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 "על·פני"חלפהמתוךביאליק,ח"נ

כןפיעלואףסופר.שלביוגרפיהבחקרמעולםהתעסקתילא 'והתחמםעלישב'עד

רגנסין,ברברשלהבוגריםביחסיהםשניםעשרעלאליה,שנקלעתיהמפורטתהכתיבה

והקריאההטקסטתאורייתבמסגרתארתהלקראווישמחשבתי,שלהמלךלדרךשייכת
הקודמת.המאהשלהשישיםמשנותהחלמפתחשאני

רגנסין?ברברשלסיפורםאתלספרלנסותאותימשןמה

הקטנה"ב"ספריהלדפוסהכנתי-2006בדעת.מבליכמעטהזאתלפרשהנשאבתי
 ,בייליןאשרשלזיכרונותיובלונדון',בדבר'הספרוןשלמועדתמהדורהשבעריכתי

נדנדשלרשימתושלמרעדנוסחכנספחבספרכללתיהערכתי.עדייןימיםשבאותם
גנסיןעםתולדותיואתנדנדמצמצםזרברשימה ."אחדותמלים"אורי-ניסן: ,-1914מ

ישמהןאחתשבכל ,לונדון)ורשה,(ביאליסטרק,הזדמנויותלשלושהבוגריםבחייהם

מושריםהאחריםמפגשיהםמארח-אורח.ויחסי ,אלי"ברא" ,ממרחקיםלבראהזמנה

והחורףהסתיר ,הקיץנדנדאתמשמשיםהללוהמרקדיםלשלושתכמטפורותבערפל.

הרשימה"שלמרכזימטפוריציר"שהוא ,חרם"יום ,קיץ"ביוםביאליקשלמשיור

 .)'עינילנגדתמרנה'(הרלצמן,
 ,לנדנדיקרהבסצנה ,-1900בבוורשהרגנסיןנדנדשללחייהםנכנסהזההשיר

שלההדדיהאהבהיחסאתהמדגימהכפסגהארתהמביאה"אורי-ניסן"שרשימתו

ובאחדגנסין.אצלאזהתארחבדנוספק").כליבל-אהבהחיתה ,("חיתההשניים

במהלכואשרדואט,למיןביאליקשלשנשירהמונולוגאתהשנייםהפכוהערבים
והתחמם".שבאצליפסוקאמירתבשעת"רחיממניספק-משתרבב,נדנד,אלגנסיןנצמד

וזכרתי ,)וערדהרלצמן(שפירא,זרמפורסמתסצנהעלרביםשכתבומהאתהכרתי

הדר·כיררני""ה~ררסאתלתארשהיטיב ,הירשפלדאריאל(פעמיים)שכתבמהאת

האיכותאתארתה,להסתירביקשהגםשהדרמטיזציה ,הארוטיתהמשיכה"את ,שבסצנה

השיר.קריאתבקטעמארדהמוחשת ,)בלשונילא(בלשונו, "ההומוסקסואליתהארוטית
התיאוראתאימצוהםלגנסין.נדנדניןהדדיותהניחרהסצנהעלשכתבומיכל

באותוגנסיןהרגישבדיוקמהאותם.העסיקהלאגנסיןשלוהפרספקטיבההברנדי,
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לברבר,בניגודחבור?עםיחסירבהמשךהזהרהדיכארניהמסויגהאישחשרמהערב,

המוחלטתהינתקרתראתלהסבירבתוקףוסירביחסיהם,עלכתבלאמעולםגבסיך
האחררנרת.חיירנשברתמנדנד

משהרידעתיכילראשונה,לסיפורנסחףעצמיאתמצאתישבההנקודהרזאת

קרראירמרביתכמרביאליקשלשידראתהביןברברבחשבון:הביאלאאישאזשעד

כןלאאןאינטימי,לרעערוגהמשוררשבראדם,ואהבתאחורהשלכשירבזמנו,
בסופרהמתגלהמתהפך",כ"שירהזההשירעלכתבתי-1969בגבסיך.ארתרהבין
שגבסיךוציינתיהאינטימיות,שלסייגיהאתמתורהאשרמיזנתרופיכטקסטדברשל

רכתבגבסיךהתיישבמרררשהברברשנסעלאחרמידזה".שירשלהבנתולסרף"ירד
שלשידרשלאינטרפרטציהכללהאשראמר),שם(עלאסתרזרןא.נ.בחתימתרשימה

שלדיברררדררקאהראהשירפיהרעל-המשוררעםעמוקההזוהרתמתרן-ביאליק

אלאבשיר,גבסיךמצאידידותשוחרתהזמנהלאוער.מחברתלהיפטרשרוצהמי

שכתבהשיר,שלהמפורטתבפרפרזהלראותלאיכולתילאכן.עלרהתנצלרתדחייה

דקלוםשלהמשותףהערבעלשלרמושהיתגתרנהחבור,שללכיקרובסמרןגבסיך
מצאתישבהמשךהתנהגותדגם-ונרתענבהלגםברבראתשליבהלאחרכאילוהשיר,

אתראהלאברררשההסצנהעלהכותביםמןאישאיןגבסיך.אצלרחרזרשבשהוא

מאליו?המרנן

ברבר.עםשלוהאוהביםבשיחגבסיןשלהשתוקקולואתלשמועהתחלתיכאן

סערתסביב-ברברשלברשימההשנייההמפורטתבסצנהאותרלשמועוהמשכתי

עריכתה,אתהפקידשברבר-האחרונה'המעורר'בחוברתכזכרו,המפורסמת.הדפוס

בביתלענודרחלןעצמראתש'העניש'לאחרגבסיך,בידיהגהתהראתסידורהאת

תמיםוהחבפניולהתנצלהירחוןסגירתעללהודיעלגבסיךהרוחהוא-רחוקדפוס
את[כלומרארתהנא"ויקבלוהשאר:יבןלכתוב,החוברת;ביציאתהאיחורעל

וכר'.ארתי''נא"ויקבלוהדפיס:גבסיךאןוכר'.בסליחה"התנצלותיואתהחוברת]

עללגנכיןשעשההסקנדלעלברברשלדיווחואתבהגחות,שרב,כשקראתירחבה,

ובמבטסליחה,ובקשתהתנצלותשלבצחוקגבסיךשלתגובתורעלהזאת,תוהטע
בעצםהיא ''המעוררבחוברתשההתנצלותהרושםלפתעניצףשכח,לאשברברנרקב

נכנסגבסיךשלקולראן ,החותמיםלפנינרמתנצלברברדר-קולי.מערבה,טקסט
ברברשלהטקסטעלבסן~ראימפרזיציהנרבדאלמדברוחראהדפוס,טעותבאמצעות

הפרפרזהלפיביאליקשלבשירהמשוררדבריאתמהדהדיםכאןדבריושכןו,עצמ
פרישתותמציתלברבר,גבסיךשלהמסכמת,האמירההאחרונות,המיליםאלהשלו.

מרתו.עדעמוהקשרמן

אפשרהפרטים.רצנושחלןשלי,הסיפורשניםעשרלאורןצמחהזאתההתחלהמן
אתהמrכב~תטקסטרקאינו "חרםיוםקיץ."נירםביאליקשלששידרההבנהאותו

נזמןפרטיםלפרטימארגןאלא ,-1914נבדיעב,דגבסיךעלנדנדשלהזיכרוןרשימת

ברבר)של(להרגשתוהמאושרהערביחסיהם.שלהאחרונותחשביםשבעכלאתאמת
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ומרכיביונדנד,חיישלגרביטציהלמרכזהפןהשיר,סביבהארוטיהמתחעםבוורשה,

והרבהמתחים,מעשים,מחרות,והולידושלוהמציאותקליטתאתזקענדרהשירשל

אובססיה.נעשהוהדל"הקטןביתיאלעייף,דעאלי"בוארציונליות.לאהתעקשויות
אותם.הבנתולפיהשיר,במונחיבסמריהואאףהגיב-מנדנדפחותאמנם-וגנסין

ולמולםשלי,שבסיפורהחידושעיקרהםו,וקולגבסיך.שלנפשושלהסמויהתוכן
זנוחים.אףארבלתי-מוסבריםכהעדשנותרונדנדשלבהתנהגותוצדדיםהוצבו

חייו,ענייניביןאחדענייןדקבעינייהייתהלאהרלוונטיותבשניםלגנסיןאהבתו
החייםלצורןשנועד'המעורר,'פרויקטכוללחייו,שאראתשtקעבדמרכזיגררםאלא

היההשנייםביןהאוהביםדיאלוגהצדקתו.אתאיבדגנסיןובליגנסין,עםהמשותפים

ממרחקים,התנהלשרובודיאלוגוניואנסים,פיתוליםרבת ,שניםלאורןסוערתדרמה
גנסיןהאורחבאשאליהבלונדון,לשיאולהגיעאמודהיההואובמחוות.במילים

(לבשונוקיוומפוכחים,הירתםלמרותושניהם,ברבר,שלוהדלהקטןבביתולהשתכן
יהיריחדיוחיינוכיאחרים,יהירהיחסיםכיאחרת,תהאהפגישה"כיברבר)של

שאינהאישהכמרכלומרדנה","כמרממנושניהםאתהרחיקהאושראןאחרים".
בדבר!שלהדימויזהדווקאמחזור.להשישמשרםסקס~תהלעשרתלבעלהמאפשרת

חייהםאתמתזמרים-ברנר·גנסיןהצמד-ודםבשרשאנשיםהראייהאותיריתקה

הקבלותארכהקבלותדקעדזהמולזהשלהםהיומיוםאתבעזרתוומארגניםשיר,סביב
חייתהזרתפיסהכרס.עברומןמתוןדמויותחםכאילואח,דשחםכשנייםניגודיות,

נפרדים,פרטיםעשרותהסיפורמרכזאללסחוףליאפשרהשחוללשהתנועההמנוע

הותירוארזנחווגנסיןברברעלקודמיםשסיפוריםהופכין,להןשאיןכאבניםזרוקים

לקליקהודרתפרטיםללכדכוחובשללאישושיוזכהשלי'המנוחש'הסיפורבשוליים.
לערערוכדיפחות,לארגםיותרלאטוב,''סיפורלהיותשואףהואביניהם.יוצרשהוא

הצלחהביתרפרטיואתהממצהסיפורממנו,טובנגדיסיפורבמקומרלהציעישעליו

האתגר.שלטיבואתהבינולאמלכתחילהכיבר,נכשלוהספרעםשהמתווכחיםדבר-

בקריאתשנהחמישיםמלפניהחלשפיתחתי-הקריאהשלוהאסטרטגיההתאוריה

פרקנו,בקריאתוהדגמתימקסימלית'),'קריאההטקסט,'שלהמיצויסף('העלאתספרות
מכלהורכבהואאחר.מסוג'טקסט'עלהפעםהופעלו-ואחריםגרגרלביאליק, ,ןעגנו
מלא",("עולםהרלצמןאבנרשלבומילותיולביוגרפיה,רלוונטילהיחשבשיכולמה

החדשה):הספדיהבאתראישי""טורבמדורופורסמוביאליקבביתשנאמרודברים

ספררתיבילושבמסעשנצברונוספיםונתוניםטקסטיםשלעצוםמרחבכאן]["רוחש
ומכתביםשפורסמוממכתביםמורכבשלפנינוהקריאהסיפורשלהנתוניםבסיסממרשן.

חומריםשללרעוד ,עירוניותמפרתזיכרונות,פרקיפרסומת,מודעותפורסמו,שלא

כמשמעו".פשוטוהחיים,חומרהואהספרשלהגלםחומרומציאותיים.כתרנים
לאישושכאמור,משמשת,אקראייםהלכאורההפרטיםשלהדרמטיתהתלכדותם

היחידה'האמת'(שהיאסיפורית""אמתלסיפורומעניקההסיפוריות,ההיפותזות
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הסיפורשלותזוזותיוהגדוליםקוויואתמאפשרתהיאלספק).יכוליםשביוגרפים

מגיעלביאליסטוק;במכתבשנשלחתגנסיןשלהאוהביםבדמעתהנפתח ,חחרמראררטי

מלו~ח ;בוורשהביאליקשלשידרקריאתשלחדר-משמעיתבסצנההראשונילשיאו
ולנערעלי",רל"שבוהתחמם"אצליל"שבבאלרזיה-1904בלנדנדגנסיןשלבמכתבו

אצלע;רןותשליבהט.ימנדרים ,התלתליםקרוצותבעלהרואירטובהעינייםיפה

עלארתךמושיבהייתיאצלי,עתהויושבת ,אחי ,יפהילדההייתאילו"הצדיק:שמערן
ונדון,בלסופיתומתנפץהבהירות"."עיניךאלומביט ,היפותתלתליךאתולשברכי,

יכול.איננילי,סלח :הדפוסטערח.באמצעותלנדנדאומרכמוכשגנסין

אבלההתרחשות.שלהגדוליםהמהלכיםביסוסלצורןהפרטיםמובאיםכזאתבראייה

שלוהמערבההצפוףהמארגאותיענייןההפוך:ירוןבכההסתכלותיקרבעמשכהאותי
ליומיוםבאשרשלנרהידעהיהכהשעד ,הסופריםשנישלהחייםמרקםעצמם,הפרטים
אקראיים-שולייםשהיומפני ,שסיפרתיבסיפורהמציאותפרטיספציפי.פחותשלהם

ויותרבי-התקשרפרטיםויותריותרליהזכירוהמרכז,אתשידרובעצםאן ,לכאורה

נדנדשלחייהםמציאותלמעשה,בשירה.ארברומניםעליהםלהצביענוהגיםשאנו
המאפייןהסוגמןסמנטיעיבויבפרטיהנחשףכי ,'הפרטיםל'שירתבשביליהפכהוגנסין

שיר.שלמרכיבים

אתהגודשיםהפרטיםלסוגבאשרכוונתיאתלהבהירכדיאחתבדוגמהאסתפק
העלילתיות.ההכללתומןיותרליהיקריםפרטים ,הספר

סבורהואכימתארכתונסיעתו ,ללונדוןבדרכואירופהבערימסתובבגנסיןבערד

ישוברשלאבחייו,שחיוהנשיםכלאתלקבורעליובדנואלשיגיעשלפנילפתע

ברברלשעברלתלמידוכותבוהואעמוקה,דאגהגנסין,הישיבהראש ,אבירנתקף-

קרמייםוכמהמי,דלועונהברברמצרות.בקירםויחזקחרבנרעלשישגיחברומפציר
המאולצותהמליצותבתרןזה.שלהרבניסגנונועםמשולבבמבעלרבלהשיבמאמציו

בתבלהאחרוןהאדםהואגבסיךשלשאביו ,ובהלהנפשחדידעתבבליברברמסגרי

שמעתי ,רביומרריקול,ן"אתלו:כותבהואלמשל,בפניו.שייחשפורוצההיהשברנו

לרב,הסגנוניתשהחנופהמשרםמערבהנראההזהוהפרט ,"מכתבןגןבתוךמתהלך
השאולברברשלהמדומייןהמרחבמןגןהאתהדעתעלמעלהגםחיו,ךהמעלה

ומתחבאיםמיניותםאתרחרחאדםמגליםשבוחגןאתבעיקרוביאליק,שלמשירו
שמעתיקולן"את ;)גראשית(בבגן""מתהלךשומעיםהםקולרשאתאלוהים,מפני

כמילרבאפואכתבברברלאלוהים.אדםאמר ,"ראחבאאנרכיעירוםכיואיראבגן
בנו.באורי-ניסןהקשורהשלו,המיניתהפנטזיהבגיןשמאו~ם

במובןהאוהביםמשיחחלקשאינםנתוניםלשפעגםבספרגלשההפרטיםשירתאבל

סיפורלליבתנצרכיםנם"אי ,הולצמןבצדקכתב ,"כאןשנאספונתונים"המרןהצר.
רתיצישלהחוקיותכמוממש ,המשוחזרהעולםשלהמלאותמןחלקהםהמעשה,

הפואטיקהזרוהלוא .חיוניותהתאבדאחרת ,רמתושבץמתובנתבההכלשלאפרוזה
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פרטים"אחרבאובססיביותמחזרהספר .'"קריאה'סימןימיראשיתמאזקידםשפרי

 ,גודשעדחופשייםפרטיםנררוחשיםח.וברריקיםשלטיםשאינם ,"כשלעצמםמלאים

שכנר ,נפלזרהחל ."עצמאיתחיוניותבעליצדדייםסיפררים"רמשנהדמויותוהמון
דמותשלעלילותיהדרךאמריקה,עראחריועוקבשהספר ,-1904ננרנושללחדר

שמערןהמשותףלחברםוער ,אנרכיי.ז.הסופר ,רלגנסיןלנרנוכךכלהחשובההמשנה

שלו.החורףומעילגנסין,שלהקלועההמזוודהלגלגוליארביחרבסקי,
יצחק ,שפיראאניטהשלמצוינותלעבודותזכתהשלושהביוגרפיה ,לנרנובניגוד

מירוןאפילוסילופים.זרועיםארבערפלשרוייםגנסיןשלחייופרטים,יואחרבקרן

ןמעילגביושהיאגנסין,שלהסיפורתשלמעמיקהלפרשנותכמרתושתרםמישאין-

לאושוגההאיש,גנסיןשלרביםצדדים ,ליהסתברכךשמחמיץ,רומה-חייםמפעל
כתיבתנסיבותעלבסיסיירעלנרסtורשלו.הביוגרפיהשלמרכזייםקטעיםלגניפעם

גנסיןשלתנועותיועל ;כספרלפרסוםמסירתםונסיבותגנסיןשלהראשוניםסיפוריו

אחרתארתהלספרשיש "הצירה"עםהספרותיתלתודעהפריצתועל ;האירופיבמרחב

אדםשלרוחנתיטחאלאהיהשלא "ניסיונות"שלהקרמיהפרויקטעל ;המקובלמן
שאכןהשנייההנסיעהרעלללונדוןגנסיןשלהנפלנסיעתעלמעשית;יכולתמשולל

עליידיש;סופרלהיותגנסיןשלהמוערקצרתבריחתועלברבר;אלאותרהביאה

פרשתעל ;שלולונדוןבחורשיגנסיןשלמגוריומקומרתכלעל ;"בינרתיים"פרסום
תרמוהביוגרפיהילסילופוער.ר ;זרשלההתאבדותוניסיוןדראפקיןציליהעםיחסיו

גנסיןשללמותרסמרןשנכתבוהקצרותהביוגרפיותברשימותהשגויהמידעערמות

כרןבאחריותנושאובעיקר ,היוםעדגנסיןחקראתהמטעות ,לחובר)(ביחונסקי,

ביותרהמרושלהאיגרותספרשהואלישהסתבר ,נשקסשכנאבעריכתגנסיןאיגרות

מתוארכותשברהאיגרותמןמשלישולמעלההעברית,בספרותפעםאישהופיע
איגרותאתמחדששז;וארכה ,מפרכתבלשותעבודתלאחרשגרי.ןבאופומסודרות

המכתבים.כותבשלחייוגםאחרתנראוגנסין,

כפייתית,תונבונעלדיהופרכמעטםילפעמשהיא ,גדותיהעלעולהבפרטנות

ימיםהיואותם.הסובבבתרךרלגנסיןלנרנוחשיותוומקונקרטיותלהעניקביקשתי

התחלתממועדשניםשלרששכעבורכךכדיעד ,במחיצתםאניכאילוחשתישבהם
לגן-שרה-האביבינקלעתרכךנרנו,אניכאילואפל'רייטצרמלתעותיצאתיהעבורה

תר,ואנרטששגבסיךשקלטלאחר ,כיפורנירםנרנכהשברנופארק)(ספוינגפילד

אליוהההליכאשר ,הגןזיהוישיצרהפרטיםשלההתלכדותלשם.הלןלמהוהבתני
הספר.עלעבודתישלהכותרתגולתלגנייהייתה ,ביאליקשלשירונזכרירר~יההייתה

הייתישכן ,הקוראאתלהציףלעתיםעלוליםשהםאףפרטיםעללוותרהתקשיתי

שלניותרהחשוביםימיהעלשנה,ממאהלמעלהכעבורתב,וכשאניהכרהחדרו
שלבעידןהעשרים,במאהשלנרהפרוזהגדולישנירעל ,החדשההעבריתהספרות

אתיראהדרעמיר ,איננהכנר ,אזלהשהיהבמרנןלפחות ,העבריתהספרותסיום:

אלהפרטיםעלאוותראםמספר?שאנימהאתלספרירצהערררמירואה,שאנימה
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חיילטעםרקוויאםבשביליהייתהעליהםההתרפקותלתמי.דיאבדואוליאחרים.אר

חבריאשושבנספחים,גבסיולמכתביהארוכותההערותנולדוגםכןהעולם.מןשעבר

בחייו.צדדיםערדעלנוסף.ספרבהן
כמעטגנסיניםשלושהמשים.מבליבדיעב.דרעלוצצווהאיגרותהספרפרטימתון

ונטרחאגוצנטריגבסיוולערמתוואמפתי;רןומחבק.קשובגבסיובלתי-מתיישבים:

וטרודמעשהלאישהמתחפשמניפולטור ,מאניתבתזזיתושררינלהבאדםבעצמו.
וגבסיוהדיכאון;שלקולראתזמניתלהחריששבארעששהיאשחו,חסרתבעסקנות
"שבשבילודרמהאשרמעשי.כושרכלמשוללישע.וחסרכולחסרתלותי.שלישי.

ללונדון.שהגיעגבסיוזה-הכל"אצלונגמר

אתשמצילטקסטכותבשאניהבחנתיהספרבכתיבתארוכהדרךכברתלאחררק
קיומועצםשברספרגבסיך;אתומערטלביילין.שלוהזדוניתהרעהמלשרנונרנו

גבסיושללמולווהישר.האנושיבמציאות,המעורההמוצק,הממשי.האדםברבר.של

הרופפתזהותועלמאייםונצלניים.רפרפנייםהאנושייםשקשריוהאגוצנטרי.החלש,

מצאתיהיותר.כלעלתיגרלקריאתבלונדוןברברהפןגבסיושללדידוהאחרון.של
גבסיך.מעריציידידיימרביתמולתמי.דנטיתישאליוברבר.שלבצדעצמיאת

גבסיך.ושלנרנושלהסיפורתלהבנתחדשדברשרםלתורםביקשתילאשסיפרתיבסיפור
אצלנו.הנהרגבאופןשלו,הספרותיותהיצירותאלהיוצרשלהביוגרפיהמןההעברה

המקוםכאןולארעועות.מובלעותהנחרתעלניצבתמאר.דבעייתיתלינראיתממילא
ענקים.שנישלחייהםבסיפורכשלעצמה,בביוגרפיההיהשליהענייןבכן.לעסוק

דרךביוגרפיה,כתיבתשלמסוימתדרךלהדגיםעבודתיביקשהלכךומעבר

פחותיותר,משתההקריאה-חדרקרמנטיםשלאחרקריאהאופןעלהמתבססת
ומחליקה.מג~את

האחרונותהשניםבשלושיםשליעבודותלשררתוהתחמם'עלי'שבמצטרףבכן

-כספרות'ל'קריאהכללבדרךהנחשבתקריאהחתרנית.מגמהמתוןהפעלתי.שבהן
כשהואפרוידשלהממשייםבמהלכיושרת.משהשלהאישיביומנואחרים:תרבשד
לוי.פויסושל(הלא-בדיוניים)האטווביוגרפייםבטקסטיםחלומות,מפרששחראטוען

בטקסטיםוסינג,קןןהמלחמותצלםשלבתצלומיםומרן.משפטשלהדיןבהכרעת
עצמה.עליהשליההסתכלותאתהרחיבההספרותמןהחןצהוההפלגהרעו.דתנ"כיים.

במכלולגבוההברזולוציההקריאהמןכתוצאההמתקבלהמציאות'מבנח'כאשר
למצואשנוהגיםמארגכמר-אסתטי.מרקםמניבברנר-גנסיןליחסיהנרגעיםהטקסטים

בכךאותנומדהימהשרתשלהאישיביומנומקסימלית''קריאהכאשרבסיפורת;

הדומיננטיתהפואטית'פרנקציה'כתיאריאקרבסרןשררמאןמהכלאתמפיקהשהיא

שנחשבשמהומתבהרחולךהתסמונת),עלהרצף.עלמרשלןהערך(שוויוןבשירה
שלייחודןאתרכיקריאה,אסטרטגייתשלתרצורבהבמידההואהספרותאתכמייחד

מרכיביםשלתוצאהראינואינטואיטיבית.ברחשיםשאנודבר-הסיפורתושלהשירה
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טקסטים,שלמיוחדכסוג-ספרותמהיאחר.באופןלתארעלינויהיה-מהותניים

שנה,חמישיםאותיהמעסיק ,נושןהישןהפרויקטזה-קריאהשלמיוחדכאופןאו

עםכלוםולאלהםאיןשבוהקריאהאופנישכל ,זהספרגםלעולםבאובמסגרתו
 .אוניברסיטאייםבחוגיםעדכניותמגדריותמגמותאיזשהן

בהעסוקשאניטקסטיםהבנתשלקוגניטיביתתאוריההספרמדגים ,זאתלעומת

איזושהיעםבלתי-אמצעיקשרליצורביכולתנושאיןטועןאניומתוכה , 1964מאז
היסטוריוניםרכילהשוות;בכוחנוביניהםרוקסיפורים,בתיורךשלאביוגרפיתאמת

צומחומהן('דרקרמנטים'),עובדותבאיסוףפותחיםשהםבטעותסבוריםוביוגרפים

ר'דוקומנט' ,כלשהולסיפורקודמת ,בעלמאלהקיימתאינהעובדהששרםאלא ,סיפרו

יכולאינוכללאחרתכלשהו,סיפורלצרוךכךנתפסכשהוארקדוקרמנט''נעשה
מבצעיםרקאלאלסיפור,עונדותאפואהופכיםאינםביוגרפיםדרקרמנט'.'להיות

והתאוריה-יותרטוביםחדשים,לסיפוריםקודמיםסיפוריםשלטרנספורמציות

סיפורים.ביןלהשוותניתןואיךיותר,טובסיפורומהרהראשוניהסיפורמהרמסבירה

שהואעליולומראפשראיאך ,הדעתעלשעלומאחריםטוברקלהיותיכולסיפרו
אחר.ביוגרףשרםאצלולאאצלילא-והמוחלטהסופיהאמיתי,

בהתמצאותכרוכהשהבנתם ,האחרוניםהדבריםמןמוחלטתהתעלמותבגלל

שלהרעיונייםחלקיואחריגםלעקובביכולתלפחותאועבודתי,במכלולכלשחי
אליישבו ,וגנסיןברבריחסישלהקודמיםהתיאוריםעםהיכרותאיבשלוגםהספר,

איןבו.שאיןמהאתלספרילייחסאיןאשפתות.מלומדיכעורביםששילחתיהיונים

אםשלו "ב"אררי·ניסןכותבעצמושברברלמהמעברולגבסיךלברבר"אארטינג"בר

הוולגרית:בכותרת ynetעורךשהכתירמהבואיןרגם ,הרשימהאתלקרואטורחים

באופןהשתמשתיבמקרהלאהעברית".הספרותענקיביןהומוסקסואליים"יחסים
שספריירדאיהטרוסקסואליים).גבריםביןגם(הקיימת"הומואררטיות"במונחבלעדי

היהלא , 19ב·סס ,בוורשהמיניים"."אקטים ,מזכיררקאפילואו ,במרכזמעמידאינו

בורייטצ'אפלברברשלבחדרושאירעלמהובאשרמריגוש,יותרשליהסיפורלפי

והמנומק.המנוקרההכרחי,הפעריםמילוישמכתיבמהרקתיארתי , 1907במאי
שלהשרירותיהדמיוןכידאי·מרגדרוירתמהשלמתשרנהשליבתאוריהפעריםמילוי

והשאלה-במפורשבספרנאמרזה-הומוסקסואלהיהלאגבסיךוקורא.קוראתכל
מןעולהלאכללשלוהמועדאורכתהסקסואליתהאוריינטציהאתנרנוחווהאיך

 .שבספריברנר·גנסיןפרשתשלהחומרים

אתוגבסיךברברעללהטילבכללאר ,שכתבתהמעטאתגםלכתובצריךהיינכלמה

הטיחה-יותרראוייםפסוקיםלביאליקישבוודאיהלוא-והתחמם"עלי"שבהמילים

בעינייחושפיםאחרות,תגובותוכמהדבריה,קשה.טלפוןבשיחתברברשלנכדהבי
אףהזה,הדימויאךגברים.שניביןאוהבמגעשלהדימוישמעוררהזעזועעוצמתאת

ראויסיפורלספריאפשרלאוצנזורווגנסין.ברבריחסילפרשתבירתומרכזישהוא

הספר.נכתבשלשמוהענייןאיברחייהם,על
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