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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

מבוא

החלהואדורות.חוצהשבתאיאהרןהמשוררשלהשפעתו

עלוהשפיעהקודמת,המאהשלהשישיםבשנותלכתוב

השמוניםלסקלי),חזי(כמוהשבעיםבשנותבולטיםמשוררים

הבוהמהאתשכתבהמישורי,(אפרתוהתשעיםגורביץ')(זלי

העשריםבמאה).הביתיתהפואמהספרובהשראתהביתית

משוררנחשבכברכשהואבישראל,השירהתחייתעםואחת,

לקבוצותהשראהמקורהפךוהואהשפעתוהתרחבהגדול,

צ'יקירועיבעריכתמעיןהעתכתבבמיוחדבלטרבות.שירה

בכתבגםבקביעותכתבהואאךלפרסם,הרבהשבוארד,

דורעלהשפעתולמידתדוגמהויזן.יהודהבעריכתדחקהעת

הירש,רוניהמשוררתשלבהצעתהלמצואאפשרהתחייה

גםשבתאיאתלקרוא–דקההעתכתבשלשותפהעורכת

בעבריתהמשתקפתביווניתלחושכדיהאנגלי,בתרגום

העשריםהמאהשלהשלישיבעשורלאנגלית.המתורגמת

משורריםעלשבתאישלורבהישירההשפעהניכרתואחת

צעירים בולטים כמו נעה שחם, עמית בן עמי ויונדב פרידמן.
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למשורריםאופוזיציהשבתאינחשבדרכובתחילת

ויאירוולךיונהויזלטיר,מאירכמותקופתו,בניהמרכזיים

שבתאישלדרכוכידומהיותרמאוחרשנהחמישיםהורביץ.

(להוציאשירתועלהראשוןהפרסאתיותר.מרכזיתהפכה

עלאחרותותשורותהחינוךשרתפרסהממשלה,ראשפרס

מפניאוליהתשעה־עשר,ספרועל60בגילרקקיבלתרגומיו)

פרנסיהחלומאזאךכמתנשא,נתפסהמתנסהשהכותב

הקהל,הוקרה.אירועילוולערוךפרסיםלולהעניקהספרות

השלישיספרווגוברת.הולכתבאהדהאותוקיבללעומתם,

סימן(בהוצאת1976בשנתאורראההביתיתהפואמה

(עם1990ב־נוספיםספריםשניעםמחדשהודפס),קריאה

חרגול(פואמותשבעמכחלק2012ב־שובופורסםעובד)

מצוטטהספרזה.במבחרגםמיוצגועכשיו),עובדועם

ברשתות החברתיות, וזכה למעמד של קלאסיקה.

ְּכֵכנה.שבתאישלשירתומתגלהראשונהמקריאהכבר

בזכותגולדברג,לאההייתהבצעירותושהעריץהמשוררת

פנימי,ממקוםנובעתכתיבתוגםמתפשרת.הבלתיכנותה

ורגעיםשיאיםלצדהחיים.חוויותשמעוררותמודע,בלתי

בוטיםואףנעימיםלארגעיםלפנינוחושףשבתאישגרתיים,

גסות,פנטזיותמפורשת,מיניותהפרשות,תיאורישל
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

מצנזרתאינהשלוהכתיבהמלאכתועוד.רדיקליתפוליטיקה

עצמועלמטילהואלטוטליות.שאיפהמתוךלרגע,עצמהאת

–המציאותחומריכלאתולאסוףלקבלהמשימהאת

סתירותיה;כלעלאליהולהתחייב–והפנימיתהחיצונית

כדבריו: "להתחתן עם כל המציאות".

כנערכברלהתעצבהחלהכמשוררשבתאישלדרכו

טוביההמשורראצלהתחנךשםמרחביה,בקיבוץצעיר

גולדברג.לאהאתמצייןשבתאיספרותיכהורהאךריבנר,

מפניבירושליםהעבריתבאוניברסיטהללמודהחליטשבתאי

המוקדמים,משיריוכמהלהשלחהואשם.לימדהשגולדברג

מושפעשהואכךעלבונזפהאךכתיבתו,אתאהבהוהיא

ומדילןאליוטמת"סובפרטהאנגלית,בשפההשירהמןמדי

תומס.

אךבשירתו,מקסימליתְלֵכנּותחותראומנםשבתאי

הידעקפסולות"הזרות";ההשפעותריבויאתזנחלאמעולם

הואבפרטושורה.שורהבכלהמתגלותהתוכניוהעושר

רובאתתרגםהקלאסית,היווניתבספרותהתעמק

"הביתעלדוקטורטכתבואףלעברית,היווניותהקלאסיקות

רומידהז'קליןבהנחייתאייסכילוס"שלבדראמהוהמשפחה

(אדי)אברהםבהנחייתכךואחררעיונותיה),(ובהשראת
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פרסםשכברלאחרהדוקטורט,לימודיבמסגרתוסרשטיין.

שנים.לשלושלפריזנסע,המוריםחדרהראשוןספרואת

ביןהסוערהאינטלקטואלילשיחשםנחשףהוא

יצא1968במאיהדקונסטרוקציה.לאנשיהסטרוקטורליסטים

הרחובותאתוראהמישלבסןהסורבוןמספרייתשבתאי

מרדמאורעותלפתיחתנקלעהואבוערים.סביבו

ובעיקרהתרבותי,הרוחהלךאתששינהאירועהסטודנטים,

השתנהארצהשובועםהרוח.במדעיהשולטותהמגמותאת

סגנון הכתיבה שלו לחלוטין.

שלו,המעניינתהביוגרפיהגםכמומחקרו,נושאכימובן

שלביצירתוגםוהמשפחההביתאתלחקוררצוןמעוררים

תוךאלפנימה,שהמבטמפניובראשונהבראששבתאי.

כמוממשפמיניסטית,כתיבהעםשמזוההמבטהואהבית,

בישראלהשמרניתשהחברהמיניות,עלהפתוחההכתיבה

ריינהרט,טניהשבתאי,שלהשנייהאשתוואכן–עודדהלא

שבתאיאלנמשכהכזו,שירהשחקרהרדיקליתפמיניסטית

דרך שירתו.

בשירתועמוקנטועהשבתאישלהביוגרפיהלכך,מעבר

לושאמרהאימו,עלילדותו,עלכתבהואעליה.ובכתיבתו

אותועודדוהדברפועלים!"בןאתהלחם,ִעם"תאכל
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

אביו,עלכתבהואובהומור.מחייבותבאמירותלהתנסח

מצדמשפחהבנישםעלשנקראואחיושניועלאותו,שהיכה

מהאימו,מצדדודשםעלנקראלעומתםהוא–אביו

לקיבוץהמעברעלכתבהואל"אחר".אותוהפךשלדבריו

עלוכמובןהידוע,הסופריעקב,הבכוראחיועלצעיר,בגיל

שלששירתואףאולםבספריו.המפורטותהיחסיםמערכות

האישי,בממדתלויהאינהלעולםהיאביוגרפית,היאשבתאי

אתימסרלהדהדחדלשלאצורניכאלמנטבומשתמשתאלא

רחב יותר.
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

השירה הלא לירית

אתלהסבירמנסההואשבושירה",על"שיחההמאמראת

מחרבן"אניארטו:אנטוניןשלבציטוטשבתאיפותחסגנונו,

ביאליקשהחלהשירי''הנוסחנגדיוצאהוארוחניות".עלייך,

בומזההשהואמפניהשבעים,ובשנותזךנתןאצלוהתעצם

ומתאכזבתמפוצלתולכןסנטימנטלית,בעיקרהשהיאעמדה

כתיבההחיים,אתשמחמיצהרוחניותמתלוננת;או

ולדימוייםספוריםלרגעיםהחייםשלּכּוליותםאתשמצמצמת

מהם.ומתעלמתהמציאותחומרייתראתשמדחיקהרגעיים,

בהדימוישכלמפניהזו,הליריתהשירהאתמבקרשבתאי

בשירהסנטימנטלית".נרקיסיסטית"פרספקטיבהיוצר

זהומובהק,שהואאחדאידיאלרק"יששבתאי,טועןהלירית,

מחדשולקשורלהרכיבלחלק,להבין,–מבנהשלאידיאל

למצואניסהתמידהואלפיכךהעצמי)."של(אידיאל

לתפוסכדיבתוכן,והןבצורההןהזו,לכתיבהאלטרנטיבות

"שימושיים".אתייםאידיאליםולחפשכהווייתם,החייםאת

לבסססייעושבתאישתרגםהיוונייםוהמחזותהיווניתהשירה

להביעדברים,לומראותולימדההיווניתהספרותמשנתו.את
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הקוראיםאללפנותאמירה,לנסחטיעונים,לטעוןעמדות,

תיאוריםלתאררקולאשמתנסה,מישלמבטמנקודת

בתמונות ולהצטעצע בדימויים.

כמוליריים,לאמאפייניםלאתרקלראשונהבקריאה

למצואמצפיםשאנולשפהאופייניותשאינןבמיליםשימוש

מהויותבשתיהמתמקדמוותחרא,בספרהחלבשירה.

הקולקטיבי,במודחקוכלהבהתאמה,והנפשהגוףשמדחיקים

הממוסדים:התקשורתבאמצעיאליולהיחשףאפשרשאי

רדיקליות.פוליטיותועמדותמפורשיםארוטייםתיאורים

ה"נמוך"מןהמוןישהלירית־סנטימנטלית,לשירהבהשוואה

לכך,מודעשכמובןשבתאי,שלבשירתוה"מגעיל"ומן

ומתכתב עם העניין בפנותו לאהובתו, דגנית שוקן:

שחשובמהכלכאילו/דופיומוצאתבשיריימסתכלתאת

היופי/בעינייאךלגופך,רקהללהואכי/לגנאי,הואלי

הוא חוכמה, והחוכמה היא יופי

לכלששייךהסתמי,אתגםאךהנחשקאתמגלמיםהשירים

והגוףהחומרחפץ.שלואףאובייקטשלההיבטמןאדם

המושאיםדרךלקוראיםמתגלהוה'אני'הרוח,אתמביעים

שתהיינהומותרמלהיכתב,הפסולדבראיןאותו.המקיפים
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

ואףהיופיעלהאהבה,עלוגםהכול,עלכותבהואסתירות.

ואתהכולשהיאהרציפותאתאוהבשהואמפניהגסות,על

החיים, שהם הכול:

ועץ החיים ועץ הדעת / ילבלבו ליד פי הטבעת

המדגישאתיהדהודבעלתכוללנית,אהבהמחפששבתאי

ככלכאדם,אותומשקףגםאלאשלוהאישיהרגשאתרקלא

יופי'סופיה',עלשמבוססתהיווניתהשירהתפיסתאדם.

המקובלתהסנטימנטליתלתפיסהמנוגדתחוכמה,שהוא

מכנההיא(אותהמחוכמהוסולדתרגשנותשמבכרת

לפאתוסהנפשהלכינחלקיםהיווניתברטוריקה"שכלתנות").

שבתאי,בלוגוס.מתרכזתהשירהואתוס;(שכל)לוגוס(רגש),

'מההיאביווניתשמשמעותוהאתוס,עלגםמקפידכאמור,

החינוך,הנכונים,ההרגליםהמידות,האופי,ונשנה':שחוזר

עוצמותלכלחפץ,ולכלאדםלכלהמכבדוהיחסהעבודה

המציאות ולכל חומריה.

והשפעהידעעושרבזכותחגיגההיאבשבתאיהקריאה

דרךהקלאסית,ביווןהחל–שירלכלמביאשהואהתרבותי

בפסיכולוגיהוכלההאנגלוסקסיתוהתרבותויפןסיןתרבויות

לימודיומתקופתהושפעמכולשיותרדומהאךפרויד.של

11



המאבקאתחווהעתהסוערות,השישיםבשנותבפריז

לביןשבתאי,שלמורולוי־שטראוס,קלודביןהאינטלקטואלי

עולמותמשניליהנותזכהשבתאיואנשיו.דרידהז'אק

בחברהוחוקיםמבניםשחיפשהסטרוקטורליסטי,מנוגדים:

דעותשהאירהפוסט־סטרוקטורליסטי,ולעומתוובשפה,

הואהתרבותיהעושרבעיניוהללו.במבניםוהטיותקדומות

לנמוך,הגבוהביןמשלבפשרות,ללאתמידכותבוהואנכס,

שאנוזההנוסף,הקולאתגםלקוראיםלהעניקומשתדל

נוטים להדחיק או להשתיק.

נתפסושלוהתכניםחיובית,גישהתמידמציגששבתאיאף

קונספטואליייצוגהיהלאהליריתשבשירהמפניכחתרניים,

אומנםושלילי.כ"נמוך"מלכתחילהשנתפסלמהומכיל

אךבוטים,שאינםרביםתיאוריםיששלוהאהבהבשירת

יצא,הואבגיןבספרולב.תשומתליתרזכוהבוטיםאלה

ובתוכוהציוניהשמאלהתייפייפותנגדהארץ,אהבתבשם

הואהמרכזילזרםהפךשהימיןלאחראךהספרותי,המיְליֶה

אתמיצבשתמידכךהרדיקלי,השמאלאלופנההשתנה

אתמכנהשבתאיהשיריםבאחדהתנגדות.כמשוררעצמו

ולאלמקוםממקוםנודדהואואכןבדואי,(בהומור)עצמו

בצורותמהדהדשהואאמונהמתוךספרותי,בביתמתייצב
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

האתיתהטריטוריהשלההיבטיםמגווןאתשוניםובקולות

הרחבה.

שבתאי.שלשירתולצורתגםנכוניםהללוהדבריםכל

הטוטליותלצדאךצורות,מספרהחליףהואהשניםבמהלך

משתמששבהחשיבהשלטוטליותקיימתשלו,הרגשית

שלו.השירהמבנהאתמדוקדקתבצורהלהנדסכדישבתאי

חצייתאוריבויגיוון,שפע,מונעתאינההדקדקנותכאןגם

בשירהפונקציונליותהיאלכךקיצוניתדוגמהגבולות.

"מודעה" שמתחיל כך:

/טובהשתהיה//חדשהאישהמחפש/אלמןאני

ונאכל/ממולאיםעופיונים/להלהכיןאוכל//יפהשתהיה

עם סרט

ישותבשירהלראותמקובלהיכרות.מודעתהיאהשירצורת

אתוסכיהנכון.הואההפךשבתאיאצלאךגרידא,אסתטית

ממלאהשירומעשי.פונקציונליתמידהואממוסר)(להבדיל

שותפותשל–לכךומעברבחייו,פעילהחשיבהשלתפקיד

בדולאימון.להכשרהובר)מקס(לדעתשנזקקתבחברה,

שיריותצורותשמקבלותהמרכזיותעלתיגרקריאתזוהיבבד

חלופיתדרךוהבלטתומשקל,מחרוזהבנויות"שמרניות"
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את–צורניתוהןתוכניתהן–משרתתבהשהבחירהושולית,

החקרניתהתנהלותוואתהמשוררשלהעצמאייםערכיו

שבתאישלשירתווהשוליים,המרכזהקצוות,שניביןבעולם.

ההומוריסטיבשירבולטוהדברתנועה,שלשירהתמידהיא

"נמל תעופה בן גוריון", שנפתח כך –

/אלוהיםאלוהיםאלוהיםאלוהיםאלוהיםאלוהיםאלוהים

/איזהאיזהאיזהאיזהאיזהאיזהאיזהאיזהאיזהאיזה

/מסדרוןמסדרוןמסדרוןמסדרוןמסדרוןמסדרוןמסדרון

שיש שיש שיש שיש שיש שיש שיש שיש שיש שיש

אלהנכספתלהגעהעדוההצפההשכפולנמשכיםומשם

המזוודות.

מספרחושףשבתאישלשירתועליותררחבהמזוויתמבט

בתרבותכמשוררייחודואתשביססוצורנייםמאפיינים

השירההפואטית,הפרספקטיבההשירי,הרצףהעברית:

השבתאיתהשורההסמלים,שרשרתהקונספטואלית,

והדהודן האתי של האהבות.
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

הרצף השירי

נכתבושהןשבתאיכותבפואמותשבעלהפתיחהבהערת

בהדרגה,יצאוהספריםוכימתמשך,כרצףמלכתחילה

בשירהשכיחשאינופואטימהלךזהושונות.ובהוצאות

מאירכמושבתאי,האמריקאית.השירהמןוהושפעהעברית,

פאונדעזראאתמצייניםהשבעים,בשנותואחריםויזלטיר

,הקאנטוסהשפיעבפרט–כתיבתםעלשהשפיעכמשורר

שירים,1962–1915בשניםפאונדשכתבמזמורים"רצף"

ולארצףשזהוהסבירפאונדישיר.קשרביניהםאיןשלכאורה

,Continuity(אחדות not unity,(דיוקביתרלתארשנועד

את טבעה המפוצל של החוויה האנושית.

זוקופסקילואישלשירו",Aב־"נמצאאחרמתמשךרצף

עמודים,826אורכו.1978ב ־מותועד1927משנתשנכתב

בניגודהיממה.לשעותבהתאםחלקים,24ל־מחולקוהוא

יהודיתלמשפחהנולדזוקופסקיאמיד,בביתשגדללפאונד

בצורתלשלבוניסהסייד,איסטללוארשהיגרהמרוסיה

במיליםשימושכגוןסוציאליסטיים,מהלכיםשלוהכתיבה

לאתגרכדישונותומתרבויותמשפותולצטטוקצרות,פשוטות
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השירהאתייסדזוקופסקיהאנגלית.שלמרכזיותהאת

למבטומכוונתאובייקטבשירשרואההאובייקטיביסטית,

מעשי ומפוכח על העולם, על חשבון הליריות.

אולסוןצ'ארלסהציגלאובייקטיביזםדומהגרסה

ובאופוס,1950משנתשלוהּפרֹויְֶקטיביתהשירהבמניפסט

הארבעיםשנותמאמצעשכתבמקסימוסשירישלוהשירי

בישראלמדוברמשוררהיהאולסון.1970בשנתמותועד

שכונההראשוןהאמריקאיהמשוררוהואהשישים,בשנות

שיריהמודרניסטים.וזוקופסקילפאונדבניגודפוסט־מודרני,

מקסימוס,אתשמתארארוךאחדשירירצףהםמקסימוס

בענייניבחיבוריושדןשבלבנון,ִמצורנאופלטוניופילוסוףנואם

אתיקה, ובה בעת הוא אלטר־אגו של אולסון עצמו.

לדורהיסודותאתבנוקרילירוברטוממשיכואולסון

באמצעהרוחמדעישלהגדולההמהפכהאתשחווהפואטי

בארצותלפעולשהחלוהשפה,משורריהשישים.שנות

במבניםמרדודרידה,ז'אקהפילוסוףבהשפעתהברית

המדירספרותימרכזבעיניהםשהיוהשירה,שלהמסורתיים

ושלמבניםשלובגיווןבריבויתמכוהםאחרים.סגנונות

עלשהקפידההראשונההתנועהזוהי–כותבות(ושלכותבים

השירהאתשאתגרורבותהצעותהעלוהםמגדרי).איזון
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

בשנותהתגבשוהשפהשמשורריאףוהווידויית.השמרנית

כשלושהחלפוהעשרים,המאהשלוהשמוניםהשבעים

במבניםענייןויצרובאקדמיה,בעיקרכוח,שצברועדעשורים

'כתיבהכמומונחיםבפרטשבתאי.שיצראלוכמו

אוטוביוגרפיהשל(שילוב'אוטו־תאוריה'אוקונספטואלית'

מרכזייםהפכובזמנם,שולייםשנחשבוביקורתית),ותאוריה

(ואולי גם אופנתיים) במחקר הספרות.

שבתאישללשירתונכנסההקונספטואליתהמחשבה

מןלאחדהייתהומאז,קיבוץהשניבספרולראשונה

קונספט.עלמתבססספרכלשירתו.שלהבולטיםהסממנים

יחידמסעאחד,גדולשיראלאשיריםאסופתאינהזו

כלעלחיים,מרחבאובחיים,מסויםהיבטלמפותשמטרתו

כנערשבתאישלחייומהותאתממפהקיבוץוגווניו.כיווניו

וכןבביתהחייםאתהביתיתהפואמהבקיבוץ,מתחנך

שלהגירושין,שלזוג,בנותשלהםאחריםמיפוייםהלאה.

רצףשלמה,ישותהואשירהספראךוכדומה;הפוליטיקה

והספריםמסוים,היבטודיאלקטיממצהבאופןשממפה

מצטרפים זה אל זה ובונים את מיתוס חייו של המשורר.

הווהאתהמאפיינתחשיבהמייצגשבתאישכתבספרכל

ובסתירותבצרימותבולטוהדברנכתב,הואשבההתקופה
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הופךמתגרשים"בלתי/ואישהגבר"אנחנושונים:ספריםבין

וכמובןידיו",במופשוט//ת'אהבהשרצח/בנאדםל"אני

חייאתהמלווההשירי,הרצף.גירושיןשבספרלשירים

הצהרותשלבצורהובנויאינטימית,בצורההמשורר

לשירתומעניקותתוקפן,אתלאבדעלולותאשראבסולוטיות

"בלתיהאזכורעצםאפי.דרמטימעמדשבתאישל

במערכההבמהעלאקדחהצבתבבחינתהואמתגרשים"

ישברצףולמיליםפעולה,שלערךנטענתמילהכלהראשונה.

השפעה גם על המציאות שמחוץ לספרות.

שיריםלפרסםשלאבוהפצירושאנשיםסיפרשבתאי

היחסים.מערכתאתלשמרמנתעל,זיוהבספראינטימיים

בניעםליחסיםפרטתמה.היחסיםומערכתכן,עשהלאהוא

אחריעצמו.עםביחסיושינוייםחושףשבתאישלהרצףאדם,

"זהשירואדמה,לתפוחיאהבתועלוסיפרהחול,אתשקידש

אדמה.תפוחילאהובהפסיקכימתארלאהוב"שהפסקתי

בסתירהככרוכההספרותיתדרכואתמסמןהואבכך

נוספתחוליההיותהמעצםדרכו,עדייןהיאאךובאובדן,

ובזכותבמציאות,דרךסימןהיאהשירכתיבתהשירי.ברצף

המציאותלתנועתעדיםלהיותמסוגליםאנחנוהשירהרצף

בין סימני הדרך השונים.

18



ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

הפרספקטיבה הפואטית

היבטיהאתנאמנהמשקפתאינההמקובלתהליריתהשירה

שהיאמפניהמציאות,שלו"הנמוכים","הגבוהים"השונים,

וידּויִּיִים.אוסנטימנטלייםמקרייםלרגעיםאותהמצמצמת

החסרעללגשרניסיוןמנסחשבתאיבשירתוהשיריברצף

העצמיםדרךהעולםאתממפההקונספטואליתהגישההזה.

מעברגםהעולםאתלתארמאפשרהזההמיפוישבו.

האדםשלעולמובתיאורלמשלהאנושי,הקיוםלגבולות

נקודתלקוראיםמעניקהמיפויכן,עליתרהמוות.לאחר

תצפית באדם כאובייקט.

/השולחןיישאר//הכיסאיישאר//הכיסאמן/תקוםאם

עם ערמות הספרים //

ותישאר/הניירממחטות/המחשב,/הכתיבה,כלי

המאפרה

19



נמצאתמידשבתאיאךהעולם,שלכעזיבהמתפרשתהקימה

בריחוק מסוים מן המציאות או מאחיזה בה, תמיד בתנועה:

אני בדואי / מתגלגל באבק / ועדיין רווק

ומתמיד,מאזהאומנותאתהעסיקלמציאותהשפהביןהפער

אינטנסיבי.לטיפולזכההואהעשריםהמאהשלבפריזאך

באמצעותהתלת־ממדיהעולםאתביטאוהקוביסטיםהציירים

והמשוררתארבע־ממדי,מרחבמתוךשלובתנועתיותצפייה

כפתוריםאת1914ב־כתבהסטייןגרטרודאליהםהמקורבת

תנועהכדיתוךחפציםבמיפויהעוסקשירהספר,עדינים

לרביםהדרךאתסללהסטייןשלהשפעתהונזילות.

פרנסיסהמשוררעםשבתאימתכתבהביתיתפואמה(ב

,objeuהמושגוהוגההדבריםבעדהקובץמחברפונז',

החפציםאתרקלאלבחוןנוטההואכמוהם'מוש[א]־משחק').

השפהשבוהאופןואתעצמו,ההתבוננותאופןאתגםאלא

מסמלת את המציאות.

עלומצווההזההפעראתשבתאיבוחןשירתואורךלכל

שבוהפוליטית,שירתושלהמצעזהומה.דברלעשותעצמו

מלשאתחוץלעשותמהכשאיןגםמתקייםלעשותהדחף

תפילה:
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

/תנצח//פצצהשבגחונו/המטוסשאת/מתפללאני

תקרת הבית

האהבה,בשיריהרומנטי־ארוטיהדחףגםמתועלזהבאופן

שם גם צמיגים הופכים למרכיב רגשי:

ליויש/דלקלקנותכסףליויש/במכוניתחיאניוכעת

חלון זכוכית רחב / אני דואג לצמיגים, מנפח אותם

מהגםאלאתוכן,רקלאמבטא'מתפלל'הפועלשבתאיאצל

הפועלמצב.המייצגמבנהכלומר'מודוס',ביווניתשנקרא

מבנהכלומראֹוְּפָטטיב,מודוסביווניתמייצג"מתפלל"

זהובמקרהאיחול,שלמוזיקלי)גםשבתאיאצלאך(דקדוקי,

אותומנווטתהשליחותתחושתהמקריםברובכמיהה.

הציוויציווי.שלבמבנהכלומראיְמֵּפָרטיב,במודוסלשימוש

למובןהקשורהְּכַמהותגםאלאלשוני,כמבנהרקלאנתפס

של כל החפצים והמושאים.

"קירנוס,/אלא://תופר""הוא//תשמעלא/ממחט

תפור!"

נאמר:הפואמה הביתיתוב
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מתוך לכלוך / ומתוך ניקיון // למד / אותה תורה

לבטאתורה,אותהאתללמודניסיוןהיאהביתיתהפואמה

נפתחתוהיאביניהם,הפערעלולגשרבטקסטהמציאותאת

בהצהרת כוונות כזו:

//שליהנושא//דו־משמעות/נטולת//שירה//כותבאני

הוא // נפש / מכה שורשים

הטקסטגםמשמעויות,רבתהיאשהמציאותבלבדזולא

נגדחותרתהשורותשבירתועצםכזה,תמידהואעצמו

דו־משמעות"נטולתשירהכותב"אני"הסגורה".המשמעות

דו־משמעות"./נטולת//שירה//כותבמ"אנישונה

שניםבציניות,כותבברנשטייןצ'רלסהאמריקניכשהמשורר

הזההשיראתיקראוקוראים"מאההשורהאתמכן,לאחר

אךלכותב.שייךשהשירהרעיוןאתמגחיךהואזהה",בצורה

אתלהעבירמנסההואאמיתית:היאהכוונהשבתאיאצל

ביןפערשישהבנהמתוךשהיא,כפילקוראיםשלוהמציאות

השפה למציאות, ומתוך הבנה שלא ניתן לגשר עליו.
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

חיוהואפנימי,ציוויהיאאהרןשלהכתיבהזאת,ובכל

כברכותבהואכךהזה.הריחוקעםהזה,הפערעםבשלום

:קיבוץב

לאאבל//האהבהעלולכתוב/לקרואצריךבמחברת

יש//השלילייםהרגשותמןהעצלנותמן/להתעלםצריך

ללמוד כל עובדה / מתוך ריחוק / שקיים באמת

ביןמפרידהוא"אהרן")במאמר(וגםהמאוחרתבשירתו

אהרן המציאותי לאהרן הכתוב, ובנבואה לגבי מותו כותב:

אהרן ייעלם / ויהיו שירי אהרן

הואהאינדיבידואלאהרןועלעצמו,אתמשכפלגםהואאבל

שלהדהודהאהרן,שלהדהודוהאחר,אהרןאתמוסיף

קולותשלואוליהשניהקולשלהאתיהדהודוהשירה,

נוספים, שכן בחייו של אדם נוכחים קולות מגוונים:

על/בביתאחדאהרן//אהרןאת/מעצמומרחיקאהרן

המיטה // ואהרן אחר / גם בבית וגם במיטה

גםאבלעצמו,להיותלאהרןמאפשרתהזוהפרספקטיבה

הכללית,החוכמהשלקולהאתולבטאאדם,כללהיות
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בהימצאוהדרך,מורהגםאךבדרךהנודדלהיותהלוגוס.

ובהיעדרו:

קיים איזון, / ואת מקום אהרן / ממלא אהרן

שבנויקולותמריבוינובעתהשירהשלהמוזיקהשבתאיאצל

ההדהודלביןהאינדיבידואל,אהרןהגולמי,הקולביןממתח

אופוזיציההיאשבתאישלשירתואדם.כלעלשחלהאתי,

מבטאתהיאאךהאוניברסלי),מן(המנותקהאישילקול

בקולנטועיםשאינםמראשמוכניםלרעיונותגםהתנגדות

האישי:

אם יש לך / רעיון טוב // שכח אותו
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

הקונספט

מאתוימיםעבודותהספראתלעבריתתרגםשבתאי

קודםיצירתו.עלעיקריהשפעהמקורהיהשלדבריוֵהסיודוס,

האלים;תולדותעלשיר,תאוגוניהאתהסיודוסחיברלכן

שירולכתובהאדם,שלבמצבולעסוקהחליטהואזהבספר

המשותפתהירושהעלשהשתלטפרסס,לאחיו,שיסביר

עדיפותוהפעילותהעבודההנכונה:החייםדרךמהישלהם,

בצער,שקיעהשסופם–והסבילותהבטלההניצול,על

תפיסתאתלאמץשבתאישלבחירתוובחרטה.בחידלון

הוא–שלוחייועלאישיתהשלכהגםלהיותעשויההספר

אחיוהיההבולטיםממייצגיושאחדהספרותיהנוסחנגדיצא

יעקב.

ציווימשפטיכלומרהלכות,מספרמכילוימיםעבודות

החקלאיתבעבודהבמיוחדלנהוג,ישכיצדהמתארים

ספרואתבהשראתוכתבושבתאיהשנה,לאורךהנעשית

הספרבקיבוץ.והימיםהעבודותאתהממפה,קיבוץהשני

נבחראחדנושאשבתאי:שלספריולשארדגםמשמש

הכוללבהקשרורקאךקייםשירוכלשונות,מזוויותומתואר
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הנעליים,מןהחל–שבתאישבוחרהזוויותהנושא.מיפוישל

וכלההילדים,וביתהאוכלוחדרהעבודהכליתרבותדרך

שמאכלסמבוזרמבנהלייצרלומאפשרים–בחינוך

רסיסיםמחשבות,הבזקיציון:כנקודותשוניםפרגמנטים

שמתחברים לתמונה כוללת רבת־ממדים.

לקונספטלהגיעכדיבמפהמסתפקאינושבתאיאולם

בתוךשיטוטשיטתמודוס,להתוותמנסההוא–החובק־כול

בחינוך.כלומרבאתוס,נמצאתהדרךראשיתשנוצרה.המפה

בשיר בשם "החינוך" הוא מגדיר את הבסיס לשירתו:

הדבר הזה שאני / צריך אותו / כדי לחשוב / מחשבה

שלשכליענייןרקלאהואהחינוךשבתאישלמבחינתו

מכןולאחרברגש,הכרהובראשונהבראשאלאידע,מסירת

מהות אתית.

לדחיית/צמוד/ספרכל//החינוךאת/מרגישאני

סיפוק

סיפוקבדחייתמתחילהלחינוךהנלוויתהתחושהאומנם

מובילהיצר,כיבושהזה,הניצחוןאךמיידית,תחושהובביטול

ויגברשילךמוטיבזהוובחשיבה.בלמידהרוחניתלהתנסות
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

אתשבתאיממפהלפיכך.הראשונהההרצאהוחוטבספרים

אךאתי.מעשהרגש,ְקַדם־מחשבה,זוויות:ממספרהחינוך

ולפיכךסמל,הואהחינוךהסטרוקטורליזם,לרוחבהתאם

המיידי).לסיפוקבניגוד(למשלאחריםלדבריםבניגודמוגדר

עםהחינוךאתומעמתייחודימהלךשבתאייוזםכאן

הפסיכולוגיה:

לחסן/רופאביקר/פסיכולוגהיהלא/הספרבבית

/עםרקבאאמיתי/ניקיון//לניקיוןדאגה/אחות/אותנו

המודעות

האדםואילובעצמו,מרוכזהמטופלהאדםדשבתאיאליבא

לעצמוולסגלהספרמביתחינוךלקבלשזוכהזה–המתחנך

בתוךועמוקאמיתיבמובןעצמואתלנקותיודע–מידות

ממטופלים.להבדילפעילים,אזרחיםמכשירהחינוךהחברה.

שבתאימבחינתאךמונח,במקומוהפסיכולוגיהשלכבודה

בניית האישיות הרצויה נטועה בחינוך.

אתלהטילהאדםעלאוסרוימיםעבודותבידועציווי

רצףמופיעואחריוהים,אלהזורמיםמיםפלגיתוךאלמימיו

הפרשות.עלאיסורחלשבהםמקומותהממפותהלכות

עלשכתבמשוררשכןהמערבית,לאוזןצורםהדברלכאורה
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הסיודוס:שלהנקודהבדיוקזואךבהפרשות,עוסקהאלים

בעליחוויםאשראתבטבעיותחווהולכןחייםבעלהואהאדם

האתוסהואהחיהמןהאדםמותרלדידושבוהמקוםהחיים.

מידותאתוס,ישלחיותגםהיוונים,בעיני(כיכאדםלוהמיוחד

לקייםלאדםהמאפשריםהנכוניםהכלליםהםאלהמשלהן):

תרבות ודיאלוג מתמשך של חינוך ולמידה.

ששבתאימאפייןהואהפרשותלביןתרבותביןהיחס

.חרא, מוותאימץ, ולמעשה הקדיש לו ספר שלם:

אמת המידה / של התרבות // היא / באיכות החרא

כחריגהנתפסתהחרא""איכותלבין"התרבות"ביןההשוואה

חייתידברהןהפרשותשלכאורהמפניהישראלית,בספרות

דושאןלמרסלאוביוון,להסיודוסבדומהאבלרוחניות,וחסר

תרבותהמודרניתבאומנותמשתנה),(שהיאשלווהמזרקה

/שתן"פינוישבתאי:שמצייןכפינפרדות,בלתיהןוהפרשות

וצואה // הרחקת העכבר". וכך מגדיר שבתאי:

(הגדרת האדם) // בעל חי // המחרבן / לתוך מים

לגעתישלאמתלהגיעשכדיבכךהןביטוילידיבאההּכּוליות

עצמואתמגדירשהאדםבכךבעיקראךובחריגויות,בשוליים
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

הסתמיעלהשלילי,עלפוסחשאינוהאתוסודרךהחינוךדרך

וכעתשעוכלוהחייםחומריאתמייצגתהצואההשולי.ועל

גםשקשורהאנאלי,למובןמעברכן,עליתרמתים.

קתרזיס,(שמסמלתהצואההרחקתולתוקפנות,לכפייתיות

הביובמערכותהתרבות:בכינוןיסודימרכיבהיאהיטהרות)

החברתיהמעבראתהעירוניים,החייםאתשאפשרוהן

ריכוזאתקטנים,משפחתייםבתאיםלמגוריםבשבטיםמחיים

עלשמירהתוךזאתוכללמגורים,סמוכיםבמרכזיםהמסחר

רמת תברואה נאותה.

היאהצואההרחקתהנפש,תוךאלפנימהבמבטגם

אדםשלצרכיועשייתנפשי.מהלךסביבוהכורךגופניצורך

אתלנומכתיבהוהיאממנה,לחמוקאפשרשאיפעולההיא

אנחנופועלנואתלסקורבבואנואךיום.מדיפעילותנואופי

היכולתהאדם:התנהגותאתמאפייןזהוגםאותה,מדחיקים

בעתובהשלנו,מהפעולותחלקולהעציםלראותוהצורך

מתייחסזולהדחקהאותן.ולהשתיקמאחרותלהתעלם

. הילד –הלבשבתאי במפורש בסונטה שבפתח

שולח אצבע אל הנקב שמתוכו מפריש

דבר מה שלא יוכל לחלוק עם איש...

29



לעצמו,מודעשנעשההיחידשלפרטית"התקדשות"וזוהי

נאמר:חרא, מוותמשום שב

מוות // הוא המצב // המוצק // של החיים

עלגםמדברהוא,מוותחרא,ב'חרא'עלמדברכששבתאי

הגוף,מןהצואהאתומסלקיםמדחיקיםשאנוכשםהמוות.

ונוכחלנפשנואורבשהמוותהעובדהאתמדחיקיםאנחנו

מצטברוהמוותלמוות,בזיקהתמידנמצאיםהחייםבחיינו.

ומר.מתוקטעםהעתידלרגעימקנהוגםהעבר,כחומרי

לפיכך קבלת המוות היא חלק מקבלת החיים:

//כעובדהאלא/במיליםלא//אהרןאת/רוצההמוות

ואהרן מרוצה, / והמוות מרוצה
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

שרשרת הסמלים

שלדבריו,פיידרוסבסוקרטסשלההשפעהניכרתחוטבספר

שאלות".עלמשיביםאינםספרים"כיספריםכותבאינו

לייצרכדיותשובות,שאלותשכולוספרלכתובהחליטשבתאי

אבתלמיד,או"מורהלהיותיכולהואשבומתמשךדיאלוג

בעצמההופכתמיידשניתנתתשובהכלוזקן".צעירובן,

היאשכזאתקפיצהכלבמשמעות.קפיצהנוצרתוכךלשאלה,

מעין פתגם או שבר של משל.

שלבכתביולקרואשבתאינהגחוטאתשכתבבעת

מופעוהתשובותהשאלותבמנגנוןראההואפרויד.זיגמונד

שמכווןרגשימטעןשבופסיכולוגיתהליך–התקהשל

לאובייקט מסוים מועבר לאובייקט אחר:

לתתדהיינו/להרגיש//להרגיש?/פירושמה176

לקבלדהיינו/לתת//לתת?זה/ומה177

ללדתכלומר/לקבל//לקבל?זה/מה178

שלכהתנהגותלדוגמה,זאת,לפרשאפשרהפסיכולוגיבמובן

לקבלזכההואשבביתמשוםחבריו,עםבנדיבותשנוהגילד
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הפערשלהמחשהזוהייותררחבבמובןוכו'.נדיביםמהורים

לעברמתקדםאינובשפההמושגהמציאות.לביןהשפהבין

בשפה.אחריםלמושגיםמתפרקדווקאאלאהמציאות,

הפילוסופי־בלשניהמפנהתוךאלזהבספרמעמיקשבתאי

שאליו נחשף בשהותו פריז.

סמלכלסמלים:שלאוסףבשפהראוהסטרוקטורליסטים

של(חלקווממסומןבשפה)הסמלשל(חלקוממסמןמורכב

שחקרהסטרוקטורליסט,לוי־שטראוסקלודבמציאות).הסמל

לאתרמטרהלעצמוהציבשלהן,הסמליםואתתרבויות

דרידהז'אקהתרבויות.לכלהמשותפיםאוניברסלייםמבנים

אתמלאכותיבאופןמציבהסטרוקטורליסטישהמחקרטען

בשוליים.האחרותהתרבויותואתבמרכז,המערביתהתרבות

דיפראנסהואדרידהשלבמשנתוהעיקרייםהמושגיםאחד

)Différance,(הבדל'המיליםביןשמשלבמיליםמשחק'

לסטרוקטורליסטים,בניגודעיכוב).(במשמעותו'דחייה'

למסומנים,מסמניםביןשמקשרתמערכתבקיוםשהאמינו

המסמןזאתתחת–מפוענחאינולעולםהמסומןדרידהבעיני

יפוענחולאשלעולםמסמניםשלאינסופיתשרשרתיוצר

במלואם.
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

אחר,למסמןאחדמסמןשקושרחוטאותוהואחוט

קיימותואםקיימות,שאינןשמסתברתשובותאחרבמסע

ללאשאלותמעורריםהחייםדו־משמעות.נטולותאינןבוודאי

לפיכךומיידיות.נכונותתשובותלמצואאיןרובןועלהרף,

בהכרחשאינןתשובותלהעניקשבתאילעצמומרשה

להיותיכולותהתשובותדיאלוגיות.בהכרחואינןפסיכולוגיות

לידנתונותאוטעויותמלאותהומוריסטיות,משחקיות,

צפויהבלתיתובנהשתזמןהתשובהאתיעדיףהואהמקרה.

היאאםגםהספר","לפיההליכהאתשתאשררזופניעל

תחתור תחת האמירה שלו עצמו. למשל:

המלמד//מספרמורכבת/ספרייה//אדם?מהו152

זכות // על החיטוט באף

למודוסמוקדש,הראשונהההרצאהשבתאי,שלהבאספרו

קירנוס,בשםנמעןאלשניבגוףשפונהמדריךזהוהציווי.

היווניהמשוררשלשיריוומושאמאהבותלמידו,שהיה

עםהמזוההסגנוןבספראימץשבתאיתאוגניס.הארכאי

זהבסגנוןלקחים").שמקנה("זוהגנומית''השירה–תאוגניס

נדרשמהלשאלותבתשובהקצרההצהרההואשירכל

הטובות.המידותהשגתלשםלעשותאסורומהלעשות

33



אךציווי,במודוסשנכתבוספריםשבתאיהכירהללובשנים

מאתאשכוליתלמשל–האתיבצדמעיסוקבמכווןנמנעוהם

אל("קיפצואבסורדייםציווימשפטימופיעיםשבואונו,יוקו

קוך,קנתמאתאסתטיקהעלאובעיר"),השלוליותכלתוך

תוךאלסוסתכניסו("אלאסתטייםבציווייםשעסק

התיאטרון").

והתנהגותחינוךהרגלילכונןמנסהלעומתם,שבתאי,

נאותים אצל תלמידו:

//שנזקקכלבעל/שתחשובבכך//עצמךאתגדל

לארוחה / ומעט כללים

הוא מנסה ליצור מעמד של קודש במשימות של חול:

//קדושהמילה/את//הכליםרחיצת/עלכשתאמר

תשתנה / רחיצת הכלים

היהודית,ההלכהבתוךעמוקעצמואתמוצאמסויםובשלב

גם אם לעיתים במבט אירוני:

פיעל/תקבע//אמצע//הטליתאתבוצע/כשאתה

הזהב השזור (בטלית)
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

עםמתמזגתשבתאישלכששירתומסתייםהזההמהלך

בפתיחתהתחייבשאליונושאשאותומגלהוהואהמשנה,

מכה/נפש//הוא//שלי"הנושא–הביתיתהפואמה

שלושההלכותאףהיהודיים.שורשיואלהגיע–שורשים"

האתיותהמשימותקיוםעצםפנימי:היגיוןבהןישמומצאות,

אםהאדם.מןשנתבעפעולהאופןמודוס,שלתחושהיוצר

הנאתו(רוחנית),מטרהאושליחותבהלכותרואההאדם

במעשהשמדוברוביןחוליןבמעשהשמדוברביןגוברת.

לוישולפיכךחינוכי,דגםתמידהואכשלעצמוהמעשהפולחן,

שבתאיהאדם.שלמעמדוובכינוןחברתייםיחסיםבכינוןערך

אלאהמצוותניתנו"לאבציטוט"אהרן",במאמרוזאתמסכם

לצרף בהן את הבריות" (בראשית רבה מד, א).

ביןלשוטטאותושמובילמסלולשבתאימבססבכך

היהודיתלמסורתשלוהסמליםאתקושרגםאךהסמלים,

הללו,המסורותשלכהמשךשירתואתממצבהואוהיוונית.

עלנשעןהואובכךתמידי,רב־שיחשללמידהכרצף

טקסטיםבאותםאךלרוחניות.כעדויותהעתיקיםהטקסטים

מעצםערךבעליפולחןכטקסי–מעשיתפקידגםמאתרהוא

המסורותהקדומה.התרבותומןהאמונהמןבמנותקקיומם,
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הםהטקסטים"אהרן".הואשאהרןמובןבאותו"מסורות"הן

שחקנים במשחק הסמלים האנושי.
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

השורה השבתאית

שתהיהפתוחהלשירה"להגיעהיהאולסוןצ'ארלסשלחזונו

מאמציםהשקיעשבתאיהסגורה".זוכמובדיוקפורמלית

ארוכותפואמותלכתובלושיאפשרצורנימבנהבאיתוררבים

שישדרוכךמוזיקליות,אךחופשיותמשורותהבנויות

האלמנטהיאהשורהואחידות.לכידותתחושתלקוראים

השירקצבית.ובעיקרמוזיקליתגמישותהמאפשרהשירי

השיריתהאנרגיהאתלתעלוהדרךשורה,אחרשורהזורם

גםכךאךביוון,היהכךשורה.כלבתוךהזרםבניתובהיא

העולםמלחמתשלאחרבזובפרטהאמריקאית,בשירה

אךהמשפט.היאבפרוזההמרכזיתהתוכןיחידתהשנייה.

מהזהקרילי,רוברטהאמריקאיהמשורראמרמשפט,

החלוקהשבתאי,עבורלכלא.מישהוששולחיםלפנישעושים

לשורות היא "ההיבט הגופני, הגימנסטי, של השירה".

שונותבצורותניסוייםסדרתשבתאיערךקיבוץבספר

תרשבוומיפוי,חיפושמסעמציגכולוהספרשורות.של

שלהארגוני־חברתיהמבנהבתוךהנכונההדרךאחרהנער

החלוקהאחרהמשוררתרהצורניתברמתגםאךהקיבוץ.
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העקרונותוהתנועה.הקצבאתשתבטאכךלשורות,הנכונה

לאודיסיאהדומיםפאונד,עזראאצלכמוזה,בספרהבסיסיים

משנהחלוקותישובתוכןארוכותהןהשורותהומרוס.של

קצרותהברותביןקצבשינויישמגלמותומשתנות,גמישות

לשתישקולהביווניתארוכהשהברהמאחרבפרט,לארוכות.

ולאהזמןמשךעלמושתתתהיווניתוהשורהקצרות,הברות

על הטעמות, כמות ההברות אינה אחידה.

שורותמעשרהמורכבביתשלמבנהשבתאייוצרכך

בנותכמו־הומריותשורותהנעלים"),("א.מיליםשתיבנות

("ז.אחרותמשורותמנותקותשמופיעותהברות17–12

בניבתיםכתיבה",מכונתטמפרהצבע"צנצנתכמוהחינוך"),

/"אניכמו(ח.)בודדתמילהמהןאחתשבכלשורותשלוש

בחור / מועמד", ו-"סלט / ביצה / תה" ועוד.

אתשמרכיבשבתאי,עםביותרהמזוהההמבנהזאת,עם

קצרהמוזיקליתתוכןיחידתהוא,הביתיתהפואמהחלקירוב

יחידותששאוחמשבעלתהומרית,לשורהשמקבילה

ביניהםשמפרידהחלקיםלשנילרוביחולקוהיחידותהטעמה.

שורת רווח, וכל חלק יחולק בעצמו לשתיים או שלוש שורות.

לרובאךזה,לסגנוןראשונותדוגמאותמופיעותקיבוץב

מספר יחידות כאלה ירכיבו יחידה לוגית.
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

לדוגמה:

לדחיית/צמוד/ספרכל//החינוךאת/מרגישאני

סיפוק

ומיד אחריה:

ידיעתגם//הנדסהגם/ספרכל//להבין./לברוחלא

הארץ

מתקבע המבנה הזה כיחידה אחת:פואמה הביתיתב

/שיראכתובאניגם//גבינהעלאלקמן/שלשירקראתי

על גבינה

אך הוא נמשך גם לשירה המאוחרת שלו:

/תנצח//פצצהשבגחונו/המטוסשאת/מתפללאני

תקרת הבית
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דמוימבנהמתקבלואזומתחדדת,מתקצרתהשורהלעתים

כזהגםלעיתיםאךבאשו,אצלכמוטבעילעיתיםיפני,הייקו

שמאתגר את הז'אנר, כמו אצל איסא:

גל אבנים // מתוך השיח / יוצא צב

החיים,עלכלליותאמירותאוטבעחוקימצטייריםולעתים

אבן:שמהדהדות בצורתן ֶאּפיְגָרמות – ִמְכָּתמים שנחקקו על

ללא שקר // לא תיתכן / אהבה
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

הדהודן האתי של האהבות

דרךבוהתאהבהאהרן,שלהשנייהאשתוריינהרט,טניה

דוקטורטוכתבהשמאל,ופעילתבלשניתהייתההיאשירתו.

דרכו).אתהמשיכהרבים(במובניםחומסקינועםבהנחיית

בשפההעיסוקטבעי,באופןחיברו,שבתאילביןבינה

עולםתפיסתבעליאנשיםהמאפיינתוהבדידותובספרות

הרדיקליהשמאלמחוזותאלאותוהניעההיארדיקלית.

ריינהרטגםשבתאי,כמוניכרת.בצורהיצירתועלוהשפיעה

בחרוושניהםהאנושי,והידעהאנושיהמצבבשאלותעסקה

בגישות דומות, שבאו לידי ביטוי ביחסם לשפה.

התמקדהריינהרטהשתייכהשאליההבלשניםקבוצת

המנגנוןאתלהביןוניסתהילדים,אצלהשפהברכישת

הבלשנותצמיחתטרםבשפה.לשלוטלאדםשמאפשר

המאהשלהחמישיםבשנותהרווחתהגישההגנרטיבית,

לפיההביֶהוויֹוריסטית,הפסיכולוגיהעלהתבססההעשרים

ורקאךאותהורוכשהשפה,מבחינתחלק'כ'לוחנולדהאדם

רשתותעובדותגםשכךלציין(ראוידוגמאותשלחיקוימתוך

בעשוריםהפופולריהמלאכותיתהבינהמנגנוןהנוירונים,
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אתאתגרחומסקיואחת).העשריםהמאהשלהראשונים

שפהרכישתמנגנוןעלהמבוססהסברוהציעהזה,המודל

דומהזובשיטההשפהעיבודהאדם.בנינולדיםשאיתו

ומצוידתמלידהבמוחנומותקנתשכברמחשבלתוכנת

ומשתמשמהסביבה,דוגמאותסופגהמוחלשוניים.בחוקים

בחוקים הללו כדי להבינן. הידע אינו רק פרי ניסיון.

(המכונההחלק'ה'לוחתפיסתריינהרט,שללשיטתה

כלכלית־חברתיתעולםלהשקפתגםקשורהאמפיריציזם)

בותלויוהכולמעמד,לכללהגיעיכולאדםכלשבהליברלית,

התפיסהמטרתשווים).נולדיםכולםשלכאורה(מפני

הנחתמאחוריהמסתתריםהכוחמבנימיפויהיאהחברתית

הואהפואטיאלאהפוליטיההיבטלאכאמור,אךהאחידות.

ריינהרטעלהאהובההמשוררתשבתאי:לביןבינהשקישר

אבטיפוסהואעדיניםכפתוריםשִספרהסטיין,גרטרודהייתה

לשירת החפצים.

הכתיבהאתחידדריינהרטעםשבתאישלהמפגש

מגרונהמדברשהואנדמהספפו""לאבשירשלו.פוליטית

של טניה, בכותבו:

הדבר הכי יפה, אמרה ַסְּפפֹו, הוא מי שאוהבים.

לא, סּפפו, אני אומר, מי שאוהבים לא יהיה יפה
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

אתמוצציםאדםכוחחברתאותאגידאוקבלןעודכל

דמו –

(ובמניעיהםבראשםשנבנהדימויהואשאוהבים""מי

שמגלםדימוישאוהבים,אלושלהארוטיים)אוהמעשיים

ומעליםמדחיקבעתובהמסוימים,ומאפייניםמסוימיםרגעים

שבההדרךהאהבה.מושאשלאחריםהיבטיםהמחשבהמן

–אובייקטיביתאינהאהבתםמושאאתמדמייניםהאוהבים

האוהבשמקריןנרקיסיסטייםמאפייניםגםבחובהטומנתהיא

העצמי.שלוהשתקפויותהשלכותואיתםהאהבה,מושאעל

ההלכהמןגםאךהיוונית,התרבותמןשבתאיששואבהיופי

זולכלל,המשותפתהמחשבהשליופיּההואהיהודית,

כולה,האנושיתהדמותאתשמשקפתרחב,דיאלוגשמקיימת

שמביןהאדםשליופיוזהושבדמיון.חלקייםהבזקיםרקולא

בעליאחרים,אנשיםלצדהחברתיים,במבניםמקומואת

חיים וחפצים דוממים.

ורב־רבדים.מורכבמושגהיאעצמההאהבהכן,עליתר

היאהמודרניבעולםנתפסתשהיאכפיהרומנטיתהאהבה

לצדאךהיוונית.בתרבותהארוטיתהאהבהשלגלגול

אחריםסוגיםגםזותרבותמיפתהלארוס,שניתנההחשיבות
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אהבת–'פיליה'המשפחה,אהבת–'סטורגי'כגוןאהבה,של

האדם והאחווה, ו'לודוס' – תשוקת המשחק.

שלו,השיריהמהלךאתמניעהתמידשבתאיאצלהאהבה

בשורההחלצורה.המבנהשינההשניםבמהלךאך

–הפואמה הביתיתהשבתאית הטיפוסית ב

זכרי את / הפרספקטיבה שלנו: // לשתות מים

–אהבהשקיבלה תפנית טרגית באהבה הבלתי מושגת ב

אני מצהיר // שהחיים / הם התאבדות

דרך מבנה חרוז שקול –

היאטובספרכמואבל/ומגרהמראהיפתהייתהאשתי

נגמרה

שירתלמסורתמחויבותשמדגישההקלאסית,בסונטהוכלה

מושאאתומדגישההקלאסית)(ולאהבההקלאסיתהאהבה

האהבה ולא את ההתבוננות בו:
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

יחפה,עומדת/קטנהילדהאותך,לראותהלבנצבט

/מוכנהמסתכלת,פרח,אוחזת/תמימותבאצבעות

להתבונן בסבלנות, לגדול, ללמוד

קשתאתמהדהדתתמידשבתאישלהאישיתהאהבה

"לידיבשיר'פיליה'.או'ארוס'כגוןהשונים,האתייםהאופנים

אומניתשוקן,לדגניתאהבתועלכותבכשהואחן",כלנָח

הואהאדם"גםבתיאורמתחילהואהצורפות,בחקרהעוסקת

המיתייםהדורותחמשתאתסוקרהואומשםסגסוגת",

המבורךהבראשיתיהזהבבדורהחל–האנושותבתולדות

הואהשירבסוףימינו.של(הקפיטליסטי)הברזלבדורוכלה

מנדלה,עםאצבעך,שעלהטבעתאתלצידי"וראיתיכותב:

ותום".ומתקוזוךוטובורוךחןכלאת,/כתוםמזהבשעשית

העולם,לביןהאדםביןשלוהדיאלוגאתשבתאימשליםכך

אהבהלביןמעניקשהואהאהבהוביןהעבר,לביןההווהבין

שהוא משקף.

הפוליטיהאישי,וההתנגדות,הטּובמשוררהואשבתאי

מנגינהמהדהדיםאלהכלועבורווהאהבה,האתוסוהארוטי,

אתמסכםהואשבהםאדם,ואוהבחיוביאחדמסראחת,

:פוליטיקהשיר הנושא בספרו
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כל מה שטוב וראוי לאנושות נתון לעיניי ולמגעי, /

עללפניישוכבתהאיברים,ענוגתשלי,הפוליטיקההנה

המיטה!
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ערן הדסמבוא למבחר משירתו של אהרן שבתאי

תוכן העניינים

3מבוא

9ליריתהלאהשירה

15השיריהרצף

19הפואטיתהפרספקטיבה

25הקונספט

31הסמליםשרשרת

37השבתאיתהשורה

41האהבותשלהאתיהדהודן

47


