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מבוא
עזרא פאונד – מבחר כתבים הוא כינוס ,ראשון מסוגו בעברית ,של קטעים
נרחבים מיצירתו רבת הפנים של אחד מענקי המודרניזם בספרות; החל
בשיריו הקצרים ובקטעים מן 'הקאנטוס' ,עבור בתרגומיו ,במנשריו ובכתביו
העיוניים ,וכלה בראיונותיו ,מכתביו ושידוריו ברדיו הפשיסטי של איטליה.
לכל אלו נוסף נספח מקיף של דברי ביקורת ,התייחסויות ,רשימות ומאמרים
– שנכתבו במהלך תשעה עשורים בידי אנשי ספרות עבריים – העוסקים
בפאונד האיש ,בפאונד המשורר ,ובמשנתו.
הכנתו של ספר זה ,המאגד יחדיו חלק ניכר מתרגומי פאונד שראו עד כה אור
בעברית לצד שלל תרגומים חדשים ,הייתה כרוכה בנבירה ממושכת בארכיוני
ספרותנו ,בספרי שירה ,כתבי-עת ובמדורי ספרות ישנים .באשר חיפשת,
מצאת .במשך עשרות שנים נערמו תרגומי פאונד במחשכים ,פזורים בכוכים
ובסמטאות של הספרות העברית ,שהשתדלה ,עד כמה שרק עלה בידה )אולם
בלא הואיל( ,להדחיק לשולי תודעתה את מי שראתה כ"פאשיסט מובהק
ואנטישמי מושבע" ,ואת מי שהינו ,כפי הנראה ,המשורר הזר המשפיע ביותר
על השירה העברית שנכתבה במחצית השנייה של המאה ה.20-

עזרא פאונד – חייו ,מגעיו ומשאיו
על חייו ואישיותו של עזרא פאונד נכתבו ספרים רבים ,אין-ספור מאמרים,
מחקרים אקדמיים ,שלל ביוגרפיות וגם אינציקלופדיה אחת .פאונדיסטים
נלהבים מכל קצוות תבל ניפקו רשימות מדוקדקות ,ולא פעם מדוקדקות מדי,
תיעדו כל שעל ופסע והפכו אבן אחר אבן ,בעודם מתחקים אחר מסלול חייו
של המאסטרו .מפאת קוצר היריעה ,ועד שתופיע בעברית הביוגרפיה של
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פאונד ,נסתפק אפוא לפי שעה בשרטוט קווי המתאר של המאורעות
1
המשמעותיים ,מערכות היחסים ,התחנות והמחנות שליוו את חייו.
עזרא פאונד ,או בשמו המלא ,עזרא ווסטון לומיס פאונד )Ezra Weston
 ,(Loomis Poundנולד ב 30.10.1885-בעיירת-הכורים הקטנה היילי,
שבאיידהו ,ארצות-הברית .בן יחיד לאיזבל והומר ,עלמה ניו-יורקית שברירית
ורשם זוטר שטיפס בסולם הדרגות ונעשה לבוחן-מתכות בַּ ִמ ְטבָּ עָ ה הלאומית
של ארצות הברית ,סניף פילדלפיה .את מרבית ילדותו בילה פאונד בפאתי
פילדלפיה ,ובנעוריו הצטרף לאקדמיה הצבאית של צ'לטנהאם .שם למדו
הנערים ,לבושי מדים בסגנון מלחמת האזרחים ,כיצד לירות ,להילחם ולציית.
פאונד ,שהיה נער יהיר ,ביקורתי ומרדן ,לא היה אהוד על חבריו לכיתה ועזב
לאחר שנתיים .את לימודיו השלים בתיכון המקומי .ב 1901-החל פאונד את
לימודיו האוניברסיטאיים באוניברסיטת פנסילבניה ,שם הכיר את ויליאם
קרלוס ויליאמס ,וכעבור שנתיים עבר להמילטון קולג' בקלינטון ,ניו-יורק ,בו
השלים את לימודיו בפילוסופיה והתיידד עם ג'וזף דארלינג איבּוטסון
) ,(Ibbotsonפרופ' לספרות אנגלית ,אנגלוסקסית ועברית ,וספרן בעברו.
השניים בילו יחדיו לילות ארוכים בלימודי אנגלוסקסית ובשיחות על שירה
ותרגום .ב 1907-הוצעה לפאונד משרת הוראה בוואבאש ) (Wabashקולג'
שבאינדיאנה .פאונד קיבל את המשרה ושימש במשך שנה תמימה כמרצה
לשפות-רומאניות בטרם פוטר ,יש אומרים משום שאירח אישה במשרדו ,ויש
 1הקורא המעוניין להעמיק מוזמן לעיין בספרים הבאים:
This Difficult Individual, Ezra Pound, Mullins, Eustace (1961). The Life of Ezra Pound,
Stock, Noel (1970) The Pound Era, Kenner, Hugh (1971) Ezra Pound: The Solitary
Volcano, Tytell, John (1987). A Serious Character: The Life of Ezra Pound, Carpenter,
Humphrey. (1988). Ezra Pound: The Tragic Years 1925–1972, Wilhelm, James J. (1994).
The Ezra Pound Encyclopedia, Tryphonopoulos, Demetres & Adams, Stephen (2005).
Ezra Pound: Poet. A Portrait of the Man and His Work, Moody, A. David (2007). Ezra
Pound in London and Paris, 1908–1925, Wilhelm, James J. (2008).
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אומרים משום שהחל להיעדר מתפילות הבוקר לעיתים תכופות מדי .כך או
כך ,ב ,1908-כשבאמתחתו שמונים דולר בלבד וביטחון עצמי מופרז ,עזב
פאונד את ארצות הברית והפליג לוונציה .שם הדפיס בהוצאה עצמית את
ספרו הראשון  – A Lume Spentoשעותק ממנו שלח גם למי שכינה "גדול
המשוררים החיים" ,המשורר האירי ויליאם בטלר ייטס – שהתקבל על ידי
הביקורת ,במידת-מה ,ובעיקר לדעת פאונד ,באדישות .מספר חודשים לאחר
מכן ,בשלהי  ,1908עזב פאונד את וונציה והגיע ללונדון ,שם נעשה לידידם
של ייטס ,מושא הערצתו ,של הסופר והעורך פורד מדוקס פורד ושל המשורר
פרנק סטיוארט פלינט .במהלך השנים הקרובות שימש פאונד כמזכירו האישי
של ייטס ,שמאור עיניו הלך ודעך )"הייתי קורא עבורו בקול ומתנצח אתו.
האירים אוהבים סתירות .בגיל  45הוא ניסה ללמוד סייף ,וזה היה משעשע.
לעיתים נוצר הרושם שהוא אידיוט גרוע אף ממני ".סיפר פאונד בראיון( ,וזה
מצידו ,פתח בפניו דלתות והציגו בפני חוגי הספרות ובפני דורותי שייקספיר,
גברת פאונד לעתיד ,ביתה של זוגתו לשעבר ,הסופרת אוליביה שייקספיר.
השניים נישאו ב ,1914-כשייטס משמש כשושבין 1909 .הייתה שנה של
תנופה ועשייה ,ולצד מאמרים בכתבי-עת ובעיתונות פרסם פאונד שלושה
ספרים – את אוספי השירה  Personaeו Exultation-וכן את ספר המסות The
 ,Spirit of Romanceהמסכם את עיקרי ההרצאות שנשא במהלך 1908-1909
בריג'נט סטריט פוליטכניק – שזכו כולם לשבחי הביקורת .באותה התקופה
התוודע פאונד לראשונה ,בתיווכו של פלינט ,לתומאס ארנסט יום ,משורר
ואסתטיקן חריף ,מתרגמם של סורל וברגסון ותלמידו של האחרון ,שעמד
בראש קבוצת כותבים שכונתה "מועדון המשוררים" ומנתה ,בין היתר,
דמויות עלומות שם כגון אדוארד סטורר ,פלוראנס פאר ,פרנסיס טנקרד ,ג'וזף
קמפבל ואת פלינט עצמו ,ושנתכנסה על בסיס חודשי במסעדת 'מגדל אייפל'
שבסוהו כדי לדון ב"פואטיקה חדשה ,יבשה וקשה" .פלינט ,שהביא עימו את
פאונד לפגישות אחדות של "מועדון המשוררים" ,מעיד כי האורח ניסה
בעיקר "להמחיש )או לסתור( את התיאוריות שלנו מעת לעת ,בעזרתם של
ציטוטים משירת הטרובדורים ".על כל פנים ,לא ניתן להפריז בגודל השפעתו
של יום – שאותו הגדיר ת.ס .אליוט כ"כמבשרה של גישה מחשבתית חדשה"
– על פאונד ,ויש מבקרים שאף הגדילו לעשות בכנותם את פאונד "אמרגן
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לספקולציות של יום ותו לא ".ב 1911-נוספו שתי דמויות חדשות למעגל
הידידים של פאונד :המשוררת הילדה דוליטל ,המוכרת בעיקר כ,H.D-
ובעלה לעתיד ,המשורר ריצ'ארד אלדינגטון ,שהעלו על נס את הפואטיקה של
סאפפו ,והיו למשוררים הראשונים להם הדביק פאונד את הכינוי
"אימג'יסטים".
את האירועים שהתרחשו לאחר מכן ,סיכם נתן זך בקצרה במאמרו 'אימג'יזם
2
ווורטיציזם':
בשמם הצרפתי הראשוני ,הוזכרו ה Les Imagiste-לראשונה ברבים באוקטובר
 1912ב Ripostes-של פאונד ,שם נאמר כי הם נצר ל"אסכולה הנשכחת" של יום מ.1909-
בספרו של פאונד נדפסו מחדש חמישה משירי יום )תחת הכותרת כל "שירי ת.א .יום"(,
ששועתקו ,כפי שכתב פאונד" ,בשם אחוות רֵ עים" ,אך גם משום "שהם מזכירים פגישות
וערבים מסוימים" עם יום ועם אחרים בני האסכולה שלו ,המכונה 'אסכולת האימאז'ים'.
"ובאשר לעתיד" ,קבע פאונד באופן מתעתע" ...הוא מובטח ל ."Les Imagists-כחודש
קודם לכן ,הגיב פאונד להזמנתה של הארייט מונרו בכך ששלח לה שירים שתוארו
כאימאג'יסטיים עבור כתב-העת שלה 'פואטרי' ,שעתיד היה לראות אור לראשונה :תחילה,
שירו  ,Middle-Agedואחריו שלושה שירים מאת ריצ'רד אלדינגטון ושלושה מאת ה.ד,.
אותם אילץ לחתום ' 'Imagisteלצד שמם )ככל הנראה בהשראתו של ז'יל רומאן ,שבאופן
דומה הוסיף לשמו באותה העת  .(Unanimisteבגיליון ינואר הכולל את הפרסום הראשון של
שירי ה.ד ,.הצביע פאונד על קיומו של מצע אימג'יסטי הקורא במפגיע לדיוק .בגיליון
'פואטרי' של מרץ  1913ראה אור המניפסט האימג'יסטי הראשון ,המוצג כריאיון של פלינט
עם פאונד ,אך הכתוב בעיקר בידי פאונד עצמו .הוא לווה ב'כמה לאווים של אימג׳יסט',
מסמך שכבר הפך ידוע-שם .פאונד ,ה.ד ,.ואלדינגטון נמשכו אל מֶ כָּה של המודרניזם ובילו
את מרביתו של חודש מאי בפאריס ,זוכים להצצה ראשונה במה שתואר בידי הכל
כ"התעוררות מחודשת" [...] .בשובם ללונדון ,החליטו שלושת המשוררים הצעירים ,בבית-
 2מאמר שכתב זך ב 1976-עבור האנתולוגיה  Modernism: A Guide to European Literatureשל
הוצאת 'פנגווין' היוקרתית ,ובו הוא מסכם את עיקרי הדוקטורט שלו )'עמדה'' ,2010 ,סדרת דחק
לספרות טובה' ,מאנגלית :יהודה ויזן(
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תה בקנסינגטון ,כי יש להם "זכות לא פחותה לשם קבוצתי ...מאשר לכמה 'אסכולות'
צרפתיות".
][...
כתוצאה מעשיית-הנפשות של פאונד ,התרחבה במהרה הברית המשולשת
וחיפשה במות הולמות' .פואטרי' של הארייט מונרו היה לבמה האמריקאית הראשונה.
בחציה השני של  1913שכנע פאונד את הארייט שואו ויוור למסור את המוסף הספרותי של
'האישה החופשית החדשה' ,העיתון הפמיניסטי חסר הייחוד קמעה שברשותה ,לידיים
אימג'יסטיות .תחת שמו החדש 'אגואיסט' ,נעשה המוסף למעוז הבריטי של האסכולה ,עם
אלדינגטון כעורך משנה ,עמדה בה החזיק עד  ,1917עד שירשה את מקומו ה.ד .ולאחריה
ת.ס .אליוט .חשיבות לא פחותה מזאת נודעה להופעתה בו-זמנית באנגליה ובארצות הברית,
בשנת  ,1914של האנתולוגיה האימג'יסטית הראשונה –  ,Des Imagistsבעריכת פאונד.
מבין אחד -עשר המשתתפים ,אחד לפחות – ג'ימס ג'ויס ,ששהה באותה העת בטריאסטה –
לא ידע למעשה דבר על עקרונות אימג'יסטים .משתתף נוסף – פורד מדוקס הופר )מאוחר
יותר פורד מדוקס פורד( – אינו יכול להיחשב אימג'יסט של ממש ,על אף שרעיונותיו
האימפרסיוניסטים השפיעו רבות על פאונד .הַ יתר ,פרט לשלושת המייסדים המקוריים ,היו
פלינט ,סקיפוויט קאנל ,אלן אפוורד ,ג'ון קורנוס ,ויליאם קרלוס וילאמס ואיימי לואל,
שתרומתם נראית עתה מתונה ביותר ובלתי הרפתקנית לפי כל קנה-מידה מודרניסטי .מעט
לאחר הופעת האנתולוגיה ,הניעה אי-הסכמה פנימית ,בייחוד עם איימי לואל ,את פאונד
לניתוק קשריו עם האסכולה 3.כל ביקורותיו עליה הופיעו לאחר הנתק הנ"ל .אולם הוא
המשיך לקדם את תורתו האימג'יסטית תחת דגל הוורטיציזם – תנועת האמנות של ווינדהם
לואיס ,שפאונד סייע בארגונה ואף העניק לה את שמה.

ב 1913-מסרה אלמנתו של ארנסט פרנצ'סקו פנולוסה )1853- ,Fenollosa
 ,(1908מחנך קטלוני-אמריקאי ,מרצה לפילוסופיה ומזרחן נלהב ,את כתביו
על אודות השירה הסינית ותיאטרון ה'נו' היפני לידיו של פאונד ,שהוציאם
לאור במהלך השנים בסיועו של הסינולוג הבריטי הנודע ארתור וואלי
יימיג'יסטים'.
 3לאחר השתלטותה של איימי לואל ,כינה פאונד המאוכזב את הקבוצה בשם 'אֵ ִ
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) 4.(Waleyלכתביו של פנולוסה נודעה השפעה מכרעת על עבודתו של פאונד,
על רבים משיריו המוקדמים ועל קטעים אחדים ב'קאנטוס' ,המכונים גם
"הקאנטוס הסיניים" .אף על פי שפאונד לא היה בקיא לגמרי בשפת המקור,
דבר שמעולם לא הפריע לו ,פרסם בעקבות פנולוסה את ספר "תרגומיו"
הידוע ורב ההשפעה  ,(1915) Cathayמבחר מן השירה הסינית הקלאסית ,וכן
מבחר מחזות "נו" יפניים ) .(1916השפעתו של פנולוסה לא נעדרת גם
מכתביו העיוניים של פאונד ,שטען בספרו  (1934) ABC of Readingכי:
"הקביעה הנחרצת הראשונה באשר לאפשרות יישומה של שיטה מדעית
בביקורת ספרות ,מצויה אצל ארנסט פנולוסה ב'-חיבור על הסימניה הסינית
הכתובה' ] [...חיבורו של פנולוסה ,ככל הנראה ,הקדים בהרבה את זמנו מכדי
שיוכלו לתופסו בקלות .הוא לא הצהיר על שיטתו כעל שיטה .הוא ניסה
להסביר את האידיאוגרפיה הסינית כאמצעי של מסירה ורישום של מחשבה.
הוא הגיע לשורש העניין ,לשורשו של ההבדל בין הקביל במחשבה הסינית
והלא קביל או המטעה בחלק ניכר של המחשבה ושל השפה האירופאית".
בשנה שלאחר מכן ביקש ת.ס .אליוט ,משורר צעיר שזה עתה השלים את
לימודיו בהרווארד ,מידידו ,הסופר והמשורר האמריקאי קונרד אייקין ,לארגן
לו פגישה עם פאונד .אליוט הופיע לפגישה חמוש בשירו החדש "שיר
5
האהבה של ג'יי אלפרד פרופרוק" ופאונד ,שבורך בחוש עריכתי עילאי,
הזדרז וכתב לידידתו הארייט מונרו ,עורכת כתב העת 'פואטרי' ,שאף פרסמה
את השיר בסופו של דבר" :זהו השיר הטוב ביותר שקיבלתי או שראיתי
" 4הנתעבות המוחלטת של המחשבה הפילוסופית הרשמית ,אם יחשוב הקורא בזהירות ובאמת על מה
שאני מנסה לומר לו ,והעלבון העוקצני ביותר ,ובה בעת ההוכחה המשכנעת לאפסיות ולאי-הכשירות
הכללית של חיי הרוח המאורגנים באמריקה ,אנגליה ,האוניברסיטאות שלהן בכללן ,ופרסומיהן
הנלמדים בכללם ,ניתנת לסימון על-ידי הנרטיב של הקשיים בהם נתקלתי בניסיוני להדפיס את מאמרו
של פנולוסה ".כתב פאונד ב(1934) ABC of Reading-
 5בין הדמויות שפאונד זיהה ,עיצב ,וסייע בהתקבלותן במהלך השנים ניתן למנות ,לצד אליוט ,גם את
ויליאם קרלוס ויליאמס ,ג'ימס ג'ויס ,ארנסט המינגווי ,רוברט פרוסט ,הילדה דוליטל ,אי .אי .קאמינגס,
לואיס זוקופסקי ,צ'ארלס אולסון ועוד רבים אחרים.
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שנכתב בידי אמריקאי" .הייתה זו ראשיתה של ידידות מופלאה שעתידה
הייתה להוליד את היצירה השירית הגדולה ביותר במאה העשרים ,יצירתו של
ת.ס .אליוט' ,ארץ השממה' ) (1922אותה ערך פאונד ביד אמן.
מששככו במעט הדיהם של מפגשי ופולמוסי העשור הקודם ,והדיה של
המלחמה הגדולה – שקטלה ,בין היתר ,רבים מידידיו של פאונד ,ובהם גם
הפסל הנרי גודייר ברסקה ות.א יום – 6חל מפנה בשירתו של פאונד .ב1920-
ראה אור שירו הארוך "יוּ סֶ לְ וִ ין מוֹבֶּ ְרלִ י – חָ יָיו ,מַ גָּעָ יו וּמַ שָּׂ אָיו" ,ובו ,בגוף
שלישי ,באמצעות הדמות )ה"פרסונה"( של מוברלי ,תיאר פאונד את מאמציו
וכישלונותיו הפואטיים עד כה:

שָׁ ש שָׁ נִים ,חו ֵֹרק בְּ אָזְ נֵי דּוֹרוֹתָ יו,
נִסָּ ה לְ הָ פִ יחַ רוּחַ חַ יִּ ים בְּ אֲמָ נוּת
הַ ִשׁ ָירה הַ מֵּ תָ ה; לִ שׁמֹ ר "עַ ל הַ נּ ְִשׂגָב"
בַּ מּוּבָ ן הַ יָּשָׁ ן .כְּ בָ ר טָ עוּת –
טוֹב ,א מַ מָּ שׁ ,אַ  ,הֱיוֹת שֶׁ הָ יָה יְלוּד
אֶ ֶרץ פִּ ְראִ ית לְ מֶ חֱצָ ה ,אָז גִּ ישָׁ ה ְמיֻשֶּׁ נֶת;
הָ יָה נָחוּשׁ לִ סְ חֹ ט חֲבָ צֶ לֶת ִמתּוֹ הַ בָּ לוּט;
בשלהי אותה שנה ,לאחר תריסר שנים באנגליה ,עזבו פאונד ורעייתו את
לונדון ויצאו לפריז ,אולם סבלנותו של פאונד לאורח החיים הצרפתי ולסצנה
 6פאונד מבכה זאת בקאנטו :16
"And because that son of a bitch,\ Franz Josef of Austria... \ They put Aldington on Hill
70, in a trench dug through corpses\ With a lot of kids of sixteen,\ Howling and crying for
their mamas [...] And Henri Gaudier went to it,\ and they killed him,\ And killed a good
"deal of sculpture
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המקומית התוססת 7,לא הייתה מרובה ,וב 1924-העתיק פעם נוספת את מקום
מושבו והתיישב בראפאלו ,איטליה ,שם נולדה ביתו הראשונה ,אולם לא
מאשתו כי אם מפילגשו ,נגנית כינור אמריקאית בשם אולגה ראדג' אותה
הכיר בקונצרט בו השתתפה ב 1920-ושליוותה אותו ,לצד אישתו ,עד לאחרון
8
ימיו .שנה לאחר מכן נולד בנו הראשון ,עומאר ,הפעם מרעייתו.
לאחר פרסומו של "מוֹבֶּ ְרלִ י" מפרסם פאונד לראשונה ב ,1925-על אף שהחל
לעבוד עליהם כבר ב ,1915-קטעים מיצירתו השאפתנית ומעוררת המחלוקת
ביותר ,מאבני הדרך של ספרות המאה העשרים – 'הקאנטוס' ).(The Cantos
שיר ארוך בן  120חלקים ומאות עמודים ,שזור ציטוטים ומאורעות
היסטוריים ,מרובה צורות )ספרותיות ,מוסיקאליות וויזואליות( ,רב-לשוני,
לפרקים ארסי ולפרקים סתום ,שנכתב בין השנים .1915-1964
במהלך שהותו באיטליה המשיך פאונד לעבוד במלוא המרץ בעודו מפרסם
כותר אחר כותר ,בין היתר את תרגומו לקונפוציוס ) (1928ואת ספרי המסות
רבי ההשפעה Make It ,(1934) ABC of Reading ,(1931) How to Read
.(1935) New
כל אותה עת גבר עיניינו של פאונד בפוליטיקה ובכלכלה – היה זה אז
שצמחה ונשתרשה בו חיבתו לפאשיזם האיטלקי – 9והיה לאובססיה של
ממש .הוא פרסם מספר פמפלטים בנושא ,ובהםABC of Economics :
)(1939) What Is Money For? ,(1935) Jefferson and/or Mussolini ,(1933
 7שכללה בין היתר דמויות כגון :ארנסט המינגווי ,מרסל דושאן ,טריסטן צרה ,פאבלו פיקאסו ,גרטרוד
שטיין ,סקוט פיצג'רלד ואחרים.
 8לפרטים נוספים על משולש אהבים זה ,ראה כתבתו של משה דור על אולגה ראדג' "'חיינו בשלישיה'
 אומרת בת ה' ,"90-מעריב' 30.10.1985 9פאונד ראה בקפיטליזם אחראי עיקרי למלחמת העולם הראשונה ,ובפאשיזם תרופה לו .הוא האמין
שחוסר הצדק בעולם נוצר בידי כלכלנים ובנקאים ושהמלחמות והמשברים מקורם בנשך וב"יהודי
הגדול".
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ועוד 10.ב 1933-הכירה אולגה ראדג' ,שנבחרה לנגן עבור מוסוליני ,בין פאונד
והדוצ'ה .בפגישתם ניסה פאונד להציג בפני המנהיג את רעיונותיו ,אולם זה
ביטל אותם במחי יד ורק שיבח את 'הקאנטוס' על היותם "מבדרים"
)" 11.("divertenteב ,1939-כשרוחות מלחמה מנשבות ברקע ,הפליג פאונד
לארה"ב במאמץ נואש למנוע את כניסתה למלחמה .הוא נפגש עם מספר
סנאטורים והשיב לשאלות העיתונאים באשר למוסוליני ,אולם מאמציו העלו
חרס והוא שב לאיטליה כלעומת שבא.
באוקטובר  – 1941כחודש לאחר מאורעות באבי-יאר ,ובשעה שמיידנק פתח
את שעריו – החל פאונד בשידורי תעמולה על בסיס יומי ברדיו הפאשיסטי
של רומא .שידורים אלו ,שבגינם נשפט פאונד עם סיום המלחמה ,שיבחו את
פועלם של מוסוליני והיטלר ,גינו את ארה"ב וסטלין ,וניאצו כנגד היהודים
ו"שליטתם" בכלכלת העולם" :אויבכם הוא ה] Leihkapital-הון-בהלוואה[,
המלווה הנודד הבינלאומי ",קרא פאונד" ,אויבכם אינה גרמניה ,אויבכם הוא
כסף בהלוואה .מוטב לכם ללקות בטיפוס ,דיזנטריה ,בדלקת כליות ,מאשר
להידבק בעיוורון הזה שמונע מכם להבין כיצד מחלישים אתכם ,כיצד אתם
נחרבים .היהודי הגדול קשור בעבותות ב [...] Leihkapital-נתתם ליהודי
להיכנס והיהודי השחית את האימפריה שלכם ,ואתם עצמכם הפכתם יהודים
יותר מהיהודי ] [...אינכם מייצגים דבר זולת ריבית ] [...היהודי הגדול השחית
כל אומה שהזדחל אל קירבה ",קרא פאונד המשולהב מעל גלי האתר 12.מעת
לעת גם שילב בשידוריו דיונים מעמיקים בשירת הטרובדורים ובהגות הסינית,
הקראות שירה ,ושיחות על מוסיקה ,פילולוגיה וציור .פאונד שידר עד לשלהי
 10אלן גינסברג ,בראיון שערך עם פאונד ב ,1968-ציין באוזניו כי תפישתו הכלכלית "הייתה נכונה .אנו
עדים לכך היום בוייטנאם .הראית לנו מי גורף רווחים מן המלחמה".
11

נרגש מן המפגש עם מוסוליני ,כתב פאונד לידידו ההוגה והכלכלן מייג'ור סי .ה .דאגלאס ,אבי

"האשראי החברתי" ,שלהגותו נודעה השפעה רבה על תפישותיו הכלכליות של פאונד" :מעולם לא
פגשתי איש שתופש את הרעיונות שלי מהר כל-כך כמו הבוס" .כמו כן תיעד פאונד את המפגש,
בקאנטו  .41מאוחר יותר נודע כי פאונד אף שכנע את אשתו לתרום את כספי ירושתה לפועלו של
מוסוליני.
 12תשדירי הרדיו של פאונד כונסו בספר (1978) Ezra Pound speaking
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המלחמה ,כאשר הוא ואשתו פונו מדירתם ,בעת פינויה של ראפאלו בידי
הגרמנים ,ועברו להתגורר בביתה של אולגה ראדג' .מאוחר יותר שב פאונד
לביתו וב ,3.5.1945-ימים ספורים לאחר רצח מוסוליני ,קבוצת פרטיזנים
13
חמושה מצאה אותו לבדו בביתו ,עצרה והסגירה אותו לידי בעלות הברית.
שבור ומדוכדך ,הועבר פאונד למחנה בעלות הברית שבפיזה ,שם שהה
בבידוד מספר חודשים ,מתוכם שלושה שבועות כלוא בכלוב הגורילות שבגן
החיות המקומי .בכלוב זה ,לקול צחוקם של סוהריו ,החל לעבוד על המקטע
הידוע ביותר ,ואולי המוצלח ביותר ב'קאנטוס'" ,הקאנטוס הפיזאנים" ) The
 14.(1948 ,Pisan Cantosכעבור חצי שנה ,ב ,15.11.1945-הוטס פאונד
לארה"ב והועמד למשפט בעוון בגידה 15.אולם בדרך נס ,ובעקבות קו ההגנה
שאימץ עורך דינו ,ניצל המשורר מן הכיסא החשמלי והוכרז בלתי כשיר
לעמוד למשפט .עונשו "הומתק" והוא אושפז בבית החולים הפסיכיאטרי
"סנט אליזבט" שבוושינגטון הבירה.
במוסד הפסיכיאטרי שהה פאונד תריסר שנים ,שם המשיך לעבוד על יצירת
חייו' ,הקאנטוס' ,היה עד לקריאות חוזרות ונשנות להעניק לו את פרס נובל
לספרות ,ומעת לעת אף זכה לביקורי ידידים ואנשי רוח .תריסר שנים בהן
התהלך סהרורי בגני בית החולים ,ספק טרוף-דעת ספק חד כתער .ב,1958-
לאחר קמפיין מוצלח שהנהיג המשורר רוברט פרוסט ,ושזכה לתמיכתם של
אנשי רוח בולטים ,כמו גם להתנגדותם של רבים אחרים 16,שוחרר פאונד
 13לפי גרסאות אחדות שחררו הפרטיזנים את פאונד לאחר מספר ימים ,וזה הסגיר עצמו מרצונו לידי
בעלות הברית.
14

שזיכו את מחברם בפרס בולינגן ) (Bollingenלשירה לשנת  .1948זכייה שעוררה סערה רבתי

בעולם ,וגם בעיתונות העברית דאז.
 15למעשה ,פאונד נשפט כבר ב 1943-שלא בנוכחותו ונמצא אשם ,הוא הגיב לפסק הדין במכתב ארוך,
בוטה ומזלזל ששלח מאיטליה לתובע הכללי של ארה"ב פרנסיס בידל ).(Biddle
 16התרעומת על דבר שחרורו של פאונד לא פסחה ,מן הסתם ,גם על העיתונות הישראלית .להלן אחת
התגובות" :אם משורר גדול הוא ,ממילא תיכנס שירתו לפנתיאון הנצח ,ואילו הפושע צריך להיכנס
למקום שלתוכו נכנסו שאר הפושעים מסוגו) ".מתוך" :שחרורו של עזרא פאונד" ,אברהם שאנן' ,דבר',
(30.5.1958
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מבית החולים הפסיכיאטרי ושב לאיטליה ולחיק נשותיו 17.בראיון שערך
עימו אלן גינסברג ב ,1968-סיכם פאונד את חייו במילים קורעות לב:
"כל הטוב שעשיתי נשחת בשל כוונות רעות – העיסוק המתמיד בדברים
טיפשיים ובלתי-רלבאנטיים ] [...הטעות החמורה ביותר שלי הייתה
האנטישמיות ,אותה דעה קדומה וקרתנית ] [...בשירתי אין כל היגיון ...הרבה
ג'יבריש".
ב ,1.11.1972-תשוש וחולה ,נפטר פאונד בשנתו בבית החולים של ונציה ,שם
אושפז יום קודם לכן ,ביום הולדתו ,והוא בן  .87הוא נקבר בסן מיקלה על-יד
איגור סטרווינסקי וסרגיי דיאגילב.

סלעים גזולי-שמש – על חלקיו השונים של הספר
א.
חלקו הראשון של הספר מוקדש לשיריו ה"קצרים" של פאונד ומספק לקורא
העברי הזדמנות להתוודע ליצירתו השירית המוקדמת .למעלה מכל ,מייצג
מקבץ זה את חיפושו המתמיד של פאונד הצעיר ,חיפוש חובק עולם ,אחר
צורות ,תכנים ונוסחים .החל בשירים אימג'יסטיים במפגיע כמו 'בתחנת
המטרו' )"מַ ְראֶ ה הַ פַּ ְרצוּפִ ים הָ אֵ לֶּה בַּ סָּ  / :עָ לִ ים עַ ל עָ נָף לַח ,שָׁ חוֹר"(
שאיכותם השירית מוטלת בספק ,עבור בהשפעות המזרח הרחוק )'חוכמה
קדומה ,חוכמה קוסמית' ו'-ליו-צ'ה'( ,וכלה בשירים שניתן לכנותם 'יוונו-
17

את שובו לאיטליה חגג פאונד ,עם רדתו מן המטוס ,בהצדעה הפאשיסטית" .עכשיו אני חופשי"

אמר" ,כששוחררתי מבית החולים עוד הייתי באמריקה ,ואמריקה כולה היא מוסד לחולי נפש".
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רומיים' )'לסביה ההיא' ו'ארידס'( ואף בשירים בעלי גוון עברי-יהודי מובהק
כמו 'שיר מעלות' ו'-דמות במחול':
אֵ ין כְּ מוֹתֵ  בֵּ ין הַ ְמּח ֹולֵלוֹת,
כְּ מוֹתֵ ְ קלִּ ילַתַ -רגְ ַליִם.
א ְמצָ אתִ י בָּ אֹ הָ לִ ים,
בַּ חֹ שֶׁ  הַ שָּׁ בוּר.
א ְמצָ אתִ י לְ יַד הַ בְּ אֵ ר
בֵּ ין הַ שּׁ ֹואֲבוֹת.
)מתוך' :דמות במחול'(

לצד אלו יפגוש הקורא גם בשירים אחדים ,המצטיינים בישירות לשונית
ובמקצב שנהוג כיום לכנותו "ביטניקי" .אלו הם מעין 'מניפסטים קטנים
בשירה' )שירים כמו 'ייפוי כוח'' ,ברכות'' ,עוד הוראות' ואחרים( ,ואף על פי
כן ,אין בכך כדי להמעיט בכוחם ובאפקטיביות שלהם גם כיצירות ספרות:
לְ כוּ ַלבּ ְוּרגָּנוּת הַ גּ ֹווַעַ ת בְּ ִש ְממ ֹונָהּ,
לְ כוּ ַלנ ִָשׁים בַּ פַּ ְרו ִָרים,
לְ כוּ ַל ִמתְ חַ תְּ נִים עַ ד בְּ ִחילָה,
לְ כוּ אֶ ל אֵ לֶּה שֶׁ כִּ ְשׁל ֹונָם נִסְ תָּ ר
לְ כוּ אֶ ל הַ ִמּזְ ַדּוְּ גִ ים הָ א ְֻמלָלִ ים,
לְ כוּ אֶ ל הָ אִ שָּׁ ה הַ ְקּנוּיָה,
לְ כוּ אֶ ל הָ אִ שָּׁ ה הָ עוֹבֶ ֶרת בִּ ירֻ שָּׁ ה.
)מתוך':ייפוי כוח'(

יצירה נוספת ,שחלק ממנה צורף לחלק זה ,היא 'מחווה לסקסטוס פרופרטיוס'
) .(1919עם פרסומו עורר השיר ,הנחשב לאחת מפסגות יצירתו של פאונד,
מהומה לא קטנה ,שעה שמלומדים אחדים סברו כי מדובר בתרגום משובש
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ביותר לפרופרטיוס ומהרו לנעוץ את שיניהם במתרגם 18.אולם פאונד לא
תרגם את פרופרטיוס ,אלא כתב עם פרופרטיוס ,ו'מחווה לסקסטוס
פרופרטיוס' אינו בשום אופן תרגום ,אלא שימוש מחודש )פעולה שהייתה
חביבה ביותר על פאונד( – באופן שונה ולשם תכלית אחרת – של יוצר
מודרני בכלי עתיק; במקרה הזה ,כדי לבקר את האימפריה הבריטית השוקעת.
את השירים הכלולים בחטיבה זו כתב פאונד בין השנים  .1908-1920מרביתם
כונסו מאוחר יותר בספרו עטור השבחים  ,(1926) Personaeשהוא מעין
מעבדה פואטית שמבחנותיה המבעבעות צימחו דורות של משוררים.

ב.
בחלקו השני של הספר מובאים מספר קטעים מתוך 'הקאנטוס'),(The Cantos
שהינה ,כאמור ,יצירתו השאפתנית ומעוררת המחלוקת ביותר של פאונד
ואחת מאבני המסד ,היותר מורכבות והיותר מאתגרות ,של ספרות המאה ה-
 .20יצירה זו היא-היא המודרניזם ,על כל סגולותיו ,פניו וכשליו:
הַ ְט ָרג ְֶדיָה הָ עַ נ ְִקית שֶׁ ל הַ חֲלוֹם בַּ כְּ תֵ פָ יִם
הַ כְּ פוּפוֹת שֶׁ ל הָ אִ כָּר
מָ נֶס! מָ נֶס בּ ְֻרסַ ק וּפ ְֻחלַץ,
 18בביקורת מ 1919-על "תרגומו" של פאונד לפרופרטיוס ,מדגים המלומד וו.ג .האל ) (Haleאת סוג
ה"טעויות" שאפיין את פאונד:
"Mr. Pound is incredibly ignorant of Latin. He has of course a perfect right to be, but not
if he translates from it [...] Propertius makes Calliope bid him to refrain from writing epic
poetry, and to sing only of love. Mr. Pound mistakes the verb canes, "thou shalt sing," for
the noun canes (in the nominative plural masculine) and translates by "dogs." Looking
around then for something to tack this to, he fixes upon nocturnae (genitive singular
feminine) and gives us "night dogs"! I allow myself an exclamation point".
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כַּ בֶּ ן וְ לָה ְקל ָָרה a Milano

בְּ עִ ְקבֵ הֶ ם בְּ ִמילָנ ֹו
שֶׁ הַ ת ֹולָעִ ים צְ ִריכוֹת ֶלאֱכֹ ל אֶ ת הַ שׁוֹר הַ מֵ ת
ִדי ָגנֵסִ ,די ָגנֵס ,אַ  צָ לוּב פַּ עֲמַ יִם
אֵ יפֹ ה בַּ הִ סְ טו ְֹריָה תִ ְמצָ א אֶ ת זֶה?
אֲבָ ל אִ ְמרוּ זֹאת לְ אוֹפּוֹסוּם :הֶ לֶם ,א יְבָ בָ ה,
בְּ הֶ לֶם א בִּ יבָ בָ ה
לִ בְ נוֹת אֶ ת עִ יר ֹו שֶׁ ל ֵדיוֹקַ ס שֶׁ גְ זוּזְ ְטרוֹתֶ יהָ בְּ צֶ בַ ע
הַ כּ ֹוכָבִ ים.
הָ עֵ י ַניִם הַ נְעִ ימוֹתְ ,שׁקֵ ט ֹות ,וּבְ לִ י בּוּז,
גֶשֶׁ ם גַם שַׁ יָ לַתַּ הֲלִ י.
מַ ה שׁסָ ִטיתָ ִממֶ נ ֹו אֵ ינ ֹו הַ ֶד ֶר
)מתוך :קאנטו (74

"הקאנטוס" נחלק ל 120-שירים ,רוויי ציטוטים ,מאורעות ,לשונות וצורות,
והוא מחולק למספר חטיבות פנימיות )הקאנטוס "הסיניים"" ,הפיזאנים",
"ג'ון אדאמס" ועוד( ,לעיתים תמאטיות ולעיתים פחות ,ושעה שישנם חוקרים
הטוענים לקשר הדוק בין חלקי השיר ,ולאחדות כוללת נוסח 'הקומדיה
האלוהית' של היצירה ,אחרים שוללים זאת מכל וכל ורואים בקאנטוס אסופה
של שירים ומחזורים נפרדים המהווים תיעוד להתלהטויותיו השונות
והמשונות של המשורר ולעניינו המשתנה בתחומים שונים ,החל במיתולוגיה
ובהיסטוריה האירופאית והאמריקאית ,עבור בתרבות המזרח ,וכלה בכלכלה
ובתעמולה.
בהערת הסיום לתרגומו את קאנטו  49מציב אהרן שבתאי את השאלה הגדולה
"מדוע הקאנטוס?" ,ומיד משיב:
"פאונד חשב לכתוב אודיסיאה ,אך מצא את עצמו כאדם שמגרף הר מסולע –
הכלי נשבר ,האצבעות נפצעו; הגילוי המדהים שלו הוא שהחומר )כל חומר( הוא הטרוגני,
כשם שגם האני בלתי אחיד .כל יסוד סמלי )עצם הלשון( קשור במירווח )תהום ,קרקע(
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ובהעדר שלמות )סירוס( .והדבר אינו בלי זיקה לדמותו של פאונד כמשורר נרדף ,עובר בלי
נעליים את איטליה )עם כיבושה בידי בנות הברית( ונכלא בכלוב הברזל .הסכיזואידיות שלו
היא פתח לסכיזואידיות של העולם – למה שפעם היו מכנים 'תופת' .בתור שכזה המסר שלו
כל-כך חזק וחשוב".

ואילו ת.ס .אליוט מצדו ,בהתייחסו לסבך המשמעויות והמסרים שב'קאנטוס',
הצהיר באחת מרשימותיו כי:
"המשמעות ב'קאנטוס' מעולם לא הטרידה אותי ,ואני לא חושב שאיכפת לי .אני
יודע שלפאונד יש תכנית ומעין פילוסופיה שעומדת מאחורי זה; מספיק לי שהוא חושב
שהוא יודע מה הוא עושה; אני שמח שהפילוסופיה שם ,אבל אני לא מתעניין בה ...אני מודה
שלעיתים רחוקות בלבד אני מתעניין במה שהוא אומר – אבל אני תמיד מתעניין באופן שבו
הוא אומר זאת".

קטעי "הקאנטוס" שכונסו בספר זה ,חרף מספרם המועט יחסית ,די בהם כדי
להעניק לקורא העברי מבט מעמיק אל יצירתו המרכזית של פאונד – שהיא
כלשונו "שיר כולל היסטוריה" – שהיוותה אבן יסוד לאפוסים המודרניים
שהופיעו מאוחר יותר ,דוגמת  Patersonשל ויליאם קרלוס וילאמס A ,של
לואיס זוקופסקי The Maximus Poems ,של צ'ארלס אולסון ו Omeros-של
דרק וולקוט.

ג.
בחלקו השלישי של הספר כונסו תרגומים אחדים של תרגומי פאונד .אכן,
במבט ראשון ,יש משהו יוצא דופן בתרגומם של תרגומים ,שהרי מתבקשת
השאלה ,מדוע אפוא לא לתרגם את המקור? התשובה לכך היא ,באופן
פרדוכסאלי ,שתרגומיו של פאונד )על-פי-רוב( הם-הם המקור .כלומר ,שירים
לכל דבר ועניין .פאונד ,שסבר כי "עידן גדול של ספרות הוא כמעט תמיד גם
עידן גדול של תרגום" ,נתפש בעיני רבים כאחד מגדולי המתרגמים שידעה
25

הספרות וכאחד המחדשים הגדולים בתחום .הוא עצמו גרס שהמתרגם אינו
אלא אמן ואילו התרגום ,אינו אלא אימון ,וכן ,כי על המתרגם )כמו גם על
המשורר( מוטלת החובה "לעשות זאת חדש" ) .(Make it newהיינו ,לכתוב
שיר 19.יש מי שמתארים את מלאכת התרגום כמעשה שטני בו נדרש המתרגם
"לשבור את החבית ולשמור על יינה" ,אולם משוואה פיוטית זאת אינה תקפה
במקרה של פאונד ,שהיה מביט בחבית ,מרחרח את היין ,ורץ לפתוח יקב
משלו 20.פאונד תרגם משתיים-עשרה שפות שונות ,שאת מרביתן לא ידע או
ידע אך בקושי :סינית ,יפנית ,יוונית עתיקה ,סנסקריט ,לטינית ,אנגלו-סקסית,
מצרית קדומה ,פרובנסאלית ,איטלקית ,גרמנית ,צרפתית ועוד .חירות
המתרגם ,שלא לומר הפסיחה על המקור ,שפאונד הרשה לעצמו לא פעם,
היוותה במרוצת הדורות השראה למתרגמים דגולים רבים שפסעו בעקבותיו
21
וכתבו ,באמצעות התרגום ,שירה.
אולם לא הכל קיבלו בחיוב את "שיטת" התרגום של פאונד ,ולא אחת היו
תרגומיו למושא התקפותיהם של מומחים ומלומדים שהחמיצו פנים נוכח
"חוסר הדיוק" של המתרגם .אחת התגובות המפורסמות לתרגומיו של פאונד
היא זו של המלומד האנגלי ,הסופר והמשורר רוברט גרייבס:

 19הסיסמא שפאונד טבע" :עשה זאת חדש" ,הפכה לשם דבר וזכתה לאינספור פרשנויות .אני מאמין,
כי ביודעו את גודל המשימה ,היה פאונד מסתפק בהגדרה שהצעתי ,והיא "בפשטות" ,לכתוב שיר .על
כל המשתמע מכך.
20

המבקר הנודע יו קנר מסביר ,בהקדמה למבחר תרגומי פאונד ,שבעוד "פופ תרגם את האיליאדה

לצמדים הירואיים ,וצ'אפמן להפטמטר יאמבי  ...עזרא פאונד מעולם לא תרגם 'לתוך' משהו שכבר
קיים באנגלית".
21

ראה למשל את ספר התרגומים של רוברט לואל  ,(1961) Imitationsאת תרגומו של אריה זקס

ל'שירי חלום' של ג'ון ברימן ) ,(1976את 'פגימות  -לקט תרגומים' מאת מאיר ויזלטיר ) (1979ואת
תרגומי ודיגומי דוד אבידן .לקריאה נוספת על פאונד המתרגם והשפעתו על התרגום בא"י ,ראה עבודת
הדוקטור של רונן סוניס :!Make it new" :מגמות חדשות בתרגומי השירה העבריים מאנגלית
ומרוסית בשנות השבעים והשמונים" ,מנחה :עמינדב דיקמן .האוניברסיטה העברית.2013 ,
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"פאונד ידע מעט לאטינית אך תירגם את פרופרטיוס ,עוד פחות יוונית ,אך תירגם
את אלקיוס ,מעט אנגלו-סאקסית – אך תירגם את יורד הים .שאלתי פעם את ארתור וואלי
כמה סינית ידע פאונד והוא הניע את ראשו נואשות .ואינני טוען למומחיות בפרובנסאלית אך
מאיורקית ,שבה מדברים ילדי רוב הזמן ואותה אני מבין ,קרובה לה עד מאד .כאשר בני בן
השלוש עשרה התבקש להשוות טקסט פרובאנסאלי עם תרגומו של פאונד הוא צחק וצחק
וצהל".

מנגד ,מציג הסופר הארגנטינאי חורחה לואיס בורחס גישה מעט שונה:
"התרגום נעשה יותר ויותר לעמל פילולוגי המתנהל בחשש תחת עינו הבוחנת של
המילון .בימי הביניים לא היו מילונים ,ומתרגמים יצרו מחדש את המקור כראות עיניהם ,דבר
לא עמד לנגד עיניהם זולת התשוקה להוכיח כי שפת אמם אינה שווה פחות מהשפה האחרת.
במאה ה 13-או ה ,14-תרגום מילולי עלול היה להיתפש כמגושם או מרושל ] [...לא אומר כי
עזרא פאונד החיה את מושג התרגום של ימי הביניים ] [...הוא ערך ניסוי מעניין שלא הובן
כהלכה בידי רבים ] [...המלומדים מאשימים את פאונד בטעויות רשלניות ומדגימים את
בורותו באנגלו-סקסית ,לטינית או פרובנסאלית; הם מסרבים לתפוש שתרגומיו משקפים
צורות בלתי-נתפשות".

ד.
חלקו הרביעי של הספר מוקדש לאחדים ממנשריו ומכתביו העיוניים של
פאונד .הללו ,לצד חלקים נכבדים משירתו ,נמנים כיום עם מה שמכונה
"הקאנון של המאה ה ;"20-כתבים כמו 'המניפסט האימג'יסטי'' ,כמה לאווים
של אימג׳יסט'' ,המערבולת' ,ספר ההדרכה 'א-ב של הקריאה' ועוד רבים
אחרים ,היו אחראים באופן ישיר לעיצובה של השירה המודרנית בשפה
האנגלית ובכלל .לצד חדות הבחנותיו ורגישותו הגדולה ,סגנונו המסאי של
פאונד – שתואם לא פעם גם את מזגו השירי – מתאפיין בישירות ו"בדיבור
בגובה העיניים" ,ונאמן למצוות ידידו ומורו ת.א .יום ,שטען בהרצאתו 'שירה
מודרנית' ,כי יש "לדבר על שירה באופן פשוט ,כשם שהיית מדבר על
27

חזירים" .את חשיבותם של כתבים אלו ממחיש ת.ס .אליוט בהקדמתו למבחר
מכתביו העיוניים של פאונד שערך בLiterary Essays of Ezra) 1954 -
:(Pound
"אני מקווה שכרך זה ידגים כי ביקורת הספרות של פאונד היא הביקורת
העכשווית הטובה מסוגה .זוהי סוגה חשובה ביותר – שאיננו יכולים להרשות לעצמנו
להסתדר בלעדיה ] [...אם מבחר זה ישיג את מטרתו ,אזי הוא ידגים (1 :שרבים מן הדברים
שאמר פאונד על אמנות הכתיבה ,ובייחוד על כתיבת שירה ,תקפים ומועילים בכל עת .מעט
מאוד מבקרים עשו זאת (2 .שרבים מהדברים שכתב פאונד היו רלוונטיים במיוחד לצרכיה
של התקופה בה נכתבו;  (3שהוא כפה על תשומת לבנו ,לא רק יוצרים בודדים ,כי אם אזורים
שלמים בשירה ששום ביקורת עתידית לא תוכל להתעלם מהם ] [...מר פאונד אחראי
למהפכת המאה העשרים יותר מכל אדם אחר".

ה.
עזרא פאונד לא הרבה להתראיין – וכאשר התראיין ,אף פעם לא היה מרוצה
22
מהתוצאה .בכרך זה מופעים שניים מן הראיונות הידועים ביותר שערך,
האחד שנערך בידי דונלד הול ב 1962-עבור גיליון מס'  28של הParis -
 ,Reviewוהשני שנערך בידי אלן גינסברג ב 1968-עבור גיליון מס'  55של
 .Evergreen Reviewחשוב לציין ששני הראיונות נערכו בעשור האחרון
לחייו .פאונד עדיין חריף ,עדיין מלא כנות ,עדיין מלא כריזמה ,אבל משהו בו
שבור .התלאות שעבר נתנו בו את אותותיהן .הוא ,שגלה כל חייו ,מתגלה
בראיונות אלו כמי שגזר על עצמו גלות פנימית ,כמי שאשפז את עצמו,
מרצונו ,בכור המצרף; כנזיר קתולי ,מלא חרטה ,המבקש להצליף בעצמו עד
אבדן הכרה – וזו אינה אובדת.

 22ראיון ,נוסף ,ידוע לא פחות ,הוא הראיון שערך עימו פייר פאולו פאזוליני ב 1967-בוונציה .למרבה
הצער ,לא עלה בידנו לכלול אותו בקובץ זה.
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ו.
פאונד כתב מכתבים ,כל יום ,ולעיתים נדמה שכל היום – ולכולם .לאין ספור
סופרים ,עורכים ומשוררים ,מדינאים ,חברי קונגרס ,גנרלים ,כלכלנים,
משפטנים ,מלומדים ,הוגים ,ידידים במזרח הרחוק ,לנשותיו ולהוריו – כאשר
לאחרונים נהג לשלוח ,בין היתר ,רשימות ארוכות של ספרים שעליהם לקרוא
כדי שיוכלו להבין את עבודותיו .התכתבויותיו הרבות של פאונד עם דמויות
מפתח בספרות המאה ה 20-כונסו בעשרות כרכים שונים 23,אולם בקובץ זה
נכללו שלושה מכתבים בלבד ,והם בבחינת קצה-קצהו של קרחון עצום.
המכתב הראשון הוא מכתב "מנהלי" ,מן הימים בהם שימש פאונד כמזכירו
של ייטס ,בו הוא מזמין את ג'ימס ג'ויס להשתתף באנתולוגיה האימג'יסטית
ומוסר לו את ברכתו של הבוס .המכתב השני ,מכתב נזיפה באיימי לואל,
מספק הצצה על המלחמות שניהלו האימג'יסטים בינם לבין עצמם .ואילו
המכתב השלישי ,השייך לסדרה ארוכה של מכתבים ,הוא תיעוד עבודתם
המשותפת של אליוט ופאונד ,של המשורר ועורכו ,על 'ארץ השממה'.
ז.
בחלקו השביעי של הספר יפגוש הקורא העברי ,לראשונה ,את הסיבה
שבגינה ,במשך שנים ארוכות ,עזרא פאונד הודר וצונזר בידי הממסד
הספרותי בישראל .כפי שציינתי קודם לכן ,שידוריו של פאונד ברדיו
הפאשיסטי של רומא – שהובילו בסופו של דבר למעצרו ולכליאתו במוסד-
23

כגוןThe Letters of Ezra Pound to James Joyce (1967), T.S. Eliot & Ezra Pound: :

Collaborators in Letters (1970), The correspondence between Ezra Pound and Ford
Madox Ford (1982), The Letters of Ezra Pound and Wyndham Lewis (1985), Selected
Letters of Ezra Pound and Louis Zukofsky (1987), Selected Letters of Ezra Pound and
)William Carlos Williams (1996
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פסיכיאטרי סגור – ארסיים במיוחד .לא הזדהותו עם מדינות הציר היא
שמזעזעת ,או נאומיו האימתניים כנגד בעלי ההון ומולדתו ,כי אם אמונתו
הכנה ,התמה ,והמשורשת היטב ,שכל הרעות החולות בעולם מקורן ב"יהודי
האטביסטי" ,ב"מלווה הנודד הבינלאומי"" ,שהשחית כל אומה שהזדחל אל
קירבה ".פאונד ,בראיון שערך עמו גינסברג ,הביע אמנם חרטה על "אותה
דעה קדומה וקרתנית" ,אך אנו ,על כל פנים" ,היהודים האטביסטיים"
שאנחנו ,איננו מוכרחים לסלוח )או לשכוח( .אף על פי כן ,ועל אחת כמה
וכמה כמי ששירתם מזה חצי מאה אינה אלא מוטאציה שנתפתחה בעקבות
חשיפה לשדה הקרינה של פאונד ,מחובתנו להכיר בגדולתו של המשורר,
העורך ,המתרגם והמבקר שהיה ,ולהפנים שהצירוף "גאון-אנטישמי" הוא,
כידוע ,צירוף אפשרי – ושאת עבודתו של גאון אין מחרימים.

ח.
חלקו השמיני והמסכם של הספר ,הנושא את השם "ליקוטי אמרים
ומאמרים" ,הינו נספח מקיף של דברי ביקורת – רשימות ,מאמרים
והתייחסויות שונות ,שנכתבו במהלך למעלה מתשעה עשורים בידי אנשי
ספרות עבריים – העוסקים בשירתו ,במשנתו ובמעלליו של עזרא פאונד.
מערכת היחסים הארוכה בין פאונד והסופר העברי מתחילה ,איך לא ,במאמר
שפורסם ב'התקופה' ,כרך יט' – 1923 ,כלומר ,כמעט בזמן-אמת .למאמר זה,
שהוא החמישי בסדרת מאמרים שכותרתם "שירת אמריקה הצעירה" ,מצרף
המחבר ,הלל בבלי ,תרגום של עקרונות האימג'יזם המאוחרים ,כפי שפורסמו
באנתולוגיה שערכה איימי לואל ,Some Imagist Poets ,ב .1915-שמו של
פאונד ,שבשלב זה כבר היה וורטיציסט ולא נמנה עם חבורתה של לואל,
נעדר אמנם מרשימתו של בבלי ,אך עיקרי משנתו האימג'יסטית ,וצוויו-
הפואטיים ,עשו דרכם ללשון העברית.
במהלך העשורים הבאים – ימי שלטון חבורת 'יחדיו' והפואטיקה הסלאבית
בא"י – ועד לימים שלאחר מלחמת העולם השנייה וקום המדינה ,שעה
שבאירופה כבר סיימו מזמן לערוך משאלים בעניין החרוז החופשי – נותרה
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הספרות העברית אדישה למהלך המכריע שהתרגש על אמנות השירה ,ובתוך
כך ,אדישה גם לפאונד .אולם בסדום ,כבסדום ,תמיד ישנם צדיק או שניים,
אולי אפילו שלושה .במקרה של פאונד ,כפי שמדגימים מאמריהם החשובים
של משה רון וחיים פסח ,שקובצו בכרך זה ,הללו הם אצ"ג ומאוחר יותר
יונתן רטוש ,שהטו אוזן לנעשה מעבר לים) 24עליהם אבקש להוסיף גם את נח
שטרן ,שתרגומו ל'ארץ השממה' של אליוט ראה אור ב 1940-ושאת הרצאתו
האבודה מ 25.5.1940-על 'רוחה של אנגליה בין שתי מלחמות' עודני מקווה
לאתר(.
אולם היכרותם של אצ"ג ואולי גם של רטוש ,את פאונד ,לא די בה כדי
להצביע על מגמה ההולכת ונרקמת בשירה העברית ,ו"קרבתם" של שני
האינדיבידואלים יוצאי הדופן הללו ,שהיו בעצמם "מגלי ארצות" ספרותיים
ומנסחי נוסחים ,אל פאונד בשלב זה ,היא נקודתית וניכרת בעיקר ,אך לא רק,
בהיבטים תמטים אחדים )הפוליטי-כלכלי במקרה אצ"ג ,והפאגאני-ארכאי
במקרה רטוש( ובטמפרמנט הדיוניסי-ימני המשותף לשלושתם.
בימי מלחמת העולם השנייה ובשנים שלאחר מכן תפסה ה"פופלאריות" של
פאונד ,בארץ-ישראל ובחוגי הספרות העברית ,תאוצה .ידיעות בדבר תשדיריו
מימי המלחמה ,משפטו ,גזר דינו וזכייתו בפרס על 'הקאנטוס הפיזאנים',
מילאו את עיתוני התקופה .ב 17.3.1944-נכתב ב'הצופה' כי "המשורר
האמריקאני עזרא פאונד ,שנידרדר באיטליה עד הפאשיזים והאנטישמיות,
נעשה בוגד ומשרתו של מוסוליני ".ב'על המשמר' דווח ב 7.5.1945-כי
"עזרא פאונד ,המשורר האמריקני שהיה משדר מראדיו רומא בימי המשטר
הפאשיסטי ,נתפס ליד גנואה ".ואילו ב'דבר' ) (30.8.1949תהו כיצד ייתכן
שהוענק פרס יוקרתי למי שהינו "פאשיסט מובהק ואנטישמי מושבע" .זה
כאמור ,היה אופיו של ה"דיון" בפאונד באותן השנים ,שעה שאפילו אישי
ספרות נכבדים ,דוגמת אברהם רגלסון )שבעצמו היה מעין פאונד זוטא(,
 24או במילותיו של אצ"ג" :על עזרא פאונד – אמרתי להם :אני 'גיליתי אותו' לפני שנולדתם" )'דבר',
(4.9.1964
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עסקו בעיקר בשילוח חיצים מושחזים" :אילו שאלו את פי ואת טעמי ,הייתי
מציע שאותו ישיש – עזרא פאונד – יישלח אל בית המשוגעים על שום
חרוזיו ,ופרס אחר לגמרי היה ניתן לו על שום בגידתו!" )'על המשמר',
25
.(23.11.1952
אף על פי שהתייחסויות מעין אלו הוסיפו ,ועדיין מוסיפות ,להישמע מעת
לעת ,הרי שב ,1959-פתחה הספרות העברית את שעריה בפני פאונד וקראה
לו לבוא ולשחרר את חרוזיה לחופשי .האמור הוא כמובן במאמרו המכונן של
נתן זך ,אבי הנוסח המושל מזה יובל שנים' ,הרהורים על שירת אלתרמן',
שפורסם בכתב העת 'עכשיו' ושמהווה הן את רגע המפנה בשירה העברית והן
את הרגע בו ,גם אם באופן חלקי ותועלתני ,תורגמה לעברית משנתו של
פאונד בפועל ממש .לאמור ,נטל זך את המכשיר הביקורתי שבנה פאונד,
והפעילו על שירת אלתרמן:
פאונד כתב" :את ליונל ג'ונסון לא ניתן להציג כמי שמתואם עם שאיפותינו
ותורותינו העכשוויות .הוא כותב בלשון ספרותית ] [...ואילו מטרתנו היא
הדיבור הטבעי ,השפה כפי שהיא מדוברת".
וזך כתב" :לשונו של אלתרמן היא הרבה פחות דיבורית ] [...גם הסיגריה
נהפכת ל'סיגרית' ה'שירית' יותר] [...עוד לא היה בשירה העברית המודרנית
משורר חשוב שהמוזיקה של השירה שלו היתה כל-כך רחוקה מן הריתמים
של הלשון המדוברת"
פאונד כתב" :באשר לריתמוס :יש לכתוב ברצף של משפט מוסיקאלי ולא
ברצף של מטרונום".
25

נבדל מכל אלו ,וראוי לציון ,הוא מאמרו יוצא הדופן ,של א .פוגל "נסתרות בשירה האנגלית

החדישה" )'על המשמר' (5.9.1947 ,המקדיש פסקה שלמה לתיאור האימג'יזם ,בצירוף תרגום של
שלושת עקרונות האימג'יזם כפי שנוסחו בידי פאונד.
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וזך כתב" :מה שקובע אצל אלתרמן הרבה יותר מאשר ההינזרות משפת
הרחוב ,הוא הסגנון המשעבד הכל למרותה של סימטריה משקלית חדגונית".
פאונד כתב" :אין לעשות שימוש כלשהו במילה שאינה תורמת להצגת
ה'דבר' ".ושעל המשורר "להשתמש בעיטור טוב או לא להשתמש בעיטור
כלל".
וזך כתב" :אינני אוהב את האימאז' שכל עיקריו אביזר וג'סטה של קרשי
הבמה המשרת מטרות דקורטיביות בלבד".
פאונד כתב" :אל תשתמש בביטוי כ"ארצות עמומות של שלווה" הוא מקהה
את האימאז' .הוא מערב הפשטה בקונקרטי .ביטוי מעין זה נובע מכך
שהכותב אינו מבין כי האובייקט הטבעי הוא תמיד הסמל המתאים"
וזך כתב" :אינני אוהב את הפאתוס הממותק של "שגבת כמפלצת של יופי,
של אושר ,של קיץ" ] [...אינני אוהב את הסנטימנטליות המוקיונית )המחפה
על חוסר-רגש( ] [...אינני אוהב את הדימוי שאיבד כל יסוד חושיי )המוליך
בסופו-של-דבר לעבר צירופים כגון "שורות אוטובוסים כבדים כדמעות"(
ואת השימוש המופרז בפיגורות כמו אוכסימורונים ] [...מכאן גם שאינני
אוהב את אי-יכולתם של שירי 'כוכבים בחוץ' להיות פיזיים יותר בנופיהם,
אותנטיים יותר בלשונם ו"מעוטי אמצעים יותר".
ועוד ועוד וכן הלאה.
אולם לא רק זך ,שבהמשך דרכו אף הקדיש את עבודת הדוקטור שלו לחקר
פאונד 26,נשבה בקסמיו של עזרא ,כי אם דור שלם ,להוציא את משה דור,
עשה לו את פאונד )לצד אליוט( לאבן שתייה – זהו אפוא ,דור המדינה .החל
במקסים גילן שפרסם על גבי 'קילטרטן' קריאה נרגשת לאגודת הסופרים
לתמוך בהענקת פרס נובל לעזרא פאונד ,עבור בדוד אבידן שתירגם מן
26

Imagism : the poetic of hardness, Nathan Zach, University of Essex, 1975
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'הקאנטוס' ,חיבר "סופר-קאנטו" משלו )''מה חיפש קורט ולדהיים אצל
האפיפיור הפולני''( וטען ,בראיון עם מנחם בן ,כי פאונד "עשה למען שירת-
המאה-העשרים יותר מכל משורר בן-דורו ,לרבות אליוט ,תלמידו ,ואודן,
ודילן תומאס ואלן גינסברג" ,וכלה במאיר ויזלטיר ,שראה בפאונד "אב-
רוחני" ומי ש"פתר את הנוסחה של איך כותבים שירה במאה ה ,"20-ובאהרן
שבתאי שהחל ,כדבריו ,לעסוק בקלאסי לאחר שמצא "בחנות ספרים באלנבי
את 'הקאנטוס' ,עם הציטוטים ביוונית מהומרוס ומספפו ,לצד התקפות על
סנטורים והצעות כלכליות רדיקליות ביחס להון ,שבח למוסוליני ,והתקפות
על צ'רצ'יל ".ועוד רבים אחרים.
27

בשנות ה 60-החלו להופיע בעברית תרגומים ראשונים לשירת פאונד.
תחילה תרגומיו של אהרן שבתאי הצעיר שהופיעו בסתיו  1960בכתב העת
'עכשיו' )כרך  ,(5-6ואחר כך תרגומו של ישראל אפרת ,לשיר הקצר 'תחנה
במטרו' שתורגם עבור הרצאה שנשא ב) 1961-אך פורסמה כעשור לאחר
מכן ,תחת השם "אימג'יזם" ,והיא נכללת בקובץ זה( .ב 10.11.1972-הופיע
ב'דבר' תרגומו של שמואל שתל לשיר 'תפילת לילה' כאשר באותו השבוע
נדפס בידיעות תרגומו של דוד אבידן ל'מיסטר ניקסון' .שלוש שנים לאחר
מכן ,פורסם תרגומה של לאה גולדברג לשיר 'דוריה' )בתוך' :קולות רחוקים
וקרובים'( 28וב 1978-פרסם אבידן גם תרגום לקאנטו ') 38סימן קריאה' ,מס'
 (8וכן הלאה וכן הלאה.
טיפין-טיפין החלו נצברים להם כתבי פאונד בעברית ,כאשר ב 1984-הרים
המתרגם דורן קורן את הכפפה ,עשה מעשה ,ופרסם את 'שירים של עזרא
 27ככל שידוע לכותב שורות אלה .על כל פנים ,רשימה זו אינה מתיימרת להוות ביבליוגרפיה לתרגומי
פאונד שהופיעו בעברית ,והדוגמאות המוזכרות כאן ,מוזכרות לשם דוגמא בלבד.
 28תרגומה של גולדברג נדפס אמנם רק ב ,1975-אולם יש יסוד סביר להניח שהיא תרגמה את השיר
כבר בשנות הארבעים – מעט לאחר צאת הקובץ 'שירת רוסיה' ) (1942שערכה עם אברהם שלונסקי –
עבור מבחר מ'שירת אנגליה' ,במסגרת 'ילקוט שירת העמים' ,שבסופו של דבר לא ראה אור.
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פאונד' – מבחר משירי פאונד המוקדמים .ספר זה ,המכיל תרגומים טובים
יותר לצד תרגומים טובים פחות ,הפך כבר מזמן לפריט אספנים ונדמה כי
נשכח.
מאז ועד היום המגמה פחות או יותר יציבה .כתבי פאונד מוסיפים לטפטף
ולצוץ מעת לעת ,בכתבי-עת ,מוספים-ספרותיים ,ספרי-מחקר ,ובאסופות
תרגומים כאלה ואחרות .ספר זה – שבמערכת ספרותית תקינה ,או פחות
כפוית-טובה ,היה רואה אור כבר לפני יובל שנים – מבקש לתקן את המצב
הקיים ולאפשר לקורא העברי להתוודע כראוי לאחד מענקי המאה ה.20-
• • •
ברצוני לנצל הזדמנות זאת כדי להודות לרונן סוניס ,שהיה שותף מלא
לגיבושו של ספר זה ,סייע בליקוט החומרים השונים ,והעניק רוח גבית
למהלך כולו בידיעותיו המופלגות ובעצותיו המחכימות .כמו כן ברצוני
להודות לענת ויסמן עורכת מהדורת שירי דוד אבידן )בשיתוף דוד וינפלד(
וליהונתן נדב מהוצאת 'חרגול' שסייעו באיתור תרגומיהם של דוד אבידן ודן
דאור .וכן למשה רון ,שמעון זנדבנק ,יצחק לאור ,צור ארליך ,יותם בנשלום,
ערן הדס ,טינו מושקוביץ ואריאל קריל ,על נכונותם לסייע בכל הנדרש,
באשר נדרש .ברצוני להודות לכל המתרגמים ובעלי הזכויות שנעתרו לבקשה,
ונרתמו למשימה ,ונתנו ידם להוצאתו לאור של ספר חשוב זה.
ומעל לכל ,לאשתי ,מיכל.
יהודה ויזן ,תל-אביב
אוגוסט2014 ,
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שירים קצרים

37

38

מיסטר ניקסון
בְּ תָ א ְמפֹ אָרְ ,מ ֻצפֵּה זָהָ ב ,עַ ל יַכְ טַ ת הַ ִקּיטוֹר שֶׁ לּ ֹו
ִיקסוֹן בַּ א ֲִדיבוּת לְ הִ תְ קַ ֵדּם יוֹתֵ ר
יָעַ ץ לִ י ִמיסְ טֶ ר נ ְ
וּלְ הִ סְ תַּ כֵּן פָּ חוֹתְ ' .שׁקֹ ל בִּ זְ הִ ירוּת אֶ ת עִ ְניַן הַ בִּ קֹּ ֶרת.
'הָ יִיתִ י עָ נִי א פָּ חוֹת ִמ ְמּ.
ַכּאֲשֶׁ ר הִ תְ חַ לְ תִּ י ִקבַּ לְ תִּ י ,כַּמּוּבָ ן,
ִמ ְק ָדּמָ ה עַ ל חֶ שְׁ בּוֹן ְשׂכַר סוֹפְ ִרים,
ִיקסוֹן.
ח ֲִמ ִשּׁים בַּ הַ תְ חָ לָה' ,אָמַ ר ִמיסְ טֶ ר נ ְ
'עֲשֵׂ ה כָּמ ֹונִי ,קַ ח טוּר בָּ עִ תּוֹן,
אֲפִ לּוּ א עַ ל בָּ סִ יס קָ בוּעַ .
'תַּ ֲחנִיף ל ְַמבַ ְקּ ִרים .בִּ ְשׁמ ֹונָה-עָ שָׂ ר חֹ ֶדשׁ
עָ לִ יתִ י מֵ ח ֲִמ ִשּׁים לִ ְשׁש מֵ אוֹת.
הָ אֱגוֹז הַ קָּ שֶׁ ה בְּ יוֹתֵ ר שֶׁ פִּ צַּ ְחתִּ י
הָ יָה דּו ְֹקטוֹר ַדּנ ְָדּס.
'מֵ ע ֹולָם א הִ זְ כּ ְַרתִּ י שֵׁ מוֹת אֶ לָּא בְּ מַ טָּ ָרה
לִ ְמכֹּר אֶ ת יְצִ ירוֹתַ י.
סוֹד ִמ ְקצוֹעִ י אָלֶף-אָלֶף ,כִּ י בְּ סִ פְ רוּת
א נוֹתְ נִים צְ ָדקָ ה.
'וְ אִ ישׁ א ְמזַהֶ ה יְצִ ַירת מוֹפֵ ת בְּ מַ בָּ ט.
ַו ֲעזֹב אֶ ת הַ ִשּׁ ָירהַ ,נע ֲִרי,
אֵ ין בָּ הּ שׁוּם ָדּבָ ר'.
--חָ בֵ ר שֶׁ ל בְּ לוּגְ ָראם נָתַ ן לִ י פַּ עַ ם עֵ צָ ה דּוֹמָ ה:
אַל תִּ ְשׂחֶ ה ֶנגֶד הַ זּ ֶֶרם,
39

קַ בֵּ ל ֵדּעוֹתְ .שׁנוֹת הַ תִּ ְשׁעִ ים נִסּוּ אֶ ת זֶה,
וְ הָ עִ ְניָן מֵ ת ,אֵ ין בָּ זֶה שׁוּם ָדּבָ ר.
)תרגם :דוד אבידן(
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וילאנל :שעה פסיכולוגית
.1
הֵ ַכנְתִּ י בִּ ְקפִ ָידה אֶ ת הַ ְמאֹ ָרע,
שֶׁ כֹּה נ ַָדר ָרעוֹת.
בִּ זְ הִ ירוּת שֶׁ ל גִּ יל הָ ע ֲִמ ָידה
ימים
עָ ַרכְ תִּ י אֶ ת הַ סְּ פָ ִרים הַ מַּ תְ אִ ִ
מּוּדיהֶ ם.
כִּ ְמעַ ט הָ פַ כְ תִּ י כָּל עַ ֵ

יֹפִ י הוּא עִ ְניָן נ ִָדיר כֹּה
נ ְִד ִירים כֹּה הַ שּׁוֹתִ ים מִ מַּ עְ ָינִי.
מֵ ַרב ח ֲָרטָ ה עֲקָ ָרה
מֵ ַרב שָׁ עוֹת לַשָּׁ וְ א
וְ כָעֵ ת ִמן הַ חַ לּוֹן אַ ְשׁגַּח
מָ טָ ר ,חַ ְשׁמַ לִּ יּוֹת נָעוֹת.
וּמתְ נ ְַדנֵד הַ קּוֹסְ מוֹס שֶׁ לָּהֶ ם
זָעִ יר ִ
וּמתְ חַ יֶּה.
וְ הָ אֲוִ יר רוֹאֶ ה ִ
בְּ ָרבְ עֵ י עִ ָירם הִ נָּם
כְּ צַ עֲצוּעַ בֵּ ין ֹכּחוֹת סוֹתְ ִרים.
אֵ י י ַָדעְ תִּ י?
ה ֹוֲ ,אנִי יו ֵֹדע זֹאת הֵ יטֵ ב.
ֲבוּרם ְדּבַ ר-מָ ה מוּכָן.
בַּ ע ָ
אֲשֶׁ ר לִ י;
הֵ ַכנְתִּ י בִּ ְקפִ ָידה אֶ ת הַ ְמאֹ ָרע.

יֹפִ י הוּא עִ ְניָן נ ִָדיר כֹּה
נ ְִד ִירים כֹּה הַ שּׁוֹתִ ים מִ מַּ עְ ָינִי.
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ְשׁנֵי רֵ עִ ים :נ ְִשׁמַ ת יַעַ ר...
רֵ עִ ים? הַ אִ ם פְּ חוּתִ ים בְּ רֵ עוּתָ ם
ִמשּׁוּם שֶׁ ְמּצָ אָם פְּ ל ֹונִי לְ בַ סּוֹף?
אַחַ ת וּבַ שֵּׁ נִית הִ בְ ִטיחוּ לָבוֹא.

'בֵּ ין ַל ְילָה לְ בֹקֶ ר?'
יֹפִ י יִגְ מַ ע מִ תּוֹ רוּחִ י.
ְעוּרים י ְִשׁכְּ חוּ עוֹד ְמעַ ט
נ ִ
ְעוּרי נִפְ ְרדוּ ִממֶּ נִּי.
נ ַ
.2
)"פְּ תַ ח פֶּ ה! ' ָרקַ ְדתָּ כֹּה נ ְֻקשֶׁ ה'
אֶ חָ ד הֶ ע ֱִריץ עֲבוֹדוֹתֶ י,
אָמַ ר זֹאת בְּ גָלוּי.
'הַ אִ ם ִדּבַּ רתָּ ַכּשּׁוֹטֶ ה
בַּ ַלּ ְילָה הָ ִראשׁוֹן?
בָּ עֶ ֶרב הַ שֵּׁ נִי?'
אֲבָ ל הֵ ם שֵׁ נִית הִ בְ ִטיחוּ
'לְ מָ חָ ר בִּ ְשׁעַ ת הַ תֵּ ה'"(
.3
ישׁי נוֹקֵ ף
כְּ בָ ר הַ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
אֵ ין קוֹל אַף מֵ אֶ חָ ד;
אֵ ין קוֹל ִממֶּ נָּה ,א ִממֶּ נּוּ;
אָדם אַחֵ ר:
ַרק פֶּ תֶ ק מֵ ָ
'פַּ אוּנְד יָקָ רֲ ,אנִי ע ֹוזֵב אֶ ת
אַנְגְּ לִ יָּה'.
)תרגם :אהרן שבתאי(
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יוּ סֶ לְ וִ ין מוֹבֶּ ְרלִ י  -חלק א'
חייו ,מגעיו ומשאיו
""Vocat aestus in umbram

1

)נמסיאנוס ,אקלוגה רביעית(

E. P. Ode pour l'élection de son sépulchre

2

א.
שָׁ ש שָׁ נִים ,חו ֵֹרק בְּ אָזְ נֵי דּוֹרוֹתָ יו,
ִנסָּ ה לְ הָ פִ יחַ רוּחַ חַ יִּ ים בְּ אֲמָ נוּת
הַ ִשׁ ָירה הַ מֵּ תָ ה; לִ שׁמֹ ר "עַ ל הַ נּ ְִשׂגָב"
בַּ מּוּבָ ן הַ יָּשָׁ ן .כְּ בָ ר טָ עוּת –
טוֹב ,א מַ מָּ שׁ ,אַ  ,הֱיוֹת שֶׁ הָ יָה יְלוּד
אֶ ֶרץ פִּ ְראִ ית לְ מֶ חֱצָ ה ,אָז גִּ ישָׁ ה ְמיֻשֶּׁ נֶת:
הָ יָה נָחוּשׁ לִ סְ חֹ ט חֲבָ צֶ לֶת ִמתּוֹ הַ בָּ לוּט;
קָ פָּ נֶאוּס; לְ פִ תָּ יוֹן ְמזֻיָּף ,שֶׁ מֶ ;
3

"אִ ְידמֶ ן גָאר טוֹי פַּ אנְת אוֹס אֶ נִי ְט ָריֵי"
נ ְִקלַט בְּ אֹ זֶן נְטוּלַת ֲה ָגנָה;
ָלכֵן ,כְּ פֶ שַׂ ע בֵּ ינ ֹו וּבֵ ין סַ לְ עֵ י
הַ חוֹף ,יָם גָּדוּעַ הֶ חֱזִ יק בּ ֹו בְּ אוֹתָ הּ שָׁ נָה.
 .1לטינית" :החום הודף אותנו אל הצל"
 .2צרפתית" :ע .פ :אודה לבחירת מצבתו שלו"
 .3יוונית עתיקה" :יַעַ ן י ַָדעְ נוּ הַ כֹּל ,כָּל-סִ בְ לוֹת אַנְשֵׁ י ְטר ֹויָה" ,אודיסאה )(189 ,12
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פֶּ נֶלוֹפֶּ ה שֶׁ לּ ֹו הָ יְתָ ה פְ לוֹבֶּ ר,
הוּא ָדּג בְּ אִ יִּ ים סַ ְרבָ נִים;
הִ בִּ יט בִּ יפִ י ְשׂעַ ר ִק ְירקֶ ה הַ ִמּתְ בַּ ֵדּר
בִּ ְמקוֹם בְּ סִ סְ מָ אוֹת עַ ל גַּבֵּ י ְשׁע ֹונִים.
--ִמבְּ לִ י שֶׁ נֻּגַּע בְּ ִ "-מצְ עַ ד הָ אֵ רוּעִ ים",
אָדם בְּ l'an trentiesme-
פָּ ַרח ִמזִ כְ רוֹן הָ ָ
4
; De son eageאַחַ ד הַ בְּ רוּאִ ים

שֶׁ א הוֹסִ יפוּ ָדּבָ ר לְ מוּזוֹתֵ יהֶ ם.
ב.
הַ דּוֹר תָּ בַ ע תְּ מוּנוֹת שֶׁ תְּ תָ אֵ ְרנָה
אֶ ת פְּ נֵי הַ דּוֹר הַ חוֹפְ ָזנִיִּ ים,
מַ שֶּׁ הוּ לְ בִ ימַ ת הַ מּו ֶֹד ְרנָה,
אַטי ,עַ ל כָּל פָּ נִים;
א חֵ ן ִ
א ,אוּלַי אִ ,חזָּיוֹן קו ֵֹדר
שֶׁ ל מַ בָּ ט כְּ ַל ֵפּי פְּ נִים;
ַכּזְ בָ נוּיוֹת מֻ צְ לָחוֹת יוֹתֵ ר
מֵ עִ בּוּד לְ כִ תְ בֵ י קַ ְדמ ֹונִים!
"הַ דּוֹר תָּ בַ ע ",בְּ עִ קָּ ר ,תַּ בְ נִית מֻ ְטבַּ עַ ת
שֶׁ נּוֹצְ ָרה בְּ תוֶֹ רגַע קַ ל,
ְראִ ינוֹעַ בִּ פְ ר ֹוזָה ,א ,א לְ ג ְַמרֵ יִ ,מבַּ הַ ט,
א ֹו אֶ ת הֶ חָ רוּז "הַ ְמפֻסָּ ל".
)תרגם והעיר :יותם בנשלום(
 .4צרפתית" :בשנות השלושים לחייו"
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העיון באסתטיקה
הַ ְיל ִָדים הַ פָּ ע ֹוטוֹת בַּ לְּ בוּשׁ הַ ְמטֻ לָּא,
ְשׁבוּיִים בְּ חָ כְ מָ ה א ְמצוּיָה
הִ פְ סִ יקוּ לְ שַׂ חֵ ק כְּ שֶׁ הִ יא עָ בְ ָרה עַ ל י ָָדם
וְ קָ ְראוּ מֵ עִ ם חַ לּוּקֵ י הַ מַּ ְרצֵ פוֹת שֶׁ לָּהֶ ם:

ַארדָ ה! ֱצ' אֵ בֵּ 'אָה!
ַארדָ ה! אַי ,ג ְ
ג ְ

1

אֲבָ ל שָׁ שׁ שָׁ נִים אַחֲרֵ י זֶה
שָׁ מַ עְ תִּ י אֶ ת ַדנְטֶ ה הַ צָּ עִ יר ,שֶׁ אֶ ת שֵׁ ם ִמ ְשׁפַּ ְחתּ ֹו אֵ ינִי יו ֵֹדעַ –
וּשׁמ ֹונָה ַדנְטֵ אִ ים צְ עִ ִירים
שֶׁ כֵּן י ְֶשׁנָם בְּ סִ ְיר ִמיּוֹן עֶ ְשׂ ִרים ְ
אַרבָּ עָ ה קָ טוּלִ ים;
שים וְ ְ
וּשׁ ִ
ְ
וְ הָ יְתָ ה תְּ פִ יסָ ה גְּ ד ֹולָה שֶׁ ל סַ ְר ִדּינִים,
וְ הַ ְמ ֻבגּ ִָרים ִממֶּ נּוּ
אָרזוּ אוֹתָ ם בְּ תֵ בוֹת הָ עֵ ץ הַ גְּ דוֹלוֹת
ְ
בִּ ְשׁבִ יל הַ שּׁוּק בִּ בְּ רֵ סְ ִק ָיּה ,וְ הוּא
ִדּלֵּג סָ בִ יבְ ,מנַסֶּ ה ַל ֲחטֹף מֵ הַ ָדּגִ ים הַ בְּ הִ ִירים
וְ נ ְִדחַ ק בֵּ ין הַ פּ ֹוסְ עִ ים עַ ל ְשׁתֵּ י קוֹרוֹת הָ ָרצִ יף;
2
וְ לַשָּׁ וְ א הֵ ם פָּ ְקדוּ עָ לָיו 'סְ טָ א פֶ ְרמ ֹו'
וּמֵ אַחַ ר שֶׁ א הִ ְרשׁוּ ל ֹו לְ סַ ֵדּר
אֶ ת הַ ָדּגִ ים בַּ תֵּ בוֹת
לִ טֵּ ף אֶ ת אֵ לֶּה שֶׁ כְּ בָ ר הָ יוּ ְמס ָֻדּ ִרים,
ְממַ לְ מֵ ל ַל ֲהנָאָת ֹו
אֶ ת הַ בִּ טּוּי הַ הוּא:

ֱצ' אֵ בֵּ 'אָה.
וּמכָּ נְבוּכוֹתִ י ְמעַ ט.
ִ
 Guarda! Ahi, guarda! Ch' e` be'a! .1באיטלקית :תִּ ְראוּ! אַי ,תִּ ְראוּ! אֵ יזֶה יָפָ ה! ) – be'aשיבוש
יַלדי ל(bella-
 - Sta fermo! .2באיטלקית :תעמוד בשקט!
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שבחי איזולד
לַשָּׁ וְ א הִ תְ אַ מַּ צְ תִּ י
לְ לַמֵּ ד אֶ ת לִ בִּ י לִ כְ פֹּ ף;
לַשָּׁ וְ א אָמַ ְרתִּ י ל ֹו
"יֵשׁ זַמָּ ִרים טוֹבִ ים ִמ ְמָּ לרֹב".
אַ  מַ ֲענֵהוּ בָּ א ,כָּרוּחוֹת וְ כִ נְגִ ינַת קַ תְ רוֹס,
כִּ בְ כִ י עָ מוּם עַ ל פְּ נַי הַ לַּילָה
שֶׁ א נוֹתֵ ן לִ י מָ נוֹחַ  ,אוֹמֵ ר לָעַ ד,
" ִשׁיר ,תֵּ ן ִשׁיר".
הֵ ֵדיהֶ ם ִמתְ נַגְּ נִים ֶזה בָּ זֶה בֵּ ין הָ עַ ְרבַּ יִם
לָעַ ד ְמחַ פְּ ִשׂים שִׁ יר.
ְראוֲּ ,אנִי שָׁ חוּק מֵ רֹב עָ מָ ל
וְ הַ ִשּׁטּוּט בִּ ְד ָרכִ ים ַרבּוֹת הָ פַ  אֶ ת עֵ י ַני
לְ טַ בָּ עוֹת אֲדֻ מּוֹת כֵּהוֹת ְממֻ לָּאוֹת אָבָ ק.
ַוע ֲַדיִן אוֹחֵ ז בִּ י ַרעַ ד בֵּ ין הָ עַ ְרבַּ ים,
וּקטַ נּוֹת קו ְֹראוֹת " ִשׁיר",
וּמלִּ ים שֵׁ ד ֹונִיּוֹת אֲדֻ מּוֹת ְ
ִ
וּקטַ נּוֹת ִמ ְשׁתּו ְֹקקוֹת לְ ִשׁיר,
ִמלִּ ים שֵׁ ד ֹונִיּוֹת אֲפֹ רוֹת ְ
וּקטַ נּוֹת קו ְֹראוֹת " ִשׁיר",
ִמלּוֹת עָ לֶה חוּמוֹת ְ
וּקטַ נּוֹת ִמ ְשׁתּו ְֹקקוֹת לְ ִשׁיר.
ִמלּוֹת עָ לֶה יְרֻ קּוֹת ְ
חוּמים בְּ עֵ ת הָ אָבִ יב
הַ ִמּלִּ ים הֵ ן כְּ עָ לִ ים ,עָ לִ ים וָתִ ִיקים ִ
הַ נּו ְֹשׁבִ ים בְּ לִ י ַדּעַ ת לְ אָןְ ,מחַ פְּ ִשׂים ִשׁיר.
ִמלִּ ים לְ בָ נוֹת כִּ פְ תוֹתֵ י שֶׁ לֶג – אַ  אֵ לֶּה קָ ִרים,
ִמלּוֹתְ -טחָ בִ ,מלּוֹת חֵ ִ ,מלִּ ים שֶׁ ל זְ ָר ִמים רוֹגְ עִ ים.
לַשָּׁ וְ א הִ תְ אַ מַּ צְ תִּ י
רוּחי לִ כְ פֹּ ף,
לְ לַמֵּ ד אֶ ת ִ
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לַשָּׁ וְ א טָ עַ נְתִּ י כְּ נֶגְ ָדּהּ
"יֵשׁ רוּחוֹת גְּ דוֹלוֹת ִממֵּ ך ָלרֹב".
כִּ י בְּ שַׁ חַ ר ְשׁנוֹתַ י אִ שָּׁ ה אָז בָּ אָה
כִּ ְק ִריאַת אוֹר הַ יּ ֵָרחַ ,
כְּ מ ֹו הַ יָּרֵ חַ הַ קּו ֵֹרא לְ שֵׁ פֶ ל וְ גֵאוּת,
" ִשׁיר ,תֵּ ן ִשׁיר".
אֲשֶׁ ר עַ ל כֵּן ִחבַּ ְרתִּ י לָהּ ִשׁיר וְ הִ יא הָ לְ כָה ִממֶּ נִּי
ַכּהֲ הַ יָּרֵ חַ ִמן הַ יָּם,
וּקטַ נּוֹת
וּבְ כָל זֹאת בָּ אוּ ִמלּוֹת הֶ עָ לֶהִ ,מלִּ ים שֵׁ ד ֹונִיּוֹת חוּמוֹת ְ
אָמרוּ "הָ רוּחַ שָׁ לְ חָ ה אוֹתָ נוּ".
וְ ְ
"תֵּ ן ִשׁיר ,תֵּ ן ִשׁיר!"
וְ לַשָּׁ וְ א קָ ָראתִ י ֲאלֵיהֶ ם "אֵ ין לִ י ִשׁיר
כִּ י הִ יא שֶׁ עָ לֶיהָ שַׁ ְרתִּ י הָ לְ כָה ִממֶּ נִּי".
רוּחי שָׁ לְ חָ ה אִ שָּׁ ה ִמ ֶגּזַע פִּ לְ אִ י,
אַ ִ 
אִ שָּׁ ה כָּאֵ שׁ מֵ עַ ל גִּ זְ רֵ י הָ אֹ ֶרן קוֹרֵ את " ִשׁיר ,תֵּ ן ִשׁיר".
כָּ תִּ ְק ָרא הַ ֶלּהָ בָ ה לַלְּ שַׁ ד.
ִשׁ ִירי לַהַ ט אִ תָּ הּ וְ הִ יא הָ לְ כָה ִממֶּ נִּי
ַכּ ֲעזֹב הַ לֶּהָ בָ ה אֶ ת הָ גֶּחָ לִ ים כָּ הָ לְ כָה הִ יא אֶ ל יְעָ רוֹת ח ֲָד ִשׁים
וְ הַ ִמּלִּ ים נוֹתְ רוּ אִ תִּ י
קו ְֹראוֹת לָעַ ד " ִשׁיר ,תֵּ ן ִשׁיר".
ַו ֲאנִי "אֵ ין לִ י ִשׁיר",
רוּחי שָׁ לְ חָ ה אִ שָּׁ ה כַּשֶּׁ מֶ שׁ:
עַ ד יוֹם בּ ֹו ִ
כֵּן כְּ מ ֹו הַ שֶּׁ מֶ שׁ הַ קּוֹרֵ את ַלזּ ֶַרע,
כְּ מ ֹו הָ אָבִ יב עַ ל הֶ עָ נָף
כָּ הִ יא שֶׁ מַּ גִּ יעָ ה אֵ לַי ,אֵ ם כָּל הַ ִשּׁ ִירים,
הִ יא שֶׁ אֶ ת ִמלּוֹת הַ פֶּ לֶא מַ חֲזִ יקָ ה בְּ תוֹ עֵ ינֶיהָ
הַ ִמּלִּ יםִ ,מלִּ ים שֵׁ ד ֹונִיּוֹת ְקטַ נּוֹת שֶׁ לָּעַ ד קו ְֹראוֹת אֵ לַי
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" ִשׁיר ,תֵּ ן ִשׁיר".
רוּחי
לַשָּׁ וְ א ֶנאֱבַ ְקתִּ י עִ ם ִ
רוּחי לִ כְ פֹּ ף.
לְ לַמֵּ ד אֶ ת ִ
אֵ י הָ רוּחַ שֶׁ יִּ כְ פֹּ ף
כְּ שֶׁ אַ תְּ בְּ תוֹ לִ בּ ֹו?
)תרגם והעיר :דורון קורן(
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פורטרט של אישה
אר ָגס ֹו שֶׁ לָּנוּ
אַ תְּ וְ רוּחֵ  הֵ ם יַמַּ ת סַ ְ
ל ֹונְדוֹן סָ חֲפָ ה סְ בִ יבֵ  סִ כּוּם שָׁ נִים זֶה
מוּרה:
וּסְ פִ ינוֹת נוֹצְ צוֹת הִ ְשׁאִ ירוּ לָ כָּ וְ כָ בִּ תְ ָ
ַרעֲיוֹנוֹתְ ,קצָ ת ְרכִ ילוּתִ ,מכָּל הַ בָּ א ַליָּד,
ישׁים מוּז ִָרים שֶׁ ל י ֶַדע וּסְ חו ָֹרה שֶׁ עֶ ְרכָּהּ ְמע ְֻרפָּ ל.
גְ בִ ִ
מֹ חוֹת גּדוֹלִ ים חָ ְשׁקוּ בָּ ִ – מ ֵלּית בְּ רֵ ָרה.
תָּ ִמיד הָ יִית אַ תְּ הַ ְשּׁ ִניָּה .זֶה ְט ָרגִ י?
א .בְּ עַ צְ מֵ  הֶ עֶ ַדפְ תְּ זֹאת עַ ל מַ ה שֶּׁ נָהוּג:
גֶּבֶ ר אֶ חַ ד ,מַ ְשׁ ִמים וְ כָרוּ עַ ד ִשׁמָּ מּוֹן
מֹ חַ בֵּ ינ ֹונִי אֶ חָ ד :כָּל שָׁ נָה נוֹסֶ פֶ ת – מַ חֲשָׁ בָ ה אַחַ ת פָּ חוֹת.
וְ כַמָּ ה סַ בְ ָל ִנית אַ תְּ ַ .ראִ יתִ י אוֹתָ  יוֹשֶׁ בֶ ת
שָׁ עוֹתַ ,רק שֶׁ מַּ שֶּׁ הוּ אוּלַי ַי ֲעלֶה.
וְ עַ כְ שָׁ ו אַ תְּ ְמשַׁ לֶּמֶ ת מַ שֶּׁ הוּ .כֵּן ,בְּ ֹיקֶ ר ְמשַׁ ֶלּמֶ ת.
אַ תְּ ִטפּוּס שֶׁ אֵ ינ ֹו חֲסַ ר עִ ְניָןִ .מי שֶׁ בָּ א אֵ ַליִ
יוֹצֵ א עִ ם ִמ ְטעָ ן מוּזָר:
שָׁ לָל שֶׁ עָ לָה בָּ ֶרשֶׁ ת; כַּמָּ ה הַ צָּ עוֹת תְּ מוּהוֹת;
עֻבְ ָדּה שֶׁ אֵ ינָהּ ְמלַמֶּ ֶדת ָדּבָ ר; וְ סִ פּוּר אֶ חָ ד א ֹו ְשׁ ַניִם,
דוּדאִ ים א ֹו בְּ ָדבָ ר אַחֵ ר
ְמעֻבָּ ִרים בְּ ָ
מּוּשׁי אַ  מֵ ע ֹולָם א ַנעֲשָׂ ה,
הֶ עָ שֹוּי לִ הְ יוֹת ִשׁ ִ
שֶׁ אַף פַּ עַ ם אֵ ינֶנּוּ בִּ ְמקוֹמ ֹו א ֹו שֶׁ יֵּשׁ בּ ֹו ִשמּוּשׁ
א ֹו מוֹצֵ א אֶ ת ְשׁעָ ת ֹו בְּ נוּל הַ ָיּ ִמים:
יְצִ ָירה עַ תִּ יקָ ה וְ נִפְ לָאָהְ ,מצֻעְ צַ עַ ת ְדּהוּיָה;
צְ ל ִָמים ,עִ נְבָּ ר אָפֹ רְ ,טבִ יעַ ת פְּ סֵ יפָ ס נ ִָדיר,
אֵּ לֶּה הֵ ם אוֹצְ רוֹתַ יִ ,וְ זוֹהִ י ִשׁפְ עָ תֵ  ;אַ 
ל ְַמרוֹת גְּ נִיזַת יָם ז ֹו שֶׁ ל ְדּבָ ִרים שֶׁ נּ ְָשׁרוּ,
פִּ סּוֹת עֵ ץ מוּזָרוֹת סְ פוּגוֹת טַ חַ ב ,וְ חֹ מֶ ר חָ ָדשׁ וְ נוֹצֵ ץ:
בִּ זְ ִרימָ ה אִ ִטּית ז ֹו שֶׁ ל מַ עֲמַ ִקּים וְ אוֹרוֹת ִמ ְשׁתַּ נִּים,
א! אֵ ין שָׁ ם ָדּבָ ר ,בַּ ֹכּל וּבִ כְ לָל,
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אֵ ין ָדּבָ ר שֶׁ הוּא כֻּלּ ֹו שֶׁ לָּ.
וּבְ כָל זֹאת ז ֹו הִ יא אַ תְּ .
)תרגם :חיים פסח(
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ה ֹו אַ תְּ גָבוֹהַּ הַ ְרחֵ ק,
אַ תְּ שֶׁ גּוֹחֶ נֶת
ִמּסִּ בְ כוֹת ְשׂ ַרף הָ עִ נְבָּ ר עַ ל הַ ַלּ ְילָה הַ קּוֹבַּ לְ ִטי,
ֲאנִי בֵּ ין עֲצֵ י הָ אֹ ֶרן ִמתַּ חַ ת,
בְּ ין עֲצֵ י הָ אֹ ֶרן הַ ְקּטַ נִּים ,תִּ ְשׁ ְמעִ י אוֹתִ י!
"הַ ֵלּיצָ ן נִכְ ַנס ַלגָּן".
הָ א ְֻמנָם?
וּבְ כֵן ,אֵ ין כָּל עֵ ֶרך ל ֶַדּ ֶר שֶׁ בָּ הּ אַ תְּ
אוֹהֶ בֶ ת אוֹתִ י ,גְּ בִ ְרתִּ י;
כִּ י אֵ ין לִ י ָדּבָ ר לָתֵ ת לִָ מלְּ בַ ד ִשׁ ִירים.
ֲאנִי עַ ל הַ ְדּ ָרכִ ים שֶׁ ל הָ ע ֹולָם הִ ְרחַ ְקתְּ י
לְ הַ גִּ יד שֶׁ הַ חַ יִּ ים הֵ ם ,אֵ יכְ שֶׁ הוָּ ,דּבָ ר עַ לִּ יז,
אֲבָ ל אַ תְּ אַף פַּ עַ ם א מַ ְשׁ ִחילָה ְשׁנֵי י ִָמים עַ ל חוּט אֶ חָ ד
אֲבָ ל יֵצֵ א ִמזֶּה צַ עַ ר.
וְ אָהַ בְ תִּ י פַּ עַ ם אַהֲבָ ה,
מֵ עֵ בֶ ר ַל ָיּרֵ חַ ,
אָהַ בְ תִּ י פַּ עַ ם אַהֲבָ ה,
וְ אוּלַי ,עוֹד פְּ עָ ִמים ַרבּוֹת,
יחים.
אֲבָ ל הִ יא ָר ְק ָדה כְּ מ ֹו פַּ ְרפַּ ר ָורֹד בַּ ִשּׂ ִ
ה ֹוֲ ,אנִי מַ בְ ִחין בָּ כֶן נ ִָשׁים ִמבֵּ ין "הָ ֲאנ ִָשׁים הָ אֲחֵ ִרים",
וְ הַ ֹכּל יִסְ תַּ ֵדּר
בִּ ימֵ י ִראשׁוֹן.
"הַ ֵלּיצָ ן נִכְ נַס ַלגָּן".
הַ א ְֻמנָם?
)תרגם :שמעון שלוש(
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שיר מעלות
I

סַ ְמּכוּנִי בְּ צִ בְ עֵ י סִ ין,
כִּ י ַרע הָ ְראִ י בְּ עֵ ינַי.
II

הָ רוּחַ ח ֹולֵף מֵ עַ ל הַ ִחטָּ ה –
בְּ נֶפֶ ץ כֶּסֶ ף,
ִמלְ חֶ מֶ ת מַ תֶּ כֶת ַדּקָּ ה.
י ַָדעְ תִּ י אֶ ת ִדּסְ קַ ת הַ זָּהָ ב,
ְראִ יתִ יהָ נְמַ סָּ ה מֵ עָ לַי.
י ַָדעְ תִּ י אֶ ת הַ מָּ קוֹם הַ בּוֹהֵ ק כָּאֶ בֶ ן,
אֶ ת הֵ יכַל הַ צְּ בָ עִ ים הַ בְּ הִ ִירים.
III

ה ֹו ְראִ י ַרע עַ ד ַדּק ,ה ֹו בִּ לְ בּוּל צְ בָ עִ ים!
ה ֹו אוֹר כָּפוּת כָּפוּי פְּ נִימָ ה ,ה ֹו נ ְִשׁמַ ת הַ שָּׁ בוּי,
לָמָּ ה ֲאנִי מֻ זְ הָ ר? לָמָּ ה ֲאנִי ְמ ֻשׁ ָלּח?
לָמָּ ה בְּ ָר ְק מָ לֵא חֲשָׁ ד מוּזָר?
מוּמי וְ זוֹמֵ ם ,ה ֹו אֲבַ ק זָהָ ב!
ה ֹו ְראִ י ,עַ ְר ִ
ה ֹו קוּרֵ י עִ נְבָּ ר ,ה ֹו ְשׁלַל צְ בָ עִ ים דּוּ-פַּ ְרצוּפִ י!
)תרגם :אמיר אור(

52

דמות במחול
לחתונה בקנה הגלילית

ְשׁחֹ ַרת עֵ י ַניִם,
אֵ שֶׁ ת חֲלוֹמוֹתַ י,
בְּ ַנ ֲעלֵי הַ שֵּׁ ן,
אֵ ין כְּ מוֹתֵ  בֵּ ין הַ ְמחוֹלְ לוֹת,
כְּ מוֹתֵ ְ קלִּ ילַת ַרגְ ַליִם.
א ְמצָ אתִ י בָּ אֹ הָ לִ ים,
בַּ חֹ שֶׁ  הַ שָּׁ בוּר.
א ְמצָ אתִ י לְ יַד הַ בְּ אֵ ר
בֵּ ין הַ שּׁ ֹואֲבוֹת.
זְ רוֹעֵ  כְּ עָ נָף ַרך נָתוּן בִּ ְקלִ פָּ ה;
פָּ ַניִ נָהָ ר עִ ם אוֹרוֹת.
לְ בָ נוֹת כְּ שָׁ קֵ ד ַר ֲענָן כְּ תֵ פַ יִ;
שֶׁ נִּפְ שַׁ ט ִמ ְקּלִ פַּת ֹו.
א יַאַסְ רוּ בְּ סָ ִריסִ ים;
וְ א בְּ סו ְֹרגֵי נְחֹ שֶׁ ת.
ִמטָּ תֵ  כֶּסֶ ף וּפָ ז ֲעטוּר סַ פִּ ִירים.
כְּ תֹ נֶת חוּמָ הְ ,רקוּמָ ה פַּ סֵּ י זָהָ ב ,הִ ַנּ ְחתְּ מֵ עָ ַליִ,
נָתָ ט-אִ יקָ ָניֵה" ,עֵ ץ עַ ל הַ מַּ יִם".
כְּ פֶ לֶג בֵּ ין ְקנֵי הַ גֹּ מֶ א י ַָדיִ עָ לַי;
אֶ צְ בָּ עוֹת כְּ ַנחַ ל צ ֹונֵן.
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ַנעֲרוֹתַ יִ צָ חוֹת כְּ חַ לּוּקֵ י הַ ַנּחַ ל;
זִ ְמ ַרתָ ן סָ בִ יב-סָ בִ יב לָ!
אֵ ין כְּ מוֹתֵ  בֵּ ין הַ ְמחוֹלְ לוֹת;
כְּ מוֹתֵ ְ קלִּ ילַת ַרגְ ַליִם.
)תרגם :יותם מיכאל בן-משה(
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תפילת לילה
אֱהִ ים ,טַ הֵ ר אֶ ת לִ בֵּ נוּ!
טַ הֵ ר אֶ ת לִ בֵּ נוּ!
אָכֵן הַ קַּ וִּ ים שֶׁ שַּׂ ְמתָּ לְ פָ נַי
בִּ ְמקוֹמוֹת נ ְֶחמָ ִדים
וְ הַ ֹיּפִ י שֶׁ ל זֹאת וֵינֵיצִ ָיּה שֶׁ לְּ 
אֲשֶׁ ר אַ תָּ ה הֶ ְראֵ יתָ לִ י
עַ ד אֲשֶׁ ר חֶ ְמ ָדּתָ הּ הָ יְתָ ה לִ י
ָדּבָ ר שֶׁ ל ְדּמָ עוֹת
אֱהִ ים ,מַ ה הַ חֶ סֶ ד הָ ַרב
עָ ִשׂינוּ בְּ י ִָמים עָ בָ רוּ
י ְִשׁ ַכּ ְחנוּהוּ כְּ בָ ר,
כִּ י נָתַ תָּ לָנוּ נִפְ לְ אוֹתֶ י אֵ ֶלּה
ה ֹו ,אֱהֵ י הַ מַּ יִם?
ה ֹו ,אֱהֵ י הַ ַלּ ְילָה
מַ ה הַ צַּ עַ ר הָ ַרב
בָּ א עָ לֵינוּ,
שֶׁ כָָּ גּמַ לְ תָּ לָנוּ
בְּ טֶ ֶרם עֵ ת בּוֹא ֹו!
ה ֹו ,אֱהֵ י הַ ְדּמָ מָ ה,
טַ הֵ ר אֶ ת לִ בֵּ נוּ.
טַ הֵ ר אֶ ת לִ בֵּ נוּ.
כִּ י ָראִ ינוּ
אֶ ת כְּ בוֹד הַ צֵּ ל שֶׁ ל
ִדּ ְמיוֹן ֲאמָ תֶ .
כֵּן ,אֶ ת כְּ בוֹד הַ צֵּ ל
אַרתְּ ְ מהַ ֶלּכֶת
שֶׁ ל תִּ פְ ְ
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עַ ל פְּ נֵי צִ לְ לֵי הַ מַּ יִם
בְּ ֹזאת וֵינֵיצִ ָיּה שֶׁ לְּ .
וּבִ פְ נֵי ְקדֻ שָּׁ ת ֹו
שֶׁ ל הַ צֵּ ל שֶׁ ל אֲמָ תֶ 
כִּ סִּ יתִ י אֶ ת עֵ ינַי,
ה ֹו אֱהֵ י הַ מַּ יִם.
ה ֹו אֱהֵ י הַ ְדּמָ ַָמה
טַ הֵ ר אֶ ת לִ בֵּ נוּ.
טַ הֵ ר אֶ ת לִ בֵּ נוּ,
ה ֹו אֱהֵ י הַ מַּ יִם,
חַ טֵּ א אֶ ת לִ בֵּ נוּ בְּ ת ֹוכֵנוּ
כִּ י הִ ֵנּה ָראִ יתִ י אֶ ת
הַ צֵּ ל שֶׁ ל זֹאת וֵינֵיצִ ָיּה שֶׁ לְּ 
שָׁ טָ ה עַ ל פְּ נֵי הַ מַּ יִם
וְ כ ֹוכָבֶ י
ָראוּ אֶ ת הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה ִמ ְמּסִ לּוֹתֵ יהֶ ם
הֵ ם ָראוּ אֶ ת הַ ָדּבָ ר הַ ָזּה,
ה ֹו ,אֱהֵ י הַ מַּ יִם,
כִּ שֵׁ ם שֶׁ כּ ֹוכָבֶ י הֵ ם
דּו ְֹמ ִמים אֵ לֵינוּ בִּ ְמסִ לּוֹתֵ יהֶ ם הָ ְרחוֹקוֹת
ָכּ גַם לִ בִּ י שֶׁ לִּ י
דּוֹמֵ ם עוֹמֵ ד בְּ תוֹ תּוֹכִ י.
טַ הֵ ר אֶ ת לִ בֵּ נוּ
ה ֹו אֱהֵ י הַ ְדּמָ מָ ה,
טַ הֵ ר אֶ ת לִ בֵּ נוּ
ה ֹו ,אֱהֵ י הַ מַּ יִם.
)תרגם :שמואל שתל(
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הסדר החברתי
.1
פָּ ִקיד מֶ ְמשַׁ לְ תִּ י זֶה,
שֶׁ אִ ְשׁתּ ֹו ְק ִשׁישָׁ ה ִממֶּ נּוּ בְּ שָׁ נִים אֲחָ דוֹת,
יֵשׁ ל ֹו א ֲֶרשֶׁ ת ַל ְטפָ ִנית כָּז ֹו
כְּ שֶׁ הוּא ל ֹוחֵ ץ אֶ ת י ְֵדיהֶ ן שֶׁ ל נְשׁוֹת חֶ בְ ָרה צְ עִ יר ֹות

(Pompes funèbres) .2

אִ שָּׁ ה זְ קֵ נָה ז ֹו,
שֶׁ הָ יְתָ ה ' ָכּלְ ָכּ זְ קֵ נָה עַ ד שֶׁ הָ יְתָ ה אָתֵ אִ יסְ ִטית'
מֻ קֶּ פֶ ת ָכּעֵ ת
בְּ ִשׁשָּׁ ה נֵרוֹת וּצְ ָלב
אָחיהָ
בְּ שָׁ עָ ה שֶׁ אִ ְשׁתּ ֹו הַ ְשּׁ ִניָּה שֶׁ ל בֶּ ן ִ
הוֹפֶ כֶת בְּ חֶ פְ צֵ י הַ בַּ יִת.
ְשׁנֵי הַ חֲתוּלִ ים שֶׁ לָּהּ
פּוֹסְ עִ ים לְ פָ נֶיהָ לְ תוֹ אַ ֶו ְרנוּס;
ִמין סוּ ִטי 1,בִּ כְ לוֹרוֹפו ְֹרם,
וְ יֵשׁ לְ קַ וּוֹת שֶׁ ִנּ ְשׁמ ֹותֵ יהֶ ם תְּ הַ ֵלּכְ נָה
מוּרם,
כְּ שֶׁ זְּ נָבָ ן ָ
וְ שֶׁ בְּ עַ צְ בוּת ֵיילִ ילוּ ,וּבְ נֹ עַ ם
ִמשּׁוּם שֶׁ ֶזּה ו ַָדּאִ י שֶׁ א הִ ְשׁאִ ָירה עַ ל הָ א ֲָדמָ ה הַ זֹּאת
שׁוּם קוֹל
לְ בַ ד מֵ ִריב ק ֹו ָל ִני שֶׁ ל ְקרוֹבִ ים ִמ ִמּין נְקֵ בָ ה.
 .1הטקס של שרפת האלמנה לצד גוויית בעלה בדת ההינדו.
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בהט
גְּ בֶ ֶרת זֹאת ,בַּ ֲחלוּק הָ ַר ֲחצָ ה הַ לָּבָ ן,
הַ ְמ ֻכ ֶנּה בְּ פִ יהָ peignoir
הִ יא ,לְ פִ י שָׁ עָ ה ,פִּ י ַלגְ שׁ ֹו שֶׁ ל י ְִד ִידי,
וְ ַכפּ ֹותָ יו הָ ע ֲִדינוֹת הַ לְּ בָ נוֹת,
שֶׁ ל הַ ֶכּלֶב הַ קָּ טָ ן שֶׁ לָּהּ
אֵ ינָן ע ֲִדינוֹת ִמ ְשּׁהִ יא ע ֲִדינָה,
אֲפִ לּוּ ג ֹו ְט ֵיה עַ צְ מ ֹו א הָ יָה בּוֹחֵ ל
ִגּוּדי הַ לָּבָ ן
בְּ נ ֵ
שֶׁ לָּהֶ ם
כְּ שֶׁ הִ יא יוֹשֶׁ בֶ ת בַּ כִּ סֵּ א הַ גָּדוֹל
בֵּ ין ְשׁנֵי הַ נֵּרוֹת הָ ְרווּ ִיים עַ צְ לוּת
)תרגם :יוסף שרון(

חנות התה
הָ עַ לְ מָ ה בַּ חֲנוּת הַ תֵּ ה
אֵ י ֶננָּה יָפָ ה כְּ פִ י שֶׁ הָ יְתָ ה.
אֱלוּל הִ תְ עַ לֵּל בָּ הּ.
הִ יא אֵ י ֶננָּה ע ֹולָה בַּ מַּ ְדרֵ גוֹת בְּ אוֹת ֹו מֶ ֶרץ;
כֵּן ,גַּם הִ יא תַּ גִּ יעַ לְ גִ יל הָ ע ֲִמ ָידה,
ְעוּרים שֶׁ הֵ פֵ זָּה בֵּ ינֵינוּ
וְ זֹהַ ר הַ נּ ִ
כְּ שֶׁ הִ גִּ ישָׁ ה לָנוּ ל ְַחמָ נִיּוֹת
א יוּפַ ז בֵּ ינֵינוּ עוֹד.
גַּם הִ יא תַּ גִּ יעַ לְ גִ יל הָ ע ֲִמ ָידה.
)תרגם :אריאל קריל(
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אי האגם
ה ֹו אֵ ל ,ה ֹו וֵנוּס ,ה ֹו הֶ ְרמֵ ס ,פַּ ְטר ֹו ָנם שֶׁ ל ַגּנָּבִ ים,
תַּ ן לִ י בְּ ב ֹוא עֵ תֲ ,אנִי קוֹרֵ א אֵ לֶי ,חֲנוּת-טַ בָּ ק ְקטַ נָּה,
עִ ם הַ קֻּ פְ סָ אוֹת הַ ְקּטַ נּוֹת הַ בְּ הִ יר ֹות
ז ֹו עַ ל גַּבֵּ י ז ֹו סְ דוּר ֹותְ ,ממַ לְּ אוֹת מַ ָדּפִ ים
וְ הַ נִּיחוֹחַ הָ ָרפֶ ה הַ ְמתַ ְקתַּ ק
וְ תַ ֲערֹבֶ ת הַ 'שָׁ אג',
ַו ֲע ֵלי הַ וִּ ְירגִ 'י ְנ ָיה הַ בְּ הִ ִירים
ְרפוּ ִיים ִמתַּ חַ ת לְ טַ בְ ַלת זְ כוּכִ ית מַ בְ הִ יקָ ה,
וְ זוּג מֹ אזְ ַניִם א ְמ ֻשׁמָּ נִים ִמ ַדּי,
וְ הַ זּוֹנוֹת נִכְ נָסוֹת בְּ ַד ְרכָּן לְ הַ חֲלִ יף ִמלָּה א ֹו ְשׁתַּ יִם,
לְ פִ ְטפּוּט בָּ טֵ ל ,וּכְ ֵדי לְ סַ ֵדּר אֶ ת ְשׂעָ ָרן ְמעַ ט.
ה ֹו אֵ ל ,ה ֹו וֵנוּס ,ה ֹו הֶ ְרמֵ ס ,פַּ ְטר ֹו ָנם שֶׁ ל ַגּנָּבִ ים,
ִשׂים אוֹתִ י בַּ חֲנוּת-טַ בָּ ק ְקטַ נָּה,
א ֹו בְּ כָל ִמ ְקצוֹעַ אַחֵ ר
ַרק א ִמ ְקצוֹעַ הַ כְּ תִ יבָ ה הָ אָרוּר הַ זֶּה,
אָדם צָ ִרי אֶ ת רֹאשׁ ֹו אִ תּ ֹו כָּל הַ זְּ מַ ן.
שֶׁ בּ ֹו ָ
)תרגם :עוזי בהר(
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מתוך :מחווה לסקסטוס פּרופּרטיוס
חֲצוֹתִ ,מכְ תָּ ב הִ גִּ יעַ ִמגְּ בִ ְרתִּ י אֵ לַי
וּב ֹו ֲאנִי נ ְִק ָרא לָבוֹא ִמיָּד אֶ ל ִטיבּוּר!
חֻ ֵדּי צְ ִריחֵ י הַ תְּ או ִֹמים עוֹלִ ים בְּ בֹהַ ק מַ עְ לָה,
וּבִ בְ רֵ כוֹת ְשׁטוּח ֹות קוֹלְ ִחים מֵ י מַ עְ יַן אָ ְנ ָינָה.
כֵּיצַ ד אֶ פְ עַ ל בַּ סּוּגְ יָה הַ זֹּאת?
הַ אִ ם אַפְ ִקיד אֶ ת גּו ָֹרלִ י בְּ יַד צְ לָלִ ים חו ְֹרשֵׁ י ָרעָ ה,
מֵ הֶ ם עָ לוּל לִ פְ גֹּ עַ בִּ י אֶ גְ רוֹף נָבָ ל?
אַ  אִ ם א אֲמַ לֵּא אַחַ ר פְּ קֻ ַדּת גְּ בִ ְרתִּ י,
 אֲפִ לּוּ הַ מָּ גוֹר ָראוּי ַלהֲבָ נָה,אֶ הְ יֶה קָ ְרבָּ ן לְ בֶ כִ י וְ ִקינוֹת גְּ רוּעוֹת ִמ ִמּתְ נַקֵּ שׁ בַּ ַלּ ְילָה
וְ עוֹד אֶ הְ יֶה עַ ל תֶּ קֶ ן שֶׁ ל ָרשָׁ ע.
ימה,
וְ הַ ָדּבָ ר הֵ ן יִמָּ שֵׁ  שָׁ נָה תְּ ִמ ִ
כִּ י א תָּ חוּס עָ לַי גְּ בִ ְרתִּ י וְ א תִּ טֶּ ה לִ י חֶ סֶ ד,
וְ הֵ ן אֵ ין אִ ישׁ שֶׁ בְּ עֵ ינָיו אוֹהֵ ב בְּ לֵיל חֲצוֹת אֵ ינ ֹו קָ דוֹשׁ.
וְ כָּ בְּ וִ יָּה סְ ִקיר ֹו.
לוּ גֶּבֶ ר ְמאֹ הָ ב הָ יָה
שָׁ לֵו יוּכַל לִ פְ סֹ עַ בְּ חוֹף סְ ִקיתְ יָה
כִּ י פּוֹשֵׁ עַ א יָעֵ ז לִ פְ גֹּ עַ לְ ָרעָ ה בַּ ְמאַהֵ ב
הַ לְּ בָ נָה תִּ שָּׁ א נֵר ֹו.
הַ כּ ֹוכָבִ ים יַזְ הִ ירוּ אֶ ת הָ אִ ישׁ ִמפְּ נֵי ִמכְ שׁוֹל,
ַדּ ְרכּ ֹו יָאִ יר קוּפִּ יד בַּ אֲבוּקָ ה,
וְ קַ ְר ֻסלָּיו י ְִשׁמֹ ר ִמפְּ נֵי כְּ לָבִ ים שׁו ִֹטים.
הִ נֵּה כִּ י-כֵן נְתִ יבוֹתָ יו שָׁ לוֹם תָּ ִמיד וּבְ כָל שָׁ עָ ה.
אַ יֵּה הָ אִ יש שֶׁ נִּימוּסָ יו גְּ רוּעִ ים כָּל כָּ
עַ ד כִּ י יָעֵ ז לִ פְ שֹׁט ִמן הַ ְמחַ זֵּר אֶ ת גְּ לִ ימָ ת ֹו הַ ְטּהו ָֹרה?
אַפְ רו ִֹדיטֶ ה תּוֹלִ י ֵכהוּ.
)תרגם :אריה סתיו(
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) ∆ὡpiaדוריה(
ֲהיִי בִּ י כְּ ַד ְרכֵי הַ נְּצָ ִחים
אֲשֶׁ ר לְ רוּחַ שׁוֹמֵ מָ ה ,וְ א
כְּ כָל ָדּבָ ר ח ֹולֵף –
כְּ חֶ ְדוַת הַ פְּ ָר ִחים.
יחי ִני בִּ בְ ִדידוּת אֵ יתָ נָה
ֲה ִנ ִ
שֶׁ ל סְ לָעִ ים גְּ זוּ ֵלי-שֶׁ מֶ שׁ
וּפְ לָגִ ים אֲפֹ ִרים.
י ְַדבְּ רוּ נָא הָ אֵ לִ ים ְדּבָ ִרים ַרכִּ ים אֵ לֵינוּ
בְּ י ִָמים יָבוֹאוּ,
הַ פְּ ָר ִחים הַ קּו ְֹד ִרים שֶׁ ל הָ או ְֹרקוּס
זוֹכְ ִרים אוֹתָ .
)תרגמה :לאה גולדברג(
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אַ תְּ עָ לִ ית מֵ ֶר ֶדת הַ ַלּ ְילָה
וּפְ ָר ִחים הָ יוּ בְּ י ַָדיִ,
עַ כְ שָׁ ו צְ אִ י ִמבִּ לְ בּוּל שֶׁ ל
ֲאנ ִָשׁים,
ִמחוּץ לִ ְמהוּמַ ת הַ שָּׂ פָ ה עָ ַליִ.
ֲאנִי שֶׁ רוֹאֶ ה אוֹתָ  בֵּ ין ְדּבָ ִרים הִ יּוּלִ יִּ ים
ָרגַזְ תִּ י כְּ שֶׁ נּ ְָשׂאוּ אֶ ת ְשׁמֵ 
בַּ אֲתָ ִרים ְקבוּעִ ים.
ֲאנִי גַּלִּ ים ְשׁלֵוִ ים הַ לְ וַאי גּוֹאֶ ה
ֹאשׁי,
ר ִ
וְ הָ ע ֹולָם יִגְ וַע כְּ עָ לֶה,
א ֹו ִיגָּרֵ ף כְּ תַ ְר ִמיל שֵׁ ן-הָ א ֲִרי,
כֲָּ אנִי מוֹצֵ א אוֹתָ  שׁוּב,
לְ בַ ֵדּ.
)תרגם :שמעון שלוש(

שלושה משוררים
קָ אנ ְִד ָידה בָּ ח ֲָרה בִּ ְמאַהֵ ב חָ ָדשׁ
וְ עַ ל ְשׁשָׁ ה ְמשׁו ְֹר ִרים י ַָרד הָ אֵ בֶ ל.
הָ ִראשׁוֹן ִחבֵּ ר אֶ לֶגְ יָה לִ " ְחלו ִֹריסָ ה",
"לִ ְחלו ִֹריסָ ה הַ צְּ נוּעָ ה וְ הַ ְקּ ִר ָירה" ,שֶ בִּ ְשבִ יל ֹו הִ יא " ַרק ְחלו ִֹריסָ ה"
הַ שֵּׁ נִי ִחבֵּ ר ס ֹונֵטָ ה
עַ ל ִמזְ ָגּן הַ הֲפַ כְ פָּ  שֶ ל הַ ָנּ ִשׁים
ישׁי כּוֹתֵ ב ִמכְ תָּ ב ,לְ קָ אנ ְִד ָידה.
וְ הַ ְשּׁלִ ִ
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נערת החנות
לְ הֶ ֶרף עַ יִן הִ יא נָחָ ה עַ ל גּוּפִ י
כְּ מ ֹו סְ נוּנִית שֶׁ הָ רוּחַ ְמסִ יטָ ה כִּ ְמעַ ט אֶ ל ִקיר.
וְ הֵ ם ְמ ַדבְּ ִרים עַ ל הַ ָנּ ִשׁים שֶׁ ל סְ ווּינְבֶּ ְרן,
הָ רוֹעָ ה הַ פּ ֹוגֶשֶׁ ת בְּ גוּאִ יד ֹו
וְ עַ ל הַ זּוֹנוֹת אֵ צֶ ל בּו ְֹדלֵר.

ארידס
אָר ֵידס הַ בַּ יְשָׁ ן
ִ
נָשָׂ א ל ֹו אִ שָּׁ ה ְמכֹ עֶ ֶרת,
נ ְִמאָס עָ לָיו אֹ ַרח חַ ָיּיו.
וּמאֻכְ זָב הוּא חָ שַׁ ב
עָ יֵף ְ
שֶׁ ֶזּה א יוֹתֵ ר
ִמכָּל ָדּבָ ר אַחֵ ר.
אָמַ ר לְ עַ צְ מ ֹו" :לְ עַ צְ ִמי ֲאנִי א שָׁ וֶה לִ י,
אִ ם ִמישֶׁ הִ י מוֹצֵ את בִּ י מַ שֶּׁ הוּ – אֵ לֵך אִ תָּ הּ"
וְ כָ הָ לַַ לאֲבָ דּוֹן.
)תרגם :חיים פסח(

נשים
אגתאס

אַרבָּ עִ ים ְמאַהֲבִ ים הָ יוּ ַל ֲאגָתַ אס בְּ שֶׁ כְּ בַ ר הַ יּ ִָמים,
אַרבָּ עָ ה וְ ְ
ְ
וּלְ ֻכלָּם סֵ ְרבָ ה;
וְ עַ תָּ ה פּ ֹונָה הִ יא אֵ לַי ְמבַ קֶּ שֶׁ ת אַהֲבָ ה,
וּפ ֹונֶה אַף ְשׂעָ ָרהּ.
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אשה צעירה

ַזנְתִּ י אֶ ת אֱלִ יל בֵּ יתֵ  בִּ פְ ָרגִ ים,
הֶ ע ֱַרצְ תִּ י שָׁ שׁ שָׁ נִים תְּ ִמימוֹת;
וְ עַ כְ שָׁ ו רוֹטֶ נֶת אַ תְּ עַ ל כִּ י ִשׂ ְמלָתֵ  צָ ָרה עָ ַליִ
וְ עַ ל כִּ י בְּ ִמ ְק ֶרה אָמַ ְרתִּ י ֹזאת.
לֶסְ בִּ יָּה ההיא

מֶ ְמנוֹן ,מֶ ְמנוֹן ,הָ אִ שָּׁ ה הַ הִ יא
שֶׁ ָנּ ֲהגָה לְ שׁוֹטֵ ט בֵּ ינֵינוּ
בְּ חֹ סֶ ר ו ַָדּאוּת ִח ָנּנִית שֶׁ כָּז ֹו,
ְמאֹ ֶרסֶ ת ָכּעֵ ת
יטי.
לְ בַ עַ ל-בַּ יִת בְּ ִר ִ
! Lugete, Veneres! Lugete, Cupidinesque

* לסביה ההיא ) – (illa Lesbiaפראפרזה לשיר  58של קטולוס" :קֶ לְ יוּס ,לֶסְ בִּ יָּה שֶׁ לֵּנוּ,
לֶסְ בִּ יָּה הַ הִ יא  /לֶסְ בִּ יָּה שֶׁ ַרק אוֹתָ הּ אָהַ ב קָ טוּלוּס  /יוֹתֵ ר מֵ עַ צְ מ ֹו וּמֵ הַ יְקָ ִרים ל ֹו  /עַ כְ שָׁ ו בְּ קַ ְרנוֹת
ְרחוֹב וְ סִ ְמטָ אוֹת  /מוֹצֶ צֶ ת לְ צֶ אֱצָ אֵ י ֶרמוּס הַ נּ ִָדיב" Lugete .וכו' )הלטינית במקור( – "בְּ ֵכנָה,
וֶנוּסוֹת! בְּ כוּ ,קוּפִּ יד ֹונִים!"

חולפת

בְּ א פְּ גָם ,כְּ אַפְ רו ִֹדיטָ ה,
כָּל ֻכּ ֵלּ יָפָ ה,
חַ סְ ַרת שֵׂ כֶל,
נִיחוֹח ֹו הַ קַּ ל שֶׁ ל הַ פָּ צ'וּלִ י שֶׁ לָּ,
קַ ל ,כִּ ְמעַ ט ,כְּ קַ וֵּי הָ אַכְ ז ִָריּוּת בְּ סַ נ ְְטרֵ ,
א תּוֹקֵ ף אוֹתִ י ,כִּ ְמעַ ט אַף א מַ עֲסִ יק אוֹתִ י.
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"אִ יּ ֹונֵה מתה כבר שנה ארוכה"
רֵ יקוֹת הַ ְדּ ָרכִ ים,
רֵ יקוֹת ַדּ ְרכֵי הָ אֶ ֶרץ הַ זֹּאת
וְ הַ פְּ ָר ִחים
רוֹכְ נִים בְּ ָראשֵׁ יהֶ ם הַ כְּ בֵ ִדים.
ַלשָּׁ וְ א הֵ ם רוֹכְ נִים.
רֵ יקוֹת ַדּ ְרכֵי הָ אֶ ֶרץ הַ זֹּאת
בַּ אֲשֶׁ ר אִ יּ ֹונֵה
הִ תְ הַ לְּ כָה פַּ עַ ם ,וְ שׁוּב אֵ ינָהּ ִמתְ הַ ֶלּכֶת
אָדם שֶׁ כּ ֶָרגַע עָ בַ ר וְ אֵ ינֶנּוּ.
אַ  נ ְִדמֵ ית כְּ ָ

) Imerroאני עורגת(
נַפְ שֵׁ 
נִתְ עַ ְדּנָה בְּ רֹב ְרוָיוֹת,
אַתְ ִטיס.
ה ֹו אַתְ ִטיס,
ֲאנִי עו ֶֹרגֶת עַ ל ְשׂפָ תַ יִ,
ֲאנִי עו ֶֹרגֶת עַ ל שָׁ ַדיִ הַ ַדּ ִקּים,
עוּרה ,הַ בִּ לְ תִּ י נִתְ פֶּ סֶ ת.
אַ תְּ  ,הַ סְּ ָ

*  – Imerroהכותרת היוונית "אני עורגת" היא בעקבות שירה של ספפו לאהובתה אתטיס
)ספפו .(96
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האביב
בּוּשׁים הַ ִקּיד ֹו ִניִּ ים" – אִ יבִּ יקוֹס
"בָּ אָבִ יב הַ חַ ִ

ע ֹונַת אָבִ יב ִקיד ֹונִית עִ ם פָּ מַ לְ יָתָ הּ,
מֶ לִ יאַדוֹת וּבְ נוֹת מַ יִם,
אקי ר ֹוגֵשׁ,
פּ ֹוסַ עַ ת ִמתַּ חַ ת רוּחַ תְּ ַר ִ
ְמפַ זּ ֶֶרת נִצָּ נִים בּ ֹוה ֲִקים
בְּ כָל הַ מָּ קוֹם הַ ַיּע ֲִרי הַ זֶּה,
וְ ָכל נֶטַ ע גֶּפֶ ן
עוֹטֶ ה זֹהַ ר חָ ָדשׁ.
וְ חֵ שֶׁ ק פִּ ְראִ י
נוֹפֵ ל כְּ בָ ָרק שָׁ חֹ ר.
ה ֹו לֵב נָבוֹ,
גַּם אִ ם יוּשַׁ ב לְ כָל עָ נָף מַ ה שֶּׁ אָבַ ד אֶ ְשׁתָּ קַ ד,
ז ֹו שֶׁ חָ לְ פָ ה כָּאן בֵּ ין הָ ַרקָּ פוֹת,
ח ֹולֶפֶ ת עַ כְ שָׁ ו ַרק מַ דּוּחַ ָרפֶ ה ,א מַ ְרפֶּ ה.

* אצל פאונד המוטו ביוונית –  .Eri men ai te kydoniaiהשיר כולו הוא וריאציה על שירו של
בּוּשׁים\ הַ ִקּיד ֹונִיִּ יםָ ,רוִ ים ִמזִּ ְרמֵ י\ נְהָ רוֹת; שָׁ ם גַּן
המשורר היווני הקלסי איביקוס :בָּ אָבִ יב ְמלַבְ לְ בִ ים הַ חַ ִ
הָ ֲעלָמוֹת\ הַ טָּ הוֹר ,וּפְ ִריחוֹת הַ גֶּפֶ ן\ ְמשַׂ גְ ְשׂגוֹת ִמתַּ חַ ת זְ מוֹרוֹת\ שׁוֹפְ עוֹת צֵ ל; אַ  בַּ אֲשֶׁ ר לִ י \,אַף א ע ֹונָה
אקיְ ,מ ַזנֵּק\ מֵ אַפְ רו ִֹדיטֵ ה בְּ מַ כּוֹת ִשׁגָּעוֹן\ צו ְֹרבוֹת,
אַחַ ת נָח אֶ רוֹס \ ,כִּ י אִ ם לוֹהֵ ב בִּ בְ ָרקָ יו \,רוּחַ צָ פוֹן תְּ ַר ִ
אָפֵ ל ַו ֲחסַ ר מַ עֲצוֹרְ \,מ ַז ֲעזֵעַ בְּ כֹ חַ \ אֶ ת לִ בִּ י ִמשָּׁ ְרשׁ ֹו) .מתוך" :תשוקה מתירת איברים" אנתולוגיה לשירה
ארוטית יוונית בתרגום אמיר אור' ,ביתן' (1993
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) Coitusמשגל(
הָ עֳקָ צִ ים הַ מֻּזְ הָ בִ ים שֶׁ ל פִּ ְרחֵ י הַ כּ ְַרכֹּם
ְמפַ לְּ ִחים אֶ ת אֲוִ יר הָ אָבִ יב.
אֵ ין כָּאן ֵזכֶר לְ אֵ לִ ים מֵ תִ ים
אֶ לָּא תַּ הֲלוּכַת חֲגִ יגָה,
תַּ הֲלוּכָה ,ה ֹו ג'וּלְ י ֹו רוֹמָ נ ֹו,
יָאָה לְ ִמ ְשׁכַּן רוּחֲ.
ִדּי ֹונֵה ,לֵילוֹתַ יֲִ עלֵינוּ.
הַ טַּ ל עַ ל הֶ עָ לֶה.
הַ ַלּ ְילָה סְ בִ יבֵ נוּ חֲסַ ר מָ נוֹחַ .
)תרגם והעיר :אמיר אור(

* העוקצים – עוקץ דורבן הקסדה )אצל פאונד ביוונית  ,phaloi -מילה המזכירה בצלילה גם את
 – phalloiפאלוסים( .ג'וליו רומנו – צייר איטלקי ,מתלמידי רפאל ,שנודע בעיקר בתמשיחי הקיר
הארוטיים שלו בפאלאצו דל טה במנטובה .דיונה – אמהּ של אפרודיטה במיתוס היווני ,אלת אדמה
שנקשרה במיסטריות.

והימים אינם מלאים דיים
וְ הַ יּ ִָמים אֵ ינָם ְמלֵאִ ים ַדּיָּם
וְ הַ לֵּילוֹת אֵ ינָם ְמלֵאִ ים ַדּיָּם
וְ חַ יַּי כְּ עַ כְ בָּ ר בַּ שָּׂ ֶדה חו ְֹמ ִקים
בְּ לִ י לְ הַ ְרעִ יד גִּ בְ עוֹל.
)תרגמה :יעל גלוברמן(
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העץ
עָ מַ ְדתִּ י דּוּמָ ם וְ הָ יִיתִ י עֵ ץ בְּ לֵב הַ יַּעַ ר,
יו ֵֹדעַ אֶ ת אֱמֶ ת הַ ְדּבָ ִרים שֶׁ א נ ְִראוּ לְ פָ נִים;
עַ ל ַדּפְ נָה ַו ֲענַף הַ ַדּפְ נָה
וְ עַ ל אוֹת ֹו זוּג זָקֵ ן הַ ִמּתְ עַ נֵּג עַ ל אֵ ל
בּוּקיצָ ה בְּ לֵב הַ יַּעַ ר.
שֶׁ גִּ ֵדּל ִ
ַרק לְ אַחַ ר שֶׁ הִ פְ צִ ירוּ
יָפֶ ה בָּ אֵ לִ ים וְ הֵ בִ יאוּ אוֹתָ ם אֶ ל
הָ אָח שֶׁ ל בֵּ ית לִ בָּ ם
יָכְ לוּ הֵ ם לְ ח ֹולֵל ְדּבַ ר פֶּ לֶא זֶה;
ל ְַמרוֹת זֹאת ָראִ יתִ י עֵ ץ בְּ לֵב הַ יַּעַ ר
ְוּדבָ ִרים ַרבִּ ים הֵ בַ ְנתִּ י
שֶׁ נּ ְֶח ְשׁבוּ לְ פָ נִים ְשׁטוּת בְּ עֵ ינַי.
)תרגם :עודד פלד(

המפגש
כָּל עוֹד הֵ ם ָדּנוּ בְּ עִ ְנ ַין מוּסָ ר חָ ָדשׁ
עֵ ינֶיהָ חָ ְקרוּ אוֹתִ י.
וּכְ שֶׁ קַּ ְמתִּ י ָל ֶלכֶת
אֶ צְ בְּ עוֹתֶ יהָ הָ יוּ ִר ְקמָ ה
שֶׁ ל מַ פִּ ית ְניָר ַיפָּ נִית.
)תרגם :אריה זקס(
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בתחנת המטרו
מַ ְראֵ ה הַ פַּ ְרצוּפִ ים הָ אֵ לֶּה בַּ סָּ :
עָ לִ ים עַ ל עָ נָף לַח ,שָׁ חֹ ר.
)תרגם :ישראל אפרת(

אפריל
זוּרים
ִימפוֹת פְּ ִ
אֶ בְ ֵרי נ ְ

שָׁ שׁ רוּחוֹת בָּ אוּ אֵ לַי
וּמשָׁ כוּנִי הַ צִּ ָדּה
ְ
לַמָּ קוֹם בּ ֹו עַ נְפֵ י הַ ַזּיִת
אָרץ:
נָחוּ ְמע ְֻרטָ לִ ים עַ ל הָ ֶ
טֶ בַ ח ִחוֵּר ִמתַּ חַ ת ע ֲָרפֶ ל זוֹהֵ ר.
)תרגם והעיר :אמיר אור(
זוּרים"  -אצל פאונד המוטו בלטיניתnimpharum membra disjecta :
ִימפוֹת פְּ ִ
* "אֶ בְ ֵרי נ ְ

אלוזיה המקשרת בין ענפי הזית לאבריו הפזורים של פנתאוס ,שנקרעו בידי המינאדות )ע"פ
אובידיוס" ,מטאמורפוזות" ג .(724

ליו-צ'ה
ִר ְשׁרוּשׁ הַ מֶּ ִשׁי חָ ַדל,
אָבָ ק ִמתְ עוֹפֵ ף עַ ל פְּ נֵי הֶ חָ צֵ ר,
אֵ ין קוֹל צְ עָ ִדים ,וְ הֶ עָ לִ ים
נִגְ ָרפִ ים ַלעֲרֵ מוֹת וְ שׁוֹכְ בִ ים דּוּמָ ם,
וְ הִ יאְ ,משׂושׂ הַ לֵּבִ ,מתַּ ְחתָּ ם:
עָ לֶה ָרטֹב ִנצְ מָ ד אֶ ל הַ סַּ ף.
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אלבה
ְק ִר ָירה כֶּעָ לִ ים הַ ִחוְּ רים הָ ְרטֻ בִּ ים שֶׁ ל שׁוֹשַׁ נַּת הָ עֲמָ ִקים
שָׁ כְ בָ ה לְ צִ ִדּי עִ ם שַׁ חַ ר.

כתובת על מניפה ,לאדונה המלכותי
ה ֹו ְמנִיפָ ה שֶׁ ל מֶ ִשׁי לָבָ ן,
בְּ הִ ָירה כַּכְּ פוֹר עַ ל ֲעלֵה הָ עֵ שֶׂ ב,
גַּם אַ תְּ ֶנ ֱעזַבְ תְּ .
)תרגם :שמעון זנדבנק(

נערה
הָ עֵ ץ חָ ַדר לְ י ַָדי,
לְ שַׁ דּ ֹו ִט ֵפּס בִּ זְ רוֹעוֹתַ י,
הָ עֵ ץ גּ ַָדל בְּ תוֹ חָ זִ י –
כְּ ַל ֵפּי מַ טָּ ה,
הָ ֲענָפִ ים גְּ ֵדלִ ים ִממֶּ נִּי ,כִּ זְ רוֹעוֹת.
עֵ ץ הִ נָּ,
אֵ זוֹב הִ נָּ,
הִ נָּ סִ גָּלִ יּוֹת וְ רוּחַ ֲעלֵיהֶ ן.
יַלְ ָדּה – כֹּה גְּ בוֹהָ ה – הִ נָּ,
וְ כָל זֹאת כְּ הֶ בֶ ל לָע ֹולָם.
)תרגם :זלי גורביץ'(
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שיח האברש
פַּ נְתֵּ ר שָׁ חֹ ר פּוֹסֵ עַ לְ צִ ִדּי
וּכְ מ ֹו ֲעלֵה כּוֹתֶ ֶרת ,מֵ עַ ל אֶ צְ בְּ עוֹתַ י –
צָ פָ ה לְ שׁוֹן אֵ שׁ.
ַנעֲרוֹת צָ חוֹת כְּ חָ לָב
עוֹלוֹת ִמ ִשּׂיחֵ י הַ צִּ ינִית.
עֵ ינָיו שֶׁ ל נְמֵ ָרן הַ לָּבָ ן
מו ְֹדדוֹת אֶ ת צְ עָ ֵדינוּ.

חכמה קדומה ,חכמה קוסמית
ס ֹו שׁוּ חָ לַם,
וְ כֵיוָן שֶׁ בַּ חֲלוֹמ ֹו הָ יָה צִ פּוֹר ,פַּ ְרפַּ ר ְוּדבו ָֹרה –
שׁוּב א ָראָה סִ בָּ ה לִ הְ יוֹת ָדבָ ר אַחֵ ר.
וּמכָּאן שַׁ לְ וַת הַ ֶנּפֶ שׁ.
ִ
)תרגם :חיים פסח(

לכלבא קורח
ִמי ֲאנִי שֶׁ אָדוּן אוֹתְ  ,ה ֹו כַּלְ בָּ א קֹ ַרח,
ֲאנִי שֶׁ ְמּמֹ ָרר
בְּ עֹ נִי
כְּ מ ֹו שֶׁ אַ תָּ ה בְּ עֹ שֶׁ ר בְּ לִ י ִשׁמּוּשׁ.
71

אובייקט
הַ ָדּבָ ר הַ זֶה ,שֶׁ יֵשׁ ל ֹו מַ ע ֲַר כְּ לָלִ ים
וְ אֵ ין ל ֹו פְּ נִים,
הִ צִּ יב אֶ ת הַ ֻמּכָּר בְּ מָ קוֹם שֶׁ יִתָּ כְ נוּ בּ ֹו
ְרגָשׁוֹת,
הוּריו.
וְ עַ כְ שָׁ ו כְּ לוּם א טוֹרֵ ד אֶ ת הִ ְר ָ

) Iteצְ אוּ(
צְ אוִּ ,שׁ ַירי ,בַּ ְקּשׁוּ אֶ ת ִשׁבְ חֵ יכֶם ִמן הַ צְּ עִ ִירים
וְ הַ בִּ לְ תִּ י סוֹבְ ָלנִיִּ ים,
נוּעוּ בֵּ ין הָ א ֹוהֲבִ ים אֶ ת הַ ְשּׁלֵמוּת בִּ לְ בַ ד.
בַּ ְקּשׁוּ ַלעֲמֹ ד תָּ ִמיד בָּ אוֹר הַ סּוֹפו ְֹקלִ י הַ קָּ שֶׁ ה
וְ קַ בְּ לוּ אֶ ת פִּ צְ עֵ יכֶם ִממֶּ נּוּ בְּ ִשׂ ְמחָ ה.
)תרגם :דורון קורן(

הסכם
יטמָ ן –
ֲאנִי עוֹשָׂ ה אִ תְּ  הֶ סְ כֵּם ,ווֹלְ ט וִ ְ
ֲאנִי כְּ בָ ר תִּ עַ בְ תִּ י אוֹתְ  מַ סְ פִּ יק.
ֲאנִי בָּ א אֵ לֶי כְּ מ ֹו ֶילֶד גָּדוֹל
שֶׁ הָ יָה ל ֹו אָב רֹאשׁ חֲזִ יר;
ֲאנִי זָקֵ ן מַ סְ פִּ יק כְּ ֵדי לְ הַ ְשׁלִ ים אִ תְּ .
אַ תָּ ה הָ יִיתָ זֶה שֶׁ שָּׁ בַ ר אֶ ת הָ עֵ ץ הֶ חָ ָדשׁ,
עַ כְ שָׁ ו הַ זְּ מַ ן לְ ַג ֵלּף.
יֵשׁ ָלנוּ לְ שַׁ ד אֶ חָ ד וְ שׁ ֶֹרשׁ אֶ חָ ד –
יְהֵ א נָא ִמסְ חָ ר בֵּ ין ְשׁנֵינוּ.
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עוד הוראות
בּוֹאוִּ ,שׁ ַירי ,נִתֵּ ן בִּ טּוּי לְ ִרגְ שׁוֹתֵ ינוּ הַ ְשּׁפָ לִ ים בְּ יוֹתֵ ר
אָדם שֶׁ יֵּשׁ ל ֹו ִמ ְשׂ ָרה ְקבוּעָ ה וְ אֵ ין ל ֹו
נִתֵּ ן בִּ טּוּי לְ ִקנְאָתֵ נוּ בָּ ָ
ְדּאָגוֹת לֶעָ תִ יד.
אַ תֶּ ם ְמאֹ ד עֲצֵ לִ יםִ ,שׁ ַירי.
ֲאנִי חוֹשֵׁ שׁ שֶׁ תִּ גְ ְמרוּ ַרע ְמאֹ ד.
אַ תֶּ ם עו ְֹמ ִדים ָלכֶם בָּ ְרח ֹובוֹת,
אַ תֶּ ם ִמתְ בַּ ְטּלִ ים בַּ ְקּ ָרנוֹת וּבְ תַ חֲנוֹת הָ אוֹטוֹבּוּס,
אַ תֶּ ם כִּ ְמעַ ט א עו ִֹשׂים שׁוּם ָדּבָ ר.
ִימיּוֹת שֶׁ לָּנוּ,
אַ תֶּ ם אֲפִ לּוּ א נוֹתְ נִים בִּ טּוּי ָלאֲצִ ילֻיּוֹת הַ פְּ נ ִ
אַ תֶּ ם תִּ גְ ְמרוּ ַרע ְמאֹ ד.
ַו ֲאנִי?
ֲאנִי כְּ בָ ר חֲצִ י ְמ ֻשׁגָּע
ֲאנִי ְמ ַדבֵּ ר ֲאלֵיכֶם כָּל כָּ הַ ְרבֵּ ה עַ ד
שֶׁ ֲאנִי כִּ ְמעַ ט מוֹצֵ א אֶ ת עַ צְ ִמי בָּ כֶם,
בוּשׁים!
טו ְֹרפִ ים חֲצוּפִ ים ְקטַ נִּים ,חַ סְ רֵ י בּוּשָׁ ה ,א לְ ִ
אֲבָ ל אַ תָּ ה ,הַ ִשּׁיר הֲכִ י חָ ָדשׁ,
אֵ ינְ מַ סְ פִּ יק קָ שִׁ ישׁ כְּ ֵדי לְ הִ תְ נַהֵ ג א ָיפֶ ה,
ֲאנִי אַ ִשּׂיג לְ ְ מעִ יל ָירֹק ִמסִּ ין
קוּמים עָ לָיו
ְוּד ָרק ֹונִים ְר ִ
ֲאנִי אַ ִשּׂיג לְ ִ מכְ נְסֵ י מֶ ִשׁי אֲדֻ ִמּים
ִמפִּ סְ ל ֹו שֶׁ ל הַ ֶיּלֶד הַ מָּ ִשׁיחַ בְּ סַ נְטָ ה מָ ִריָּה נוֹבֶ לָה
עַ ד יַגִּ ידוּ שֶׁ חָ סֵ ר לָנוּ טַ עַ ם טוֹב
א ֹו שֶׁ אֵ ין יִחוּס ל ִַמּ ְשׁפָּ חָ ה הַ זֹּאת.
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ייפוי כוח
לְ כוִּ ,שׁ ַירי ,אֶ ל הַ בּו ְֹד ִדים וְ הַ ְמתֻסְ כָּלִ ים,
לְ כוּ גַּם אֶ ל ְמרוּטֵ י הָ עֲצַ בִּ ים ,לְ כוּ אֶ ל עַ בְ ֵדי הַ ֻמּסְ כָּמָ ה,
ְשׂאוּ ֲאלֵיהֶ ם אֶ ת הַ בּוּז שֶׁ לִּ י לִ ְמ ַדכְּ אֵ יהֶ ם.
לְ כוּ ,כְּ מ ֹו גַּל גָּדוֹל שֶׁ ל מַ יִם צ ֹו ֵננִים,
ְשׂאוּ אֶ ת הַ בּוּז שֶׁ לִּ י ַל ְמ ַדכְּ אִ ים.
ַדּבְּ רוּ ֶנגֶד ִדּכּוּי א-מוּ ָדע,
ַדּבְּ רוּ ֶנגֶד ֲע ִריצוּת ֹו שֶׁ ל חֲסַ ר הַ ִדּ ְמיוֹן,
ַדּבְּ רוּ ֶנגֶד כְּ בָ לִ ים.
לְ כוּ ַלבּ ְוּרגָּנוּת הַ גּ ֹווַעַ ת בְּ ִש ְממ ֹונָהּ,
לְ כוּ ַלנ ִָשׁים בַּ פַּ ְרו ִָרים,
לְ כוּ ַל ִמתְ חַ תְּ נִים עַ ד בְּ ִחילָה,
לְ כוּ אֶ ל אֵ לֶּה שֶׁ כִּ ְשׁל ֹונָם נִסְ תָּ ר
לְ כוּ אֶ ל הַ ִמּזְ ַדּוְּ גִ ים הָ א ְֻמלָלִ ים,
לְ כוּ אֶ ל הָ אִ שָּׁ ה הַ ְקּנוּיָה,
לְ כוּ אֶ ל הָ אִ שָּׁ ה הָ עוֹבֶ ֶרת בִּ ירֻ שָּׁ ה.
לְ כוּ אֶ ל בַּ ֲעלֵי הַ תַּ ֲאוָה הָ ע ֲִדינָה,
לְ כוּ אֶ ל ִמי שֶׁ תְּ שׁוּק ֹותֵ יהֶ ם הָ ע ֲִדינוֹת ֻסכְּ לוּ,
לְ כוּ כְּ מ ֹו ִשׁ ָדּפוֹן עַ ל פְּ ֵני קֵ הוּת הָ ע ֹולָם;
לְ כוּ עִ ם הַ חֹ ד ֶנגֶד זֶה,
חַ זְּ קוּ אֶ ת הַ מֵּ יתָ ִרים הַ ְמ ֻע ָדּ ִנים,
הָ בִ יאוּ אֵ מוּן לָאָצוֹת וְ לִ זְ רוֹעוֹת הַ נֶּפֶ שׁ.
לְ כוּ בְּ סִ גְ נוֹן י ְִדידוּתִ י,
לְ כוּ בְּ ִדבּוּר פָּ תוּחַ .
הוּטים לִ ְמצֹא עָ וְ לוֹת ח ֲָדשׁוֹת וְ טוֹב חָ ָדשׁ,
ֱהיוּ לְ ִ
צוּרה שֶׁ ל ִדּכּוּי.
ֱהיוּ ֶנגֶד כָּל ָ
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לְ כוּ אֶ ל אֵ לֶּה הַ מַּ ְשׁ ִמינִים עִ ם גִּ יל הָ ע ֲִמ ָידה,
אֶ ל אֵ לֶּה שֶׁ אִ בְּ דוּ עִ ְניָן.
לְ כוּ אֶ ל הַ ִמּתְ בַּ גְּ ִרים הַ ֲחנוּ ִקים בְּ תוֹ הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה –
אוֹחַ ,כּמָּ ה מַ בְ ִחיל
לִ ְראוֹת ְשׁשָׁ ה דּוֹרוֹת שֶׁ ל ִמ ְשׁפָּ חָ ה אַחַ ת ְמ ֻכ ָנּסִ ים יַחַ ד!
כְּ מ ֹו עֵ ץ זָקֵ ן עִ ם ֳחטָ ִרים,
וְ כַמָּ ה ֲענָפִ ים נ ְִרקָ בִ ים ,נוֹפְ לִ ים.
צְ אוּ לְ הַ תְ ִריס ֶנגֶד אֱמוּנָה,
לְ כָל קֶ שֶׁ ר הַ י ְָרקוֹת הַ זֶּה שֶׁ ל הַ ָדּם,
ֱהיוּ ֶנגֶד כָּל צוּרוֹת הַ ְנּכָסִ ים-לִ צְ ִמיתוּת.

Causa

אַרבָּ עָ ה ֲאנ ִָשׁים,
ֲאנִי ְמצָ רֵ ף אֶ ת הַ ִמּלִּ ים הַ לָּלוּ בִּ ְשׁבִ יל ְ
גַּם אֲחֵ ִרים עֲשׂוּיִים לִ ְשׁמֹ עַ אוֹתָ ן.
א ֹוה ,ע ֹולָם ,צַ ר לִ י עָ לֶי,
אַרבַּ עְ תָּ ם.
אֵ ינְ מַ כִּ יר אֶ ת ְ
)תרגם :יצחק לאור(

קו ָֹדה
ה ֹו ִשׁ ַירי,
יטים בִּ לְ הִ יטוּת וּבְ סַ ְק ָרנוּת כָּל כָּ בִּ פְ נֵיהֶ ם
מַ דּוּעַ אַ תֶּ ם מַ בִּ ִ
אָדם,
שֶׁ ל בְּ נֵי ָ
ֲבוּדים בֵּ ינֵיהֶ ם?
הַ אִ ם תִּ ְמצְ אוּ אֶ ת מֵ תֵ יכֶם הָ א ִ
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הרהור
כְּ שֶׁ ֲאנִי בּוֹחֵ ן בְּ עִ יּוּן אֶ ת הֶ ְר ֵגּלֵיהֶ ם הַ ְמ ֻשׁנִּים שֶׁ ל הַ כְּ לָבִ ים
ֲאנִי ֶנ ֱאלָץ לְ הַ סִּ יק
אָדם הוּא הַ יְצוּר הָ עֶ לְ יוֹן.
שֶׁ הָ ָ
אָדם
כְּ שֶׁ ֲאנִי בּוֹחֵ ן אֶ ת הֶ ְר ֵגּלָיו הַ ְמּ ֻשׁנִּים שֶׁ ל הָ ָ
ֲאנִי מו ֶֹדה ,י ְִד ִידיֲ ,אנִי נָבוֹ.

)תרגם :עודד פלד(

ברכות
ה ֹו דּוֹר הַ ְשּׂבִ יעוּת הַ ֻמּ ְחלֶטֶ ת ואִ י-הַ נּוֹחוּת הַ כְּ לָלִ ית.
ָראִ יתִּ י ַדּיָּגִ ים ְמבַ לִּ ים לְ אוֹר הַ שֶּׁ מֶ שׁ
ָראִ יתִ י אוֹתָ ם עִ ם ִמ ְשׁפְּ חוֹתֵ יהֶ ם הַ ְמרֻ שָּׁ לוֹת.
ָראִ יתִ י אֶ ת ְשׂחוֹקָ ם הַ חוֹשֵׂ ף ִשׁ ַנּיִם
וְ שָׁ מַ עְ תִּ י אֶ ת צְ חוֹקָ ם הַ גַּס.
ַו ֲאנִי ְמאֻשָּׁ ר ִמכֶּם
וְ הֵ ם ְמאֻשָּׁ ִרים הָ יוּ ִממֶּ נִּי,
וְ הַ ָדּגִ ים שׂו ִֹחים בַּ ֲאגַם
וְ אַף בְּ ג ִָדים לְ גוּפָ ם אַיִן.
)תרגם :אביב עקרוני(
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הקאנטוס
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קאנטו 1
וְ אָז י ַָר ְדנוּ לַסְּ פִ ינָה,
לַמַּ ְשׁבְּ ִרים הִ פְ נֵינוּ קֹ עַ ר ,קָ ִדימָ ה עַ ל פְּ נֵי הַ יָּם הָ אֱהִ י,
וּמפְ ָרשׂ הִ צַּ בְ נוּ עַ ל אוֹתָ הּ סְ פִ ינָה ְשׁחֹ ָרה,
וְ תֹ ֶרן ִ
עַ ל סִ פּוּ ָנהּ כְּ בָ ִשׂים נָשָׂ אנוּ ,גַּם אֶ ת גּוּפֵ ינוּ
כִּ בְ ֵדי בֶּ כִ י ,וְ כָ מֵ עֶ בְ רֵ י י ְַרכָתַ יִם רוּחוֹת
נְשָׂ אוּנוּ הָ לְ אָה בִּ ִיריעָ ה ִמתְ נַפַּ חַ ת,
ְמלֶאכֶת ִק ְירקֵ ה הָ יְתָ ה ז ֹו ,הָ אֵ לָה עֲדוּיַת הַ קַּ סְ ָדּה.
אַחַ ר יָשַׁ בְ נוּ בְּ אֶ ְמצַ ע הַ סְּ פִ ינָה ,כְּ שֶׁ רוּחַ תָּ פְ סָ ה ֲהגָאֶ יהָ ,
וְ כָ בְּ ִמפְ ָרשׂ מָ תוּחַ  ,עַ ל פְּ נֵי הַ יָּם חָ לַפְ נוּ עַ ד כְּ לוֹת הַ יּוֹם.
בָּ א הַ שֶּׁ מֶ שׁ לִ ְשׁנָת ֹו ,וּצְ לָלִ ים עַ ל פְּ נֵי כָּל הָ או ְֹק ָינוֹס,
בָּ אנוּ עַ ד קַ צְ וֵי מֵ י מַ עֲמַ ִקּים,
אַרצוֹת הַ ִקּימֶ ִרים ,וְ אֶ ל עָ ִרים נוֹשָׁ בוֹת
אֶ ל ְ
ְמכֻסּוֹת בְּ חַ ְשׁ ַרת קוּרֵ י ע ֲָרפֶ ל ,שֶׁ לָּעַ ד א יְפַ לְּ חֶ נָּה
ִנצְ נוּץ קַ ְרנֵי שֶׁ מֶ שׁ
רוּשׂים ,וְ ַל ְילָה שָׁ חֹ ר ִמ ְשּׁחֹ ר
אַף א כּ ֹוכָבִ ים פְּ ִ
א יָשׁוּב וְ יַבִּ יט מֵ ָר ִקיעַ  ,פָּ רוּשׂ שָׁ ם מֵ עַ ל ֲאנ ִָשׁים א ְֻמלָלִ ים.
וּבְ עוֹד הָ או ְֹק ָינוֹס שָׁ ב וְ נָסוֹג ,הִ גַּעְ נוּ אֶ ל הַ מָּ קוֹם
שֶׁ עָ לָיו סָ חָ ה ִק ְירקֵ ה.
ָכּאן עָ ְרכוּ הֵ ם ְטקָ סִ ים ,פֶּ ִרימֶ ֶדס וְ אֶ וְּ ִרילוֹכוֹס,
וּבְ שָׁ לְ פִ י חֶ ֶרב מֵ עַ ל מָ תְ נַי
כְּ ִרבּוּעַ אַ מָּ ה אַחַ ת חָ פַ ְרתִּ י אֶ ת הַ גֻּמָּ ה;
נְסָ כִ ים נִסַּ כְ נוּ לְ כָל אֶ חָ ד ִמן הַ מֵּ תִ ים,
בָּ ִראשׁ ֹונָה מֵ י ְדּבַ שׁ ,וְ אַחַ ר ַייִן מָ תוֹק וּמַ יִם בְּ לוּלִ ים בְּ קֶ מַ ח לָבָ ן.
אָז נָשָׂ אתִ י תְּ פִ לּוֹת הַ ְרבֵּ ה לְ ָראשֵׁ י הַ מָּ וֶת נו ְֹשׂאֵ י הַ חֹ לִ י;
כְּ ִמנְהַ ג אִ יתָ קָ הְ ,שׁו ִָרים נִבְ חָ ִרים
לְ קָ ְרבָּ ן ,עָ ַר ְמנוּ כָּל טוּב עַ ל הַ מּוֹקֵ ד,
כִּ בְ שָׂ ה ַרק לְ ִט ֶירסִ יאַס – ְשׁחֹ ָרה וּמַ ְשׁכּוּכִ ית.
ָדּם ֵכּהֶ ה ז ַָרם בַּ חֲפִ יר,
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נְשָׁ מוֹת ִמתּוֹ אֶ ֶרבּוּסְ ,דּמֻ יּוֹת פֶּ גֶר מֵ תוֹת ,שֶׁ ל כַּלּוֹת,
שֶׁ ל צְ עִ ִירים וְ שֶׁ ל הַ זְּ קֵ נִים אֲשֶׁ ר נ ְָשׂאוּ הַ ְרבֵּ ה;
נְשָׁ מוֹת נ ְִרבָּ בוֹת בְּ ֶדמַ ע טָ ִרי ,נְעָ רוֹת ֲענֻגּוֹת,
אָרד ְמחָ צוּם,
גְּ בָ ִרים הַ ְרבֵּ ה ,שֶׁ ָראשֵׁ י ֲחנִיתוֹת ָ
ְשׁלַל ִמלְ חָ מָ ה ,ע ֲַדיִן נו ְֹשׂאִ ים כְּ לֵי נֶשֶׁ ק נו ְֹטפֵ י ָדּם,
כָּל הֶ הָ מוֹן הַ זֶּה ֶנאֱסַ ף עָ לַי; בִּ צְ עָ קוֹת,
כְּ שֶׁ ִחוָּרוֹן עַ ל פָּ נַי ,קָ ָראתִ י אֶ ל ֲאנָשַׁ י לְ עוֹד בְּ הֵ מוֹת;
אָרד;
שָׁ חַ ְטתִּ י אֶ ת הָ ע ֲָד ִרים ,כְּ בָ ִשׂים ְטבוּחוֹת ָ
נָסַ כְ תִּ י שֶׁ מֶ ן ִמ ְשׁחָ ה ,קָ ָראתִ י אֶ ל הָ אֵ לִ ים,
אֶ ל פְּ לוּטוֹן הָ עֱזוּז ,וְ הִ לַּלְ תִּ י אֶ ת פְּ רוֹסֶ ְרפִּ ינָה;
וּבְ שָׁ לְ פִ י אֶ ת הַ חֶ ֶרב הַ צָּ ָרה ִמנּ ְָדנָהּ,
יָשַׁ בְ תִּ י לְ הַ ְר ִחיק אֶ ת הַ מֵּ תִ ים חַ סְ רֵ י הַ סַּ בְ לָנוּת וְ הָ א ֹונִים
עַ ד אֶ ְשׁמַ ע אֶ ת ִט ֶירסִ יאַס.
אַ ִ ראשׁוֹן בָּ א אֶ לְ פֵּנוֹר ,רֵ עֵ נוּ אֶ לְ פֵּנוֹר,
אָרץ הָ ְרחָ בָ ה,
א קָ בוּר ,מֻ ְשׁלָ עַ ל פְּ נֵי הָ ֶ
אֵ יבָ ִרים שֶׁ הוֹתַ ְרנוּ בְּ בֵ ית ִק ְירקֵ ה,
בוּרה,
פוּדים ,א עֲטוּפִ ים בַּ אֲרוֹן ְק ָ
א סְ ִ
כִּ י תְּ לָאוֹת הֵ אִ יצוּ מַ עֲשֶׂ ה אַחֵ ר.
רוּחַ א ְֻמלָל .וְ קָ ָראתִ י בְּ ִדבּוּר נ ְֶחפָּ ז:
"אֶ לְ פֵּנוֹר ,אֵ י בָּ אתָ לַחוֹף הָ אָפֵ ל הַ זֶּה?
"הֲבָ אתָ בָּ ֶרגֶל ,בְּ הַ ִשּׂיגְ  יו ְֹר ֵדי יָם?
וְ הוּא כְּ בַ ד לָשׁוֹן:
"מַ זָּל בִּ ישׁ וְ עֹ ֶדף ַייִן .בְּ קָ ִמינָהּ שֶׁ ל ִק ְירקֵ ה יָשַׁ נְתִּ י.
"בַּ ֻסּלָּם הָ אָרֹ א נ ְִשׁמַ ְרתִּ י ל ֶָר ֶדת,
"נָפַ לְ תִּ י כְּ ֶנגֶד הַ ִמּסְ עָ ד,
"שָׁ בַ ְרתִּ י אֶ ת ִמפְ ַר ְקתִּ י ,וּבִ ְקּשָׁ ה הַ נְּשָׁ מָ ה אֶ ת אָו ֶֶרנוּס.
"אַ  אַ תָּ ה ,הַ מֶּ לֶ ,זָכְ ֵרנִי נָא ,א סָ פוּד ,א קָ בוּר,
" ֲערֹם אֶ ת נ ְִשׁ ִקי ,יְהִ י לְ מַ צֶּ בֶ ת עַ ל ְשׂפַ ת הַ יָּםַ ,ו ֲחרֹט:
"אִ ישׁ חֲסַ ר מַ זָּל ,וּלְ עָ תִ יד ְשׁמ ֹו יוּקַ ם.
"וְ הַ צֵּ ב אֶ ת ְמשׁוֹטַ י ,שֶׁ הֵ נַפְ תִּ י בֵּ ין י ְִד ִידים".
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וּבָ אָה אַנ ְִט ְיקלֶיאָה ,שֶׁ אוֹתָ הּ ָדּ ִחיתִ י הָ לְ אָה ,וְ אַחַ ר ִט ֶירסִ יאַס הַ תֵּ בָּ נִי,
אוֹחֵ ז בְּ מַ טֵּ הוּ הַ ָזּהֹב ,הִ כִּ ַירנִי ,וְ ִדבֵּ ר ִראשׁוֹן:
"בַּ שֵּׁ נִית? מַ דּוּעַ אִ ישׁ בִּ ישׁ מַ זָּלוֹת,
תִּ תְ יַצֵּ ב נֹ כַח הַ מֵּ תִ ים ְמ ֻשׁלְּ לֵי הַ שֶּׁ מֶ שׁ וְ נֹ כַח הַ חֶ בֶ ל הֶ עָ גוּם הַ זֶּה?
ְרחַ ק ִמן הַ חֲפִ יר ,הַ נַּח לִ י אֶ ת מַ ְשׁקֵ ה הַ ָדּם
לְ הִ נָּבֵ א".
וְ חָ ז ְַרתִּ י ַלאֲחו ַֹרי
וּמתְ חַ זֵּק בַּ ָדּם אָז ִדּבֵּ ר" :או ִֹדיסֶ אוּס
ִ
יָשׁוּב ֶדּ ֶר נֶפְּ טוּן הַ זְּ ד ֹונִי ,מֵ עֵ בֶ ר י ִָמים אֲפֵ לִ ים,
יְאַ בֵּ ד אֶ ת כָּל רֵ עָ יו ".אַחַ ר בָּ אָה אַנ ְִט ְיקלֶיאָה.
נוּחַ עַ ל ִמ ְשׁכָּבְ ִ דּיווּסַ .כּ ָוּנָתִ י ,אַנ ְְדרֵ יאַס ִדּיווּס,
בְּ סַ ְד ַנת וֶצֶ 'לוּס ִ ,1538מתּוֹ הוֹמֵ רוֹס.
וּמשָּׁ ם הַ חוּצָ ה וְ הָ לְ אָה
וְ הוּא הִ פְ לִ יג ,לְ יַד סִ ֶירנוֹת ִ
וְ עַ ד לְ ִקּ ְירקֵ ה.
אַ תְּ הָ ְראוּיָה שֶׁ יַּעַ בְ דוּ,
כִּ לְ שׁוֹן הַ כְּ רֵ תִ י ,בַּ עֲטֶ ֶרת הַ זָּהָ ב ,אַפְ רו ִֹדיטָ ה,
שֶׁ ִמּבְ צְ רֵ י ִקיפְּ רוֹס נָפְ לוּ בְּ חֶ לְ קֵ  ,הָ ע ֹולֶצֶ ת ,שֶׁ עֲגִ ילֶיהָ נְחֹ שֶׁ ת ,עִ ם אֵ זוֹר
זָהָ ב ַוחֲגו ַֹרת הֶ חָ זֶה ,אַ תְּ שֶׁ עַ פְ עַ פַּ יִ כֵּהִ ים,
אַרגוֹס .וּבְ כֵן:
הַ נּוֹשֵׂ את אֶ ת ֲענַף הַ זָּהָ ב שֶׁ ל קוֹטֵ לְ -
)תרגם והעיר :אמיר אור(

הערות:
קירקה – ע"פ ספר  11של האודיסיאה ,אלה ומכשפה ששכנה באי איאיה .כשנקלע לשם אודיסאוס,
הפכה לחזירים את רעיו למסע ,והחזיקה בו איתה משך שנה שלמה .כשאודיסאוס ביקש להמשיך
בדרכו ,הדריכה אותו קירקה לשאול בעצתו של טירסיאס בארצות המתים.
ארצות הקימרים  -ארצם האגדית של "אנשי החורף" בקרבת שערי השאול.
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איתקה – מולדתו וממלכתו של אודיסאוס .באודיסיאה מבטיח אודיסאוס לזבוח ממיטב המקנה כאשר
ישוב הביתה.
טירסיאס – הנביא מתבי שניבא לאדיפוס ונודע בכוח נבואתו גם לאחר המוות.
ארבוס – צלמוות ,חשכת תחתיות שבעדה עוברות הנשמות בדרכן אל השאול.
פלוטו  /פרוסרפינה – שמותיהם הלטיניים של האדס )פלוטוס( ופרספונה ,אלי השאול.
אלפנור – הצעיר בבני לווייתו של אודיסאוס ,שנפל מגג ביתה של קירקה ,כאשר התעורר משנת
שיכורים לשמע קול חבריו המפליגים .כמובן לא נערך לו כל טקס קבורה ,ולשם כך מפליגים אודיסאוס
ובני לווייתו לאחר מכן "החוצה והלאה אל קירקה".
אברנוס – אגם באיטליה שנחשב לאחד מפתחי השאול.
אנטיקלאה – אמו של אודיסאוס שמתה בהיעדרו .אודיסאוס דוחה אותה מן הדם משום אזהרתה של
קירקה שאל לו להניח לשום רוח לשתות לפני רוחו של טירסיאס.
נפטון  -שמו הלטיני של פוסידון ,אל הים ,אויבו של אודיסאוס.
אנדריאס דיווס – מתרגם של הומרוס ללטינית ) .(1538מתרגומו תרגם פאונד את הווריאציה המופיעה
כאן.
סדנת וצ'לוס – שם המדפיס ,שצוין על האודיסיאה של דיווס" :סדנת ההדפס של וצ'לוס".
הכרתי – גיאורגיוס דארטונה ,בן כרתים ,שתרגומו הלטיני להמנונות ההומריים לאפרודיטה
כלשון ֵ
נכלל באותו כרך עם תרגומו של דיווס .פאונד מביא בשירו את לשון התרגום של דארטונה –
" \ ,Venerandamכלשון הכרתי =) "...את הראויה שיעבדוך ,כלשון הכרתי(
קוטל-ארגוס – הוא האל הרמס בעל מטה הזהב )ר' ההימנון ההומרי הראשון לאפרודיטה.(121,117 ,
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קאנטו 2
תֵּ רֵ ד ִמזֶּה ,רוֹבֶּ ְרט בְּ ַראוּנִינְג,
הֲרֵ י א יִתָּ כֵן אֶ לָּא הַ "סו ְֹר ֶדל ֹו" הָ אֶ חָ ד.
וּמָ ה עִ ם סו ְֹר ֶדל ֹו ,סו ְֹר ֶדל ֹו שֶׁ לִּ י?
ל ֹו סו ְֹר ֶדלְ ס סִ י פ ֹו ִדי מַ נְטוֹבָ נָה.
ס ֹו-שׁוּ 2חָ בַ ץ בְּ תוֹ הַ יָּם.
ֶכּלֶב-יָם ִמ ְשׁתַּ ֲעשֵׁ עַ בְּ מַ עְ גָּלִ ים לְ בָ נִיםִ -מקֶּ צֶ ף שֶׁ ל מַ יִם מֵ הַ צּוּק,
3
רֹאשׁ חָ לָק ,בַּ ת לִ יר,
עֵ י ַניִם שֶׁ ל פִּ יקָ ס ֹו
ִמתַּ חַ ת לְ בַ ְר ַדּס-פּ ְַרוָה שָׁ חֹ ר ,בַּ ת או ְֹקיָנוֹס גְּ ִמישָׁ ה;
וְ הַ גַּל ָרץ בִּ נ ְִקיק הַ חוֹף:
4
'אֶ לֶאוֹנוֹר έλέναυς ,ו'!έλέπτολις-
וְ הוֹמֵ רוֹס הַ זָּקֵ ן הַ ִמּסְ כֵּן עִ וֵּר ,עִ וֵּר ,כְּ מ ֹו עֲטַ לֵּף,
אֹ זֶן ,אֹ זֶן לִ ְדכִ י הַ יָּםִ ,מלְ מוּל קוֹלוֹתֵ יהֶ ם שֶׁ ל זְ קֵ נִים:
'שֶׁ תַּ ֲחזֹר אֶ ל הָ ֳאנִיּוֹת,
5
תַּ ֲחזֹר אֶ ל בֵּ ינוֹת פְּ נֵי ְי ָונִים ,פֶּ ן תָּ בוֹא ָרעָ ה עַ ל ֲאנָשֵׁ ינוּ,
וּק ָללָה שֶׁ יְּ קַ לְּ לוּ אֶ ת ְיל ֵָדינוּ,
ָרעָ ה וְ עוֹד ָרעָ הְ ,
ִמתְ נוֹעַ עַ ת ,כֵּן הִ יא ִמתְ נוֹעַ עַ ת כְּ מ ֹו אֵ לָה
1

1

2

3
4

5

שירו של בראונינג "סורדלו" ,שגיבורו הוא הטרובדור בן המאה השלוש-עשרה סורדלו
)ההיסטורי ,זה שבא ממנטובה – ר' שורה רביעית( ,היה לדעת פאונד אולי השיר הגדול
ביותר באנגלית.
המשורר בעל השם הסיני שחבץ בים )והעלה כמובן רק קצף( הוא כנראה המצאה של
פאונד.
אֵ ל הים הקֶ לטי ,שמשהו ממנו עבר למלך ליר של שקספיר.
אלאונור מאַקיטֵ ן ,מלכת בריטניה במאה ה ,12-אמו של ריצ'רד לב הארי ,מתמזגת בקנטו
המלא מטמורפוזות הזה עם הלנה היפה ,הלנאוס )מחריבה אוניות( ,הלפטוליס )מחריבה
ערים(.
הד לאיליאדה שיר שלישי 160–155 ,שטשרניחובסקי מתרגם "אף על פי כן ,כל שֶׁ תִּ יף,
מוטב ושבה אל ביתה  /תפליג בספינה ולא תהיה לנו ולטף למקור רעה".
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וּפָ נֶיהָ פְּ נֵי אֵ ל
וְ ק ֹולָן שֶׁ ל בְּ נוֹת סְ ק ֹונֵאוּס,
וּגְ ז ֵַרת הַ גּו ָֹרל ְמ ַלוָּה אוֹתָ הּ בַּ הֲלִ יכָה,
שֶׁ תַּ ֲחזֹר אֶ ל הָ ֳאנִיּוֹת,
שֶׁ תַּ ֲחזֹר אֶ ל בֵּ ין קוֹלוֹת ְי ָונִים.
7
הַ הִ יא לְ יַד ְשׂפַ ת הַ יָּם שָׁ םִ ,טיר ֹו,
זְ רוֹעוֹת ְמפֻתָּ לוֹת שֶׁ ל אֵ ל הַ יָּם,
ישׁים שֶׁ ל מַ יִם לוֹפְ תִ ים אוֹתָ הּ ,א ֲִחיזַת צְ לָב,
גִּ ִידים גְּ ִמ ִ
וְ הַ זְּ כוּכִ ית הַ כְּ חֻ לָּה-אֲפֹ ָרה שֶׁ ל הַ גַּל לָהֶ ם אֹ הֶ ל,
בֹּהַ ק תְּ ֵכלֶת שֶׁ ל מַ יִם ,סִ ְחרוּר-קֹ ר ,סְ גוֹר כִּ סּוּי.
שַׁ לְ וַת כִּ בְ ַרת חוֹל ְשׁזוּפַ ת שֶׁ מֶ שׁ.
הַ ְשּׁחָ פִ ים מַ ְר ִחיבִ ים אֶ בְ ָרתָ ם,
ִמסְ תַּ ְמ ְר ִרים בֵּ ין הַ נּוֹצוֹת הַ פְּ רוּשׂוֹת;
אַמבָּ טָ ן,
הַ חַ ְרטו ִֹמיּוֹת בָּ אוֹת לְ ְ
ְמקַ עֲרוֹת אֶ ת פִּ ְרקֵ י ַכּנְפֵ יהֶ ן,
פּו ְֹרשׂוֹת כְּ נָפַ יִם ְרטֻ בּוֹת לְ דֹק הַ חַ מָּ ה,
8
וּלְ יַד ִחיּוֹס,
ִמ ְשּׂמֹ אל לְ מַ עֲבַ ר נ ְַקסוֹס,
סֶ לַע ְדּמוּי סִ ָירה ְמכֻסֵּ ה ְירֹקֶ ת,
אַ צּוֹת נִצְ מָ דוֹת לְ שׁוּלָיו,
דוּדים,
יֵשׁ זֹהַ ר אָדֹםַ -ייִן בַּ מַּ יִם הָ ְר ִ
בְּ ַרק פַּ ח בְּ סִ נְווּר הַ חַ מָּ ה.
6

הָ ֳא ִניָּה עָ גְ נָה בְּ ִחיּוֹס,
גְּ בָ ִרים ְמבַ ְקּ ִשׁים מֵ י מַ עְ יָן,
9
וּלְ יַד בְּ רֵ כַת הַ סֶּ לַע נַעַ ר כָּבֵ ד ִמתִּ ירוֹשׁ גְּ פָ נִים,
6
7
8

אחת מבנותיו הייתה אטאלנטה ,הציידת קלת הרגליים.
טירו התאהבה בנהר אחד ,ופוסידון ,אל הים ,שחשק בה ,לבש את צורת הנהר ובא עליה.
האיים חיוס ונַקסוס נמצאים אמנם שניהם בים האגאי אבל די רחוקים זה מזה.
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"לְ נ ְַקסוֹס? כֵּן ,נִקַּ ח אוֹתְ  לְ נ ְַקסוֹס,
בּוֹא ֶילֶד ,בּוֹא אִ תָּ נוּ"" .א לְ שָׁ ם!"
"לָמָּ ה ,שָׁ ם זֶה נ ְַקסוֹס".
ַו ֲאנִי אָמַ ְרתִּ י" :זֹאת ֳא ִניָּה הֲגוּנָה".
וְ אָסִ יר לְ שֶׁ עָ בַ ר מֵ אִ יטַ לְ יָה
הִ פִּ יל אוֹתִ י אֶ ל הַ סָּ מ ֹוכָה הַ ִקּ ְד ִמית
)הוּא הָ יָה ְמבֻקָּ שׁ עַ ל ֶרצַ ח בְּ טוֹסְ קָ נָה(
וְ כָל הָ עֶ ְשׂ ִרים נֶגְ ִדּי,
בְּ טֵ רוּף עַ ל ְקצָ ת כֶּסֶ ף עַ בְ דוּת.
וְ הֵ ם הוֹצִ יאוּ אוֹתָ הּ מֵ ִחיּוֹס
וְ הֵ סִ יטוּ אוֹתָ הּ ִממַּ סְ לוּלָהּ...
וְ הַ נַּעַ ר ,הַ כּ ָָרת ֹו שָׁ בָ ה ,בַּ הֲמֻ לָּה,
וְ הוּא הִ ְשׁ ִקיף מֵ עַ ל לַחַ ְרטוֹם,
וּמזְ ָרחָ ה ,וְ אֶ ל מַ עֲבַ ר נ ְַקסוֹס.
ִ
תַּ כְ סִ יס שֶׁ ל אֵ ל אֵ פוֹא ,תַּ כְ סִ יס אֵ ל:
עֹ גֶן תָּ קוּעַ בִּ ְמעַ ְר ֹבּלֶת יָם
10
ִקיסוֹס עַ ל הַ ְמּשׁו ִֹטים ,הַ מֶּ לֶ פֶּ נְתֵ אוּס,
עֵ נָב בְּ לִ י חַ ְרצַ ִנּים אֶ לָּא קֶ צֶ ף יָם,
ִקיסוֹס בְּ פִ תְ חֵ י הַ נִּקּוּז.
אָכֵןֲ ,אנִי ,אָק ֹויְטֶ ס ,עָ מַ ְדתִּ י שָׁ ם,
וְ הָ אֵ ל עָ מַ ד לְ צִ ִדּי,
הַ מַּ יִם חוֹתְ כִ ים ִמתַּ חַ ת ל ִַשּׁ ְד ִרית,
שֶׁ בֶ ר יָם מֵ הַ יּ ְַרכָתַ יִם קָ ִדימָ ה,
שֹׁבֶ ל זוֹרֵ ם מֵ הַ חַ ְרטוֹם,
וּבִ ְמקוֹם פִּ תְ חֵ י הַ יּו ִֹרים גֶּפֶ ן הָ יְתָ ה עַ כְ שָׁ ו
9

10

האל דיוניסוס שאנשי האונייה רוצים למכור אותו לעבדות .אקוֹיטס ,קברניט האונייה,
היחיד שהכיר באלוהותו של דיוניסוס ,וזה חס עליו.
מלך תבּי שהתנגד לפולחן דיוניסוס ,לא שעה לחוזה טירזיאס ולקדמוֹס מייסד תבּי ]ר'
להלן[ ,וסופו היה רע.
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ְקנוֹקָ נוֹת אֵ י הָ יוּ חֲבָ לִ ים,
ֲעלֵי גֶּפֶ ן עַ ל בָּ תֵּ י הַ ְמּשׁו ִֹטים
פֹּ ארוֹתֶ יהָ כְּ בֵ דוֹת עַ ל מוֹטוֹתֵ יהֶ ם,
וּמתּוֹ הָ אַיִן ,נ ְִשׁימָ ה,
ִ
נ ְִשׁיפָ ה חַ מָּ ה עַ ל קַ ְר ֻסלַּי,
חַ יּוֹת טֶ ֶרף כִּ צְ לָלִ ים בִּ זְ כוּכִ ית,
זְ נַב פַּ ְרוָה ֲעלֵי הַ א-כְ לוּם.
גִּ ְרגּוּר חֲתוּלֵי בַּ ר ,וְ רֵ יחַ הָ אַבְ ָרשׁ שֶׁ ל חַ יּוֹת,
בְּ מָ קוֹם שֶׁ הָ יָה רֵ יחַ זֶפֶ ת,
ִר ְחרוּחַ וְ כַפּוֹת שֶׁ ל חַ יּוֹת,
נִצְ נוּץ עַ יִן מֵ הָ אֲוִ יר הַ שָּׁ חֹ ר.
הַ שָּׁ מַ יִם נ ְִשׁפָּ כִ ים מֵ עָ ל ,יְבֵ ִשׁים ,בְּ לִ י שׁוּם סְ עָ ָרה,
ִר ְחרוּחַ וְ כַפּוֹת שֶׁ ל חַ יּוֹת,
פַּ ְרוָה ְמחַ ֶכּכֶת עַ ל עוֹר בִּ ְרכַּי,
ִר ְשׁרוּשׁ נ ְַרתִּ יקֵ י אֲוִ יר,
צוּרוֹת יְבֵ שׁוֹת בָּ אֶ תֶ ר.
וְ הַ סְּ פִ ינָה כְּ מ ֹו ִשׁ ְד ִרית בְּ ִמבְ דּוֹק,
תְּ לוּיָה כְּ מ ֹו שׁוֹר בְּ ִמ ְקלַעַ ת נַפָּ ח,
צַ לְ עוֹתֶ יהָ תְּ קוּעוֹת ִמכְ שׁוֹל ֲעלֵי ְדּ ָרכִ ים,
אֶ ְשׁכּוֹל ֲענָבִ ים מֵ עַ ל ִמטַּ ת מַ סְ ְמ ִרים,
אֲוִ יר ְמרוֹקָ ן לוֹבֵ שׁ עוֹר חַ יָּה.
אֲוִ יר חֲסַ ר חַ יִּ ים שֶׁ הִ תְ ַגּיֵּד,
פְּ נַאי חֲתוּלִ י שֶׁ ל בַּ ְר ְדּלָסִ ים,
נְמֵ ִרים ְמ ַר ְח ְר ִחים נִצְ רֵ י גֶּפֶ ן לְ יַד פֶּ תַ ח נִקּוּז
בַּ ְר ְדּ ָלסִ ים רוֹבְ צִ ים לְ יַד הַ ַכּוָּה הַ ִקּ ְד ִמית,
וְ הַ יָּם עָ מֹ ק-כָּחֹ ל עַ ל סְ בִ יבֵ נוּ
ָירֹק-א ֲַד ְמ ַדּם בַּ צְּ לָלִ ים,
וּלְ וֵאַיְאוּס" :11מֵ עַ תָּ ה ,אָק ֹויְטֶ סִ ,מזְ בְּ חוֹתַ י,
11

משמותיו של דיוניסוס.
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א עוֹד פַּ חַ ד עַ בְ דוּת,
א פַּ חַ ד חָ תוּל ִמן הַ יַּעַ ר,
בָּ טוּחַ בְּ חֶ בְ ַרת חֲתוּלַי,
מַ אֲכִ יל אֶ ת נְמֵ ַרי ֲענָבִ ים,
מֹ ר וּלְ ב ֹונָה לִ י ְקט ֶֹרת,
הַ גְּ פָ נִים צו ְֹמחוֹת לִ כְ בו ִֹדי".
נ ְַחשׁוֹל הַ יּ ְַרכָתַ יִם חָ לָק בְּ שַׁ לְ ְשׁלוֹת הַ הֶ גֶה,
חֹ טֶ ם שָׁ חֹ ר שֶׁ ל דוֹלְ פִ ין
12
בִּ ְמקוֹם הַ מַּ לָּח לִ יקַ בְּ ס,
קַ ְשׂקַ שֵּׂ י ָדּגִ ים עַ ל הַ חוֹתְ ִרים.
ַו ֲאנִי ס ֹוגֵד.
ָראִ יתִ י מַ ה שֶּׁ ָראִ יתִ י.
כְּ שֶׁ הֵ בִ יאוּ אֶ ת הַ נַּעַ ר אָמַ ְרתִּ י:
"אֱלוֹהַּ יֵשׁ בְּ תוֹכ ֹו,
אִ ם כִּ י א אֵ ַדע אֵ יזֶה אֵ ל".
וְ הֵ ם בָּ עֲטוּ בִּ י אֶ ל הַ סָּ מ ֹוכָה הַ ִקּ ְד ִמית,
ָראִ יתִ י מַ ה שֶּׁ ָראִ יתִ י:
פְּ נֵי מֵ דוֹן כִּ פְ נֵי הַ מּו ִֹריג,
זְ רוֹעַ שֶׁ כֻּוְּ צָ ה לִ סְ נַפִּ יר .וְ אַ תָּ ה ,פֶּ נְתֵ אוּס,
מוּטָ ב לוּ הִ ְקשַׁ בְ תָּ לְ ִט ֶירזְ יַאס ,וּלְ קַ ְדמוֹס,
פֶּ ן ִיזַּל ִמ ְמּ הַ מַּ זָּל.
קַ ְשׂקַ שֵּׂ י ָדּגִ ים מֵ עַ ל ְשׁ ִרירֵ י ִמפְ שָׂ עָ ה,
גִּ ְרגּוּר חֲתוּל בַּ ר בְּ ֵלב יָם...
וּבְ אַחַ ת הַ שָּׁ נִים הַ בָּ אוֹת,
ִחוּ ֶֶרת בֵּ ין אַ צּוֹת אֲדֻ מּוֹתַ -ייִן,
אִ ם תִּ גְ הַ ר מֵ עַ ל הַ סֶּ לַע,
פְּ נֵי הָ אַלְ מֹ ג ִמתַּ חַ ת ָגּוֶן שֶׁ ל גַּל,
12

במסגרת השינויים שדיוניסוס מחולל באוניית השודדים הוא הופך את ליקבס לדולפין,
ואת מדון ]להלן[ למוריג )המוּכר בארץ כיום כדג ג'ון דורי(.
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ִחוְ רוֹן-ו ֶֶרד ִמתַּ חַ ת תְּ זוּזָה שֶׁ ל מַ יִם,
אִ ילֵוּתֶ י ְַריָהַ 13,דּפְ נָה יָפָ ה שֶׁ ל חוֹפִ ים,
זְ רוֹעוֹת הַ שַּׂ ְח ָינִית נֶהֶ פְ כוּ ַל ֲענָפִ ים,
ִמי יַגִּ יד בְּ אֵ יז ֹו שָׁ נָה,
בִּ בְ ִריחָ ה מֵ אֵ יז ֹו כְּ נוּפְ יַת ְט ִריט ֹונִים,
הַ גַּבּוֹת הַ ֲחלָקוֹת ,שֶׁ נּ ְִראוּ ,וְ נ ְִראוּ לְ מֶ חֱצָ ה,
כַּיּוֹם ְדּמָ מָ ה שֶׁ ל שַׁ יִשׁ.
ס ֹו-שׁוּ חָ בַ ץ בַּ יָּם ,ס ֹו-שׁוּ גַּם הוּא,
הַ סַּ הַ ר ְמשַׁ מֵּ שׁ ל ֹו מַ קֵּ ל חוֹבְ צִ ים...
סִ יבוּב מַ יִם גּ ִָמישׁ,
גִּ ָידיו שֶׁ ל פּוֹסֵ ידוֹן,
שָׁ חֹ ר ,כָּחֹ ל וְ שָׁ קוּף,
גַּל זְ כוּכִ ית מֵ עַ ל ִטיר ֹו,
ִמכְ סֶ ה הָ דוּק ,אֵ ין ְדּמָ מָ ה,
ְמעַ ְר ֹבּלֶת זוֹהֶ ֶרת שֶׁ ל מֵ יתְ רֵ י ַגּלִּ ים,
וְ אָז מַ יִם ְשׁקֵ ִטים,
שֶׁ קֶ ט בַּ חוֹל הַ צְּ הַ בְ הַ ב,
עוֹפוֹת יָם מוֹתְ ִחים פִּ ְרקֵ י כְּ נָפַ יִם,
ְמשַׁ כְ ְשׁכִ ים בְּ ג ְֻמחוֹת סֶ לַע וּבְ ג ְֻמחוֹת חוֹל
בְּ קַ וֵּי הַ גַּלִּ ים לְ יַד הַ חֲצִ י-חוֹלִ ית;
בְּ ַרק זְ כוּכִ ית שֶׁ ל גַּל בְּ פִ ְרצֵ י ֵגּאוּת בְּ אוֹר שֶׁ מֶ שׁ,
ִחוְ רוֹן הֶ סְ פֶּ רוּס,
פִּ סְ גָּה אֲפֹ ָרה שֶׁ ל גַּל,
גַּל ,צִ בְ ע ֹו זַג ֲענָבִ ים.
אֲפֹ רַ -זיִת ִמקָּ רוֹב,
מֵ ָרחוֹק ,אָפֹ ר עָ שֵׁ ן שֶׁ ל מַ פַּ ל הַ סֶּ לַע,
ָורֹד-אִ לְ תִּ ית ,כְּ נָפָ יו שֶׁ ל עֵ יט הַ ָדּגִ ים
13

שם מומצא ,אולי קשור לאֶ לַוּתֶ ִריָה" ,חופש" ביוונית.
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ְמ ִטילוֹת צְ לָלִ ים אֲפֹ ִרים בַּ מַּ יִם,
כְּ מ ֹו ֲאוָז ָגּדוֹל עִ ם עַ יִן אַחַ ת
הַ ִמּגְ ָדּל ִמזְ ַדּקֵּ ר מֵ חֻ ְרשַׁ ת הַ זֵּיתִ ים,
וְ שָׁ מַ עְ נוּ אֶ ת הַ פָ אוּנִים גּ ֹוע ֲִרים בִּ פְּ רוֹטֵ אוּס
בְּ רֵ יחַ הֶ חָ צִ יר תַּ חַ ת עֲצֵ י הַ ַזּיִת.
וְ אֶ ת הַ צְ פַ ְר ְדּעִ ים שָׁ רוֹת לְ עֻמַּ ת הַ פָ אוּנִים
בַּ חֲצִ י הָ אוֹר.
וְ ...

14

)תרגם והעיר :דן דאור(

14

אל ימי ,רועה כלבי הים ,שיכול ללבוש צורות רבות ,ר' האודיסיאה ספר רביעי.
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קאנטו 7
יטי(
אַקלִ ים הַ בְּ ִר ִ
ֱאלִ ינוֹר )הִ יא ָדּ ֲעכָה בָּ ְ
" ְמהָ ֶרסֶ ת הַ סְּ פִ ינוֹת וּמַ ְח ִריבַ ת הֶ עָ ִרים"
וְ ה ֹומֵ ר ֹוס זָקֵ ן וְ עָ לוּב וְ עִ וֵּר,
עִ וֵּר ַכּעֲטַ לֵּף,
הַ אֹ זֶן ,הַ אֹ זֶן לְ גַעַ שׁ הַ יָּם,
ישׁים.
ִמלְּ מוּל שֶׁ ל קוֹלוֹת ְי ִשׁ ִ
וְ אָז בְּ רוֹמָ אִ ,ח ָזּיוֹן,
סַ פְ סָ ל שַׁ ִישׁ צַ ר
"אִ ם אֵ ין אָבָ ק עַ ל הַ ַנּע ֲָרה" א ֹובּ ְידיוּס אוֹמֵ ר,
" ָנעֵ ר אוֹת ֹו ,גַּם אִ ם אֵ ינֶנּוּ".
וְ אָז תַּ הֲלוּכָה וְ נֵרוֹת ,וּמַ אֲזִ ינִים ַל ִמּסְ תּו ִֹרין,
תְּ מוּנַת הַ ְקּ ָרב לְ בַ דּ ֹו ,תְּ מוּנָה דּוֹמֶ מֶ ת
ִנסִּ ים וּסְ מָ לִ ים וְ ִשׁ ְריוֹן הַ סּוּסִ ים,
א סְ תָ ם ְמ ִשׁיכוֹת ִמכְ חוֹל ,א סִ פּוּר עִ וֵּר,
וּמ ְשׂחָ ק הַ  "ciocco"-שֶׁ ל ָד ְנטֶ ה ,מַ כֶּה בָּ עֵ ץ הַ בּוֹעֵ ר.
ִ
ְטחוּבָ ה ְקצָ ת ,נְמוּכָה ִמן הַ ַגּן.
"מוּל ִקיר הָ עֵ ץ ...כּ ְֻרסַ ת נְצָ ִרים
פְּ סַ נְתֵּ ר יָשָׁ ן ,וְ תַ חַ ת הַ בָּ רוֹמֶ טֶ ר".
מּוּדים כְּ עֵ ין שַׁ ִישׁ,
ישׁים ,תַּ חַ ת עַ ִ
קוֹלוֹת י ְִשׁ ִ
ִקירוֹת עֵ ץ אָפֵ ל ,אָפְ נָתִ י,
מֻ זְ הַ ב בִּ ְמתִ ינוּת ,וְ לוּחוֹת הָ עֵ ץ
ְמעִ ִידים בּ ֹו ,בַּ בַּ יִת הַ שָּׂ כוּר
שֶׁ אֵ ין הוּא מַ מָּ שְׁ ...שׁל ֹושָׁ ה לוּחוֹת ְיתֵ ִרים
יּוּרים
הַ בַּ יִת עָ מוּס ִמ ַדּי ,צִ ִ
כְּ בֵ ִדים ִמצֵּ ל צֶ בַ ע שֶׁ מֶ ן.
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וְ הָ רֹאשׁ כְּ פֶ ה גָּדוֹל ,עֵ י ַניִם ֲעיֵפוֹת וּגְ לוּיוֹת
נָע מוּל עֵ י ַני ,תְּ נוּעַ ת ְרפָ אִ ים ְשׁקוּלָה,
תְּ נוּעַ ת רוּחַ כְּ בֵ ָדה הַ גּ ֹומֵ את אֶ ת סְ גֻלּוֹת הַ ְדּבָ ִרים,
וְ הַ קּוֹל הָ עַ תִּ יק ע ֹולֶה מֵ עַ צְ מ ֹו
וְ או ֵֹרג ִמ ְשׁפָּ ט אֵ ין-סוֹפִ י.
גַּם אָנוּ בִּ קַּ ְרנוּ שָׁ ם כְּ רוּחוֹת ,וְ הַ מַּ ְדרֵ גוֹת
ְי ָדעוּנוּ ,גִּ לּוּ אוֹתָ נוּ בִּ ְקצֵ ה עִ קּוּ ָלן,
דּוֹפְ ִקים עַ ל ַדּלְ תוֹת ח ֲָד ִרים רֵ ִיקיםְ ,מחַ פְּ ִשׂים
צוּרה
ֹיפִ י קָ בוּר ,וְ אֶ צְ בָּ עוֹת ְשׁזוּפ ֹות ,חֲמוּדוֹת וִ יפוֹתָ -
אָרד ְמרֻ קָּ ע ,א סוֹבֶ בֶ ת בַּ ֶדּלֶת
א פּוֹתְ חוֹת בְּ ִריחַ ָ -
י ִָדית הָ אַ ְמפִּ יר ,קוֹל א ע ֹונֶה בְּ הַ כּוֹת הַ מַּ קּוֹשׁ.
ס ֹוכֵן הַ בַּ יִת הַ מּוּזָר בִּ ְמקוֹמ ֹו שֶׁ ל ֲעקֹ ם הָ ַרגְ ַליִם.
סַ פְ קָ ן לְ נֹ כַח כָּל זֹאת אַ תָּ ה ְמחַ פֵּשׂ אֶ ת הַ חַ י,
אֶ ת הָ עִ קֵּ שׁ אֶ ל מוּל הָ עַ בְ דוּת .הַ פְּ ָר ִחים הַ ְקּמֵ לִ ים
מֻ ְשׁלָכִ ים שָׁ נָה ְשׁבִ יעִ ית בְּ לִ י תּוֹחֶ לֶת.
ֲרוּרה הַ ְמּ ִחצָּ ה! ְניָר חוּם כֵּהֶ ה וּמָ תוּחַ ,
א ָ
וּקלוּשָׁ ה.
ֲרוּרה ְ
ְמ ִחצָּ ה א ָ
אִ יּ ֹון ,הִ יא מֵ תָ ה בְּ שָׁ נָה הָ אֲרֻ כָּה
הַ מַּ ְשׁקוֹף שֶׁ לִּ י ,הַ מַּ ְשׁקוֹף שֶׁ ל לָא ֹו צְ ה.
הַ זְּ מַ ן ָכּהָ ה עִ ם הָ אֶ בֶ ן.
הָ אֵ לִ י ֶזה נוֹשֵׂ א אֶ ת הַ שֵּׁ ם
וְ אוֹטוֹבּוּס מֵ אֲחו ַֹרי נוֹתֵ ן לִ י יוֹם לְ הֵ אָחֵ ז בּ ֹו,
תִּ ְק ָרה נְמוּכָה וּפְ סַ נְתֵּ ר הָ אָ ָרד וְ הַ כֶּסֶ ף,
אַרבָּ עָ ה כִּ סְּ אוֹתִ ,שׁ ָדּה ְמקֻ שֶּׁ תֶ ת,
הֵ ם בְּ תוֹ" זְ מַ ן"ְ .
כְּ סוּי הַ בַּ ד עַ ל הַ ִמּכְ תָּ בָ ה שׁוֹקֵ עַ לְ ת ֹוכָהּ.
"בַּ ְקבּוּק בִּ ָירה עַ ל ַכּנּ ֹו שֶׁ ל הַ פֶּ סֶ ל!"
"כָּ הוּא זְ מַ נֵּנוּ ,פְ ִריץ ,ה ֹו ֶוה מוּל עָ בָ ר,
"בֶּ ן-זְ מַ נֵּנוּ" .וְ הַ תְּ שׁוּקָ ה נ ְִשׁאֶ ֶרת.
אֶ ל מוּל מַ עֲשֵׂ יהֶ ם רֵ יחוֹת .ח ֲָד ִרים אֶ ל מוּל כְ ר ֹו ִניק ֹות.
אִ זְ מַ ְר ָגּ ִדים ,ט ֹופָּ זִ ים ,בְּ אַפְ ִריקָ ה לָבַ שׁ ֶדה ַגאמָ ה ִמכְ ְנסֵ י פַּ סִּ ים
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" ַוה ֲָררֵ י הַ יָּם הוֹלִ ידוּ חֵ ילוֹת".
ִשׁ ָדּת מָ הָ ג ֹונִי יְשָׁ נָה:
בַּ ְקבּוּקֵ י בִּ ָירה ְשׁכָבוֹת עַ ל ְשׁכָבוֹת,
הִ יא מֵ תָ ה עַ כְ שָׁ ו כְּ מ ֹו ִטיר ֹו? בְּ תוֹ שֶׁ בַ ע שָׁ נִים?
ֱאלִ ינוֹר ְמהָ ֶרסֶ ת הַ סְּ פִ ינוֹת ,מַ ְח ִריבַ ת הֶ עָ ִרים
הַ יָּם שׁוֹעֵ ט בַּ ֲח ִריץ הַ חוֹףְ ,מ ַנעֵ ר ,מֵ צִ יף חָ צָ ץ
אֱלִ ינוֹר!
אַרגָּמָ ן
אַרגָּמָ ן מַ ִטּיל צֵ ל שֶׁ ל ְ
וִ ילוֹן ְ
בְּ בוּבִ ָיה לְ אוֹר ְמנו ָֹרה אַ בִּ יט בָּ הּ,
וְ כָל אוֹת ֹו הַ יּוֹם
נִיקֵ ה נָעָ ה לְ פָ נַי
א נִסְ עֶ ֶרת בְּ אַוִ יר קַ ר וְ אָפֹ ר,
בְּ כָל יָפְ יָהּ הָ עֵ ירֹם א נִפְ גַּם הָ עוֹר הַ ְטּרוֹפִּ י
וְ הָ ַרגְ ַל ִים אֲרֻ כּוֹת וְ ַדקּוֹת ,מוּאָר ֹות עַ ל ִמ ְרפֶּ סֶ ת
וּתְ ִמירוּת תְּ נוּעָ תָ הּ לְ פָ נַי,
ַרק ֲאנ ְַחנוּ הָ יִינוּ.
וְ כָל אוֹת ֹו יוֹם ,יוֹם אַחֵ ר:
ְקלִ פּוֹת עֵ ץ ַדּקּוֹתֲ ,אנ ִָשׁים שֶׁ יּ ַָדעְ תִּ י,
תַּ ְר ִמילִ ים יְבֵ ִשׁים וּפְ קוּעִ ים
ִדּבְ רֵ יהֶ ם ְקלִ פּוֹת שֶׁ ל ִדבּוּר...
נו ְֹשׁרוֹת בֵּ ין כִּ סְּ אוֹת וְ ֻשׁלְ חָ ן...
ִמלִּ ים כְּ מ ֹו ְקלִ פּוֹת עֵ ץ ,א מֵ עַ צְ מָ ן הֵ ן ָנעוֹת,
יָבֵ שׁ ִמבְּ שַׂ ר מָ ֶות.
בְּ יוֹם אַחֵ ר ,בֵּ ין ִקירוֹת ִמיקֵ ָניִּ ים ְמזֻ ָיּפִ ים,
מּוּדי מֶ ְמפִ יס ְמזֻ ָיּפִ ים,
ִחקּוּ ֵיי סְ פִ י ְנ ְקסִ ים ,עַ ֵ
וְ תַ חַ ת הַ תַּ ְר ִמית – מַ עֲטֶ פֶ ת שֶׁ ל נ ְֻקשׁוּת א ֹו ְדּמָ מָ ה,
ְקלִ פַּ ת הַ בַּ יִת הַ יָּשָׁ ן.
עֵ ץ חוּם-צְ הַ בְ הַ ב ,וְ ִטיחַ חַ ף ִמצֶּ בַ ע,
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ִשׂיחַ פְּ רוֹפֶ סו ִֹרים יָבֵ שׁ...
מַ ְקפִּ יא מוּזִ יקָ ה ָרעַ ת-קֶ צֶ ב
וְ הַ בַּ יִת הַ זֶּה י ֹולֵד בַּ יִת.
כְּ תֵ פָ יִם ְרבוּע ֹות תְּ אוֹמוֹת וְ עוֹר הַ סָּ אטֶ ן,
לְ חָ יֶיהָ הַ ָכּלוֹת שֶׁ ל אִ שָּׁ ה רוֹקֶ ֶדת,
עוֹד הַ ִשּׂיחַ הַ יָּשָׁ ן ,הַ מֵּ ת הַ יָּבֵ שִׁ ,מתְ פּ ֹו ֵגג
עֶ שֶׂ ר שָׁ נִים חָ לְ פוּ ,מַ ְקפִּ יאוֹת אוֹתָ הּ בִּ זְ כוּכִ ית,
בְּ ֲאוִ יר מֵ אֶ בֶ ן.
ח ֲַדר הַ כִּ תָּ ה הַ יָּשָׁ ן הֶ עָ לוּב ע ֹולֶה מֵ עַ צְ מ ֹו,
וּב ֹו ֲאנ ִָשׁים צְ עִ ִירים ,לְ ע ֹולָם א!
ַרק ְקלִ פּוֹת שֶׁ ל ִשׂיחָ ה.
ה ֹו אַ תֶּ ם ,כֹּה בּו ְֹד ִדים בַּ סִּ ָירה הַ ְקּטַ נָּה,
ִדּיד ֹו נ ְֶחנְקָ ה בְּ בִ כְ יָה עַ ל סִ י ֶכאוּס שֶׁ ָלּהּ
כָּבֵ ד הוּא נָח בִּ זְ רוֹעוֹתַ י ,נֶטֶ ל הַ מָּ וֶת
טוֹבֵ עַ בִּ ְדמָ עוֹת ,אֶ רוֹס חָ ָדשׁ,
וְ הַ חַ יִּ ים נ ְִמשָׁ כִ יםְ ,מאִ ִירים כְּ יָרֵ חַ עַ ל גְּ בָ עוֹת,
אָדישׁ,
לֶהָ בָ ה ְמ ַזנֶּקֶ ת ִמיָּד ,הַ גֶּשֶׁ ם ִ
אַ  גֹּ מֶ א הַ צָּ מָ א מֵ עַ ל ִשׂפְ ת ֹותֵ ינוּ,
מוּצָ ק כְּ הֵ ד,
צוּרה מַ בְ לִ יחָ ה בַּ עֲרָ פֶ ל הַ גֶּשֶׁ ם,
תְּ שׁוּקָ ה ָלל ֶֶדת ָ
אֲבָ ל אֶ רוֹס טָ בַ ע ,טָ בַ ע וְ עוֹד ְמעַ ט מֵ ת ,כָּבֵ ד ִמן הַ בֶּ כִ י
עַ ל סִ י ֶכאוּס הַ מֵּ ת.
הַ חַ יִּ ים בַּ עֲבוּר ִחקּוּי הַ תְּ נוּעָ ה:
רוּמים לְ פָ נַי,
תְּ נוּעַ ת הַ ְקּ ִ
ִמלִּ ים ְמ ַר ְשׁ ְרשׁוֹתְ :קלִ פּוֹת יוֹלְ דוֹת ְקלִ פּוֹת.
אָרץ,
הָ ֲאנ ִָשׁים הַ חַ יִּ ים ,בַּ ֶכּלֶא ,בָּ ֶ
ְמ ַנע ֲִרים תַּ ְר ִמילִ ים יְבֵ ִשׁים,
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ְמחַ ְטּ ִטים בָּ ם לִ ְמצֹא ְרצוֹנוֹת ְישָׁ נִים וְ רֵ עִ יםְ ,קלִ פּוֹת עֵ ץ יְשָׁ נוֹת
רוֹכְ נוֹת מֵ עַ ל הַ שֻּׁ לְ חָ ן הֶ עָ לוּב,
ְמקָ ְרבוֹת כַּפּוֹת לְ פִ יּוֹת ,בְּ צִ לִּ י נ ֹועֲצוֹת מַ זְ לֵגוֹת,
מַ ְשׁ ִמיעוֹת קוֹלוֹת כְּ קוֹלוֹת ֲאנ ִָשׁים.
ל ֹו ֶר ְנזְ צ' ֹו
אַ תָּ ה חַ י יוֹתֵ ר ִמ ֻכּלָּם ,מָ לֵא יוֹתֵ ר ִמ ֻכּלָּם אֵ שׁ וְ קוֹלוֹת.
א ֹו אִ ם ֶנה ֱַרג!
הָ יָה מַ א ֲִמין שֶׁ ִמּיָּד ֹו בָּ א הַ ָדּבָ ר ,אִ ם ֶנה ֱַרג
אָדישׁ נָע,
וְ הָ אִ ישׁ הַ גָּבוֹהַּ  ,הָ ִ
ְקלִ פָּ ה ,חַ יָּה יוֹתֵ ר ִמ ֻכּלָּם
נִסְ חַ פְ תָּ בַּ אֲוִ יר הַ גּו ָֹרל ,רוּחַ צְ ִחיחָ ה ,אַ  מֻ ְשׁלֶמֶ ת.
ה ֹו ַָא ֶלכְּ סַ ְנ ְדר ֹו ,שָׁ שׁ פְּ עָ ִמים הֻזְ הַ ְרתָּ  ,צוֹפֶ ה,
צוֹפֶ ה נִצְ ִחי בִּ ְדבָ ִרים,
בִּ ְדבָ ִרים ,בַּ ֲאנ ִָשׁים ,בִּ תְ שׁוּק ֹות.
עֵ י ַניִם צָ פוֹת בְּ ֲאוִ יר יָבֵ שׁ וְ אָפֵ ל,
שֵׂ עָ ר בָּ הִ יר ,קַ ְשׁתִּ ית הָ עַ יִן זְ כוּכִ ית אֲפֹ ָרה ,מַ פָּ ל שֵׂ עָ ר לְ צִ ָדּהּ
תָּ וִ ים ְקפוּאִ ים ,דּו ְֹמ ִמים.
)תרגם :צבי טלוסטי(
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קאנטו 13
הָ יָה קוּנְג ְמהַ לֵּ
לְ יַד הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הַ קֵּ יסָ ִרי
וְ אֶ ל תּוֹ חֹ ֶרשׁ הָ א ֲָרזִ ים
וּמשָּׁ ם לְ אֹ ֶר הַ נָּהָ ר הַ תַּ ְחתּוֹן,
ִ
וְ אִ תּ ֹו צְ 'י ֹו וְ צֶ 'ה
וּטיֶין שֶׁ ִדּבּוּר ֹו ַר
ְ
וְ "א עָ ִשׂינוּ לָנוּ שֵׁ ם" אָמַ ר קוּנְג,
" ֱהוֵי ַרכָּב?
וְ תַ עֲשֶׂ ה לְ  שֵׁ ם,
א ֹו אוּלַי אֶ הְ יֶה ֲאנִי ַרכָּב ,א ֹו קַ שָּׁ ת?
א ֹו נוֹאֵ ם?"
ְוּדזֶה-לוּ אָמַ רֲ " ,אנִי אֶ עֱשֶׂ ה סֵ ֶדר בַּ חוֹמוֹת"
וּצְ 'י ֹו אָמַ ר" ,לוּ ֲאנִי מוֹשֵׁ ל מָ חוֹז
אֶ עֱשֶׂ ה בּ ֹו סֵ ֶדר ִממַּ ה שֶּׁ יֵּשׁ בּ ֹו".
וְ צֶ 'ה אָמַ ר" ,טוֹב בְּ עֵ ינַי ִמ ְק ָדּשׁ קָ טָ ן בֶּ הָ ִרים,
שֶׁ סֵּ ֶדר בְּ פֻלְ חָ נָיו,
וּטקָ סָ יו ִמתְ ַנ ֲהלִ ים ַכּ ֲה ָלכָה",
ְ
וּטיֶין אָמַ ר ,יָד ֹו עַ ל מֵ יתְ רֵ י הַ קַּ תְ רוֹס
ְ
צְ לִ ילָיו הָ ַרכִּ ים נ ְִמ ְשׁכוּ
אַחֲרֵ י שֶׁ הֵ סִ יר ִמן הַ מֵּ יתָ ִרים אֶ ת יָד ֹו,
וְ הַ צְּ לִ יל עָ לָה כְּ עָ שָׁ ןִ ,מתַּ חַ ת לֶעָ לִ ים,
וְ הוּא שָׂ ם עֵ ינ ֹו עַ ל הַ צְּ לִ יל:
"הַ מָּ קוֹם שֶׁ הָ יִינוּ שׂו ִֹחים,
וְ הַ נְּעָ ִרים קוֹפְ צִ ים מֵ הַ קֶּ ֶרשׁ,
וּמנַגְּ ִנים בְּ מַ נְדוֹלִ ינוֹת".
יחים ְ
א ֹו יו ְֹשׁבִ ים בֵּ ין הַ ִשּׂ ִ
וְ קוּנְג ִחיֵּ שָׁ וֶה בְּ שָׁ וֶה אֶ ל ֻכּלָּם.
ְוּד ֶזנְג ִשׁי בִּ קֵּ שׁ ל ַָדעַ ת:
" ִמי הֵ ִשׁיב נָכוֹן?"
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וְ קוּנְג אָמַ רֻ " ,כּלָּם הֵ ִשׁיבוּ נָכוֹן,
ֹזאת אוֹמֶ ֶרת ,כָּל אֶ חָ ד לְ ִטבְ ע ֹו".
וְ קוּנְג הֵ ִרים אֶ ת מַ ְקל ֹו עַ ל יוּאָן ַראנְג,
וְ יוּאָן ַראנְג זָקֵ ן ִממֶּ נּוּ,
ִמשּׁוּם שֶׁ יּוּאָן ַראנְג יָשַׁ ב לְ צַ ד הַ ֶדּ ֶר וְ הִ תְ ָראָה
כִּ ְמקַ בֵּ ל חָ כְ מָ ה.
וְ קוּנְג אָמַ ר,
" ַדּי לְ  ,שׁוֹטֶ ה זָקֵ ן שֶׁ כְּ מ ֹותְ ,
קוּם ַועֲשֵׂ ה מַ שֶּׁ הוּ שֶׁ יֵּשׁ בּ ֹו תּוֹעֶ לֶת".
וְ קוּנְג אָמַ ר,
"כַּבֵּ ד יְכ ֹולֻיּוֹתָ יו שֶׁ ל ֶילֶד
מֵ ֶרגַע שֶׁ הוּא נוֹשֵׁ ם אֶ ת הָ אֲוִ יר הַ צַּ ח,
אֲבָ ל אִ ישׁ בֶּ ן ח ֲִמ ִשּׁים שֶׁ א יו ֵֹדעַ כְּ לוּם
אֵ ינ ֹו ָראוּי שֶׁ יְּ כַבְּ דוּהוּ".
וּ" ִמשֶּׁ כִּ נֵּס סְ בִ יב ֹו הַ שַּׁ לִּ יט
אֶ ת כָּל הַ ְמלֻמָּ ִדים וְ הָ אָ מָּ נִים ,עָ שָׂ ה ִשׁמּוּשׁ מָ לֵא בְּ עָ ְשׁר ֹו".
וְ קוּנְג אָמַ ר ,וְ כָתַ ב עַ ל ֲעלֵי הַ -בּ ֹו:
" ִמי שֶׁ אֵ ין סֵ ֶדר בְּ תוֹכ ֹו
אִ י אֶ פְ שָׁ ר ל ֹו שֶׁ יִּ תְ פַּ שֵּׁ ט סֵ ֶדר סְ בִ יב ֹו;
וּמי שֶׁ אֵ ין סֵ ֶדר בְּ תוֹכ ֹו
ִ
גַּם ִמ ְשׁפַּ ְחתּ ֹו א תִּ נְהַ ג בַּ סֵּ ֶדר הָ ָראוּי;
וְ אִ ם אֵ ין לַשַּׁ לִּ יט סֵ ֶדר בְּ תוֹכ ֹו
אִ י אֶ פְ שָׁ ר ל ֹו ַלעֲשׂוֹת סֵ ֶדר בְּ מַ ְמלַכְ תּ ֹו".
וְ קוּנְג נָתַ ן אֶ ת הַ ִמּלִּ ים "סֵ ֶדר"
וּ"מַ תַּ ן כָּבוֹד ִמתּוֹ אַ ֲחוָה"
וְ א אָמַ ר כְּ לוּם עַ ל "הַ חַ יִּ ים שֶׁ אַחֲרֵ י הַ מָּ וֶת".
וְ הוּא אָמַ ר
"לְ הַ פְ ִריז יָכוֹל כָּל אֶ חָ ד,
קַ ל לִ ירוֹת אֶ ל מֵ עֵ בֶ ר לַמַּ טָּ ָרה,
קָ שֶׁ ה ַלעֲמֹ ד אֵ יתָ ן בָּ אֶ ְמצַ ע".
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אָמרוּ" :וְ אִ ם ַי ֲהרֹג אִ ישׁ
וְ ְ
כְּ לוּם חַ יָּב אָבִ יו לְ הָ גֵן עָ לָיו וּלְ הַ סְ תִּ יר ֹו?"
וְ קוּנְג אָמַ ר:
"חַ יָּב לְ הַ סְ תִּ יר ֹו".
וְ קוּנְג נָתַ ן אֶ ת בִּ תּ ֹו לְ גוּנְג צַ 'אנְג
אַף עַ ל פִּ י שֶׁ גּוּנְג צַ 'אנְג יָשַׁ ב בְּ מַ אֲסָ ר.
אָחיו לְ נָאן ר ֹונְג
וְ הוּא נָתַ ן אֶ ת בַּ ת ִ
אַף עַ ל פִּ י שֶׁ לְּ נָאן ר ֹונְג א הָ יְתָ ה ִמ ְשׂ ָרה.
וְ קוּנְג אָמַ ר" :מָ תוּן הָ יָה וֶן בְּ ִשׁלְ טוֹנ ֹו,
בְּ יָמָ יו שָׂ ַרר סֵ ֶדר בַּ ְמּ ִדינָה,
ַואֲפִ לּוּ ֲאנִי יָכוֹל לִ זְ ֹכּר
יוֹם שֶׁ הַ הִ יסְ טו ְֹרי ֹונִים הִ ְשׁאִ ירוּ רֵ יק בִּ ְרשׁוּמוֹתֵ יהֶ ם,
כְּ לוֹמַ ר בִּ ְשׁבִ יל ְדּבָ ִרים שֶׁ א י ְָדעוּ,
אֲבָ ל י ִָמים אֵ לֶּה ,דּוֹמֶ ה שֶׁ הֵ ם חוֹלְ פִ ים".
וְ קוּנְג אָמַ ר" ,בְּ הֶ עְ ֵדּר סְ גֻלּוֹת נֶפֶ שׁ
א תּוּכְ לוּ לְ ַנגֵּן בִּ כְ לִ י זֶה
וְ א אֶ ת הַ מַּ נְגִּ ינוֹת הַ יָּאוֹת לְ ִשׁ ִירים.
נִצָּ נֵי הַ ִמּ ְשׁמֵ שׁ
נִשָּׁ בִ ים מֵ הַ ִמּזְ ָרח לַמַּ ע ֲָרב,
ַו ֲאנִי נִסִּ יתִ י ַלעֲשׂוֹת שֶׁ א יִפְּ לוּ".
)תרגם :דן דאור(
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מתוך :קאנטו 19
חַ בָּ לָה? כֵּן ,הוּא לָקַ ח תַּ 'עִ ְניָן לְ מַ נְהֵ טֵ ן,
אָמרוּ :אִ י אֶ פְ שָׁ ר.
לַחֶ בְ ָרה הַ גְּ ד ֹולָה ,וְ הֵ ם ְ
וְ הוּא אָמַ ר :יֵשׁ לִ י עֲשֶׂ ֶרתָ 'לָפִ ים ד ֹולָר ַלעֲשׂוֹת'וֹתָ ם
ַו ֲאנִי ה ֹולֵַ לעֲשׂוֹת'וֹתָ ם ,וְ חָ סֵ ר ָלכֶם שֶׁ א
תַּ תְ ִקינוּ אוֹתָ ם ,בְּ כָל הַ מָּ קוֹם.
אָמרוּ :ה ֹו ,א נוּכַל לְ הַ ְרשׁוֹת זֹאת.
וְ הֵ ם ְ
אָז הוּא הִ תְ פַּ שֵּׁ ר עַ ל חֵ צִ י אֶ חָ ד ִמ ִמילְ יוֹן אֶ חָ ד
וְ יֵשׁ ל ֹו מָ קוֹם נ ְֶחמָ ד עַ ל הַ הַ ְדסוֹן,
וְ הַ הַ ְמצָ אָה הַ זֹּאת ,הַ פָּ טֵ נְט ,עוֹד מֻ נַּחַ ת עַ ל הַ ֻשּׁלְ חָ ן שֶׁ לָּהֶ ם
וְ הַ תְּ שׁוּבָ ה לְ ָכ הִ יא :נוּ טוֹב ,הָ יוּ ל ֹו תַּ 'עֲשֶׂ ֶרתָ 'לָפִ ים.
וּסְ פִּ ינ ְְדלֶר הַ זָּקֵ ן ,שֶׁ הֵ ִרים אֶ ת הָ אַנ ְַדּ ְרטָ ה הַ גּוֹתִ ית שֶׁ ל 1870
נִסָּ ה לְ שַׁ ֵדּ לִ י אֶ ת מַ ְר ְקס ,וְ סִ פֵּר
לִ י עַ ל "הָ רוֹמַ נ ְִטיּוּת שֶׁ ל הָ עֵ סֶ ק שֶׁ לּ ֹו":
אֵ י הִ גִּ יעַ לְ אַנְגְ לִ יָּה עִ ם אֵ יזֶה מַ שֶּׁ הוּ א ֹו מַ שֶּׁ הוּ אַחֵ ר,
וּמָ כַר אוֹת ֹו.
הוּא ָרצָ ה לְ ַדבֵּ ר ַרק עַ ל מַ ְר ְקס ,אָז אָמַ ְרתִּ י:
אָז אֵ י זֶה שֶׁ אַ תָּ ה כָּאן? צָ מוּד
לַשַּׁ עַ ְטנֵז-אֵ לִ יזֶה?
וְ אֵ י זֶה ְשׁתַּ 'יָכוֹלִ הְ יוֹת כָּאן? לָמָּ ה הַ חֶ בְ ֶר'ה בַּ בַּ יִת
א ל ֹו ְק ִחים לְ  תַּ ' ֹכּל? אֵ י אַ תָּ ה יָכוֹל ַל ֲעזֹב תַּ 'עֵ סֶ ק הַ גָּדוֹל ְשׁ'?
"ה ֹו" הוּא אָמַ ר" ,א הָ יִיתִ י צָ ִרי לִ לְ ווֹת כֶּסֶ ף...
"זְ מַ ן ָרב עָ בַ ר מֵ אָז שֶׁ הָ יִיתִ י צָ ִרי לִ לְ ווֹת כֶּסֶ ף".
אַף ִמלָּה עַ ל הַ קַ פִּ יטָ ל,
א ֹו עַ ל אַ ְשׁ ַראי ,א ֹו עַ ל ֲח ֻלקָּ ה.
וְ הוּא "מֵ ע ֹולָם א סִ יּ ְַמתִּ י תַּ 'סֵּ פֶ ר",
זֶה הָ יָה הַ בַּ ְרנָשׁ הָ אַחֵ ר ,הַ שַּׁ גְ ִרירוֹפֵ אִ -שׁ ַנּיִם הַ כָּחוּשׁ
*.Qui se faisait si beau

אָז יָשַׁ בְ נוּ שָׁ ם ,עִ ם הַ פְּ רוֹפֵ סוֹר הַ זָּקֵ ן וְ הֶ חָ בִ יב,
98

וְ הָ אִ ישׁ הַ ְשּׁמַ נְמוּ הָ יָה בַּ קּוֹמָ ה הָ עֶ לְ י ֹונָה.
וְ הָ יָה שָׁ ם הַ בָּ חוּר הַ ֲחל ְַקלַק בַּ פִּ נָּה
הָ אַחֶ ֶרת קוֹרֵ א תַּ 'טַ אטְ לֵר.
א ִמלְּ מַ עְ לָה לְ מַ טָּ ה ,אַ  בְּ לִ י לְ ַדפְ ֵדּף,
וְ אָז עָ לִ יתִ י ַלח ֲַדר הַ שֵּׁ נָה ,וְ הוּא אָמַ ר,
הַ בַּ ְרנָשׁ הַ ְשּׁמַ נְמוּ :לְ ג ְַמרֵ י נָכוֹן,
"אַ  ז ֹו ְשׁאֵ לָה שֶׁ ל הַ ְרגָּשָׁ ה,
קָ שֶׁ ה לְ הָ זִ יזוֹתָ 'ם עִ ם מַ שֶּׁ הוּ קַ ר ,כְּ מ ֹו כַּלְ ָכּ ָלה".
אָז י ַָר ְדנוּ בַּ מַּ ְדרֵ גוֹת,
וְ הַ בָּ חוּר הַ ֲחל ְַקלַק הִ בִּ יט ִמבַּ עַ ד לַחַ לּוֹן,
וְ הַ "תְּ נוּ-לִ ילִ ָכּנֵס-בָּ הֶ ם" שֶׁ ל הָ ְרחוֹב נִכְ נַס פְּ נִימָ ה
כְּ מ ֹו בּוּלְ דוֹג בִּ ְמעִ יל ֶגּשֶׁ ם
ה ֹו ְקלִ יא ֹו הַ ְקּדוֹשָׁ ה!
וְ אָז הַ טֵּ לֵפוֹן א פָּ עַ ל בְּ מֶ שֶׁ  שָׁ בוּעַ .
)תרגם :יהודה ויזן(

* צרפתית" :שעשה את עצמו כה יפה"
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קאנטו 38
il duol che sopra Senna
Induce, falseggiando la moneta.
)(Paradiso XIX, 118

וּבְ אוֹתָ הּ שָׁ נָה בָּ הּ עָ בַ ר מֶ טֶ בְ סְ ִקי לְ אָמֶ ִריקָ הֶ -דל-סוּד
)וְ נִימוּסֵ י הָ אַ פִּ יפְ יוֹר ָדּמוּ כָּל-כָּ לְ אֵ לֶּה שֶׁ ל ִמיסְ טֶ ר ג' ֹויְס,
נֶהְ פְּ כוּ לְ כָאֵ לֶּה בַּ ָוּתִ יקָ ן ,א הָ יוּ כָּ לִ פְ נֵי כֵן(
מַ ְרק ֹונִי כּ ַָרע בֶּ ֶר בַּ נֹּ סַ ח הָ עַ תִּ יק
ימי וּוֹקֶ ר בְּ מַ צַּ ב תְּ פִ לָּה.
כְּ מ ֹו גִ ' ִ
הוֹד ְקדֻ שָּׁ ת ֹו הִ בִּ יעַ סַ ְק ָרנוּת ְמנֻמֶּ סֶ ת
לְ גַבֵּ י הַ ֶדּ ֶר בָּ הּ הִ צְ לִ יחַ הוֹד מַ ֲעלָת ֹו לָצוּד כָּל אוֹתָ ן
ְרעִ ידוֹת חַ ְשׁמַ לִּ יּוֹת ִמבַּ עַ ד לָאַ 'מוֹסְ פֶ ָרה.
לוּק ֶרצְ יָה
ְ
אַרנָב,
ָרצְ תָ ה ֶרגֶל ְ
וְ הוּא ,אָמַ ר מֶ טֶ בְ סְ ִקי לַצַּ ד הָ אֶ חָ ד
ישׁית(
) ְשׁשָ ה ְיל ִָדים ,חָ מֵ שׁ הַ פָּ לוֹת ,מֵ תָ ה בַּ ח ֲִמ ִ
חוּרים הָ אֲחֵ ִרים הָ יְתָ ה יוֹתֵ ר תַּ ְחמֹ שֶ ת
הוּא אָמַ ר :לַבַּ ִ
)אֲשֶׁ ר עַ ל כֵּן יַצְ ָרנֵי סִ יג ִָרים שֶׁ עֲבו ָֹדתָ ם כְּ רוּכָה בְּ הַ ְרבֵּ ה פְּ עֻלּוֹת חוֹזְ ר ֹות
ְמ ֻסגָּלִ ים לְ בַ צֵּ עַ אֶ ת הַ ְמּ ִשׂימוֹת הַ ְדּרוּשׁוֹת כִּ ְמעַ ט אוֹטוֹמָ ִטית
וּב ֹו-בַּ זְּ מַ ן לְ הַ אֲזִ ין לַקַּ ְר ָינִים שֶׁ נּ ְִשׂכְּ רוּ
כְּ ֵדי לְ סַ ֵפּק בִּ דּוּר רוּחָ נִי בְּ מַ ֲהלַ
ימבּוֹל (.1929
הָ עֲבו ָֹדה – ֶד ְקסְ טֶ ר ִק ְ
אַל תִּ ְקנוּ עַ ד שֶׁ תּוּכְ לוּ לְ הַ ִשּׂיג אֶ ת שֶׁ לָּנוּ.
וְ הוּא חָ צָ ה אֶ ת הַ גְּ בוּל
וְ הוּא אָמַ ר לַצַּ ד הַ שֵּׁ נִי:
לַצָּ ד הַ שֵּׁ נִי יֵשׁ יוֹתֵ ר תַּ ְחמֹ שֶ ת .אַל תִּ ְקנוּ
עַ ד שֶׁ תּוּכְ לוּ לְ הַ ִשּׂיג אֶ ת שֶׁ לָּנוּ.
וְ אֶ קֶ ְרס גּ ַָרף ְרו ִָחים גְּ ד ֹולִ ים וְ יִבֵּ א זָהָ ב לְ אַנְגְ לִ ָיּה
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וּבְ כָ הִ גְ ִדּיל אֶ ת יְבוּא הַ זָּהָ ב.
הַ קּוֹרֵ א הֶ חָ בִ יב כְּ בָ ר שָׁ מַ ע זֹאת קֹ ֶדם.
יטנִי
וּבְ אוֹתָ הּ שָׁ נָה הִ זְ כִּ יר ִמיסְ טֶ ר וִ ְ
אֶ ת מַ עֲלוֹת הַ מֶּ כֶר-חֶ סֶ ר,
ַבּוּרסָ ִרים הוּא הִ תְ ַכּוֵּן יֵשׁ לְ הַ נִּיחַ
ל ְ
וְ אִ ישׁ א קָ ָרא ל ֹו שַׁ ְק ָרן.
וּשׁנֵי אַפְ ָגנִיסְ טָ נִים בָּ אוּ לְ ֶג'נֶבָ ה
ְ
לִ ְראוֹת אִ ם 'פְ שָׁ ר לִ ְקנוֹת תּוֹתָ ִחים בְּ זוֹל,
לְ אַחַ ר שֶׁ שָּׁ ְמעוּ עַ ל פֵּרוּק-נֶשֶׁ ק כָּלְ שֶׁ הוּ.
וְ הַ מַּ זְ כִּ יר שֶׁ ל הַ מַּ שֶּׁ הוּ
עָ שָׂ ה כֶּסֶ ף ִמבְּ אֵ רוֹת נֵפְ ט
ארסִ י הַ ְמ ֻהלָּל ְמאֹ ד
וּמיסְ טֶ ר ַד' ְ
)בְּ שֵׁ ם אֱהִ ים ִ
אַדמַ ת פָּ ָרס
יֻפָּ ה ֹכּח ֹו לְ קַ ְרצֵ ף אֶ ת תַּ תְ -
בְּ מֶ שֶׁ  ח ֲִמ ִשּׁים שָׁ נָה לְ ִמן תַּ א ֲִרי זֶה(...
ִמיסְ טֶ ר מֶ לוֹן עָ בַ ר לְ אַנְגְ לִ ָיּה
וּבְ אוֹתָ הּ שָׁ נָה נ ְִדלַק הַ בַּ לּוּט הָ עַ ְרמ ֹונִי שֶׁ ל ִמיסְ טֶ ר וִ ילְ סוֹן
בּוּרים עַ ל מָ ִשׁיחַ חָ ָדשׁ
וְ נ ְִשׁ ְמעוּ ִדּ ִ
) ֶזה הָ יָה בְּ עֶ צֶ ם ְקצָ ת לִ פְ נֵי כֵן(
וְ הוֹד ל ִֵידיּוּתָ הּ ִקצְּ צָ ה בַּ ִקּצְ בָּ ה שֶׁ ל ֶג'נִי
בִּ גְ לַל הַ כַּלְ בָּ ה הַ זֹּאת ִמינִי הַ ְמבּוֹלְ ט
וּבְ אוֹתָ הּ שָׁ נָה )צָ ִרי לִ הְ יוֹת  20א ֹו  18שָׁ נָה לִ פְ נֵי כֵן(
הִ תְ ִחילוּ לִ ְקטוֹלוֹתָ ם בְּ ִמילְ י ֹונִים
בִּ גְ לַל כִּ נֶּמֶ ת בְּ בֶּ ְרלִ ין
וּמַ ְמזִ יר שַׁ ְמנוּנִי בְּ אוֹסְ ְט ִר ָיּה
פְ ַראנְסוּאָה גִ 'יוּזֶפֶּ ה בִּ ְשׁמ ֹו הַ מָּ לֵא.
'הַ אִ ם תִּ הְ יֶה ִמלְ חָ מָ ה?' 'אִ ,מיס ָו ֶילֶט,
בִּ גְ לַל ַיחֲסֵ י בִּ יזְ ְשׁנִיץ',
אָמַ ר סוֹחֵ ר הָ עֲצָ מוֹת וְ הַ סַּ בּוֹן בְּ מַ אי 1914
וּמיסְ טֶ ר גַאנ ְִדי חָ שַׁ ב:
ִ
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אִ ם א נ ְִקנֶה כֻּתְ נָה
וּבְ אוֹת ֹו זְ מַ ן א נ ְִקנֶה תּוֹתָ ִחים...
מֶ סְ יֶה אִ ינְטֶ ל א נ ְִמצָ א בְּ מ ֹועֲדוֹן פָּ ָרשֵׁ י הַ מֵּ רוֹצִ ים
...אֲבָ ל נ ְִמצָ אְ ,מאֻחָ ר יוֹתֵ ר ,בְּ יַפָּ ן
וְ זֶה-וְ זֶה הָ יָה בַּ עַ ל ְמנָיוֹת בְּ " ִמיצוּאִ י".
'הָ עֵ ץ )אֱגוֹז מַ לְ כוּתִ י( יִהְ יֶה ָדּרוּשׁ תָּ ִמיד לִ ְמלַאי הַ תּוֹתָ ִחים'
וְ הֵ ם הֵ ִקימוּ תַּ ע ֲִשׂיַּת ְשׁע ֹונִים ִמחוּץ לְ מוֹסְ קוּ
וְ הַ ְשּׁע ֹונִים ִדּיְּ קוּ ...בִּ צּוֹת אִ יטַ לְ יָה
ְמחַ כּוֹת מֵ אָז תְּ קוּפַ ת ִטיבֶּ ְריוּס...
'מֶ ִרי' אָמַ ר בִּ יבֶּ ה' ,אֵ י חַ י הַ ָדּג בַּ יָּם'.
ִריו ֶָרה ,הָ רו ָֹדן הַ סְּ פָ ַר ִדּי ,קָ בַ ע
שֶׁ הַ תִּ ינוֹק הַ מַּ לְ כוּתִ י הָ יָה פָּ שׁוּט בִּ לְ תִּ י ְמ ֻסגָּל ל ֶָרשֶׁ ת...
הַ כְּ תָ ב הַ גּוֹתִ י ע ֲַדיִן בְּ ִשׁמּוּשׁ בְּ וִ ינָה
כִּ י הַ דּוֹר הַ קָּ ִשׁישׁ ע ֲַדיִן ָרגִ יל אֵ לָיו.
וּשׁלוֹסְ מַ אן
ְ
הִ צִּ יעַ שֶׁ ֲאנִי אֶ שָּׁ אֵ ר שָׁ ם בְּ וִ ינָה
פִּ תָּ יוֹן ֶנגֶד הָ אַנ ְְשׁלוּס
בּוּדהָ ה
קוּקים לְ ְ
כִּ י הָ אוֹסְ ְט ִרים הָ יוּ זְ ִ
אָחי ,נִימַ ְשׁאִ ייר סֵ ה לָ(!
)תָּ הרוֹאֵ יִ ,
הָ אִ ישׁ הַ לָּבָ ן שֶׁ ח ֹולֵל אֶ ת הַ סּוּפָ ה בְּ בֶּ לוּבָּ ה
Der im Baluba das Gewitter gemacht hat...

הֵ ם ְמאַ יְּ תִ ים ִמלִּ ים בִּ נ ְִקישׁוֹת תֻּפִּ ים,
אָרץ הַ זֹּאת' אָמַ ר הָ אָצִ יל הַ הוּ ְנג ִָרי
אָדם בָּ ֶ
'יוֹתֵ ר ִמ ַדּי מֹ חַ ָ
בְּ  .1923-קוֹסוֹוּת )קוּ'שׁוֹט( נָהַ גֲ ,אנִי מֵ בִ ין,
לָשֶׁ בֶ ת בְּ בֵ ית קָ פֶ ה – הַ ֹכּל ַנ ֲעשָׂ ה בְּ ִשׂיחוֹת –
כָּל זֶה ַנעֲשָׂ ה בְּ ִשׂיחוֹת,
ַכּנּ ְִראֶ ה ִמשּׁוּם שֶׁ חוֹזְ ִרים עַ ל אוֹתָ הּ נְקֻ ָדּה כְּ שֶׁ ְמּשׂ ֹוח ֲִחים:
'וִ ינָה ְמכִ ילָה תַּ ֲערֹבֶ ת גְּ זָעִ ים'.
בּוּד ְד-הָ ה?
הַ אִ ם אֶ שָּׁ אֵ ר וְ אֶ הְ יֶה ְ
קוּקים לְ מַ שֶּׁ הוּ
'הֵ ם ְרגִ ילִ ים לְ קֵ יסָ ר .זְ ִ
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שֶׁ יּוּכְ לוּ לְ הַ ע ֲִריץ'(1927) .
אֲבָ ל הַ הוּמוֹר שֶׁ לָּהֶ ם בְּ עִ ְניַן אִ בּוּד הַ ִטּירוֹל?
הַ הוּמוֹר שֶׁ לָּהֶ ם א פָּ תוּחַ בִּ ְמיֻחָ ד.
הָ ע ֲָרבִ י הַ ְממֻ ְרטָ ט שׂוֹחַ ח עִ ם פו ְֹרבֶּ נְיוּס וּמָ נָה לְ פָ נָיו
שֵׁ מוֹת שֶׁ ל  3,000צְ מָ ִחים.
בְּ ִריהְ ל גִּ ָלּה כַּמָּ ה שָׂ פוֹת ְמפֹ ָרטוֹת
ִמלִּ ים שֶׁ כִּ ְמעַ ט ְמחַ קּוֹת פְּ עֻלּוֹת; אֲבָ ל
כֹּשֶ ר הַ הַ כְ ָללָה הוּא מֵ עֵ בֶ ר לָהֶ ןֶ ,כּלֶב לָבָ ן אֵ ינ ֹו,
נֹ אמַ רֶ ,כּלֶב בְּ אוֹת ֹו מוּבָ ן שֶׁ ֶכּלֶב שָׁ חֹ ר הוּא ֶכּלֶב.
אַל תִּ ְקרוּ ,רוֹמֵ א ֹו וְ יוּלְ יָה ...לְ צַ ע ֲִרי
אִ בַּ ְדתִּ י אֶ ת ֶגּזֶר הָ עִ תּוֹן אֲבָ ל ִמסְ תַּ בֵּ ר
שֶׁ ְדּבָ ִרים כָּאֵ לֶּה ע ֲַדיִן קו ִֹרים ,הוּא
הִ תְ אַ בֵּ ד לְ יַד ַדּלְ תָּ הּ בְּ עוֹד
בוּרה
ִמ ְשׁפַּ ְחתָּ הּ ְמכִ ינָה אֶ ת גּוּפָ תָ הּ לִ ְק ָ
וְ הִ יא י ְָדעָ ה מַ ה ה ֹולֵ שָׁ ם.
ָירֹק ,שָׁ חֹ רֶ ,דצֶ ְמבֶּ ר .אָמַ ר מַ ר בְּ לו ְֹד ֶג'ט:
' ְמכוֹנוֹת תְּ פִ ָירה לְ ע ֹולָם א תִּ ָכּ ַנסְ נָה לְ ִשׁמּוּשׁ הֲמ ֹונִי'.
'מֵ ע ֹולָם א טָ עַ נְתִּ י כַּמּוּבָ ן שֶׁ ְמּזֻמָּ נִים הֵ ם תּוֹפַ עַ ת-קֶ בַ ע
)דוּגְ לַאס( וּלְ מַ עֲשֶׂ ה הָ אֻכְ לוּסִ יָּה )בְּ ִריטַ ְניָה (1914
נ ְִשׁא ֲָרה עִ ם ִ 800מילְ יוֹן "פִּ ְקדוֹנוֹת"
לְ אַחַ ר שֶׁ כָּל הַ ְמזֻמָּ נִים נ ְִמ ְשׁכוּ ,וְ אוֹתָ ם
פִּ ְקדוֹנוֹת כֻּסּוּ עַ ל י ְֵדי
הַ ְדפָּ סַ ת ְשׁטָ רוֹת עַ ל י ְֵדי הָ אוֹצָ ר.
לְ בֵ ית ֲחרֹשֶ ת
יֵשׁ גַּם הֶ בֵּ ט אַחֵ ר ,שֶׁ אָנוּ קו ְֹראִ ים ל ֹו הַ הֶ בֵּ ט הַ פִ י ַננְסִ י.
הוּא נוֹתֵ ן ָל ֲאנ ִָשׁים אֶ ת ֹכּחַ הַ ְקּ ִנ ָיּה )שָׂ כָרְ ,רו ִָחים
הֵ ם ֹכּחַ ְק ִניָּה( אֲבָ ל הוּא גַּם הַ גּוֹרֵ ם ל ְַמּ ִח ִירים
א ֹו ָלע ֲָרכִ ים ,הַ פִ י ַננְסִ יִּ יםַ ,כּ ָוּנָתִ י ָלע ֲָרכִ ים הַ פִ י ַננְסִ יִּ ים.
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וּמשַׁ לֵּם בְּ עַ ד הַ חֹ מֶ ר.
הוּא ְמשַׁ לֵּם לַפּ ֹועֲלִ ים ְ
מַ ה שֶּׁ הוּא ְמשַׁ לֵּם בְּ שָׂ כָר וּבִ ְרו ִָחים
צוּרת ֹכּחַ ְק ִניָּה ,וְ כֹ חַ זֶה פָּ חוּת
ִנ ְשׁאָר נָזִ יל ,בְּ ַ
בְּ הֶ כְ ָרחוּסַ ,ל ֲעזָאזֵל עִ ם הַ ִמּ ְשׂכָּלוּס שֶׁ ָלּכֶם ,פָּ חוּת
כוּמים הַ ְמ ֻשׁלּ ִָמים עַ ל י ְֵדי בֵּ ית הַ ֲחרֹשֶ ת
ִמסַּ כְ הַ ֹכּל הַ סְּ ִ
לוּמים בְּ עַ ד חֹ מֶ רֶ -גּלֶם
)שָׂ כָרְ ,רו ִָחים וְ -תַּ ְשׁ ִ
ִחיּוּבֵ י בַּ נְק וְ כוּלֵי
וְ הַ ֹכּל ,כְּ לוֹמַ ר הַ ִמּכְ לוֹל ,כְּ לוֹמַ ר הַ סַּ כְ הַ ֹכּל
שֶׁ ל אֵ לֶּה ִמצְ טָ רֵ ף אֶ ל סַ כְ הַ ֹכּל הַ ְמּ ִח ִירים
שֶׁ נִּגְ ָר ִמים עַ ל י ְֵדי בֵּ ית הַ ֲחרֹשֶ ת ,כָּל בֵּ ית ֲחרֹשֶ ת ְמחֻ ְרבָּ ן
וְ ָלכֵן יֵשׁ וְ חַ יָּב לִ הְ יוֹת בַּ לָּם כָּלְ שֶׁ הוּ
וְ כֹ חַ הָ ֶרכֶשׁ לְ ע ֹולָם א יוּכַל
)בַּ ִשּׁיטָ ה הַ קַּ יֶּמֶ ת( לְ הַ ְדבִּ יק אֶ ת
קֶ צֶ ב הַ הִ תְ י ְַקּרוּת,
וְ הָ אוֹר הָ יָה פִּ תְ אֹ ם כָּל כָּ בָּ הִ יר וְ כָל כְָּ מסַ ְנ ֵו'
בְּ ִשׁכְ בָ ה ז ֹו שֶׁ ל ַגּנְעֵ ֶדן
שֶׁ מֹּ חוֹת הָ ֲאנ ִָשׁים חָ ְטפוּ הֶ לֶם.
אָמַ ר הֶ ְרר ְקרוּפּ ) :(1842נֶשֶׁ ק זֶה סְ חו ָֹרה
ֲאנִי ִנגָּשׁ אֵ לָיו מֵ הַ קָּ צֶ ה הַ תַּ ע ֲִשׂיָּתִ י,
ֲאנִי ִנגָּשׁ אֵ לָיו מֵ הַ צַּ ד הַ טֶּ כְ נִי,
וּמ ִמּצְ ַרים...
 1847הַ זְ מָ נוֹת ִמפָּ ִריז ִ
הַ זְ מָ נוֹת ִמ ְקּ ִרים,
הַ זְ מָ נָה ִמפְּ י ְֶטר ֹו אִ יל גָד ֹולֶה
וּפִ קּוּד בְּ לִ גְ יוֹן הַ ָכּבוֹד...
בּוּרג וְ  300-לְ נַפּ ֹולֶאוֹן בַּ ְרבִּ יצֶ 'ה
 500לְ סֶ נְט פֶּ טֶ ְר ְ
ִמ ְקּ ֶרז ֹו .בְּ סָ אדוֹבָ ה
הָ יוּ לְ אוֹסְ ְט ִר ָיּה תּוֹתְ חֵ י ְקרוּפּ;
הָ יוּ לִ פְּ רוּסְ יָה תּוֹתְ חֵ י ְקרוּפּ.
'הַ קֵּ יסָ ר )ִ ('68מתַּ ְניֵן עֲמֻ קּוֹת בַּ קָּ טָ לוֹג שֶׁ ָלּכֶם
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וּבְ שֵׁ רוּתֵ יכֶם ָלאֱנוֹשׁוּת'
)עַ ל הֶ חָ תוּם( לֶבֶּ ף
שֶׁ הָ יָה קָ רוֹב שֶׁ ל מֶ סְ יֶה ְשׁ ַני ְֶדר
 900,1ח ֲִמ ִשּׁים אֶ לֶף מַ פְ עִ ילִ ים,
אַרצ ֹו,
 53אֶ לֶף תּוֹתָ ִחים ,כְּ מַ חֲצִ יתָ ם בִּ ְשׁבִ יל ְ
בּוֹהְ לֶם אוּנְד הַ לְ בַּ א,
הֶ ְרר ְשׁ ַני ְֶדר ִמ ְקּ ֶרז ֹו
תְּ אוֹמֵ י עַ כּוּז עִ ם בֶּ טֶ ן אַחַ ת.
יוּגִ 'ין ,אָדוֹלְ ף וְ אַלְ פְ ֶרד 'יוֹתֵ ר כֶּסֶ ף ִמתּוֹתָ ִחים מֵ אֲשֶׁ ר
ִמגְּ ָר ִרים'
יוּגִ 'ין נ ְִשׁלַח אֶ ל הַ בַּ יִת הַ תַּ ְחתּוֹן;
)סָ אוֹן אַ לוּאָר( אֶ ל הַ תַּ ְחתּוֹן ,אֲד ֹונִי הַ שַּׂ ר;
ְמאֻחָ ר יוֹתֵ ר עָ לָה לְ ַד ְרגַּת שַׂ ר,
'נֶשֶׁ ק בָּ א ִמכָּל מָ קוֹם שֶׁ הוּא,
ֲאבָ ל הַ ְקצָ בוֹת בָּ אוֹת ִמבֵּ ית הַ נִּבְ חָ ִרים'
בְּ ִ 1874-קבֵּ ל ִרשָּׁ יוֹן לְ יִצּוּא חָ פְ ִשׁי
 22אֻמּוֹת תָּ ְמכוּ בּ ֹו
 1885/1900יִצֵּ ר עֲשֶׂ ֶרת ֲאלָפִ ים תּוֹתָ ח
לְ  34 ,1914-אֶ לֶף
מַ חֲצִ ית הַ כַּמּוּת נ ְִשׁלְ חָ ה אֶ ל ִמחוּץ ל ְַמּ ִדינָה
תָּ ִמיד בַּ בַּ יִת הַ תַּ ְחתּוֹן ,תָּ ִמיד שַׁ ְמ ָרן,
בָּ תֵּ י סֵ פֶ ר ,כְּ נֵסִ יּוֹת ,תֵּ יחוֹלִ ים ְשׁבִ יל אַ פּ ֹועֲלִ ים
עֲרֵ מוֹת חוֹל ְשׁבִ יל הַ ְיל ִָדים.
אַרמוֹן הַ ְשּׁ ַני ְֶד ִרים הִ תְ נ ְַשּׂאָה
מוּל ְ
מַ צֶּ בֶ ת זִ כָּרוֹן לְ הֶ ְרר הֶ נ ְִרי
שַׁ אנ ְְטיֶה ֶדה לָה גִ 'יר ֹונ ְְד ,בַּ נְק אִ גּוּד הַ פָּ ִרי ָזאִ י,
הַ בַּ נְק הַ צָּ ְרפָ תִ י-יַפָּ נִי
פְ ַראנְסוּאָה ֶדה ֶונ ְֶדל ,רוֹבֶּ ר פְּ רוֹט ֹו
לִ ִיד ִידים וּלְ א ֹויְבִ ים מֵ אֶ תְ מוֹל
'הָ אִ גּוּד הֶ חָ זָק בְּ יוֹתֵ ר הוּא בְּ לִ י סָ פֵ ק
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זֶה שֶׁ ל הִ סְ תַּ ְדּרוּת עוֹבְ ֵדי הַ מַּ תֶּ כֶת',
' ֵואהִ ים יִקַּ ח אֶ ת פַּ ְרנָסַ תְ כֶם' אָמַ ר הו ְֹקוּד
ִ 15מילְ יוֹן" :ז' ְוּרנַל ֶדה ֶדבָּ ה"
ִ 30מילְ יוֹן ֻשׁלְּ מוּ לְ "לֶה טָ ם"
ארי"
אַחַ ד-עָ שָׂ ר בִּ ְשׁבִ יל הָ "אֶ ק ֹו ֶדה פָּ ִ
ָאקים שָׂ מוּ יָד עַ ל הַ פָּ טֶ נ ְִטים שֶׁ ל ְשׁ ַני ְֶדר
הַ פּ ֹול ִ
הַ בַּ נְק שֶׁ לָּנוּ קָ נָה לָנוּ
ְמנָיוֹת ַרבּוֹת בְּ " ִמיצוּאִ י"
שֶׁ ְמּחַ מֶּ שֶׁ ת ח ֲִמשִּׁ ים ִדיוִ יזְ יוֹת ,שֶׁ מַּ חֲזִ יקוֹת אֶ ת הַ צָּ בָ א הַ יַּפָּ נִי
וְ שֶׁ נּוֹעַ ד לָהֶ ן עָ תִ יד גָּדוֹל
'faire passer ses affaires
avant celles de la nation'.
)תרגם :דוד אבידן(
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קאנטו 45
עִ ם אוּזוּ ָרה אֵ ין אִ ישׁ וְ ל ֹו בֵּ ית אֶ בֶ ן טוֹב
כָּל גָּזִ ית ְמסֻתָּ תָ ה עַ ד ַדּק בִּ ְמקוֹמָ הּ מֻ ַנּחַ ת
לְ מַ עַ ן תְּ כַס הַ תַּ בְ נִית אֶ ת פְּ נֵיהֶ ן,
עִ ם אוּזוּ ָרה אֵ ין אִ ישׁ וְ ל ֹו גַּן עֵ ֶדן עַ ל ִקיר כְּ ֵנסִ ָיּת ֹו ְמ ֻצ ָיּר
harpes et luthes

א ֹו בְּ תוּ ָלה בּ ֹו תְּ קַ בֵּ ל בְּ שׂו ָֹרה
וְ הִ ָלּה מֵ חֲתָ  תִּ ְקרֹן,
עִ ם אוּזוּ ָרה
אֵ ין אִ ישׁ רוֹאֶ ה אֶ ת ג ֹו ְנ ָזגָה יו ְֹרשָׁ יו וּפִ י ַלגְ שָׁ יו
תְּ מוּנָה א תֵּ עָ שֶׂ ה לְ הַ תְ ִמיד א ֹו ֶל ֱארֹחַ עִ מָּ הּ לְ חַ יִּ ים
אֵ ָלּא ַרק לְ הִ מָּ כֵר וּלְ הִ מָּ כֵר מַ הֵ ר
עִ ם אוּזוּ ָרה ,חֵ ְטא ֶנגֶד הַ טֶּ בַ ע,
יְהֵ א ל ְַח ְמ לָעַ ד עָ שׂוּי סְ חָ בָ ה ֲעבֵ שָׁ ה
יְהֵ א ל ְַח ְמ יָבֵ שׁ כִּ ְניָר,
עִ ם אוּזוּ ָרה הַ קַּ ו ִמתְ עַ בֶּ ה
עִ ם אוּזוּ ָרה אֵ ין בִּ דּוּל בָּ רוּר
וְ א י ְִמצָ א אִ ישׁ אֲתָ ר לִ ְמעוֹנ ֹו.
סַ תָּ ת מֵ אַבְ נ ֹו יֵחָ סֵ ם
אוֹרֵ ג ֵיחָ סֵ ם ִמנּוּל ֹו
עִ ם אוּזוּ ָרה
צֶ מֶ ר הַ שּׁוּקָ ה א יָבוֹא
צֹאן א יִשָּׂ א ֶר ַוח עִ ם אוּזוּ ָרה
המקנֶה ,אוּזוּ ָרה
אוּזוּ ָרה הִ יא חֳלי ִ
תַּ ְקהֶ ה הַ מַּ חַ ט בְּ יַד הָ עַ לְ מָ ה
תָּ פֵ ר חָ כְ מַ ת הַ טּ ֹווָה בַּ פֶּ לֶ .פְּ י ְֶטר ֹו ל ֹו ְמבַּ ְרד ֹו
א מֵ אוּזוּ ָרה בָּ א
דוּצ' ֹו א מֵ אוּזוּ ָרה בָּ א
אַף א פְּ יֵר ֵד ָלה פְ ַר ְנצֶ 'סְ קָ ה; זוֹאַן בֶּ ֵלינ' א מֵ אוּזוּ ָרה
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לוּמ ִנ ָיּה" ֻציְּ ָרה.
אַף א "לָה קָ ְ
מֵ אוּזוּ ָרה א בָּ א אַ ְנ ֵג'לִ יק ֹו; א בָּ א אַ ְמבְּ ר ֹוג' ֹו פְ רֵ ִדיס,
א בָּ אָה כְּ נֵסִ יָּה מֵ אֶ בֶ ן גָּזִ ית וְ עַ ל הֶ חָ תוּם.Adamo me fecit :
א מֵ אוּזוּ ָרה סֶ ן ְטרוֹפִ ים
א מֵ אוּזוּ ָרה סֵ ְנט אִ ילֵר,
אוּזוּ ָרה תַּ ְחלִ יד הָ אִ זְ מֵ ל
תַּ ְחלִ יד הָ אֻמָּ ן ואֻמָּ נוּת ֹו
תְּ כ ְַרסֵ ם הַ חוּט שֶׁ בַּ נּוּל
א יִלְ ְמדוּ עוֹד שָׁ זֹר זָהָ ב כְּ דֻ גְ מָ ת ֹו;
אָזוּר יִמַּ ק בְּ שֶׁ ל אוּזוּ ָרה; ְקרָ מוּאָזִ י יִפָּ רֵ ם
אֶ מֶ רַ לְ ד א י ְִמצָ א שׁוּם מֶ ְמלִ י ְנג
אוּזוּ ָרה קוֹטֶ לֶת העֻבָּ ר שֶׁ בָּ ֶרחֶ ם
עוֹצֶ ֶרת ִחזּוּר ֹו שֶׁ ל הָ עֶ לֶם
ִשׁתּוּק הֵ בִ יאָה בַ ִמּטָּ ה ,בֵּ ין
ַכּ ָלּה צְ עִ ָירה ַוחֲתָ נָהּ תַּ פְ ִריד
CONTRA NATURAM

הֵ ם הֵ בִ יאוּ זוֹנוֹת לְ אֵ לֶאוּסִ יס
גְּ וִ יּ ֹות ֶנע ֱָרכוֹת לְ ִמ ְשׁתֶּ ה
בְּ ִמצְ וָתָ הּ שֶׁ ל אוּזוּ ָרה.
)תרגם :משה רון(
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מתוך :קאנטו 48
וְ אִ ם הַ כֶּסֶ ף י ְֻשׂכַּר
ִמי יְשַׁ לֵּם תַּ ' ְשׂכִ ירוּת עַ ל הַ כֶּסֶ ף?
פְּ ל ֹונִי שֶׁ יֵּשׁ ל ֹו תַּ 'סְ כוּם בְּ יוֹם הַ תַּ ְשׁלוּם,
א ֹו פַּ לְ מ ֹונִי שֶׁ אֵ ין ל ֹו?
מֵ ת מָ הַ מֵ ט הַ ִשּׁ ִשּׁי ו ִַח ֶיד ִטין חַ אן
'בְּ ִמ ְקצוֹע ֹו אֶ ְקס-סֻלְ טָ אן'
בֵּ ן  65הָ יָה בְּ מוֹת ֹו בְּ סָ אן רֵ מ ֹו )(1926
יוֹצֵ א ֲחלָצָ יו שֶׁ ל אָ בְּ ִדילְ מֶ גִ 'יד .טֶ קֶ ס הַ בְּ ָרכָה
בּ ַֹר בְּ ַ 80-ר ְמקוֹלִ ים .עִ ם קֵ ץ
טוּר ִקיָּה מַ ר ק ֹולְ ִשׁיצְ ִקי
ִמלְ חֶ מֶ ת ְ
ִקבֵּ ל עֲבוּר שֵׁ רוּתָ יו כִּ ְמ ַרגֵּל
מֵ אָה שַׂ קֵּ י קָ פֶ ה )(de Banchiis cambi tenendi
וּבְ כָ עָ שָׂ ה אֶ ת בָּ תֵּ י-הַ קָּ פֶ ה שֶׁ ל וִ ינָה עֻבְ ָדּה
אֶ לֶף שֵׁ שׁ מֵ אוֹת ,אִ ם אֵ י ֶננִּי טוֹעֶ ה ,וּמָ תַ י שֶׁ א יִהְ יֶה; פוֹן אוּ ְנרוּ
עוֹשֶׂ ה ִחקּוּי ַדּי טוֹב שֶׁ ל הַ סַּ מָּ ל
שֶׁ ָדּחַ ס פְּ ִנימָ ה אֶ ת הַ גּוּפוֹת; הָ יוּ גּוּפוֹת
וְ הַ בּוֹר א הָ יָה מַ סְ פִּ יק גָּדוֹל כְּ ֵדי לְ הָ כִ יל אֶ ת כָּל הַ נְּבֵ לוֹת
אָז הַ סַּ מָּ ל ָדּחַ ס' ֹותָ ן פְּ נִימָ ה בְּ מַ גָּפָ יו
כְּ ֵדי שֶׁ הַ מָּ קוֹם יִהְ יֶה ְמצ ְֻחצָ ח עֲבוּר הַ קָ ְיי ֶזר.
הֵ ר פוֹן אוּ ְנרוּ ַדּי טוֹב בִּ לְ חַ קּוֹת אֶ ת הַ סַּ מָּ ל
עַ יֵּן עֵ ֶר ו ְֶר ַדּן; וְ הַ ְדּבָ ִרים בָּ הֶ ם ָדּן; בְּ ו ְֶר ַדּן.
אָד ְמס
ארלְ ס פְ ַרנְסִ יס ַ
אָמַ ר מַ ר צַ ' ְ
א הָ יְתָ ה שׁוּם ִשׂיחָ ה טוֹבָ ה .בְּ אַף בִּ לּוּי
בְּ ל ֹונְדּוֹן א מָ צָ אתִ י וְ לוּ ִשׂיחָ ה אַחַ ת טוֹבָ ה.
בְּ ָראוּ ִני ְנג הוּא אָמֶ ִריקָ אִ י לְ ִד ָידם,
הוּא אַ -אַנְגְּ לִ י בְּ ֵדעוֹתָ יו וְ הִ לְ כוֹתָ יו.
נִגְ נַז
לְ אַחַ ר שֶׁ ָואן בְּ יוּ ֶרן כָּתַ ב מַ ה שֶׁ כָּתַ ב.
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אָד ְמס
'הַ ְשׁחֵ ת וְ הַ ְשׁמֵ ד' כָּתַ ב ג' ֹון ַ
'יִהְ יוּ לְ אָבוֹת בַּ דּוֹר הַ בָּ א' כָּתַ ב מַ ְר ְקס
 ...שַׁ חֶ פֶ ת  ...בִּ יסְ מָ רק
הוּדים בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת הָ אֶ זְ ָר ִחים הָ אָמֶ ִריקָ אִ ית;
הֶ א ֱִשׁים אֶ ת הַ יְּ ִ
בִּ פְ ַרט אֶ ת הַ רו ְֹט ִשׁילְ ִדים
שֶׁ אֶ חָ ד מֵ הֶ ם צִ יֵּן בְּ אָזְ נֵי ֵד'יִזְ ַראֵ לִ י
שֶׁ אֻמּוֹת הֵ ן שׁוֹטוֹת אִ ם הֵ ן ְמשַׁ לְּ מוֹת ְשׂכִ ירוּת עֲבוּר אַ ְשׁ ַראי.
)תרגם :אריאל קריל(
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קאנטו 49
אָדם הַ שּׁוּרוֹת הָ אֵ ֶלּה
לְ ִשׁבְ עַ ת הָ ֲאג ִַמּים ,וְ א מַ עֲשֵׁ ה ָ
ֶגּשֶׁ ם; נָהָ ר רֵ יק; מַ סָּ ע,
וּמים
אֵ שׁ מֵ עָ נָן קָ פוּאֶ ,גּשֶׁ ם כָּבֵ ד בַּ ִדּ ְמדּ ִ
ִמתַּ חַ ת לְ גַג הַ בִּ ְקתָּ ה הָ יְתָ ה עֲשָׁ ִשׁית אַחַ ת.
ְקנֵי הַ סּוּף כְּ בֵ ִדים; כְּ פוּפִ ים;
וְ הַ בַּ ְמבּוּ ְמ ַדבֵּ ר כְּ אִ לּוּ בְּ בֶ כִ י.
יָרֵ חַ סְ תָ וִ י; גְּ בָ עוֹת מֵ עַ ל ָל ֲאג ִַמּים
מוּל הַ ְשּׁ ִקיעָ ה.
עֶ ֶרב הוּא כְּ מ ֹו וִ ילוֹן שֶׁ ל עָ נָן,
וּמבַּ עַ ד ל ֹו
עִ ְרפּוּל מֵ עַ ל ַל ֲא ָדווֹתִ ,
חֻ ֵדּי הַ ִקּ ָנּמוֹן הַ מָ א ֳָרכִ ים הַ ֻמּ ְשׁחָ זִ ים,
נִגוּן קַ ר בֵּ ין קָ נִים.
מֵ עֵ בֶ ר לַגִּ בְ עָ ה ַפּעֲמוֹן הַ ָנּזִ יר
נִשָּׂ א בָּ רוּחַ .
ִמפְ ָרשׂ עָ בַ ר כָּאן בְּ אַ פְּ ִריל; עָ שֹוּי לָשׁוּב בְּ או ְֹקטוֹבֶּ ר.
סִ ָירה נְמ ֹוגָה כְּ כֶסֶ ף; לְ אַט;
ְק ִרינַת שֶׁ מֶ שׁ ַרק עַ ל הַ ָנּהָ ר.
שָׁ ם ֶדּגֶל יֵינִי נִתְ קָ ל בַּ ְשּׁ ִקיעָ ה
אֳרֻ בּוֹת ְדּלִ ילוֹת מַ עֲלוֹת עָ שָׁ ן בָּ אוֹר הַ ִמּצְ טַ לֵב
וְ אָז שֶׁ לֶג נִתָּ  עַ ל הַ ָנּהָ ר
וְ ע ֹולָם ִמתְ כַּסֶּ ה בְּ שַׁ יִשׁ י ְַר ְק ַרק
סִ ָירה ְקטַ ָנּה צָ פָ ה כְּ פָ נָס,
הַ ֶזּ ֶרם נ ְִק ָרשׁ כְּ מ ֹו ִמקֹּ ר .וּבְ סַ ן יִן
הָ ֲאנ ִָשׁים חַ יִּ ים בִּ פְ ַנאי.
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ֲא ָוזֵי פֶּ ֶרא טָ סִ ים לִ ְרצוּעַ ת הַ ח ֹול,
ֲע ָננִים בִּ צְ פִ יפוּת לְ יַד ח ֹור הַ חַ לּוֹן
מַ יִם ְרחָ בִ ים; ֲאוָזִ ים בְּ קַ ו עִ ם הַ סְּ תָ ו
עו ְֹרבִ ים ְמקַ ְשׁ ְקשִׁ ים מֵ עַ ל לְ פָ נָסֵ י הַ ַדּ ָיּגִ ים,
אוֹר נָע בַּ צָּ פוֹן עַ ל קַ ו הָ אֹ פֶ ק;
שָׁ ם הַ ְיל ִָדים ְמחַ ְט ִטים בַּ אֲבָ נִים לִ ְמצֹא סַ ְרטָ נִים.
בְּ אֶ לֶף ְשׁבַ ע מֵ אוֹת בָּ א ְטסִ ינְג ָל ֲאג ִַמּים הָ אֵ ֶלּה
אוֹר נָע בַּ ָדּרוֹם עַ ל קַ ו הָ אֹ פֶ ק.
ְמ ִדינָה כְּ שֶׁ הִ יא יוֹצֶ ֶרת עֹ שֶׁ ר צְ ִריכָה ָלכֵן לִ ְשׁקֹ עַ בְּ חוֹבוֹת?
זוֹהִ י נַבְ לוּת; זֶה ג ִֶריּוֹן.
הַ תְּ עָ לָה הַ ֹזּאת מַ גִּ יעָ ה ע ֲַדיִן לְ טֶ ןִ -שׁי
אִ ם כִּ י הַ מֶּ ֶל הַ ָזּקֵ ן בָּ נָה אוֹתָ הּ לְ תַ עֲנוּג
קֵ י מֶ ן ַרן
ְקיוּ מַ ן מַ ן
ַג'סְ טוּ ג ְֶטסוּ
טַ ן פוּקוּ טַ ן

קֵ י
ִקי
ק ֹו קוֹאָה
קַ י

שֶׁ מֶ שׁ לְ מַ עְ לָה; ֲעבֹד
שֶׁ מֶ שׁ לְ מַ טָּ ה; לָנוּחַ
וּשׁתֵ ה ִמן הַ מַּ יִם
חֲפֹ ר בְּ אֵ ר ְ
ֲעדֹר שָׂ ֶדה; אֱכֹ ל ִמן הַ תְּ בוּאָה
ֹכּחַ מַ ְמלָכְ תִּ י? וְ לָנוּ מַ הוּ?
הָ ְרבִ יעִ י; מֵ מַ ד הַ ְדּמָ מָ ה.
וְ הַ ִשּׁלְ טוֹן עַ ל חַ יּוֹת פֶּ ֶרא
)תרגם והעיר :אהרן שבתאי(
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הערות:
.1

מדוע הקאנטוס? פאונד חשב לכתוב אודיסיאה ,אך מצא את עצמו כאדם שמגרף הר

מסולע – הכלי נשבר ,האצבעות נפצעו :הגילוי המדהים שלו הוא שהחומר )כל חומר( הוא הטרוגני.
כשם שגם האני בלתי אחיד .כל יסוד סמלי )עצם הלשון( קשור במירווח )תהום ,קרקע( ובהעדר שלמות
)סירוס( .והדבר אינו בלי זיקה לדמותו של פאונד כמשורר נרדף ,עובר בלי נעליים את איטליה )עם
כיבושה בידי בנות הברית( ונכלא בכלוב הברזל .הסכיזואידיות שלו היא פתח לסכיזואידיות של העולם
– למה שפעם היו מכנים "תופת" .בתור שכזה המסר שלו כל כך חזק וחשוב.
.2

קונפוציוס :מבעד לשיר הזה ולנוף )סין( עומד טקסט .ספר המאמרות נפלא לאו דווקא

ברעיונותיו כשהם לעצמם ,אלא בריתמוס המיוחד ,שבו כל רעיון בא כמומנט בהיסט מסויים ,בולט
יותר ,או פחות ,ביחס לקודמו ,מישהו נכנס לחדר ,והחכם מתחמק ממנו .או דווקא ניאות ,בניגוד
למצופה ,לשוחח איתו; מסתננות פרודות של הווי ,רשות הדיבור עוברת ללא סיבה לתלמיד זה או אחר,
אנקדוטה מפנה את מקומה לשאלה וכד' .המפתיע אינו ניכר אמנם ,כשם שציוץ זה או אחר של ציפור
שאני שומע ברגע זה נתפש באוזן הקהה כחלק מ"עסקת חבילה" של הטבע .הצדק שברעיונות הוא
דראמטי )ביחס הנכון בין מחשבות לחיים(; בספר זה ,וכך בקאנטוס ,התכלית אינה הרעיון )החפץ
המוגמר( .אלא האופן – הבנה שבהווה הכל אפשרי והכול כאן )בדיחה ,בכי ,סתירה( ,היכולת
הסינתטית.
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מתוך :קאנטו 74
הַ ְטּ ָרג ְֶדיָה הָ ֲע ָנ ִקית שֶׁ ל הַ חֲלוֹם בַּ כְּ תֵ פַ יִם
הַ כְּ פוּפוֹת שֶׁ ל הָ אִ כָּר
מָ נֶס! מָ נֶס בּ ְֻרסַ ק וּפ ְֻח ָלץ,
ָכּ בֶּ ן וְ לָה ְקל ָָרה a Milano
בְּ עִ ְקבֵ יהֶ ם בְּ ִמילָנ ֹו
שֶׁ הַ תּ ֹו ָלעִ ים צְ ִריכוֹת ֶלאֱכֹ ל אֶ ת הַ שּׁוֹר הַ מֵּ ת
ִדי ָגנֵסִ ,די ָגנֵס ,אַ  צָ לוּב פַּ ֲעמַ יִם
אֵ יפֹ ה בַּ הִ סְ טו ְֹריָה תִּ ְמצָ א אֶ ת זֶה?
אֲבָ ל אִ ְמרוּ זֹאת לְ אוֹפּוֹסוּם :הֶ לֶם ,א יְבָ בָ ה,
בְּ הֶ לֶם א בִּ יבָ בָ ה
לִ בְ נ ֹות אֶ ת עִ יר ֹו שֶׁ ל ֵדיוֹקַ ס שֶׁ גְּ זוּזְ ְטרוֹתֶ יהָ בְּ צֶ בַ ע
הַ כּ ֹוכָבִ ים.
הָ עֵ י ַניִם הַ ְנּעִ ימוֹתְ ,שׁקֵ טוֹת ,וּבְ לִ י בּוּז,
ֶגּשֶׁ ם ַגּם שַׁ ָיּ לַתַּ הֲלִ י.
מַ ה שֶּׁ סָּ ִטיתָ ִממֶּ נּוּ אֵ ינ ֹו הַ ֶדּ ֶר
ַועֲצֵ י ַזיִת שֶׁ הִ לְ בִּ ינוּ בְּ מַ שַּׁ ב הָ רוּחַ
ְרחוּצִ ים בַּ ִקּינְג וְ הֵ ן
אֵ יזֶה בֶ ן תּוֹסִ יף לַבֶ ן הַ ֶזּה,
אֵ יז ֹו כֵּנוּת?
][...

אָדם יָכוֹל לְ הַ חֲזִ יק אֶ ת הַ מַּ פְ תֵּ חַ
בְּ יוֹם ְק ִריאָה ָ
בְּ י ָָדיו
הַ ֵנּבֶ ל שֶׁ ל גַסִּ יר .הוּוּ פָ סָ ה
אַריֵה נוֹשֵׂ א פַּ ְרעו ִֹשׁים
בָּ א גוּר בְּ צֶ בַ ע ְ
וְ צִ פּוֹר מֻ כְ תֶּ מֶ ת בְּ לָבָ ן ,טוֹפֶ פֶ ת
ִמתַּ חַ ת les six potencies
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Absouldre, que tous vueil absoudre

וּשׁנֵי ַגּזְ ָלנִים שָׁ כְ בוּ לְ יָד ֹו
שָׁ כַב שָׁ ם בָּ ָרבַּ ס ְ
ְמזִ יגָה תִּ ינו ִֹקית בְּ בָּ ָרבַּ ס
ִמינוּס הֶ ִמינְגְ וֵיִ ,מינוּס אַנְתַ ְילְ ,מ ֻשלְ הָ ב
ִקרא ת' וִ ילְ סוֹן(
)וְ נ ָ
מַ ר ק' א פָּ לַט ְשׁטוּת ,כָּל הַ חֹ ֶדשׁ שׁוּם ְשׁטוּת א:
"אִ לְ מָ לֵא ִט ְמטוּמֵ נוּ א הָ יִינוּ כָּאן"
וּכְ נוּפִ יַת לֵין.
פַּ ְרפָּ ִרים ,מֶ נְתָּ ה וְ אַנְקוֹרֵ י לֶסְ בִּ ָיּה,
אוֹתָ ם נְטוּלֵי קוֹל ,סְ תִ ימוּתָ ם וְ ִדגְ לֵיהֶ ם
וְ אִ ְידיוֹגְ ָרמַ ת לוּלֵי הַ שּׁו ְֹמ ִרים
וּבְ לִ ימוֹז' הַ סּ ֹוכֵן הַ צָּ עִ יר
קַ ד בְּ אֵ יזֶה נִימוּס צָ ְרפָ תִ י "א ,זֶה אִ י אֶ פְ שָׁ ר".
שָׁ כ ְַחתִּ י אֵ יזֶה עִ יר
אַ  הַ ְמּעָ רוֹת פָּ חוֹת מַ ְקסִ ימוֹת לַתַּ יָר הַ ִטּירוֹן
מֵ אֲשֶׁ ר הַ בִּ יז ֹונִים עַ ל הַ גְּ לוּיוֹת
נ ְִראֶ ה שׁוּב אֶ ת הַ ְדּ ָרכִ ים הָ עַ תִּ יקוֹת הָ אֵ ֶלּהְ ,שׁאֵ לָה,
אוּלַי
אַ  אֵ ין ָדּבָ ר שֶׁ נּ ְִראֶ ה אֶ פְ שָ ִרי פָּ חוֹת,
מַ א ַדאם פִ יז'וֹל,
וְ הָ יָה רֵ יחַ שֶׁ ל מֶ נְתָּ ה ִמתַּ חַ ת לְ ַכ ְנפֵ י הָ אֹ הָ לִ ים
בְּ יִחוּד אַחֲרֵ י הַ ֶגּשֶׁ ם
וְ שׁוֹר לָבָ ן בַּ ֶדּ ֶר לְ פִּ יזָה
עוֹמֵ ד כְּ אִ לּוּ מוּל הַ ִמגְ ָדּל,
כְּ בָ ִשׂים ְשׁחֹ רוֹת בִּ ְשׁ ֵדה הַ תִּ ְרגֹּ לֶת וּבְ י ִָמים ל ִַחים הָ יוּ עָ ָננִים
בַּ הַ ר כְּ אִ לּוּ ִמתַּ חַ ת לְ לוּלֵי הַ שּׁו ְֹמ ִרים
לְ טָ אָה ִחזְּ קָ ה אוֹתִ י
הַ צִּ ֳפּ ִרים הַ פִּ ְראִ יּוֹת א תֹּ אכַלְ נָה אֶ ת הַ ֶלּחֶ ם הַ ָלּבָ ן
][...
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ֲ 4ענ ִָקים בְּ  4-הַ פִּ נוֹת
חוּרים בַּ פֶּ תַ ח
ְשׁשָׁ ה בַּ ִ
וְ הֵ ם חָ פְ רוּ תְּ עָ לָה ִמסָּ בִ יב לִ י
שֶׁ מָּ א הַ ַלּחוּת תְּ כ ְַרסֵ ם לִ י בָּ עֲצָ מוֹת
""Sunt lumina

אָמַ ר הָ אִ ִירי לַמֶּ לֶ קָ רוֹלוּס
""OMNIA
כָּל הַ ְדּבָ ִרים הַ קַּ ָיּ ִמים הֵ ם אוֹרוֹת"

)תרגם והעיר :אהרן שבתאי(

הערות:
.1

במאי  1945נעצר עזרא פאונד בעוון בגידה ונכלא בכלוב ברזל צר בכלא צבאי אמריקאי

ליד פיזה .לאחר שלושה שבועות בתנאים קשים ביותר התמוטט ,קיבל טיפול רפואי ונכלא בתנאים
משופרים .אז החל לכתוב את הקאנטוס של פיזה .קאנטו  74הוא הראשון והארוך שבהם" .החלום"
קשור באופן מידי ב"בן" – בניטו מוסולוני ,שנתלה אז בעקביו עם קלארה פטצ'י ,ובחלום ליצור מדינה
של אמנות ,של של קפיטאליזם .בהקשר זה הוא מזכיר את מנס ,מייסד כת המניכיאים שנצלב )במאה ה-
 .(3דיגנס )הנולד פעמיים( הוא דיוניסוס .אופוסום הוא כינויו של ט"ס אליוט .בהקשר זה נזכר גם
המושל האידיאלי ,מייסד אקבטנה ,דיוקס .הנבל של גסיר נזכר באגדה אפריקאית שהרשימה את פאונד
ובה מסופר על עיר שנהרסת וקמה על תילה ארבע פעמים; מאגדה זו לקוח הפזמון "הוו פסה!".
המחנה מזכיר למשורר את שיר האפיטאף של וויון .שממנו הוא מצטט "מחלו ,אנא מחלו לכולנו!"
ברבס הוא הפושע שנכלא עם ישו" .האירי" הוא התיאולוג )המאה ה (9-יוהנס סקוטוס אריגנה.
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.2

קיטוע :קיטוע משמע תפיסה יותר דינאמית של חיבור )מה עשוי להיות שייך או קשור

למה( קרובה יותר לדיבור וגם לתודעה – שהיא סינקרטיסטית ,היינו מעורבבת ומלאה חורים ,קפיצות,
שגיאות ,הארות ובורויות .כשאני אומר שגיאות או בורויות איני מתכוון למשהו "שלילי" – אלה הם
נתונים יפים ובעלי משמעות כאחרים .בני הקטן מתרץ את פחדו מכלב ואומר" :לא עברתי שם כי שם
קר יותר" .אילו היה אומר "לא עברתי שם משום שפחדתי" לא היה זה משפט מאלף יותר .המלהיב
שבקאנטוס הוא ,אפוא ,בכך שכמות עצומה של חומר "אקדמי" )היסטוריה ,ציטאטות טכו'( נגנבה )כמו
זהב מפורט-נוקס( ,ומבעד לתודעה )השוגה ,המוארת ,הגחמנית וכד'( של עזרא פאונד נהפכת להיות
שירה – תערובת של אי-סדר ,לוגיקה ,שיגעון וחלום.
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מתוך :קאנטו 74
אַ  בְּ טָ נְגִ 'יר ָראִ יתִ י אֵ שׁ ִמקַּ שׁ יָבֵ שׁ
ִמנּ ְִשׁיכַת נָחָ שׁ
אֵ שׁ נִצְּ תָ ה בַּ קַּ שׁ
ִמנּ ְִשׁיפַ ת פָ ִקיר
קַ שׁ עָ בֵ שׁ וְ נָחָ שׁ בְּ אֹ ֶר יָד
שֶׁ נָּשַׁ  אֶ ת לְ שׁוֹן הַ פָ ִקיר וְ נ ְִקּבָ הּ נְקָ בִ ים
וּמ ַדּם הַ נְּקָ בִ ים
ִ
עָ לְ תָ ה אֵ שׁ ַכּאֲשֶׁ ר הוּא תָּ חַ ב אֶ ת הַ קַּ שׁ לְ פִ יו
קַ שׁ ְמרֻ פָּ שׁ שֶׁ לָּקַ ח ִמצַּ ד הַ ֶדּ ֶר
אשׁית עָ שָׁ ן וְ אַחַ ר כָּ נוּר עָ מוּם
רֵ ִ
1
הָ יָה זֶה בְּ יָמָ יו שֶׁ ל ָראִ יסוּלִ י
2
כְּ שֶׁ ָרכַבְ תִּ י לְ אֶ לְ סוֹן
עַ ל יַד הַ וִּ ילָה שֶׁ ל פֶּ ְר ִדיקָ ִריס
אַרבַּ ע שָׁ נִים לִ פְ נֵי כֵן
א ֹו ְ
)תרגם :יהודה ויזן(

 .1ב 1904-נער שעשועים ממוצא אמריקאי-יווני בשם איון פרדיקריס ) (Perdicarisנחטף למטרות
כופר בידי ראיסולי ) ,(Raisuliראש שבט מקומי במרוקו .הפרשה זכתה לכותרות בעיתונות
האמריקאית שדרשה מהממשל לפעול .תאודור רוזוולט ,הנשיא האמריקאי באותה העת ,דרש שחרור
מידי וללא תנאים של החטוף .המברק שנשלח באמצעות הקונסול האמריקאי בטנג'יר היה מורכב
ממשפט בודד – ''פרדיקריס חי ,או ראיסולי מת ".פרדיקריס שוחרר.
ִ .2מבדד בגיברלטר שבו ביקר פאונד
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מתוך :קאנטו 81
מַ ה שֶּׁ הֵ יטַ בְ תָּ ֶל ֱאהֹב נוֹתַ ר,
הַ ְשּׁאָר הוּא פְּ סֹ לֶת
מַ ה שֶּׁ הֵ יטַ בְ תָּ ֶל ֱאהֹב א ִי ָגּזֵל ִמיּ ֶָדי
מַ ה שֶּׁ הֵ יטַ בְ תָּ ֶל ֱאהֹב הִ יא הַ מּו ֶֹרשֶׁ ת הָ א ֲִמתִּ ית שֶׁ לְּ 
...
" ְשׁט בְּ עַ צְ ְמ ,כִּ י אָז אֲחֵ ִרים יוּכְ לוּ לָשֵׂ את אוֹתְ "
נַתֵּ ץ אֶ ת ַרהַ ב הַ שָּׁ וְ א שֶׁ לְּ 
אֵ ינְ אֶ לָּא ֶכּלֶב מֻ צְ לָף תַּ חַ ת מַ טַּ ח הַ בָּ ָרד,
פַּ ְטפְּ טָ ן נָבוּב בְּ שֶׁ מֶ שׁ הֲפַ כְ פַּ כָה,
חֶ צְ יָהּ לָבָ ן חֶ צְ יָהּ שָׁ חֹ ר
אַף אֵ ינְ יו ֵֹדעַ לְ הַ בְ ִחין בֵּ ין ָכּנָף לְ בֵ ין ָזנָב
נַתֵּ ץ אֶ ת ַרהַ ב הַ שָּׁ וְ א שֶׁ לְּ 
כַּמָּ ה קַ ְטנוּנִיּוֹת הָ יוּ מַ ְשׂטֵ מוֹתֶ י
אֲמוּנוֹת לְ שַׁ קֵּ ר,
נַתֵּ ץ אֶ ת ַרהַ ב הַ שָּׁ וְ א שֶׁ לְּ 
חָ שׁ ַל ֲהרֹס ,קַ ְמצָ ן בִּ נ ְִדיבוּתְ ,
נַתֵּ ץ אֶ ת ַרהַ ב הַ שָּׁ וְ א שֶׁ לְּ ,
ֲאנִי אוֹמֵ ר נַתֵּ ץ.
אֲבָ ל ַלעֲשׂוֹת בִּ ְמקוֹם שֶׁ א ַלעֲשׂוֹת
אֵ ין זֶה ַרהַ ב שָׁ וְ א
לִ פְ רֹץ בְּ תֹ ם לֵב
כְּ ֵדי שֶׁ הָ אָטוּם יִפָּ תַ ח
לְ לַקֵּ ט ִמן הָ אֲוִ יר מָ סֹ ֶרת חַ יָּה
מוּדת י ִָמים אֶ ת הַ לַּהַ ב שֶׁ א כָּבָ ה
א ֹו מֵ עַ יִן לְ ַ
בְּ כָ אֵ ין ַרהַ ב.
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כָּאן כָּל הַ ִמּ ְשׁגֶּה הוּא בַּ מֶּ ה שֶׁ א ַנעֲשָׂ ה,
הַ ֹכּל בְּ ִשׁפְ לוּת הָ רוּחַ שֶׁ הִ כְ זִ יבָ ה...

)תרגם :נתן זך(
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Make It New

תרגומי תרגומים
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ריהקו או אומקיטסו

פּרידה
גֶּשֶׁ ם קַ ל עַ ל הָ אָבָ ק הַ קַּ ל.
הָ ע ֲָרבוֹת בַּ חֲצַ ר הָ אַכְ סַ ְניָה
יו ִֹריקוּ ,וְ יו ִֹריקוּ עוֹד וְ עוֹד,
אַ  אַ תָּ ה ,אָדוֹן ,מוּטָ ב לְ  לָקַ חַ ת ַייִן
טֶּ ֶרם פְּ ִרי ָדתְ ,
שֶׁ כֵּן רֵ עִ ים א יִהְ יוּ עִ ְמּ
בְּ ֹבאֲ בְּ שַׁ עֲרֵ י ג ֹו.

ריהקו

פרידה על הנהר קיאנג
ק ֹו-גִ 'ין ה ֹולֵ מַ ע ֲָרבָ ה ִמק ֹו-קָ קוּ-ר ֹו,
פִּ ְרחֵ י הֶ עָ שָׁ ן נִטַּ ְשׁ ְטשׁוּ עַ ל הַ נָּהָ ר,
ִמפְ ָרשׂ ֹו הָ ָרחוֹק מַ כְ תִּ ים הָ ָר ִקיעַ הָ ָרחוֹק.
עַ תָּ ה רוֹאָה ֲאנִי אֶ ת הַ נָּהָ ר,
ִקיאָ ְנג הַ מַ א ֲִרי עַ ד לַשָּׁ מַ יִם.
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פרידה מרע
הָ ִרים כְּ חֻ לִ ים ִמצָּ פוֹן לַחוֹמוֹת,
נָהָ ר לָבָ ן נִכְ ָרֲ עלֵיהֶ ם;
כָּאן עָ לֵינוּ לְ הִ פָּ ֵרד
וְ ָל ֶלכֶת אֶ לֶף ִמילִ ין בָּ עֵ שֶׁ ב הַ מֵּ ת.
הַ לֵּב צָ ף כְּ עָ ב ְרחַ ב י ַָדיִם.
ְשׁ ִקיעָ ה ,כִּ פְ ִר ַידת מַ כּ ִָרים יְשָׁ נִים
אָחיו מֵ ָרחוֹק.
נ ְִר ָכּנִים בַּ ֲחבֹק אִ ישׁ יַד ִ
סוּסֵ נוּ צ ֹוהֲלִ ים זֶה אֶ ל זֶה בְּ הִ פָּ ְר ֵדנוּ.

פרידה ליד שוֹקוּ
מוטו" :סָ א ְנס ֹו מֶ לֶ שׁוֹקוּ בָּ נָה כְּ בִ ישִׁ ים"

או ְֹמ ִרים הֵ ם שֶׁ כְּ בִ ישֵׁ י סָ א ְנס ֹו תְּ לוּלִ ים,
תְּ לוּלִ ים כְּ מ ֹו הֶ הָ ִרים.
חוֹמוֹת שָׁ ם ִמזְ ַדּ ְקּרוֹת בִּ פְ נֵי הַ הֵ לֶ,
עָ בִ ים צו ְֹמ ִחים ִמן הַ גִּ בְ עָ ה
לְ יַד ֶרסֶ ן סוּס ֹו.
עֵ צִ ים נָאִ ים עַ ל ֶדּ ֶרִ שׁין הַ ְמרֻ צָּ פָ ה,
יחים,
פּו ְֹרצִ ים גִּ זְ עֵ יהֶ ם ִמבֵּ ין הָ א ֲִר ִ
וְ יוּבַ לֵּי מַ יִם ְמנַפְּ צִ ים קַ ְרחֵ יהֶ ם
בּוּרה שֶׁ ל שוֹקוּ ,עִ יר גֵּאָה.
בְּ עִ ָ
אָדם כְּ בָ ר נֶעֶ ְרכוּ
גּו ְֹרלוֹת ָ
וְ אֵ ין תּוֹעֶ לֶת ְשׁאֹ ל בַּ יִּ ְדע ֹונִים.
)תרגם :אהרן שבתאי(
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אשת סוחר-הנהר – איגרת
כְּ שֶׁ ְשּׂעָ ִרי עוֹד הָ יָה קָ צוּץ יָשָׁ ר עַ ל הַ מֵּ צַ ח
ִֹשחַ ְקתִּ י לְ יַד הַ שַּׁ עַ ר הַ ִקּ ְד ִמי ,קוֹטֶ פֶ ת פְּ ָר ִחים.
בָּ אתָ עַ ל קַ בַּ יִם שֶׁ ל בַּ ְמבּוּקְ ,מ ַֹשחֵ ק בְּ סוּס,
פָּ סַ עְ תָּ סְ בִ יב מוֹשָׁ בִ יְ ,מ ַֹשחֵ ק בֵּ שְׁ זִ יפִ ים כְּ חֻ לִ ים.
וְ הִ ְמשַׁ כְ נוּ לִ ְחיוֹת בַּ כְּ פָ ר צ'וֹקָ אן:
ְשׁנֵי ֲאנ ִָשׁים ְקטַ נִּים ,בְּ לִ י אֵ יבָ ה א ֹו חֲשָׁ ד.
אַרבַּ ע-עֶ ְֹשרֵ ה ִנ ֵֹשּאתִ י ַלאֲד ֹונִי אַ תָּ ה.
כְּ שֶׁ מָּ לְ אוּ לִ י ְ
הָ יִיתִּ י בַּ יְּ שָׁ נִית וְ א צָ חַ ְקתִּ י אַף פַּ עַ ם.
הָ יִיתִ י מַ ְרכִּ ינָה רֹאשׁ וּמַ בִּ יטָ ה בַּ ִקּיר.
כְּ שֶׁ קָּ ְראוּ לִ י ,וְ לוּ אֶ לֶף פַּ עַ ם ,א הֶ ְחז ְַרתִּ י מַ בָּ ט.
כְּ שֶׁ מָּ לְ אוּ לִ י חֲמֵ שׁ-עֶ ְֹשרֵ ה חָ ַדלְ תִּ י לְ הַ זְ עִ יף פָּ נִים,
יִחַ לְ תִּ י שֶׁ עֲפָ ִרי יִתְ עָ רֵ ב בַּ עֲפָ ְר
לְ ע ֹולָם וּלְ עוֹלְ מֵ י ע ֹול ִָמים.
וְ לָמָּ ה שֶׁ אֲטַ ֵפּס עַ כְ שָׁ יו ל ִַמּצְ פֶּ ה?
כְּ שֶׁ מָּ לְ אוּ לִ י שֵׁ שׁ-עֶ ְֹש ֶרה יָצָ אתָ ל ֶַדּ ֶר,
נָסַ עְ תָּ לְ קוּ-ט ֹו-יֶן הָ ְרחוֹקָ ה ,סָ מוּ לִ נְהַ ר הָ א ֲָדווֹת הַ ִמּתְ עַ ְרבְּ לוֹת.
ח ֲִמשָּׁ ה ח ֳָד ִשׁים עָ בְ רוּ ִמיּוֹם שֶׁ הָ לַכְ תָּ .
הַ קּוֹפִ ים לְ מַ עְ לָה מַ ְשׁ ִמיעִ ים קוֹלוֹת שֶׁ ל צַ עַ ר.
גּ ַָר ְרת אֶ ת ַרגְ לֶי כְּ שֶׁ יָּצָ אתָ .
לְ יַד הַ שַּׁ עַ ר גּ ֵָדל עַ כְ שָׁ יו אֵ זוֹב ,אֲזוֹבִ ים שׁ ֹונִים,
סְ בוּכִ ים ִמכְּ ֵדי שֶׁ יְּ פֻנּוּ.
הֶ עָ לִ ים נו ְֹשׁ ִרים מֻ ְק ָדּם בַּ סְּ תָ ו הַ זֶה ,בָּ רוּחַ .
הַ פַּ ְרפָּ ִרים שֶׁ הִ זְ ַדוְּ גוּ כְּ בָ ר צְ הֻבִּ ים מֵ אוֹגוּסְ ט,
מֵ עַ ל לָעֵ שֶׂ ב בְּ גַן מַ ע ֲָרב;
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הֵ ם מַ כְ אִ יבִ ים לִ יֲ .אנִי ִמזְ ַדּקֶּ נֶת.
אִ ם תָּ בוֹא בְּ מו ַֹרד ְמצָ רֵ י נְהַ ר ִקיאַנְג,
אָ נָּא הו ַֹדע לִ י מֵ רֹאשׁ
וְ אֵ צֵ א לִ ְק ָראתְ 
עַ ד צ' ֹו-פוּ-סָ ה
)תרגם והעיר :שמעון זנדבנק(

* בניקיון האימג'יסטי של השיר ,האופייני לפאונד המוקדם )וכבר ראינו כמה דוגמאות שלו בשירים
דמויי-הייקו( ,ניכרת שוב השפעת המזרח הרחוק :השיר הוא גירסה של שיר סיני .ריהקו ,ששמו חתום
על השיר ,הוא נוסח יפני של שם המשורר הסיני הגדול בן המאה ה 8-לי טאי פּ ֹו ,או לי בָּ אי .פאונד לא
ידע לא סינית ולא יפנית ,ואת גרסאותיו לשירים סיניים עשה מגירסאות בפרוזה אנגלית של היַפָּ נולוג
ארנס פנולוזה; עם זאת הצליח לדייק במידה רבה )השוו עם התרגום מן המקור הסיני בספרו של דן
דאור  108שירים מן הקלאסיקה הסינית(.
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טאו יואן-מינג

"הענן הדומם" של ט ֹו-אֵ ם-מֵ אי
"אָבִ יב ָרטֹב ",אוֹמֵ ר ט ֹו-אֵ ם-מֵ אי.
"אָבִ יב ָרטֹב בַּ גָּן".

הָ ֲע ָננִים נֶאֶ סְ פוּ ,וְ נֶאֶ סְ פוּ,
וְ הַ גֶּשֶׁ ם נוֹפֵ ל וְ נוֹפֵ ל,
ְשׁמ ֹונַת פִּ לְ חֵ י הָ ְר ִקיעִ ים
ְמכֹ ָרכִ ים ֻכּלָּם ַלאֲפֵ לָה אַחַ ת,
וְ הַ ֶדּ ֶר הַ ְשּׁטוּחָ ה ,הָ ְרחָ בָ ה נ ְִמתַּ חַ ת הָ לְ אָה.
ֲאנִי עוֹצֶ ר בְּ חַ ְד ִרי אֶ ל הַ ִמּזְ ָרח ,שׁוֹקֵ ט ,שׁוֹקֵ ט,
לוֹטֵ ף אֶ ת חָ בִ ֹיּנֶת הַ ַיּיִן הַ ח ֲָדשָׁ ה.
חֲבֵ ַרי ְמנֻכּ ִָרים ,א ֹו ְרחו ִֹקים הַ ְרבֵּ ה,
ֹאשׁי וְ ֶנעֱמָ ד בְּ לִ י נוֹעַ .
ֲאנִי כּוֹפֵ ף ר ִ
גֶּשֶׁ ם ,גֶּשֶׁ ם ,וְ הָ ֲע ָננִים נֶאֶ סְ פוּ,
ְשׁמ ֹונַת פִּ לְ חֵ י הָ ְר ִקיעִ ים הֵ ם אֲפֵ לָה,
אָרץ הַ ְשּׁטוּחָ ה הוֹפֶ כֶת לְ ָנהָ ר.
הָ ֶ
" ַי ִיןַ ,ייִן ,הִ נֵּה כָּאן ַייִן!"
ֲאנִי שׁוֹתֶ ה מוּל חַ לּ ֹונִי הַ ִמּזְ ָר ִחי.
אָדם,
ֲאנִי חוֹשֵׁ ב עַ ל ִדבּוּר וְ עַ ל ָ
וְ שׁוּם סִ ָירה ,שׁוּם כִּ ְרכּ ָָרה ,אֵ ינָהּ ְקרֵ בָ ה.
הָ עֵ צִ ים בַּ חֲזִ ית ַגּנִּי הַ ִמּזְ ָר ִחית
ִמתְ פַּ ְקּעִ ים ִמזְּ מוֹרוֹת ח ֲָדשׁ ֹות,
הֵ ם ְמנַסִּ ים לְ עו ֵֹרר ִחבּוֹת ח ֲָדשׁוֹת,
אָדם או ְֹמ ִרים הַ שֶּׁ מֶ שׁ הַ יָּרֵ חַ מַ ְמ ִשׁיכִ ים לָנוּעַ
וּבְ נֵי ָ
כִּ י אֵ ינָם מוֹצְ אִ ים מוֹשָׁ ב ַר.
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הַ צִּ פּו ִֹרים ְמ ַרפְ ְרפוֹת לָנוּחַ בְּ עֵ צִ י,
וְ נ ְִדמֶ ה כִּ י שָׁ מַ עְ תִּ י אוֹתָ ן או ְֹמרוֹת,
אָדם אֲחֵ ִרים
"זֶה א שֶׁ אֵ ין בְּ נֵי ָ
אַ  אָנוּ א ֹוהֲבוֹת אִ ישׁ זֶה יוֹתֵ ר ִמכֹּ ל,
אַ  כְּ כָל שֶׁ נֹּ אבֶ ה לְ ַדבֵּ ר
הוּא א יוּכַל ל ַָדעַ ת יְג ֹונֵנוּ".
)תרגם :דורון קורן(
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מיי שנג

האסלה היפה
כָּחֹ ל ,כָּחֹ ל הוּא הַ ֶדּשֶׁ א שֶׁ לִּ ְשׂפַ ת הַ נָּהָ ר
וְ הָ ע ֲָרבוֹת ָרווֹת בַּ גִּ נָּה הַ סְּ מוּכָה.
וּבִ פְ נִים ,עַ לְ מָ ה ,בְּ ִשׂיא עֲלוּמֶ יהָ
לְ בָ נִים ,לְ בָ נִים ָפּנֶיהָ ְ ,מהַ סֶּ סֶ ת ,בְּ עו ָֹדהּ ח ֹולֶפֶ ת עַ ל פְּ נֵי הַ ֶדּלֶת.
ַדּ ִקּיקָ ה ,הִ יא מו ִֹשׁיטָ ה יָד ְדּ ִקיקָ ה;
וְ הִ יא הָ יְתָ ה אֵ שֶׁ ת חָ צֵ ר בְּ יּ ִָמים עַ בָ רוּ,
וְ הִ יא נ ְִשּׂאָה לְ שַׁ תְ יָן,
שֶׁ עַ כְ שָׁ יו יוֹצֵ א ְמבֻסָּ ם
וּמַ ְשׁאִ יר אוֹתָ הּ יוֹתֵ ר ִמ ַדּי לְ בַ ד.
)תרגם :אריאל קריל(
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קאנ'אמי קיוטסוגו

סוטובה קומאצ'י
'סוטובה קומאצ'י' הוא מחזה 'נו' מאת קאנ'אמי קיוטסוגו ) (1333-1384ובו מסופר על שני
כוהנים שהולכים מקויה-סאן לקיוטו ,ובסיצ'ו הם פוגשים באוֹנ ֹו נ ֹו קומאצ'י; כלומר ,הם
פוגשים במי שנראית כאישה זקנה היושבת על מקדש בצד הדרך – אם כי למעשה ,אינה אלא
רוח הרפאים של אונו ,שמתה מזמן.
צוּרה :בן לווייתו של
מונחים טכניים בתיאטרון ה'-נו' :שיטֶ ה :הגיבור או הדמות הראשיתֶ .
וואקי :אורח או אורחים ,לעיתים תכופות כהן נודד.
הגיבורִ .
• • •

א ֹונ ֹו
כשהייתי צעירה הייתה לי גאווה
והפרחים בשׂערי היו
כערבי הנחל באביב.
שׂחתי כזמירים ,ועכשיו אני זקנה,
זקנה במאה שנה ,ובלה.
אשב ואנוח.
הוואקי
]אחד הכוהנים ,המום נוכח חילול הקודש ,אומר[
עוד מעט ערב :נזוז אפוא .הסתכל על הקבצנית הזאת .היא יושבת על סוטובה
]מקל מגולף המשמש כסימון למקום מקדש או כמצבת קבר[ .אמור לה שתרד
משם ושתשב על משהו יאה יותר.
אונו
אה ,די לקשקש ,אין עליו אף סימן ,לא כתם של צבע ישן .חשבתי שזה סתם
מקל.
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וואקי
האומנם זה מקל או סתם גדם? אולי היו לו פרחים יפים –
בשעתו ,בשעתו; ועכשיו הוא מקל ,אין ספק ,ובודהה המבורך חרוט על גבו.
אונו
הו ,נו טוב ,גם אני סתם גדם ,קבורה למשעי ,עם פרח בלבבי.
המשיכו ,דברו לכם על המקדש.

]הצוּרֶ ה ,במקרה הזה הכוהן השני ,מספר את האגדה על המקדש ,ובשעה
שהוא עושה זאת ,מבחין הוואקי במשהו משונה אצל הזקנה הבלה ,וקורא –[
מי את?
אונו
אני חורבותיה של אונו
בת אונו נו יושי ָזן
וואקי וצורה
]יחדיו[
איזו חורבה עצובה היא זו:
קומאצ'י הייתה בשעתה פרח בהיר;
היו לה את גבותיה הכחולות של קצוּרה;
היא לא התפדרה כלל וכלל;
היא הילכה בארמונות בבגדים הדורים.
רבים התייחסו לשירתה בשיחותינו
ובשיחות בחצר הזרה
]כלומר ,סין[
חורף לבן מרחף על ראשה,
על זָג כתפייה,
עיניה אינן עוד כצבע שעל הרים רחוקים.
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היא כסהר עמום הדוהה בכפו של השחר.
בארנק שסביב לגרונה יש כמה זרעי שעועית,
צרור כרוך לגבה ,וסל נצרים על כתפה;
היא אינה יכולה להסתיר זאת כלל.
היא מקבצת לאורך הדרך;
היא משוטטת ,אומללה ,צל סתמי.
]אני לא לגמרי מצליח להבין האם הכהן עדין סקפטי וחושב שעומדת לפניו,
בסך הכל ,זקנה שחושבת שהיא קומאצ'י .בכל מקרה ,היא לא חפצה ברחמים,
ומשיבה[.
אונו
סתמי! אתם שומעים אותו? בצעירותי היו לי מאה מכתבים מגברים נאים
ממנו .הם באו כמו טיפות-גשם במאי .ואולי זה עלה לי לראש ,בשעתו .ולא
שלחתי תשובה .אתם חושבים שמשום שאתם רואים אותי עכשיו לבדי פרוש
הדבר שלא היה לי גבר נאה בימים עברו ,כששושו בא עם האחרים – שאיי נו
שושו מפוּקָ קוּסָ ה ]עשב עמוק[ שבא אלי לאור הירח ובלילה חשוך ובלילות
שטופי גשם ,ובסער רוחות שחור-פנים ובשלג הצולף בפראות .הוא בא
לעיתים תכופות ,תכופות כנפול טיפות נמסות ממרזב ,תשעים ותשע פעמים,
והוא מת .ורוחו מעלי ,רוחפת ,טורפת את רוחי.
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גאיוס ואלריוס קאטולוס

לנערת פורמיאנוס
שָׁ לוֹם ָרב שׁוּבֵ  ;גְּ בִ ָירה צְ עִ ָירה עִ ם
אַף א קָ טָ ן בְּ שׁוּם אֹ פֶ ן,
עוּרה,
עִ ם ֶרגֶל כְּ ָ
וְ עַ יִן שֶׁ אֵ ינָהּ ְשׁחֹ ָרה,
וְ עִ ם אֶ צְ בַּ ע ְקצָ רָ ה וּפֶ ה מַ ְקצִ יף
וְ ִדבּוּר מַ סְ ִריחַ ,
רוּקים,
אַ תְּ ַנע ֲַרת פ ֹו ְרמֵ יאָנוּס ,ר ֹוכֵל הַ תַּ ְמ ִ
וְ קו ְֹראִ ים לָ יָפָ ה כָּאן בַּ קֶּ ֶרת
אַף מַ ְשׁוִ ים בֵּ ינֵ וּבֵ ין ֶלסְ בִּ ָיּה.
ה ֹו ,עֵ ת ְמחֻ ְרבֶּ נֶת!

133

גווידו קוולקנטי

סונטה מספר 7
אשׁים
וּמסוֹבֶ בֶ ת פֹּ ה ָר ִ
ִמי זֹאת-זֹאת שֶׁ בָּ אָה ְ
וּמַ ְר ִטיטָ ה אֶ ת הָ אֲוִ יר בְּ אוֹר וּצְ חוֹר
מוּדה ַלאֲהוּבָ הְּ ,קרוֹבָ ה יוֹתֵ ר מֵ עוֹר
צְ ָ
סוֹתֶ מֶ ת לְ ֻכלָּם תַּ 'פֶּ ה וְ הֵ ם ִמתְ בּו ְֹשׁ ִשׁים?
הַ שֵּׁ ם י ְִשׁמֹ ר ,אֵ י שֶׁ הִ יא נ ְִראֵ ית כְּ שֶׁ הִ יא עוֹשָׂ ה עֵ י ַניִם,
לִ י אֵ ין ִמלִּ ים לְ כָ ,אוּלַי יֵשׁ לְ אָמ ֹור;
עַ ל צְ נִיעוּתָ הּ מֻ כְ ָרח ֲאנִי לִ גְ מֹ ר
אֶ ת הָ הַ לֵּל ,וְ יֶתֶ ר הַ נּ ִָשׁים הֵ ן כְּ מ ֹו כְּ אֵ ב ִשׁ ַנּיִם.
ִמי יְמַ לֵּל אֶ ת נֹ עַ ם הִ לְ כוֹתֶ יהָ
אֶ ת כָּל סְ גֻלּוֹת הַ טּוּב וְ הַ מַּ ְחמָ ד
וְ אֶ ת יָפְ יָהּ הָ אֱהִ י הַ ִמזְ ַדרֵ חַ
לְ מַ צָּ בֵ נוּ אֵ ין עוֹד אָח וָרֵ עַ
ִשׂכְ לֵנוּ מַ קֹ ,כּחֵ נוּ א עָ מַ ד
כְּ שֶׁ אֵ ת נַפְ שֵׁ נוּ הִ יא כִּ ְשּׁפָ ה בִּ ְטפִ יפוֹתֶ יהָ .
)תרגם:יהודה ויזן(
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ז'ואשן דו בלה
רומא
 – Troica Roma resurgesפרופרטיוס

הוֹי ,זָר הַ בָּ א ל ִָראשׁ ֹונָה לְ רוֹמָ א
וְ א מוֹצֵ א בָּ הּ שֶׁ מֶ ץ רוֹמָ אוּת;
ְקשָׁ תוֹת בְּ לוּיוֹתִ ,טירוֹת פְּ רוּמוֹת מַ הוּת –
ַרק ְשׁמָ הּ נ ְִשׁאַר .א רוֹם וְ א אָר ֹומָ ה.
אֵ י דֹּפִ י וְ חֻ ְרבָּ ן וְ סוֹף עָ בֵ שׁ
בָּ אִ ים עַ ל הַ כּוֹבֶ שֶׁ ת הַ יּו ֶֹרשֶׁ ת
ע ֹולָם מָ לֵא; אֵ י הִ יא נָפְ לָה בְּ ֶרשֶׁ ת
הַ זְּ מַ ן ,טוֹרֵ ף שֶׁ אֶ ת הַ ֹכּל כּוֹבֵ שׁ.
הָ עִ יר אַנ ְַדּ ְרטָ ה אַחֲר ֹונָה לְ רוֹמָ א
זוּ רוֹמָ א כּוֹבַ ְשׁתָּ הּ הַ יְּ ִח ָידה.
נוֹהֵ ר הַ ִטּיבֶּ ר יָמָ ה וְ ָדרוֹמָ ה,
שָׂ ִריד י ִָחיד לָהּ ,א ֲָרעִ י תָּ ִמיד.
הוֹי ,זְ מַ ן פּוֹחֵ ז! אֶ ת הָ אֵ יתָ ן תֵּ ַדע
לִ ְשׁבֹּר תָּ ִמיד – אַ  הַ זּוֹרֵ ם עָ ִמיד.

* פאונד תרגם את השיר מהגרסא הצרפתית של דו בלה ) ,(1522-1560המקור הלטיני נכתב בידי
ויטאלֶה איש פאלרמו ).(1490?-1560
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היינריך היינה
מתוךDie Heimkehr :

חָ ל ְַמתִּ י שֶׁ ֲאנִי הָ אֵ ל,
ָר ִקיעַ לִ י ֻסכָּה,
וּמַ לְ אָכַי יו ְֹשׁבִ ים בַּ צֵּ ל
וּמז ְַמּ ִרים פְּ סוּקַ י.
ְ
)תרגם :צור ארליך(
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ארתור רמבו
Cabaret Vert

שׁוֹחֵ ק ַנ ֲע ַליִם בְּ ְד ָרכִ ים גְּ רוּעוֹת
 8י ִָמים ,נִכְ נַסְ תִּ י לְ שַׁ ְרלֶרוּאָ .
לֶחֶ ם ,חֶ ְמאָה ,בַּ קַּ בָּ ֶרט הַ ָיּרֹק
וְ הַ חֲזִ יר חֲצִ י-קַ ר.
מָ תַ ְחתִּ י אֶ ת הָ ַרגְ ַליִם
וְ הִ תְ בּ ֹו ַננְתִּ י בִּ ְשׁ ִטיחַ הַ ִקּיר הַ פָּ שׁוּט,
כַּמָּ ה נ ְֶחמָ ד כְּ שֶׁ זֹּאתִ י עִ ם הַ צִּ יצִ ים הַ גְּ דוֹלִ ים
וְ הָ עֵ י ַניִם הַ חַ יּוֹת,
א אַחַ ת שֶׁ נִּבְ הֶ לֶת ִמנּ ְִשׁיקָ ה ַואֲפִ לּוּ יוֹתֵ ר,
הֵ בִ יאָה אֶ ת הַ חֶ ְמאָה וְ הַ לֶחֶ ם בְּ ִחיּוָּ דּשֵׁ ן,
וְ אֶ ת הַ חֲזִ יר הַ פּוֹשֵׁ ר עַ ל צַ לַּחַ ת צִ בְ ע ֹונִית.
חֲזִ יר ָורֹדֻ ,שׁמָּ ן לָבָ ן וְ שֵׁ ן
שֶׁ ל שׁוּם ,וְ ֲ chope-ענ ִָקית וּמַ ְקצִ יפָ ה שֶׁ ל בִּ ָירה
מַ זְ הִ יבָ ה בַּ שֶּׁ מֶ ש בְּ אוֹתָ הּ אֲוִ ָירה.
)תרגם :רונן סוניס(
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מסות ומניפסטים
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המניפסט האימג'יסטי )(1912
 (1טיפול ישיר ב'דבר' ,בין אם הוא סובייקטיבי או אובייקטיבי.
 (2אין לעשות שימוש כלשהו במילה שאינה תורמת להצגת ה'דבר'.
 (3באשר לריתמוס :יש לכתוב ברצף של משפט מוסיקאלי ולא ברצף של
מטרונום.

מתוך :כמה לאווים של אימג׳יסט )(1913
אל תתייחס לביקורתם של אנשים שלא כתבו מימיהם דבר-מה נכבד .חשוב
על אי-ההתאמה שבין הכתיבה הממשית של המשוררים והמחזאים היוונים,
ובין התיאוריות של המדקדקים היוונים-רומיים ,שנרקחו כדי להסביר את
משקליהם.
האימאז' הוא זה המציג מכלול שכלי ורגשי בשבריר של רגע.
מוטב להציג אימאז' אחד במהלך חיים שלמים מאשר לייצר ריבוא כרכים.
אל תשתמש בביטוי כ"ארצות עמומות של שלווה" הוא מקהה את האימאז'.
הוא מערב הפשטה בקונקרטי .ביטוי מעין זה נובע מכך שהכותב אינו מבין כי
האובייקט הטבעי הוא תמיד הסמל המתאים.
גוּר לך מהפשטוֹת .אל תחזור בשירה בינונית על מה שכבר נאמר בפרוזה
טובה .אל תחשוב כי אדם אינטליגנטי כלשהו ילך שולל כאשר אתה מנסה
להשתמט מן הקשיים הכרוכים באמנות הקשה לאין-שיעור של כתיבת פרוזה
טובה ,על ידי קיצוץ היצירה שלך לשורות שיר.
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אל תדמיין שמשהו "יזרום" בשירה רק משום שהוא משעמם מכדי לזרום
בפרוזה.
אל תשתמש בשום מילה מיותרת ,בשום שם-תואר שאינו מגלה דבר-מה.
במה שהמומחה מואס היום הציבור ימאס מחר.
אל תשער בנפשך כי אמנות השירה פשוטה מאמנות המוסיקה ,או כי יכול
לרצות את המומחה בטרם השקעת באמנות השיר מאמץ השווה לכל
אתה ַ
הפחות למאמץ שמורה ממוצע לפסנתר משקיע באמנות המוסיקה.
שיר אינו מוכרח להסתמך על המוסיקה שלו ,אך אם הוא אכן נסמך על
המוסיקה שלו ,מוכרחה זו להיות מוסיקה כזאת שתסב עונג למומחה.
היה מושפע ,כמה שרק תוכל ,מכמה שיותר אמנים דגולים ,אך שתהיה בך
ההגינות להכיר בחובך או להשתדל להסתיר זאת.
השתמש בעיטור טוב או אל תשתמש בעיטור כלל.
כדי שחרוז יסב עונג לשומעו ,חייב שיהיה בו אלמנט כלשהו של הפתעה;
הוא אינו צריך להיות חריג או משונה ,אך אם כבר עושים בו שימוש ,יש
לעשות בו שימוש נכון.
)תרגם :יהודה ויזן(
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מערבולת )(1914
המערבולת היא נקודת שיא האנרגיה.
היא מייצגת במכניקה את היעילות המירבית.
אנו משתמשים במלים "יעילות מירבית" במובנן המדויק  -כפי שהיו
משתמשים בהן בספר לימוד של מכניקה.
תוכלו לחשוב על האדם ככזה שהתפיסה נעה לכיוונו .תוכלו לחשוב עליו
כעל צעצוע ביד הנסיבות ,כעל חומר פלסטי אשר מוטבעים בו דפוסים.
או שתחשבו עליו בתור זה אשר מכוון כוח נזיל מסוים כנגד הנסיבות,
מוליד במקום רק להשקיף ולהגיב.
הפיגמנט היסודי
אין הוורטיציסט ]המערבולתן[ נשען אלא על כך; על הפיגמנט היסודי של
אמנותו ותו לא .כל תפיסה וכל רגש מציגים את עצמם בפני ההכרה החדה
באיזושהי צורה יסודית.
זוהי התמונה שמשמעה מאה שירים ,המוזיקה שמשמעה מאה תמונות,
ההצהרה הטעונה בגבוהה שבאנרגיות ,ההצהרה שטרם בילתה עצמה לכדי
ביטוייה ,אך זו המסוגלת ביותר לבטא.

הטורבינה
כל החוויה נוהרת אל תוך המערבולת .כל העבר טעון האנרגיות ,כל העבר
שהנו חי וראוי לחיים .כל המומנטום ,שהוא העבר הדוחק בנו ,המרוץ,
התולדות ,האינסטינקט הטוען את העתיד הרוגע והבלתי אנרגטי.
עיצוב העתיד באחיזתה של המערבולת האנושית .כל העבר החיוני ,כל העבר
שביכולתו לחיות אל תוך העתיד  -הרי שהוא הרה בתוך המערבולת ,עכשיו.
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הדוניזם הוא מושבה הפנוי של המערבולת ,נטול כוחות ,משולל עבר ועתיד,
קודקודו של סליל או חרוט פלדה.
פוטוריזם הוא הרסס המוקא מן המערבולת ללא יד מכוונת ,התנדפות.
כל תפיסה וכל רגש מציגים את עצמם בפני ההכרה החדה באיזושהי צורה
יסודית .הם משתייכים לאמנות הצורה הזו .למשל קול  -למוזיקה; מלים
שנוצרות  -לספרות; צורה  -לעיצוב; צבע במיקום מסוים  -לציור; צורה או
תכן בשלושה מישורים  -לפיסול; תנועה  -למחול או למקצבן של המוזיקה
או של השירה.
הפירוט ,מתן הביטוי לעוצמות המשניות ,התפזורת ,שייכים לאמנים מן הסוג
המשני .לאמנויות המפוזרות היתה מערבולת.
אימפרסיוניזם ,פוטוריזם ,שלמעשה הוא צורה מואצת של אימפרסיוניזם,
דוחים את המערבולת .הם גוויות של מערבולות .אמונות פופלריות ,תנועות
וכו' הן הגוויות של המערבולות .מרינטי הוא גוויה.

האדם
אין הוורציסיסט נשען על דמיון או על הקבלה ,לא על דימוי ולא על חיקוי.
בציור אין הוא נסמך על דמיון לסבתא אהובה או למאהבת לטפנית.
וורטיציזם הוא אמנות שטרם הפיצה עצמה לכדי מצב של רוגע ,של פירוט,
של יישומים משניים.

שושלת
"כל האמנויות שואפות לתנאים של המוזיקה"  -וולטר פטר
"האימאז' הוא זה המציג מכלול שכלי ורגשי בשבריר של רגע"  -פאונד
"אתה מתעניין בציור מסוים מפני שהוא סידור של קווים וצבעים"  -ויסלר

פיקאסו ,קנדינסקי ,אבא ואמא ,קלאסיציזם ורומנטיציזם של התנועה.
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שירה
הוורטיציסט ישתמש רק במדיה העיקרית של אמנותו.
הפיגמנט היסודי של השירה הוא ה-אימאז'
הוורטיציסט לא ירשה לצורת הביטוי של שום רעיון או רגש לגרור את עצמה
אל החקיינות.
בציור קנדינסקי ,פיקאסו.
בשירה הדבר הזה מאת הילדה דוליטל:
הסתחרר נא ים
ערבל את אורניך המחודדים,
התז אורניך העצומים
על גבי סלעינו,
הַ ְשׁלֵ את הירוק שלך עלינו
כסה אותנו במקווי האשוח אשר לך
)תרגם :ערן הדס(
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מתוך :כיצד התחלתי )(1913
יצאתי מתחנת המטרו ב'לה קוֹנקוֹר' בפריז וראיתי לפתע קלסתר יפה ,ואַחר -
אחֵ ר ,ועוד אחֵ ר ,ואחַ ר פני ילד יפים ,ואחר אשה יפה .כל אותו היום ניסיתי
למצוא מלים להביע מה הייתה משמעות הדבר עבורי ,ולא מצאתי מלים
שנדמו ראויות ,או חינניות כאותו רגע-פתאום .באותו ערב ,כשפסעתי הביתה,
מצאתי לפתע את ההשוואה ,לא במלים אלא בכתמי צבע .זו הייתה בשבילי
התחלת שפה של צבע .כתבתי שיר בן שלושים שורות והשמדתי אותו .שישה
חודשים מאוחר יותר ,חיברתי שיר ,כמחצית מאורכו .שנה לאחר מכן חיברתי
את המשפט הבא" :מראה הקלסתרים האלה בהמון;  /עלי כותרת עלי ענף
שחור ,רטוב".
)תרגמה :טובה רוזן(
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ההטפה המתמדת אל ההמון )(1916
שוב ושוב השקר הישן .על שקר אין טעם לדבר אל הנבערים ,משום שאין
להם קני מידה .יש רואים עוול בהולכת הנבערים שולל ,אבל זהו עניינו של
הדמגוג לבצר את עמדתו ולהראות כי הדמגוג הוא יצירתו הנאצלה ביותר של
אלוהים .על כן אנחנו קוראים שוב ,בפעם האלף-מאה-ואחת-עשרה ,ששירה
נוצרה כדי לבדר .כדלקמן" :ראשית השירה האנגלית ...נוצרה בידי לוחמים
נודדים גסים כדי לבדר את אנשי המלחמה או את הגברים הסמוכים אל
שולחנות הנזירים".
או שאמירות כגון אלו נוסחו כדי להתקרצף בבריות אחרות ,ישובות
לשולחנות שמנים ומעוקרים ,או שנוסחו מתוך בורות ,כלומר שרלטנות
המוכרת את עצמה כקדוּשה וכידע טהור.
'הראשית כבידור' – כלום קרא מחבר המשפט הזה את "יורד הים" באנגלו-
סקסונית? היאמר לנו למען מי ,השורות הללו ,מאת אבותינו ,אשר רק הן,
ראויות להשוואה עם הומרוס – למען בידורם של מי נוצרו? הן לא נוצרו
לבדר אף אחד ,ולו רק משום שאדם המאמין בשתיקה מצא כאן את עצמו
בלתי מסוגל להימנע מדיבור .והשיר ההוא ,המחוספס עוד יותר" ,הנודד" ,אף
הוא כזה ,דיבור של אדם שבור" :כִּ י הַ ִמּ ְשׁתּוֹקֵ ק אֶ ל ִקצּ ֹו ַי ֲעטֹף מָ הֵ ר בְּ תוֲֹ חזֶהוּ
אֶ ת לִ בּ ֹו הַ ְמטֻ נָּף ִמ ָדּם" ,התנצלות על כי דיבר כלל ,והדיבור נמחל משום
שמפקדו וכל יורדי הים והרֵ עים כבר מתו; כמה מהם טרפו הזאבים ,כמה מהם
קרעו מן הסלעים ציפורי ים ,שאותן באו הם לבזוז.
שירים כאלו לא נעשו לשיחות של אחרי-הארוחה ,גם לא הספר האחד-עשר
של האודיסיאה .ובכל זאת מחניף לאספסוף כאשר מספרים לו על חשיבותו
הגדולה כל-כך ,עד כי נחמת האדם הבודד והאצילה שבאמנויות נוצרו כדי
לגרום לו הנאה.
)תרגם :יצחק לאור(
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שני פרקים מתוך :א-ב של הקריאה )(1934
א-ב
או  ,1gradus ad Parnassumלאלו שאפשר שיחפצו ללמוד .הספר אינו פונה לאלו
שהגיעו לידיעה מלאה של הנושא מבלי לדעת את העובדות.

כיצד ללמוד שירה
ספר זה מבקש לענות על הצורך בהסבר מלא ופשוט יותר לשיטה שהותוותה
בחיבורי 'כיצד לקרוא'.
אפשר לראות ב'כיצד לקרוא' פמפלט שנוי במחלוקת המסכם את החלקים
הפעלתניים או העוקצניים יותר בהתכתשויותיו הביקורתיות המוקדמות של
המחבר ,והעושה חשבון עם האויב.
דפים אלו אמורים להיות בלתי-אישיים ַדיָּם כדי לשמש כספר-לימוד .המחבר
מקווה להמשיך במסורת של גסטון פריס 2ושל ס .ריינך ,3כלומר ,לייצר ספר-
לימוד שיוכל להיקרא גם "לשם התענוג" וגם "לשם הגמול" בידי אלו שאינם
עוד בבית הספר; בידי אלו שלא היו בבית הספר; או בידי אלו אשר בשנות
האוניברסיטה שלהם סבלו מאותם הדברים שמרבית בני-דורי סבלו.
למורים ולמרצים תימצאנה כמה מילים אישיות לקראת סופו של כרך זה.
אינני זורע קוצים בדרכם לשווא .הייתי רוצה לעשות אף את גורלם וחייהם
לנמרצים יותר ולחסוך אף מהם שעמום בלתי-נחוץ בחדרי-לימוד.
" 1גראדוס אד פארנאסום" – "העפלה להר פרנסוס" ,מאמר פדגוגי בלטינית שנכתב ב 1725-בידי
המלחין האוסטרי יוהאן יוזף פוקס ) .(1660-1741הר פרנסוס נודע במיתולוגיה היוונית כביתן של
המוזות.
 2גסטון פריס ) – (1839-1903מבקר ספרות ומלומד צרפתי.
 3סולומון רייניך ) – (1859-1932ארכיאולוג צרפתי .עבודתו הראשונה של ריינך היתה תרגום חיבורו
של ארתור שופנהאואר "על הרצון החופשי".
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אזהרה
ישנה יריעה ארוכה ומייגעת מייד לאחר תחילתו של הספר .התלמיד
(1
יאלץ לשאת אותה .אני משתדל במקום זה להימנע בכל האמצעים מאי-
בהירות ,בתקווה לחסוך לתלמיד זמן בהמשך.
עגמומיות ויראת-כבוד לחלוטין אינן במקומן ,אף בלימוד המחמיר
(2
ביותר של אומנות שכוונתה המקורית היא לשמח את לב האדם.
"כובד הראש ,ארשת מסתורין של הגוף הבאה לחפות על פגמי הרוח"
לורנס סטרן

4

הטיפול החמור שמוענק כאן לכמה כותבים ראויים לשבח אינו חסר
(3
תכלית ,אלא נובע מתוך אמונה נחושה ,כי הדרך היחידה להמשיך ולשמר את
הכתיבה הטובה ביותר במחזור ,או 'לעשות את הכתיבה הטובה ביותר
לפופולארית' ,היא באמצעות הפרדה חמורה של הטוב ביותר ממצבור אדיר
של כתיבה שנתפסה במשך שנים ארוכות כבעלת ערך ,שהכבידה על כל
תוכנית-לימודים ,ושאותה יש להאשים ברעיון העכשווי השגור כי ספר טוב
הוא בהכרח ספר משעמם.
קלאסיקה היא קלאסיקה לא משום שהיא מצייתת לאי-אילו חוקים מבניים ,או
מתאימה להגדרות מסוימות )אשר עליהן ,סביר להניח ,מחברה לא שמע
מעולם( .היא קלאסית בשל רעננות מסוימת ,נצחית ובלתי ניתנת לריסון.
מופתע מן המהדורה שלי לקוואלקנטי ,5הביע מבקר-מדינה איטלקי הערצה
נוכח שפתו הכמעט אולטרה מודרנית של גואידו.
 4לורנס סטרן ) – (1713-1768מחברו של הרומן האנגלי 'טריסטרם שנדי' )עברית :אסתר כספי( ממנו
מובא הציטוט .מן הראוי לציין כי סטרן עצמו מצטט שורות אלו מן הסאטיריקן הצרפתי פראנסוא דה
לה רושפקו ).(1613-1680
 5גואידו קוואלקנטי ) – (1255-1300משורר פלורנטיני וידידו הקרוב של המשורר דנטה אלייגרי.
קוואלקנטי היה מעמודי התווך של השירה הטוסקנית ומאבות ה) Dolce Stil Nuovo-סגנון חדש
מתוק(.
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גאונים נבערים מגלים מחדש באופן מתמיד "חוקיי" אמנות אשר סולפו או
הוסתרו בידי האקדמיים.
אמונתו של המחבר ביום זה של תחילת השנה החדשה היא :כי מוסיקה
מתחילה להתנוון כאשר היא מרחיקה מדי מן הריקוד; כי שירה מתחילה
להתנוון כשהיא מרחיקה מדי מן המוסיקה;
אין לראות בכך רמיזה כי כל מוסיקה טובה היא מוסיקה לריקודים או כי כל
השירה היא לירית .באך ומוצרט לעד אינם רחוקים מדי מתנועה פיזית.
nunc est bibendum
nunc pede libero
6
pulsanda tellus

חלק ראשון  -פרק ראשון
אנו חיים בעידן של מדע וריבוי .תשומת הלב וההערכה לספרים מסוג זה,
יאות לעידן בו אף ספר לא שוכפל עד שמישהו נשא בסבל של העתקתו
הידנית ,הוא בלא ספק אינו מתאים עוד "לצרכים של החברה" ,או לשימורה
של הלמידה .מנכש העשבים נחוץ ביותר אם על "גן המוזות" להוסיף
ולהתקיים כגן.
השיטה הראויה ללימוד שירה וספרות יפה היא שיטתם של ביולוגים בני-
זמננו ,כלומר ,בחינה זהירה ממקור-ראשון של החומר והשוואה מתמשכת של
'זכוכית נושא' 7או של דגימה אחת עם האחרת.
" 6עתה נשתה-נא ,ובריקוד בני-דרור נרקע בארץ")עברית :רחל בירנבאום( ,הציטוט הנ"ל מובא מן
'האודות' שיר א  ,37לקווינטוס הוראטיוס פלקוס ) 8לפנה"ס  65 -לפנה"ס( ,מגדולי המשוררים
הרומיים .מן הראוי לציין כי הוראטיוס עצמו מצטט שורות אלו מן המשורר היווני אלקאיוס )570
לפנה"ס  620 -לפנה"ס לערך(.
 7זכוכית נושא  -משטח זכוכית קטן המשמש לחקירה תחת מיקרוסקופ.
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איש אינו מצויד לחשיבה מודרנית בטרם הבין את המעשה באגסי 8והדג:
תלמיד אוניברסיטה מתקדם ,חמוש בכיבודים ותעודות ,פנה לאגסי כדי לקבל
כמה ליטושים סופיים ואחרונים .האיש הדגול הציע לו דג קטן וביקש מימנו
לתאר אותו.
אמר התלמיד" :זה בסך הכל דג-שמש".
אגסי" :אני יודע את זה .כתוב תאור שלו".
כעבור כמה דקות חזר התלמיד עם תיאור של הIchthusheliodiplodokus-
– או כל מונח המשמש כדי להסתיר את דג השמש המצוי מן הידע העממי –
בן למשפחת ה ,heliichtherinkus-וכו' ,ככתוב בספרי הלימוד של הנושא.

שוב אמר אגסי לתלמיד לתאר את הדג.
התלמיד הפיק מאמר בן ארבעה עמודים .אז אגסי אמר לו להביט בדג .לאחר
שלושה שבועות כבר היה הדג במצב של ריקבון מתקדם ,אבל התלמיד ידע
משהו בנוגע אליו.
בשיטה זאת קם המדע המודרני ,לא על גבולה הצר של הלוגיקה הימי-
ביניימית הקבועה בריק.
"מדע אינו מורכב מהמצאת מספר ישויות מופשטות פחות או יותר
המתאימות למספר דברים שהיית חפץ למצוא" אומר פרשן צרפתי על
איינשטיין .אינני יודע אם תרגום מרושל זה של משפט ארוך בצרפתית יהא
נהיר לקורא הממוצע.
 8ז'אן לואי רודולף אגסי ) – (1807-1873גיאולוג ,פליאונטולוג וחוקר טבע שוויצרי שהיגר לאמריקה.
מתנגד עיקש לתורת האבולוציה של דארווין.
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הקביעה הנחרצת הראשונה באשר לאפשרות יישומה של שיטה מדעית
בביקורת ספרות מצויה אצל ארנסט פנולוסה 9ב"-חיבור על הסימניה הסינית
הכתובה".
הנתעבות המוחלטת של המחשבה הפילוסופית הרשמית ,אם יחשוב הקורא
בזהירות ובאמת על מה שאני מנסה לומר לו ,והעלבון העוקצני ביותר ,ובה
בעת הוכחה משכנעת לאפסיות ולאי-הכשירות הכללית של חיי הרוח
המאורגנים באמריקה ,אנגליה ,האוניברסיטאות שלהן בכללן ,ופרסומיהם
הנלמדים ככלל ,ניתן להצבעה על-ידי נרטיב-הקשיים בהם נתקלתי בניסיון
להדפיס את מאמרו של פנולוסה כלל.
ספר-לימוד אינו מקום לדבר-מה שיכול להתפרש או אף להתפרש שלא
כהלכה כהתמרמרות אישית.
הבה נאמר כי מחשבתם של העורכים ,ואותם האישים בעמדות הכוח
הבירוקרטיות של עולם הספרות והחינוך בחמישים השנים שקדמו ל,1934-
לא תמיד נבדלה בהרבה מזאת של בלודג'ט החייט אשר ניבא כי" :מכונות
התפירה לעולם לא יכנסו לשימוש רחב".
חיבורו של פנולוסה ,ככל הנראה ,הקדים בהרבה את זמנו מכדי שיוכלו
לתופסו בקלות .הוא לא הצהיר על שיטתו כעל שיטה .הוא ניסה להסביר את
האידיאוגרפיה הסינית כאמצעי של מסירה ורישום של מחשבה .הוא הגיע
לשורש העניין ,לשורשו של ההבדל בין הקביל במחשבה הסינית והלא קביל
או המטעה בחלק ניכר של המחשבה ושל השפה האירופאית.
ההצהרה הפשוטה ביותר שאני יכול להשמיע באשר למשמעות דבריו היא
כדלקמן:

 9ארנסט פרנצ'סקו פנולוסה ) – (1853-1908מחנך קטלוני-אמריקאי ,מרצה לפילוסופיה ומזרחן נלהב.
פנולוסה העביר שנים ארוכות ביפאן ,בהן סייע בהקמתם של 'האוניברסיטה לאומנויות יפות' ו-
'המוזיאון האימפריאלי' .לאחר מותו ,הפקידה אלמנתו את כתביו אודות השירה הסינית בידיו של
פאונד ,ואלו סייעו ,בין היתר ,להתקרבותה של השירה המודרנית לספרות המזרח.
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באירופה ,אם תבקש מאדם להגדיר דבר-מה ,הגדרתו תמיד נעה הלאה מן
הדברים הפשוטים שהוא לגמרי מכיר היטב ,היא נעה אל אזור לא-ידוע ,זהו
אזור של הפשטה מרוחקת ומתרחקת יותר ויותר.
לפיכך ,אם תשאלו אותו מהו "אדום" ,יאמר כי זה "צבע" .אם תשאלו אותו
מהו צבע ,יאמר כי זאת תנודה או הישברות של אור או חטיבה במנסרה.
ואם תשאלו אותו מהי תנודה ,יאמר כי זהו אופן של אנרגיה ,או משהו מעין
זה ,עד שתגיעו לאופניות של קיום ,או אי-קיום ,או לכל טווח שבו תגיעו אל
מעבר לעומק שלך ומעבר לעומק שלו.
בימי-הביניים כשלא היה מדע חומרי ,כפי שאנו מבינים אותו כיום ,כשהידע
האנושי לא יכול היה להניע מכוניות ,או לשאת שפה דרך האוויר בחשמל,
וכו' ,וכו' ,בקצרה ,כאשר למידה הכילה קצת יותר מאשר הסתעפות של
טרמינולוגיה ,הייתה דאגה של ממש לטרמינולוגיה ,והדיוק הכללי בשימוש
במונחים מופשטים יתכן שהיה )ככל הנראה היה( גבוה יותר.
כלומר ,תיאולוג בימי-הביניים נשמר שלא להגדיר כלב במונחים שיחולו
באותה המידה גם לגבי שן או עור של כלב ,או לגבי הצליל שהוא משמיע
כשהוא לוקק מים; אך כל מוריכם יאמרו לכם כי המדע התפתח ביתר שאת
לאחר שבייקון 10הציע את הבחינה הישירה של תופעה ,ולאחר שגליליאו
ואחרים הפסיקו להתדיין כל כך הרבה על דברים והחלו באמת להתבונן בהם,
ולהמציא אמצעים )כמו הטלסקופ( לראותם טוב יותר.
היעיל מבני-משפחת האקסלי 11החיים ,שם דגש על העובדה כי הטלסקופ
אינו רק רעיון ,כי אם הישג טכני בתכלית.
 10פרנסיס בייקון ) – (1561-1626פילוסוף ,מסאי ומדינאי אנגלי .ידוע כמגנָה של המהפכה המדעית.
יצירותיו מבססות מתודולוגיה אינדוקטיבית למחקר מדעי )רכישת מידע מעולם הטבע על ידי ניסויים,
התבוננות וחקירתן של היפותזות( ,שיש המכנים אותה המתודה הבייקונית.
 11משפחת האקסלי – היא משפחה בריטית בעלת הישגים מרשימים בתחומים שונים ,החל במדע
וברפואה וכלה באומנות וספרות" .היעיל מבני-משפחת האקסלי החיים" אליו מתייחס פאונד ,הוא כפי
הנראה סר ג'וליאן סורל האקסלי ) .(1887-1975ביולוג-התפתחותי ,הומניסט ,אינטרנציונליסט ומחברם
של מאמרים רבים וספרי-מדע .האקסלי היה ידוע בהסבריו ובכתיבתו הנהירים וב 1953-זכה בפרס
'קלינגה' לפופולאריזציה של המדע.
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בניגוד לשיטת ההפשטה ,זאת המגדירה דברים במונחים כללים יותר ויותר,
מדגיש פנולוסה את שיטת המדע" ,שהינה שיטת השירה" ,כמובחנת מזאת
של 'הדיון הפילוסופי' ,והיא הדרך בא הולכים הסינים בכתב האידיאוגרמות
או בתמונות המתומצתות שלהם.
אם לחזור לראשיתה של ההיסטוריה ,וודאי ידוע לכם כי ישנה שפה מדוברת
וישנה שפה כתובה ,וכי יש שני סוגים של שפות כתובות ,אחת מבוססת על
צליל והאחרת על מראה.
אתם מדברים אל החיה במספר מועט של רעשים פשוטים ומחוות.
דיווחו של לוי-ברוהל 12על שפות פרימיטיביות באפריקה מביא עדות לשפות
שעודן כרוכות בחיקוי ובמחווה.
המצרים השתמשו לבסוף בתמונות מתומצתות כייצוג לקולות ,אך הסינים
עדיין משתמשים בתמונות מתומצתות כתמונות ,כלומר ,אידיאוגראמה סינית
לא מבקשת להיות תמונה של צליל ,או להיות סימן כתוב המזכיר צליל ,אך
עודה תמונתו של דבר; של דבר במצב נתון או ביחס ,או בשילוב של דברים.
משמעותה היא הדבר או הפעולה או המצב ,או תכונה הקשורה למספר
הדברים שהיא מתארת.
גודייר ברסקה ,13אשר הורגל להתבוננות בצורתם הממשית של הדברים ,יכול
היה לקרוא כמות מסוימת של סימניות סיניות בלא כל לימוד .הוא אמר,
"כמובן שאתה יכול לראות שזה סוס" )או כנף או כל דבר אחר(.
בטבלאות המציגות אותיות סיניות פרימיטיביות בעמודה אחת ואת הסימנים
'המוסכמים' של ימינו באחרת ,יכול כל אחד לראות כיצד האידיאוגרמות –
 12לוסיין לוי-ברוהל ) – (1857-1939אנתרופולוג ומלומד צרפתי ,תרם רבות לתחום הסוציולוגיה
ולאתנולוגיה .עיקר מחקרו עסק ב'-מנטאליות פרימיטיבית'.
 13הנרי גודייר ברסקה ) – (1891-1915פסל צרפתי ,עבודתו הושפעה מן השירה והקליגראפיה הסינית.
על אף שפעילותו נמשכה ארבע שנים בלבד )בטרם נהרג במלחמת העולם הראשונה( ,הפך ברסקה
לאחד מחשובי הפסלים של המאה ה ,20-ולעבודותיו נודעה השפעה מרובה על התנועה הפוטוריסטית.
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'איש' או 'עץ' או 'זריחה' התפתחו ,או כיצד פושטו מ'…' ,או צומצמו לכדי
המהותי בתמונת האדם ,העץ ,השקיעה הראשונה.
לפיכך:
איש
עץ
שמש
שמש שנסתבכה
בענפי העצים,
כבשעת הזריחה ,כעת משמעותה  -מזרח
אך כשרצה האדם הסיני לעשות תמונה של דבר-מה מורכב יותר ,או של רעיון
כללי ,כיצד הוא ניגש לכך?
עליו להגדיר 'אדום' .כיצד יוכל לעשות זאת בתמונה שאינה צבועה באדום?
הוא מניח )או אבותיו הניחו( יחדיו את התמונות המתומצתות של:
דובדבן
שושנה
פלמינגו
חלודת ברזל
זהו בהחלט ,כפי שרואות עינכם ,מה שעושה ביולוג )בדרך מורכבת הרבה
יותר( כשהוא אוסף יחדיו כמה מאות או אלפי 'זכוכיות נושא' ,ובוחר את מה
שהכרחי לטענתו .דבר מה המתאים למקרה ,שחל בכל המקרים.
ה'מילה' הסינית או האידיאוגרמה לאדום מבוססת על דבר שכל אחד יודע.
)אילו הייתה האידיאוגרמה מתפתחת באנגליה ,היו הכותבים מן הסתם
ממירים את המילה 'אדום' בחזהו של אדום החזה ,או במשהו אקזוטי פחות
מפלמינגו(.
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פנולוסה הראה כיצד ומדוע שפה הנכתבת בדרך זאת ,פשוט מוכרחה הייתה
להישאר פואטית; פשוט לא יכלה לעצור בעצמה מלהיות ולהיוותר פואטית
באופן שעמודה מן הסוג האנגלי ,עשויה בהחלט שלא להישאר פואטית.
הוא מת לפני שהספיק לפרסם ולטעון "שיטה".
אף על פי כן זאת היא הדרך הנכונה ללמוד שירה ,או ספרות ,או ציור .זוהי
למעשה אכן הדרך בה החברים האינטליגנטים יותר בקרב הציבור הרחב
לומדים ציור.
אם אתה רוצה לגלות משהו על ציור אתה הולך ל'גלריה הלאומית' ,או ל'סלון
קארה' ,או ל'בררה' או ל'פראדו' ,14ומתבונן בתמונות.
על כל קורא של ספרים על אומנות 1,000 ,אנשים הולכים להתבונן בציורים
עצמם .תודה לאל!
תנאי מעבדה
סדרה של צירופי מקרים אפשרה לי ) (1933להדגים את התיזה של 'כיצד
לקרוא' ,במדיום הקרוב יותר לשירה מאשר ציור .קבוצה של מוסיקאים
רציניים )גרהרט מונק ,אולגה ראדג' ,לואיג'י סנסוני( ,בניין-עירייה לרשותנו
)ראפאלו( ,הצגנו ,בצד דברים אחרים ,את התוכנית הבאה:
ה 10-באוקטובר
מתוך כתבי היד של צ'ילסוטי .תעתיק מונק :פרנצ'סקו דה מילאנו" :קנצונה
לציפור" עריכה מחודשת מאת ז'אנקן.
ג'ובאני טראצי :סואיטה לריקוד
' 14הגלריה הלאומית'' ,סלון קארה'' ,בררה'' ,פראדו' – הגלריה הלאומית ממוקמת בלונדון ומציגה
אלפי יצירות אומנות מהמאות ה 13-ועד ל;19-ה'סלון קארה' ממוקם במוזיאון הלובר בפאריס ומציג
מבחר של אומנות איטלקית קלאסית; ה'בררה' הוא אוסף אומנות גדול במילאנו המציג את מיטב הציור
האיטלקי; מוזיאון 'הפראדו' ממוקם במדריד ,הוא גדול המוזיאונים בספרד ובו אוסף רב-מימדים של
אומנות אירופאית מן המאות ה 14-ועד ל.19-
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קורלי :סונטה בלה מז'ור .שני כינורות ופסנתר
י.ס באך :סונטה בדו מז'ור .כנ"ל.
דביסי :סונטה לפסנתר וכינור
ה 5-בדצמבר
אריות
אוסף צ'ילסוטי:סוורי :שתי ִ
רונקאלי :פרלוד
גיגואה :פסקליה
באך :טוקטה ) סולו פסנתר ,בעיבוד בוז'וני(
באך :קונצרטו ברה מז'ור .לשני כינורות ופסנתר.
ראוול :סונטה לכינור ולפסנתר.15
לא היה דבר מקרי .הנקודה של ניסוי זה היא שכל הנוכחים בשני הקונצרטים
יודעים עתה הרבה יותר באשר ליחסים ,המשקל היחסי ,וכו' ,של דביסי
וראוול ,מאשר היו מגלים בקריאתן של כל הביקורות אשר נכתבו על השניים.
הכרך הטוב ביותר של ביקורת-מוסיקה שפגשתי בו מעודי הוא של בוריס דה
שלצר –16סטרווינסקי.17
מה אני יודע לאחר קריאתו שלא ידעתי קודם לכן?
 15בתאריכים ה 10-לאוקטובר וב 5-לדצמבר  1933ערך פאונד שני קונצרטים באולם עירוני בעיירה
האיטלקית ראפאלו .צוות הנגנים הורכב מגרהרט מונק ) ,(1907-1988אולגה ראדג' )(1895-1996
ולואיג'י סנסוני .מונק  -מלחין גרמני ווירטואוז פסנתר; ראדג'  -נגנית כינור אמריקאית ,אהובתו של
עזרא פאונד ואם ביתו מרי; סנסוני – נגן כינור מקומי ,בן העיר ראפאלו.
בשני הערבים הושמעו יצירות קלאסיות מאת י.ס .באך וארכאנג'לו קורלי ,כמו כן ,הושמע מבחר
יצירות )של מלחיני הרנסאנס :פרנצ'סקו דה מילאנו ]בעריכה מחודשת של קלמאן ז'אנקן )(1485-1558
מלחין ושאנסונר רנסאנס צרפתי[ ,ג'ובאני טראצי ,סוורי ,רונקאלי וגיגואה( מאוסף הפרטיטורות של
המלומד וחוקר המוסיקה אוסקר צ'ילוסטי ) ,(1848-1916אשר היה לדמות מפתח בעולם המוסיקה
האיטלקי .התמחותו העיקרית של צ'ילוסטי הייתה במוסיקה איטלקית מן המאות ה 16-17-ובמשך
שנים ארוכות הציל עשרות פרטיטורות מתקופת הרנסאנס מרדת לתהום הנשייה .בסיום הקונצרט
הראשון הושמעה יצירה מאת קלוד דיבסי ) (1862-1918ובסיום הערב השני ,יצירה מאת מוריס ז'וזף
ראוול ) ,(1875-1937השניים מהווים את גרעין הזרם האימפרסיוניסטי של המוסיקה הצרפתית.
 16בוריס פיודורוביץ שלצר ) – (1881-1969מוסיקולוג ממוצא בלארוסי שפעל בפריס.
 17איגור פיודורוביץ סטרווינסקי ) – (1882-1971מלחין רוסי ,מבכירי המלחינים במאה ה.20-
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אני מודע לקוהרנטיות המחשבתית וליסודיותו של דה שלצר .אני מלא עונג
ממשפט אחד ,ככל הנראה היחיד שאני זוכר מן הספר )בערך(" :מלודיה היא
הדבר המלאכותי ביותר במוסיקה" .משמע שהיא המרוחקת ביותר מכל דבר
אותו המלחין מוצא שם ,מוכן בטבע ,נזקק רק לחיקוי או העתקה ישירים ,אי-
לכך ,זהו השורש ,המבחן וכו'.
זהו אפוריזם ,הצהרה כללית .בעבורי זוהי אמת במובן עמוק .היא יכולה
לשמש כאמת מידה לסטרווינסקי או לכל מלחין אחר .אבל לידע ממשי על
סטרווינסקי? היכן שמתייחס דה שלצר ליצירות שהאזנתי להן ,אני תופס את
מרבית ,אולי את כל כוונתו.
היכן שהוא מתייחס ליצירות שלא האזנתי להן אני תופס את 'הרעיון הכללי'
שלו ,אך איני רוכש כל ידע של ממש.
התרשמותי הסופית היא ,שניתָ ן לו מקרה די עגום ,שעשה את מיטב יכולתו
בעבור הלקוח שלו ,ובסופו של דבר עזב את סטרווינסקי משוטח על גבו ,על
אף שהסביר מדוע טעה המלחין ,או במידה רבה לא יכול היה לעשות אחרת.
.2
כל הצהרה כללית הינה כהמחאה הנמשכת מבנק.
ערכה תלוי במה שממתין שם לפוגשה .עם אדון רוקפלר 18רושם המחאה על
סך מיליון דולר ,היא טובה.
אם אני רושם אחת על סך מיליון דולר ,היא בדיחה ,מתיחה ,היא חסרת כל
ערך .אם תילקח ברצינות ,עצם רשימתה תעשה למעשה פלילי.
אותו הדבר תקֶ ף בהמחאות שכנגד ידע .אם מרקוני 19אומר דבר-מה אודות
גלים-אולטרה-קצרים יש לכך משמעות מסוימת .ואותה יוכל להעריך כראוי
רק מישהו שיודע.
 18ג'ון דייוידסון רוקפלר ) – (1839-1937אייל הון ,ברון נפט ונדבן אמריקאי.
 19גוליילמו מרקוני ) – (1874-1937מהנדס איטלקי .אבי השידור באמצעות גלי-רדיו וחתן פרס נובל
לפיסיקה ).(1909
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אינכם מקבלים צ'ק מזר בלא סימוכין בכתב" ,שמו" של אדם הוא הסימוכין
שלו .לאחר זמן ,יש לו אשראי .זה יכול להיות צליל ,זה יכול להיות כמו אצל
מר קרוגר 20המנוח.
ההצגה המילולית על כל המחאה בנקאית דומה בהחלט בין כל אחת ואחת.
ההמחאה שלך ,אם היא טובה ,משמעותה ,בסופו של דבר ,אספקה של דבר
מה שאתה חפץ בו.
הצהרה מופשטת או כללית טובה אם תימצא בסופו של דבר תואמת את
העובדות.
אך אף הדיוט לא יוכל להבחין מיד אם היא טובה או רעה.
אי-לכך )בהשמיטי צעדי ביניים שונים( ...אי-לכך מצבו הכמעט נייח של
הידע בימי הביניים .טיעונים מופשטים לא הביאו את אנושות קדימה
במהירות ,או הרחיבו במהירות את גבולות הידע.

שיטת האידיאוגרמות או שיטת המדע
תלו ציור של קרלו דולצ'י 21לצד קוזימו טורה.22
לא תוכלו למנוע את מר בוגינס מלהעדיף את הראשון ,אך תוכלו ברצינות
רבה לסכל את העמדתו מסורת שקרית של לימוד ,תחת ההנחה שטורה לא
היה קיים מעולם ,או שאיכויותיו של טורה אינן קיימות ,או שהן מעבר לטווח
האפשרי.
הצהרה כללית היא בעלת ערך רק ביחס לאובייקטים או לעובדות הידועים.
 20איוואר קרוגר )" – (1880-1932מלך הגפרורים" השבדי שהשתלט על תעשיית הגפרורים בארצו,
במהלך מלחמת העולם הראשונה .השפל הגדול הביא לקריסת האימפריה הכלכלית של קרוגר
ולהתאבדותו ב.1932-
 21קרלו דולצ'י ) – (1616-1686צייר איטלקי מתקופת הבארוק.
 22קוזימו טורה ) – (1430-1495צייר איטלקי מתקופת הרנסאנס המוקדם.
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גם אם הצהרתו הכללית של אדם נבער מדעת "נכונה" ,פיו או עטו נותרים
בלא תוקף של ממש .הוא אינו יודע מה הוא אומר .כלומר ,הוא אינו יודע את
זה ,או מתכוון לזה ,לבטח לא בדרגה שהיה עושה זאת או עושה זאת בעל-
ניסיון.
כך יכול אדם צעיר ביותר להיות "צודק" למדי מבלי לשכנע אדם מבוגר יותר,
שטועה ואפשר כי אף טועה לגמרי ובכל זאת יודע דברים רבים שהצעיר אינו
יודע.
אחד התענוגות של ימי הביניים הוא לגלות שמישהו היה צודק ,וצודק הרבה
יותר ממה שידע ,נאמר בגיל  17או .23
אין זה שולל כלל וכלל את השימוש בהיגיון ,או בניחושים טובים ,או
באינטואיציות ותפיסות מקיפות ,או ב"לראות כיצד מוכרח היה הדבר
להיות" .יש לכך ,בכל אופן ,קשר רב עם יעילותה של הצגה מילולית ,ועם
יכולת המסירה של האמונה.

פרק שני
מהי ספרות ,מהי שפה ,וכו'??
ספרות היא שפה טעונה במשמעות.
"ספרות גדולה היא בפשטות שפה שטעונה במשמעות עד לדרגתה הגבוהה
ביותר האפשרית ) ".ע.פ 'כיצד לקרוא'(
אך שפה?
מדוברת או כתובה?
שפה מדוברת היא רעש המתפלג למערכת של נהמות ,צפצופים וכו' .הם
מכנים זאת דיבור "רהוט".
"רהוט" משמע שהוא מוגדר ,ושמספר אנשים מסכימים על מאפייניו.
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הווי אומר ,כי יש לנו ,פחות או יותר ,הסכמה משוערת באשר לרעשים
השונים המיוצגים על-ידי:
א ,ב ,ג ,ד ,וכו'.
שפה כתובה ,כפי שציינתי בפרק הפותח ,אפשר שתהא מורכבת )כמו
באירופה למשל ,וכו'( מסימנים המייצגים את מגוון הרעשים הללו .ישנה,
פחות או יותר ,הסכמה משוערת ,כי קבוצות של אותם הרעשים או הסימנים
תתאמנָה לאובייקט ,פעולה או מצב כלשהו.
חתול ,תנועה ,ורוד
הסוג האחר של השפה ,מתחיל בהיותו תמונה של חתול ,או של דבר-מה זז,
או מתקיים ,או של קבוצת דברים שמתרחשים תחת נסיבות מסוימות ,או כאלו
שחולקים איכויות משותפות.

גישה
בעולמנו העכשווי אין זה משנה כל כך ,מניין אתה מתחיל את בחינתו של
נושא ,כל זמן שאתה ממשיך להקיפו עד שאתה שב לנקודת ההתחלה שלך.
נאמר שאתה מתחיל על כדור או קובייה; עליך להמשיך עד שתראה אותם על
כל צדדיהם .או אם אתה חושב על הנושא שלך כעל שרפרף או שולחן,
מוכרח אתה להמשיך עד שיהיו לו שלוש רגליים והוא יעמוד ,או ארבע
רגליים ולא יתהפך בקלות רבה מידי.
מהו השימוש בשפה? מדוע ללמוד ספרות?
השפה בלא ספק נוצרה ,בלא ספק ,היא משמשת לתקשורת.
"ספרות היא חדשות שנשארות חדשות".
161

דברים אלו הם עניין של דרגה .התקשורת שלכם יכולה להיות מדויקת פחות
או יותר ...העניין בהצהרה יכול להיות פחות או יותר ממושך.
לדוגמא ,אינני יכול לשחוק את ענייני ב'טה היו' 23של קונפוציוס ,או בשירים
ההומריים.
קשה מאוד לקרוא את אותו סיפור בלשים פעמיים .נאמר זאת כך ,רק סיפור-
בלשי טוב ביותר ,יסבול קריאה חוזרת ,לאחר פרק זמן ממושך ,וכיוון שכמעט
ולא הוקדשה לו תשומת לב עד שכמעט ונשכח כליל.
המצוינות לעיל הן בגדר תופעות-טבע ,אלו משמשות כאמות-מידה ,או
ככלים .אין שני אנשים שעבורם "מידות" אלו זהות.
המבקר שאינו מייצר הצהרה אישית ,במדידות החוזרות שהוא עצמו עשה,
אינו אלא מבקר בלתי-מהימן .הוא אינו מודד ,אלא חוזר על תוצאותיהם של
אחרים.
 ,24KRINOלברור לעצמו ,לבחור .זאת משמעות המילה.
איש אינו טיפש דיו כדי לבקש ממני שאבחר סוס או אפילו מכונית בעבורו.
פיסנלו 25צייר סוסים כך שהציור ייזכר ,והדוכס של מילאן שלח אותו
לבולוניה לרכוש סוסים.
מדוע אותו סוג דומה של "שכל-ישר" אינו ניתן ליישום בחקר הספרות? זה
כאמור ,היה ונותר ,נשגב מבינתי.
על פיסנלו היה להתבונן בסוסים.
אפשר היה לחשוב שכל אחד אשר חפץ לדעת על שירה ,יעשה אחד משני
הדברים או את שניהם .יתבונן בה או יאזין לה .אפשר אפילו שיחשוב עליה?
' 23טה היו' ) – (The Great Learningהקלאסיקה הקונפוציאנית מחולקת באופן מסורתי לחמישה
'צ'ינג' ולארבעה 'שו' ,הראשון מבין ארבעת ה'שו' הוא ה'טה היו'.
) KRINO 24ביוונית( – לברור לעצמו ,לבחור KRINO .היא מקורה של המילה האנגלית ,criticism
ביקורת( ,ומכאן ,כי ביקורת אינה בהכרח דבר-מה שלילי ,כי אם פעולה של בחירה ו/או הצבעה.
 25אנטוניו פיסנלו ) – (1395-1455צייר איטלקי מתקופת הרנסאנס המוקדם.
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ולו רצה עצה ,היה פונה למישהו אשר ידע עליה דבר מה.
לו רציתם לדעת דבר מה על מכונית ,האם הייתם הולכים לאחד שבנה אחת
ונהג בה ,או לאדם שאך בקושי שמע עליה?
ומבין שני אנשים שבנו מכוניות ,האם תלכו לאחד שבנה מכונית טובה ,או
לאחר שעשה עבודה גרועה?
האם הייתם מתבוננים במכונית עצמה ,או רק במפרט מאפיינה?
במקרה של שירה ישנו ,או כך נדמה ,הרבה במה להתבונן בו .ונראה כי ישנם
אך מעט מאפיינים של ממש בנמצא.
אומר דנטה" :קנצונה 26הוא מיחבר מילים שמותאם למוסיקה".
איני מכיר נקודה טובה יותר להתחיל ממנה.
קולרידג' או דה קווינסי אמרו כי איכותו של משורר גדול "נוכחת בכל ,ובשום
מקום אינה נראית לעין כריגוש מובחן ".או משהו מעין זה.
תהא זאת נקודת התחלה מסוכנת יותר .זאת כפי הנראה האמת.
הצהרתו של דנטה היא המקום הטוב יותר להתחיל בו כיוון שהיא מניעה את
הקורא או המאזין להתחיל ממה שהוא מתבונן בו או מאזין לו ,במקום להסיח
את דעתו מן הממשי לדבר-מה אשר יכול להיות אך באופן משוער מוסק או
משוער מתוך הממשי ,ואשר העדות לו אינה יכולה להיות דבר השומר את
ההיקף הפרטי והמוגבל של הממשי.
)תרגם והעיר :יהודה ויזן(

 26קנצונה  -תבנית שיר לירי איטלקית או פרובנסאלית.

163

164

ראיונות

165

166

ראיון ה"פריס ריוויו" )(1962
מראיין :דונלד הול

דונלד הול :אתה קרוב כעת להשלמת מלאכת "הקאנטוס" ,מה שמביא אותי
להרהר בדבר תחילתה של מלאכה זו .במכתבך משנת  ,1916אתה מדבר על
נסיונך לכתוב גרסה כמו של אנדריאס ִדּיווּס 1במשקל זהה לזה של השיר
"יורד הים" .זה נשמע כמו התייחסות ישירה לקאנטו  .1האם זו הייתה השנה
בה התחלת לעבוד על הקאנטוס?
עזרא פאונד :התחלתי את הקאנטוס בערך ב ,1904-אני מניח .החל מ1904-
או  ,1905היו תכניות שונות .הבעיה הייתה למצוא צורה אלסטית במידה כזו
שתוכל להכיל את החומר ההכרחי .זה היה צריך להיות נוסח שלא ישלול
משהו ,רק משום שהמשהו הזה לא מתאים...
ברור שלא קיימת מפת-דרכים נחמדה ,כמו שימי-הביניים החזיקו ברעיון של
גן-עדן] .קיימת[ רק צורה מוסיקאלית שאמורה להכיל את החומר ,והמציאות
הקונפוציאנית כפי שאני רואה אותה ,היא מציאות של פעולה-הדדית בין
מגמות ומתחים.
דונלד הול :האם התחלת לגלות עניין בקונפוציוס ב?1904-
עזרא פאונד :לא ,קודם היו שש מאות שנים שטרם נארזו .זו הייתה שאלה של
התמודדות עם חומר שלא נכלל ב"קומדיה האלוהית"] .וויקטור[ הוגו יצר את
 ,Légende des Sièclesאסופת שירים שלא הייתה יכולה לשמש אומדן
אלא כפיסות היסטוריה הקשורות יחדיו .הבעיה הייתה להקים מעגל
התייחסות – לקחת את הרוח המודרנית ולהפכה לרוח של ימי-הביניים כאשר
 1אנדריאס ִדּיווּס ) ,(Divusמלומד ומתרגם איטלקי מתקופת הרנסאנס .תרגם את האיליאדה
והאודיסיאה ללטינית .לתרגומיו הייתה השפעה מרובה על תרגומו האנגלי של ג'ורג' צ'אפמן מ.1616-
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שטיפה אחרי שטיפה של תרבות-קלאסית נשפכות עליה מאז הרנסנס .זו
הייתה ההוויה הפסיכולוגית ,אם תרצה .לעתים צריך להתמודד עם הנושא
שלך עצמך.
דונלד הול :עברו כבר שלושים או שלושים וחמש שנים מאז כתבת שירה
כלשהי מחוץ למערך הקאנטוס ,לבד משירי  2.Alfred Venisonמדוע?
עזרא פאונד :הגעתי לנקודה שבה ,לבד מדחף ארעי קל ,מה שהייתי מוכרח
לומר התאים לתוכנית הכללית .עבודה רבה הושלכה הצידה כיוון שאפשר
להימשך לאופי היסטורי ואז לגלות שהוא לא מתפקד במסגרת הצורה ,לא
מגלם את הערך הנדרש .ניסיתי ליצור את הקאנטוס כמסמך היסטורי ולא
כבדיה .החומר שמבקשים להתאים ,לא תמיד עובד .אם האבן לא קשיחה
מספיק כדי לשמור על צורתה ,היא צריכה להיות מושלכת החוצה.
דונלד הול :כיצד אתה מתכנן כתיבה של קאנטו? האם קיים כיוון-קריאה
מיוחד עבור כל אחד מהם?
עזרא פאונד :הכיוון לא מבוסס בהכרח על קריאה .מתבצעת עבודה עם
החיים שהוענקו .לא יודע לגבי שיטה .ה"מה" חשוב הרבה יותר מה"איך".
דונלד הול :עם זאת ,בצעירותך ,עניינך בשירה התמקד בצורה .המקצוענות
והמסירות שלך לטכניקה הפכו לשם-דבר .בשלושים השנים האחרונות,
עניינך בצורה התחלף בהתמקדות בתוכן .האם מדובר בשינוי עקרוני?
עזרא פאונד :נראה לי שמיציתי את זה .הטכניקה משמשת כאמת-המידה
ליושר .אם הדבר הנאמר לא מצדיק את הפעלת הטכניקה ,ערכו נחות .יש
להתייחס לכל זה כאל אימון .ריכטר ב Treatise on Harmony-אומר:
) Alfred Venison 2על משקל אלפרד טניסון(  -אחד משמות העט של פאונד ,תחת שם זה פרסם
פאונד ב 1935-את קובץ השירים .Alfred Venison's poems by the Poet of Titchfield Street
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"אלה הם העקרונות של ההרמוניה והקונטרפונקט; הם לא קשורים בשום-
צורה לקומפוזיציה שמהווה פעילות נפרדת ".ההצהרה לפיה לא ניתן לכתוב
שירה פרובנסיאלית באנגלית ,אינה נכונה .השאלה בדבר היות הדבר מומלץ
מלכתחילה ,היא עניין אחר.
לפני התהוותו של קריטריון השפה הטבעית ,הצורות הללו היו טבעיות והן
הומחשו באמצעות מוסיקה .המוסיקה של השפה האנגלית היא בעלת אופי
מוגבל .יש את השכלול הצרפתי של צ'וסר והשכלול האיטלקי של שייקספיר.
יש את תומאס קמפיון ואת הנרי לוס .אני חושב שהתעליתי לכדי נוסח מן
הסוג הזה רק בתרגום חלקי המקהלה של "נשות טראכיס" .אני לא ידע אם
השגתי משהו בכלל ,אולם אז חשבתי שמדובר בהמשכו הישיר של הסולם.
אולי זו הייתה רק אשליה .תמיד גיליתי עניין בהשתמעותו של שינוי גובה
הצליל באיחוד של  ,motz et son3של המילה והמלודיה.
דונלד הול :כיום ,האם כתיבת הקאנטוס ממצה את העניין שלך בטכניקה ,או
שמא דווקא התרגום מספק אותך יותר ,כמו הטרגדיה של סופוקלס אותה
הזכרת ,בשל העבודה הטכנית והדקדקנית יותר המאפיינת אותו?
עזרא פאונד :ישנה עבודה שצריכה להתבצע וזה מה שאני מנסה לעשות.
הטרגדיה "נשות טראכיס" נוצרה בעקבות קריאה במחזות "נו" בתרגומו של
ארנסט פנולוסה עבור המהדורה החדשה ,ובעקבות הסקרנות שעוררה בי
האפשרות לראות מה יקרה למחזה יווני בהינתן מדיום זהה ,ובתקווה שיבוצע
על-ידי קבוצת התיאטרון  .Minorouהמראה של  Cathayביוונית ,בנוסח
שירי ,גירה אצלי זרמים-נגדיים.
דונלד הול :האם צורת החרוז החופשי היא לדעתך אמריקנית במובהק? אני
מניח שוויליאם קרלוס וויליאמס חושב כך ,בהתייחסו למשקל היאמבי כאל
אנגלי במהותו.
 3שירת הטרובדורים של ימי הביניים  -מילים שנכתבו כדי שישירו אותן.
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עזרא פאונד :אני אוהב את אמירתו של אליוט" :שום חרוז אינו חופשי עבור
מי שרוצה לעשות עבודה טובה ".אני חושב שהחרוז החופשי הטוב ביותר
נוצר מן הניסיון לחזור למשקל קואנטיטטיבי.4
אני חושב שהמשקל היאמבי עשוי להיות לא-אנגלי מבלי להיות אמריקני
במפורש .אני זוכר את קוקטו מנגן על תופים בלהקת ג'ז כאילו מדובר בבעיה
מתמטית קשה.
אומר לך מהי לדעתי הצורה האמריקנית :המאמר-המוסגר של ג'יימס.5
למעשה ,תחבולת המאמר-המוסגר הג'יימסיאני התפשטה לאחרונה באופן
נרחב .הדבר הזה הוא אמריקני במובהק .המאבק העיקרי של אדם הפוגש אדם
אחר בעל ניסיון רב ,הוא למצוא נקודה בה שתי יחידות הניסיון משיקות ,כדי
שהוא ]בן-השיח[ באמת יבין על מה אתה מדבר.
דונלד הול :עבודתך כוללת טווח רחב של נסיונות וצורות .מהי לדעתך
התכונה הטובה ביותר בה עשוי להחזיק משורר? האם זוהי תכונה פורמאלית,
או שמא מדובר באיכות של מחשבה?
עזרא פאונד :לא נראה לי שניתן להציב את התכונות הנדרשות בסדר היררכי,
אך עליו להחזיק בסקרנות מתמשכת ,אשר כמובן לא הופכת אותו למשורר,
אולם אם אין לו אותה ,הוא עלול לנבול .ושאלת העשייה תלויה באנרגיה
מתמדת .אדם כמו אגסי לא משתעמם ולא מתעייף לעולם .המעבר מקליטה
של גירויים לרישומם ,לפיענוח הקורלציות ביניהם ,זה מה שגוזל אנרגיה של
חיים שלמים.
דונלד הול :אתה חושב שהעולם המודרני שינה את האופנים בהם שירה
יכולה להיכתב?

 4המשקל השלט בשירה היוונית הקלאסית ,במסגרתו הקצב תלוי באורך השורה או בזמן שלוקח לבטא
אותה .משך הזמן הזה תלוי באורך ההברות.
 5החדרה של יחידה מילולית המפריעה את השטף הסינטקטי של המשפט .תחבולה ספרותית המזוהה
עם סגנונו של הסופר האנגלו-אמריקני הנרי ג'יימס; .1843-1916
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עזרא פאונד :היום הקשר לטבע חזק הרבה יותר מאשר בתקופתו של
אלכסנדר הגדול למשל .אלכסנדר פקד על הדייגים לדווח לאריסטו על כל
ממצא חריג בו יתקלו בעבודתם .החל מנקודה זו ,רכשה האיכתיולוגיה את
מעמדה המדעי ,אשר נותר ללא שינוי במשך אלפיים שנה ...כיום ,באמצעות
המצלמה ,האפשרות ליצור קשר ישיר עם הטבע התגברה ...מצב עניינים אשר
מעמיד אתגר עצום בפני הספרות.
דונלד הול :אולי בעצם מדובר גם בהזדמנות .כשהיית צעיר ,וגם במהלך
כתיבת הקאנטוס ,שינית את הסגנון הפואטי שלך פעם אחר פעם .אף-פעם לא
עצרת באיזו נקודה .האם הרצון שלך למתוח עוד את סגנונך היה מודע? האם
אמן צריך להמשיך לנוע?
עזרא פאונד :אני חושב שאמן מוכרח להמשיך ולנוע .הניסיון הוא להגיש את
החיים באופן שלא ישעמם אנשים ולהעלות על הכתב את מה שאתה רואה.
דונלד הול :אני תוהה מה דעתך לגבי תנועות בנות-זמננו .לא ראיתי אותך
מחווה דעה אודות משוררים שבאו אחרי קאמינגס ,לבד אולי מזוקופסקי
ובאונטינג .דברים אחרים העסיקו אותך ,אני מניח.
עזרא פאונד :לא ניתן לקרוא הכול ...אני חושב שאין מסמך המתעד אדם
המסוגל לבקר אנשים שבאים אחריו .זו לחלוטין שאלה של כמות החומר
שאדם אחד יכול לקרוא ...גישתם של הכותבים הצעירים ,מזכירה את תקציר
התפילה מאת רוברט פרוסט )" :(1912אלוהים ,שים לב אליי ".בכל-אופן,
אני מגביל את הקריאה שלי בכתביהם של משוררים צעירים רק לדברים
המומלצים על-ידי כותבים צעירים אחרים .כמובן שנוהג כזה עלול להוביל
לקונספירציה...
בכל הקשור לביקורת על כותבים צעירים ,אין לי פנאי לבצע הערכה-
השוואתית .בכל-מקרה ,התחום ללא-ספק חי ,ורוברט לואל הוא משורר טוב
מאוד.
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דונלד הול :כל חייך נהגת לייעץ לצעירים .מה היית אומר להם כעת?
עזרא פאונד :לשפר את סקרנותם ולא לזייף .אולם אין די בכך .לא די רק
בתיעוד כאב-הבטן ובהשלכת האשפה .סטודנט באוניברסיטת פנסילבניה
בשם פאנצ'בול סיגל לעצמו את המוטו הבא" :כל אידיוט יכול להיות
ספונטני".
דונלד הול :פעם כתבת שארבעה אנשי-ספרות סיפקו לך ,בעודם בחיים,
ארבעה רמזים מועילים :היו אלה תומאס הרדי ,וויליאם באטלר ייטס ,פורד
מדוקס פורד ורוברט ברידג'ס .מה היו הרמזים האלה?
עזרא פאונד :ברידג'ס היה הפשוט ביותר .הוא הזהיר מפני הומופונים .הרדי
דיבר על רמת-ההתרכזות בתוכן מול ההתרכזות בצורה ,ופורד על טריות
השפה .ייטס הספיק עד  1908לכתוב ליריקה פשוטה במסגרתה לא ביצע שום
תזוזות מן הסדר הטבעי של המילים.
דונלד הול :ב 1913-1914-היית המזכיר של ייטס .אילו מטלות היית נוהג
לבצע?
עזרא פאונד :הייתי קורא עבורו בקול ומתנצח אתו .האירים אוהבים סתירות.
בגיל  45הוא ניסה ללמוד סייף ,וזה היה משעשע .לעיתים נוצר הרושם שהוא
אידיוט גרוע אף ממני.
דונלד הול :ישנה מחלוקת אקדמית בדבר השפעתך על ייטס .האם עבדתם
יחד על שיריו? האם חתכת בשיריו כפי שעשית ל"ארץ-השממה" של אליוט?
עזרא פאונד :דברים כאלה לא זכורים לי .אני בטוח שהתנגדתי לביטויים
מסוימים .פעם אחת בראפאלו ,ניסיתי למנוע ממנו לפרסם משהו .אמרתי לו
שמדובר בזבל .והוא פרסם את זה עם הקדמה בה נכתב שאמרתי שמדובר
בזבל ...אני חושב שבנוגע לייטס ,אפשר להעניק נקודת זכות לפורד מדוקס
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פורד .ייטס לעולם לא היה מקבל עצה מפורד ,אבל אני חושב שפורדי עזר לו,
דרכי ,להתקדם לעבר דרך כתיבה טבעית יותר.
דונלד הול :האם מישהו עזר לך עם עבודתך ,כפי שאתה עזרת לאחרים? אני
מתכוון לביקורת ועריכה נרחבת כמובן.
עזרא פאונד :חוץ מפורדי ,המתגלגל על הרצפה בעודו אוחז את ראשו בין
שתי ידיו וגונח ,אף-אחד לא עזר לי עם כתבי-היד שלי .החומרים של פורד
עצמו היו די רופפים באותה תקופה אבל אותי הוא הציל מארכאיזמים מדרגה
שלישית.
דונלד הול :שיתפת פעולה גם עם ציירים ופסלים – גודייר ברסקה וווינדהם
לואיס בתנועה הוורטיציסטית ,ומאוחר יותר גם עם פיקאסו וברנקוזי .האם
הם השפיעו על כתיבתך?
עזרא פאונד :אני לא חושב .הסתכלתי על ציורים בגלריות ואולי למדתי משהו
מכך .השיר "משחק שח-מט" מראה את השפעות ההפשטה המודרנית ,אבל
הוורטיציזם היה חידוש אופן ההרכבה .הצבע מת ואילו מנה
והאימפרסיוניסטים החיו אותו .לאחר מכן ,מובן הצורה היטשטש ,ואילו
הוורטיציזם ,להבדיל מהקוביזם ,היה ניסיון להחיות את המובן הזה...
דונלד הול :מתי הגעת לאירופה בפעם הראשונה?
עזרא פאונד :ב ,1898-בגיל  .12עם דודתי מצד הסבתא.
דונלד הול :קראת שירה צרפתית אז?
עזרא פאונד :לא ,קראתי את אלגיית "חצר הכנסייה" של תומאס גריי .לא
קראתי שירה צרפתית .שנה לאחר מכן התחלתי עם הלטינית.
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דונלד הול :התחלת את הלימודים הגבוהים בגיל  15כמדומני...
עזרא פאונד :רק כדי להימלט מתרגילי הסדר של "האקדמיה הצבאית".
דונלד הול :כיצד הפכת למשורר?
עזרא פאונד :סבי נהג להתכתב עם נשיא הבנק המקומי בצורה שירית .סבתי
מן הצד השני והאחים שלה ,השתמשו בצורות שיריות גם בהתכתבויות
שלהם .שימוש כזה היה דבר-מה מובן מאליו.
דונלד הול :האם באוניברסיטה למדת משהו שעזר לך בתור משורר? היית
סטודנט במשך שבע או שמונה שנים נדמה לי...
עזרא פאונד :למעשה ,שש שנים בסך-הכול .כתבתי במשך כל אותו זמן,
בייחוד בשנים בהן עסקתי בדוקטורט .בשנה הראשונה באוניברסיטה,
התחלתי ללמוד לטינית ...הלטינית שלי הייתה הסיבה היחידה לכך
שהתקבלתי מלכתחילה .לגבי היותי משורר ,זה כמובן היה בידי האל...
דונלד הול :לימדת במשך ארבעה חודשים בסך-הכול ,אם זכרוני לא מטעה
אותי .היום ,המשוררים באמריקה הם בעיקר מורים ,כידוע לך .יש לך רעיונות
לגבי הקשר בין הוראה אוניברסיטאית לבין כתיבת שירה?
עזרא פאונד :מדובר בגורם כלכלי .כל-אחד צריך לשלם שכר דירה בצורה
כלשהי.
דונלד הול :איך אתה הסתדרת מהבחינה הזו באירופה במהלך כל השנים
האלה?
עזרא פאונד :אל אלוהים .זה היה נס .ההכנסה שלי מאוקטובר  1914עד
אוקטובר  1915הייתה  42פאונד ועשרה סנט .המספר הזה נחרט בזיכרוני...
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מעולם לא הייתי טוב בלכתוב עבור כתבי-עת למיניהם .אני זוכר שפעם-אחת
כתבתי מאמר סטירי עבור ה"ווג" ,אודות צייר אותו לא בדיוק חיבבתי .הם
חשבו שהטון שלי היה מדויק ,אולם אז נפטר אמיל ורהארן והם ביקשו ממני
לכתוב על ורהארן ,ואני אמרתי להם" :אתם רוצים איזו הערת-הספד נחמדה
ונמרצת אודות האדם העגמומי באירופה?" "מה ,הוא היה ברנש עגמומי?"
"כן" ,אמרתי" ,הוא נהג לכתוב על איכרים )" ."(peasantsאיכרים או פסיונים
)" "?(pheasantsאיכרים" ".אוו ,אם-כך ,אני חושב שלא כדאי לגעת בזה".
פגמתי ביכולת ההתפרנסות שלי בכך שלא ידעתי מתי לסתום את הפה.
דונלד הול :קראתי איפשהו שפעם ניסית לכתוב רומן...
עזרא פאונד :כן ,והוא הגיע במהרה אל הקמין .היו שני ניסיונות ,לפני שהיה
לי מושג איך צריך לעשות זאת.
דונלד הול :האם היה קשר בין הניסיונות הללו לבין "יו סלווין מוברלי"?
עזרא פאונד :זה היה הרבה לפני מוברלי ,אבל אין-ספק ש"מוברלי" היה
ניסיון לצמצם רומן לכדי שיר או פואמה...
דונלד הול :אמרת שפורד היה זה שהפנה אותך לעבר שימוש בשפה טבעית...
הבה נחזור ללונדון ברשותך .
עזרא פאונד :חיפשתי אחר שפה פשוטה וטבעית .פורד ,שהיה מבוגר ממני
בעשר שנים ,האיץ את המהלך הזה .זה היה דיון מתמשך .פורד הכיר את
הטובים ביותר שהיו שם לפניו ,ולא היה לו עם מי לשחק ,עד שווינדהם
]לואיס[ ,אני ובני דורי ,הופענו .ניתן ללא-ספק לומר שפורד היווה אופוזיציה
לדיאלקט ,נאמר ,של ליונל ג'ונסון ושל אוקספורד.
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דונלד הול :במשך שניים-שלושה עשורים לפחות ,ניהלת קשרים עם כל
הכותבים המובילים בשפה האנגלית ,כמו גם עם רבים מן האמנים הפלסטיים
והמוסיקאים .מכל אלה ,מי השפיע יותר על הווייתך האמנותית?
עזרא פאונד :לרוב ,הייתי נפגש עם פורד וגודייר אני מניח שאלה שכתבתי
עליהם היו חשובים לי יותר מן האחרים ...נראה לי שהגבלתי את העבודה
שלי ואת העניין בה ,לאינטליגנציה מסוימת של אנשים מסוימים ,במקום
להתרכז באופי השלם של חבריי .ווינדהם לואיס נהג לומר שמעולם לא ראיתי
בני-אדם ,כיוון שמעולם לא הבחנתי ברשעותם ...העניין שלי באנשים הסתכם
בעניין שלי באינטליגנציה שלהם...
דונלד הול :מדהים שיכולת להגיע לאירופה ומיד ליצור קשרים עם הכותבים
הטובים ביותר .האם לפני עזיבתך ,הכרת משוררים אמריקאים? מה היה יחסך
לאדווין רובינסון למשל?
עזרא פאונד :קונראד אייקן ניסה למכור לי את רובינסון ,אבל לא נפלתי בפח.
גם זה קרה בלונדון ...אדון אליוט הופיע כשנה לאחר מכן ...היה מקובל
לחשוב אז שהשירה האמריקנית לא הייתה טובה כמו זו האנגלית ...נסעתי
ללונדון כיוון שחשבתי שייטס יודע יותר על שירה מאשר כל-אחד אחר .חיי
בלונדון התנהלו סביב הביקורים שלי אצל פורד בצהריים ואצל ייטס בערב.
באמצעות אזכור של אחד מהם באוזני האחר ,היה אפשר לעורר דיון .ניסיתי
ללמוד מייטס וגיליתי שפורד לא הסכים איתו .ואני ,אני לא הסכמתי עם
שניהם והמשכתי לעשות כן במשך עשרים השנים הבאות.
דונלד הול :ב ,1942-כתבת שאתה ואליוט לא הסכמתם כאשר כיניתם זה את
זה פרוטסטנט .מתי בדיוק החלה המחלוקת ביניכם?
עזרא פאונד :אני ואליוט לא הסכמנו בינינו מן ההתחלה .הכיף בחברות
אינטלקטואלית הוא חוסר הסכמה על דברים מסוימים והסכמה על אחרים.
אליוט ,שהחזיק בסבלנות וסובלנות נוצריות במשך כל-חייו ,שעבד קשה
176

מאוד ,לבטח חשב שאני אדם שמשתדל .מן המפגש הראשון ,איתרנו נקודות
של אי-הסכמה בינינו .היו גם דברים שלגביהם היינו דווקא תמימי-דעים .אני
מניח ששנינו צדקנו לגבי דבר או שניים.
דונלד הול :אולי בכל-זאת יש-בידך להצביע על נקודה ,בה הרגשת שמבחינה
פואטית ואינטלקטואלית התרחקתם עוד יותר זה מזה?
עזרא פאונד :ישנה בעיית היחס של הנצרות לקונפוציוניזם ,וישנה בעיית
הזרמים בנצרות .ישנו גם מאבק עבור האורתודוקסיה – אליוט בעד הכנסייה,
אני בעד תיאולוגים מסוימים .במובן מסוים ,הסקרנות של אליוט הייתה
מרוכזת במספר מצומצם יותר של בעיות .גם זה לא מדויק .ההשקפה האמתית
של הדור הניסיוני הייתה שאלה של אתוס פרטי.
דונלד הול :האם כמשוררים ,הייתה ביניכם אי-הסכמה על בסיס טכני ,ללא
קשר לתוכן?
עזרא פאונד :אני חושב שאי-ההסכמה הראשונית נגעה דווקא לתוכן .שפתו
היא ללא-ספק טבעית .מבחינת שפת מחזותיו ,תרומתו לטעמי היא אדירה...
דונלד הול :זה מזכיר לי את שתי האופרות שכתבת )"קוולקנטי" ו"וויון"( .
איך הגעת להלחנה?
עזרא פאונד :חשקתי הן במילה והן בלחן .רציתי ששירה גדולה תושר,
וטכניקת הליברטו של האופרה האנגלית לא הייתה מספקת .ניסיתי להשיג
דבר-מה מעבר לליריקה ,זה הכול.
דונלד הול :הרשה לי לשנות את הנושא ולשאול אותך מספר שאלות
ביוגראפיות וספרותיות יותר באופיין .נולדת בהיילי ,איידהו ,ב .1885-אני
מניח שהיה שלא היה לך קל שם בתקופה הזו.
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עזרא פאונד :עזבתי בגיל שנה וחצי ואינני זוכר את הקושי.
דונלד הול :לא גדלת בהיילי?
עזרא פאונד :כן גדלתי בהיילי.
דונלד הול :מה היה עיסוקה של משפחתך כשנולדת?
עזרא פאונד :אבי פתח שם משרד קרקעות ממשלתי .גדלתי ליד פילדלפיה.
פרברי פילדלפיה.
דונלד הול :סבך בנה מסילת-ברזל .מה היה הסיפור עם זה?
עזרא פאונד :הוא בנה מסילה שהובילה למפלי-צ'יפווה אחרי שלא נתנו לו
לקנות את החומרים .זה מופיע בקאנטוס .הוא הגיע לצפון מדינת ניו-יורק
ומצא שם מסילת-ברזל נטושה ,קנה ושלח אותה ...מה שלומדים בבית ,לא
ניתן ללמוד בבית-הספר.
דונלד הול :לטעמך הרפורמה המוניטרית מהווה את המפתח לכינונה של
ממשלה טובה .מה היה התהליך שהוביל אותך מבעיות בתחום האסתטיקה
לבעיות שלטוניות? האם ה"מלחמה הגדולה" ,בה רבים מחבריך נטבחו,
הביאה לכך?
עזרא פאונד :המלחמה הגדולה הגיעה בהפתעה ,ולראות את האנגלים –
האנשים האלה שמעולם לא עשו דבר – לוקחים את עצמם בידיים ,נלחמים,
היה מרשים מאוד .אך ברגע שכל זה נגמר והם היו מתים ,ניסיתי במשך
עשרים השנים הבאות למנוע את המלחמה השנייה .אני לא יודע היכן החל
חקר הממשל שלי .אני חושב שמערכת ה"ניו-אייג'" סייעה לי לראות את
המלחמה לא כדבר-מה נפרד ,אלא כחלק ממערכת ,מלחמה אחרי מלחמה.
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דונלד הול :נקודה מסוימת של קשר בין ספרות לבין פוליטיקה אותה אתה
מעלה בכתביך ,מעניינית אותי באופן מיוחד .ב"א-ב של הקריאה" אתה אומר
שכותבים טובים הם אלה אשר משתמשים בשפה יעילה וזהו תפקידם .אתה
גם מנתק את התפקיד הזה מן המפלגה .האם אדם ממפלגה לא נכונה יכול
להשתמש בשפה באופן יעיל?
עזרא פאונד :כן .זו בדיוק הבעיה! האקדח יורה ,לא משנה מי משתמש בו.
דונלד הול :האם כלי מסודר יכול ליצור אי-סדר? שפה טובה היוצרת שלטון
רע למשל? האם שלטון רע לא יוצר שפה רעה?
עזרא פאונד :כן ,אבל שפה רעה מוכרחה ליצור שלטון רע ,ואילו שפה טובה
לא תיצור בוודאות שלטון טוב .זה קונפוציוס בהתגלמותו :אם הפקודות לא
ברורות מספיק ,לא ניתן לבצען ...אמצעי ההתקשרות מתנפצים ,ומזה אנחנו
סובלים היום כמובן .אנחנו נושאים את הדחף לעבוד על תת-המודע מבלי
לפנות אל התבונה ...אנחנו סובלים משימוש בשפה לשם הסתרת מחשבה
והשהיית כל התשובות הישירות והחיוניות .ישנו שימוש וודאי בתעמולה,
בשפה משפטית ,במטרה להסתיר ולהוליך שולל.
דונלד הול :היכן מסתיימות הבורות והתמימות ,ומתחילה התחבולה?
עזרא פאונד :קיימות בורות-טבעית ובורות-מלאכותית .כרגע ,הבורות-
המלאכותית מהווה כשמונים-וחמישה אחוזים מן הכלל.
דונלד הול :איזו פעולה ניתן לנקוט בהקשר הזה?
עזרא פאונד :הסיכוי היחיד להביס את שטיפת-המוח הוא להעניק זכות לכל
אדם להחזיק ברעיונותיו ולשופטם לחוד .לא ניתן להשיג בהירות כל-עוד
קיימות כל מילות-האריזה הללו ,כל עוד עשרים-וחמשה אנשים בעשרים-
וחמישה מקומות שונים ,משתמשים באותה מילה בעשרים-וחמש דרכים
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שונות .זהו לטעמי המאבק הראשון ,אם עוד יוותר איזשהו אינטלקט...
עומדות בפנינו תעלומות רבות .ישנה בעיית נדיבות הלב ,הנקודה בה נדיבות
הלב פסקה להיות אופרטיבית .אליוט טוען שהם מבזבזים את זמנם בניסיון
לדמיין מערכות מושלמות עד-כדי-כך ,שאף-אחד לא יצטרך להיות טוב.
משאלות רבות המופיעות במאמר הזה של אליוט לא ניתן להתחמק ,כמו
למשל השאלה אודות הצורך בשינוי סולם הערכים של דנטה או של צ'וסר...
אנשים שאיבדו את כבודם ,איבדו הרבה מאוד ...כל המילים הגדולות הללו
נופלות לקלישאות .קיימת גם תעלומת ההתפזרות ,העובדה שאנשים אשר
כביכול מבינים אלה את אלה ,מפוזרים מבחינה גיאוגרפית .אדם המתאים
לסביבתו ,כמו פרוסט למשל ,הוא אדם מאושר ...לא הצלחתי לחלץ תשובות
ישירות על שאלות אותן החשבתי לחיוניות .יכול להיות שהסיבה לכך היא
האלימות או חוסר-הבהירות בה הצבתי את השאלות .לעיתים-קרובות ,אני
חושב ,אי-בהירות כביכול ,היא לא אי-בהירות בשפה ,אלא בכך שהאדם
האחר לא מסוגל להבין מדוע אתה אומר את מה שאתה אומר .מאבק נוסף
הוא המאבק לשימור ערך בעל אופי מקומי וספציפי ,של תרבות ספציפית,
בתוך המערבולת הנוראה ,המפולת הנוראה לעבר האחידות .המאבק הוא
למען שיח של נפש אינדיבידואלית .האויב הוא הדחקת ההיסטוריה; נגדנו,
התעמולה המבלבלת ,שטיפת-המוח ,מותרות ואלימות .לפני שישים שנה,
השירה הייתה אמנותם של הדלפונים :אדם על קצה השממה הולך עם טקסט
יווני בכיסו .אדם שרצה את המיטב עבורו ,יכול היה לקבל זאת בחווה .אז
הגיע הקולנוע ולאחר מכן הטלוויזיה.
דונלד הול :הפעולה הפוליטית הזכורה ביותר שלך הייתה השידורים
שהעברת מאיטליה במהלך המלחמה .בעת השידורים הללו ,היית מודע לכך
שאתה עובר על החוק האמריקני?
עזרא פאונד :לא ,זה ממש הפתיע אותי .הייתה לי הבטחה .חופש-המיקרופון
ניתן לי פעמיים בשבוע" .הוא לא יצטרך לומר דבר המנוגד למצפונו או
לחובתו כאזרח אמריקני ".חשבתי שהיה די בזה.
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דונלד הול :חוק הבגידה מדבר הרי על "מתן תמיכה לאויב" ,והאויב הוא
המדינה איתה אנחנו נמצאים במלחמה ,הלא כן?
עזרא פאונד :חשבתי שאני נלחם למען עניין חוקתי .אולי הייתי משוגע
לגמרי ,אולם הרגשתי שאיני בוגד .וודהאוס עלה לשידור והבריטים ביקשו
שלא יעשה זאת .אף-אחד לא ביקש ממני לא לשדר .לא הייתה שום הודעה
בדבר העמדתם לדין של הקריינים .הודעה כזו הגיעה רק לאחר הקריסה.
בתור מי שניסה במשך שנים למנוע מלחמה ,וראה את טיפשותם של
אמריקאים והאיטלקים הלוקחים בה חלק! בשום-אופן לא ניסיתי לשכנע את
החיילים למרוד .חשבתי שאני נלחם בשאלת הפנים של הממשלה החוקתית.
ואם יש אדם ,אדם ספציפי ,שיכול להעיד על יחס לא-ראוי מצדי בגלל גזעו,
עקרונותיו-הדתיים או צבע-עורו ,שיקום וידווח על-כך בפרוטרוט .ספרי
 Guide to Kulchurהוקדש לבאזיל באונטינג ולואיס זוקופסקי ,קווייקר
ויהודי .איני יודע אם אתה חושב שהרוסים צריכים להיות בברלין או לא .איני
יודע אם פעלתי כשורה או לא ,אם גרמתי נזק ...אולם בית-המשפט בבוסטון
פסק שאין בגידה ללא כוונה מפורשת לכך .מה שצדקתי לגביו ,היה שימור
הזכויות האינדיבידואליות .אם במקרה שבו ריבון או שלוחה שלו ,מנצלים
את כוחם הלגיטימי מעבר לגבול המותר ואף-אחד לא מוחה ,כל החירויות
של הפרט נעלמות .שיטתי להתנגדות לעריצות הייתה לא נכונה ,אולם לא היה
לה כל קשר ישיר למלחמת העולם השנייה .אם אינדיבידואל ,או כופר ,מגלה
איזו אמת מהותית ,או מבחין בשגיאה במערכת הקיימת ,הוא עצמו מבצע
כל-כך הרבה טעויות שוליות ,עד כי הוא נשחק לפני שהוא מצליח לבסס את
עמדתו...
דונלד הול :כאשר נעצרת על-ידי האמריקנים ,שיערת שתורשע? שתיתלה?
עזרא פאונד... :רציתי להסגיר את עצמי ושיערתי שאחקר בנוגע לדברים
שלמדתי .כך עשיתי אך החקירה לא נערכה ...זה היה פרנואידי מצדי לחשוב

181

שאני יכול לעמוד נגד העושק ,נגד אלה שהתחילו במלחמה כדי למשוך את
ארה"ב לתוכה .עם-זאת ,אני מתעב צייתנות לאי-צדק...
דונלד הול :אני מבין שב ,1942-השנה שבה החלה המלחמה עבור אמריקה,
ניסית לעזוב את איטליה ולחזור לארה"ב .באילו נסיבות קיבלת את הסירוב?
עזרא פאונד :הנסיבות היו רכילותיות .התקופה המדוברת זכורה לי באופן
מעט מעורפל ואני חושב ש ...אני יודע שיכולתי להגיע עד ליסבון ולהיכלא
שם עד סוף המלחמה.
דונלד הול :מדוע רצית לחזור לארה"ב?
עזרא פאונד :רציתי לחזור לפני הבחירות.
דונלד הול :הבחירות לא נערכו ב?1940-
עזרא פאונד :אכן ,ב .1940-אני באמת לא זוכר מה קרה .הוריי היו זקנים
מכדי לנסוע...
דונלד הול :האם כתבת שירה במהלך שנות המלחמה באיטליה?
עזרא פאונד :טיעונים ,טיעונים ,טיעונים .תרגמתי מעט מקונפוציוס.
דונלד הול :כיצד זה קרה שדווקא אחרי שנעצרת ,חזרת לכתיבת שירה? הרי
לא כתבת אף קאנטו אחד במהלך המלחמה ,אם אינני טועה.
עזרא פאונד :הבה נראה ,ה Adams-קאנטוס יצאו ממש לפני סוף-המלחמה.
לא .היה את  .Oro e Lavoroכתבתי על כלכלה באיטלקית.
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דונלד הול :מאז מאסרך ,פרסמת שלושה אוספי קאנטוס .את Thrones

פרסמת לא-מכבר .אתה מתקרב אל הסוף .האם תוכל לספר מה אתה מתכנן
לקאנטוס הנותרים?
עזרא פאונד :קשה לכתוב עֵ ֶדן ,כאשר כל הסימנים השטחיים מראים שעליך
לכתוב אפוקליפסה .קל הרבה יותר למצוא דיירים עבור התופת או אפילו
עבור כור-המצרף .אני מנסה לקבץ את הרישומים של מעופי-השכל
העיקריים .אולי הייתי צריך לתת עדיפות ללואי אגסי על-פני קונפוציוס.
דונלד הול :אפשר אם-כך לומר שאתה תקוע.
עזרא פאונד :בסדר ,אני תקוע .השאלה היא האם אני מת כמו כולם ...אם
אחדל לתפקד ,זה מה שאצטרך לעשות :אהיה מוכרח לבאר את אי-הבהירות;
להבהיר את הרעיונות המוגדרים ...אהיה מוכרח למצוא את המשוואה
המילולית לשם מאבק בברוטאליות הנוסקת ...שיר המכיל היסטוריה הוא שיר
אפי .השכל המודרני מכיל אלמנטים יוצאי-דופן .האפוס של העבר הצליח,
כאשר כל התשובות או מרביתן ,הונחו מראש במערכת-היחסים בין הסופר
לבין הקהל ,או חלק הארי של הקהל .הניסיון בעידן הניסיוני הוא אם-כך פזיז.
מכיר את הסיפור "מה אתה מצייר שם ,ג'וני?" "את אלוהים"" .אבל אף-אחד
לא יודע איך הוא נראה" ".הם יידעו כשאסיים!" כבר לא ניתן להשיג בטחון
כזה .ישנם נושאים אפיים .המאבק עבור זכויות הפרט הוא נושא אפי ורציף...
לאחר מכן המאבק נעצר .טבע-הריבונות הוא נושא אפי ,למרות שעלול
להתערפל בהתאם לנסיבות .על חלק מזה ניתן להצביע; כמובן שצריך לדחוס
את כל-זה כדי שיתאים לצורה .טבע הפרט ,התכנים יוצאי-הדופן של תודעה
בת-זמננו .זהו מאבק למען האור מול תת-ההכרה; מאבק שדורש אי-
בהירויות ופלגי-צל .מרבית הכתיבה העכשווית נמנעת מן האזורים הפחות-
נוחים של הנושא .אני כותב כדי להתנגד להשקפה לפיה אירופה
והציוויליזציה כולה הולכות לעזאזל .אם "צולבים" אותי בגלל רעיון ...זהו
לבטח הרעיון לפיו התרבות האירופית מוכרחה לשרוד ,שהתכונות הטובות
ביותר שלה מוכרחות לשרוד יחד עם תרבויות אחרות ,תהיה האוניברסליות
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אשר תהיה .יש לך פתרון נחמד ופשוט לתעמולת האימה והמותרות? עבדתי
על חומרים מסוימים במטרה לייסד בסיסים וצירי התייחסות...
דונלד הול :האם לפי החלקים הנפרדים של הקאנטוס ,כאשר שלושת החלקים
האחרונים הופיעו תחת שמות שונים ,ניתן לומר שאתה מתמודד עם בעיות
ספציפיות בכל חלק?
עזרא פאונד :לא .החלק  Rock Drillהיה אמור לכוון להתנגדות ההכרחית
בביאור התזה המרכזית – הלמות פטיש .הוא לא התבסס באופן מדויק על
שלושת החלקים של "הקומדיה האלוהית" .אני לא יכול להתבסס באופן מלא
על הקוסמוס של דנטה בעידן הנסיינות .עם-זאת ,ביצעתי חלוקה בין אנשים
הנשלטים על-ידי רגש ,אנשים הנאבקים בדרכם מעלה ,ואלה האוחזים בחלק
כלשהו מן החזון האלוהי .מושבי הכבוד ב"עדן" של דנטה מיועדים לאנשים
שהיו אחראיים לכינון שלטון צודק .במסגרת הקאנטוס ,הללו מהווים ניסיון
להתקדם אל מעבר לאנוכיות ,לבסס הגדרה של סדר אפשרי ,או לכל-הפחות
מתקבל על הדעת ,כאן על האדמה .אחוז התבונה הנמוך המופעל במסגרת
האנושית ,מעכב אותי .כסי-הכבוד מעסיקים את האנשים האחראיים לדבר-
מה המשתרע מעבר להתנהלותם האישית.
דונלד הול :כעת ,כשאתה קרוב לסיים את הקאנטוס ,האם אתה מתכנן להגיה
מחדש את כל הקורפוס ?
עזרא פאונד :איני יודע .קיים הצורך בליטוש ,בביאור ,אך אני לא בטוח לגבי
הגהה כללית .אין ספק בכך שהכתיבה מעורפלת מדי כפי שהיא ,אולם אני
מקווה שסדר העלייה ב"עדן" יהיה צלול יותר .כמובן שיש צורך במהדורה
מתוקנת בשל טעויות שהזדחלו פנימה.
דונלד הול :הרשה לי לשנות שוב את הנושא .האם במהלך שהותך במוסד St.
 ,Elizabethובאמצעות האנשים שבאו לבקר אותך ,הצלחת לתפוס את
מהותה של אמריקה העכשווית?
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עזרא פאונד :הבעיה עם מבקרים היא שאינך זוכה להתנגדות מספקת .אני
סובל מבידוד מצטבר – חמש-עשרה שנים של חיים עם יותר רעיונות מאשר
בני-אדם.
דונלד הול :האם יש לך תכניות לחזור לארה"ב? אתה רוצה לחזור לשם?
עזרא פאונד :אני מאוד רוצה ,בלי שום ספק .אך איני יודע אם זו רק נוסטלגיה
או דבר-מה מעבר לנוסטלגיה .זהו ההבדל בין "אמריקה של אדמס-ג'פרסון"
או "אדמס-ג'קסון" האבסטרקטית ,לבין מה שמתרחש בפועל .ישנם רגעים
בהם אני מאוד רוצה לחיות שם שוב .מול הכמיהה הכללית ,עומדים קשיים
מוחשיים .ריצ'מונד היא עיר יפה ,אך אי-אפשר לחיות בה אם אינך יודע
לנהוג ברכב .הייתי רוצה לבלות בארה"ב לפחות חודש-חודשיים.
דונלד הול :אמרת לא-מכבר שככל שהזדקנת ,כך חשת עצמך יותר ויותר
אמריקני .איך בדיוק זה עובד?
עזרא פאונד :זה עובד .האקזוטיקה הייתה הכרחית כניסיון לייסד בסיס .ניתן
להיעקר ולהישתל במקום אחר ולצמוח ,להיעקר שוב ולשוב למקום ממנו
נעקרת מלכתחילה והמקום הזה כבר לא קיים .הקשרים לא שם ,ואני מניח
שניתן לשוב לטבע האורגני שלך ולמצוא אותו רחום...
דונלד הול :חזרתך לאיטליה הייתה מאכזבת אם-כך?
עזרא פאונד :ללא צל של ספק .אירופה הייתה הלם עבורי .להלם שבהיעדרות
ממרכזו של משהו וודאי היה חלק בזה .יש גם את אי-ההבנה ,אי-ההבנה
האירופית של אמריקה האורגנית .ישנם דברים רבים שאני ,בתור אמריקאי,
לא יכול לומר לאירופאי בתקווה להיות מובן .מישהו אמר שאני האמריקני
האחרון שחי את הטרגדיה של אירופה.
)תרגם והעיר :טינו מושקוביץ(
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אלן גינסברג משוחח עם עזרא פאונד )(1968
היום ,חרישי ומלא חרטה ,בגיל שמונים ושתיים ,בפנסיון ונציאני ,זוכה
המאסטר בברכתו של בודהיסט יהודי ואומר ":הטעות החמורה ביותר שלי
הייתה האנטישמיות ,אותה דעה קדומה וקרתנית".
אחר-צהריים ,ה 28-באוקטובר  ,1967יומיים לפני יום-הולדתו השמונים
ושתיים של פאונד .שתיקתו של פאונד ,נכון להיום ,כבר הפכה לידועה
ברבים .אביה של השירה האנגלית המודרנית ,הוא עתה ,מבחינות רבות:
"אדם שדעך כוכבו" .כליאתו בבית-משוגעים ,לאחר מלחמת העולם ה,2-
לשלוש עשרה שנים ,השפיעה עליו במקצת ...עזרא פאונד הוא אדם אחר,
הוא ממעט לדבר ,לעיתים תכופות הוא שוקע בדיכאון ומכריז שכתביו חסרי-
ערך.
פאונד ישב חרישי ופכר את ידיו ,רגע לאחר-מכן אמר" :בגיל שבעים הבנתי,
שבמקום להיות מטורף ,הייתי אידיוט".
גינסברג השיב" :רצפי האימאז'ים המילוליים שבעבודתך ,שורות כמו:
 tin flash in the sun-dazzleאו  soap-smooth stone postsהעניקו לי,
במובנה הפרקטי של התפישה ,קרקע לצעוד עליה".
– "בלגן אחד גדול"
– "אתה או אני או הקאנטוס?"
– "העבודה שלי .לכל אורכה ,טיפשית ונבערת"...
גינסברג המשיך:
"ויליאם קרלוס ויליאמס אמר לי בעבר שיש לך 'אוזן על-טבעית' ,האם הוא
אי-פעם אמר לך את זה?"
"לא ,הוא מעולם לא אמר לי".
186

"ובכן ,אני מדווח לך עכשיו ,שבע שנים לאחר-מכן ,על אבחנתו של רופא
העיניים הרגיש הזה ...מתי אתה מתכוון לשוב לאמריקה? סן-פרנסיסקו
מלאת-חיים ,אולי תאהב את המקום".
"מאוחר מידי" השיב פאונד.
"לעולם לא מאוחר" הכריז גינסברג" .אתה הראית לנו את הדרך .ככל שאני
מרבה לקרוא את שירתך ,כך אני משתכנע יותר ויותר כי היא השירה הטובה
ביותר שנכתבה בתקופתה .גם התפישה הכלכלית שלך הייתה נכונה .אנו עדים
לכך היום בוייטנאם .הראית לנו מי גורף רווחים מן המלחמה".
"כל הטוב שעשיתי נשחת בשל כוונות רעות – העיסוק המתמיד בדברים
טיפשיים ובלתי-רלבאנטיים" .ואז ,מודע לבטח לעובדה שגינסברג יהודי,
אמר" :הטעות החמורה ביותר שלי הייתה האנטישמיות ,אותה דעה קדומה
וקרתנית".
"כמה טוב לשמוע אותך אומר זאת" השיב גינסברג" ...אנטישמיות היא דבר
דפוק .כמו לא לחבב בודהיסטים ,אך זהו חלק מן הדגם ,וההישג הגדול היה
ליצור מן המחשבה שלך ,דגם שעובד ...בסוף המחזה ,השליך פרוספרו את
מטה הקסמים שלו" – גינסברג החל מדקלם מתוך האפילוג של 'הסערה' את
השורות הבאות:
"כל קסמי הוסרו כעת,
רק כוחי לי עוד עומד
והוא דל מאוד...
אין רוחות לי עוד ,ואין
לי יותר קסמים לקסום.
הייאוש דרכי יחסום.
אלא אם תחינה אפיל:
רק תפילה אותי תציל,
הבוקעת למרומים
אל מידת הרחמים
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ותכוף אותה לתת
מחילה לי על כל חטא.
אם רצונכם בלב טהור,
בחסדכם ִקראו לי דרור"
)נוסח עברי :אברהם עוז(

מאוחר יותר ציין גינסברג שהיו אלו ,ככל הנראה ,שורותיו האחרונות של
שייקספיר.
גינסברג נשען לעברו של המאסטר והחל מפציר" :עליך להמשיך לעבוד.
להשלים את הסצנות האחרונות של הדראמה .עוד יש לך הרבה דברים לומר.
אחרי הכל ,עכשיו ,אין לך מה להפסיד ,הלא כן?"
פאונד שתק וגינסברג המשיך" :אה ,פרוספרו ,נו טוב ...המטרה שלשמה
הגעתי לכאן ,היא להעניק לך את ברכתי – חרף התפכחותך ...אלא אם כן
אתה מבקש להיות משיח ,אז יהיה עליך להיות בודהיסט כדי לעשות זאת .אך
אני בודהיסט יהודי ,שתפישותיו חושלו על-ידי שורה של דגמים לשוניים,
מעשיים ומדויקים ,הפזורים לאורכם של הקאנטוס כאבניִ -מדרך ,לא משנה
מה היו כוונותיך ,השפעתן בפועל הבהירה לי את תפישותיי .האם תסכים
לקבל את ברכתי?"
המאסטר היסס ,פער את פיו לרגע ארוך ,ואמר:
"אני מסכים".
גינסברג נשען לעברו ואמר":מחשבותיך על התפישה הממוקדת ,וקביעתו של
ויליאמס " "No ideas but in thingsהיו לעזר רב ,לי ולמשוררים צעירים
רבים .לנוסח של שירך יש ערך-ממשי בעבורי ,הוא משמש לי כנקודת
התייחסות עבור תפישותיי .האם אני מדבר בהיגיון?"
"כן" השיב פאונד.
כעבור רגע החל ממלמל:
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"אך בשירתי אין כל היגיון ...הרבה ג'יבריש"...
פאונד עייף ,עוד מעט כבר ארבע.
גינסברג ,מעוטר בזקנו הרבני ,השחור והמפואר ,הניח את ידו השמאלית על
עורפו של המאסטר ,הביט בו רגעים מספר ,ואמר :אמרתי לך את מה שהיה לי
לומר ,ושלשמו הגעתי לכאן .אך הגעתי גם בכדי לזכות בברכתך ,ועכשיו,
האם אוכל לזכות בה ,אדוני?
"כן" הוא הנהן" ,עד כמה שהיא שווה משהו...
היה עלי לעשות טוב מזה"...
)תרגם :יהודה ויזן(
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שלושה מכתבים
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לג'ימס ג'ויס
26.12.1913
מר ג'ויס היקר :ייטס בדיוק מצא את 'אני שומע צבא' שלך ושנינו התרשמנו
ממנו מאוד.
זהו מכתב עסקי ממני ודברי שבח ממנו.
אני מבקש רשות לעשות שימוש בשיר באנתולוגיה שלי של אימג'יסטים.
אוכל לתת לך גיני אחד על החשבון ,אם זה מספיק טוב ,ואת החלק שלך
ברווחים שהאנתולוגיה תכניס )אם היא תכניס משהו – זו אינה עוד אנתולוגיה
נצלנית ,המשתתפים יקבלו את חלקם היחסי מן הרווחים ,אם הספר ירוויח
משהו(
שלך בכנות
עזרא פאונד

לאימי לואל
30.8.1917
אימי יקירתי :האם את מתכוונת לקפוץ על עגלת הפופולאריות?
ניסית לרמוס אותי כדי שאקבל כשווים לי מבחינה אמנותית כל מיני אנשים
שתהיה זו צביעות מבחינתי לקבלם בכל צורה שהיא .אין דמוקרטיה
באמנויות.
ומה אלו השטויות שכתבת לגברת אנדרסון בדבר ה"נוראה" שבאיבות?
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לת.ס אליוט
24.12.1921
 :Caro mioהרבה יותר טוב .אני חושב שהאינסטינקט שלך הוביל אותך
לשים את השאריות הנותרות בסוף .אני חושב שעדיף שתעזוב אותן ,תעיף
אותן לגמרי או רק בינתיים.
אם אתה מוכרח לשמור אותן ,שים אותן בהתחלה לפני ה"אפריל אכזר
בחודשים" .השיר מסתיים ב"שאנטי ,שאנטי ,שאנטי".
יש לבחון אם יורגש בחסרונו של משהו במידה ששלושת האחרונים יושמטו.
איני סבור שיורגש.
...
אני בספק אם לקונרד יש מספיק משקל כדי לשמש כמוטו.
הדבר זורם עכשיו מ"אפריל "....עד "שאנטי" בלי הפסקה .זה  19עמודים,
בוא נאמר שזה השיר הארוך ביותר בשפה האנגלית .אל תנסה לשבור את כל
השיאים בכך שתאריך אותו בעוד שלושה עמודים.
...
 ,Complimentiיה בן זונה ,שֶׁ בַ ע ה ְקנָאוֹת חרבו אותי  ...יום אחד אני
אתחרפן ,אקלל את פלובר ,אשכב כמו גוש חרא פחדן ואומר "על האמנות
לעטר את התבור".
–––––
אחרי הכל זהו עידן ספררררררותי נהדרררררר.
תודה על האגממנון.
)תרגם :יהודה ויזן(
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מן השידורים ברדיו הפשיסטי
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6.11.1941
ארצות הברית של אמריקה זקוקה לרפורמה פנימית ,לא למלחמה באפריקה
או באסיה .לא למלחמה בעבור בעלי המכרות כנגד האיכרים של רודזיה ,לא
למלחמה בעבור האופיום של שאנגחאי וסינגפור .מרפורמה פנימית אפשר
שיצמח שיתוף פעולה עם ארבע היבשות האחרות .וחופש תנועה בים ,מהסוג
שיותיר לצ'ילה ולארגנטינה לסחור עם צרפת ,ספרד ושוודיה ,ושוויץ...

7.12.1941
עזרי פאונד מדבר .ונדמה לי שאני עדיין
אירופה מצלצלת ,פאונד מדברִ .
מדבר קצת יותר לאנגליה מאשר לארצות הברית של אמריקה אבל ,גם אתם
חברים ,מוטב שתאזינו .אומרים שהראש של האנגלי עשוי מעץ ,ושל
האמריקאי מאבטיח .קל יותר להכניס משהו לראש האמריקאי ,אך אי אפשר
לגרום לזה להישאר שם יותר מעשר דקות .כמובן ,אני לא יודע איזו תועלת
אני מביא ,כלומר ,איזו תועלת כאן ועכשיו .אבל משהו ,חבריי בשני צדי
האוקיינוס הארור ,תהיו מוכרחים ללמוד ,מלחמה או לא מלחמה ,במוקדם או
במאוחר.

15.3.1942
האויב הוא ה .Leihkapital-אויבכם הוא ה ,Leihkapital-המלווה הנודד
הבינלאומי .אויבכם אינה גרמניה ,אויבכם הוא כסף בהלוואה .מוטב לכם
ללקות בטיפוס ,דיזנטריה ,בדלקת כליות ,מאשר להידבק בעיוורון הזה
שמונע מכם להבין כיצד מחלישים אתכם ,כיצד אתם נחרבים .היהודי הגדול
קשור בעבותות ב Leihkapital-הזה  ...ובאשר לאימפריה שלכם ,לא בכולה
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זכיתם בלחימה מהוגנת .אך איך שלא השגתם אותה ,למשך זמן מה החזקתם
בה פחות או יותר בצדק ,על בסיס העובדה שהבאתם לשם ממשל ,או ממשל
טוב יותר ,מזה שהיה לילידים  ...נתתם ליהודי להיכנס והיהודי השחית את
האימפריה שלכם ,ואתם עצמכם הפכתם יהודים יותר מהיהודי  ...אינכם
מייצגים דבר זולת ריבית  ...מלבד הריבית על המתכת; כוננתם ריבית
בנקאית 60% ,כנגד  30%ו ,40%-ועל כן ,לא תיוושע נפשכם .בהשחיתכם את
העולם כולו ,איבדתם את עצמכם לעצמכם  ...והיהודי הגדול השחית כל
אומה שהזדחל אל קירבה .אבן רחיים על הצוואר.

17.7.1942
נפוליאון ביקש להיות נחמד לעברים ,והם נטשו אותו .הו כן ,הם נטשו אותו.
איטליה הייתה הומאנית כלפי היהודים ,ואלו התחילו להיות קולניים  ...האם
אתם מעריכים את מה שעשה היהודי לאנגליה? כלומר ,זה מה שאתם רוצים
שיעשו לכם? ...זה העתיד שאתם חפצים בו? החלפתו של טקיטוס בתלמוד
בקרב החוגים המעודנים ביותר של האוניברסיטאות שלנו?  ...איני מאמין
בדעה קדומה על בסיס גזע ,אך אני כן מאמין בלימוד ההיסטוריה .עד כמה
שידוע ,האפריקאים הכהים לא הזיקו לאנושות למעלה מאלפיים שנה .זנון
הקדוש מוורונה היה אפריקאי ,לאוגוסטינוס היה סגנון אפריקאי...

20.4.1943
אם וכאשר מישהו מזכיר את הפרוטוקולים המיוחסים לזקני ציון ,הוא ניתקל
לעיתים תכופות בתגובה :הו ,אבל הם מזויפים .אין ספק שהם מזויפים ,וזו
ההוכחה היחידה שיש לנו באשר לאותנטיות שלהם .היהודים עבדו עם
מסמכים מזויפים במשך  2400שנה ,כלומר ,פחות או יותר מאז שהיו להם
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מסמכים כלשהם  ...גם אם היית מנסה לשבור את שיא העולם בזייפנות לא
היה עולה בידך להצליח כל כך בשני משפטים – פרוטוקול מספר  ,8פסקה
ב'" :נקיף את ממשלתנו בעולם שלם של כלכלנים .זו הסיבה שבגינה נוצרו
מדעי הכלכלה ,וכו' .שוב יקיפנו מערך שלם של בנקאים ,תעשיינים,
קפיטליסטים ,והחשוב מכל ,מיליונרים "...
)תרגם :יהודה ויזן(
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ליקוטי אמרים ומאמרים
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הלל בבלי
מתוך" :שירת אמריקה הצעירה"
'התקופה' ,כרך י"ט1923 ,

בין משוררים אלה שהזכרתי ,עובדי היופי והאמנות ,קובעת מקום מיוחד
לעצמה חבורה אחת קטנה ,שפרשה לפני שנות-מספר ,בהשפעת התנועה
הסימבוליסטית בצרפת ,ובנתה לה במת-יצירה חדשה ,ובמשך שנות-קיומה
המעטות כבר הספיקה להעלות שאון רב בפולמוס של סופרים בנוגע לתורת-
השירה וגם – וזהו הנותן לה את זכות-הקיום – להכניס משהו לתוך אוצר
השירה גופה.
חבורה זו לא הסתפקה ,כנראה ,בנחלת-היצירה גרידא ,אותה היצירה המפכה
בנחת בדרך שהתוה לה יוצרה מתוך צניעות ,אף כי משפע-כוחות ,מבלי
היותה זקוקה לשמות־לְ וָי ולפרושי־דברים .משוררים אלה באו לא רק לשיר
וליצור ,כי-אם גם להורות ולברר אי זה הדרך תשכון שירה ולהכריז מלחמת-
דברים על הרבה מן הישן והמקובל בעולם-הפיוט .וכה קרה הדבר ונהיה,
שבשנה הראשונה למלחמת-העולם פרשה החבורה ההיא לאנגליה – כי
אמריקה טרם הוכשרה לכך – ובחברת משוררים בריטים אחדים הוציאה
אנתולוגיה של שירה בשם המצלצל "שירה אימג׳יסטית" ,ובשם זה גם נודעו
בקהל – משוררים אימג׳יסטים .וכעבור שנה חזרו והוציאו אנתולוגיה שניה –
והפעם באמריקה – ואליה צרפו גם פרוגרמה מפורטה ,המבארת ברוחבה את
עקרי שיטתם ויסודות תורתם על-פי סעיפים ידועים וחוקים מוצקים.
מה הם עקרי־הדעות ,שהכריחו את המשוררים האלה לקבוע מדור-יצירה
לעצמם ,ומה טיבה של התורה האימג׳יסטית ,שבאו להשמיע? על שאלות
אלה תבוא הפרוגרמה שלהם ותענה; והרי היא לפנינו על כל סעיפיה:
א .להשתמש בלשון-הדבור הפשוטה ,אך להביע תמיד את המלה המדֻ יקה,
לא את הקרובה לדיוק ואף לא את הדקורטיבית בלבד.
ב .ליצור דרכי-ריתמוס חדשים ,אשר יבטאו מצבי־נפש חדשים ,ולא לחקות
את דרכי-הריתמוס הישנים ,שאינם אלא הדים למצבי-נפש ישנים .אין אנו
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טוענים ואומרים ,כי "החרוז החופשי" הוא הדרך היחידה לכתיבת דברי-
שירה .אנו לוחמים בעדו כבעד פרינציפיון של חופש מתוך אמונה ,שאישיותו
של המשורר תתגלה לפעמים ביתר בהירות על-ידי "החרוז החופשי" מאשר
על-ידי הצורות המקובלות .כל ריתמוס חדש בשירה ,כוונתו – אידיאה
חדשה.
ג .לתת חופש גמור בבחירת הנושא .אין בזה משום אמנות טהורה לבוא
ולכתוב באופן גרוע על-דבר אוירונים ואבטומובילים ,כמו שאין גם משום
אמנות לקויה לכתוב באופן יפה על העבר .מאמינים אנו בכל תוקף בערכם
האמנותי של חיי-ההווה שלנו ,ואולם רוצים אנו להעיר ,כי אין לך דבר פחות
מעורר את הלב או יותר עתיק-ימים מאווירון בשנת .1911
ד .להציג תמונה – אימג' – מכאן השם אימג'יסטים .אין אנו חבורת ציירים,
אבל מאמינים אנחנו ,כי השירה מתארת את הפרטים בדיוק ואינה מטפלת
בדברי-הכללה סתומים ואי-ברורים ,אם גם יהיו נעלים ונעימי-קול ביותר.
מטעם זה אנו מתנגדים למשורר הקוסמוס ,הפוטר את עצמו מכל הקושי
שבאמנותו.
ה .ליצור שירה מוצקה וברורה ,לא ערפילית וסתומה.
ו .ולבסוף – מאמינים אנו כולנו ,כי הריכוז הריהו עקר מהותה של השירה.
מתוך דברי הפרוגרמה האלה יוצא כי פשטות-השפה ודיוק-ביטויו של המושג
או ההרגשה אשר בלב המשורר בצורה הנאותה ביותר לאישיותו ,ובעיקר –
הבלטת התמונה הבהירה והמרֻ כזה – הם ראשי יסודותיה של תורת-
האימג'יסטים" ,האימג'יזם – מוסיפים בעלי הפרוגרמה ואומרים – נוגע יותר
אל אופן התיאור מאשר אל הדבר המתואר".
לכשנעין יפה בדבר ,ניווכח על-נקלה ,כי יסודות-שירה אלא אינם חדשים כל-
עיקר ,וכבר היו בתמציתם נחלת משוררים רבים מדורות שעברו .ואמנם כה
יאמרו גם האימג'יסטים עצמם בהקדמה לספר-האנתולוגיה הנזכר" :עיקרים
אלה אינם חדשים ,אלא שאין נשמעים להם עוד כיום".
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אברהם רגלסון
מתוך" :ארץ המכבדת בוגדיה והמענה תמימיה"
'על המשמר'23.11.1952 ,

בבית-אישפוז מהודר לחולי-רוח בקירבת החוף המזרחי-אטלאנטי של
ארצות-הברית ,יושב ישיש קטן ,בעל זקן מחודד ולבו בטוח בו שלא זמן רב
יישב שם ,כי במהרה ישוחרר .עתים הוא מטייל בקמפון הירוק אשר לבית-
האישפוז ,והוא חורז חרוזים מבולבלים ונפתלים ,מלאים חירוקי-שן על עם
ישראל.
לבית-המשוגעים נשלח על שום שבגד בארצו בעת מלחמה ,ועשה תעמולה
בראדיו למען מוסוליני והיטלר.
בעד ספר מאותם החרוזים העכורים ,קיבל פרס-לשירה מטעם הקונגרס
האמריקני.
כך נהגה אמריקה בבוגד מוּעד ומוּכח ,שסייע לאויב בזמן שאמריקה – וכל
האנושות – נאבקו מאבק לחיים-ולמוות עם אשמדאי אנטי-אנושי.
אילו שאלו את פי ואת טעמי ,הייתי מציע שאותו ישיש – עזרא פאונד –
יישלח אל בית-המשוגעים על שום חרוזיו .ופרס אחר לגמרי היה ניתן לו על
שום בגידתו!
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אורי צבי גרינברג
מתוך" :דיוקנה של שלהבת"
ראיון ב'דבר'4.9.1964 ,

הם חשבו שאני אדבר אתם על מלכות ירושלים ,על חזון .ואני דיברתי אתם
על מה הם אוהבים ,איזה מין גלידה ואיזה מין טבק ,אם בלונדיניות ,אם
שחומות ,על עזרא פאונד – אמרתי להם :אני "גיליתי אותו" לפני שנולדתם.
אמרתי להם ,אם אני אקרא למלצר ואתחיל להסביר לו על הצמח שגדל
בשדות סין ושמייבשים אותו ומביאים מרחוק ,יאמר הוא בסוף' :מה ,כוס תה
רצית? כל כך הרבה מלים בשביל דבר קטן' .ככה עם השירה שלהם ,דברים
קטנים שאינם מצריכים הגברת קול ,קומות על קומות של אימג'ים.
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מקסים גילן
"מכתב לאגודת הסופרים"
'קילטרטן'1964 ,

לכבוד ועד אגודת הסופרים בישראל אדונים נכבדים הריני פונה אליכם אישית
בבקשה גלויה להמשיך במסורת היפה בה התחלתם כאשר יצאתם בפומבי
בשבח דברי המשורר הרוסי יבטושנקו והזמנתם אותו לבקר בארץ
היה זה מחווה ציבורי שהקשר שבינו לבין הסיפרות מועט ביותר אדרבא בואו
והביעו עתה בצורה דומה דברים שיהוו פרעון חוב מוסרי אשר השירה
הישראלית החדישה חבה למשורר הגדול עזרא פאונד
עזרא פאונד אביהם הרוחני של אליוט ויתר מעצבי השירה האנגלוסכסית
החדשה הינו ללא ספק סבם הרוחני של מירב משוררנו הצעירים והלא כל כך
משוררים או לא כל כך צעירים השפעתו העקיפה על הסיפרות העברית מן
הזרמים האסתטיציסטיים שבה ועד לניסויים ביותר כבירה
אכן משורר גדול זה היה ר"ל אנטישמי ופאשיסט מושבע משום כך מצאו
רבים שיש לפסול אותו גם במישור הסיפרותי ומנעו ממנו את המקום המגיע
לו מבחינה ציבורית פגעו ביוקרתו האסתטית והתנכלו למשורר ולמעצב
הדפוסים האמנותיים כדי לנקום באדם בשוטה ובקנאי
הריני פונה איפוא לאגודת הסופרים העבריים דווקא לצאת בקריאה המופנית
לשופטי פרס נובל שיעניקו לעזרא פאונד את הפרס השנתי שלהם מחווה מעין
זה מצד הציבור הסיפרותי המאורגן בישראל יהווה דוגמה ומופת של העדפת
ערכים אמנותיים ונכונים על חישובים פוליטיים ואישיים
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מכל מקום אם יש זכות קיום לאגודת הסופרים הישראלית מעבר למוסד
מיקצועי שמטרתו להקציב הקצבות ולהעניק הענקות לשכן שיכונים ולשבח
שבחים כאן ההזדמנות להצדיק קיום זה
בכל הכבוד הראוי לכם מאחד שכותב גם הוא
מקסים גילן
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עזרא זוסמן
מתוך" :בשעת נעילה"
'דבר'29.10.1965 ,

בלי משים מתעוררת השאלה הישנה :האם לשון נקיה ,מנוסחת היטב ,הגיונית
בבנינה ,מעידה גם על טוהר המטרה שהיא באה לשרת ,האם לשון זו נוצרה
בצלם המטרה והתכלית? כי כל מטרה פוליטית אלימה ביותר ,אנטי-רוחנית
ביותר ,נעזרת בלשון הפילוסופים והמשוררים – עובדה זו עצמה כבר מעידה
עדות חותכת ומרפה לבבות של אניני-הדעת .המשורר האמריקאי עזרא
פאונד ,שהעמיד את קולו ואת קולמוסו לשירות הפאשיזם במלחמתו עם ארצו
וריצה את עוונו בבית חולי-נפש ,במקום בית-הכלא כדרך בוגדים פשוטים,
הוא ודאי ראוי לשמש עד-המלך בבירור זה .בהקדמה לתרגומי כתביו הוא
חוזר ומדגיש את ערך הסופרים הטובים במה שהוא מכנה בשם "משק
האנרגיה של הלשון" :כל חוק ,ואפילו פקודה צבאית זקוקים לניסוח מדוייק,
תכליתי ,ללשון בהירה ,והסופרים מופיעים כמורי לשון למושלים ,למחוקקים
ולאנשי צבא .זה ערכם של סופרים קלאסיים בעלי עבר היסטורי ארוך ,כמו
פאונד עצמו .אך הוא יודע את האמת הגסה :אקדח טוב יורה בכל יד ,בלי
הבדל מי האוחז בו ומה מצבו המוסרי או האינטלקטואלי – אקדח או פגיון או
כל סוג של נשק הרסני מודרני .מאקדחו של פאונד ירו רוצחים מקצועיים
חשוכי המצפון האנושי .אגב ,כוחו הלשוני של פאונד ,ליטושו הקלאסי ,עומד
ביחס הפוך לכוח זכרונו .תקופה שלימה מחייו נמחקה לגמרי מזכרונו או
שנסתלפה עד לבלי הכיר .ניטשה ,כמובן ,אינו אחראי במישרין לכך,
שרעיונותיו הפילוסופיים הפיוסיים נהפכו בידי המרצחים לנשק יעיל ,אך
לעגו לדמוקראטיה והערצת הכוח ללא סייג ,סייעו בידי הפושעים ועל כך
עמד בשעתו תומאס מאן.
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נתן זך
מתוך" :זמן וריתמוס אצל ברגסון ובשירה המודרנית"
הוצאת 'אל"ף'1966 ,

לשני המשוררים ]אלתרמן ושלונסקי[ משותף "עולם מראות" מילולי
במובהק ,המתרחק מן הריאליסטי ,האימאז'יסטי – האנגלי-אמריקאי –
שהביקורת העברית שיבשה את כוונותיו לבלי הכר( ,והוא מצטיין בנטיה
חזקה לעיטוריות ,פיגוראטיביות חסרת שחר וקרקסית ,הגם שאופיו שונה
כאמור אצל כל אחד מהם ותלמידיו .מותר להניח כי שניהם היו דוחים בשתי
ידיים את מאמרו של עזרא פאונד ,לפיו "האובייקט הטבעי הוא תמיד הסמל
המתאים") .גם פאונד עצמו לא קיים זאת תמיד בשיריו!( גם בשעה ששירם
יוצא )או ,מכל מקום ,מתראה כיוצא( מתוך נוף טבעי מוגדר כלשהו )תל-
אביב ,שוק ,תחנת רכבת( ,הריהו משנה – במהלך הטרנספורמציה
הפיגורטיבית )ראה "עגילי העץ" של אלתרמן(  -את דמותו של אותו נוף עד
לבלי הכר :בסופו של דבר קשה ,לעיתים ,לזהות עצם אחד ,התרשמות אחת,
אשר שימשו כאן נקודת-מוצא למשורר) .בשירי העמק של שלונסקי מצוי
מניע תוכני מעין זה( .בסופו של דבר נאמנים שניהם "לטכניקה" שפותחה
על-ידי כמה מן הסימבוליסטים הצרפתיים והעותקה ,לאחר מכן ,אל השירה
הסוריאליסטית והפוטוריסטית .בכלל ,אופייני לאלתרמן ציור התפאורה
המשבץ גם את היסוד הטבעי )ערב ,ברק ,ערפל ,שקיעה ,וכו'( במסגרת
מזנסצינה מלאכותית ומסוגננת מאוד ,המעלימה את טבעיותו.
][...
"המשורר הכותב חרוזה חופשית" ,קובע אודן בקובץ מסותיו הנבחרות,
"כמוהו כרובינזון קרוזו באיו השומם :עליו לעשות את כל מלאכת הבישול,
הכביסה וההטלאה שלו בכוחות עצמו .בכמה מקרים יוצאי-דופן ,מולידה אי-
תלות אמיצה זו דבר-מה מקורי ומרשים .אולם לעיתים קרובות הרבה יותר,
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סופה הסתאבות – סדינים מזוהמים על גבי מיטה של הוצעה ובקבוקים ריקים
על פני רצפה של כובדה".
ועזרא פאונד אוחז אתה שור בקרניו" :אני סבור שאדם צריך לכתוב חרוזה
חופשית רק כשהוא 'מוכרח' לעשות זאת ,כלומר ,רק כאשר ה'דבר' יוצר
מקצב יפה יותר מזה של המשקלים הקבועים ,או ממשי יותר – – – ,מקצב
המביאו לידי כך שלא יוכל עוד להסתפק ביאמבים קבועים או באנאפסטים
קבועים".
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דן עומר
מתוך' :בית-קברות למשוררים'
'פואמות דוקומנטריות'' ,גולגותא' 1967

כאן ריק ,כאן שמורה כברת-קרקע ענקית למאיסטרו עזרא
פאונד ,מטר על כל קואנטוס – כאן ,עזרא ,יוקם לך
בית חולים קטן לחולי-רוח ,בו תרשום ותחייה מיליוני-
שירים – אחרי מותך – לשמחתם של כל שונאיך,
שטרם למדו להפריד בין שירה לאייפה.
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משה דור
"גם למשורר גדול אין מוחלים סיאוב"
'מעריב'28.3.1969 ,

המשורר האמריקני הגדול ,רוברט לואל ,העניק ראיון ל"ג'רוזלם פוסט" ערב
צאתו מישראל בחזרה לארצו לאחר ביקור של שבועיים .בין השאר סיפר
למראיינת כי הוא נמנה עם חבר השופטים שהעניקו לעזרא פאונד את פרס-
בולינגן לשירה – אחד הפרסים הספרותיים החשובים ביותר בארה"ב .פאונד
קיבלו בשעה שהיה חבוש בבית-החולים לחולי-רוח – הדבר היה שנים
אחדות לאחר סיום מלחמת-העולם השנייה – ומתן הפרס לפאשיסט
המושבע ,שניצל מחבל-התלייה רק משום שהוכרז פאראנואיד ,עורר סערת-
רוחות גדולה .אותו זמן עדיין היו בריות רבות רגישות בנושא זה של בגידה
במולדת ושיתוף-פעולה עם הרוצחים השחורים והחומים .לואל ,הליבראל,
אינו מתעלם ממה שעשה פאונד בימי המלחמה – הוא שידר ,משנת 1942
ואילך ,בראדיו רומא שידורים מלאי ארס אנטישמי וקרא לחיילי בעלות-
הברית למשוך ידם ממלחמה שבה הם שופכים דמם למען נושכי-הנשך
היהודים – "הוא נקט עמדה נוראה בשידורי הראדיו בתעמולה האנטישמית,
הפאשיסטית שלו" – אולם "הוא כמעט שלא הניח לכל אלה להיכנס
ל'קאנטוס' שלו ,וכאשר נכנסו פנימה ,היו שונים מאד מן השידורים" .ולואל
מוסיף ואומר ,כי "בישראל מצאתי אך מעט טינה כלפי פאונד .באמריקה רוב
היהודים היה כמעט פאראנואידי בקשר עם פאונד .ואז נסתבר ,כי רוב
היהודים – ביחוד סופרים ואנשים צעירים – חיבבוהו ובאו לבקר אצלו
בוונציה .כמעט שחש אתה ,כי היהודים יש בהם קירבת-נפש אליו .והוא
עכשיו פופולארי בין היהודים ואנשי-האוונגארד הרבה יותר מת .ס .אליוט,
משום שהוא נראה יותר 'ביטניק'".
איני יודע מה רגשות הוגים כלפי פאונד אותם חסידי-אונראגארד ו"יהודים" –
מובן ,ממש טבעי ,שיזהו את המקדמים בתחומי האומניות עם היהודים –
בארה"ב .אין בלבי ספק ,כי עזרא פאונד הוא אחת הדמויות הגדולות ביותר
בספרות האנגלו-סאכסית החדשה ובלעדיו לא ייתכן לתאר את התפתחותה:
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הוא היה מורו ורבו של אליוט וכאשר קיבל המינגווי את פרס נובל ,אמר ,כי
"את הפרס צריך היה לקבל עזרא פאונד ,שלימדני הכל" ,ואילו וויליאם
פוקנר ,במעמד דומה ,אמר" ,פאונד הוא שראוי היה לפרס נובל ,כי הוא
המורה שלי" .אולם ההכרה בחשיבותו העצומה של פאונד מבחינתה של
הספרות המודרנית – שלא כאן המקום לנתחה ולפרטה – אינה גורעת מאומה
מן העובדה ,כי עוד מראשית שנות העשרים החלה הנימה האנטישמית הגסה
לבלוט יותר ויותר בכתביו .בשיריו היה מטיף נגד הנשך – והוא פיתח גם מין
תורה כלכלית-חברתית מבולבלת ,התולה את קולר כל הצרות בצוואר הריבית
"היהודית" – עד שנעשה מעריצם הנלהב של מוסוליני והיטלר וסופו
שנתגלגל אל השידורים בראדיו רומא .ב 1945-הועמד לדין בעוון בגידה
במולדתו .כאמור ,הקביעה שהוא חולה-נפש ,הצילה אותו ממוות .שתים-
עשרה שנים ישב בבית-המחסה לחולי-רוח .כאשר שוחרר – במידה רבה תחת
לחץ סופרים ואנשי-רוח ידועים – יצא לאיטליה ושם הוא יושב עד עצם היו
הזה.
לואל אומר ,במקום אחד בראיון ,כי "...אבל עכשיו פאונד עצמו מותח
ביקורת קשה יותר על רעיונותיו משהייתי אני עצמי מותח .יש שם חרטה",
והוא מנסה להטעים עד מה פאונד הוא חסר נסיון מכלי-ראשון בפוליטיקה
ועד מה מיעט לבטא את השקפותיו בשעירתו .אני זוכר מאמר פרי-עטו של
משורר אמריקני לא-יהודי ,רוברט הילייר ,שפורסם בשעתו בקשר עם
"פולמוס פאונד" ובו קיעקע את כל מגדלי הקלפים הללו והוכיח ,כי אסור
לשכוח ואסור להשכיח את אשר עולל פאונד .מה שעשה אדם זה – חורג
מעבר לכל מה שניתן לסלוח לו על-שום מחלת-נפש ,חוסר-אחריות למעשים,
ובוודאי אסור לסלוח למי שנתן את ידו לשטן כתוצאה הגיונית וישירה של
הגיונותיו שנים על שנים ,מפני שהיה "נעדר נסיון בלתי-אמצעי בפוליטיקה".
אולי היו הדברים מחודדים יותר אז ,לאחר מלחמת-העולם; ועכשיו ,עשרים
וארבע שנים אחרי-כן ,נוהגים בעולמנו חזיונות שאותה שעה אי-אפשר היה
להעלותם על הדעת .עכשיו ייתכן בהחלט ש"סופרים ואנשים צעירים" מיהודי
ארה"ב עולים לרגל אל עזרא פאונד ,שקרא – רק לפני כ"ז שנים – לכלות את
גועם בעשן .סוף-סוף הוא סופר גדול – מעבר לוויכוח על ה"קאנטוס" שלו
ועל מידת אי-הנורמאליות הבאה בהם לידי ביטוי – ואם הטיף בצורה
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הנפשעת והמסלידה ביותר )גם בשירתו ולא רק בשידוריו( נגד ה"ייד" המרמה
את "הגוי-העדר" ומבקש לאבד ולהשמיד את "הממזרים הבלונדיניים" או
לפחות לסרסם ,אז מה? זה היה מזמן ,ועתה – כעדותו של לואל – הוא
"מתחרט" בעצמו על מה שהיה...
אפשר ,כי לא הייתי נזקק לנושא זה גם לאחר שקראתי ביום ו' האחרון את
הראיון עם לואל ב"ג'רוזלם פוסט" .אבל לפני ימים אחדים שח לי משורר
עברי עברי ,כי הוא תירגם מיבחר מתוך שיריו של עזרא פאונד ויש על לבו
להוציאו לאור .הוא שאל לדעתי ,ואני – יליד-הארץ ,שלא-פעם מטיחים
בפניו שהוא "כנעני" – הגבתי לאלתר" :פאונד בעברית? לא בדורנו!" –
והוא – שבהחלט לא ייתכן להדביק לו אפיטטים כאלה ,לא רק משום
שהביוגראפיה שלו אינה נותנת להם מקום ,אלא גם מפני שיצירתו רחוקה
מהם בתכלית ,התבונן בי בתימהון .הבינותי ,שהפסדתי את שארית סיכויי
להימנות עם האוואנגרד ואולי נמוגו התקוות האחרונות להיחשב ל"ילד
נורא" במחנה-ספרותנו המיושב ,אלא שלא הייתי מוכן – גם אז – לחזור בי.
על-אף האמוציות "הכנעניות" שלי ,קיימת בי רגישות משובה לגבי השואה
היהודית ,סולם הערכים והעדיפויות בתחומי השיכחה ,הסליחה והמעבר
לסדר-היום וכיוצא באלה פתפותי-ביצים של אינטליגנטים תלושים .משום כך
נבצר ממני להתעלם מן הצד השני – בעצם ,הראשון – של מטבע פאונד .הוא
אמנם עזרא פאונד שתרומתו לספרות בלשון האנגלית ,לרבדיה השונים ,לא
תסולא בפז – אבל בעת ובעונה אחת הוא עזרא פאונד שהתייצב באופן פעיל
לימין משמידי העם היהודי .משום כך לא "בוער" לי לקרוא את שיריו בתרגום
עברי .אינני פאראנואיד לדידו – אף לא לגבי לואי פרדינאן סלין ,דרך משל –
ואף לא שכיזופרן :אינני סבור ,כי היגיבי טעונים הגדרות פסיכיאטריות
מדוקדקות כל-כך .פשוט :מי שקרא לרצח יהודים ועשה זאת לקוו
ולמישקולת בחייו האינטלקטואליים ,וביחוד בימים האפלים ביותר בתולדות
אומה מיוסרת ונרדפת על צוואר – אינני חייב להעשיר את התרבות העברית
בתרגומים מתוך יצירתו.
ודאי ,אפשר לנהוג אחרת" .משפצים" את ההיסטוריה ומשמיטים את הקטעים
"הבלתי-נעימים" .מהדורת  1953של אנתולוגיה ידועה של שירה אנגלית
ואמריקאית – בעריכתו של לואיס אונטרמאייר – מביאה שיר אחד משל
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פאונד ,בסך-הכל )מנקודת מבט "אובייקטיבית" ,הרי זו טעות ,אבל אולי
אפשר להבין טעות זו אצל העורך היהודי( ,אך בשורות הביוגראפיות הנלוות
אליו נחלק כל הכבוד ל"סטאטורה" הספרותית של פאונד .זאת בלי להתעלם
ממש שעולל באותו שטח ,שעל-פי לואל אין לו בו ניסיון של ממש .אולם
באנתולוגיה אחרת – זו הפעם של מסות-ביקורת בשדה הספרות האמריקנית
והבריטית של ימינו – שיצאה בעריכתו של סטנלי אדגאר היימאן )ייתכן שאף
הוא אינו רחוק במוצאו מבניו של אברהם ,ואם כן הדבר ,גם תופעה זאת
תיתכן דווקא משום שהוא כזה( – שהופיעה שלוש שנים אחר-כך ,ב,1956-
ואף בה מיוצג עזרא פאונד ,נאמר עליו בקטע הביוגראפי" :הוא חי בחו"ל,
בעיקר בראפאלו שבאיטליה ,מ 1908-עד  ,1945והיה פעיל בעריכת כמה
כתבי-עת ספרותיים ,כמו בכתיבה ובשידור על נושאים פוליטיים וכלכליים"
– זה הכל .ומי שאינו יודע בדיוק מה היה פשר "פעילותו" של פאונד
"בכתיבה ובשידור על נושאים פוליטיים וכלכליים" ,יוסיף להיות בור לאושרו
גם להבא .אף זה קוו-מחשבה ,ומסתבר ,לגיטימי לגמרי בתבל זו שלנו.
הנה כי כן ,עזרא פאונד בעברית ...הוא עצמו אמר כי "חינוך הראוי לשמו אין
לתת ,בסופו של דבר ,אלא לתאבים לדעת" .ומי שאינו רוצה לדעת – כלום
אפשר לחנכו? אף זו קושייה הטעונה תירוץ – ו"המקרה פאונד" בהשלכותיו
הישראליות עשוי לתרום להארתה .דומה ,שהנחיצות בכך לא פחתה ,להפך,
היא מחריפה והולכת.
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ישראל אפרת
"אימג'יזם"
'ספר המסות :הסתכלות בסוד הרוח והרושם'' ,דביר'1971 ,

דברים במועדון "מלוא" בליל שבת :9.6.1961
הספרות היא הכרח חברתי ,כמו הדיבור ,גילוי הקשר והזיקה שבין אדם
לחברו .רק דוד המלך שהכתיבה היתה המוסיקה של נפשו ישב כאן לא רחוק
בלילות וכתב תהלות לאלהיו ,רק הוא ואלהיו ,ואין אחר.
ההכרח הזה לא בא אצלי על סיפוקו המלא בגולה מחוסר חברה .הסופרים
המעטים כל אחד תקע לתוך הבור ולתוך הדות ,והתקיעות מעטות ,ארעיות.
יש ונזכרתי באותו בחור מסורבל מאד בישיבת מיר שאיש לא ידע בבואו עם
שחר ובצאתו עם ערב .תמיד ישב רבוץ בכל כבדו על דפי גמרתו בשתיקה
גמורה ,אך פעמים אחדות ביום הפליט כעין נהמת ארי .נדמה שלפיה ידענו
את השעות.
ואותו אי-סיפוק הביאני הלום וגם כיוון את רגלי למועדון זה של אמנים
וסופרים .והערב אני הודיה לכולכם.
לפני חמישים שנה בדיוק התחלתי לפרסם שירים .שירי הראשון "פעמי
חלומות" הופיע באלול תרע"א .בתיאוריה ,ב"ארס פואטיקה" ,עוד לא
התעניינתי .רק אחר כך ,כעבור כמה שנים ,נתקלתי באימג'יזם ,בשירי H. D.
ואֵ ימי לוֹאֶ ל ועזרא פאונד ואלדינגטון וּפלטשר ,ולמרבה שמחתי הייתי כמו
אותו אדון בורגני אצל מולייר כשגילה שכל הזמן דיבר פרוזה.
אסכולה זו התחילה להכות גלים בשירה האוואנגרדיסטית בצרפת ,באנגליה
ובארצות הברית בעשור השני למאת העשרים הזו ,והיא פינתה מקום לרוחות
אחרות זו אחר זו עד הביטניקים בימינו שגם הם כבר רד יומם .ואולם היא
השאירה חותם טוב וקיים .היא העלתה לאור התודעה מה שהיה בטמון כל
הזמן בכל יצירה שירית אמיתית :ההדגשה על האימג'.
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כי בעיית היסוד של השירה כמו של כל אמנות היא ה"איך" :איך לבטא
בנאמנות ובשלמות את אשר נרחש בלב .למאתימאטיקה יש לשון משלה:
אותיות וּספרוֹת .לפילוסופיה יש לשון משלה :מושגים וקטגוריות .ואילוּ
לשון השירה הריהי מוכרחת להיות ההיפך :לא מושגים ,לא אילן סתם אלא
מה נאה אילן זה ,לא ניר סתם אלא ניר זה .וכיצד להביע "זה" זה כשכל
הלשון האנושית היא סתמית ,כללית ,מושגית? ואמנם אפשר היה ללקות
בטירוף הדעת לוּ היתה בלשון מלה אחרת לכל פרט או – יותר נכון – לוּ
היתה התודעה רושמת כל פרט מהאינסוף המקיף אותנו בכל רגע .ובכן בלי
לשון פרטית ובלי תודעה פרטית ,איך להביע את הפרטי ,את הייחודי
והקונקרטי? אלהים ,לפי התלמוד ,נקרא זה שנאמר זה אלי ואנווהו( – הגדרה
קולעת מאד ,זה שכולו ייחוד ופרט ללא הכללה כלל ,וזה שכולו לפניך .ובכן
כיצד לתת ביטוי ל"זה" ,נגיד ,ל אֵ ל י וּ ת של עצם פרטי שפגעה בך באקראי
והילכה עליך דממה ותהייה? האימג'יזם אומר :רק על ידי תמונה עולה מן
המרחק ,מפתיעה בריחוקה ,ובכל זאת הריהי התמצית והרשת של החוויה.
כמו בפעולה מסויימת במשוואה מאתימאטית כל האימאג' והעצם מבטלים
זה אצל זה מה שלא חשוב ולא נוגע ונשאר רק הרושם במלוא ביטוּיו.
הנה למשל יוצא עזרא פאונד מרכבת תחתית אל תוך תחנה טחובה ואפלה
בלונדון ,והתחנה צפופת אנשים כולם צופים אל הכניסה לרכבת .וכיצד
למסור את הרושם? על ידי ציור כל פרט ופרט? לזה צריך לחיות אלף שנים.
והרושם החי איננו צירופי וסינתטי אלא ספונטאני ושלם .יש צורך באיזו
תמונה מרוכזת ,בוערת בריכוזה כמו הקוּר הדק בנורה חשמלית שהוא בוער
דווקא מפני שהוא דק מדי לגבי הזרם הדק של חשמל .ועזרא פאונד ישב
וכתב שיר בן שלושים שוּרה והשמידו .לאחר ששה חודשים כתב שיר בן חצי
האורך והשמידו .לאחר שנה חיבר מין "חאיקוּ" של שתי שורות
מַ ְראֵ ה הַ פַּ ְרצוּפִ ים הָ אֵ לֶה בַּ סָ :
עָ לִ ים עַ ל עָ נָף לַח ,שָׁ חוֹר.
וזהו כל השיר .יותר אין .רק האימאג' .ועזרא פאונד לשיטתו .מוטב לו לאדם
ליצור אימאג' אחד בכל חייו מאשר הרבה ספרים כרסתניים .וקדם לו אריסטו
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על השליטה במטאפורה" :זהו הדבר היחידי שלא ניתן ללמדו מפי אחרים,
והוא סימן לגאונות ,כי מטאפורה נאה מחייבת תפיסה אינטואיטיבית של
דימוי בין בלתי דומים" .וידעו את הסוד גם משוררי יפאן בשיריהם
המצומצמים בני שבע עשרה ההברות ,וידעו גם ציירים ומשוררים בסין.
וקדמה לכולם תורת משה באמרה" :ב מ ר א ה אליו אתוודע" ,מילים
שעליהן נתבססה ההשקפה הפילוסופית בימי הבינים על מקום הדמיון
והדימוי בנבואה.
ניתן להעמיד את האימג'יזם על ארבעה עיקרים.
פרוזה גמורה ואובייקטיבית ,בלי כחל של מילים סנטימנטאליות או
)א (
מילים פיוטיות-ערפיליות העשויות לטשטש את מיתארו של האימאג' .פרוזה
יבשה מכל לחלוחית של שירה .קווים חדים כמו קווי יהלום על זכוכית.
צמצצצווום ...המילה המדוייקת .Le mot juste .כל מילה יתירה או
)ב(
ריקה ממוחש גורעת מהפתאומיות וההפתעה של הרושם .ולכן יש להוציא כל
שמות התואר ולהמעיט גם את הפעלים ולהעמיד הכל על הגברוּת של שם
העצם .ושיר קצר עשוי להיות טוב יותר מהארוך ,ממש כפי שסבר אדגר אלן
פוֹא.
 ,Vers libreהחרוז החופשי .יש להתנער מהמשקל הטוני
)ג(
והמונוטוני ,שאיננו מוסר כלל את הריתמוס שבלב ולהכניס במקומו משקל
יותר גמיש שישקף את המוסיקה של הרגש ,את המחול של האימאג' .ואין זה
בא להקל על המשורר .חרוז חופשי איננו חופשי מחרוז אלא רגיש יותר לכל
קווי המחול ,לכל התפניות של הדמות והרעיון.
האימאג' עצמו .לא סתם ציוריות אלא ריכוז או חוט אחד
) ד(
אימאג'יסטי .התוכן לא חשוב .הוא יכול להיות אחד הנושאים הוותיקים כגון
טבע ואהבה ומוות או אינטלקטואלי יותר ,צרבראלי ,כמו אצל כמה
מהמשוררים המודרניסטיים .לא "מה שיש בו" עיקר אלא לדווקא הקנקן,
האימאג' המצמד ומרתק את כל התוכן אל עצמו .שלמה אבן גבירול חיבר
שיר ארוך בשם "ענק" ולא הצליח ,לא מפני שהנושא הוא דקדוק – גם זה
יכול להיות נושא לשיר אמיתי – אלא מפני שלא הצליח להמחישו ,להראות
לנו בעליל את מחול הווֹקאלים מסביב לשבעת העמודים הכבדים של הפועל
העברי.
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אלה הם ארבעת העיקרים .וצריך להעיר :פלוּס גדול יש להם לצעירי השירה
שהם חותרים לשחרר את השירה מהעלטה הכחולה או הטשטוש הזהוב של
לשון פיוטית ולהחזיר לה את מערומי הפרוזה שנולדה לדורנו בנס ,את כל
החן החי של דיבור שרק בו יכול האימאג' להתגלות בכל בהירותו וחדותו.
אבל יש לשים לב גם ליתר הסעיפים ובמיוחד לצמצום האימאג'יסטי ,לחוט
הדק מן הדק בנורה החשמלית הבוער דווקא מפני שהוא דק ,ושבו כל סוד
האמנוּת או ,כמו שאריסטו אומר ,הגאונות.
ועוד דבר .תנועה שירית זו שדיברנו בה שללה כל רעיון כללי ,כל הטפה ,כל
"ביקורת החיים" שהמשורר והמבקר האנגלי מתיא ארנולד תבע מהספרוּת.
ת .ס .אליוט ואחרים קיבלו את החיוב אבל לא את השלילה ,את ההתבודדות
האומנותית ,את מגדל השן .ואחרי הגלישה האנושית אל תוך תהום של פחד
וחטא ,קשה מאד להמשיך באסתטיציזם טהור זה .השירה בדורנו מוכרחת
איכשהו לכוף את צוארה היפה תחת עול ,תחת עול.
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דוד אבידן
"שלטון הבינוניות ופריבילגיית השלילה"
'דבר'10.11.1972 ,

תָּ ִמיד הָ יִית כִּ נוֹר שֵׁ נִיְ ,ט ָרג ְֶדיָה?
א .זֶה עָ ִדיף עַ ל מַ ה שֶׁ יֵשׁ ָלאֲחֵ רוֹת:
גֶבֶ ר אֶ חָ דְ ,משַׁ עֲמֵ ם ,כָּנוּעַ .
רֹאשׁ ְממֻ צָ ע אֶ חָ ד – עִ ם מַ ְחשׁבָ ה אַחַ ת פָּ חוֹת ִמ ֵדי שָׁ נָה.
)מתוך(Portrait d'une femme :

"ראש ממוצע אחד – עם מחשבה אחת פחות מדי שנה" – זה היה מקור-
סיוטיו ומושא-הלעגותיו של עזרא פאונד כל ימי חייו ,הוא חי שמונים ושבע
שנים ,ומחשבותיו )ללא כל קשר למה שנרשם או לא נרשם ,בתקופה זו או
אחרת ,בכרטיסו הרפואי( לא נתמעטו .יתרון נדיר זה על-פני רוב האנשים הוא
שסייע לו ,כנראה ,בין-השאר ,להמשיך לחיות ,למרות מצבו הכלכלי הדחוק,
נידויו והחרמתו בארצו ומחוצה לה – ולמרות המצור הפסיכיאטרי ,שהוטל
עליו ,כתחליף-דחוק לבית-כלא.
פאונד שנא כל ימיו את הבינוניות הממוצעות והשיגרה .מאחר שנגזר עליו
לחיות בעולם ,בו שלטו )ושולטות( שלוש אלה שלטון מוחלט ,נדחף – גם
בשירתו וגם בהשקפותיו הפוליטיות – לעמדות-אנטי.
לא היתה לו כל אידיאולוגיה מוגדרת במושגים המוגבלים של "בעד" ו"נגד".
שכן אלה היו חלק מעולם הבינוניות והשיגרה ,שאתו סירב להגיע להסכמי-
פשרה .לכן – אפילו בתקופתו הפרו-פאשיסטית – נתן ,כנראה ,ביטוי
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למערכת מיקצבית מסויימת ולצופן-תגובה קוטבי יותר מאשר לדעות
"פוליטיות" בהוראה הנפוצה של המושג.
*
נהוג לייחס לעזרא פאונד נטיות אנטישמיות .גם בגלל פליטות-פה אחדות
שלו וגם בתוקף ההרגל ,הבלתי-מגונה כשלעצמו ,לזהות תמיד משטרים
פאשיסטיים בתקופות מסויימות עם רדיפת-יהודים.
האשמות אלה מוגזמות במידה רבה.
יש לזכור ,כי למשוררים יש צופן-משמעות אחר בתחום השימוש במילים
מאשר לבעלים המשעממים ,הכנועים לנשותיהם .אנשים ,הכותבים שירה
טובה ,עושים גם שימוש תכוף יותר בדגם-התנהגות ,שהאנושות האזרחית
הממוצעת מכירה אותו לכל-היותר מפי-השמיעה :הספונטאניות .ספונטאניות
 +צופן-משמעות אישי יכולים להביא לעולם הצהרות מילוליות ,שלכאורה –
בתרגום ישיר ומילוני – יש להן הוראה נתונה ,אך למעשה יכולות להיות להן,
בעת ובעונה אחת ,הוראות אחדות או רבות אחרות ואף מנוגדות להוראה
המיוחסת למצהיר.
להוציא אי-אלה תמלילים רדיופוניים ,שלא היו ,כנראה ,פיסגת-יצירתו של
פאונד ,קשה להאשים את כתיבתו עצמה באותן האשמות ,בהן האשימו את
אישיותו .אין להניח ,כי פאונד היה יותר אנטישמי ממספר נכבד של סופרים
יהודיים ,בעבר ובהווה ,לרבות סופרים ישראליים אחדים ,שאני עצמי עלול
1
להימנות איתם.
שלא לדבר על ווילאם שקספיר ,ת.ס .אליוט או וילאם באטלר ייטס 2.שני
האחרונים היו מעורבים ,כידוע ,בפעילויות אינטלקטואליות מסויימות –
במסגרת חוגים סגורים באירופה של ערב עליית היטלר לשלטון – שניתן
3
להגדירן כבעלות אוריינטאציה פאשיסטית.
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מדינאים ליבראלים אחדים ,הפעילים היום לא פחות מפעם ,הם בעלי עבר
מרשיע הרבה יותר מעברו של פאונד – ואיש מהם לא כתב ,לשם פיצוי ,שירה
מצויינת או אף שירה בכלל.
*
פאונד עצמו הבדיל בין ספרות לבין לא-ספרות בהציעו לכותבים-מתחילים
את ההגדרה הבאה:
"ספרות הן חדשות ,שנשארות חדשות".
פעילותו הרדיופונית של פאונד לשירות משטרו של מוסולוני אינה יותר בגדר
חדשות ,אך חלקים רבים משירתו הם עדיין מהדורת-חדשות סנסאציונית
בהחלט.
עילעול מקרי ב Cantos-מגלה ,למשל – אם לראות בשיריו ולא בהצהרותיו
התעמולתיות חומר-ראיות – כי פאונד היה אנטי-קאטולי ,אנטי-אוסטרי
ואנטי-גרמני לא פחות ואולי יותר מאשר )אם בכלל( אנטישמי .להלן לקט
מאולתר של ציטוטים:
הָ עִ יר
ֲא ָר ָר ט
נוֹסְ ָדה בִּ ֵידי
מָ ְר ְד ַכ י נֹ ח
ִמילִ ים אֵ לֶה קָ ָראתִ י עַ ל הַ פִּ ָיר ִמ ָידה,
בְּ אַ ְנגְ לִ ית וּבְ עִ בְ ִרית.
)מתוך (XXXIV
או )מתוך (XXV
מַ ר קו ְֹרלֶס פִּ קֵ ד עַ ל ְמכוֹנוֹת-י ְִריָה
אֲבָ ל ַכּאֲשֶׁ ר הִ גִּ יעָ ה ְשׁעַ ת הַ יְּ ִרי
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הִ סְ תַּ ֵפּק בְּ הַ צָ תַ ת סִ ג ִָריָה וְ יָצָ א ִמן
הַ סוֹלְ לָה וְ הִ תְ יַשֵׁ ב בַּ ָֹש ֶדה,
וְ אָז נָתְ נוּ ְקצִ ינִים-זוּטָ ִרים אֶ ת פְּ קֻ ַדת-הָ אֵ שׁ
וּמַ ר קו ְֹרלֶס א ֶנ ֱענַשׁ בְּ חֻ ְמ ָרה ְמיֻחֶ ֶדת
כִּ י ִמ ְשׁפַּ ְחתּ ֹו
בּוּרגָניִת טוֹבָ ה ִמוְ ינָה
הָ יְתָ ה ִמ ְשׁפָּ חָ ה ְ
וְ ָלכֵן הוּא א ְֻשׁפַּ ז בְּ בֵ ית-חוֹלִ ים לְ ח ֹולֵי-נֶפֶ שׁ.
ולהלן )שם(:
מַ ר פִ ַידשׁ
הִ סְ בִּ יר לִ י
אֵ יזֶה סִ יוּט הָ יָה זֶה לְ ַנ ֶגן עַ ל כִּ נוֹר ַכּאֲשֶׁ ר
הַ חֲמוֹר הַ זֶה נָתַ אאנוֹבִ יץ'
א ֹו כָּל ְמפ ְֻרסָ מוֹבִ יץ' אַחֵ ר
שֶׁ יֵשׁ לְ כַבֵּ ד אֶ ת ְשׁמ ֹו בִּ גְ לַל חֹ ק-לְ שׁוֹן-הָ ַרע
נִצֵ ח עַ ל הַ תִּ זְ מֹ ֶרת...
או ,לשם שינוי ):(XXXVIII
אָמַ ר הֶ ְרר ְקרוּפּ ) :(1842תּוֹתָ ִחים הֵ ם סְ חו ָֹרה
ֲאנִי ִנגָש ֲאלֵיהֶ ם מֵ הַ קָ צֶ ה הַ תַּ ֲע ִֹשיָתִ י,
ֲאנִי ִנגָש ֲאלֵיהֶ ם מֵ הַ צַ ד הַ טֶ כְ נִי...
*
השורות דלעיל ורבות אחרות )כמו ,למשל ,הטענה ,כי מאז נכנס האפיפיור
לוואתיקן קנה לו את הרגליו של ג'ימס ג'ויס( מלמדות משהו על דגם הטיעון
השירי הפאונדי ,על נעימת ההגד ועל זוויות הגיחה אל הגירויים הסמאנטיים,
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המועמדים לניגוח .מערך-התבטאות סימפוני ,עשיר ורב-יעדים כזה אינו יכול
להזמין פירושים פשטניים.
אנשים כמו פאונד לעולם אינם מתכוונים לדבר מסויים אחד ,כאשר הם
אומרים ,כביכול – לדעת עַ ם הבעלים הכנועים – דבר מסויים אחד .אחרי
הכל ,אלה המוכנים לוותר על יצירותיו של סופר נתון בשל השקפותיו או
התנהגותו הפוליטית הם תמיד אלה ,שוויתרו על יצירתו מלכתחילה – או,
ליתר דיוק ,שיצירתו ויתרה עליהם מראש וללא צער כעל קוראיה
הלגיטימיים.
אנשים כפאונד עוסקים במילים על רמת תיחכום-ומורכבות ,שאינה סובלת
התערבות צנזוראלית מסוג כלשהו ,בין-השאר משום שהם יודעים מבחינה
מסויימת את מקומם ומשחקים משחק הוגן :הם יוזמים מערכי-יריבות של
מילים-נגד-מילים-נגד-מילים .פריבילגיית-השלילה שלהם היא חלק
מכשרונם ,והשלילה ,בתחום היצירה המילולית או אף היצירה בכלל ,היא יצר
בריא ומקדם ,וממילא חיובי כשלעצמו.
כמובן :יש תאונות ביוגרפיות גם לאנשים כאלה ,ותאונות אלה יכולות אולי
להעיד על פגמים מיקצביים מסויימים ,וממילא אף על פחת איכותי במיכלול-
פעילותו של אדם נתון .אך פאונד היה קורבן תאונתו – ולא התאונה קורבנו
של פאונד.
קשה להטיף בישראל דווקא נגד חרמות ונידויים .אחרי הכל – ויסולח לי על
ההערה האנטישמית – החרמה ונידוי ,של מושאי-תרבות הוא הרגל יהודי
עתיק ומתפתח.
גם קשה לפעול – אפילו רוצים בכך מאד – נגד חרמות ונידויים בתחום
הספרות .מקרהו של פאונד מהווה הוכחה לכך.
לפני למעלה משנה קיבלתי פנייה מגוף בינלאומי ,בעל השם הארוך "הוועד
הבין-לאומי למען מתן פרס נובל לעזרא פאונד בטרם ימות" ,לסייע במשהו
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בעניין אבוד-למעשה זה .בראש היוזמים עמדו אנשים כאווה הסה )שתירגמה
את יצירות פאונד וקאמינגס לגרמנית( ,ואנשים טובים אחרים )ביניהם – מה
מוזר – לא מעטים שמאלנים דווקא(.
לצערי ,הרב או המועט ,לא יכולתי לסייע להם .חוששני ,שאינני מסייע
במיוחד לעניין דחוק זה גם עכשיו .מה לעשות ,לא מספיק להיות משורר –
צריך גם לדעת להסתדר בחיים .איש לעצמו.

הערות:
(1

למשל השיר "לך תגיד שאני אמרתי להכניס אותך" )מתוך "שירים שימושיים" – נדפס

ב"ידיעות אחרונות"( :כל הצרות התחילו / ,כשיהודי אחד שלח יהודי שני ליהודי שלישי  /ואמר לו:
"זה בסדר ,תגיד ש א נ י שלחתי אותך" / -ודווקא בגלל זה הוא נשאר בחוץ / / ,וכך ,ילדים חביבים,
החלה הפזורה היהודית.
(2

פאונד ,מורו ועורכו של ת.ס .אליוט ,שימש זמן-מה גם כמזכירו של ייטס.

(3

כדאי לקרוא בהזדמנות ,גם בהקשר זה את :
The Dawn of Magic, Louis Pauwels & Jaeques Bergier.
ABC of Reading, Ezra Pound, Faber & Faber.
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יורם ברונובסקי
"לסחוט חבצלות מצנובר"
'דבר'10.11.1972 ,

ספר שהופיע לפני חודשים אחדים קרוי בפשטות "עידן פאונד" )מאת יו
קאנאר( .רוצה לומר :הספרות האנגלית של המאה העשרים עשויה להיקרא
על שמו של עזרא פאונד .לכאורה ,איפיון כזה של תקופה בספרות אינו חסר-
תקדים – אפשר לדבר ,למשל ,על "עידנו של ג'ון דון" .ואצלנו איש לא יערער
על קריאת תקופה חשובה בספרות העברית על שמו של ביאליק )"ביאליק
ובני דורו" לפי נוסחת פיכמן( .דון היה המצויין שבמשוררי אסכולתו ושמא
זמנו ,ביאליק היה הגדול שבמשוררים בני דורו ולפיכך קריאת תקופה על
שמם תיראה טבעית.
ואילו יצוגיותו של עזרא פאונד היא ,כמדומה ,מסוג שונה ויוצא דופן
לחלוטין .אפשר להסכים ללא היסוס לכך שעידן השירה האנגלית משנת 1908
)בה הוציא פאונד את ספר-שיריו הראשון( ועד – )איזושהי שנה בעתיד( הוא
"עידן פאונד" .ויחד עם זאת לערער על היותו המשורר הגדול ביותר של
תקופה זו .ארחיק לכת ואומר :אפשר להסכים ל"עידן פאונד" גם שעה
שרואים בפאונד עצמו משורר נחות ,או לא משורר או פשוט שרלטאן – כפי
שכינו אותו ומכנים אותו רבים וטובים )וכמובן גם רבים ורעים(.
הרקע – או הרקעים – הדמות – או הדמויות – היצירה – או שברי היצירה –
של האיש הזה הם סמלים גדולים ,טראגיים וגרוטסקיים כאחד ,של ספרות
המאה העשרים .הוא בוודאי היה משוגע .לשגעון שלו היו הגדרות
פסיכיאטריות ופוליטיות ידועות – אך בקצרה אפשר לומר ששם השגעון שלו
היה :ספרות.
במשך שלוש שנים ,בחוסר התאמה עם זמנו,
הוא ניסה להחיות את האמנות המתה
של השירה ,לשקוד על הנשגב
במובן העתיק .טועה מלכתחילה –
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או שמא לא – אך בראותו עצמו יליד
ארץ חצי-פראית ,מחוץ לזמן,
נחוש היה רצונו לסחוט חבצלות מצנובר –
כך כתב )בתרגום גם( במין שיר-אפיטאפיום על עצמו חמישים ושתיים שנה
לפני מותו בעליל – אך דברי הקינה הזאת נכונים היום כמו אז ,רק ש"שלוש
השנים" התארכו לזמן רב הרבה יותר .יתכן ששורות אלה טעונות פירוש –
ויתכן שאין הן טעונות .כמו בכל שירתו וכמו בשירת כמה מתלמידיו
מקורביו ,בראש ובראשונה ת .ס .אליוט ,כמעט בכל ביטוי בשיר זה מקשר אל
תופעה תרבותית היסטורית ספרותית .לשונות רעים טענו מכבר שכל כוונתן
של שורות שכמותן לפרנס סטודנטים ומרצים לספרות שישבו לשקוד על
עבודות כמו "הנשגב אצל פסבדו-לונגינוס ואצל עזרא פאונד – השוואה
ואינטרפרטאציה" וכו' .ואף שחרושת הביקורת שהתפתחה בעקבות פאונד
ואליוט יש בה כדי להפחיד ולהמאיס – מותר להניח שפאונד ואליוט ייעדו
תפקיד נכבד יותר ל"שירת התרבות" שלהם ,על כל הציטטות הרב לשוניות
שלה ,על כל הארודיציה הכאוטית שהיא משופעת בהן" .להחיות את האמנות
המתה של השירה" – או במלה אחת :להחיות.
השירה – שירת עולם – ימיה כימי האדם .האנשים שכתבו ושרו אותה ,את
שירת העבר ,מתו זה זמן .הנחה רווחת היא ששירתם – בשיאיה – ניצחה את
הזמן ואת הכליה והיא חיה גם בימינו .אך האמנם? האמנם חיה השירה
האיטלקית של ימי-ביניים ,כלום חי הוא סופוקלס ,כלום באמת נצחית היא
השירה הסינית ,כלום הפואמות האנגלו-סכסיות חיות וחיוניות כיום כמו
בשעת היווצרותן?
פאונד הבין טוב מאוד שאין דבר חי חיים ערטילאיים .הוא הבין ששירת
העבר – "המסורת" – היא דבר-מה מת לחלוטין אם אין מחיים אותו כל פעם
מחדש ,כל דור לעצמו ,אם אין מיזוג של "המסורת" הזאת עם "הכישרון
האינדיבידואלי" ,לפי מונחיו המפורסמים של רעו-תלמידו ,אליוט .וכזה הוא
פאונד – המחיה הגדול ,יוצרה של שירת העבר המודרנית .זאת היתה התוכנית
שלו – להקים לחיים את כל התרבות האנושית – תוכנית מדהימה ,מטורפת,
הרבה מעבר לכוחו של יחיד .ומכיוון שאין ספר שאפשר לייחס לפאונד סוג
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מסוים של גדולה – ניתן להשיא עליו את פסוקו של המשורר הרומי
פרופרטיוס ,אותו תירגם פאונד בשיטתו המיוחדת" :לגדולים מספיק לרצות".
ובכן ,פאונד היה המחיה" ,הנפח היותר גדול" כפי שהגדירו אליוט בהקדשה
הנודעת ל"ארץ השממה" ,בעקבות טור של דאנטה בו מדבר משורר על רבו
ומכנה אותו "הנפח הגדול יותר של שפת האם" .העברית מאפשרת להשתמש
בשורש של "נפח" ולומר שפאונד הפיח רוח חיים בשירת העבר .בלשון
פשוטה יותר :הוא המתרגם המיוחד ביותר בתולדות השירה האנגלית .ניתן
היה לומר שתרגומיו הם תרומתו הגדולה ביותר לספרות אלמלא היתה אמירה
זו מחטיאה את כוונתם העמוקה ביותר של תרגומי פאונד" .תהיה זו טעות
לחשוב על שירתו המקורית של פאונד ועל תרגומיו כעל שתי רשויות ,טעות
הצופנת בחובה טעות גדולה עוד יותר באשר לטבעו של תרגום" .כך כותב
אליוט בהקדמתו המצויינת למבחר שירי פאונד ואביא ממנה עוד פסוק אחד:
"אחת הצורות הברורות ביותר שבהן מתגלמת מקוריותו של פאונד היא ,אני
מאמין ,החייאתו את השירה הפרובנסאלית והאיטלקית".
תרגומיו של פאונד עוררו את אחד הפולמוסים הלוהטים ביותר בחיי הספרות
האנגלית במאה ,ההשמצה האכזרית ביותר היא פרי עטו של רוברט גרייבס
שאביא מדבריו )במסה "אלה אלוהיך ישראל"( פיסקה אחת" :פאונד ידע
מעט לאטינית אך תירגם את פרופרטיוס ,עוד פחות יוונית ,אך תירגם את
אלקיוס ,מעט אנגלו-סאקסית – אך תירגם את הספן .שאלתי פעם את ארתור
ואלי ]הסינולוג הנודע – י .ב [.כמה סינית ידע פאונד וואלי הניע את ראשו
נואשות .ואינני טוען למומחיות בפרובנסאלית אך מאיורקית ,שבה מדברים
ילדי רוב הזמן ואותה אני מבין ,היא קרובה לה עד מאד .כאשר בני בן השלוש
עשרה התבקש להשוות טקסט פרובאנס אלי עם תרגומו של פאונד הוא צחק
וצחק וצהל".
גם מי שנוטה לדעות שוללות אלה – זו של גרייבס היא אמנם הקיצונית ביותר
– אינו יכול להתעלם מהתאווה המיוחדת ,מן הלהט של פאונד המתגלם
בתרגומיו כמו בכל דבר אחר שכתב ועשה .זאת ועוד ,באמת תהיה זו טעות
להתייחס לפאונד כדרך שמתייחסים למתרגם רגיל ,הוא ביקש לא כל כך
"לתרגם" במובן של למסור במלאות רבה ככל האפשר את ערכי המקור – כמו
לתרגם את ערכי המקור הקדום לצרכים מודרניים ,להוציא את החיוני שבדבר
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מה דמוי-מת" ,לסחוט חבצלות מצנובר" .כך למשל שימשה השירה היפאנית
– וביחוד ה"היקו" – את התיאוריות האימג'יסטיות של פאונד .ב"נשות
טראכיס" של סופולקס הוא מצא חיוניות שלא היתה כמותה בשירה האנגלית
והוא ביקש להעשיר את הרגישות האנגלית באלמנט נוסף .כיוון שחיפש
מהויות גדולות ,פאונד "בז לקטנות" – תרגומיו רוחשים טעויות ,שחלקן אולי
מכוונות אך חלקן הגדול יותר הן תוצאה ברורה של רשלנות .ויתכן שזו
רשלנות בלתי נמנעת בשעת ביצוע תוכנית כה כגדולה ומקיפה כמו תוכנית
חידושה של השירה האנגלית ,החייאת "האמנות המתה של השיר" שהוא
התווה לעצמו ולמקורביו.
תרגומיו ושירתו המקורית חד הם ,כאמור .יצירתו כולה מבוססת על התורה
המיוחדת המתבטאת במושג  personaeשהיווה את שם קובץ שיריו השני
)אחר כך החיל אותו על אוסף כל שיריו הקצרים .למעשה כל שיריו פרט
למחזורי ה"קאנטוס"( .תרגומו הטוב ביותר של מושג זה הוא אולי "מסכה"
או "פרצוף" )המילה הרומית  Personaקשורה באותה מילה יוונית שממנה
באה המילה העברית "פרצוף"( .במסה "וורטיציזם" ) (1914הסביר פאונד את
כוונתו של המושג הזה" :התחלתי את החיפוש האמיתי בספר בשם
 Personaeבכל שיר עיצבתי מסכות שלמות של האני .המשכתי בסידרה
ארוכה של תרגומים שלא היו אלא מסכות מעובדות עוד יותר".
ופאונד המשיך להעמיד מסכות – לעצב אני אחר בכל פרק ופרק – היה לאיש
בעל עשרות "פרסונות" ,עשרות פרצופים .בין אלה היו פרצופים גרוטסקיים
לא מעטים והיו פרצופים מכוערים .הפרצוף הטראגי הגרוטסקי ביותר הוא גם
שהביא לו את המוניטין הגדולים ביותר – זה של בוגד במולדתו שרק הכרה
רפואית באי-שפיותו מנעה את העמדתו למשפט ושמא אף הוצאתו להורג.
דמותו של המשורר בתוך הכלוב שבו כלאוהו בני-עמו לאחר שנתפס
באיטליה עם שחוררה תהווה בוודאי אחד הסמלים העזים ביותר של המאה
שלנו – סמל השבר שבין האתיקה והאסתטיקה .פרשת פאונד-הבוגד היתה
כמובן אי הבנה אחת גדולה – אך אי-אפשר לדרוש מחברה אנושית שתהיה
סובלנית עד כדי כך .או כמו שאמר ג'ורג' אורוול בקשר לפאונד "אפשר
לדרוש הגינות בסיסית אפילו ממשורר" .במבול ההשמצות ,הפולמוסים,
העלילות והסיבוכים כמו אבד לחלוטין המאוהב – מאוהב באהבה מטורפת,
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חסרת פשרות והתחשבות – בשירה .כמובן ,אסור לאהוב כך שירה – ויש
האומרים :כך אוהבים שירה רק הלא משוררים ,אולי על משקל האמירה
שאהבה האמיתית היא האהבה הנכזבת.
היופי הוא דבר כה נדיר
כה מעט שותים ממעייניי.
)"וילאנאל :השעה הפסיכולוגית"(

האמת היא שרבים שתו ממעייניו .פאונד היה אחד ה"מזרזים" )במובן הכימי(
הגדולים ביותר בספרות .הוא יצר לא רק את עצמו – הוא הפיח רוח גם ברבים
אחרים :אליוט ,ג'ויס ,המינגוויי הם רק אחדים מן האישים שחייבים לפאונד
יותר משבדרך כלל סופר חייב לסופר .פאונד ראה את עצמו כמחנך – סבור
היה שאפשר וצריך לחנך אנשים לקליטת יופי ואף ליצירת יופי" .אלף-בית
של קריאה" הוא ספר האופייני לו מאד ,ספר של "מזרז" ,של "נפח" ,המורה
מה צריך לקרוא בכדי להבין וליצור שירה טובה .מסות רבות אחרות שלו –
ואף מחזורי שירים שלמים )הקאנטוס המאוחרים( – הם בעלי תכלית
דידאקטית .הביקורת הספרותית של פאונד היתה ,שוב ,נושא לפולמוסים
חריפים .הדידאקטיות שלו ,חוסר האיזון של סגנונו )בניגוד לסגנונו הביקורתי
השקול והמדוד של אליוט( היו לטורח בעיני רבים .לעומת זאת "הושמעה
דעה שהמוניטין האפשריים של פאונד יהיו מבוססים על ביקורתו ולא על
שירתו )"זוהי מחמאה שזכיתי לה אף אני"( – כותב אליוט במסה אחרת על
פאונד )"פואטרי" ספטמבר  (1946וממשיך" :אינני מסכים לדעה זו .עבודתו
הכוללת למען הספרות היא שצריכה לעמוד במבחן :שירתו וביקורתו
והשפעתו על אנשים ואירועים בנקודות מפנה בספרות" .אנשים ואירועים כה
רבים וכה מכריעים – כה רבים שתו ממעייניו – עד שאפשר לכנות את
תקופתו "עידן פאונד".
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גבריאל מוקד
"מותו של פאונד ...ובורות עיתונאים"
'עכשיו'1973 ,25-28 ,

מותו של עזרא פאונד ,מראשי השירה המודרנית במאה העשרים ומשתף-
פעולה עם הציר הפאשיסטי בימי מלחמת-העולם השניה ,זימן הזדמנות-פז
להפגנת בורות רבתי לאחדים מקרב עיתונאינו .מה לא נכתב לרגל מותו של
פאונד בן ה ?87-כך ,למשל זכינו לקרוא שחור על גבי לבן כי הוא חיבר
יצירות של סופרים אנגליים אחרים )ובדומה לכך ייחס לא מזמן עיתונאי
פופולארי אחד את יצירות טשרניחובסקי לביאליק( .כן הושמעו טענות
חסודות ,כי שיריו של פאונד לא תורגמו בצדק לעברית )בעוד שב'עכשיו',
למשל ,הופיעו כבר לפני כמה שנים אי-אלה תרגומים משיריו ,מפרי עטו של
א .שבתאי( .לעומת-זאת כמעט לא נאמר בעיתונותנו הדבר העקרוני בסוגיה זו
שפאונד שמה :והוא שייתכן משורר חשוב הטועה מבחינה פוליטית ,כי אין
קשר פשוט בין פוליטיקה לשירה .ואילו גישת 'עכשיו' כלפי פאונד לקחה
תמיד בחשבון מומנט זה של אוטונומיות התחומים ,שאינם ,אמנם ,נעדרי
השפעות הדדיות.
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הרולד שימל
מתוך" :הצד שלנו – הים שלנו"
'דבר'20.7.1974 ,

הכי "בבית" בעולמו של "נוכח הים" הם הכלבים .ביזשו ,כלבה של מאדאם
ברמון ,הוא דמות בתוך הרבה דמויות על ארבע רגליים הנכנסת ויוצאת
בחופשיות .הכלבים מספקים קנה-מדה ,הם זורקים את צילם בהתאמה נכונה
על הבד השטוח של הקרקע .ביוון העתיקה עדיין היה קנה-מידה רצוי בין
אדם וסביבתו" .פרופורציות אידיאליות" בין גוף-האדם ונוף עולמו .הפסָ לים
מדדו אותן לפי חריצי מקל-המטר .גירוי המוסר עדיין לא הכניס ערבוביה
ביחס ובתואם לגבי אותה בהירות חדה שבכללי נפילת אור-וצל .בעוד
שהכלב בשירי פוגל הוא רהיט ,יצור נייח שנדבק לקיר עם לשונו בחוץ,
ביזשו ,בכל מסכנותו ,שייך שייכות חיה )נוגעת במלוא מובן המלה( לסדר
הקובע של הטופוגרפיה .ליד הכלבים בסיפור ,ובאותה מידה של התאמה
לנוף ,מצויות נשי הדייגים ,ותינוקותיהן ה"מלוכלכים ,שזופים ,עירומים
למחצה".
ראיתי דייגים רובצים בשמש,
ראיתי אותם עם משפחותיהם המרושלות.
ראיתי את חיוכיהם מלאי-השיניים
ושמעתי צחוק גס.
ואני שמח יותר ממך,
והם היו שמחים יותר ממני;
והדגים שוחים באגם
ואינם אפילו בעלי-בגדים.
כך פאונד ,אחרי עיון בוויטמן ,בספרו "לוסטרא" משנת  .1916ויטמן הגיע
למסקנה פשוטה ,שמצבן של החיות עדיף :הן אינן בוכות לעולם על מצבן
הנפשי .וכך מכלב לדג ,לאלמוג ,לאבן ,לרגב ולאוויר-נקי-צח שמעל לכול.
ופ .ב .שלי סחב את זה עד לענן הבודד באין-שביל של הסטראטוספרה.
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חיים פסח
עזרא פאונד ,יונתן רטוש והאידיאולוגיה והשירה "הכנענית"
'מאזניים' ,כרך כ"ד ,מספר 1982 ,3-4

יונתן רטוש היה ככל הנראה ,אחרון המשוררים העברים שהפואטיקה שלו
צעדה בד-בבד עם אידיאולוגיה .יותר מזה :הפואטיקה הרטושית צמחה
מהאידיאולוגיה שלו ,שיקפה אותה ושירתה אותה במרבית שיריו .כמה
מהמבקרים ידעו להצביע על מקורות-השפעה אידיאולוגיים בשירת רטוש.
אולם בהגיעם אל מקורות הזיקה הפואטית – עצרו על הסף .כשקראתי
רשימות-ביקורת על רטוש ,לא יכולתי להשתחרר מן התחושה ,שמרבית
המבקרים סובלים מעכבה כסנופובית טיפוסית :אימת ההודאה בהשפעה של
משורר בשפה אחרת על משורר עברי.
למלה "השפעה" במילונו של המבקר העברי מתלווית משום-מה קונוטציה
שלילית בלבד ,בניגוד לשיקולים ולפתיחות האינטלקטואלית אצל טובי
המבקרים בעולם המערבי .מן-הסתם סבלתי אף אני במקצת מעכבה
כסנופובית זו ,כאשר לפני כמה שנים ,ברשימת-ביקורת על רטוש ,ציינתי
במשפט אקראי אחד את הדמיון הקיים בינו לבין עזרא פאונד ואז מיהרתי
להסתייג בטענה שזהו קוריוז בלבד .אולם ,עיון משווה בין שני יוצרים אלה,
בכתביהם ובהתבטאויותיהם ,יראה כי לפנינו מיקרה ברור של הקבלה
ספרותית ואידיאולוגית ,הרבה מעבר לקוריוז הספרותי .מעניין לציין ,כי
רטוש עצמו סיפר על מקורות-ההשפעה האידיאולוגיים שלו בעוד שנמנע ,או
לפחות נזהר מלדבר על מקורות ההשפעה על שירתו.
א.
איזכור יצירות מן הספרות האירופית נדיר בכתביו של יונתן רטוש .אף
במכתביו שלא כונסו עד כה ,כמעט לא עולה נושא זה .מדי פעם הסביר את
השימוש שעשה בלשון העברית כאשר הריק לתוכה יצירות שתירגם .לא-אחת
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הצדיק חידושי לשון שהציע על-פי מקורה האטימולוגי של המלה בלשון
האחרת ,וחשף אגב כך את בקיאותו הרבה באותה הלשון .בכתב-העת "יוכני"
גליון ה' ,מספר רטוש ,כי "מהשירה הלועזית במישרים לא הושפעתי כלל",
וחודש אחד לפני מותו ,כאשר רואיין במוסף לספרות של "ידיעות אחרונות"
ונשאל אם הושפע משירה זרה בכלל ומקפילינג בפרט ,השיב רטוש כי
מקיפלינג לא הושפע ,ונמנע מלהתייחס לחלקה הראשון של השאלה .חרף
זהירותו המופלגת של רטוש ,אין לחלוטין ספק שמתרגמן של יצירות משל
לה-פונטיין ,סטנדאל ,קיפלינג ,ברנארד שו ,או'ניל וקאמי – לא היה בבחינת
זר בספרות העולם .אני עצמי נפגשתי איתו במקרה בבית קפה כמה ימים לפני
מותו והייתי כל כך מרותק לדבריו )בין היתר סיפר שבכוונתו לכתוב ספר על
תולדות האות י' (...שהחלטתי לשאול אותו ישירות בעניין פאונד רק בפגישה
הבאה ,שלא התקיימה עוד.
גם אם אין בידינו עדות מפיו באשר למידת השפעתן של יצירות זרות על
שירתו ,אפשר וצריך להצביע על זיקה ברורה בין יצירתו לבין השירה
האירופית במאה ה 19-וה .20-למרות העובדה שמרבית חוקרי שירת רטוש
דוחים היום את טענתו של ברוך קורצווייל ששירתו מהווה המשך והקצנה
למגמות הקיימות אצל שניאור ואצל טשרניחובסקי ,נמנעו המבקרים מלתת
את הדעת על מקומה של שירתו במסגרת השירה המודרנית האוניברסאלית.
זאת ,ככל הנראה ,בשל אופייה ה"כנעני" הבוטה של שירתו – כביכול שירה
"עברית" ואוניברסאלית הם דבר והיפוכו .שני מבקרים יוצאים מכלל זה:
שרגא אבינרי משווה את "התופעה השירית" של רטוש עם משוררי שנות
השלושים במאה שעברה באנגליה ,אך אינו מסביר ומנמק מדוע הם השפיעו
במיוחד על רטוש יותר מאשר על משוררים עברים אחרים ,שהחלו לפרסם
בשנות החמישים ואף מוקדם יותר .בדרך אגב הוא מוסיף ומעיר שאסכולה זו
בשירה האנגלית בשנות השלושים "מסועפת מן האימז'יסטים" )ועל כך
ארחיב בהמשך( .דן מירון ,במסתו החשובה על שירת רטוש מעלה תזה
מעניינת על היחס שבין הצופן ההירואי בשירתו לבין הפרוזה של המינגווי.
בנוסף לבעתיות בהשוואת "צפנים" מתחום הסיפורת לצפנים בשירה ,אין
מירון מבהיר איך מתבטאת הזיקה הזאת בבדיקת מוטיבים דומים ביצירותיהם
של המינגווי ושל רטוש .תזה נוספת של מירון ,בנוגע למקומו של הארוס
235

בשירת רטוש ביחס לשירה האירופית המודרנית ,משכנעת יותר ועל כך
אתעכב בהמשך.
על אף ההסתייגויות ,אין ספק שמירון הצביע לכיוון חדש שראוי היה לבחון
ברצינות .לא כן סבר שלום לינדנבאום ,שהגיב במילים אלה" :תפיסתה )של
שירת רטוש( כתפיסת השירה האירופאית המודרנית מביאה בהכרח להחטאת
הערכתה מבחינה אידיאית ומבחינה אסתטית כאחת" .וזאת ,בין יתר טענותיו,
משום שאצל רטוש אנו "רואים איך המגמה הלשונית-תרבותית משתלבת
בעשייה הפיוטית המשוכללת ושתיהן ארוגות בתפיסת חיים של ראיית ההווה
והעתיד באור תחיית העבר ,דבר שלשווא נבקש בשירה האירופית המודרנית,
למעט כמה ניסיונות שנכשלו" .עצם ניסוחה ,כמו גם משמעותה של קביעה זו
ראויים לתשומת-לב ,משום שכאן נחשפת אחת מנקודות-התורפה בביקורת
העברית :הדחייה המוחלטת ,כמעט בשאט-נפש של כל זיקה אפשרית בין
היצירה העברית לבין יצירות ספרות בלשונות זרים .במחי יד זריזה פוסק
המבקר לא רק "שאך לשווא" נבקש למצוא מגמה דומה בשירה האירופית
המודרנית – ממש כך ,בכל עשרות הלשונות המרכיבות את השירה האירופית
החדשה ,בכל אלפי השירים שנכתבו שם – אלא בה בעת הוא טורח לבטח את
עצמו ,לכל מיקרה ,ומוסיף" :למעט כמה ניסיונות שנכשלו" .לשווא נבקש
ללמוד מה היו אותם ניסיונות שנכשלו ,ואיזה בית-דין ביקורתי קבע שאכן
נכשלו .יודע המבקר :בעניין זה מצוי הוא על קרקע בטוחה .איש לא יקום
ויערער.
מחקרים שפורסמו בדבר הזיקה שבין הספרות העברית והחטיבות השונות של
הספרות הכללית הם בבחינת עדיין נדירים למדי בביקורת העברית) .יוצא
דופן ספרו של יעקב בן-ישורון "השירה הרוסית והשפעתה על השירה
העברית החדשה" ,הוצאת דביר .(1955 ,הדבר מוזר במיוחד כשזוכרים
שהספרות העברית בכל דורותיה ,אף שינקה מן המקורות שלנו ,צמחה
ועוצבה על אדמת זרים ,ובתוך כך קיימה מגעים ,אולי יותר מכל ספרות
אחרת ,עם המגמות השונות בספרות העמים .אף שירתו של רטוש ,חרף
אופייה "העברי" ,אינה יוצאת מכלל זה ,והיא מצוייה בזרם המרכזי של
השירה המודרנית האוניברסאלית.
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ב.
יונתן רטוש הגיע לפאריס בפעם הראשונה ב ,1928-בהיותו בן תשע-עשרה.
באותה שנה עצמה יצא עזרא פאונד את פאריס והשתקע באיטליה לאחר
ארבע שנות פעילות אינטלקטואלית אינטנסיבית בעיר זו .בפאריס של אותן
שנים התחולל המהפך האינטלקטואלי החשוב ביותר של המאה ,ומפאריס
יצאה בשורת "המודרנה" בספרות החדשה .כאן התווכחו והחליפו דעות
"הגולים" בספרות האנגלית החדשה :מג'יימס ג'ויס ,בקט ,המינגווי ,ויליאם
קרלוס ויליאמס ,ועד גרטרוד סטיין ועזרא פאונד ,והדברים שהשמיעו וכתבו
פורסמו והפכו לנחלת הכלל .הייתכן שלא הגיעו הדברים לאוזניו של המשורר
הצעיר רטוש ,שידע אנגלית וצרפתית? האם אוריאל הלפרין ,תלמיד בסורבון,
שהיה ער לפעילות האינטלקטואלית בעיר ולמד להכיר את הלכי הרוח
החדשים בפאריס ,כפי שהעיד באוזני ידידיו) – ,בהדרכתו של המתרגם חיים
אברבאיה שישב אז בפאריס והיה מעורה בהתהוות הספרותית שם( – לא קלט
מה שמתחולל שם? אין ספק ששמע וידע .אך ,כאמור ,אולי בשל זהירותו
המופלגת ,מעולם לא התייחס רטוש לתקופה זו בחייו .אין בידינו עדות מפיו
על ההשפעה שהשפיעה עליו אישיותו ושירתו של עזרא פאונד ,אך על הזיקה
הברורה שבין עולמם הרוחני והשירי של שני משוררים רחוקים-קרובים אלה,
ניתן להצביע בעליל.
התרומה המכרעת שתרמה שהותו של רטוש בפאריס לעיצוב השקפותיו
האידיאולוגיות מפורסמת את התרומה שלה לעולמו השירי דאג להסתיר .אך
הלוא השתיים ,האידיאולוגיה והשירה ,הן אצל פאונד והן אצל רטוש ,עשויות
מיקשה אחת.
בביקורו השני של רטוש בפאריס ב 1938 -הוא פוגש שם בעדיה גורביץ' )ע.ג.
חורון( ,שגרם ,למעשה ,לתמורה "הכנענית" באורח מחשבתו  .גורביץ' היה
מקורב לחוגי כתב-העת היהודי הקיצוני ,Revue d'Action française
ששאב את השראתו מכתב-העת הצרפתי הימני-קיצוני Revue d'Action
 françaiseאשר עזרא פאונד וט.ס .אליוט היו מקורבים אליו .ועוד דבר:
בפאריס חלה אצל רטוש גם התמורה הראדיקאלית בשירתו ומשם שלח את
שיריו "הכנעניים" ל"טורים" בעריכתו של שלונסקי.
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גם אצל עזרא פאונד היו אלו השנים המכוננות בעיצוב האידיאולוגיה
והפואטיקה שלו .בתקופה זו הוא יוצא בדרך הימין הפוליטי ,שהובילה אותו
עד להזדהות עם משטרו הפשיסטי של מוסוליני )ולתפיסתו הפוליטית של
מוסוליני היתה השפעה רצינית על תפיסת עולמו של אבא אחימאיר,
שבתקופה מסויימת לא היה רחוק בדעותיו מרטוש( .באותו הזמן עצמו חלה
אף התמורה הראדיקלית בשירתו של פאונד ,כשיזם את האסכולה
האימאז'יסטית בשירה האנגלית ,שעקבותיה ניכרים היטב בשירתו של רטוש.
אחר ששוחרר מהאישפוז הכפוי חזר עזרא פאונד האמריקני לאירופה עד
למותו .יונתן רטוש חזר לארץ-ישראל ולא יצא ממנה עוד .נדמה ,אם כן,
שכאן נפרדו דרכיהם :משורר הבוחר בגלות ,ולעומתו משורר הבוחר לחיות
בארצו .אולם ,הבדל זה ביניהם אינו אלא מראית-עין :שני משוררים אלה חיו,
למעשה ,כל ימיהם בגלות .אך גלות זאת היתה בעלת אופי מיוחד לפאונד
ולרטוש ,ושונה במהותה מן הגלות שבחרו משוררים ומספרים אחרים בני
אותה עת.
ג .הזהות הלאומית על פי פאונד ורטוש
בשורש "הגלות" של רטוש ושל פאונד עומדת שאלת הזהות הלאומית
והזהות התרבותית .על אף ההבדלים העצומים שבין החברה האמריקנית
והחברה הארץ-ישראלית בשנות העשרים – הבדלים שבעטיים בעיית הזהות
התרבותית מודגשת אצל פאונד יותר מאשר בעיית הזהות הלאומית – נובעת
הקירבה שביניהם מעצם היותם בנים לעמי מהגרים .בהתייחסותו של כל אחד
מהם לפרובלמטיקה הקשורה בתודעת בן לעם מהגרים קיים דמיון מפתיע:
"התרבות שנוצרה בארץ-ישראל ",לדברי רטוש" ,אינה אלא תרבות שצמחה
מחברת מהגרים ושורשיה במקום אחר" ,החברה מסביבו היתה בעיניו "חברה
של מהגרים" .מנקודת ראותו של רטוש ,התמורה האמיתית תחול רק כאשר
תשתחרר האומה העברית מהתודעה של חברת-מהגרים .והנה ,אף פאונד גרס
כי שורש הרע בחברה האמריקנית היא "תודעת המהגרים" .יתרה מזו :הן
רטוש והן פאונד התייחסו בדבריהם לאותו זרם בתנועת ההגירה מאירופה,
שחלקו הגדול התיישב בארצות-הברית ומיעוטו בארץ-ישראל ,דהיינו
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למהגרים היהודים ממזרח אירופה .באחד הראיונות שהעניק רטוש הוא מטיל
את האשמה להשתרשות התודעה ההיסטורית הגלותית בתרבות הישראלית
על "המהגרים ממזרח אירופה" .ואילו פאונד מדבר אף הוא באחת ממסותיו
הפוליטיות על הנזק שהביאה ההגירה היהודית ממזרח-אירופה לתרבות
האמריקנית .הדחייה העמוקה שחש פאונד כלפי הערכים התרבותיים
הרדודים של החברה האמריקנית והמיבנה המלאכותי של חברה זו ,לדעתו,
הניעו אותו לצאת לאירופה בחיפוש אחר "שורשים" ,אחר ערכים של
ציוויליזציה אחרת ,המעוגנת בעבר עתיק .גלות זו שונה ממהותה מן הגלות
שבחרו בה אליוט וג'ויס ,ודומה לגלות שבחר בה רטוש .עיקרה של גלות זו
לא היה בשינוי מקום .לא היתה זו גלות במרחב ,כי אם גלות בזמן .לא המקום
שבחרו להתגורר בו היה מקום גלותם של פאונד ושל רטוש ,כי אם התקופה
האחרת ,שאליה יצאו במסעם הארוך לאחור מן המאה העשרים.
יונתן רטוש ועזרא פאונד פתחו במסעם האידיאולוגי והפואטי אל העבר
ההיסטורי העתיק משני קצותיו של העולם ונחתו – אחרי שבחרו במסלול
מקביל – באותה נקודה בזמן .סיפור מסעם המופלא הוא יחיד במינו בשירה
העברית והאנגלית במאה העשרים .המיוחד והמשותף לפאונד ולרטוש במסע
זה בזמן היה ניסיון העקיפה של עיקרי הציוויליזציה המערבית ,הבנוייה על
אדני היהדות והנצרות .אצל רטוש היתה זאת ,כדברי ברוך קורצווייל,
"שלילת העבר היהודי של אלפיים שנות-הגלות לטובת חיוב הארכאי" .או,
כדברי רטוש עצמו– "יש לפנות אל יסודותיה וסמליה של התרבות העברית
הקדומה… התקופה שלפני היות היהדות ",והדברים ידועים.
פחות ידועה אולי העובדה שפנייה זו אל "התקופה שלפני היות היהדות",
וממילא אף לפני היות הנצרות – )ולא קשה לזהות את עקבותיו של ניטשה
הגדול אצל שניהם( – הינה אף היא יסוד באידיאולוגיה של עזרא פאונד
והבסיס שעליו מושתתת שירתו .רטוש ופאונד נותנים ביטוי לתפיסה זו
באורח כמעט זהה" :רק אם נבקיע את הערפל היהודי המאפיל ...ואם תנער
מעליך את כל אלה ,יקום ויחיה לפניך עולם חדש ,העולם הקדמון והעז של
אבותינו הגדולים ...יבוא התואם הפשוט והטבעי בין המחשבה לחיי הרגש",
הצהיר יונתן רטוש  .ואילו – "פאונד האמין בכל ליבו שאמריקה תוכל ליצור
עולם חדש רק כאשר תחזור למקורותיה ,לאבות-אבותיה האירופים
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הפאגאנים… בעיניו היה היסוד היהודי בתרבות הנוצרית-פרוטסטנטית
האשם בריחוקה מן התחושות הפשוטות" ,כתב דונאלד דייבי ,מבקרו החשוב
ביותר של פאונד ,ופאונד עצמו מכריז" :החזרה למקורות היא החזרה למקור
הרגש והמחשבה ".בניגוד לט.ס .אליוט ,שגרס כי הקרע בין האינטלקט
והרגש נבע בתרבות המערב אחרי המשוררים המטאפיסיים במאה ה,17-
קובע פאונד – וכפי שראינו רטוש שותף לו בדעה זו – שקרע זה נבע הרבה
יותר מוקדם ,בטרם היות היהדות והנצרות.
על-פי השקפתם של פאונד ושל רטוש ניצחון המונותיאיזם הוא שורש הרע:
"הוא עמד תמיד לצד ההלנים שעודדו יצירת פסלים בדמות אליליהם והתנגד
למסורת היהודית שראתה בניפוץ האלילים יסוד-מוסד ",כותב דייבי .ודאי
שבעצם המגמה לחזרה אל "התואם הפשוט והטבעי" ,המציין לדעתם של
פאונד ורטוש את העולם הפאגאני ,אין כל חידוש .הרי מגמה זו שזורה בכל
הלך המחשבה של התנועה הרומאנטית ,ועיקבותיה ניכרים ביצירות רבות,
זרות ועבריות .אלא שדמיון זה בין המגמה הרומאנטית המסורתית לבין
המגמה של פאונד ושל רטוש במאה העשרים הוא דמיון-לכאורה ,שהיטעה
אף מבקרים משיעור קומתו של קורצווייל שראה בשירת רטוש את המשכיות
המגמה המצוייה אצל שניאור וטשרניחובסקי .הלוא בין השירים "לנוכח פסל
אפולו" ו"על מות לבעל" של רטוש התחולל מיפנה מהותי ,המקביל למיפנה
שחל בין שירתו "הארכאית" של קיטס לשיריו הארכאיים של פאונד .מבקרים
רבים עמדו על כך ,אך את עיקרו של השוני ביטאה בניסוחה המדוייק דליה
רביקוביץ' כשכתבה על שירתו של רטוש" :היה קסם מופלא בקשיחות
הרטושית שיכלה לתאר את המוות בלי קינה ,את האונס בלי אנחה ואת היאוש
בלי כל פירושים" .ולתכונות אלה ,הנדירות כל-כך בשירה העברית ,שאין להן
ולא כלום עם "הגעגוע" לעבר והנגדתו להווה ,המאפיינים את השירה
הרומאנטית ,נמצא הד בדבריו של המבקר יו קנר ,שציין כי "החידוש העמוק
ביותר אצל פאונד היה בצורה אשר בה ראה את העבר ללא כל נוסטלגיה".
צומת זה הוא המקום אשר ממנו ניתקת ראיית העבר של פאונד ושל רטוש מן
הגעגוע ומן הנוסטלגיה .מנקודה זו נעשית ראיית העבר מבפנים :תפיסת עבר
מסויים כאלטרנטיבה בת-יישום להווה הקיים .בכך נבדלת שירתם של פאונד
ושל רטוש משירת קודמיהם.
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במסלולי המסע בזמן שבחרו רטוש ופאונד ,תוך עקיפת העידן היהודי-נוצרי,
קיים כאמור ,דמיון מפתיע .התוודעותו של רטוש למישנתו של ההיסטוריון
והבלשן עדיה גורביץ' בפאריס חוללה ,על-פי עדותו-הוא את התפנית
בהשקפת עולמו" :עשיתי בפאריס כשנה וחצי… עיקר מעייני היו נתונים
למישנתו של ע.ג .חורון ולשיחות עימו… היתה בידו אז מישנה סדורה
בתחום שכאמור היה אז מחוץ לגדר תודעתי והתעניינותי ,תחום 'הבעייה
היהודית' והיחס בינה לבין העולם העברי הקדמון .חורון… העלה את
ההבחנה החותכת בין העברים הקדמונים לבין מהותה של היהדות ".חורון
גרס במישנתו ,בין השאר ,שהפיניקים אינם אלא שלוחה מן האומה העברית
וכי הם קיימו קשרים מסחריים ותרבותיים עם ערי-המדינה ביוון ,על כל
המשתמע מכך.
למהפך מקביל בראייתו של פאונד גרם מחקרו של הארכיאולוג הגרמני ליאו
פרובניוס ,שגרס ,בין השאר ,כי התרבויות במערב אפריקה ,שאותן חקר
)ובמיוחד קרתגו ,המושבה שיסדו הפיניקים( ,קיימו קשרים מסחריים
ותרבותיים עם ערי-המדינה ביוון .שני המשוררים ,אם כן ,ריכזו את מעייניהם
באיזור שהיה ערש התרבות המערבית ,בעולם הפאגאני שבאגן הים-התיכון.
רטוש ,יליד פולין ,הגדיר עצמו "עברי" ,ואילו פאונד האמריקאי ,הגדיר עצמו
"אדם ים-תיכוני".
ויותר מכך :בתקופת חייו המוקדמת ריכז פאונד את מעייניו בתרבות פרובאנס
וביוון ורומא .אולם בערוב-ימיו כמעט נפגש מסלול מסעו עם מסלול מסעו
של רטוש:
"פאונד התרכז באיזור הים-התיכון ,אך יצא ממרכז זה אף מעבר לתרבות יוון
ורומא ,אל מצרים העתיקה ",כותב דונאלד דייבי .ובמסה "המסורת" מתייחס
פאונד לחומר ששרד מן השירה העתיקה ,השירה החיתית והשירה של מצרים
העתיקה ,והוא אף תירגם קובץ שירים מן המצרית הקדומה .גם רטוש ,כזכור,
התעניין בשירה המצרית ,ושירו "קורבן מנחה" ,כפי שציין דן מירון ,מעיד על
כך.
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ד.
הן אצל פאונד והן אצל רטוש עשויות האידיאולוגיה והשירה מיקשה אחת,
ונחוץ עכשיו להראות כיצד משתקפת האידיאולוגיה המשותפת לשני
המשוררים אף בחומרי שירתם )כל המובאות משירי פאונד להלן מתורגמות
תרגום מילולי(:
רטוש' ,על מות לבעל':
"על מות לבעל באישון ליל קיץ
על מות לבעל יודע אברי
היתה דממה
בכל הנגב
והצפון
קפא בערפיליו –
אז מת הבעל על בקעי הרגב
אז מת הבעל
חלל בערפליו"...
כך כותב עזרא פאונד בשירו 'מותו של פאן':
"פן מת .פן הגדול מת
הו הרכינו ראשיכן ,הו אתן העלמות ושיזרו זר לראשו!
אין חום בעלים,
יבשו הצמחים:
איך נשזור נזר"...
הדמיון בין שני השירים קיים לא רק בנושא – האל פן הוא האל בעל בגלגולו
היווני – אלא אף בנימתם .הקינה בשני השירים נשמעת מפי אישה או נשים
וכאילו סמוכה לזמן ההתרחשות ,שלא כבמסורת השירה הרומאנטית .במקור
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האנגלי משקל שתי השורות הראשונות זהה למשקל בשירו של רטוש וכן
מקומה של הצזורה בשורה .פאונד אפילו מזכיר אל "ארץ-ישראלי"" ,כנעני"
בשמו ממש ,את האל תמוז ,בקאנטו  .407מובן מאליו שאין לתפוס את
הפאגאניזם של פאונד ושל רטוש כפשוטו .ודאי שאינם מטיפים להמיר את
המונותאיזם בפאגאניזם פלוראליסטי נאיבי .אלא ש"החייאתה" של העת
הפאגאנית באמצעות השיר משמשת את שניהם כצורת מחאה ניצשאנית כנגד
הווה מנוון ,שנעדר בו "התואם הפשוט והטבעי בין המחשבה לחיי הרגש"
ואשר בו האל מת והאדם הנידון לחיי העולם הזה – דוחה את אשליית העולם
הבא:
"לא אדון ולא ריבון! אני ריבון ואב ,דורך במתי-עב ,קובע מזלות!" )רטוש,
'קורבן מנחה'( .העמדתו של האדם במרכז הקיום ,שכל קיומו בעולם הזה
פירושו דחייה מוחלטת של הברירה הנוצרית-יהודית להבראת נשמתו בחיי
העולם הבא" :מה לך ,נשמתי ,ולגן העדן" ,כותב פאונד ,ובמלים בוטות
יותר" :אינני מבין כיצד סובלת האנושות גן-עדן מצוייר בקיצה" .ורטוש
מצהיר באותה הנימה" :לחיינו בעולם הזה  /בעולם האמת הזה שלנו" .כנגד
הברירה הנוצרית-יהודית מעמידים פאונד ורטוש את "ארציות" חיינו על-
אדמות ,וכנגד השלילה הם מעמידים את חיוב הארוס ואת חיוב החרב.
במסה שלו "קוולקאנטי" ) (1934מעלה פאונד על נס – כדרכו ,במלים בוטות
– את תכונתם החשובה בעיניו של משוררי פרובאנס" :הם התנגדו לאורח
המחשבה המטופש… לאותו אסכטיזם אידיוטי ולאמונה שגוף האדם רע
מיסודו… הם היו טהורים ,נקיים מאובססיית הגיהינום".
ואילו על רטוש כותב צבי לוז" :הארוס אצלו הוא ביטויים העז של חיי
העולם-הזה" .בשירי האהבה של פאונד ושל רטוש קיימת הקבלה הקיימת אף
בתמורה שחלה בהם בשלב מאוחר יותר ,לכיוון האירוני-סרקאסטי .המגמה
המסתמנת לפחות בחלק משירי האהבה המוקדמים שלהם ,תואמת ,כפי שציין
דן מירון ,לתפיסה הרומאנטית-סימבולית של הגבירה נטולת הרחמים
המתעמרת ברגשי אוהבה(La Belle Dame sans Merci) :
"הוא שלף את לבו ושטחו לרגלה  /כמרבד לרגלי בת פרעה –  /וברגל כלה /
טפפה בבשרו הנוטף") ,רטוש' ,מוקיון'(
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"הו גברת ,על כי חשוב אני בעיניך כמת  /על כי נעלת עצמך מפניי  /ללא
סיבה  /אין אני יודע עוד  /אנה אפנה ומה אבקש עוד" )פאונדDompna ,
(Pois De Me No'us Cal
מקורה של תימה זו של "הגבירה היפה נטולת הרחמים" הוא בשירת
הטרובאדורים בפרובאנס ,ומעניין להזכיר ששכיחה היא אף אצל המשוררים
העבריים בני המאה ה ,13-טדרוס אבולעפיה ,משלם דאפיארה ואחרים,
שהושפעו משירת פרובאנס.
אצל פאונד ואצל רטוש מצויות צורות נוספות של התייחסות אל האישה ,כגון
זו של המשקיף-המעריץ ,השר לה הימנון-אהבה:
"כי יפו בנעלים פעמיך  /והנשף חוגג וסואן  /והברך סובבת בדעת  /ומיתר
אל מיתר מדנדן  /כי יפו בנעלים פעמים  /והנשף חמק ורוטט  /וכתף מרחפת
כבהט  /ומיתר אל מיתר יתלהט" )רטוש' ,מיתר'(
ולעומתו ,שירו של פאונד' ,דמות רוקדת':
"שחורת עיניים  /אשת חלומותי  /סנדליה שנהב / ,מי ישווה לך  /ברוקדים /
מי ישווה לרגליך כי קלו  ...צחות כשקדים כתפיך  /כשקד טרי שנקרע
מציפתו".
אף כאן ,כבכל שיריהם "הארכאיים" ,נבדלים שיריהם של פאונד ורטוש
מצורת התייחסותם של משוררים אחרים למוטיבים ארכאיים ,בתכונתם
"הטרייה" ,כאילו כהתרשמות חזותית ובלתי-אמצעית .הדימויים בשני שירים
אימאז'יסטיים אלה שאובים מ"שיר השירים" :כך ,למשל" ,כי יפו בנעלים
פעמיך" ,אצל רטוש ,מחזיר אותנו אל הפסוק "מה יפו פעמיך בנעלים" –
ואילו "שחורת עיניים" בשירו של פאונד הינו איזכור ל"שחורה אני" ,ו"סנדלי
שן" מזכירים את "כמגדל השן" .המשקל בשירו של פאונד במקור כמעט זהה
למשקל בשירו של רטוש.
בצד הארוס ,ההיבט האחר של "חיינו בעולם האמת הזה שלנו" בשירת רטוש
ופאונד הינו "חיוב החרב" .וכאן מן הראוי להבחין ,בהערת אגב ,בין עיקרון
זה אצל רטוש לבין העיקרון הדומה ,אך רק לכאורה ,אצל אורי צבי גרינברג.
תחושת-הנקם המפעפעת בשירתו של אצ"ג )"הוא יבוא זה היום של תגמול
ושילם"( והמתעוררת בעטיים של "חלקי הזהב החיים :אחי יהודי הפאות
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בטלית ותפילין" – לא יכירנה מקומה בשירת רטוש ,שהרי ,מבחינתו של
רטוש "יהודי הפאות בטלית" הם נציגיו של "הערפל היהודי המאפיל".
"חיוב החרב" אצל רטוש ,וכך הדבר אצל פאונד ,אינו מותנה בתגובה רגשית,
אלא הוא מעקרונות הקיום "הארצי" ,מעין אורח-חיים העולה בקנה אחד עם
התפיסה שרווחה בחוגי האוונגארד האירופי .כך ,למשל ,במאניפסט
הפוטוריסטי של מארינטי" :1909 ,אנו מעלים על נס את המלחמה –
ההיגיינה היחידה של האנושות".
כך רטוש ,בשיר 'ברית':
"חרב תיפול לימינך  /חרב תיפול לשמאלך  /חרב תקום בקומך  /חרב תהלך
בשכבך  /חרב תכה אל מול פניך  ...לא שלום אני בא להביא  /כי אם חרב".
ובדומה אצל פאונד ,בשיר 'ססטינה':
"אין לי חיים מבלי  /שקשוק חרבות  /אך הו ,כאשר תחזינה עיני  /בדגלי
הזהב ושני פנים  /אל פנים  /והשדה הרחב מתחתם  /נצבע בארגמן / ,אז
צוהל לבבי  /ושמחים בני מעי".
ובמקום אחר" :כי בדמה עולפה הארץ  /ותחי מעפר בדמה" – )רטוש(,
לעומת – "מה ישווה לצהלת הקרב  /כשמרפקינו וחרבותינו נוטפים /
ארגמן" – בשירו של פאונד.
ולבסוף ,מתוך שירו של רטוש 'על הזבח'" :ארור האוכל מן הזבח  /ארור
פושט יד לשלום".
ומתוך 'ססטינה' של פאונד" :ארור בשם האל לעולמי-עד  /כל הקורא
שלום".
כדאי לציין את השימוש שעושה פאונד כאן ובשירים אחרים במלה "ארגמן",
) (crimsonשהיא אחד הסמלים המרכזיים בשירת רטוש ,ובאותה משמעות
סמלית.
"עסקתי בחרב ,במובנה הסמלי של המילה ,אולי כל ימי .זוהי אחת החוויות
המרכזיות של חיי" ,מעיד על עצמו רטוש .אבל לחרב אצל רטוש ואצל פאונד
יש גם משמעות שאינה סמלית-גרידא:
"היא במתי הגדולה  /וכל גבול אחים בעבר  /ארץ הנהר ,פרת  ...לשים חוקם
ומשפטם  /בזרוע כל פחות הארץ  /אשר למוות – להמית" )רטוש,
'ההולכי בחושך'(.
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ואילו פאונד ,בתקופת מלחמת-העולם השניה היה מתומכיו הנלהבים של
המשטר הפשיסטי באיטליה ,שמגמתו היתה להחיות את האימפריה הרומאית.
וכך ,בצירוף-מקרים מוזר ,מתייחס הדובר בשיר "פרופרטיוס" של פאונד
ממש לאותו קטע-ארץ הנזכר )"פרת"( בשירו של רטוש ,ובאותה נימה:
"קיסר מתחבל תחבולות נגד הודו  /הפרת והחידקל יזרמו ,מעתה ואילך ,על
פי פקודותיו… הפרתים יורגלו בחוקותיו ויקבלו את דינה של דת הרומאים".
ה.
המבקרים שדחו את התיזה שהציב קורצווייל בדבר היותה של שירת רטוש
בבחינת המשך לקו "הפאגאני" המסתמן אצל טשרניחובסקי ואצל שניאור,
לא הציעו אלטרנטיבה של ממש לבדיקת מקורותיה של שירת רטוש ,לא
בתחום השירה העברית ולא בתחום השירה הכללית .אחת הסיבות לוויתור זה
היתה שעל-אף שהמבקרים הצליחו להצביע על מרכיבים חשובים בשירתו
שיש להם תקדים ומקבילות בשירתם של בני דורו וקודמיהם – לסך הכול של
המרכיבים אלה אי-אפשר למצוא הקבלה בשירה העברית .מבוכה אופיינית זו
מתגלה בדבריו של גדעון קצנלסון :אחר שבחן את סביבתו המיידית ולא גילה
את קצהו של החוט המחבר ,הוא קובע ,חד וחלק" :רטוש אינו חוליה
בשלשלת .הוא שלשלת לעצמו ".זו קביעה מוזרה ביותר ,שהרי כל העניין
הוא בכך ש"השלשלת" אינה מסתיימת בשירה העברית ,והשירה העברית על
כל תולדותיה אינה אלא חוליה אחת ,אף אם מרכזית ומפוארת ,בתולדות
הספרות הכללית.
אנו מגיעים ,אם כן ,לשורש הפרובלמטיקה בהבנת שירתו של רטוש :לסתירה
הפנימית בין המגמות המרכיבות את הפואטיקה שלו.
בגרעין שירתו משמשת החתירה הבלתי-נלאית והבלתי-מתפשרת לביטוי
ה"עברי" הצרוף ,ואולם את מרבית האמצעים להשגת אותו ביטוי עברי צרוף
– הוא שאל מן השירה האירופית המודרנית בכלל ,וככל הנראה ,משירתו של
עזרא פאונד בפרט .כפי שניסיתי להראות ,קיימת הקבלה ברורה בין התפיסות
האידיאולוגיות והפואטיות של רטוש לאלה של פאונד ובדיקת העשייה
השירית תגלה כיצד מרכיבי שירתו של רטוש עונים ,אחת לאחת ,על הדרישות
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שהציב לעצמו ,ולאחרים ,עזרא פאונד .וזאת אעשה על-פי עדותה של
הביקורת העברית .אכן ,למרבה האירוניה ,ביקורת רטוש כבר השכילה לציין
את מרבית המרכיבים המקבילים בשירתו לשיריו של פאונד ,אלא שחסרה עד
כה "החוליה" המקשרת ,והמסקנה המתבקשת.
פאונד ייחס חשיבות רבה לתכונתם "הגבישית" של שיריו – "שירה חצובה
מהסלע" – והבחין בין "שירה קשה" ו"גברית" לבין שירה "רכה" ו"נשית".
אופיים הוורילי המופגן של שירי רטוש מצביע בוודאות על מקומה של שירתו
בין שני המינים.
אשר לתכונתם ה"גבישית" ,יעידו על כך שיריו וכן דבריו של אדיר כהן" :הוא
שומר על הריכוז השירי ,על הצימצום בניב ,על הגבישות התמונתית" .שרגא
אבינרי כבר מעז לקרוא לילד בשמו ומציין ששירתו של רטוש "מסועפת מן
האימאז'יסטים" – אך אינו מציין מיהם האימאז'יסטים ,וגדעון קצנלסון
מבחין בכך ש"הדימוי אצל רטוש משתלב השתלבות מלאה בבנין הצורתי"
ומוסיף" :אף שלוחה משלוחותיו של האימז'יניזם העברי אינה מצדיקה את
עצמה ,מבחינת מהותה הכללית כמו שירת רטוש"...
אולם האימאז'יזם הרטושי עונה בכל פרט לעיקרי האימאז'יזם של עזרא
פאונד .שורות אופייניות לרטוש כגון" :העלה פיתח עליהו  /והשיר מן הבזיך
 /בשפתי לוחך עוד  /טעם פיך" – מיוחדות בשירה העברית; אך מבחינת
התפקיד שממלא בהן האימאז' יש להן מקבילות רבות אצל המשוררים
האימאז'יסטים שהלכו בעקבות עזרא פאונד .קביעתו של קצנלסון כי בשירי
רטוש "הבנין כולו מושתת במידה רבה על האימאז'" עונה כהד לקביעתו של
פאונד ,אשר על פיה "האימאז'יזם אינו משתמש באימאז' כקישוט :האימאז'
הוא ההיגד עצמו".
קצנלסון מבחין בכך כי "שירת רטוש מזהה את ראשוניות הביטוי  ...עם
האמנות האמיתית ,שלא נדלחה עדיין בניסיונות קישוט ושיפוץ מלאכותיים".
עיקרון זה של החתירה "לראשוניות הביטוי" יש לו חשיבות אידיאולוגית
מרכזית הן בשירת פאונד והן בשירת רטוש .במקביל לניסיון "העקיפה" של
הציוויליזציה היהודית-נוצרית מן הבחינה התמאטית ,מקיימים הם בשירתם
ניסיון-עקיפה לקסיקולוגי .כוונתי מנוסחת בדבריו של הלל ברזל ,שדיבר על
השימוש שעושה רטוש בעברית הארכאית מזה ,ובלשון המדוברת מזה –
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"תוך עקיפת הלשון שבתווך" ועל-פי דבריו של רטוש" :הלשון הקלאסית
הקדומה ,המקראית והטרום-מקראית מזה ,והעברית החדשה ,הלשון החיה ...
– מזה" .לעיקרון זה של עקיפת "הלשון שבתווך" הטיף ואף יישם בשיריו
עזרא פאונד כמה שנים לפני רטוש ,והיה המשורר הראשון בלשון האנגלית
שעשה זאת באורח מודע .על-מנת להראות כיצד השתקף ניסיון עקיפה זה
בשירתם של רטוש ושל פאונד ,אצטט מדברי מבקרים עבריים על רטוש,
דברים זהים לביקורת שנכתבה על פאונד ,בשינויים קלים:
"לשונו העברית )האנגלית( של רטוש )פאונד( סיגלה קמאיות והיא מבליטה
באופן ניכר את הצורות הארכאיות ביותר" " ...שימוש בצורות ארכאיות
נדירות מן הלשון העברית )האנגלית( ובמלים  ...מן האוגרית )האנגלו-
סאכסית(" " ...גזירת מלים חדשות משורשים קיימים  ...החייאת מלים
עתיקות ,השבת מובנן המקורי ,האטימולוגי... ".
מצד שני ,מצוי בשירת פאונד ורטוש הצירוף של צורות שאולות מן התנ"ך
עם ביטויים מלשון הדיבור והסלנג .הדבר בולט בעיקר בשירתם המאוחרת.
אצל רטוש" :אפשר לעשות חיים"… "לנסות ישר איתך… על חם" ,לצד –
"עטיפה של מחלצות" .ואצל פאונד :צורות שאולות מן התנ"ך ,בתרגומו
האנגלי Beseech, Ye, Thou, :בצד ביטוי-סלנג.Pig-head :
החתירה ל"ראשוניות הביטוי" יש לה חשיבות מכרעת אצל פאונד ואצל
רטוש ,משום שבאמצעותה משתלבות המגמות האידיאולוגיות והפואטיות
המשותפות לשניהם" :מונחים מופשטים ,כאשר הם נלחצים על-ידי
האטימולוגיה ,מגלים את שורשיהם העתיקים שעדיין קשורים בעשייה
הישירה  ...המטאפורות הפרימיטיביות  ...תתכנה רק משום שהן מקבילות
לטבע עצמו" – ,כתב פאונד.
לכן ,כאשר רטוש כותב" :דעני הנזיר ,כי אתה היודע  /עשני המלך ,כי לך
אני" – וכאשר הוא משתמש כאן במשמעותה המקורית של המלה "נזיר",
דהיינו "נזר" ,מלך ,הוא "מטהר" את המילה מן המשמעויות המאוחרות
שדבקו בה ,ועל-ידי כך פותח לנו אשנב באמצעות הלשון ,לא רק לשימוש
אחר בלשון ,אלא לצורת-חיים שונה ,שבה "המטאפורה מקבילה לטבע
עצמו" ,ולכן – למציאות חייהם של עמי-הטבע.
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במקביל לאמצעי הלקסיקולוגי ,להחזרת הקורא לתקופה האידילית בעיניהם
בתוך הצגת צורת השימוש של אותה מילה באותה תקופה ,על כל ההשלכות
התרבותיות העולות מכך ,פאונד ורטוש "תוקפים" את הקורא אף מן האגף
"המוסיקאלי" ,ומנסים להחזירו לצליל ולמוסיקה של התקופה האידילית
שלהם .פאונד האמין שהשירה הגיעה לשיאה בתקופה הקדומה שבה "השירה
והמוסיקה היו שזורות זו בזו" .במקום אחר הוא כותב ,כי "השירה מאבדת
את נשימתה כאשר היא מתרחקת מדי מן המוסיקה" .מסיבה זו ,המוסיקה
והריתמוס בשיריהם המוקדמים של פאונד ושל רטוש אינם בבחינת התפרצות
אקזוטית משולחת-רסן ,אלא משמשות אותם כאמצעי משוכלל )בשי"ן
שמאלית ,על-פי חידושו של רטוש( להפניית הקורא אל הצליל והקצב
"המקוריים" של התקופה הנכספת .אף כאן ,כמו בחישוף המשמעות
המקורית ,אנו ,כביכול ,חווים את המציאות בעידן אחר.
ו.
בשירתם המאוחרת של פאונד ושל רטוש חל אצל שניהם מיפנה משמעותי
וזהה .נתן זך הבחין בכך שבשיריו המאוחרים של רטוש "הדיבור ישיר וגלוי
ומפורש… רטוש מרווה את צמאוננו למעט לשון בלתי-פיגורטיבית ,שאינה
כורעת תחת נטל ציוריות גדושה לעייפה" .אחד לאחד מתמעטים האפקטים
הצליליים ,האונומטופיה ,האליטראציה וצורות החירוז הקדומות ,ובמקומם
עולה לשון בלתי-פיגוראטיבית ,סאטירית ,אירונית ,ושכלתנית.
תהליך דומה עבר על שיריו של פאונד כאשר משווים את שיריו המוקדמים
ל"קאנטוס" המאוחרים .בד-בבד עם מעבר זה מן השירה שבעיקרה מופנית
לחושים אל השירה הפונה אל השכל ,חל אצל שניהם מעבר פורמאלי מן
השירה "המוסיקאלית" אל השירה הוויזואלית .כלומר ,מן השירה המופנית
אל האוזן ואל הרגש ,אל השירה המופנית אל העין :השירה האירונית-
שכלתנית" .במקום ציר-ההתחלה בראשית השורות ,כמקובל בשירה ,מתחיל
רטוש את שירו  ...מימין הדף למעלה והולך ויורד במדרגות סטאקטו קצרות
ודלגניות  ...ברור שלמשורר גם כוונות פרוסודיות לזרימה אלכסונית זו" –
כותב נתן זך על שיריו המאוחרים של רטוש.
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אף אליעזר שבייד מבחין כי בשירים המאוחרים "ההתרשמות החזותית
קודמת להתרשמות השמיעתית" .שנים אחדות קודם-לכן חל מיפנה זה
בשירתו של פאונד ,כאשר המיר את הדגש ששם על הצליל בשיריו
המוקדמים ,בהשפעת המשוררים המזמרים הטרובאדורים ,בדגש על האספקט
החזותי ,בהשפעת הדברים שלמד מן השירה הסינית – ותפנית זו ניכרת היטב
בשיריו המאוחרים בצורת אירגון השיר על הדף ,בהבלטת מלים באותיות
שמנות ובריסוק שורות.
המיפנה מן הלהט הרגשי-מוסיקאלי בשיריהם המוקדמים של עזרא פאונד
ויונתן רטוש ,אל השלב השכלתני-ויזואלי והאירוני בשירתם המאוחרת ,מן
ההכרח היה שיוביל לשלב הסופי ,שלב ההתפכחות הצוננת ,החשופה
מאשליות ,כאשר האירוניה שהיתה מופנית אל העולם חוזרת עתה בשיריהם
כבומראנג ומופנית כלפי עצמם .כנגד ההודאה המאופקת בתבוסה בשורותיו
של רטוש" :אך דימיון הוא כל התוחלת"… וכן" ,וכל געגועי הגוף ודמע
נפש  /לא עוד יועילו לשנות" – עומד חשבון-הנפש של פאונד" :הוא ביקש
להחיות את האמנות המתה  /של השירה; לקיים את הנשגב במובנו העתיק/ .
שגה ,מלכתחילה"...
ממדיה של התפכחות זו היו רחבים .אליוט כתב על פאונד שהוא "בעל
טמפרמנט של מורה" .קורצווייל כתב על רטוש שהוא "ממורי השירה
העברית הצעירה" .נטייתם הדידאקטית הובילה אותם להטפת אמונתם
בתחום הלשון ,מפני שהם האמינו בכוחן של המלים לחולל תמורה חברתית
ותרבותית ,ובכוחה של השירה להגשים אוטופיה .התבוסה המפוארת שנחלו
מסמנת ,למעשה ,את פירפורי גסיסתו של הניאו-רומנטיזם ואת ניצחונו של
הפראגמאטיזם החדש.
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דוד שחר
מתוך הרומן" :יום הרפאים"
'עם עובד'1986 ,

אני אמרתי לעצמי :הכּוֹל מתפורר.
היא אמרה :בארץ מולדתי היו המתים מטיילים ,והחיים היו עשֹוּיים קרטוֹן.
הוא אמר :ועל אנשים שמחפשֹים את הטוב ועושים את הרע.
אני אמרתי לעצמי את הדברים בלבּי ובעברית ,ואילו הם אמרו את הדברים זה
לז ֹו בקול רם ,ובאנגלית .היא במבטא אמריקאני ,והוא במבטא אנגלי .אחר-כּך
התחוור לי שהם קוראים חרוזים מתוך כתב-עת אנגלי שמונח על השולחן
לפניהם .אחרי הפגישה ביקשתי מהֶ לֶן שתשאיל לי את החוברת שמתוכהּ היו
הם קוראים את החרוזים עם בואי :היה זה כאילו קָ ַרם מי שכּתב אותם אוֹר על
כּל מה שהתחולל באותו רגע בלבּי ונתן לו ממשוּת של שיר שעומד בפני
עצמו :הצצתי וראיתי חרוזים מתוך שירתיו של המשורר האמריקני עזרא
פָּ אוּנד בחוברת שנקראת "פּריס רבְ יוּ – רבעון בינלאומי לספרות" ,גיליון
עשרים ושמונה ,קיץ-סתיו .1962 ,מה ראתה הֶ לֶן לפשפש ולמצוא חוברת בת
קרוב לעשרים שנה ,ולקרוא משיריו של עזרא פאוּנד ,דווקא? אני עצמי לא
קראתי אף שורה אחת משלו עד לאותו רגע ,ולא ידעתי עליו אלא כמה דברים
מפי השמועה וממקומות בהם נזכּר שמו בהקשר תולדות חייהם של סופרים
ומשוררים אחרים בני-דורו והצעירים ממנו ,שמהם התבּרר לי למעלה מכּל
ספק שהיה הוא להם חבר טוב ומיטיב ומהיר להושיט עזרה בכל דרך שהיא
ואפילו למעלה מכּפי כוחו ויכָלתּ ֹו .כנגד זה בּרור היה לי כשמש שפעם ,לפני
שנים רבות ,קראתי מאמר מפרי עטהּ של לאה הִ ימֶ לְ זַ ,הלא היא אשתו
החוקית של המשורר אֶ שבַּ עַ ל עַ שתרוֹת ,שבּ ֹו גילתה שהשלטונות האמריקנים
עצמם כּלאו את עזרא פאוּנד כבוגד פאשיסט ששיתף-פעולה עם הממשלה
הפאשיסטית האיטלקית בעצם ימי מלחמת-העולם השניה ,שידר ברדיו
הפשיסטי האיטלקי ,ודומני אפילו שהועמד למשפט כפשיסט פושע מלחמה.
הייתָּ כן שאדם שהביא לעולם בּתּי שיר אשר כאלו ,היה פשיסט מחרחר
מלחמות? ואם אמנם הלך לאיטליה והכריז על עצמו שהוא פשיסט – מה
251

הבין הוא במונח הזה ,ומה ראה לשדר מאיטליה דברים כנגד ארצו? היה בכך,
בוַדאי ,משהו עמוק ,תהומי ,שאומר ָדרשני – איזו שהיא חידה בתוך חידה,
ובו במקום ביקשתי מהֶ נרי שיפתור לי אותהּ.
"אמור לי ,הֶ ִנרי ",פניתי אפילו במין להיטוּת ,כאילו לא נועדנו לפגישה זו
אלא כדי ללבּן את השאלה הזאת דווקא" ,מה ידוע לך על הפרשה של עזרא
פאונד?"
"אוֹי!" פלט הֶ ִנרי" ,זאת פרשה ארוכה ".אילוּלא איחרתי כל-כך – למעשה
חשב הוא להסתלק מן המקום ולמהר להרצאתו רגע לפני שהגעתי – היה
ברצון גם אומר לי משהו עליה ,אך ברגעים המעטים שנותרו לנו לא הספקתי
אפילו להתנצל ולספר לו מכּל שאירע בדרך ועיכב אותי .נפגשנו שלָשתּנוּ,
הֶ לֶן והֶ ִנרי ואני בבית-הקפה "מַ ְֹשכִּ ית" שבּרחוב הרב קוּק ,שמגשר בין רחוב
יפו לרחוב הנביאים ,קרוב לפּינה בהּ נמצא בשעתו קפה "גת" ,בענין הספר
ששניהם עמדוּ להוֹציא לאור בהוצאת ה"ג'וּאִ יש פַּ בְּ ליקיישן הָ אוּז" .היא
הייתה מתרגמת לאנגלית את המסות של אשבעל עשתרות ומוסיפה אחרית-
דבר על השקפותיו ותפיסת-עולמו בכלל ,ואילו הֶ ִנרי היה מתרגם לאנגלית
מבחר מתוך שיריו ומקדים להם מסה נרחבת על המשורר ועל שירתו .אילו
התקיים קפה "גת" עד עצם היום הזה ,ואילו עוד היה המשורר בחיים ,לא
היינו נפגשים ב"מַ ְֹשכִּ ית" אלא בקפה "גת" ,וקרוב לוַדאי שגם לא היינו
נפגשים כלל ,כלומר – אני לא הייתי כלול באותהּ פגישה מכיוָן שלא היו
זקוקים לי ,שהייתי נמצא מיותר ואפילו מפריע בעצם נוכחותי .די היה להם
להיכָּנס לקפה "גת" כדי למצוא בפינה הימנית את אשבעל עשתרות לפני
ערימת גליונות ההגהה .אבל לא רק קפה "גת" אינו בנמצא עוד – הבנין כולו
נמחק ,ובמקומו משתרע מגרש חניה עירוני שכבר אינו מספיק לכל המכוניות
המבקשות לחנות בו .אחרי הפגישות אִ תּם – בנוסף על זו הראשונה שהיתה
חטופה כל-כך באשמתי ,בגלל האיחור של למעלה מחצי שעה שבו הגעתי
אליה מתנשם ומתנשף ועצבני ופזור-דעת ,קיימנו עוד שלוש פגישות עבודה,
שכּל אחת מהן הצליחה לאכזב אותם עוד יותר מקודמתהּ – עלה בי הרהור
משונה שאילוּלא מת אֶ שׁבַּ עַ ל עשתרות ,ואילו היו נפגשים אתו ,היו הם
מגיעים למסקנה שהוא מאכזב ומיותר עוד יותר ממני .הם ביקשו להיפָּ גש
איתי מכיוָן שידעו שאני הִ כּרתיו מן הימים הרחוקים ההם ,כשאני עוד ילד
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הייתי ,והוא פקיד במרפאת העינים של דוקטור לנדאוּ ונקרא בּפי ֹכּל בַ שם
בֶּ ְרל ַרבָּ ן ,הוא השם שניתן לו מבּטן ומלידה .הֶ לֶן שמעה זאת מפיה של לאה
הימלזן ,אלמנתו ,אשר אִ תָּ הּ הספיקה לעשות סִ דרת ראיונות מוצלחת ביותר
לפני מותהּ ,שחל בדיוק בַּ יום בו חזרתי אני ארצה – שהרי למרות המחלה
הקשה שאחזה בּהּ כבר בימי ילדותי ,התגלו בהּ ,באלמנה ,כּוחות נעלמים
להמשיך ולחיות ולכתוב מאמרים ולהגיב נמרצות על כל המתרחש בעולם
ולתת ראיונות לעתונאים עוד עשרים שנה אחרי בֶּ רל .רושם אדיר עשתה
הזקנה על הֶ לֶן בצלילות-דעתהּ ובהתנהגותהּ ובנימוסיה וּבעדינותה הרבּה
שבּה חיפתה אפילו על מעשֹיו המגוּנים של בֶּ רל שהפקיר אותהּ בשעתו,
ודווקא בשעות הקשות ביותר של מחלתהּ ,ושֶ בּהּ ניסתה להגן אפילו על
דעותיו שהיו מנוגדות קָ טבּית לדעותיה שלהּ .בסדרת הראיונות לא ניסתה כלל
להסתיר את מחדליו – כּי על-כּן היתה דוברת אמת ,והכֵּנוּת שלהּ מפורסמת
היתה כבר אז ,בימי ילדותי – ועם-זאת הסבירה אותם .מצאה קו זכות בכל
פגם ,התיַחסה בסלחנות לכל מעלליו ,ואפילו קיבּלה בחיוך של גַדלוּת-הנפש
אותן מסות שלו שהתקיפו ישירות את השקפת-עולמהּ שלהּ .ג ְַדלוּת-הנפש של
אלמנת המשורר היא-היא שקסמה בעיקר להֶ לֶן הצעירה והנלבּבת כּל-כּך.
אמרה עליה שהיא  ,A grand old ladyוכַדברים האלה גם כתבה באחרית-
הדבר הממצה שלהּ שהופיעה – עוד לפני שנדפס הספר הגדול עצמו – כמַ סָ ה
בכתב-העת "קוֹמֶ נְטָ ִרי" והִ כתה גלים ובני-גלים בקרב הצעירים בני-דורהּ .לא
תרומתהּ של הגברת הזקנה לשירתו של אשבעל – והמאמר גדוש היה ראָיות
והוכחות להשפעה המכרעת שהיתה לה על שירתו – היא שדיבּרה אל לבָּ ם,
אלא דווקא אישיותהּ שלהּ היחידה והמיוחדת במינהּ שהפכה להם לא רק
למנהיגה רוחנית ,אלא – כפי שנהות לומר – סֵ מֶ ל וּמוֹפת .לגבי כּולם ללא
יוצא-מן-הכּלל ,היתה זו תגלית מדהימה שכּל השאיפות והחידושים
והמהפכות והשחרורים שהם תובעים וכותבים ומחוללים והופכים עכשיו,
בעצם היום הזה – כל אלה כבר תבעה וכתבה וחוללה והפכה אשה מופלאה
שתינה מ ֹוכַּת
זו לפני חמשים שנה בפינה נידחת של האימפֶּ ריה הבריטית ,בפל ֹ
הקדחת ומחלות העינים – החל בפָּ ציפיזם בלתי-מתפשר ,עבור דרך מלחמה
בִּ לתי-מתפשרת בגזענות ובאימפריאליזם קַ פּיטאליסטי ובקרתנות זעיר
בּוּרגנית ובכפיוֹת דתיות ,וכלה בשחרור האשה ובאהבה חָ פשית על כל גווניה
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וצורותיה ואֳפניה .רק אחרי שקראתי את המסה ,שהופיעה בכתב-העת
החשוב ,נפקחו עיני לראות ,בין היתר ,גם את מה שלא תפסתי בכל ארבע
ש אצל עזרא פאוּנד .היתה זו
הפגישות שלנו ,כאמור – מה הלכה הֶ לֶן לחפ ֹ
לאה הימלזך שהסֵ בּה את תשומת לבָּ הּ של הֶ לֶן להשפעה שנודעה לעמדתו של
פאונד על דעותיו של אשבּעל עשתרות .היא ,כמובן ,עשתה זאת למען הדיוק
ההיסטורי ,הספרותי והסוֹציוֹפּוֹליטי ,אבל דבר זה ,כמו כמה וכמה פרטים
אחרים ,חולל בקוראים תגובה הפוכה לכוונתה המוצהרת .האלמנה הרי
הודיעה להֶ לֶן ,וחזרה והכריזה באָזניה לאורך כל סדרת הראיונות ,שהיא
עצמהּ "איננה עומדת על הפרק ",שהיא כבר עשתה את שלהּ ככל יכָלתָ הּ
המצומצמת ,שהיא "כבר עלתה על הבָּ ריקדות" ועכשיו הגיעה שעתן של
הצעירות ההולכות בעקבותיה ,ואין היא מבקשת אלא לתרום להכרת הציבור
שוֹת למען שמו של המשורר ,שהיה,
הרחב בכשרונו של בעלהּ המנוח ,לע ֹ
גדל פרא ,מין צמח-בר צץ בפינה צחיחה ,שהיה קמל ונובל
לדבריה ,כמו צמח ֵ
בטרם עת אילולא טרחה היא להשקות אותו ,שהרי ניתנה האמת להיאָמר שעד
שלא פגש בהּ היה חסר-השכלה וחסר-השקפת-עולם ,והיא-היא שעודדה
אותו בכל התחומים והעניקה לו גם מזה וגם מזה .כן גם חזרה והדגישה
באָזניה של המראיינת שהוא היה "כשרון גדול ,כשרון גדול מאוד ,וזה העיקר,
ואפשר אפילו לומר שהיה אמן חשוב ,אמן חשוב מאד ,למרות כל מגבלותיו
ולמרות האינטלקט שלו שלא היה כל-כך מזהיר ,ואפשר אפילו לומר שהיה
מצוּמצם ,כלומר – מוּגְ בָּ ל .אינטלקט בּינוֹני ,וכל מה שנוגע לתפיסות
פוליטיות וסוציולוגיות והיסטוריות גילה ,לפעמים ,טפשוּת נוֹראה שהיתה
מוציאה אותי מדעתי! אני סלחתי לו ,כמובן ,על כל השטויות שאמר ,כפי
שסלחתי לו על כל השטויות שעשֹה ,לא רק מתוך התחשבות באדם עצמו,
אלא בעיקר בזכות הכּשרון הגדול שלו .וזה העיקר – אבקש שתדגישי שהיה
אמן גדול ואין כל צורך להרחיב את הדיבור עלי ועל כל מה שאני כתבתי ואני
עשיתי "...ובניגוד לכל הכרזותיה ודבריה המפורשים ,נתפסו כּל הקוראים
דווקא לדמוּתהּ של לאה הימלזך ,של אותהּ אשה מַ קסִ מָ ה אשר בהּ גילו,
כאמור ,את המנהיגה הרוחנית שלהם ,ואילו המשורר עצמו נדחק בעיני
הדעתנים שבּהם ,אֵ לוּ בעלי הדעות המאוּששוֹת .מכּיוָן שקראו דברים
מפורשים שזה המשורר העברי הושפע מעמדותיו הפוליטיות של עזרא
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פאוּנד ,מיד גילו פגמים לא בעמדותיו אלא דווקא בשירתו; מן הבחינה
הפיוטית ,לאור הקריטריוֹנים האובייקטיבים ,ומתוך הניתוח הטֶ כְּ סטוּאלי,
התחוור להם למעלה מ ֹכּל ספק שאין זו שירה כלל ,או ,במקרה הטוב – שירה
גרועה .אחרי שהגיע המאמר לידי הצטערתי על שלא ביררתי לאשוּרו את ענין
עזרא פאוּנד בפגישותַ י עם הֶ לֶן ,שאולי הייתי מצליח למנוע את הטעות
בעובדות .ידוע לי שבֶּ רל לא קרא מעודו אפילו שורה אחת משל עזרא פאוּנד
מן הטעם הפשוט שלא ידע דבר על עצם קיומו – מה שבּכלל אין בו מן
המפתיע ,שהרי אפילו בעברית קרא מעט מאוד מתוך השירה בת-זמנו ,ועוד
פחות מכּן בלועזית ,ולגביו לועזית היתה השפה הצרפתית משנות לימודיו
ב"אַליַאנס" ,ואנגלית כמעט שלא קרא כלל .מה שכֵּן יכולה ,אולי ,להפתיע,
הרי ז ֹו העוּבדה שאפילו לאה הימלזך לא שמעה את שמו של עזרא פאוּנד אלא
אחרי מלחמת-העולם השניה ,וממש ערב קום המדינה ,כלומר – אחרי שכּבר
הופיעו כּל המסות של בֶּ רל מקוּבּצות בספר ,וכן גם כל קָ בצי שיריו פרט
לאחרון ,שיצא לאור אחרי מותו ,ומכאן שלא היתה לו כל אפשרות שהיא
להיות מושפע מעמדותיו של פאוֹנד הבִּ לתי-מוּכָּר ובלתי-ידוע לו .אין זאת
אומרת שלא נמצאו בהלָל-רוחו של בֶּ רל נימים מַ ִשׁיקות למיתריו של פאוּנד –
אני עצמי לא בדקתי ,וגם אינני מוסמך לפסוק הלכה הקושיה זו – ייתָּ כן שכֵּן
וייתָּ כן שלאִ ,מכּל-מקום ביקשתי להתיַחס אך ורק לטעות בעובדה ,כלומר –
שאין לדבר כלל על "השפעה" של פאוּנד .על כך יכול אני להעיד כעד-ראִ יה
וכעד-שמיעה ,כי על-כן נמצאתי בביתם ביום בו עלה לראשונה שמו של
פאוּנד באָזניו של בֶּ רל .הלכתי לשם יחד עם הבֵּ ן תַ מוּז ישר מבּית-הספר כדי
לקחת ממנו בהשאלה את הכּרך האחרון של דּוּבּנוֹב לקראת בחינת הגמר
בתולדות עם ישראל ,וגם כדי להתכונן קצת ביחד אִ תּ ֹו .אלו היו הימים הקשים
של יריות ופצצות ועוצר בלילות של ערב פרוץ מלחמת-העצמאות – תוך כדי
כתיבה אני נזכר בכל שהיתה זו אחת הפעמים האחרונות שראיתי את תמוּז
לפני שנעלם מירושלים ומן הארץ בכלל – ואמ ֹו החולה היתה מבלה את
מרבית היום במיטה ,ובכלל לא היה באפשרותהּ לא לנהל את משק-הבית ולא
לצאת לקניות או לעיסוקיה האחרים ,ובוַדאי שלא להכין ארוחת-צהריִם לַבֵּ ן
החוזר מבית-הספר .כשהתחלתי אני לחפש את הפרקים הדרושים לנו בספר
של דוּבּנוֹב ,קפץ תמוּז לחנות-המכולת לקנות בהקפה משהו לארוחת-צהריים
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לשנינו ,ואילו אמ ֹו השקוּעה במיטתהּ בערימת כתבי-עת לועזיים ,שהגיעו זה
עתה מעבר לים ,הזדקפה פתאום מן הכּר וביקשה שאגיש להּ מיד עפרון כדי
לציין משהו מהר-מהר לפני שיחזור וייעָ לם באגם הדפוס האופף אותהּ .אביו
של תמוז ,שהיה גר בנפרד מאמו במרתף בּיתהּ של הגברת ג'נטילה לוּריא זה
כמה שנים ,נכנס באותו רגע עם צרור התרופות שהביא להּ מבית-המרקחת.
"את הבקבוק ואת צמר-הגפן תשֹים בחדר-האמבטיה ",אמרה לו תוך כדי ציון
השורות בעפרון" ,ואת השאר פה ,על-ידי .אמוֹר לי – אתה שמעת פעם על
משורר אמריקני שנקרא עזרא פאוּנד?" בֶּ רל ,שנראה להוט להסתלק מהר
כּכל-האפשר ,אחרי שמילא את המוטל עליו ,הניע בראשו לשלילה" .מצאתי
פה ידיעה שמתאימה בדיוק לְ מה שאני טענתי כל השנים ,ואני מוכרחה לשַ בֵּ ץ
אותהּ במאמר הגדול שלי .אז איפה אפשר למצוא פה משהו מכתביו?"
ש בֶּ רל כפּיו בסימן שאלה ,ואחר אמר" ,אולי אוֹריתה מכּירה אותו,
תחילה פר ֹ
או שמעה עליו – היא הלא בקיאה בשירה האנגל ֹו-סַ כְּ סית המודרנית .עִ ם שם
מקראי שכּזה' ,עזרא' ,בוַדאי הוא מצאצאי הפּוּריטָ נים האנגלים שהתיַשבו
באמריקה .תשאלי אותהּ" ".אתה שולח אותי אל אוריתה רק בכוונה להרגיז
אותי ,להוציא לי את הנשמה!" נתקפה זו חמת-זעם" ,רק מכֵּיון שאתה יודע
שהפסקתי לדבּר אִ תּהּ אחרי שהעליבה אותי .לך יש קשרים אִ תהּ ,הלא אחותהּ
יעלי היא המעריצה הגדולה שלך! – אז עוד היום תתקשר אִ תּהּ בבקשה ממך,
ותביא לי כל מה שיש להּ – שירים ,מאמרים ,ביקורות – כל מה שקשור בשם
עזרא פאוּנד ".אבל גם אוֹריתה לא שמעה ולא ידעה דבר על עזרא פאוּנד .יש
להניח ,אפוא ,שהֶ לֶן לא הבינה כראוי את דבריה של אלמנת המשורר .זו
התיחסה ,כפי הנראה ,לקוֵי הדמיון שמצאה היא בין הש ַניִם ,והמראיינת
הסיקה שמדובר בהשפעה מכרעת ,וכדברים האלה גם כתבתי במכתב
למערכת ה"קוֹמֶ נטרי" מתוך כוונה שיפרסמוהו תחת הכּותרת "תיקון טעות".
לצערי לא פורסם המכתב שלי ולא תוקנה הטעות ,וכל קוראֵ י המסה בכתב-
העת ובספר ממשיכים להחזיק באותהּ טעות ולקבוע את יחסם אל המשורר
ואל שירתו בהתאם להּ ובהתאם להיַחסותם שלהם אל עמדותיו של עזרא
פאוּנד .כנגד זה קיבלתי אני תשובה בכתב ממזכירת המערכת שבהּ היא
מודיעה לי ,בנימוס צונן ,שעם כל הכבוד לזכרונות ילדותי ,נאמנים על העורך
יותר דבריה של אלמנת המשורר עצמהּ .הרי לך! מין מעגל-קסמים שאי-
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אפשר לצאת ממנו :לא ייתָּ כן שזו אמרה כדברים האלה מכֵּיון שכל מסותיו
של בּרל התפרסמו לפני ששמע את שמו של עזרא פאוּנד ,מכאן שלא היא
אמרה אותם אלא המראיינת ,שסילפה את דבריה פשוט מתוך אי-הבנה,
ומכיוָן שנפלה פה טעות ,יש צורך בתיקון טעות ,אבל העורך מסרב להכניס
את התיקון לדפוס מכיוָן שלדעתו אלו הם דבריה של לאה הימלזך כפי שיצאו
מפיה.
את הטעות שנכתבה ונדפסה לא הצלחתי לתקן ,אבל כנגד זה עלה בידי למנוע
בעוד מועד טעות בדבריו של הֶ נרי .אינני יודע איך – דרך הרוח ודרך הלשון
מי יֵדע? – התגלגלה והגיעה לאָזניו השמועה ששירתו של אשבעל עשתרות
ניתרגמה בשעתהּ לערבית וזכתה לתהודה רבה כל-כך במצרים ,דווקא ,עד
שהמלך פוּאַד הזמין אותו לארמונו כדי לשמוע את שירתו מפיו ,גם להעניק
לו עיטוּר-כּבוֹד מלכותי .סיפרתי לו שאשבעל אמנם קיבּל פעם עיטור מלכותי,
אך לא היה זה מידיו של המלך פוּאַד אלא מידי השַׁ אה הפרסי ,ולא כפרס על
יצירתו אלא כאות תודה על טיפולו בעיניו של אחד מבני משפחתו של שאה,
ושלא הגיע לארמון המלכותי אלא בזכותו של הדוקטור לנדאו ,כאחד מאנשי
הצוות הרפואי שלו ,ושהעיטור שקיבל היה הנמוך בסולם .את העיטור הגבוהַּ
קיבל דוקטור לנדאו .בשעת הפגישה רשם הֶ נרי את כל מה שסיפרתי לו ,אך
אחרי שהופיע הספר בדפוס נוכחתי לדעת שכּל הפרשה הזאת נעלמה ואיננה.
ברגע הראשון שקע לבּי .באכזבה שלי מהולה היתה מין נימת-זעם-אין-אונים
על הנרי ,על שגנב דעתי ,כביכול – עשֹה עצמו ככותב ,ולבסוף השמיט הכּוֹל,
אבל אחר-כך נרגעתי ,התנחמתי בכך שלפחות לא הדפיס את השמועה
המצרית הכוזבת ,גם הבנתי שלא היתה כל כוונת זדון בהשמטת הפרשה
הפרסית – זו ,ככמה וכמה דברים אחרים שסיפרתי לו ,פשוט לא השתלבה
במסגרת המסה שכּתב ,גם היה בה כדי לקלקל את ההַ רמוֹניה הפנימית
שבּגישתו של הנרי.
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מנחם בן
"מתי הופכת שירה לְ מָ שָׁ ל?"
מתוך' :אין שירה בלתי מובנת ומאמרים אחרים'' ,ירון גולן'1989 ,

עזרא פאונד ,אחד מכוהניה הגדולים של השירה במאה העשרים ,נזכר שוב
ושוב בספר זה בציטוט פסוקו המפורסם על השירה" :שירה היא לשון טעונה
משמעות עד קצה גבול אפשרויותיה" – והנה חשוב מאוד להבין את
משמעותו של פסוק זה בהקשר לשירי פאונד עצמם ,ובעיקר בהקשר לתוהו
ובוהו של השירה העברית בעשורים האחרונים .ובכן ,כדאי לשים לב
לפשטותם המוחלטת של שירי פאונד ,ומכאן צא ולמד" :שירה טעונה
משמעות עד קצה גבול אפשרויותיה" איננה שירה שהוטענה במשמעות כמו
איזה שק פחמים .הקריאה שמשמיע ברתנא זה )והיא פרי השחתה שאחראים
לה רבים( ,ובכן ,הקריאה ל"יתר מטאפוריות" ול"יתר מורכבות" ,נובעת מאי
הבנה בסיסית לגבי מהות העניין :שירה הופכת לדימוי ,למשל ,למילים רבות-
משמעות ,לא כשאנחנו חונקים אותה ב"מטאפוריות" ,ב"יצירתיות",
ב"צירופים מורכבים" וכו' ,אלא כשהיא ,קודם כל ,במישור הראשוני ,היא
עצמה שקופה ועמוקה )כי רק לדברים שקופים יש עומק( .שיר השירים של
שלמה המלך הופך למשל על אהבת ישראל ואלוהים רק אחרי שהוא ,קודם
כל ,שיר אהבה מוחלט בין איש לאשה .ריבוי-משמעות אינו נוצר ממילים
סעפות ונפתלות ,עמומות וקרוצות-משמעות אלא ממילים ששקיפותן עמוקה
מכל עמוק" :הנערה בחנות התה" בשיר של פאונד ,אם להסתפק בהדגמה
טריוויאלית אחת ,היא לא רק הנערה בחנות התה :היא כל הדברים שאינם
יפים כשהיו ,וכל ההתלהבויות שדעכו ,אבל היא קודם כל ,הנערה בחנות
התה ,וכשפאונד כותב "היא כבר לא עולה במדרגות ,כאז ,נלהבת" הרי –
מטבע הדברים ומטבע השירה – המדרגות הפשוטות האלה ,הממשיות האלה,
שבחנות התה ,הן גם כל עצם "הטיפוס במעלה החיים" ,מאבק הקיום וכו',
שאותה נערה ,אי-כך ,כבר לא עולה בהם "כאז ,נלהבת" .זה פשר הפסוק
"שירה היא לשון טעונה משמעות עד קצה גבול אפשרויותיה" .זה ולא שום
ניפוחים מלאכותיים של איפור "מטאפורי" כבד ולא-מוכשר .וחשוב לזכור כי
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כשפאונד כתב "היא כבר לא עולה במדרגות ,כאז ,נלהבת" ,למשל ,הוא לא
תיכנן את ריבוי המשמעות של השורה הזאת )או כל שורה אחרת( ,אלא עצם
הקשר השירה ,עצם רוח השירה ,מעניקה לדברים את עומקם ,וכאן אפשר
לצטט שוב את דליה רביקוביץ על מצב כתיבת השירה" :הצבעים נעשים עזים
יותר  /מטפחת כחולה הופכת לעומק באר" וכו'.
עזרא פאונד  /חדר העליה
בּוֹאוּ ,הָ בָ ה נ ְַרחֵ ם עַ ל אֵ לֶּה שֶׁ שָּׁ פַ ר חֶ לְ קָ ם ִמזֶּה שֶׁ לָּנוּ
בּוֹאוּ ,י ְִד ַידי ,וְ זֹאת זִ כְ רוּ
שֶׁ לְּ עָ ִשׁיר יֵשׁ ְמשָׁ ְרתִ ים וְ אֵ ין חֲבֵ ִרים,
וְ לָנוּ יֵשׁ חֲבֵ ִרים וְ אֵ ין ְמשָׁ ְרתִ ים.
בּוֹאוּ ,הָ בָ ה נ ְַרחֵ ם עַ ל הַ ְנּשֹוּאִ ים וְ הַ בִּ לְ תִּ יְ -נשֹוּאִ ים.
שַׁ חַ ר נִכְ נָס בִּ צְ עָ ִדים ְקטַ נִּים
כְּ מ ֹו פַּ בְ לוֹבָ ה מֻ זְ הֶ בֶ ת.
ַו ֲאנִי קָ רוֹב לַתְּ שׁוּקָ ה שֶׁ לִ י.
אֵ ין גַּם ַלחַ יִּ ים בְּ מֵ יטָ בָ ם יוֹתֵ ר
ִמשָּׁ עָ ה ז ֹו שֶׁ ל ְק ִרירוּת בְּ הִ ָירה,
ְשׁעַ ת הַ י ְִקיצָ ה בְּ יַחַ ד.
)תרגם:דורון קורן(

בשולי השיר :מהו "חדר העליה"? הוא העניות המאושרת ,כי "העשירים שיש
להם משרתים" לא גרים בחדרי עלייה .והם ראויים לרחמים ,לא משום שאינם
גרים בחדרי-עלייה ,אלא משום שאינם מאושרים" :בואו ,הבה נרחם על אלה
ששפר חלקם מזה שלנו  /.../כי לעשיר יש משרתים ואין חברים / ,ולנו יש
חברים ואין משרתים".
ולמה לרחם "על הנשואים ועל הבלתי-נשואים"? משום ש"המצב
המשפחתי" )כזה או אחר( איננו האושר :לא הנשוי הרוצה להיות בלתי-נשוי
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מאושר ולא הבלתי-נשוי הרוצה להיות נשוי מאושר ,כי האושר איננו זה ואף
לא זה .האושר עצמו המתרחש באותו חדר עלייה בשעת שחר אחת" :שחר
נכנס בצעדים קטנים  /כמו פבלובה מוזהבת" )פבלובה – רקדנית מפורסמת
בשעתה שנעלי-הריקוד שלה היו מוזהבות( .וכאן מגיע פאונד ללב הדיוק
וללב השיר" :ואני קרוב לתשוקה שלי  /אין גם לחיים במיטבם יותר  /משעה
זו של קרירות בהירה  /שעת היקיצה ביחד".
כלומר ,האושר הוא כש"אני קרוב לתשוקה שלי" – גם במשמעות של קרוב
אל זו שאליה תשוקתי ,וגם ,ואולי בעיקר ,במשמעות של :קרוב לעצמי ,קרוב
להרגשותי ,קרוב לתשוקה של עצמי.
וכאן מגיעות מילות האושר עצמן" :אין גם לחיים במיטבם יותר משעה זו של
קרירות בהירה" ,ועצם המצב הריגשי שבו אדם אומר לעצמו ש"אין גם לחיים
במיטבם יותר" הוא אכן מקסימום האושר :כי המקסימום הריגשי הוא ,בין
השאר ,הידיעה שאין יותר מזה ,אין טוב מוחמץ מעבר לכתף – .אך יכולה
היתה להיות כל שעה אחרת .האושר הוא הרגשת האושר ,ולא תיפאורה
אובייקטיבית כלשהי :לא תיפאורת נישואין ולא תיפאורת אי-נישואים ,לא
תפאורת עשירים ואפילו לא תפאורת חדר-עלייה .ובכל זאת ,האושר הזה קרה
בחדר עלייה אחד בבוקר אחד עם אישה אחת.
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שמעון זנדבנק
"האימג'יסטים והטיפול הישיר במציאות"
מתוך" :מגמות יסוד בשירה המודרנית" משרד הביטחון  -ההוצאה לאור1990 ,

המושג 'אימג'יזם' מופיע אפוא לראשונה בדפוס ,בהקדמה שכתב עזרא
פאונד לשיריו של ת.א .יום .כמה חודשים קודם לכן ,באביב שנת  1912בבית
תה בקנסינגטון ,לונדון ,השתמש פאונד בפעם הראשונה במונח זה בעל-פה,
כשפנה אל המשוררת האמריקנית ,הילדה דוליטל ,שכינתה את עצמה בראשי
התיבות  ,H.D.ואל בעלה האנגלי ריצ'רד אולדינגטון ,אף הוא משורר ,וכינה
אותם בשם זה ,אימג'יסטים .כך נולדה התנועה האימג'יסטית ,תנועה,
שבתולדות השירה האנגלו-אמריקנית ,רבים רואים אותה כזהה ,כפחות או
יותר ,עם שירה מודרנית בכלל.
ת.ס .אליוט ,למשל ,שלא היה אימג'יסט ,אבל הושפע מאד מיום והיה קרוב
לעזרא פאונד ,אומר אחרי שנים רבות" :ציון הדרך הנחשב בדרך כלל,
למרבה הנוחיות ,נקודת הפתיחה של השירה המודרנית ,הוא הקבוצה הנקראת
אימג'יסטים ,בלונדון של סביבות ') ."1910ספרות אמריקנית והלשון
האמריקנית'(.
פאונד הגיע ללונדון מארה"ב שלוש שנים קודם לכן ,ב .1909-הוא נפגש שם
עם יום ושמע הרצאות שנתן על ברגסון ועל האימאז' .לאחר שפאונד כינה את
 H.D.ואת בעלה בשם אימג'יסטים ,מיהר ושלח כמה שירים שלהם לכתב-עת
בשם  Poetryשנוסד באותו פרק זמן בשיקאגו .לשירים צירף הערה קטנה:
"אובייקטיבי ,ללא החלקה; ישיר ,ללא שימוש עודף בשמות תואר; ללא
מטאפורות שאינן עומדות במבחן ,זהו דיבור ישיר ,ישיר כמו היוונית".
כעבור זמן-מה פרסם פאונד באותו כתב-עת ,Poetry ,את המניפסטים
הראשונים של האימג'יסטים .ובשנת  1914הוציא אנתולוגיה ראשונה
משיריהם ,וקרא לה  .Des Imagistesהאנתולוגיה נקטלה על-ידי הביקורות.
באותה שנה מגיעה ללונדון משוררת אמריקנית בשם איימי לואל ,והיא יורשת
את מקומו של פאונד בראש הקבוצה האימג'יסטית .פאונד המסתייג ממנה,
קורא עכשיו לתנועה 'איימיג'יזם'.
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הביטאון העיקרי של התנועה בשנים שבין  1914-1919היה כתב-עת בשם
 .The Egoistכתב-העת הזה קיים גם בית-הוצאה ,ופרסם ,בין השאר ,את
השירים הראשונים של ת.ס .אליוט )'פרופרוק והסתכלויות אחרות',(1917 ,
את 'דיוקנו של האמן כאיש צעיר' של ג'ויס וכן כמה פרקים מוקדמים מתוך
'יוליסס' ,לג'ויס ,ודברים נוספים .התנועה האימג'יסטית גוועת כחמש שנים
לאחר שנוצרה ,ב.1917-
נתבונן עתה שוב בהערה שפאונד צירף לשירי  H.D.ואולדינגטון ,כאשר שלח
אותם לכתב העת  .Poetryהוא מתאר את השירים האלה – והתיאור הזה
אמור ,ככל הנראה ,להיות שבח – כאובייקטיביים ,ישירים ,וממעיטים בשמות
תואר ובמטאפורות שאינן עומדות במבחן .אך התיאור הזה קרוב מאוד
לאידיאל של השיר הקלאסי שאותו הזכרנו בפרק הקודם ,כלומר ,לאידיאל
כפי שחזה אותו ת.א .יום :שיר יבש ,קשה ,מדויק ,מסוים .הווה אומר :חיקוי
נאמן של המציאות.
פאונד מרמז כאן על הקבלה לשירה היוונית .אבל מרכזי יותר לאימג'יזם הוא
היסוד היפני או הסיני ,כלומר ,השפעה מן המזרח הרחוק .אימג'יסטים הרבו
במיוחד לחקות צורת שיר יפני הקרוי הייקו .זה שיר קצרצר ,בן  17הברות,
שמציג אימאז' קטן מן הטבע ,מבלי לספק פירושים או קומנטר דידאקטי
כלשהו ,אבל תוך השלכות ברורות בסמליות שלהן ,הלקוחות מהמסורת
התרבותית היפנית.
הנה מה שפאונד אומר על ניסיונותיו שלו בתחום השיר הקצר במתכונת
ההייקו" :השיר בעל האימאז' האחד הוא מעין סופר-פוזיציה .כלומר ,הוא
רעיון אחד המונח על גבי רעיון שני .מצאתי אותו יעיל כאשר רציתי לצאת מן
המבוי הסתום שנקלעתי אליו בגלל תחושת המטרו שלי .כתבתי שיר בן 30
שורות והשמדתי אותו ,מפני שהוא היה מה שאנחנו קוראים בשם יצירה
בעלת 'אינטנסיביות משנית' .שישה חודשים אחר-כך כתבתי שיר שאורכו
חצי מזה ,ושנה אחר-כך כתבתי את המשפט הבא ,דמוי ההייקו' :התגלות
הפנים האלה בהמון :עלעלים על ענף רטוב ,שחור' .הייתי אומר שהדברים
האלה חסרי משמעות ,אלא אם אתה נסחף לתוך הלך מחשבה מסוים .בשיר
כזה אתה מנסה לדווח על הרגע המדויק שבו דבר חיצוני ואובייקטיבי
מתגלגל או מזנק לתוך דבר פנימי וסובייקטיבי".
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דבריו המעניינים האלה של פאונד דורשים הסבר .מהי "תחושת המטרו"
שלו? הוא מתכוון לחוויה שאותה הוא מפרט במקום אחר ,חוויה שעברה
עליו בתחנת המטרו בפאריס .בהיותו שם ,ראה קבוצת נערות חיוורות פנים
בתוך ההמון הצפוף .פניהן החיוורות של הנערות בתוך ההמון הקודר ,או
אולי בתוך המנהרה החשוכה של תחנת המטרו ,מתקשרות בדמיונו עם
עלעלים לבנים על ענף שחור ורטוב מגשם ,אולי משהו בדומה לתמונה יפנית.
מה שהוא מכנה באותו ציטט בשם "סופר-פוזיציה" ,שהיא הנחה של זה על
גבי זה :הציור של פני הנערות בתוך ההמון ,ולעומתו – ציור העלעלים על
הענף.
וכאן עולה השאלה ,האם אפשר לדבר על השילוב הזה כתיאור אובייקטיבי
יבש ,מדויק ,של הממשות? ברור ,כמדומה ,שהשילוב עצמו מתרחש בדמיון
הסובייקטיבי של היוצר ולא בממשות עצמה .בממשות יש נערות ויש ענף –
ושני הדברים האלה מתחברים בדמיון הסובייקטיבי ,ולא במציאות עצמה .יש
כאן דימוי או מטאפורה שהם בהכרח פרי הדמיון הסובייקטיבי .ומכאן נובע
הניסוח של פאונד ,שדבר חיצוני ואובייקטיבי מתגלגל או מזנק כאן אל תוך
דבר פנימי וסובייקטיבי.
יחד עם זאת ,יש לשים לב לכך ,שהדבר הפנימי ,כלומר ,השילוב של ציור
התחנה עם ציור הענף ,בא רק להמחיש ,עד כמה שהדבר אפשרי ,את הדבר
האובייקטיבי שבחוץ ,את הממשות .כלומר ,הדימוי לא בא להביא רעיון
כלשהו ,הלך-נפש ,רגש ,או אמת פילוסופית זו או אחרת ,אלא הוא בא רק
לתאר ,בנאמנות מירבית ,חוויה של תפיסה ,שאולי ניתן לקרוא לה תפיסה
חושית .וכאן מצוי ההבדל הגדול בין האימאג'יזם ובין הרומנטיקה הישנה
והטובה ,שכאשר היא מתארת מראה חיצוני כלשהו ,היא בדרך כלל מתארת
אותו במסגרת אמת פילוסופית כלשהי או רגש גדול.
כדי להבהיר את הדבר קצת יותר ,אפנה לדוגמה נוספת ,של אחד משירי אותה
משוררת ,החותמת על שיריה בראשי התיבות  ,H.D.שיר שלעתים קרובות
מצטטים אותו כדוגמה ,אולי כדוגמה המובהקת לאימאג'יזם ,ושמו 'אוריאד'
)אחת הנימפות(:
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התנחשל ,הים,
נחשל את אורניך המחודדים,
התז את אורניך הגדולים
על סלעינו,
הטל את ירקותיך עלינו,
כסה אותנו באגמי האורן שלך.
שוב ,שיר קצרצר המובסס על אימאז' אחד ,מן הטבע .אבל כאן אתה שואל
את עצמך בעצם ,איזה אימאז' הוא זה ,מהו הנוף המוצג כאן ,האם הכוונה
לים או ליער? מצד אחד ,הדובר פונה לים ,הוא אומר :התנחשל הים .אך מצד
שני הוא מדבר על הים במונחים של אורנים ושל ירק .זהו ים המתואר
במונחים של יער ,אבל שוב ,אולי זה יער המתואר במונחים של ים .וכמו
בשיר של פאונד ,לפנינו שוב סופר-פוזיציה של שני אימאז'ים ,של הים ושל
היער .יש כאן אולי תיאור של ריאליה ,אבל הוא משולב לבלי הפרד בפעילות
הדמיון הסובייקטיבי.
שני השירים הקצרצרים האלה ,מצביעים על איזו התרוצצות פנימית ,על
סתירה פנימית בלב לבו של האימאג'יזם .על הסתירה הפנימית הזאת ברצוני
להרחיב מעט את הדיבור.
מצד אחד ,עולה מדברי פאונד וחבריו דרישה אנטי-רומנטית של ריאליזם,
דרישה לאובייקטיביות ,הנובעת כמו במישרין מהשקפותיו של יום על
הרומנטיקה והקלאסיקה ,שעל טיבן עמדנו בפרק הקודם .בין העקרונות
שפאונד וחבריו מעמידים במניפסטים הראשונים של האימאג'יזם ,אנחנו
מוצאים:
(1
(2
(3
(4

טיפול ישיר ב'דבר'.
אין להשתמש בשום אופן במלה שאינה תורמת לייצוג )פרזנטציה(.
אל תשתמש בשום מלה מיותרת ,בשום שם-תואר שאינו מגלה
משהו.
הימנע מהפשטות .אל תחזור בשורות שיר בינוניות על מה שכבר
נאמר בפרוזה טובה.
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ופאונד אומר ,במונחים קרובים מאוד למונחים של יום ,את הדברים הבאים:
"אשר לשירת המאה ה 20-ולשירה שאני מצפה שתיכתב במשך העשור הבא
לערך ,אני סבור שהיא תצא נגד ההבדלים ,שתהיה קשה ושפויה יותר ...תהיה
דומה עד כמה שאפשר לגרניט .עצמתה תהיה באמת שלה ,בכוחה הפרשני...
כלומר ,היא לא תנסה לעורר רושם של עצמה על-ידי מהומה ריטורית והמולה
דשנה .יהיו בה פחות שמות תואר צבעוניים שיבלמו את הזעזוע ואת המחץ
שבה .לפחות במה שנוגע לי – אני רוצה שהיא תהיה כזו .מחמירה ,ישירה,
פטורה מהתחלקויות רגשניות".
הצד הזה של האימאג'יזם היה מנוגד בתכלית ניגוד לפוסט-הרומנטיקה של
שלהי המאה ה .19-המשורר האירי הגדול ,ויליאם באטלר ייטס ,ששיריו
המוקדמים שופעים המיית נפש רומנטית ,אגדות עתיקות ,איים קסומים,
שימש נושא לפארודיה גרוטסקית ביד אחד האימאג'יסטים ,פורד מדוקס
פורד .פורד מדוקס פורד מתייחס לשיריו המפורסם של ייטס 'אי האגם
איניספרי' .הנה הוא בתרגומה של אליעזרה איג-זקוב:
הנה ,אקום ,אלך לי ,אלך לאיניספְ רי,
ביקתה קטנה אבנה שם ,כולה חימר וקש.
תשע שורות אפון לי ,כוורת לדבורים,
בדד במַ עַ ר במהומת-הדבש.
ושם תהיה שלווה לי ,שלווה נוטפת אט,
נוטפת מצעיף-שחר שמקום צרצר ישיר.
חצות הליל שם נוגַה ,ארגמן-חמה ילהט,
וערב ומלואו כנף-שיר.
הנה אקום אלך לי ,כי ליל ויום נמסכת
שירת מי האגם בי ,חרש משפתיו,
עת אתייצב בדרך ,או אפוֹר מדרכת,
אשמע קולה בתהום-לבב.
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והנה הנוסח הפארודיסטי שמציע פורד מדוקס פורד:
באיניספרי יש פאב ,ושם אפשר
לגור בלירה לשבוע .שם
אוכלים בשר-כבש לא טעים ,אבל
יש דבש סביר .אני מחר נוסע
לשם לחודש של חופשה.
בפארודיה זו מתגלות כמה מן המגמות הבולטות של האימאג'יסטים .במקום
ביטויים כמו "שלווה נוטפת אט"" ,צעיף שחר" ,או "תהום לבב" אצל ייטס,
שהם צירופים של הקונקרטי עם המופשט שפאונד היה דוחה אותם בשתי
ידיים – פורד מעדיף ישירות פרוזאית של עובדות עירומות" :פאב"" :לירה
לשבוע"; "בשר כבש לא טעים" וכו'.
אבל הריאליזם הזה הוא רק צד אחד של המטבע .כי יש בפאונד ,ובאימאג'יזם
בכלל ,גם מגמה אחרת .זו באה לידי ביטוי בכמה הגדרות שפאונד נותן
לאימאז' ,שהוא כמובן ,המושג העיקרי באימאג'יזם .הנה הגדרה אחת:
"האימאז' הוא מה שמציג מכלול ) (compelxאינטלקטואלי ורגשי ברגע של
זמן" .הגדרה אחרת של האימאז' ,לפי פאונד ,אומרת :האימאז' הוא "מוקד או
אשכול קורן; הוא משהו שאני יכול ,וחייב בהכרח ,לכנותו בשם מערבולת
) (vortexשמתוכה ודרכה ולתוכה אצים בלי הרף רעיונות".
בהגדרות אלו אין שום דגש בהסתכלות אובייקטיבית בעולם .להפך ,מה
שמודגש בהן הוא דווקא הביטוי העצמי מצד המשורר :איזו הארה
אינטלקטואלית או רגשית ,או מערבולת של רעיונות .כלומר ,אפילו בתחנת
המטרו ,הים המתנחשל – הריהו מתגלגל בשיר במשהו החורג מן הממשות,
באיזו הסתכלות פנימית ,והוא נכרך בחיים הפנימיים האינטלקטואליים-
הרגשיים של המשורר .האימאז' הופך בכך לייצוג או לסמל של משהו
שמעבר לממשות החומרית.
מן המלה מערבולת ,או וורטקס ,גזר פאונד את שם התנועה 'וורטיציזם',
שאותה ראה כמעין שלוחה של האימאג'יזם .בתנועה זו התגבר יותר ויותר
ההיבט הצורני ,הגיאומטרי ,המרוחק מאד מן התיאור המדויק של הממשות.
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פאונד החל מעמיד ,אלו מול אלו ,את התנועות באמנות ובשירה המקבלות
באופן פאסיבי את העולם ,כמו האימפרסיוניזם ,לעומת תנועות המעצבות את
העולם בוח הדמיון הבורא צורות של המשורר ,כגון האימאג'יזם
והוורטיציזם .וכך הוא אומר" :יש שתי דרכים מנוגדות לתפיסת האדם :מצד
אחד ,ניתן לחשוב על האדם כמי שהפרצפציה באה לקראתו ,כצעצוע בידי
הנסיבות ,חומר פלסטי הסופג רשמים .ומצד שני ניתן לחשוב עליו כמי
שמכַוון כוח נזיל מסוים נגד הנסיבות ,כמי שהוגה רעיונות ) (conceivesולא
רק משקף ומתבונן".
כך האימאג'יזם ,שראשיתו תיאור מדויק של הממשות בנוסח מסתו של יום,
'קלאסיקה ורומנטיקה' ,מגיע עד מהרה לפעילות אקטיבית על הממשות,
להטלת צורות החשיבה האנושית ,לעתים חשיבה גיאומטרית ,על הדברים.
יחד עם זאת ,אי-אפשר שלא לראות את החידוש שהאימאג'יזם הנהיג לעומת
מה שקדם לו .וכדי להדגיש את החידוש הזה ,הייתי רוצה לשוב ולקרוא את
'אריאד' של :H.D.
התנחשל הים,
נחשל את אורניך המחודדים,
התז את אורניך הגדולים על סלעינו,
הטל את ירקותיך עלינו,
כסה אותנו באגמי האורן שלך.
יש לשים לב אולי ,למה שנעדר בשיר ,יותר ממה שיש בו; אין בו למעשה ,אף
דימוי .למרות הזיווג שאותו הזכרנו ,בין הים והיער ,אין כל דימוי מפורש ,אין
כאן שום סמל לאיזו הוויה יותר גדולה .אין כאן טון לימודי ,מוסרני ,מטיף.
אין כאן אף הכללה אחת על חיי אדם ,על ניסיון חייו של אדם .אין כאן
מחשבות על דברים גדולים .אין כאן סוגסטיביות של משהו רוחני מאותה
הסתכלות בים או ביער .אין כאן סיפור מעשה כלשהו .אין כאן שום הפשטה
או ערפול .במקום כל אלו – יש כאן צלילה ישירה עובדתית מאוד ,נטולת
יומרות פילוסופיות כלשהן ,וזוהי תרומתו הייחודית של האימאג'יזם
למודרנה.
267

דוגמה נוספת לתרומה כזאת נמצא בשיר של ת.ס .אליוט ,אולי החשוב
במשוררים אנגליה במאה הזאת בצדו של ייטס .בשיר מוקדם ומפורסם מאוד
בשם 'שיר אהבה של אלפרד פרופרוק' אומר אליוט את המילים האלו" :הערב
שרוע על השמים כחולה מורדם על שולחן ניתוחים" ,מה יש בשורה זו? שוב,
סופר-פוזיציה של שני אימאז'ים ,של שתי תמונות .סופר-פוזיציה אולי נועזת
יותר מאלו שהכרנו קודם ,כאשר היו לפנינו ים ויער או פני הנערות וענף עם
עלעלים ,אבל הטכניקה ,בעיקרו של דבר ,דומה .יחד עם זאת ,ברור שבמקרה
של אליוט ,השילוב בין הערב השרוע על השמים והחולה שהורדם על שולחן
הניתוחים נעשה למשהו ,המשקף בראש וראשונה הלך-נפש יותר מתמונה
ממשית .אין אני רואה בדיוק את השמים ואת הערב על השמים ,אלא אני
רואה משהו פנימי ,איזו הרגשת חולי שבכרך הגדול .אצל אליוט ,האובייקט
של העולם נעשה יותר ויותר למקבילה של הלך-נפש .הוא נעשה למה
שאליוט מכנה "קורלטיב אובייקטיבי" של הנפש ,ועוד נחזור לעניין זה.
אליוט מתאר מגרשים ריקים עם עלי שלכת ,והוא מתכוון לדכדוך ולייאוש
פנימי של יושבי הכרך .אבל יחד עם ההתקדמות לעבר הנפש ,משתמרת אצלו
המתאר של התמונות ,של הדברים ,וזוהי תרומתו של האימאג'יזם.
חדוּת ִ
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ישראל בר-כוכב
'תמונת עזרא פאונד הזקן'
'הנה  -קונטרס לשירה' ,מס' ' ,23ירון גולן'1998 ,

עֶ זְ ָרא פָּ אוּנְד יוֹשֵׁ ב בְּ כ ְֻרסָ ה,
בַּ חֲזִ ית עֵ ינֵי הַ פֶּ ֶרא שֶׁ לּ ֹו
הוּא גּ ֹולֶה עַ ל כִּ סְּ א ֹו,
רוּרה
מֵ אָחוֹר תְּ מוּנַת אִ ישׁ צָ עִ יר א בְּ ָ
מַ ְמתִּ ין שֶׁ ִמּישֶׁ הוּ יִקַּ ח אוֹת ֹו ִמכָּאן
בַּ אֲפוּנֵי עֵ ינָיו פַּ חַ ד ְמרֻ קָּ ן
הוּא מֵ בִ ין שֶׁ אֵ ין שׁוּם אֶ פְ שָׁ רוּת
לִ זְ כּוֹת מֵ חָ ָדשׁ א ֹו לְ הַ פְ ִקיעַ מָ רוּת
הַ נֶּפֶ שׁ מַ ְמ ִריאָהֲ ,אבָ ל הַ גּוּף
ִמ ֹכּחַ הַ כְּ בִ ָידה שׁוֹקֵ עַ
הַ נֶּפֶ שׁ מֵ חַ גְ וֵי הַ גּוּף
נִשֵּׂ אתִ ,מתְ נַשֵּׂ את כְּ שֶׁ לִּ בּ ֹו פּוֹקֵ עַ
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משה רון
מלכות ומכולת ,כסף ואמת :אורי צבי גרינברג ועזרא פאונד
מתוך' :ממתכת השכל חצוב :קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג' בעריכת חנן חבר,
'מוסד ביאליק'2008 ,

Jews – I believe in Palastine [sic] for the Jews as a national home
& symbol of jewry… Zionism against international finance…1

בנק אינו מושא נוח לאהבה או אפילו לאהדה .לפני שנים לא מעטות חזרתי
משהות ממושכת בחוץ לארץ ,ואני זוכר שהתהלכתי ברחוב אלנבי וברחוב בן
יהודה וגם ברחוב אבן גבירול – זה היה בתל-אביב – והנה בכל מקום צצו
להם בנקים חדשים .בכל פינה שהיה בה פעם בית קפה ,או אולי חנות ספרים,
התנוססו כעת הזגוגיות הכהות המצוחצחות של מוסד פיננסי כלשהו .יכולת
לראות את עצמך משתקף בהן ולדעת שעסקאות פיננסיות מפולפלות
מתבצעות שם בפנים ,ותִ לי-תִ לים של כסף ערטילאי נצברים על יריעות הנייר
האינסופיות הנפלטות ממדפסות המחשבים.
אני מזכיר תחושה מוכרת זו כפתיח לשורות הבאות מתוך קנטו  34של עזרא
פאונד:
Banks breaking all over the country,
…Some in a sneaking, some in an impertinent manner
Prostrate every principle of economy.2

פאונד מוסר כאן ,מתוך הזדהות ,דברי ביקורת של ג'ון קווינסי אדמס על
התפשטות המערכת הפיננסית בארצות הברית ב .1820-הרבה אפיזודות
היסטוריות נשכחות כאלה נחשבו בעינו ראויות להיכלל בשיר .את המילה
 breakingיש להבין כאן בהקשר רפואי :הבנקים מתפשטים כמו נגע או
פריחה שפושים בגופו של אדם חולה.
מול קטע זה אני מעמיד שורות מפורסמות של אצ"ג מתוך 'כלב בית':
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אֶ ל-אָן לְ הִ מָּ לֵט? ֲאנִי ֶנ ֱחנָק
בֵּ ין בַּ נְק-הַ פּ ֹועֲלִ ים וּבַ נְק אַ פַּ "ק...
מ ֹול ְַדתִּ י ,מ ֹול ֶֶדת-הָ עֱנוּת!
הַ יָּם רוֹבֵ ץ ִמזֶּהִ ,משָּׁ ם – חֲנוּת,
ַו ֲאנִי נִתְ עֵ יתִ י כָאן וְ אֵ ין פְּ דוּת.
)ב(115 :

3

משותפות לשני המשוררים תחושות האיום והסלידה שמעוררת הנוכחות
הפיזית של הבנקים .שונֶה מאוד – במבט ראשון ,מכל מקום – מושאם :אצל
פאונד ,עקרונותיה של כלכלה נכונה; אצל אצ"ג הגאולה הלאומית ,שאין
בינה ובין כלכלה כלשהי ולא כלום.
אפשר אולי לתהות למקרא כותרת עבודה זו מדוע נכרכו שני המשוררים
האלה יחדיו .אכן אין ספק שפאונד ואצ"ג שונים זה מזה במובנים רבים .לכל
אחד מהם עולם פיוטי שמאוכלס ומרוהט אחרת ,ראייה היסטורית ורגישות
היסטורית שונות ,מזג וסגנון חיים אחרים .היחידה השירית של אצ"ג
הומוגנית הרבה יותר מזו של פאונד ,והטקסט השירי שלו נוטה להיות כפוף
לאורטוריה של דובר שאת תחושותיו ואת דעותיו היא מעצימה בדרך שהיא
לעתים קרובות היפרבולית ,Cantos .יצירתו הגדולה של פאונד ,מתאפיינת
לעומת זה בקיטוע ובפיזור ,בלשון מרמזת ופעמים רבות אירונית על דרך
ש אדיר ממדים של ציטטים ,אזכורים
ההמעטה ,והכל מצטרף למין פַּ סטי ֹ
והרקות מקוריות ,שמשמשים בו בערבוביה הטריביאלי והנשגב ,הסתום
והצעקני .את ההשוואה בין האקספרסיוניזם של אצ"ג לבין המודרניזם של
פאונד אפשר להמשיך ולפתח בהתייחס להנגדות של האחדוּת לעומת הפיזור
ושל הפריצה לעומת המידה .אין בכוונתי לקיים דיון מלא בשאלות אלה,
ועיקר ענייני בעבודה זו אינו במושגי תקופה או סגנון.
עוד פחות מזה אני בא לטעון טענה היסטורית-גנטית ,אם כי שני האנשים
הללו שייכים כמעט לאותו דור – פאונד נולד ב ,1885-כעשר שנים לפני
אצ"ג ,שמת תשע שנים אחריו .יעדי הצנוע הוא להצביע על אנלוגיה הקיימת
קודם כול במישור מבני עמוק של תוכן .באמצעות פיתוח מסוים של
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האנלוגיה ביחסם של שני המשוררים האלה לתחום הסמנטי הצר שבו בחרתי
להתמקד ,אני מקווה לחשוף אנלוגיה עמוקה ומקיפה יותר במבנה עולמם
השירי והמחשבתי .אז יתברר שיסודות שהם לכאורה שונים ביותר זה מזה
בטיבם הייחודי ממלאים תפקיד דומה ביותר במערכת השירית-ערכית כולה.
בהקשר זה כדאי להזכיר שהדברים אמורים בשני יוצרים בעלי מזג מהפכני
ועמדה קיצונית הן ביחס למסורת התרבותית והספרותית שממנה באו ,הן
ביחס למציאות המדינית-חברתית שבה חיו .והעובדה ששני האישים האלה,
הרדיקליים הן בפואטיקה והן בפוליטיקה ,מצאו את עצמם בקצה הימני
ביותר של הקשת האידיאולוגית ,נותנת אולי מקום להשערה שמא יש באותה
אנלוגיה מבנית דבר מה שאינו מקרי לחלוטין.
בחרתי ,אם כן ,לערוך ניתוח מושגי של אוצר דימויים מסוים אצל שני
המשוררים ובמרכזו ניצב הכסף )הכוונה לממון ולאו דווקא למתכת היקרה
בפני עצמה( .אישור ראשוני להנחה שיש כאן עמדה דומה אני מוצא בעובדה
שבשני העולמות כל מה שהוא פיננסי ממוקם בקוטב הזיוף והכזב ,לעומת
קוטב האמת והערך הממשי; ולא זו בלבד ,אלא שהכסף הוא גילוי מובהק
ותסמין בדוק של כל מה שכוזב ומזויף בקוטב הכזב .בשני העולמות נזעק
המשורר כנביא וכתועמלן להחזיר עטרה ליושנה ,להציל ולפאר אמת עתיקה,
עתירת זכויות ומעוגנת במקורות טקסטואליים מקודשים ,שמערכת אחרת –
שטחית ,מזויפת ומזיקה – דחקה את רגליה בזדון.
כיוון שלשני המשוררים יצירה שירית עשירה וענפה ביותר ,וכיוון שהנושא,
כל כמה שהוא עשוי להיראות צדדי ומשמים למי שעוסק בדרך כלל בשאלות
רוחניות ,מצריך הרבה סיוגים דיוקים ,בחרתי להגביל את עצמי לחטיבה אחת
אצל כל משורר :לספר של אצ"ג' ,כלב בית' ,שהופיע לפני מאורעות תרפ"ט
והגיב על השבר הכלכלי בארץ ,ועל המגמה ששלטה בציונות בימים ההם –
לגשת לפתרון הבעיות בדרך כלכלית; ולדקדה החמישית של פאונד )מקאנטו
 42עד קאנטו  ,(51שפורסמה ב 1937-תחת רושם השפל הכלכלי .בייחוד
אידרש לקאנטו  ,45אחד הטקסטים היותר הומוגניים ,קצרים ומפורשים בכל
הקורפוס של פאונד ,קאנטו שידוע גם בשם '– usura) 'The Usura Canto
'נשך' בלטינית( ,ועל שמו קרויה בדרך כלל החטיבה כולה.
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ודאי שאין להעלות על הדעת יצירה של אצ"ג שתיוחד כולה לנושא כמו
 .usuraדי לפנות למבואות בפרוזה שהקדים ל'כלב בית' כדי לפגוש בביטול
המוחלט שמבטל המשורר את כל מה ששייך לתחום הכלכלי גרידא' :והגעתי
להכרה מסויפת :שקר האסון במולדת אינו מונח בשטח הכלכלה המעורער,
כגורם זמני מלבר ,ולא בשפע הכסף גרידא סוד הישע האמיתי .לא! שרי ציון
השאננים שוא ידברו! קו האסון מונח באמת בשטח הדעת והנפש המעורער;
בטפות הדם ש ל א נזדככו') .טו(181-182 :
אצל פאונד נחפש לשווא את פתוס הדם ,ולעומת זה נמצא תִ לי-תִ לים של
וכחנות הענייני משק ותאוריות כלכליות .הוא הטיף בלהט מיוחד את
תורותיהם של האנגלי דגלס והאוסטרי גזֶל ,כלכלנים שכוחים היום ,שבזמנם
זכו לעורר עניין .והוא התעניין בתולדות הבנקאות והיה סבור שאילו היו
מפרסמים את האמת בעניינה היה המשטר הקפיטליסטי מתמוטט .אם בעיני
אצ"ג 'מלאי הנפש הם ריקי הכיסים' ,ו'חנות ירושלים החדשה' היא סימפטום
של דלות רוחנית ,הרי בעיני פאונד ארץ הישימון המודרנית ,זירת הניכור
הרוחני והחורבן האומנותי ,היא קודם כול תולדה של מציאות כלכלית לא
נכונה ולא צודקת .לא עצם הפעילות הכלכלית פסול בעיניו ,אלא סוג מסוים
שלה ,ה ר י ב י ת  ,או ליתר דיוק ה נ ש ך )מילה עברית שמוכרת לפאונד –
פוליגלוט ידוע – ומופיעה בקאנטו  .(53לגבי פאונד הריבית היא בעת ובעונה
אחת גם הסיבה וגם המסובב של מציאות חברתית-תרבותית מנוּונת ,ובראייה
האגוצנטרית-הפרנואידית של משורר גדול ידע לזהות את אותותיה בכל
היביטי החיים .לגינויו של הנשך ,לתיאור נזקיו בכל תחום מתחומי החיים,
מייחד פאונד את קאנטו  45כולו ,שיר שנקרא כמין ליטניה שלילית ,כמעט
אקט מאגי של אקסורסיזם ,של גירוש דיבוק .בלשון ארכאית בחלקה ,אגב
שימוש חוזר במילה בצורתה הלטינית דווקא )תשע-עשרה פעמים בחמישים
ושתיים שורות ,תשע בצירוף  ,with usuraושבע בצירוף  ,(by usuraהוא
מתאר את עוולותיה של המפלצת המוסרית הזאת ,וראשית כול ,כמובן ,את
אלה הבאות לידי ביטוי בתחום הכלכלי עצמו:
With usura hath no man a house of good stone
Each block cut smooth and well fitting…4
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או:
WITH USURA

wool comes not to market
sheep bringeth no gain with usura. 5

שנית ,לא רק שיתוק גורם הנשך ,אלא גם תהליק מתקדם של בליה וכרסום:
Usura rusteth the chisel
It rusteth the craft and the craftsman
It gnaweth the thread in the loom. 6

וכמה שורות קודם לכן:
It blunteth the needle in the maid's hand
And stoppeth spinner's cunning…7

תהליך ההתנוונות הזה הוא מ ח ל ה:
8

Usura is murrain.

והמחלה הזאת ממיתה ולדות ומכה את האנושות בעקרות כללית:
Usura slayeth the child in the womb
It stayeth the young man's courting
It has brought palsy to bed, lyeth
between the young bride and her
bridegroom. 9

וזה עדיין לא הכול .לא אוזורה היא שאפשרה את יצירתה של אמנות ראויה
לשמה ,בלשון המעטה .אילו חס וחלילה משלה בכיפה בתקופות הזוהר של
התרבות ,לשיטתו של פאונד ,ברנסנס האיטלקי למשל ,היתה מ ו נ ע ת את
יצירתה של אמנות כזאת .לא במהרה נלאה המשורר מלמנות את האמנים
והיצירות שניצלו מהשפעתה המזיקה:
Duccio came not by usura
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nor Pier della Francesca; Zuan Bellin' not by usura
nor was 'La Calunnia' painted,
Came not by usura Angelico; came not Ambrogio Praedis,
Came no church of cut stone signed: Adamo me fecit,
Not by usura St. Trophime
Not by usura St. Hilaire…10

ואולי הטענה המעניינת והמוזרה מכולן:
With usura the line grows thick11

את הקביעה הגורפת והמרעישה הזאת מבאר פאונד במכתב מ8.1.1938-
למתרגמו לאיטלקי קרלו אִ צו:
'עם אוזורה הקו מתעבה' – משמע ה ק ו בציור ובעיצוב .ציירי
הקואטרוצ'נטו עדיין בעידן נקי מוסרית ,שבו גזרה שווה על נשיכת נשך ועל
משכב זכר .ככל שהחוש המוסרי הולך ומאבד את היכולת להבחנה מוסרית
]וכאן מצפין פאונד התייחסות לארכיהגמון של קנטרברי[ ,הציור הולך ונדפק.
אני יכול לדעת את שיעור הריבית ואת מקדם הסובלנות לנשיכת נשך בכל
12
תקופה שהיא על פי איכות הקו בציור.
בספרו  Guide to Kulturנוהג פאונד זהירות רבה מעט יותר ומשייך את
הסגולה המדהימה הזאת למבקרים לעתיד לבוא .את הקביעה בדבר הגזרה
השווה החלה על נשיכת נשך ועל מעשה סדום הוא משייך לדנטה ,שקבע את
משכנם של נושכי הנשך בגיהינום ומיקם אותם שם לא בקרב עברייני הכספים
ועברייני הצווארון הלבן למיניהם ,אלא דווקא לצד האשמים במעשי סדום.
נשאלת השאלה :מניין להם לנשך ולריבית הכוח לעולל עוולות כאלה ,או
ליתר דיוק למשוך אליהם את האש הכבדה של האשמות מופלגות כל כך?
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התשובה לשאלה זו ,כמו לרבות אחרות ,נעוצה בכתבי אריסטו .הנה דברים
ממאמר מצוין של אנדרו פרקר )שהסתייעתי בו גם לגבי נקודות אחרות
בעבודה זו(:
'אריסטו מבחין בין שתי צורות מנוגדות של חליפין :ה'כלכלה' כשהיא
לעצמה )א ו י ק ו נ ו מ י קֶ ה ( ,המאופיינת כ'טבעית'' ,מקורית ו'הולמת';
וה'התעשרות' )כ ר מ א ט י ס ט י קֶ ה( ,המוגדרת 'מלאכותית'' ,משנית' ו'לא
הולמת' .במערכת הראשונה ,הכסף מתפקד כמתווך בלבד ,והשימוש בו נועד
לאפשר חליפין בין שני נכסים הטרוגניים; חשיבותו בעסקה מוגבלת אפוא
לכוחו לשמש ייצוג הולם של ערך הנכס .במערכת השנייה ,לעומת זאת ,הכסף
הוא גם מקורה של העִ סקה וגם תכליתה ,והוא מתפקד בה לא כקנה מידה
)שצריך באופן אידיאלי להיות שקוף לגמרי( לערך ,אלא כסחורה עצמה;
הסכנה הטמונה בכרמאטיסטיקה היא אפוא נטייתה לעשות מן הכסף נכס
בזכות עצמו – והתהליך הזה ,מרגע שהחל שוב אין לו 'גבול קבוע' ,שכן אין
13
הוא מעוגן בשום דרך רפרנציאלית בעולם הסחורות והצרכים המוחשיים'...
ועוד מביא את פרקר מדברי אריסטו:
'הנשך שנוא ובדין ,שכן יש בו משום עשיית רווחים מן הכסף עצמו ולא
ממושאו הטבעי .שכן הכסף נועד לשימוש בסחר חליפין ,אך לא להתרבות על
ידי ריבית .ומונח זה )ט ו ק ו ס  ,כלומר צאצא( ,שפירושו כסף שנולד מכסף,
חל על רביית הכסף משום שהצאצא דומה למולידו .ועל כן מכל צורות
ההתעשרות ,זו הצורה המנוגדת ביותר לטבע'.
ברוח זו מסביר פאונד גם את המונח  usuryבהערה שהוסיף לקאנטו :45
'אגרה על השימוש באמצעי תשלום ,אשר נגבית בלי התחשב בייצור; תכופות
בלי התחשב באפשרויות הייצור'.
תפקידו של המשורר ,לפי השקפתו של פאונד ,הוא להשיב על כנו את היחס
הנכון בין הסמל הטכני הריק ובין המציאות הממשית ,בין הסימן ובין כוח
היוצר ,הן בכלכלה הן בפואטיקה .האימג'יזם של פאונד ,סיסמתו הידועה
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 ,make it newנועדו להחזיר למילה בעת ובעונה אחת את כוחה המחדש
ואת דיוקה החוויתי ,את אחיזתה בממשות .אשר לקו בציור ,נראה שפאונד
מייחס לו תפקיד טכני ונחות כמו תפקידו של הכסף בכלכלה :הקו אינו אלא
כלי עזר לִ תחוֹם ישויות מצוירות ,אך אין לו כל ממשות כשהוא לעצמו .לכן
מן הראוי שיצטמצם ככל האפשר ,שייעשה שקוף ולא מורגש :אסור לקו
להתעבות ולתפוס מקום לא לו ,כשם שאסור למילה לחזור על מה שכבר
הובע ,כשם שאסור לכסף להתרבות מאילו .ולכן האוקונומיה של פאונד היא
בו בזמן גם סמיוטיקה ,גם אסתטיקה ,גם פואטיקה ,גם אתיקה וגם פוליטיקה.
העיקרון המפעם בכל השקפותיו הוא קיומה של הייררכיה ברורה ופסקנית בין
מסמנים למסומנים ובין אמצעים לתכליות בכלל.
מצד אחד אפוא הממון הוא סמל מת ,שניחן ביכולת המוזרה והמסוכנת לסמל
את עצמו ולכן ניתן לשכפול מכני אינסופי בלי שום זיקה לממשות כלשהי,
ומצד שני הוא אמצעי שנוטל לעצמו שלא בזכות מעמד של מטרה בפני
עצמה ,מקור כוזב לסמכות מזויפת ,עושֵ ק ומורד במלכות.
דומני שכאן הגענו לאיזו קרקע מושגית שבה מעוגנת גם תפישתו של אורי
צבי גרינברג .כאן עלַי לסייג את קביעתי הגורפת למעלה ,שאצל אצ"ג כל
המטפוריקה של הממון שלילית .היוצא מהכלל המעיד על הכלל הוא שטרהּ
של המדינה לעתיד לבוא ,שטרם זכה להידפס:
וְ יֵשׁ הַ זָּהָ ב וְ יֵשׁ הַ צּוֹרֵ ף הַ ְמחַ כֶּה
לִ יצִ יקַ ת הַ מַּ ְטבֵּ עַ  :לְ חֵ רוּת ִי ְֹש ָראֵ ל;
)ב(131 :

משעה שהם נתפשים כסינקדוכה של חזון הממלכתיות המשיחית ,זוכים
השטר ,הזהב ,המטבע להערכה חיובית .בהתגשם החזון תהיה גאולה גם
לכסף הבזוי והנקלה .ובינתיים? בחנות ירושלים החדשה הכול מכולת:
מַ ֹכּלֶת הַ פִּ יּוּט,
מַ ֹכּלֶת הַ נ ְָדּסָ ה,
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מַ ֹכּלֶת כָּל חָ כְ מָ ה ָואֳמָ נוּת –
הַ ֹכּל לְ פִ י חֶ ְשׁבּוֹן וְ חֹ ק ִרבִּ ית.
)ב(69 :

חיי המסחר הגלותיים ,הנמשכים למרבה השערורייה גם בארץ-ישראל,
מדביקים בנטייתו של הכסף לשכפול מונוטוני ,חסר חיים ואינסופי ,גם את
עצם חוויית הזמן ועִ מה את החיים בכללותם:
ָראִ יתִ י בְ נֵי עַ ִמּי בְּ שֶׁ בֶ ת ֲחנֻיּוֹת:
יוֹמָ ם הֵ ם יו ְֹשׁבִ ים וְ שׁו ְֹקלִ ים מַ ֹכּלֶת
וּמו ְֹד ִדים אֶ ֶרג וּמוֹזְ גִ ים מַ ְשׁקָ אוֹת
וְ שׁוֹלִ ים ָדּג מֵ ת וּמָ לוּחַ מֵ חָ בִ ית.
וְ יוֹמָ ם זֶה נוֹפֵ ל בְּ עַ ְרבּ ֹו וְ נִלְ חָ ץ
אֶ ל תְּ מ ֹולָיו ִשׁלְ שׁוֹמָ יו:
כּ ַָדּג הַ מָּ לוּחַ אֶ ל יֶתֶ ר הַ ָדּגִ ים
14
אֲשֶׁ ר בֶּ חָ בִ ית...
)ב(56 :

כמעט מאליה מהדהדת כאן שורתו הנודעת של ת"ס אליוט ,עמיתו הקרוב של
פאונד )ושותפו לדעות רבות(:
') 'I have measured out my life in coffee spoonsמדדתי את חיי עד
תום בכפיות קפה(.
הנגע הזה הפושה בחוויה עצמה נובע כולו ,לדעת פאונד מהשתלטות ההון
אמתיים והוא נתפס כסינקדוכה של מצב חברתי-היסטורי-
הפיננסי על נכסים ִ
תרבותי שלם .ואם במערכת הערכית של פאונד האנטי-תזה היא ,למשל,
המאה החמש-עשרה האיטלקית הנקייה מבחינה מוסרית והצולחת מבחינה
אסטית ,הרי אצל אצ"ג העטרה שצריך להחזיר ליושנה היא הלאומיות
והממלכתיות המשיחית )ואין צורך לומר  -ה י ה ו ד י ת( .הסינקדוכות של
המצב הרצוי הזה נמצאות לו במבחר מופתים לאומיים מן העבר ,בייחוד
278

בגיבורים ובאנשי צבא מתקופת בית שני ומתקופות סמוכות .ביחס לאלה יכול
הממון למלא לכל היותר תפקיד של אמצעי .בשיר' ,שי לערב' ,נמסר חזון
הקדחת של אחד 'העובדים בציון למלכות הבאה':
ִמתְ הַ לֵּ הַ פְּ לִ ְשׁתִ י ְרחַ ב-הָ עַ בָּ יָה;
ימינ ֹו גֻלְ גֹּ לֶת,
בִּ ִ
בִּ ְֹשמֹ אל ֹו ֲחנִית,
וְ הוּא מַ כְ ִריז בְּ קוֹל וּבְ טַ עֲמֵ י-נְגִ ינָה
גְּ ר ֹונִית וּאַ פִּ ית:
 רֹאשׁ בַּ ר-גִ יּו ָֹרא ַו ֲחנִית ֹו לִ ְמכִ ָירהעִ ם חֶ לְ קַ ת ָֹש ֵדהוּ ִמ ְשּׁנֵי עֶ בְ רֵ י הַ יּ ְַר ֵדּן!
ְהוּדים בַּ שּׁוּק
וְ יֵשׁ הַ ְרבֵּ ה י ִ
וְ אֵ ין ק ֹונֶה - -
)ב(55 :

בשיר סמוך מופנה הקטרוג כלפי 'בנקאים יהודים'' ,מלווי ברבית סכומים
למלכות' ,והמשורר מייחס להם אותה מונוטוניות בהמית:
וְ כָ לֵיל בָּ תַ ר ַל ְילָה:
עוֹד מוּסָ ף לִ ְשׁטָ רוֹת.
עוֹד ְקט ֶֹרת הַ ָונָה.
כוּמים לַמַּ לְ כוּת.
עוֹד סְ ִ
עוֹד עִ ְנ ְינֵי קֵ בָ ה...
)ב(57 :

הסטראוטיפים שעליהם מסתמך התיאור מזכירים שיר אחר של אליוט,
'') 'Burbank with a Baedeker, Bleistein with a Cigarברבאנק עם
]מדריך[ ביידקר ,בליישטיין עם סיגר'( ,שיר בעל נעימה אנטישמית ברורה
הכולל ,בין השאר ,ברוח פאונדית מובהקת ,את צמד השורות'The rats are :
'') .underneath the piles. The jew is underneath the lotהחולדות
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מתחת ליסודות .היהודי מתחת למגרש ]וגם :מתחת לכול['( .האסוציאציה
הזאת מעלה את האפשרות הנוּגה שמא המושא ההיסטורי הקונקרטי של
תיעובו של אצ"ג שווה בעצם למושא תיעובם של אנשים כמו פאונד ואליוט
)אצ"ג כתב כמובן גם בנימה אחרת ,בייחוד לאחר השואה(.
ולא רק הבנקאים הגלותיים דואגים לגופם ומשרתים את עצמם ואינם עמלים
להגשים את החזון .גרועים מהם 'אוכלי המשיח' ,שהשתלטו על העניינים
בארץ-ישראל; 'שרי המאה ושרי האלף בשבט' ,שאינם לא 'כבר-כוכבא ולא
כנפוליון' ,אלא הם 'שבעים ושקטים וקטנים' .טבעם כוזב כל כך שהם מהווים
אנטי-פיזיס ממש ,נגע שעלול להדביק את הטבע עצמו במחלה שאבחנתי,
בעזרת פאונד ואריסטו ,ומתגלמת באופן המובהק ביותר בממון:
הַ שֶּׁ קֶ ר יָצוּק לְ ִמתַּ חַ ת ִמצְ חָ ם עַ ד חָ ְטמֵ י נ ֲעַ לֵיהֶ ם,
עִ ם חֵ לֶב הַ לֵּב וְ הַ נֶּפֶ שׁ יֵעָ ב - -
וְ כִ י אֶ ְראֵ ם בְּ לֶכְ תָּ ם בָּ עִ יר עַ ל כְּ בִ ישֵׁ י הַ בֶּ טוֹן וְ עַ ל פְּ נֵי ִמ ְד ָרכוֹת
אֲבָ רֵ  עַ ל הַ נֵּס:
מַ ה טּוֹב שֶׁ הוֹלְ כִ ים הֵ ם בָּ עִ יר עַ ל כְּ בִ ישֵׁ י בֶּ טוֹן
אשׁיתָ ם ְרחו ִֹקים.
וּכְ פָ רֵ ינוּ הַ ְמעַ ִטּים בְּ י ֶֶרק רֵ ִ
אַדמַ ת ֲא ֹדנָי הַ ְדּשׁוּאָה
וְ הָ יָה לוּ הָ לְ כוּ עַ ל ְ
וְ ִנ ְֹש ַרף הַ ֶדשֶׁ א ִמתַּ חַ ת ַרגְ לָם הָ ְרשָׁ עָ ה - -
)ב(80 :

המשורר מוסיף ואומר ,לכאורה בלי כל זיקה ברורה:
הֵ ם דּו ִֹמים ַלאֲבוֹתֵ יהֶ ם ְמאֹ ד :הָ רוֹכְ לִ ים ,הַ מּוֹזְ גִ ים,
וּמחַ בְּ רֵ י שַׁ ְמתָּ אוֹת בְּ בֵ ית-כְּ נֶסֶ ת
הַ מַּ לְ וִ ים בְּ ִרבִּ ית ְ
)ב(80 :

וגם אצ"ג ,בדומה לפאונד ,רואה בערכו הטבעי והנכון של הכסף את
המטפורה הראויה למטפורה ,לעשייה ולאמירה השירית:
280

אֵ י אוּכַל לְ ַזיֵּף ָלכֶם פֹּ ה ִדּינ ִָרים ִמזָּהָ ב
לְ מַ לְ כוּת שֶׁ צְּ ִריכָה לָבוֹא וְ א בָ אָה עַ ד כֹּה עוֹד,
וּבְ י ְֶדכֶם כִּ י יִפֹּ ל הַ ִדּינָר הַ ָלּזֶה א יִבְ רֹק
לְ עֵ י ֵנכֶם הָ רוֹאוֹת.
)ב(87 :

הנמענים כאן הם כמובן השותפים לחזון ,אלה שיודעים את האמת .בשיר
אחר הוא שואל' :מנין מחרוזת שירים כמחרוזת פנינים ליהודי שכמוני?' ונותן
לשאלה תשובה חלקית באמצעות דימויים חקלאיים ובוטניים:
אָנֹ כִ י ג ֵָדל כְּ מ ֹו עֵ ץ ְמסֹ עָ ר,
אֲשֶׁ ר א ְשׁתָ לַתּוּ יַד אָב וְ יַד אֵ ם
בַּ מּ ֹול ֶֶדת.
המשורר ,שלא כמו הבנקאי והעסקן ,הוא מי שהציונות שלו מעוגנת בחזון חי,
ובעיקר – ב ח ז ו ן פ ו ר ה ו י ו צ ר כ ד ר ך ה ט ב ע .
בשביל אצ"ג ,כמו בשביל פאונד ,אין היצירה השירית מנותקת אפוא מן
ההוויה ההיסטורית בכלל ,אלא היא סינקדוכה רבת-עוצה של מצב תרבות
שלם ,סיבה ומסובב שלו כאחד )ולכן אין זה באמת מהותי שפאונד רואה
בכלכלי לא פחות מגורם ,ואצ"ג לא יותר מסימפטום( .מתוך תפישה זו ניתן
להבין את אידאל הפייטן-הבריון של האחד ,ואת פעילותו הפוליטית-
תועמלנית של השני .בסופו של דבר ,הראייה הטוטלית והטוטליטרית של
שניהם מחזירה אותנו אל ר ג ע ה י צ י ר ה ואל א י ש י ו ת ה י ו צ ר:
הפתרון לבעיית ההיסטוריה הוא פתרון מיליטנטי ,אך גם א ס ת ט י.
הלשון ,אותו מדיום שגם בו הסמלים נוטלים להם לפעמים זכות לנהוג על פי
היגיון בלתי מוסמך משלהם ,היא שהיתלה בנו :את ה ,azur-את התכול
הטרנסצנדנטי והאסתטיציסטי ,ששמענו עליו מפי נתן זך לאחר שכבר קראנו
אותו בשירי מלרמֵ ה ,היא לקחה והשחיתה כשהפכה אותו ל .usura-ואת
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המלכות היקרה כל כך ללִ בו של אצ"ג נטלה ובאירוניה אנגרמתית מרושעת
המירה אותה במכולת.
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מאיר ויזלטיר
מתוך ראיון לרגל צאת ספרו 'מרודים וסונטות'
'וואלה'28.5.2009 ,

קראתי בתקופה הזאת בעיקר שירה אנגלית .היה לי מורה מצוין לאנגלית ,ד"ר
אהרונסון ,והוא הכיר לי את ייטס ,אליוט ,פאונד ,קאמינגס ,אודן ודילן תומס.
היה לי גם מורה מוצלח לספרות ,יצחק פוזנר ,שהפנה אותי לפרוסט .בעברית
קראתי את עגנון' .החיים כמשל' של פנחס שדה עשה עלי רושם גדול .גיליתי
במקרה את אבות ישורון כשקניתי אנתולוגיה' ,את אשר בחרתי' ,וקראתי שם
את 'פסח על כוכים' .עזרא פאונד היה אבי הרוחני .כשגויסתי לקחתי איתי
ספר שירים של פאונד ,זה נתן לי חוסן .היה נראה שהוא פתר את הנוסחה של
איך כותבים שירה במאה ה ,20-למשל לערבב לשון סלנג עם לשון עתיקה,
ובעיקר יש לו סיסמה שקשה להבין אותה למרות שהיא נשמעת נורא פשוטה:
" ."Make It Newכלומר כשאתה קורא שיר הוא צריך להיראות כאילו הוא
נכתב עכשיו .כך אני הבנתי את זה ,שהטקסט צריך לתת לך תחושה שאם
תיגע בו תרגיש שהצבע של הדפוס רטוב.
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גיורא לשם
"מֵ ילוֹפֵּ יאָה ,פָ אנוֹפֵּ יאָה ,לוֹגוֹפֵּ יאָה"
'דחק -כתב עת לספרות טובה' ,כרך א'2011 ,

מנִייתה של מינה לוֹי עם גדולי השירה המודרניסטית שנויה במחלוקת אף
כיום ,מה גם שהכללתה במניין המשוררים האמריקנים אינה מובנת מאליה.
כילידת אנגליה ,כמי שבילתה שנים רבות באיטליה ובצרפת ,האם אכן אפשר
לומר בפה מלא כי היא משוררת אמריקנית? לסיווג הזה סייעו ,כנראה ,דבריו
של פאונד ב ,1917-שעליהם העיר קונובר במבואו למבחר הראשון של שירת
לוי שפורסם שש-עשרה שנה לאחר מותה של לוי" :עד כה ,פאונד חילק
שירה לשתי קבוצות ,ובהצלחה :מֵ יל ֹו ֵפּיאָה ,שירה שהנעתה היא המוזיקה;
ופָ אנ ֹו ֵפּיאָה ,שירה שמסתמכת על דימוי .עתה נאלץ לשנות את סיווגיו כדי
להכיל מבע חדש ,ועל כן טבע מונח שלישי ,לוֹג ֹו ֵפּיאָה' :שירה הקרובה אל
הלשון בלבד ,שהיא מחול האינטליגנציה בין מלים ורעיונות והשתנותם של
רעיונות ודמויות ] [...בשיריה של מינה לוי אינני מבחין כלל ברגשות".
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חגי ליניק
עזרא פאונד
7.7.2014

מדוע רעיונות האימג'זים ,ובתוך כך גם שיריו של עזרא פאונד ,כל כך
סוחפים? אולי בגלל היכולת ,או הניסיון ,להפיח חיים ברגע אחד בודד .בסוף
ימיו פאונד העניק לאלן גינסברג ראיון קצר ובו אמר שבגיל שבעים הבין שכל
ניסיונו היה להשתגע ובסוף יצא טיפש .שאלתי את נתן זך שהכיר ,כידוע ,את
גינסברג ,האם הציטוט מפי פאונד מדויק .זך אישר ועוד הוסיף שלא היה
מאמין לגינסברג ,שנחשד כממציא תשובות למרואייניו ,אבל בעת הראיון נכח
אדם נוסף – שלו הוא מאמין בעניים עצומות – שאישר את הדברים .ואז שאל
אותי זך "תנחש היכן כלאו האמריקאים את פאונד כשכבשו את איטליה?"
ואני עניתי בבית המשוגעים כי הכרתי את הסיפור על אשפוזו ,וזך ענה בקולו
המתנגן "לא" .לשם הנימוס עשיתי ניסיון נוסף ואמרתי "במגרש כדורגל" ,כי
ידעתי שבעת מעצרים המוניים כולאים את העצורים במגרשי כדורגל .שוב
התנגן קולו של זך – "לא"" .בבית הסוהר" אמרתי את התשובה הנדרשת .וזך
השיב "בגן חיות" ולאחר נשימה הוסיף בקולו הרך "בכלוב הקופים".
את פאונד האנטי קרקסי של השפה כלאו בגן החיות ,ואולי ידעו הכולאים
שהמרחק בין גן החיות לקרקס שווה למרחק קולות צחוק ושעשוע .וכלאו
אותו כדי שישב כלוא בגן החיות וישמע במוחו את הלעג הקרקסי לדעותיו
הפוליטיות ,כאילו ניחשו שכל כולו קולות.
מי שהקשיב לפאונד מקריא משיריו לא יכול שלא לשים לב
למנגינה המתגלגלת ולכוח העז שהעניק למילים ,כלא אותם ברוח הזמן,
הרגשי ,כדי לאפשר למצבי נפש חדשים להיתרגם במעשה השיר
ברחש-בחש ִ
במקום להתמזג אל הלכי רוח ידועים ,נדושים .הוא מרד בקרקס המילולי
ובכל מורד יש מן המטורף ופה אין מורד ואין מטורף .פאונד פרץ אל השדה
הסמנטי כדי לחולל את הריק – כי לריק יש חוקים שעושים את העבודה
מצוין .ריק זה ריק ,הוא לא מוותר ודורש את שלו .ואל הריק שנוצר מכוח
השיגעון אפשר להישאב .טרוף לא ,שיגעון כן .טירוף זו מחלה ושיגעון הוא
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מעשה ,הוא כוח ]לא השיגעון הרומנטי ,המפונק .אלא הפגאני ,היצרי[
שיגעון החושף את הקולות הרדומים הוא הפעולה האסתטית של המחר .כוח
המנסה לשבור את השפה באמצעות השפה ולמרק את הדימוי מטפילי
היומיום .שיגעון הוא כוח המאפשר לכלוא את תמורות הזמן ,לשלב מילים
שנכתבו לפני אלפי שנים במחשבה נוכחית ,רביקוביץ המוקדמת עשתה את
זה יפה .לעשות מעשי קולז' בשפה וכבר לא קולאז' אלא תנועה אחידה של
רגש ומחשבה קונקרטים .לכתוב מתוך שמיעה .משוגע שומע קולות .מצד
אחד הוא שומע את שערו צומח ,מצד שני הוא מזהה את קולם החורק של
הדברים.
המשורר ויליאם קרלוס ויליאמס טען שהייתה לפאונד "אוזן על טבעית"
בעיני זו מילה רכה שתיארה את השיגעון ,ולאו דווקא נטייה למיסטיקה.
כשמפעילים כוח רב על שפה ,מעירים את המתים ,מחלצים אותם
מההיסטוריה החד-ממדית והם הופכים חלק מחיי הרוח .פאונד עשה את
העבודה השחורה שכאן מפחדים לבצע .את הניסיון להעיר את המת .פאונד
מעלה אפשרות של שיח עם הקורבן ,הוא מחייה את הקורבן באמצעים
פגאניים ,כלומר ,באמצעות טקס הכתיבה .פאונד הוא פגאני .לא מדובר על
פרא אציל או על עבודת אלילים כי אם בפגאניות המתעלת אנרגיה לכתיבת
משהו "קטן ויבש" .דבר לא מת ,הכול חי וקיים ,והמילים המתארות מעשים
שנכתבו לפני אלפי שנים מתעוררות למחזור חיים חדש .כשהשפה מתחככת
עם המופשט ,עם הכללי ,עם האווירה ,נעלם האני הקונקרטי .אנחנו עובדים
את האל ,לנו אין עבר אלא רק מחלוקות אין סופיות .אנחנו לא מנקבים את
העברית כי היא קדושה ומשרתת אותנו לא לומר .השפה של פאונד היא
מאורע נפשי המתרגם למעשה פגאני .היא חומר שאפשר לחדור אליו בעזרת
הסימפטיה ולהעלות על הנייר "קומפלקס אינטלקטואלי ואמוציונאלי ביחידה
נתונה של זמן".
לא בטוח שאני מבין את פאונד עד הסוף ,אבל הוא פותח בפני דלת .לא בטוח
שאני מבין את מקסימום אנרגיה במינימום מילים ,אבל אני מבין שדיבור הוא
לא נשימה הכרחית אלא אירוע נפשי מסוגנן מתוך ניסיון לומר משפט
קונקרטי גם במחיר של פריצת גבולות .פאונד מוכיח שאפשר להבעיר את
הרגע.
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"בלגן אחד גדול" אמר פאונד על שיריו בסוף ימיו לאלן גינסברג ,ועוד אמר
"בשירתי אין כל הגיון...הרבה ג'יבריש" אלא הם אולי דבריו של אדם תשוש.
לא עייף ,תשוש ,מהמתח הנפשי האינטנסיבי שהביא לשבירת הגלופות
ושבירת ההולוגרמות הדביקות שהן בית קברות לפנים מוכרות ולהלכי נפש
מכמירי לב.
פאונד ייבש את הבכי ,ביטל את הקרקס ורוקן את גני החיות.
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