאשתולמאניהאךבעברית,

שיטותעל 14ברוסית).כתבהישן,הנוסחמןישראל"ייבתהיתהשלאיאן,

בינןהמשוועהשוויוןאי,ועלבנות-דורובקרבגםשרווחוהלקויותהחינוך

בשנתשנשאבדבריםמפורשותביאליק,קבלהגבריהמין,בניאחיהןלבין

 :חדשותחינוךשיטותנתבססושכברלאחר , 1917

מחוץנשארהעםחציהזכרים.אתרקמחנכיםשהיוהיא, ] ... [הקלקלה

היוהנכריותיםהנאםמסוכן.ואסוןפליליעווןהיהזהחינוך.לכל

והיונכריותלנשיםלנוהיואנונשינוהנהונחמיה,עזראבימילמכשול

 15 •בנינובחינוךלמכשוללנו

לעיוותתקנהבאההמתוקן"ייהחדרשלייסודועםהעשרים,המאהסףעלרק
היוההשכלהתקופתבראשיתגםישראל".ייבנותשלבחינוכןזהמתמשך

יוצא-דופן,לחינוךשזכוומיוחסות,עשירותלמשפחותבנותושםפהאמנם

שד"ל,שלותלמידתואחייניתו ,) 187 1-1 790 (מורפורגורחלכדוגמת

בת ,) 1848-1803 (לינדואביגילאוהזמן,ברוחשירי-הזדמנותשחיברה

עברי-אנגלימילוןשחיברהד'יזרעאלי,ובנימיןמונטיפיורימשהשלמשפחתם

ושםפההתבלטההתשע-עשרההמאהשלהשניהבמחציתואנגלי-עברי.

,כגוןנערשלהשכלהוב"חדר"בבית-אביה,שקיבלהיוצאת-דופןנערהאיזו

רומניםסמולנסקיןבהשפעתשחיברה ,) 1937-1855 (פונר-מיינקיןמלכה

משפטועקבטריוויאלית,כסיפורתנתפסוהםאךדראמאטיים,רבי-מפנים

אף(היאקלוקלתבלשוןשהאשימםהדור,מבקרפרישמן,דודשלהשולל

באמריקהשנשתקעהעדבעברית,הראשונההילדיםסופרתכמדומה,היתה,

 16הלב).מןונשתכחה

-ובעיירהבכפרושתייםבעיראחת-הללוהבודדותהנשיםואולם,
אוכלוסיתכללעללהעידיכול,שאינובלתי-אופייניחינוךמסלולכאמורעברו

בתהאתהטיפוסיתהאםלימדהכללבדרךהשלילה.דרךעלאלאהנשים,

שלימדהבכךבתוכלפיחובתוידייצאוהאבותפירה,רקמהואפייה,בישול

לידיהגיעהלאמאלףאחתייואףביידיש,מכתבוכתיבתב"סידור"קריאה

נרריתכתבהכןעלאןהעברית,בעיתונותאמנםהתפרסמויאזאירהשלסיפוריה 14
שסיפוריהלשערישעברית,היטבידעהשלאיימכיווז : 359עמי ,) 1989 (גובריז
עלייתהי.'עםנסתפחהשאליהבחבורהחבריהעל-ידילעבריתמרוסיתתורגמו

כו.עמיא,פה,שכעלדכריס 15
(גיליוזכטגילי , 26,שנההדוארבאמריקה",עבריותייסופרותבז-עזרא,עיראה 16

 . 848-846עמיתש"ז,בסיוזדיהיובל),
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משנתגלתהנשמתם.עמקיעדוליליינבלוםילייגנפעמולכך.אי 17חומש".

מסוגלתשהיתהמארקל-מוזסזון).(מריםיהודייהצעירהלהפתעתם.להם.

יצירהולאאיגרת.;ודוק.כהלכתהאיגרתלנסחאףלעברית.מגרמניתלתרגם

שלידיהאתלחזקהזדרזילייג !משמעויותמרובדתעשירהבלטריסטית

אלאלאשהחכמהש"איןהאומרים.מדבריתיוואשלבלהצעירההמשכילה
ועלבספרו.המשובציםניבולי-הפהעללפניההתנצלוליליינבלום 18 ;בפלך"

 19אשה.גםקוראיוביןשישלגמרי.ממנונשכחכי

בעריםושם.פהאמנם.צצובארץהעבריהיישובשלהתחדשותועם

ז'ורנאליסטיתכתיבהכדיהעבריתבשפהששלטונשיםובמושבות.

בלימודיבאירופה.האמידיםבנותכמנהגהסתפקו.הנשים(רובוממואריסטית

-הללויוצאות-הדופןהנשיםגםאךבפסנתר).ונגינהמלאכת-ידצרפתית.
.והגיעועבריחינוךבילדותןקיבלולא-יליןאיטהאובן-יהודהחמדהכגון

כדיבעיקרזאת(ואףאוטודידאקטיובאופןבמאוחרהעבריתבשפהלשליטתן

כדיהיהלאאלהשלבהופעתןגםהתרבותית).בעבודתםלבעליהןלסייע

לשאוףצריכה.אינהאףיכולה.אינה:אשההבלתי-כתובהכללאתלהפר
בתכבודהייכלבחינתוילדיה.בעלהעםבבית;מקומהיישליח-ציבור"להיות

משכילהאשה.שאיזוכמובןהיה.אפשרכזואווירהבתוךפנימה".מלך
.אולם.יומןב"אריגת"אורומאןב"טוויית"במסתריםידהתשלחויצירתית

שנחשבווהאינטרוורטיים.המצטנעיםהעיסוקיםבמנייןנכללהלאשירה

עתבאותההיהלשכוח.איןעברי.משוררמהוגנת.אשהההולמתמלאכה

שהיו.ככלומלומדותמוכשרותה"יישוב".;ונשותציבור"יישליחבבחינת

שלאכשםהזיקה.בחזיתואסרטיבי.אקסטרוורטילמעמדלהגיעשאפולא
 2הראשונים.סהציונייםהקונגרסיםאלנציגותלשלוחכללחלמו

 . 396-390עמי ,)ן"שת(שרפשטייןראה 17
עמיתרצ"ז,ירושליםיערי,איבעריכתמארקל-מוזטזון),מרים(אל,לייגאיגרותצרור 18

12 • 
 • 178העי , 223עמיתשי"ד,ירושלים,דהחדשה,העבריתהספרותשלהיסטוריה 19
 1906שנתביןחלבחינוןוהמהפןצרפתית,ולמרהיידישדיברההראשונההעלייה 20

האשהמעמדעלראשוןממקורעדויות .) 22-14עמי ,]ן"שת[(הרשב 1913לשנת
אמרירחלוהשלישית:השנייההעלייהבנותשלבטפריהןראההמאה,בראשיתבא"י

הבחורהלשאלתבת-דורי,;שולמית(תרצ"ט)הישןהדורשלהחילנשיפיגנברג,
אחתחבט,;ברכה(תשי"ט)בישראלואםאשההררי,יהודית ;) 1926 (בארז-ישראל

חוקרותבקרבהפמיניטטיתהביקורתפורחתהאחרוןבעשור(תשי"ד).הראשונות

בעליטפרותמחקרישלרחבהביבליוגראפיהשבארצות-הברית.העבריתהטפרות

בטיפורתהנשיםעל ) Fuchs (פוקטאטתרשלבטפרהכלולהפמיניטטיתאוריינטאציה
 .בת-זמננוהעברית
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העשריםהמאהלתחילתעדהבנותבדרר-כללחונכוישראלבתפוצות

משנותוה"קורסיסטיות"ה"גימנאזיסטיות"אפילו;ארהישנההחינורבשיטת

פסחהלאהמהפכניתשהתסיסהמשכילות.נערותאותן-המאה"יימפנה

ידעו-בני-כיתתןהנעריםמןובכשרונןבידיעותיהןנפלוושלאעליהן.

(בשנותבעבריתשירהלכתוביכלולאוממילאעברית.ולארוסית.ברובן

לאאךוברוסית.ביידיששיריםאחדותיהודיותצעירותכתבוהמאה"יימפנה

העבריתקוראיבקהלשנודעהשפירא.שרההצעירה.ה"ציוניסטית" ;בעברית

שלאטראקציהשהיווה-מטר"ואלטלייאל-ויחידאחדשירבזכות

ברבים.נתפרסמושלאאחדים.שיריםשכתבההגםציון".ייחיבתבדורממש

ייהחדרייסודעםרקבמקרה).ולאצנום.שיריםקובץלכדיאפילוהגיעהלא

שיצאהיוזמה(בעקבותעבר"שפתו"חובביברורה"יישפהואגודותהמתוקן"

שגדלורבות.נערותגם.כאמור.החלוהראשונים).הציונייםהקונגרסיםמן

סופרותגםלימיםמתוכןשהוציאוהעברית.הלשוןאתללמודציוני.בבית
העשורבמרוצתוהתעשרוהבשילואלהנערותשלידיעותיהןאחדות.

בשנותרקגלויולביטוילמימושוהגיעוהעשרים.המאהשלוהשניהראשון

מתוךבכללה.העבריתוהפריודיקההעברית.הספרותשלצאתהעםהעשרים.

והמהפכה.המלחמהשלוהעשןהאשתמרות
בדפוסדברפרסמולאכצנלסון-שז"רורחלבלובשטייןשרחלכךמתור

למסקנה ) 16-15עמ'(שם.מירוןד'הגיעשנה.שלושיםלהןמלאובטרם

הפועליםתנועתשלזהוביחודהשניה.העלייהשלייעולמהכיהלכתמרחיקת

נשיםספרותהיתהשאילודומה.סופרות".נשיםבפניפתוחהיהלאשלה.

הקוריוזבשלול~כבוד.שלמקוםלהמקניםהעורכיםהיובנמצא.

תופעהכאמור.שנחשבהבארוןדבורההמספרת(לפנישבדברוהאטראקציה

לרווחה).פתוחותהאכסניותכלהיובדורה.ויחידהמיוחדת

ידיעותיהןאתשקנואחדות.יהודיותצעירותאמנםהחלוהמהפכהבשנות

והרפורטאז'ההיומןבדרךחוויותיהןאת.להעלותהנ"להציוניותבאגודות

.רבקהמנש.יהודיתגלוזמן.שרהברנשטיין-כהןמריםאמרי-פיגנברג.(רחל

שלהתבססותהעם-השניםברבותכתיבתןעלתהלעתים.ועוד).אלפר

עם 21בלטריסטיקה.לדרגת-בעבריתידיעותיהושכלולבארץהכותבת

בכתיבהדרכןאתלגששהחלואלויהודיותצעירותכילשכוח.איןזאת.

עת.באותההאמינולאוכללספרותיות.יומרותחסרתדוקומנטארית.עברית

ב"קרייתכלשהומעמדלהןלהקנותתוכלבשפהלמדיהדלהששליטתן

 • 118-78עמ'(תשלייח),גובריןנוריתראה 21
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החלו,והשלישיתהשנייההעלייהנשותשביווהמוכשרותהיצירתיותספר".

מניחהשליטהרכשושבוהרגעאותולמובעבריתפרי-עטואתלפרסםאפוא,

ייתור.בבחינתהואאחרהסברכלכו.לפניולאבשפה,הדעתאת

להתחילכדיפוגלדודשללמודלנזקקוואלישבעשרחללהניחגםקשה

,כהנחתעורכיהואצלייהתקבלותו"נתיבאתלסלוללהתחילכדיאולכתוב

כמיהסופריםבחוגיאזמקובלהיהלאפוגל .) 96-90עמ'(שם,המבקר

דחשהאווירהשלכיוצרהלאאףומודל-חיקוי,השראהמקורלשמששיכול

שנה,כשלושיםהסבלוידועהדחויהמשוררשלכזה(דימויהעבריתבשירה
למספרהפיכתולאחרוכעשורזך,נתועל-ידיהזירהבמרכזהעמדתולאחר

ה"ענייה"השירהאתשבדיעבד).חכמההינופרי,מנחםעל-ידיפופולארי

:לאותםפוגללפניגםלהוותם,הארצישראליים,המשורריםידעווה"רזה"
בהברההמוטעמתבעבריתהחדשה,בארץדרכםאתאזשגיששומשוררים,

היהיכוללא;לגבי-דידם,המוכומופיוטייםמודליםהיולאה"ספרדית",

המשוררותשתיכילהניח,סבירומופת.דוגמהלשמשביאליקאפילו
שירתוניצניאתבראווהראשונה,הטבעיתשפתוהיתהשהרוסיתהחלוצות,

הרקעאתיכשירשמישהוובלאעבריים,השראהמקורותבלאכמעטהעברית

להופעתו·
אחמאטובה,אנהשלהמודלעםהשתייםהזדהושלהו,המקורבתרבות

מאודפופולאריתהיתה,ששירתהבת-גילוהרוסיתהאקמאיסטיתהמשוררת

פוזיטיביזםמתוךבארץ-ישראל.החלוציםשללטעמםוקלעהברוסיה,

בסימבוליזםנפשםוקצההניהיליזם,ואתה"דקאדנס"אתהללותיעבועמלני,

הרוסיתהשירהשלנרחבותחטיבותעלשהשתלטוה"חולני",העמום

זדובסקה,יוליה-הרוסיתבשירהאחמאטובהשלקודמותיה 22 •בת-הזמו

המשוררותשלללבוכללדיברולא-גיפיוסזינאידהלוכויצקה,מירה

ארוךמאמרפרסמהאלישבע .-1890ב,רחל-1888בנולדואחמאטובהואנהאלישבע 22
 ; 1927בינואר 14תרפ"ז,בשבטי"אכא,(כתוכיס,אחמאטובהאנהשירתעלומפורט

לאקמאיזסואלישבערחלשלזיקתזאת .) 1927בינואר 21תרפ"ז,בשבטח"י ,כבשס,

בקרבאוהדיסשלרחביסחוגיסלעצמסקנוהאקמאיסטיסכיווניס.מכמהלבחוזניתז
אישיאחר,מצדניהיליסטייס.להלכי-רוחשהתנגדוהפוזיטיביסטייס,החלוציס

דלה,הוויהלתוךשהגיעוולאלישבע,לרחלהאקמאיסטיותהתביעותהתאימוופואטי,
יייומז"בכעיזהצנועות,חוויותיהזאתבחשאילרשוס""והחלוונדוניה",מוהרייבלא

הגיעוכצנלסוז-שז"ר,לרחלבניגוד .חטוףסטנוגראפיבסגנוזכתובאישי,פיוטי

הותירואףותנאי-חייהזהעברית,ובתרבותביהדותלמדנירקעבלאארצההשתייס
התביעהיריעה.ורחבתתובעניתליצירההדרושיסהנפשיתוהאנרגיההפנאיבלאאותז

 .להפליאלהזהתאימהולישירותלפשטות
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בזינאידהלראותיכלולאהן .שלהןעדותןעל-פיוזאתהראשונות,העבריות

אשתזו,מיסטיקנית:משוררתלחיקויומודלהשראה,מקורלמשלגיפיוס,

מעורפלתסימבוליסטיתשירהכתבהמרז'קובקי,דימיטריהידועהסופר

הדגישהייובכךבשיריה,נקבהבלשוןלהשתמשלעצמההרשתהלאוסבוכה,

יירוחניסההאחמאטובה 23לאמנות".חבריההגבריס,כאחדמשוררהיאכי

אךלכאורה,פשוטהכזוששירהחשוורחל:אלישבעהרוסיתלשירהחדשה"

וב"שתיקות",ב"פעריס"עושהשהיאוהמחוכסהרגישבשימושוירטואוזית

העברית.בשפההמוגבלותידיעותיהןחרףלכתוב,הןאףתוכלנה

ויוצאת-דופן,מסקרנתתופעהאפואהיתהבראשיתההעבריתהנשיסשירת

אךיימבחוץ",העבריתהתרבותאלשנסתפחומהפכניותצעירותשחוללוה

הספרותיב"ממסד"עוררההיאהאקסצנטריות,היווצרותהנסיבותחרף

(ייהמקהלההראשונותהמשוררותעלביאליקבדבריזלזול.ולאהשתאות

שלוהבלימההפריצהאתמירוןד'כביכולאיתרמריס")בנותשלהקטנה

המשוררותאת'קיבל'והסמכותיהוותיקייהמשורר :העבריתהנשיסשירת

(מירוןמריס')"('מקהלתמזמרתללהקה,הפכןכנפיהןאתקיצץכךותוך

 .) 150עמ' ,] 1991 [
ראשית, :כרוחושלאהביאליקאיהטקסטאתפירששהמבקרדומני

העבריות,המשוררותמריס,בנותשלהקטנהייהמקהלהעלדיברביאליק

להוהוסיפוהעברייסהמשורריסמקהלתבתוךנעימתןאתהכניסושנתנו,
דווקא,נשיסלשירתנתייחדהלאיימקהלה"המלה(כלומר,חדשות"נעימות

שבארץ-העבריתבספרותאזשנסתמנואחדיס,ולתהליכיסלתופעותאסכי

ולאייתזמורת",היאביאליקשלבלשונויימקהלה"המלהשנית,ישראל).

ביאליקשלשירו(וראהבטעותהמבקרשפירשהכפימזמרת","להקה

אתהחליפוו"תזמורת"יימקהלה"המליסמקומות).ובעודנוגניס''מקהלת

השתמשלאוביאליק 24העברית,השפהשלתחייתהבשנותהוראתן

בעקביותאז,נתגבשהטרסשהוראתןהאלה,ה"בעייתיות"בדנוטאציות

שוניס,נגינהכלישלהרמוניהעלכמדומהכאןדיברביאליקשלישית,גמורה.

שניס:באותןראיהוהאוהממעיט.האירוניבמובןולאוהחיובי,הכןבמובן

ההתחלותאתכנהבהתרגשותפעמיסוכמהכמההמשוררתיארעצמן,

ההרמוניהמתחוסהלקוחיסבמונחיסהארץ,בחיישנסתמנוהחדשות,

לעיל. 22הערהראהאחמאטובה.אנהעלאלישבעשלדבריהמתוך 23

הלשוןתחייתבשנותהיראתןאתשהחליפוו"קישוא".יימלפפין"למליםבדומה 24
 .) 2עמי .] 1976 [אבן-זהר(ראההעברית
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צריךזהכלאבל ] ...נשלובכל,-זמראחדכללנגןלזמר.(ייעלינוהתזמורתית

לסימפוניההזמרהפרקיוכלאחת.למסכת ] ...נדברשלבסופולהצטרף

 26 ;אחת"להרמוניהדומההתפוצותכלשלהגולהיהודייישירת 25 ;אחת"

עלביאליקשלהאחרותהתבטאויותיואתלכךנצרףאםמקומות).ובעוד

לגלוגמתוךשלאובוודאינכמרת.הערכהמתוךכולןשנאמרורחל.שירת

הביאליקאיתהאמירהאתפירששהמבקרנראהכנפיים.לקצץרצוןאוזדוני

הטקסטואלית.(ברמהמוטעהפירושעל-גביההיסטוריים.ממשמעיהבמנותק

אךרחבה.תיזההמבקרבנהכאחת)והקונטקסטואליתהסובטקסטואלית

העברית.הנשיםשירתשלראשיתהעליסוד.כלחסרת

ביאליק.ח"נולאשלונסקי".מ"אסכולתהמשורריםדווקאאלההיו
משוםוזאתשלה.בפופולאריותולפגוםלפגועוניסוברחל.זלזולשהביעו

שלהםלשירתםמתחרהאופציההיוותההאותנטיתהארצישראליתששירתה

שהביאשלונסקי.וחובביה).העבריתהספרותשוחריהחלוצים.(בקרב

מבחינהכידוע(שקדםהעמוםהסימבוליסטיהמודלאתהארצישראליתלשירה

אתןשהביאווה"פשטות".ה"ישירות"שלהאקאמאיסטילאידיאלהיסטורית
ואלישבערחלשלשירתןאתלקבוע-הצליחואף-ניסהואלישבע).רחל

קווי-מתארבעלתומינורית.דלהכשירהוהקוראיםהסופריםקהלשלבתודעתו

משיריהןפרסםעדייןכבתזבים ;טזריםבתקופת(במיוחדוחטופיםקלים

אמתשלגרעיןנטולותהיו.שלאשלונסקישלהנחותיוובהבלטה).בגאווה

הנשיםשירתעלהחלהת.וגורכוללתכ"אמת"בציבורנתקבלובשעתן.
ביקורתממאמראפילוובמובלע.בגלויעולות.אלההנחותכולה.העברית

לקבל(כדי 1963בינוארבת-מרים.יוכבדעלאלתרמןנתן.שכתבולבביאוהד

ניכריםשעקבותיומאמר 2משיריה).'רחבמבחרשכללהקובץשירים.פניאת

ועלהמשוררתעלזושנהבמרוצתשנכתבוהביקורתממאמריבאחדיםהיטב

ובת-חבורתו.ידידתועלאלתרמןשהעתירהרבים.השבחיםחרףשירתה.

 .) r (1938בחזכזכביםשלוהבכורהקובץ.בצאתפניואתבשעתהשקיבלה
שלושהלפחותהשבחיםמןובוקעיםעוליםת.ונלהחבריתבביקורת

קבז.עמ'א.שבעל-פה.דברים 25
 . 61עמ'תש"ה.ת"אגליקסברג.חייםמאתיוס.יוסכיאליק 26
תשב"גבטבתב"טולאמנות).לספרות(מוסףזכךבעיתוןנתפרסםאלתרמןשלמאמרו 27

שנירח'רראה . 83עמ'(תשלייא).מבעגלמאמריובקובץונבלל .) 1963בינואר 25 (
בת-מריםירבבדששירתעלקרטון-בלוםרותשלקביעתהגםוראה . 6עמ' .) 1987 (

(קרטון-בלוםהצרופה"הליריקהשלאמרתבד'בלעדיבאורחבמעטיימצטמצמת
 .) 8עמ' .] 1977 [
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עדאפילובציבורשרווחומאלההעברית.הנשיםשירתעלמשפטים-קדומים

 :השישיםשנות
ריטוטי-רגש.חטופים.שרטוטיםשלשירהבעיקרההיאנשיםשירתא,

אינוהאשה"ידייחותםכיאלתרמןטעןבת-מרים.אתלשבח:כדיהלוך-רוח

אלאהאדווה.רטטלאהסער.ניגוןאלאהלוך-רוח.המיית("לאבספרהניכר

הנחשול"),מסע

:בדבריווהרמוניתנעימהטבעית.-צרופהליריקההיאנשיםשירתב,

והיהודיהרוסיאתמושלמתהטמעההטמיעהבת-מריםכי •אלתרמןהטעים

בשירהנשזרותנכר.וארץנכרעםסופותשלוהנהיהמעוףצליפתייאת

כמאליהן",משים.כבליאםכיהמכוונת.ההבלטהדרךעללאהיהודי.

י'בשירתלפתענשמעהיהודיהשופרצלילכיצדהראהדבריו.להדגמת

עם-זרזמירותעםיחדנכריות.שלגערבותפניעלדהרהכמובת-מרים

מודרניסטייםיסודותאותםודיסונאנס",ייצרימהללאאךזוגים.וצלצלי
מאסכולתהמודרניסטיתבשירהלשבחכטעםשנדרשודיסונאנטיים.

אשה.שללשירתהבהתגנבםלגנאיכטעם"לפתע"נראושלונסקי-אלתרמן.
ליסודותלהתכחשצורךמצאאלתרמןכי(עדהחבורהבתהיאאפילו

קיומם),אתכביכולולבטלשבשירתה.הדיסונאנטיים

אתסייםאלתרמןומצטנעת:צנועהוענווה.ענייההיאנשיםשירתג,

הרוחחייכילדעתצריךבישראלש"העםבקביעה.שלוהשבחדברי

שלהעניותמידיהאלהבימיםקיבלוהעברית.ספרותנוחייהיהודיים.

הזה",הזמןבאוצרותממנורבשאיןנכסעברייהמשוררת

* 
לאותהבדוחקשהתאימוהנשים.שירתעלהללוהקדומיםהמשפטיםכל

מירישלשירתהלתיאורכללמתאימיםאינםמרים".ייבנותשליימקהלה"

בארץשהופיעומשוררות.שירימאותםשינויתכליתהשונההילפרין-דור.

ניכריםלרעותה.אחתמשוררתשביןהבידול(חרףהעשריםשנותבראשית

לנגדהציבההילפרין-דורמיריאחדים),משותפיםקווי-היכרגםבשיריהן

האמביציוזיהמודלאתנוקבת.נונקונפורמיסטיתהתרסהכמתוךעיניה.

הנשיםשירתשלוהמצטנעהצנועהמודלאתולאשלונסקי.שלה"גברי"

כמדומהחיפשהלאאףהיאבפרט,ואלישבערחלשירת.ושלבכללהעברית

יכולתהככלשעשתהלהניחיסודאפילווישכלשהו.יינשי"מודללעצמה

ייאנטי-ז/אנר"בכתיבתהוליצורהנשים.שירתשלממוסכמותיהלהינתק

מותרשירה.לכתובוהמשיכהימים.האריכהאילוושובר-מוסכמות,מפתיע

השירהשלהמזרח"ב"כותלמקוםלעצמהקונהשהיתהלהניחכמדומה
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באנתולוגיהייכללוששיריהמוכנה,היתהאם;מסופקניהמודרניסטיתהעברית

נשים".יישירתשל

שהוא,בסגנוןואגוצנטרימהפכנימריעלמעידיםדורמירישלדבריהכל

הנוסחשלו"חצוף"נועזגילוי,ספקהסעורהביירוניהנוסחשלהקצנהספק

אנוכי / !המלכה:ייאנוכיוממשיכיומיאקובסקישלדקלמטוריהפוטוריסטי

 /עלימו,התייצבהלהרים,ואעל /וזרה,פרועה /וגאה,זקופהכהאנשא
שלהנועזיםומעשיהןדבריהןלפנישניםכיובל(יידהרה"). "!במריואשקיף

ישראל,בכנסתמשלהןלמעמדשחתרוהראשונות,המוצהרותהפמיניסטיות

 " 1האוהבלביעלשריונותכפה:יימיסרקאסטיתבהתרסההילפריןמיריכתבה

ייהיהירה"ולרוחהייהממרה"לדמהומרפאמנוחהוביקשה(יינפתולים"),

 :אשהלאהבתהמתגעגעעלוב,חפץלמדרגתהגבראתבהנמיכה(ייסוררה"),
גלמודהשאכרעואין /ודמי.בלביורנן /נשמתילשעבדשיוכלאיןייאך

(יישיר ."-פראיתנקםאלתמדם,בוגדהאני /אהבה.נדבתוויחל /ודלה

לעצמי").גבורות

דורמירישלשירתהמאפייניג,

עלונעמודהילפרין-דור,מירישלשירתהממאפייניאחדיםנמנהלהלן,

שלונסקי,שלמדרשומביתהמודרניסטיתלפואטיקהאלהמאפייניםשלזיקתם

המאפייניםבתיאורלראותאיןושיח,שיגהצעירהלמשוררתהיהשאתה

מוטיבייםתימאטיים-אידאיים,דפוסיםשלרחבהקשתמתוךשנבחרוהללו,

סכימאטיתהצעהאםכיומחייבים,מובחניםגבולותבעלתיאורוסגנוניים,

ולתוספות,להשלמותהפתוחהבלבד,

ומוזריסזריסנופיס . 1

ייבנותשלשירתן,לעומתהילפרין-דורמירישירתשלביותרהבולטהמאפיין

שירתשלהכפריהנוףלעומתומולדת.טבעשירישלהעדרםהואמרים",

כרךנופיהילפריןמירישלשיריהמתוךעוליםראב,ואסתר,אלישבערחל

וקופאים,נחנקיםרחובותשוממות,בעליות(גגותואבסטראקטייםמנוכרים

בצפירהענקירכבותקטראולמים,קדרותאטומות,חומותרחוקות,סמטאות

סעוריםנפשלנופיבבואהאלאשאינםופראיים,נשגביםנופיםאואיומה)

האורבאניזםוכדומה).הצפוןערבותהנהרים,,אשדותשקפאופלאות(סלעי

 :דרשניאומריםבשירתה,השולטיםהפנטסמגוריים,הקדומיםונופיהנכרי
עצמו,מטבעאותושלצדיושניהנראה,ככלהינם,אלהנופיםלמעשה,
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קודמותיה,שלהמולדת"מ"שירישלא-במודע,אובמודענרתעה,המשוררת

עלשירי-תהילהבמקוםמובהק.איסקאפיסטיביטויזולרתיעתהונתנה

מנוכר,עולםאלנמלטההיאיזרעאל,עמקבשדותועובדי-האדמההחלוצים

מרדההילפריןמיריהמודרנית.הדיפמליאריזאציה,על-דרךומסוגנןמופשט

צריכה-בפרטנשיםושירת-בכללהדורששירתהנורמאטיבית,בתביעה

לקחתזוובדרךהארץ,יישובשלההרואייםלמעשיםאפותיאוזהלהעמיד

החלוצי.במפעלפעילחלק

בשירתהוהטביעהממנה,גדוליםלדעתהמתחילההמשוררתכיוונהבכך

במחנההטעםקובעשלונסקי,הביע-1933בכברמובהק.אסכולאיחותם

שיריישירשהמשוררלדרישההתנגדותואתהמודרניסטים,ה"צעירים"

 :החלוצילמעשהומודע-לעצמומגויסאקטבכעיןקולואתויצרףמולדת,
לאומית-הזמנהאחרילמלאנתבעהעברישהמשוררשניםעלשניםזהייהנה

רקהקטנה.בתךברחלאנורוצים ] ...נ !ציוןמשירילנו:שירהסוציאלית

והעוקצניתהדקההרמיזה 28והפשטות".הפירושבתכליתובמופשטבמפורש

כלשהם,לפירושיםכביכולזקוקהשאינהוהפשטנית,הפשוטהולשירתהלרחל

בתךייברחלהכבולבצירוףהמחוכםהשימושמןמעצמהועולהצפה

טמקין,רחל,שלרגיונאליתההשירהבגנות-הזוהנורמהאת 29הקטנה".

ביןשלונסקיהשליט-אחריםארץ-ישראלייםמינורייםומשורריםקמזון

אלתרמןובתלישות.בקוסמופוליטיותתכופות,שהואשמוובעיתוניובני-חוגו

הואאףהרבה-שלונסקישלחלקתואללהסתפחאזששאף-הצעיר

זה(רעיוןהלאומי-הציונילפאתוסבשיריולהיענותאי-יכולתועללכתוב

 30הכפולות").המרכאותייבסודובמאמרובפזמוניובשיריו,חוזר

מ"שירירתיעתםעלהמודרנהמשוררישלהצהרותיהםחרףואולם,

הארץ,נופיעלמעטיםלאשיריםהארצישראליבמודרניזםנתחברומולדת",

שלונסקימשלמעטיםלאשיריםובהםהנבנית,העירועלוהגלבועהעמקעל

 3יג,גיליוןא,שנהטוריס,לראשונה:פורסםומענות",ייטענותשלונסקי,א'ראה 28
,עמ' 1960,מרחביהאשל,ילקוטשלונסקישלמאמריובקובץכונס . 1933באוקטובר

שלשירתוובכללההעשרים,שנותשלהעבריתבשירהנוףלתיאוריהיחסעל . 38-32

 . 181-180עמ'(תשמ"ו),שביטע'ראההצעיר,שלונסקי
הצעיר,המודרניסטןמתמרמרכאשרכיוקבל,שלונסקיהמשייהנ"ל,מאמרובהמשי 29

פשטנית",דלותשלמלבושי[לשירה]להלתתכללהוגןולאיאה"לאכיוטוען

נגדעקיפיםרמזיםכלוליםאלהבדבריוגםהציבור".מן"תלושהואכיכנגדוטוענים
המשוררת.רחלשלוה"פשוטה"ה"דלה"שירתה

באסופהכונסהמאמר .) 19.10.1933 (תרצ"חבתשריכ"הטוריס,לראשונה:פורסם 30
 . 60-58עמ'תשלייא,,תל-אביבמבעגל
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שחיבבהקודמיהם,שלהרגיונאליתהפואטיקהאללסגתשלאכדיגופא.

שיריהםאתשלונסקי"ייאסכולתבני,גדשוהארץמנופיקונקרטייםאתרים

בנופיאוקסימורוניים,בצירופיםמדהימות,במטאפורותהלוקאליים

שנבעההזו,הפואטיתהסתירהמודרניסטיות.ייצרימות"ובשאראבסטראקט

עיקר.כלבהפגמהולאיצירתם,אתעיבתהדווקאוהמקום,הזמןמאילוצי

שנקבעהזו,מעמדתההנימהכמלואאףנסוגהלאהילפריןמיריואולם,

צפונייםנכרלנופיכאמורפונים:שיריההמודרניזםלתכתיביבהתאםכאמור

המשיכהעל-הפסיכולוגיברובד-מעידיםוהםה"הזרה",בדרךוקרים,

 3וחבוט.ושגורמוכר,שהואדברמכלהסלידהועלוהנכריהזראל

דבר")ערב(יימשתהותאוות-חייםפסימיות . 2

העצבלמרות-חדוריםשהיוקודמותיה,שלהמולדת"ליישיריבניגוד

ואמונהקונסטרוקטיביאופטימיזםבכעין-פניהםעלהנסוךהחרישי

המגליםומנוכרים,פסימייםשיריםהםהילפרין-דורמירישל,שיריהבעתיד

ומבוהלתבהולהושאיפהמסוערתתאוות-חייםאיזו-פאראדוקסכמתוך-

בעיניים /עומתךאלהטכאןאני(יירקבעתידולאבהווהמיידי,אושרלחוות

שושניקטוףבואתאבילאהאמנם /מלעיגה /אושריאלבהולהפרועות

מוטיבגםייסוררה").שבשיר-31 30";שורות ... ?החייםבערוגות /חמודות

להלוך-הרוחותהאופייני ,)" ...נמותמחרכיושתה(ייאכל carpe diemשלזה

הרוחמןנביעתומלחמות-העולם,שתיביןהמודרניסטייםהצעיריםשבקרב

השירהאלשלונסקישלחוגובניעמםשהביאוהזרה,ה"דקאדנטית"

הגרמנית.הפילוסופיהשלוהפסימיותהרוסיהניהיליזםבהשראתהעברית,

האופייניהפאראדוקסעלשלונסקיכתב ) 1933 (הלאה"ייהלאה,במאמרו

הטילבטרםייגםאחת:ובעונהבעתקצו,אלוהולךהחוגגהמודרני,לכרך

החמהליקויאתלשוואהמבכההאדם,בלבה'איכה'ניגוןאתהשפנגלריזם

הסברהרווחתהיתהבפעם,פעםספינותיובהיטרףגםשוקעהלאהמערבשל

שעהאותה ] ...נבאירופה.והתפארתהחכמהמטרופוליןעלהזאתהמוסכמת

טוריסטיםמצאןהומיםקונקורד'ו'פלאסו'קאזינו'ו'רוטונד''דום'היו
אלארואיםואינםבפאריסשניםעלשניםגםהיושביםמהםרוחניים,ומהגרים

שלניסוחויותר.מאוחרלהתפרסםהיועתידיםגולדברגלאהשלהאורבנייםשיריה 31
משלהשיריםלראותזכתהאכוגולדברג,לאהבת-החמש-עשרה.ייהנערההמבקר:

שכובלתי-מוצלח.ניסוחהוא .) 14-13עמ' .] 1991 [".(מירוו 1929בשנתכברבדפוס
שמונה-עשרה.כבתגולדברגלאההיתה 1929בשנת
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 32והליסטים".הנשיקותבקריתהשוקע''המערבשלהחיצוניתהמהומהאת

ונבנו,אזשהלכושבתיה,הראשונה,העבריתבעישצמחההילפרין,מירי

בנוסחשלונסקי,שלהמערביתה"דווי"מאווירתהושפעהבלובנם,בהקו

ולכרכיםהאפורותלערי-החרושתשהתאימוושפנגלר,בלוקשלהגותם

לאשלההנעוריםשיריאתמיריגדשהלכך,אישבאירופה.הדקאדנטיים

בבתיםאלאטרי,צבעושלסידשלריחהמדיפיםתל-אביביים,בנופים

רמותחומותבעלמנזרשלהאולמותבקרירותקודרים,ובשעריםמאפירים

אגדותספרישלדפיהםמביןהישרכאילוהלקוחיםומכושפים,קריםובנופים

ייטרובאדורהמפתהלייאמזונה"להפוךבמשאלתהגם(כמוזובנקודהנושנים.

המוקדמתשירתואלקרבתהושובשובמתגלהלעצמי")גבורותב"שירנודד"

של(ולחרדתההצעירהדורשללחרדתוביטוינתנהזואףאלתרמן.נתןשל

המודרניסטיתבאמנותעזביטוילידיבאה,אשרבת-הדורהאינטליגנציהכל

וקץהמערביתהתרבותשל,שקיעתההגדולהכרךשלשקיעתומפנילזרמיה)

נתנההשנייםשלשירתם 33בלוק.אלכסנדרשלהגותוברוחיזם,ההומא

בהימוטקלל,חצוצרותלקולהנערךדבר",ערביימשתהשללתחושהביטוי

 .עולסדרי

והאסורהזראלהמשיכה . 3

ייהאהבהשירתעלהידועיםמאמריואתשכתברטוש,יונתןלאחיהבדומה

מיריגםכךביאליק,ביצירתוה"גויי"הארציהצדאתהדגישובהם 34הזרה",

זאתולעומתמסורתית,אויהודיתלמוטיביקהזכראין:בשיריההילפריז-דור

מזה,הנצרות,:אלהגדר"ש"מאחוריהצדאלונועזהעזהמשיכהבהםניכרת

שלווהנזירהשלדמותהאלנמשכתשהדוברתביןמזה.הכובש,האויבואל

בקנהעולהמשיכתהומחושל,פראילגיבור-חילנמשכתשהיאוביןורוגעת,

לגבורהבמקביללהערכהכאןזוכה(גבורת-הנפשהגבורהאידיאלעםאחד

הפיזית).

צמ' •אשלב"ילקוט(כונסיזגיליוןא.שנהטורים. :לראשונהפורסםהמאמר 32
 .) 1938התאריךבשוליונרשם;בטצות 177-166

 .)אחוברתג.יימ/זים.עבריבתרגום • 1924בשנת(נתפרסםההומאניזם"ייקץבמאמרו 33

המערבית.התרבותשלסופהבדברהשקפתואתבלוקפיתח
(ראה 1951ספטמבראבלף.לראשונהנתפרסםביאליק".אצלהזרההאהבהיישירת 34

 :;וכן ) 143-111עמ'(שם.והנסתר":יימהנגלהגם;ראה ) 148-144עמ' .] 1982 [רטוש
במאמר .) 158-157עמ'(שם.רטוששלמעזבונומאמרהזרה'".·האהבהעלייועוד

הכרוכותביאליק.שלהשתייה"יימראותלושנתחוורולאחרכירטושהודההמאוחר.
וביצירתו.בואמתשלענייןמוצאהתחילהאסור.הצדאלבמשיכה
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שלהמוטיביקהכנגדוקנטרניתמתריסהיידווקא"עמדתמשוםבכךיש
חרמהעדנגדהנלחםכהשרטושזוהלימודים,מתכניתהעבריתהספרות
ורצוךמופגנת,ייאנטי-דתית"עמדהמשוםגםבכךיש .אנלףבמאמריו

ייסוררה",כמושירהיההשירים,היכתב(בעתהבורגנים"את"להדהים

לטעםסטירת-לחיבבחינתכנף",יישחורתנזירהשללדמותמשיכההמביע
את :כךעליתרהחילוני).ה"אזרחי"הציבורשללטעמואפילוהציבור,
שלאאולילפרש,היהניתךייארטילריה")(בשירהמלך"ייקלעאלהמשיכה

כזו),פרשניתאפשרותשללביטולהדברבשירשייעשהמבלי(אךכדיך

שלכגילויה"יישוב"בתקופתשנחשב,מעשהבריטיחיילאלאסורהכמשיכה
בת-ישראלשלשעברהבמאהמהליכתהפחותחמורשאינוובגידה,פריצות
אתלהדהיםהצעירההמשוררתשלרצונהניכר 35הערלים.אחדאחרכשרה

מרוב(כעולהוהנונקונפורמיהפרועאופיהואתשונותהאתלהבליטקוראיה,
בוגדה",ייחתולהיידהרה",הרוח",ייבצפורניהשיריםמךובמיוחדשיריה,

ו"ארטילריה").יינפתולים"ייסוררה",

האמאזונההאשהדמות . 4

מרים",ייבנותשלמשיריהךמרביםהעולהוהמצטנעת,הצנועהלאשהבניגוד

אכזריערפדגברים,!זוללת emme!ataleהיאהילפריךמיריבשירתהאשה

מופיעהקודמותיהבשיריגםאמנם,והלאה.ממנווהעדנהשהרחמיםופראי,

לדמותכללדומהזואיךאךוהבוגדנית,הזנותיתהאשהשלדמותהושםפה

רעמיםאפופתנחשים,צנופתהילפריך,מירימשירתהעולההיהירה,הנפילים

עומדת-דורמיריאצלמרכזיתתימהשהיא-המיניםמלחמתוברקים.

בחטףהאהבה,קשריאתהמנתקתהיאהאשההאשה.עליונותשלבסימנה

אלייתוההואומלל,פעור-פהאהובהאתומותירהייסורי-מצפוך,ובלא

ב"שירבכלוב.המתייסרהציפורוהואהבוגדנית,החתולההיאגורלו".
בהירתאנינצחית,דלילהייאני :עצמהעלהדוברת!יימעידהלעצמיגבורות

בוטחים".לגיבורים /חיוורותבאצבעותפחיםרשתותטווה /הדם

שלונסקי"מ"אסכולתהארצישראלילסימבוליזםהללוהדפוסיםשלזיקתם

מטאפוריספקשטיבובודלירי,חתולבדמותהאשהשלמעיצובהניכרת

בוגדה",ייחתולהבשיר,האשהמתוארתכך,דמוי-מציאות.ספקוסמלי,

נדהםאותוומותירהבו,בוגדתלפתעהגבר,שלבחיקוהמתרפקכחתול

המלך"ייקלעשלדמותוכאילועל-זמני,פירושגםזהלשירלהעניקכמובו,אפשר, 35
המלוכניתהתקופהעל-רקעבדרך-כללהמתרחשותהנושנות,הילדיםמאגדותלקוחה

הביניימית.
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מהלכים Iחתוליםיללתאללבךונהה-(ייובלילותגורלואלתוההועלוב,

מערכתבאפלה").נוצצותירוקותעינייםואל /שוממותבעליותגגותעל

אתגםאלאהרוע",שב"פרחיהחתוליםאתרקלאמזכירהזהבשירהדימויים

פרופרוק"),אלפרדשלהאהבהיישיר(בשירואליוטת"סשלדימוייו

 ,אלתרמןשלדימוייואתמזכירהאף.היאבודלירשלמדימוייוהמושפעים
כוכבים"ב"שירי(רכןו"מנגד"הנפש"יימותכגוןהמוקדמים,משיריובכמה

חתולרקאיננוהחתולשבהםשדות"),ו"תחנתקיץ""לילכגוןבחוץ,

סמל.למדרגתהמתעלהמיתית,ברייהאםכיפשוט,אשפתות

מודרניסטייסובצייני-סגנוןבאוקסימורוןהשימוש . 5

שירתאתשאפייןוהצרימות,המניירותחסרוההרמוני,הרךלטוןבניגוד

פיגורה-האוקסימורוןאלהילפרין-דורמיריפנתהבראשיתה,הנשים

היהשלונסקיהאורגאנית.השירהשלכלליהכלאתשוברתששנינותה

בנוסחהזו,שנונת-חודבפיגורהברוחב-ידשהשתמשהראשוןכמדומה

 ,.בעקבותיווהרוסיהצרפתיהמודרניזםמןשאל,שאותההבינאריהמודרניסטי
הטיפוסמןאוקסימורוניים,בצירופיםלהשתמשבמיוחדאלתרמןהרבה

יימחשכיךקץ",לאיןייפגישהשורקת",יידומייה(כגוןחד-המתאריםהבינארי,

החותכת,החדותמןאמנםבהםשאיןאוקסימורוניים,צירופיםועוד).הלבנים"

מיריבשירתגם,מצוייםאלתרמןושלשלונסקישללאוקסימורוןהאופיינית
הצירוףאוייסוררה")(שבשירארורה"ייקדושההצירוףכגוןדור,הילפרין

אתוהערטילאי,הקונקרטיאתבתוכוהמאחדצירוף(שם,הרוח"ייבצפרני

ייענוגהאויינפתולים")השיר(מןכ"גאוות-קללה"צירוףאווהנאצל)האכזרי

מזהאמנםמתוןדורמירישלכתיבתהנוסחלעצמי").גבורות(מ"שירובוגדה"

בוטותמאמירותהיאאףהתנזרהלא ,כשלונסקיאךוממשיכיו,שלונסקישל

לרכותבניגודוזאתוסורר,פראיאופיעלבמופגןהמצהירותותוקפניות,

בראשיתה.הנשיםשירתאתהמאפיינתולצניעות

שעשתההשימושמןגםניכרתדורהילפריןמירישירתשלמודרניותה

(לאלעצמהשבחרההמליםבאוצררקלאמתבטאתזוונוקשה.גרמיתבלשון

בתחבירגםאלאההשכלה),כבשירתהארכאיותהצורותאלחזרהאחת

לביןהריתמיתהרגלביןבהםשישובחפיפהמאוחריםשיריהשלטקטיהפרא

ושיריםרטוששללשירתוהאופייניתהדיארזיס,(תופעתהמילוליתהיחידה

 :והנוקשה)הגרמ'ה"פלאקטי",אופיםאתלהםהמעניקהוהיארבים,מודרניים
חישלהאש-קרב Iמתכתיצוקחילצבא,אביר ) ... (ידיבמוהפקדתותחייגורך

!תופשכבירלוחם I ) ... (רמחי-פלדהזוקר Iגבורהערגתנוסך ) ... ( Iדמך.
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אדםפגריטיטעל Iפראיםנשריגיסותתכבוששדהבאם I !שלהבתרסני

מנתדלה ) ... ( Iברקיםגושיפולטרועםתותחמפי ) ... ( Iתוקיעעמיםדגל

אלגבורהאוצרותשחת Iשח-נפשאויבבוסס-הלבפרעותערות Iאדם

וכו'.למוות"דללוע

* 
.היאוהיחידהאחדשיריהקובץבצאתלראותזכתהלאהילפרין-דורמירי

.הקובץשולל-כותרתואתלווהעניקהבמגירתה,בכתב-ידאותוהותירה

מפויטתהקדמהבלוויתלספרות,מחברותבהוצאתתש"טבשנתלאוריצא

שירתאתלסווגכנראההתקשהפיכמןהמשפחה.,ידידפיכמןיעקבמשל

ההבדליםאתטשטש,הואלכךאיהמוכן.מןתוויתלהולהדביקדורמירי

בלבדהפרטיהשםגביוועלהופיע,הקטן:הקובץקודמותיהשירתלביןבינה

וכןהספר,שלהצנועיםממדיוהנשים.בשירתכמקובל-יימירי"-

הניצשיאנייםלתכניומשוועבניגודעומדיםשעליו,המצטנעתהחתימה

מרובגדותיהםעלועוליםהתת-מודעמצולותאתהמרתיחיםוהגועשים,

האישית,ההקדמהגםערך-עצמה.והכרתלזולתסרקאסטילעגויוהרה,רגשה

קטנה,כילדההנאווהדמותהאתמלבבאימפרסיוניסטיבסגנוןהמשרטטת

אתשבעהיישלאהים,עלהמתרפקתצעירהוכאשהבה,הוצקווחכמהשחן

מעידה,ומים",שדותשלאווירםאתכאיילת-שדה;נושמתצבעיוואתשמשו

האמיצה-הניצשיאניתה"סולו"מנגינתעםלהתמודדהיטיבלאשפיכמן
שלדורוכבתלשבצהעליוכיידע,ולאהילפרין-דורמירישל-והייחודית

ואלישבע).רחלשל(ולאאלתרמן

הילפרין-דורמירישירתאתלהגדירהיטיבזאת,לעומתזמורה,ישראל

 :האשהמהותבדברהגבריםשלהמסולפתדעתםעלונקמהרוגזשלכשירים
ייבקצבלשוןושצף,פאתוסמסותרלעגואפילוהומורבהשישסוערת,כשירה

:אתשיריהבתוךהשורריםהניגודיםאתלתארהיטיבאףהואכמים".פחזשל

האכזריות.ואלהרחמיםאלהשנאה,ואלהאהבהאלהדואליסטיתהמשיכה

נאלץכן,ועלהמוכןמןותוויתתגזולשירהלהעניקהתקשההואגםואולם,

עדנתייביןסתירהאיןכילקוראיוולהסבירנפתלת,באפולוגטיקהלהסתבך

שאצלה".גדולהפקחותוביןאשה
היטב,אפואמושרשיםהיוהעבריתהנשיםשירתעלהקדומיםהמשפטים

רחלהופעתלאחרשניםעשרותוזאתהנאורה,הספרותיתבקהיליהגם

הצעירההמשוררתאתאחדיםמבקריםכינוהשישיםבשנותאפילוואלישבע.

במקביללכנותבדעתםעולההיהשלא(ברוריידליה"בשםרביקוביץדליה

בשמותיהםלמשל,זךנתןאתאועמיחייהודהאתהמשוררים,צעיריאת
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כידומהואולם,ומנמיכה),פאמיליאריתפאטרונית,לבביותכמתוךהפרטיים,

ייכללוששיריהלהתירהתרסה,מתוךלימיםשסירבהכמייידליה",דווקא

מןכמהלהזיםהראשונהבפעםשהצליחההיאמשוררות,שיריבאסופת

שירתהנשים,שירתלגביבביקורתששררווהכוללות,הגורפותה"אמיתות"

בודדאנקורכאותונותרהימיה,וקוצרהצנועהיקפהבשלדור,מירישל

וקפאצנחאךהאביב,אתבצפצופולבשרהיה,שיכולווילדאוסקרמאגדות

הנסיך,אנדרטתלמרגלותבכפור

ביבליוגראפיה

בספרותהדנוטאציה:למעמדצ'יצ'קובאכלומהגיטלבישלהיימה .) 1976 (איתמראבן-זהר,
 . 6-1עמ'אוקטובר, , 23הספרות,האחרונים",בדורותהעברית

תל-אביב:מפתחות,העברית",הספרותבראיאוקטובריימהפכת .) 1978 (נוריתגוברין,

 .המאוחדהקיבוץוהוצאתתל-אביבאוניברסיטת
לאור.ההוצאההביטחוןמשרדתל-אביב:מסלע,דבש .) 1989 (--

 :תל-אביב , 1990 , 2קובץאלפיים,העברית",הלשוןתחייתעליימסה .)ן"שת(בנימיןהרשב,
 . 54-9עמ'עם-עובד,הוצאת

לספרות.מחברות:הוצאתתל-אביבב,דורוח,פרשתעלספרות .)ט"שת(ישראלזמורה,
 .המאוחדהקיבוץ:הוצאתתל-אביבחורגות,אחיותמייסדות,אימהות .) 1991 (דןמירון,
רטוש),יונתן-שלחאוריאלשלחייו(סיפורבידוועטשלח(תשמ"ט).יהושעפורת,

לספרות.:מחברותתל-אביב

מסדה.רמת-גן:הכעלם,במרחק .) 1977 (רותקרטון-בלום,

דביר.תל-אביב:הימים,ראשית .) 1982 (יונתןרטוש,

הדר.תל-אביב:י.עמרמי),(בעריכת 1980-1937מכתבים: .) 1986 (יונתןרטוש,
שלושלמקרא",וזיקתםרחלשיריעלרבים:במעגליחידיישירת .) 1967 (אלישביד,

 . 142-130עמ'עם-עובד,תל-אביב:העברית,בספרותאשמורות
כרךתעודה,העשרים",בשנותארץ-ישראליתשירה-הפרועייהשיר(תשמ"ו).עוזישביט,
ומפעליםתל-אביבאוניברסיטת :תל-אביבהעברית),בספרות(מחקריםה

 • 183-165עמ'אוניברסיטאיים,
:פפירוס.תל-אביבהמודרכיזם,בראיאלתרמןשירת-הכיגוןחוזרעוד .) 1989 (זיוהשמיר,
ר'בהדרכתמ"אחיבורבת-מרים,יוכבדשלבשירתההדמויותשירי .) 1987 (חייםשניר,

תל-אביב.:אוניברסיטת,תל-אביבקריץ

 :ירושליםא,כרךהאחרוכים,בדורותבישראלהחיכוךתולדות .)ך"שת(,צבישרפשטיין
מס.ראובן
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. Fiction, State University of New York Press, Albany 
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