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הפטריארךשלהביקור

סופות ,באווירמתנשאיםכמריםפרחים,מיטות

תוכלואלהכלאתשנים:חמשהנמשכותגשמים
מארקס,גארסיהגבריאלשלבספריולמצוא

אבל •המכושף""הריאליזםשלבסימנוהחתומים
אלהייאמנולאמאירועיםפחותלאמופלאהאולי
<"מאהמארקסהגיעשבאחרונההעובדההאי

 )הפאטריארך"של"הסתיו ,בדידות"שנות
רבותשניםהבירה.בוושינגטוןוביקרלארה"ב

לארה"ב,יתרהבחיבהמארקסהצטייןלא
תחת"אהבה"לוהחזירה<הרשמית>וארה"ב
"אהבה".

ו, oה·הולדתויוםלציוןזאתעשהאמקרס
 ,מקצועיסופרלהיותוהמאהמחציתלמלאות
 •ולילה,בןממש ,הגדוללפירסומושנהשלושים

מזה,חרץלספרות.נובלפרסלקבלתשנה 15
ססרדנסיםעםלפגישותהיוםמחציתלהקדישכדי

ולפתוח<הקאתרלית>ג'ורג'סארןבאוניברסיטת
בהשראתעשרשבסרטים,שלקטןפסטיבל
האמריקאי",הקולנועב"מכון ,יצירותיו

היושניםחמשלפנינוסף.משהרלחגוגגםואולי
ומחשבותהחדהבביתממאירגידוללמארקס
זהלאחזורלאהמזללמרבהאך ,בנשמתואפלות

שהזקניםתמידסבורים"צעיריםאלו.ואל .
יודעיםאינם"הםרגע",כללמותהולכים
יותר".הרבהגברההצעיריםביןהמיתותששיערו

האחרוןשבספררמהעללדברבוצרנויש!)ןם
אתהמכלה"כיתהתג"השראהמכנהאוה

יותרבמשךמארקס>שלמולדתו<ארץקולומביה
שנה"?-20מ

עלמדבראינני"מעולםנחרצת:התשובה
מחוץנמצאכשאניהקולומביאניתהפולייטקה
הפוליטיקהעלרמהקולומביה."לגבולות

הפוליטיקהעלמדבראינני"מעולםהאמריקאית?
באמריקה".נמצאכשאניהאמריקאית

ארה"ב,נשיאעםלהיפגשלמארקסהפריעלאזה
מעריציועם •מסתברכך-הנמנהקלינטרן'גיל

מארקסשלחשעברבאביב .הסופרשלהגדולים
על"חדשותספררשל"טרי"עותקלנשיא

השררותהאנדרלמוסיהשעניינוחטיפה",
ימי~שישהארחמישההסמים.נגרעתבקולומביה

קיבל ,בטוןקלישללשולחנוהספרשהגיעלאחר
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ספרךאת"קראתימהנשיא.מכתבאמקרס

באותה ,לוהודהגםהואזה.כתבאחת",בנשימה
הביעלכן'קררםשנהשהסופר'כךעלהזדמנות,

מגורלילאחדקלינסוןיהיהשבעתידבסחרנואת
ארה"ב.שלהנשיאים

הלבן"?ב"ביתבפגישתםהשנייםשוחחומהלע
מסתיראינוהואאךמים.פיראתממלאאמסקר

הרושמת ,באוצרהמתחולללגבידאגתואת
יותרהגברההחטיפותשיערואת"לזכותה"

רבעיוחוצותבראשמשתוללתהאלימותבעולם.
במשךרציחות-1200מיותראיוערבלבד mא

הקוקאיןיצרניבראשצרעותקולומביהחודשיים.
חשודעצמוהמדינהונשיאבעולם,רההירראין

הבחירותמסעאתמימנוהסמים"ש"בררניבכך

כשעתר.לשו
בסגנוןתחילהבכרונהכתובמחטיפה""חדשות

המכושף"מ"הריאליזםהאפשרככלהרחוקישב,
"ברוןשלדיוקנואךמארקס,שלהמסורתי
הדמיוניהדיקססרראתבמשהומזכירהמסים"

המפורסם 1/הפטריארךשל"כ.סתיומארקסשצייר
אך ,ואתראתרבכלמורגשתשהשפעתומי-

אפואהחייםממש.בפועלאותררואיםאשיןכמעס
נוסףחיזוקשזהרארהספרות.אתמחקיםרשב

 ,שלושהסיפורתמארקס,שלהוותיקהלעטנתו
תחיותכנפיים,בעליבאנשיםהקרואנתקלשהב

שמנבאיםומיתרתערטילאיותספינותמתים,
שהיאממהעררךלאיןפחותמוזרהמראש,אותן

אםרביןבעיתונאות,אניעובדאם ."ביןנראית.

אומרמציאות",ארתהמתאראניתמידבספרות,

משתמששאיננימציאותייםדבייiים"ישקראמס,
לי",יאמינולאהשקואריםמפניבכתיבתיבהם

ידידיםשלכאורחםלררשינגסרןבאאמסקר
גרן"אויו"רוידיה,גאוסזאר ,שלוותקיים
הציבהואאבל .ורעייתו ,אמריקה"מדינות
לערמתראיונות.לאנאומים,לאלכיקרו:תנאים

-ססרדנסיםעםלהיפגשמשאלתראתהביעאזת
מתלמידי 60עםנרעדהואעשה:כךאומנם,

ראשוןלתוארחלקםג'רוג'סארן,ארניברסיסת
אחדפרופסורבנוכחותשני'לתוארוחלקם
שאלבכתובים,מרומןבאוזניהםקראהואויחיד.
ללאמהם,כאחדוהתנהגולעצותיהם,לדעתם
צערם.ורשםעליהםשהשעמהיומרנות,שלשץמ
נערךבאוניברסיסה,אחרבאולםבעתבה

שברבדידות",שנות"מאהעלסימפוזיון
לאסינר·אמריקנייםסופריםכמההשתתפו
תרמאסהארגנטיניהסופרמהם,אחדמכרבדים.

אליוצילצל 1967שבשנתסיפרגז'מאוסיאלרי
ייגשמארסינז,שהוא,והתעקשממכוירועךר

יוםבאותומשהר.לקרואכדילביתומידאילו
העורךלביתהסופרהגיעוכאשרעוזגשמיירדו
באינעליואתניגבהואולפנים.לפניוסרבהיה
היהוסברוהריצפהעלשראהניירותליאו

במכסעצמה.זרלמסרהשםהניחםשאמרוח
הידלכתבשייכיםשהםלונסתבריותרקפדני

נרגשכההיההעורך •בדידות"שנות"מאהלש
סירםעםמידמידודףכלששמסאותםכארקש

כמעסאךהפיך'בלתיהיהלאהנזקקריאתו.
היהמארקסשלהכספישמצברמפניאסרן,נגרם
שלצילוםבדעלשלםממנושנבצרכךכלורגע

הקמרר.

 " ...יקירתי"ככנו,ת

המצליחיםהסוסיםלאחדנחשבהרוח"עם"חלף
שלהרומןבעולם.כספית,מבחינהיבותר'
והיה-1936בבארה"בפרדסםמיסשלמרגרס

הסוס,יצאכןאחרישניםשלושלרב·מכר.
אפרסחוזרומאזהאקרנים,אל ,פירעלשנהשע

המצדדהאמריקאית,האזרחיםמלחמתשלהז
השחורה,העבדותבמוסדבזהוכיוצאכדררם

עלאותרראהשלאמי .ספרראיןפעמיםומרקדן
סקארלסהטלוויזיה.צגעלברחזה ,הגורלהמסך

גייבל><קלאוקבאסלרררסלי><ויריאןאר'הארה
אך ,עליוןשמישלבקולנועלשחקעברוכרב

וחושקיםאוהביםעררםשלנוהרוח"עםבייחלף
-הלבבותאתומרסיסיםונפרדים,ומתנצחים
רקעעל •חידושבחקזתהיועדייןשאזצבביעם,

כלהברת.הערלהאסלנסההיער
טארה,אל"בדרךהספרלארדיצאבאחרונה
לנרמגלהרבוהרוח'"עם'חלףשלישעיות

עלידועיםלאפרסיםהאומץ,אלג'יןהמחברת,
מומחיתהאומץ'הסוס.שלהפקתותהליך
שרקמסמכיהבאוצרהשתמשהקולנוע,לענייני
המסמכיםמןקיומם.עליוערספוריםאנשים
יוצריביןהתנהלאיתניםקובכייוצא,הללו
השררהעללסוסיםהצנזורהלביןהסוס



המשפט-הרוח"עםב"חלףביותרהמפורסמת
לסקארלט:באטלררטשזורק

FRANKL Y, MY DEAR, 1 DON'T GIVE A " 
". DAMN 

כך:אתמתרגמיםהיינוימינושלבעברית
סףעלקצוץ."שםלאאנייקירתי,"בכנות,
הסרטיםזרועיםהעשריםהמאהשלנעילתה

אינוואישהשוואה,לבלי"קשים"בביטויים
המלההיתה ,-1939באז,אבלמתרגש.
DAMN שלאהיהשדומהמחלוקת,לסלע

עלהמופקדיםהצנזורים, .לעקפוייתכן
סירבו ,בהוליוודהמופקיםהסרטים"בקירן"
שנכללההזאת,מלת-הקללהאתלאשר

לעייןסלזניקשלמבנוהיתרשקיבלה
היהכהשעדמההמנוח,שלהפרטיתיירתבכ

המאבקהיהלאזה-לגמריאפשריבלתי
הרוח"עםש"חלףהצנזורה,עםהיחיד
על ,ליוצריוהכניסהסרטאגב, .בונתנסה

ממיליארדיותרימינושלהמטבעשערפי
דולר.

אתלהראותלסלזניקהיושרלאהצנזורים
שהיולדתמפניאחתבתמונההלידהחבלי

לבעלה.מאושריםנישואיםנשואההיתה."
בסרטאחרשטיפוסלרמוזעליואסרוגםהם
לבעלתלעשותהנאלץוהואזונההיא

יחסילהציגסלזניקעלנאסרכןכמומימזגה.

המפיקפרצה.דמגוגגוגומלחמתבתסריט.
ליועצי-פנהסלזניקאו.דייווידהידוע

תחליפים.להציעלהםוהורהשלוהתסריט
ההצעותאתממחשכיםחשפההאומץאלג'ין

"חמתיכגוןסלזניק,שלשולחנועלשנערמו
כהוא-לינוגעאינו"זהלהשחית",בוערת

שווה-נפשאני ,יקירתי"בכנות,אוזה",

גבול".יודעתאיננהו"אדישותילחלוטין"
ללאודיוניםמכתביםחילופיפגישות,לאחר
שפיקחוהשוניםגופי-הצנזורהעםקץ

החליטהסרטים,הפקתעלההיאבתקופה
 ,לוכשהובטחרקאבל-"לצפצף"סלזניק
אישורמהסרטיישלללאמקרהשבכל

היהשבלעדיומסוים,"מוסרי"צנזורה
חוף.אלמחוףציבוריתכשעורריהמסתבך
עלדולר-5000בנקנס"הגיבור"סלזניק
"האיומה".הגידוףמלתהכללת
שלהראותומנקודתהשנים,ממרחק

הנהוגהמוחלטתהכמעטהלשוניתהמתירנות
המאבקלנונראההסרטים,עשייתבתכ'ום
 ,האומץלנומספרת-אבל .מגוחךהזה

בסצינהברמז.ולאבגלוילאכלשהם,מין
נראיתשבה ,שלאחרהבוקרשלהמהוללת

האונסבעקבותמדימאושרתסקארלטויוויאן
"להקציע"המפיקנדרש ,באטלררטעל-ידי

כלאחרי ?לעשותמהרחם.ללאהמעמדאת
הסופיתבסצינהסקארלטנראיתהשיפוצים

מאושרת.בלתילאבהחלט
זובנקודהאךנוסף,בקרבניצחההצנזורה

ששאבוהצנזורים,לברך.דווקאהראוימן
שחוריםארגונישלממחאותיהםעידוד
המלהאתלסלקסלזניקאתשינבעושונים,

nigger . הרווח ,משפילגזענימונחזהו
 ,לעילכאמורהמצדד' ,מיטשלשלברומן
גםסלזניקהכושים.שלובעבדותםבדרום
באורלהציג ,הספרבעקבותללכתסירב
הטרורארגוןקלן",קלאקסה"קואתחיובי
-במלחמתתבוסתולאחרבדרוםשצמחהלבן

מאושריםהיושהשחוריםולטעוןהאזרחים,
ישההיסטוריתההגינותלמעןבעבדותם.

תסריטיואת"משגע"שהיהשסלזניק,לציין'
למצואשכדאיחשבהמתמדת,בהתערבותו

בליבעייתימונחבאותולהשתמשדרך
הבכיריועצוהשחורים.ברגשותלפגוע
מזה.להניאוהצליחתסריטיםלענייני

חאמיתיותחסינותריץ':

אוגוסט- " 77<"עתרןהאחרונהבאיגרתנו

שלסירובהאתהזכרנו ) 1997ספטמבר
"המדליהאתלקבלריץ'אורייןהמשוררת
מהטעמיםאחדוהנאגרלאמנויות"הלאומית

בתקשורת.שהוזכרולסירובהאפשריים
הסירובמכתבשלתוכנופורסםעכשיו
הלאומית"הקרןליר"רריץ'ששלחה

התכנוןפיעל .אלכסנדרג'יין ,לאמנויות"
"המדליהענייניאת"הקרן"מנהלת

ידיעל-1984בשנוסדההלאומית",
מאותרתלאחדונחשבתהאמריקאיהקונגרס
לאמניםהניתניםביותרהחשוביםההוקרה
המומלציםברשימתמעיינת"הקרן"בארה"ב.
אתושולחתהלאומית""המדליהלקבלת

ההכרעהשבידיוארה"ב,לנשיאדעתהחרות
הסופית.

ביןלהפרידאפשרשאיריץ'טוענתבמכתבה
"חייבתכמשררות.לזיקותיהכאמןזיקותיה
ביןאינטגרליתיחסיםמערכתלהיות

לביןבחברהבני-האדםחייםשבהםהתנאים
ממשלההאמנות.קיימתשבהםהתנאים
ומכבדת<מהכלל>האמנותאתהמפרידה

כהענייןלהשישבשעהבהספורים,אמנים
חוסר-שלמעשהערשהבבני-האדם,מועט

יושר."

להיותיכולהאיננימורעבדיוק"ידעתי
בעברהתמודדהשכברריץ',ארמדתשם",

כאשרלחברההאמנותשביןהיחסיםעם
שירהעלרשימותשם:נמצא"מהאתכתבה

לג'ייןבמכתבה ,) 1993 (ופוליטיקה"
החריפיםש"ההפרשיםמציינתהיאאלכסנדר

בחברהרהערצמההעושרבעלישבין
אותםהמשולליםאלהלביןהאמריקאית
יכולאיברנשיאהרסני.בקצבמתרחבים

הבריותבערדאחדיםסמלייםאמניםלכבד
רבה".כהבמידהמוכלמותבכללן
רשימתאתכאןמלהביאהיריעהתקצר

אורייןזכתהשבהםרהכיברדים,הפרסים

ויותרהגרתספריארבעהשלהמחברתריץ',
יר"ראלכסנדר,ג'ייןשירה.קבצי-15מ

התומכתלאמנויות",הלאומית"הקרן
והשרויההאמריקאיתובספורתבאמנות

קיצוצינגדשניםשלבמאבקבעצמה
בשניעתההשולטהימיןידיעלתקציביה

אתמכבדתשהיאאמרההקונגרס,בתי

הוסיפההמשוררתריץ.'שלהחלטתה
הממלכתיההוקרהאותאתלקבלשבסירובה

אמנותיחסיעלויכוחלעודדמקורההיא
שלבירתוהחיוביתהתוצאהלדעתה,וחברה,

אלהבשםלדברהזדמנותהיאהחלטתה
הרגשת"ישנשמעים.תמידלאשקולותיהם

אתמבקיעמישהושלקולרכאשררווחה
 •ריץ.'אורייןאומרתהחרמה",
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