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עמ'. 74

אתמירוןדןמצייןלשיריםמבוא
שלעריכת-ספרהמלוותההתלבטויות
זה.ספרשלורובועיקרושהם ,שירי-עיזבון

ברושםלפגוםשלאהנזכר'לרצון'בנוסף
גםלדעתי,קיימת, ,הקוראיםעלהקודמיםהשירים

פרטי'מעגל·אלמדיכבדיםבצעדיםבעיית-הכניסה
לידי-אולידי-גמרבאשלאשמהמשום,חרישי.אולי
אפשראשר,פשית,להיוליותעדותבבחינתהואדפוס

כדאיתזהבמקרהכילי,נראהtיןה. 9ב;ךחפץוהמשורר
בהמשךכךעלאעמודועודזו,מסוכנתכניסהחיתה
דברי.

בנוסחםהקובץלעורכינמצאולאכאןהשיריםרוב
לאלפיכך .פומבילומועידהמשורראשרזההסופי,

להוציאהשהותזוסמןלעזראניתנהלוכילומר,ניתן
בתחוםמשמעותיתלתפניתעדיםהיינונוסף'ספר

להשתמשאםיצירתו.שלהתימטיבתחוםו/אוהפואטי
שעיבודוכחומר-גלםהםאלהשיריםהריבהשאלה

שונים'ומרטיביםהיבטיםבתוכםאוצריםהםכך .חלקי
הן .זוסמןשלהקודמתשירתובמרביתדרמיננטיםשהם

-השניבספרווהן ) 1968 ("שירים"הראשוןבספרו
 .) 1972 (תמיד""עצי

ודימויים,מטאפררותכמשמשבעיקרהאירופי,הנוף

 י~~ע.י J ~" :אליולהתגעגעחדללאשהמשוררנוףאותו
l$ ש~r:ז/) ... ( ןךח;ן" ל~~ע;ך:;ניםj'עמ)פניותאו .) 13

אובספק-קיומומל,ו;תכשהןאלוהים,אלמדוברת
קשרהקדום,הקשר-וכןוטוב;,היענותובדברבספק

קשהלאדמהזו'לארץעם-ישראלשלמיתייםבמימדים
 .בהשהתהלכוהנביאי'ם,ואלהים-התיכוןבמזרחזו

האדםתהילתלצידםאראיתםאלה,מוטיביםאלנוספת
 .צדדיכפלגבהשקטזורמיםשחייו

ואםבעקיפיןאםבשיריהם,באיםרביםמשוררים

הרצון :מש;ךךהיותשלדוכסהפראאלישירה,באמירה
אתלומרהבלתי-מתפשרהצורךבשם,הדבראתלכנות

מביעות,שהמליםבכךההכרהעםבעימותוהמלים,
הקיוםשלפניםהרבהמתוךאחד~ןהיותר,לכל

מכלילה(תפיסהלתפוסכדיבאמירהאיןוהעולם.
 .הדבריםשלמיתיתהאמהותםאתמבינה)ותפיסה
הפשוטים,באנשיםדווקאהיופיראיית-מכאן

החרישיים.בדרך,בצדההולכ~ם
 .א(בעיקרבני-דורואחריםשוררים-כמיז;סמןעזרא
במידה.'הושפעפן)ואלכסנדרגרלדברג .ליונסקישל

ושלדורושלהרוסיתהשירהמןעוררין.עליהשאין
הדיםגםמצוייםזוסמןשבשיריאלא .לושקדםהדור

הרוסיתהמהפכהשלהסוערתלתקופהוישיריםברורים
שבשיריופןא.כמרבן,זה,מכלל(יוצאומאורעותיה.

סיסמאותרבה).ועצמהחיותאלההדיםמקבלים
 ,הפשוטהאדםאתנסעלהשאר,ביןהעלו,המהפכה

קיימיםדבריםומייצרהיוצרהאדםיהעובדהאדם

הנפשותראייתעםבשילובםאלה,בעולם.ועומדים
זוסמןבשירימציירים ,בעולםהיפותכנפשותהאילמות

אנשי-שלןבנןם-קונקרטיותכדמויותלאכיאם-
י;tיר/"םךיז.קי .בעולםבדממההעובריםאנשיםשוליים,

i? יר/~יt;יר"~שוטיt;אתלומרהרצוןהוא ) 1 7(עמ'י
"אלהוהשיר .ומינימליהכרחישהואנמההדברים
חגנוספים,כשירים ) 19(עמ'לשאול"יודעיםשאינם
 .והתמימותהפשטותצירסביבכולו
למרותאותם.לאהובשיריםהםמשירי-הספרהרבה
היותםלמרותלתמיד),ארעים(וכברארעיםהיותם
לכדימחברה,דעתלפיעוצבה,לאשעודאמירה
ניכרבחלקכידומני'כך'שום.מדווקאואוליפרסום,
קרה,מהוקצעותאיזומצויההקודמיםהספריםמשירי

רקשניתןמסיבותפרסומם,לפיעליהםכפהשזרסמן
מחושביםמדי'מסוגנניםהםבחלקםכיידומה .לשערן

 .מדי"מרננים"כמעט.מדי,

וכובש'חזקבריתמוסהשיריםרובנקראיםזהבספר

החזרותהפיסוק,מיעוט .פיהיפהכמנגינהבשירהעובר

וקצוביםקצריםוחלקי-משפטמליםעלהאובססיביות
משורהבעוצמהנמשכת .ה~י';;רהקריאהאתעושים

שהואהשירלסוףעדוכךה,.רדופכמעטלשורה,
ע;בר"ואני .מותשהואעולם,שלכדרכושהואהכרחיי

f ך;~,זיםרץ.~~לזכי~ 'א?:;נרl$ הירים,·צעד~-ז ,·(וחירת"..ס
 :שפתיחתו ,) 26(עמ'ברחו"אש"סוסיוהשיר .) 22עמ'

 ופ~;עו;r~~שע;פ;ת 1;נר fז;ן:;נדו $lך~ךחו~ש"סוקי

אין ,ךסופוךנן~ר", י~~;:זיוזp~ךחו~שא;zרי;תך~ז?,'ךפו/

~ש י~~ 1 םי';;.עז:;~ש r:;ז;וןו?ז;ןים~ידזג~הי w"ך :אחר
נשיאה '.גו~zרי'י;ךם p ו;rק:~לאו t?-7כ:~יlרי/~תוזגקי~ים

 .חייםשלאינהשכברותקומההאפרמתוך
מודגשתמוות,אלכהליכה .ה,ההליכהידיעתעם

תפקידןהמלים,שלהנפחתתחשיבותןיותררבהבמידה
סתםאפילופשוטיערשמשיריותראינושאוליהשולי'
יו ?7ןאתלהרגיעעל-מנתלעצמושרשאדםמלמול'

 :השינהלפני
אנימינבראדעא"ול"

 .-,כ;דך;ת'~ליםקו.רא
בשירלאחדםכלי
~ים w6 ,??יי T ~,~ת o/bל
ז;ו~קשה ?7ז;ונונןט ?7

:דיםחנוקנןט ?7 .

ז;ןזקנ;תי~ה w??נןט

 • ) 42(עמ' '.'ש~ r:;וr5:זר

v ר~~~י 

באוזנילדבר"הקשב
נפשך"

ו
"קלוה ;אלדןאנדד
 . ;הסתכלות"מלא

הוצישירים;

המאוחד;הקיבוץ

עמ'. ssתשמ"א; (עמ' "ליל';;ז:;אשר;;'לילהכללילהב ,,
 ·עלגלוי;ת 'מדבר'השר""האני .) 42

החומרהואשלו,השירי""החומר
 .הצלילשלחצל~ל

הצליליהערךעלמאדמעטשמתעכביםמשורריםיש
"הצליליות"שבשבילםאחריםוישהבודדתהמלהשל
(איננימרכזימשמעותינבטעןלושיש"ערך",היא

-בודדותמליםמעמידיםששיריםבזהאומרת
לבודדח,שאפשרמלח,יששאםאלאמזו,זומנותקות

במקריםאזי •השיריהרצףמןלשבריר·שנייח,
הקרנת-שלביחסותוכנהז;ןי~ל;להיעמדומסויימים
באותוהאחרותלמליםביחסוגםלזוזוהדדיתמשמעות

 .הרצף)

עלקפדניתשמירהתובעב"צליל"המיוחדהעיסוק
ושלהשירי""החומרשל :שנייםשל"צלילותם"

טבעי,כוחהוא"צליל"שכן,בחומר'.'"העוסק
 ;מסוכןאימתני,כוח·טבעלהפוךעשוישבנקודת·גבול

"צרימה"מכלונקי("שפוי"צלולשהיהמהכלבה
בלתי-מילולי'איבוד-עצמישלבשטףצ;לל )פנימית
 ,מבוקר.
במערכים"עולמו"אתאלוןא.מבטאהנוכחיבסיפור

חומררקאינוהצלילי,האפקט"הקול",קולות.של
הואכאשרהעולם.עלמסוימתפרשנותגםאלאהשיר
 ) 5(עמ' " ...סביבותיהעלהסתכלותמלא"קולה :כותב

המשורר :"חחשלכח"סודכאןשפועליודעהקורא
 .הקרובהסביבתועלאותגהמייחדתהתכונהאתמשליך
מראות,ע;~סהצלילסביבתית,תמונהמלאהקול

שלהמיוחדבקולומארפ;נתלסביבההמתמדתהערנות
בקולות'.'"הצופה

אלי,חוזריםהמרחקים
השמים.אתבעוברם

 .אחריךמחזריםהמרחקים
עיניךלאורךבטוסי

פניהםהופכיםהמרחקים

המוסכםאלבבואם
אחדפעם.שרבואחדאחד,

 .שמרהמרקוליכחוקבספר

66 

-לש w :שקוללש wהמ~וקקולך
 ...משתהועודמשתהמנהמנה,
 .) 38(עמ'ליבםמגלהלאהכתליםלובןועוד.
"המרחקים :אקול ."מרחקים"עלמשיחיםקולותשני

"מדבר",גוףהשמים."אתבעוברםאלי,/חוזרים
ביןהיחסעלדברלומרהישירההצורח"אני",

"המרחקים :בקולקיומם.עלל"מדרוח""המרחקים
הצורח"אתה",פנייה"נוכח",גוף ".אחריךמחזרים

בקול .הקודםהיחסעלהדבר .אותולומרהעקיפה
במושגיםעצמועלמדבר"האני"פרספקטיבי'פסקני'

אלביחס"חדרנו"התרחקותאתממחיש"אתה",של
עצמו.

עלזוטענהמחזקתשלוש)(שורההגראפיתהסטייה
(שררהעיניף"לאורך"בטו~י"קולות'.'שלקיומם
משתמשואףב,לקולגראפית,צמודיארבע)

אי- :(אוהפיסוקאבלאחריך)י(עינ~ךב"מושגיו"
עםשלההישירהקשרעלמורהזו,בשורההפיסוק)
הקול""משחקיאתהמשהותהבאות,השורותשלוש

"הדובר" :פעם")שוב ... "עדהופכים"(מ"המרחקים

כעתעומדיםוה"מרחקים"לרקע-ההתרחשותנסוג
אםזח,בהקשרח"מוסכם",מחו"המוסכם".אלביחס
יוצרהמליםאוסףמלים,עלהסכימואנשים ?חמלהלא

ביטוייםקבוצתהשירי.הנטויאתמאפשרתוזושפה,

(הפסוקספר-שירהפוטנציאלית,מעמידים,שידיים
-שמר'.'המרקוליבספר"אחד/ :הואהבאהשירי

 .).מ.תשלי,ההדגשה
שהפכולאחר ,"המוסכם"אלבבואם"המרחקים",

שלהיפוכהלראשונהנקלטת(בתהליך-הראייהפניהם
אחדאחד,מופיעיםהיא-עצמה)אחר-כךורקהתמונה

טעות-"שוב-פעם"פעם.שוברואה)באין(ולא
ביטויאךהמדקדקים,שלמנקודת-מבטםלשונית
נדמהל"דובר" :מיוחדשימושכאןהמדוברת.בשפה

מחדש,פעםכלוחד-פעמי,אחדוראשון,אחרוןששירו .
"משחקועולהשב " ...בספך"אחד/בפסוקושוב.שוב

"קולי"-שמונהשורה :ברקעלרגעשהיההקולות",
-"קולך"-תשעשורהא.קול-"מדבר"-

חוזר,הנ"לשה"משחק"בלבדזולאב.קול-"נוכח"
בשמם.ם;מרזכרעצמם,אתחושפיםזהבשלבהקולות

אתמייצגכקולהרי"האחד",אתמייצגאקולאם .
הואשירכל .זהאחרבזהלמנותםשאפשר"האחדים",
שלחאמיתית"בבואתוזאת:מכנחחייתי ,או"משתה",
שתיהםבוקולאקולעדייןאבלהיומיומי". .חג·חחיים

 :הסיוםשורת .חו;ו?אלי""העץאותוש-להתפצלויות
שלמי?שלליבם-ליבם"מגלהלאהכתלים"לובן

הכתליםשל ?הקולותשל ?המרחקיםשל ?המשתאות
"סודאלהגענוזובשורהמקרה,בכל ?עצמם

חחפנמח".

שלוותרשרוששמימה,מתכתבים/שניכםוהברושאתה
רוחש.מתחתםשובשוקטת./שלמהמתעטפיםחמים/ ,

קוויהכותבהזחנופושטפושהובגופךמגורוןקצב

ארגמןוזמניבשניכךשמימחןמתמתחיםדקים/גבעול
תוכךאלושבשכנחובצעראתחןשחשובאחרקצרים
 .) 6(עמ'מבדחכאל

את ?"עומק"שלהאחרצידולאאם"גובה"מהו
המים.מייצגים"העומק"ואתהברושמייצג"הגובה"

 .למיםולפעמיםלברושלפעמיםדומההשר""האני
במרחבבלשון-נוכח).עצמואלכאןפונההשר"("האני

 :ארגמן"זמני"שנישלבטווחההתרחשותמתקיימת
פושט"פושההזריחהבשעתו"שקיעה'.'"זריחה"

בשעתשמחת·חביטוי,הואהלא"הזהב"הזהב",
שכבה".·"בצערפנימהההתכנסותמתקימ:יתהשקיעה

מחה.חשינימלית,.חמחשמחחהוא.שכבהצער
אולצער,יותרשקרובהמינימום,כדיעדשהצטמצמה

לשחמהצערביןהגבולשבובמצבמדובראולי
לאגור-עצמךשלבמכרהההתכנסות .מיטשטש

לנלחשעדביותר(מהנשמערחשיםרשרושים,קולות,
כיןתחומה-חשירח .אוזןאליהםל~רותביותר),

הנפש.שלארגמן"זמני"שני
כאלהאךמבוכים,כעיןובנוייםקצריםברובםהשירים

השיריםבחם.התועיםאתבחשבוןשלוקחים
בלתי-פוסקת,תנועהשלהיאהתחושה"דינמיים",

 .במחולבפניךיוצאילפניךמחוללשהשירנדמהלעתים
מליםשלהפנימית,ההתנגנותזולתחושהאחראית
 ,קולות.שלכאחדותבזוזוהדבקות
האיזוןמופרזהשבספרלומר,לטעמי,היא,טעות
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ספררם

השיריםשלהפיענרחל"צררה"."תוכן"שביןהעדין
אינובשפהשהשימושמשרםמאמץ.ספק.ללאתרבע,
אךך~tק~ים. ryומו:;ב~ים .השיריםיומיומי.ואינושגרר

 .ומבוקרנשמרהמילוי"ל"חומר"התבנית"ביןהיחס
השיריוהמערך"שפיותו"עלשומרהנודד"הקול"
 . ,,"צרימהמכלנקיהכולל
כבכל .דוגמאותלהוסיףויכולתישיריםשניכאןהבאתי

פחות.אויותר-"טובים"שיריםבזהישספר

"חזקים""משכנעים",פחות,אריותר-"מדברים"

הצורני""הקריטריוןלאמקרה,בכל ;פחותאויותר-
של(כעיקרו),סובייקטיביקריטריוןאלאכאן,מכריע
 .כדרך·כללשירחהערכתלגניהפועלאישית,העדפה
משפטועלדעתךותןוקראפתחמומלצת.הקריאה

 :קלודלפ.שלכל-כך"האמיתי"
משוםרקנשמעהוא .נפשךכאוזנילן;ר"הקשב

 •ןל." ryש

משמרתמר

בש"םאילך

חייםבארץ·ואמי

ךצו~י~ל י~~ ך~ז:;ו;ו~
 .~ק:;נןהר~זpי

~יגיע,צומ;ת

 ~לרכסה;ת n~קורב;ת-~י;י;:ז.כ~
 .ט~;ךק;לי

א;z:ריה 9ו;ו;:זר:ריא

 ,ץק~;מ;תזקגךם~טו.די

-~ק:;נרי י~~
 .רץ"ז:ז~ים.~~ר~זpי

בעבריתור.האפיפישירי

האפיפיורמשירי

פאולוסיוחנן·
 :מפלונית ;השני

 ;גאלבסקי .סדר' .
 ; 1981 ;עקד 1הוצ

S6 .'עמ

בידידהלכוהדתיתה.והאמונ .שירהה
 rואהאדם.שלהעצמיתהתודעהמשחרית

מהחזון'השראהשואבותשתיהן .בכךפלאי
שתיהןיום-יום,לחיישמעברמהחוויה

הטוהרהרוח,לספירותהאפורמהיוםבורחות
אר-אחרלעולםהנפש.לעמקיוהאידיאליזציה,

חוכמה"ראשיתהזה.לעולםומחילהצידוקמחפשות
 .המוות"עלב"הירהורוויטילחקארולכותב-בפחד"
המשמשבישוב-הדעתלא .וכמהנחשירהראשית
המהווהבחרכמהאבלהיום·יומיים,במאבקינואותנו
כסירןבאמצעותמשיגיםהחוכמחאתהקיום.יסוד

יחידינחלתשהואהרוחניליעודהמתחברהחיים
נולדאחדכללאחכם.להיותנועדאחדכללא :סגולה

משורר.

הוא-וריטילהקארולשלהרוחנייםלמשאביו
חייםכסיוןהצטרף-השניפאולוסיוחנןהאפיפיור

בדרכיהלך .חייוכייעודהכנסייהאתבחרבטרם .עשיר
ניסהשירים,כתבבאוניברסיטה,ספרותלמדהאמנות,

במחצבהכפועלעבדגםהתיאטרון,אךטעםאת
הכירבקיצור, .פעילספורטאיהיההרכבת,ובמסילת

התנסהאלאהמנזרחומתלעברמבעדלאהחייםאת
אתחבשכאשרגםאבל .ופעילפשוטאדםבחיי

הוא :באמנרתשכןכלולאבחייםבגדלאהגלימה
שמרתתחתושיריםדרמותולפרסםלכתובהמשיך
סטניסלב .יאסייןפיוטו .יאבייןאנדז'ייכמושונים

מחזותיוכילעצמותיארלאבוודאירעוד.גרורהאנדז'יי
לרוביתורגמוושיריווהודריפןשלבמרתעליוצגו

 .הקודשללשוןהיתררביןהעולםלשונות
הכותרתתחתעתהזהיצאשיריושלהעבריהתרגום
ומוטביתכןהשני".יוחנן·פאולוסהאפיפיור"משירי

קאררלשלשמרתחתבפולין,כמרלהוציאו,חיה
שבהבאץרהמר"לנימוקיאתלהביןאפשראךרריטילה,

בוודאירביםאךראלנסה,השםאתמכיריםכולם
 .אכן .האפיפיורשלמשפחתושםאתלשכוחהספיקו

טקסטעם"עקד"שלמארדעדמכובדתהוצאהזוהי
הגרפיקאישלעמלופרייפות,דפוסבאותיותביד,כתוב
לינואר sמ·י~ניברס" ,,,,הלונדוניבירחון .בדיןיצחק

האפיפיור :הערהעםהספרהופעתעלידיעהיש .ש.ז
לעיוןהעבריהטקסטלושיבתןבתנאילפירסומוחסכים
עבריתלמדהשניפאולוסיוחנןלדפוס.יוגשכטרם

בווארשה.התיאולוגיבסמינריון
קארולשלשיריומוגבלמבחרלסדרהיהקללא

המורכבותרחבות,בפואמותמדוברשכןוויטילה,
העוברמרכזירעיוןביניהםשמקשרשירים,משרשרת

ל·להצטמצםאפשרותחיתהלמתרגםדרכם.ומתפתח
אושירים 14--20מכילהמהןאחתשכלפואמות, 4-3

שלמותהמהוויםיחידיםשיריםסידרהמכללבחור

השיגובזההשכיחבאפשרותבחרהוא .לעצמם
הפואמות .הקובץשירישלתימתיתרבגוניות

לידתם"הככסיה",הקירכאי",של"דיוקנו"המחצבה",
מהסדרותואילובשלמותםכמעטתורגמוהמוודים"של

מרחב"מחשבההמיים",זוהר"שירכמוהאחרות

אחת.מכלשירים 4-3כלקחווכר'"האם"מוזר",
הירהורמדיטאציה,היאוריטילהקארולשלשירתו

שיריוהומניסטית-דתית.רוחחדורפיוטי·פילרסרפי
המהווהעץכמובאדמה,עמוקבשורשיהםתקועים

סמליםודווקא .ביצירתוקרובותלעתיםהחוזרמוטיב
מועט.חיצונילביטויבשיריובאיםדתייםומוכחים
להירהור,מוצאנקודתהמשמשתהיאהיאהמציאות

החיצוניתוכנואתמבססתהמעמיקהכשההסתכלות
הואהמוודים"של"לידתםבסירות.השירשלוהפנימי
הבריתפולחןטקסבעתהאיכריםשלהפניםתווימתאר
משקפת"העיןכייודעהוא .ההררייםהכפריםבאחת

הואהחבוי".המשרדאלמתחברו"השטחמחשבה"
החשמליהשדהרעידתאתסייסמוגראףכמרמרגיש

או--,-ומכחשהכפרישלמצחועלהקמטיםבמשחק
ת_א~מקבלהאדםמחשבותמכתיבשמא

הסאקרמנט.

לישולעזוראולץ~שרמקירח,שמעוןשלדיוקנודרך
אנשיםשלבדיוקניםלהבחיןלומדהואהצלב.בנשיאת
החייםצלבאתלשאתחייביםבעל-כורחםאשראחרים

שלמענייןאוסףזהו .שלהםזאתובכלשלהם.שלא-
פילוסופית-נימהבעליפירטיים.וירקניםתריסר

אך .כביכולריטוריותשאלותעםחברתית·דידקטית
לאהופנושאליומישמאבחששבהיסוס.כאילונזרקות
"העיוור"שלדיוקןכאןיש .והבנהברצוןיקבלם
תוכלה ?שלנולאלהמחוץרעותישכימדיניתל("כיצד

שחקןשל ,)"?עיוורבהיותאושרטמוןכילשכנענו
שהצטופפוהאחרים("האיןרבותדמויותהמגלם
נערהשל ,)"?אנישהואהאדםאתמעוותיםפנימה

הטרגדיהאתורקאךורואהבאהבהאכזבהשמצאה

יכולתרקלוהכל/מרכזשאתחושבת("אתשלה
אינוהואגםוהוא,המרכז/הואזאת/כלשאינךלתפוס
וגדלההולךלילדבדאגהמסתכלהואאהבה").מוצא

תמידתפרידה / ?בתרכןהחלאשרזהאת("התקלקל
משיביםאינםשהחייםשאלותהןאלה )"?הרעמןטוב
הן.חמורותיותרעודאךחד-משמעית.תשובהלהן

אשרהמכוניות,במפעלהפועלשואלאותןהשאלות
לאאבל ,מפוארותלימוזינותיוצאותלאצבעותיומתחת

הןהמכוניות-גזלוקולו"אתההגה,לידיושבהוא
איןכיהטועןהנשקבמפעלהפועלאו-המדבררת"

גורםואיכרהארץכדררגורלעללהשפיעבידר
"חלקימכיןהואברגיםיוצרכשהואאךלמלחמות,
רעתאיןמעורת/יצרתיאשרכלכי"אף ...השמדה"
 ?נאבקאני"במי ... ?בכךהדיברם. /.ידימעשההעולם

המילים/מןחזקותחשבותהןאלה /?חיאנימילמען
עליך .רםבקוללשאולאיןכאלהשאלות /.תשובותאין
למרדקורא"הצדקשש."בשעהבוקרככללחזוררק
 _עלהפואמהשלסיומהזהו- "?המרדמיכגדאך-

הקירכאיעםמתקשרהפסוקגםואםמקירנהשמעון

הואהרי-עליוהמסתכלתישושלבעינוהמבחין
עצמם.החייםאתוכןהפואמהחלקיכלאתהולם

שללרוחומביןבמחצבהבעצמועבדאשרהאפיפיור
חסרימפואריםאנשיםמכירכם,אני"אכן :הפועל
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מעיןהיא"מחצבה"הפואמה .והליכות"גינונים
אבןביןגרידא"דמותרקשאיננולפועלאנדרטה
-הלבהידוגדולה".למשגהדינהשכגזרלאלה/

מושתתתשעליהןהיסודותהם-והפנימיהחיצוני
הלב".כרףהןהידים"כפותאבלוההירהור,הפואמה

אבלהכעסלביטויבאהפטישאתהאוחזותנירים
"ובאנשיםהלבמןהנובעתאהבהטמונהבפטישים

 ".לכעסמבעדהאהבהשמשיגההאיזוןצומח
מעמיקדעותוהרגההשראהבעלמשוררוויטילה,קרול

נשעןכשהואתומה.עדהמחשבהאתלחשובמשתדל
אתבשיריומעבירהואוהאתיקההדתעמודיעל

קוכטמפלציהשללספירותאחרים,למישוריםהמציאות
חושבכשהואאבל-מיסטיותלספירותפילוסופית,

כאשרדווקא),תורגמהשלא(בסיורההמולדתעל
למולדתאותהלהגביליכוללאהדרמה"ללב"מגיע
שללמיסטדיוםאוגבולות)להאיןדווקא(שםשבלב
כפרדבלתיהואמולדת"המוכחכיהאם.שפת

הואחלשחולשה.עםלהשליםנוכל"לא ...מחרות"
עלנשלחהואכיהשוכחתבוסתו,עםהמשליםהעם
תמידהשערת .שעתרשתבואעדדרוךלהיותמכת

"את ...ההיסטוריה"שלהגדולהשערתלוחעלחוזרות
להחזיקסתםאפשראי-ושובשרבלכבושישהחרות

-החרות"בעדמשלםאתהמאודך"בכל ... ".בה
על.ביסודומיסטידימטקסטתלשתיאלהפסוק~ם

מרשהואנימאבק.רגםמתנהגםשהיאהחרותמשמעות

שלהמכובדהמחבריסכיםכיוםכילחשובלעצמי
 .הגשמילפירושםגםאלהקטעים
בלונדון)מוכר(רופאגאלבסקי .סד"רשלתרגומו
עללפעמיםהרעיון.ולהבלטתהפסוקלצימצוםשואף
אולםהדבר.סיפקתמידלאשארתיאודההריוק.חשבון
להשגההקשההמקוראתישווהשלאהמצויהקורא

הפיוטיתמרמתםבוודאייחכההתרגוםעם .בישראל
 • .השיריםשלהגבוההוהפילוסופית

גרוסנתן
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בירושליםתל-אביב.
אמנותלמוריהמדרשהבוגריתערוכת

ברמת-השרון

ירושלים-האמניםבית

לשנה,במקום,התערוכותעלהממונהעפרת,גדעוןדייר
מןבאחתאורחאוצרלהיו..ןוגרבוזיאיראתהזמין

המציגיםקולקציתאתאסףגרבוזשתכנן.התערוכות
היוםעדברורלא .לירושליםאותהותרםבתייאיי'שנערייב

ברוראבליזותערוכהעקבשכינהזוהרירושליםעלנפלאם
 .בטוחיםבצעדיםלממסדמתקרבתשהחבורהלגמרי

 !התערוכהעלמילהאףאמרתילא

 .להגידמהאין

רומברג .אוסוולדו
חדשותעבודות

ירושלים"גימל"גלריה

מורה,צייר,-רומברגאוסוולדוהסוערהדרום-אמריקני
חדשות.עבודותמציגבייבצלאליי,לאמנותהמחלקהומנהל

והאנאליזות,האמנות,תולדותשלהמלומדתהאסתטיקה
תייאבמוזיאוןבתערוכתורומברגשלעיסוקועיקרשהיו
תודעתואלקטןדרןיילייקיצורמקומןפינוכשנתיים,לפני
קוויםאוכתמיםמציירהואהפוטנציאלי.הצופהשל

ורמיר,סיזאן,פיקאסו,שלרפרודוקציותעלצבעוניים
 .ועודונואריגוןואןידה-וינצ•ילאונרדו

למה!
שללפאניקהלהיתפסלאינכוןרומברגאתיילתפוסייצריך

לגנועהזההאימפוטנטיהדורשליכולתוחוסררצינות.
אינטיליגנטיות,פרובוקציותמולידהייגדוליםייבקרסולי

רומברגבלא-אינטליגנטים..שמותעושהלציורייהייחזרה.
את"שקוראים"לאלהאינטלקטואלייידאדאייעכשיועושה
ושםופהזהיר,אחריותבחוסרצבעיםזורקהוא .כתביו

הכיווןנגדוהולןניגודים,עלעובדהגוונים,אתמתאים
שלהאותנטייםהצבעיםעם(כלומרעצמושלהקודם

שאוהבמי . 1 :אפשרויותשלושיש .הרפרודוקציה)
מי . 2 ;רומברגבליאותןלאהובימשיךרפרודוקציות,

 ;לרומברגיסלחלאמאסטרס','ייאולדפאנטיותעדשמכבד
 .אותויתלה .רומברג,אתשאוהבמי .-3ו

שתהיהבתנאיהאחרונההאפשרותאתמעדיףודאיהאמן

בסלון.
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