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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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