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מהמולדת,התרחקהשארובין .זובעדיפות

בישי-המזלאחרוןלחיותשמוטבמפני
אומעונהקדושמלחיותדמוקרטיתבמדינה
עמידתי •טוטליטרית,במדינהרוחנימנהיג

עבוריהיאזהנאומיםדוכןעלהפתאומית
גדולה.ומנוכחמנחן

בגללרקלאמתחזקתזומנוכחהרגשת
אלאלפני'כאןשעמדואלחעלהמחשנה

אנשיםבאותםנזכרשאנימשוםיותר

שנבצראנשיםעליהם,פסחחזהשהכבוד
שאומריםכפיזה,מדוכןדבריםלשאתמהם

" urbi et orbi " , שתיקתםכילומראפשר
באוזניכם.פתרונהאתמצאהטרםהמשותפת

עםלהשליםלכםלעזורשעשויהיחידהדבר
יכוללאסופרפשוטה:עובדההואזהמצב
שכןכללאאחר'סופרשלנשמולדבר

בעיקרוזאתאחר'משוררבמקוםמשורר

מנדלשטאם,אוסיפאילוהסגנון;מטעמי
אנהפרוסט,רובוטצבטאיינה,מרינה

דוכןעלעומדיםחיואודןויסטןאחמטובח,
מדבריםחיותחילהכוונהבלישגםהריזה,

מנוכחחשיםחיוהםשגםוייתכןעצמם,נשם

מסוימת.

וחםתמיד'אותיהטרידואלהצללים
אינםמקרחבכלהיום.גםאותימטרידים
נרגעיםהנאום.נאמנותידיאתמחזקים

סכומםכעיןעצמיאתרואהאנישליהטונים
מחםאחדמכלקטןזהסכוםלעולםאםגם .

עלעליהםלהתעלותאפשראיחרי .בנפרד
גםעליהםלהתעלותאפשרואינייר;גני

חםשחיו,ככלומריםטרגייםחייהם,בחיים.
שאף<ונראהקרונותלעתיםאותישמאלצים
הזמן.מרוץעללהצטערהראוי)מןקרונות
נצחלחייסיכוימחםלשלולמסוגל<ואינני

חזה>;בעולםקיומםאתלשכוחמאשריותר
שהםמקווהאניהנא,העולםקייםאכןאם

סוףכלסוףכאן.דברישלטיבםעליסלחו
פיעלנאמדאינושלנוהמקצועשלערכו

הנאומים.דוכןעלהתנהגות
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שיצירתםאלהאת •חמישהרקהזכרתי
שבלעדיהםמפניכנרלייקריםוגורלם
מקרחבכלרב.חיהלאוכסופרכאדםעורכי

מספרםהיום.כאןעומדהייתילאבלעדיהם
מקורות-לומרעדיףואולי •אלהצלליםשל

עלכמונןעלה •כוכבים?מאורות,אור:
עליךלהטיליכולמהםאחדוכלחמישה,
סופרכלבחיירבמספרםמוחלטת.אילמות

חוזותמוכפלהואשליובמקרהתודעה:נעל
נכוחשייךאנישלחןחתרנויותלשתי
בני·עלהמחשנהגםעלימקלהלאהגורל.

סופריםחתרנויות,בשתילעסועמיתיזמני
מעריךאניכשדונותיהםשאתומשוררים,

עלעומדיםחיואילושלי.מכשדונייותר
לדברמתחיליםחיומזמןכנרזה,דוכן

לעולםלומרמהיותרישלחםכילעניין'
לי.ישמאשר

מספרכאןלהעירלעצמיארשהכןעל
מרושלות,לכםנשמעושאוליהערות

ההיגיוןנחוסרלרעהיערתומפתמסובכות
שהוקצההקצרהזמןכיתקוותיאךשבחן.

שליהעיסוקסוגועצםמהשברתילליבוןלי
נזיפהמפניחלקי'באופןגםולועלי'יגנו
כשליבמקצועהעוסקאדםערבוביה.על

נדירות:לעתיםהמחשנהלשיטתיותטוען
זהגםאמנםלשיטה.טועןהואהגרועבמקרה
 ,מסביבתואלאמטבעונונעלאכללנדרך

בפילוסופיההעיסוקמן ,החברתיהמערךמן
מקריותאתלאמןיוכיחלאדברחרך.בגיל

השגתלצורךנוקטהואשבחםהאמצעים
התמידית>מטרתו<ואףאחרתאוזומטרה

היצירהתהליךמאשריותררנהבהצלחה
לפיהשירים,הכתיבה.תהליךהואצעמו,

שורשיואףמלכלוך:צומחיםאכןאחמטונה,
נחרנה.אצילייםאינםהפרוזה

ב
האמנים> •ובראשונה<בראששאנובמידה

חריהאמנות,מןכלשהולקחלהפיקיכולים
הקיוםשלפרטיותוהואלקחשאותו

העתיקההצורחחיותומתוקףהאנושי.

הואפרטית,יוזמהשלניותרוהמוחשית

האדםאצלמעודדבכוונהשלאאובכוונה
הייחודיות,הפרטיות,תחושתאתדווקא

מחיהאותוהופךוכך ,שלוההיבדלות
הזולתעםלחלוקאפשרלאישיות.חברתית
 •מאהבת,דעות,מיטה,לחם,רבים:דברים

למשל.וילקה,מדיהויינושלשירלאאך
ונפרטספרות,ובייחודאמנות,יצירת

ובונה tete-a-teteהאדםאלפונהשירח,
קנאילכןמתווכים.ללאישיר'קשראיתר
פרקליטיההמונים,מנהיגיהכלל'טונת
האמנותאתאוהביםאינםההיסטוריהכורח

השירהואתבייחוד'הספרותאת ,בכלל
שלרגלהנושדרכהמקוםבכלכיבפרט.

אדישותמוצאים oהשיר'נקראאוהאמנות,

 .ותמימותהסכמהבמקוםקולותוערבוביית
במקוםותיעובהדעתפיזורוגםרעים,

ניןאלאחרות,נמליםלפעול.נכונות
קנאילשחקכךכלאוהביםשנהםהאפסים
האמנותההמונים,ומנהיגיהכללטונת

אפסכלההופכיםופסיקיםנקודותמכניסה
אנושי.אבלחינני,תמידלאלפרצוף,

הואשלוהמוזהעלדינרהגדולכשנרסינסקי
שאינהפנים"ארשתכנעלתאותהתיאר

הקיוםשמטרתמניחאניכללית".
סיגולדווקאכנראההיאהאינדיבידואלי

להעדרכיהזאת,הלא-כלליתהארשת
הגנטי.מיסודנוכנרמוכניםאנחנוהכלליות

קורא,אומחברהואהאדםאםמשנהזהאין

חייואתלחיותובראשונהבראשהיאמטרתו
שהםאףמנחוץ'שהוכתבואלהאתולאשלו

ניתניםהחייםכי .ניותראצילייםנראים
ואנחנואחת,פעםרקמאיתנואחדלכל

חבלהיה .נגמרזהכלנמהמצויןיודעים
חיקויעלשלנוהיחידהסיכויאתלבזבז
כפלעלזר'ניסיוןשלשינוןעלזרה,ארשת
שפרקליטימפניבמיוחדחבל •הלשון'
מוכןבהשפעתםאשרההיסטוריהכורח

עללויודולאלטאוטולוגיה,לחסכיםהאדם
 .לקבראיתרילכוולאכך

הכרחיותהספרות,גםולדעתיהשפה,
ארגוןשלאחרתצורהמכליותרונצחיות
שאותןאדישותאואירוניהכעס, .חברתי



כלפיקרונותלעתיםהספרותמטיחה
הזמניעלהנצחיתגובתנעצםהןהמדינה,

לעצמהמרשההמדינהעודכלוהמוגבל.
הספרותרשאיתהספרות,בעניינילהתערב
 ,פוליטימשטרהמדינה.בעניינילהתערב

שיטהכלכמו ,חברתימערךשלצורהשהוא
הגדרתומעצםמהווההיא,נאשרחברתית

עצמהאתתולכפהמנסה ,עברזמןשלצורה
העתיד>.עלגםקרונות<ולעתיםההווהעל

שיכולהאחרוןהואשפההואשמקצועואדם
הסכנהזה.אתלשכוחלעצמולהרשות
קאודולאוהיאפרולסהנשקפתהאמיתית

<המתממשהמדינהמטעםהגזרותבסיכון

להיותבאפשרותיותראלאקרונות>,לעתים
אוהמפלצתיות,תיהוצורעל-ידימהופנט
תמידאבללטונה,המשתנותאלהאפילו
ת.וזמני

שלאשלה,האתיקההמדינה,שללוסופיהיהפ
שייכותתמידהאסתטיקה,עללדבר

"היום"תמידהןוהספרותהשפהל"אתמול";
במערכתכשמדוברבייחודקרונות,ולעתים
"מחר".אפילוהןאורתודוקסית,פוליטית

נכךהיאהספרותשלמזכויותיהאחת
הקיוםנזמןלדייקלאדםעוזרתשהספרות

והןקודמיומניןהןעצמואתלהבדיל ,שלו
מןכלומר- ,הלשוןמכפלולהימנעמיוומד

"קוונןהנערץנשמויותרהמוכרהגורל
נפרסוהספרותנכללהאמנותההיסטוריה".

הךמחזרות.להימנעכללנדרךהגותונ
בחייהחיים.מןשונותונכך ,נכךמצטיינות

בדיחהאותהלספריכולאתההיום-יום
צעמךאתולראותלהצחיקשלוש,אופעמיים
התנהגותצורתנאמנותשבחבורה.כמסמר

תותחהיאהאמנות"קלישאה".נקראתזו
בזכותלאנקבעתוהתפתחותהרתע,ללא

הדינמיקהמכוחאלאהאמןשלאישיותו
גורלםמכוח ,עצמוהחומרשלוההיגיון
כללמצואהדורשיםהאמצעיםשלהקודם
 .עליו>רומזים<אוחדשאסתטיפתרוןפעם

גירןהידינמיקה, ,גורללהאשרהאמנות
להיסטוריה,נרדףשםאיננהמשלה,ועתיד
ודרך ,בלבדמקבילתההטובבמקרהאלא
חדשהאסתטיתמציאותיצירתהיאומהקי

היאקרונותלעתיםלכןפעם.בכל
מרננתלפנירצההקדמה",את"מקדימה

<למהשלההעיקריהכליאשרההיסטוריה,
הכלידיוק?>לכללמארקסאתנניאשלא

קלישאה.הואשלההעיקרי
ובייחודסופרכיהקביעהמאודנפוצההיום

ב,ורחנשפתבשיריולהשתמשצריךררומש
הדמוקרטיאופיהלמרותנים.וההמשפת

יתרונותיהלמרותוזוקביעהשלהמדומה
הבלאלאאיננה ,סופרגנילהמעשיים
לשעבדניסיוןמהווההיאלמעשהמוחלט.

הספרות,אתהספציפיובמקרההאמנות,את

ש-הזמןהגיעכינחליטאםרקלהיסטוריה.
sapiens תצטרךבהתפתחותו,ייעצר

-כןלאשאםהעם.נשפתלדברהספרות
הספרות.נשפתלדברושעליזהאוההעם

דיוק-מדייקתחדשהאסתטיתממשיותכל
כיהאדם.שלהאתיתנממשיותויתר

המושגיםהאתיקה;שלאמההיאהאסתטיקה
מושגיםהכוללפניהםו"רע""טוב"

"הטוב"לקטגוריותהקודמיםאסתטיים,
דווקאמותר"הכול"לאבאתיקהו"הרע".

תר",ומהכול"לאשבאסתטיקהזהמשום
צבעיו.נמספרמוגבלשהספקטרוםכשם

מוצאלאמהאינסטינקטיביבאופןכללנדרך
ואומרחוזראנילו.מתאיםלאומהבעיניוחן

כלקודםהואהאדםהאנתרופולוגישבמונן
איןלכןמוסרי.כךאחרורקאסתטייצור

מוצר-לוואימהווההספרות,ונפרטהאמנות
 .הנכוןהואההפךדווקאאלא ,להתפתחותו

החייםנעלימשאראותנושמבדילהדבראם
והשירהשהספרות,הרישפה,אלאאינו
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אדרבהאונבכיזראדםדוחהכשתינוק

כךנוהגשהואהרי ,ידיואתאליומושיט
מוסרית.ולאאסתטיתנחירהמתוך

אישית,תמידהיאהאסתטיתהנחירה

פרטית.חוויהתמיד-האסתטיתיהווהחו

האדםאתעושהחדשהאסתטיתממשיותכל
 ,יותרפרסיתלאישיותאותההחווה

טעםצורתלעתיםהלובשתהזאתוהפרטיות
עשויהכלשהו>אחרטעם<אוספרותי

שיענו.דמפניהגנהאמצעילהוותכשלעצמה
ספרותיוטעם ,נכללטעםנעלשאדםהרי

התפניותכלפירגישותפחותמגלהנפרט,
צורהלכלהאופייניותהקצביותוההשבעות

לאוכאןוהענייןפוליטית.דמגוגיהשל
מחררהאינהטונה"ש"מידהנכךדווקא

נכךיותראלאהיצירה,לשלמותערובה
ישתמיד ,הפוליטילרעובייחודרע,שלכל
שלהאסתטישהניסיוןככלגרוע.סגנון
 ,יותרנחוששטעמוככל ,יותרעשירהפרט

והואיותרדייקניתהמוסריתנחירתוגםכך

אינושאוליפיעלאף-יותרחופשיצעמו
מאושר.יותר

יישומיתיותרשהיא ,זובמשמעותדווקא

שלהערתואתלהביןישאפלטונית,מאשר
אתשיצילזהחרא"היופידרסטרינסקי:

ארנולד:מאתיושלביטויואתאוהעולם",
אפסושכנרנראההשירה".תציל"אותנו

תמידאך ,כולוהעולםאתלהצילהסיכויים
האסתטיהחרש •ברדדאדםלהצילאפשר
למרותכיגדולה,בתהודהנאדםמתפתח

אותושלטיבומההלא-שלמהאי-מודעותו
תופסהאדם ,לונחוץשבאמתולמהחרש

שלהעליונההצורההיותהמתוקףבפרס,
באופןזאתנגדיראםהיא,המלה,אמנות

האנושי.המיןשלייעודואלאאינהגס,
הרחבלציבורלהנחילהרעיוןמןרחוקאני

חלוקתאבלוקומפוזיציה:שירהחיבורכללי
נראיתהשארוכללאינטליגנציההחברה
מוסרית,מבחינהסבירה.בלתיבעיני

לעשיריםלחלוקהדומההזאתהחלוקה
השוויוןאישללקיומואםאבלועניים:
פיזייםנימוקיםלמצואעדייןניתןהחברתי

אפשריהדברשאיןהריגרידא,חומרייםאר

מהיהיההאינטלקטואלי.אי-השוויוןלגבי
השוויוןכאןאבל ,אחרתחוםבכלשיהיה
מדובראיןהלאטבענו.מעצםלנרמובטח

כלאשרהשפה,בעיצובאלאבהשכלה,כאן
יכולשבקלים,קלאםולובו,חוסר-דיוק

שקרית.בחירהלידיהאדםאתלהניא
האדםשלקיומואתמניחהספרותשלקיומה
מוסריתמבחינהרקולא-הספרותברמת
יצירהאםהמלים.ארצושלמזוגםאלא

אתלאדםמשאירהעודנהמוסיקלית
מאזיןשלסבילתפקידביןלבחורהאפשרות

שיצירההרימבצע,שלפעילתפקידלבין
שלביטויולפי<שהיאהספרותמתחום

תקנה")ללאסמנטית"אמנותמרנטאלה
בלב.דהמבצעתפקידאתעליוגוזרת
לוראוי ,כמדומניזה,בתפקידדווקאוהנה
מאשרקרובותלעתיםלהופיעלאדם

נדמהמכך:יותרואףכלשחר.אחרבתפקיד
ומןהאוכלוסיןמפיצוץשכתוצאה ,לי

החברהשלוגוברתההולכתהאטומיזציה
כתוצאהכלומר ,פיצוץבאותובררנהאשר
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האדםשלגוברוההולךמבידודו
ליותרתפקידאותגהופךהאינדיבידואלי'

לישידועסבוראינניבלתי-נמנע.ויותר
אבלבן-גילי,אחדאדםמכליותרהחייםעל

להיותעשויבן-שיחבתורספרכילינדאה
שידאורומןאהובה.אומידידיותרנאמן

לקורא,סופדביןדו-שיחאלאמונולוגאינם
ביותר'פרסיתשיחהזוהיואומד:חוזרואני

ואףזד'גודםכללתחוםמחוץאלהמוציאה
אותהלהגדיראפשרמכך:יותר

השיחהובמהלך •הדדיבאופןכמיזנםדופית
הואההפךרגםלקורא,הסרפדמשתורההזאת

בסרפדמדובראםלשאלהקשרבליהנכון'
שוויוןהואהזההשוויוןלא.ארגדול

חייוימילכלהאדםעםנשארוהואהתודעה,
ובמוקדםברור'ארמםרשםשזיכרון'בצורת

הואבמקום,שלאאובמקוםבמאוחר'או
אנילזהדווקאהפרם. .התנהגותאתקובע

רעלהמבצעתפקידעלמדברכשאנימתנורן
דומןכאשדוכמהכמהאחתעלםבעיהיותר

שלההדדיתבדידותםפדימהרריםשיראר
וקורא.סרפד

 " homoהתולדותמיננו,בתולדות
" sapiens , אנתרופולוגיתתופעההואספר

הספרהגלגל.להמצאתבייחודההמקבילה
עלדווקאלאומושגלנולתתכדישנוצר

שאותרדבריםעליותראלאמקורותינו
" sapiens אצמעימהווההספדלהם,"מסוגל

במהירותהניסיוןבחללשלנרהמיקוםלשינוי
זה,מיקוםשינויוהנהדף.הפיכתשל

מפנילבדיחההופךאחד'שינויככלבתורו'
עללכפותהניסיוןמפנימשותף,מכנהכל

קואתדמיוננועלתודעתנו'על ,לבנו
מעלעלהלאלכןשקודםהזה,המכנה

"ארשתלעבדבדיחההיאזובדיחהלחגורה.
לעבדהמונה,לעבדכללית",הלאהפנים

להתייחסבליהפרסיות.לעבדהאישיות,
נבראנו'מישלובזמרתובצלמולשאלה
ואיןמיליארדים,חמישהכברמוניםאנחנו
אותושמתווהלזהפרםאחרעתידלאדם

הואלנושצפוימהכלכן,לאשאםהאמנות.
פרליםי'עבדהואזהובראשונהובראשעבד'
לסוכתהמשטרתיתתפארתוכלעל

ההמונים.

בכללהאמנותשבוהמצבפנים,כלעל
הבלעדיקניינומהורתבפרםוהספרות

נדאהחברתי'מיערםשלהבלעדית><הזכות
אתלהחליףקוראאינניומאיים.חולנילי

עלהזהשרעיוןפיעל<אףבספריההמדינה
ספק,ליאיןאבלאחת>,פעםלאבמוחי
סמךעלשליטינואתבוחריםהיינושאילו

מצעיהםסמךעלולאכקוראים,ניסיונם
האדמה.פניעלצעדפחותהיההפוליטיים,

השליםאתלראייןשישלינדמה
אודותעללאגורלנושלהפוטנציאלי

אלאחוץ,מדיניותשלהרשמיובקכוונותיו
אודיקנםסםנדאל'כלפישלוליחסבנרגע

שלשלחם-חוקהמפנידקהלאדרסםויבסקי.
וכיעורםרבגוניותםאלאאינוהואהספרות
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היא,כךמשרםדק-האדם,בנישל
הנאמנההנגדכתרופתמתגלההספרות,

הידועיםהן-כלשהםניסיונותמולביותר
והמוניתםרםאליתגישהשל-העתידייםוהן
שלכשיטה •האנושיהקיוםבעיותפתרוןאל

וכמהכמהפייעילהלפחותהיאמוסריניסוח
פילוסופיתמדרקםדינהאוכלשהיממערכת

 .אחרתאוזר

מפניעלינושיגנוחרקיםייתכנושלאהיות
עלשימליץפליליחוקשוםקייםלא·'צעמנו
והחמוריםהספרות.נגדפשעיםבגיןענישה

רדיפתלאהםהאלההפשעיםביןביותר
שרפתולאצנזורההגבלותלאסופדים,
זלזוליותר:חמודפשעקייםונו.יספרים

משלםהזההפשעעלאי-קריאתם.בספרים,
אומהאותרביצעהראםחייו:בכלהאדם
שלה.בהיסםרדיהכךעלתשלםהיא-שלמה
הייתי ,גדאנישבהבארץגדבהיותי

שלבקיומהלהאמיןמרנןשהיההראשון
שלחיי-הרווחהביןמסוימתפרופורציה

אבלהספרותית:בוררתורביןהאדם
וגדלתינולדתיבההארץשלההיסטוריה

שאםמפניהזאת.האמרנהאתממנימונעת

השלדעדהרוסיתהטרגדיהאתנצמצם
עדותוצאות,סיבותשלהמינימליסטי

זרשאיןבעלילנראהאזשלה,הגסההנוסחה
הספרותהפכהבהחברהשלטרגדיהאלא

מיערםאותומיערם.שלהבלעדיתלזכותו
המפורסמת.הרוסיתהאינטליגנציההוא

זה:בנושאהדיבוראתלהרחיברוצהאינני
הערבאווירתאתלהעכיררוצהאינני

אשדאדםחיימיליוניעשרותעלבמחשבות
שהדי-אחדים,מיליוניםשלבידיהםקופחו

במחציתברוסיהשהתרחשוהאירועים

יישומולפניחלושעריםהמאהשלהראשונה
נצחרנהלמען-האוםומםי'הנשקשלהמעשי

מיסודה,המופרכתפוליםיתדוקםדינהשל
דורשתהיאהגשמתהשלצורךכךבשלכבר

<ולצעדיאחדדברדקאומדאדם.קודבנות
תיאררםיבאופןאלאניסיוןסמךעללא

לקרואשהרבהלאדםכימניחאני-בלבד>
בזרמיולידותיותרקשהיהיהדיקנם,את

שאתלאדםמאשדכלשהו'רעיוןשלבשמו
עלדווקאמזבדואניקרא.לאדיקנס

דרסםויבסקי'סםנדאל'בדיקנס,הקריאה
עלכלומדונו',מלררילבלזאק,פלרבד'
עללאקדרא-רכתוב,ידיעתעלולאספרות,
מלאכתעלהאמוןאדםהלאהשכלה.
פוליטיחיבורשקראמשכילאדםהקריאה,

דומיואתלהרוגמסרגלבהחלםאחר,אוזה
לנין .אמונתובגללממעשהולהתלהבואף
היטלר:וגםידע,סטליןרגםלקרואידע
פיעלואףשירים:כתבאפילוצה-םרנגראמו

בהרבהערלהשלהםהקררבנותרשימתכן
 •שקראוהספדיםרשימתעל

להוסיףרוצההייתילשידהשנעבודלפני
הרוסיבניסיוןלדאותהיההתבונהשמן

שלהחברתישמכנהרמשוםכבראזהרה
שהיהלמהכלליבאופןמקבילעודנוהמערב

על-<ודווקא • 1917שנתלפניברוסיהקיים
לההפופולריותאתלהסבירניתןכךידי
שלהפסיכולוגיהרוסיהרומןבמערבזכה

שלהיחסיהצלחתהחוסרואת ,-19ההמאה
החברתייםהיחסים •בת-זמננורוסיתפרוזה

מםנראים,-20הבמאהברוסיהשברצדו

לאאקזוטייםהמערבי'הקוראבעיניהסתם,
לוומפריעיםהגיבורים,משמותפחות

המפלגותשמספרדקנצייןאתם.>להזדהות
מהפכתערבברוסיהלבדןהפוליטיות
בארצותממספרןקםןהיהלא 11917ארקםרבד
אחרות,במליםהיום.באנגליהארהברית
במרבןכיכאןלצייןעשויהיהמשוחדלאאדם

במערב.נמשכתעודנה-19ההמאהמסוים,

טועןאניראםהסתיימה:היאברוסיה

בראשמתכווןאניבטרגדיה,שהסתיימה

אדםקרדבנרתשלהעצוםלמספרםובראשונה
החברתיתהתמרדהשלמכינונהנבעראשד

לאאמיתית,בטרגדיהעצומה.והכרונולוגית
אלא 1מרתואתשמוצאזההואהגיבור

המקהלה.

ג

בפיוהפוליטיהרעעלשדיבוריםפיעלאף
בדיוקםבעייםהםרוסיתאמוששפתאדםשל
להחליףעכשיורוצההייתיהעיכול'כמו

המובןעלדיבוריםשלהגדולחסרונםנושא.
תודעתנואתמשחיתיםשהםבכךנעוץאמליו
המושגתצדקתםבשלהיתרה,קלותםבשל

בטבעודרמהוהואשלהם,הפיתויזהובנקל.
אביר-החברתי'הרפורמםררשללפיתויו
ורתיעהזהפיתויהבנתהזה.הרעשלמולידר
באחריותמסוימתבמידההנושאותהןמפניו

לדברשלא 1זמננומבנירביםשללגודלם
עלבאחריותונושאותלעם,עמיתיעלכבד

הזאת,הספרותהיא,עםם.מפריספרות

השתקתולאההיסםוריהמןבדיחהאיננה
 •הצדמןלהיראותעלולשזהכפי 1הזיכרון

-אושוויץ?"אחדימוסיקהלחבראפשר"איך
לושמוכרתמיוכלאזורנו'שואל

השאלהעללחזורדשאיהרוסיתההיסםוריה
ואף-המחנה,שלשמרהחלפתתוךהזאת
 1יותרערדגדולהבזכותאוליעליהלחזור

לאבדוןשהלכובני-האדםשמספרמפני
אלהעלבהרבהעולהסטליןשלבמחנות
אחדיאפשר"ואיךהגרמניים.במחנותשנספו

כךעלהעיד-לאבץ'?"לאכולאושוויץ
 .סםדנדמאדקהאמריקאיהמשודדבזמנו
כמסרגלנתגלהשייךאנישאליוהדודלפחות
הזאת.המרסיקהאתליצור
שמשרפותבזמןבדיוקנולדאשדהדוד

עמדכשסטליןעצמתם,במלואפעלואושווץי
שניתןזמרי-האלוהי,המוחלט,שלסרנובשיא

באהזההזרד- 1צעמוהטבעבידיכביכוללו
מהאתלהמשיךכדיכמדומני'לעולם,
מקיומולחדולאמררהיהתיאורם•שבאופן

בני-בלי-שםהאחיםובקבריההןבמשרפות
שלאהעובדההסםליניסםי.הארכיפלגשל

 iiבדוסילפחותנזקפתלהתקייםחדלהכול



 ,שליהדורשללזכותומועטהלאבמידה
מאשרפחותלאאליובהשתייכותיגאהואני
היום.כאןלעמודבחלקישנפלבזה

הכרהמהווההיוםכאןעומדשאניוהעובדה

התרבות;למעןהזההדורשלבזכויותיו
הייתימאנדלשטאם,אוסיפאתובזוכרי
העולמית.התרבותלמען .ואומרמוסיף
לומריכולאני ,לאחורמסתכלאניכאשר

 .דיוקוליתרריק,במקוםשהתחלנו
באופןוהנה,בריקדתו;המפחידבמקום

שאפנובמודעמאשריותראיטיביואינט

שלורציפותההמשכיותהאפקטאתלשקם
ואמצעיה,תיהוצוראתלשחזרהתרבות,

<ולעתיםששרדוהמעטותתיהוצוראתלמלא
 ,משלנועכשוויבתוכןריחם>הובאשקרובות

כחדש.בעינינושנראהכזהאוחדשתוכן

דרך .אחרתדרךגםהסתםמןקיימתחיתה

שבריםפואטיקהשלהרפורמציה,המשךשל
ניתקת.נשימהשלמינימליזם,שלוהריסות,

כךנהגנונוספת,דרךמאותההסתייגנוואם

שלכדרךבעינינושנראתהמפנילא
שנמלאנומפניולאעצמית,דרמטיזציה

שימורשלהרעיוןבזכותיתרההשראה
צורותאתהמאפיינתהתורשתיתהאצילות
בתודעתנווזהותלנוהידועותהתרבות
ממנההסתייגנוהאדם.כבודשללצורות

אלאבידינולאלמעשהחיתהשהבחירהמפני
בחירהזוחיתהושוב, .התרבות;בידי

שיותרמאליומובןמוסרית.ולאאסתטית
ככלילאעצמואתלראותלאדםלוטבעי
ושומרה.כיוצרה ,להפךאלאהתרבותבידי
עושהאיננימזה,ההפךאתטועןאניואם

להפיקשניתןמסוימתהקסמותבשלכך
שלמחדשמניסוחםהעשריםהמאהףובס

שלינגשל ,שפטסבריהלורדשלנוס,פלוסי
לאאםשמימפניאלאנובאליס,שלאו

הקרויהדברכיתמידהיודעהואהמשורר

למעשההואהמוזה","קולפשוטהבשפה
כליהיאהשפהלאהשפה;תכתיבאלאאינו
בידימשמשעצמוהואאלאהמשוררבידי

השפה,ואילומה.וקילהמשךאמצעיהשפה
נשמהבעליצורכמעיןאותהנתאראםגם
גלתומסאיננהצודק>,בהחלטשהיה<מהחיה

מוסרית.בחירהלעשות
כדישונים:משיקוליםשירלחברבאאדם

אתלהביעכדי ,אהובתושללבהאתלכבוש
זהויהיה ,אותובבתהסוהממשותאליחסו
אתלהנציחכדיהך;היינומדינה,אונוף

להשאירכדיאוהנתון;ברגעהנפשימצבו
עלרגלוטביעתאתכעת>משערשהוא<כפי
בצורהנוקטשהואלוודאיקרובהאדמה.פני

לאחקיינותמשיקולישיר>של<צורתוהזאת
 ,והשחורהדחוסהמלים,שאנךנראהדעת:ומ

מזכיר ,לבןדףשלבאמצעיתוהממוקם
היחסאתבעולם,שלומצבואתלאדם

גםאבל .החללוביןגופוביןהפרופורציוני
העטאתלקחשבגללםלשיקוליםקשרבלי

פרישלהנודעתלהשפעהקשרובלי ,בידיו
מצומצםאורבויהיה ,קוראיוקהלעלעטו

הישירההתוצאה •כךאוכךשיהיה,ככל
עםהישירהמגעתחושתהיאמפעלאותושל

ברשתההמיידיתהנפילהתחושתהשפה,
נרשםהובע,שכברמהובכלבהובתלות
שפה.באותהפעםאיומומש

זאתועםורודנית,מוחלטתהיאהזאתהתלות
מןזקנהשהשפההיותהמשחררת.היא

עצומהצנטריפוגליתאנרגיהבהיש ,הסופר
מכלכלומרשלה,הזמןמפוטנציאלהנובעת

פוטנציאלואותולפניה.הנפרשהעתידזמן
שלהכמותיההרכבעל-פידווקאלאומוגדר
לזלזלאיןאם<גםשפהאותההדוברתאומה
הנכתבהשיראיכותעל-פייותראלאבו>,
היווניתהקלאסיקהמחבריאתלזכורדי .בה

היוםשנוצרמהונטה.אתלזכורדיוהרומית,
אתמבטיחלמשל,באנגלית,אוברוסית
השניםאלףלמשךהאלההשפותשלקיומן

מהווההמשוררכיואומרחוזראניהבאות.

אודןשאמרכפי ,אוהשפה.שלקיומהאמצעי
אמחקהשפה.תחיהשבידיומיהוא ,הגדול

אתם,גםותמחקואלה,שורותהכותב ,אני
ובהנכתבושבההשפהאבל ,אותןהקוראים
ששפהמפנירקלאכנהעלתישארנקראו

משוםגםאלאמאדם,יותרימיםמאריכה
למיניהן.למוטציותקלותביתרנעניתשהיא

מפנילאאותוכותב ,השיראתשכותבמי
אףהמוות,אחריבתהילהלזכותמצפהשהוא

כיהתקווהבומפעמתקרובותלעתיםאםגם
 .קצרלזמןגםולו ,אחריוימיםיאריךהשיר
רומזתשהשפהמפניאותוכותבהשירכותב

השורהאתבאוזניומכתיבהפשוטאולו
הוא ,שירלחברמתחילכשהמשוררהבאה.
יסתיים,זהאיךיודעאינוכללבדרך

פעמיםכיתוצאה,עלמאודמתפלאולעתים
 ,ששיערממהיותרסובנראיתהיארבות

מעברלכתמרחיקהמחשבתורבותופעמים
שבורגעאותודווקאוזהוממנה.שציפהלמה
כידוע,שלה.בהווהמתערבהשפהעתיד

האנליטית,הכרה:שלשיטותשלושקיימות
נביאיהשתמשושבהוהשיטההאינטואיטיבית,

אשרההבדלההתגלות.שיטתהיאהמקרא,
מתבטאהאחרותהספרותלצורותהשירהבין
שיטותשלושבכלמשתמשתשהשירהבכך

נמשכתהיא<כאשראחתובעונהבעתההכרה

שכלמפניולשלישית>,לשניהרובפיעל
מלהבעזרתולפעמיםבשפה;ניתנוהשלוש
להגיעהשירכותבמצליחאחדחרוזאואחת

ואולי ,לפניובוהיהלאשאישכזהלמקום
עצמו.הוארוצהשהיהממהיותררחוקאף

ובראשונהבראשאותוכותבהשירכותב

שלעצוםמריץהואשירהשחיבורמפני
לאחרהעולם.ותחושתהמחשבההתודעה,
האדםהזאת,התהודהזהאתפעםשהרגיש

חוזריםניסיונותעללוותרמסוגלאינוכבר
זה,בתהליךלתלותנתפסהאדםסוג;מאותו
אובסמיםלתלותנתפסיםשאחריםכפי

בתלותשנקלעאדםכימניחאניבאלכוהול.
מכונהכללשבדרךזההואבשפה,שכזאת

 •"משורר".
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