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 המגמה הפיגורטיבית בשיריו של גבריאל פרייל
הקדמה

העבריתהספרותבתחוםהמובהקתחשובותהבשלהזוהמחקרבעבודתבחרתי

גבריאלהעבריתהשפהבמחלקתהספרותשלהזההסוגבשאלתוביחודהחדשה

כתבפריילשםוהתיישבלאמריקההגרהואבליטאשגדלאסתוניהילידפרייל

היסודשולטפריילבשירישיריםקובציאושיריםהיורובןרבותיצירות

לתפארתמתנוססיםהנרחבותיריעותיועלהעלילתיולאהציוריהפיגורטיבי

שוניםטיפוסיםשלדיוקנאותססגוניותהוויתמונותארצותנופישלציורים

שיריורובכימסופריםואינםמתואריםהמאורעותאפילופריילשאצללומררצינו

בוחסרהעצמהוההתארעותבודדיםמנטיםמושלמחרוזתמראותצירוףהם

וביןהחדישההאמריקניתהשירהביןחיגשרמעיןמשמשתפריילשלשירתו

אותםוהופכתאמריקנירוחושלנוףשלמציאותגושימתיכההיאישראלשירת

ובשלישראללמקורהנאמנותבשלמתרחשוהנסעבריחזוןשלטהורלזהב

במחלקהחוקרשאיןרואיםאנוהמשוררבלבהמתפעמיםציוןלהעזיםהגעגועים

לפיסולאוהציורלנושאשהתייחסהזאת

הראייהחושדרךובראשונהבראשנערכתהעולםעםהישירהההתמודדות

עצמיםצבעיםותבניותצבעיםוטקסטורותצורותשלתיאוריםמלאיםפריילשירי

נוףומראותהמודרניתהעירוניתהמציאותמןמונותתהסוגיםמכלוגדוליםקטנים

בלשוןפעמיותחדמוחשיותסיטואציותלהעמדתהחתירהניכרתאלהבכלוטבע

והעירפולההכללהספרותיותההמליצהמןהנזהרתמדוייקת

המציאותפריילגבריאלשיריםהפיגורטיביתהמגמהמפתחמילות

פריילגבריאלשלהשתמשותומעצםנובעתהמחקרחשיבותהמחקרחשיבות

שלהמציאותלתמונותשמתייחסותצורותשלבתיאוריםשמתמזגהציוריביסוד

מובהקתפלאסיטיתאמנותתוךשלווהסביבההמשורר

המחקרמטרות

הןלרובשונותוסביבותלתמונותתהפיגורטיביהשיטההציורשיטתלהבהרת

המשוררשלהסביבות

דרךלטבעהתייחסהואאיךלדעתכדיפריילגבריאלשלהשיריםאתניתוח

בציורהשתמשותו

באמנותהתמודדפריילגבריאלאיךשהיאהחשובההשאלהעלהאורלשפוך

עיקריותדרכיםארבעעבורהפלאסטית

חדישהההאמריקניתהשירהביןחיגשרמעיןבשירתומשתמשפריילאיךלדעת

ישראלשירתובין

מפניסמיוטיתאנליטיתהיאולרובאנליטיתהיאהמחקרשיטתהמחקרשיטת

למשוךהשראותוכוללותורמזיםבסמליםשגדושותתמונותבניתוחמטפליםשאנו

.רגשותיהםעלולהשתלטהקוראיםאת
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פריילגבריאלשליצירותיועלהאורשפכתיזומחקרבעבודתקטיואוביחומר

הקוראלשכנעחשובאמצעשתהיהכדיהספרותיתיכולתוניצלהואואיך

שמשנוףפריילשלשיריומקובציבכמההשתמשתיזההמחקרהעבודתב

משנישיריםונוףזמןמתוךוהדממההאשערבמפתכוכביםמולנירוכפור

לעצמיאדירהקצוות

ביבליוגרפיהפריילגבריאלהראשוןהפרק

פריילשלויצירותיוחייוקורות

וגדלבבאסטוניהשנולדעבריומתרגם משורר היהפריילגבריאל

למדפריילושםאביופטירתלאחראמועםלאמריקההגרהוא בבליטא

הראשונותיצירותיוכתבבאמריקהאלחנןיצחקרבנוישיבתובהמוריםבסמינר

אינזיךהמתנועתבתחילההייתהוהושפעתויידישמשוררימהושפעכאשרביידיש

נכתבפריילשלהראשוןשירו.ויטמןוולט אמריקאיההמשוררמהושפעפרייל

החיליםמזמורהראשוןהעבריהשירלופורסםעתובאותהבשנתביידיש

הבנימיןהיהשפריילטענוהמבקריםרובבעבריתכתיבתוהייתהכלאחרהמתים

 מכולםהצעירהואודווקאבאמריקההוותיקיםהמשורריםשבחבורת

נשיא שלהנכבדאורחה היההוא בשנתהיהלפלסטיןהראשוןביקורו

 .שזרזלמן המדינה

יציאתלכבודביקורבעתבשנת ירושליםבהייתהפריילגבריאלשלפטירתו

.ספרו
 

פריילשלהספרותיותיצירותיו

אביבתלדבירהמתיםהחיליםמזמורהשיר

יורקניואוהלוכפורשמשנוףיםשירהקובץ

ירושליםביאליקמוסדכוכביםמולנירהשיריםקובץ

אביבתלדבירערבמפתהשיריםקובץ

גןרמתמסדהוהדממההאשהשיריםקובץ

ירושליםביאליקמוסדונוףזמןמתוךהשיריםקובץ

אביבותלירושליםשוקןהקצוותמשנישיריםהשיריםקובץ

אביבתלהמאוחדהקיבוץלעצמיאדירהשיריםקובץ

פריילגבריאלשלבשיריוהפיגורטיביתהמגמההשניהפרק

המתגלההנטייההיאפריילגבריאלשירתשלהמובהקותמתכונותיהאחתפתיחה

העצמיםעולםאתאמצעיתבלתיחושייתקליטהלקלוטתקפותיהבכלבה

כפוףשאינוורענןראשוניבאופןנבחריםמציאותקטעיולעצבוהמראות

מוכנותמחשבהולתבניותלשוןיותלתבנ

שיריהראייהחושדרךובראשונהבראשנערכתהעולםעםהישירהההתמודדות

עצמיםצבעיםותבניותצבעיםוטקסטורותצורותשלתיאוריםמלאיםפרייל

נוףומראותהמודרניתהעירוניתהמציאותמןתמונותהסוגיםמכלוגדוליםקטנים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98_%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98_%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F_%D7%A9%D7%96%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F_%D7%A9%D7%96%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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בלשוןפעמיותחדותמוחשיסיטואציותלהעמדתהחתירהניכרתאלהבכלוטבע

והעירפולההכללהספרותיותההמליצהמןהנזהרתמדוייקת

תכונותשלמציאותןעצםעללאנטושקייםשהואבמידהבביקורתהוויכוח

החושייםהתיאוריםשלומעמדםמקומםשאלתעלאלאפריילשלבכתיבתואלו

ביןהמחלוקתבולטתזהבהקשרשיצרהשיריתהמערכתכללבתוךהישירים

תמונותהאלההמבקריםשללדעתםפריילשלליצירותיושהתייחסוהמבקרים

שהןבלאעצמןולמעןעצמןבזכותפריילשלהנוףבשיריקיימותאלוקונקרטיות

רגשייםאוהגותייםסמלייםלמטעניםמשועבדות

למצבכמטאפוריכללבדרךבהבאפריילבשירתהמוחשיהחומרכךלעומת

נבניתהאנלוגיהאםביןאדםשלהתחושתילמצבואנאלוגיהכאומופשטאנושי

אינופריגםמקוםמכלאותהלחשוףשצריךהואהקוראאםוביןבמפורשבשיר

מראשיתהכמעטזושירההמאפיינתהקונקרטיהפלאסטיהעיצובביכולתכופר

המתוארהעולםמןנפרדבלתיכחלקפריילשלשירתווןהראשמשנהפרק

פריילשלשירתואתלתארניתןפרדוקסאליבאופןלכךשבמקבילאלא

מרכזיתתכונהמשוםוזאתפחותלאמבוססתובצורהלחלוטיןמנוגדיםבמונחים

ביותרספרותייםההעבריםהמשורריםאחדהואפריילאותההמאפיינתאחרת

מןנפרדבלתיכחלקבשירתוופועלותנוכחותהאמנויותושארשהספרותזהבמובן

המציאותעללעיתיםמאפילותשהןעדאותוהקולטתהתודעהומןהמתוארהעולם

בשירההתבוננותמושאלכאורהשהיאהמוחשית

שמותשלהאיזכוריםבגודשלפריילהמשתווהעברימשוררעודשאיןנדמה

כהבמידהבשיריונשקפתהמציאותואשרויצירותיהםומלחיניםצייריםופריםס

כיבידיעהמשתלבתזותופעההאמנויותשלוהבדויהמעוצבהעולםדרךרבה

בכלפריילאתהמעסיקיםהקבועיםהנושאיםאחדהואלמציאותאמנותביןהמתח

יצירותיותקופות

הוותיקיםהמשורריםשבחבורתהבנימיןהואמבקריםכמהלפיפרייל

הפורההמשוררהיההואמכולםוהמאומרקמכולםהצעירהואודווקאבאמריקה

האמריקאילטבעוביחודלטבעשהתייחסוביצירותיו

גוךוןהעלהברושבבואתבכוספתעאראהבשתיתי

מיועדערבירחאורחדוריםםחציזרהשמשנוטפיםחציםשמיםתחת

כמיהה

הציוריתפריילבשירתנוגדותנטיותשתיביןלכאורהסתירהאפואלפנינו

הנתפסהעולםשלראשוניספונטאנילייצוגהשואפתזוכלומרוהספרותית

זהעולםלבייתהמנסהזולעומתשלווהצורניהעצבוניהגיווןמלואעלבחושים

אפשרזהניגודשלפשרואתלבררכדיהאמנותשלהמוכנותתבניותיהבאמצעות

הוויזואלישהמימדמכיווןהתופעהשלאחדמרכזילהיבטהדיוןתחוםאתלצמצם

פריילבשיריהמוצגתהקונקרטיתהחושייתבמציאותדומיננטיתמידהוא
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בצעירותושעמדזמןפסקהואבלבדתמונהעכשיוהואשהיההילד

היוםאיננוהילדעיניבאזנצנץהעשבמזנחבספרקמלםבטרעלה

אורשקוףהיה

ביןוהצורניותהתימאטיותוהסמויותהגלויותהזיקותבבדיקתמיוחדענייןיש

תוכלזומעיןבדיקההציוראמנותובמיוחדהוויזואליתהאמנותלביןאלהשירים

ועיקרהלעילשתוארההסתירהמןהמשתמעתהשאלהבבירורלסייעהיתרןבי

חוסמתקיימותאמנותיצירותשלבאספקלריההשיריועיצובההמציאותקליטתהאם

ודווקאסינתזהלפנינושמאאוזומציאותשלספונטאניתראייהבפניהדרךאת

בעיןהנראיתמציאותההבנתאתלהעמיקיכולותהציורלאמנותהאסוציאציות

הקוראשלבעיניומוחשיותהמידתאתולהגביר

הציוראמנותלביןפריילשירתביןהמיוחדהקשרשלביותרהגלויההיבט

והופעתםאלהמתחומיםויצירותיוצריםשלהתכוףהאיזכוראכןהואוהפיסול

סופריםשמותכאיזכוריכמוהםבמלואםלהםהמוקדשיםבשיריםכנושאים

המשוררשלהאסוציאציותבעולםנכבדמקוםלהםשישויצירותיהםומלחינים

הולנדעלקינהשירהשנייההעולםמלחמתשלבעיצומהכותבפריילכאשרוכך

הדמויותאתהרוחוטחנותהצבעוניםלצדהטבעבדרךמזכירהואהכבושה

הגילויובהירותהסודקדורות

רוחלביןואנשיההארץשלהטובמזגםביןומקשריםמוקדשיםאחריםשירים

שללדיוקנהקוויםמשרטטפריילכאשרהטבעיםפריילציוריעלהשפוכההמשובה

עלבדבריםוממשיךהקלאסיתאתונהשלפסליהגדולבאיזכורפותחהואיוון

מתחומייוצריםיחדלכרוךהקבועהלנטייתובהתאםאפלטוןוחכמתסאפפושירת

לפריילנשקפתלעצמיאדירהמאוחרבשירהמתוארתטולדוהעירשוניםאמנות

העירשלמכחולופריהיחידהממשיהנוףציורטולדונוףבהתבוננותבעקבות

יורקבניומטרופוליטןבמוזיאוןכיוםהמצוי

אנימופלאהלעירהולךאניעירלאוזוהולךאניאין

מופלאהעירהולך

המציאותהיאזאתלוחלוםזההאםעכשיורואהאנינוףאיזה

רואהשאני

עוףזמניהרחיקאיך

ופסליםלציוריםהתייחסויותבשיריומשלבפריילכיצדממחישותאלודוגמאות

תרבויותעםוהזדהותקורבהתחושתליצורלוהמאפשריםכגשריםאוכמטונימיות

מתואריםיורקניושלהקרוביםהנופיםגםאיתןרקלאאבלורחוקותזרות

בולטיםזהמסוגשיריםהעירבחוצותהמוצביםפסליםדרךאחתלאבשירים

העירעלדקהברגישותהמתארהפסלעלדבריםוהדממההאשבקובץבמיוחד

שלהוהנוףהיפה

עמוםחוםזהבוחלומותקשובותהדרךבצדהחטהאלמות



 
 أمحد جاسم البحرانٌحًدر  يلابر ألجتاه التصىيرٍ يف قصائد جربائًلا

 

- 565 - 

מתמרדלסוסרתומהתוההעגלהבמערפלונרדמת

אהבהלימים

באנגליתBildgdichtכבגרמניתהידועהספרותילסוגמשתייךזהרשי

Iconic poemחוויההמשקףלשירהכוונהתמונהשירלקראוהוצגובעברית

בספרותעשירההיסטוריהולוהפלאסטיתהאמנותמןביצירההתבוננותשל

העבריתבספרותלמדיקצרהוהיסטוריהאירופה

העיקרייםהציורפרטישלומדוקדקרגישלתיאורמוקדשהזההשירשלעיקרו

לציורהשירביןהעימותאבלבוהמוצגתלקומפוזיציהאישיתפרשנותמתןתוך

מילוליתכאמנותהספרותבפניהפתוחותההבעהאפשרויותאומכליותרמבליט

אילמתכאמנותציורהאמנותשלתכונותיהלעומתזמןשלברצףהנקלטת

ומאוחרמוקדםבהואיןסטאטיבמרחבהמתקיימת

אמריקהשלנופהמולישראלארץשלנופההשנימשנהפרק

שבנפשנוףשהפכהרחוקהיהודיתעיירההאמריקאיתבעיירהמשתקפת

זהבליטההחדרבימיבנפשלהשהוקנהרומנטיכיתננוףאותולכךמצטרף

שהובאואלהיהודייםנופיםשניהדורותציונותשבלבציונותמתוךהצומח

שלהמולדתבנוףםפתרונמוצאיםשאינםזמןוכלתיקונםתובעיםהחדשלעולם

חיקהאלשבכרךהקפהביתמתוךהנפשאתמושכיםשיהיוהדבריםמטבעהאומה

עליההעוטהכאחתונאדרהתמיםהנוףואלהאמריקאיתהעיירהשלהרווה

פריאינהרבהציוריתאפיותמלווהשהיאעםפריילבשיריהאמריקניתהנופיות

צורביםגעגועיםפריהיאדברשליצומובעהחדשהעולםבנוףבוטחתהתערות

נירהשניהשיריםספרואמנםריאלייהודינוףאלשבנפשנופיםשנימתוך

ישראלארץשלנופהזהריאלינוףלקראתבדריכותמסתייםכוכביםמול

חלוםבלבדדמיונינושאאינוושובאלפייםשנותשממתלאחרשחידשהממשית

גולהלמרחקי

אלרםיוםיביאנוטרםאקבללאדיניאתאניסתיוחיצישישה

המולדתשדמות

היאזוחלוףללאצעירותתרנןהמופלגתזקנותהאשרזו

היפהישראלארץ

הצהובהבשקיעה

אווורמונטשלהאידיאליהנוףאתהיהודיבמכחולולציירמרבהשהואוככל

המולדתארץשלהלברגשתהציירניתהאפיותבצדוגוברתהולכתכןמיין

שמתייחדהואיחודהיהודיתהשכולוסערתשבטבעהאפיהשלוםרקעשלזהמיזוג

שבההלאומיהיסודלעזושירהשלבוחניהעמדושלאותימהפריילשלשירובו

מנדלימימיהשגורהדרךעללאמבפניםהטבעאתמייהדתשהיאייהודאותועל

ספריםמוכר
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ממשותםבצדהאמריקאיבנוףהטיולאתתכופותמלווההשואהשלצילהאף

סתווישבתביוםואףעתיקישראלפחדאותוהמשךדבריםשלהטובה

זכרכאןאףיהודישלבטיולומאביבמשהוכשישיורקשבניובוויליאמסבורג

השואה

לאבדוןוסגרוהלאשכאילובגולהיהודיםילדיםגםהנה

הצהובהבשקיעה

הזוכרתבגולההיהודיתהנפשבדידותמתוךלפרייללובאבנוףהטיפולעצם

וזוכרתהליטאיתבעיירהזוכרתהיומיןעתיקיהנסיםנופיאתעמוקהפניםזכירה

אצלפריילהלךלאוכימייןשלגיביןוזוכרתםטריאוןבפורטשקיעהבשעת

ההםהנופיםחיפושאגבבעיקרנופים

צועקותפניםתמידבצבעוהאלגישלההשקטלמסווהמתחתציירותו

להצפינןהיההנמנעומןהןצעקותקפואותצעקותאףגאולהלפתרון

השפלהארתלזכור

וביןהחדישההאמריקניתהשירהביןחיגשרמעיןמשמשתפריילשלשירתו

אותםוהופכתאמריקנירוחושלנוףשלמציאותגושימתיכההיאישראלשירת

ובשלישראללמקורהנאמנותבשלמתרחשוהנסעבריחזוןשלטהורלזהב

המחונןמשוררהלפרסבהעניקההמשוררבלבהמתפעמיםלציוןהעזיםהגעגועים

לדביקותופרסבתוכההיוצרהיהודילכוחפרסלעצמהפרסאמריקהיהדותמעניקה

ותרבותהישראלבתחייתנפשה

כפרוזאיהנראהכינויהביקורתעליוהדביקהפרייליצירתשלמאוחרבניתוח

הראשוןהעובדותמשוררהואפריילההסברוזההעובדותמשוררואינו

שיריותעובדותאלאסטאטיסטיותעובדותולאהיסטוריותעובדותלאבספרותנו

בתוכםישראלארץומפתויבשותימיםמפותכולללמשלאטלסהמשוררקובע

למפההגיאוגרפיתהמפהאתהפךירוקגווןישראלארץשבמפתהמקריהגוון

ררהמשובעינישירית

הניירריבועמלביהיםששביליובוסתןנעשיתישראלארץ

השפלהארץלזכרלופלאלוזמרלויופיירזעריבועוהוא

במפהקרובותלעיתיםמתגלגלתהגיאוגרפיבמובנהאגבדרךמפה

בינודמיוןמגלההואישראלזמירותנעיםעםלהזדהותמבקשוכשהואמופשטת

מפהבעזרתעצמולבין

זהאחרבזהבשירבאיםהםהציורפרטיכלשלהסימולטאניקיומםלעומת

החיטהאלומותהירחהשמששמיםההדוברשלוהדיווחהקליטהסדרפיעל

אחריפרטמונההמצוירהמשטחפניעלמשוטטתהמתבונןשלעינווכודרך

השירמוקדשהןהתמונהשבקידמתהדמויותבשתימתרכזתשהיאעדפרט

ברורתהליךמתרחשלכךבמקבילאותןהמקיפההתפאורהאלמהןחוזרתולבסוף

המצויירתהמציאותכלפיהדוברשלבהרגשתו
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השמשהםאלהבקיציוחייםללביהמדבריםמכפריאחדזהנדמה

בשמיםבהיריםוירח

יעידווכאלוהקטניםהאיכריםשנייתבלטואזאולם

בדרךהלוהםאחרת

טולדהנוף

שלהטבעיהמשכהכאילושהיאהפניםמחוקיהאיכריםשניעםההזדהותאבל

מנוכריםהאיכריםשצמדמכיווןנוסףהיפוךמולידההנוףאלההתקרבות

מחודשמניכורמנוסלואיןהואאףהריהמתבונןשלפרשנותופיעללסביבתם

תהליכיםשנישירהמשקףכךפניםמסבירקיץעודלאהמצוירהנוףכלפי

הקליטהשבתהליךדינאמיותהדוממתהתמונהאתהמחייםשלבייםתלתדינאמיים

תהליכישלודינאמיותהשולייםאלובחזרההמרכזאלהשולייםמןהציורפרטישל

הניכוראלוחזרההזדהותניכוררגש

מסיטואציותעברהמשלביםשלושהבןהואאףנוסףתהליךמשולבכךבתוך

המתגלמיםהעברזכרונותאלבהווהוהמתרחשתהשיראתהפותחתבכוסההבטה

השירשהרילמטבעשניצדשישמובןההווהאלוחזרההכפריהילדותבנוף

שלמגבלותיואתגםאלאהציורלעומתהספרותשליתרונותיהאתרקלאחושף

שבמליםהויזואליההמחשהכוח

הצורותהגווניםגוניאתלשחזרביכולתואיןביותרהמדויקהשיריהתיאור

שפריילאותוהאופפתוהסיוטהמועקהאווירתאתלאואףשבציורוהטקסטורות

קריאתוהיאהשיראתלקלוטאוליהנכונהשהדרךמכאןלזהותההיטיבכה

הארהשתיווצראופןבשלוברפרודוקציהלפחותאובציורלהתבוננותבצמוד

משנהוכלפימדיוםכלשלהדדית

ירחנוטפיםשמשנוטפיםכגניםיוקדיםהשמיםעת

חדלאינוזרסיוטיםבסתו

טולדונוף

האמנותאלפריילגבריאלשלזיקתומתגלהשבהיותרעקיפהשנייהדרך

מטאפורייםכמוביליםוהפיסולהציורמתחוםבמונחיםהשימושהיאהפלאסטית

שלויזואליזציהלערוךלאייךחושיותתכונותלהקנותשתכליתםדימוייםוכחלקי

המחשתשלהפואטיקהמןחלקזהובשיריםהמוצגתבמציאותשוניםהיבטים

זהבהקשרדווקאולאודרכומראשיתלפריילהאופייניתהמופשט

מושגיםלהמחישכדידימוייםשלשרשרתנוקטהואערבמפתשיריובקובץ

הפיסולמתחוםדימוייםגםוביניהםוכדומהשיריםלילותכימיםמופשטים

והציור

מפוסלותכדמויותהימיםיהיובומסכםשיריישאופייטןתבואשעה



(0202 ديسمرب – أكتىبرعدد )   48 اجمللد -حىلًات آداب عني مشس 
 

- 566 - 

הקרחולטשםפסלםהימיםואלהלוהטיםצבעיםשטופיהימיםאלה

ערבמפת

פיעלומעוצבתומתפתחתהזאתהפיגוראטיביתהמערכתהולכתהבאיםבספריו

מימדיםענקלציורהעולםהמשלתהואשבהםהחשובעקרונותמספר

נופיםידברומיםכציוריבספרירננועודגוניוציורארץואותהעכשיו

דרטותהאנגן

הקיצוניהריאליסטןהציירפריילהשלישימשנהפרק

יריעותיועלהעלילתיולאהציוריהפיגורטיביהיסודשולטפריילבשירי

ססגוניותהוויתמונותארצותנופישלציוריםלתפארתמתנוססיםהנרחבות

מתואריםהמאורעותאפילופריילשאצללומררצינושוניםטיפוסיםשלדיוקנאות

בודדיםמומנטיםשלמחרוזתמראותצירוףהםשיריורובכימסופריםואינם

בוחסרהעצמהוההתארעות

העלילתיתחשותההתרמאותהההתהוותמתהליכימתעלםשפריילדומה

אתמפוררשפריילדומהמסוימתהתפתחויותלשלשלתהחייםחוליותהמרתקת

המוניעלהציוריכשרונועוצםבכלהואמשתערואזלפרקיםמפרקהההוויה

ואתזהלאחרזהזהלידזהומציירםעליוהצובאיםוהמעשיםוהדמויותהמראות

הנבוןקוראלהואמשאירדיאלרטיהעלילתיחיבורם

אכזבהויקבםחרישםכאןלאלהםלאאדמהעלדמוניםמקהםנודדים

פניאתמשקפיםופניהםהםיכמונהלאהידיעהליובאה

לשלושההנוף

גםמוותראינווהמליאותהפירוטאתאוהבקיצוניריאליסטןהואהציירפרייל

בסביבותלפרקיםהואמגיעהמתואראלבחזקההיצמדותוומתוךקטניםפכיםעל

המוןלראווהומציגיםפירוטיםציוריםכאמורשופעיםפריילשיריהמתוארות

מנוגדותדעותומשמיעיםומשונותשונותבריות

הקובעתהמסגרתרקלושחסרהכציורנראיםנוספיםבשיריםרואיםאנוכןגם

הואחורףביוםהאווירצלילותאתלהמחישמבקשפריילכאשרבמקומופרטכל

להשוואהנזקק

היפההתמונההיאזאתמונהשלכתמונהאורשקוףהיההיום

ישראלארץשל

עוףזמניהרחיקאיך

פןהמאירהריאליסטיתתופעההיאזמןובאותומשמעותרבתאסוציאציה

משמשתמונהשללציורשההתייחסותמכיווןפריילשירתשלבפואטיקהחשוב

בשיריםמקבליםשצבעיוטבעילציורמדומהשהעולםמכיווןברורכסמןכאן

כביכולומתקיימיםהציירשלהצבעמשפופרותיצאוכאילוחומריתממשות

משתייכיםהםשאליהםהאובייקטיםמןבמנותק

בנטפיםהתרחצנהציפרים

קופאביתצבעשיירי
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כפצעיםגווניםנוטףחליפותומרטיט

שרבלאחרשיר

המצרףהציירמיהוהשאלהנשאלתלציורמשולופעותיותבריבויהעולםאם

היאבשיריםהניתנתאחתתשובההטבעחזיונותאתלציורכדיוצבעיםקווים

הרףללאעצמואתמציירהמתמדתבהשתנותועצמושהטבע

הודהעתרתכשלונהעלהיוקדתהאחתהעונהלבדוהצייראולי

קומהוזקוףישישציירהואהאילןאחדילןאשלקיומובגבולות

זמרצרופיסודצרופילגוניואשר

ואדםאילןשנות

נתפסהאדםגםכציוראוכציירמתוארהגוניםרבהטבעמחזוררקלאאבל

לפחותאוכציורמטאפוריבאופןהםשחייווכמיחייואתשמציירכמיבשירים

מרשותיואחדלכלמסוייםגווןמוקנהשבוצבעיםכלוח

תזזיתברוחנישאעודהאדםשלצבעיוולוח

ואדםאילןשנותיאושזורמיונהרותירוקהתקוהשדותביןנקלע

מתגלההפלאסטיתהאמנותעםפריילגבריאלמתמודדשבההשלישיתהדרך

אתהבוחניםאלהשיריםוקטעיבשיריםשירתושלפואטיתהארסבחטיבה

ביןההשוואהרווחתשונותראותמזוויותהמשוררשלדיוקנוואתהשירמעשה

שלמעשהולביןהניירדףעלהכתיבהפעולתוביןלציורהשירביןלציירהמשורר

הבדעלצבעיםמושחאובעפרונוהמשרטטהצייר

והאדםהעולםתיאורהמסוימיםבשיריושתוארההתופעהשלוהעצמהחידודזהו

גדוליםשחלקיםכיווןמהפלאסטיתהאמנותמןהנטוליםמטאפורייםבמונחים

חוויתוביחודחושייתקליטהשלחוויותעלמילולייםדיווחיםהםפריילמשירת

שלעיבודןדרךאתהמתאריםפואטייםהארסשהשיריםהואטבעירקויזוואליות

וכיהאחרתהאמנותמןהשאוליםמונחיםעליישענוודיווחקליטהחוויותאותן

נרדפותכמליםאלהבשיריםישמשוירציומשוררמלים

מובהקיםציורייםבמושגיםמאופייניםלחברוהמשוררביןרעותיחסיגם

משלימיםלילייםבצבעיםציירמבכריםהשנייםאנו

רעיםביןדממה

עיניומבעדכאילוקרובותלעיתיםכןאםנערכתפריילבשיריהמציאותקליטת

המטאפוריקההמוגמרבציורהמתבונןשלמבטומנקודתלפחותאוציירשל

באהויזואליותליצירותהאנושיוהעולםהטבעהשוואתשלבשיריוהרווחת

זויסודיתהרגשהלהמחיש

פלאסטיתמוחשיתאיכותהואאףמקבלמאזיןהואלהאשהשלקולה

לךיציירדקמכחולקולהאתלאהובאפשר

וקולהלאותתחנותכסףנופימרטיטיםצבעים
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בשירמצויהציירשללזוהמשוררמלאכתביןביותרהבולטהמפורשהזיהוי

השירהעלמוסביםהדבריםכיידענולולאערבמפתשבקובץעברירציי

מצוקתואתהמתנהממשציירהואבשירהמדברכיבלבנוספקהיהלאוהמשורר

שלגיואתשבכנעןשמשאשאתהצבעעזיהעברייםהשמייםאתלציירכיצד

משםהרחקיושבהואבעודהחרמון

עבריציירהאפורהנהרחוףשעלהאפוריםהמגדליםבחבל

אתראהלאשמעולםמתוסכלנוףציירשלאותנטיתמצוקהכביכולזוהי

חלקהןזהבשירלציורההתייחסויותכללמעשההבדעלמעלהשהואהנופים

זרהבמציאותהשתולעברימשוררשללבטיואתלייצגהבאהמרכזיתממטאפורה

כתיבתושפתשלחיותהממקורומנותק

נוספיםרביםבשיריםמופיעותלציירהמשוררביןדומותתישירוהשוואות

שלבשמוהגלויהשימושבשלמתחזקתההשוואההקדושלגבריאלבשיר

המשורר

רוחרועהציירכאחדהייתיאניגםגבריאלהמכונהואני

הקדושלגבריאל

בצבעיצביעתםידיעלשלוהאכזבהתרגשואתלהמחישהמשאלהאתמביעהוא

הדיבורשלמגבולותיוחורגתלציורספרותביןהשוואהמתאימיםרמברנדטיחום

ספקללאזהוכללייםהגותייםהיגדיםשלאופילובשתשהיאוישראשוןבגוף

מלההרשםהשירשלגיבורומכונהבמקרהלאמכווןתחומיםטשטוש

מתוארעמלוופריהמשמעותותשדשניאלהמשתייכת

הזכוריםהנופיםכלאתמרטיטיםמשקפיםדיונטפי

הרשם

כדימשמעיותדומליםלנקוטאווהציורהשירהמןמונחיםלערבבהנטייה

מעשיואתהדוברמתאראחריםבשיריםניכרתביניהםהגבולותאתלטשטש

שיריודרךוהקלותהחזקות

הואמהםאחדנוספיםלהיבטיםמתפרטתכציירעצמואתהמשוררראיית

קיציצהרייםלהטתחושתמסויימיםצייריםלשלאלושלוחוויותיוביןההשוואה

פריילידיעלגוךוןציוריאתלומזכירה

התבערהבובפשוטגוךוןהרגישכךבגןפעם

נואשיםגוךוןצבעישוצפיםעכשיוצהרי

התבערהבפשוט

שליציאתומוצגוהשירעצמובעדמדברהואפריילשלמשיריובכמה

המרחבבלבשלוהציורכןאתהממקםנוףציירשלכמעשהוהטבעאלהמשורר

המימדאלאכןמתקרבפריילבמכחולולהעלותוכדילהתבונןמבקשהואשבו

יסטיותאימאגשורותרצוףוהואלכךלהגיעיכולותשמהמליםככלהוויזואלי

פריילשליצירתושיאיעםלמנותויששבזכותןכוחורבותעשירות

כגוןציירשלראותומנקודתלונתפסתעירונייםנופיםעלהכתיבהגםאבל
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וגןרחובליהכינוהגוניםבלוחותמכחולאטביל

חפץומחוזתחתית

היאהציירמלאכתעםפריילשלהזדהותולעומקאוליביותרהטובהההוכחה

עלהשירהעלאתשלהקונקרטיתהסיטואציהאתבשיריומעצבהואשבההדרך

וגודלןהידכתבאותיותשלצורתןהניירדףושלהעטשלומגעוצורתוהנייר

היבטיםאלהכלהניירעלוןהעיפרשלתנועתולאותיותהדףביןהצבעיםניגודי

מאדמהותייםפריילשללדידוהםהיצירהתהליךשלטפלים

אפקטבמרכזימרכיבהואהיצירהעשוייהממנוהחומרהמדיוםשבובציורכמו

מודפסותאוכתובותשעליוהדףשלהחומריתממשותועבורוחשובהכךשלה

ששירולעובדההעיןמזויתשירשלםשירלהקדישיכולהואלכןהשירשורות

הואהדףעלהאותיותשרטוטואתעיניומחלתמפנייותרגדולותבאותיותנכתב

מושלגבנוףכהיםזרעיםלזריעתשםמדמה

עליושנתלותהריקהניירדףשלהמסנורלובנוסביבכולוסובבהזההשיר

בוויששונותמטאפוריותמשמעויות

מזויתשירזוהרמדרבןכקורחשופהלבנהבוערתתחילתיות

העין

הפרדללאפריילאצלמתמזגיםמעוררתשהיאהרגשותהשירהשלמשמעויותיה

שלבספריהםכקוראוגםכיוצרכךניירביגעלכאותיותהחומריקיומהאופןעם

מראהולתיאוראופייניםבאורחברובםמוקדשיםפריילשלמשיריוכמהאחרים

הציורבשאלתוביחודדורומבניהסופריםשארעםהמשוררשלומגעו

האמנותמתחוםבמונחיםלעיתיםהואאףמובעעמיתיםסופריםאלהיחס

כמשוררולאכציירמתוארפריילהעיןמזויתשירשלמעלהבשירוהפלאסטית

וצלאורגונילהםשהוסיףהמכחולאתעיצבשהואהנופיםאתמזכירהוא

עצמוכפריילשלאארצונופיאתימיורובבעטולציירשזכהעלבוקינאהומביע

מושבובארץוכתלושכזרבשירעצמואתהמגדיר

הציורמתחוםבמטאפורותמשתמששהואלהזכירדיהזהירבש

ומראותותמונותהבדעלנופיםתוססיםבצבעיםהעלותוכה

העיןמזויתשיר

טשטושליצורעקבינסיוןאפואניכרפריילשלפואטיתהארסבשירתו

לפרוץרצוןעלאולימעידוהואהציורלתכונותהשירהתכונותביןגבולים

מיכולתמשהולהולהקנותלשוןשלכאמנותהספרותשלמגבלותיהאתכביכול

הפלאסטיתהאמנותשלהוויזואליתההמחשה

הציוראמנותעםהמשוררפריילשלהתמודדותוהרביעימשנהפרק

שהואהרבוהשימושלציירהמשוררביןפריילשלבשירתוהרווחתההשוואה

טבעיבאופןמוליכיםהמשוררמלאכתתיאורלצורךהציורמתחוםבמונחיםעושה

הציוראמנותעםבשירתופריילמתמודדשבהוהעיקריתהרביעיתהדרךאל
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ומתממשתהמטאפוריהמימדמןלעיתיםחורגתבמליםכציורהשירהאתתפיסתו

הפלאסטיתהאמנותמןהשואביםעקרונותפיעלבפועלהמעוצביםבשירים

כברניכרההמציאותשלוהצורנייםהצבעונייםלהיבטיםשלוהלבשימת

בעיקרלכלביטוינמצאוכפורשמשנוףהראשוןבספרוהמוקדמיםבשיריו

מלחשלמיומנוכדוגמתפירוטללאעדייןכללייםבצירופים

כילדומצוחצחצבערענןוהעולםשמשעזיגוניםשטופינמלים

מלחשלמיומנו

והדממההאשערבמפתכוכביםמולנירשלוהבאיםהשירהבקובצי

הישיריםרהתיאוקטעיומתרביםהמתוארהעולםשלמוחשיותוגוברת

המסורתאלכללבדרךשירתושוייכהשבזכותםוהאובייקטיבייםהקונקרטיים

יסטיתהאימאז

בעיקרוהמתגלהזושיריתאסכולההמאפיינתהציוראמנותעםההתמודדות

ניכרתהאימפרסיוניסטייםהעיצובלעקרונותמילוליותמקבילותליצורבנסיון

בקבציווהששיםהחמישיםבשנותהתיכונהבתקופתהפריילשלבשירתו

מימדהאלבחזרההדגשמוסטבספרכונסושטרםובשיריוהמאוחרים

הבזקיםבהםנמצארחוקותלעיתיםורקהסובייקטיביהאינטרוספקטיבי

כגוןטהוריםיסטייםאימאג

אדמדםירקרקברמזיזהבהבחוםבנצנוציהאגסנניח

בועוברמסתוכינוריובמשהו

האגסנניח

המאוחריםשקבציוהעובדההיאפריילשלבפואטיקהזהלשינויהסימניםאחד

איזכוריכלילמהםנעלמואבלהספרותמתחוםואסוציאציותאיזכוריםגדושים

ויצירותיהםופסליםציירים

עלמבקריםכמהשלדבריהםאתבמלואםלהחילניתןפריילשלהנוףשיריעל

שלוהנהייהאמרפריילשיריעלבדברושורץיעללמשלפריילשליצירותיו

נטועהבהשירתושלטבעהמגוףהיאועמוקהמהותיתהמיאהפלסטיתהאמנותאל

הבבתאלהזרימהמןהמקוםקטגוריותאלהזמןמקטגורייתלצאתמתמדתתשוקה

בפסלאובתמונהשמתבונניםכפישירואתיקראוכירוצהפריילאחתיות

הרבהכןעלאצלוישאחתבבתייקלטשהשירהואאפשריהבלתיהאידיאל

עצםאלאופירושטעםומסובבסיבהאינוחיבורםחוקכאשרזהלידזהדברים

זהלידזההיותםמכוחזהעלזההקרנתם

בסעיפיםשנדוןלשלושההנוףשלמסוגוהשיריםשלבצידםכלומר

שלהזורםאופיהאתלהבליטכדיהציוראמנותעםבעימותהמשתמשיםהקדמונים

סימולטניותתבניותליצורהמבקשיםאחריםשיריםפריילכתבהספרותיצירת

הצבעיםותבניותהצבעיםעלמוטלזומבחינההמעמסהעיקרציוריםדמויות

סדרותצורליהנטייהבמחקרהוערשכברכפיבהםבולטתשיריואתהמאכלסים
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שלרביםבשיריםכמודמיוןאוחזרהשלהואביניהםהעיקרישהקשרצבעיםשל

שלנוהמשורר

בטכניקהפריילבשירינעשיתבמרחבאנושדמויותשלהצגתןגם

בציוריהםלטובההיפלולאהאימרפרסיוניסטיםכידועמובהקתאימפרסיוניסטית

באיכויותהתמקדאנושבדמויותעניינםכלושתיארהנוףפרטימשארהאדםאת

עצםככלהאורבהשפעתבעיןנקלטותהןשבהובדרךשלהןהמוחשיותהחומרעות

במרחבאחר

וכנקודותסתמייםצבעככתמיכללבדרךבציוריהםמופיעיםהאדםבנילכן

דיבידואליאינייחודובלאחומריותלאתכונותבהםשתתרמזנהמבליאנונימיות

עצמועלאומרלזמןחורףבשירשהודברכןעלייפלאלא

מגוזזאחומפנינותבהירותנקודותאפורמצעעלהננינקודההן

לזמןחורףקצרות

מתואריםהםקצוראחועלמפוזריםילדיםשלבתמונהפותחגםהשיר

לנקודותהפיכתןכדיעדאדםבדמויותכאןשנערכתהרדוקציהבהירותכנקודות

לפחותבשיריווהפניםפריילאימץכמהעדמכליותרמוכיחהסתמיותצבע

פרסיוניסטיהאימהציורשלהעולםוראייתהטכניקותאתמסוימתבתקופה

ומטשטשהמציאותעלכמסךהיורדהאימפרסיוניסטיבציורהאורשלתכונותיו

משירובשורותפריילשלבשיריומשתקפותהעצמיםביןההפרדהקוויאת

גורלהבהרת

חופיםמלחכיםהמיםהנהושמיםהרגבולותטישטשגשםיום

מתערפלים

גורלהבהרת

האימפרסיוניסטיםגילולחינםולאערפלבימיהטבעבדרךגוברזהטשטוש

בשירופריילשלתמונותיובסידרתבמיוחדמולדתועירשלבערפיליהרבעניין

שונותבדרגותלערפיליםמבעדשלוהספרביתבנייןאתהמציגותשלמעלה

מדברכאשרפריילשלשירועללהצביעאפשרזהמסוגלציוריםמילוליתכמקבילה

מגדירשהדוברעדהנוףופרטיהדמויותבכלחותמואתטובעוזהישראלארץעל

ערפיליבעולםורגעיוהילוכומאטאדםכלבסוףעצמואת

גבריאלמתמודדשבהןעיקריותדרכיםארבעאיפואזיהינולצייןליצריךלבסוף

ביותרוהגלוייההחיצוניתהראשונההדרךהפרגטיביתמגמההעםבשיריופרייל

וכןומחיניםסופריםשמותבצדבשיריםופסליםצייריםשמותשלשילובםהיא

אתבעיקרהחושףאמנותיצירותשלישירלתיאורשיריםוחלקישיריםהקדשת

ולוהפיסהציורלעומתמילוליתכאמנותהספרותשליתרונותיה

למעמדמונחיהשללעלהפלאסטיתהאמנותשלהעברתההיאהשניההדרך

העולםהמשלתהואלהםשהמשותףדימוייםלבנייתבחומריהושימושמטאפורי

האדםבידיאוהטבעבידיכביכולהמעוצבלציור
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תהליךהמשוררמלאכתביןהשוואותשלמערכתיצירתהיאהשלישיתהדרך

כביטויאוליוזאתהציירשלותוצרתופעולתולביןהמוגמרוהשירהיצירה

בפניוהפתוחותהוויזואליתההבעהאפשרויותעלבציירהמשוררשלקינאתול

והכנהמבואבבחינתהםאלהכלהמליםאמןבפניוחסומות

עקרונותפיעלשיריםוקטעישיריםלעצבהנסיוןוהיאהרביעיתהדרך

ציורלטכניקותמילוליותמקבילותליצורונסיוןבתבניותצבעיםארגוןבייםמרח

לביןיסטיתאימאגהמתקופתופריילשלהנוףשיריביןהקירבהבולטתשונות

הפרגטיביתהאמנותאלזיקתוכיאםהאימפרסיוניסטיבציורהנקוטותהעיצובדרכי
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Abstract

The Poetic Direction in the Poetry of Gabriel Preil 

By HAYDER AHMED JASIM AL BAHRANI
 Gabriel Preil a Estonian monotheist who grew up in Lithuania and 

emigrated to America at an early age and settled there.  He wrote many 

literary products, mostly poetry collections. 

Gabriel Preils  poems are characterized by the descriptive character, 

where we see that these poems, which are often simulated reality, in which 

the poet avoids the narrative plot in many cases. Therefore Gabriel Preil 

describes events and interrupts them in those poems. 

The photography or description in poetry, especially Arabic poetry 

was focused on the meaning and not the word, any metaphor and metaphor 

... Etc. But the portrayal of Western poets and Gabriel Preil is part of them. 

The meaning is the same as the word. If in the scene, for example, the 

movement of trees, the poet uses a suitable sea of sea of poetry that suits the 

movement. And this subject is withdrawn on words and phrases that fit that 

witness. Therefore, we see that the writer depicts that movement in the 

scene through the verses of poetry. 

In some of his poems, Gabriel Preil described the Israeli environment 

and compared it to his American environment. This comparison comes from 

the influence of his Zionist bent.  According to many critics, some of his 

poems were a living bridge between American poetry and Israeli poetry 

after linking the real scene in America and Israel. Gabriel Preil turned the 

map of Israel into a map of poetry that simulates the Israeli reality in all 

respects, investing his literary power and using the cinematic method of 

events, and the purpose of it to be a way to convince the reader what this 

writer wants. 
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