שלוש ערי בליל קי:
שירי כר מאת ביאליק ואלתרמ בהשפעת בודלר
חגי רוגני
השירה העברית בעת החדשה חבה רבות לשירה האירופית .בשירת ביאליק ניכרת בבירור השפעת
של מגמות הדקדנס והסימבוליז שהופיעו בשלהי התקופה הרומנטית ,תחילה בצרפת ,ע שארל
בודלר ,ואחר ג בשירה הרוסית .ג שירתו של אלתרמ ,המהווה חלק מרכזי במודרניז האר
ישראלי ,הושפעה עמוקות מהשירה האירופית ,ובייחוד מזו הצרפתית ,ועקבות הסימבוליז של
בודלר ניכרי בה היטב.
בחיבור זה אני מבקש לטעו שבשני שירי עבריי ,שבה ניכרת ,לדעתי ,השפעה ישירה של שירו
של בודלר "דמדומי הערב" ,השתמשו המחברי בדג הבודלרי כבסיס או כנקודת מוצא ,א
התרחקו ממנו מאוד בהיבטי שוני כגו בתפיסה האידיאית ,בפואטיקה ,בבחירה האסתטית,
בנימה ועוד .השירי ה "היה ערב הקי" מאת ח"נ ביאליק ו"ליל קי" מאת נת אלתרמ.
בדבריי אני נשע בי השאר על תיאוריית ההשפעה השירית של הרולד בלו ,שקבע ששירתו של כל
"מבַ ְ"רו" של אותו משורר ,כלומר של
"משורר חזק" מקיימת מעי דיאלוג ע שירתו של מי שהיה ְ
משורר שקד לו .המשורר המושפע ,שבלו מכנה אותו "אֶ פִ י) "#נער מתבגר ביוונית( רואה
במשורר המשפיע דמות אב ומקיי איתו יחסי בעלי אופי אדיפאלי .ביצירתו הוא מנכס את
שירת מבשרו ,מתק אותה כביכול ובונה אותה מחדש בצלמו שלו 1.המאמר בוח תחילה את השיר
"דמדומי הערב" ,ולאחר מכ ד בכל אחד משני השירי העבריי לאור הזיקה בינ לבי השיר
של בודלר .התובנה ששירי אלה מתייחסי לשירו של בודלר שופכת עליה אור חדש ומאירה
בה צדדי שלא זכו עד כה לתשומת הלב הראויה.
א .דמדומי הערב – שארל בודלר
את "דמדומי הערב" ) 2,(Le Crépuscule du Soirיחד ע שיר תאו בש "דמדומי הבוקר",
שלח בודלר לידיד ב 18534וציר .מכתב" :אני שולח ל שני קטעי פיוטיי ,המייצגי כמעט
את מכלול ההזיות התוקפות אותי בשעות הדמדומי" 3.השיר התפרס בספר שיריו "פרחי הרע"
 1ראו :ה' בלו ,חרדת ההשפעה :תיאוריה של השירה ,תל אביב ) 2008להל :בלו ,חרדת ההשפעה(.
 2בתו :שארל בודלר ,פרחי הרע ,תרג דורי מנור ,תל אביב  ,1997עמ' ) 20להל :פרחי הרע( .כל הציטוטי מהשיר
"דמדומי הערב" המובאי במאמר זה ה בתרגומו של מנור ,אלא א כ צוי אחרת )השיר תורג ג על ידי
אליהו מייטוס ,בתו :שארל בודלר ,פרחי הרע ,תל אביב  ,1962עמ' .(184
 3ראו :א' טרויה ,בודלר ,תל אביב  ,1997עמ'  .109בודלר כתב ג קטע פרוזה פיוטי בעל ש זהה"Le Crépuscule ,
" ,du Soirשפורס לאחר מותו בקוב "פואמות קטנות בפרוזה" )או" :הספלי של פריז"( ,ראו :ש' בודליר,
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) (1857במחזור בש "תמונות פריסאיות" ,המציג את רשמיו של ה"פלאנר" ) (flâneurהמשוטט
בעיר ,נבלע בהמו ו"אוס .טיפוסי ברחובות כאסו .הבוטנאי את צמחיו" ,כפי שתיאר זאת ולטר
בנימי 4.הגיבור בשירי אלה הוא ההמו ,לא האד הבודד .פריז של בודלר היא הכר המודרני
של זמנו ,הסובל מצפיפות אוכלוסי ,מעוני ומניצול ,שבו ההמוני מדוכאי ,ואילו הפשע והזנות
פורחי" :מ הנמנע שלא ייגע אל לבנו מראה האוכלוסיה החולנית הזאת ,הבולעת את אבק בתי
החרושת ,נושמת חלקיקי כותנה ,נותנת לעופרת ,לכספית ולכל הרעלי ] [...לחדור אל עורקיה"
כתב בודלר ברשימה בש "מודרנה" 5.תיאורי הניוו בכר המודרני היו בי הגורמי שהקנו
לשירה זו את הכינוי "דקדנס" .העיר ג מתפתחת ומשתנה ,ובי השינויי – הופעת פנסי הגז,
שהומצאו כשהיה בודלר ילד ומילאו את הרחובות בבגרותו.
השיר "דמדומי הערב" נפתח בכניסת הערב השרמנטי ) ,(Voici le soir charmantשהוא ידידו
של הפושע ,כמו כניסתו של שחק לבמה:
ִה=ֵה הָ עֶ ֶרב  ָ#א ,יְ ִדיד <ו ְֹ:עֵ י הָ עִ יר,
 .>ָ ?:לִ ְדבַ ר <ִ ְ:עָ  ,צוֹעֵ ד זָ ִהיר זָ ִהיר,
Bד
הַ  ַAחַ ק נֶאֱ טָ   ְCתָ א ,וְ הָ ָ
הוֹפֵ  ְ# ,Dאֵ י "ָ בְ עָ ה לוֹ ,לְ טו ֵֹרְ .צמֵ א ָ.E
את השחק הנאט יש המסבירי בכ שפנסי הגז מסתירי את הכוכבי ,ובודלר אכ התלונ על
כ" :מעתה איני רואה אור פרט ללהבת הגאז" 6.כשיורד החוש סוגר האור המלאכותי את העיר
והופ אותה למעי קובת זנוני )במקור ,comme une grande alcôve :וכ ג בתרגו אליהו
מייטוס ְC" :מ ֹו ק?  ָ#ה  ְFד ֹו ָלה ִנ ְס ָגר לְ Gט ָר ִקיעַ "( .הערב הוא ג ידיד של האנשי ההגוני ,של
הסובלי ,של אנשי המדע השקדני ושל הפועלי קשי היו:
ה ֹו עֶ ֶרב ,אֲ הIב ֹו  ֶ:ל ִמי  ְH ֶ:רוֹעוֹתָ יו
>Iכַלְ נָה לְ הָ עִ יד :עָ יַפְ נI IמIטָ ב
לָנIחַ מֵ עָ מָ ל ,הָ עֶ ֶרב ְמנַחֵ 
ִ ְ#רLוֹת אֲ  ֶ:ר  ְCאֵ ב טו ְֹרפָ  לְ Kא ַרחֵ ,
מֵ צֵ  אֶ ת לַהֲ ט ֹו  ֶ:ל ִאי :מַ ָEע עַ ְק, ָ:
י.:
מֵ נִיחַ לַ<וֹעֵ לE,וֹחֵ ק ֹ #ו ֶַ ִL:
א יש ג צד שני ,כפי שכתב בודלר ביומנו" :בכל עת ועת יש בכל אד שתי נהיות בוזמניות:
האחת לעבר אלוהי והשנייה לעבר השט .הפנייה לאלוהי ,כלומר הרוחניות ,היא הרצו

פואמות קטנות בפרוזה )תרג נ' רב( ,תל אביב  ,1976עמ'  .53מדובר ביצירה שונה מהשיר שלפנינו ,א .שיש בי
שתיה לא מעט מ המשות..
 4ראו :ו' בנימי ,בודלייר ,תל אביב  ,1989עמ' ) 33להל :בנימי ,בודלר(.
 5בנימי ,בודלר ,עמ' .65
 6ש ,עמ' .64
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להתעלוֹת .הפנייה לשט ,כלומר החייתיות ,היא התענוג שבירידה" 7.ובצד הזה ,השטני ,מתמקד
השיר:
ִמ ֶ=גֶד נֵעו ִֹרי ֶEמוֹנִ י Gכְ זָ ִרי,
Fו ְֹד ִ:י אֶ ת הַ ְ ֶMרחָ ב ְC ,בֵ ִדי  ְCלַבְ ל ִָרי,
טוֹפְ ִחי ַ ְ#כ ְנפֵ יהֶ  עַ ל ְ> ִריס וְ עַ ל ְַ CרֹCב;
וְ נוֹכַ ח אוֹר ְסתIררIחַ  ֶ:ל <ָ נַס ְרחוֹב
ִנ ְדל ֶֶקת הַ <ְ ִריצIת# ,וֹעֶ ֶרת לְ הַ כְ לִ י,
<וֹעֶ ֶרת אֶ ת  ְC O>ָ :ְ ָ#תֵ ל  ֶ:ל ְנמָ לִ י,
טוֹפֶ פֶ ת ,חֲ ִ ָ:איתֶ ְ# ,ד ֶר Dע ֲִקיפָ ה,
ְ ִCצבָ א א ֹויֵב לִ פְ נֵי צֵ את ֹו לַהַ ְת ָקפָ ה,
רוֹחֶ  ֶ:ת ִ ְ#ק ְרֹ #ו  ֶ:ל ַ ְCר Dיְ דIעַ ֹ#
 ֵM ַ# ֶ:  ֵ: ְCעַ יִ  הַ > ֹולַע ְיר ֹ.#
העיר היא אפוא עיר של חטאי .תחילה מתוארת התעוררות הכוחות השטניי ,המעוצבי
כעטלפי גדולי דמויי אנשי עסקי ) (comme des gens d'affaireהמעופפי ברחובות
ומדליקי את הפריצות ,במקביל לפעולת של מדליקי הפנסי .א תיאור סוריאליסטי זה הוא
למעשה ג דר לעצב רוח סת ,במוב היסודי של המילה ,משב אוויר ,המ ָCה בתריסי
ובכרכובי ומטלטלת את שלהבת הגז .לכ אור הפנס הוא " ְסתIררIחַ " ,מרצד ,ואפשר שכל
התמונה היא בעצ תוצאה של תעתועי הרוח .הדמוני לא מביאי אפוא את הפריצות אלא
מעוררי אותה .ה מדליקי אותה בו ברגע שנדלקי פנסי הרחוב ,א היא כבר הייתה קיימת,
ורק ארבה לרגע זה כתולעת במעיי .איזה דימוי מצמית.
לדברי ולטר בנימי ,הזנות ,כאחד ממאפייני הכר המודרני ,העסיקה את בודלר שייחס לתופעה
כוחות מיתיי" :הזנות פותחת את האפשרות של שיתו .פעולה מיתי ע ההמו ] [...חות זה של
חיי הכר ,החדש לחלוטי ,הוא המעניק את המשמעות האמיתית לקבלתו של בודלר את הדוגמה
של החטא הקדמו" 8.א הפריצות היא רק היבט אחד של יצריות האד ,והיא בת זוג לפשע.
הערב הוא "יְ ִדיד <ו ְֹ:עֵ י הָ עִ יר" ,והאד הופ ע רדת האפלה "לְ טו ֵֹרְ .צמֵ א ָ ."Eבתי אוכל,
תיאטרו ,בתי עינוגי ,זונות ,סרסורי וגנבי – התממשות של החטאי גרגרנות ,חמדנות
ותאוות הבשרי הנמני בי שבעת חטאי המוות שנקבעו בנצרות – כול שותפי בעיני הדובר
להילולת השחיתות .השיר מסתחרר בתיאורי חטא ומגיע לשיאו האורגיאסטי:
יקה,
Iמ הַ ְִ Mטִ ָ#חי #ו ַֹקעַ ת  ְCבָ ר ְִ :ר ָ
ִ
Gטרוֹ <ו ְֹצחוֹת  ָ#אֲ נ ָָקה,
 ִ#ימוֹת הַ ֵ> ְ
>ֵ ָ#יהָ עִ =Iגִ י לו ְֹק ִטי אֶ ת ְקהָ לָ:
סIרי ,זִ IIגעִ וְ עִ י מ? ְ:לָ,
זוֹנוֹת וְ סַ ְר ִ

 7ש' בודלר' ,לבי במערומיו :קטעי נבחרי מיומנו של המשורר' )תרג ד' מנור( ,הו ,(2013) 9 ,עמ' .56
 8ו' בנימי ,מבחר כתבי ב' :הרהורי .תל אביב 1996 ,עמ' ) 120להל :בנימי ,הרהורי(.
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:Iעַ ת הַ ַָ=Fבִ י יו ֶֹר ֶדת עַ ל הָ עִ יר,
ְ
הַ ָQלִ Iמ ְת ַר ִ#י ַQ ַ#יְ לָה הַ  ָPעִ יר,
 ְ#נֹעַ  ְמEְ ַ:לִ י ְEלָתוֹת לְ ִה<ָ עֵ ר –
Iפִ ילַגְ   ָ:לוֹבֶ  ֶ:ת מַ ְחלְ צוֹת <ְ אֵ ר.
לאחר השיא גולש השיר להבעת עמדותיו של הדובר ,שעיקר התביעה מעצמו להימנע מהיסחפות
בחטא:
 ָ#עֵ ת הַ ֹHאת ,נַפְ ִ:י ,מIטָ ב ְ >ִ ֶ:ת ְִַ =Cסי,
וְ Gל ַ> ִSי Bזְ נֵ Dל ַָרחַ  :הַ Rִ ַMיא –
9
"בודלר ,האיש ההול בקרב ההמו ,הוא ג האיש המפחד מ ההמו" ,כתב סארטר .ע זאת ,יש
10
בדברי יותר מקורטוב של הטפה ,ויש צדק בדברי מלכה לוקר ש"בודלר היה מטי .מוסר".
השיר מסתיי בהבעת חמלה לגורל של המוכי והסובלי.
ב" .היה ערב הקי" :חלו ליל קי ביאליקאי
11

על השפעת השירה האירופית בת הזמ על ביאליק כבר עמדו רבי .ג עניי הזיקה בי שירתו של
ביאליק לבי זו של בודלר אינו חדש בביקורת ,והתייחסו אליה בי השאר ראוב צור ,זיוה שמיר,
אריאל הירשפלד 12,ובמיוחד חמוטל בריוס ,.שערכה את המחקר המקי .ביותר בנושא זה בספרה
החשוב "מגעי של דקאדנס :ביאליק ,ברדיצ'בסקי ,ברנר" 13.תרגומי לרוסית של שירי בודלר
החלו להופיע כבר בשנות ה 60של המאה התשעעשרה ,וה פורסמו בכתבי עת ,באנתולוגיות
ובאוספי שוני .ב 1894ראה אור קוב של שירי בודלר בתרגו פיוטר יאקובובי' .כמו כ
התפרסמו ברוסיה מאמרי על שירתו של בודלר" 14.ביאליק יכול היה אפוא לקרוא את שירי
בודלר בתרגומ לרוסית" ,כותבת בריוס 15,.המציגה במחקרה מגוו עשיר של השפעות בודלריות
בשירת ביאליק.

 9ז' פ' סארטר ,בודלר ,ירושלי ,1986 ,עמ' .91
 10מ' לוקר ,שארל בודליר ,תל אביב  ,1970עמ' .131
11

חמוטל בריוס .מציגה סקירה מקיפה של מחקרי וביקורות על השפעת הרומנטיקה והדקדנס על ביאליק .היא
עצמה מזהה בשירתו ,מלבד את השפעתו של בודלר ,שלה היא מקדישה חלק ניכר ממחקרה ,השפעות מ השירה
הרוסית והגרמנית :נקרסוב ,לרמונטוב ,פרוג והיינה .ראו :ח' בריוס ,.מגעי של דקאדנס :ביאליק,
ברדיצ'בסקי ,ברנר ,באר שבע  ,1997עמ' ) 5745להל :בריוס ,.מגעי של דקאדנס(

12

ראו :ר' צור ,יסודות רומאנטיי ואנטי$רומאנטיי בשירי ביאליק ,טשרניחובסקי ,שלונסקי ועמיחי ,תל אביב
 ,1985עמ'  48הערה  ;2ז' שמיר ,השירה מאי תימצא" :ארס פואטיקה" בשירת ביאליק ,תל אביב  ,1987עמ'
 ;234א' הירשפלד ,כינור ערו :לשו הרגש בשירת ח"נ ביאליק ,תל אביב  ,2011עמ' ) 188 ,42להל :הירשפלד,
כינור ערו(.

 13בריוס ,.מגעי של דקאדנס )ראו הערה .(11
 14ש ,עמ' .8786
 15ש ,עמ' 87
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שירו של ביאליק "היה ערב הקי" מ 161907מתאר את להיטותו של האד לספק את תאוותו ע
רדת הערב ואת התעוררותה של הפריצות בעיר הלילית .הזיקה בי שיר זה לבי השיר "דמדומי
הערב" מאת בודלר ,שנכתב כחמישי שנה קוד לכ ,נראית כמעט מובנת מאליה :שני השירי
מתארי מהל דומה – הערב יורד על העיר והדבר גור לשינוי בהתנהגות האנושית :האד משיל
מעצמו את המעטה התרבותי ונות דרור ליצריו .כמו שירו של בודלר ,ג שירו של ביאליק נפתח
ע רדת הערב; ג בו קשורה ההתעוררות הלילית של התאוות ע יצורי דמוניי ,ובמקרה זה –
בנות ליליות ,הלוכדות את כל בני האד במלכודת התשוקה; וג כא ,כשיורד הערב יוצא האד
לחטוא .ג בעיר הביאליקאית זקוקה הפריצות לאור כדי להתעורר ,והפע אי זה אור הפנס כי
א אור הכוכבי .הכוכבי עצמ ,ע הקריצות ,ע הנצנוצי וע רמזי הזהב ,נראי כמו
שותפי לדבר עבירה .המילה "רוח" מופיעה בשיר פעמיי ,תחילה כ"רוח האד" ובהמש כ"רוח
הזנוני" הצוררת את הכול ,כולל את העשבי ואת אבני הרחוב ,לצרור אחד .רוח זו מזכירה את
הרוח הבודלרית ,החולפת על פני העיר ,טופחת על תריסי ועל כרכובי ומטלטלת את אור
הפנסי .ג שיאו של שיר זה מתאר את שיאה של ההוללות .ה"עול" השיכור מ"יי עגבי"
מתבוסס במיניותו .ביאליק כאילו מתחרה בבודלר ,בעל דימוי התולעת שבמעיי ,בדימויי
גרוטסקיי ומבחילי .ע זאת ,למרות הדמיו החיצוני הרב בי שירו של ביאליק לשירו של
בודלר ,התמונה שמצייר ביאליק בשירו שונה לחלוטי מזו של קודמו ,והעמדות שמציג השיר – לא
רק שה שונות משל בודלר ,אלא א .מנוגדות לה .במילי אחרות :ביאליק בונה כא כעי <ָ רודיה
הומוריסטית על "דמדומי הערב" של בודלר ,ומנצל את התשתית המוכנה כדי ליצור דבר חדש
ולומר משהו אחר ומקורי.
העול המתואר ב"היה ערב הקי" אינו בהכרח עול יהודי .זירת ההתרחשויות היא עיר כלשהי
)רחובות ,גני ,גזוזטרות ,נהר( ,ולפי נורמות ההתנהגות של תושביה נראה שמדובר בכר אירופי
מודרני 17.למרות הנימה היהודית ,הניכרת ה בלשונו העברית של השיר על רבדיה השוני וה
באזכור של כוהני גדולי ומגדלי חזירי ,מה שמתחבר לניגוד היהודי בי טהרה וטומאה,
השיר הוא בעל אופי אוניברסאלי.
השיר ,שכותרתו היא ג השורה הראשונה בו )כמו בשירי "ואישאל המלא" ו"חוזה ,ל
ברח"( ,נפתח בפעולת של בנות ליליות זכות:
]כותרת[ הָ יָה עֶ ֶרב הַ ָTיִ 
]בית א[ Iבְ נוֹת לִ ילִ Lוֹת זַ Cוֹת :וֹזְ רוֹת מוֹזְ רוֹת  ְQ ַ#בָ נָה
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ח"נ ביאליק ,השירי ,עור אבנר הולצמ ,אור יהודה ,עמ' ) 349להל :ביאליק ,השירי( .השיר פורס
ב"השילוח" בנובמבר ) 1907ראו הולצמ ,בתו ביאליק ,השירי ,עמ' .(541

 17בעת שנכתב השיר "היה ערב הקי" כבר הכיר ביאליק כרכי מודרניי אחדי .מ 1904התגורר באודסה ,ובאותה
שנה שהה כחצי שנה בקרקוב ובוורשה .באוגוסטספטמבר  ,1907חודשי אחדי לפני פרסו השיר ב"השילוח"
)נובמבר  ,(1907ביקר בהאג ,בבר ,בז'נבה ובמילאנו )ראו הולצמ ,בתו ביאליק ,השירי ,עמ'  .(541540שני
לאחר כתיבת שיר זה ,בעת ביקורו בניו יורק ב ,1926כתב ביאליק את "ינסר לו כלבבו" )ש ,עמ'  ,(442המציג
באופ שונה לחלוטי את עמדותיו כלפי הכר המודרני.
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חIטֵ י כֶ סֶ  .מַ זְ ִה ִירי,
וְ הֵ  א ְֹרגוֹת  ְCסIת Gחַ ת לְ כֹהֲ ִני  ְFדוֹלִ י
וְ לִ ְמג ְַEלֵי חֲ זִ ִירי.
מ הראוי לבדוק מי ה אות בנות ליליות .במיתולוגיה השירית של ביאליק נית למצוא יצורי
דמיוניי שוני ,ביניה צפרירי וגמדי ליל .בנות הליליות שייכות כנראה לאותו פנתיאו ,וה
אולי המקבילות הנקביות לצפרירי ,אות יצורי אור וארוס המופיעי בכמה משיריו 18.בנות
הליליות ה "זֹ Cות" .ש התואר "ז" מופיע בשירי ביאליק בהקשרי חיוביי בלבד .ג
ירי הַ >ֹ!" )"צפרירי"(,
הצפרירי מלIוי בש התואר "זכי"" :הוֹ ,אֵ לַי ֹ#א ,Iזַ  ִCי ,צַ פְ ִר ֵ
"נָט ָ"Iה ,הַ  ִC ַHי ,אֲ ִחי ֶכ ִה=ֵנִ י!" )"זהר"( .יש להדגיש שביאליק משתמש בכינוי "בנות ליליות" ולא
"לילית" .לילית במיתולוגיה היהודית היא דמות שטנית נקבית ,המופיעה תמיד כיחידה ,ולא
בלשו רבי ,והיא קשורה תמיד לפיתוי מיני ולהדחה לחטא 19.ג במיתולוגיה השירית של ביאליק
ממלאת לילית תפקיד דומה )"Eַ ַ:יEַ ַ: ,יְ ,ק ַרע הַ  ָRטָ ! /לִ ילִ ית צוֹד צָ ָד ְתנִי!"" ,עיניה"( 20.אמנ
הקישור הלשוני והגנטי של בנות הליליות מחבר אות לקונוטציות שמעלה הש לילית ,כגו פיתוי
נשי מסוכ ,א הרי ג הצפרירי בשירי ביאליק ה פתייני מסוכני ,מה שלא גורע מחינ.
המסקנה היא אפוא שמדובר בדמויות נקביות ענוגות ,חינניות ובעלות יכולת כישו ,.בדומה לפיות
21
שבספרות העממית האירופית.
בדיו ההשוואתי ע "דמדומי הערב" של בודלר בנות הליליות ה המקבילות לדמוני .במקור
הצרפתי ש התואר המוצמד לדמוני אלה הוא מחליאי ,מביאי מחלות )(démons malsains
)בתרגו של מנור ה מכוני "אכזרי" ובתרגומו של מייטוס – "מסוכני"( .ש התואר "זCוֹת"
מקביל ל"מחליאי" ומנוגד לו .הבדל זה ,כהבדלי אחרי ,מלמד ששירו של ביאליק שונה משירו
של בודלר ברוחו ובהשקפת עולמו ,ולמעשה מנוגד לו בתכלית .הצירו" .מ ֹוזְ רות בלבנה" מוזכר
בתלמוד הבבלי )גיטי ט ,פט ,א( בהקשר של נשי הטוות בשוק לאור הירח ,שרכילות עלולה
להביא לגירוש אישה מבעלה 22.א שלא כמו אות מוֹזְ רות בדוגמה התלמודית ,בנות הליליות ,או
הפיות ,שבשיר טוות את חוטי הכס .של קרני הירח עצמו .דימוי קרני האור הירחיות לחוטי כס.
 18ראו :י' בקו ,צופה הייתי בעינו של עול ,ירושלי  ,2004עמ'  ;5149א' הירשפלד ,כינור ערו ,בעיקר עמ' 105
 .101חיבור לשוני בי צפרירי וליליות מצוי בטקסט מ המאה ה 17בש "הנהגות צדיקי" מאת ר' שעפטיל ב
השל"ה" :ולהחליצנו מכל מקרי רעי ] [...ומשידי ולילי ומכל מיני צפרירי ,טהירי ,רוחניי ,ארציי" )לפי
מ' בראיל' ,משמעות הש צפריר' ,http://faculty.biu.ac.il/~barilm/zafshem.html ,אוחזר ב.(1.8.2013
 19למשל" :אמר רבי חנינא אסור ליש בבית יחידי וכל היש בבית יחידי אחזתו לילית" )שבת כג ,קנא ,ב(.
 20על לילית כמיתוס וכסמל ,ועל תפיסת המיניות הגברית ביצירת ביאליק ובני דורו ראו :ח' צמיר' ,לילית ,חוה והגבר
המתאפק :הכלכלה הליבידינאלית של ביאליק ובני דורו' .מחקרי ירושלי בספרות עברית כג ) ,(2011עמ' 182
.133
 21מעניי שרות לבנית ,בתרגומה ל"שר הטבעות" מאת ג'.ר.ר .טולקי )הוצאת זמורה בית מוד ,(19801979 ,בחרה
בכינוי "בני לילית" כתרגו שמ של האֶ לְ פי ] ,[Elf, Elvesבני גזע בדיוני של דמוייאד ,המעוצבי ביצירה זו
כבעלי תכונות נאצלות בדר כלל.
" 22הרי זו מגורשת ,מאי טעמא? קול ושוברו עמו .אמר רבא :יצא לה ש מזנה בעיר אי חוששי לה ,מ"ט? פריצותא
בעלמא הוא ,דחזו לה ,כתנאי :אכלה בשוק ,גירגרה בשוק ,הניקה בשוק .בכול ר"מ אומר :תצא ,ר"ע אומר:
משישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה" )גיטי ט ,פט ,א(.
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מופיע באחדי משיריו של ביאליק ,כגו ב"נושנות" )"סָ בִ יב יִ ְמ ַ>ח הַ ֵָ Lרחַ  /חIטֵ י אוֹר ֶַCCסֶ  .זַ .("IC
צירו .הפעלי המקורי והמזהיר ":וֹזְ רוֹת מוֹזְ רוֹת" מלַווה באופ אונומטופאי את הפעולה העדינה.
מעשה הכישו .של בנות הליליות מתואר אפוא כשזירה ענוגה וקסומה של חוטי כס ,.שה בעצ
קרני אור.
מקרני הירח ה אורגות כסות אחת 24לכוהני ולמגדלי החזירי ,ובכ ה כורכות את כל בני
האד ,ללא הבדלי מוצא ומעמד ,בכישו .התשוקה .א בעוד התמורה בשירו של בודלר היא
תוצאה של מעשה זדו ,של דמוני מחליאי ,הרי שכא מדובר במעשה לצו ,במהתלה .וכ,
במקו לילה חולני נוסח בודלר טווה לנו ביאליק ,בקריצה לשייקספיר ,מעי חלו ליל קי ,ע
פיות המפילות כל אד ברשת התשוקה .כא אי אמנ מלכת פיות המתאהבת באידיוט בעל ראש
חמור ,א יש ערבוב תחומי בי כוהני גדולי למגדלי חזירי ,בי בני מעלה להדיוטות ,בי
יהודי ללא יהודי ,בי הממוני על המוסר לעוברי עבירות לתיאבו .אלה ואלה שבויי באותו
25
כישו ,.וכבר אי אפשר להבחי ביניה.
הבית הראשו הוא רק הרקע להתרחשות האמיתית ,הארצית ,המתוארת בשיר .ההתרחשות עצמה
מתחילה ע בוא הערב ,ממש כמו בשירו של בודלר .א ג כא אפשר לראות את ההבדל הגדול בי
שני השירי:
]בית ב[ הָ יָה עֶ ֶרב הַ ָTיִ Cָ .להַ >ִ ָ#י נִ ְתרו ְֹקנI
וְ נ ְִתמַ לְ א Iהַ ִַ=Fי;
Bדַ ְC ,ד ְרCוֹ ְ# ,מַ אֲ וַ ָLיו הַ  ְFדוֹלִ י
יָצָ א ָ
לַחֲ טָ Bיו הַ ְTטַ =ִי.
בעוד אצל בודלר הערב הוא "ידיד פושעי העיר" ו"שות .לדבר פשע" ,הגור לאד להפו
למפלצת צמאת ד ,הרי שבשירו של ביאליק הערב אינו מביא אתו פשע ואלימות ,אלא מאפשר
לאד להתמסר ל"מאווייו הגדולי" ולצאת "לחטאיו הקטני" .ויש לשי לב לש התואר

 23מעניי לציי שבשיר "היה ערב הקי" עושה ביאליק שימוש בכמה וכמה צירופי וביטויי מ השיר המוקד מאוד
"נושנות" ,שגרסתו הראשונה היא מ) 1893ראו :הולצמ ,בתו ביאליק ,השירי ,עמ' " .(38נושנות" הוא בי
הבודדי בשירת ביאליק שיש בו דיאלוג בי אוהבי :לא רק קולו הבודד של גבר אוהב או משתוקק לאהבה )כמו
ב"הכניסיני"" ,א ֵי"" ,הלילה ארבתי" ואחרי( ,ולא רק קולה של נערה הכמהה לאהוב )בעיקר בשירי הז'אנר
הכמועממי "בי נהר פרת ונהר חידקל"" ,לא ביו ולא בלילה"" ,יש לי ג" ואחרי( .כא נפתח כל בית בדברי
האהובה ,ומסתיי בתשובתו של האוהב .הדמיו בי הצירופי ניכר בעיקר בשורות הבאותCָ " :עֵ ינַיִ  ק ְֹר ִצי
ָ ָM:ה:ָ ַ# /מַ יִ  או ִֹרי זַ  ִCי ְ# –/"...עֵ ינֵיהֶ  <ָ ז הַ  ְCרIבִ י; /צ ֹופִ י  ָ#נִ Iמהַ חֲ ַר ִCי" //.סָ בִ יב יִ ְמ ַ>ח הַ ֵָ Lרחַ  /חIטֵ י אוֹר
ֹא D:יָפַ ,Iר) ".ICש ,עמ' .(39
ֶַCCסֶ  .זַ ִ – /".ICמ ְַ Tרנֵיה ,Iי ֹונָה ַת ָMה"ַ /,עֲרוֹת ר ֵ
 24משמעה של המילה " ְCסIת" יכול להיות ,מלבד לבוש ,ג מסווה ,אמצעי להסתרת הדבר האמיתי ,כמו בשירו של
ביאליק "ג בהתערותו לעיניכ":ָ " :וְ א ַ> ְח<ְ "Iה#ְ Iמַ חֲ בוֹאֵ י חֲ רIזָ יו –  ַFאֵ ֶQה /אַ  ְC DסIת הֵ  ָMה לִ ְצפIנָיו" )ביאליק,
השירי ,עמ' .(456
 25הצירו" .מגדלי חזירי" לקוח מסיפור בתלמוד הירושלמי על ר' יודה ב עילאי ,שהיה כה שיכור משתיית ארבע
כוסות יי בפסח ,עד שמטרונה רומאית לא הבחינה בגדולתו ואמרה לו" :אי שתיי חמר את או מלוה בריבית את
או מגדל חזירי את" ]או שתיי אתה ,או מלווה בריבית או מגדל חזירי[ )ירו' פסחי פרק י הלכה א; ירו' שבת
פרק ח הלכה א(.
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"קטני" בהקשר זה .לא פשע ,אפילו לא חטא גדול .חטא קט ,זה הכול .וכולו קשור למאוויי,
המתגלי בבתי הבאי כתשוקות ארוטיות:
BדָC ,ל Iעֵ ינֵי ְמיַחֵ ל –
]בית ג[ ָק ְצ ָרה רIחַ הָ ָ
Iתפִ ָQת ֹו הָ Gחַ ת:
ְ
את ֶכ ִמלְ מַ עְ לָה,
"הַ ֹ Cו ָכבִ י הַ ְPנIעִ י ,מַ הֲ ר Iצֵ ְ
וְ הַ ְֵ Tד:וֹת ִמ ָ>חַ ת!"
מאחר שהאל היהודי ,בייחוד בגלגולו בספרות חז"ל ,אינו הכתובת המתאימה לתפילות בדבר
סיפוק היצר ,מפנה האד את תפילתו לכוכבי ,שייעתרו לו ויבואו במקו אור היו ,מה שיאפשר
לו את מילוי תאוותיו 26.לשו התפילה מעוצבת באופ אירוני בצירוCָ " .ל Iעֵ ינֵי ְמיַחֵ ל" ,שהוא
שיבוש קל לכאורה א משמעותי של המקור המקראיָ " :יגַעְ ִ>י בְ ָק ְר ִאי נִחַ ר  ְFרוֹנִ י ָCל Iעֵ ינַי ְמיַחֵ ל
לֵאKהָ י" )תהלי סט.(4 ,
בבית החמישי 27נעתרי הכוכבי לתפילת האד:
סIרי עֲבֵ ָרה קו ְֹר ִצי ,רו ְֹמזִ י ֹ Cו ָכבִ י
]בית ה[ Iכְ סַ ְר ֵ
וְ עֵ ינֵיהֶ  <ָ ז >ֹבְ עוֹת;
צָ ַרר רIחַ הַ  ְHנIנִ י  ַFאֶ תעִ ְRבוֹת הַ ֶ ָRדה
וְ אֶ תGבְ נֵי הָ ְרחֹבוֹת.
הצירו" .סרסורי עבירה" מופיע בתלמוד הירושלמי בהקשר של הפסוק "וְ Kאתָ תIרG Iחֲ ֵרי לְ בַ בְ ֶכ
וְ Gחֲ ֵרי עֵ ינֵי ֶכ אֲ  ֶ:ראַ ֶ> זֹנִ י Gחֲ ֵריהֶ " )במדבר טו .(39 ,א בעוד הפסוק המקראי הוא בהקשר
של הנאמנות לאל ,מטה הדיו התלמודי את הדברי לעניי תאוות הגו ,.שסיפוק הוא חטא גדול
בעיני חז"ל" :א"ר לוי :ליבא ועינא תרי סרסורי דחטאה" ]הלב והעי – שני סרסורי עבירה[ )ירו'
ברכות פרק א הלכה ה( .בדר זו הול ג רש"י המפרש כ את הפסוק המקראי" :הלב והעיני
ה מרגלי לגו .ומסרסרי לו את העבירות העי רואה והלב חומד והגו .עושה את העבירות".
מה שמוגדר כעבירה הוא ההליכה בעקבות העי הרואה והלב החומד והבחירה בגופני ובמיני" .רוח
הזנוני" ,במשמעות הכפולה של המילה "רוח" ,סוחפת את הכול .הצירו .עצמו לקוח מהושע,
אלא שש הוא בעל משמעות מטפורית ומתייחס לבגידה באל" :עַ ִMי  ְ#עֵ צ ֹו יִ ְB:ל Iמַ ְקל ֹו ַי ִFיד לוֹ ִC ,י
רIחַ זְ נIנִי ִה ְתעָ ה וַ  ִLזְ נִ Iמ ַ>חַ ת אֱ Kהֵ יהֶ " )הושע ד .(12 ,השיר יוצר כא הטיה לשונית ,ומגלגל את
מטפורת הזנוני בחזרה ,מההקשר הפולחני לענייני של מיניות .רמיזות לשירי ביאליק אחרי
מובילי אותנו לאותו מגרש" :קורצי ,רומזי כוכבי" מקשר אותנו שוב אל אהוביו הדמיוניי
של המשורר בימי ילדותו ,אל הצפרירי )"הֵ  ק ְֹר ִצי וְ ר ְֹמזִ י" ]"צפרירי"[( ,נציגיו של עול
הזוהר ,הוא עול האֶ רוֹס 28.עיניי תובעות מופיעות בשיר "העיניי הרעבות" )"הָ עֵ ינַיִ  הָ ְרעֵ בוֹת
הָ אֵ ֶQה Cָ ֶ:כָ ה ִ> ְת ַ#עְ נָה"( ,שהוא שיר המתאר את מחירו של המימוש הארוטי .כלומר – החטא

 26פנייה לכוכבי היא מוטיב שכיח בשירת ביאליק ,ראו למשל את הבית המסיי את "לפני ארו הספרי" )ביאליק,
השירי ,עמ' .(378
 27יש לשי לב לכ שמהל הדיו בשיר זה אינו לפי הסדר המקורי של הבתי ,כי א לפי הסדר הבא :בתי א' ,ב',
ג' ,ה' ,ד ,ו' ,ז' .הסיבה לכ היא מתודית.
 28ראו :י' ליבס' ,זהר וארוס' .אלפיי  (1994) 9עמ' .11769
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היחידי המתואר כא הוא בחירה בחופש ארוטי .הא המחבר המובלע מתנגד לבחירה זו? לדעתי
לא ,ואני מעז לומר שההפ הוא הנכו.
ה"קדשות" ו"רוח הזנוני" מעלי סימני שאלה בדבר ערכי מוסר .הפריצות ,שבודלר
ֵ
ע זאת,
ראה בה את אחד ממאפייני הכר המודרני 29,זוכה אצל ביאליק להתייחסות אמביוולנטית .חמוטל
בריוס .מוצאת באחדי משיריו תפיסה של האהבה כחוויה מיסטית גואלת "וא .התשוקה
הארוטית מחו לנישואי מקבלת מימד של רגש רליגיוזי ] [...ואילו המיסטיקה היהודית ] [...אינה
מכירה באהבת גבר לאשה שלא לצור מצוות פרו ורבו" 30.במילי אחרות – לא כל מה שנתפס
כפריצות בעיני החברה הסובבת הוא כזה בעיני המשורר .ביטוי חרי .לניגוד כזה נית לראות בשירו
"היא יו ְֹ:בָ ה לַחַ Qוֹ /וְ "ו ְֹר ָקה ְ"עָ ָר ְ# /,Oעֵ ינֵי ֶכ ִהיא פְ רIצָ הI /בְ עֵ ינַי
"היא יושבה לחלו" מִ :1910
31
ִהיא בָ ָרה".
בבתי הרביעי והשישי מתוארת ההתפרצות הלילית של המיניות האנושית:
]בית ד[ Iבַ  ָFזֶ ה הֵ חֵ ָQה ְנגִ ינָה ַקָQה ,ה ֹו ֵללָה –
וְ הַ ֹ Q?C ָFו ִנ ְנעָ ר,
Iמ ֵ#י הָ ִאילָנוֹת ִה=ֵה ִה ְִ :חיר זְ נַב צָ עִ י.
ִ
וְ ִהלְ  ִ#ינָה  ְCנִַ .ס=ָר.
Iמ ְMרוֹמֵ י הַ  ְFזוֹזְ רוֹת
]בית ו[ Iמֵ אֶ ְמצַ ע הַ =ָהָ ר ִ
Iמֵ Gחֲ ֵרי הַ ֵ ְFדרוֹת
מIר ִדי וִ ילוֹנוֹת
 ָ#א הַ ְPחוֹק – Iבְ חַ Qוֹנוֹת ָ
וְ ָכבִ י הַ =ֵרוֹת.
לא רק חופש מיני נידו לגנאי בספרות חז"ל ,כי א ג כל צחוק והילולה" :אמר רבי יוחנ משו
רבי שמעו בר יוחאי :אסור לאד שימלא שחוק פיו בעול הזה" )ברכות ל"א א( 32.א נראה
שעמדתו של ביאליק מנוגדת בתכלית ,ובעיניו אי רע במוזיקה ,בהוללות ,בצחוק ,באהבה בי
העצי ומאחורי חלונות מוגפי וילונות ,אדרבה :יותר משיש כא סיאוב ושחיתות ,מתגלי כא
שמחת חיי ,שחרור ,התנערות מאתוס של סגפנות ומדיכוי מיני ,אותו דיכוי שביאליק רואה בו את
גזילת הנעורי ומתייחס אליו בתיעוב ובזע ברבי משיריו )כגו "הכניסיני"" ,איֵ" "המתמיד",
"לפני ארו הספרי" ו"מגלת האש" .(33הנה סו .סו .היפתחות לעול ,כזו המתוארת בשיר אחר

 29בנימי ,הרהורי ,עמ' .120
30

ח' בריוס' ,.הנשיות הגואלת בשירת ביאליק' .בתו גריס ,י' ,ח' קרייסל וב' הוס )עורכי( ,שפע טל :עיוני
במחשבת ישראל ובתרבות יהודית ,באר שבע  ,2004עמ' .404

 31ביאליק ,השירי ,עמ' .404
32

באותו הקשר של איסור על שמחה מוגזמת ,ראו את הסיפור על בנו של רבינא שער הילולה לבנו ,א כשראה
שאורחיו מגזימי בשמחה הביא כוס ששווייה ארבעמאות זוזי ושבר אותה לפניה ,וכ גר לה להתעצב
)ברכות לא ,א(.

33

הנה ,למשל ,קטע מווידוי העל )פרק ו'( מתו "מגלת האש"" :וְ עַ ָ>ה ְר ִאי גַ ְר ִאיִ ,ה=ֵה הָ תֵ ל הֵ ֵתל Iבִ י הַ ַָ Aמיִ 
אתי אֶ תעֵ ינַי
IמאIמָ ה Kאנ ְָתנ Iלִ י ָCפְ ָר .נִכְ נָע  ְCעֶ בֶ ד נ ִָָ :
ְעIרי ,אֶ תהַ ֹCל ל ְָקחִ Iמ ִֶ=Mי ְ
Iבְ כַחַ G :כְ זָ ִרי ְסבָ בIנִי .אֶ תנ ַ

9

"מנְ הָ ג חָ ָד ָ# :א ל ְִַ Mדינָהְ "ִ /:מלַת :ֵ ֵ:
של ביאליק" ,מנהג חדש" ,שנכתב שנה מאוחר יותר )ִ :(1908
Iכְ ֹתנֶת <ַ ִXי –I /בְ  ָ# ַ:תוֹת ֵ# ,י הָ עֵ ִצי< /,ו ְֹר ִחי ְנ ִ:יקוֹת וַ אֲ ג ִַXיִ //.מנְהָ ג חָ ָד ָ# :א ל ְִַ Mדינָהַ /:נ ֲעלֵי
חIרי .34 ".הביקורת שבשיר מופנית
IAרי – /וַ ֲעלֵי צַ  ַIאר ַנע ֲָרה Gחַ ת> /וֹלִ י עַ ְצמָ  ְ:נֵי בַ ִ
מֶ ִ:י עִ  ִק ִ
אפוא נגד ההתכחשות לארוס ,וכ נגד צביעות של אות "כוהני גדולי" ,אנשי הממסד הרבני,
האוסרי על צא מרעית את הנאות המי ,בעוד ה עצמ שקועי בה לא פחות מ"מגדלי
חזירי" ודומיה.
יש לזכור ג שביאליק אינו בודלר ,ועולמו של זה שונה מעולמו של זה .דבריו של אריאל הירשפלד,
א .שנאמרו על השיר "ביו קי יו חֹ" )א מתייחסי במפורש לקשר הבודלרי( ,נשמעי
הק בגירויי הכר ונסגר
מדויקי ג בהקשר של שיר זה" :אי מדובר כא באד העירוני ָ
באדישות המחסנת אותו מפני אלימותו של הכר .ואי כא אד ששבע גירויי מי עד שהיו לו
לזרא 35."...אני מציע אפוא לקרוא את שירו של ביאליק כ<ָ רודיה על שירו של בודלר ,פרודיה
המבטאת ,בהתא לניסוחו של הרולד בלו ,יחס אנטיתטי ,לעומתי ,לשירו של המשורר
המשפיע ָ< 36.רודיה זו מגיעה לשיאה בבית השביעי ,שבו מתחפש הדובר לביקורתי ולעוי ,א עיו
מדוקדק יגלה שהדבר אינו בהכרח כ:
]בית ז[ הַ ס ,הַ ְAאֵ ר נָתַ  ֵריחוֹ ,ז ֹולֵל סוֹבֵ א הָ ע ֹולָ,
יֵי ֲעגָבִ י עֲבָ רוֹ,
Iמ ְתֹ Fולֵל ִ ְ#קיא ֹו
וְ הIא יוֹצֵ א ִמ ַEעְ > ֹו ִ
Iמ ְת#וֹסֵ ס  ִ#בְ "ָ רוֹ.
ִ
הדימוי המרכזי בבית זה הוא דימוי קומי ,קריקטורה של שיכור .כמו אצל בודלר ,לא אד אחד
מתואר פה אלא ה"עול" ,עויל גויל ,כלומר ההמו .הוא שטו .בתענוגות הבשר ,שיכור מעגבי
– יי ענבי הופ בעט הקס של ביאליק ל"יי עגבי" – ומתגולל בקיאו .התמונה היא אכ דוחה,
א השאלה היא א יש בתיאור זה ג נימה של גינוי ,ונראה לי שלא בהכרח כ הדבר .הקורא
יכול לדמיי לעצמו את דמותו הגרוטסקית של השיכור אדו הלחיי המתבוסס בקיאו – ודווקא
לחבב אותו .אולי מחשבותיו של המחבר המשתמע ה כמחשבות המספר בסיפורו של עגנו "הרופא
וגרושתו"" :כמה מכוער אותו האיש וכמה מכוער אותו מעשה .אבל אני ,חביב היה עלי אותו אד
37
ואותו מעשה יפה היה בעיני"?

אֲ לֵיהֶ  ָCלהַ ִָ Lמי וָ אֶ ְG:ל ְ ִ#דמָ ָמה ַCֶ Cלֶב אֶ תחֶ לְ ִקי Iבְ לִ י ְתלIנָה יִ חַ לְ ִ>י לִ ְמנָת Fו ָֹרלִ י .וְ אIלָ הֵ  הַ חֲ ֵר :הֶ חֱ ִרי I:לִ י
ֲלIמי) "...ביאליק ,השירי ,עמ' .(322
בְ גַאֲ וָ תָ  ,וַ יְ כִַ ְ# IQצ ְד ַקת ְר ִמָLה ע ַ
 34ש ,עמ' .357
 35הירשפלד ,כינור ערו ,עמ' .43
 36ראו :בלו ,חרדת ההשפעה ,עמ' .86
 37ש"י עגנו ,על כפות המנעול ,תל אביב  ,1978עמ' תעה .גישה זו קרובה לגישתו של אבנר הולצמ האומר על שיר זה:
"מכיוו שהדובר נמנע משיפוט מפורש של סדרת האירועי שהוא מתאר ,נית לשער שיחסו כלפיה מורכב ורב
משמעי; החל ברתיעה וכלה בהיקסמות מעוצמתה של הילולת המי הפרועה המתרחשת לנגד עיניו" )בתו:
ביאליק ,השירי ,עמ'  .(348מסקנתה של חמוטל בר יוס .שונה" :נימת החרדה והתיעוב גוברת בשיר בהדרגה ][...
מתפתחת אווירת הפחד לנוכח התפרצות היצרי בטבע" ,ו"קשה למצוא בשירת ביאליק ביטויי סלידה חריפי
יותר כלפי המיניות משיש בשיר זה" )בריוס ,.מגעי של דקאדנס ,עמ'  .(163ע זאת ,ג היא מזהה בשיר יסוד
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לאווירת הלצו תור ג השימוש הלשוני הפרוע שעושה המשורר בביטויי מ המקורות :במקו
IEד ִאי( נ ְָתנֵ Iריחַ " )שיר השירי ב ;13 ,ז" – (14 ,הַ ְAאֵ ר נָתַ  ֵריחוֹ"; " ִCי
"הַ  ְFפָ נִי ְסמָ ַדר )או :הַ ָ
יתי ִ ְCאיC:ִ :וֹר Iכְ גֶבֶ ר עֲבָ ר ֹו
סֹבֵ א וְ ז ֹולֵל יִ ֵ ָIר) ":משלי כג (21 ,מתחל .ב"ז ֹולֵל סוֹבֵ א הָ ע ֹולָ"; "הָ יִ ִ
Iתאֵ נִ י" )נחמיה יג (15 ,מתגלגלי בביטוי המבריק "יֵי
יָיִ " )ירמיה כג (9 ,יחד ע "וְ .Gיַיִ  ֲענָבִ י ְ
ֲעגָבִ י עֲבָ רוֹ" .ויש עוד .ציווי ההשתקה "הַ ס" הפותח את הבית מופיע במקרא בדר כלל בהקשר
של חרדת קודש .למשל" :הַ ס ָCל ָ" ָ#ר ִמ<ְ נֵי ה'  ִCי נֵעוֹר ִמ ְMעוֹ ָק ְד:ו" )זכריה ב .ֹ(17 ,ג בשירת
ביאליק הוא מופיע בהקשרי דומיCָ " :להָ ע ֹולָ יָ –  ֵ:הָ ס! /נָ ַ><Iחַ וַ אֲ גָס ] [...הַ סִ ָF ַ# ,נזְ ַEעְ זַ ע
נוֹ") .יש לי ג"(; "Iבְ ָכל ֵ#יצָ ה – הַ ס>ָ  ֶ< ,עִ יר – /יָ  ֵ:ל ֹו אֶ פְ רוֹחַ זָ עִ יר" )"קצפור"( .בשיר "היה ערב
הקי" השימוש בציווי זה הוא <ָ רודי ,ותפקידו ליצור סתירה בי הנימה החגיגית של אותו "הס!"
לבי התמונה הנמוכה של השיכור המתגולל .מדובר בס הכול בחטאי קטני הבאי לספק
תאוות גדולות .לא תיאור של עול מושחת ומנוו יש כא ,כי א חגיגה של חופש ,של שמחת חיי,
של השתחררות מדיכוי .א חשוב להבחי :לא ע בודלר וע ערכיו מתעמת ביאליק בשיר זה אלא
ע החברה היהודית שבה הוא עצמו צמח וחי ,וע הנורמות הצדקניות והדכאניות שלה.
ג" .ליל קי" מאת אלתרמ  :שיר כר מודרניסטי כציור מופשט
דומה שקיימת הסכמה בקרב רוב החוקרי בדבר השפעתו של בודלר על שירי "כוכבי בחו" של
נת אלתרמ 38.כוונתי כא היא להתמקד בזיקה הישירה הקיימת ,לדעתי ,בי שירו של בודלר
"דמדומי הערב" לבי שירו של אלתרמ "ליל קי" מתו "כוכבי בחו" 39,וכ להציג מספר
היבטי של האופ החדש והמפתיע ,המודרניסטי בעליל ,שבו מטפל אלתרמ בנושאי השיר.

40

גרוטסקי :בבית השביעי "מקבל הצד המכוער והמתועב של העול ממדי קוסמיי ומצטייר כמעי מפלצת
מיתולוגית גרוטסקית" )ש ,עמ' .(78
38

דרור אידר ,המקדיש להשפעת בודלר על אלתרמ ספר של )ד' אידר ,אלתרמ – בודלר ,פריס – תל אביב:
אורבניות ומיתוס בשירי 'פרחי הרוע' ו'כוכבי בחו' ,ירושלי ] 2003להל :אידר ,אלתרמבודלר[( ,מפנה
בעניי זה את הקוראי אל מחקריה של זיוה שמיר ,אבידב ליפסקר וד מירו )ש ,עמ'  ,71הערה  .(2יוצא מכלל
זה רויאל נ ,שממעיט בערכה של השפעת בודלר על אלתרמ בהשוואה לזו של בוריס פסטרנק .לדבריו" ,כוכבי
בחו" הוא "ספר שעיקר השראתו בא לו משירת פסטרנק" .ראו :ר' נ' ,על הקריאה באלתרמ )כלומר ,על
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 39נת אלתרמ ,כוכבי בחו ,תל אביב ,מהדורת  ,1995עמ' ) 57להל :כוכבי בחו(.
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על "ליל קי" ראו :ב' הרושובסקי ]הרשב[' ,הא יש לצליל משמעות?' הספרות ,א ,(1968) 2/עמ' ;415414
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Spicehandler, (Eds.). Modern Hebrew poem itself. Detroit 2003, pp. 111-113
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בתחבולות צורניות מורכבות כגו אוקסימורוני )"דומייה שורקת"( ,סינאסתזיה )"תסיסת אורות"( זאוגמה
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ליל קי  /נת אלתרמ
IEמָLה ְ ֶM ַ#רחָ בִ י :ו ֶֹר ֶקת.
ִ
ֹ#הַ ק הַ  ִC ַXי  ְ#עֵ י הַ חֲ תIלִ י.
לַיְ לָה ָMCַ ,ה לַיְ לָה!  ָA ַ#מַ יִ  ֶֶ :קט.
ֹ Cו ָכבִ י ִ ְ#ח>Iלִ י.
זְ מַ  ָרחָ בָ ,רחָ ב .הַ ֵQב ִצלְ צֵ ל Gלְ <ַ יִ .
יסי ִה ְצעִ י..
טַ ל ְC ,מ ֹו <ְ גִ י ָ:ה ,אֶ ת הָ ִר ִ
 ְ#מַ גְ לֵב זָ הָ ב <ָ נָס מַ <ִ יל אַ <ַ יִ 
עֲבָ ִדי ְ:ח ִֹרי לְ רֹחַ ב הָ ָר ִצי..
רIחַ ַקיִ   ָ:טָ ה ,עֲמIמָ ה .ר ֹוג ֶֶ:ת.
עַ ל ְ ִCתפֵ י  ִ=ַFי ְ"פָ תֶ יהָ ִנ ְ ָ<:כוֹת.
רֹעַ יְ ַר ְק ַרקִ >ְ .סיסַ ת אוֹרוֹת וָ חֶ  ֶ:ד.
ְר ִתיחַ ת מַ ְטמוֹ Tֶ ַ#צֶ  .הַ  ָAחֹר.
וְ הַ ְרחֵ ק ַלֹFבַ  ִ# ,Oנ ְִהימָ ה מ? ְרעֶ בֶ ת,
עִ יר אֲ  ֶ:ר עֵ ינֶיהָ זֹהַ ב ְמצ?<וֹת,
ִמ ְתאַ ָEה  ְ#זַ עַ ְ >ִ ְ# ,מרוֹת הָ אֶ בֶ 
 ֶ:ל הַ ִMגְ ָEלִ י וְ הַ < ִCוֹת.
השיר מציג רצ .אימאז'י של עיר בלילה קיצי .הפתיחה מביאה בזה אחר זה צלילי ומראות
הקשורי בזמ ההתרחשות ,שהוא הלילה .נוכחות הלילה מלIוָ ה בשקט חשוד ,מנבא סערה ,והיא
מקבילה לכניסתו הזהירה של הערב הפותחת את שירו של בודלר )" ִה=ֵה הָ עֶ ֶרב  ָ#א ] [...צוֹעֵ ד זָ ִהיר
זָ ִהיר"( .ע זאת ,עובדת הלילה בפתיחת השיר אינה מיוצגת במשפט חיווי אינפורמטיבי נוסח
" ִה=ֵה הָ עֶ ֶרב  ָ#א" או "הָ יָה עֶ ֶרב הַ ַTיִ " ,אלא במשפט קריאה מתפע המבטא את תגובתו הרגשית,
הסובייקטיבית ,של הצופה אל מול הנגלה לעיניו" :לַיְ לָה ָMַC ,ה לַיְ לָה!" .41ובהמש – " ָA ַ#מַ יִ 
)"תסיסת אורות וחשד"( ,ואפקטי מיוחדי של מצלול )"רוע ירקרק"( .לדברי שמיר" ,איכותו האוקסימורונית
של השיר 'ליל קי' מדגישה את זיקתו לשירה הצרפתית הסימבוליסטית ,זו שהושפעה משירתו רוIית
הפראדוקסי של בודליר" .א שמיר אינה קושרת את השיר ל"דמדומי הערב" של בודלר אלא לשירי כדוגמת
"ליל פריז" מאת משורר סימבוליסט צרפתי בש לאו ואלאד )ש ,עמ' .(8180
 41מהל דומה הציג מאוחר יותר נת ז בשירו "אלדוראדו" )מתו "שלושה שירי מ האנציקלופדיה"( ,שבו המיר
טקסט מידע מ האנציקלופדיה העברית בטקסט שירי .הער באנציקלופדיה נפתח כ" :אלדורדו )מספרדית el
 = doradoהמוזהב( ,ארעושר אגדית ,שבמאות ה 16וה 17היו קובעי את מקומה בדרואמריקה"
)האנציקלופדיה העברית כר יא ,תשיא ,עמ'  ;(431השורות הראשונות בשירו של ז ה ָM ַC" :ה ֶקסֶ   Aֵ ַ#עַ ְצמוֹ:
ְ ִCמעַ ט נִ ָ> /לִ ְראוֹת ְמ:ו ֵֹרר ָרכIב עַ ל סIסוֹ ,אֶ לְ Eו ָֹראד ֹו –  /וְ עוֹד ְִ #ספָ ַר ִEית ,הַ ָRפָ ה ְ#Eִ O ָ# /ר ֵ# Iינֵיהֶ  הָ אַ  ִQי) "...נ' ז,
כל החלב והדבש ,תל אביב  ,1966עמ' .(44
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ֶ ֶ:קט" ,מעי הקבלה ל"הַ  ַAחַ ק נֶאֱ טָ   ְCתָ א" שבשירו של בודלר 42.לכאורה דבר לא מתרחש :שקט
למטה ובשמי מעל ,עיני חתולי נוצצות בירוק ,הכוכבי בחיתולי כאילו זה עתה נולדו ולא היו
ש מאז ומעול ,צללי על רצי ,.רוח עוברת בגני .א הלשו הציורית המיוחדת והמצלול
העשיר יוצרי אווירה של זרות ופחדי ,אלימות ,מאגיה וארוס :הדומייה שורקת ,עיני החתולי
בוהקות כסכיני ,הצללי על הרצי .מדומי לעבדי שחורי שאדונ מכה אות באכזריות,
שפתיה של הרוח "נשפכות" על כתפי הגני בחושניות ארוטית .החתולי והפנס ה כמעט
העדויות היחידות לכ שהנו .המתואר הוא נו .עירוני ,שכ חתול הוא יצור עירוני מובהק ,שלא
כ"כבשה ואיילת" ,שאות נית לפגוש במרחבי אחרי .כ ג הפנס ,פנס רחוב מ הסת ,שכמו
הושאל לכא משירו של בודלר .לקראת סו .השיר מתעצמי היסודות המאגיי והארוטיי.
מופיעי הצירופי החדפעמיי "רוע ירקרק" ו"תסיסת אורות וחֶ שֶ ד" המעלי בדמיו מכשפה
הבוחשת את מרקחתה בסיר .רק בסיו הדרמטי של השיר נאמר במפורש ,לראשונה ,שאתר
ההתרחשויות הוא עיר .עיר זו ,שעיניה מאופרות בזהב כעיני זונה ,מתאדה בזע ונעלמת במרומי
כיצור אגדי .העיר כאילו ריקה מאנשי ,מכלי רכב ומכל פעילות אנושית ,והחיי שבתוכה
מעוצבי באמצעות אביזרי שאינ בני אנוש :חתולי ,רוח או פנס )יוצאי מכלל זה הצללי
שמטיל אור הפנס המדומי ל"עבדי שחורי"(.
רק שתי שורות בשיר מלמדות על נוכחות אנושית גלויה" :זְ מַ  ָרחָ בָ ,רחָ ב .הַ ֵQב ִצלְ צֵ ל Gלְ <ַ יִ /.
יסי ִה ְצעִ י "..הלב והריסי ה של עובר האורח האלתרמני ,גלגולו של
י:ה ,אֶ ת הָ ִר ִ
טַ ל ְC ,מ ֹו <ְ גִ ָ
המשוטט בשירי פריז של בודלר 43,הצופה בלב פוע במראות העיר ומתכחש לדמעות המתקשרות
על ריסיו .עיניו של עובר האורח כמו מתעלמות מ ההמולה העירונית ומהתושבי ,הגודשי מ
הסת את הרחובות ,ואי ה רואות אלא את צלליה המוטלי על הרצי .באורו האכזרי של פנס
הרחוב .
א נראה שפעילות של אות אביזרי היא בעצ ייצוג מטונימי של פעולות התושבי ,של
ההמו שאינו מוצג באופ ישיר ,א .שהוא ממלא את העיר בנוכחותו ובמעשיו .העיר הלילית
שלפנינו היא עיר רוחשת רע שכוחות אפלי תוססי בה ,בדומה לפריז של בודלר .יתרה מזאת:
השמי ,הפנס ,הרוח ,האלימות ,החייתיות ,התאוותנות ,הזנות ,האווירה המאגית – אות
יסודות המאכלסי את העיר של בודלר – מופיעי ג כא ,אלא שבעיצוב שונה לחלוטי ,לאחר
"IEמָLה
ִ
שעברו הפשטה ומינימליזציה .אפשר שג בשריקה שבשורת הפתיחה של "ליל קי" –
Iמ
ְ ֶM ַ#רחָ בִ י :ו ֶֹר ֶקת" – נשמעת שריקת המטבחי המופיעה בשירו של בודלר בשלב השיאִ " :
יקה" )" .("On entend çà et là les cuisines sifflerעל ההפשטה
הַ ְִ Mטִ ָ#חי #ו ַֹקעַ ת  ְCבָ ר ְִ :ר ָ
בשיר זה אומר בנימי הרשב ,בהתייחסו לשורה "ֹ#הַ ק הַ  ִC ַXי  ְ#עֵ י הַ חֲ תIלִ י":

42

":מַ יִ   ְ#לִ י ִצ<וֹר /זָ ִרי
אגב ,שחק אטו מופיע בשיר אחר מאת אלתרמ" ,ירח" ,א .הוא מ"כוכבי בחו"ָ :
Iמב?ִ ָPרי" )כוכבי בחו ,עמ' .(38
ְ

 43ראו :אידר ,בודלראלתרמ ,עמ' .178
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השורה השנייה היא תחבולה אלתרמנית טיפוסית :יצירת איכויות מופשטות באמצעות
מניפולציה על יסודות מוחשיי .החתולי – אביזר מסורתי בהקשרי מאגיי – אינ
44
מופיעי כישויות אינדיבידואליות; מוענקת לה עי אחת ,מאיימת ,קולקטיבית.
חשוב להבחי בכ שזו הפשטה סימבולית :החתולי ,נוס .על הקונוטציות המאגיות הקשורות
בה ,מהווי ייצוג סימבולי של רוע ושל אלימות" .עי החתולי" ,רומזת מ הסת לריבוי
החתולי בעיר ,א באופ סימבולי מייצגת את הרוע האנושי ואת האלימות המשגשגי בעיר
בשעות החשכה'" .בוהק הסכי' מהדהד מאוחר יותר ב'רוע ירקרק'" ,כותב הרשב 45.וכש ש"עי
החתולי" היא ייצוג מופשט של חתולי העיר ,כ אות "עבדי שחורי" ,הצללי שמטיל אורו
של פנס הרחוב ,ה מה שנותר בשיר מהמוני האד הגודשי את רחובות העיר .ג ד מירו
מתאר למעשה תהלי הפשטה ברבי משירי "כוכבי בחו" ,שבה מתרחשת ,לדבריו,
מטאמורפוזה קיצונית ,המשנה את פניה של מציאות מתוארת עד לאי הכר כמעט.
בשירי רבי מוחשת המטאפוריקה כאילה היתה לשה את המציאות המתוארת ,צובעת
46
אותה בגוניגוני שאינ ממנה ובה ,וממתחת אותה וצרה בה צורות חדשות.
כ הדבר ג ע הרוח" :רIחַ ַקיִ   ָ:טָ ה ,עֲמIמָ ה .ר ֹוגֶ ֶ:ת /.עַ ל ְ ִCתפֵ י ִַ=Fי ְ"פָ תֶ יהָ ִנ ְ ָ<:כוֹת" .רוח זו,
שמקורה ברוח הדמונית שב"דמדומי הערב" של בודלר ,אינה סת משב אוויר הרווי בחושניות
מוזרה ,אלא רוח – לאחר שעברה תהלי הפשטה – של בני האד תושבי העיר ,שע בוא הליל
ה נותני דרור לתאוות המתגברת .בשורה זו מהדהדות שורותיו של בודלרִ " :מ ֶ=גֶד נֵעו ִֹרי
ֶEמ ֹונִי Gכְ זָ ִריF /,ו ְֹד ִ:י אֶ ת הַ ְ ֶMרחָ ב ְC ,בֵ ִדי  ְCלַבְ ל ִָרי //,טוֹפְ ִחי ַ ְ#כ ְנפֵ יהֶ  עַ ל ְ> ִריס וְ עַ ל ְַ CרֹCב;/
וְ נוֹכַ ח אוֹר ְסתIררIחַ  ֶ:ל <ָ נַס ְרחוֹבִ /נ ְדל ֶֶקת הַ <ְ ִריצIת ] [...טוֹפֶ פֶ ת ,חֲ ִ ָ:איתֶ ְ# ,ד ֶר Dע ֲִקיפָ הְ ִC /,צבָ א
א ֹויֵב לִ פְ נֵי צֵ את ֹו לַהַ ְת ָקפָ ה" .ואולי יהיה ג מי שישמע בה הד למילותיו של ביאליק" :צָ ַרר רIחַ
הַ  ְHנIנִי  ַFאֶ תעִ ְRבוֹת הַ ֶ ָRדה /וְ אֶ תGבְ נֵי הָ ְרחֹבוֹת" ,א כי לדעתי אלתרמ אינו מתייחס בשירו
זה ל"היה ערב הקי" .מה שקיבל עיצוב פיגורטיבי – במוב של האמנות הפלסטית – בשירו של
בודלר ,זוכה בשירו של אלתרמ לעיצוב מופשט ומינימליסטי .המולת הכר הצטמצמה ל"תסיסת
אורות וחשד"" ,רתיחת מטמו" ו"נהימה מורעבת" .העיר מואנשת ,וכיפות הזהב שבה הופכות
בעיני הצופה לעיני זונה המאופרות בזהב )"עִ יר אֲ  ֶ:ר עֵ ינֶיהָ זֹהַ ב ְמצ?<וֹת"( ,כשהאנשת העיר כזונה
מוכרת מהמקרא )"אֵ יכָה הָ יְ תָ ה לְ ז ֹונָה ִק ְריָה נֶאֱ מָ נָה" ,ישעיהו א" ;21 ,סֹ ִ#י עִ יר ז ֹונָה ִנ ְָC:חָ ה",
Bד /הוֹפֵ ,D
ישעיהו כג .(16 ,האכזריות החייתית המתעוררת בבני האד )שעליה כתב בודלר "וְ הָ ָ
 ְ#אֵ י "ָ בְ עָ ה לוֹ ,לְ טו ֵֹרְ .צמֵ א ָ ("Eנוכחת ,כאמור ב"בוהק הסכי" וב"רוע ירקרק" וכ באותה
"נהימה מורעבת" המלווה את ההתנדפות הנזעמת של העיר בבית האחרו .השיר מתגלה אפוא
כשיר אורבניסטי מודרניסטי מובהק ,במוב שבו משתמש דוד כנעני ,מחוקריו המוקדמי של

) Harshav, A Summer Night, p. 112 44תרגו שלי ,ח.ר(.
 45ש.
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ד' מירו ,מפרט אל עיקר :מיבנה ,ז'אנר והגות בשירתו של נת אלתרמ  ,תל אביב  ,1985עמ' ) 75להל :מירו,
מפרט אל עיקר( .עוד על הפשטה בפואטיקה של "כוכבי בחו" ראו ש ,עמ' .8180
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אלתרמ ,כלומר שיר המבטא את פגעי העיר המודרנית 47.בכ הוא מצטר .לשירי כר דוגמת
"פגישה לאי ק" )פגישה המתרחשת "ברחוב לוח"" ,ברחובות ברזל ריקי וארוכי"" ,בערי
מסחר חירשות וכואבות"(" ,הדלקה"" ,הנאו"" ,יו השוק"" ,יו הרחוב"" ,הולדת הרחוב",
ואחרי 48.אלא שהמולת הכר מעוצבת בו בצורה כה מופשטת ,מינימליסטית ומוצפנת ,עד
שעובדה זו לא זכתה לתשומת לב מספקת מצד הביקורת.

49

כדי להבי את התהלי שבו מתגלגלי דימויי העיר משירו של בודלר לשירו של אלתרמ כדאי
להתבונ בלשו הדימויי של אלתרמ בשירי "כוכבי בחו" .אלתרמ ,שהתגורר בפריז ולמד בה
במש כשנתיי בראשית שנות העשרי שלו ) ,(19321929ספג את השפעת של הסימבוליז
והדקדנס )שבודלר הוא נציג הבולט( וכ של האימפרסיוניז ,שהיו התנועות הדומיננטיות
באמנות בשלהי המאה התשע עשרה .כמו כ הוא חש מ הסת על בשרו ממש את התעוררותה של
המהפכה המודרניסטית שהתחוללה אז באירופה שלאחר מלחמת העול הראשונה ,כשפריז היא
בעי הסערה .מהפכה זו הולידה את התנועות המודרניסטיות – הקוביז ,הפוטוריז,
הסוריאליז ואחרות – שנוצרו מתו שיתו .פעולה בי אמני מתחומי שוני :ציור ,אדריכלות,
מוזיקה ,מחול ,תיאטרו ,קולנוע ,וכ ג סיפורת ושירה .דוגמאות לשירה קוביסטית ,שירה
פוטוריסטית ושירה סוריאליסטית יש לא מעט 50.ג האמנות המופשטת מצאה את מקומה בלשו
השירה.
 47ראו :ד' כנעני' ,על קו הק' .בתו א' באומגרט )עורכת( ,נת אלתרמ מבחר מאמרי ביקורת על שירתו ,תל אביב
 ,(1955) 1971עמ' ) 7545להל :כנעני ,על קו הק(.
 48כוכבי בחו ,עמ'  122 ,102 ,96 ,30 ,27 ,8בהתאמה.
" 49היסוד האורבניסטי" בשירת אלתרמ נדו אמנ בביקורת ,א ללא התייחסות ספציפית ל"ליל קי" .לדברי דוד
כנעני" ,ספק א אלתרמ הוא משורר 'אורבאניסטי' )א הכוונה לשירת הכר המודרני( ,א אי ספק כי הוא שר
על העיר יותר מכל המשוררי שקדמו לו" .לדעתו רק שני שירי ב"כוכבי בחו" )"הולדת הרחוב" ו"יו
הרחוב"( ראויי לתואר אורבאניסטיי )כנעני ,על קו הק ,עמ'  .(5150ד מירו ד ביסוד האורבניסטי בכמה
שירי שכתב אלתרמ בצעירותו ,שעניינ "מות הציוויליזאציה המערביתהעירונית" )מירו ,מפרט אל עיקר ,עמ'
 (101או "הכזב והנביבות בשמחתהחיי המדומה של הכר" )ש ,עמ'  ,(103א לא מצאתי אצלו התייחסות
ליסוד זה בשירי "כוכבי בחו" .דרור אידר מחזיק א .הוא בתזת השירי המוקדמי ,וגישתו שונה לחלוטי מזו
המוצגת כא" :מנגד ,הושפע אלתרמ ממודל אורבני דקאדנטי זה של פריס ,אול רק בתחילת דרכו האמנותית,
בשיריו המוקדמי .שירתו הבשלה ,זו של כוכבי בחו ,הציבה בדר כלל מודל אורבני שונה מזה הפריסאי :עיר
צעירה ,הקמה לא על הריסות עבר כלשה ,אלא מהווה יצירה חדשה לגמרי .בעיר זו לא הופיעו עדיי תופעות
שליליות כמו הדקדנס והסיאוב; תחת זו ממלאת תסיסה יצירתית את חללה ותקווה גדולה לעתיד טוב .ההשפעה
של אלתרמ גרמה לעיצוב שירה אורבנית בעלת מאפייני חיוביי יותר ,שהאמינה ביכולתו של האמ ,המשוטט
ברחובות הכר ,לתרו לשינוי דמותה המסורתית של העיר המודרנית עלידי היצירה האמנותית ,ממקו מושחת
ודקאדנטי למקור של תקווה והתחדשות תרבותית ואנושית" )אידר ,בודלראלתרמ ,עמ'  .(176175דברי אלה
אינ עולי בקנה אחד ע האבחנות המוצעות כא.
 50ראו :א' גלעדי ,מודרניז בשלוש תנועות :על הקוביז ,הפוטוריז האיטלקי והסוריאליז .תל אביב  ,2010עמ'
 .154149 ;9487 ;8064בעניי "כתיבה קוביסטית" ראו ג' :פתח דבר' מאת אורלי לובי בתו :ג' שטיי פריז,
צרפת ,תל אביב ,2004 ,עמ'  .116לדברי לובי" ,כתיבתה של גרטרוד שטיי מאופיינת כקוביסטית ] [...התשובה
הקוביסטית לשאלה 'לש מה?' – לש מה המאמ למצוא דר חדשה ,מה יש להשיג ,מהי המטרה – היא 'כדי
להגיע עד למהות של הדברי' .המאמ ה של הקוביסטי וה של שטיי הוא 'לגעת בדבר כשלעצמו'" .דבריה
של הקוביסטי ושל גרטרוד שטיי המצוטטי אצל לובי מתאימי להפליא להצהרה הארספואטית הידועה של
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א .שלדעתי אי לתייג את שירתו של אלתרמ כאילו היא שייכת לאחד מ הזרמי הללו ,אפשר
לראות כיצד האימאז'י שבשירי "כוכבי בחו" בנויי כאילו הושאלו באופ אקלקטי מ הציור
המודרניסטי על זרמיו השוני 51.לדוגמה ,התמונה "והירח על כידו הברוש" בשיר "ירח" נראית
כמו משחק של צורות גיאומטריות בציור הקוביסטי :הצורות יכולות להיות משולש ועיגול ,כמו
בציור "ירח מלא" מאת פול ְקלֶה:

וה יכולות להיות ג גופי תלתממדיי כגו חרוט ,גליל או כדור ,בדומה לאלה
שב"קומפוזיציה" מאת פרנא לֶזֶ 'ה:

הצירו" .כוכבי בחיתולי" בשיר "ליל קי" מזכיר את הכוכבי המוקפי הילה ב"ליל כוכבי"
של וא גו.
אלתרמ ב"כוכבי בחו" )המכוונת לעצי(" :אינני רוצה לכתוב אליה /רוצה בלב לנגוע" )"הנה העצי",
כוכבי בחו ,עמ' .(126
 51זיוה שמיר עוסקת בזיקתה של שירת אלתרמ לזרמי המודרניסטיי באמנות ,א היא אינה מצביעה על הקבלות
בי לשו השיר של אלתרמ לבי הציור המודרניסטי )שמיר ,עוד חוזר הניגו ,עמ' .(219208
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אפשר שאור הפנס ההופ לישות חומרית ודינמית )"פנס מפיל אפיי"( שאול א .הוא מתמונות
מודרניסטיות של פנסי רחוב ,דוגמת זו של הפוטוריסט האיטלקי ג'קומו באלָה.

הצירו" .ברחובות ברזל ריקי וארוכי" בשירו של אלתרמ "פגישה לאי ק" מזכיר את ציורו
אפו .האימה של הסוריאליסט דה קיריקו "מסתורי ומלנכוליה של רחוב" .הצל המאיי בקצה
הסמטה באותו ציור עשוי להזכיר בהקשר מסוי ג את העבדי השחורי שמפיל אור הפנס
52
בשיר "ליל קי".

 52הציורי המודגמי כא ה:
פול קלה ) – (Kleeירח מלא ) ,1919גלריה שטנגל ,מינכ(; פרנא לז'ה ) – (Legerקומפוזיציה ) ;(1919וינסנט וא גו
– ליל כוכבי ) ,1889המוזיאו לאמנות מודרנית ,ניויורק(; ג'אקומו באלה ) – (Ballaפנס רחוב ) ,1909המוזיאו
לאמנות מודרנית ,ניויורק(; ג'ורג'ו דה קיריקו ) – (De Chiricoמסתורי ומלנכוליה של רחוב ) ,1914אוס.
פרטי(.
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בכל אלה ניכרת העמדת הצורות והדימויי לשירות האפקט הרגשי ,תו ויתור על נאמנות
למציאות.
לאור כל אלה נוכל לומר שג תהלי ההפשטה שעובר ציור העיר ואוכלוסֶ יה בעטומכחולו של
אלתרמ שאול מ הציור המודרניסטי .אפשר להקבילו לתהלי ההפשטה בציורי העצי של הצייר
53
ההולנדי פיט מונדריא מ השני .19121908

את התיאור הריאליסטי יחסית של העיר בשירו של בודלר נוכל להקביל לציור "הע האדו",
ואילו את התיאורי המופשטי של אותה עיר בשירו של אלתרמ נוכל להקביל לציור "הע
האפור" ואולי א .ל"ע תפוחי פורח" שצוירו שני אחדות מאוחר יותר .כמו בציור המופשט ,ג
בשירו של אלתרמ נעקרי מ הדימוי פרטי המציאות ונותרי רק עיקריה ,המהויות המזוקקות
שלה .לא בני אד מתוארי כא כי א תכונות והתנהגויות שהופשטו מבעליה :רשעות,
חייתיות ,אלימות ,תאווה ,פריצות .זה מה שקולטת עינו של המשוטט המתבונ ,זה מה שחש לבו
המצלצל אלפיי .בעוד ביאליק התרחק מבודלר בעיקר בהיבטי האידיאיי ,הרי שאלתרמ בחר
בדר צורנית ,דר לשו הדימויי של הציור המודרניסטי ודר ההפשטה ,כדי להתמודד ע
תבנית השיר על עיר החטאי ששאל מבודלר.
סיו השיר מביא את ההתרחשויות לסחרור מוטר ..שלא כמו בודלר ,המתאר באופ כמעט
Gטרוֹ
)"Iמ הַ ְִ Mטִ ָ#חי #ו ַֹקעַ ת  ְCבָ ר ְִ :רי ָקה ִ# /,ימוֹת הַ ֵ> ְ
ִ
ריאליסטי את שיאה של ההוללות הלילית
:Iעַ ת
סIרי ,זִ IIגעִ וְ עִ י מ? ְ:לְָ //,
<ו ְֹצחוֹת  ָ#אֲ נ ָָקה>ֵ ָ# /,יהָ עִ =Iגִ י לו ְֹק ִטי אֶ ת ְקהָ לָ /:זוֹנוֹת וְ סַ ְר ִ
הַ ַָ=Fבִ י יו ֶֹר ֶדת עַ ל הָ עִ יר "...וגו'( – אלתרמ מציג חיזיו אפוקליפטי של עיר מסתחררת העולה
השמיימה כמו בסופת טורנדו .את הצירו .המוכר "תמרות עש" ,הלקוח מנבואת אחרית הימי
ימרוֹת עָ ) " ָ:יואל ג ,(3 ,הוא ממיר בצירו .הבלתי צפוי "תמרות האב" .אי
" Eוָ אֵ  :וְ ִת ְ
האפופה ָ
זו סדו הנהפכת בזע האל ,אלא עיר הנוסקת אל על מכוחות עצמה ,בזעמה שלה ,בסערת
"מ ְתאַ ָEה  ְ#זַ עַ ְ >ִ ְ# ,מרוֹת הָ אֶ בֶ  ֶ: /ל הַ ִMגְ ָEלִ י וְ הַ < ִCוֹת" .ציור מפתיע זה מציב
חושי ,באקסטזהִ :
מעי תמונת מראה מהופכת לציור מוכר יותר של עיר היורדת מ השמי בחזו יוחנ שבברית
Kהי ִמהַ  ָAמַ יִ  וְ ִהיא
החדשה" :וָ אֶ ְראֶ ה וְ ִה=ֵה הָ עִ יר הַ ְTדֹ ָ:ה יְ ר ָ:Iלַיִ  הַ חֲ ָד ָ:ה י ֶֹר ֶדת מֵ אֵ ת הָ אֱ ִ
ְמת? ֶTנֶת ַ ְCכָQה הַ ְMק?  ֶAטֶ ת לְ בַ ֲעלָ) "Oחזו יוחנ כא ,2 ,תרגו פ' דלי'( .ביאליק סיי את שירו "היה

 53פיט מונדריא ,מימי לשמאל) Avond :ערב( או הע האדו ) ;(1908הע האפור ) ;(1911ע תפוחי פורח );(1912
)שלושת נמצאי במוזיאו העירוני בהאג(.
על פיI. Tomassoni, Mondrian (20th Century Masters). New York, 1971, p.19 :
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ערב הקי" בתמונה גרוטסקית של עול שטו .עגבי המתבוסס בקיאו על הקרקע; אלתרמ בחר
– בפרפראזה על מילותיו של דוד אביד – לתת לרחובותיו להמריא אל על.
תגובתו של המשורר כלפי המעשי הנרמזי בשיר היא בעיקרה תגובה חושית .א .שניכרת בשיר
חרדה ,זו החרדה המודרניסטית ,שבודלר הוא אחד ממבשריה ,מפני הכוחות האפלי של הכר
המודרני ,התגובה החריפה ביותר בשירו של אלתרמ היא ההיקסמות .עובר האורח של אלתרמ
נשאר בגדר מתבונ בלבד ,ללא עמדה שיפוטית כלפי המראות 54.בעוד הדובר של בודלר מביע
בנחרצות את עמדתו השלילית כלפי אות תופעות ,הרי שעמדתו של אלתרמ נותרת מעורפלת:
הוא מוסר את אשר קלטו חושיו הדרוכי ,ומעביר את המראות דר הדמעות המצעיפות את
עיניו ,שה אולי הפריזמות של האמנות הפלאסטית המודרניסטית ,כ שה זוכי למשיחות צבע
ואגוכיות ולעיצובי המוכרי מ הציור הקוביסטי ,הפוטוריסטי ,הסוריאליסטי והמופשט.
השפעה והתרחקות
בקודקוד אחד של המשולש שנוצר ניצבת עירו של בודלר ,בשיר המהווה אבטיפוס לתיאור פגעיו
של הכר המודרני .עירו של בודלר היא המקור ,הדג .בקודקודי האחרי – עירו של ביאליק
ועירו של אלתרמ .א .שנולדו מעירו של בודלר ובשתיה נושבת רוח כמו זו שנשבה בשירו ,שונות
שתי הערי הצעירות יותר ה מאמ הורת וה זו מזו ,בהתא לעולמו השירי ולבחירותיו
האסתטיות של כל אחד משני היוצרי .ביאליק בחר בדר הפרודיה .בעירו נושבת אמנ רוח
הזנוני ,א שלא כמו בשירו של בודלר לא נזכרי בה פשע ואלימות .לא דמוני מביאי צרות
מפעילי את האד אלא בנות ליליות ,מעי פיות ענוגות הלוכדות את בני האנוש בקורי התשוקה.
בשיא ההילולה מדומה ההמו למוקיו שיכור ממי ,שיותר משהוא מעורר תיעוב הוא מעורר
גיחו .נראה שלדידו של המחבר המשתמע עדיפה הילולת המי על דיכויו של הארוס .אלתרמ
לקח את עירו של בודלר למקו שונה .מבטו המתפע של עובר האורח מפרק את המראות
לתמונות הלקוחות כאילו מציוריה של ציירי מודרניסטיי .המראות עוברי טרנספורמציה,
המו האד נעל ובמקומו נותרות רק תכונותיו הליליות ,אלה שנחשפו בשירו של בודלר :רוע,
אלימות ,מיניות זנותית .התמונות הכמעטריאליסטיות משירו של בודלר עוברות תהלי של
הפשטה ,עד שקשה מאוד לזהות את מקור .הדמיו בי שלושת השירי הוא בדג בלבד .במהות
שוני השירי זה מזה עד מאוד .השפעת בודלר אינה באה במקו המקוריות והיצירתיות של כל
משורר ,היא רק מניעה אות ,וה לוקחות אותה למחוזות חדשי.

 54א כי אפשרית ג קריאה אחרת ,שאני איני שות .לה ,הרואה בחזיו התאדות העיר נבואת זע בדבר הפורענות
והחורב שהעיר המודרנית מביאה על עצמה.
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