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1 מעמוד המשך

 האסתיציסטית לעמדתו ובאשר בשיר לאמור באשר
גור גבורה של כתר איש )"אשרי טשרניחובסקי של
 ואיש־ אשריו / לו, לר^ה תורה לו הקונה אשרי / לו,

ש אם ר־יו  אתונה בין לגשר אולי שמנסה לנוי!"(, פר
ש או לירושלים,  להדגים או יחד, גם משתיהן לפרו

בלבד(. ליוון לשייכו )שאין היפה של פניו ריבוי את
 הזה האדירים במאבק להתמקד בוחר בסוק אבל

 רטט עובר השניים בין במפגש ולדידו, שונה, מזווית
 והלסטים, הרב קרב, זה אל "זה חזק: הומוסקסואלי

־7 נרגשים. שניהם / מאד, מתפעל מגבר גבר / י פ  ץ
סוקרו'ב / לרב. הלסטים אמרתו' זרק / - לנשים!׳ ך

 / הנאה:' הרבי וענה הביט / משתאה. יפיו' אל עיניו,
 יש לכך גם ואולי הרב!"'. חילך זה לאוליתא, ׳חילך

 הזמנית ולהכרה האהבה, נמנעות עם להשלמה קשר
 כך, כל הנשאפת לאשה, השלמה שהאהבה לפחות,

 הומו־ על מדברים שבו )ולמקום בת־השגה" עוד אינה
 הכישלון"(. "שיח גם לו מתגנב תמיד, כמו ארוטיקה,

תימ שמרן" "כפרי אצל גם רוצים, כשממש בקיצור,
 זה היה אולי שני, ומצד הומו־ארוטית, ספרות לנו צא

תר חובק הדעת, רב "המקורי, טשרניחובסקי בכלל
ומד שב אני שוב, אך זה. את שכתב העולם" בויות

בזוטות. מדובר - גיש

ג.
 כי לי נדמה שלפנינו, הנפלא לספר עבר

 או אותנו, להעסיק שצריכות השאלות אחת ן
 טשר־ מצוי היכן היא: מנוחתנו, את לטרוד |

 ש״המשורר ייתכן כיצד ימינו? בשירת ניחובסקי
 של נשגב והיותר חשוב היותר במובן בריא, היותר
 סולק, ברנר, שהגדירו כפי בספרותנו", הזאת, המלה
א מתוך טוהר, לומר שלא  העברית? השירה של הד־נ־

 רטוש אצל למצוא ניתן להשפעתו אחרונים )עקבות
גלבע(. אמיר משירי וכמה ובכמה המוקדם,
המ כל כאשר אצ״ג, במקרה כאן מדובר לא והרי

אפי־ בוודאות כמעט נידון הנביא בעקבי להלך בקש  ל
שני משורר ספק בלא הוא טשרניחובסקי לא, גוניה.

קלא "מומנט אותו אל היתר, )בין בנתיביו לצעוד תן
 הצביע בכדי ולא הדברים. של יופיים ואל נכסף סי"
ל זך נתן בע יצירה כעל לאודסה" מפליג "סבא ע
 אחריו שהותיר משורר אימג׳יסטיים(, מאפיינים לת

 וב־ בסונטות באידיליות, - וסלולות רחבות דרכים
 המופת ביצירת היתר בין - הניח ואף שלו, פואמות

וב האחרים, משיריו ברבים גם אך דדהבא", "עמא
 איגור", מלחמת "משא גלגמש", ל״עלילות תרגומיו

 הסרבי האפוס מן לשירים "אודיסיאה", "קאלאוולה",
 עברי, לאפוס תשתית - האיום ל״הייוואתה" ואפילו

ט־ לשוב אנוס יהיה ייכתב, סוף כל סוף וכאשר שאם  ל
 ב״לנוכח העלה שהלה היסוד ולשאלות שרניחובסקי

לעולמים!"(. לנו ריב היהודי: )"הנני אפולו" פסל
 'בשיממונן ממתינות הללו 'הדרכים ואולם,

 יבואו, אם רב ספק כבר שכיום לצועדים ומייחלות
 טשרניחוב־ מימי בהרבה השתנה לא המצב שהרי

שי בתחרות לשפוט נתבקש המשורר כאשר סקי,
 "ה׳משוררים׳ בנחרצות: קבע השירים ולמראה רה

שנ העברית השירה את כמעט מכירים אינם הללו
בו אצלם ניכרת התנ״ך. מימות החל לפניהם, כתבה

 העולם... תרבות ובידע העברי בדקדוק משוועת רות
ארצות". עמי להיות רשות להם אין

שי במעמד השחיקה את ממקם בסוק נוסף: עניין
 הקודמת המאה של 60ה- בשנות טשרניחובסקי רת
 שהרי לטעמי, מדי נוחה אך ודאית, זמן נקודת —

 התיאטרון אנז־רסון, כריסטיאן הנס של סיפור לפי "הצל" בהצגה מרון חנה
.949 הקאמרי, ש לצל ו של חיים י חלו סטידיו צילום: עצמו מ

 שיגעון
ף שון בגו  רא

 קתרזיס נטול ספר "צללים׳/ את לקרוא קל לא
 נושאו אבל בנפשן. לוקות דמויות שבמרכזו

 הופכים זיו גבי של הדופן יוצאת וכתיבתה החריג
מרעננת ספרותית ליצירה אותו

המ דור של הדורסנות למול נשחק לא מי של מעמדו
ל בי, הזכי? המכבש למול או העברית, בשירה דינה  ע

 טשרניחוב־ של שמעמדו התחושה מקננת פנים, כל
 הביקורות ושבדברי באמת, איתן היה לא מעולם סקי

 הסיבות כל כבר מצויות הראשונים ספריו זכו שלהם
 לבו ונשגב ש״ליופי מי של כדגם, המתמדת לדחייתו

 במשימה הפואטי אונו את לשקע שסירב מי של ער",
 ובעומקם דבר של בסופו—שנתפש מי של הלאומית,

 תמונה עושה אלילים כעובד כחוטא, — הדברים של
העברית. השירה של הנצחי כגוי ופסל,

 אותו להם חסר והציוניים... הלאומיים "השירים,
 יהושע קבע עז", לאומי רגש המחולל הפנימי החום

 מדי "יותר הוסיף: וקלוזנר טשרניחובסקי, על רבניצקי
 העבריים האידיאלים מן הנביאים, מרוח הוא רחוק

שב והטהרה הקדושה את מבין אינו הוא הנצחיים.
 את אחד, ארוך קורבן שהיו הישנים, הישראליים חיים
 הרעיונות מזבח על הנפש שבמסירות והרוממות ההוד

 הכללי העולמי שהצער וכשם והמוסריים... הדתיים
במי היחיד בצערה, מרגיש אינו כך לו, מורגש אינו

 טשרניחובסקי של כוחו הישראלית... האומה של נו,

 האהבה. רגשות ובתיאור הטבע בציורי רק ועצום רב
 ידי על אמיתית לגדולה הגיע לא משורר שום ואולם

 הגדולים המשוררים בלבד... כאלה ותיאורים ציורים
הלי זוהי עמוקים... פילוסופים גם תמיד הם באמת
 לגמרי... עברית היא כזאת ליריקה האמיתית... ריקה

 את מאשר יותר הטבע את לתאר יודע טשרניחובסקי
 גם ולכן ברוחם, עבריים שיריו אין הזה ובמובן האדם,
מאוד". הם מעטים לישראל הנוגעים שיריו

מבק את שהטריד מה כי לי נדמה מקום, מכל
שהר מה מכל, יותר המוקדמים טשרניחובסקי רי

 היה גם שהיה המשורר, של שאיפתו היא אותם, תיע
 היפה דרך החוש, דרך לאמת להגיע עמוק, פילוסוף

דו אין אשר דדהבא... "צנתרות אותם )דרך והנשגב
 דרך דווקא ולאו היוצר"(,' בךא אשר בכל ליפים מה

ארו שמסורת כך על פלא ואין היהודית. השכלתנות
 חכמים "שרים, להיות שירים על כי שגרסה שנים כת

 "טוב כי ושיודעת תם, רבנו כמאמר דעת!", ועשירי
)קה כסילים" שיר שמע מאיש חכם גערת לשמע

ש־ של האסתטיציזם את לקבל תתקשה (,5 ז׳, לת  ט
)"הגד השירה את תפש שבו האופן ואת רניחובסקי

אמו הדברים ומוזיקלי. שקול דיבור היא: השיר רת
 השיר מלאכת בתוכן. עיקר כל לנגוע בלי בצורה רים

 תוכן למלאו תוכלו כרצונכם, בתוכנו. קשורה אינה
 שה־ ואפשר שיר"(. לקרוא "איך מתוך למלאו", ולא

 תשעים ב״כלפי לטשרניחובסקי אצ״ג שמיען חצים

 "סרקו המיטבי: באופן העניין את ממצים ותשעה"
 אחדל: לא השאלה ומן - ברזל של במסרקות בשרי

ט־ ואידיליה? סונטות עברי משורר כותב ד צ י כ -  פ
 אנו לא! - עברי משורר כן. — לונגפלו כן. - ררקה

 אמנות לשם אמנותית וסטרוקטורה שכמותנו, יהודים
שכ יהודים בעלמא... ספרותיים יעודים לשם סתם.

בדו ספרותי ומכניסמוס אנו העתים... באימת מותנו,
 תובעת האנושית־יהודית מהותנו לא. - ללועזית? מה

המצבים". בכל שהננו כפי העברי, צילומה
המת למצב טשרניחובסקי נקלע דבר של בסופו

שכו כפי להיקלע, משורר יכול שאליו ביותר סכל
 מן והתעלמו מלאומיותו התלהבו "הדתיים בסוק: תב

 העריץ הימין שבו; הפגאניות ומהדהודי החילוניות
 היה הסוציאליסטי השמאל התוקפנית; לאומיותו את

האידי מן העולה השדה בריח שלו, בכפריות מאוהב
 והקו־ הרדיקלי והשמאל שלו, אחרים ומשירים ליות

 לאמור, שלו". ובאוניברסליזם בהומניזם דבק מוניסטי
 בשלמותו, טשרניחובסקי את קיבל לא מעולם איש

הכל—שהוא כמות  נטל בשר, כבנתח במשורר נהגו ו
השאה את והשליך נפשו שאהבה את אחד כל

ויזן יהודה

קרפ עלית

* ביכו טמון "צללים" של הגדול כוחו כי דמה ך
 אווירה ליצור זיו, גבי המחברת, של לתה

 בנפשו. הלוקה אדם של רוחו להלך מימטית
 אווירת ליצור סופרים מנסים קרובות לעתים

 כדי לפעמים סיבות, מיני מכל ושומאיש שומקום
פיו הרעיון את לחדד  אלגורית היא יצירה של

ל משמעית חד אמת איזו לומר כדי ולפעמים  ע
 מספרה נעדרות הללו היומרות האנושי. הקיום

ל אף שכך, וטוב זיו, של  מתרחשת שהעלילה פי ע
 מאופיינים גיבוריה וגם ברור לגמרי שאינו במקום

מעניין מה חלקי. באופן רק  הוא הזה בספר ש
ל המתואר והמבולבל המסוכסך העולם  ידי ע

 חושפת שדרכן ראשון, בגוף שבורות דמויות
 מטורפת שלווה, טורדת מציאות המחברת

ומעוותת.
 שגם משום מרענן, גם אלא מעניין רק לא זה

לל בדרך מסופרים העברית הספרות מטורפי  כ
שי בגוף מספר כל, יודע מספר באמצעות לי  ש

ט שול  בהם להביט ומצליח ובמעשיהם, בהם ש
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ם צללי

זיו גבי
 107 פרדס, הוצאת

שקלים 59 עמודים,

6.10.17 תשע״ח בתשרי ט״ז שישי יום הארץ, ספרים, 4



 שיגעון
 ראשון בגוף
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המסוכס חייהם את ולאזן הנורמלי עולמו מתוך
 טירופם. מהות את מהם שמעקרים בתיאורים כים
 דו״ח "צללים" היה בכך, מסתפקת היתה זיו אם

 של השמה לוועדות שמתאים מסמך או רפואי
 "צללים" כזה. לא ממש הוא סוציאליים. עובדים

 וגם העברי, הספרותי בנוף דופן יוצאת יצירה הוא
האמ לאפשרויות מודעת שלה שהמחברת כזאת
 ומשתמשת לרשותה העומדים הספרותיים צעים
הספר. של באותנטיות לפגום בלי בהם

עיק ספרותיים אמצעים בשני משתמשת זיו
רצו בעל הוא אדם של שצלו הוא הראשון ריים.

 רצונותיה שלעתים ישות עצמו, משל וחיים נות
 ולעתים בעליה של אלה עם אחד בקנה עולים

 במיוחד, נורא צל יש הזה בספר להם. מנוגדים
 בהמשך אבל בעליו, אלכס, של כשומר שמתחיל

 נלחם אותו, רודף לאלכס, מתנגד עורו, את הופך
פחת. פי לעברי אותו ומביא בו

 חיים בעל הוא אדם של צלו שלפיו הרעיון
 המפורסמת היצירה זיו. אצל נולד לא עצמו משל

 של סיפורו "הצל", היא בנושא שעוסקת ביותר
 מופיע יהודה" "בן באתר אנדרסן. כריסטיאן הנס

 פרישמן, דוד של לקריאה וקשה ארכאי תרגום
 המאה בראשית מאנגלית הסיפור את שתירגם

 מארצות שהגיע באדם עוסק הסיפור הקודמת.
 להתמודד היה יכול ולא החום לארצות הקור

 הגיע, שאליה בארץ ששרר הנורא האקלים עם
 הערב לשעות פעילותו את צימצם כך ומשום

 למעשה מנהל שצלו הבחין הוא פתאום והלילה.
שלו. מאלה נפרדים חיים

 לו הפנה שצלו בכך מבחין אלכם גם בדומה,
 ושחור. דק ארוך, הוא לידי. ניצב "הצל עורף:

 דחוס חלל סביבו שקוף. שהוא לי נדמה לפעמים
 צורה. משנה הצר גופו וסמיכה. כהה מעטפת כמו

 מחליק הוא לו. קורא מבועת. אני נעלם כשהוא
 ׳אל קטוע. צחוק וצוחק לצדי נעמד בגמישות,

 על וחוזר לחלל נוהם הוא תדאג׳, אל תדאג,
 אט אט (.7 )עמוד לרווחה״ נושם אני המלים.
 שתומכת כדמות נראה שבתחילה הצל, כי מתברר
 לסכל נגדו, לפעול ומתחיל פניו הופך באלכס,

 אלה האם יכולתו. ככל לו ולהפריע כוונותיו את
 הפיצול תחושת האם הנפש? מחלת של פניה הם
 אולי אותה? שמסמלת היא צלו ובין הגיבור בין

הע את המחברת ממקמת הזה לבלבול בתשובה
 שני מגיעים שאליו נפש, לחולי חולים בבית לילה

בדרכו. איש איש אהובתו, וליזי אלכם - גיבוריה
 הרשומון, הוא זיו את שמשמש השני האמצעי

 כל מספרת שבאמצעותו פניו, על טכני אמצעי
 מאפשר זה אמצעי ראשון. בגוף סיפורה את דמות

 שיגעון מתווך, הבלתי מהשיגעון להתרשם לקורא
 דווקא אותו. לתאר מיטיבה וזיו ראשונה, מיד

מתא שבו והמבולבל המסוכסך השבור, האופן
 הטירוף חוויית את מתווך עולמה את ליזי רת

 ברורה: אמירה מכל יותר הבריאים של לעולמם
 היו שלה הבגדים גדולה. באשה נתקלתי "פתאום

 כששאלתי גופה. את כיסה ענק וקעקוע צבעוניים
 ומפחיד. עבה בקול לי ענתה היא לדרך אותה
 )עמוד לברוח" ומיהרתי חשבתי גבר׳, זה ׳אולי

 רגע לפני שבדיוק בגיבורה, שאוחז הבלבול (.22
 אחרי קצרה נפש שלוות לאיזו להגיע הצליחה

 אותה מלווה מחנות, פעוטה גניבה איזו שגנבה

.9ה- מהמאה איור בלונדון, לוק סנט נפש לחולי המוסד צלו ובין הגיבור בין פיצול תחושת ו

 ארס־פואטי, ספר זהו
 העובדה את שמציב

 קרובות שלעתים
 היופי של מקורו

 רב, בסבל האמנותי
 לא כן פי על ושאף

 בסופו ייהפך סבל כל
לאמנות דבר של

 הבלבול של מקורו מה ושוב. שוב אותה ותוקף
 ממש בספר, תשובה עליה שאין שאלה זו הזה?
 הצל של מקורו את לציין טורחת אינה שזיו כפי

 החללים אותו. שמטיל מי של מגופו המתפצל
 הקורא. של סקרנותו את מעוררים בעלילה הללו

 מלומדים הסברים הזה בספר אין המזל, למרבה
 את ומקהים דידקטי לספר אותו הופכים שהיו

עוצמתו.
 אף מקובלת, עלילה אינה "צללים" עלילת גם

 ושהגיבורים ברורה בלשון כתובה שהיא פי על
 נולד אלכם בפשטות. סיפורם את מספרים שלה

 מוזר ילד היה הוא הורית. חד לאם רחוקה בארץ
מק להיזהר נהג והוא וכפוף ארוך שגופו וחריג,
 בילדותו כבר לו. להתנכל שנהגו נערים של בוצות
 כי סבר ימים שבאותם אלא צלו, עם יחסים פיתח
 אבל ידועה, פסלת היתה אמו עליו. שומר הצל
 ממנו ודרשה לפסל בנה את ללמד סירבה היא

 שהספר רעיון אחרים, אנוש בני עם קשר ליצור
 רק למעשה, יותר. מאוחר בשלב בו יעסוק עוד

 וימצא ממנה יירפא הוא תפרוץ שמחלתו אחרי
 אחר אדם ועם כלב עם ביחסים מסוימת נחמה

אמן. הוא גם כי שיגלה
 הנפש סערת שלפיו הרעיון את זיו מציגה כך

 סובלימציה ושרק האמנותית, היצירה אם היא
 אם הספר, לאמנות. סערה אותה את להפוך תוכל

 אלא נפש, חולי של עולמם את רק חושף אינו כן,
של העובדה את שמציג ארס־פואטי, ספר גם הוא

 בסבל האמנותי היופי של מקורו קרובות עתים
 של בסופו ייהפך סבל כל לא כן פי על ושאף רב,

לאמנות. דבר
 היא בבדידותה מאוד. מוזרה נערה היא ליזי גם

 ניתנת הסוערת ונפשה בביתה חתולים מגדלת
 וחסרות קטנות גניבות דרכים: בשתי רק להרגעה

 היא שבעבורם תודעה, משני וכדורים משמעות
 כמו יותר, משמעותיים חפצים כבר לגנוב נאלצת

 היא שבה אלכס, של אמו של מתכשיטיה אחד
 מה חומרים? מאותם נגמלת היא איך מטפלת.

 השאלות גם הגניבה? במעשי אותה מרגיע בדיוק
 הרופא שאומר מה זולת פתוחות, נותרות הללו

 נובע בגניבה שלה הצורך כי שייתכן בה, שמטפל
 ורבת קטנה תובנה חייה. את שאופף ריק מאיזה

הם. באשר מכורים של לחייהם משמעות
 שמסתיים אהבה סיפור אחרי שתר הקורא

הע שבסבך משום להתאכזב, עתיד לכאן או לכאן
 זה נושא גם "צללים" של פתורות הבלתי לילות

 הפוגה רק אלא אמיתי, סוף לו אין ממוצה. אינו
כאמן. כוחו את הגיבור מגלה שבה זמנית
 שבורות, דמויות שבמרכזו ספר לקרוא קל לא
 המבצבצות האור ושנקודות קתרזיס בו שאין
 כך משום דווקא אולי אך כך, כל מעטות הן ממנו
חרי לצד התמטית חריגותו אותו. לקרוא חשוב
 שהוא האתגר את מעצימות רק הסגנונית גותו

 והעריכה ההגהה טעויות לכן לקוראים. מציב
 הכלב שבעתיים: מצערות הספר דפי בין הרבות

שנ מירכאות שלל או חי" "בעל בזנבו, המקשקש
 בחוויית מאוד פוגמות אלה נסגרות. ולא פתחות

הקריאה.
3קר עלית
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