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 לתורת- עשיריחהאמנות העמים הגיעו המאובנת הדונטתית, הקלסית, □תורת־הספרות
 ;וכר גרמנית צרפתית״ תורת־־ספרות :בימינו מונים וכן חיה. פסיכולוגית, לאיטית, מפרות

 ועד מאן עצסיותן נתגלתה שבהם משלהן, מפרות באוצרות אלו אומות הן עשירות כי
 ובמה ;יפת של יפיפותו — היא משאת־נפשנו ?אנחנו נכתוב תורת־מפרות איוו אבל עתה.

 חוקים לחוקק הזכות את הזה המעט לנו נותן כלום באהלינו? שהכנסנו המעט נחשב
 ושואב ששאב הדור, רוח רחוק כמה אנו" רחוקים כמה שם של וטחנו משלנו? אסטטייס

שנסתמו. הזונות הן ואגדה נבואה גס והרי ? יטי־הקדם ברוח ליצור הנשוב !אחרים טמעינות
 ההשכלה: ימי בראשית לנו בחרנו אשר בדרך ללכת אפוא" נוסיף, בעל־כרהנו

 מטרתנו אל לבוא מבקשים אנו אלה בימינו מזו" נדולה הכללית־הארית. האמנות בדרך

 אנו שואפים אמנם העולם. ספרות של התרגום צנורות כל את בפתהנו בקפיצת־הדרך,
 ושברבות ומקבלים, מעתיקים רק לעולם נהיה שלא סינטיזה. איזו תתהוה בי ומאמינים,

 שעשינו וכמו ותוכן אופי נם ואולי משלנו, קוים איזה העולם רכוש על נוסיף הימים

 בליריקה(, ביהוד החדשה, □יצירתנו פנות באיזו כבר הנראים וכסמנים בספר־הספרים,
 פרופיסורים מפי שלהם, באוניברסיטאות ללמוד עלינו לפי־שעה אבל

במדע. כמו שלהם,
 השעה, הניעה לא עוד כי מקורי; ספר להיות יכול אינו הזה הספר נם ועל־כן

 מעין שיהיה חשיבות. איזו לו ותהיה החדש הספרותי רכושנו מתוך לצמוח יוכל כזה שספר

 ספר רק ולא ספק, בלי זה, על שיבתב צריך אמנם שבספרותנו. החוקיים לנלויים סכום

 שנוגע מה הבא. לספר־החוקים חוסר בתור מוקדמת, חקירה בתור רק אבל אחד,
מאחרים. תורה לקבל ועלינו תלמידים, עוד כולנו ללמוד,

 או לבנה איוו שהנחנו ופנה מקום ובכל משלנו, התעלמתי לא אף־על־פי־כן
 צורות עיקרי על נם וכן בפרט. זה על עמדתי הבאה. להתפתחות קו איזה שהתוינו

 עד שלנו, הספרותיים לגלויים ההלכות את להסמיך השתדלתי גם העתיקה. ספרותנו

 על־יסוד חדש באור הנדון את לפעמים מלהאיר נמנעתי לא כן כמו השינה. שידי כמה

 או השערות מסופקים, דברים להביא שלא מאד. נשמרתי מקום בכל אבל .,התבוננות
 יבואו טעיתי ואם הבאתי. אותם ספק מכל למעלה לי שנראו דברים ורק אסטטיקה. סתם

טעותי. על ויעסידוני הבסיס



 השעה עוד הניעה לא ונם בהם" לחדש מה לנו שאין העיוניים" הפרקים רוב
 כבד־הערך ספרו לעינים בזה לי היה ביחוד לועזיים. ספרים על־פי הרציתי לחדש,

״<.0611(80116 ?06(11; ליהסן רודולף פרום׳ של

 ותרתי ולשמה התועלת" — לעיני היתה בזה ולהיפך. הארכתי שבהם סעיפים״ יש
 ג מעסים סשני בדוגמאות, הרביתי השיר וצורות הליריקה בחלקי ההרמוניה. על לפעמים

 יותר פרוצם־יצירה היא הליריקה ב( להביאן; אפוא" ונוח. קצרות" הן הדוגמאות א(
 הסתפקתי" החלקים בשאר מחברותיה. יותר לאילוסטרציה זקוקה היא ולכן ומסובך׳ עדין

לאנתולוגיה. הספר את להפוך חפצתי לא כי מקומות•" ב״מראי הרוב. על

 תוצאת להיות צריך הוא כי השלמות" מן רחוק עדיין הזה שהספר אני מכיר
 המהדורות הגונה. מנתחת בקורת נם אין ולנו דורות. של והתבוננות דורות של יצירה

ויתקנו. יוסיפו בודאי הבאים. המחברים או הבאות,
ב. א.

תרע׳ט. אביב,“תל

 אז מעמים ומקורות עזר וספרי תרע׳ט. בשנת לעיל, כנראה נתחבר, הספר
 חלה לצערי היום. עד הספר נדפס לא בי תלויות שאינן מסבות הצעירה. בתל־אביב

 תקונים אלא בו להכניס יכולתי ולא אחרות, בעבודות טרוד שאני בזמן הדפסתו אפשרות

 בצורה נם בפרסומו תועלת שיש נוכחתי, בכתב־היד שקראתי לאחר אבל ושם. פה קלים

הפעם. נם חוזר אני הראשונה, הקדמתי בסיף שהבעתי התקוה, על זו.

חרם׳ד. כסלו תל־אביב,
ב. א.

כיותר. תארך שהרשימה מפני רשמת-, לא בהם, שהשתמשתי אחרים, ומאמרים ספרים *(
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א.
וצורה. סגנון



הספרות: תורת של והעיוני המעשי ערכה .1

 הסופר על מעשי. בצורך אחרים, עיוניים כמדעים הספרות, תורת של מקורה

 והאמצעים הצורות את לדעת הספרותית המסורה לתוך יוצר־טטשיך בתור הנכנס

 להשתמש יובל הוא שגס בכדי הראשונים, בהם והשתמשו שפתחו הספרותיים,
 לשמוש טכניים חוקים כל קודם הם הספרות תורת כללי לפתחם. ולהוסיף בהם

 ולהקותו להבינו השואף החובב, בשביל אונם היוצר, הפימץ בשביל המעשי,

 יוכל מטבעו. מיוחד בכשרון הונן שלא מי שנס אומרת, זאת אין אבל לפעמים.

 בפיוט, כי ספק, אין השני הצד שמץ כמו למעשה; הפיוט אמנות את ללמוד

 מיץ ידוע. תלמוד עוד הטבעי, הכשרון על נוסף דרוש, אחרת, אמנות בכל כמו
 מתוקנות יצירות ידו מתחת להוציא יוכל שהפיטן בכדי ללמדה. שאפשר מכניקא

צרכן. כל
 אטות־מדה נם אפוא, הם, הפיטץ לעיני תמיד לרחף הצריכים החוקים

 ולקים, לבדוק הוא זה של תפקידו :יצירותיו על הדן האמנותי• ה״שופט בשביל

 )עיין והפירם עליהם עבד אם או והצליח, האלה החרקים את הסיטן שמר אס

(.67 סעיף

 כונסת שהיא במרה, בה מדע בבת־אחת. ואמנות מדע הריהי זו מבחינה
 — ואמנות החיצוניות, והצורות הלשון ליצירות הנונעות בידיעות ושטה פדר ומכנסת

 אל זד, הפנימי יחוסם בקשר וחוקיה היצירה דרכי את כוללת שהיא במרה, בה

כראוי. הכתוב על ולשפוט לכתוב היכולת לנו נתנת שניהם שעיי זה,

האמנות: .2

 היא האמנות שהרי אמת; שמושנו .אמן* השרש )סן אמנות המלה
 האמת את לבטא החתירה האמת, מדרגת עד — הפסיכולוגי במובן — הטבע חקוי

 הנאמן תאור־היופי :)באסטטיקה( המדעי הלשון בשמוש פירושה הסוביקטיבית(

אדם. בידי שתאר

 הפסול הבניה, ת<: ו התואר )האטנויות אמגויות־המקום שלש
שווי־המדה על - תנועה בלי ה_קץם של הפורמלי הסדר על מיוסדות והציור,



הספרות תורת 10

 הרקוה :ת< ו י ז ו מ ה ת, ו י ח ו ר ה )האמנויות הזמן אמגויות ושלש ;)הסמטריה(
 שווי־ על — ושוטף הנע הזמן של הפורמלי הסדר על מיוסדות והפיוט הנגינה

 מיצירותיהן העין; בשביל בעיקר נועדו המקום אמנויות )הריתמוס(. התנועה
 •נועדו אמנויות־הזמן בלתי־אמצעית. ופעולתן ולאורך־ימים, בשלמות ליהנות אפשר

 והן ועוברת, מקוטעה הנאה רק נורמות ויצירותיהן האוזן, בשביל בעיקר
 משחקים׳ מנגנים, מרקדים, )ע״י אומנים־ממלאים על־ידי מלוין את תובעות
 )הרקוד(, העין על נראות תנועות־גוף עיי פועלות אמנויות־הזמן ובו׳(. נואמים

 הם בלתי״מהברים קולות האוזן. על )קולות( נשמעות אויר תנועות עיי או
 כל הפיוט. "חמר• הם להברות, שנצטרפו כלומר ומהברים, הנגינה, של ה״חמר׳

 בלי רקוד יתכן לא הזה כיום נם מאוחדות; מתחלה היו הזמן אמנויות שלש

ורקוד. נגינה בלוית קרובות לעתים תופענה הדרמה, נם וכן הלירית, והשירה נגינה,

היפי: .3

ביופי: מנו מדות חמש
 המחלטת. האמת או האלהים, השלמות: תכלית הוא מחלט, יופי א<

העצם. של והנצחי ההויי העקר להשתנות, עשוי שאינו התמציתי, היופי זהו
והאמנות. הטבע מעשי בכל האלהי הגלוי הוא יחוסי, יופי (ב

בראשית. שבסדרי היופי הוא טבעי, יופי ג<
 לא אבל ברוחנו, השוכנת השלמות תמונת הוא אידיאלי, יופי ד<

 יופי את האפשר, ככל לקרב, האמן שואף שאליה התמונה, בחושינו; הכרנוה
ליצור. בא שהוא העצם, או הפעולה

ההגוי. האידיאל של והמוחשי החיצוני התאור הוא אמגותי, יופי יי<
האחרון. היופי על עומדת עיקרה כל אמנות, בתור הספרות,

הספרות: .4
 הרבים לקנין הנעשית יצירת־רוח כל דא, ספר, השם )מן הספרות

 הנדפס כל על .ספרות• המושג בזמננו נתפשט ובאמת ודפוס. ניר באמצעות

 של מסחר, של ספרות תעמולה, של ספרות :לומר ורגילים לבן. על־גכי שחור

 קים ניטה )מימי בכתב עם איזה של רוחו יצירות אוסף היא וכו׳( ספורט

 הבורים, פירושן: ספרותיות, יצירות או יצירות־רוח, ספרות־עולם(. המושג:
 האמת, את ולהורות הרגש את לעורר היופי, תביעת את לספק היא שמטרתם

האמת. את ולעלות הטוב את לחבב היפה, את לבטא אחרות, במלים
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 המחשבה נסיונות תולדת היא המדעית הספרות הפיוט. — הוא הספרות עיקר
 )הפיוט( היפה שהספרות בעוד אמצעית, הכמה אפוא, והיא, השכל, ודמויי

 יצירה אפוא, והיא, הישרה, התרשמותם לפי היוצרים והדמיון, הרגש ילידת היא
 ובסגנונם. בלשונם שעברו הדורות אלינו ידברו היפה הספרות מתוך בלתי־אטצעית.

 על (64 )עיין לנו מודיעה רק ההיסטוריה ההיסטוריה. מיטב נם אפוא, היא,

 על למשל, לעמוד, הרוצה לכן בצביונו. העבר את לנו מוסר והפיוט העבר,
יון. פיטני ושאר הומירוס אצל ילך העתיקה יון דוה

הספרות: המרי .5

עולמות: משלשה הספרות לוקחת ליצירתה החמרים את

 )כל החושית ההכרה משדה כלומד, )הפיזי(, החיצוני העולם מן א<

המציאות(. ומקרי ־חזיונות
 )כל הפנימית ההכרה משדה כלומר, )הפסיכי(, המוסרי העולם מן ב<
והאידיאלים(. המחשבות

 )אלים, וההזיה האמונה משדה כלומר, )הדתי(, האצילות מעולם ג<
וכו׳(. סמלים אותות, נבואה, נסים, ■רוחות,

הספרות: תכלית .6■

 הנוכית, תכלית שלספרות אומרים, יש דעות. חלוקי יש הספרות בתכלית

 יופי לשמה, אלא נוצרה לא שהספרות אומרים, ויש (.4 )עיין ■מוסרית

 עוד ויש האסטטיות, תביעותינו את למלאות הבא (,1/314 זעסק 1׳3ז1) יופי לשם

 הצורך מתוך נובעת היא אלא זו, מהנה מטרה גם לה שאין ואומרים, .מרחיקים

 אין האמת, צד על אבל, ביער•(. הצפוד כמו שר )"אני הסיטן של ־הטבעי
 מודים, הכל )ובזה משפיע הוא אם תכליתו. את לגמרי הפיוט מן ■להפשיט

 להכחיש, אין הרי מדעתם(, שלא או בעלים בדעת משפיע, עצמו היופי כי
 אין שלבתהלה אלא — ידועה תכלית אפוא, לו, ויש תפקיד, איזה ממלא שהוא

 חירותה, נטלת כך שעל־ידי מראש, קבועה לתכלית היצירה את לשעבד

רפיה. כחה עיקר שהיא
 שהפעולה ובכדי אחת. שלמה פעולה של צדדים שני הם והקורא הפיטן

והמקבל. הנותן בין שתוף־תכונות שיהיה נחוץ שלמה, ־תהיה
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אמנותית: וספרות עממית ספרות .7
 שירים אגדות, )מסורות, יחידים מעשי הן אף הראשונה של יצירותיה

 נדודיהן במשך סובלות הן בעל־פה, נמסרות בהיותן אבל עממיים(, ופתגמים

 את בכןרבו בהן, שתף נעשה ה.עם• אומרת, זאת וקצורים; הרחבות שנויים,
 שנוצרו קדומות, יצירות על־פי־רוב הן אלו לרוחו. הזר את וברחקו ללבו הקרוב

 דמיונו" מהלך העם, של טבעו בטהרם: מתגלים ושבהן אמנותית, בונה בלי

 יצירותיהם נכנסות ית נוח מ הא לספ״ות וכר. אמונתו העולם, בריאת על השקפתו

ושמירתם. האמנותיים החוקים הכרת מתיך שנוצרו בשם, נודעים פיטנים של
 העם בתוך נמצאים ודור דור בכל לעולם. פוסקת אינה העממית היצירה

 להן מוצאות ואלו פרימיטיביות, ביצירות היפה נפשם את השופכים יהידי־סנולה,

 כשרונם את אחרי־כן המזינים החמרים הם ואלה לקנינו; ונעשות הכלל אל דרך
 של המיוהד הנן על עמדה שהאסטטיקה ומיום הפיטנים־האמנים. של ויצירתם

 לעבדן השתדלו היינו, כמתכנתץ, לעשות האמנים גם התחילו אלו, פשוטות יצירות

 )־שירי העממיות ברוח האמנותיות היצירות הן אלו ובצורתן. ברוחן ליצור או
וכוי(. שניאור של האחרון• ,המסרק פרץ, של העם• .מפי ביאליק, של העם•

ן: ו ע ל ה .8
 הבטוי. אמצעי מבדילץ? ומה שוות, האמנייות כל היסודית מהותן על־פי

 את לחיות לכפיתו או השומע, או הרואה של בדמיונו להחיות צריכה היצירה
 השירה משמעותה. במלוא המלה הוא הסיטן חזון האמן. של הפנימי חזונו

 ובזה אמנות־הצבע. — והציור אמנות־הקול היא שהמוסיקה כשם אמנות״המלה, היא

 וכן החזון, על חוזרת השפעה משפעת הבטוי איכות אבל המיוחדה. תכונתה
לבטויו. מתאימה בתכונה עצמו החזון נוצר

 לאמתה; אמת הוא הדשה• נשמה לו נוספת הדשה לשין ,הלומד הפתגם:

 בשלמות, לעצמו וסנלה עם איזה ללשון שחדר ומי האומה, נשמת היא הלשון כי
 והדגש שהרעיון גוף אלא קליפה, איננה היא עם. אותו של נשמתו את לו קנה

 וחסדי־ פנומים הם הולמתם שאינה בלשון המבוטאים הרגש או והרעיון מחיהו,
 הרעיון את מבין אדם וכל בה, המדבר של עולמו השקפת היא הלשון ערך.

בה. רגילה ושמחשבתו אצלו שמוכנה הלשון, לפי

וההסתכלות: הלווין .9
 הליריקנים־הסימבוליפטיס. ובין האפיקנים־הנטורליסטים בין מחלוקת־עולם

 כך ומשום ההסתכלותית, בציוריותה הלשון של כחה כל את רואים הראשונים
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 קודם־כל בלשון רואים והאחרונים הארת, מ ה השירה את בעיקר מחשיבים הם
 בלבד, החיצוני צלצולן על־ידי לא כמובן מעוררות. המלים כלומר, מוסיקלי, כלי

 ך־ ל ה יוצרות הן שבהתאחדן ישרות, תחושות ההרנשי, ערכן על-ירי נם כי־אם
 למוסיקה, נהפכות הן אומרת, זאת ההסתכלותי, לציור מעל המתרומם ש ם נ

 ההרמוניה את היינו, המלודית, השירה את בעיקר מחשיכים הם כך ומשום
 הצפון הכה שרק האומרת שלישית דעה נם יש שבמלים. והפנימית החיצונית

להגדיר אין אך וההרנשיח. ההסתכלותית האילוזיה את מעורר הפיטץ, של בלשונו

♦ א ו " י • * * * 2 * * * 2

 הסתכלותי. ציור לכל היסוד הן התחושות כי הפסיכולוגיה, תלמדנו והנה
 ההסתכלות נוצרת זה בעזרת ורק אוביקטיבי, דבר־טה בה מהזיקה החישה כל

 תחושות, של סכום וכל הסוביקטיבי, הטון עיקרה גופה היא אבל עולם־החוץ. של

 מקבלים שאנו ברשמים, והלך־נפש. הרגשות בנו מחיה הסתכלות, כל כלוט*
 כלומר, האוביקטיבי, היסוד או אלה: משנים אחד לנבור יכול מעולס־ההוץ,

 השונות האמנויות אל נתבונן ואם הסוביקטיבי־ההרגשי. היסיד או ההסתכלות, תוכן

 והפיוט. המוסיקה — ולשני רות, א התו האמנויות שיבות הראשון לסוג כי נוכח,
 הנה האוביקטיבי, ההסתכלותי התוכן לגמרי כמעט בטל שבנגינה בעוד אבל

הסתכלותיות. תחושות גם ההרגשות אגב לעורר השידה מתכונת

 בו, י ה היה שזה כמו חזונו, פי־טי כל את למסור בידו שעולה והפיטן
 ההסתכלותי ם צ ע ה מפעולת תגדל לשונו שפעולת יש אחת, לאחדות־היים זלטזנם

 כמו תוצאות בה יש למלים אשר כזה, באופן מפותחים נפשנו ,היי נופו.
 הקמה שהתרשמותם אנשים יש כן: על יתר אבות־המלים; שהם למקרים,

)דיסואר(. המציאות• מתוך הבאה ההתישמות מן חזקה הלשון, לרגלי בהם

 המוסיקה שבין האמצעי, בקו בדיוק השירה את להגביל אין ואולם

 פיטן יש לכאן. או לכאן הזה, הריוה בתוך מתנודדת היא אלא והפלסטיקה,

 הקצה אל נוטה וזה מפותה, יותר הוא י ת ו ל כ ת ס ה ההזוני־ כשרונו אשר
 הקצה אל מתקרב וזה י, ש נ ר ה יותר הוא חזונו אשר פיטץ יש ולהפך, הפלסטי,

 אומרת, זאת אוךיטיבי, להיות הפיטן על אופן בכל אך המוסיקלי. - השני
 רגיס שומעם שהוא לצלצולי־מלים, אצלו לההפך צריכית וההרגשות התחושות

 גדולי ואצל פיטץ. היה לא כך שאלמלא הרמוני, באופן ומוסרם בתוך־תוכו

 ויורדות עולות רק והן הנטיות, שתי בין הרמוניה על־פי״רוב מוצאים אנו הפיטנים
 אפי או חאורי לירי, הוא אם היצירה, איפי ולפי רוחם מצב לפי לפעמים,

הנפשית, בהכשרתו תלויה זה של התרשמותו נם בקורא; הדין והוא טהור.



הספרות תורת 14

 יגדל לכשימצא אבל שלו. הקורא את הסיטן לו ימצא רחוקים במקרים ורק

 ומסים ההרגשה מן יוצא שהסיטן :עצמו היוצר של מספוקו הקורא של פסוקו

 ואם הבטוי, מן יוצא הקורא ולהפך, שלה, הורת בבואה אלא שאיגו בבטו?
 הנפרזת התלהבותם תבאר ובזה ההרגשה. מלוא אל מגיע הוא הוא, בכה יוצר

ידועים. קוראים של
הסתכלותי: לחזון דוגמה

 וזחל, ממקומו ;קפץ השרף .יתנער פתאם

 הקויה׳ ים־ההול על־פני וטפוף התעקל החלק,

 ועמד, - להישתו והפסיק הסגרים במחנה ופגע

 בכתב־ההרטמים, המנמר כעמוד גוו שליש זוקף

 עינים, ולוטש נטוי־גרון זהבו, גלת את מרים

 הנרדם. האויב מחנה את סופה עד מסופה סוקר
 )ב*אליק<

הרגשי: לחזון דוגמה

יהירי׳ אגור אתבודד, הבה

ועיר! מאדם הרחק

פיך? את אקבר בלבבי עמק

 והלום־עתידי עברי אקבר

לשיר. אתמכר וכלי

וצללים, אדים בחיי קצתי

!בתקוות־ההלוף _קצתי

 — הבלים תענוג־ בן־רגע, אשר

 רבת־ההלים׳ לנפשי הם מה

! ? איץ־סוף שאיפות מלאתי
)כהן(•

ממוזג: לחזון דונמה

 ממרום השמש עת יום־חם, קיץ, ביום

היום, כתנור תלהט הרקיע
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— לחלום, פנת־שקט הלב יבקש עת

!עיף אלי, בא אלי, בא

כבד־צל. אוג תחת ובפן גץ, יש לי

תל, נחבא וממחים, מעיר הרחק הרחק

— אל סוד אומר כלו ירקרק, עטוף כלו

!נעים אח ננוח, נחבא, שם
)ביאליק(

הסגנון: .10
 שני •אין והמחשבה. הרגש בטוי של המיוחדה צורתו הוא הסגנון

 הוא אומרת, זאת עצמו", האדם הוא .הסגנון אחדי, בסגנון מתנבאים נביאים
 לכן רוחו. תנובת את לנו מביא והוא העצמית, מהותו לפי האדם את מבטא
 מרס מנדלי של סגנונו יחזקאל, של סגנונו הראשון, ישעיה של סגנונו יאמר:

 המשפט ץ י נ ב ב הסגנון את להחליף אין אבל והדור. התקופה סגנון גם וכן ובו׳

 ההגיוני־דקדוקי, במובן וסדורץ המלים שמוש את מצין המשפט והמאמר.
 פרצופה הוא הסגנון ואולם ;בשלמותה המחשבה הבעת את בכלל מציץ והמאמר

 מתוך ותנועתם, הרעיונות של הפנימי הסדר מתוך נובע הוא המחשבה, של

המיוחד. ושמושם המבטאים בחירת

מבדילים: אנו בסגנון

הסגנון. יסודי .1
הכלליות. הסגנון תכונות .11

סוג. כל של המיוחדות ותכונותיו סוגי־הסגנון .111
קשוטי־הסגנון. .1¥

הסגנון: יסוך .1.11

 וההרגשות; הציורים המחשבות, :התכני במובן הם הסגנון יסודי
המשפט. דרכי הלשון, תמונות המלים, :הצורתי במובן

 למשפט־ ונם עליו; לשפוט עצם איזה על רוחנו התעכבות היא המחשבה
:מחשבה נקרא המחשבה את המביע המלים

תמימה". ד׳ ,תורת מעצמי". עצם הפעם ,זאת
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על שופטת היא אם היא ואמתית אמתית; להיות צריכה המחשבה

א. שהו כמו העצם
 :תמונה בצורת מפשט או מוחשי מושג איזה מסירת הוא העיור

ק״ד( )חד,לים רעשנר בהרים יגע ותרעד׳ לארץ "המביט

ה׳ ך י הריע ראשי על השבורה ימינה כנף היא אף .והשכינה
)ביאליק(

 העצם בין ישר יחס יש אם הוא ונאמץ נאמץ; להיות צריך הציור

ותמונתו.
 :ממנו מרחקתה או העצם אל הנפש את המקרבת התנועה הוא הרגש

כמו ספרד, טוב כל עזב בעיני .יקל

)ריה׳ל( .,נחרב דביר עפרות ראות בעיני יקר

 הנפש וזעזוע העצם בין היחס אס הוא וטבעי טבעי; להיות צריך הרגש

המציאות. בגדר הוא מעורר שהוא
 עליו מצרים. בלי שלטוץ יצירתו בלשוץ לשלוט צריך הפיטן המלים.

 נטיותיהן כל את מליה, מדע את נם כי־אם מליה, אוצר את רק לא לדעת

והסינונימי. האנליטי במובן
 שונות מלים אבל נרדפות־. .מלים נקראות שוה כמעט שהוראתן המלים

לדיוקו. הנחוץ מיוחד גוון לו נותנת אחת כל בשוה, הרעיון את מבטאות אינן אלו

 ביופי ולפגע ההוראה את לשנות מבלי לזה, זה המקבילים מבטאים יש

"שקולים*. נקראים כאלה מבטאים הבטוי.
 ;יהודה• ״איש ת׳ יהודי• .איש :למשל שם, במקום תואר יבוא אשר יש כן

 ת׳ לקרוא• .אהבתי שם: במקום מקור ולהפך. אפלה• .ימי ת׳ אפלים־ .ימים
 לבחור יורע והסיטן בלשון מרובים כאלה שמושים וכר. הקריאה•, את .אהבתי

הרמוני. ולעשותו סגנונו את לגון המתאימים את
 ובחירתם )אפיטטים( הבנויים ממלאים אמצעי־הבטוי בין חשוב תפקיד

 לבוץ לפעמים מת_קשים הפיטנים גדולי וגם ביותר, הקשים הדברים אחד היא

 .שבע :כמו הענין. יובן לא בלעדיו אשר התואר, איננו הכנוי ומוסר־כל. למתאים
 פיוטית תכונה לרעיון המוסיף התואר כי־אם הבריאות•. הראשונות הפרות

:למשל וכר, לך נעם, הזק, ן השובה
הנוצה". מלא האבר׳ ארך כגפןם, ה גדול הגדול, "הנשר

איש־המודות". "דניאל

הנדחות". תפלותי "קן
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 לרהק צריך אבל הסגנון, להבלטת משמשים יפה עלתה שבחירתם הבנויים

 :;אמר כאלה בנויים על בלום. לרעיון מוסיפים שאינם אלה את רחמים בלי
 מערומי על לכסות הבאים קשוטים־טפילים הם אלה השם׳. של אויבו הוא ,התאר

ודלותה. המחשבה

 וסדר קשר ביניהן שיש מלים, קבוצת הוא המשפט ודרכיהם. המשפטים
שלם. רעיון מבטאות הן ושביחד ־ידוע,

 להלן, ידבר עליהם אשר וכו׳ ההרמוניה הדיוק, הטהרה, הבהירות, מלבד

 המשפט אומרת, זאת חדות. א ה את - הכרחי כתנאי הספרותי המשפט דורש
 למשל: אהד. רעיון של ישרה התפתחות להיות צריך

 האור, סחה כלם הרוח, נשא כלם

הרנינה; חייהם בקר את הדשה שיריה

מלב נשתכהתי רך נוזל ואני

)ביאליק( השכינה. כנפי תחת

 וכו׳ החדשה השירה עיי כה? באיזה האור. וסחף הרוה נשא כלם את
ולהפך: השכינה. כנפי תחת איה? במקומי. ונשארתי זכרו לא אותי אך

עשת הלקי בין אוקינוס ממי

;בצר בינינו הרובצת תהום

)טשרניחובסקי( פיה. עד למלא והמונם בשאונם

המש: הן המשפט דרכי
 "ט( )תהלים ,הרקיע מגיד ידיו ומעשה כבוד־אל מספרים .השמים ב: יו ה ה דדך

 י*ח( )איוב במנוריו• שריד ואין בעמו ולא־נכד לו .לא־נין השלילה: דרך

ר( ')ששל והכם!" דרכיה ראה עצל, .לך־אל־נמלה הצווי: דרך

 ,באבל? נחומים בבכי, מרגע להבל תבקש אמלל, לב .ולמה, השאלה: דרך

)ביאליק(

 גא ימגך — יופיע הצדק רקיע מתחת השמך אחרי אם .אך הקריאה: דרך

)הנ״ל( •ד!לע כפאו

 נלהבות, יותר הן האחרונות שתים ביות־. הפשוטה היא הראשונה הדרך

נבוב. בפתוס להכשל שלא ומרה, זהירות לנהוג צ־יך ובשמושן דרמתיות, ־יותר
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 הלשון. מלאכת פרי להיות צריכות אינן בהן משתמש שהפיטץ המשפט דרכי

 רק להשתמש עליו ובאחרונות המחשבה. עם יחד שתולדנה צריך אלא

 נראה כאשר בטויו, למרום מגיע כשהרגש הכלל. מן יוצאים במקרים
הנ׳ל. בדוגמאות

הכלליות: הסגנון תכונות .11 .12
 היצירה פוני לכל מיוהדות שהן אלו, הן הסגנון של הכלליות תכונותיו

הן: תשע הספרותית.
הבהירות. א(
ה. ר ה ט ה ב(

ת. פשטו ה ג<
• דיוק. ה ד<
הטבעיות. ה(
האצילות. ו(

ההתאמה. ז(
הגוון. ח<
ההרמוניה. ט♦

 אותה זוהי נקלה. על מובן יהיה המבוטא הרעיון אם תושג, הבהירות
 צריכה הבהירות אבל למלים. מבעד המחשבה את לנו המראה הסגנון, שקיפות

 לו ברור שאינו דבר על לדבר יכול שאינו הסופר, של רוחו מנת גם להיות

למשל: צרכו. כל
 שם לחיות בשביל ההיסטורי, למרכזה לשוב מבקשת "היהדות

 האנושית, הקולטורה מקצעות בכל כחותיה להעביד טבעית, התפתחות של חיים

 ככה ולהכניס כה, עד לה רכשה אשר הלאומיים קניניה את ולהשלים לפתה
 עבודה פרי גדולה, לאומית קולטורה האנושי המין של לאוצרו לעתיד נם

 היא יכולה הזאת למטרה לשעבר. שהכניסה כמו ברוחו, חי עם של חפשית
 לברוא רק כי־אם מדינית, לממשלה צריכה ואינה במועט לעת־עתה להסתפק

 עברים, אנשים של הנון קבוץ להתפתחותה: נאותים תנאים בארץ־מולדתה לה
 עד ואומנות עבודת־אדמה מן הקולטורה, ענפי בכל מפריע באין העובדים

 ברבות יהיה מעט, מעט יתלקט אשר הזה הקבוץ והספרות. החכמה עבודת
 עד ויגיע צדדיו לכל יתפתח בטהרתו, רוחה יתגשם בו האומה, למרכז הימים

 ר״היקף• כל אל היהדות רוח אז יבוא המרכז ומן לו. האפשרית השלמות
העם( )אחד הכללית/ אחדותן על ולשמור להחיותן הגולה, קהלות כל אל הגדול,
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 של מעמימותה בעיקר הנובעת האפלות, היא הבהירות של הפוכה

 ואריכות תמונות נבוב המשפט, תלקי סבוך מתוך האפלות נובעת לרוב המחשבה.
:למשל יתרה.

 תדיר הנטוי הקרדום של כיותר והמדעים לעיע, האחרון, המפל •לבוב,

 זה ניא־ההרנה, מעמק אחריו הבוקעת הנחרה הד־השאנה עם לערפנו מעל

 לבוב, תכונה, היסטוריה בשס שדרך־הקוי המאורעות־המוראות, בשלשלת הנורא

 נדהם־הפתאומיות מהלב המוציאה עלינו, פעולתה תהא הפתעה־של־אסון רק אם
 הנגרר הממושכת אסון־הטעות יהא אז — משתאה צער של קריאות־בהלה רק

 שאנו, שארית־הנחמה, עוד מאתנו בהנטל עצמו, מזת גדול האסון־המקרה אחרי
 הבערה, ניצוץ עם יהד בי, קטסטרופה, בבל לנפשנו ממלטים עוד הכל, כבלות

 שניהם טעונים ברזל־מציאות, חוטי שני של ההנגשותם־ההתכס לרגלי שנתז
 בשתי ההכרה לרגע, נם ולו הבריקה, להברה, מצית נעשה ואחד הומר־שרפה

 הסתירה זו אהת, בנקודה רק ולו אורה, ובאופי־הדדיותן. המציאות שורות אלה

 שתיו עוד כל ושאולם, מוכרה, לאבי־אסוץ ביניהן פגישה כל העושה שבהובן,
 לעין לה היה אפשר עדין זו, אצל זו וגהות לעצמן מופרשות השורות אלה

 הרת־ המציאות־הנגוד זו את ל;שץ שלה, בצביונה הכל והצופה הנוהה התכלת,

 מטוב וצוחק צח במעטה־שמים ולעלטה מוהלות בשירות־אופטימיות האבדון

.,ותום וטוהר
 שמושן ולפי המקובלת, כהוראתן תבואנה המלים אם תושג, הטהרה

 )מבטא והאנכרוניסטוס הנושן החרוש, הזרות, הם: הפוכיה הרגיל. הדקדוקי
מחוץ־לזמנו(.

 רחוק במובן או בלשון, מציי שאינו במבטא, השטוש היא זרות

תבואת(. )במקום עבור מנה( )במקום פורציה למשל: מקובל, ולא

 מכאני, מחודשה; שהוראתו או מחודש, במבטא השמוש הוא ש ו ד ה

התמקם. מדוע... הנה מידי,
 חדש צד או הדס, רעיון או מושג לבטוי נח־צים הם אם מותרים. לשון חדושי הערה:

 חרושים המאמר. סננין עם יפה ויתמזגו הלשון ברוח שיהיו ובתגאי ישן, רעיון או מושג של

המדעים. התפתחות בעקב ביהוד באים באלה

 בעוד זמנה, שעבר עתיקה בצורה או במלה השטוש הוא נושן
 שלמד" כלה, למשל: בדיוק, זה מושג המוסרת חיה צורה או מלה שיש

וכר. אשתוללו תוגיוץ, תדכאונני, תאהבו, בעים; למשעי, שעץ, כשגם,

 חוזק להוסיף או עתיק, סגנון איזה צביון למסור בא הוא אם מותר, הנושן ערה: ה

למשל: החרוז, לצורך או לבסוי, מיוחד

)ביאליק( ממין*.1ש כלילות חמדה בלא נמשכים חיים .זמיר
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 בתקופה שהיו לאנשים, ומושגים מלים טיהדים אם הוא, ס ו מ ס י נ ו ר ב נ א
 ,יגע :קצנלסון של יוסף• ב,מבירת למשל אז. נודעו לא אלה ומושגים שמלים

קמעא*. כאץ עוד .נשב יי. ע ב ד כ
 המתרה נם קשה בך החי, לסגנון קשים הניל השמושים שבל בשם אך

 להרהיב ניתנת ואינה תורת־הדקדוק, פרטי כל על המקפדת )פוריסמוס( היתרה
 ממעשהו נקי :למשל ערןי־ות. שסופה הלשון, של וצורותיה טליה אוצר את

גרעין. ת׳ מגערת עיתון; ת׳ עתי מכתב מעסקיו; פנוי ת׳

 מקובלות הכי ובצורות במלים הרעיון לבטוי ישתמשו אם תושג, הפשטות
 פשוטים? מבטא או מלה ואילו הבהירות. גם שם הפשטות ובמקום וישרות.

 בכל מיד יבינם השומע או שהקורא כאופן, הרעיון או המושג את חמבטאים
 על שומרת הפשטות הפשטנים. גדולי נם הם הפיטנים גדולי משמעותם. מלוא

:הנ>י7 חץ עליה ומשוה תודשץ שלא היצירה

 תאכל, כי כפיך עיע

 :לך יטוב אשריך

 פוריה כנפץ אשתך

 ביתך, בירכתי

 זיתים כשתילי בניך

לשלחנך. סביב

׳ב ב־־בי דנה

קכ*ח( )תהל׳ ה׳! ירא

צבעים. ודלות ענין חסר היא: יתרה בפשטות הכרוכה הסכנה

 לבהירותה שנחוץ ממה פחות או יותר יאט" לא אם יושג, הדיוק
 קצר הוא ויתר. מופלג דבר יניד לא המדויק הסגנון הלשון. של זאצילותה

עניץ. לתוספת וציורים קשוטים גם סובל הוא אבל זמכוון,

 מבץת ושלוה־בה, חיבה פת .טוב כגון: בפתגמים; ביחיד נמצא יפה דיוק
אהבה*. בטלה דבר בטל בדבר, תלויה שהיא אהבה .כל זבחי־ריב־. מלא

 מכל וערומים פגימים רעיונות המום- יובש, לידי מביא קיצוני דיוק
 הבאים בסעיפים הרוב על נמצא זה יובש ועניץ. התפתחות חסרי מאיר, פרט

מאט-. באיזה הטובעים הרעיונות את ■לסכם
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 המלים, את המכפלת הנפוחה המליצה ל, ו ש ר ה הוא הדיוק של הפוכו

 לפעמים המשמיטה או הרעיון, על משהו להוסיף מבלי יתרים בפרטים המרבה
 בכדי .,מחשבות במדבר מלים .מבול :וולטר של השנון כמאמרו ;חשוב עיקר

 הפועלות, התמונות את רק לבחור בנושא, להתעמק צריך נפוחות ממליצות להמנע

 ולנער הנם, המחשבה את לעכב הבא כל את לרהק ביותר, והמכוונות המענינות
 שלא להשמר צריך ביהוד המטשטשים. והנוגים הפתטיים המבטאים כל את

 אינם ,מבארים׳ שבלי ופעלים, משמות להמנע שמות־התואר, את סתם לשנות

 מהזרות להתרחק שצריך ולא־כל־שכן והציור, המושג מלוא את מבטאים
ונלעג. מפוזר נבוך, רפוי, הסגנון נעשה אלה כל שעל־ידי מטמטמות,

 ועקיפים: הויות ובלי התאמצות בלי יובע הרעיון אם תישג, הטבעיות
 עלינו יתחבב הטבעי הסגנון וזיוף. העמדת־פגים בלי כהויתם הנאמדים דברים

שבסופר. לאדם אמוץ בנו בעודדו

 בלחי מבטאים הפוש מתוך הבא הזיוף, היא הטבעיות של הפוכה

 עשויה, עדינות :הם הזיוף סמני ומחשבה. ברנש להגזים הפץ מתוך שכיחים,

והגזמה. התנפחות

נקיה*. •לשון בעקיפי אלא בשמו לדבי קוראים כשאין עשויה, רינות ע

 במלים להשתמש ומרבים וחכם, כניול להראות כשרוצים התנפחות,

מדעיים. ובמבטאים בלתי־רנילות

דבר. כל של ערכו בחוסר או ובערכו בתארו כשמפליגים הגזמה,

 מגושמות ומתמונות נסים המוניים ממבטאים ץמנעו אם תושג, האצילות
 היא בתכלית. ופשוטים רגילים בנושאים אפילו האצילות של מקומה וזולות.

שאר־רוח. הקורא על ומשרה הסתוארים הדברים את מעלה

 נסים במבטאים המשתמשת ההמוניות —היא האצילות של הפוכה

מבהילות. ובתמונות

 המבטאים, אם אומרת, זאת לנושא, הסגנון קוד על־ידי תושג ההתאמה
 דומה, אינו לנפשות. או לתנאים הנושא, לטבע מתאימים והטון הלשון צורות

 הסופר על מתאר. ספור או מאמר של לסגנון סכתב־ידידות של סגנון למשל,

 הולמו סגנון איזה תמיד נפשו את ולשאול הנושא טבע לתוך עצמו את לתקוע

הרצויה. ההתאמה את ישיג כך על־ידי שרק ביותר,

 מדברת• וב״המליצה ביאליק, של עני• ב״תקות נמצא יפה מתאם סגנון

לויזון. של
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 במזיגה קלים, וצביון טון בחלופי תופיע המחשבה אם יושג, הגוון
 את לגון גם ידע ההתאמה בחוש שחונן מי שונות. סגנוניות צורות של יפה

 ישר וירידות, עליות בו שאין אהד, מעור שבולו נושא לך שאין סגנונו,

ממילא. מגוון הריהו פניה, ולכל הלק לכל מתאם הסגנון ואם ונפתל,
 הסום איזה מורגש החדשה שבשירתנו בעוד גווךהסגנון, מאד מפותח בתנ״ך הערה:

זה. סגנוני לעיקר ביחס

 בצורה השתמשות מתוך הבאה מונוטוניה, ה — היא הגוון של הפוכו

 אמצעי־השמירה הסגנוניות. הצורות ובאותן המבטאים באותם המשפטים, לכל אחת

 ותמונות, מבטאים במחשבות, ידועים והפוכים נגודים הכנסת :הם המונוטוניה מפני
 ביהוד חליפות. ברוב המשתרע כנוף־כפרי יותר, מבלטים נם הם כך שעל־ידי

 כש... הוא... הוא... הוא... :הבור מלות או שמות־גוף על מחזור להזהר צריך

וכו׳. כש... כש...
 נעים באופן המשפטים וצרוף המלים בהירת על־ידי תושג ההרמוניה

הם: הרמוניה מיני שלשה לאוזן.
 להן שיש מלים צרוף מתוך באה )איפוניד.( ס י ל מ הרמונית־ה א(

מלודיתג ■תכונה
עם־הרגע, ילדי־זךם׳

_קלי־_קליס, פזיזים, זריזים,

צורה לובשים צורה, פושטים

המה, נעים הרף ובלי

)בהן( גלים. גלים, גלים,

לשון־נופל־על־לשון מתוך

אלינו ממארות מארות .ויעלו

)ביאליק( ירדו". אלינו מגגות וגאונים

 קשות־המבטא מלים דומות, הברות נבוב מתוך הבאה הקקופוניה, - הפוכה
 מלים סיומי על־ידי נם או מוגזם, לשון־נופל־על־לשוץ בקצור, שורקות, אותיות ■או

:למשל וכו׳. ך - ות - ים - :׳דומים
וכר. לרצץ רצוצי מפוצץ בדבור לקצץ, קצוצי קוצץ בן קוצץ "אץ

 חלקי-המשפט, שבין שווי־היחס מתוך באה ם י ט פ ש מ הרמונית־ה ב(
 ריתמית הרמוניה ומקבילות. רצופות והפסקות מקביל, באופן הלקי־הדבור ־חלוקת

 המאמר המאמר. בסדור תלויה זאת הרמוניה התנ״ך. בשירת מוצאים אנו ■יפה
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 הלקים, שני בעל מאמר יש אתנחים. לשני להחלק יבול החלק לחלקים, נחלק

(.20 >עיץ וארבעה שלשה

 ארובה כאורחה זה, אחרי זה מתונים המאמרים באים הממושך בסגנון
 בעדנים העוסקים הנושאים את ביהוד הולמת זאת הרמוניה לאמה. ־המתנהלת

:ומפשטים נשאים

 הבמה רוח ד׳ רוח עליו ונהה :יפרה משרדיו ונצר ישי מגזע הימר .רצא

י׳א( )ישעיה וכו׳. ה׳• ויראת דעת רוח וגבורה עצה רוח ובינה,

 עולים מתחלפים, ורהוטים, קצרים המשפטים באים המקוטע בסגנון
 את הפשוט, הנושא את ביחוד הולם זה ריתמוס דוהר. הרים בפלג זיורדים,

החותכות: ההוכחות ואת החי התאור

 רעש וקול שוט קול ;טרף ;מיש לא מלאה פרק כחש כלה !דמים עיר .הוי

נ׳( )נחום וכו/ הנית׳ וברק הרב ולהב מעלה פרש ;מרקדה ומרכבה דהר וסוס אופן

 קולות את ומלים הברות על־ידי למסור משתדלת י ו ק ה הרמונית־ה נ(

 :כגון במלות־הקוי, משתמשת היא והלב. הנפש זעזועי את ותנועותיה, הטבע
 ומלים הברות זווג על־ידי מצליחה היא ביותר אך וכו׳. רטט טלטל, -נענע,

:מתאימות
לי, צרי, לטשה, לטשה,

)כהן( !לי החרב את לטשה

סוג: בל של המיחדות ותכונותיו הסגנון סוגי .111.13

הם: שלשה הסגנון סוגי

ט. ו ש פ סגנון א(
ץ. ל מ נ סגנון ב<

נשגב. סגנון נ(

 בו, נכרת אינה שהאמנות והטבעי, הקל הבטוי הוא הפשוט הסגנון
 ובתמונות, בקשוטים ממעט הוא ;השלמה פעולתו את פועל הוא זבבל־זאת

 והרגש, המחשבה באמת וחנו כחו עיקר מלשון־הדבור. לכאורה, נבדל, ואינו

:ודיוקו קצורו .בישרותו,

אותי, רמו הכוכבים

עבר, הוא גם אך הלום דרה
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בעולם, כלום לי אין עתה

)-אליק( ךבר. לי אין

 כללי שכחת מתוך הנא הרשול, הן: הפשוט הסגנון של סכנותיו

 נדושות׳ אמתיות הנעת מחוך הנאה הילדותיות, וההתאמה. הטהרה הדקדוק,

 ציורים העדר מתוך הנא היבש, תפלים, פרטים וגבוב תמימות, מחשבות
 את לעורר שעלול מה וכל מרץ חיים, הוסר מתוך הבאה הקרה, וקשוטים.

הדמיון. על ולפעול הרגש
 את האידיליים, הספורים את הרגילות, השיחות את הולם הפשוט הסגנון

וכר. הזכרונות הדיאלוגים, המשלים,
 האלהים♦ עם אברהם שיחת לשמש: יכולים פשוט לסגנון כדוגמאות

הפשטות(. ,12 ועיין יותם משל רות, יוסף, מכירת

 התארים חליפות הקשוטים, הגוון, את אוהב המסלסל או הנמלץ הסגנון

וכר: והפעלים
 ישדד מי כי עררי־צאן, סביבות כנפירים בטח שקטו נחי אשור ,וצבאות

 הנשף בלהות מפני התחבאה האחרון, בים נשקעה אש ככדור השמש ? ,רבצם

 הפסח, חג התקדש ליל לילה, ויאת הזיתים; הר על לדם נהפך והירח ,הנורא,
 כי חשקם לנשף אהה! אך, צוען, בשדה עשה אשי ד׳ גבורת מזכיר .מועד

 במסתרים בכתה ונפשם בחדריהם, באו ממועד, נוני ציון. שרירי לחרדה, .היה

)מאפי( ה׳•. זעף .מפני

 ומבטאים ותמונות ציורים נבוב מתוך הבאה המליצה, היא: סכנתו

מצלצלים.
 וההטפה. הפטיטי התאור את ההיסטורי, הציור את הולם הנמלץ הסגנון

ביאליק. של מסותיו אריות", שני .בין ציוץ", "אהבת הנביאים, דברי דוגמאות:

 ורוממות נלהבות האצילות(, ,12 )עיין באצילות מצטיץ הנשגב הסגנון

והרגש: המחשבה
גאה בי־גאח לה׳ אץזירה

בים. רמה ורכבו סוס

לייעדה׳ וןהי־לי יה וזמרת עזי

ואנוהו אלי זה

טיס )שטוח ואלממנהו. אבי אלמי
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:או

בתודה פדו נקדמה

צ״ה( )תהלים לו. נריע בזמירות

מזויף. פתוס נוע* שעל־ידה בסמוי. ההגזמה היא היחידה סכנתו
 את הנבואית. הנהמה את הרמים. השירה נושאי את הולם הנשנב הסגנון

הדתית. ההגות ואת הלאומית הקינה

 התהלות. כ׳, ישעיה נבואית איבה. איוב, מובוהי הים. שידת דוגמאות;
 ו״מגלת לויזון לשלמה מדברת* .המליצה החדשה: ובשירתנו תשאלי׳. הלא .ציון

לביאליק. האש׳

 הנזכרים הסונים משלשת אחד כל סוג: בל של המיוחדות תבונותיו
 ,וכו טבעיות דיוק, טהרה, בחידות, כגון: הכלליות, התכונות מיוחדות, תכונותיו

 כגון: הפרטיות, התכונות משא־כ סגנון, בכל הקשורים כלליים אידיאלים הן

 בדיוק לקד אין אמנם הסגנון. בסוג תלויות שיחן וכו׳, מרץ עדינות, תמימות,

כזאת: חלוקתן תהיה בקירוב אך פלוני, לסוג דוקא ואלו אלו תכונות

והתמימות. הצמצום הפשוט: הסגנון תכונות
והעשיר. העדינות ההדיפות, ההן, הנמלץ: הסגנון תכונות
והתפארת. הנלהבות המרץ, הנשגב: הסגנון תכונות

 הרהבה כל סובל ואינו המרובה, את המחזיק המועט הוא הצמצום
נוי: לשם

ה־( )שה״ש ,—ע ולב• ישנה .אני

 קודד, להם מבית איש ולך בארץ, רעב ויהי "שפטים שפט בימי .וקי

(א ת)רי וכו׳. בניו׳ ושיני ואשתו הוא מואב, בשדי לגור

 הבטוי להדוק שואף הצמצום אבל המיותר, בהשמטת מסתפק הדיוק

 המרוכז בטויה אלא והלב, המה צרות מתוך יבש קצו" אינני הצמצום ולקצודו.
 אם הצמצום, נעים ולכן חיובית. תכונה הוא אז שרק המחשבה, של והמזהיר

 הוא ודחוק ערום בהיותו אבל והטבעיות, ת ו " י ח ב ד במרת בו משתמשים

 ק(. ודני בני־תבון של )סגנונם ממנו נטל — הפשטות - והעיקר ומיגע, קשה
וחידתי. לאפל הבטוי את הופך הקיצוני הצמצום
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 מלות־החבור את משמיטה היא ביותר. שבית אינו שמושה הלקיוניות
 לזאת: קרא אלטנברג )פטר הרעיון להבנת ההכרחיות במלים רק ומשתמשת

 .אם נצחתי/ ראיתי, .באתי, הקלסיים: המבטאים למשל מה<. גר טל ן־ סגנו
לי?•. מי לי, אני אין

 ידיעה: בחוסר הנובלת וברגש במחשבה קיצונית פשטות סמנה התמימות

א׳( נשה״ש השמש*. ששזפתני שחרחלת, שאני תראוני .אל

 עממיות, ביצירות מצויים חזיונות — ונבול־הפה הילדותיות :היא סכנתה
טבען. על־פי בהן מכרעת שהחמימות

 וקשיטים ציורים עם רעננה ומחשבה עדין רגש זווג מתוך עולה החן
וטבעיים: פשוטים

 ךי1ד כן היער בעצי כתפוח הכנות, בין רעיתי כן החוחים כין .כשושנה
(,ב )שה״ש לחכי*. ק1מת ופריו חשבתי חמדתי בצלו הבנים, בין

:ההתנדרות היא סכנתו

 חוח, עלי כשושנה אהלי עלי פורחת לילה, וחלום במחזה אראך .עוד

 הכל סביבותיך, ומכרכר מפזז הכל משחקים. כבמחול הבית במלאכת בצאתך
)פפנהים( נודעוי. נבירותך עקבות ופנה זוית בכל אף ורגש, לאות בלי נעשה

 לשני המשתמעת בלשון האמור, אנב צדדית במחשבה נקנית החריפות
בחידה: גובלת והיא דקה, בעקיצה או נאה בהמצאה פנים,

)יל״נ( אסונו*. על רוכב .והוא )גוטלובר(. בארץ* ונד נע ,הבל

 רצון מתוך אותה כשמבזבזים ביחוד ואפלות, אונס התגדרוח, :הן סכנותיה
כפקח. להראות קיצוני

 לשכל. ביחס היא הטובה שהחריפות מה לרגש, ביחס היא העדינות
 מכסה שבנחומים, הצער את ממתיקה שבתוכחה, אי־הנעימות את מרככת היא
שבמאונים: העוקץ את ונוטלת שבתשבחות החנופה על

 בכיתי, ונראה ואתם אני ונלך בואו השרת: למלאכי הקב־ה להם .אמר

 וכיון לפניו. וירמיה השרת ומלאכי ה הקב׳ הלך מיד בו. אויבים עשו מה

 שבאו מנוחתי, וזהו ביתי זהו בודאי אמר: — המקדש בית את הקב״ה שראה

 על לי .אוי ואומר: בוכה הקביה היה שעה באותה כרצונם. בו ועשו אויבים
 אעשה מה אתס? היכן אוהבי, אתם? היכן ולחי, כהני אתם? היכן בני. ביתי!

האגדה( ספר בתשובה*. חזרתם ולא בכם התריתי פעמים כמה לכם?



27 וצורה ן ו נ נ ם א.

:המבטא וגווני התמונות שלל הרעיונות, בשפע בא העשר

חרדות בגדי הזמן הפשט

? החמודות בגדיו את ולבש

ורקמה שש האדמה ולבשה

;רפידות זהב משבצות ועשתה

באלו תשבץ. יאור מזרע וכל

;אפודות הם בחשן גשץ נאות

חטובות מדבר נאות ומרבדי

)ריה׳ל( וכוי. רבודות פז ופתם ורעמסס

:הנפוחה המליצה — היא סכנתו

 לזרם ודרך תעלה השמש( )של הודה ק־ני לשטף פלג מי חוקר! ,הגד

 חם שפכת היא איך הידעת ? הזאת שדי שלהבת חקר המצאת ? יפעתה זיקות

 זהב עפרות עיניה זיקי יזיקו איך הידעת היקום? בכל חיים רוח ונפחת צחצחות
 ותאזרנה זיו שביבי אשה קרני תלטשנה איך ? צורים חלמיש וכליות עד הררי ברחם

 סלעי בלבב הספוגות אש אבני וכל וברקת ישפה שהם אקדח, באבני זיקות
 מצח על החשמל כעין המבריקים הגפן בענבי ונפת עסיס תזיל איך עולם?

שולטן( )קלטן הלולים?■ ופרי שדי תבואות מגד ובכל חמד, הרי

 עמוק. רגש או רעיון המכיל מצומצם, שירי למבטא נקרא עשיר מבטא
למשל:

)ביאליק( האומה•. לנשמת ,בית־היוצר )יל״ס להלך־הנםש/ מרחביה .אין

 דרמתית בצורה המבעים הרגש בהיות המחשבה, בכח מתבטא המרץ
ומפליאה: חזקה בתמונה או

!סלם קציני דבר־ד/ שמעו

!עמדה עם אלהינו, תורת האזינו

ד׳, יאמר ? לב־זבהיכם לי למה

 מריאים, וחלב אילים עלות שבעתי

חפצתי. לא ועתוךים וכבשים פרים ודם

 א( )ישעיה
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 שיחי, עלי אעזבה בחיי, נפשי נקטה

נפשי. במר אדברה

 תרשיעני, אל :אל־אלוה אמר

על־מה־תךיבני. הודיעני

? כפיך יגיע תמאס בי ? כי־תעשק לך הטוב

הופעת? רשעים עצת ועל
( י )איוב

 אחזה בעת ושתות, אכול לי יערב איך

כפיחך?! את הכלבים יסחבו כי

בעוד לעיני, מתוק יהי יום מאור איך או

נשרץ? פגרי ערבים בפי אראה
)ריה״ל(

 או ברעיונות הנגור עיי ומצלח, חדש מלים צרוף על־ידי מושג הוא

הבטוי. צמצום ועיי בתמונות
 רציפותם מתוך הבטוי, של העצומה תנועתו מתוך נובעת הנלהבות

והרגשות: המחשבות של והחיה המהירה

וראו כתיים אין עברו כי

 מאד, והתבוננו שלחו וקדר

 :כזאת היתה דץ וראו

 אלהים׳ לא והמה אלהים גוי ההימיר

 יועיל. כלא כבודו המיר ועמי

 על־זאת שמים שמו

 מאד, הרבו ושערו

-( וירמיה נאם־ד׳.

 הענין; רום עם המאוחדים ומרצה הלשון עשר מתוך עולה התפארת

באודה: נמצאה לרוב
בה. וישבי תבל ומלואה, הארץ לד׳

יכוננה. ועל־נהרות יסדה עלעמים הוא כי
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קךשו? במקו□ ומקקום ד׳, בהר מי־יעלה

נפשו לשוא לא־נשא אשר לבב, ובר בפיס נקי

כיד< )תהלים לסרסה. נשבע ולא

:התמונות או הסגנון קשוטי .1¥ .14

וחוזק. יופי לסגנון המוסיפות הלשון צורות הן התמונות
 על יענש ,הוא מאשר: מעשיו• מפרי יאבל ,הוא להניד: יפה

 תקוה׳, מ.מעט תקוה• ,קרן טובים׳, מעשים על שבר ויקבל רעים מעשים

בנו? תאנף ,הלעולם להגיד: הזק ובו׳. צעיר• מ.בהיותו חייו• .באביב
.,ודר לדר אפך תמשך אל לעולם, כנו תאנף .אל מאשר: ודר?' לדר אפך תמשך

 שבין היחס על לעמוד שרוצח מי כל בידי להיות צריך התסונית תלמוד

 צריכות הן בתמונות. בשמוש ס־ובה זהירות לנהוג צריך אבל והמחשבה. הסגנון

 מבוקשות ואינן עצמו הענין מתוך נובעות שהן הרושם, את תמיד לעשות
זר. בנטע ולא במקומה כצומחת להיות צריכה תמונה כל אליו. ומצומדות

 בלבד במלים התלויות המלים תמונות ז הן שתים הסגנון תמונות

 צורות־בטוי הן אלו המחשבה, ותמונות התמונה׳ תשמט המלה ובהיסט
 מתבטאות הן בדבריו; לפעול רוצה שהוא בפעולה או הפיטן, ברנש התלויות

עצמן. בסלים שנוי שום יהול לא נם אם המשפט, בצורות

:המלים תמונות .15

 העצמית, מהודאתם יוצאים שאינם מבטאים, ישנם המלים תמונות בין

 משאלת, אחרת, הוראה המקבלים מבטאים ויש פשוטות; תמונות הן אלו

משאלות. תמונות הן אלו

הן: העיקריות הפשוטות המלים תמונות
 לשם אחר למקום במשפט ממקומן מעתקות המלים אם העתקה, א<

:והחרוז המשקל לצורך או יופי הדגשה,

למדה לא דקדוק באה, לא .בית־ספר

)יל״ג( *תיד?י צחות ועם עם ובלשון

 דומם בדד, גבנון ראש .על

)מאנה(המשורר*. לו יושב
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 שמתני איל אין נצחוז עבדות

 מאדים שחותי רוחי. גם ותדכא

 )טשרניחובסקי( הסכנתי. כבר היות עבךים עבד

 הספור. דרך את לא אך הציור׳ דרך את הולמת זאת תמונה

 למשפט לתת בכדי יותר, או אחת מלה משמיטים אם השמטה, ב<
:השקולה בשירה הרבה שכיחה ההשמטה וחוזק. חץ מהירות,

 ותירא אשקלון .תרא ק״ד( ')תה לאחור*. יסב — ה*ךךן ויצס, ראה ,הים
ט׳< )זכריה מבטה*. הוביש כי--------ועקרון מאד, ועזה-ותחיל

 נבירול( )בן אירא/ ול^ לי ד׳ )אם( גרתי, )אפקיד( רוחי .ועם

 הן וההגיון הדקדוק שלפי מלים, במשפט מוסיפים אם הוספה, נ<
לבטוי: חוזק מוסיפות הן אבל מיותרות,

0א )ישעיה א שרפות עריכם שממה, ,ארצכם

 ם־ח< )חהלים ה/ בשמח וישישו אלהים לפני ןעלצו .ישמחו, .וצדיקים

הזמן: או המספר הנוף, את במשפט מחליפים אם החלפה, (י
איים אלי חרישו .ה

ם־א( )ישעיה כחי. יחליפו ולאמים

כמו סער, .ירדפם ,עננים

נבירול( )בן ר"-. ע לן ת יובלים בקרני סרנים

נרננהי. .לכו

 לשם לא הפועל את או התואר את ומיחסים מפרסים אם סרום, ה<
ולהפך: הנכון

ג׳( )שמואל ים*. ת ה נבורים .קשת

 שם־תואר או שם מבאר בתור השם אחרי מוסיפים אם שם־טבאר, י<
נפרד: תואר־פועל נם ולפעמים

כ׳( )ירמיה ד". בבית נגיד .והוא־פקיד

כ״ב( )משלי לשלחיך. אמת אמרים ,להשיב

טיס. )יחזקאל ה*. מ ז מדרכך הנכלמות פלשתים .בנות

ובו׳, חנם פצעים הרבה, צדיק העיר, ירושלים המלך, דוד :המבטאים וכן
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 מסגרת: מלה לתוכו ומכניסים המשפט רציפות את מפסיקים אם הסגרה, ז<
)ביאליקו טובן?• חייהן, מה הרוחות? בכלל, .ומה,

)טשרניחובסקי( פגי". אשיר לך ר, כ נ שיר שירי, .אז

לחוזק: או לבקשה לזרוז, במשפט מלה מכפילים אס הכפלה, ח<

<־םי וביא) יךץי! אתם הנני .הנני,

)ביאליק(. לןן/(ל ברגל בעט במזבהך, איפוא .בעט

 רציפות: ליתר במשפט מלת־החבור את מכפילים אם החבור, הכפלת ט<

להצילם יוכל לא זהבם נם כספם .גם

א( )צפניה ׳/ד עברת ביום

)טשרניחובסקי( קצור•. ומשגב אהי, לנו, עז .אל

 מתוך במשפט מלת־החבור את משמיטים אם החבור, השמטת י<
המחשבה: לחץ

ט׳ח( )תה׳ נחפזו׳, נבהלו תמהו בן ראו "המה

שרו, ךננו, צפרים

 עפו, אחת אחת גם
 עברו, פה פני על

ה=הן( )אד״ם ספו. ופתאם — )עוררו

 פשוטן מידי אותן המוציאים מלים, שמושי הן משאלות תמוכות
 נאמן(; )ברנש לבו בדם כותב הוא למשל: משאלת. אחרת, הוראה להן ונותנים

 לכבוד(. )למשרה, זו ה טל צ אי ל ראוי הוא )אנשים(; עובדות ידים אלפי
 משאלת. כי־אם פשוטה הוראה ואיצטלה ידים דם, :למלים אין אלה במשפטים

 בהרבותץ הלשון את ומעשירות המחשבה את מסלסלות הסגנון, את מקשטות הן

מליה. הוראת את

הן: העיקריות התמונות
 אותה בעשותו הפשוטה, הוראתה את המלה מן המפשיט המשל, א<

הדמיון: מלת או אות בלי קצר משל כלומר, אחר, למושג משל
כ״ג( )תחלים אחסר׳. לא י ע וי ר .ד׳

)מאנה( מול^ה". לי גם לי יונה כנפי יתן מי .הוי,
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 מ^פה זו מרה חיה. ריאלית צורה המחשבה מקבלת המשל על־ידי
 העולם של העובדות את ה עביר ה ב והסגנון, המחשבה את ומגונת

 הרגש׳ תאור את ומפליא מחיה המשל המפשט. העולם אל המוחשי

דוממים: לעצמים ופעולה רגש בתתו

לבי דמי שפכך על אבן

ושפתותיך. לחייך עדים: שני

לבי .יעמד ומתוק מר בין

)ריה״ל< נשיקותיך. ודבש הנדוד רוש :והם

 ונפוץ מפותח שמושה הלשון. תמונות בכל והמצויה העשירה היפה, זוהי
 כל על נשאת היא הלשון. הצי את תופסת שהיא להניד שאפשי עד כל־כך,

 אלה: במשלים משתמש אינו מי מצחצח־הנעלים. עד הפיטן למן שפתים,
 תלוי ללת,2מ הרוח שחור, מזל משחקת, השעה נצחוץ, שכורי לב, קשיות

בה. להכשל קל כך משום דוקא אבל וכו׳? בדעתו

:הם פוגמים משלים

שטיינברג( )יעקב זהב־אהבה*. של "נברשת דחוקים: א.

 היוצא הבזק כזהר הכוכבים( >של .מראיהם המציאות: מן רחוקים ב.

לטן(')ש .,החיות מזיו

ש(״)שה חטים". ערמת "בטנך מגושמים: נ.
וכו׳. אוכלת הרב לב, תלמי אהבה. חצי ומשומשים: נושנים ד.

 רמז כל מבוא נעצר המים משטה "מעל ומסובכים: ארוכים ה.

 יעביר נהר כל ששטף היחוד גלוי את קלטה לא מהביט הכלה והעין לקרירות,

)שטינברס .,לפנינו אותו

 והמסובכים, הדחוקים ביהוד התמונה, בהירות את נוטל המשלים רבוי

מהם! ירחק אמנותו שומר הסגנון. על ומכביד

 :יחס באיזה לו הקרוב אחר בשם שם מחליף )מטונימיה( חלוף־השם ב<
ורעב(. ומלחמה )תחת נראה• לא ורעב "וחרב

ישראל(. בני או יעקב בני )תחת יעקב• אהליך, טובו .מה
 .הסר בתיכם(, רעבון לשבור הבר )תחת ולכו• קחו בתיכם רעבון .ואת

המלוכה(. )תחת ה• ר ט ע ה והרם המצנפת

חלוף־שם: של טפוסים
)ענשו(. עוונו• .ישא המסובב: במקום הסבה א.
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הי. ל ו ע באהליך תשכן .ואל :הסבה במקום המסובב ב.
 מלחמה )והפכו לאתים• תרבותם .וכתתו :הרב־ במקום הרב• סמן נ.
אדמהו. לעבודת

)יין(. אחת כוס שתיתי התכן: במקום הכלי ד.
אופיר(. )זהב אופיר• נהלים ־ובצור עצמו: הדבר במקום דבר של מקורו ה.

 לא בלילה .גם עצמם: והרגש התכונה תחת הרגש או התכונה מקום ו.

.,זרועי לי .ותישע .,לבי שכב

ד׳(. )הגבור. הגבורה מפי :העצם שם במקום שם־המקרה ז.
המלה: של הרגילה מהוראתה יותר או פחות מביעה בה1הסינקד (נ

 רמה ו ורוכב סוס והמור; שור לי רהי הרבים: במקום היחיד א.
קדושים. אדונים, כעלים, בים;

 תישאר לא תכרע. לף ך ר ב כל :כולו העצם במקום העצם הלק ב.

לגלגלת. בקע פרסה.
אדם. תחת בן־חלוף פרנסה; ת׳ להם ולהפך: הכלל במקום הפרט נ.

 ולמך יקפ/ק:! שביסים כי סתם: מספר במקום מסוים מספר •ד.

ושבעה. שבעים
.,שיג המלבשכן הברזל. קהה אם הכלי: במקום החמר ה.

 )יהודה רבי :ולהפך פרטי בשם כללי שם מחליפה מזה1נ1האגט ד(

 )רוטשילד(, הידוע הנדיב )דוד(, ישראל זמירות נעים )שלמה(, החכם הנשיא(,

)מלאך־המות(. בעל־החרמש רעה(, )אשה כסנטפה אכזר(, )איש המן

 המהופך במובנה במלה משתמשת סני־נהור( )לשון האגטיפרזה <ה
 )במובן אריות תבוא. שלא צרה כל על :ללעג או יתי־יס, לשלילה או לחיוב

מפגרים(. )סוסים נשרים דלי־כה(, סוסים

 כסותרות הנראות מלים שתי מאחד )זווג־ההפכים( הפרדיוכסיסמיום ר(

 גלוי. סוד רחוק. קרוב בבת־אחת: הפכים שני שולל או מהיב והוא זו, או זו

)ביאליק(. הלב׳. ריק .ומלא רום. עמק

 אחר לנושא נושאה דמיון שמפני מלה, היא )מבטא־עזר( ריזה“הקט ז(
ידו. את וישלח באניה, הלכתי הים, לשון הבית, אגף לו: משאלת היא

:המחשבה תמונות .16

אמסה׳ ערשי בדמעתי מטתי, ככל-לילה

:הן המחשבה שבתמונות החשובות
־אשחה :רושם להגביר הרב־ בתאור ומפ״יז מגדיל הסיטן ההגזמה. (א

ו־( ם הלי )ת
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יזלוץ דמעי ,איך לפי •אלו

בן־עזרא( )אברהם יבשתי. אנוש רגל דרכה לא

ב׳( עולם )בחינת גדותיו׳. רחבו ים מני •לבבו

 המיוחדות במלים רעיון או מושג איזה לבטא תחת )פריפרזה(. ההקפה ב(
 אצילות לשם גלויה חידה כצורת ולבטאם סהור־סחור ללכת הסיטן בוחר להם,

 ד׳(. )תחת בשמים ב ש י ר(. כ א )תחת בארץ ובוקע פולח :חריפות או

 קיר עלי_ת מושבה, מחשבה ארץ רחבי "היקיפו אנשים(. )תחת עפר יורדי

עולם( )בחינת ? מח( )תחת ש• י א ף כ ב קטנה

 מול דבר הסיטן מעמיד יתרה להבלטה והפוכו(. )דבר האכטיטזה נ<
הפתגמים: ברב נהוגה זו מדה הפוכו.

)טשליי״ז( תעש־נרם׳. נכאה ורוח נהה ייטיב שמח "לב

תרעבו, ואתם יאכלו עבדי "הנה

ם״ה( )ישעיה תצמאו׳. ואתם ;שתו עבדי הנה

כ־ט( )דברים ולבנינו׳. לנו והנגלות אלהינו לד׳ "הנסתרות

 ונותנת למחשבה אור אוצלת היא לפיטן, ברכה מקור היא האנטיטזה
לבטוי. עצמה

 דמיון עיקרם שכל שנונה, השובה או הדוד הוא משחק־המלים ד<
נגודץ: או המלים

י-ד( )שופטים מתוק". יצא ומעז מאכל שא .מהאכל

קלמבור: נקרא שוה, מלים צלצול על רק מיוסד שהוא המשחק
חיים׳ ראה אהבת אשר האשה "עם

)ריב״ל( ים". ה ר צואריף על — שנואה לף ואם

האצילות. את פוגם שהוא מרובה, למשחק־מלים מקום אין רצינה ביצירה

 סני־נהור בלשון מובע לגלוג הוא )אירוניה( החתול והלעג. ההתול ה<

(:75 )עיין חקוי או

ל■( )ירמיה .,זכר ילד אם וראו נא "שאלו

"ן לשתות — גבורים .הוי,

ו׳( לשעיה .,שכר למסוך — הל ואנשי
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 :למשל ההפתעה, על המיוסד הריף צרופים משתק רק שהוא יש

ש. א י ת מ ה

 _ריקה, ובטני מכיסי כספי תם אהה!

 שוקקה, נפש להשיב איץ ךץ כוס גם

 שנאתיה, נפשי, מאסתי בחיי, קצתי

 מנדלקרן( )ש. מכרתיה! עתה... כי בידי, וש־חרב לו

 :)סרקסמוס( שנון לעג הוא ונקמה שנאה המביע ההתול
 לו דרך וכי לו שיג וכי שיה כי הוא, אלהים כי גדול בקול ,קראו

א( )מלבים .,רקץ הוא ;שן אולי

 מדרג בסדר זו אחרי זו באות התמונות או המחשבות ההדרגה. י<
למטה: או למעלה

כגלגל שיתמו אלהי,

 לפני־רוה, כקש

 תבערץער כאש

ם*ג( ,לים)תר הריס. תלהט ובלהבה

בינותם, גחלים לחישת .וזורק

)ביאליק( ופוסק...־ — פוחת — שהוא כל זיז מזיזם

 המחשבות ברציפות גדול כלל אלא בלבד, מליצי אמצעי אינה זו מדד,

 שאחרונים באופן ורגשותיה מחשבותיה את להביע שואפת נפש בל והתמונות.

הרושם. מתגבר כך שעל־ידי פועלים, חזקים, יהיו אחרונים

 דבריה את ומסבה הספור המשך את מפסיקה )אפוסטרופה( ההסבה ז<
:מדומה או נמצא דומם. או הי נסתר, או נוכה הוא אם בין עצמו, הנושא אל

דבךי־שיר שובינו שאלונו שם כי

!ציוץ משיד לנו שידו :שמהה ותוללינו

? נכר אדמת על את־שיר־ד׳ נשיר איך

!ומיני תשכח ם׳ :ל ש ו ר ו ך ח כ ש א ־ אם

קל־ז( )תהלים אזכרני! אם־לא להכי, לשוני תדבק
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 א(. )ש״ב עליכם!" ואל״מטר אל״טל בנלבע׳ י"?׳"

? הדמעות אלה הראית !־ואה ־עץ

)יל״ג( ?״ זלמן יטוא אם או בנאד התוטימיץ
 הי כמו יעמוד למען המתאר, הענין סרבי את יפרט הפיטן הפרוט, ה(

:השומע או הקורא לעיני

 תהיט, .ואנעלך רקמה ואלביטך

 משי, ואכסך בשיט ואחבשך

 עך, ואעדך

 על־ידיך צמידים ואתנה

 על־גרונך ורביד

 על־אפך נזם ואתן

 על־אזניך, ועגילים

ט״ס )יחזקאל בראיטך. תפאקת ועטרת

 יטמתנלה המראות, לשון היא הלא

 ובמרהביו, תכלת רקיע בפס

 נלמיהם, ובטהור עביבי־כסף בזך

 אדיר, ארז ובגאות לןמת־פז ברטט

 )=יאליק( וכר. וכר היונה של צחורה כנף ברפרוף

 מצדדים או אהד מצד לזה זה הדומים דברים שני מקרב הדמיון ט<
הדמיון: עף כן שתוף־הצדדים כרבות אחדים.

 עיפה, על־נפש קרים ־מים

כ״ה( )טשלי *,מרתק מארץ טובה ושמועה

 עם־ביורים תאנים "כל־מבצריך

נ׳( )נחום אוכלי. ,על־פ ונפלו אם־ינועו

 ;גל׳ ייע לא הלבניין ־וכיטלג

)מיכ״ל( הועמו׳. עוד לא עלומיו זכו כץ
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 למשל: הן, שומע אתה לאו ומכלל השלילה, בדרך גם לבוא יבול הדמיון

)ביאליק( .,הערבה עין שם יכפו ולבאים כפירים עדת ,לא

שאלה: בדרך גס או

עזרא( בן )משה עימם?׳ הלו או תעריף .עב

 הבלטת אינה תכליתו וקצר, לא־נדוש נכין, ברור, להיות צריך הדמיון

 אותה משרה שהוא זה על־ידי הפעולה, הגברת בעיקר אלא בלבד, התמונה

בבת־אחת. אחדים מצדדים עלינו
 יסתפקו לא — הפלסטיקנים - ס )עיין ההסתכלותי החזון בעלי הפיטנים

 אשר ויש עצמה, בפני כתמונה לתארו וימשכו הדמיון של הסיוטי בתפקידו
:למשל העיקרי, הנושא מן דעת הסיח כדי עד חאורו את ירחיבו

 אחור, רסנו י_בשו

ציון. שנאי כל

גגות, כחציר יהיו

יבש שלף שקדמת

קוצר כפו מלא שלא

מעמר. וחצנו

:העוברים אמרו ולא

אליכם, בדכת־ד

קכ״ט( )חהלים ד׳. בש□ אתכם ברכנו

במקצת. לפנס לו נחשב וזה הומירום, ביהוד מצטין ארוכים דמיונות ברבוי
 להביעו מבלי שני, דבר של זכרו אחד דבר אגב מעורר הפיטן הזכר. י<

 ויפה, הדשה תמונה ומעוררת קלה היא אם לשבח, טעם בה יש זו מדה כלל.
 מיסבים ושניהם לשון, וזכר־ ־מעשה זכר יש המתוארת. התמונה על המוסיפה

וכו׳. דברי־הכמים מנהנים, דברי־הימים, האגדה, הספרות, על
ף*. ו ס ־ ם י כקריעת אדם של מזונותיו ,קשין :ה ש ע זכר־מ

)ביאליק( העולם*. מצה !על _ק!ץ ,אות

 בן־ציון( )ש. בארצנו׳. נשמע התורה ,קול זכר־לשון:

)ביאליק( כשיערה׳. התלויה אהבתי כל ,ואת
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 מוחשית בצורה מפשטים מושגים לתאר הפיטנים דרך ההגשמה. יא(
:ומתים דוממים להחיות או

ציה( )תהלים ירננו", הרים יחד ימהאו־כף ,נהרות

הרומי( )עמנואל .,תלאות נפשי עלי בררזו ,כרית

השמש, מת :לבי .הבוץ

)שניאור( אות־ו/ ונשאו מעט עוד

 הן בה העושות שהנפשות האלגורית, בדרמה ביהוד נמצא הזאת התמונה את
לוצטו/ חיים משה של בדרמותיו )למשל, מדות

 הלך■ ואם חזק- רגש מתוך נובעת כשהיא רק חשים אגו פעולתה את

ו. ב נקו או המושג זכור אלא היא אין כן לא שאם אותה, מחיה הנפש

 המתאר העצם בפי הסיטן נותן שבה הגשמה, מין היא ההאמרה יב<
לפנינו. ו מ י ש נ מ הוא הזאת השיחה ועל־ידי ומצבו, תכונתו לפי לו המתאימים אמרים

למשל: ס, ו מ פ גי לו מונו שמה יהיה יחיד שיחת היא אם

:בלבבך אמית ואתה

אעלה השמןם

במאי ארים לכוכבי־אל ממעל

י׳ד( )ישעיה וכר. צפון בירכתי בהר־מועד ואשב

למשל: ס, ו מ דיאלוגים שמה יהיה הדדית שיחה היא ואם

!אביך — פח אני יוסף! מיכה ,צא,

הכהן( )אדים לקרוע!׳ אבנים אבי, אוכל, לא —

 הלך־ ולהשרות הרושם את להעמיק עלולה דרמתית, שהיא זו, תמונה•

(.48 )עיין ותקיף הי נפש

:והצלצול הרתמום .17

 עצמת אומרת, זאת שבלבי, ה,שםע כי לחשוב החוקרים נטו הי־ח במאה
 'אפיה את הלשון על הטביעה וזו מוסיקלית, להבעה האדם את אלץ הרגשות,

 ואין השירה, רוח תולדות הן הפיוטיות שהצורות הדבר נכון ואמנם הריתמי.
 לבטוי לסיע צריך חרוזיו ושצלצול בתכנו, בעיקר מותנה השיר שצורח ספק
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 ביחס נכונה זו השקפה אמנם אש אך בו. השוררים הלך־הנפש או הרגשות

 י ם ו א ה ל ש להתהוותו בנוגע הנה השירה, של לאידיאל ה, פ ו ר צ ה לאמנות
 ברור, כמעט הוכיח החדש המדע להפך: כץ. הדבר אין כלשון הריתמי

 ואפילו הלשון, מהות מתוך נובעת אינה העתיקה השירה של הריתמית הצורה כי
 החוץ. מן הבא יסוד בתור לזו נטפלה כי־אם ה. המושר הלשון מתכונת לא

 לכתהלה קשור אינו הריתמי .היסוד באמרו: בשיטתו, עוד מ־חיק ביכר והחוקר
 ללוות שבאו הנוף, בתנועות ומקורו החוץ מן בא הוא בלשון. ולא במוסיקה לא
 מתוך הריתמית התנועה נובעת ובכן .,כלל יתואר לא ושבלעדיהן הזמרה את

 הידים תנועת והלב, הריאה .פעולת גופנו. של והפיזיאולוניים האנטומיים התנאים

 ההתאמצות בין הקבועות החליפות כי .,הנורמלי במצבן הן ריתמיות והרגלים

 יש המנוחה מצב אל ושיבה התאמצות ומעין לאורנניסמוס, הן נעימות והמנוחה

 שעל־ ,העבודה מתוך זו ריתמית טנדנציה נוצרה ביכר ולפי הדבור. באורנני גם
 נחוץ התנועות של הריתמוס ולסדור וקלה. מיכנית נעשית היא הריתמוס ירי

 כאשד הפרימיטיבי, שיר־המקהלה הוא וקובעו, החותכו קול־האדם היה

 המוסיקה הימים ברבות נתפתחה וממנו במזרח, העמלים מפי היום עוד נשמעהו
 הריתמי. החזיון כל את עליה להעמיד אין אך זו, בשטה יש אמת הרבה והשירה.

 נתפתחו משיר־המחול הזמרה; של הראשונה הצורה הוא ששיר־המחול סובר וונט
 בהיותו שהריתמוס, להניח, יש ולכן הפולחן. ושיר העבודה שיר שונות: בדרכים

 העבודה הפעולות: שתי הוצאת הוא האנושי, הגוף של באורנניזציה מותנה
אחרים. גורמים נם בשכלולו השתתפו ובודאי יהד. נם והרקיד

 הפנימית־ההרגשית ממהותה יצא לא שהריתמוס הדבר, ברור שיהיה, איך

 נמשכת כך ומשום זר. יסוד בתור עמה ונתרכב לה נטפל אלא הלשון, של
 בפני מקצוע היא המדעית החקירה ובשביל מיוחדים, חוקים על־פי התפתחותו

 ביניהם נוצרה יהד, שמשו היסודות ששני הדורות במשך אבל המטריקא. :עצמו
 את מקרים באיזה לנלות נוכל יתרה ובהתבוננות השפעת־גומלים, מעין בהכרח

שביניהם. היחס
 אותה קושר שהיא ללשון, כבלים אלא הריתמוס אין האמת צד על

 הידועות שבשירות העתיקות כ• העובדה, תבואר ובזה ובה. ממנה שאינן לצורות
 אחד כללי חלק מעין רק ותכני. השיר צורת בין אורגני יחס אצלן אין לנו

 י ע ט ק י כ :טבעי כחזיון לההשב יכול הוא כץ ושמפני שירה, בכל נראה
 ותכנית, ריתמית התאמה לזה זה מתאימים שלמים שירה

 נמצא ,,.הקבלה הנקרא זה, חזיון לזה. זה ומכוונים רצופים בהיותם

:התנ״ך בשירת ביהוד
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שאלו ללוא נדרשתי

 בקשני, ללא נמצאתי

 הנני הנני אמרתי

(:'ם )ישעיה בש^ק לא־קיא י1אל־ג

 הכלל מן יוצא רק היא חברתה אל אחת ריתמית מפסקה ה״פסיחה"

 ה״פסיחהי תחשב קצובות ומדותיו ברור שהמשקל במקום ונם זה, במשקל
 המשקל. שלמות את לפגום שלא הכרח מתוך באה שהיא אף־על־פי לחטא,

 בין היחס את מוצאים איננו והחרוז המאמר חלוקת של זה חלק מלבד אבל

 שהצורה אומות־העולם, של והעממיות העתיקות בשירות ביחוד ותוכן, הצורה
 בצורה כולו כתוב למשל, העממי, האפוס קדום. בזמן אצלן נתפתחה הריתמית

 מטרית בצורה מובע תוכן כל התוכן. לחליפות לב שים מבלי אחת קבועה מטרית
 לתמונה, צבע תוספת לשמש הצריך הצלצול, שוה. באופן מחודשה או מקובלה

 כונה איזו שהיתה 'לשער אפשר רחוקות לעתים ורק אז, גלוי לידי עוד בא לא

קולי. לציור

 המטרית האמנות משתכללת אחד מצד כפולה: התפתחות יצאה ומכאן
 טורים התוכן. עם התחשבות בלי אך והבית, החרוז של שונות צורות וצרה

 חיצוני. הוא זה אופי אבל בלבד, ריתמי אופי יש לרובם נוצרים, שונים ובתים

 לבוש משמשת — הריסטיכון — אחת שירית שצורה היונים אצל מוצאים אנו וכן
 גם וכן וכו׳; ולאלגיה לאודה ויין, אהבה לשירי ורגשות: נושאים מיני לכל

 ושכלולה, המטרית הצורה התפתחות עם יחד שני, ומצד ימי־הבינים. משוררי אצל
 על - ביותר לנו חשוב וזה — נם אם כי השומע, על רק לא השפעתה, נדלה

 את נם יוצרת היא וכן וצרופן, מלותיו בחירת על גוזרת היא עצמו. המשורר

 מדרגות ככל מוצאים אנו הסגנון על המשקל השפעת בשיר. מהלך־הרעיונית
 להשתמש המשורר את מכריחה המשקל אל ההסתגלות בנמוכה. אפילו השירה,

 השמטות רגילות, לא בתמונות־מלים עממיות, עתיקות, בצורות־לשון לפעמים
 רעיונו את שיבטא הסיטן על פועלת עצמה ד״הקכלהי כבר וכו׳. והוספות
 ויוסיף באחד יגרע להשלמה, או להבלטה לתמונה תמונה שי״קביל פעמים,

(.18 )עיין בשני

 )שצף־ ורמיון־האותיות החרוז התפתחות עם ביהוד תגדל זו חוזרת והשפעה

 אדרת ופח, ופחד פחת וששון, שמחה שרפי־קדש, שיה סוד ושבר, שז• קצף,
השפיעו אלה שאמצעי־צרוף פלא ואין וכו׳(; ואשר עשר צדיק, צוררי ואמונה,
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 שהצורה ובמקום השיר. של הכללי אפיו על אלא בודדים, מבטאים על רק לא

 והיא אדיר, וריתמי לשוני חוש על מיוסדת ואיננה מפרזה, התפתחות לידי מניעה
 בשירת נראה כאשר ולקוי, תפלות לידי באה היא מלאכותית, הצטעצעות פרי רק

 שעברו בצורות־השיר המודרנית. בשירה ונם צעצועי־ערב, מיני כל המלאה ספרד,
 כל־כך גדולה — וכוי ריטורנל טריאולט, — שירת־העולם אל האיטלקית השירה מן

לגמרי: בהן משועבד שהתוכן עד המטרית, ההשפעה

שושנים, שפתיך לארשת

— רד כי בלבבות שירך נעים

ועתים. אשר ידעתי

שושנים שפתיך לארשת

פתנים, רוש רויתי שתית•

יד: בי שלחתי קט7 כמעט

שושנים שפתיך לארשת

)טשרניחובסקס ד<ר כי בלבבות שירך נעים

 התוכן. על הצורה השפעת את לראות נוכל מרובה־הטורים הרצין בבית
 לו שיש האוקטבה, או השטנצה משמן־הטורים, הבית מפותה האירופית בשירה

על מתאימים. האחרונים והשנים מצטלבים הראשונים החרוזים ששת מיוחד. חוזק
 לא שאם להתרומם, והלך־הנפש התוכן נם מוכרה המצטלבים החרוזים חזרת יך,

 שאלה על תשובה מעין הם האחרונים החרוזים ושני מעעת, מונוטניה חתהוא בן

שקדמה: להתאמצות נשימת־סיום מעין או גדולה,

ישמעו, לא כעת אחי שירתי

שרתי, הראשונים שירי את למו

תעו, לעברו איש ורעי אהבי

נשארתי. בדד לי, ;המה לא לבם

נעו" נגינותי זר המון בין עתה

;חסרתי לב שמחת בתהלתו גם

נקשרו נפשי במו השרידים ואחי

)גיפד,־לפרים( נפזרו. בתבל בתים עודם אם
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ן הזאת ההתאמה את נראה לשטנצה הדומים שירתנו בבתי וגם
ונבנית אבנך עוד שם! אהל תמוט, לא

;הכתלים אחיה עפרך מערמות

בלית כאשר היבלות תבלה עוד

מגדלים. בנפל רב הרס ביום

— ההרוס יי מקדש את וברפאי

 חלוני, לו ואקרע יריעותיו ארחיבה

 הפרוש, צלו השכת האור והדף

;אדני כבוד ירד הענן ובעלות

גדולם ועד למקטגם בשר כל וראו

)ביאליק( לעולם! ויי — ציץ נבל חציר, יבש כי

 )אחרי בשירתנו להתפתח התהילה האחרונות בשנים שרק בסוניטה, ביחוד
 לוצטו, אפרים כ#ו לא־חשובים. איטלקים משוררים זאת בצורה שהשתמשו

 את קובעת והארדיכלית המסוימת שצורתה רואים אנו הידועים(, (* ב־שירי־הזהב•
 .על־ זו: צורה על שלנל של הכרקטריסטיקה היא מענינת כולו. השיר אופי

 הרופף ההרגשות מעולם הסוניטה מעתקת המסוימה והחלוקה המוצקים היחוסים ידי
 של המילודי הנענוע לאוהבי לזרא היתה ולכן המחלט, שדה־המחשבה אל

 המשך כל ויפסק יחתך בסוניטה ואולם ומסע. גוזר שלטון בלי הרכים הרגשות
 ומקבלת והדידקטי, הלירי השיר בין המעבר גבול על עומדת היא ולכן סתום,

.*.חרבות :,אופי־המכתם את נקלה על

"זהב". כמספר טוריו עשר וארבעה צורתו יקר שום על זהב" "שיר *(

 תבערנה, ;ם ירכתי כל עוד ארגמן ובאש

 ;_רך הנשף אפל הס, השלך מסביב

 מנהרנה ובתלתלים תם, דניפר שבלת

שח. אגמון שררות בין קול באבל גלים בנות

 תתארנה. הגבעות שם התכלת כענן

וסבך; גיא לינו ודק שב בערפל
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 תסערנה פה זרמות גאון סלעי־עז #ני ין3

פח. .ילכדנו כזאב יז קצפו וךניפר

 נמקים, ודור דור #נות נז. ערפל־נצחים

 קזקים, היל יריע עז, מהנה תלו על

 היאר במי רימה ברק הר, כל על צופים א#

? תדענו כי גבול אי :גל #יה לאט לי

עודנו הי #עבר י_# עתים בחליפות

)סשרניחובסקי( האור... בעקב כצל ביום יום ונג#

 צורה לזו. דומה השפעה מראות זאל, הע ביהוד המזרחי, השיר צורות נם
 טורים פשוט חורזת היא האיטלקיות, הצורות מן הפשית יותר עוד היא זו

 .,סוף להם שאין ,כמים להמשך היכולים זה, אהד זה הסונר עיי המתחרזים
 הזגוגיות באותן המצאות, על־נבי המצאות לצרף לפיטן מרשה זו קלה מתיחות

 ומשחק הרעיון של למנהינו החרוז בו נעשה ועל־פי־רוב ה״משבהה׳, חוט שעל
 או הלךנפש לבטוי מתאים העזאל אין ולכן לעשות. מפליא והתמונות המלים

 של נרציוזית תערובת בזה בשיר רואים שאנו יש וכבוש. שלם טהלך־רעיונות

 כנהוג ותמונות, מלים משחק מלבד כלום בו שאין ויש וקלות־ראש, הנות־לב

 שירים זו בצורה נם ליצור יוכל גדול משורר אבל ספרד. פימני רוב אצל

 הלא ב,ציון הלוי יהודה ר׳ כמו אודות, ביהוד אדיר, ורגש הדר־תמונות מלאים
תבל...* משוש נוף חיפה ,תשאלי...

 את בו יוצרת היא ועולמו, המשורר את הצורה נושאת כאלה בשירים

 לשירה, הרצויה הדרך זאת ואין הלך־נפשו. את ומטה וההדרגה ד הננו
 שהתוכן רצוי להפך, נבוב, למשהק־מלים נהפכת היא הצורה שלטון #בהתגבר

 את נראה החדשה בשירה ואמנם אותו. ההולמת הצורה את לו יבקש

 ולהכניעו לבבישו קשה עצמה, בפני יצירה שהוא הריתמוס, אך הזאת. השאיפה
 האותיות הלך־נפש. של לבטוי הנהפך לצלצול, ביהוד לב יושם ולכן לתוכן,

הקולי־האופיי. ציורו בשביל הצבעים את למשורר מספקות והתנועות

 ב״לשון להשתמש והרבתה דמיוץ־האותיות בערך הכירה העתיקה שירתנו עוד
בתניך: עוד קולי ציור מוצאים אנו וכן לשוך. על נופל
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 ^ני, בחצץ דגךס"

)איכה( .,באפר הכפישני

)שם( כצפור". צדתי "צוד

 :חרוז כבר בה שיש ספרד, בשירת זו אמנית״ציור מפותחה יותר

 בהבלים ומיטכי־ההבלים

נאנחים. ואנשים ונ^ים

 מהבליהץ, הבלה ורוח

 בגפיים. הגויות קצוזו

 התרנים לחזק יתרון ואין

)ריה״ל( ן^ים. לתהבולת חמדה ואין

 והחרוזים והתנועות היתדות לעברית, טבעי שאינו הערבי המשקל ואולם
 מלודיותו. את הטור מן בנטלם הזאת, האמנות של קסמה את נטלו החורקים,

 ובבר החדשה; בשירתנו הנהוג הקולי במשקל רק תקונה את מצאה ובאמת
:.נלי־המןסי בשיר יפים צרופי־קולות נמצא לטריס אצל

 ידדוץ .ידדון

 במים, הגלים

 .ימהרו, ?לון,

 .יטהרו ופניהם

 ; יטמים בטוהר

 ;צהלו, ומדי

 כל־ןנץ< לשמחת

 ;תבוללו הם

 לא;ץ, ויהיו

נדדו, חלפו כי

אבדו. בתהו
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 בציור וביאליק החדשה, בשירתנו רק באה המלאה התפתחותה ולידי
 חשובות, פעולות זה באמצעי לפעול יודעים הלך־הנפש, כציור ובהן הפלסטי

למשל:

 בנוצות .קלילים זבובי־רקמה והמון

מנפנפים, פורחים, נוספים, אור כנפי על

 ומרפרפים, בקמה דומם מפרכסים

 יפזו, יצהיבו, יאדימו לבינו,

 מתגלים, ושבים בנגה נבלעים

הפנים זרקת משחקת ^ד כמו

מתלהלהים׳ הצ-י־זהב במחול בעודם

זרקים מקלקלים, בזקים משהקים

אל־ק( )־--------יוקד ניר מקהלות שך, נגני לקול

או:
מקורי, ומקור־הדרור הדרור ,אני

)כה!( דרורי׳. אשא שמה כנפי אשא ובאשר

 והבית ה־יתמוס מן לגמרי נקודת־הכובד בנראה עוברת החדשה בשירה
 נראה ביהוד שונית; פעולות תעלינה שוים ובריתמוס בבתים אשר יש הצלצול. אל

 כמו בי, (.21 )עיין הצעירה בשירתנו ביותר הנהוג מרובע־ד,יורדים בטור זה
 הצלצול, משעבוד עצמו, את נושא שהוא הריתמוס, שעבוד קשה למעלה, שבאר

 את למצוא נובל ביותר ההרמוניים המשוררים אצל ורק בלשון, יש־ אחוז והוא
 רק לא להתהוות יכולות שוד. בריתמוס שונות פעולות שתי היסודות. שני מזינת

 כי הפנימי, צלצולן על־ידי נם כי־אם המלים, של החיצוני הצלצול על־ידי

 מובעות וכבדה, עמוקה יותר רגשית הה שפעולתן המלים
 הפסיכי הפרוצס פועל חשאית בקריאה ואפילו הטעמה, ביתר

 ופוזז קל ריתמוס יכול וכן המלה, צלצול את להכביד בלא־יודעים

אחד: משורר אצל במשקלם דומים שירים שני למשל, ומתון. ככד נם להיות

ביתי סף על ובעודני
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ושטפוני, נפלו פתע

)ביאליק(.קבים... תשעה — ובבת־אחת

 כנפך, תחת הכניסיני

 ואחות, אם לי והיי

 ראשי מקלט דדקך ויהי

)הנ״ל< הנדחות. תפלותי קץ

הגיגי. והשני פוזז הראשון
 כזו הריתמית, הכרקטריסטיקה אל השאיפה שוב נתגלתה האחרונות בשנים

 החרוז ואת המדוד הטור את סובלת אינה זו אבל היונית. בליריקה נהוגה שהיותה
 הענין, לפי וקצרים, ארוכים בטורים ומופיעה מצריה אח פוקעת נראה ולבן הסונר,

 מאד, מפותח ריתמי חוש בעל שהיה לויזון, שלמה כבר לה. טבעית וה״פסיחה•

;אדירה ופעולתו תנועות( ושש לעשר נשתעבד עוד כי )אף כזה חפשי בריתמוס השתמש

 מרעהו איש שנאת אכחיד אני

ארב אל אויב ומדברותי

 כי לדם — ;.ישקו בטן כתאומי

רדידי צוררת׳ נפש תצמא

 חץ אני שלחה, כי רצח לכלי

 וכלי זדונה, מכף אפיל נקם

 אני עברתה אצבעות מבין זעם

 ותהמה כי מדנים איבת — אאבידה

רוח ובקרב נעכרת׳ בנפש

אגרשנה אני השמד! תצו: כי קנוא

ומאמרותי ממשלתה מלב

!׳ ״אהבה :יבי^ רעיון אל רעיון

 בשיריו שניאור ,מהברכה■ ביאליק זו בדרך הצליחו החדשה בשירתנו
 דרך הקצוב(. והמשקל החרוזים )חסרי ה״לבנים• מטוריו בכמה ן מ כ י ם ו המתארים

 החוש את לספק תוכל היא רק כי דרכי־הריתמוס, בכל הנעלה אולי היא זו
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 אורגני, כאופן מתוכו ומתפתחת בתוכן ישר קשורה בהיותה המזוקק. האמנותי
 הפרוזה וסכנת והמסוימה, הסגורה המטרית הצורה לבטול שואפת היא אך

א. ק ני כ ט שב החיצוני הקסם את נוטלת נס והיא כה, כרוכה

בבתבי״הקדש: המשקלים .18

 בדוחק למצוא המשתדלים חוקרים אמנם יש חרוזים. משוללת התניך שירת
 לראות שרוצה מי יש מיה )בתהלים בודדים חרוזים כמובן, בתניך, כאלה נם

כמו: ך(,—ב סופו ועד מתחלתו מחורז שיר

ם״ח( )ירמיה .,אל־שמריו הוא ושקט מנעוריו מואב .שאנן

כ״א( )ישעיה אתיו". שבו בעיו •אם־תבעיון

 לאדם אחת לא שיקרה כמו הם, מקריים אלה שחרוזים ספק אין אבל

 בסופי רמח״ל אצל הנמצאים כאלה חרוזי־סיוס, על ואפילו הרגיל. דבורו בשעת

 מן שולל אינו חוסר־החרוזים אבל כאצבע, להראות אין והמערכות, המחזות

 בימינו ונם הסרי־חרוזים, כמעט הם ורומא יון שירי השירית. צורתה את השירה
כתנ״ך? השירית הצורה את מצ״ין ומה .לבנים׳. הנקראים כאלה שירים נכתבים

ההקבלה. כל קודם
ללמך: שיר־ההרב הראשון, העברי בשיר

לי.1ק וצלי׳ עדוי.

אמרתי האזנה למך נשי

לפצעי הרגתי איש כי

♦(. לחבורתי ולד

 שונות. במלים פעמים חוזר הרעיון טוריו, בין יהס־שויון איזה שיש נראה
וכו׳: ח׳ ייט, ובתהלים

נפש, משיבת :תמימה ד׳ תורת

;פתי מחכימת :נאמנה ד׳ עדות

לב, משמחי :ישרים ד׳ פקודי

עימם. מאירת ברה: ד׳ מצות
 טה מלבד אבל חרוז. כל שבסוף ראשון נוף של בבנוי חרוזים למצוא אומרים יש *(

 אין זה שבכנוי השמוש מרב הנה ראשין, בנוף בדברו הבנוי מ״יוד• להמנע יבול לא שהמשורר
חרוז. של רשם בלל עושה הוא
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 שלם. משפט השיג למען שונות בהארות חוזר אהד מושב נראה

 בסוסים ואלה ברכב אלה

 נזכיר, אלהינו די ב^זם ואנחנו

ונפלו כרעו המה

כ׳( )תה־ ונתעודד. .קמנו ואנחנו

הפובו. כנגד דבר מוצב אלה בפסוקים

 הקבלות: של מינים שלשה לקבוע נוכל הניל הדוגמאות שלש על־פי

 הקבלה ג( גסינטטית(. מתאמת הקבלי• ב< )סינונימית(. נרדפת הקבלי׳ א(
)אנטיטטית(. מתנגדת

 עשירה. ריתמית התאמה נם בהן למצוא יש הרעיונית ההקבלה מלבד אבל

הקולות. הרמונית בא׳:
 נם מוצאים אנו הפסוקים של השני )בחלק הנובע השפע הרמונית בב׳:

 יש מ־ם. באות מתהילה מלה כל :]רמיון־אותיות[ חרוזים־ .ראשי של חרוז
ומקהלה(. יחיד שיר שזהו לשער,

והפוכו. דבר בין ציורי וצל אור משחק בג׳:

 לכל ומשותפים טבעיים כל־כך הם כאלה והרגשה מחשבה יחסי ואולם

 נקרא כן אחרות. עתיקות בספרויות גם אותם מוצאים שאנו ומדבר, החושב
הבאים: הטורים את הבבלית א^תר• .שירת בראשית

לארץ... ^יבה, אין לארץ

 אזנח, את סין, בת איטתר, הטתה

 אזנח הטתה סין בת

 אירקלה, מעון לבית־האפל,

 יצאון לא באיו לבית,

ייטובון. לא הולכיו לדרך,

מתנגדת: להקבלה מצרית דוגמה או

 אלוח, שכחי חלשים הוא, אדיר ע .ך

אלוח". שכחי ושפלים הוא, נשגב ע ך
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 (,*הנניני הריתמוס הוא התנב־י המשקל אופי את ביחוד שמציץ מה אך
 למך בשירת רואים אנו כן והבלתי־מטעמות. הממעטות ההברות חליפות היינו,

 בנראה, התאים, זה וריתמוס הרמות(. )ארבע מודגשת שהטעמתן הברות ארבע
 היתר. בפירוש, אחדים במקומות לנו המסור שלפי הקדומה, ישראל לשירת
 ותצאנה דוד... בשוב ,ויהי... ייה: א׳, בשמואל במסופר בכלי־שיר, מלווה

 בשמחה בתפים, המלך שאול לקראת והמחלות לשיר ישראל עדי בכל הנשים

:ותאמרנה המשחקות הנשים ותעננה ובשלשים.

 של שוה מספר איטרת, )זאת כסותי ריתמוס נם כתנ״ך למצוא בקשו אחדים חוקרים *(

היוניות. הסרות את ואפילו קבוע(, משקל• בסדר וארוכות קצרות הכרות

בנון: משלים, איזה נמצאים ואמנם

ל*ב( )דברים ובו׳. כשר תאכל וחרכי מדם חצי אשכיר :השואים( )בהבלעה ליורדים

קיד( )תה׳ וכו־. לילה ויהי חשך תשת : ם י ל י ע ל

מ״ח( )תה׳ סנדליה. ספרו והקיפוה ציון סכו :ם י ם י - ם ל

כיב( ב )ש• תושיעני. מחמם סושיעי ומנוסי משעי למשפילים:

)שם( רבים. ממים ים£ני /קהלי ממרום שלה5 : ם • ע י ר כ ם ל

 הזה הקצוב המשקל ונם הסלים, בנגינת ותלויים מקריים כך כל הם האלה המשלים אבל

הארה. החוקרים של בדעתם הכרוכה הטעית את לברר נם כדאי שלא לשירתנו, זר כך כל עצמו

באלפיו שאול הכה

ברבבותיו־. והיד

 בלומר, מלעיל, מזה פחות מלרע, על־הדוב היא העברית שהנגינה ומפני

 אומרת, זאת בריתמוס, ה לן ע מעין יש האחרונה, שלפני או האחרונה בהברה

 הריתמוס כי לאמר יתכן על־כן למטעמה; בלתי־מטעמות מהכרות עולה הקצב
 ימבים על־אדות לדבר אין אבל (,21 )עיין אנפסטי או י_מבי הוא העברי

 התניך, בשירת ההברות בכמות קביעות אין כי כקירוב, אלא ממש, ואנפסטים
 בלבד. ריתמוס על כי־אם התניך. של מטריקא על לדבר באמת אין ולכן

בי: לב, לשים וצריך
 פחות או יותר הברות של שונה מספר לביא יוכל הרמות שתי בין א(
מכניות. כל סובל ואיני ומבעי הי פדינציף על מיוסד חתניך ריתמוס כי ממעטות,

למך. נשי רצופות: ממעטות הברות שתי נס לבוא יכולות ב(

 בחשבון באות הן אם הזעירות, למלים בנוגע קבועים מסמרות אין נ(

חטופות. הן או המשקל
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 מספר את לשנות יכול שהוא בזה, נם התנ״ך ריתמוס הוא חפשי ד(

 הם הראשונים הטורים ששני למך, כשירת נראה כאשר אחד, בבית ההרמות

הרמות. שלש קצובי האחרונים והשנים ארבע קצובי

 פה נם כי הרמות, של שוה מספר תמיד אין מקבילים בטורים נם ר.(

 שכובד במקום תחסר אחת שהרמה ויש החיה, החירות על העברי יותר לא
למשל: בבטוי, צמצום דורשים והתוכן המחשבה

אפל .;קחהו ההוא .הלילה

נס )איוב שנה/ בימי ןהך אל

 הרמותיהם, שמספר רצופים, טורים על מיוסד התני־ ריתמוס :דבר של כללו

 מקורו. הוא זה ורעיוני הי שווי־מדה שוה. בקירוב הוא ם, יה קצב או
 מתבטא הוא אומדת, זאת פנימי, — וכעיקר — אלא חיצוני, רק אינו הזה הריתמוס

 השמטות ננורים, הזרות, על־ידי שונים, כיחוסים החוזרות והלשון המחשבה בצורת

והרגשי. הגיוני הוא פנימיותו ועל־פי נניני הוא חיצוניותו על־פי וכו׳.

 מחולקים טורים מוצאים אנו בעבור, כנראה, מושרים, שהיו הדתיים, בשירים

 היה הקצרים ואת יחיד על־ידי נאמרים היו בודאי הארוכים וקצרים, לארוכים

למשל: המקהלה, או הקהל, עונה

ארץ׳ חולי אדון מלפני

;.יעקב אלוה מלפני

אגם־מןם, הצור ההפכי

קי*ד( )תהלים למעינו־מ;ם. חלמיש

 הלך־הנפש השפעת כנראה, יש, פה ;בקינות נם נמצא זה ריתמי אופי

קצוב־שתים: קצר טור קצוב־שלש טור אחרי לרוב בא ב״איכה• האלגי.

שכוי כגן ויהמם

מעדו, שחת

בציוץ ד׳ שכה

ושבת מועד

בזעם־אפו מנאץ

( " )איכה וביין" מלך
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 וטור־ מטור־הכסמטר מצורף שהיה הרומי, האלגי הדיסטיבוץ מעין זהו

 אדירה תקופת־חיים כל שאחרי היהה, הסמלית ושכונתו (21 )עיין פנטממר
הערבים. של בקינת־ההספד הזה היום עד נהוג וכן וכליון. ירידה תבוא וצלחה

 וצניהתה מכאוביה מחוך הנפש התקוממות את מתארת העברית הקינה
 אינו זה משקל נם אבל אחריה. ואנחה זעקת־שבר מעין חליפות, באין־אונים,

לגמרי; אחר מסוג בשירים נם שנפנשהו יש בלבד, לקינה מיוחד

ת ",*£2 * 1 **את

לעד, עומדת

אמת משפטי־ד׳

יים( )חהלים ;הדן. צדקו

השונות הפעולות .שתי על־אודות לעיל שאמרנו במה יבואר וזה

שוה". בריתמוס
 :התנ״ך בשירת לריתמוס השאיפה פתחה שהזכרנו, ה־יתמיות הצורות מלבד

למשל: בפועל, ידוע מבטא הזרת על־ידי הגלוי הטורים• .שלוב את א(

אל־ההרים עיני אשא

עירי? ;בוא מאץ

די מעם *עזרי

קביא( )חהלים וארין. שימים עשה

 ל״ראשי־ דומה ריתמי אמצעי הם חוזרים• .קולות הנקראים אלה מבטאים

 הנעלם. הטורים• .שלוב את ב( המעלות*. משירי ביהוד ונמצאים החרוזים•
 להשלימו לקורא או לשומע שקל מפני שנשמט, ה, כ ב ידוע מבטא הזרת על־ידי

למשל: מאליו,

טמצך;ם ;שראל .בצאת

ק-ד( )תחלים ליעז־. עם5 ב^ק יתב )בצאת(

למשל: האלו, ההזרות־ההשמטות תרבינה כץ הטורים שברבות ויש

ותירא. אשקלון תךא

מאד ותחיל )תיא( ועזה

פ׳( )זכריה מבטה. הובי^ז כי ותחיל( )תרא ועקיוץ
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 למשל: בשני, מפורש הנאמר מן ומתמלא חסר הראשון שהטור גם־בן ויש

 אב מוסר )שמע( הכם "בן

י*נ( )משלי גערה". לא־שמע ולץ

כמו: מזה, זה ומתמלאים הסרים ששניהם לטורים עז ויתר

)יעלזו! ד׳ רשעים מתי ,עד

)תהליסצ׳ד( ןעליזר. רשעים מתי עד )ד׳(

)תבואי( כלה מלבנון .,אתי

יי( )שה״ש תבואי". מלבנון )כלה( אתי

:כמו לסרונין. זה את זה המשלימים טורים גם ויש

=1= מדם הצי אשכיר

 :בשר תאכל והרבי

 ושמה הלל מדם 4=

לי׳ב( )דברים *(, אויב פרעות מראש

:הבתים .19

 את הבתים. לבנין חיצוני סמון לתת סבה נם היתה לריתמוס השאיפה
 הכלתי־מסרסה, ך התג׳ שירת בכל כמעט גלוי אמנם מוצאים אנו ההגיוני• ה״בית

ב׳: בתהלים כמו
וכו׳ גלם רגשו למה 1-3

וכו׳ .ישחק בשמים יושב 4—6

וכו׳ חק אל אספרה 7—9

וכו׳. השכילו מלכים ועתה 10-12

 על־ידי ושם פה מוצאים אנו הבית לבנין חיצונים סימנים נם אבל
 ששה כל אחרי בא ל״ט בתהלים למשל, התרי. "טור בצורת הבאים הסיומים

החוזר: פסוקים
אדם". כל הבל "אך

 .,וטשל סמיכות, במקום המחבר הפרוט שמיש כלומר ההנדיאדים, את עוד להזכיר כדאי *(
 כסוד ת־ ועדה ישרים בסוד לבב בכל ד׳ אודה מועדים. לאותיח והיו ת׳ ולמועדים לאחות והיו

עשור. נכל עלי ח׳ נבל ועלי עשור עלי עדח-ישרים.
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 החוזר: פסוקים מספר כל אחרי בא ומ*נ ב מ׳ בתהלים וכץ

?■ עלי תהמי ומה נפש• תשתוחחי .מה

בבונה. לבתים השיר חלוקת על מראים באלה חוזרים שמורים ספק אין
 בראשי־ ומבופל בפול אלף־בית בהם שיש המאוחרים. השירה בפרקי

אלפין: שלש נ׳ ב.איבה־ למשל אות, קבוצת בל על־פי הבתים מסוד־ים החרוזים,

:עברת;• בשבט עני ראה הגבר אני

;ולא־אור חשך וילך נהג אותי

בל־היום. ידו יהפך .ישב בי אך

.אלפין שמונה ק״ט ובתהלים

וכוי. תמימי־דךך אשיי

 לא גס ואם והחיות; החירות את הקדמון העברי שמר הבית כבנין נם אך

 בטוי עוז נמצא זאת תחת הנה פרטיהם, לבל ושקולים מדודים בתים נמצא

כמוהן. מאיץ נעלות ריתמיות ותנועות
 נם מוצאים אנו אלף־בית של ראשי־החרוזים( )צרוף האקרוסטיכון מלבד

קיי: בתהלים )שמעץ< שם של אקרוסטיכון

לרגליך. הדם איביך עד־אשית לימיני שב

איביך בקרב רדה מציוץ ד׳ .ישלח עזך מטה

 ,ובו בהדרי״קדש חילך ביום נדבות עמך

.,ובו לעולם אתה־כהץ עהם ולא ד׳ כשבע

ימי-הבינים: ב^ירת הצורות .20

 בן דונש ביהוד הראשונים, הפיטנים הכניסו הערבית השידה בהשפעת
 ההגיוני הריתמוס את י(, העברית השירה אל והחרוזים ההברות משקל• את לברט,
 היתדות בבלי את לשוננו על וישימו לגמרי, כמעט עזבו התנ״ך של והנניני

 שירת של הפורמלי אפיה את לצין אפשר האלו המלים בשתי והתנועות.

וכיתד. בהבל קשור נשר של מעופו לתנועת היתה דומה יסי־הבינים.

 מוכיחים חרוזים, כלי כילם והם כבכל שנוסדו הראשונים, הפיוטים כי סובר שדיל *(

 מן כי־אם בחרוזים, היו שידיהם שכל הערביים, מן למדוה לא מתחלה הפיוטים מלאכת "אשר
יחידה•(. בת ל״בחולת )הקדמה חרוז• בל• וכלם רכים פיוסים להם נם אשר הפורים•
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 בן־ כמו השירה, אדירי של מעופם על גם הכביד הזה והמוזר הזר המשקל
 כי־אם ולמקום, לץכוב השפיע והציורי ההגיוני הבטוי על רק לא והלוי. נבירול

הכירה. לבלי עד וטשטש סרס הטבעיים צרופיה ואת הלשון פני את נם

 קבעו בערבית, כמו בהטעמה, וקצרות ארוכות תנועות בעברית מאין
 מרכבת תנועה או לבד, תנועה בה שיש פשוטה, הברה כל :אלה הוקי□ לעצמם

 או חטף נע, שוא עם מרכבת הברה וכל תנועה; —שמה נח. שוא עם
:למשל ד. ת י — שמה נע, שוא במקום שורוק

רד—וח חד—ום

רד—במו עו—ודט

רד—סם ליך— להיט

)ריה״ל( ריס.—עב תור—ול

 המרכב על ואפילו הנע, השוא על גוזרים היו לכך צריך היה וכשהמשקל
לנח: להפך

כלי. צו—בחם שה—נע •לעת

סוני. - ד׳ ב׳ והטורים דלת - נ׳ א׳ נקראים מרבע־הטורים בבית
קשור: שיר - הוא מתחרזים סונריו שרק שיד

מלך אשר עולם אדון

נברא, יציר בל בטרם

כל בחפצו נעשה לעת

גבירול( בן )שלטה נקרא. שמו מלך אזי

 על מרבים דלתותיו וטורי לבד, וסוגריו לבד מתחרזות שדלתותיו שיר

חרוזי: שיר —הוא סוגריו,

הספינה ץלי

מדינה וךרשי

לשכינה אשר

;חדרים בתוכה

בעופך וחושי

תניפך אל ויד

כנפך וקשרי

)יה״ל( שחרים. בכנפי
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 מחלק: שיר — הוא שומם, וחרוזיהם לסונריו מקבילות שדלתותיו שיר

ובנותיה משלם נדדנו מיום הנה

נאותיה כל ונדמו נפריני ציוץ ומעל

)הניל( שבתותיה. רצתה והיא ידךנו פלאים אנהנו

 ותנועה אות שויון רק בו שיש חרוז אלה: כללים נקבעו לחרוזיפ בנונע

 בשירה )כמו נרוע להרה נחשב הוא קם, - שם :כמו ר. ב ו ע הרוו — הוא אחת
 בשור תחרוז .לא הידוע המכתם את עליו הבר אבן־עזרא ואברהם הצרפתית(,

 - בעופך כמו: ראוי. חרוז - אחת ותנועה אותיות שתי שויון בו שיש ;וחמוד׳
 כמו: משבה, תנועית-חרוז ושתי אותיות שלש שויון בו שיש תניפך;

ירדנו. - נפרדנו
שוט: פ שיר — הוא בלבד מיתרות או בלבד מתנועות בנוי שיר

חייו בימי גבר .יזכור

אבן־עזרא( )מסה '•“לקי היא 7

 מהם ;שונים הם המרכבים ב. כ ר מ שיר הוא ותנועות מיתרות בנוי שיר
ותנועת: יתד ותנועה, יתד במשקל

'לשכינה אשר מדינה ודרשי הספינה .עלי

הדרים׳. בתוכה

תנועות: ושתי יחד תנועות, ושתי יתד ומהם

'מלך אשר עו^ם ,אדון

נברא'. יציר כל בטרם

 המשקל וזהו ותנועה, ויתד תנועות ושתי יתד תנועות, ושתי יתר ומהם
דיה•ל: אצל מצוי הכי

מדגרי-נף, א!• זמן מפני

רצנף, עוד יטלטל לזמן אמר

יהודה מדבר אחזה כי עדי

יפה־נף צפון כתי ע־ ואבא

אלד,י משם יקר שם ואעטה

ואצצף. קךשוז את־פאר ואלבש
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:הסונר ממשקל שונה הדלת משקל ומהם

רך? על אדמה אנשי תתמהו "אל

)בן־גבירול( _ קדדו״ אשר וירח שמיט

שונים. ממשקלים משקלים נוצרו זו ובדרך
 בשירה הנהוג לפי נוהגים, היו בו, מתחרזים הסוגרים שרק העזאל, בשיר

 המחרזים הטורים שני יותר. לא אבל הראשונה, בדלת נם לחרוז הערבית,

 והטורים תמציתו, בל את להכיל צריכה והיא לשיר, ה״פתיחה• הם הראשונים
ממנו: ומתפרטים הולכים רק הבאים

דיי לאל קתיזתשו הצי״קתני

 מ^יחי, כסאות מקום את ל^חר

לנשק נטיטתני לא כי עדי

ואחי׳ רעי ואת ביתי בני

נטעתיו פרדס עלי אבכה ולא

)ריה״ל( צמחי. והצליחו והשקיתיו

 היו והטורים נגינה, ובריתמוס חרוזים בלי כתובים היו ראשונים ה הפיוטים
:כמו טור, כל מסימת שהיתר. אחת מלה על־ידי מתחברים

בקול ^קראי בעת לי, ^קרוב אל נגדי, אמצא לעזרה, "אנוסה

וכו׳. בקול" לו אצפצף מעט, במקדש ופה נצב, בקרבי אל, בעדת איטר

יוסי( בן )יוסי

 )תג׳ניש(: נקרא-משתרם בהוראתן ושונות במבטאן דומות מלים הם שהרוזיו שיר

לשון מאיץ (1אורות יודו

בנהי, (3 נוף. (2 עשבים. (1

גשם, אותם גמל הסד

מעפרותם הוציאם כי

עזרא( בן )משה (.2 גיטם להם גדל ולאט

נצמד: שיר — נקרא כניל, הם וסופי־חרוזיו שראשי־חרוזיו שיר

בני! תמיד, החזק בישר לכן לבך סוד יהקר לבבות "בוחן

0ז)החרי (,3בני" — ושמחתך גילך באיו־ ;מיד הזמן כי בעת תמצא וטוב בוחן
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 בפסוק נגמר בית שכל ה״מוסיבי", צורת נש נתונה היתד. אלה כל מלבד

:עמו המתחרז התניך מן

אמרתי פרי אקריב עבודתי סדר אכונן דתי מדברי ,אערך

)השלח( וכן/ לקראתי* ד׳ .יקרה אולי

 הבית של האחרון או הראשון שהטור כלומר, ר, ו קל קי עם )סליחה( שיר

 פזמון: נקרא לא, או מתחרז הוא אם בין הבתים, סיומי בכל ושב חוזר הראשון

 יראו, רחטיף ד׳ אנא

 ;שאו, תפלה לעם העתר אנא

קךאו,ד בשמך כי המצא אנא

וכוי. יבאו בשר כל עדיף תפלה שמע

שניה. —נקרא שנים, בבתיו המורים שמספר שיר,
נקרא-שלישיה. שלשת בכתיו המורים שמספר שיר,

:ההרעה בשירתנו המשקלים .21

 וזו האירופית, השירה מן לקוחות החדשה שירתנו של הריתמיות הצורות
 היונים של העתיקה הקלסית השירה מן ביחוד משקליה את לקחה האחרונה

 מיוסד וקצרות, ארוכות תנועות על מיוסד היה שביון הזה, הריתמוס והרומים.
 כל )השפלות(. פחות וממעטות )הרמות( יותר ממעטות תנועות על עתה

השפלות. ושתי אחת מהרמה או אחת, והשפלה אחת מהרמה מצורף קצב

שונים: קצבים המשה מט זה ולפי
דרך. — )טרוכאוס( ה ל ו ע — והשפלה הרמה א(

דבר.— למבוס( יורד —והרמה השפלה ב(

אתלה. — )דקטילוס( ם י ר מ — השפלות ושתי הרמה ג(

זכרון — )אנפםט< משפיל —והרסה השפלות שתי ד(

להבת. — )אמפיברכום( ע י ר כ ם — והשפלה הרמה השפלה, ה(

 )פפונדאום(. מפיך - רצופות חרפות פסחי מצורף קצב עוד היה יון בשירת הערה:
 בשירה אבל הערביות בשירה וכן וכבדו! כתינותו פשום וכבוד, אבל בשירי ביחיד נהוג והיה

 וכן זו! אתרי זו מנוגנות תנועות שחי תבאנה לא החדשות בלשונות כי סקופ, לו אין החדשה

בעברית.
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 כבי־ ומר י-הקצכים ט ו ש פ טורים יש לטור. מצטרף ידוע קצבים מספר
הקצבים.

 שלשה, קצוב־שנים. קצוב־אחד, טור יבדילו: כטור הקצבים מספד לפי

שמונה. עד ארבעה
ומרכבים. וכוי מרימים יורדים, עולים, טורים יש

 להעדיף אין ולכן ובהקפת־העין, בנשימה להתחשב צריך הטור ארך

קצבים. משמונה
 הקול, בשביל שתים או אחת נקודת־מרנוע דורשים ארכי־הקצבים הטורים

הלקים. לשלשה או לשנים הטור את המחלקת שתים, או )צזורה(, הפסקה מין
 מששה ףתמצו להיות צריך הוא האמת צד שעל ר, ט מ ס כ ה ה בא ולכן

כזה: שלמים, מרימים

 ועם השלישי( שבקצב ההרמה אחרי )לרוב באמצע אחת ,,הפסקה עם
כזה: האחרונה, ההשפלה השמטת

כ^צלתי. ב^זאין י^ט|פוףי םטטרים|3ה .גלי

 יכולה שבקודטים בעוד בשלמותן, ההשפלות שחי נשמרות החמישי בקצב רק הערה:

אחת. השפלה נם לבוא

ר. ט מ ט נ פ ישאר ההרמות את רק והששי השלישי הקצב מן נשאיר אם
 השתמשו הקינתי, לאופי הבעה תת ולמען מונוטוני יהיה לא שהשיר בבדי

יזה: רצופים, ופנטמטר הכסמט־ של טורים כלומר, ן, טיכו דיס ב באלניות

כ^בלת און ^3 ישטפוף הייסמטרים ,גלי

ה|*ם". מצולות רק .תראה סביב ו|כןךם אחור

קמינקא( בתרנום )ש*לר
 יכלו לא וקצרות, ארוכות תנועות אין באירופה החיות שבלשונות ומפני

 אח למלאות אנוסים והיו שהם, כמו העתיקים הקלסיים המשקלים את להחיות

שונות. בדרכים החסרון
 שויון על המיוסד מיכני משקל זהו התנועי, המשקל את הנהיגו בראשונה

 ומטעמה, קבועה מליהן שננינת בלשונות אך והחרוז. ההברות, או התנועות, מספר
 מחולקת שננינתה הצרפתית, בשפה ורק לאזן, צלצול שום זה למשקל היה לא

 את השיג מלרע( תמיד עיקרה כי )אף שבמלה ההברות כל על ומרפרפת

 בטורים השתמשה הקלסית הצרפתית השירה הזה. היום עד בה נהוג והוא מטרתו,
קהה. חרוז עם עשרה ושלש הד, חרוז עם הברות עשרה שתים אלכסנדרונים:



59 וצורה ן ו נ נ ם א.

 בטור כי וקבעו, התנועות, משקל את קבלו ההשכלה בימי משוררינו גם
 להק, להם שמו כץ כמו מארבע. יפחת ולא עשרה שלש על מספרן יעלה לא

 או נחרזת היא אם )בין שבר האחרונה ושהמלה נע, בשוא טור להתחיל שלא
מלעיל. נגינתה תהיה לא(

תנועות: לייג דוגמא

נער, 'יחץ "ל^ זקן, ץהדר "לא רשע .איש

ויזל( ד,. )נ. גבר/ רשעת אל "לא החיות, להמת יש קץ

:בסינר וי׳ בדלת לטי

וערפל, חשך סגריר בערב

;ירעם ברין מלאו העבים

בשפל לדו מטר זרמי

סולרר( )שמואל וזעם, בסער השחק מרום

:תנועות לז׳

'וילכו דורות, בואו

ברוח עופו חושיו,

הכהן( )אדים וכו׳, ימשכו 'לא ימים

 על־ידי ביחוד )נתבסס בשירתנו נם וכץ החדשה, האירופית בשירה ואולם

 שלמים קלסיים קצבים אומרת, זאת הקולי, הטבעי, המשקל הונהג ביאליק(
 המשקלים כל אך )השפלות(. ובלתי־מנוננות )הרמות( מנוגנות מחברות מצורפים

 כי־ ,החניך מסורת לפי הדקדוקית הנגינה על מיוסדים אינם החדשה שבשירחנו
 בנלות. והתימני השונים האשכנזים במבטאים הנהוגה המלעילית, הנגינה על אם

 אות עליהן שנוספה אחת, הברה בנות במלים ורק מלעיל, תמיד היא הנגינה
 הפעלים נם מלרע. :במקומה הנגינה נשארת וכו׳ הזה היום, :כמו שמוש,

וכו׳. מלאת היית, מלרע: תמיד נחשבים עבר, יחידה, שני, בנוף ול׳א ליה מגזרות

זה: ועל־פי
 צלצולץ לפי אחדות, מלים של מהכרות מצטרפים הקצבים א(

כמו: הטבעי,
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 ימה , נטה אביב , מש ש

מים. ן ש קצות [ ל עד

שמה ן הוצק | לילי ן חב זיו

)םאנה< מם♦ ן לעי , תאוה

 שבאותיות השוא ביחוד כתנועה, צלצולו אם לתנועה. נחשב הנע השוא ב(

אחת: מהברה יותר אחריהן שיש במלים בכליו השמוש

הדת | מרהיבי | מקרבו : וקמו

פרץ על , פרץ עוד ן להוסיף

ה^ם חלק כי ן - תורתכם ; ונוראי

)פשרניחובסקי( הארץ, । עמי על ן יתנשאון

לתנועה: לרוב יחשב אחדות הברות בעלת מלה בראש החטף נ(

עיפהי. 1 פהקת מ היא גם - הפגומה הלבנה ״אפילו

)ביאליק(

כתנועה: לפעמים נחשב המלה באמצע החטף ד<

פלה מא : זרח ן אהד ! נדח 1 .כוכב

 האבלה!' । דרכי ן כוכבי, נא. ! האר

נבלע: הוא על־פי־רב אבל

וכבים | מציצים ( "כוכבים

.,נמקים ■ בחשכה ( ואנשים

 אחת, הברה רק אחריו שבאה בחטף ה<
 נחשב שלאחריה, או שלפניה הקצב אל מצורפה

בטל: הוא

)הניר(

)הגיל(

 המלה אם :הכלל זה

לא ואם לתנועה. החטף

הףלומות על | בתי | "^חקי

)פשרניחובסקי( | םןלחה| א|ף ן,

)ביאליק( כמוך?• | מברך | בארץ ! עוד "הלט
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הקצב: על נוספת הברד. שנבלעת *ש הטור בראש ו(

)כהן(. הזיון;זהב*. - ? פתע הבהיק זה מה •אך

בצר יר בטה אךותיל פ צהבים ה טדבר ה הוילות .בין

)ביאליק( גרמים*. צקות־ה מר פותם גר מרבץ תחת הול ה שקע

 לקצב: הברה חסרה הטור שבראש יש ז(

 נשערים, רצלמים ערפל .ויצורי

)סשרניחובסקי( נגרים*. לחיו על זעה טל אגלי

 .הפסקות*, בלי מכריעים או מרימים כלו מצורף העברי ההכסטטר
עמה. או האח־ונה ההשפלה בהשמטת

מדבר•: .מתי של ההכסטטר

־בה*. הע עין שם כסר 'י לבאים ר כפירים עדת ,לא

 :אחריו מכריעים וחמשה הטור בראש אהד עולה על־ידי בנקל מושג

עליהם*. ואזנם נרדמו , לארץ, אדירים .ךבקר

 שבאיזה קצת. שנוי יש טשרניהובסקי של ב״דינירה* לזה הדומה בהכסמטר

קבוע: במקום ולא בסדר לא אבל .הפסקה׳, באה טורים

 — — צאו י בואם מה תחת מ נטה בי בים עד שמש

 -------רואים מעין כנר געלם ש רחוק ה עכר ה יץחי

סערה. ה ךממה ל קמה ו הוא ה מקום ה ןשלה

באידיליות. נם וכן

הקלסי. הפלסטי התאוו־ את הולם ההכסמטר

יורדים: ארבעה מאד. מגינים האחרים צרום־־הקצבים

דם בי וע אש בי ע .בין

>=יאליק( הים*. לפאת רד מש הש
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:עולים ארבעה

כח|לומות [ יפים | הרים

מעוברים | כ|תרוני ^ה

צבעים1ה דל ; ה|עמק מן

)שמאיר( ה|הךים. אל 1 עיני । אשא

:מכריעים ארבעה

נפסלה ( המזוזה 1 'לבבכם "בחרכת

)כיאליק( יהימר. ן יכרכרו, | השדים ( שם פן על

ועולה: מרימים שלשה

פיע יו ננדי | אור הלאה ' ימם גט אם

א|גיע, עךיו | אם יו|ך_ע מי אך

)סאנה( ? תהו 3 תק,וותי תועלינה לא אס

 עולים שני אחד. ומכריע עולים ימני מתוך עולה נוג־־מנענע ריתמוס
אחד: ויורד

אלי שהו , דומם י האילות ' נעו । דומם

--------חי. איש תנו תה רקב ! ב|צלנו חסה | ב$ה

אלי- שחו נעו | האלות דומם | ככה

 )ביאליק( עלי, חמלו ן הן אף מצבות | עמדו ן אלמות

 — אחד :לסירוגים הבאים טורים מתוך העולה הריתמוס הוא מילודי־עליז
: פעמים מנוגנת הברה עם עולה של צרוף - ואחד עולים ארבעה

ארץ, פ אל חסד 1 ;נבי

אור כנף על | אור כנף על

רנה 1 נפלה פלגים וב

)ביאליק( !בא אביב בא אביב

 הנםשלך-הל להתאים היכולת את למשורר נותנת השונים הצרופים אפשרות
ביותר. ההולמו הריתמוס את שבשיר
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:החרמים .22

:הם שנים הצלצול, הוא עיקרם שכל החרוזים,

ז כמי )נקבה(, קהה הרח —שוות תנועות שתי של א(

הכבדה׳ ךמעתי במהרה תטה לא

שאבתי; נשמתי מקרקע דמעתי

יולדה בצירי בשעתה טפה כל

)ביאליק( עצבתי♦ מעיני שנים ובלחץ

 רק שרון שיהיה צריך פשוטות, הברות בשתי באות התנועות שתי אם
 ומרכבת. פשוטה בהברה באות הן אם אך ;יולדה — כבדיה :האחרונה האות בין

 הן ואם עצבתי. — שאבתי :האחרונות האותיות שתי בין שרון שיהיה צריך
 אותיות. משלש מרכבת האחרונה ההברה אם או מ־ככוח, הברות בשתי כאות

:האהרונית שלש בין לפחות שויון שיהיה צי־יך

- השבתם לא ורק לשברים ביתם .אס

)שסעונוביץ( הפכתם!' רקכם את לאדם

כמותכם׳ עני אלהיכם עלובי־עולם, לי, .סלחי

)ביאליק( במותכם*. והמר _קל בחייכם, הוא עני

 שויון רק שיהיה צריך בו )זכר(, הד חרוז — שיה אחת תנועה של ב(

:האחרונה האות

 דם ועבי אש עבי .בין

הים/ לפאת רד השמש

 נובעים כלומר, טבעיים, זה עם ויהד מקוריים, להיות צריכים החרוזים

 את למלאות כדי רק נתקעו כי מרנש יהיה שלא הטור, התפתחות מתוך
 את ונוטלים רושם עושים אינם הרבה ושכיחים נדושים חרוזים החרוז/ תפקידם

 ידועים: דקדוקיים סיומים מתוך העולים החרוזים הם אלה השיר. ברק
 ;שתיתי - קניתי - עשיתי ;עלץ — ץץ - בנץ :בנקבה או עליך, - ץיך - בניך

 נאנחת. — שוכחת - רותחת ;אלפי□ - שמןם - שפתים ;פניכם - עליכם — ימיכם

 החרוזים למשל אהת, דקדוקית צורה מתוך העולים החרוזים נם הם פגומים
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 — הלכה יבביו, — יהמיו נבעו, — ידעו :הפעל של ההפסק צורת מתוך העולים
 בנליים חרוזים נם אשר יש ולכן חדושו, הוא החרוז של היופי עיקר וכו׳. נזעכה
 כנוי־ ;ביתי —הבאתי :פעל עם שם למשל, חדש; הוא צרופם אם חן. איזה יקבלו

 מקוריים לחרוזים נחשבים בכלל וכו׳. חלבה — עיניך :פשוט תאר עם שם
 אהב, — זהב :שונים חלקי־דבור של צרופים מתוך שעולים אלה ומשובחים

 הצלצול מתוך העולים לחרוזים נם מקוריות ברק וכו׳. ראשן — נושן תני. - עיני

 גיהנם, — ראינום טהורות, — קוךאות נער, —מחר דמעה,—כלמה בלבד: השנור
 תנועה הבלעת מתוך עפייר ,,בשערה .תלוי שצלצול גם ויש וכו׳. ענף - קרניו

 — נסתר מלכים׳ — חכם מתלקחים, — חגכם :חרוז משמש המלה, בסוף אות או
 חריפות יתר מלעיל. בנגינת רק יתכן כזה שחרוז כמובן ;גלה — עליו מפיסטו׳
 וייר־בי, — קרבי :מצורפות מלים שתי של הצלצול מתוך העולים לחרוזים

היא. ובי —שיעי הוא. לי לא - יריעו כלבו, —נל־בו

 אחרי להיטות מתוך כי לה, והדומה זו מקוריות אחרי לרדוף אין אבל

האלה: הנפלאים בחרוזים הרוחנו מה כי השירה. של נשמתה תפרח מקוריים חרוזים

אש יקוד להוטת שף, פסגה ולמרום הר מךרון _על י״עפיל צל

תרכב: שם _קלה עננה

צועד דורך, אל נביא שפי דומם,

ומתים; מעיר בדול

— אד. במו — וראשו שפנת־ירק, — רגליו לבנת

------------רחמי־אלחים נגלו

 התרפקות־קךש דבריך לשכינת־אל נפשו ישא ודומם

:ברכיו על חרש לו .יכרע

ק•( )ל• ,,הכניסיני!

:הבתים .23

 עולים. ארבעה קצוב המרובע הבית הוא בשירתנו ביותר המצוי הבית
 והמתחלף המצומצם התאור את ביהוד הולם הוא הסונר. רק בו מתחרז על־פי״רב

אחד: בקצב
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 !האשנב גב על כפור קלפת

!גשתגה מה אשנב* ראו

- אהריץ ??פי׳ ?דל^י׳ ז7

 )ביאליק( ובו/ קטגה חרשה הזכוכית ועל

חד: ח״וזו אם והזק מהיר יותר שלו הטמפו

* 3? !שק• י ויס^•,

 ודאה! צלה - אותי נם שא

 ־נ;א3־?ל י&לני

)הנ״ל( ■י ז״די נפש* ולרוח

מתחרזת: דלתו אם סגור, יותר יפיו ונם הוא, וככד רצץ יותר

 רבבה "בבות בין נדהתי אש" ואני

 זרים׳ "גלי תחת אל נפשי יק״ות לשחת

 — וענוה שלומים אל השני ואש״

שטיינברג( )יעקב .סא-י ע/י בייץ העתיד, נד אליך,

 :ב־ג — א־ר בסדד הם חרוזיו אם היא. ומלודי קוקפי יותר

 שחף, קורא הגלים בין

 מל" _ץ יבננפיו

מקלים. וקצפם •הומו מקום

>םשרניחוב=קי( דחף, בחזו משברים גב

לטוךים: יש הביב עממי טון

לנוע ביע" הלכתי ,הלך

)כהן( צנוע/ פרח שים מצאת• מצא

 חסר שסערו הבית הוא מושר, להיות מתאים יותר ולכן מגוון, יות"

אחד: קצב
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צפרים. דם צללים׳ נטשו

אפרוחי! בני. נומרי,
תגור: אפל מצללי אל

)טשרניחובסקי( א^כי. לי! אתך

 מצורפים שטוריו המרובע הבית הולם כבד הלך־נפש עמוק, יותר לירי רגש

:מכריעים או מרימים

 הדומם היער ממעמקי :ושמע הסכת

 לאטו. מתנגב זמיר שיר וכנכלם כחרד

 השומם העולם כל הלל גם היער, עצב גם

 )ביאליק( בעתו. ו3אינ מה השיר, נמהר מה :יגידו

:וכופה מאומצת פעולה לבית נותן הסונר של הרב קצורו

אור _קו חפל — הדמעה נטפה נטף

ויכנה...

— מעט אחת עוד :לבבי הכתה צגה

)הנ״ל( אינגה... ודמעתי

 והיא טורים, שמונה של אהד בבית סמר שיר תבנית עוד ישנה
 מצמצום ונם האוקטבה של הרחבה הנשימה מן נם נמצא בה הסיצלינה.

 ארבע ומתהרזת נוספת הברה עם יורדים חמשה מרכבת היא שבסוניטה. התוכן
:חרוז באותו ובסונר בדלת פעמים

היום. עלות

יומי חיי יתקדשו היום שפת על

שקופת; רשת־טללים המעלף בגן

הלומי, בעב לבי רגז בלילה

אפופה; זך נלי נפשי ועתה

לשלומי, היא חרדה כמו השמש,

ועטופה; להוטת־עיץ תשהה עוד

במקומי אש והציתה רגע עוד

ברש( )א. צרופה. מנשמתי סיגים לבער
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 בקטעים. או בפרקים רק בא והוא הבית את סוכל אינו ההנסמטר

.17 עיין והסוניטה מדובה־הטורים הבית על

:החבור .24

 לסדרם אהד, לנושא המצטרפים הרעיונות את לכנוס האמנות הוא החבור
ההולם. הבטוי את להם ולתת

עומד: התבור דברים שלשה על

 רוצה שהוא מה להמציא הסיטן על כל קדם ההמצאה; על א(
לכתוב. או להניד

שלמה. למסכת רעיונותיו את ולצרף לסדר עליו אחרי־כן הצרוף; על ב<

כראוי. להביעם עליו לבסוף הבטוי; על (נ

 ולכן החמר, ובחירת התמר מציאת דברים: שני כוללת ההמצאה
ה. נ ח ב ה בעל ב( ה, יריע בעל א( :להיות הסיטן על

 יגדלו כן ועשיר, בריא יהיה הזה הרוה מזון אשר כבל יצירוחינו. זרעי הן "ידיעותינו

 בזכרוננו, - נאמן יהיה ידיעותינו אוצר אשר ככל ותשלם. תקל יצירתם ונבודת כשרונותינו ויחזקו

)ביפון( וצרופים". פורים ורגשותינו מחשבותינו תהיינה כן

 רכושו את לדלות שידע צריך ,,צרורות .כעל שיהיה לאדם דיו לא

 חובת הם ידוע, לנושא בכוון הרעיונות הבדלת זה, הפוש בו. ולהשתמש

 הראשונים, הספקות יסתלקו מעמיקה והבחנה שקול־דעת מתוך רק כי ה. נ ה ב ה ה

חי. כמו יקום החבור וכל יתבלטו והפרטים

 בסדר ההמצאה, מידי לסיטן שנתנו היסודות, את להרכיב בא הצרוף
ולעניץ. לבהירות מכוון

 האמת, מן עין לנרוע שלא צריך בהרכבתם, כמו התמרים, בבחירת

וההרמוניה. ן ו ו נ ה האחדות,

 או המציאות, מן לקוחים יסידות על בנוי החבור אם מושגת, האמת

הוש־המציאות. את פוגמים שאינם

 אחד, לרעיון־אב הרעיונות כל שעבוד המטרה, אל הבלתי־פוסקת החתירה

החבור. אחדות את היוצרים הם הם אחת, משפחה כעין שיהיו באופן
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 יפה, ומשתלבים חליפות באים המסיפרות והעובדות המובעים הרעיונות אם

ץ. וו נ ה נוצר
 על־פי בו מפותחים והתמונות הרעיונות אם הרמוני, הוא החבור

היחוסית. חשיבותם

ובטוב־טעם. בהדרגה במתינות, להיות צריכה החבור הרצאת

 מתיך יפה כתיבה לידי אדם יניע לא לעולם והבחינות. הזהירות את אוהב אני "בהחלה

נקוינטילינום( מהירה•. כתיבה לידי יניע יפה כתיבה מחוך להפך, ;מהירה כתיבה

:החבור עקרי .25
 פעולתם ונם ההרגשית, בהכרה בעיק־ מעורים והסגנון הלשון שרשי

 כנין כן לא במקצת. אלא בהם שולט השכל נתוח אין ולכן הרגש, אל בעיק- מכוונת

 הוא כך ומשום המסדר, לשכל ענין בעיקר שהוא גותי, מ הא החבור
השכלית. ההכרה בשביל שקוף יותר נם

 ומעשה־ ההניון פרי אופן כשום אינה זו ארדיכלית פעולה נם אמנם
 שהיא מערכות, או הלקים לפרקים, הפיוטית היצירה חלוקת בלבד. תכנית

 היצירה אורך על־פי חיצונים, טעמים מתוך מעשי, שקול־רעת תוצאת לכאורה
 מרובה במדה תלויה היא אף הדרמה, מערכות כמו מסרתיות, תכניות על־פי או

 לגמרי הוא היצירה של הפנימי והבנין הפיטן. של והקצב המרה בחוש
 ימצא והמקורי העמוק התואר הכשרון הטכניים. בפרטיו היוצר מעין נעלם

הרצויה. הפעולה את וישע הנכונה המרה את כבלי־דעת

 להם נשמע שהסיטן כוללים, עיקרים איזה לתפוס אפשר ואף־על־פי־כן

היצירה. חוקי משאר בטחון ביתר ולהביעם זה, בנידון

האחדות. :הוא הפיוטי, בחבור הכרחי לתנאי הנחשב הראשון, העיקר
 שעל־ידי היוצר, של אחד ח ו ר ו רצון ילידת להיות צריכה יצירה כל

 אחד, בזמן שנוצרו ליצירות וקסם כח יתרון לכן אחדותית. פעולתה נם תהיה כך
 אחרי שהומשכו או רבות, שנים במשך שנתרקמו היצירות על הפסקות, בלי

 מכל זו אחדות היא שונה אבל הטון. בשנוי ירגישו דקי־השמע ארוכה. הפסקה

 אחדות את דורשים אנו הלירית היצירה מן הפיוטית. היצירה סוגי שלשת

 ומן (30 )עיין ההתפתחות אחדות את האפית מן (,26 )עיין ש נם ־ה ך הל
(.48 )עיין העלילה אחדות את הדרמתית

הנגוד. ♦ יאה ?עמקי׳ חשיבותי את לראשון הנותן השני, העיקר
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 או רנש כנגדם יוצגו אם ומתבררים, מתעמקים מחשבה וכל רגש כל

 ממלכת בכל כי־אם בשירה, רק לא הוא העוד המין. מאותו מתנגדים מחשבה
 גדולה אמנותית פעולה וכל ולהעמקתו. המתואר להבלטת חשוב אמצעי האמנות,

 הבאים העודים על הצבעים פעולת מיוסדת בציור הזה. העיקר על מיוסדת

 אחרי זה הבאים העודים על הקולות פעולת מיוסדת ובמוסיקה זה, בצד זה
 אם מתנכר האמנותי, החדור, רנש וביחוד הדוה, רגש שכל אלא עוד ולא זה.

 רגשות בתערובת מותנה וקים חריף אסטטי תענוג כל מתנגד, רגש לו קדם
(.30 )עיין ובדרמה באפוס העוד שליט ביהוד לו. המתנגדים הענוי

 הוא: הפיוטי, החבור של השלמה הפעולה תלויה שבו השלישי, העיקר

 הסוביקטיבי. הלך־הנפש והעמקת להנברח השובה היא הלירית בשירה ההדרגה.
העלילה. בהתפתחות ן ני ע ה ולהלהבת האפקטים ובדרסתית-להנכית באפית

 ביסוד המונחים העודים התגברות על־ידי ההדרגה מושגת הרוב על
היצירה. של האסנותית התפתחותה

הסיום. היא: והאחרון הרביעי העיקר
 שהפעולה בכדי קצה, אל לבוא צריכה וההדרגה להשתוות צריך העוד

 האסטטיקן אסטטי. תענוג תשאיר שהיצירה אומרת. זאת שלמה, תהיה האמנותית

י. ט ט אס ה הפיוס עיקר לזה: יקרא פכנר

 שניהם שהרי מאליו, המובן כדבר הזה הסיום בא ובדרמה באפוס
 נמצא הליריים, השירים של לסופם נתבונן אם אבל העלילה׳, ל״מטרת שואפים

 הננוד נצחוץ מתוך או הבא, מרגיע, או מפיס סיום מעין הם נם ברובם
אתבודד׳: "הכה בהן: יעקב של שירו סיף למשל האידיאלי,

אדמה, על־פני שירתי ותפדץ

— וזרם במעין פרץ

נ^זמה ואיזו העולם, ןשמע

^סץ־נחמה, תמצא בה אולי

הלום... לאיזה פת־ון־מה

 משוס בזה שיש אנושי־כללי. לסבל הפרטי הסבל הרמת מתוך או

למשל: רזיננציה,

:,ועזרו המות לאדם ;בוא אז

בדממה, עשן נענועיו אחרוני



הספרות תורת סד

חייו כל 13 הריק ועולמו

שניאור( .0 אדמה♦ ^3 חייע ימלא

 אלנית־ רובה החדשה ושירתנו האלגית, בליריקה על־פי״רוב מצוי וזה - או

 של שירו סוף למשל חזקה. וריתמית ציורית הבעה פסימית-מתוך
:אנחתי• לרוח .זריתי : ביאליק

 במסתר, יע^ען עוד "ולבבי

ובדמים,..־ באפי מגולל





♦ הליריקה מהות .26
 משוררי־יוץ היו שבו בלידננינה ,,.לירה היוני השש סן הליריקה

 הפיוטי. לרוח וטהור נאצל הי, היותר הבטוי היא שיריהם( את מלוים העממיים

 אלה, לחזונות הישר הבטוי שהן במלים, פנימיים חזונות לממיר האמנות היא
השומע. או הקורא בקרב לחדשם היה נש להן ויש

 מעולם והמעשים התמונות - הוא העיקר והדרמתית האפית בשירה אם
 נשארת הליריקה הנה הסיטן, בדמיון ועצמיים חדשים חיים המקבלים החוץ,

 אלה ורק המשורר, של הסוביקטיביים ש נ הר יי־ ח בתהום תמיד

 את למסור שואפים והדרמתיקן האפיקן אשר בעוד במוריו. בטוי לידי באים
 לבו, להמית רק מאזין הלירי המשורר הנה בולטת־נראית, בצורה החוץ חיי

 — .הקולמוס :ריהיל של הציורי )במאמר למסור יבקש אותו לו ילחש זה אשר ואת
 חיות למלים ו ש ג ר ־ ץ ו ז ה את להפוך הוא: תפקידו עיקר (.,הלב לשון

 פעולת נם כץ וכמו בלשון. היצירתי בשלטונו כהו עיקר ולבן ות, צל ומצל

 הפיוט, סוגי מבשאר סוביקטיבית יותר הרבה היא הקורא על הליריים השירים
 את בו מעורר האהבה שיר שלו: חזון בתור המבוטא החזון את הי זה כי

וכו׳. א ו ה יקרותיו אבדן וזכר יסוריו את האלגי השיר שלו, רנש־האהבה

 רדה אם היא אחת חיצוני, מקרה לרגלי בנו יקום הזון־הרנש נש אבל

 בגננו. רוח חלוף או האהובה מות הרגילים: היינו זרם את זעזע רק או בגורלנו
 רק בה יופיע החיצוני שהמקרה הוא, הלירית ביצירה האופיי הצד ואולם

 הגובלים והשרטוטים נמהים, הפרטים הפנימיים. החיים על בפעולתו

 והי מנושא־ההסתכלות, כזה באופן נפרש שהרגש ובמקום הרגש. במסכת נמוגים

 תכליתה ועיקר ש. פ נ ־ ך ל ה נוצר שם המציאותי, היחיד, הרושם את ומכריע
 רק אחרים שירה בסוני שהוא מה הלך־נפש. להוליד היא הלירית האמנות של

 האפית האמנות אשר בעוד האחרונה. התכלית כאץ הוא הפעולה מן הלק
 הלירית השירה שואפת פלסטית, בצורה ומעשים אפץים לצור שואפת והדרמתית

 הכללת תתהוה כך ומתוך ולבטלם. החיצוניים הקוים את למהות להפך,
 לא האמתי הליריקץ אמתי. אמנותי תאור כל ביסוד המונה האינדיבידואלי היש

 החזון חזון־הרנש. להבנת הנחוצה המנה מן יותר ההסתכלות מחומר יניח
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 ובזה אנושית־כללית. הרגשה בשביל טפוסי־פמלי לתוכן אצלו ^הפך האופיי־פרטי

הליריקה. של האמתית מהותה

 במוסיקה, ב( הצבעים, בצמצום א( מאחיותיה: הלירית השירה נבדלת ולפיכך
בסמל. ה( הרגש, ברכוז ד( ברמז, נ(

 לפנינו לגולל הבאים והדרמתיים, האפיים הפיטנים בצמצוס״הצבעים.
 צבעיהם את לבזבז הרוהים, ומלוי השלמה לשם אנוסים, רחבות, תמונות־חיים

 הליריקן, כן לא לעצמם; כשהם חשובים ולא ידועים חיצוניים, דברים על גם

 ההכרח, במדת רק בצבעיו ישתמש כי־אם לריק, שפופרתו את יריק לא זה
 קלסית דוגמה בתור פעולתו. את להגביר או המובע את לקרב באים כשהם

.תרצה־. כהן יעקב של שירו לשמש יוכל

אהד, משקל להם בוחרים השקולים, והדרמה האפוס במוסיקה.
הריתמוס הליריקן: כן לא סוף. ועד מתחלה בהם העובר לבטוי, דפוס בתור
וקצוב, שוקט שהוא ויש וטרוף נסער שהוא יש ולכן בטויו, נשימת הוא

צדדית, פעולה לשם לשון צלצולי לפעמים יבואו שם שבלב. הרגשות כזרם
(.17 )עיין תמורתה שאין היחידה, צלצולה על־פי להיות ־מלה כל מוכרחה כאן

 במובן והצרוף הנתוח הנטוק, כרוכים החזיונות תאור בעקב ברמז.
 דמיון את לעורר רק מבקש זה הליריקן. יעשה לא וכן והפסיכולוגי. ההגיוני

 ברמז יסתפק ולזה חזונו. מעין בו ולהחיות התמונה אל לרחקו השומע, או הקורא
)ביאליק( פטישי*. סדן תחתיו מצא .לא המקבל. בידי נתון והשאר דק,

 וגוזר, הדן את לעינינו מציג אינו אם הרחב, התאור הרגש. ברכה
 כמנלת טוב היותר באופן עלינו ופועל חיצוני׳ עולם־חזוץ לתוך אותנו מכניס הוא
 ביחס לסינג שאמר מה להתאמת צריך לירי שיר בכל אבל ונכונה. פתוחה חיים

 הזאת. הדרמה את כתבה בעצמה האהבה אלא שכספיר, לא כי ,,ויוליד. ל״רומיאו
 רשם מעין עלינו שיעשה עד מרוכז, כל־כך יהיה שהרגש צריך לירי שיר בכל

 הטורים: את בקראנו מולדת, אהבת של כזה רשם מקבלים איננו וכלום כנ״ל.
? )ריהיל( דביריך• היו איטר שממה חרבות ^לי ויחף עלם הלך לנפשי .ינעם

 אפיים תמונות, מתארים הם אם היא אחת הרחבים, התאורים רוב בסמל.
 נם אם טוב, לקח איזה מהם להוציא ואפשר דבר־מה ללמד באים מעשים, או
 כדי עד יתרוממו מאד רחוקות לעתים ורק האלו, המלים של הרגיל במובנן לא

 ובמקום קישוט•(. הדון ויוליה• .רומיאו )כמו בכלל אדם לחיי סמלים להיות

 שיר כל ואולם לאלגוריה. והפרוט הרחבות אותו יהפכו מכווץ סמל שיש
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 סמל לנו יש וכלום נפשית־אנישית. הופעה לאיזו סמל להיות צריך אמתי לירי

? ,הכניסיני• ביאליק של משירו והאהבה הנעורים הוסר להרגשת יפה

 הלירי השיר את שהולידו החיצונים הגורמים את נחקור נם אם באמת.
 שרטוטים איזו אלא עצמו, בשיר מהם נשאר שלא נראה בפ״וט־וט. ונדעם

 מהותם ובעצם אדם. כל על לעכור שיכולים או שעברו מצבים. של כוללים
 חזונות־הרגש את עוררו ורשמים גורמים איזה הבדל, אין הליריים השירים של

 וסמלו עצמו הרגש כי מולדת. או דת טבע, או אהבה :השירים לתוכן וץשום
 הפרש, אין השיר של האמנותית מהותו בשביל הזאת. השירה של תכנה הם
 שראה מתוך או האהובה, על נענועים מתוך נולד המשורר של חזוץ־הרנש אם

 או לאלהים כמיה מתוך דבק, רע הסתלקות או הקיץ נויעת מתוך נחמד, נוף
 מעשי ערך אלא החיצונים הנושאים לפי הליריקה לחלוקת נם אין ולכן לחירות.

הסם־ותי. הרכוש לסקירת בלבד,

 ר ו א ת ה הטבע. בשירי החיצוני העולם של כללות־הסמנים את נראה ביחוד

 מקום בו ואין אימפרסיוני, קצת המודרני, בציור כמו תמיד, הוא שבהם
 כאץ יש כמובן טהורה. ליריקה אינם שוב המתארים־מפרטים והשירים יתר. לפרוט
 אחר. או זה במקרה התרשמותו ולפי (9 )עיין הפיטן תכונת לפי שונות, דרגות

 מדי, יותר מפורטים לפעמים מפורטים. האורים אמנם מוצאים אנו ביאליק אצל
 הריאליות מהם נטלת והנשמות, אפיטטות דמיונות, התמונות, החלפת על־ידי אבל
 אור", ,כרוך הוא האלון והולמת", ,צנועה היא הברכה להלך־נפש. נהפכים והם

 ברקים", ,רמזי שולחים העבים .גנוז", האור ,,דלילה בידי ,כשמשון היער

וכו׳. ולבך קל ,סדין — האד

 ובשלשתץ תקופות־התפתחות, שלש עוברת ועם עם כל אצל הליריקה לשון

אהד: מכריע איפי לה יש

 נטיה תמיד נראה — והאמנותית־פרימיטיבית העממית — ה נ ו ש א ר ה בתקופה
 והם ושוב, שוב חוזרים ידועות ותמונות־לשון השאלות משלים, מוסכם. לבטי'

 ברובה היא כזאת כשרונו. כיד וגורע, מוסיף הפיטן, נוטל ממנה אשר הקרךהקימת
 שאז בשירת־ספרד, מזה פחות כ״תהלים". זה בולט ביהוד, התנכי״ת; הליריקה
 הוציאם זה ודבר החדשים, המשקלים לרגלי הדש, אופי־לשץ יצירת התחילה

 שאפשר, מקום ובכל לו נוטים שהם אף־על־פי המוסכם, הבסוי מן בעל־כרחם
 )בן־גבירול(, גדודיה׳ נחת הרוה ),הוא חנ״כיות בתמונות־לשון משתמשים הם

 קרא קום — ? נרדם לף ,מה ;בן־עזרא( )משק קטופה• כשו^גה חוחים בין — נתנני
 לידי המוסכם הבטוי בשירתנו הניע לא בכל־זאת חליי(. )יה-דה (• ;^.ץא
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 באירופה ימי־הבינים של ההצרונית השירה אליהן ניעה שר כאלו, ונביבות שטחיות
 משועבדת ופחות מגבלת פחות בכלל היתד. פיטננו אישיות כי שירת־ערב, או

 שבא ידוע, קפאוץ הוא לעצמו כשהוא זה שאופי לשער, צריך מפיטנם. למוסכם

 כשירים מוצאים שאנו כזו השירה, בלשון ורעננה חפשית יותר תקופת־יצירה אחרי
 בסוף הקיצונית הבלטתו לידי זה אופי הניע באירופה שבחניך. הקדומים

 האלים ששמות באופן העתיקה, הקלסית השירה מן הכל שלקחה הרינסנס, שירת

 בפרוזה וביהוד — ההשכלה בשירת ואצלנו ותבונות, לרגשות מושגים שמשו
התג־ך. מן הכל שלקחה —הלירית

 את להשליט הפץ מתוך המלחמה שאגת הזה, הקפאון מתוך ההתפרצות

 ביליג, מהגבר ממיכיל, בשירתנו יוצא זה בטוי הפטטי. הבטיי היא אמת־הרגש,
 הם והסער ה־גש הרות המלים בעצמת יגיע. שניאור ועד ביאליק את שוטף

 לפשטות הקורא הפנימי הקול את ולהשתיק היבשה המסורת את להדיה אומרים
 בטוי המתנערת. בלשוננו להיות, עור יכלה ולא עור, היתר. לא וזו ולטבעיות,

 ההפלגה מן גם בו שיש לכחד אין אבל הדור, של לחיי־הרגש התאים אמנם זה

 ל.נקוב בכהן היה שבשעתן יצירות לכמה גורם זה ודבר וההתנשאות. המלאכותית
 כפונמות הדור, טעם בהשתנות עתה, שתראינה וכו׳, להמית׳ ,כדי התהום׳, עד

 של המשחרר ערכו היה שעור לאין רב אך חוש־המדה. ואת טוב־הטעם את

המוסכם. צ_ית את שנצח זה, בטוי
 הבטוי בכשרון העליונה המעלה את השיג לא הפתוס כי ברור, ואולם

 העצומה, להרגשה טבעי נטוי אלא אינה שהלשון בשעה רק מתגלה זה הלירי.

 ויראה המשורר של המרכבה אישיותו תשתקף פשוטה היותר שבמלה בשעה

 מובן שהוא מה זו בבחינה הקל. מן קשה דבר לך אין אבל הפנימי. חזונו
 את תחדש זו שירה האמנותית. ההתפתחות של האחרונה התכלית הוא מאליו,

 אבל המוסכם, לבטוי קדמו אשר ורעננותה, ןרקותה ימי השירה, ראשית ימי
 אהד קו יעבר •תחלים" ופניני השירים׳ מ.שיר שעור. לאין ועדון כה לה תוסיף

 הרשם: יתקפך הרי כאן ביאליק. של זלזל׳ לו ול.צנח כהן יעקב של *ל.תרצה
לבטאו! יכלתי ולא הדבר את אני נם הייתי כך

)הושע(. ה" אדם הנביאים וביד" מלשון *(

נגון. ושל דמוי של כנוי, של הן: שלש הלירית הפעולה אפשרויות

 בנפשו; יהיה אשר את ופשוט ישר לכנות שואף המשורר כנוי. של
הרגש. של הישר בטויו איפוא, היא, המלה

נאה. הסתכלותית בתמונה החזון את (*מדמה הוא דמו/ של



77 הלירית השירה ב.

 אל ישר ביחס המלים של ת ני הנני הפעולה את מביא הוא י^ץ, של

מוסיקלית. פעולה מעין בזה באופן ומשיג הרנש,
 אינה שם ונם הפרוזה, הלק האמת צד על היא הראשונה הדרך

 שהפרוזה ובמקום ובו׳, ךמויים יסודות מלאה עצמה הלשון בי בטהרתה, נשם־ת

 והיא הרנש, אמת העיקר באן שירי. עוז מקבלת היא ומרובז עמוק רנש מביעה
למשל: מעטות, בתפלות רק תמצא

 ודבקנו בתורתך שתינילנו אבותינו, ואלהי אלהינו ד׳ מלפניך, רצוץ ,ויהי
 ואל בזיון, לידי ולא נסיון לידי ולא חטא לידי לא תביאנו ואל במצוותיך,

 טובים, ובמעשים הטוב ביצר ודבקנו דע מאדם ורחקנו הרע, יצר בנו תשלט
 בעיניך ולרחמים ולחסד להן יום ובבל היום וחננו לך, להשתעבד יצרנו את ובוף

שחרית( )מתפלח .,רואינו בל ובעיני
 והדר. עוז בל נטולת פרוזה כה, ברובה הפרוזה סכנת זאת דדך־בטיי

 רק לא לפעול אמנות, בל מטבע במו הפיוט, מטבע שהרי היא, רחוקה ובכלל

הצורה, על־ידי - וכעיקר - בי־אם התוכן על־ידי
 אבל הטבע, מן לראש ולכל סעולם־החוץ, המשורר לוקה התמונות את

 התמונות כל לחושים. ממציא שהטבע מה מוסרות שהן כזה ערכן אין לעולם

 כץ כי פנימיים, למקרים סמלים רק בשבילו הם החיצוני הטבע של והמקרים
 האופי מונח ובזה הלירית; האמנות של היסודי החק ההפנמה, ק ח דורש

למעלה(. זה סעיף )עיין הלירית בשירה ביחוד המתבלט הסמלי
 הפנימיים החזונות רב הלירי. הפיטן של לצרכו הסמל נעשה צדדים משני

 תובעים הם באחד, עצמם את להחיות שיובלו בלומר, הסתבלותייס, להיות ברצותם
 את לבטא בשביל ביות־ הדלה הלשון, במהות בבר מיתנה זה סמלי. לבוש

 הדקים, מן הדקים ניוניהם בבל ולהראותם היקפם למלוא והדמיון הרגש היי
 של וכשרונו החיצוני. העולם למקרי הדמיון את לעזרתה תמיד תקרא ולבן

 ובזה חיים. בהם ולהזרים באלה סמלים לו לכבוש ביכלתו הוא הליריקן

(.16ו־ 15 הסעיפים )עיין הלשון של המשלית בתבונתה ישר הליריקה קשורה

 החוץ עולם על להתפשט עזוז רנש בל של מהותי מטבע השני, הצד מן

 .שיחת של הסוד וזהו הדומם• את ה.םדובב הכה זהו רשותו. לתוך ולבבשו
 בבל ימצא המתאבל לאהובתו; ביחס הבל רואה האוהב ובו׳. ודשאים• דקלים

 מכניס הוא המשודר. אצל סמלי בבטוי השני הצורך מונה ובזה לינונו. רמז

,ת. ה ות גב ניו בע יהיו כי יעד ומדדם, הוא רגשותיו את הטביע ביעצמי
 באדם, :עור אשר היפים לבל אוסץ־הרוח ואח העליונה חדוח-הנפש את לשער .אין

 ובין שבלבו והנצחיים העיקריים הרגשית בין הקיסת ההרסיניה. בהיר באור לו בהתגלות

'(7)^ .,חדונות״המבע
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 לחשוף נוכל לא אשר מהם סמלים; ספונה עצמה השירה של האטמוספירה

 מקשקשים והם מסורה מרב ונתאבנו שנקשו ומהם התהוותם, מקור את עוד
המוסכם. הבטוי בעלת השירה את ממלאים אלה וחלקים. דקים כאסימונים

 לפעמים בתמונה, יתבלט הסמלי שהערך הוא, זה שבבטוי הקסם עיקר

 הרגש. ויתעמק התמונה חיות תתנכר כך שעל־ירי חליפות, יותר, ולפעמים פחות
:כהן של עלטה• ב.ליל אשר האחרון בטור למשל, ;השיר בסוף רק מופיע שהסמל יש

בבלי־דעת עוד אך קפא, כמו דמי .גם

נבעת". החיים זרמת בי
.*זלזל... לו .צנח ביאליק של בשיר כמו ומתעלם מתגלה שהוא ויש

נכונה. בנגינה נקרא *(

.*אשת_קד .גבעולי שירו לנו ישמש נפלא כמשל ;סמל שכולו גם ויש
 כסמלים החוץ עולם חזיונות כל את רואה האמתי הליריקן כי לאמר יתכן

לאהובה; המשורר אוסר וכץ .*לבו "כמפרשי הפנימיים לחייו
החמה באור לי *זרה

מרום, מכוכב לי רמזי

לבי מהלמות לי קראי

רעדי. דמעתי וברסיס
מעצמו. סמלית התפשטות כבר יש האחרונים הטורים בשני
 דרכי שתי חשבון על בהם נובר המוסיקלי שהיסוד שירים ויש

 אשר האמנות היא המוסיקה כי לב, נשים אם יובן והדבר הראשונות. הבטוי
 והמשורר האחרות, האמנויות כל משל ותקיפה ישרה היא הרגש על פעולתה

 הרעיוני התוכן עיקרי על לותר עליו טהור מוסיקלי הלך־נפש לעורר השואף

 למוסיקת־המלים. לגמרי לעבור ידועים ליריקנים שאיפת אמנם וזוהי .,וההסתכלות

 שהצליחו נסיונות אצלנו נם יש אך הרבה. עדיין מפותה הזה הצד אין בשירתנו
למשל: ידועה, במרה

נעים טוב, מה

גגים, בצל

צאלים, בצל

אנעים שיר כי

במנענעים

קרני( )י. (.*ובצלצלים
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 תשיג לא לעולם כי אבסורד. לידי להביא מוכרחה זו בנטיה הקיצונות
 תשיג שלא כמו שונות. פעולתן ודרכי שאמצעיהן המוסיקה. פעולת את השירה

הציור. פעולת את
 התורה(: )כמו יחד נם הדרכים בשלשת נקנית האמתית הלירית והשירה

 התמונה ביפי המחשבה, בישר כלומר, ובשמיעת־האזן, בראית־העין בבינת־הלב,

הצלצול. ובנועם
 לערבוב השואפת החדשה, באמנות מסוימים תחומים לתהום אין אך
והפעולה. הבטוי אפשרויות כל את ינצל הגדול והמשורר התחומים,

הרעיונית: הליריקה .27
 כייאם חיצוני, מקרה בסבת נולד שלא הלך־נפש, או פנימי, חזון יש

 פילוסופיים, רעיונות הסיטן. של מחשבותיו בעולם פנימי, במקרה מקורו
 חומר לשמש יכולים ואינם שכליים הם הרי לעצמם כשהם והשקפות מחשבות
 שפעולות במקום אבל החושים. על הפועלים עולם־ההוץ כמקרי לליריקה

 חשיבות להן שיש במקום האדם, של אישיותו בעומק מעורות אלו מפשטות
 חזקות פחות לא תחושות בו להוליד בכהן יש חיי־נפשו, לכל מכרעת

 הרעיון נחשב ההוגה הסיטן לגבי שבחיי־החוץ. מקרים בסבת הקמות מאלו
 וזה חזון־רנש. בו מוליד הוא כלומר, הדשה, כאהבה ידועה בבחינה החדש

 ההרגשית הליריקה בין ומסוים מוצק נבול אין ולכן לירי. שיר ליצירת מעוררו

 כן רעיון. איזה לרגלי שנולדו הרגשות ויעצמו יעמקו אשר ככל והרעיונית.
 לעורר יוכל אשר הוא הרעיוני המשורר של כחו ועיקר המפשט, אפיו ינטל

 טהורה. לירית עולם• ,בית ביאליק של שירו פעולת אין וכלום כזאת. פעולה

ביאולוני? רעיון על מיוסד שכולו אף־על־פי
 שם וחיי־הרנש, עולם־המחשבה בין כזה אורגני קשר שאין במקום ואולם

 תורות, להטיף הבאים השירים הם אלה בלבד. דידקטית — הרעיונית הליריקה נשארת
בלבד. צורה דמיון אלא זו ובין ביניהם ואין לליריקה, שיכות שום להם שאין

 )אפשר הרעיונית הליריקה לסוג נכנס החדשה שירתנו של חשוב הלק
 ומחלט ברור גלויה שאין אף־על־פי לאומיות־פסיכולוגיות(, סבות הזה לחזיון שיש

 כאשר בכך. שאומנותם פילוסופים גם הם שפיטניהץ אומות־העולם, בשירות כמו
 הגלוי את ובגיטה המוסרי־אסטטי הרעיוני הגלוי את שילר בשירת למשל, נמצא,

 היתה בכלל שירתנו מלכותי. .כתר בן־גבירול של בשירו גם וכן הפנתאיסטי;

אנושי־פסימי. או לאומי הוא שבה הרעיוני והגלוי וסוביקטיבית, לאומית עתה עד
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 שירת החדשה. החילונית ושירתנו ימי־הבינים של שירת־הקדש מיטב היא כזאת
 ,יזי-לילה׳, ושניאור: כהן טשרניחובסקי, ביאליק, יליג, משירי ורבים הכהן אדים

 ;שו־די־רון• .בנקרת ;אפולו׳ פסל .לנוכח ;העם• .לאחד המדרשי, בית סף .על
(.*,ובו ישראל• .מנגינות הסינה׳, הוף .על

פנחאיססית. מעין לשירה הגיעו וטשרניחובסקי לוינזון שלמה רק *(

 ולהתלהבות להרגשות מעורר אלא משמש אינו שהרעיון במקום רק אך
 שם הנשגב( והסגנון הנלהבות :הם הזאת השירה של העיקריים סימניה )כי
 ומחלטת, ברורה בצורה תתגלה שהמחשבה במקום ואולם שירי, ערך לה יש

 שדיל, שירי למשל, אפס. הפיוטי ערכה שם המטיפה, המחשבה וביחוד
 אין ובכל־זאת שבעולם, היפות לעצמן כשהן הן ביסודם שהונחו שהמחשבות

 ההרגשית, מהליריקה יותר עוד זו, שירה תובעת ולכן כלל. עלינו לפעול בלחם

ודמה. בשרה בו שרק הסמלי, הבטוי את

התניכית: הליריקה .28
 חול, שירי ביחוד אלא בכתבי״הקדש, הליריקה עיקר הם שירי־קדש לא

:השואבות' .שיר או הבאר. שיר הוא כזה אדמות. עלי החיים עניני הם שנושאיהם

ענחלה: באר עלי

^רים חפרוה באר

א(*כ )במדבר וכוי, העם נךיבי כרוה

:שיר־הכרמים או

שעלים .אחזו־לנו

ב׳( השירים )שיר וכוי•, כרמים מחבלים קטנים שעלים

 .הידר׳, הבוצרים קול ינשא בכרמים תמיד. וירעע ירנן בישראל לפנים כי

 —מספר■ כרמים .ובבל יאמר: ד״. .ימי הרעים, הימים את לתאר הנביא וברצות
 כי־אם נבלים׳, וזמרת שירים .המון נשמעו בבית־המקדש רק לא השיר. במקום

 .בתופים יוצאות ובת־יפתה מרים נוי. ת י שם והמשאבים המחצצים .כין נם
 שאלו ואין־ספק הרעה. רוחו את לגרש החולה שאול לפני ינגן ודוד ובמחולות•

 ישראל• .נשי ואצל מרים אצל נראה אמנם כאשר בלי־מלים, נגינות היו לא

החיים. עמודי כל את התנ״ך שירת תלפות ולכן מהכות. דוד בשוב
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 התקוממו הנביאים אשר ובתי־המרזח, המשתה שירי כנראה, היו, רבים
 כנור .והיה ו׳(; )עמוס כלי־שיד־ להם חשבו כדויד הנבל, על־פי ,הברטים נגדם:

 :ל־א .משלי־ בפסוקי הוא שיר־יין ואולי הס. )ישעיה משתיהם־ ויין וחליל תף ונבל

לאבד תנו־שכר

; נפש למרי ו_ץץ

דישו וישכח .ישתה

.יזכר־עוד. לא ועמלו

 שירי־האהבה, שבתג־ך, שירי־הנוער על החופף לקסם יערך אין אבל

השירים*. ל״שיר אחת, למגלה שנתכנסו
 היא הלא העתיקה, בשירתנו מזהירה מצבה הוקמה לרעות גם אמנם

:דוד שירת
לי אהבתך .נפלאתה

נשים־. מאהבת

 .שאינה והצרופה, הטהורה האהבה את המביע זה, שיר מתוך גם אך
הנשים*. .אהבת ערך את שומעים אנו בדבר*, תלויה

:ב״תהלים־ אשר מ״ה פרק הוא נפלא שיר־חתונה ואיזה

אדם מכני יפיפית

בשפתותיך חץ הוצק

--------לעולם. אלוהים ברכך על־כץ

ואהלות מר

בנדתיך, כל קציעות

שן מן־היכלי

--------שמחוך. )ם( מני

וראי .שמעי־בת

אזנן־ והטי

אביך. ובית עמך ושכחי

;פיך המלך ויתאו

אדניך הוא כי

והשתחוי־לו.
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 והמות. המחלה שירת — והכליוץ הכמישה שירת תעמד הפריחה שירת ולעומת

:ב״תהלים• החולים תפלות הן הנפש עד נוגעות מה

 אני, אמלל כי ד׳ .חנני

 )וי( .,עצמי נבהלו כי ד׳ רפאני

 ימי בעשן כלו .כי

 >ק׳ב( .,נחרו כמוקד ועצמותי

 הארוכה: על ההודאה שירת וכנגדן

 אלמי, ד׳

 ותרפאני אליך ^זועתי

)ל׳( נפשי. ^ל מן העלית ד׳

 האלגיה כולם ועל והחלכאים. הנרדפים שירי שיכים זה רך להלך־נפש
 ענני־היגון מתפזרים האלה השירים כל בסוף עזבתני׳. למה אלי .אלי, הנפלאה:

התהום: עד הצער נוקב בם־ח ורק תופיע. וקרן־התקוה

 כל־היום כמים סבוני

;חד. עלי הקיפו

 ורע אהב ממני הרחקת

מחשך. מידעי

 תוצאותיה את כי־אם עצמה, המיתה את מתארת אינה שירת־המות
 והדר־בטוי. הוד־נפש מלאה קינה בצורת מופיעה והיא הנשארים, על ופעולתה

אבנר: ועל ויהונתן שאול על דוד קינות למשל

,אבנר? ;מות נבל .הכמות

 — אחסר...' לא רועי .ד׳ :הנבונה והשמחה שירי־ההסתפקות שוקטים לידה

...',ד את נפ^י .ברכי
 והעם. החברה מחיי גם התניכית הליריקה שאבה כן הפרט מהיי וכמו

כמו: רוויות, איריליות תמונות המלאים שירי־המשפחה קדם־כל

 ומה־נעים מה־טוב .הנה

 ,;חד... גם אחים ימבת

 תאכל כי כפיך .יניע

לך...' וטוב אחוריך
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 והמפלה, הנצחון שירי שירי־האומה, באים אחרי־כן
:הרמות שש קצובי טוריו שכל מלחמת־הקדומים, על השיר הנה

סיחון עיר ותכונן תבנה ן.1ח^ב באו

סיחוץ מקרית להבה מהסבון יצאה כי״אש

כ״א( )בסדבר וכר". ארנון במות בעלי מואב ער אכלה

 ובסטירה רבה בפקחות על־פי־רוב המצטינים מדיניים, שירים נם נמצא
:חריפה

יטרף, זאב .בממין

^לל*. יחלק ולערב עד יאכל בבקר

מ־ט. בבראשית השבטים שאר של הכרקטריסטיקה וכן

או:
. בדוד חלק מה־לנו

בבךיטי, ולא־נחלה

.ישראל, לאהלך

י״ב< א׳ )סלכים !דוד ביתך ראה עתה

 היא המוסיקלי והטון עוצם־הפעולה בעומק־הרנש, אלה על עולה אך
 בכלל. והכליון הבליה לשירת יחיד מות על הקינה מן שנתפתחה האלגיה,

 כמה בישראל שנשנה הלאומי, הקיום חורבן הלאומית. הקינה וראשונה ובראש
:ה׳ בעמוס מתחילה היא ענונים. הכי צלילי־התונה את המשורר מלב הוציא פעמים,

קום ל^־תוסיף נפלה

ןשראל, בתולת

אדמתה על נטיטה

מקימה, אין

ט׳: בירמיה בכיה את נושאת
בחלונינו מות כי־עלה

בארמנותינו, בא

מחוץ, עולל להכרית

מרחבות. בחורים
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י״ט: ביחזקאל תעוז ויללתה

לביא אמך מה

רבצה׳ אריות בין

וכר. גוריה רבתה כפרים בתוך
 הלאומי האסון את הלב עד נוגע בטון מבכה ־איכה׳ כמגלת אין אך

:המחריד

העיר...' בדד ישבה .איכה

 הטורים הם זר עם של המוסרי הקיום חרבן על ונסערת מרה קינה

כיג: בישעיה

עיר סבי כגור, קחי

נשכחה זונה

הרבי־שיר נגן היטיבי

תזכרי! למען

 הלירית־ השירה והדר־תמונות. מרומם הלך־נפש מלאה בתניך הטבע שירת

 ונם זה. מסוג הנפלאות היצירות אחת היא אל• כבוד מספרים ־השמים המתארת

 השתוממות. מעורר והבית השדה שבחיי האידילי היופי את לנו הקוסם ציור־הקטנות

בלבנון: מהזה־טבע הנה

ד׳ עצי ןשבעו

נטע; אשר לבנון ארזי

יקבנו צפרים שם אשר

קיד< )חהלים ביתה, ברושים חסידה

לעינינו: לתחיה בה קם כמו שהכל האביב, יקיצת ושירת

רעיתי לך קומי

ולכי־לך; יפתי

עבר, הסתו כי־הגה

לו; הלך חלף הגשם

ב׳( )שהיש וכף. בארץ נראו הגצניס
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 מתאספים כשהיו בתניך. מוצאים אנו ושעשועים חכרה שירי גם אך
 חלקה את בת־השירה נם נתנה אז החתונה, במשתה או השער ליד ערב לפנות

 האגדה, מעולם או העבר מן דמויות לפניהם קסמה היא אנוש*. לבב .לשמח

 ולסעודה לחג ורעים אחים בהועד כטורי־הלצה. ועננתם מלאות חידות להם הדה
 .ואשלחך :לבן כדבר מוסיקה, בלוית שבאה השירה, האורחת נם הסרה לא

 ההימנון נם כאלה במקרים מושר היה ואולי .,ובכנור בחוף ובשירים בשמחה

.,ימצא מי היל .אשת הבית: עקרת לכבוד

 אחדות רעיון את נושאת בתג־ך הדתית השירה או הקדש, שירת
 אצבעותיו" .מעשי רואה היא בכל כי פנתיאיסטי, צביון לה יש ולכן האלהים,

 .ישמחו החיה התפיסה מתיך הבאה ההגשמה למרות .,כבודו את .מספר והכל
 ירננו אז בו, אשר וכל שדי יעלז ומלאו, הים ירעם הארץ, ותנל השמים

 המשורר כי ואף למיתוס. כה נהפכים הטבע חזיונות אין ,,יער עצי כל
 ויעשהו היקום לכל חיים המשפיע כנקודת־המרכז האלהים רוח את יתאר התנ״כי

 יבראוץ׳ רוחך תשלה ינוע־ץ, רוחם חופף יבהלון, פניך .תסתיר העולם: ללב
 למאורע־הטבע: הפשוטות, האחרות, הסבות את נם מראות עיניו טחו לא בכל־זאת

דגנם*. תכין נדודיה, נחת רוח, ,תלמיד,
 משירת רק לא נראה זה עולם*. של ב.רומו הוא התניכית השירה שטה

 ושירת האנושיות לכל והשלום• .האהבה משירת — ביהוד ו - גם אלא איוב

הנשגבים: בטורים הריתמוס ויתהדר יתעלה גם לכן לעמה. המוסרית הגאולה

צ-ה( )תהי ןרן/ י^טענו* לצור נרץה לד־ נרננה .לכו
או:

ק״ג( )שם י/וכ כל־גמולין" ואל־ת^כחי את־ד׳ נפיטי .ברכי

ט־ו: בתהלים המובעה צרוף דתי למוסר השאיפה מן יאמץ ומה

באהלך, מקנור ד׳

בהר ן*טבן מי
 צדק ופעל תמים הולך

בלבבו. אמת ודבר

 ביהוד וסיגים, לשונות־עשן יניחו הדתי הרגש שלהבת מתוך אשר יש
 .המעטה רק זהו אבל ד׳, באויבי ושלפי .נקם לראות התאוה את המביעים בשירים

:באנהת־נפש לקרוא המשורר את גם מביא וזה ,,האור גרעין של הכהה

ד׳, קראתיך .ממעמקים
ק״ל( ,)חדי ♦,בקולי לטמיעה ד׳
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שוב: יקרא שמים לרחמי תודה הכרת ומתוך

על־הארץ ^מים כגבה .כי

<גקי שם> על־יראיו׳♦ חסדו גבר
הנבואית. הליריקה תיפשת מיוחד מקום

הבינים: בימי העברית הליריקה .29
זרמה לפחות העברית. הליריקה מעין נחתם כנראה החניך חתימת עם
ברחבי נפלו באשר ונפלו ממנה נתזו בודדים כשבבים )רק פסק הריתמי
לידי שהגיעה במקום לירית, היא תבונת־בטויה שעל־פי האגדה, אף התלמוד(.

.הדא שונות. בצורות התניך מן בפסוקי־שירה מסימת היתד. שירית, התרוממות
 ותלמידיו מרדכי וכו". תמרורים בכי נהי נשמע, ברמה .קול דכתיב: הוא

חתניך: מן בפסוקים הקביה את מקלסים וישראל אסתר

דליתני... כי ד׳ .ארוממך

חסידיו... לד׳ .זמרו

אקרא... ד׳ •אליך

ליי. למחול מספדי .הפכת
 שמפני פתגמים, או הם ובמדרשים בתלמוד הנמצאים השיריים הטורים רוב

 .אחרית :למשל שירית, צורה מקבלים הם ובהקבלה טהורה בעברית כתובים היותם

 ידועים: אנשים על מכתמי־סטירה או לשמחתך?* יתרון למה —מות שמחה כל

וכוי. מאלתם• לי אוי ביתום, מבית לי .אוי

מפולפלים: טורי־הספד או

בארון אחזו ומצוקים .אראלים

הקר^ז*. ארון ונשבה המצוקים את אראלים נצחו

ופרידה: קבלת־פנים בשעת שירי־ברכה

 אמתו, דבר עמו, גדול

לשלום. בואך — המאור נר

בחייך תראה עולמך

הבא העולם לחיי ואחריתך

!דורים לדור ותקותך
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: הומוריסטית חידה בצורת נם או

 כנסים, בעלי בל מפחדת ביתה ביךבתי הומיה

 עמדו קמו וישישים ונחבאו ניגרים ראוה

בעונו. נלבד והגלבד הו! הו, י^מר: הגס

 טהורה. ליריקה שבן בל ולא אמתית, שירה נמצא לא אלה בכל אך
 שירת־ שאינה אף־עליפי הפרוזית, באגדה דוקא בטויו את מצא הלירי הרטט

 לעתיד־ על או נבורי־קדם, על הלאומי, העבר על או מדברת האגדה כי ההודי,
 כל־כך היא זו הבלתי־אמצעי. ברגש מאשר בדמיון יותר מקורה ולכן לבוא,

 תכונותיה כל את לתפוס אין ולכן כל־צרכה, נחקרה ולא מרובת־נונים

(.62ו־ 33 )עיין וצורותיה

 פשוט בטוי לרוב נמצא בה הלירית־דתית. להרגשה צנו־ שמשה התפלה
נפש: ותום לך מלא

מרע לשוני נצור אלתי,

מרמה מדבר ושפתי

 תדם, נפשי ולמ_קללי

 תהיה׳ ל^ל בעפר ונפשי

 בתורתך לבי פתה

נפשי. תרדוף ובמצוותיך

רוממות: מלא בסגנון נם תבוא שהיא ויש

בים ש;רה מלא פינו אלו

גליו כהמון דגה ולשוננו

— - - רקיע במרחבי שבה ושפתותינו

 לך להודות מספיקים אנחנו אין

--------אבותינו ואלהי אלהינו ד׳

 והנאדרת־ והאמוראים( התנאים )בימי הפשוטה־תמימה הפרוזית התפלה אבל
 בעול צוארה את אחרי־בן הביאה רסיג( תפלת ביהוד הגאונים, )בימי פטטית
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 והתחילו חול לידי *,הפיטנים באו קודש מתיך אך ל.פיוטי. ותהי והחרוז המשקל
(.* האדם לב מצפוני מכל השואבת אנושית שירה לשיר

 קורם" נראה ולכן ושיר, במליצה ליצירה חשוב מעורר היא ודקדוקה הלשון הקירח גם *(

 החדשה רתנושי ולפני מפרד תקופת לפני פעמים, זה חזיון נשנה אצלנו חשובה. יצירה תקופת לבל

וכו׳(. הכהן אד״ם בן־זאב, :ועתה וכו׳, סרוק לברט, )אז:

 ברוח כתובה התפלות, לסדר הוספה בתור נוצר שרובה הקרש, שירת
 אופן, יוצר, ידועות: לתפלות מכוונים הבודדים השירים שמות אפילו התפלות,

 מקום בהם אין וממילא עצמיות אין האלה השירים ברוב וכו׳. גאולה זולת,
 והצורות אגדה, במעט מקושטים ומקובלים, מוסכמים הנושאים טהור. לירי לבטוי

 רחוקות לעתים רק .פזמונותי. — בקצור ומאונסה, לחוצה הלשון ומפותלות, מחוכמות
 אצל וביחוד אנדלוסיה; פיטני אצל כמו בקונה, קשורה נפש המית תתמלט

וריה״ל: בן־עזרא משה בן־גכירול,

מאדי ובכל אמת בכל־לבי,

וסודי, ובגלרי אהבתיך

לבדי? אלך עמי-ואיך יטמך

? יחידי א^זב ואיך — דודי והוא

)ריהיל( מאורי? .ידעך ואיך — נרי והוא

 בטורים כמו ריתמית־הרגשתית, נעימה תעלה נפתולי־הבטוי מתוך אשר ויש
בן־גבירול: שבפזמון הראשונים הנוגים־המצלצלים

 נכריה׳ בארץ עניה ץזביה

 מצריה, אמה לאמה׳ לקוחה

 צופיה, היא לך עזבתה מיום

העליליה. רב שבותה. היטב

 העוונות הכרת מתוך הנובעת ואמתית, עמוקה הגות־נפש נמצא ב.םליחות"

 ולנו הצדקה ד׳ לך .כי החוזר: בפסוק המתבטא דכדוך רגש הרין. וצדוק
.,הפנים בושת

 מיוסדת היא ברובה החול. שירת היא מקורית, פחות כי אף חפשית, יותר
 ההגזמה מן הרבה בו שיש הרעות, רגש על הערבית( השירה )בהשפעת

 בלבד, וחנופה קלוס שירי אלא אלה שירים אין הרוב על כי והמלאכותיות.
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 המשוררים אצל נמצא בהם וגם סטטיים. הספדים או בחרוזים מנתבים בצורת

ביג: של הידועה בקינתו כמו אדיר. ובטוי מעוף הגדולים

בר על־י אדמה אניצי תתמהו, אל

— קדרו, אש־ חרה שמש

ןרדו כאבי, לקצה הדרו לו

— — נפזרו. שאל ולפי תהום, לקצה

 ומלאת הקלה שירת־ההול עומדת והרת־הנענועים הקודרת שירת־הקדש ליד

:הומור והמלאים הרעננים ,שירי־הייך הם שבשירי־ההברה החשובים ששון־החיים.

המס ומת אלול ומת אב מת

עמם; ומת תשרי נאסף נם

והתירוש הקר, ימי באו

דמם. בכלי וקולו אדם

־יםרע. אלי סב ידידי, לכן,

הנגיד( )שמואל !זמם אשר _יעש ואיש איש כל

 האלניים הלמודיים, החונפים, העוקצים, :למיניהם במכתמים נמצא וחריפות חן

:וכו׳ והמשעשעים

 — ונשחת השיר מקור נרפש בקת

בו; רעלה ונפשי מאסתיהו

 — נתיבו אל ;מ ארי גור ואיך

?... בו הלכו קטנים ושוקלים

 השפל הזמן, יום, מאור נסי

!הרים—מאפל ודגל מר,

 דק כאבק אפל מאד _קל כי

הרים. כמו אור ובבד קלי,

)ריהיל(

עזרא( בן )משה



הספרות תורת 90

 אני, פטיש כמו — סלע כמו אד אם

;רשף תלאה אם — כמים ואני

1כמ הוא כי יחזק, בבואה לבי

סלקירה( טוב )שם בנשף, יחזק מאורו סהר,

:ורעננה חיה בציוריות מצטינות החידות נם

ועפעף׳ עין בלי בכה ומה

ואבות, בנים ישמחו בבכיה

בעינה תבכה ול# תשחק ו_עת

)ריה״ל( ? הלבבות כל תעציב בשחקה

 העצם תאור שירי למולדת, הנענועים שירי תופשים בראש מקום ואולם

שירה. בכל הליריקה עיקר שהם הטבע, ושירי האהבה שירי )וצף(.



ג.

האפית.השירה



האפיקה: מהות .30
 המשורר. להלך־נפש הישר הבטוי אלא שאינה הלירית, לשירה בעוד

 אנשים, נמצאים: של עולם לתאר הדרמתית ו האפית השירה שואפת

 הנבדלת אחת קטגוריה אפוא. הן, יחד שתיהן חיה. בתנועה ומעשים עצמים

הנמצאים. שירת - והיא הליריקה׳ מן
 הפיטן. של הפנימיים בחזונות הליריקה, כמו מקורה, שירת־הנמצאים נם

 של ההתשה בספירת בליריקה, כמו מצומצמים, אינם זו של הזונותיה אבל

 עם אשר ואפיים, דמויות לו יוצר והדרמתיקן האפיקן של דמיונם :הפיטן
 חשבון על הם חייהם את וחיים ממנו מתפשטים הם דם־לבו. רוויים היותם

 בניהם היו כאלו נכוריהם, של וגורלם מעשיהם את חיים האלה הפיטנים עצמם.

 הפיטץ, אישיות יצירתם. לתהום מעבר נשארים נופם הם אך הדבקים, רעיהם או
 נם וכן עצמם. הנמצאים חיי בתוך כאץ בטלה בליריקה, נקודת־השרפה שהיא

 לתקוע כאן מוכרח להרגשות, נושא אישיותו לו תשמש בליריקה אשר הקורא,
 שהוא לשכוח צריך הקורא לעיניו. הנבנה חיצוני עולם לתוך ו מ צ ע את

 תהיה כזאת הבמה. מול יושב שהוא לשכח צריך והרואה ספר, בידו מהזיק
שירת־הנמצאים. של השלמה פעולתה

 האפית השירה הוקי את למצוא האמנותיים בעלי־תהלכה בקשו מתחלה

 אף המשפט, ועוות טעויות לידי באו ולכן עשיר־הפרטים, היוני באפוס
 אצל נם הכינים ובימי היונים אצל שנתגלה כמו העממי, שהאפוס הודו כי

 את באפיקה שראו מתוך עוד. שוב לבלי שנסתם הזיון הוא אחרים, עמים
 ידועה במרה אותו המרים היוצר, של )הקונטמפלטיבי( ההסתכלותי הלך־הנפש

 צריך האפיקן שמבט דעה, לכלל באו עליהם, ומשליטו לנמצאים מעל

 יחס. באיזה עמו העומדים הנמצאים שאר כל על היחידי הנושא ממרכז לצאת
 נם הנושא, על וההתרוממות האוביקטיביות מלבד האפי, הפיטץ מן דרשו וכן
 המקיף התחום כלו ,העולם יהיה שבשירה צריך הוסבולדט לפי ההיקף. את
 ניל את הי כמו לתאר יתכן .איך אומר: הוא לזה וביחס הנמצאים*. כל את

 אשר הגבר אל יצא, ממנו אשר הילד אל נם הדמיון את לקשור מבלי העלם,
רוחו? ניצוצות אחרוני ידעכו בו אשר הזקן ואל כהותיו, התפתחות תשאף אליו
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 מבלי ולכליון, למות חללים בין הקורא בשדה־קטל, הגבור את לציר יתכן איך

 הבודד חדרו כתלי בתוך החותר השלו, החוקר את נם הרוח לעיני להעלות
 אבל ,רחוקים? לדורות רק ברכה להביא תצלחנה אולי אשר אמתיות, אחרי

 .זבול את המקיפה הומירוס בשירת ואפילו כץ; הדבר אין ההלכה של לאמתה

 למכביר. .יתומות• תמונות נמצא הרפאים׳ ו״עמק האדם• .מעונות האלים•,

 נדע ומה ביותר. הקרובה וסביבתם האצילים בחוג רק נמצאת האילירה עלילת
 הוא אודיסיאום של הרועה גם והלא האודיסיאה? מתוך היוני העם מחיי

 לאומיים, סיגים על־ידי רק לא העממי האפוס מנבל ובאמת מלך. של רועד.

חברותיים. סיגים על־ידי גם כי־אם
 אמתית- שירה לכל המיוחדה בתכונה מותנה שבאפום הכולל, המקיף, הצד

 לנפשות מבעד בזה, נרגיש אשר מבלי מציצה. גדולה אפית יצירה בכל בסמל.
 לה אין זו סמלית תמנה כולה. האנושיות דמות לעינינו, הפועלות המעטות

 ההסתכלות בטבע מונחת היא אלא האוניברסליים, ובמקום בכמות עסק
 פיוטית עלילה כל הכלל. את וכיחיד בא־הכח, ס ו הטם את בפרט הרואה הפיוטית,

 נם או בבלי־דעת, חשים שאנו מפני בעיקר אך בלבד, עצמה מצד תעניננו לא
 העולם. של הכללי הרצון ובין בינה היינו, ובין בינה הקים הקשר את ברור,

 ברוחב. ולא בעומק אפוא, מותנית. האפית, נם ובתוכה האמנותית, הפעולה

 אחרים. כרכים דוקא להחזיק צריך שרומן האומרת, הדעה מאליה נופלת ולפיכך

ראיה. ה היקף כי־אם בו, עיקר הוא הפרטים היקף לא
 ואוביקטיביות שבהסתכלות אוביקטיביות גלויים: שני ולאוביקטיביות

ר. ו תא ב ש
 בה יהיה שהסיטן שירת־הנמצאים, מטבע שבתאור. האובייקטיביות

 מפריעה ורגשותיה רעיונותיה על־ידי האישיות התבלטות :המתואר מאחורי נעלם
 לתת רק בא שהסיטן הנמצאים, בעולם כפגיעה ונראית התאור רציפות בעד

 תאור את יחליף הסיטן אם האפית, השלמות תופרע ולכן וחיים. צורה לו
 יתץ לעינינו ופועלות חיות נפשות ובמקום שלו, הרסלכסיה בתאור הישרה הסתכלותו

 של הטכני האופי אבל לדרמה, ביחס ביחוד צודקת זו דרישה כרקטריסטיקות. לנו

 להבליט הטכנית האפשרות כי זה, בחטא הסיטן את להכשיל יותר עלול האפוס

 זה פח טמון הדרמתיקץ שלרגלי בעוד רגע, בכל למספר נתנת עצמיותו את
 ולכן השכל. על־פי לנמק או כלליים, רעיונות להביע בא שהוא במקומות, רק

 את כך על־ידי מפיר הראשון כי המספר, משל הדרמתיקץ של חטאו גדול
 .ההתערבות אם ביחוד לסלוח, נוטים אנו ולשני הדרמה, עיקר שהיא האילוזיה,
השתתפות. של קריאה או קצרה הערה בתור מהר, עוברת הפרטית•
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 הנמצאים׳ בתאור ומחו לבו את לשתף למספר שאסור הוא, נכון לא אבל
 שהוא העממי, באפוס אפילו אכזרי. בקור־רוח גורלם את למסור רק ועליו

 ונטית העובדות צרוף התארים, בחירת על־ירי אחת לא נוכח אוביקטיבי, היותר
 נטיה תהיה הגדולים הפיטנים אצל הסיטן. של לבו נוטה צד לאיזה השיחות,

 האישית ההתבלטות מרת תלויה ולכן והמנוצחים, העלובים לצד לרוב, זו,

העלילה. בחליפות

 לנבי הכרחי תנאי ואינה יחוסית, אמת אפוא, היא, שבתאור האוביקטיביות
האפית. השירה

 ההסתכלות, חושיות נכון יותר או שבהסתכלות, האוביקטיביות כץ לא
 להיות צריכים והמעשים התמונות האפית. בשירה המכריע העיקר שהיא

 חיה מציאות של האילוזיה את בנו ליצור שיוכלו באופן ותנועה, חיים מלאים

הזאת. המטרה להשגת המובילות הדרכים הן ושונות עצמה. את ונושאת

 הוא העיקר כאן ההוה; שירת — והדרמה העבר, שירת היא האפיקה
 לשוב המקבל צריך כאן רבת־הפעולה; ההצגה — ושם והמתון, הקצוב הספור

 להיות הקורא צריך לספור ביחס החזון. ם ע לחיות — ושם החזון, את לחיות

 במומנטים יבוא לא ויסער יסחף נם ואם ידועים, ושלוה בשווי־משקל שרוי
 להנתן צריכה לו הבמה; לפני הרואה כמו העצמיות, בטול לידי המעוררים

 את לסקור היינו, אותו, להשקיף גם אלא כמתואר להסתכל רק לא היכולת

 מלוא ולכל הראשיים, המומנטים על־פי המספר לפניו גלל אשר התמונה כל

 לאמנות נחוץ כזה היקף למלאות. האפיקן אנוס הזה הצורך את היקפה.

 המומנטים כל של מקיפה לתפיסה לשאוף צריכה היא אומרת, זאת האפית,
 מקרים :שנים הם והמומנטים וההבנה. ההסתכלות בשביל בחשבון הבאים

 והפסיכולונית־אינטואיטיבית החושית ההסתכלות פנימיים. ומקרים חיצונים

המציאות. של האילוזיה את בשלמות יצור למען להתאחר, צריכות

 בהן לפחת רק באים הם הדמויות, נשמות רק הם מתארת שהיא והרגשות "הרעיונות

 תנועות נראה מקום ובכל מסתכלים אנו אלו בדמויות שרק לנו ידמה כי ואף ודבר. חיים

 להכרה ובהגיענו בלבד. והרוחנית הפנימית ממהותן אלא נפעם ולא נפעל לא באמת הנה וקוים,

באור־חייה*. בעדו הקורנת הנשמה של והשקוף הדק הלבוש אח רק הללו כדמויות נראה זו

)הומבולדט(

 המכריע האופיי הקו היא ומלגו מלבר הכפולה ההזונית הראיה אותה

 תהיה, והתקדמותו ידוע ל^זפע האפי התאור נטית תובן נם ובזה האפית. בשירה

צדדיים. במומנטים ותתעכב אטית הדרמה, עם בדמיון



הספרות תורת 96

 אלא־אם־כן במלואם, יובנו לא הפנימיים ונם החיצונים המקרים גם אבל
 מן לנו מלהראות פטור האפיקן ואין הסובבם. העולם עם בקשר לנו יראו

 צורך אין זו לתכלית אמנם הזה. הקשר להבנת שדרוש כמה הזה העולם

 מסוים משהו שנחוץ ספק אין אבל והטבע, האדם כל של אוניברסלי בהיקף

סביבה. בשם לקרוא רגילים שאנו מה הוא זה ומשהו התכלית. להשגת משניהם
 וביחס הטבע ע צ ט על האדם את לראות היא, האפי הדמיון מתכונות "אחת

)שפילד,נן( המודרני". המדע שיראהו כמו לראותו אומרת, זאת ח, ו ב ר ח ה ־ י א נ ח ל

 גוררת והיא האפי, התאור מהלך את מעכבת זו תכונה של פעולתה אף

 הבאת צדדיות, נפשות של גדול מספר הכנסת ידועה, רחבות בהכרח אחריה
 העלילה, של הראשי מהלכה אל ישרה נגיעה להם שאין תמונות, או מאורעות

 מקומות של המפורטים התאורים ואולם הרחוק. ביחסם אותה מבררים הם אבל

 העלילה. את ולהמית שעמום להרבות יועילו ורק לתכלית, ישמשו לא ועצמים
לשמו. התאור על דרך־אנב התאור את לבכר יש ולכן

 מקרי״הנפש חיות החיצונים, והמקרים התמונות פלסטיות

 היסודות הם אלה הסביבה: של המאירה והבהירות והרגשות
חיי־מציאות. הספור יקבל בהם שרק אפית, פעולה כל נשענת שעליהם

 ותולדות אפוס. בכל שוה במדד. נמצא התכונות שלוש כל את לא אך

 חברותיה על בהתפתחותה גוברת האחת כי אחת, לא לנו תראינה הספרות
 את רבה במדד, בקרבו לאחד הצליח והגרמנים היונים של העממי האפוס )רק

 בהן שהעיקר אפיות, יצירות בימי־הבינים נראה כן יחד(. גם התכונות שלש

 העשויים הספורים—ובספרותנו האבירית, )בספרות ונפלאות נסים חיצונים, מקיים נבוב
 האמנותי שערכה ספרות־שעשועים זוהי וכו׳(. זברא ההריזי, של ערבי בטעם
 וספרות הנפש, בחיי להתעמקות ויותר יותר נוטה המודרני הרומן ולהפך, מעט.

 פסיכולוגיים והתפתחויות סכסוכים מקרים, בתאור מעיניה כל את שמה האחרון הדור
 וחדות־הצבעים ההסתכלותי התאור מנוחת ממנה נטלו וכן הדקים, מן דקים

 את הבונה מויס מנדלי הוא בספרותנו )האחד החיצוניות ההופעות את המלוה

 אצל הניע הפסיכולוגי הענין התגברות וליד היסודות(. שלשת על עולמותיו

 )התאור לעצמה ברכה לה הקובעת לשלמות הסביבה תאור אחרים מספרים

הז׳נריסטי(.
 הפיטן. של האישיות בהגבלת או בחוסר־העצמיות מצטין העממי האפוס

 של אינדיבידואלית תפיסת־חיים או השקפת־עולם על־ארות לדבר אין ולכן
 לאישים, השיבות אין האפוס, התפתחות הלה שבה בתקופת־העם, האיל!רה. יוצר

גם אין ולכן נוף־הצבור, של בלתי־נפרד אבר בתור בה ופועל חי יחיד כל
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 העם של כי־אם יחידים, קנין להיות יכולות אלו עתיקות שביצירות ההשקפות
 מסורה ולכל אנדה לכל אחת, נקודת־מוצא לה יש יצירה כל אמנם כולו.

 יחיד בתור לא הבל, נשמת מתוך יצר זה ראשון אבל ראשון, יוצר היה
הכלל. של מקרי כלי־מבטא בתור אלא

 האינדיבידואליות נם תתפתה והתבנרותה התרבות התפתחות עם יהד ואולם

 מותנית כך ומשום בקיעים, יראו העממי האינסטינקט ובאחדות חפשי, באופן
 של והמסוימה הנמוכה במדרגת־ההתפתחות העממי האפוס של ופריחתו יצירתו

המודרניים. הדורות בחיי הנמנעות מן והיא העם,
 האפית. לשירה והמקורית הראשונה הצורה אופן בשום איננו האפוס

 משוררים על־ידי שחיברו קטנים, ספוריים שירים ממחרוזות זה נתהוה עם בכל

 לפיטנים הומר שמשו אלה ורק וכו׳( טרובדורים )רפסודים, נודדים עממיים
 שירים של אפים המפורטים. לספוריהם נידעים, בלתי ומהם נודעים מהם האפיים,

 ספורים בתור כאלה, שירים (.61 )עיין בלדות מעין לירי־ררמתי, היא אלה

תקופה. שבכל הגדולות האפיות ליצירות חזיון־לואי הם ומצומצמים, קצרים פיוטיים

 אלגורי, וספור מעשיה ב< ואגדה, מתום א< :יין הקטנות האפיות היצירות
אידיליה. ה< )פרבולה(, ומשל־אגשים משל־חיות ד< ורוטנצה, בלדה נ<

וסעיפיו. הרומן ב< השירי, האפוס א< דין: הגדולות

ס: תו מ ה .31
 הקדמונים. והנכורים האלים מחיי מלא־דסיון ספור הוא הספרותי במובן המיתוס

 הטבע. כחות והערצת מסורת־אבות אמונת־לב, והפץ־החיים, הפחד יסודותיו:
 האדם ההם בהק־ההסתכבות, האנושית התבונה של הטבעי הצורך את לספק בכדי

 מתפתחים מאלה מהשגתו. למעלה שהם שליטים ליצורים הטבע גלויי את הקדמון

 במקור־מחצבתו באליו, העוסקים האלה הספורים אוסף והאלים. הרוחות אהרי־כן

 מותנה שהמיתוס כיון שלו. המיתולוגיה הוא עם איזה של הקדמונים ונבוריו

 משותפים קוים יש השני, הצד מן ובמסורת אהד מצד האנושית בפסיכולוגיה

 זו היא ומפותחה עשירה היותר המיתולוגיה העמים. כל של המיתולוגיות בין
 ההפלגה ודור המבול מעשה־בראשית, היא: בתניך שלנו המיתולוגיה היונים. של

וכו׳. סוף ים קריעת האבות, ספורי
 המיתוס. היה הקדמונים אצל שירת־הנמצאים בשביל העיקרי שדר,־החומר

 הוכיחה, השירה שרשי וחקירת מיתי, בחומר עוסקת ראשונה שירה כל
 הם ובאמת הפיטנים; של היוצר והדמיון המיתולוגיה התהוות בין להפריד שאין
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 בין הקשר עוד נפסק לא אם גבוהה. בתקופת־התפתחות אף מזה. זה יונקים
 הטרגדיה בתקופת כמו במלואו, זה חזיון נראה המיתולוגית, והשקסת־העולם הסיטן

 ומפרה וחוזר יוצר דמיון מתוך נובע עצמו שהמיתוס ובמקום (,49 )עיין היונית
 העממי האפוס לשירה. וברבה שפע מקור הוא — היונים אצל שהיה כמו - זה את

 בין מחלט יחס־גומלין יש זו יצירה בתקופת המיתוס. קרקע על רק וישגשג יצמח

 רבות, ידיעות בעל או יתדה עצמיות בעל להיות צריך אינו הוא והעם. היוצר
 ידובר מתוכו כי ממנו, ויתפעל יביננו והעם לגמרי, לו יספיק הלאומי האופק

 זה מסתיעים העממי הדמיון ונטיות חיי־העם של הכלליים האינסטינקטים אליו.

 הפיטנים מן אשר נשמע אם נבין ולכן בשוה. ופעולתה השירה את ומחיים בזה

 ועצמיותם זה, סמקור־ברכה לשאוב בגורלם נפל שלא ויכאבו, יצרו החדשים
 העבר, את להשיב אין אבל העם. על הישרה פעולתם בעד ומעכבת חוצצת

 לא כץ והעושה ןתכן. לא מלאכותי באפן המיתוס את לשנות או ולהחיות

 — בעולם־המיתוס להיות תוכשר המוסיקה רק צללי־תוהו. כי־אם חיים ייצור
 ולכן - בלבד ובדמיון ברגש כי־אם הזמן, של בפסיכולוגיה תלויה אינה שהיא

)וגנר( המיתי. בעבר הומר החדשה האופירה לה תבקש

והמעבה: האגדה .32
 אנושיים, ויותר יותר מסורה של תקופות אחרי נעשים הקדומים המיתוס ספורי

 האומה, מקורות עליהם להוסיף בהם משתתף הדורות של היוצ־ והדמיון

 וצורך הזמן רוח לפי וזרים, לאומיים מאורעות־פלא מיני בכל ולקשטם לנסחם
 האומה, קורות על מוסבות הלאומיות האגדות לאגדות. נהפכים הם ואז השעה,

(.62 )עין שירית• בצורה הלאומית ״ההיסטוריה והן

 עוסקת אינה היא ובמקום, בזמן קשורה שאינה האגדה היא המעשיה
 יש ועם עם לכל סתם, מקרה־פלא איזה מספרת כי־אם האומה, בחיי דוקא

מכורתם מארץ אתם שהביאו מהם פנטסטי, תוכן בעלי עממיים ספורים אוצר

 ה״קדן ירשתם. בארץ שמצאו ומהם
 אח! ביחוד הדורות, במשך גדלה עתיקה

 ובהיות והערכיות; ההודיות המזרחיות:
 לדור מדור נמסרו והילדותית, התמימה

 היה", "היה במלים: מתהילות המעשיות
מוסר־השכל. היא תכליתן המעשיות

 ספרות־שעשועים של הזאת היסודית•
 המעשיות על־ידי האישלם, התפשטות יי

 הנפש על חביב ופלא דמיון דבר כל

 שרוב יובן ובזה רבה. באהבה וטיפחו
רוב וכו׳. הארצות׳ .באחת "לפנים־,
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 בזמן ת. י ת ו נ מ א ה המעשיה אהרי־כן נוצרה העממית המעשיר. כמתכונת

 שאין העממיות, המעשיות את גם אוספים העממית בשירה ההתענינות שמתעוררת
 אבל כדוגמתן. ויוצרים אותן מעבדים והלאומית, השירית לחשיבותן ערוך

 מתיקות ברוב הילדים, טעם לפי כביכול, והערוכות, בידים העשויות המעשיות

 את הפוקד! הריאלי הספור מהן וטוב לטמטם, כדי בהן יש מעושה, ורכרוכית

ם. י נ י ע ה
 אמנותיות מעשיות ברדיצבסקי. מ׳י על־ידי כונסו שלנו העתיקות המעשיות

ופרישמן. שטיינברג פרץ, בהצלחה: כתבו מעובדות או מקוריות
 אלף — הערביים של :הם כספרות־העולם המפורסמים המעשיות אספי

 מעשיות - הסקנדינבים של נרים; האחים מעשיות — הגרמנים של ולילה; לילה

אנדרסן.

האלגורי: הספור .33
 מפורטת, תמונה יתאר פנימי, מקרה או חיצונית עלילה לממש הרוצה

 שייכים זה לסוג נקלה. על אלה יולדו למקרה או לעלילה השלם דמיונה שמתוך

 בוקי של השדה• ,אדני ביאליק, של זה׳ ים־מות כף ,על ממויס, של ,סוסתי׳

(.29 )עיין אלגוריים הם שירי־ההירות רוב טשרניחובסקי. של ויוכים׳ .מרדכי ינלי, בן

.61 עיין ה, צ נ מ ו ר ה ו הבלדה

והפרבולה: המעל .34
 גם אך לאדם, הקרוב החיות מעולם ביחוד נושאיו את לוקח המשל

 "המקרה על־ידי להראות שכונתה לעלילה, נושאים לו משמשים והדומם הצומח

 אינו המשל אבל ד״נמשל". שהיא מוחשי, באופן הכללית• ,האמת את הבודד•

 אוצל שהוא מפני אלא מוסיית, אמת איזו מטיף שהוא בלבד זה מפני שירה

 מכלי מאליו, מובן להיות צריך הנמשל סמלי־הסתכלותי. תואר הזאת לאמת

 אחרי לפעמים הבא מאליו המובן הבאור כך ומשום בסוף, לבארו הסיטן שיצטרך

 (.15 המלים• ,תמונות )עיין הלשון תכונת הוא הקצר המשל ופוגם. מיותר הוא המשל

 הרש, כבשת יותם, משל ומפותחים: יפים משלים כמה מוצאים אנו בתניך
 משלי — משלי־חיות ושם פה מפוזרים התלמודית בספרות בקהלת. הזקנה משל

 משלי־יון אוסף מאות. שלש מאיר לר׳ ידועים היו המסורה שלפי שועלים,
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 באירופה פדרוס. הרומי על־ידי וחוקו נתרגמו אלה משלים לאזוף, מהיחס
 (;1621-95) לפונטין הצרפתי הממשל חדש אפי כה לו ונתן המשל את החיה

 שועלים• ,מיעלי הנקדן ברכיה של המשלים נודעים יטי־הבינים של בספרותנו

 החדשה וספרותנו ;חייסי כעלי ,אגרת :אפוס־חיות מעין ליצירת נסיוץ נם ונעשה

שטיינברג ויהודה יהודה•( ).משלי נ*יל השובים: ממשלים בשני נתברכה

קטנה. הטונה מיוניה: *(

וביער•(. ).בעיר
 מעולם ללמד־ .הבא המשל בשביל נושאה את לוקחת הפרבולה

 יותר סגנונה ולתאר, לספר מרהיבה היא המשל. מן שונה היא ולכן ,המדבר/

 דוגמאות: למוד. וצריכה נאצלה יותר היא ללמד באה שהיא וה״אמת• נשגב
 המתחילות האגדות ;ליל־נ .אדוני־בזק• ;ללסינג החכם• ב״נתן הטבעות שלש משל

וכו". למלך• ב״משל

(:*האידיליה .35
 מהיי תמונות בפרוטרוט מתארת היא דידקטיות. בונות לאידיליה נם

 שבמצבם, האושר מן והיונקים הפשוטים הטבע חיי אל הקרובים המעמדות

 ר״אושר אל טבעיים ורגשות חיים על־ידי האדם יתקרב איך להראות, וכונתה
 זאת האפי, היסוד אבל בחלקו. שמח יהיה איך כלומר. בהנבלתו/ המלא

 מטשטש הציור והרחב קטנות; ה ציור־ בתוך כאן נבלע העלילה, אומרת,

הדידקטי. האופי את
 בו שלובה והייתה האפוס, מן הלק בתור האידיליה הופיעה בראשונה

 בנביאים כאלה. אידיליים קטעים ושם פה כתנ״ך נמצא כן מקשט. קטע בתור
 נשמרת שהעלילה שלמות, אפיות יצירות נם ויש ושמשון. נרעון אצל ראשונים

 למפו. ,אהבת־ציון• הרומן גם .*,רות כמו אידילי, בחותם וטבועה בצמצומה בהן
 השאיפה בסתר או בגלוי בה שמתבטאת יצירה כל ובכלל רמח׳ל, של ודרמותיו

 נתבדלה החדשה בספרות רק איריליות. יצירות הם הטבע. חיי אל לשוב
 היא כן בציור. ה״יעטיללבן• כמו עצמה, בפני פיוטית ליצירה ותהי האידיליה,

 בשנים ,יונים/ כהן של התאורי־אידילי והשיר יל״נ של וברזלי• "דוד האיריל:ה

 והראשון חדשה, התפתחות דרך בספרותנו האידיליה לה מצאה האחרונות
 נתונה שעלילתו אפי• ל״פרנמנט נעשתה היא טשרניהובסקי. היה בה שהתחיל

 בו מרובה התאור הדידקטית, הנטיה את משולל הוא אבל אידילית, בסביבה
סובלת כן דרמתיים, פרגמנטים יבואו הגדול באפוס וכמו לירי, צביון לו ויש
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 ו״לביבות מילה• .ברית :דוגמאות הדרמתית. העלילה את ושם פה החדשה האידיליה

ועוד. שמעונוביץ של והגליל• יהודה "מלחמת טשרניחובסקי, של מבושלות•

העממי: האפוס .36
 סוני לשני הגרעין הן החיות ואגדת המיתוס( )בתוספת הנבורים אגדת

ושירת-החיה. שירת־הנבורים העממי: האפוס
 שהוא כפי עמים. גורל על מספר הלאומי. האפוס או שירת״הנבורים,

 הם: ליצירתה התנאים האגדיים. נבורי־העם של ותכונותיהם במעשיהם משתקף
 נם בשניהם חונן עם בל שלא ומכיוץ אדיר. פיוטי ודמיון גדול היסטורי עבר

 העתיקה ספרותנו זה. מסוג חשובות יצירות החסיים תרבותיים עמים ישנם יהד,
 חשובים אפיים ביסודות עשירה ההלכה( ונם האגדה שבתג־ך, הספורי )החלק

אחת. שלמה ליצירה נתלבדו לא אלה אבל ומזהירים,

 אך אחד, משולב לספור אנדות־החיות בל הבור מתוך מתהוה שירת־החיה
 לתכונות אספקלריה המשמש משלי אופי לרוב, להן, יש אלו ואגדות הואיל

דידקטי־סטירי. צביון מקבל הוא וחולשתו, לזרמתו ביחוד האדם,

 מהברטא - בהודית :הם בספרות־העולם החשובים העממיים האפוסים
 — בגרמנית ואודיסיאה; איל^ס —ביונית ;ורמינא ברטא( של הגדולה )מלחמתו

 באננלו־ רולץ; בצרפתית-שירת הארה; שירי — בסקנדינבית ;שירת־הנבלוננין

 עוסמנידה, — לסרבים :הקטנים לעמים נם יש חשוכים אפוסים בוולף. שירת - סכסית
 טשרניחובסקי(. על־ידי לעברית נתרגמו האחרון מן )קטעים קלולה — ולפינים

שועל. רינקה :ניטה על־ידי שעובד החיות אפוס

האמנותי: האפוס .37
 בכונה יוצר פיטץ יצירת מאוחרת, בתקופה העממי לאפוס חקוי הוא

 אך לקריאה. כי־אם לדקלום או לשיר לא דונמה, איזו על־פי ברורה אמנותית

 אחד שהיא הנבורים, של ומעשי־הנסים האלים בכח האמונה אפיסת בסבת
 ופחות. הלוך זה מסוג היצירות הולכות האפוס, של לגדולו העיקריים התנאים

לקריאה. נוחה בפרוזה הדעת• על ר״מתקבל את המתאר הרומן כבש מקומץ את
 * רומנטי, היסטורי, דתי, לאפוס האמנותי: האפוס מתחלק שדה־החומר לפי

וקומי. אזרחי
 ותפארתה לעצמתה את ומתאר דתיות בפרובלימות עוסק הדתי האפוס

הדת. של
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 אותו, משנה הפיטן אך מדברי־הימים נושא לו לוקח ההיסטורי האפוס
משלו. גפך עליו מוסיף או ממנו גורע

 ולכן ימי־הבינים, של הרומנטיים בחיים ביחוד עוסק הרומנטי האפוס

שירת־אבירים. נם יקרא

 הפשוטים החיים ואת הקטנים היחוסים את מתאר האזרחי האפוס
האידיליים. היסודות בו מכריעים ולכן האזרחי, המעמד של וחסרי־התנודות

 של והנלעג הנבער הצד מן תמונות לעינינו מגולל הקומי האפוס

בני־האדם.

לסוגיו: העולם בספרות האפוס .38

 <1265—נ321) דנטה מאת ס(!¥11ו3 ס0מ!1מ6(113) האלהית הקומדיה א(

 סלקינדזון עיי עברית ק,3ז3<1136 1080 האבוד עדן ה ן־ נ האיטלקית. השירה אבי

 ג(4€881ג8) משיח (,1608-74) מילטון האנגלי מאת האדם•( את ,ויגרש בשם
(.1724—1803) קלופשטוק הגרמני מאת

 טרויה•( ,הריסות בשם מיכיל עיי בעברית פרקים ; ^0618) ה ך י א נ א ב(

 פירדוסי הפרסי מאת ספר־המלכים אבנוסטוס(. )בימי וירניליוס הרומי מאת

 מאת (06ז118316מ1גומ 111נ6ז3(3) ה ר ר ח ו ש הם ירושלים העשירית(. )במאה

(.1544-95) טסו האיטלקי

 אריוסטו האיטלקי מאת ש(0ז13מ(10 (111-1080) הזועם ד נ רול נ(
(.1733—813) וילנד הגרמני מאת רון ב ו א (.1474-533)

 ניטה הגרמני מאת בן־ציוף ש. עיי )עברית ודורותיאה הרמץ ד(
 הפולני מאת ליכטנבוים( י. עיי עברית אחד )חלק ש ו יא ך ט פן (.1749—832)

(.1798-855) מיצקיביץ

(.1788-824) בירון האנגלי מאת ואן ז׳ דון ד.(

הפויאימה: .39
 בו התאוו* מן■האגדה. או ההיסטורי העבר מחיי קצר אפי שיר היא

 לירי. יותר נם ולכן פטטי יותר והוא באפוס, מאשר ומתון מפורט פחות
למשל לאומי־חברותי, או פילוסופי רעיון תמיד מונח הפואימה של ביסודה



103 האפית השירה

 ו״במצולות אריות• שני ,בין מיכיל, של שמשוך ו״נקמת וקמלת• ,שלמה

 של ,המתמיד• טשרניחובסקי, של מטננצה• ו״כרוך המצרים׳ •בין יל*נ. של ים

שניאור. של ו״טתנה• ביאליק

 הלירית״תאורית, הפואיטה נם בשירתנו ונוצרת הולכת האחרונות בשנים
פיבמץ. של ,ורות• שניאור של .בהרים• כהן׳ של שו־דירון• •בנקרת :למשל

הרוימן: .40
 האמנות• ערכו את ה״ומן מן שוללים היו הישן הדור מן האסטטיקנים

 האפוס ירידת את בו ראו בפרוזה כתוב שהיה מכיון להצאין. או לנטרי

 למען ליגע רצה לא שייפיטן ורפיוךידים׳ חולשה רק ברומן ראו הם וכליונו.
 החכמים אבל בלבד. המוני רק ערכו ולכן הראויה׳ צורתה את ליצירתו תת

 קלים בטורים כתובה בימי־הבינים שירת־הנבורים נם כי לב׳ שטו לא האלה

 לריתמוס מאשר לפרוזה יותר ניטים והם רופפים, בחרוזים רק הקשורים ושוטפים,
 גמורה לפרוזה שירת־הנבורים מעבר בראשית ואמנם העממי. האפוס של הנאדר

 שהסבה אפשר הצורה. על נבר החומר נין ע כי בהוש־הצורה, ירידה נם באה
 שנתחנכו האריסטוקרטיים, החונים מתחום ויצא נתרחב הקוראים שקהל בזה היתה

 הפשוט את רק להשיג שיכלו העממיים החונים אל האטנותיות, הצורות על

 החרוזית: הצורר׳ על חשוב יתיון נם השינה הפרוזית הצורה ואמנם והטבעי.
 כל את דיוק וביתר מהר לבטא היכולת את לפיטן הנותנת הנטישות

 אופי את להבליט ביותר, שחשוב ומה הפנימי, המקרה של והגוונים הפרטים

בחרוזים. שאפשר מטה יותר הדיאלוג
 ששמש כל־זטן כלומר׳ החומר. על־ידי רק לפעול בקש שהרומן כל־זמן

 ספוקם. את מצאו ולא גלוי לידי הפרוזה יתרונות באו לא מקרא״שעשועים, רק

 צורה מהיות רחוקים עודם ה״ח המאה של ה.םטיםים• רומני־חטשפחה נם

 הפסיכולוגית, הנטיה על־ידי רק הרומן השיג האטנוחי ערכו את חדשה. אמנותית
 של ורטר• ו״יסורי רוסו של החדשה• ,הלואיזה עם בספרות־הרומנים שהתחילה

 לעיקר ש. ם נ ה ־ ר ו י צ את הראשונה בפעם מוצאים אנו אלה ברומנים ניטה.
 הפנימית; להסתכלות בו מקבילה החיצונית וההסתכלות הפנימי, המקרה נעשה
 ומכיון חושית. הסתכלות טתוך לנו נראים בעלילותיו והאדם בחליפותיה הטבע

 שדה־הליריקה• אל כלומר׳ הפנימי, המקרר׳ אל ויותר יותר נוטה התחיל שהרומן
 ציורי־ את הופכים היו החרוזים כי בפרוזה, אלא אפית תקנה שום לו היתר. לא

פושקין. של אונינין" ב״אבנני שנראה כמו ליריים. לשירים הנפש
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 והפסיכולוגיה. האופי על יסודות: שני על הושתת אמנותי סוג כתור הרומן
 בלבד מקרא־שעשועים אלא אינם אלה משנים אחד נם בהם אין אשר ספורים

 לו נתן ווה מתהוהי. אופי ל״תולדות להיות התחיל הרומן מזו: גדולה )שמיר(.

 המעסיקה היא היא התפתחותו מראשית האופי התהוות האורגנית, ההתפתחות את
 לתקופת־התפתחות נעשה העלילה של חלק כל והקורא. המספר את מעתה

 הגיאוגרפית לצורה יותר או פחות נוטה מודרני רומן שכל נראה וכץ אורגנית.
סמולינסקיף. פ. של החיים• בדרכי ,התועה ;ברנד ח. י. של .בחורף׳ :)בספרותנו

 הפיטן אומרת, זאת אבטוביאוגרפיה,—הגיאוגרפיה תהיה רבים במקרים
 לנבור אוצל הוא או הוא, חייו מאורעות את הוא, אפיו התפתחות את מתאר

 הזה שהתאור יובן ובזה סיביקטיבי. חותם נושא שיהא במדד. מאישיותו, הרבה
 את הולמת שאינה צורה בצורת־מכתבים, )הרומן ראשון בנוף להשתמש אוהב

 ששם נשתמר, עוד ההומוריסטי בספור ורק העולם, מן ובטל עכר האפי, האופי

 האלו. הצורות שתי (.74 עיין הקומיות, על מוסיף והתוכן הצורה בין הנגוד

 בה רק אבל החדשה, הספרות המצאת אינן והאבטוביאוגרפית, הגיאוגרפית

 הסוביקטיבית׳, םיה1ל.אם הרומן נעשה וכן האמנותי־פסיכולוני. ערכן את השיגו

האני׳. .רומן החדשים: יאמרו כאשר או ניטה, כמאמר
 מצורה האפי התאור של היתרונות להבלטת יפה צורה לך אין ובאמת

 ילוהו ן ענן ה ו בלי־הפסק עצמו את ומוליד ההולך במוטיב לאות אין זו.

 חברותית התפתחות פרי בתור ותתבלט, חתבדל האישיות אשר ככל תמיד.

 שונה וכן זו, התפתחות אל המובילות הדרכים תרבינה כן גבוהה, ותרבותית
 קצור עם המודרניים, שחיי־החברה ואף־על־פי אחת. כל של התפתחותה תהיה

 דרכי על שוה חותם מעין הטביעו והפנימיים, החיצונים המרחקים

 לרום החדשות, ולפניות לנטיות מספר אין בכל־זאת בכלל, האנושית ההתפתחות
 הטפוסי־כללי את תמיד נראה זו כהתפתחות היחיד. של חייו שבדרך ולעומק,

 וזו למאורע, אשר הסמלית החשיבות תתעלה כך ועל־ידי האופיי־פרטי, עם נפנש

 הטכני הצר מן וגם במאורע. הקורא של ההרגשית ההשתתפות את שוב תעורר
 העצמים, את מלכדת היא המספר. בשביל הזאת הצורה לחשיבות ערוך אין

 שלא דבר אחת, ומענינת מוצקה לאחדות היהירים המתוארים והמאורעות המצבים
הקודמים. הדורות של והאבנטורות האינטריגות רומני להשיגו הצליחו

 בחליפות הפועלת הסביבה לתאור ביהוד המתכונים המספרים, אותם נם
 ביהוד כן הגיאוגרפית; לצורה נוטים הנבור, של התפתחותו על הופעותיה

 של ציוך .אהבת נם ובמקצת סקוט של .איבנהו• למשל ההיסטורי. ברומן

הנבור. כחיי המשתקף זמן ־ה ח רו כי־אם עיקר, הם חיי־היחיד לא כאן אבל מאפו.
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 המנהגים בתאור בו נטלה מבור חיי שהתפתחות ברומץ-הסביבת, ואפילו
 זה בולט ביחוד זו, בצורה המספר ישתמש והטבע, ההברה גלויי ותנאי־החיים,

 נם אם והפוליטי, החברתי המצב את לתאר הבאים רוטני-המה נם וכץ דיקנם. אצל

 המכרעת בתקופת־ההתפתחות הרוב, על עוסקים, הם הנה טהורים ביאוגרפייס אינם
 הכל• ו״בכלות ברשדסקי של הרומנים למשל, התבגרותו. בגיל היינו, האדם, בחיי

 מובהק, אופי לרומץ־הסביבה שנתנו הצרפתים, הנטורליסטים אף ברגלסוץ. של

זולא. של הגדולים הרומנים רוב למשל, הכיאונרפית, כצורה השתמשו
 להפתיע ורוצה והרגיל, המוסכם מן להשתחרר השואף המודרני, הרומן

 רק יתאר על־פי־רוב אחרות. בצורות גש מופיע בצורתו, נם כי־אם בתכנו רק לא

 אנרגיה תקום שבה תקופת־חיים. הנבות של אפיו בהתפתחות אחת תקופת־היים
 תאור על־ידי הסביבה אל המספר יכניסנו לרוב גמר. לידי ותבוא אחת גדולה

 הדרמה, מן לקוחה זו צורה נין. ע ה את הגדיל למען לכאורה, פחות־ערך צדדי,
 את להכניס נוטה היא ונם אחת, שלטה באגרנית־חיים מצטמצמת היא שנם

 צדדיות-אמצעי נפשות בין פחותת־ערך שיחה על־ירי העלילה, לתוך הרואה
עוד הזה ברומן נם אבל ויוליד,(. )רומיאו בו השתמש שכספיר שעוד

 הרוסים המספרים אצל כנהוג כרונולוגית, בדרך העלילה של התפתחותה תלך

וטולסטוי. דוסטויבסקי החשובים:
 כלל. ומאוחר מוקדם עוד בהם שאין החדשים, הרומנים בין יש ואולם

 סצינות מצינים החלקים, או הפרקים, וממשיכו. השני מן נובע אהד פרק ואין

 הנבורים — והצבע החומר שויון ורק אחד, ארג של רבים קרעים כמו בודדות,
 ן והעני כך על־ידי נפגם העלילה של הפנימי ההכרה יאהם. - והלך־הנפש

 הנפשות, מספר את להרבות יותר, להקיף אפשרות כאץ יש אך מפרע, ני דר הה

 זו בצורה השתמשו הרומנטיים־סנסציוניים המספרים ולהחריבם. עולמות לבנות
 על אצלם מיוסדת שהיתר, העלילה, של אפיה את כך על־ידי להשלים בכונה

 פי אידן למשל, מחרידות, ואינטריגות פגישות ומפתיע, מקרי שלוב־מאורעות

 פחותה בכונה להשדם שאין החדשים, המספרים אצל כך לא סמולנסקין. ופרץ

 את רואים שאינם החזונית, תכונתם מעצם זו צורה מבעת כנראה אצלם כזו.
לנרלף. של ,ירושלים• למשל, תם. ו יחס ב כי־אם ותם ם צי ר ב הדברים

 היו מתחלה החדשה. בספרות ביותר המקובלת הצורה הוא הרומן♦(

 אינו היום אבל בימי־הבינים, בספרותנו נם קלים, בחרוזים כתובים הרומנים

האבירים מחיי ספור תכנו היה התפתחותו בראשית בלבד. בפרוזה אלא עוד נכתב

 שפו. ומכאן ,£0מז3ם3 11ח§03ב״ שיר-םםפר מתחלה
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 מעיד סרונטם ובצרפת. בספרד כאלה ספורי־אהבים נתרבו ביתור ואהבתם.
 שתוכן ראשון, מושכל נעשה מאז כאלה. רומנים המוני קרא דון־קישוט שגבורו

 אינו אהבה סכסוכי בו שאין ספור ואהבה". ר ו ב ג .עלילות להיות צריך הרומן

 אביר. לשם ראוי אינו באהבה, שונה שאינו שהנבור, כשם רומן. לשם ראוי
 ל״הטיף או היתה שתכליתה שבדמיון, יצירה הרומן היה הריאליות תקופת עד

 אנשי על־פי־רוב היו הרומנטיים המספרים גבורי בלבד. ל״שעשע• או מוסרי

הקוראים. לדור מופת לשמש צריכים והיו רוח, ובאומץ בכשרונות מחוננים המעלה,
 המתנגדים היסודות רבים המודרני ברומן אך האפית, לשירה שייך הרומן

 וטפוסים חיים לתאור רק לא דודנו לפיטן משמש הרומן הטהור. האפי לאפיו
 ורגשותיו דעותיו את ידו על להביע כלי־מבטא לו משמש הוא אלא שהם, כמו

 למיני מספד אין והטבע. החיים שאלות בכל הרומן יעסוק הזה וכיום הוא.

ההוה(. רומן )עין והטעם המעמדות לפי המתחלקים הרומנים,

ההסטודי: הרוק .41
 והחברתי, המדיני מצבה רחוקה, תקופה איזו לתאר שואף ההיסטורי הרומן

 חיי על המעידות התעודות את בחריצות יאסוף המספ־ ומנהגיה. מהלך־רוחה
 :שילר של כמבטאו )או הזה החומר כל את יעבד החזוני ובכחו ההיא, התקופה
 ולכן חיים. ואנשים מלאים חיים יצירת לידי עד (,האמנותית בצורה .;שמידו

 שהוא כזה יוצר על לומר רגילים הזמן. של הקולוריט הוא בו גדול עיקר

 לזמן ומוטלים ממציאותנו נקרעים אנו כזה ברומן בקראנו העבר. את מחיה
דרכיו. בכל ומשתתפים חייו את חיים אחר,

 טנרנציוני, וגלויה, קבועה כונה בעל הוא ההיסטורי הרומן אשר יש ואולם

 מהרהורי בה רואה הוא אבל רחוקה, תקופה אמנם מתאר הוא אומרת, זאת
 במדת המספר יאחז זו לתכלית חיי־ההוה. על להשפיע בכונה ומכניסם זמנו, לב

 ומפליג דורו, בני יחמדוהו למען והיפה הטוב בתאור מפריז שהוא ההגזמה,
שומרון־. ו״אשמת ציון* .אהבת למשל, יתעבוהו, למען והמשחת הרע בציור

 לתת היא היחידה וכונתו האמנות, לשם רק הנוצר היסטורי רומן ויש

 הנערץ. העבר מהיי התאבקויות־נפש מלאה ורבת־צבעים, בהירה תמונה לנו

 עלומי־עם, מלאים לחיים הנוטה עזה, ונפש אדיר דמיון בעל פיטן אשר יש כי
 והפושר, החלש בדורו אלה כל את לתלות יוכל לא עצומות, ותאוות אדם נבורת

 סנקיביץ של ודיס?' .קוו למשל הרחוק. בעבר ליצירתו נושאים לו יבקש ולכן
בולוד־ליטון. של פומפיאה• של האחרונים !.הימים
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 מומנט עוד יש הנה עלומי־עם. אל ידוע יוצר של הפסיכולוגית הנטיה מלבד

 היה אשר דבר מכל אלינו הנמשך הקסם והוא תשוב, פסיכולוגי

 עברנו, הוא זה כשעבר וביהוד לעינינו. חי קס שעבר עולם לראות החדות ם, ע ם

 הלאומי הקשר את ורואים בו מעורים הכי־לאומיים רגשותינו את מרגישים ואנו
 אשר הגדולה הלאומית הכרת־הטובה תובן ובזה והוה. עבר בין קים והתרבותי

 — ההיסטורית ביצירה עיקר ת י ס ו ם ט ה החשיבות לא ציוץ׳. .אהבת הרומן את לותה

 היה קל יותר ולכן והזמן, החיים קולוריט כי־אם — הראשונים דמו כאשר
 לאחרונים, מאשר הטפוס, שלמות בשביל העובדות את לעקם לראשונים

המתוארים. החיים אמת על אצלם מוסיפה ההיסטורית שהאמת

 האינטימי־לירי הציור והתפשטות הפסיכולוגי התאור התעמקות ואולם

 טבעה על״פי שהיא ההיסטורית, היצירה רנלי את דוחקות האחרון, הדור בספרות
 של החיצוני בתאור הרחבות, בתמונותיה עלינו בפעלה חיצונית־דיקורטיבית, יותר

 התפשטות אף ברמז. לדמיוננו די לא כאן כי והמלבושים, המנהגים הסביבה,

 של הפעולה קסם את אהד מצד נוטלת רהבים בחונים ההיסטוריה ידיעת
 לו נותנת ואינה הסיטן, דמיון את מפחידה השני הצד ומן הזה, ר ו התא

ההמצאה. חירות את
כליון. סכנת לה צפויה חדשות, דרכים לה תמצא לא ההיסטורית היצירה אם

רומךהתה: .42
 את זמננו יוצרי שואבים בכך להם נוח שיותר מתוך ולא במקרה לא

 אותה אפשרית בהם שרק מפני כי־אם מהיי־ההוה, ישר ליצירותיהם החומר

 תצא מהם רק אשר הרשמים, ושפעת ההסתכלות יושר והחיים, החזון אינטימיות

 לפיטן־הנמצאים תמלאנה אלו וסגולות החי. הקוראים דור אל ועמוקה היה פעולה

 אשר עד הדמיון התאבקות את נראה באיבסן וההיסטוריה. המיתוס חסרון את
 :בדרמותיו היסטוריה פרק ולהעמיק להחיות נסה ראשונה עולמו. את מצא

 יצירה מתוך חיי־נפש ליצור בקש אחרי־כך הכתר׳, ו.מבקשי וגלילי• .קיסר
 חיי־ההוה של הבלתי־כוזב המקור אל פנה לבסוף ורק גינט׳ ב.םר בלבד דמיונית

והסוציאליות. המשפחתיות בדרמותיו

.,עולם זרועות .חובק והוא בלתי־מנכל הוא רומן־ההוה של שדה-החומר

 קומיים, סנטימנטליים, רומנים :מבדילים אנו התכונה לפי

ודידקטיים. סטיריים
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 האמנים ,היחפים•(" )ברוסיה והפוחזים השרים מהיי רומנים :החומר לפי

וכו׳. לונדון פריו, הצבא, הבלשים" האבנטוריסטים, האברים, הרועים" והפועלים,
וכו׳. ושלישי ראשון בגוף יומנים, מכתבים, בצורת רומנים הצורה: לפי

העוילם: בספרות הרומן .43
 הקהל אצל שנעור בקריאה, לצורך הודות בעיקר באה הרומן התפתחות

 צרפת. היא שלו הקלסית הקרקע הדפום. מלאכת התפשטות לרגלי הרהב

 את ושטפו הרומנים יצאו משם שלו. הראשי לנושא האהבה היתה שם

 הרומניסטנים בעולם־הקוראים השליטים היו הייט במאה עוד העולם. שוק
 :הנטורליסמוס יוצרי היו הראשונים שנים ודודה. זולא פלובר״ בלזק, :הצרפתים

̂ 3<13מ16ב־ וזה אנושית• ,קומדיה שלו במהזור־הרומנים רושם עשה זה

 ובעל הנטורליסטים ראש זולא וכו׳. <£?!111031100 860!10160!316ו־ 307817
 3181011־6 031111־6116 שורת־הרומנים עיי התפרסם הנסיוני• ,הרומן של התיאוריה

 ה״נבב• הגדול׳, וריסלר הצעיר .פרומון ברומניו דודה ,6! 800131 <1י1106 !3011116.

 רומן שום אך אלמותי. ו.בץ מטרסקוץ׳ .טרטרין הסטיריים ברומנים וביחור
 דון־קישוט — (1547 - 616) סרונטס הספרדי של כזה גדול, לפרסום זכה לא

 הספרים כל בין נפוץ היותר הוא ביאליק(, עיי עברית >חלק למנש איש

 ורומן- רומן־האבנטורות בא מאנגליה גרמנים(. 70ו־ אנגלים תרגומים 200)
 וקלריסה׳, .פמלה — הטנדנציוזיים ברומניו ריצ׳רדסון הסנטימנטלי. המשפחה

 מוקפילד׳(, ,המוכיח ילין ד. עיי חפשי עברי )תרגום מוקפילד׳ "הכהן - נולדסמית

 עיי )עברית קיוזו׳ .רובינסוץ — ריפו דניאל גליבר״, ,מסעות - סויפט הסטיריקן

 - ההיסטורי הרומן ליוצר נחשב (1771 - 832) סקוט ולטר והסקוטי ברש(, א.
 הרומנים רוב לפרסום זכו הייט במאה בן־אליעזר(. עיי )עברית .איבנהו" "ויברלי',

 רוסן־הסביבה ואמן ;,רעצי׳ פומפיאה׳, של האחרונים .הימים — בלור־ליטוץ של
 ובנוי, ,דומבי טכיוב(, עיי )עברית הפיקויקיס׳ ריקנס-,קלוב לונדון חיי ומציר

 וחובה׳, ,זכות — פרייטג נוסטב ביהוד נתפרסמו הגרמנית בספרות וכו׳. קפרפילד״ ,דויד

 פרישמן(. עיי )עברית הים׳ שפת .על חידות׳, .אנשי והסדן׳, הפטיש .בין — שפילהנן

 של הרומנים באירופה. שליטה לידי הרוסי הרומן הגיע האחרונה המאה בסוף

 חזן( עיי )עברית .רודין׳ ־אדי, פוזננסקי(, מ. עיי )עברית ובנים• .אבות - טורגניב
 .האחים "השוטה• ברגר(, ח. י. עיי )עברית וענשו• ,החטא — דוסטויבסקי וכו׳;

 ושלום•" טולסטוי-.מלחמה ליב שבכולם והגדול ךק<; עיי )עברית קרמזוב•

בספרות וכו׳. ,החחיה• טריווש(, א. י. עיי עברית )שניהם קרנינה• .אנה
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 )עברית לינה■ ,נילס — יעקבסץ :הסקנדינבי הרומן בראש מקום תושם המודרנית
 סנל(. עיי )עברית .רעב* — הטסון אלהים■; ,בדרכי — כירנסון נינזבו־נ(; פסח עיי

 וכוי. טורוב( עיי )עברית האדמה■ .ביכת ,•וזה", ליפסוץ(. עיי )עברית .פך
 רבינוביץ(; יעקב עיי )עברית ,ירושלים׳ ברלינג׳, .נסטא — לנרלף סלסה והמספרת

פרישטן(. עיי )עברית תאים — פרנס אנטול סלושץ(; עיי )עברית .שלטבו• — פלובר

הספור: .44
 צריך אינו הוא ישר, כהיט והשוטף הפשוט בבנינו מהרומן נבדל הספור

 במו פותרת, ולחתימה דרמתית לנקודת־מרכז מבנסת, לפתיחה מסובבה: לעלילה

 לשמש יכולים לספור נושא וטבעי. מקרי יותר תבנו נם המידרני. הרומן
 ההתפתחותי התאור נם שלמה. אישיות בעלי אנשים רק ולא מאורעות־החיים כל

 והרוה. הקלה השוטפת, ת י הספור ההרצאה בו העיקר בו, חשוב אינו
 ו,שנה ,בחרף■ למשל, וקנאה, אהבה סכסוכי דוקא לתאר צדי־ אינו לפיכך

ברגר. של אחה•

הגובילה*(: .45
 מהותה. על־פי גס אלא הרומן, מן מובילה נבדלת נדלה על־פי רק לא

 מתוך כי העלילה, של הרצופה האחדות על לשמור יכול אינו שהרומן בעוד

 אחת, לאהדות־חיים ושונות רבות עלילות ומצרף משלב הוא להקיף שאיפתו

 אפיזודיס, תסבול לא ולכן העלילה. אחדות את הרוב על הנובילה שומרת

 המאורע על־ידי רק לפעול הנובילה בקשה בתחלה וכו׳. מקבילות עלילות

 הנובילה אבל האיטלקית(, )מובילה סורית הם ההרצאה וקסם הפיקנטי

 שואפים הטורדנים הנוביליסטנים פסיכולוגיים. בנושאים ביהוד עוסקת החדשה

 תמצית כעל עליה מביטים הם מובילה. של אמותיה בד׳ שלם רומן לקפל

 הם ולבן שבאחרון, והממלאים המקשטים החסרים את ההסרה הרומן

 ושופטן פרץ צייחוב, דודה, כטופסן, אמנים ואמנם בערכה. מפליגים נם
 ותאור־ מקשוט חשופות אינן שלהם הנובילות זו. במסגרת לעשות הפליאו
 והקו הצמצום בה העיקר התמונה. להשלטת ההכרחית במדד. רק אבל סביבה,

רומניסטן אשר יש מיוחד. טבעי כשרון דורשת היא ולכן המטרה. אל קולע ה

 האיטלקית הפרחה יוצר (1813-75) בוקצ׳יו האיטלקי היה זה בשם שהשתמש הראשון *(

"ציור*. השם נתקבל בעברית .דיקמרון'. הקטנים ספוריו באוסף
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 את מוסר הנוביליסטן ולהפך. משוכללת, נובילה לכתוב יצליח לא רב־כשרון

 רבות צדדיות לנפשות מקום בה אין ורווי. קצר טפוסי, בשרטוט הלך־הנפש

אחד. מכריע מאורע על־ידי נלוי לידי בה בא המוגמר האופי ;האופי ולהתפתחות
 אליו ביחס נראית היא הרומן. ככח יפה כחה שאין לכחד אין אבל

 משהו בה נשאר אף נהדר, היכל בפני מעשה־ידי־אמן עשויה כסוכת־שעשועים
 מספרת רק לא היא אבל המופלא. המאורע :העתיקה הנובילה מירושת

 החדשה בנוביליסטיקה )אמנם ליריים בצבעים אותו ועוטפת המופלא המאורע את

 המאורע גדולות. תנודות־נפש וחושפת ת ר צי מ כי־אם כזאת(, נטיה מתגלה

 מיסטית אטמוספירה נוצרת וכן באפיים׳ מופלאים נלויי־רנש אחריו גורר המופלא
 בנינו שעל־פי הרומן, מן למיסטיות יותר נוטה החדשה הנובילה ואמנם לחצאין.

 סוכת־שעשועים להעמיד נקל צד. מכל לאור וחשוף בהיר יותר הוא הגדול
 אינו הפסיכולוגי המופלא גם אך רחב־אנפים. ארמון על להצל אין אבל בצל,

יובן. מתוכה רק כי הסביבה, על לגמרי לותר יכול

:)הסקיצה( הרגימה .46
 דורשת והיא מחיי־אדם, אחד קטע או אחד מאורע מסירת היא הרשימה

 רושמת, רק היא ובחתימה, בפתיחה צורך לה אין הנובילה. מן יותר עוד צמצום
 אימפרסיונית, תמיד הרשימה תהיה ולכן שהם. כמו המאורע או המחזה את כשמה,

 להחיותו צריכה עלילה שמעין אלא בלבד, טבע תאור נם להיות יכולה והיא
 די לא אך שבו. הטפל בהשמטת הספור תמצית היא הרשימה ולהניעו.
 הרשימה של והקו התפיסה כי לרשימה, שי_ך,פך בכרי הספור מחלקי איזה להשמיט

 אחרים האפשרי, בצמצום העיקר את למסור מכוונים בהיותם בהכרח, הם
 היצירה של הסוניטה היא הרשימה כי לאמר יתכן השוטף. בספור מאשר

שופמן(. ג. אלטנברג, )פטר הספורית

מיניאטורה. נקראת ס, ו ם ט תאור שעיקרה קצרה, רשימה
 ו י צ׳ ק ו ב י נ ב ו א י ג" — באיטלקית :בספרות־העולם גדולים נובליסטנים

 —97) דודה אלפונס (,1850-93) ן מוסס די ני —בצרפתית (;1313—75)

 ברוסית- (;1809—49) פו אלן אדנר קיפלינג, ד ר י ר ו ר—באנגלית ; (1840

 וסרמן יעקב רוזנר, פטר — בגרמנית ; (1860 - 904) ב 1 ח י צ׳ ן ו ט נ א
ן. ו ס נ ר י ב בירנסטירנה — בנורבגית שניצלר; וארתור

 י. מ. בץ־ציון, ש. פרץ, ל. י. בספרותנו: הנובליסטנים חשובי

ועוד. שטיינברג יהודה מן, שום נ. בסקי, צ׳ די ר ב
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:ת י כ ך ת ה ה ק י פ א ה .47
 שירת למך" )שירת האפי הצביון בעלי הקדומים קטעי־השירים למרות

 הססוריות ההרצאות נם בתניך. אפית שירה על לדבר אין הים< ושירת דבורה

 הציורים האמתי. האפי היסוד מן כלום בהן אין קיו, ע״ח בתהלים ההיסטוריות

 מתארת שירה הם הלויתן( הבהמות, המלחמה, >םוס באיוב המפורטים

הספורי. העיקר בהם הסר אך נפלאה,
 מיתולוגית, :טהורה ספורית־אפית בפרוזה חתניך עשיר זאת תחת

 יפיו ועיקר מיוחדים, אמנותיים חוקים לו יש כי התני הספור ומציאותית. היסטורית
 בכל עליו חופפים האמונה והדר דנפש עצמת הפשטנית. ובגדלות בצמצום הוא

 וטולסטוי(, ניטה )ביחוד והנו כח• על עמדו העולם מסופרי יחידי־סנולה רק מקום.

 בזה, נביא אנחנו האמנות? הצד מן לפחות בו, נגעו לא כמעט המקרא וחוקרי
:בכתבי־הקדש• הספור .אמנות על שטינטל ח. פרופ. של מאמרו רוב

 וזהו —קשוטים שום בלי בהחלט, פשוט בלבוש מתגלה הביבלי .הספור
 — להומירוס הביבליה את זה מצד להקביל נאמר אם תהלתו. היא וזאת קשוטו

 את יודעת אינה התורה הראשונה! היא עניה וכמה האחרון הוא עשיר כמה
 הענין עצם את רק יודעת היא התארים; קשוטי את יודעת היא אין המשלים,

 אין המציאות, כעצם כטבע, היא משפעת וככה בלבד. אותו רק שהוא, כמו
 — שתהיה מה האדם של השכלתו מדת תהיה נחלשת. היא ואין מזדקנת היא

תמיד. נפשו מיתרי את מרעידים והחתונה הקבר והאביב, החורף
 ספרות הביבליה אס לשאלה, כלל מקום אין זה חוסר־קשוטים ובשל

 אין אהד מצד זו. ולא זו לא איננה היא עממית: שירה או היא אמרת של

 על מעיד הכל אדרבה, יצאה; העם מתוך אחרת או זו שפרשה הוכחה, שום

 אבל וגלויות. מפורשות מהם איש איש של ומהותו שצורתו יחידים, מהברים

 נסתרת שהאישיות עד כזה, נקי ברי האלה הסופרים בדברי מתגלה שני מצד
האדם. של הכללי הרוה גלוי הוא כאלו נראה. הביבלי והספור לגמרי, מאחוריו

 באפני — ראשית־כל הביבליה. בספורי צרכו כל מפורש האפי האופי

 אברהם וישכם וילך; רגליו את וישא ויבך; קולו את .וישא ידועים: דבור
 וישלחה׳. — הילד ואת שכמה על שם הנר, אל ויתן מים וחמת להם ויקח בבקר

 תמיד היא בהירה הספורים. של צורתם היא מצומצמה זו רחבות כל ועם

 העברי המספר האפשר. ככל מעטים השרטוטים אבל נותנים, שהם התמונה
 זרה העניץ, פרטי כל את לתאר כדי היתרה, בשהיה לעצמו נעימות מוצא אינו

 אחרי כרוך האינדוגרמנים העמים של הגמור האפי הסופר לרוחה. הנטיה לו



הספרות תורת 112

 ולהיפך, המטרה. אחרי ולא בהם, ההסתכלות אחרי המאורעות, של מהלכם עצם

 הישר הקו —דרכו המטרה. אל רק להגיע ממהר שהוא נראה העברי, הסופר
 נסטור, של מדברנותו כלום בו אין הן. שקטנות אף־על־פי מהירות, ופסיעותיו
מספר־אנדות. של מפטפטנותו ומכל־שכן

 שקורא למי רק מובנה, להיות הנאה, לגרום עשויה שהביבליה ומכאן,

 כדי הספור, של הקצרות הפרשיות בין וזמן רוח ליתץ צריך במתינות. בה

שלמה. אחת לתמונה והיו בהכרה יפה יפה שיתרחבו

 עד תלמדנו, זו ודוגמה מרד, על־דבר בספור אני בוחר ראשונה לדוגמה

 אנו בשדה. החונה מחנה, אל באים אנו הנה והזריזות. החיים מן בתאור יש כמה
 לכד החיל גבור א ו ה י ו בדמשק נלחם ישראל שילר(. >של ולנשטין במחנה נזכרים

 לו אשר החיל ושרי הוא הנה לעמו. והחזירה רמות־גלעד העיר את עתה זה
 — ואולי עליזה, בשיחה לבם את ומיטיבים ההיכלות אחד של בעזרה יושבים

ט׳(: ב׳, )מלכים הביבליה תספר אשר את נשמע ואולם מלאה. בכוס

 וקח מתניך חגר לו: ויאמר הנביאים מבני לאחד קרא הנביא ,ואלישע

 בץ־יהושפט יהוא שם וראה שמה, ובאת גלעד. רמת ולך בידך הזה השמן פך
 פך־השמן ולקהת בחדר. הדר אתו והביאת אחיו מתוך והקמתו ובאת בן־נמשי,

 ופתחת אל־ישראל. למלך משחתיך ה׳: אמר כה ואמית: ראשו, על ויצקת

 והנה ויבא, גלעד. רמת הנער־הנביא, הנער, וילך תחכה. ולא ונפתה, הדלת
 מכלנו? מי אל יהוא: ויאמר השר. אליך, לי דבר ויאמר: ישכים. החיל שרי

 כה לו: ויאמר ראשו אל. השמן ויצק הביתה. ויבא ויקם השר. אליך ויאמר:

 את והכיתה ישראל. אל — ה׳ עם אל למלך משחתיך :ישראל אלהי ה׳ אמר
 איזבל... מיד ה׳ עבדי כל ודמי הנביאים עבדי דמי ונקמתי אדניך, אחאב בית

 בא מדוע השלום? לו: ויאמר אדניו. עבדי אל יצא ויהוא וינס, הדלת ויפתח

 :ויאמרו שיחו. ואת האיש את ידעתם אתם :אליהם ויאמר ? אליך הזה המשגע
 בגדו איש ויקחו וימהרו אלי... אמר וכזאת כזאת ויאמר: לנו. הנד־נא שקר!

יהואך מלך ויאמרו: בשופר ויתקעו המעלות, נים אל תחתיו וישימו

 שמעוט אלא מעט, רק נאמר ובכל־זאת כל־צרכה, אפית רחבות פה יש

 כל את מאליה תשלים שהיא שלנו, הפנטסיה את ומכשיר חיים כולו ספוג זה
 פתאום גסות. כדי עד העליזים שריו, במסבת היושב החיל, נבור הוא הנה החסר.

 הגסים לחילים הוא שחוק בא. הוא אחר מעולם כאלו — הנביא, הנער אליהם נגש
 מכלי אליו ופונה ליהוא ישר ננש הוא משוגע. — בלבבם, מורא מטיל ונם

 נראה, אבל האיש. מכון שאליו היטב, ומבין רואה יהוא בשמו. יקראהו אשר
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 שאליו מפורש, לו יניד כי הנביא, את מכריח והוא לו, נעים הזה הדבר שאין
 לאחר ואולם עתה. עד היו ,אחיו׳ ישב, בהברתם אשר האנשים, הדבור. מכוון

 הללו, אם לנפשו, ושואל מהפס כשלבו אליהם יצא הנביא דברי את ששמע

 שיקחם או הם, אשר את דוקא להשאר יאמרו כמותו, אדוניו־ .עבדי שהיו
 פניו רשמי מתוך — והם ? לו להכנע אחריו, וללכת אדונם מעל להבדל לבס

 כי הדבר, את להבליע לו נותנים הם ואין ופקפוקיו הרהוריו את קוראים הם
 עורכים הס יהוא, את הנביא משה משה כי ובשמעם גדולות. עתידות נכונו
 ממליכים הס וככה — עליה, עילה יהוא עליה, הנגדים את פורשים הסיבה, תיכף
 כדי הניבלוננין, משורר או ההומירי, המזמר צריך היה בתים מאות לכמה אותו.

האלה! הדברים כל את לספר

 הברקטריסטיקה היא חדה ואף־על־פי־כץ קצרה כמה לנו, תראה אחרת דונמה

 מיפת ששמשה היא זו שפתיחה ידוע, איוב. לספר הפתיחה — בביבליה הניתנת
 כל את ניטה למדנו כך ומתוך גפויסט(. שבטרנדיותיו הכבירה בשביל לניטה

 מהותו הבנת בעד נם תודה היגיס אנו לו בשמים. הנערך המחזה, של יפיו
 לסטרא־אהרא ולא הפרסי לאחרימון דומה אינו הלה איוב. שבספר השטן של

 הרוה מסיסתופל, — ניטה בו שראה מה אם בלתי הוא אין הבינים, ימי של

 הוא :אומי הדיוט, בבטוי להשתמש אורשה אם ה״משטיך. תמיד, השולל
 עצמו הוא לבו. שמחת הוא הדגול :כולה הארץ כל את המרגל המנוול, המרגל

 הוא שש אבל אלהים. מבלעדי דבר לעשות כהו אין הרע: את עושה אינו

 אין שבבני־אדם ובישר בטוב ואפילו אותו, מוצא שהוא מקום בכל הרע על
 שואל, וכשהאלהים ומכוער. רע לו נראה הכל הטוב: את לראות רוצה הוא

 עבדי אל לבך .השמת השטן: את עליו, להתיצב באים מלאכיו שצבאות בשעה

חוסר־ — הם רנול של תוצאותיו ?• אלהים איוב ירא .החנם :הוא עונה ?־ איוב

 כופר אינו השטן נם זו אמת :והישר הטוב את ה ש ו ע איוב והחשד. האמון
 חשד. המשטין מטיל עליה היא? מה איוב של לבו פנימיות אבל בה.

 השטן ואולם ותכלית. נבול בעל שום יטהר לא האלהים לעומת כן, אמנם

 לו באה חסידותו שבחסידים הנעלה שנם חושב, והוא בלבד כתמים דק רואה

לעצמו. התועלת בקשת מתוך רק

 עדריו — עשרו :ופנעים צרות המון איוב על נתכים קל־טהרה והנה

 נאמן איוב נשאר ובכל־זאת לו. אובדים ובנותיו בניו ממנו, נטל — ועבדיו
 הוא והרי הוא. גס מתיאש איננו השטן אבל לו. תפלה־ נתן ,לא לאלהיו,
 שלח־נא אולם נפשו. בער יתן לאיש אשר וכל עור בעד .עור :ואומר משטין
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 קשה לפויסט מחוץ — ?• יברכך אל־פניך לא אם ואל־בשרו, אל־עצמו ונע ידך

 איוב ירא ,החנם :שאלה כאותה מפיסתופלי, סגנון שכולה אמירה. למצוא יהיה
 עורו? על הנן למען אדם יעשה לא מה עור!• בעד .עור ואותו אלהים?"

 לעשרו. ולא ובשרו. לעצמו הוא. לעורו רק היא אדם של דאנתו כל ובכלל

השטן. תורת זאת - ובנו, לאשתו לא אף

 גלוי לידי באה הנשמה הנפש, אם תמיר, יהיה ספור בכל העיקר ואולם

 הזה והעושר לזה, זה בני־האדם יחסי של רב עושר שמור בביבליה בהיר.

ומערכי־לב. מעמדים אפיים. מיני בהרבה מתגלה

 של זו היא העולם בספרות האשד. של חביבות היותר הדמויות מן אחת

:הספור של ראשיתו את בזה מביא אני רות.

 לחם מבית איש וילך בארץ. רעב ויהי — השפטים שפט בימי ,ויהי

 ושם אלימלך, האיש ושם בניו. ושני ואשתו הוא —מואב בשדי לנוד יהודה

 ויבאו יהודה. לחם מבית אסרתים וכליון, מחלון בניו שני ושם נעמי, אשתו

 וישאו בניה. ושני היא ותשאר — נעמי, איש אלימלך וימת שם. ויהיו מואב שדי

 כעשר שם וישבו רות. השנית ושם ערפה האחת שם מאביות: נשים להם
.,ומאישה ילדיה משני האשה ותשאר — וכליון, מחלון שניהם גם וימתו שנים.

 להטעים? מבקש אני מה שבזה. האפי הדיוק על להעיר צורך כל לי אין
 ולעוררה. להניעה בנפש נוגע והוא הלך־נפש ודבור דבור כל ספוג כאץ שנם

 מאישה, מתחלה פעמים: בו משתמש שהמספר האשה/ .ותשאר אופן־הרבור, הנה
 בעולמה, יחידה לבדה, היא נשארה הבנים, נם כשמתו ולבסוף, ,,בניה ושני .היא

 ואובדות כלות אחת אחת בשתים: המספר הצליח כך ועל־ידי נכריה. בארץ

 רבת האשד, נעמי, ונשארת לשעה, רק להן צריך היה שהספור הדמויות, אותן

 והעזובה. השוממה באשה - הקורא של לבו רחמי כל מתרכזים ובה הפגעים.
 נגזר שלשתם נשים; שישאו להם די הבנים ,איש־נעמי"; אם כי אינו אלימלך

האשה... את לעכור כדי שימותו, עליהם

המנחמת: הבת אל המתאבלת האם מן ומעבירנו והולך הספור נמשך והנה
 להם לתת עמו את ה* פקד כי מואב, משדי ותשב וכלתיה היא "ותקם

 בדרך ותלכנה עמה, כלתיה ושתי שמה, היתד. אשר המקום, מן ותצא לחם.
 לבית אשר. שבנה לכנה. כלתיה: לשתי נעמי ותאמר יהודה. ארץ אל לשוב

 לכם ה" יתן ועמדי. המתים עם עשיתם כאשר חסד עמכם ה׳ יעשה אמה.

 ותאמרנה ותבכינה. קולן ותשאנה להן, ותשק אישה! בית אשד. מנוחה ומצאן
 כי בנתי! אל לכן... בנתי, שבנה, נעמי: ותאמר לעמך. נשוב אתך כי לה:
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 ערפה ותשק עוד. ותבכינה קולן ותשאנה ה׳. יד בי יצאה כי מכם, מאד לי מר
 ואל־ אל־עמה יבמתך שבה הנה )נעמי(: ותאמר בה. דבקה ורות לתמותה,

 מאחריך, לשוב לעזבך, בי תפגעי אל רות: ותאמר יבמתך. אחרי שובי אלהיה,
 באשר אלהי; ואלהיך עמי עמך אלין, תליני ובאשר אלך תלכי אשר אל כי

,אקבר... ושם אמות תמותי

 האדם דבקות של ההגדרה עצם :אומר הייתי כמעט הקלסי, הבטוי זהו

 שהמספר, מזה, גם עין להעלים אין אבל לרעהו. איש המוחלטת ושייכותם באדם
 המאורעות שמתוך כדי הפעם, ומאריך מטעים ולמהר, לקצר תמיד דרכו שזה

והאהבה. הצער — הנשמה ותבלט תשתקף והתשובה, השאלה והמעשים,

 כי הביכליה. שבספורי ומרובה־הרגש העשיר הארוך, הוא יוסף מעשה
 היה כי אבל ;מפורש המספר לנו מודיע מראה• ויפה תאר .יפה יוסף היה

 את ומכיר גא אביו, אחרי לבו ככל כרוך הנולד, את רואה בחכמה, מצוין

ו. ה ר מ א י ש מבלי המספר לנו מראה זה את — נדיב־רוח אבל ערכו,

 את משניאים החלומות ופתרונם. לחלומות זה בספור יש מיוחד תפקיר
 ורעתו חכמתו על־ידי פרעה. לפני אותו מביא החלומות פתרון אחיו; על יוסף

 וכדי עצמו. על שהלם החלומות נם מתקימים אחרים של החלומות את לפתור
 מושגיהם את לזכור עלינו בעינינו ומשונים דלים _יראו לא אלו ומסובבים שסבות

 חלומות לפתור החכמה גם וכי באים הם האלהים מאת שהחלומות הקדמונים, של

 המאורעות וכל — בלבד זו הודאה רק דיה לאדם. נתנה היא האלהים מאת

 יוסף של טבעו בעל־כרחם. זה מתוך זה ונובעים מתפתחים אחר־כך הבאים

 ♦של טבעו שעצם אלא עוד, ולא עבדות. לידי ומביאו האחים על אותו משניא
 תקוה של שנים כמה אחרי שנולד הבן, היותו על־ידי בהכרה מותנה יוסף

 האב של חביבו נעשה כך בשביל ואשיי היחידה, האהובה היפה, לאשה ויאוש

 ולחסד להן בהכרח אותו נותנים וישרו חכמתו האחרים. מן יותר ללבו וקרוב

 אותו לאהבה אליו עיניה את תשא אדוניו שאשת לו, וים נו יפיו ;אדוניו בעיני
 הוא הימנו, למטה שאין זה, ועלבון הסוהר. בית אל אותו נותנת וחמימותו

 גדול כי הבית, משק בן של כשרונותיו מתגלים והנה פרעה. לפני שמביאו
 והארצות מצדים עמי כל את מציל והוא הממלכה, עניני בהנהלת נם הוא

 הן יוסף, לה שהקדים והרפואה, זו וצרה הנוראה. הרעב מצרת הסמוכות

והאחים. האב עם שוב אותו שטאחדות
 אלו מתוך אלו הנובעים ומצבים, מעשים אפיים, של זו ובשלשלת

 ועוד האלהים. של השגחתו מתגלית ומסובבים, סבות של ההכרחי הסדר על־פי
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 ולבסוף האנושי. הצבור גורל ובין היחיד האדם גורל שבין הקשר בזה מתגלה

 ימי דברי של גדולה תכנית לפעולה האלהים מוציא האיך ברור, ונעשה מתגלה
 ומחשבות המזמות נם וכי האדם, של הקטנות והתאוות הבקשות על־ידי עולם

 טובתם רק לעצמם שכשהם היחידים, של הטובים והמעשים הצדקות ונם הרשע
 האלהים, של אהבתו כונת את לקיים אמצעים אלא באמת אינם עיניהם, לנגד

 בפיו סוף־סוף המספר שם הזה היסודי הרעיון ואת הכל. את ומקפת הסובבת
 וחטאתם, פשעם על המודים אחיו, לב על מדבר כשהוא עצמו, יוסף של

 יכול לא יוסף לטובה*. חשבה אלהים רעה, עלי חשבתם •אתם ואומר: מנחמם
 הפרטי. בגורלו עלה אשר האושר, של באמת־המדה המאורעות אותם לכל למד

 מה לדעת, יוסף יכול ולא רב*. עם .להחיות רק מצרימה שולח כי נדמה, לו
למצרים. גזעו בני שעלו זו, עליה של אחריתה תהיה

 השתמש ששילר משום מיוחדה הבה נודעה הזקן יעקב של ליללתו

 הכתונת את לזקן כשהביאו אהד. פסוק רק בזה אביא אנכי שלו. כ״שודדים* בה
 יוסף!* טרף טרף אכלתהו; רעה חיה בני, .כתונת ואמר: זעק דם, הטבולה

 היו האלו המלים שרק למדים, אנו הלשון דקדוק ומתורת הפסיכולוגיה מתורת

 מאמרים, שלשה מאלו, יותר ולא אחרות ולא הללו — שעה אותה האפשרויות

 הכרת ראשית־כל האלה. הדקדוקיות בצורות ודוקא כאן, כתובים שהם בסדר ורק

 — ולבסוף הכרה, אותה מתוך היוצא האיום, המאורע - אחר־כך הנורא, העצם
 ,כתונת הקריאה: מתחלה ובכן, לשנותו. ואין שהוא כמו ההוד. המצב הבנת

 — הפסיבי הבטוי אכלתהו׳ רעה ,חיה האקטיבי הבטוי על מתוסף אהר־כך בגי!׳
 כל ביסוד המונח •יוסף", הציור לנושא. קודם והנשוא יוסף!*, טרף ,טרף

 על־פי גלוי לידי ובא בו הנתלים הלבושים מאחורי מסתתר המאמרים, שלשת

ומתוכם. המאמרים אותם של סדרם

 תיכף, לחכות הקורא מתחיל יוסף לפני מתיצבים שהאחים ראשונה משעה

 נפלא בכשרון מכניס המספר אבל לזה. זה ויתודעו רעהו את איש שיכירו
 הללו היסודות המקווה. הרגע אותו המרחיקים יסודות, המאורעות מהלך לתוך

 אין שדוגמתו כזה, כליון־צפיה הקורא בלב נברא ועל־ירם האפי, לאופי שייכים

 הפשטות של לאפיה מתאים אינו הנראה לפי ואשר בביבליה, עוד מוצאים אנו

 בדרמות המתגלה מאותו אחר אופי הזה לכליוץ־הצפיה יש באמת אבל המוחלטת.
 שעצם אלא להרעיש, עלול שפתרונם הסבוכים, אותם כאן שאין די לא ורומנים.

 לידי אחיו את להביא מבקש יוסף כולו: הוא אוביקטיבי שבספורנו הכליון
 :בשלש מצליח שהוא לו, עומדת המספר, לו שבחר הספור, ודרך כליון־צפיה.
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 יוסף, וחטאתם; עונם את הימנו למעלה שאין באופן ויודעים מכירים האחים
 האב אליהם; בנוגע בלתי־טהור רגש מבל מטהר אחיו, שבלב מה רואה כשהוא
ללבנו. יותר קרובים שעה כל ונעשים הולכים והאחים

 של המדומה האבדן את נם בתוכו לנצח המבקש נואש, שכבר הלב

 שומע כשהוא — בנימין של ראשו על המרחפת הגדולה, הסכנה ואת שמעון

 עוד יכול הוא אין :,פג• הוא הרי יוסף, של נדולתו על הפלאים אגדת את
 רוחו• ,הי הברורות ההוכחות את רואה שיעקב סביון אבל באושר. להאמין

 לך אין .,אמות בטרם ואראנו אלכה חי; בני יוסף עוד ,רב! אומר: והוא

ןתר. אחד לדבור אפילו מקום כאץ מניחה אינה האמת אבל מזה, נדול עוני־מלים

 הרצאתו היא וקצרה יבשה שכל־בך המחבר, על לתמוה יש יותר הרבה
 היותר במקום ודוקא אחר. במקום אבדתו את מחזיר הוא אבל יוסף. מכירת על

 מתחיל גדולה בצרה במצרים נתונים עצמם את רואים כשהאחים לכך. ראוי

 אחיו: אל איש אומרים והם בשעתה, עשו אשר הרעה, על אותם מכה לבם
 ולא אלינו, בהתחננו נפשו צרת ראינו אשר אחינו, על אנחנו אשמים .אבל,

 נפשו מעמד את להבליט הביבלי, המספר של סגנונו מדרך בכלל זוהי שמענו•.

 ראינו כץ הנה לו. מסביב אשר הפועלות הנפשות על־ידי הראשי הגבור של
 בולטים נעשים למלך, המשהו לאחר יהוא של וחששותיו הרהוריו את למעלה

 נפשו צרת לנו נכלטת בזה וכיוצא ,,השלום? חילו: שרי של שאלתם מתוך

 קשי מתוך מתחלה — האחים של נפשם מעמד מתוך לעבד הנמכר יוסף של

 המתגלית בהירה, תמונה והנה אותם. התוקפת החרטה, מתיך ואחר־כך לבם
 עצם נפשנו: את להרעיד העשויה נפלאה, פרספקטיבה מתוך אחת פעם לעינינו

 יוסף, של לבו בתוך מעשה, בשעת אז, שנחרת מה לפי העבר של המאורע

 שהוא מה לפי מאורע אותו של וזכרון־המשנה האחים, של לבם בתוך - ולעומתו
 ארבע או שלש — בלבד האחים של לבם בתוך חרטה. בשעת עכשיו. עולה

 מלאכותית הרכבה כאץ שיש דומה. זו. תוך אל זו אורץ את השופכות תמונות,

 צרכה כל מתאמת ההרכבה כלומר: פשטות. אלא כאץ אין באמת אבל מרובה,
אמנם וזוהי החרטה, את יודע ילד כל לחרטה. — יסופר עליו אשר דבר, לאותו

---------צורתה.

 שאב הדבר, יצויר לא כי ההנחה, על בעיקרו עומד יצחק עקדת ספור
 הוא שכזה קרבן כי החפשי, ומרצונו מדעתו לקרבן בנו את לרעלות יוכל

 אותה לדרוש הצדקה לה׳ רק ;שהוא ממי לדרוש שנוכל נוראה, היותר הדרישה

 אנחנו צריכים כץ, הנה מאתו. לעולם אותה ידרוש לא שהוא אלא האדם, מאת
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 שהיו הילדים, קרבנות ובין ספורנו בין שהוא דמיון כל לכתחילה להפקיע
 העליון הנצחון היו עובדי־האלילים, קרבנות הללו, שהדי עובדי־האלילים, מקריבים

 מה הגשמיים־החושניים. לענינים הדאגה מתוך הבא וההנאה, הטובה בקשת של
 בקש לא הוא סכנה. לכל מחוץ ועומד ומאושר עשיר שהיה אברהם, כן שאין

 רק מבקש האלהים זה. קרבן מאתו דרש לא האלהים אף בנו, את להקריב
 למצותו המוחלטת משמעתו את בפועל ויראה אברהם יבוא :אברהם את לנסות

 אותו זה. למעשהו גורמת אינה לעצמו והנאה טובה בקשת שום האלהים. של

 ערירי׳, הולך ואנכי לי תתן .מה יצחק לו שנולד קודם לאלהים שאמר אברהם,
 אשרו: כל את הכל, את להקריב לו, שנתן הבן את להקריב עכשיו עתיד הוא

יראת־שמים. של המוחלט הנצחון היה זה

 המספר אין אברהם של לבו כל את וקורע הטורף הנורא, הצער על

 דבורו עצם על־ידי אברהם של לבו את לפנינו חושף הוא אבל כלום. אומר
 גוזר אינו שהאלהים היחידה, הפעם ודאי זוהי .קח־נא...׳ אליו. האלהים של

 יעוד שום זו לבקשה מוסיף אינו אף מבקש, האלהים —מבקש אם כי ,ומצור.

 טובת כל מחוסר לעשות, אברהם שעתיד הזה, המעשה נא יהיה גמול. והבטחת

 .קה־נא ובכן: בלבד. הטהורה האהבה אות אם בלתי יהיה לא בעולם, הנאה
 דבר וכבר לעילה׳... והעלהו —יצחק את אהבת, אשר יחידך, את בנך, את

 אביך...׳ ומבית וממולדתך מארצך .לך־לך :זה בסגנון לאברהם אחת פעם אלהים

 מעם דורש הוא מה היטב, ומכיר יודע שהוא מוסיף, האלהים כאלו דומה,

 אברהם. של בנפשו לפגוע צוויו עתיד האיך מטעים, כביכול, עצמו, הוא אברהם;
 אינן בית־אב• מולדת, ,ארץ, וגם יצחק• אהוב, יהיר, .בן, ביותר המרובות המלים

 את גם בתוכה כוללת הראשונה ההגדרה הענין; עצם בהגדרת דיוק מוסיפות

 המלים המולדת. על גם ותר מבלי הארץ את לעזוב אי־אפשר האחרונות:

 אשר האיש, של רוחו בתוך רק העניץ השיבות את ומגבירות מעלות היתרות

 שעשה הקרע, אותו צרכו כל עמוק עדיין היה לא שמא הדבור. מתיחד אליו

 הבאות המלים אותו מעמיקות הרי אברהם, של בלבו בנך• את .קח־נא הדבור
יצחק׳... .את :הפרטי השם קריאת על־ידי וגמור שלם הקרע נעשה ולבסוף אחר־כך,

 בא השלישי ביום בלבד. מעשה על־ירי רק והשיב הקשיב שמע, אברהם

 העבדים ואת החמור את היה. קדוש מקום האלהים. לו אמר אשר המקום, אל
 והנער הוא ורק הקרוש המקום לאותו מחוץ משאירם הוא לשם, להעלות אין

 בידו לוקח עצמו הוא יצחק. על עתה שם הוא העצים את אליו. עולים אתו

 עוד לעבוד שעליהם הדרך, ועולים. הולכים הם וככה המאכלת. ואת האש את
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 האומנם :שנשאל נדי מהלך בה יש עדיין אבל ;ביותר ארוכה להיות יכלה לא
 ואם כלום? לרעהו איש אמרו ולא העצב הליכת אותה כל והבן האב שתקו

 היה אפשר ? זו שיחה לנו למסור המספר היודע ? שיחתם היתד. מה - דברו
 שכספיר ועד מאיסכילוס העולם, בספרות המשוררים גאוני לכל מיוחד פרס לקבוע

 בשעה ויצחק אברהם של שיחתם היתד. מה השאלה: על ישיבו כי ניטה, ועד

 הבן? את להקריב האב היה עתיד שם אשר המקום, אל יחדו שניהם שהלכו
 ליצור הספרות גאוני שהצליחו הילדים, שיחות בכלל הן מעטות כמה יודעים, אנו

למצב נם להתאים הילד של דבריו צריכים וכאן בהן, שנאמין כדי ער כהוגן

 בסגנון השמוש על־ידי להצליח אפשר כאלה שבמקרים הדברים, ניאים הרוחות.

היסוד אותו הוא שלו האיפינעה יסוד רסין. לו בחר זו דרך ההפכים.
 קרבן להביא מתעתד שאביה שמעה, העלמה לפנינו. אשר שבספור נופו

אותו להיות העתידה היא, מבקשת הדבר פרשת את דעת מבלי ונהדר; נפלא
בחג. חלק ולקהת מעמד באותו להיות לה נם שירשה אביה, מאת קרבן,

 מאת הצרפתי הקלסיקן שאל הזה הדבור ואת שם*. תהיי ,את משיב: אנממנון

היוני. מופתו אבריפידס
 מאשר גדול יותר גלוי העמים של הטעם בחושי להבדיל אין ואילם

 העודים את יכול לא כלכל למשל, שילד, העודים. בצורות השמוש באפני

 בתור בעודים השמוש את כלל יודע אינו הביבלי המספר שכספיר. של החזקים

 שמתוכו טהור, טבעי מעין מתוך כמו ומפכים נובעים דבריו אסטטי. אמצעי
 אברהם .ויקח :מספר הוא צסאונם. את ולרוות לשתות העמים לכל ראוי היה
 וילכו המאכלת. ואת האש את בידו ויקה בנו, יצחק על וישם העולה עצי את

 בני. הנני, ויאמר: אבי! ויאמר: אביו, אברהם אל יצחק ויאמר יחדו. שניהם
 יראה ם הי ל א אברהם: ויאמר לעלה? השה ואיה והעצים, האש הנה ויאמר:

 התשובה היא זו ששיחה דומני, .,יחדו שניהם וילכו בני. לעלה. השה את לו
 ילד של הגמורה התמימות לפנינו שאלנו. אשר לשאלה והמוחלטת הטבעית

 לפני אשר הסביבה עצם מתוך כלל: עודים אין כאן טםשי. ודלא חכים ,דלא

 השאלה, אותה גמור בהכרה כמעט נובעת לעיניו הנעשים המעשים ומנוף יצחק

 והתשובה השאלה קודם לאלהים. ההכנעה — היא והתשובה שואל. הוא אשר

הלב. הרהורי את המספר מתאר כך .,יחדו שניהם ,הולכים הם ואחריהן

 וישפך אהד רגע עוד הקיצונית. האפשרות נבול אל אברהם וכשמגיע

 כאלו ,,אברהם! "אברהם! השמים: של קולם נשמע והנה יצחק של דמו

 כליון־ וננמר נפתר הזאת הכפולה ובקריאה וגשתומסה. חרדה עצמה האלהות
דרויאנוב( א. )תרגום יחדי. גם המספר ושל הקורא של כביכול, האלהים, של הצפיה
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 באגדה, צר צנור העברית האפיקה לה מצאה התנ׳ך שאחר בספרות
(.62 )עיין מדרשי־לירי יותר שאפיה

ספרד: בתקופת המחורזת הפרוזה מן דוגמה
 מן לך אגיד ואמר - הקיני חבר לי הגיד הנד ן האזרחי הימן ,נאום

 ידי חרבו בעת — לאשור — גשור מארץ נסעתי כי — עיני ראתה אש- הנפלאות

 מאד גדולה — וחשובה נאה והעיר — ועצור. עזוב ואפס - צור כחלמיש נדיבים
 בכל ואין — בה. ישבו לפנים והאטים — בקרבה נמצא ועושר רב והמון — ורחבה

 — פריה. וזה היא ודבש חלב זבת ונם —וצמה כהדרה ולא —מפיה הארצות
 יתנדב לא כי - בגבוליה עמנו מבני השוכנים — עליה היושב העם עז כי אפס

 — כספיהם צרורות וכלם — נעל שרוך ועד מחוט - בליעל או לנכבד מהם אהד
 אליה ובבואי — ארץ. צרור יפול ולא — ופרץ יוצאת בלי — בכפיהם צרורות

 ואלכה — קרובה בית־התפלה אולי אמרתי — חשכה עם שבת ערב - נבוכה בנפש

 כהיכל יפה ראיתיה — הקהלה עם — מת־החפלה אל באתי וכאשר — בה. ואדרשה

 — הסונים — זקנים ארוכי — זקנים שני לצדי והיו — ההמון. בתוך וישבתי — וא״מון
 — הבונים מן ולא בתי־צדק ומהורסי — הקונים מן ולא התהלות ממוכרי — כאלונים

 וכאשר — רמות. ועיניהם בזויות נפשות להם - בערמות ובטנם — קומות בעלי
 ראשי לנו יש אמרו — להם אשר והחזן — קהליהם ויתר - גדוליהם על שאלתים

 דשן — ובישן עניו — דרשן הזן לנו יש זה ומלבד - מרגליות ופניני — גליות
 - טובה ונגינתו - אהובה וחברתו - ערבה תפלתו — בגי־בשץ אילים כמו ושטן

 — יקרים פיוטים ויודע — סברא כמה בנביאים ויסבור — במקרא ויקרא - בתודה יורה

*— — — בשירים. ושר
אלחריזי( )יהודה
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 הנוכחית, האילוזיה על מיוסד פעולתה עיקר כל שירת־ד?וה; היא הדרמה

 והמרגיע המפיס הרגש כאן אין הבמה. על המוצגים בחיים ההשתתפות על

 מלוים רגשותינו העבר. מאורעות על מכסה־זכוכית מעין השם הזמן, שבמרחק
 וסכלות מעשים על־ירי להוצר שיכולים והערות, העוצם בכל הדרמתית העלילה את

 עוז ביתר כאץ מתגלים ואיבה אהבה ותוחלת, הערצה ופחד, שתוף־צער נוכחים.
 לעיני העוברות המרוכזה החיים אנרגית המהירה, המעשים רציפות שלטון. וביתר

 יתר ומתונה. שקטה התבוננות כל ממנו לשלול כדי עד אותו, תעסקנה הרואה
 לתוך בעוז השוטף החוח את לסקור הפנאי את לו תתץ לא נם היא כן: על

 ולשקלם המעשים את לדמות לו תתץ שלא ולא־בל־שכץ מומנטיו, בכל העתיד

 יוכל זה את רק בעיניו, יראה אותו ביותר והחשוב העיקרי את רק בתבונתו.
העלילה. של הבלתי־פוסקת התקדמותה בשעת לקלוט

 ההסתכלותית האפשרות הוא הפנימי העיקר האפית שבשירה כשם

 העיקריים במומנטים ההתרכזות — הדרמתית האמנות עיקר כן הקורא, אצל
 ואת הכופה הרעיון את הבטוחה, הסברה את בדרמה נראה לכן הרואה. אצל

 התמונות ואת הנפשיים המקרים את מעמיד שהאפיקן בעוד הפוסק, הנמוק
 והמומנטים עליהם. ולשפוט בהם להתבונן הקורא יוכל למען זה, בצד זה החיצוניות

 הם הרואה, של לבו תשומת כל את הבולעים הדרמתית, העלילה של הראשיים

 את יעסיק והמעשה, העויה המלה, :החיצוני הנטוי רק פסיכולוגיים. בעיקר

 סביבתן לעצמו, כשהוא נמצאים ם־ה עול אשר בעוד הסתכלותו,
 ומתנביח, עולה שהעלילה בשעה יורד, ומחזה־הנוף, הנפשות של החיצונית

 ולפיכך כתוספת־קשוט. רק אותם יחוש וברפותה סף־ההכרה, תחת אל
 הדרמתית שהאמנות כמו ובתלבושת, בדיקורציה הדרמתית הפעולה תלויה תהיה לא

 בוראי השינה ובכל־ואת אלה, באמצעים להשתמש כלל ידעת לא הקדומה

גדולות. פעולות
 הנפשות של חיי״הנפש נם הכרה־הרכוז. הדרמתית בעלילה גדול

הכלל. מן יוצאים במקרים ורק שלם, לבטוי די־מרחב בה ימצאו לא העושות
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 על־ידי אוהנו לרתק הדרמתיקן בידי יהיה בשטפה, גברה לא העלילה ובעוד

 עליו מלבתחלה האפית. הרחבות את ישיג לא פה גם אך ;מפורט ציור־נפש
 בתוים לעינינו יציג האופי את ביותר. הבולט אל התמציתי, אל עינו את לבון

 רק בידו ישמשו הדקים מן הדקים מצויי־הנפש גווני־הבינים, :וגלויים טבועים

 ונלוף דק פסול כל העכור. החומר מן ישר הוצב הדרמתיקן רחוקות. לעתים

 חזקים. ם די נו נ ל הדרמתית השירה נוטה ולכן הרושם, את מטשטש עדין

 הלירית בשירה ראינו כאשר פיוטי, סוג בכל אמנותי אמצעי הוא הננוד אמנם

 אמצעי הוא כאן אבל במלואו, האופי יבלט הננור על־ידי כי באפית, וביחוד

 כיהס ידועה במרה הוא האפית אל הדרמתית השירה יחס ומהותי. יסודי
 ולצבעים מגשרים למעברים מקום אין בזו כן בזה כמו הציור. אל הפסול

לעינינו. בה בולט הנגוד ומרככים. מפשרים

 זו אם היא אחת בלשון. וראשונה בראש טבועה הדרמתית המהות
 אם או וסביבתה- מוצאה אמת את למסור ומטרתה (,73 יעיין נטורלית היא

 לבטא עליה תמיר שם(, )עיין נכספת מציאות לקסום ומטרתה אידיאלית, היא

 הטור על בעיקר מיוסד הקלסית בדרמה והדיאלוג ;האפיים שבין הפנימי הננוד את

 של הפורמלית אמנותו כל מונחת זו בשניות״קולוח הדרמה. רעיון היא "שניות-הקולות י. ח ו כ ו ה

 אינם כאלה, דיאלוגים של שורה ואפילו אופיי, דיאלוג ואולם בב(. )יוליום שכספיר*

 ובמעשה, בחפץ מתפתה וננודץ הנפשות שאופי במקום רק הדרמה. את עדיין יוצרים
 מעשה, פירושו .דרמה• השם כי בו. להשתתף ויכריחנו נראה יהיה שם רק

 האפית, בשירה לרוב יהיה כאשר במקרה, ולא האקטיבי במעשה ורק עלילה,
 של וביסודה מלחמה. - הוא במעשים המתבטא נגור הדרמה. נבור לעינינו יחיה

 זו מלחמה של שהתפתחותה וכיון חיצונית. גם או פנימית מלחמה — דרמה כל

 כי־אם האפית(, בשירה )כמו ומקרית חיצונית סבה בעקב להיות יכולה אינה
 ;פועלים־נוכחים כהות שני בין מחולקת להיות נם עליה פנימי, בהכרח מותנה

 ביחסנו תלוי ההשתתפות ועוז כאחת, המתנגשים י נ ש נשמות את לחיות עלינו כי

 הדרמתית: השירה של אפיה נעוץ הזאת המלחמה בעצם השלילי. או החיובי

 אז הרמות, מטרות־הקיום והמות, החיים ענעה אם ואידיאלית, נכבדה היא אם
 וקטנונים, פעוטים ענינים על נסבה היא ואם (,76 )עיין הטרגדיה את תוליד

 (.74 )עיין הקומדיה את תוליד אז זה, מצד ומובלטה מוארה רק היא אם או

 למשל לקומדיה. וגם לטרגדיה נם לשמש יוכל אחד מוטיב אשר יש ולכן

 השיבות את מעריך הפיטן איך בזה, תלוי הכל לבת־המלכה. בךהאמה אהבת

אלא יחד. נם הסונים בשני הוא אחד הפורמלי העיקר והנלחמים. המלחמה
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 נסבול ולכן במלואו, הזה העיקר שמירת את לדרוש נקפיד לא שבקומדיה

 מכינא• אכס ה״דיאוס על־ידי הסכסוך את להתיר הבא מקרה־הפלא את בקומדיה

המציאותית. הפעולה הפרעת בו נרגיש שבטרגדיה בעוד בפרצוף־אדם,

 האמתי הדרמתי שהפיטן ונראה והעלילה, האופי בין בדרמה להפריד אין

 דרמתית פעולה להשיג יכול היה לא כך שאלמלא בבת־אהת, שניהם את הוזה
כל־כך. גדולה ופיוטית

 מרכזית נקודה במפגיע דורש הדרמתית בשירה השולט החמור חוק־הרכוז
 דרמה במסגרת כי תשאף. שאליה אחת, ומטרה העלילה תסוב שעליה אחת,

 הארוגה הנבור של בםסכת־ההיים אחת פעם רק בשלמות להשתתף נוכל אחת

 לא העלילה, בשפל ההתענינות תרפה ואס מפלה. או נצהון סכנה, ממלחמה,

 אסור ולבן להגביר. תחת מחליש רושם ש־ הדו וכל כה, באותו עוד תורם

 כרגש־השתתפות בחזקה, שימשך צריך הרואה הטוצנה: בעלילה ירידה שתורגש

 באחד ההרגשה למערכה. ממערכה ומתרכזת, הולכת ובהתענינות ומתנכר הולך
 הסוף, להיות צריך כי או הסוף, להיות יכול היה כאן כי הדרמה, ממקומות

לה. רע סמן היא

 כמו הכרחית אינה אכל ושלמות, עצמה לו מוסיפה שבאפום האחדות

 החתירה על־ידי וכאן (40ו־ 30 )עיין האופי התפתחות על־יד מושגה היא שם בדרמה.

 בפעולה. וכאן בצביון מתבטאת היא שם האחרונה. התכלית אל הבלתי־פ־סקת
 מאורע זה יהיה נם ולו אחד, מרכזי מאורע בעיקר להציג באה שהיא הדרמה

 את לחשיף בידה אין כי האופי, התהוות את להראות תוכל לא כבד־נורל,

 שנוי בדרמה נמצא אשר יש אמנם נולד. הוא שמתוכן ההשפעות, רבוי

 מחורבנו או מכשלונו בו ויש קטסטרופלי, יותר הוא זה שנוי אבל באופי, מכריע

 ואנרנית תאונית שאיפה הנבור. של רצונו ן^בר מעשהו סבל תחת :האופי של

 או שילד; של שטוארט וכמרים שכספיר של בברוטוס למשל ל^אוש, תהפך
 ובשניהם ט.3מק אצל כמו העוית, מן כבר בה שיש לנקודת־רכוז יעלה שהרצון

 הפנימית הקטסטרופה אומרת, זאת הדרמתית, הקטסטרופה את הפנימי השנוי מכין

 ההתפתחות במרכז יעמוד המכריע האופי שנוי אשר יש לחיצונית. קודמת
 למשל בבת־אחת, הזאת ההתפתחות מהות את מבליט הוא ואז הפסיכולוגית,

 שילר, של קרלוס בדון פוזא ומות שכספיר של השביעי בהינריך המלך מות
 יוצאים הם אלה כל אבל ועבור. באופי לתמורה הגורמים מכריעים מאורעות הם

 שנוי להביא אחד מאורע בידי באמת יהיה רחוקות לעתים רק כי הכלל, מן
האופי את הכמה על הגדולים הדרמתיקנים יביאו לכן באופי. וקןם מכריע
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 בתארם הנמר אופי את יאירו לפעמים ורק מכרעת, בעלילה המוגמר

הקודמת. התפתחותו את בקצרה

 אשר כאנשים ומונמרים, עשויים כאפיים לעינינו עומדות הדרמה נפשות
 אותנו שמענין מה עליהם. עבר אשר את נדע ולא בחיים ראשונה נפנשם
 כלל, אותנו יענין לא זה שהם, למה היו איך ? הם מה — הוא וראשונה בראש

האופי. של הנוכחית להבנתו הנחוצה במרה מעט, רק או
 באותו תלויה היסודית תכונתה אבל לעיקריה. הדרמתית השירה מהות זוהי

האחרים: הפיוט סוגי לשני לנמרי החסר המומנט

 בימי בחרוזים האפיקן וגם הליריקן גם אמנם הבמה. אל הפייטן יחס
 מרובה במרה עמדה שירתו אבל השה, או השר את נם רוחו בעיני הזה קדם,

 ובדורות המר, מעל גם במלואם אלינו ידברו הפנימיים וחייה עצמה, ברשות

 דרמה היא אם —זאת הדרמה: כץ לא זו. בבחינה לגמרי נשתחררה האחרונים

 כאשד ץחיוה, והמשחק הריז׳יסור ורק הכתב, על תחיה לא —אמתית במתית
 ושיחתו. תנועתו לפעולתו, מבעד לנו תראה הדרמתי הגבור נפש במוסיקה. יהיה

 קריאה מתוך הדרמה את יבין יוצר בבחינת חזוני וכה דמיון בעל קורא רק
 פסיכולוגיים, ומומנטים אופיים קוים ההצגה בשעת יגלה הוא ונם בלבד,

 המודרנית בדרמה הנותנות הרבות ה״הוראות• אף קריאה. בשעת ממנו נעלמו אשר
 הקורא המשחק. מקום את לקורא למלאות יכולות אינן עצמו, הסיטן על־ידי
 חיים בעיניו יראם אלא־אם־כן נפשם, מלוא לכל הנמרים את יתפוס לא הרגיל

 אלא האדם, את יצר הסיטן ובוכים. צוחקים מדברים, באזניו וישמעם ופועלים,

 ברוך המשחק שבא עד בתרדמה, שקוע והוא עליו רובץ מאמר־אשף שכעין

לחיים. ומעירו האלהים

 את בעליל רואה הוא א< :בשירת־הנמצאים היוצר לדמיון דרכים שתי

 מתכון הוא ב( ובמציאות. בחיים שהם כמו בקרוב או שהם, כמו המאורעות

 הראשונה הדרך ומאורעות־במה. דמויות־במה ורואה המעשה למקום לכתחלה
 את להחיות שבכחו פיטץ היותו במרת רק - ולדרמתיקן לאפיקץ, בעיקר מיוחדה

 והמעשים האנשים את יחזה לא אם כי והמציאות, החיים בנשמת יצורי״דמיונו

 כולה השניה והדרך משהק־ממת. אלא חיים, ליצור יצליח לא ריאלית בראיה

 עם תמונות־החיים בדמיונו יתמזגו האמתי הדרמתיקן אצל אבל הדרמתיקן. מנת
 יצליח זו, מזיגה אצלו שאין דרמתיקץ כל המשחקים. עם וגבוריו תמונות׳הבמה,

 שאינו הדרמתי, הסיטן פעולתו. תהיה נם וכן דרמה, של לקוי טפוס רק ליצור

 הדרמתי האופי ונם סצינית פעולה ישיג לא ותנאיה, הבמה את כלל לעיניו רואה
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 הסיטן, ביד הנוהגת והיא שולטת אמנות־הבסה שרק ובמקום יחלש; יצירתו של

 איזה יושגו היותר ולבל ואמתיות, עמוקות פיוטיות פעולות תגדרנה שם

אפקטים.
 לא מתחלה בי - הדעת על מתקבלת והשערתם — המשערים חוקרים יש

 מקום בבל נתהוה ר.תיאטרון משחק־ וכלל. כלל פיוטית הדרמה היתר.

 בכלל, ולהתגבר, להתחפש ומעשיהם, אנשים להקות הטבעיים והנטיה החפץ מתוך

 פיוטיות יצירות היו לא זה מסוג הראשונות והיצירות המשחק, תאות מתוך

 האמנות בן לא המסורה. או הרגעית ההמצאה פרי כי־אם הספרותי, במובן
 נעזרה, אשר )הדיאלוג( ההדדית השיחה חדות מתוך שנתהותה הדרמתית,

 דרכי־התפתחות שתי אמנם רואים אנו ובך מימיות. בתנועות ופעולה, בטוי ליתר
 ומשחק־ נאצלת אמנותית־פיוטית לצורה נהיית הטרגדיה ביד. יד ההולכות לדרמה,

 )ובחוני־חכרה ימי־הבינים ראשית עד קיומו את הוא נם ממשיך העממי המומוס
 התלכדות את בולט באופן נראה בשכספיר ועוד הזה(. היום עד פרימיטיביים

 המוסיקה )צרוף הפיוט עם אמנות־הבמה התאחדות מתוך ורק האמנות. דרכי שתי
 נראה אשר יש ולבן הדרמתית, השירה נוצרה חשוב( ממזג תפקיד כאן מלא

משנהו. ופעם זה פעם הדרמתית, ביצירה יכריע היסודות אהד כי
 לבמה, נתיחדה שלא אלא דרמתי, שחזונה שירה היא למקרא הדרמה

 הבמה, מעל לפעול תוכל מאשר ופיוטית־פניטית אינטימית מדי יותר נס והיא

 מאד. תעצם דקלום או קריאה בשעת ופעולתה דרמתיים חיים תכיל כי אף

זה. לסוג שיבות המודרנית בספרות הליריות הדרמות רוב

 השירים, מלבד ליריים. מומנטים גם לתוכה לקבל נוטה הדרמתית השירה
 העלילה: בעצם ליריים קטעים נם נמצא בדרמות, השזורים והמקהלה, היחיד שירי

 למסור הבאים או הקטסטרופה, אל הלך־הנפש את להכין הבאים המונולונים רוב

 במצב נמצא שהגבור בשעה ליריים. הם העלילה, בעלות המושג הלך־הנפש את
 במונולוג רוחו הגות את הוא שופך רוחני, משבר לפני פנימית, מלחמה של

 שהיא במקום ורק גדולה, אינה הבמה מעל הליריקה פעולת אך פיוטי־לירי.
 והמילודרמות המקהלות מן נראה זה צחה. בכל מתגלית היא המוסיקה עם מתאחדת

 דרמתיים מצבים למסור השואפת ה ר י ם ו א ה יצאה זו הרגשה ומתוך העתיקות.
 לא הדרמתיות קפוח לידי הגיעה זו בשאיפתה אבל טחורים. ליריים באמצעים

 דיקורטיביים אפקטים לשם נם כי־אם הלירית־טוסיקלית, הפעולה חשבון על רק
 את וליצור האפשריים האמצעים כל את לנצל עלה וננר בידי ורק ובלטיים;
המלה. מובן במלוא הדרמתית האופירה
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 נם ומימיקה, ךקלום הראשיים: אמצעיה מבשני חוץ משתמשת הדרמה
 הפיוט. סוגי שאר מפעולת פעולתה חזקה ולק ובמוסיקה; )דיקורציה( בציור

 ותכונתו ומקוטעים, שלמים שקולים, בטורים הדיאלוג נמסר הקלסית בדרמה
 מדי יותר הובוח בארוך אך ושילר(. סופוקלס )לפי וכוחית על־פי־רוב היא

 למערכות הדרמה מחולקת בך לשירות, מחולק שהאפוס כשם ומ_יגע. משעמם י?ןשה
 בנויות הקלסיות הדרמות רוב )סצינות(. למחזות שוב מחולקת והמערכה )אקטים(,

 מאד קשה העלילה. של השלמה להתפתחותה מקום לתת בכדי מערכות, חמש

 במתיים, טכניים מטעמים רק לא .מחזות־המונים׳, או כוללים מחזות הצגת בדרמה
 הבמה על להעלות לפיטן לו קשה היצירה; של פנימיים מטעמים נם אלא

 פרופורציונלי באופן מחולקת שיחה כולן בפי ולתת רבות נפשות בבת־אהת

 בערבוביה או בגלמים, לגמרי, ומאובנות אלמות בנפשות יכשל שלא וטבעי.
 )מחזה־הריטלי כאלה במחזות נם הצליחו יחידים דרמתיקנים ורק וקולנית; המונית

 קצרים, ובלרות שירים נם יבואו הקלסית בדרמה שילר(. של טל׳ ב״וילהלם

 הסגנון שולט החדשה בדרמה אבל הרגש, תגבורת של במקומות ביחוד

לגמרי. הפרוזי
 דרשו רבים, היו הטכניים כשהמכשולים הבמה, של התפתחותה בראשית

 היו שכולם והזמן, המקום העלילה, משולשת: אחדות הדרמה מן האסטטיקנים

 נושא על מוסבת להיות צריכה העלילה היינו, הבמה, על כאחד לבוא צריכים

 המשחק, זמן ובמשך אחד במקום ולהגמר להתחיל צריכה העלילה אחד,

 תורת־אחדות בטלה הבמה, תקון עם יחד היום, שעות. 24 במשך היותר לכל
 את נקלה על לשגות אפשר ההפסקה שבשעת כך, היום מסודר התיאטרון זו.

 דחוקה להיות העלילה פסקה כך ועל־ידי העלילה, של זמנה ואת מקומה

כלשעבר. ומצומצמה
 חמשה להחזיק הדרמה צריכה פרייטג נוסטב הגרמני של חלוקתו לפי

 פתרון. ה( ירידה. ד( נקודת־גובה. נ( עליה. ב( פתיחה. א( כזאת: חלקים,
 שעל דרמתיים׳, ,מומנטים הנקראים מקומות שלשה להיות צריכים אלה מלבד

 א׳ )בין המעורר המומנט (1 יתאחדו: או החלקים חמשת יתפרדו ידיהם
 האחרונה ההתאמצות של המומנט (3 וד׳(, ג׳ )בין הטרגי המומנט (2 (,,וב

 כמו הדרמה, כי זו, במסגרת הדרמות כל את להכניס אין אבל והי(. ד׳ )בין

בת־חורין. כל קודם היא פיוטית, יצירה כל
 )רציטטיבית(, ספורית דרמה א( סונים: שני מבדילים החדשה בדרמה

 הם; הספורית הדרמה של הראשיים ענפיה )מוסיקלית(. ננינית דרמה ב(

ה. ט ך פ ו א ה ו האופרה :הננינית הדרמה ושל והקומדיה, הטרגדיה
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 ובדרמה .תיש/ שמשמעה טרנוס, היונית במלה השם )ימוד בטרגדיה
 היתד. לא הקדומה (49 עיין ה״סטירים/ או ה״תישים• חשוב מקום תפסו הדיוניסית

 בליון־הגבור בה שאין דרמה בי חשבו, החדשים אך הכרחית, בסוף הקטסטרופה

 את קטסטרופה בלי לדרמה והמציאו (76 )עיין טרגדיה לשם ראויה אינה

 על־פי שהאנשים ולפי לאסון, וצפוי סובל הטרגי שהנבור כיון—.,דרמתי .שיר השם
 •אשמה טרגדיה בכל כמעט יש לכן סבה, ואסון סבל לכל למצוא צ־יכים טבעם

 גילם בהשכלתם, תלויה הטרגדיה פעולת כנ״ל(. עיין ,,וכו בנידה מרד, )"צח, ,טךנית

 אהבה, :מעוררת שהטרגדיה הרגשות הם שונים כי הרואים, של החברתית ומדרגתם

 רגש־ ספוק צער, שמחה, זועה, כעם, פחד, בהילה, נקיעה, התלהבות, הערצה,
 גורל את דנא מקדמת חשבו בצדק וכו׳. יאוש הרוה, התרוממות הצדק,

 אשר ככל כי לטרגדיה, מתאים הכי החומר למקור הארץ ואילי השליטים

 קורא )שופנהואר מפלתו תחריד ובן תעמק כץ בהברה, ועבור של מעמדו ינכה

 שיהיו והאגדה, המיתוס מן הטרגי החומר את שאבו היונים ,נובה־המפלה•(. לזה

 את החדשה העת יצרה האגדית־נבורית הט־נדיה במקום כהיסטוריה. בעיניהם
 שחרור עם יהד אך שילר(, רסין, )שכספיר, ההיסטורית־פוליטית הטרגדיה
 מלכים רק סובלת הבמה היתה שלפיה המסורת, בטלה החברתית ועליתם האזרחים

 הרהיבה החדשה התקופה איבסף. )לסינג, האזרחית הדרמה נוצרה ובן זבגי־עליה,
 העמלים, מעמד גם הבמה על והעלתה הדרמה של שדה־החומד את יותר עוד

 העגלה .בעל ).האורנים/ דלת־העם מחיי המחזה נוצר וכן חברתית, לעליה השואף
• ן ן

הופטמן(. של הנשל*

 הנדודים את מכנים היו שבה ס,1מ1ק היונית במלה השם )יסוד הקומדיה
 המגוחך ממשלת הוא הקומדיה של שרה־ההומר (.49 עיין הדיוניסיים. בחנים

 המוניים, הדודים שבדבור: הקומיות היא והפתוחה הראשונה צורתה והנלעג.
 גופניים, במומים אלה קשורים הרוב על נבול־פה; קללות, נדופים,

 זאת על עולה וכו/ בובד־תנועה שינה, תאות נסה, ושתית אכילה מהלומות,

 על־ידי שנסבו מבובות או מוזרים מצבים על־ידי נוצרת זו שבמצב, הקומיות
 הקומיות שתיהן על עולה וכו׳. הפושעים מציאת חליפין, ערבוב־מושגים, :המקרה

 היא מול;ר אצל הבדחן(. )הלץ, האופיי האפר מן לאט־לאט שהתפתחה ת, י פ ו א ה

 הסיטן משתמש באמת שכיחות. אנושיות תבונות מגוחכים בטפוסים לגו מצירת
 ורק (.74 )עיין השלמה הפעולה את שישיג בכדי יהד, גם האמצעים בכל הקומי

 בורליסקות, הוטוריסקות, או בדיחות נבדיל: הסונים אהד הכרעת לפי
 נקראת טרגיים וסופה שיסודה הקומדיה ומחזות־טפוסים. טחזות־איגטריגות

כניל(. )עיין טרגי־קוטדיה
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 שכולה שירית, טרגדיה היא חבור( מפעל, ואיטלקית: )ברומית האופירה
 של הפיוטי ערכן ריתמיים־רצינים. ומחולות מקהלות משחקים, עיי בזמרה מוצגת

פחות, עפייר הוא המלים

 בדבור־פה. ומקצתה בזמרה מקצתה המוצגת קומית, אופירה היא האופריטה
ועליזים. קלים שבה המחולות

 והמוגזמה החיצונית הקומיות על המיוסדת הפרסה, ♦ עוד ידועות אלה מלבד
 הבמה על ביהוד נהוגה וזול. גרוע למחזה נרדף שם היא ועל־כן (74 )עיין

 השרפה, הרעל, הפגיון, בה: תופסים חשוב שמקום ,המלודרמה הצרפתית.

 נהוג זה סוג מבדח. סי1מ1.מ או .לץ׳ בה נוסף על־פי־רוב וכו׳. הילדים גנבת
 של קומדיה מתחלה שהיה הויודויל, מנדלסון(. של קיץ• ליל ).חלום במוסיקה נם

 תביעות בלי עליזה, קלה, קומדיה בזמננו הוא בקופליטים, מוצגת אינטריגה

פקריבה. הצרפתי ביחוד זה בסוג הצטיין ומוסריות. פסיכולוגיות

היונית: הדרמה .49
 שלמות לידי הגיעה הדרמתית השירה נם כן האמנות ענפי כל כמו

באתונה. לאמר, יון׳, של ב״יוגה עמדה ועריסתה ביון, ראשונה
 אליל את עובדים היונים היו בראשונה הדרמה: שם התפתחה וכן

 החומד הרואים, קהל לפני ובמחולות ליריים־אפיים בשירים דיוניסוס־בככוס היין

 הבר בהמון. המקובל לפי האליל, קורות על סובבים היו השירים ומשחק. שירה

 יחיד, משורר־משחק המקהלה על נוסף אח־כ מקהלה? מעין היה המשוררים

 משיב. היה והוא שואלת היתה המקהלה זיא, בדברים. אתה לבוא היה שתפקידו

 זה דברים* ,משיב דברים*. ,משיב שפירושו ,הפוקריטס׳, בשם לו קראו ע״כ

 היה זה מסוג הראשון האמן שם קבוע. ,משחק• מאוחרת יותר בתקופה נעשה
 הדרמה סדר נם נקבע בימיו הספירה. לפני השישית המאה באמצע שהי תספיס,

 שני בין שיחה א( והוא: אחר־כך, נם בעיקרו נשתנה שלא הטרגדיה(, )או
 המשחקים בין שיחה ג( הראשון, ושירם הבמה על המשוררים עלות ב( .משחקים׳,

 המשחקים בין שיחה שוב ה( המקהלה, של השני השיר ד( המשוררים, וראש
 המקרים הבמה. מעל וירירתה המקהלה של האחרון השיר ו( המשוררים, וראש

 הבמה, על להעלותם שונות, מסבות היה, ושאי-אפשר העלילה לנוף הנצרכים

 באמצע נם או קודם נאום, בצורת .מלאך בשם גם שנקרא מיוחד, .מודיעי ספר

 הטרגדיה יוצר הכניס הדברים• .משיב על הנוסף השני ר״משחק• את המעשה.
 ?״.ולבככוס לזה .מה צעקו: הרואים וכשראוהו (,50 )עיין איסכילוס היונית

 מקום והתרחב♦ הלוך הלכה העלילה ונם החדשות בפנים התרגלו לאט לאט אך
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 עדויות נשים היו אלו :הבככנתיות מקהלת תפשה ת י ס י נ ו י ד ה כדרמה בראש
 ענפים העזובות, הגבעות על פושטות ידים, אחוזות ופרחים, אשבלות־ענבים

 בצעקות־פרא. ומשתפבות במצלתים מכות צואריהן, על ברוכים נחשים בידיהן,
 בדברים ,אורגיות׳, בשם שנקראו האלו, הפרועות החינגות את תאר אבריפידם

 ההרים׳ בין לתעות התענוג רב ,מה עצמן: הבבכנתיות מקהלת בפי שם אשר
 ולרדוף הצבי בעור להתעטף הארץ, על התנפל למען המחולות מן רנע לחדול

 אלה חגים דם׳. והמטפטף החי בשרו את ולנשוך דמו את לשפוך האיל, אחרי

 מופיע היה האל, הוא. פניה. והתחדשות הטבע יקיצת בעת באביב, חלים היו
 ומציגים סביבו ומרקדים ש־ים היו הללו והבככנתיות. פץ סילנים, סטיריס, בלוית

 בחזון, העושות הנפשות משנתרבו אחר־כך ותאוותיו. תבונותיו את סמלי באופן
 החומר עוד מספיק היה לא עצמה, בפני אמנותית ליצירה נעשה והמשחק
 כמוה שאין היונית, במיתולוגיה רב חומר הפיטנים להם מצאו אז הזה; הפולחני

 את המקריב האל פרומתיאוס, אגדת להם: שמשו יפה חומר הפרצופים. לעושר

 התמים הענק הרקלס, אנדת זוהלי־העפד, המסכנים לבני־האדם אהבתו מתוך עצמו
 שבו הארגונוטיס, מסע אגדת הארץ, את לטהר הרעים הכהות בכל הנלחם

 האחות באביה, שבגדה הבת :האיומה המכשפה מדיאה, אנדת בהי-י־יון, השתתפו
 לטרגדיה מתאימה נפש עוד היש בניה. את שהמיתה והאם אהיה את שהרגה

 המצורים בשני הכרוכות האגדות מן חצבו ביותר היפים העמודים את אבל כזו?
 החומר את לוקחים היו הגדולים הטרניקנים טרויה. ומצור תיבים מצור הגדולים:

 הם שלו הטרגדיות שנושאי עצמו, על מעיד ואיסכילוס מהומירוס, ישר האגדי
הומירוס". שבשירת הערוך השלחן מן קטנים •כפתותים

 מתחלה ואם כמוהם. מאיץ הטרגיות בכשרון מחוננים היונים היו בכלל

 נהפכו הנה בלבד, שעשועים או עבודת״פולחן המיצגים המחזות משמשים היו

 להלהיב מצפונו, את לעורר האדם, את לרומם שמטרתם לחזיונות, מהרה עד

 היצירה אל הדרה הפילוסופית עולמם השקפת רגשותיו. את ולהדר דמיונו את

 נותנים טובה כל ,חלף התוגה. יצאה השמחה מן הטרגדיה. נולדה וכה הפיוטית

 מן גדול הרע והצד לה, פנים שתי החיים מטבע רעות׳. שתים האלים לנו
 צל׳, של חלומו הס והחיים הזה, בעולם עוכר צל רק הוא .האדם הטוב. הצד

 את נראה בהומירוס עוד בטרגדיה. האדם מופיע וכץ פינדר. הליריקן מקונן
 שעת־רצון תהיה רגע שואה; על שואה בני־האדס על מביאים הם והנה האלים

 בני־האדם נוצרו לא ובכן הכל; המכלה זעמם שוב ייקץ שני ורגע מלפניהם,
קפריסות על ובעיקר, אלא, וידועים, גלויים פשעים על רק ולא לסבול. כי־אם
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 בידי כדור־משחק כי־אם בעל־בחירה, אפוא. אינו" האדם האלים. של סתומות

 הומר איננו והאדם מהיד, בבל להשמר צריך הצדק אבל מבינתו; נשנבים כהות
 ובגודל ולוחם, מורד מתקומם, הוא בריתו מטבע צורה, כל לקבל העלול

 גבורי מפלת ואמנם מפלתו. ותורא תפלא וכן תנדל כץ האדם, של וכהו רצונו
 ,המקרה׳ :טרגדית־הנורל אפלה. תהום לתוך סלעים לצניחת דומה היונית הטרגדיה

 באדם שליט טמיר כה איזה עיי הוא נם הנדחף ציאוס או והאכזרי, הנעלם

 בידיהם. אינו שהשלטון האלים נם אלא כך, האדם רק ולא עפר. עד ומדכאו

 הקרקוס, בזירת המרופשים השבויים למראה וצוהלים מריעים היו הרומאים

 או האל כשלון על דמעות זולגות כשעיניהם התיאטרון, את עוזבים היו והיונים
בכפו׳. המס לא ,על הסובל האדם

 העניבה א< ♦ ראשיים הלקים לשני הטרגדיה נחלקה אריסטו׳ לפי
(.1ע8!8) ההתרה ב< *(״16818)

 סופוקלס וס, יל כ ים א היו: היונית הטרגדיה של הגדולים כהניה

באתינה. וחיו נולדו שלשתם ס. ד י פ י ר ב א ו

איסכילום: .50
 הפרסים. במלחשוח היוני בצבא לוחם בתור והצטיין לםםה״נ, 525 בשנת נולד איסבילום

 מעשרת יותר בזמנו. הפיטנים גדול בתור נתפרסם מהרה ועד הפיוט•, בכשרונו נכר בנעוריו עוד

 טרגדיות לכתוב התחיל הוא בזר־הנצחון. מוכתר ויצא אחרים פיטנים עם בפומבי התחרה מונים

 המסכות אח הכין בעצמו התלבשות. אח קבע בעצמו ,שבאתונה הדיוניסי התיאטרון בשביל

 *פה :לאמו־ מצבתו על הכתובת את גם חבר בעצמו הוא למקהלות. המנגינות אח חכר ובעצמו

 הזכיר. לא הפיוטיות מעלותיו אח פנים". אל פנים ראוהו ששונאיו איסכילום, הלוחם הגכור נטמן

 שירות את ואחד הליריים החלקים את חשבונו על וצמצם הדרמתי הדיאלוג של יוצרו היה הוא

הדיאלוג. עם המקהלה

 על השבעה "מלחמת המפלט", "מבקשות באזיקים", "פרומחיאוס :שלו שבטרגדיות המעולות

 בה "הפרסים". הטרגדיה - שבהן והגדולה ו״הברכוח*. הנסך״ "׳מנסכות ״״אנממנון״, :הטרילוגיה תיבים',

 של חמתם ועל אפם על הנמנע אח לעשות הרוצה אחשורוש, העריץ הפרסי המלך פועל

 ולהלקוח ם1את ההר את לעקור לבו אר. מגביה הוא והבלחי-מנוצחים. הנבחרים היונים את האלים-להכות

 התהום. אל אחר־כך יצנח למען רם סלע על להעפיל מפתהו הפתום כשלון. - סופו אך הים, גלי אח

 הוכו כי מניד רץ בא פתאם ונצחונם. הפרסים צבאות גבורת אח ראשונה חקלס "המקהלה
 ובדאגה ברגזה כבד. לאבל המקהלה שירת תהפך אז סלטים. האי ליד היונים מאת הפרסים

 לפרסים, וקוראה הבמה מאחורי עילה דיוקנו דמות והנה לעזרה, הסח דריוש רוח אח תקרא רבד,

 בדרך־ מופיע אחשורוש ויוכו. ישובו עוד וכי מפלה, נחלו גאונו ועצמת אחשורוש בעוון רק כי

 נבורי אבדן על יתאבל המקהלה עם ויחד בושת, מחיי יבחר אשר לנפשו, מות ומבקש מנוסתו



133 הדרמתית השירה

 ביותר הנשגבים מן והוא נאדרה, לאושיח ברוח ובחוב בבנינו נפלא הוא הזה החזיון המלחמה*.

היונית. בטרגדיה

 אח והזניח השלטון את לו שבבש בציאים, הזה האל שרד שהואר באזיקים• ב״פרומהיאום

 שן ש א גנב האדם, בני על בחמלתו פרומחיאום, השבע. בפני ושחישרי-הננה קדושים בני־האדם
 פוררו אלה אשורים שעשים והרפואה. החשבין האפנות, אח נש והווים לבני-האדם ופשרה השמיש

כליותיו. אח יום יום ינקר והנשר גדול סלע על מוקע להיות עליי גזר והוא ציאום, של כעשו את

האל מי לו, הידוע הסוד אח לו ינלה אש :אויבו את לשחרר נכון ציאום היה אהד בתנא•
לפני נכנע לא רצון־הענקים בעל פרומתיאום אבל שכשאי. ציאיש את ולהוריד לקוש העתיד

 המהיר השליח בבוא נש באירך־רוח. ישורי־ניהנום ומובל שוקע רב זמן ונשאר החדש*, ה״אדון

אין בתוכו, לקברו השלע את ויפלח ברק ציאום •שלח במרדו יעמיד שאש לו, להודיע הרשם
 ועוללים הששים אתם "האח, קולו: נשמע והברקיב הקולות שתוך ועיד להכנע, משמש פרומתיאום

 שאין השחזה, תש בזה נעלם. והוא צדק*. בלא אשבול כ• תראוני הלא תבל. על-פני אזר

הכפוי. ועוז הרשיון לרום כפוהו
 לבקש הרפאים• .עשק אל דיונישום את ששיא "הצפרדעים• השפיר• בחזיונו אריסטופנש

 - לשמו שנכתב שה בכל נחת מצא לא הגדולים החודש שית אחרי כי - שרגי, פ־פן לעצשו
 כועם איסבילום שקרוב. ששה שבא אבריפידם ובין הזקן ם ו ל • כ ם י א בין שיחה שושע היא ושש

 אח רוששתי "אנכי : קורא והוא •שפלות, חלשות נפשות בחזיונותיהם היוצרים החדשים הפימניש על

 יודעות שאינן רמוח, נפשית הם אישכילום של גבוריו כל ואמנם איתו*. ששם־ליש והם האדם
 האגדה לפי נפלן. - עד אחור נשוגות ואינן הצדק, אח לקייש רצונן על נלחשות הן ווחור, הכנעה

נולגלתו. את שנפץ כבד צב השב קדקדו על והפיל בשר־שיש שעף נשר על-ידי אישכילוש, נהרג

:סופוקלס .51
 ן ש לא נחשב הוא הטרגדיה. גבולות אח להרחיב הושיף (497-406) אחריו שח• שופוקלם

 השדה סוד את ידע היא כמוהו. קש לא שכספיר שעד אושריש היונים. הפרגיקניס שבל הגדול
 יצירה של אחת ארוכה שלשלת הם חייו וכל שאד. •שיש האריך הוא ששלו. שאין וההרשוניה

 העריצוהו גדול, ועד לשקפן העש, ובל הטרגדיה, פרם את קבל פעם עשריש הייש. ונעימות

 הטרגיות. הפרובלימות את והרבה שהרחיב בזה, נש מאיסכילום ללכת הרחיק הוא האלים. כאחד

 איש, בלב החובות שלחשת :האנושי השטח אל יותר ומתקרבים האולימפוס שן שתרחקיש גבוריו

 סופוקלם. של חזיונותיו סובבים אלה על והאהבה, הצדק רוח המזל, תעלולי שפני האדם סבלות

 :הנורא שחפאו הטרגי, החוטא אח לפנינו שצינת השלך־ .אדיפוס שלו מצוינת היותר היצירה
 להם אין לעצמו בוחר שהוא ויסו־י־התשובה ובחם־לבב, יודעים בלא נעשה אס, ונשואי אב רצח

 אך היונית, והשלשות הגבורה האצילות, ששל הוא טרויה, כשלחשת המשתתף הגבור "איש•, נבול.

 ולא לאהבה "העשייה האשד. "אנטיגונה", טעלותיו. לטרוח האבדון, אל אותו מצעידים האלים

 שור. עצמה על ושביאה הפרטי האושר את שוכחת אחיה, בלם• הכבוד לרגשות הנאמנת לשנאה׳,

החדשה. לדרמה פרומוטפישיש הש אלה כל מחריד.
 שבלשון. האצילית ובפשטות שבהן האנושית הטפוסיוח בהבלטת שצטינוח שלו הטרגדיות

אבריפידם. של המציאות ובין איסבילום של ה״שקרה• בין עומדת נוחו אש
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:אברפידם .52
 עם אחד בזמן שחי זה, פיטן של גורלו גם אכריפידם. השלישי הטרגיקן היה סהם שונה

 טוכרת־ירקוח, - ואמו בעל־טלאכה היה שאביו עליו, טפופר חבריו. טשל שונה היה סופוקלם,
 לא הוא אך לטרגיקן. ויהי השירה אטנות אל פנה טהרה עד ומחסור. עוני סבל ובנעוריו

 בתור ידוע היה הוא מתנגדיו. היו ורבים פרסים, קבל ולא הוכתר לא הקהל, על מהר התחבב

מתנקמת - הזאת ובארץ למקדוניה, נדד ימיו באחרית גרש. שנשא נשיו שתי ואת שונא־נשים,
בשלמות נשארו בידינו אך טרגדיות, 180 כתב הוא וחשסעהו. כלבים עדת עליו התנפלה - האגדה

 עד ממש, אנשים כבר הם חזיונותיו וגבורי השתולוגיה מן שהתרחק בזה, גדול ערכו .18 רק
את והכנים העלילה ובין המקהלה בין לגמרי הפריד נם הוא ההוא. בזמן אפשר היה שזה כמה

פסימית היתה עולמו והשקפת דורו, בני הפילוסופים השפעת חזקה עליו מכינא*. אכם ה״דיאום
 התאוות של ופיטנן פילוסוף אבריפידם היה ולאומי, דתי כולו עוד היה שסופוקלם בעוד לגמרי.

 נשים, הם בחזיונותיו הגבורים ורוב והקנאה, האהבה של בפרובלימות עוסק היא ביחוד הגדולות.

 בנושאים •איפיגניה". "אלקטרה• "אנדרוטכה׳, "הקיבה* :כמו יצירותיו, רוב של השטות כעדות

ושילר. ניטה קורניל, שכספיר, כמו האירופיים, הדרמתיקנים אחר־כך השתמשו אלה

 לםםה*נ 450 — 385) ס נ פ ו ט ס י ר א היה היונית הקומדיה אביר

 סטירה הם רובם עשר. אחד רק בידינו נשארו חזיונותיו ומארבעים באתונה(.
 אנשים. על פמפלטים ומעוטם בזמנו, ששררו והמדינה החברה סדרי על חריפה

 הפוליטיקה על בשעתן גדולה היתה דרמותיו השפעת אבריפידס. על ה״צפרדעים• כמו

 הכי החברתית. הקומדיה ליוצר נחשב הוא בימינו. העתונוח בהשפעת והחברה

תהצפרים/ ,העננים־ הן: הניל מלבד שלו בקומדיות נודעות

בימי־הבינים: הדרמה .53
כזו התפתחות למדרנת התרוממה לא ימי־הבינים של הנוצרית הדרמה

 עם ?(,3881008) ו״משחקי־הענויים־ ה״מיסטריות־ הדיוניסית. הדרמה אליה שהגיעה
 מחזה נם ,משחקים*. מחוג יצאו לא שבהם, והדתיים המוסריים הסממנים כל

 משחק רק היה האנושיות, של ההיסטורית הדרמה כל את להקיף ששאף .אדם/
 ה.קומדיה על־ידי שנוצרה הטרגית באטמוספירה הרינסנס, בתקופת ורק חיצוני.

 הדרמה מצאה השני, הצד מן היונים המקורות חשיפת ועל־ידי אחר, מצד האלהית־
 הקלסיים התרבותיים המקורות מן יותר שאבה הטרגדיה תקונה. את האירופית

 בולט האלה הדרמה פני שני בין המבדיל הקו העממי. ההומור מן והקומדיה

ומולטי♦ קורניל־רסיץ הצרפתית: בספרות ביהוד
 נאדרה לשלמות שניהם נתאחדו נשכספיר. העולמית, הדרמה בגאון רק

 באנגליה אשר סטרטפורד בעיר 1616 בשנת ומת 1564 בשנת נולד הוא אחת.
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 הדרמתית גדלותו להתפרסם החלה מאז עברו, שנה וחמשיס במאה ורק המרכזית;
 אותו הציג נ נ י ס ל לפרסומו. הגרמנים הועילו ביהוד הנאור. האירופי העולם בכל

 קלסי. מופת בזמנו ששמשו הצרפתים, הדרמתיקנים על בשמו להעיב ובקש למופת

 באנגליה התפתחה שכספיר חקירת כאל. נערץ היה והרומנטיקנים ניטה בעיני

 איזה כאגדות. מעולפות חייו תולדות המרכזית. באירופה שנתפרסם אחרי רק גופה
 מנץ חידה, היתה )כי למלומד שם דק שמש שכספיר כי הדעה, רווחת היתר. זסץ

 של הביאונרפים בקוץ. פרנסים הרחבות( ידיעותיו את ההמוני שכספיר לו רכש
 כך על־ידי להתעשר ובקוותו ולכמה, לספרות נטיתו מתוך כי העלו, שכספיר

 משפחתו את עזב ננבת־ציד( מפני עליו שהוטל עונש הרפת מתוך )ויש־אומרים:
 קצר זמן במשך מחזות. ולמחבר למשחק שם ויהי לונדונה, והלך מולדתו ועיר

 לסטרטפורד שב ואז והכבוד, העושר למחוז ויבוא חבריו כל על להתעלות הצליח

 שאב לדרמותיו החומר את אחוזתו. אדמת בעבודת מותו יום עד שם ויתעסק
 ואפילו המינים. ומכל התקופות מכל וכרוניקות אגדות ספרים, מתוך שכספיר

הממציא כדמיון אינו כהו עיקר הדשות. ליצירות יסוד לו שמשו עתיקות דרמות

והמחיה. תואר ה בכה כי־אם
 המחולקות, דרמות, 37 שכספיר הבר סוניטות, 154ו־ אפיות שירות שתי מלבד

 הכי והטרגדיות. היסטוריות לדרמות לקומדיות, הראשונה: הכוללת ההוצאה לפי

 :ומתנקם נרדף יהודי הוא )הגבור מויניציה• ,הסוהר :הן בקומדיות מפורסמות
 מוינדסור", העליזות ,הנשים מים׳, של בצלוחית ,סערה קיץ־, ליל ,הלום ק(, ו ל שי

 האנגלית: ההיסטוריה מן המלכים׳, ,דרמות ההיסטוריות, הדרמות החורף־. •אגדת

 "אנטוניוס קיסר־ •יוליוס ,קוריולינוס׳, :הרומאים־ ו״דרמות והריכרדים, ההינריכים
 טרגית, )אהבה ויוליד,־ ,רומיאה הטרגדיות: הן יצירתו תפארת אבל וקליאופטרה־;

 הקנאה, )טרגדית ,אותלו־ האדם(, )טרגדית .המלט־ ויעלי( ,רם בשם יע־ס ע׳י עברית

של־נ(. ע־י )עברית ליר־ ,המלך ,מקבם׳, הכושי־( ,אתיאל בשם יעים עיי עברית

המודרנית: הדרמה .54
 המודרנית הדרמה שואפת בעלי־דמיון והרשי־במה דקי־טעם ריז׳יסורים בעזרת

 זה לצורך משתמש עצמו הפיטן הלך־הנפש. אמנות את הבמה על להשליט

 ק, נ י ל ר ט מ אצל ביהוד בולטת זו שאיפה הפנטסטית. ובדיקורציה הלירי בבטוי
 להוליד הוא חפצו וכל הדרמתית, הכרקטריסטיקה ועל העלילה עיקר על המותר

 ),מונה סביבה באיזו או מצב באיזה הרודה המיסטי הלך־הנפש את הבמה על

 אבל מטרתן, את השיגו האלו היצירות מן שאיזו ספק אין ,העודים׳(. ונהי,
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 ויפה. אמנותי משחק־צללים של רושם רק הוא ורשמן מתמדת אינה פעולתן
 ב״חורבץ ביהוד דרמתיות, פעולות איזו הוא גם והשיג פרץ נם הלך זו בדרך

צדיקי. בית

בספרותנו: הדרמה .55
 על־פי דרמה גם להם היתר. לא וממילא תיאטרון, היה לא הקדמונים לעברים

 להם. זרות היו לא הפרימיטיביות הדרמתיות הצורות אבל ;המלה של השלם מובנה

 או למקהלות נתונים היו השיר חלקי דרמתי. באופן שירים שרים היו החגים בתהלוכות
 ןשיאל בית קליה: וכו׳; מלאכיו ד׳ ברכו ק־נ: תהלים למשל שונים, לקולות

 חלוקת בולטת ביהוד וכו׳. השמ;ם מן ד׳ את הללו קמיח: וכו׳; ד׳ את ברכו

 וכו׳. הוא ומגנם עזרם — בד׳ בטח ןשראל קטיון כתהלים שונים לקולות השיר
 הכהנים, ישראל, כל משתתפים: שבו קייח, בתהלים היא העיקרית הדוגמא אך

 ליד המחכה המקהלה ולבסוף צדק! שערי לי פתחו הקורא: והמצביא החסידים

 אפשר דרמתית דיספוזיציה מעין פנה. לראש היתד, הבונים מאסו אבץ השער:
 בלי אך נעלים, דרמתיים ספק בלי הם באיוב הוכוהים מיה. כתהלים נם לראות

 המשתדלים חוקרים נם יש י. ו ט ב ב רק הוא איסכילוס עם והדמיון עלילה. כל
לויזון(. )שלמה שלמה אירותית דרמה השירים• ב,שיר למצוא

 אצל שלמה, אמנותית יצירה בתור הדרמה, בספרותנו מופיעה ראשונה
 תהלה■ ),לישרים לוצטו חיים ומשה עולם־( ו״יסוד ערוך• ),תפתה זכות משה הרב

 רפיץ. עים ).עתליה• היסטוריות דרמות איזו אצלנו נכתבו ההשכלה בימי עוזי(. ו״מנדל
 של דרמותיו מאוחר ובזמן טדופלוביץ, של שאולי ,מלוכת שבכולן הטובה ,ברוריה■(,

 משום אין האלו הדרמות בכל אבל ירושלים׳, ,אחרית דם/ תחת .דם לנדוי:

מוצגות. להיות זכו לא וגם במתית, יצירה
 הבמה את לפתח עממי, ופיטץ משחק נולדפדץ, התחיל היהודית בשפה רק

 קנה ו.שני .שולמית• הכי־נודעות: )ביניהן ופיסות אופירות מיני כל בעצמו וכתב

 מוצאים אנו שבדרמותיו גורריץ יעקב הוא ביהודית ביותר החשוב הפיטן למלם•(.

 )הכי־מפורסמות: וחוסר־טעם חקוי רובן אבל דרמתית, ותנועה טכניקה כבר
 הסופרים נם אבויה׳(. בן ,אלישע היתומה׳, ,חסיד. והשטן׳, ,האדם אפרתי, ,מירלה

 נסו ונומברג. אש שלום כסו בנובילה. חשובים כשרונות בעלי מהם החדשים,

מעטה. בהצלחה אבל בדרמה, כחם את
 ),חורבן פרץ ל. י. על־ידי נסיונות איזה נעשו החדשה בספרותנו נם

רבינוביץ יעקב כףי(; ,תקיעת וכבים׳, ,הולכים ).מרים׳, הירשבין פרץ צדיקי(; בית
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 יצחק מחזה•(; מול ).מחזה שניאור (;,לנבולין ).מעבר ברנר ח. י. החרבות•(; ),בין
 כלל. הוצגו לא ורובם נסיונות אלא אלה אין אבל ומתים•(, חיים ),אנו קצנלסוץ
 נזון יהיה שבעל־כרחו העברי, התיאטרון עם יהד תוצר בנראה, העברית, הדרמה

מתרנומים. הראשונות בשנים

העולם: בספרות אחרים גדולים טרגיקנים .56
 אחרי השלישית כמאה היה העתיקה ההודית לדרמה תור־הזהב (1

 מן (2 .,•סקונטלה חשובה: היותר דרמתו קלידפא. היה סימניה נדול ספהיג.
 רק ולפעמים חקוי, רק שהיתר, נכר ומהם קטעים, רק נשארו הרומית הטרגדיה

 החוק את הכל על מעלה בצרפת הקלסית הדרמה (3 היונית. של תרגום,

 יון, ימי מדברי החומר את ושואבת והאלכסנדרונים( המשולשת )האחדות הקלסי

 יש ומקום זמן ברחוק הנמצאים בדברים רק דעתה, לפי כי ועמי־הקדם, רומא
 היה <1606 - 84) ה״נדול• קורניל פיר נשגבים. ורגשות־גבורים טרגי גאון למצוא

 (1639 — 99) רסיץ ךץ ;,סיד• בחזונו הצרפתית לספרות הקלפית בתקופה הפותה

 ,,.בריטניקום .אנדרומכה־, :ביצירותיו החשובות הצרפתים. הט״גיקניס לגדול נחשב
 (,1694-778) וולטיר ;ו״אפתר• חפשי( דוד עיי בעברית )חוקה ,עתליה• .מתרדתי,

 ,זעירה; ההשכלה: עמוד ומלומד, סטיריקץ הצרפתית, בספרות ההשפעה גדול
 די־ לופה הוא בספרד הלאומית הדרמה יוצר (4 ,טנקרד״. ״מחמדי, ,,,מרופה

 שנשארו מךסי1ה״ק מאות המש בין בעולם, פורה היותר הפיטץ (,1562-635) ונא

 חיי את באמונה המתארים והחרב׳, האדרת "מחזות הם: מצוינים היותר ממנו

 פדרו מרובה־הצדדים הסופר וחרבי. ,אדרת היה שסימנם הבינונים, המעמדים
 :והדרמות הטרגדיות ביהוד נודעות הריאליסט, מוגא אידיאלי יותר (,1600-81) קלדרון

 יוצר (5 כבודו־. ״רופא הלום־, - ״החיים אמיץ־הלב׳, .הנסיך ,,מזלמיאה ״השופט

 .הרוזן (:1785-873) מנצוני אלסנדרו הוא האיטלקית הלאומית הדרמה
 (1759-805) שילר פרידריך הם: הגרמנים הטרניקנים גדולי (6 .,מקרמניולה

 ביאליק( ע־י )עברית טל• "וילהלם קרלוסי, •דון ,,"השודדים הנהדרות: בדרמותיו

 עיי )עברית .איפינניה• .אגטוט׳, ,,מברליכיננן "גץ : (1749-832) ניטה ו. יוהן ;״ולנשטין•
 ","הנבלוננין : (1813-63) הבל פרידריך ;״פאוסט• העולמית והטרגדיה כהן(

 מהפכה (7 של־נ(. עיי )עברית .יהודית• פיכמף, עיי )עברית ,ומרים "הורדום

 )עברית ,"נורה (:1828-906) איבסן הנריק וני ר נו ה הביא הדרמית כספרות
וכר. העם• .עוכר ,,"ברנד ,,נינט .פר פולנם"" .הבנאי פרישמן(, עיי
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גדולים: יוצרי־קומדיות .57
 הנשר*. .סיר .האושפיזכן/ לפסהיג(: 200)כ־ פלוטוס הרומית: בספרות

 בספרות ועוד. ה״חותנת• אנדרום/ •בת (:186—159) טרנציוס ;,המתרברב .החיל
 .שונא קרישבסקי(. מ. עיי )עברית ה״כילי• (:1622-73) מוליר הצרפתית:

 המים/.אגדת .בוס (:1791—861) סקריבה אידן נשים•; .חכמות .הצבוע/ האדם/
.,מברנהלם .מינה (:1729-81)לסינג בגרמנית: נבירות/ .מלחמת מנורה/ המלכה



ה.

הספרותית. והפרוזה צורות־סיגיס



צורות־כינים: .58
 נצורות בגללה צודקת משולשת הלוקה מצאה שתורת־הספרות אף־על־פי

 את ולמין בדיוק התחומים את להגביל אין מקים מגל הפיטן. דמיון של היצירה

 ביצירות — ומדויק קיצוני מיון אין בטבע אם למהלקיתיהן. הפיוטיות היצירות

 במסגרת להכניסן נוגל שלא הפיוטיות, היצירות הן ורבות שגן. גל לא הדמיון

 נמצא דרמתית, או ^פית אם כין גדולה, פיוטית יצירה בגל הסוגים. אהד

 רעידה איזו בה שאין אנושית, שירה לך ואין הסוג־הרע" חותם הנושאים מקומות

 הסוג, את ואנסה שהגבילה הישנה, תורת־הספרות צדקה שלא בשם אך לירית.
 לשאלה בנינע נם וגן לטשטשו. האומרת המודרנית הנטיה נם תצדק לא נץ

 החדשה, האנטרופולוניה וחקירת מסמרים. לקבוע אין הסוג של קדמותו על־אדות
 המהול שירי זה. בנידון נם זהירות תלמדנו במדע, פסיקות הלנות נמה שבדתה

 השירה בהתפתח ורק בשוה; הסונים נל יסודות מנילים הקדמונים והפולחן
 להוד. סוג סוג דסוגים, ונתבלטו נתבדלו עצמו, בפגי תרבותי לערך ובהיותה

 שהדרמה בעוד ונראה, בולט יותר הוא והאפיקה הליריקה בין המבדיל הקו

ליריים. וגם אפיים הלקים נם מנילה
יחד גם הסוגים שלשת נם או שנים מזינת מעין בהן שיש היצירות, אותן

מראות שהן בזה, היא העיוניתחשיבותן ם. י נ י ב ־ ת ו ר ו צ או מתונות צורות הן
 קופאים אינם ספירותיו ואת הפיוט מושגי את המתחמים הגבולות ני ברור, לנו

ונוזלים. חיים כי־אם

:התפקיךת הליריקה .59
 מתוך המדברים שירים :התפקידית הליריקה הוא זה ממיץ ביותר הפשוט המפוס

 והרגשות, מצבי־נפש בהביעם ליריים הם האלה השירים עושה. נפש איזו של גרונה
 דרמתיים. הם ובזה הפיטן, של דמיונו יצירת נפש בפי נתונים הם אבל

 של רגל• ).עולת מתונה ומרגיש אדם של נפשו לתוך עצמו את תוקע הפיטן
שניאור(. של האחרון• "המסרק טשרניהובסקי,
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:הטסכית הליריקה .60
 הפיטן כאץ מדבר הסיטן, של גרונו מתוך זרה נפש מדברת בראשונה אם

 ושם דרמתית בצורה סוביקטיבית שירה יש כאן זרה, נפש של גרונה מתוך
יליג(. של הפקודות• בבית ).צדקיהו לירית בצורה דרמתית שירה

:והרומנצה הבלדה .61
 ההתענינות כשנתעוררה ורק מימי־הבינים, עממית יצירה היא *( הבלדה

 את לצץ רגילים האמנותית. השירה לתוך להכנס התחילה העממית בשירה

 הלך־הנפש של היסוד גם בה נכרים ואמנם אפי־לירי, שיר בתור הבלדה

 על־ידי בשלמותו כאן מבוטא אפי מאורע הספורי. המצע וגם הסוביקטיבי

 סגורה בצורה הבא אחדותי הלך־נפש מין שנוצר באפן הרגשיים, אמצעים

 במומנטים המאורע רכוז לה. דרמתי אופי שנם ברור כץ כמו אבל וריתמית.

 מקרב בו, מרומז רק חיצוני מקרה ושכל צדדי, האור בלי בלבד, העיקריים
 הננודים פעולת על־ידי הזה האופי ;בלט יותר ועוד הדרמתי. המחזה אל אותה

 ולכן וטרגי. קודר על־פי־רוב שהוא הכולל, להלך־הנפש הגורמת והיא שבה,

 הלירי היסוד בהוה. תדברנה והן הדיאלוג, צורת תשלט הבלדות שברוב יובן

 בזה. זה המתנצחים והדרמתי האפי האופי בין ידועה במרה מפשר שבבלדה
 נמל .כאשר ביאליק, של לילי )"נמרי בהן מכריע הלירי שהיסוד בלדות ישנן

 של דור• )"בעין גובר שבהן האפי שהיסוד ולהפך, שניאור( של האשכל•

טשרניחובסקי(.
 המקרה בה ישמש ולכן הבלדה, מן ומלודית קלה יותר היא *♦( הרומנצה

 האנגלים־סקוטים של המושר שיר־העם היא הבלדה חור. מצע רק האפי

 הם: הבלדה יסודות )הטרובדורים(. הספרדיס־צרפתים של והרומנצה )הברדים(
 בלהות• ).מלך הטבע של הדימוניים הנחות הזועה, הסוד, והערפל, הקדרות

 הברק והאור, הבהירות :הם הרומנצה יסודות ולהפך, מיכיל( בתרגום ניטה של
 לו• מסרה לבה כל "את פיכמן, בתרגום היינה של ).פירדוסי• הדרומית והאצילות

 כבד שלה והריתמוס קר, ומתאר מצומצם סגנון דורשת הראשונה שניאור(. של

 שקופים בצבעים ומצ_יר הי סגנון דורשת והשנית הצפוניים, העמים כטבע ומתון,
הדרומיים. העמים כטבע ונגיני, קל שלה והריתמוס וחמים,

 ושמה הבלדה תוכן כין אין אכל שיר-מחול, שפירושו .8311313 האיטלקי השם מן *(

כלום. ולא הרומני
הספרדית(. )ביהוד הרומניות הלשינוח יצירת היותה מפני רומנם,“רוטנצה ( **
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:האגדה .62
 בספרותנו אבל (32 )עיין לאפוס והעממית, המיתולוגית האגדה, ש;כת באמת

 להכניסה שאי־אפשר במינה, מיוחדה אנדה ארובה תקופה במשך נתפתחה
 על היא נושאיה לפי המדרשים. אגדת היא הלא הסוגים. לאחד בשלמותה

 טובעים לרוב בה המצויים והדיאלוגים לירית־פרוזית היא בטויה ולפי אפית, הרוב
דרמתי. חותם נם עליה

 צורך לפי שבעל־פה, יצירה היתר. הגדר.( של הארמית )הצורה האגדה

 מרובת־הצדדים. כה היא ולכן הדרשךהפיטן- של הלך־נפשו ולפי והמקום השעה

 מתחילים היו הראשונים בעלי־האנדה ואמנם מדרש־הכתובים, הוא האגדה עיקר
 עצמה והאגדה סמך או יסוד רק לה משמש הכתוב אך ;,טניד־הכתוב• במלים

 צורותיה לרוב. הרגשיים ובטויים תמונות־דמיון מסורתיות, עובדות וקשוטה רצופה

דרך־ארץ. אגדת נ( אגדה, מדרש ב( ספורית, אגדה א( שלש: הן הראשיות
 ועליכן ביותר, והישרה החפשית היצירה היא הספורית האגדה א<

 האומה של בגדולי־העבר ביחוד עוסקת היא הזה. היום עד ויפיה טעמה נשתמרו
 יצירותירמיון האגדות רוב הלאומי. האידיאל לפי ובציורים בתכונות אותם ומקשטת

 עממיות, יצירות כולן כמעט אך עתיקות, מסורות על מיוסדות נם ויש חפשיות
 אנדת למשל אפי, ספור כולה שכמעט אגדה יש בשכלולן. השתתפו שרבים

 ויש החורבן, אגדות למשל בה, גובר הלירי שהיסוד אנדה ויש .,ובור ,חולדה
.,מלכות הרוני ,עשרה למשל דרמתית, אנדה

 שבמלים האחיזה בגבולות חפשית יצירה כן נם הוא האגדה מדרש ב<

 ויסרסו הכתוב את יעקם שגם ויש הדרש, מדות בכל ישתמש היוצר הנדרשות.
 החריפות עיקרה כל זו אנדה הרהור־לבו. לו שיעלה ובלבד (,תקרי... ),אל

 לישר באה היא מרוממת. משהיא יותר משעשעת היא ולכן ובהפתעה, שבצרוף
 ובטנה שבעצמה ויש הסתירה את ולתרץ הסתום את לבאר הכתוב, הדורי את

 תכלית רוחה. את להוציא שתוכל ובלבד כלל. שאיננה במקום סתירה תמצא

 האדם תכונות את מתארת והיא והמוסר התוכחה הרוב, על היא, האנדה מדרש
 זה מסוג האגדות כאגדת־החנחומים. וליופי לרוך אין אך והחיוביות, השליליות

 .משל או וכו׳ ,ל... ? דומה הדבר למה ,משל, :,.משל בצורת הרוב, על באות,
 המשל אם באה זו אחרונה לשון ,כך... ,מה... נם או ,,ל... בקצור או ,,ל...

 תורק ,שמן כגון: ומקשטתו. מרחיבתו רק והאגדה עצמו בכתוב בבר נמצא
 עושים אין ישראל כך כתישה, על־ידי אלא משתבח אינו הזה השמן מה — שמך

.,יסורים על־ידי אלא תשובה,
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 בה יש זאת דרשה קבועה. כמעט אמנותית צורה יש למדרש־האנדה
 ,הרתה• באה אחרי־כץ פלוני( ר׳ )פתח מכתובים בפסוק פתיהה קומות: שלש

התחילה. שבו הפסוק עם שוב תפגש ובסיום לתורה, ומנביאים לנביאים מכתובים

 ו״הלכות משלי־החכמה הפתגמים, את ביהוד כוללת דרך־ארץ אגדת (נ
 ב״משליי שבכתובים: החכמה• "משלי המשך היא הזאת האגדה דרך־ארץ־.

 ובצורתה, ברוחה להם דומה והיא (34 )עיין סירא׳ ב״בן ואחריהם וב״קהלת•
 ויש ומזהירים, עמוקים רעיונות המכילים יש הפתגמים בין אחר. שסגנונה אלא

מאד. חריפים ומהם נפלאה, בציוריות המצפינים

הפרחה: .63
 .,למישרים הולכת .שיחה שפירושה זק,0ז83 היונית במלה מקורו פרוזה השם

 בספרות וחרוזיים. ריתמיים לחוקים משועבדת בלתי פשוטה שפה אומרת, זאת
 האמנותית־חזונית, היצירה לשון שהיא האחת, פרוזה: מיני שני מבדילים אנו

 האפית בשירה עתה השולטת היא ת, י ת ו נ מ א פרוזה חפשית, שירה היא

 פרוזה היא התאורית־הגיונית, ההרצאה לשון שהיא והשניה, ;והדרמתית
 ק,06818 היוני השם )מן הפיוט כתכלית הראשונה, שתכלית בעור ספרותית.

 והיא למציאות, משועבדת שאינה והרגש, הדמיון יצירת היינו, "יצירה־, שפירושו
 העולם :האומר הסיטן קול את נשמע כאילו המציאות, כלפי מחאה ידועה במרה

 אברא הבא יופי, ומשולל מזויף פעוט, הוא, מגושם לי, כדאי אינו בו חי שאני
 ולכשף, לרומם חן, למצוא היא ממנו(, ומענין נאצל יפה, במקומו, אח־ עולם לי

 את להודיע תכליתה והמכלל, המנתח ההגיון לשון כל קודם שהיא השניה, הנה

 האמת, את ולהוכיח הסתום את לברר הגיוני, ובקשר נכון בסדר העובדות

והיפה. הטוב

הספרותית: לפרוזה סוגים שלשה

 שהיו עובדות הבאים.להרצות החבורים את כולל הספורי, הסוג א(

והביאונרפיה. ההיסטוריה :הם הראשיים ענפיו ת.1ושהו

 מוסריות, אמתיות להרצות הבאים החבורים את כולל רי,1הת הסוג

 והפרשה. המאמר המסה, הבקרת, הפירוש, :הם ראשיו ודתיות. מדעיות ספרותיות,

 ראשיו ולעורר, להוכיח הבאים החבורים את כולל המליצי, הסוג ג<
ההמוני. הנאום הסלוני(, )הנאום הדרשה הפוליטי, הנאום הדתי(, )הנאום ההטפה :הם
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ההסטוריה: .64
 למאורע והמדויק הנכון הנטוי היא חקירה( ידיעה, )ביונית: ההיסטוריה

 ביריעת־ מושגת האמת והגון. האמת הן: העיקריות תכונותיה הממשי.
 )הקולוריט( הנון מוכיחה. הגיונית, בהרצאה ופועלת ונכונה ברורה עובדות

 מתאימות ופעולותיהם תקופתם לשון את הנבורים בפי נותן הסופר אם מושג,
 באמצעי־התאור והליכותיה התקופה מנהיגי את מתא־ הוא אם לזמנם, בכל

(.41 עיין ההיסטורי. ברומן מלוי־ספוקו את מוצא )הגוץ ההיא לתקיפה המיוחדים

 בצורך מרגיש ידועה, תקופת־התפתחות עליו שעברה אחרי ועם, עם כל
 שבכתב הפרוזה מותנה )ולכן אבותיו ממעשי לעצמו דיץ־והשבוץ ליתן הטבעי

 באופן הנוצרים הפרימיטיביים, השירה טורי מה־שאין־כן ידועה, תרבותית במדרגה
 כרונולוגי בסדר מסופרים כשהם אלה, מעשי־אבות בעל־פה(. ונמסרים אינסטינקטיבי

 ממשיות, עובדות ההיסטוריה מעורבת בתחלה היסטוריה. - נקראים והגיוני
 וספורי המקרא ספורי רוב שיכים זה לסוג מיתולוגיות. ואגדות עם מסורות

 ההיסטוריה מתנקה והבקרת, השכל שלטון בנבור לאט, לאט אך היוני. הירודוט

 רושמים הסופדים היו בראשונה ממשית. ויותר יותר ונעשית החזוניים היסודות מן
 ובספורי ראיה, עדי מפי או ושבכתב, שבעל־פה המסורת לפי מעשי־האבות את רק

 ליצירותיהם, הומר בתור הפיטניס רק משתמשים היו ובאנדותיו בפתגמיו העם,

 בתור האחרונים, אלה של בערכם נם הסופרים הכירו האחרונים בדורות ואולם

 המיוחדות, וסגולותיו העם לאופי נאמנה מראה המשמש תרבותי־לאומי, חומר
 הן אלו :פדוזית בשפה היסטורי, חומר בתור אותם, רושמים והתחילו

)פולקלור(. וכו' העממיות האגדות
 אלא העובדות, את יודע שהוא בלבד בזה די לא דנדול להיסטוריון

 כמו העבד את אינטואיטיבי בכה לחזות שעליו הוזה, אמן נם להיות עליו

 נם כי־אם אמת רק איננה ההיסטוריה מתאים, לבוש תאור בכה לו ולתת הי,
:למשל נדולים. חוזים נם הם ההיסטוריונים גדולי כי נראה ובאמת אמנות.

וכר. מומסן רנן, יוסיפום,
 הדורות. רוח את החוקר המדע היא ה י ר ו ט ס י ה ה של הפילוסופיה

 שאפשר מה רק בהן מבקשת היא נולם׳, "חומר רק בשבילה הן העובדות
 כל הדורות. במרוצת האדם של והתרבותית הפסיכולוגית התפתחותו על ללמוד

 העובדות דמוי מתוך הנלמדים העובדות, להתהוות הגורמים החוקים עיקרה:

 הרוח התפתחות היא ,ההיסטוריה הגל: של במבטאו או ומסקנותיו, הכלליות

.,הדורות של הכולל
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הביאויגרפיה: .65
 ברומן שמנינו המרות בכל מצוינת להיות צריבה המדעית הביאונרפיה

 והאמת המציאותיות, העובדות אל הסופר כפות שכאן אלא (,40 )עיין הביאונרפי
 הפסיכולוגי הקשר את לגלות צריך שהרומן ובעוד ;לרגליו נר להיות צריכה
 את לנלות צריכה הביאוגרפיה הנה פעולותיו, ובין וסביבתו הנבור אופי שבין

 באיזה היא אחת — היוצר שרק ליצירותיו־מפעליו, ביחס הזה הקשר
 פלוטרך מאת הביאוגרפיות הן מופתיות דוגמאות לביאוגרפיה. ראוי - מקצוע

 וסמולנסקין מאפו תולדות ובספ־ותנו: בילשובסקי, מאת ניטה של הביאוגרפיה היוני,

בריינין. מאת

הפרוש: .66
 על מוסיף הוא אלא הסתום, את לבאר רק בא אינו האמתי הפרוש

 חומר לפיטן משמשים החיים וחזיונות המבע שמחזות כשס משלו. היות הדברים

 מתוך הדברים את רואה פיטן שכל וכשם דמיונו, מגדלות את בו לתלות

 שבכתב הדברים לפרשן משמשים כך שלו, בצבעים ומתארם שלו אספקלריה
 עולמו הפיטץ. כיצירות ועצמיות חפשיות להיות יכולות שהן ליצירותיו, הומר

 התניך חתימת למן בספרים. - הפרשן של ועולמו ובטבע, בחיים הפיטץ של
 נתגלה ואף־על־פי־כן פרשנית, כולה כמעט ספרותנו היתר. הספרדית התקופה ועד

 שלמה הפרשן־הפיטן הוא בספרותנו הזה המקצוע גאון נדול. יצירה כה בה

 ובחמימות הנוגה בפשטות והסגנון, המחשבה בבהירות המצוין )רשיי(, יצהקי
פיוטי. חץ מלאים פתנמיים ובמבטאים אגדתי בעושר הלב,

 •בהתהלכך העם׳, את נהה .לך כסו נהגס. ולא —: ולא־נהם פרעה... ב^לח .ויהי
 הרבה. יש אנדה ומדרשי למצרים, הדרך באיתו לשוב ונוה הוא: ב1קר כי י אותך•. תנחה

 היו ישר דרך הלכו אם וכו׳, והכנעני' העמלקי ,וירד מלחמת כגון :מלחמה בראותם
 הוליכם אם מצרימה•, ונשובה ראש .נתנה :אמרו מעוקם דרך כשהקיפם "אם ומה חוזרים.

 לשוב. לב ויתנו שיצאו על מחשבה יחשבו :עהם פץ !וכמה כמה אחת על - בפשוטה
 הוא וסוף ;סוף לים — כמו :סוף ;ם העקומה. לדדך הפשוטה הדרך מן הסיבם :ויסב
 אין וחמישים: קטלו*. וסוף ־קנה בסוף*, •זתשם כמו קנים, בו שגדלים אגם, לשון

(,,)רש מזוינים/ אלא חמושים
 ובדברו הסדר, את משה הפך מה מפני אדמה: עבד וקיץ צאץ רי^ה ,ויהי־הבל

 על אמר לכן וקודם לקין, הבל את מקדים הוא האחים שני בה שאחזו האומנות על
 האדמה לעבודת עצמו יקדיש שהבכור הוא, הטבע מדרך והרי הבכור? שהוא קין
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 בדברים" סתנדר אינו פשה אבל !צאן כסרעה לעסוק הצעיר אחיו יתהיל ואחיכ תחילה
 לאסתה. האסת כלפי מכון הוא אלא הדעת" על ומתקבלים עין לפראית רק ברורים שהם

 אנכי׳. דברים איש .לא בהתנלות־לב: הוא אוסר האלהים לפני לכדו נצב שהוא בשעה
 משלשום, נם סתמול" .נס דרכו ושזה מאומנים" שיהיו נאים, דברים לדבר דעתו שאין דא"

 ובשוא החיים בזרם הנגרפים שכני־האדם לפי עבדו. עם כדבר עמו• אלהים דבר מאז נם
 אחרי רק הולכים והם מוצקה הכרה להם שאין משום מעמד, באין עליהם ינשאו גליהם
 ולהתרחק באמת להחזיק עליו :האלהים עבד משאיכ שיאומן. הדבר ואחר עיניהם מראה

 היא: זו הרי שלפנינו? בשאלה האמת היא ומה עליה. לסמוך שאין הדברנות" מן
 אם ולפיכך" ובחשיבות. בכח ממנו היא נופלת אבל בזמן, לאורח־הצדקה קודמת הרשעה

 ארחות את ומבקרים שמשוים בשעה אבל קין, את להקדים צריך מולדתם על ידובר
האלכסנדרוני( )פילון להבלי. הבכורה משפט חייהם,

:ת ך ק ב ה .67
 כלל את מקיפה שהיא מכיון אך לפירוש. מהותה על־פי קרובה הבקורת

 הספרותית חשיבותה רבה מכרעת, ההדדית והשפעתן תמיד, אותה מלוה היצירה,
 לפי האמן יצירת את ולשפוט לבקר היא הקרובה מטרתה ערוך. לאין

 מאמנות. מלאכה יותר היא שהבקורת רבים, מצאו כן ועל וחסרונותיה, מעלותיה
 מרוח־ יותר רגילות מכשרון, יותר עבודה משאר־רוח, יותר בריאות הדורש מקצוע היא .הבקורת

 שרשי את לחשוף ועליונה: רחוקה מטרה נם לה יש אבל (•,בריא )לא הקדש•

 בסיסה את כן לה וליצור ודרכיה חוקיה את לקבוע האדם. ובנפש בחיים היצירה

להלן. שנראה כמו המדעי, המקים,

ואסטטיים. מדעיים יסודות על כי התג• המקור חקירת היא המקרא בקורת
 שאמצעי מכיון אך (,2 )עיין האמנות סעיפי את מקיפה האמנות בקורת

 היונים לשירה. מכל יותר מהותה על־פי היא קרובה ספרותיים הם ה י ו ט ב
 על והלכות השקפות לו יצר אפלטון העליונה: או הגדולה, בבקורת רק עסקו

 בספריו שלו הבקרתיים העיקרים את קבע ואריסטח והשירה, האמנות היופי,

 השירה של טבען על עמוקים פילוסופיים רעיונות המלאים ו״ריתוריקהי, .פואיטיקה•
 בדרכי נכבדים כללים כמה בספר חקק הרומי קבינטילעוס נם והמליצה. הדרמתית

 בעניני נם חקירתו חוג את המבקר הרחיב החדש בזמן בכתב. והיצירה המליצה
 להם קנו עולם שם הלאומית. והפסיכולוגיה החברתי המוסר

 )אנגלי(, מקולי )גרמני(, לסינג )צרפתי(, טין היפוליט :אירופה בספרות המבקרים

מדעית. בבקורת עסקו החדשים הפילוסופים רוב נם )דני(. ברנדס ניאורג
 הרביעית על ואולם ,,"תועלתיות הן שלש החדשה: בבקורת מדות ארבע

 האמנותית היצירה עם שוה בשטה נמצאת שהיא תועלת, המושג יחול לא

וילד(. אוסקר למשל, עליה, אותה מעלים נם )ויש
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 ביותר הנמוכה המדרגה זוהי ר. ו א ־ל מוציא ה לתועלת בקורת א(

 בסגנון כתובות רצנזיות הן אלו האירופית. בעתונות מאד נפוצה אך שבבקורת;
 כאחד, והיוצר היצירה את המשבהות מודרניים, בונים מלא מתוק, סטראוטיפי,

הספר. את לקנות החשק את הקורא בלב לעורר — ותכליתן

 בחבה כתובה וישרה, פשוטה רשימה זוהי מהבר. ה לתועלת בקורת ב(
 מלאה להתפתחותו, והדואג הסיד־הכשרון בידי על־פי־רוב יתרה, ובזהירות

 להרחיק ברצותה ושליליות, ולעודדו, לעוררו ברצותה חיוביות, הערות

האמנותית. לאורה־האמת ולהביאו פגם כל ממנו

 ובה ביותר, והנהוצה המועילה הבקורת זוהי קורא. ה לתועלת בקורת ג<

 ביצירה, ש י ש מה ביחדד להראות הבא הספרותי, הנתוה זהו המבקרים. טובי ידגלו
 הוא כך שעל־ירי והחברתיים, המוסדיים האמנותיים, וקשריה שרשיה אה לגלות

 הכי־ צורות־החיים את משליט הוא וכץ הקורא, של להשגתו ומקרבה משלימה
 ויתעמק ילמד היצירה, על ישקוד זה מבקר הכי־רחבים. החברה בחוני נבחרות

 ותכונותיו היוצר אישיות ותנאי־התהוותח, ספירתה את יחקור שבה, תג בכל
 של בקרתו היא כזאת ערכה. חוסר או ערכה את גלה אם עד המיוחדות,

 וקלוזנר ברנד בריינין, של גם ובמקצת בילינסקי, הרוסי של ובקרתו ברנדס

למאמר(. שיכת ולילינכלום, קובנר של כזו בעיקרה. הפובליציסטית המתפרצת, )הבקודת

 את חוקרת היא צרופה. שכלית יצירה זוהי העליונה. הבקורת ד(
 הגלוי את כל קידם בה תבקש ולבן אסטטית־פסיכולונית, הופעה בתור היצירה

 התוכן נאמנות על לעמוד ומדעיים אינטואיטיביים כלי־בוחן יש לה ההוקי.

 אין ואם האידיאלית, הפעולה את משיג האמנותי הצרוף אם המקרים, והכרח
 לא אם אלה, כל על המבקר יעמוד ואיכה וזמנו. סביבתו התוכן, בין סתירות

 יהיה לא אם ופרודוקטיבית, מתפעלת ונפש ומפותח טבעי טעם בעל בהיותו

 מזוין יהא לא אם ביחוסיהם, והופעות אנשים ומכיר ובאמנות בחיים בעל־נסיון

 צדדיהן, לכל ביצירה המתוארות והסביבה התקופה את לחקור מספיקים בכלים

 כח בעל זה עם ויהד האמנותי, הגלוי בפני חרדת־קודש כולו יהיה לא אם

 ? האמנותי הצרוף סוד את בעצמו ידע לא אם - ולבסוף פניות, מכל חפשי שופט
 האמנים יצירות אלא הגולמיים, והטבע החיים חומר ישמשו לא זה למבקר־יוצר

 ובספרותנו ;וטין לסינג אפלטון, של בקרתם היא כזאת הכשרון. בכור הצרופות

שעתה. הניעה טרם
 הבאה ת, טיבי יק ב ו הם הבקורת סוג החדשה בספרות נהוג הניל מלבד

היצירה. מן המבקר של המיוחדה התרשמותו את פיוטית, בצורה עפי־ר להביע,



149 הספרותית והפרוזה בינים ת־ צורו ה.

 עם אוביקטיביים. במופתים להוכיחה ומבלי לבקשה מבלי האמת אל קולעת היא

 פרישמן, דוד בספרותנו שייכים זה לסוג מסה. נעשית היא צורתה שלמות

רבינוביץ. יעקב אריכות־ההרצאה וביתר

המפה: .68
 ויותר מדעית פחות היא אבל עליונה, בקורת של ץ יו נס היא המסה

 לשפוך מנסה היא הסוביקטיבית. ההתרשמות בה מכריעה ולבן אינטואיטיבית,

 או מדעי הזיון איזה על פיוטי־רעיוני ובסגנון אמנותית־מהוקצעה במסגרת אור
 הנחשב החבור, של והשלמות ההרמוניה למען הראיות על מותרת היא אמנותי.

 והשקיפות הבהירות את לשמור עליה אבל עצמה. בפגי אמנותית כיצירה הוא נם
 ולנפח קשה, דמיונות של רבוי אחרי להגרר נקל זו בצורה כי הרעיון. של

 אטרסון של מסותיו משמשות למופת כולו. חשבון על הרעיון של אהד חלק

 .איוב׳, ).קהלת׳, מן כ פי זה בסוג הצליחו בספרותנו ברוך(; ל. י. עיי )עברית

(.,ואגדה .הלכה ,,הכרכים ושלשת ).מנדלי וביאליק (,•יליג

המאמר: .69
 לא לפגים (.71 )עיין והנאום הדרשה במקום האמת צד על בא המאמר

 דבריהם את מרצים היו ואנשי־המדינה המטיפים והנביאים מאמרים, כותבים היו
 מורי* התחילו שאז כתבי־העתיס, שהתפשטו עד נהוג היה אמנם וכץ בעל־פה,

 וזהירות דיוק יתר לנהוג אנוסים היו וממילא בדפוס, דבריהם את להשמיע ההברה
 לו בעמל־לא־אנוש, הדבור כשרון את לו שרכש דימוסתנס, הדברים. בהרצאת

מצויץ. לפובליציסט ודאי נעשה היה העתונות, בזמן הי
 מעין מדות בו נם נמצא ועליכן החיים, ת־ ר קו ב כעיקר הוא המאמר

בבקורת. שמנינו אלו
 להבנת הקורא הכשרת או פתיחה, א( למאמר: הלקים שלשה הרוב על

 או תוצאה, ה נ( לחזקו. הבאות והראיות הרעיון הרצאת ב( הנדון. הענין
 ברציפות בו לבוא צריכים הרעיונות אחדים. כוללים במשפטים הנאמר סכום

 הנגודים ודוחק, קושי בלי מאליה, כמו לעלות צריכה התוצאה והדרגית, הגיונית

 מסופקות, סברות מיותרים, פרטים לחזקם. — והמשלים הרעיונות, אה להבליט צריכים
 ואור המזג חום הם: עיקריו שני פעולתו. את מחלישים לצדדין, קפיצות

 ביהוד המאמר. ובהיר. נמרץ חי, להיות סגנונו נם צריך ועליכן ה, נ ב ה ה

 המאמר גם לעקיצה. או צמצום לשם במרכאות מבטאי־הבאה אוהב הפולמוסי
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 בלי הכתוב בלבד( מעשית־שמושית שתכליתו המדעי, החבור )לא המדעי

 ר, א ו ה נ פ ו ש רוסו, של מאמריהם משמשים למופת פגום. רשמו טמפרמנט
ואחד־העם. קיץ נס מול ס ובספרותנו-של ;ל י ל ר ק

פרשה: ה .70
 האמנותית בפרשה בריה. או עצם איזה של ושלם הי תאור היא הפרשה

 נימא כמלוא סרה אינה אבל ואינטואיטיבית, מצומצמה היא המסה, מסגולות יש

 הפרשה לשכלול הם נם שואפים המודרניים מדעי־הטבע המדעית. האמת מן
מוים(. מנדלי בלשה, )ברם, האמנותית

הן: פרשות שלש

הבריה. או העצם של החיצוני מראם את רק המתארת פרשת־החיצונות׳ א<
 של או אדם של וחסרונותיו מעלותיו את המתארת פרשת־המדות. ב<

בעל־חי. איזה

 בא־כחו שהוא פרט, איזה של תכונותיו את המתארת פרשת־האופי, 0
סוקולוב. נ. של .א^ש״ם־ הפרשות לדונמא: כאלה. כלל־יחידים של

:ה צ י ל מ ה .71
 :הם יסודותיה והדרשה. הנאום :ראשים לשני מסתעפת המליצה

 תמונות ומבריקה, נבחרה לשון הם: אמצעיה וההוכחות; הרעיונות העובדות,
 להגברת נרדפות מלים של רבוי שונות, הגיוניות בחזרות הרעיון סלסול ומשלים,

 לץסר, וכונתה וכואב, מרגיש מלב יוצאת כשהיא לה: אחת דרך לא אך הרשם.
 ;הנביאים נאומי יעמדו נצחי למופת ;נאום — תהיה אז ולתקן, להיטיב להוכיח,

דרשה. — תהיה אז ולשעשע, חן למצוא וכונתה ובטוח, שקט מלב יוצאת וכשהיא
מהם: שונים, לסעיפים יחלק הנאום

 או דתית שאלה לנושא לו לוקח הוא ;ההטפה או הדתי׳ הנאום א(
 בנסיונות מבססה תלמודי, מאמר או מכתבי־הקודש פסוק מתוך מפתחה מוסרית,

אבטוריטטית. או הגיונית בהוכחה אידיאלי פתרון ופותרה החיים,

 בבתי־ועד והצבור המדינה עניני על בוכוח עוסק המדיני הנאום ב(
 את חוק־הארץ, — החיק את עיניו לנגד לשוות צריך המדיני הנאום פומביים.

 שהוא ויש רציני שהוא יש תועלת־הרבים. — והתועלת כבוד־האומה - הכבוד

 נורדוי ביסמרק, סירבו, ציצרו, דימוסתנס, של נאומיהם משמשים למופת סטירי.

וכר. הציונים בנאומיו
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 החוק. על או הנאשם על בהגנה עוסק הטענה אי ההמלצה נאים נ<
 סניגור הוא הראשון העונש. את להכביד או להקל להיב, או לזכות היא תכליתו

 המקרה, לפי החוק ךך3# בחריפות, מצמץ הזה הנאום קטיגור. והשני פרקליט, או
 תוכלנה מופתי למשל המקרה. או הנדון ובפרשת פסיכולוגיים מומנטים בהבלטת

אתריו. הרודף לבן בפני יעקב של טענותיו לשמש
 בשביל ולהלהיבו ההמון את לעורר בא ההמוני, או העממי, הנאום ד(

 במלות מתובלה הדבור, שפת פשוטת, שפתי מדיני. או הברתי אידיאל איזה
הסוציאליים(. )הנואמים המזג ובהם מפתיעים במעברים מעוררות, ובסיסמות קריאה

הדרשה: סוגי
 מעין בעניני־הזדמנות, עוסקת החגיגית, או הטרקלינית׳ הדרשה א(

 הצרוף בה העיקר וכו׳. השובים אורחים או מאורעות לכבוד משתאות חגים,

),שפת־םרהים•( והעשיר. המנוהץ והסגנון המגוונת ההרצאה המפתיע,
 חריפות המצאה, בקיאות, ועיקריה: מוסרית תכליתה הרבנית, הדרשה ב(

רך. עממי וסגנון רחוקים דברים בצרוף
 בפרשת מסתפק שהוא יש המנדה. של כשבהו לספר בא ההספד ג<

 מיני לכל כלי־קבול נם לשמש יכול הוא פטטי־אלגי. שהוא ויש ופרותיו, אפיו

שכספיר. של בדרמה קיסר על אנטיניוס של הנפלא בהספדו מדיניות, ואפילו טנות,

המכתב: .72
 הולך הוא האחרונים שבדורות אלא בספרות, חשוב תפקיד מלא זה סוג

 סוג ידוע הרבנית )בספרותנו אפיסטולרית ספרות יש מפותה עם לכל ופוחת.
 אדם בין זו צורה נהוגה פרימיטיבית במדרגה (.,ותשובות •שאלות בשם זה

 מקום. רחוק מזה זה הרחוקים אנשים בין בכתב ודביים דעות הלוף היא לחברו.
 חפשית יצירה הוא אלא אמנותיים, כללים של במסגרת מוגבל איני המכתב

 אמנותית, כונה על־פי-רוב, אין, שלמכתב מפני תכונה. ובל תוכן כל הסובלת
 מכתב אף הלב. מן ביציאתם וטבעית, היה בלשון בעירומם הרגשות בו מתגלים

 ולכן הם. רגש בנו מעורר המובע, על בו מרובה שהגמנום ההמוני, המשפחה
 משתקפת בהם כי גדולים, אנשים של הפרטיים מכתביהם את מיוחד בעונג נקרא

 כפות אינו באמור, המכתב, יצירותיהם. מבבל וטבעיות בהירות ביתר נשמתם
 ויש ומקבלו, שולחו של ללבם הקרובים בענינים ומסיח דן הוא אחד, לתוכן

 הסופרים כבר מצאו ולפיכך האנושי־השקוף. מצדם אפיים שני מזינת מעין בו
 רגשותיהם את בה להביע נאותה הזאת הצורה את רמבים( קיסר, )סנקא, הקדמונים

 ביצירותיהם בה השתמשו גדולים פיטנים ונם מטופחים. הכי ומחשבותיהם
 אפיסטולרית בצורה הכתובה היצירה את בקראנו ורט-(. ב״יסורי מיטה הפיוטיות

 נוחים נהיה כך ומשום לפנינו, מקוריים אנושיים דוקומנטים כי לחשוב נפתה
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 ובהשתפכות האפית, ההרצאה את הולמת זו צורה שאין אלא להתרשם, יותר
רפויה. פרוזית לליריקה נהפכת היא בה ההכרחית הנפש

 טבעי. להיות סגנונו צריך לחברו, אדם שבין השיחה הוא שהמכתב לפי
 להיות עליהם ככתב, באים שהדברים מכיון אך הדבור, כשפת וברור פשוט

 במכתב. פוגם והמסובך הארוך המשפט יותר. הגיוני בקשר ומאוחדים מדויקים
 אל ישר, אך מגוהץ זרים בין כחל, ובלי אינטימי להיות צריך הוא ידידים בין

 זהיר. אך מאלף תלמיד או בן אל מחניף, לא אך וחולק־כבוד מנומס גדולים
 ורגשני, רך עוקץ, חריף, חי, :להיות יכול הוא התבונית, בל את לקבל הוא נוח

 המכתב היה ההשכלה בתקופת ועוד בימי־הבינים ונשא. נלהב נמרץ, ואפילו
לגמרי. כבר בטלה זו מודה אך בחרוזים, כתוב הספרותי

(.* ן א ל פ א ק לזאב

* ל י יל*ג. של מחותנו *(

תרל״ח. אלול ן■ פטרבורג,
אחי...

 של לתשובתן מחכה והקב״ה לתשובתך מחכה ואני לתשובתי מחכה אתה
 לפניך בתשובתי לבוא מקדים הנני תשובה, ימי שהימים ואחרי ישראל. כל
האחרון. מכתבך על

 ואני בית־הקיץ, בביתי, מכתבי בין הנחתיו כי לפני, כעת איננו זה מכתבך
 מכתבי דלתות תהיינה לא על־כץ תמים! כיום אשב ועוד בעיר, יושב כיומים זה

אכתוב. אותו לבי על יעלה אשר את כי מכתבך, לעומת מקבילות
 אשר השופר קול מפני בינינו, מרקד היה אשר השטן, נבהל כי שמעתי

 מכתבי מעבור בינינו הדרך עוד יגדור ולא כשבוע, זה העברים במחנות נשמע
לטובה! זו נם לצאתו. עשר העשתי ביום כי אף לידך, הגיע האחרון ומכתבי

 ובנינו ובני אשתי כן ועל מ״קיטא", אצלנו ויפים טובים קיטא־ ,שלהי
 בעיר אחת רגלי רכשים׳, שני .על כרוכב ואני בשדה־יער חונים עודם ובנם

 אותנו הנן אשר הנפשות כל ימים. שבעה על מפוזר ואפרי בשדה, והאחרת
 הקטן ויעקב כפורחת; והיא לאיתנה שבה בתנו מינה ובריאות. טובות בזה אלהים

 וירוני ישעשעני הוא בעיר, מלאכתי בכלות אליהם בשובי רטוב. כגן ויצמח יעלה
 צחוק תמים, צדיק שחוק משחק. הראשונה בפעם ראיתיו הזה בשבוע נחת.
 וטהורות הולכות קל, עב כה עד התקדרו אשר התכלת, עיני עיניו, !אלהים עשה
 לי נדמה ופעמים פעם לא כעדן; להשקיף הדעת תהל מעט מעט ליום; מיום

 לפעול המחשבה כח החל כי היא אות עיניו; גבות על מצחו, על כקמטים
 דעתו. על ועומד מחשבות איש יהיה כי בו, יענו תנועותיו וכל מבטיו פעולתו.

 הקטן זה יעקב ;פחד יהיה לא ופחדך האחרון בשירך נבואתך תתקים לא ובכן
 היא. מה ימינו מדת יודע מי אבל ביתנו. ולכבוד לבנו למשוש יהיה גדול
— — — בנינו? בטוב לראות לנו הרוצות שנים וכמה

הנאמן וידידך אחיך כברכת שלום, לך אשר וכל וביתך ואתה
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ותכן. סגנון



והאידיאלי: הגטורלי הסגנון .73
 דרכי־ בשתי הולכת והחיצוניות, הפנימיות צורותיה היקף בכל השירה, כל

 לי ר הנטו הסגנון הנקראות: לזו זו מתנגדות המלה( של הרחב )במובן סננוץ
 מוצא זה נגור ומועמד,(. רפה נטורליות רק היא )הריאליות האידיאלי והסגנון

 דיוק, ביתר ,,ה״אמת או ה.יופי• היא האמנות תכלית אם במחלוקת: בטויו את
 באמנות שנקרא מה זהו יה? עלו או המציאות י קו ח—האמנות שאיפת מהי

ואופי. יופי :ת ר א ו ת ה
 בלשון :בצורתה כבר ועלויה המציאות תקוץ את משינה השקולה השירה

 החילונית, המציאות על השירה לשון את מרומם בלבד הריתמוס שמוש ובריתמוס.
 שהסגנון בעוד ולחרוז, לריתמוס האידיאלי הסגנון נוטה לכן תוב*. פיו ועל

 ובכן בחרוזים. .יתכן לא אמתי נטורלי סגנון מזו: גדולה סובלם. אינו הנטורלי

 מחקה הנטורליות הלשון. בשמוש תלוי בכלל הספרותית היצירה סגנון כי נראה,
 להפך, ,,נקיה בלתי ,לשון מפני תרתע לא היא שהיא. כמות לשוץ־החיים את

 ם",1ל,איךי לה נודעת יתרה הבה פיית. ו א לה ניאית שהיא במקום תרדפנה היא

 לזה בננוד קרקעי. ויותר ישר יותר צביוץ־חיים ליצירה נותן זה לשון־ההמון,

 ונם גפה מלשין נמנע הוא ותרבותית, נאצלת לשון האידיאלי הסגנון דורש

 הרצאתו ונעלות, אצילות תמונותיו הניוני־מפותח, משפטו בנין המוניים. ממבטאים
 לטבע אלה בכל להטוא שלא האמתי, הכשרון סוד וכאן וריתמית. מלאה

 הספר, לשון לשוננו, כי ממש, נטורלי סגנון אין בספרותנו ולמציאות. הדברים

 רק יש לגמרי. בה הסר והאידיוט מרובה, במרה אידיאלית בעל־כרחה היא
ץ. י כ ו ק ר כ ו ברני ס, • ו מ מנדלי אצל ביהוד נטורלית, איפה ש

 יתואר לא כמעט האידיאלי. בסגנון רק להשתמש הלירית השירה מטבע
 אנוס בכף שנסה בורליר נטורליות. במלים הרגשי הלך־נפש למסור שאפשר

 הרגש ובפרט לעצמו, כשהוא הרגש, כי מפרזה. סמבוליות אחרי לרדוף היה
 יגיע לא והליריקץ בקול; יצעק או בלחש יגמגם ידבר: לא לעולם הנלהב,

 ;אידיאליותו נודעת ומכאן רנשו, נתעדן ולא רוחו נצטללה לא כל־עור בטוי לידי
 בה אין העממית, הליריקה אפילו עצבות*. מתוך שורה רוח־הקודש ,אין בבחינת

 והדרמתית, האפית כלומר, שירת־הנמצאים, אפוא, נשארת, חור. ריאלי מנין יותר

הדרכים. בשתי ההולכות
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 והרמוני אחדותי אמנות•, לבנין האידיאלי הסגנון שואף בור לה בנוגע
 נקלעיס שבו הקלוש, הארג את רק מחקה הנטירלי שהסגנון בעוד בחלקיו,

 ביהוד אגב. רק ישמור האמנותית הצורה עיקרי ואת והמאורעות, המעשים במציאות
 דורשת מהותה על־פי הדרמה בי מויס(, )מנדלי האפי בהבור זה הבדל בולט
 לה צפויה שאז הנטורלי, בסגנון ובבואה הגמורה. העלילה אחדות את תמיד

הבנין. אחדות על יתרה שמייד. לשמור עליה ההתפשטות, סכנת

 להקות יותר עלול הספור משך להמרו. ביחס הרומניסטן הוא חפשי יותר

 אמנם הכמה. על המגבלה בעלילה הדבר יתכן מאשר המציאות, היי מרוצת את

 באיפן ומכריעים, גדולים במומנטים העלילה את ולרכז לצמצם האפיקן כידי גם
 לתאר נם בידו הרשות אבל ודורותיאה*, ב״הרמן למשל נראה כאשר דרמתי,

 החשוכים .המאורעות בהיים. אמנם •קיו באשר והצנועים, הקטנים המקרים את
 בי־אם מבוא-הככוד, דרך שופר ובקול בחצוצרות יבואו לא הגדולים והאסונות

 הב־ח על העומד הרומן, יחשיב ולבן שופנהואר. יאמר בפתה־תהצר/ יבנסי הרש

 ראשונה• ב״ראיה לא האופי. התפתחות אגב העלילה את הדרמה, מן יותר המציאות

 נוהים תנאים ובתוך לאט תצמח צמה אך שלהבת־האהבה, האדם את תתקוף

 המבוגר באדם הרודים נעלמים, חוטים נמתחים הראשונים מימי־הילדות לה.

 החוטים אחרי ללכת שבידה הדרמתית, על האפית לשירה יתרון ובזה ובגורלו.

 תמיד נתנו ולכן נטיותיה. בל את ולחשוף דרכיה בבל הצמיחה את ללוות האלה,
 בוז ר ל מאש־ יותר ההתפתחות להארת לבם את הרומניסטים גדולי

 שהיא זו, בדרך ללכת מרחיקה הגטורליות טולסטוי(. דיקנם, )בלזק, הצורה

 יום־יום כבהיי ישוח ליום יום אחת. לשלמות ופרטי־פרטים פרטים מצרפת

 התאוות ההתפתחות; כהמשך ומתגברים קלים בשנויים נשנים המחזות כמציאות.

 האחרונה הטבעת הוא האסון, דסוף, לאטץ. וגוועות בבות וגם אט, אט נדלות
 ב.איךגיה ברור נראה באשר לעינינו, עברה אשר המאורעות בשלשלת המוכרחה

 זולא. של האהבה־ ב.דף וביהוד פלובר של בוכרי• ב.מדם בלזק, ישל גרנדי•
האמנותי. ר ו א ת ל אשר היתרון מפני באן, יורגש לא ר ו ב ה ב האמנות• הלקוי

 ההברה על־ידי עוקצה נטל באמנות, והבעור היפה תאור בדבר המחלוקת

 האידיאלי הסגנון הצדדים. שני יתרונות את לנצל המבקשת החדשה, האמנותית
דמות את למעט העלול דבר כל .נעלות• בצורות רמים "ענינים רק ידע המפרז
על האמנות; במחיצת לבוא לו אסור האסטטי, בדגש ולפגוע הנאצלה האדם
נם ויפי־רוח; משכילים לשון רק תשלוט בדיאלוג ךצה;2 ולא יאבל לא הבטה

 לידי בעל־כרחה תביא זו קיצונות האצילות. כעולם נעשים הפשעים וגם הצדקות
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 דרים יסוד כל בלי סנטימנטלית שבלונת לידי המתואר, של וחורוץ הפשטה

 מושה בל יובל מדינית לציר כי הרנה, אמר זה בגון על אמתי. חיים ודופק
 אבל מורילו. של כש־ונו דרוש כליו את מפלה קבצן שלציד בעוד במכחול,

 חזות הרואה הדרים, בנגעי דוקא לתיאבון לטפל הבאה המופלגת, הנטורליות נם
 רחוק כל זיוף, הוא רכוך־צבעים שכל החושבת הבלים׳, ב״פלית דוקא הכל

 החיים אחורי את רק לראות עצמה את מסבנת היא אף - צביעות הוא הכעור מן
 "ריאליים' מקומות נשא בסגנון הכתובות ביצירות נס נמצא ובאמת פניהם. את ולא
 אצל נם בי־אס היונית, ונטרגדיה בתנ״ך רק לא היפה, הנפש סלידת כדי עד

וביאליק. הלוי יהודה אצל וניטה, דנטה

 באלה, "ריאליים• מקומות על־ידי קצת תפנם והטרנית הרצינית השירה

 ו״הצופה הרצועה׳, ,הותרה בנראה, בה, והסטירית, הקומית השירה מה־שאין־כן
 הדבר תלוי בעיקר אך כל. מפני ירתעו לא הקבצנים• ו״ספר ישראל• לבית

 נם אז לוולגריות, הנוטה תהפוכות דור יש ההשכלה. ובמדרגת הדור בטעם

 בו במשקל', דבריו ה״מבלכל דעה דור להפך, ויש, ממנה, ינקו לא בחיריו

 אולי דרה ודוחה מכוער היום שנדמה ומה עליון. כהני בלשון הפיטניס ידברו

(.74 )עיין הלב את ומושך יפה בשעתו

 שתי נתגלו התפתחותה, דורות כל ובמשך אנושית, אמנית היות מראשית
 המלחמה על־ידי ודור. דור כל ,של והשכלתו טעמו לפי חליפות, האלו הנטיות

 האדם. בטבע וירקם יפעל אשר דבר כל כמו ההתפתחות, ותקדם תפרה והתמורה

 ביצירות־המופת הדרה. היצירה ערך את משנות אינן הקיצוניות העיוניות התביעות
 ומזו מזו יונקות הן הנטיות; אחת של טהורים טפוסים נמצא לא העולם שבספרות

 הצורה יופי ריקנית. לאחרונה תהיה ה פ י ק ר להיות השואפת היפה היצירה כאחת.

 בפוזה מזויף, בפתוס יכוסה ההרים—וחים מת, יופי יהיה האופיי, היסוד בלי בלבד,
 היתרה הלהיטות ולהפך, מלאכותית. היצירה תהיה אמנותית להיות ותחת מעושה,

 חוסר" ,מקריות קטנות, לידי הסיטן את יביא האופיי־האינדיבידואלי, אחרי
 שהנטורליות זמן בכל שבחיים. הגפים הגלויים צלום לידי ולאחרונה מחשבה,

 הראתה האידיאלי, הסגנון של הקיצוני בפולהן־היופי להלחם פרוגרמה בתור קמה

 מתים, אידיאלים כלפי מחאה אלא הנטורליות, אין ובעיקי• בטעם. ירידה סימני

 החיים, צורות את להשלים והשואף המציאותית האמת בשם הנלחם אמן וכל

בנטורליסט. עצמו את רואה

 ומסירתה, הכרקטריסטיקה תפיסת האלו הנטיות בשתי היא שונה ואולם
 עצמיותם לפי האנשים אם;י תאור כלומר, שירת־הנמצאים, של עיקרה •שהיא



הספרות תורת 158

 והנראים הבודדים התוים המוץ את לצרף היא הנטורליסטים שיטת וגלויי־חייהם.
 שיטת ולהפך, האינדיבידואלי; את מבקשת היא :האופיית לתמונה במקריים

 לקו בזה היא ובוללים, גדולים בשרטוטים התמונה את לציר היא האידיאליסטים

 י. ס ו ם ט ה את מבקשת היא :האינדיבידואלי היסוד את בבונה ומחלישה הצדדי
 וצלקת׳ יבלת בל הפנים, פרטי בל את מופר הנטורליסט בציור. •היה כאשר

 ובו׳. נדיבים אמיצים, אצילים, פנים :הפנים טפוס את רק למסור מבקש והאידיאליסט
ברדיצ׳בסקי. י. מ. — ולשניה מויס, מנדלי הראשונה לנטיה שייך בספרותנו

 בלשונו האופי את לנו ימסור הנטורליסט הנטיות. בשתי שונה הלשון גם

 היצירה לשון כץ לא ולשונו, אדם אדם וסביבתו, מעמדו לפי האינדיבידואלית,

 היחידים סימני אחת, ואצילית נעלה בלשוץ הגבורים כל ידברו בה האידיאלית,

 הציור שגם מח:ב, הדברים טבע אבל ועזריקם(; )אמנון כלליות תבונות רק הם

 שונות. בדרנות כי־אם הקיצונית. בצורתם יופיעו לא האינדיבידואלי ונם הטפופי
 ופרטי־ הפרטים כל את למסור יוכל לא שבקיצונים הקיצוני הנטורליסט נם

 האידיאליסט נם וכץ מישהו; את בזה יעניץ לא אף המתואר, העצם של הפרטים

 מטושטשת תמונתו תהיה לא למען ריאליים, קוים איזה לכנות יוכרח הקיצוני

 הומוריסטי, רושם תמיד יעשה הפרטים, בציור מרבה שהפיטץ ובמקום לגמרי.
 רוח ההד, האפןים ובציור באמת־החיים המצפינים הפיטנים את תמיד ילוד. ולכן

מויפ. ומגדלי דיקנם אצל נראה כאשר ההומור,

 האינדיבידואליות וטשטוש האידיאליסטים של היתרה ההכללה זה כנגד
 יצירת אצלם נהפכת ולבסוף טפוסים, במקום צללים יצירת לידי אותם מביאים

האשי. ב.מנלת נראה כאשר וסתומה, מפשטת לאליגוריה החיים

 הסביבה את גם סביבה. ה תאור אופן גם תלוי הכרקטריסטיקה בשיטת
 גם או עליה, ירמוז שרק ויש כוללים, ובקוים דרך־אנב רק האידיאליסט יתאר

 יתאר הנטורליסט ולהפך, הצרפתים. הקלפיקנים עשו כאשר לגמרי, עליה יותר

 אשר נם ויש אנשיו; יצאו מהם אשר והסביבה, התנאים את הסתכלותי באופן
 ונקודת־ אופיית. סביבה של בודדים חזיונות בתור רק האנשים את לפנינו יציג

 הויפטמן של בר״אורנים* כן הסביבה. על היחיד מן תעבור התאורית הכובד

א. ל זו של מקרי ן1וב״רונ
 רעיון תמיד נושא הוא אבל הסתכלותי, אמנם הוא לעצמו כשהוא הטפוסי

 זאת רעיוניים, לסימנים האידיאלי הסגנון בעלי את לחשוב נוטים ולפיכך כללי.

 יוצר, לך אין באמת אבל במציאות. היה הסתכלות מתוך יוצרים שאינם אומרת,

 בחיים מציאותית הסתכלות מתוך יצא שלא שברעיוניים, רעיוניים נושאיו יהיו
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 ה״מקובלים׳, שירי אפילו פטפטן. או טטפיזיקן רק הוא כן לא שאם ובטבע,
 כי נראה זאת לעומת אירותי־ריאלי. בלבוש תמיד באו טהורים, מטפיזיים שהם

נר. ר ב מספורי איזו ,,.האורנים פריך, •בטן טנדנציוזיות: סופה הקיצונית הנטורליות

קומיות: ה .74
 עם יחד ומתעדנת ומתענגת הולכת פעולתה התפתחותי. חזיון היא הקוטיות

 הקטן אצל וצחוק בדיחות־דעת שמעורר מה ההברה. של הרוחנית התפתחותה

 גם או ירגיז הפרימיטיבי ההמון את שמצחיק ומה המבוגר, על כלל יפעל לא

המפותהה. החברה את ידהר,
 העלולים ידועים, ועצמים במוצגים קשורות הקומיות של הכי־נמוכות הדרגות

 קודם־ יתרה. הנאה רגש כנראה, בהם, שכרוך מפני התמים, הקהל את לבדח
 שבכל ההמוניות ההוטוריסקות והמגושם. החושי בנלוים מיניים ומעשים מוצגים :כל

 הבלתי־ ה״לשון היא השניה הדרגה כזה. ,פה ב״נבול מצטינות והעמים הדורות
 לפי ביהוד היא זו קומיות שבאדם, הבהמי הצד והנמאס, הנתעב הצגת נקיה*.

 ,,פנים לשני המשתמעת ה״לשון תביא הרושם ולהגברת בני־הדרום. של טעמם
 כדי תוך לגלות אפשר ובאמת תמימים, לכאורה שהם מבטא, או מלה כלומר,

 אמצעים ימצאו ואמנותית חריפה בצורה לא־טהורות. לכונות מרמזים שהם השמעם,
 עמנואל*. .מהכרות ).תהכמוני*, ובספרות תרבותית בסביבה גם מקומם אלה קומיים

ישראלי(. לבית ,הצופה
 כעור קומיות. בהן יש החיצוניות והתנועה הצורה נם כן המלה כמו

 מעוררים אלה כל תאות־שינה, עצלות, כובד־תנועה, מפליא, נשום הכלל, מן יוצא

 לצים. בתור וננסים נבנים בחצרותם מחזיקים יטי־הבינים נסיכי היו לכן צחוק.

 צריך שהיה זה מראה אדיר. צחוק הקרקוס, לץ ,חושים׳, היום עוד יעורר וכץ
 רנש־ מתוך צחוק רק מעורר בחילה, או רחמנות רגש האמת, צד על לעורר,

 מתוך הנובע כזה צחוק כמוהו. עלוב אינך אתה כי בהכרה, שיש ההנאה
 הלעג. אל אחת פסיעה מכאן במשחקי-הילדים. ביהוד נראה לאיד• .שמחה

 אלה בשתי כי שכרות, של או מהלומות של מחזות על־פי־רוב נמצא בקומדיות

ודאית. היא המבדחת הפעולה
 )סיטואציה(. שבמצב הקומיות היא בתנועה או שבטבטא הקוטיות על עולה

 ה״שמחה את רק בנו ומעוררת במבוכה באה העושות הנפשות שאחת בזה, עיקרה
 להיות ועליה קטסטרופה, לידי להביא צריכה אינה הזאת המבוכה אך לאידי.

והשתתפות. רחמים תעורר כן לא שאם עוברת, רק
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 נראה׳ שהרי הכרחית, אינה אכל הקומי, הרושם את מגבירה ההפתעה
 על־ידי מטתלק צחוקנו אין יהיה, כך כי למפרע יודעים שאנו במקומות נם כי

 ובתמימות, ברצינות ומוצגים מורצים יהיו שהדברים הקומיות, בפעולת גדול כלל כך.

יצחק. לא בעצמו שהוא הקומי המשחק מאת דורשים שאנו כמו
 שבהם החשוב אחרים. פועלים יסודות עוד נמצא האמנותית בהומוריסטיקה

 לבסוף מתגלה ואדיר גדול חשוב, מתחלה שנראה מה נגוד־הערך: הוא
 ,דון כל ומלויה. התוחלת שבין ר-ננוד לזה: קורא קנט והלש. קל־ערך פעוט,

 בין והשפל, הרם שבין הנגוד על מיוסדים השלישי• בנימין ו״מסעות קישוט•

 רצינית, הכנה אחדי הפרסי הסיום של הקלה הקומיות נם ובזה והמגושם. הנאצל

למשל: לירי, בשיר ואפילו

וכתם זהב מתוך נוע הק;ץ

הארגמן ומתוך

ערבים עבי ויעל הגנים יעלכת יעל

בדמן... המתנוססות

סגריר ויום מעט עוד הלב... ומתיתם

בדממה: יתדפק החלוץ על

— אדרתכם? אתם ל ט נעליכם? .בדקתם

)ביאליק( ,תפוחי־אךמה... הכינו צאו

 ולא היו שלא דברים מינו, כשאינו מין הפרשיות, ערבוב הוא אחר יסוד
 מאת העלמה רפוי על ההלצה שיר למשל. מציאות. של בטון והכל נבראו

הרומי. עמנואל

 גרוטסקיות לידי עד הקטן את המנפחת ההגזמה, היא עצמו בפני קומי יסוד

 המקורית, הנכונה, התמונה עם ההשואה נוליבר•(. .מסעות בר־בר־חנה; רבה )גוזמאות
 רנש־ מולידה זו והקלה שבעודף־המדה, המעיק את נוטלת בלבד, בהכרה ולו

 חיצונית הפלגה שאין במקום זועה: לידי עד להביא יכולה הגרוטסקיות הנאה.

 ופחד מצחוק מעורבות פעולות נוצרות בהלך־הנפש נם הדרגה כי־אם בלבד.

 עוד פרץ(. — הבגדים• .תאות שכספיר, — ב.מקבט• המכשפות ניטה,—המתים• )"מחול
 מונדל העצם של הלק סתם בבוא א( הקומית: להגזמה עיקריות צורות שתי

 נוף נתן גדול שלראש ההתוליים, העתונים בציורי כנהוג החלקים, לשאר ביחס
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 הנוצרת והקומיות הטבעי, שווי־המדה הלול על מיוסדת הזאת הקריקטורה :קטן
 לנכי אינדיבידואלי או טפוסי הוא המוגדל החלק אס ב( שטחית. היא בך על־ידי

 חשיבות הקומיות מקבלת אז יותר, בולט נעשה הוא ההגדלה ועל־ידי העצם
 תעמק כן זו שבהבלטה ש ו ד ה ה ו הגלוי יגדל אשר וככל יתרה. אמנותית

 שליליים בודדים, אופי תוי ת. י י פ ו א ה הקומיות מיוסדת הזה היחס ועל הקומיות.

 מן שנתפתחה הזאת הקומיות והשיבות. נדל ביתר מובלטים למחצה, או לגמרי
 .טוביה עד נולדפדץ של למל• ,קנה למן —רבות מדרגות ישבה האופיי האפר

 יהיו נסים יותר חיצונים יהיו המביטים שהתוים יותר שלום־עליכם. של החולב*

 ופסוקים מלים סרוס ונלעסים, חוזרים מבטאים משונים, הרגלים והפעולה. התאוד
 אך צחוק. לידי הקהל את להביא מגושמים אך בדוקים אמצעים הם הנבור בפי

 ההגזמה מדת לפי הכל — שונים גוונים בה יש הפנימית האופיית הקומיות נם

 הקומי הקו אנב נראה ופנימי, עדין הוא הקומי התאור אם הבודד. התו בהבלטת
 אדם תמונת נקבל ואז הגבור, של האחרות האנושיות תכונותיו את נם היסודי

 מיוסדת הקומית הפעולה כל לו. נצחק כי אף נהבבהו, נם ואולי נבינהו, אשר הי
 נם ם. כ י ל ע ־ ם ו ל ש ו ס נ ק י ד טפוסי למשל, הנגודי. או המוגזם הגלוי על כאן

 הכרקטריסטיקה אמצעי רק הם אלה אבל הפרימיטיביים, באמצעים משתמשת הקוסיות

בלבד. להצחיק כונה להם ואין התמונה, את להחיות

 רגש־ההנאה אל לוה סביבתו, או הנבור אבדן או אסון שסופה בקומיות

 מעורב סוג הטרגיקומיות. כבר מתחילה וכאן הכבד, והפחד הרחמים רנש נם הקל

 מוליר של ו״הכילי• האדם* ,שונא כאחת. שונות פעולות שתי הפועל בפיוט,
 הם וכן כך. שכספיר של שילוק וגם צחוק. מאש־ רחמים יותר בנו מעוררים

שלוס״עליכם. של מנדל• ו.מנחם פרץ של ה״מקובלים•

:והומור סטירה .75
 השיבות מקבל והנקלה, הנכבד בין והפעוט, הגדול בין המניחך הננוד אם

 תוצרנה, הדשות והלצה כובד־ראש של ופעולות הקומי האופי יהוד אז מוסרית,
 הזה: הקומי לשנוי דרכים ושתי ואתיים. אסטטיים מחלקים ומסובכות מרכבות

 כרב־ערך, שהנראה או ולהפך. הנקלה, אל הנכבד מן הפעוט, אל הנדול מן

 כנקלה קרובה התבוננות מתוך מתגלה מכל, כביד המבקש או כל על המכובד
ונכבד. כיקר החדה לעין מתגלה לכאורה ופחות־הערך הנמאס להפך, או ושפל,

ר. ו מ ו ה ה - ובשני ה, ר י ט ס ה תוצר הראשון במקרה
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 הצבועים. פני מעל הלוט את לגלות הלשון•-באה .שוטהסטירה-
 הפעולה שעצם כמו וכו׳. המתחכמים המתנפחים, המתרברבים, הערומים, המתנשאים,

 ומחלישה מפריעה אישית התגלות שכל בעלים, ובהסתר בשקט מותנה בכלל הקומית

 הרושם ההטפה. ומחלישה מפריעה בסטירה נם כן האמנותי, הרושם את
 לא כאלו אדיר. אוביקטיבי הסתכלותי תאור מתוך עולה חזק היותר הסטירי

 אין פרטית היא אם ובכבודם. בעצמם החיים כי־אם אלינו מדבר פיטץ אהד
 ץ. ם ז לסטירת־ה בהיותה משינה היא חשיבותה עיקר את ; חשוב י נ כ ת ה ערכה

 או ,,העם .עוכר החברה׳, .יסודות חברתית: או מדינית להיות יכולה היא ואז
 ישראלי. לבית ה״צופה מויס, מנדלי כתבי כל כמעט זולא, של הרומנים

ועוד. ברנר ספורי
 יכול והוא מוסרי, יסוד בו שיהא ההכרה מן אין בודדים, למעמדים הלעג

 הבורים המוכסנים על־דבר הבדיחות למשל הרגילה. הקומיות בגבולות לבוא

לשלום־עליכם(. כשפים׳ ).מעשה
 מוסריים, בערכים עסק אין לזאת הספרותית. הסטירה היא מיוחד ענף

 והיא המבדח, מן תמיד כמעט בה יש לכן אינטלקטואליים. או אסטטיים כי־אם

 יצירה למצע לעצמה בקחתה מסתפקת זו פרודיה. בצורת הרוב, על מופיעה,
 הבדיחות אבל חילוני־מעורבב. תוכן בה להכניס צורה בתור נשא בסגנון כתובה

 מצומצמות והן חיצוניות אלא אינן והתוכן, הצורה שבין הנגוד על המיוסדות האלו,

 עצמו התוכן את מבקרת היא אם רק מקבלת היא השיבות הנמוכה. בקומיות

 והיא האופיית, לקריקטורה דומה היא שאז הטפוסיות, החולשות את ומבליטה

בכלל. הסטירה לתחום אפוא, נכנסת,

 ובנכבד. שבמקובל ה״הבל• את להראות באה שהפטירה בעוד ההומור.
 ההומוריסטנים כל של הנצחי הנושא והנקלה. הבזוי את ולהאציל להעלות ההומור בא

 רגילים שבני־הארם החזיונות חשיבות ך. ר ע ־ ר ס ה כ הנראה של הערך הוא

 הסיטן רק אשר אוציות, מלאים והמסכנים העניים חיי ולהשפילם. בהם לזלזל

 המנודה אף ומאירה, עשירה נשמה יש ההמון בעיני ולנלעגים למכוערים ;יחשפם

 הנוטים האחרונים, בדורות החדשה השירה ביחוד אנושיותו. את אבד לא והפושע
 המוסכם את לעיסה השבעים האידיאליות, הפרימיטיביות, צורות־החיים אל יותר

 המספרים רוב אצל נמצא ולבן כאלה; בנושאים יתרה בחבה עוסקת והסר־הדם,
 שעם ילדים, משפחת כעל האנשים, על המדבר ההומוריסטי, הטון את ההדשים

 הם בך בהם. נשמרת היסודית, העמוקה, התמימות הנה המשונים, תעלוליהם כל
 שלום של .העירה• בני שלום־עליכם, של ה״כתריאלים• מנדלי, של ה״קנצנים׳

פרץ. של הגלריה וכל אש
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 הצד המבדח, הצד בתאור מרבה הוא אם להומור: מדרנות שתי אך
 הנמוכה. הקומיות אל קרוב הריהו הפנימי, הערך על המכסה המפלג, החיצוני

 ולהפך. שלום־עליכם. של .הרסת* למשל, המשעשע, ההומור זהו הרגילה;

 מתקרב הריהו החיצוני, הצד מן המסתמן הפנימי הערך על יותר עומד הוא אם
 הזוג החולב•, .טוביה ללב: הנוגע ההומור זהו הרצינית; הקומיוח אל

 שפתינו על ההומור יעלה לא לעולם כה, ובין כה בין אך .,בית ב-שלום

 סוגי שני ורחמים. בהכרה מהולה הנאה של בת־צחוק כי־אם ולעג, בוז צחוק

 השני. מן נקי לגמרי שיהיה אהד סוג נמצא ולא בזה. זה נעזרים האלה ההומור
 ההקדחה. טובה לא בזה גם כן בזה כמו אך נסמנם. המכריע היסוד לפי ורק

 בלב שתוף שום יעורר ולא ובנלי, שטחי יהיה מדי, יותר המתלוצץ ההומוריסטן

 צחוק המעוררת פושרת, סנטימנטליות לידי יבוא הרגשני וההומוריסטן המקבל,

עצמו. ההומוריסטץ על המלה...

הטרגיות: .76
 הנקלה, את ינצח לא נם אם הנכבד, אשר הוא, ההומור לגבי הכרחי תנאי

 על להתנכר דוקא צריך אינו המוסריים הערכים נושא בספירתו. להתקים עליו

 מתוך מרוצת ערכו, ועל נפשו על לעמוד צריך הוא אבל בו, הנלחמים הרעים

 שאין ובמקום מדומה. ואושר חיצוני בברק זלזול ומתוך הפנימי. עשרו הכרת

הטרגיות. תתהוה שם המוסרי, קיומו במלחמת נופל והנבור כן, הדבר
 הטרגדיה צריכה האמנות, של העליון הבטוי בתור ואולי אמנות, בתור

 להעציב אופן בשום להיות יכולה אינה האמנות תכלית כי רנש־הנאה, לעורר

 והערצתנו, אהבתנו את שעורר לנו, היקר אבדן אשר יהיה זה ואיכה ולהרניז.

רגש־הנאה? כנו יעורר ומלחמותיו יסוריו ברוב כליונו
 ולרומם לזעזע הפיוט, פוני מכל יותר עלולה, הטרגדיה כי מודים הכל

 הצער מעמקי אל תובילנו האדם. לב תהומות את לעינינו תחשוף היא כאחד.
 נפעמות. הכי נקיפות־הלב את לאמת הצריכה לתוצאה בצפית-הרדה אותנו ותרתק

 היצירות רק אשר כאב־אושר, מין נשגבה. התעוררות מין בנו תתץ זה כל עם ויהד
בנו. לחתו תוכלנה שבמוסיקה נעלות היותר

 התעוררות כל כך: הזה הנפלא הרעיון את מבארת החדשה הפסיכולוגיה

 חוסר־ההשתתפות, השקט, רנשות־החיים. את בנו מגבירים זעזוע־נפש וכל חזקה
 ולזאת מהויתו. סתום ואי־ספוק כהה רוח האדם על נוסכים השבעה המונוטוניה

 סכנות חיי לתוך להתנפל ושלוה בטחון של ממצב־קיום יתפרצו שבני־אדם יובן
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 ומפעמתם, מלהיבתם ולבנו, דמיוננו אל המדברת אמנותית יצירה וכל ובהלות.

 ער, עודנו אם להוכח רוצה הלב להנאתנו. — הייני, רגשית את תנביר היא גם
 הוא הנמנע מן בחיים בי כחיים, מאשר הזאת ההנאה תגדל ובאמנות ודופק. הי

 מתחת תמיד היה שבאמנות בעיד ה, מ ע ז נ ה ת ו א י צ מ ה ־ ת מ א מ להשתחרר

 את להשיג שבכתה והיצירה אילוזיה. אלא לפנינו שאין הודאות לסף־ההכרה

 בטוי לך אין ולכן רם, היותר האמנותי העונג מקור נם היא הכי־אדיר הרושם
לבטאה. תצליח האפית השירה שנם אף״על״פי הדרמתית, הצורה מן לטיניות יפה

 ישלים הגביר אבדן דוקא אשר יבואר, במה שאלה: נשארת ואולם

 להפך: להיות צריך היה והדבר חריפותה? את לה ויתץ הט־גית ההנאה את

 אשר עלילה לזעזענו, העמיקה כה אשר מלחמה בעינינו ראיתנו אחדי דוקא

 ונהפוך יקירנו. נצחון על לשמוח צריכים היינו התענינותנו, את רתקה כה
 והדרמות ;העיקרי עצמה את הטרגית לפעולה יתן הגבור אבדן רק :הוא

 תעשינה כאשר הרוממות, רגש אותי לידי אותנו תביאנה לא טובי, ,בכי הנגמרות

 נוראה כה לאידי ה״שמחה אשר להניח. נוכל לא והרי ה.אכזריותי. הטרגדיות

 בעל־כרחנו מותו. ועל הנאצל ענויי על היקר, אבדן על נתענג כי עד בקרבנו,

 הגאון את לרגשנו יתץ וזה הזה, האבדן אחרי הנשאר דבר יש כי אפוא, נאמר,

 הנבור, היה שנושאו עצמו, הערך אשר ההכרה ומהו? האנושי.
 של ומותו יסוריו שעל־ידי אלא עוד, ולא ץ. כליו ה אחרי קים נשאר

 והכרה נצחי. ערך בתור זה במובן ומתגלה חשיבותו, במלוא מתבלט הוא הנבור
 מעל רגש־ההתרוממות רק היא אישר החריפה, האנושית ההנאה את תוליד זו

 בבואנו רק בנו תקום זו הכרה אך ולמות. ליסירים מעל היחיד, האדם גורל

כל. על־פני והחיים כל על המתגברים והערכים הכחות באותם אמונה לידי

 ובמובן ההברתי, המקובל, במובן מוסריים מהם? אלה וערכים כחות
האישי. הבלתי־מקובל,

 על חוקי־המוסר נצחון נטית־הלב, על החובה נצחון החברתי: במובן

 אידיאל בגלל וסובל נלחם הנבור והפטטי. הנשגב יסוד זהו הטבעיות; התאוות

 >הדת, הזה האידיאל שם את במותו מקדש הוא עצמו את ובהקריבו מוסרי,
 נבורי רוב אצל שכספיר, של ברוטוס אצל נראה כאשר וכוי(. הצדק המולדת,

 הנבור אם ולהפך- חיוביים. נבורים הם אלה איבסן. של ברנד ואצל שילר

 שני יהיו אז במלחמתו־לריק, נופל אך בו, נלחם המוסרי, לאידיאל חוטא

 בנצחון לאחרונה מכירים שהם כלומר, למחצה, חיוביים א( נבורים: מיני

 מור קיל שכספיר, של קוריולנוס :במיתתם עוונותיהם את ומכפרים האידיאה
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 הסוף עד נלחמים שהם כלומר, שליליים, ב( איבסן; של רבקה שילר, של

 .האשמה של הטרגיות נראה הראשון במין ם;סקו. מקנט, יד: באפם ונופלים

וענשוי. .החטא של—ובשני והכם־ה",

 כי־אם מוסרי, אידיאל בנלל לא וסובל נלחם הנבור האישי: במובן

 תאות־ כבוד, אהבה, מוסרית: באמת־מדה נמדדות שאינן טבעיות, תאוות בעד
 ולמות לסבול לו ונוח בו, הרודים לכהות מתפתחות אלו נטיות וכו׳. שלטון

 ומהו עצמותו. בעצם המושלים לכהות־טבע נהפכות הן עליהן. לותר מאשר
 הכללי הרושם אלא כאן אין זה? של נפילתו אחרי הנשאר נושא־הנצהוץ

 א ק ו ד סתומה והערצה ד ו ב כ ־ ת א ר י אותך הממלא ו, ת ו י ש י א ל ש
 כזה איום בטוי לידי להביא היכולים אנשים שיש הרגש נפלו. אחרי

 את מסר הזה האיש טרגית. לרוממות ועולה העובר הוא אישיותם, שלמות את
 חרדת־ כלך עומד ואתה — בעצמו בנד ולא מת עצמיותו, שמירת על נפשו

 ריכרד הגדולים: הפושעים גם וכן ורטר, הוא כן ,ויוליד. רומיאו הם כץ אלהים.

מור. ופרנץ

 מצטינים החוטא או שהאשם במקום רק אפשרית הטרגית הפעולה
 בלא־יודעים: לקרוא ימריצנו אבדנם אש־ חביבה, בטפוסיות או רוחנית בנבירה

 על נשמה ופטפטנים־ארסיים, נרפים מוני־לב, חוטאים כראותנו ואולם .חבל!־;

 קרבן הנערץ לאידיאל הבאנו אשד הרגש, לנו יהיה לא אך מהם, שהתפטרנו
 את לחבב הרוב, על האפיקנים, וגם הדרמתיקנים גם ינהגו לכן ויקר. נדול

האנושי. פרצופם את לנו בגלותם מפלתם, לפני החוטאים

 המומנטים משני אחד נם בהן שאין טרגיות, יצירות של סוג עוד יש אך

 והאישיות והמות, הזמן את ינצח אשר מוסרי, אידיאל אין :הזכרנו אשר דמרוממים
 מתיך או טבעי, הכרח מתוך מבפנים, לאט־לאט לעינינו והרבה ומתנונת הולכת

 ב״בעל מרוחות׳, ב״המלט", נראה כאש־ מנוול. כליון - הוא והסך־הכל פטלי, גז־

טולסטוי. של איליץ• ב״איבץ הבי־כולט ובאופן הנשל■ העגלה

 תהומית, והיותר טבעית היותר אמתית, היותי אולי היא הזאת הטרגיות
 מן הטרגדיה את המכתידה האמנותית הרוממות אותה להוליד כדי בה אין אבל
 תלוהו במת־חזיון את הרואה או הקורא בעזוב תשיג: זאת ורק הניל. המיץ

 התהום ועתה ביותר, האיום את ראיתי כבר הגה כזאת: לא־ברורה הכרה מעין
הקלה... זאת וגם בערפל. האובד כנתיב־ההיים להרוד מה עוד ואין וגלויה, פתוחה

 הפיוטית? ביצירה הטרגיות התנשמות את המאפשרים התנאים הם מה
רצונו בפני כחומה העומדים הטרגיים הכהות הם מה הגבור? סבל נובע מאיץ
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 הנמר וכו׳; ברשעים באויבים, מלחמה חיצוניים: להיות יכולים הם ומעלליו?
 של וב״שודדים• איסכילוס של ב״פרומתיאוס׳ כמו המוניות" לידי להגיע יכול

 מאשר יותר ולהרגיז לזעזע עלולה היא עמוקה, אינה זו טרגיות אך שילר;
 מכל חזק יותר הד בקרבנו ימצא הפנימי המקרה ואולם הלב. עד לנגוע

 נשכר ר ו ב ג ה רצוץ אם הטרגית, הפעולה ותעמק תגבר ולכן חיצוני, מאורע

 טרגי, יסוד הונח טבעו בעצם אם ומתוכו, בו אשר כחות־הננוד אל
 נגרם פנימי מקרה כל אמנם האבדון. אל עצמו את ומצעיד רצונו את המפרך
 העלילה אבל טהורה, פיוטית־פנימית עלילה לך ואין חיצוני, מאורע על־ידי

 את להניע רק יהיה תפקידה שכל עד בלתי־נככדה, כה להיות יכולה החיצונית

 בעיקר שנוצרה הדרמה, כי בדרמה. מאשר ברומן יותר יתכן וזה הטרגי. הפרוצס
 נראה כאשר הגלויים, המעשים על לותר יכולה אינה העין, בשביל

 המודרנית הדרמה גם אבל יעקבסן. של לינה• וב״נילס מופסן של כמות־ ב״עזה

 בודדים' .אנשים איבסן, של סולנס• ה״בנאי :יותר פסיכולוגית לעלילה נוטה

וכו׳. ברנד( ע־י )עברית הויפטמן של

 מכחות־ הנוצר הטרגי הפרוצס משיג בדרמה עצומה היותר הפעולה את
 של בנפשו הקרע מתגלה עולם־החוץ ננד במלחמתו יחד. ופנימיים חיצוניים ננוד

 שהם הגבורים, יהודית. קוריולנוס, :כליונו בא הכפול הסכסוך ומתוך האדם,

 הטרגי הסכסוך את יעוררו לא חיצונים, באויבים רק והנלחמים אהד־ מ״עור
 במלוא טרגי יהיה לא חיצוניות, לאינטריגות לקרבן הנופל ועבור נם האמתי.

 בעוד האינטריגה, את לאט־לאט פלטה הטרגדיה כי נראה ולכן המלה, מובן
המצב. של בקומיות חשוב תפקיד ממלאת היא שם כי היום, עד נשמרה שבקומדיה

 אלא זר, כח איננו שכננר• .הצד נם אם מתעמקת, החיצונית הטרגיות נם

 הקלסיים הטרניקנים נוטים ולכן הנבור, של עצמו בעצם בשרשיו ונעוץ מעורה הוא

 בנצחונו נם כי .,ה״קינית הטרגיות עומק את למצות ורעים, אחים מלחמת לתאר

 בקשרי קשורים רצונות בין הרובצת התהום נפשו. תרעיש אויבו ונפילת לבו יכאב
 יוספו קשרי״הבשר על אם הטרגיות, תעמק יותר ועוד הכי־עמוקה. היא משפחה

 קיסר. יוליום הצדדים: משני בחזקה פועלים האידיאליים והערכים קשרי״רוח נם

צריכה אך הטרגית. ההסתבכות כאן תקום צעקנית ורשעות גלויה שנאה בלי נם
אלה תנאים ואולם הנורא. לסכסוך יגרמו אשר תנאי־איבה של מערכה להיות

 ההכרח את פונטים הם הראשון שבמקרה פטליים, או מקריים להיות צריכים אינם
את הורסים הם ובשני מחללת, בקורת לידי הרואה את ומביאים הפנימי

 אויב בתור והפטליות מפתיע אפקט בתור המקרה המציאותית. האילוזיה
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 הטרגי וההכרח דורנו. בן על טרגי הלך־נפש להשרות נכחם אין נסתר, חיצוני

 היצירה, רעיון אם ישנו, זה הכרח פנימי. בכלל, הפיוטי ההכרה כמו להיות, צריך

 הכשרה עם ביר יד הולך טרגי, נגוד של תוצאה בתור הנמר אבדן את התובע

 ומקיפה שלמה הפעולה תהיה ולמען הקץ. אל הדוחקות פסיכולוגית והתפתחות

המוסרי. בהכרח יתמך הפסיכולוגי שההכרה צריך

 ומת סובל הנלחם, הנבור את להראות היא הטרגית ההתפתחות שאיפת
 ולמות לסבול להלחם, בוחר הנמר א( דרכים: בשתי יתכן וזה מטרתו. בגלל

 בכפיפת־ סובל הוא ב( אידיאלו. על יותר אם משניהם להנצל בידו כי אף

 תתץ לאידיאלו נאמן נשאר אשר הפנימית, ההכרה ורק עליו, הנגזר את צואר

 הטרגיות :או ה, נ ו ע מ ה הוא והשני המורד הוא הראשון כה־הסבל. את לו
 היונית להשקפת־העולם נאה הראשונה ת. ו נ ל ב ס ב ש והטרגיות שבמעשה

 הרואה היהודית־נוצרית להשקפת־העולם והשניה האקטיבית, האישיות את המחשיבה
 ולכן חושית, יותר היא הראשונה של פעולתה הפסיבית. באישיות הכל חזות

 אכסטטית הכשרה דורשת היא ולכן מוסרית, יותר השניה ושל בטוחה, יותר נם

הרואה. מצד
 הפודה הנואל, הוא או חיסורים, של נקודת־הנבה הוא המות האם

חיסורים? מן
 ,,המות .מר מוחלט, רע הוא המות והפרימיטיבי התמים האדם בשביל

 .כי והמבטא המות. את כך תפסו הקדמונים ואמנם לרוע. כמוהו אין אשר
 אפוא, אין, הזאת. התפיסה מתוך נובע המת• האריה מן טוב הוא חי לכלב
 ההוטא; בשביל קשה היותר כעונש נראה הוא ככה נתפס שהמות במקום כי פלא,

 מטרת ולכן תיסדני•; אל ו.בהמתך כמו היא למות־ נפשי תתן .אל והתפלה

 ט ל מ ה ל — והנשמר הגבור ותהלת והחוטא, המתנגד ת ו מ היא והמתנקם הנלחם

 מקבט מות .נאולת־הדסי. של המסורת מיוסדת הזאת ההשקפה ועל ממות.
 מיסורים המות על־ידי נמלט הוא גם אך החטאים. החיים על האחרון העונש הוא

 הקריאות ושם. פה השניה ההרגשה כבר בוקעת העתיקה בספרות וגם נוראים.

 כבר מראות ויבצעני• ידו .יתר תחתיך׳, מותי יתן .מי מחיים׳, מות לי טוב .כי
 למותי נפשו את .וישאל והכתוב רעים, מחיים טוב דבר כאל המות אל היחס על

 הזה החפץ ואולם לשאתו. כח עוד אין אשר ממצב, כגאולה המות את כבר דואה

 הקבוע הרעיון הגדול. החיים חפץ שולט בעיקר אשר בעוד רגעי, אלא אינו
 לשירה זר היה נורא, ומשוסר־כליות רצוצה הויה מיסורי הנואל הוא המות כי

 העתיק האדם היהודית־נוצרית. התורה נחלת היא זאת השקפה העתיקה. הקלסית
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 ׳,בי! .פגע רגש־הבושה: מתוך ביחוד סער־נסש, של ברגע למות מפוגל היה
 של וספו שכספיר של ברוטוס כן לא היפונים. של ההרקירי מיתת מעין

 הכרה מתוך למות, מלא רנש־גענועים מתוך לדעת עצמם את המאבדים גרילפרצר,

 צורף כה נם יש שלמות אלא עוד ולא ענוייהם. מכל יפדם המות כי ברורה

 בתור המות מופיע החדשה הקלסית ובטרנדיה כפרתו־. מיתתו .תהי ומדומם:

ב־אוטילו־. נראה כאשר כאחד, ומכפר גואל
 השקפת־ בטוי היא הטרגית השירה אם האחרונה, השאלה עוד נשארת

 המודרניים הפילוסופים רוב ? אותה היא המלמדת או היא, ההכרחית ידועה, עולם
 השקפת־עולם מתוך יוצא הטרגי הפיטן כי לעצמם, תארו לא אמנם בחיוב. ענו

 הטרגיות מהות כי לחשוב, נטו הם אבל לה, להטיף בא והוא ומסוימה ברורה

 שהשקפת ספק אין ואמנם הפיטן. של המטפיזית השקפתו מתוך רק להלכה תובן
 חותמה. את עליהן ומטביעה יצירותיו כל לתוך חודרת הסיטן של הפרטית עולמו

 וכלליים, מקובלים בערכים למעלה, שהוכה כמו ברובה, תלויה שהטרגיות כיון אבל

 העם; של או הדור של השקפת־העולם מתוך מרובה במרה יוצר הוא הרי

 יפעל איך כי טרגית. פעולה כל מעוררות טרגדיות הרבה היו לא כך שאלמלא

החירות? של האידיאל הקהל אצל יהיה לא אם טלי, "וילהלם
 ואמנם הפסימית, השקפת־העולם מתיך נובעת שהטרגדיה סבר, שופנהואר

 הטרגיות אבל (,49 )עיין היונים של כזו לטרנדית־הגורל, ביחס צדק משפטו

 השואפת והאישיות והמוסריים החברתיים האידיאלים בכור הצרופה החדשה,

 תהום הכרת על אמנם מיוסדת היא ולפסימיות. כלום לה אין שלם, לתקון־נפש

 את מעמידה היא אבל המכריעים, הרע כנחות המלחמה האנושיים, היסורים
 פסימית־ חיים הערכת ולמות. לחיים מעל הנאמנה האישיות ואת המוסרי האידיאל

 למות הלועגת חזקה, אידיאליות ורק אמתית, טרגיות לידי תתרומם לא שטחית

ובמותו. האדם בחיי האור, פסגת אל אותנו תרומם היא
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.168 ,156 ,150 ,129 א. שופנהואר .25 נ. קרוכטל

.65 ,32 י. שטינברג .78 י. קרני

.110 ,100 .99 יהודה שטינברג .138 מ. קרישבסקי

.111 ח. שטינטל .150 קרליל

.125 ,117 .116 ,112 ,106 ,79 ,58 פ. שילר

.166 - 164 ,134 ,129 ,137 ,128 .149 ,136 ,109 י. רבינוביץ

.134 ,129 ,127 ,125 ,124 ,117 ,105 שכספיר .110 פ. רוזגר

.168 ,164 ,161 ,160 ,151 ,135 .150 ,103 רוסו

.42 שלגל .108 ריצ׳רדפון

.163 - 161 עריכם שלום .151 רטב׳ם

.104 שט״ר .145 רנן

.101 .63 ד. שמעונוביץ .137 ,136 ,129 ,117 רפין

.103 ,80 ,76 ,70 ,62 ,46 ,38 ,12 .1 שניאור .146 רש״

.142 ,141 ,137

.110 א. שניצלר .27 ק. שולטן

.108 ,96 פ. שפילהנן .110 ,109 נ. שופטן



בהשתתפותה. או ,קהלת' כהוצאת שיצאו הספרים

נים 18.....................................כרש הספרות-אשי תורת
 . 4 כהנשסם א. _ העממי הסםר בבית ההיסתוריה הוראת

" 25........................דיני* א. דיר _ החדש הזמן תולדות
 - סעכדת( ג׳. )מהדורה החשבון ללמוד ותרגילים שאלות קבץ

 יחיאלי: וי. אזרחי־קדישכסקי ם. פפר, א.
" 4............. א׳ שנה

5

נ

ד׳ שנה

...............................ח — ז ,
 וי אזדחי-קרישבסקי ם. אודרקובסקי, הסתכלות-י. שעורי
העוף. וחלק היונקים חלק אהרוני: החי-י. תורת

..........................תיכוניים ס לבת•
...........................עממיים

• 5 .

. 4 .
. 40 יחיאלי

. אוירבך תרביה-ם.

 ספיר א. מכתבי קבץ
 -אואלס,האלים מזון
קרישכסקי תרגום הידן, סוין - המסעות ספר

יעקובוביץ תרנום

 ............................פיכסן מאפו־י׳ אברהם
 .....................פיבק גורתן-י׳ ליב יהודה

 ...................................ליפשיץ ם• א.המשגה-
 א א 1-26 שלמים קומפלקסים לילדים. ״הארץ׳

)א-יב( א׳ כרך לילדים, דו־שכועון "אלמותי,

(10 4־15) י 25
(6 4־ 8) • 14
10 .

15
25
10

5
5

3
3
5

30
12
25

 לצאת עזסד אשר וסכל הניל הספדים מכל לרכש יכל כי״ס וכל סניה כעל כל
קהלת• הנהלת אל •שר יפנו אם 25 % של הנחה ,״קהלת עיי

:הכתבת

 •רסס, מר מאת — ח׳ מ צ ה .תורת ספר לצאת עומד
צמח. וש. יכוך



מ. " ג 18 המחיר


