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בלס,גילהביטון,ארזאורפז'אוורבוךיצחקמערכת:מועצת
קניוק,יורםפסח,חייםפגיס,דןיהושע,א.ב.הדר,יוסיגוברין,מיכל

שמאס.אנטוןשוהם,גיוראש.רבין,עוזר

 .זורעיגאל :גרפיעיצוב

לקידוםואמניםסופריםאגודתהמו"ל:
עותומנית.אגודה-בישראלוהתרבותהספרות

ולאמנותלתרבותהמועצהוהתרבות,החינוךמשרדבסיוע:
ולחינוךלתרבותהמרכזהכללית,העובדיםהסתדרות

 . 03-456765טלית"א, 16452ת"ד :והמנהלההמערכת

 ;המודעותלתוכןאחראיתאינההמערכת
מחזירהואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת

מבוילת.מעטפהאליהםצורפהלאאםידכתבי

בארי.קיבוץ"בארי",בדפוסוהודפססודר

וסיפורתשירה
 13עמי ;שיר ;רביןעוזר
 13עמישירים;מחזוריונתן;נתן

 14עמי ;מאן)מרו(פרקשרגאשלבסטודיו ;בלסשמעון
 17עמי ;שיריםמחזור ;ישניםוקרעיםשאלותבן·שאול;משה
 18עמי ;בדליםשלערימה ;בניראויותם

 19עמי ;שיר ;עדהוויםיהודים ;רומןרובוט
 20יעמ ;הביצהזקני ;לויטענת
 21עמ· ;פרידמןיהודית •מאנגלית ;שיריםמחזור ;קאמינגסא.א.
 24עמי ;קצריםספוריםחמישהבירשטיין;יוסל

אירופוממזרחיהודייםומחאהעבודהשירי ;יונתןנתן ;גור·אריהיהודה

 27עמי ;המאהמראשית
 31עמי ;ק"שמשא ;אופזגד

 32 ·עכו ;בביתקיפוד ;נקלפרזיגמונט
 35עמי ;שירים ;קטןדינה
 3 5עמי ;שירים ;שפרספי
 35עמי ;שיריםמשמר;תמר
 37עמי ;תועהסובבתיחידתיגלבע;אמיר

 41עמי ;פואמה ;חשמליתאהבה ;פןאלכסנדר
 43עמי ;דדי ;ורביןריבה

 43עמי ;שירים ;ספירשולמית
 43עמי ;שירים ;ליבוביץ'שירלי

 55עמי ;יפותושערתולילהיום ;צרפתירות
 55עמי ;שיריםמרוגן;שירה
 57עמי ;שירים ;גולדהמריורם
 57עמי ;שירים ;גורלענת
 57עמי ;שירים ;נץתמי
 60עמי ;רגולנטשמואל •מערבית ;פואמה ;וירחחשישלחם ;קבאביבזאר
 60עמי ;שיר ;פיינגרשעודד

 :השערתמונת
פרוסטיג)ויקטור :(תיעודהראלביעראמנים
המעגל;חונישיר;חנהצ'צ'יק;אהווןראשונה:שורהלשמאל,מימין
 ;עדייצחק ;והבהארה ;לבאתיאינסלר'שרה :השנישורה
 ;לוימאיה ;פלאנץניצה ;רוןזיוה :שלישיתשורה

הראל""מפגש
 .לתורו:נחכהעיתונאי,סיקורכלללאכמעטועברבחוהמו"פשהתקייםבטבעאמנותיאירוע

לעצמהלהוכיחהחליטהרבות,תערוכותשמאחוריהלאמנותמורהשיר,חכההאמנית
תקשורת,כלימצכטים,למממנים,להזקקמבליפרוייקטלהריםיכולהשאשהאותהולסובבים

 .ובחברותאבחוץ'מיצירההכאהתענוג,לשםפשוטקהל,אפילואואמנות,מבקרי
לתל-אביבירושליםביןמוריקבשטחהתאספווצלמיםפסליםצייריםישראליים,אמנים 28

בשטח.עבודותיהםאתלהציבוהתחילו ,ירושליםבואכההראלקיבוץאחריוחציכקילומטר
המקום.כתוכיעםעבדווחלקםבטבעאותןושתלומוגמרותעבודותהביאוחלק
כלאתהלאוהאוזןירוק,שבעהלאהעיןהריח,לחושדבריםעשתהוחמה,כדיבהאדמהאמא

 .מיותרתהתערבותשכלהיהודומהועילאלעילאתערוכההכיןהטבעשלהאוצרמציוצים.
אריהלב,אתיאיכסלר,(שרהצבעוניבכיירהעציםגזעיאתשעטפואמניםכמצאוזאתבכל
ענקייםבלוניםשהפריחמילוי)(גידיחרוביםעציעלתפוזיםשתלהמיפביאן),פרדיוייס,

לחביתתליהעמודשהכיןמילוי)(מאיההעציםביןעכבישקורישטוותהמי ,גזית)(דורון
מינץ),(רותיביערארעיביתובכתהמהפנויישר"שדות"ממושבשבאהמיעדי)(איציקדלק

ועריהעיר;םשהתפשטמיואפילופיכקלשטיין)(רחלדודמגןבתוךאדומהבשמלהשריקדה
שסובבממהאמנותםבמעשהאמניםלנתקאפשרשאיללמדכםהמעגל),(חוניטליתמול

בסביבהישירההתערבותשבקשווטוביםרביםעודשםהיוגורל.הריבימיםבעיקראותם,
 ?בטבעלמהזהוכלהעכשווית.הפוליטיתובמציאות

לאמנותהרחבהציבוראתלקרבלבקריםחדשיםכסירנותמתקפליםזמננו"בת"אמנותבמושג
היאישראלית,המצאהאיכנהבטבעעבודהגלריה.אומוזיאוןהמקובלים,במושגיםשלא
משמעויותומתוךבינלאומיים,אמנותמפגשיבהשפעתכתהליך,אורגניבאופןלארץחדרה

גרם"תגובות,עוררהתופעה,אתחידדברזל,אמנוןשאוצרו " 80"תל-חיאירועחברתיות.
מחיכגותעייפיםליצור,רוציםאמנים .בשטחעובדותיצרגםאךוכעסים,לפולמוסים
סבילוהטבע, .הגלריותבמחירילעמודמסוגליםלאאוצרים,אדישותעלרוגזיםממסדיות,

אנוכיכיצורהאמןבה.וקוץאליהאךהוגן.יחסנותןהמציגים,אתקולטמאד,
כדי .לפרושיםזקוקלושניתןה"שאו""שאו".רוצההקהללקהל.זקוקואכסהביצירכיסטי

"דברלעשותצריךומבקריםאוצריםלהביאכדיומבקרים.באוצריםצורךישפרושיםלתת
בתל-חישעשומה(זהמחו"לאורחיםאמניםלהביאלמשלכמוכסף,הרבהשעולהגדול"

מבקרהפרוייקט.אתמעשירזהאבלמקומייםאמניםמרגיזיםקצתאורחיםאמנים .) 80
 xל-שכהבעודאוליוכתוביתרשםמהאירוע,תיעודעמושיקחהאיטלקיאוהצרפתיהאמנות

הטבע,עשהשלאמהאתשיקלל.מיויהיהשישמחמייהיהבארצו,ולהציגלבוא yל-או
ממסדאותרכמווהטבע,מכוס,איןהחברתי,למפגשמחלחלתהפוליטיקההאדם,טבעמשלים
הטבעאתיזכורומיקט,מעטעודוסיכויים.קטלוגתיעוד,כשארומורט.אונס,שוחק,אמנותי

בכלל?
תלוי,לאטהור,משהועצמם.למעןדבריםלעשרתוהחליטואמניםשקמוהסיבהאוליזו

שכבודההפרטיתלהכאהמחוץהסוף.עד"עבד"לאהעכיןאבלהפרטי,ה"כיף"בשבילמשהו
הקטןהכסיוכיבמפגשהיולאאלה .קהלאוצר,מבקר,המשלים,הכוחחסרהיהמוכחבמקומו
דרכהלאאוצרורגלראתהלאהציבורשעיןכפלאותעבודותשםוהיו .הראלמצפהשליד
 .לידן
אכןהאירוע,דברעל"הדליפה"להםומבקריםאוצריםשכמההאמינהלאכנראהשירחכה

והםבר-גיל)ואמירפרוסטיק,(ויקטורוסרטשקופיותבתצלומים,לתיעודדאגהלפיכךיגיעו.
אמניםטבע,לאאוטבעהשמש,תחתחדשאיןמסקנה,שהיה.למההעיקרייםהעדיםהם

איכה.וזוחייםאיכםחייהםאחרתוימוספרו,יקוטלגויתועדו,למעןגםאךעצמםלמעןעובדים

רוןזיוה 1111>45בושה.

 1982אוגוסטיוני·

ומאמריםמסות
מסרבית- ;ראשואיןוליצ·קוניץ·שלהרציםלאנשיםמדועקיש;דנילו

 22עמי ;בן-ציוןקטןדינה •קרואטית
שטיין-מרים •מאנגלית ;אדבבגדמחנות-ספריםזכרונות ;רג'ואןנסים

 28עמי ;גרוסמן
 36עכו· ;נומנוללמוד ;ברנשטייןאורי
 36עמי ;גלנעאמירמשיריאחדשירעל ;רביןעוזר
 38יעמ ;לשירשירבין ;גלבעאמיר
 38ענוי ;מסדרהקטעים-אצייגעםפגישותארנון;יוחנן

 42עמי ;פןשלנשירתופוליטייםאספקטים ;סגורהרמיכאל
 40עמי ;פןנשירתואנטי-פוטוריסטייםפוטוריסטייםיסודות ;לפריוהחגית
 46עמי ;ספר)מתוך(פרקומדינהקהילה ;סקיסבירשלמה
 ;מילטון)לגיוהןהאבודהעדןגן(עלהעדןנגןחטוףביקור ;פסחחיים
 49עמי

 51ענוי ;הידוכתניהאוספים-פוגלשלנועזבו ;קומםאהרן

תגובותמשאלים'
 ;זרחינורית ;גורנייוסף ;גובריןנורית ;ברזלהלל ;בלסגילהמומלצים:ספרים
יהודה ;עברוןבועז ;סימוןאוריאל ;סומךששון ;מוקדגבריאל ;כשראסא

 .שקדגרשון ;ראשפיאניטה ;רוןחנוך ;צמחעדי ;פרידלנדר

קבועיםמדורים
 59עמי ;פופסמורטםסומק;ורוניאילן
 5עמי ;מבטנקודת ;רוןזיוה

ספריםביקורות
 61 1עמ ;לפידלשולמיתאוני""גיאעלבן-דודיערה
 62עמי ;הורביץליאירבחירה"ארץ"עללשםגיורא
 62עמ• ;אלמוגלרותבגשם""מוותעלעינתעמלה
 63עמי ;גורפיין-אוכמנילרבקהרגעים"עםשכים"עםעלשפרספי
 65עמי ;באוארליהודההיסטוריים"היבטים-"השואהעליעוזחנה

 65עמי ;גוסטבהליורגןהאבן""אורותעלאיתןמרים
 67עמי ; ,פריירהלפאולומדוכאים"של•פדגוגיה·עלקוקין·פישמןדבורה
 69עמי ;שחםלכתןעצמו"אל"עצםעללשםגיורא

 69עמ• ;יעוז-קסטלאיתמרהיטלר"שלגופו"סביבעלרפאלשמואל
 70עמי ;סכהלמשהכראשית""אחריתעלזילבריעקב
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42 11J(המשך)במצורתבלשלמשוררה יי
הערכיההאם .האסוציאציותכמרץשירתופועלת ,הנזכריםהמקריםכשניכמוושוב,

ככינהי,נשמע,כרמהקול :אדוניאמר"כה :ט'ול"א, ,ירמיהוספראתמזכירה
 ."להינחםמאנהכניהעלמככהרחל :תמרורים
שלהמעונההדיוקןלא .צעיריםנשאריםהמתים .שניםעשרלפניעדכנופןאלכסנדר

 .העתידייםהזמניםשל ,הספרותיתהסוגסטיהפרי ,כדכרוןחרותיישארהדרךסוף

המהפכה,ודגליהאשוחעצירקעעלהשלגכתרכעלהסיביריהנסיךצועדזהכדבררן
מפחדברחואשרהעבריותהמודותגןאלפורץ .מנצח .גנרי .איקונוקלאסט .נמרץ

השירהאתהבגירפןושלונסקי.אלתרמןעםיחד .דתיכבית-ספרמיקלטומצאו
את ,הארוכיםהצמרגרביאתהפרובינציאליים.סרטי-המשיאתמעליהתלשהעברית,
תבללהוהראההאטומותהחלוןשמשותאתניפץ ,לקרקעעדהיורדתהחצאית
הפרעותימישלכיהודיםהסובליםערכיםככני-אדם,המתנהגיםגוייםומלואה,
עריצי~ידיעלכדרכושנזרעווהפשעיםהזיופיםכלעםאשר ,וליושרלצדקמאבק
כמעשהלאאדמות,עליינצחנצחלשווא,הסוציאליזםשםאתהנושאיםציניים

שהנאנקיםעדשעית-שעית,יום-יומית.כהתגוששותאלא ,פעמיחדאפוקאליפטי
 • .פןאלכסנדרכרכרי .הורסים"במיצעדםמיבצדי·אתמול"כל

39 11J(המשך)אצ"געםפגישות יי

חברוןהרוגיאתהניאוכדהיוםכאותושובנזכרהוא .ככימין 'רשלכאישיותו
עלדעתו _כעתמהשאלואצ"גציון.קולנועלידעמדווהואככימיןרד'לירושלים
כ"ישוכ-הדעת",עומדהואאיךככימיןאתר'תיארהוא ."כרית-שלום"עלרעיונותיו

היהלאמהםאישיהודה,כהרילכדיעכשיומטיילהייתי"אםואומרזקנואתהחליק
 .לרע"כיפוגע
ששכחלוואמראצ"גהפסיקוהערכים,כידיכרכרנרצחכיצד .ק.גהזכירכאשר
הםההסתדרות],[אנשיכרכראתשנאו"הם"כרכר.עםהיהמהעכשיולויספרושהוא

כפיכשלימותכתניוכלאתהיוםעדפירסמולאהם .רוחאנשיאהבולאפעםאף
הספדיהאתונעלתיארבעחיתה[השעה .גורדון .ד.אשלעדכונוכלאתפירסמושלא

למנועכמקוםזהכרדדלמקוםללכתלכרכרהניחוהם .לאוטובוס]אצ"גאתוליווינו
היה .הזהלמקוםכרכרהלךמד'ועגםהסביראצ"גלהירצח.שםלווהניחוכעדוזאת
אצ"גסיפרהזה,הדחףאתלהסבירוכדי .הישובמןלהתכדררנפשידחףאיזהלו

אוירחוסרהיהלאזה .לנשימהאוירחוסרמחנק,הרגישפעם :אתושהיהמעשה
מאדאהבהוא-ליפוהלךאז .ממשלהשתגעחשבהוא ;נפשידבראלאכריאות,
למקוםוכשהגיע-שלנופעםיהיהשהמגדלקיווהותמידהשעוןלמגדלללכת

נשימתואתוכיווןלעצורכליהלךהואעשה.וכךלפתח-תקוה,כרגלללכתהחליט
 ,לפניוישרתמיד'הביטוהמשיךגמלועםערכיאיזהרקפגשכדרךההליכה.בקצב
ישבשעגנוןהזכרתי .המחנקמהרגשתשחרורזההיה' .לפתח-תקווההגיערכך

 .יותרמרכזיתלשכונהלעקורששכנעוהועדהערכים,מןפחדולאמבודדתכשכונה
 .אותם"שונאהיה"הואאצ"ג,אמראחר,דברהיהזה

הירדן.עכראתליישבשצריךאמר ...שסיפרהוא
ראהארצההגיעכאשרהאיומה.העלילהוכלכארלודורוכככאבאצ"גנזכרושוב

היה;צייטונג"וכ"קונגרסארלודורוכ.רצחמתכנן ,אצ"גהגיע :כתובועליהםפלקטים
 ." Der lnitiant [?] des Meuchelmordes an Dr. Arlosoroff ist eingetroffen " :כתוב
פעמיםג"אצאתהזכירוהמשפטשכעתאמר .ק.ג .ארלוזורוכ]ד"ררצחיוזם[הגיע
ככאבנזכראצ"ג .לרצחהטיףשהואכהוכחהוממכתביומשיריווהביאורכות

 .אותואהבולאככללוש"הם"ארלוזורוכשלהטוביםמידידיואחדהיההואשדווקא
חשוכהעכורהשעשההראשונה]ככנסתאתו[שהיהקוקהללעלגםסיפרהוא

ממשלה-אצ"ג,אמר ,כהישג-ידהיההכלכארה"כ.האומה"לשחרורהעבריכ"וועד
והסיעכאוטושעכרכשכרעאצ"גאלבאקוקהלל .'וכהממשלהראשבגיןגולה,
 .ככנסתהנשיאהשבעתלטכסלירושליםאשתוואתאותו
שכהוצאתועלהבטאתהאשים .ג.קטובים.דבריםאצ"גאמרהבטראובןד"רעל

כן-עללהגןשעליאמרתי .הלח"יעלילין-מורשלספרואתמוציאים"שקמונה",
עשהעשה,שהואהשגיאותוגםאצילישהואעליואמראצ"ג .זכויותלושישעירי,
ביקשוכאשר ;אצ"גכעיניחןמצאשלאכחורלקטרו,פעםלקחכי .אצילותמתוך
שעומדיםהספריםשלהמוכנההרש'ימהכגללאצ"גסירבספריו,אתלהוציאהבט

 .להוציא
[כגללכדפוסעליולחדורכדאישלאכביטויוהשתמשאליאכלרכהאריהעלדיברכן

 .הצבי"]"ארץספרופירסום

פרןמלכות"איןהדפסתעםכקשרמניד-יורקאליוטיפלןרוזנזפטשיוסףגםסיפרהוא
רוצהרודנדפט .לאצ"גפרס-נרגן-כלדןהענקתשלהטכסיהיהכתמוז .מחדשצלם"

רוצהמזהוחוץאצ"ג.כעיניחןמוצאיםשאינםציוריםעםאצ"גשלשירואתלהדפיס
ואם.נשואההיתהאםשאלניהוא .מגדלנהלמדיהכקשרקטןשינוילהכניסאצ"ג

רגלירחיצתסיפוראתכדיוקזוכרהוא .זונהשהיתהדומניאךלזכורלישקשהאמרתי
היכולדבר"מאמע",שםכתבכיחשובשהפרטאמרהוא .וככדשםכשערותיהישו

כדקהוא .אםשהיתהלכךולא ,] ![מאמעלקריאהרקהתכווןהואלאי-הכנה.לגרום
ככריתהמוזכרתדוהיאכילי[נראה .הפתרוןאתמצאלאאךכאנציקלופדיות

די"אין :צלם"פרןמלכותכ"איןלתיאורההמתאיםקטעג,יכ,יוחנןהחדשה,
 :ג"אצאותהמכנהאחרשכפרקאלאשמן-זית",גלקריאמיטכלאוואל,פרןשלייערן
שאמואיךסיפרושוב .].א.ילאמהותה,כקשרשאלתוכןועלהמגדלית,מרים"מאמע
יידישע"אדגליהם.עלמדיהאתכשהובילוהנוצרים.שלחגםכעתהצטערה
ר.'תגציונהידימעשהתמונתואתשהשיגסיפרכן ." !מאמע

 .ונסעעלההוא .מאצ"גנפרדנו 12קושלאוטובוסהגיעכאשר

(המשך)הראלמפגש ... 5
זהכמקרהשמשוחבריה .שלההאירגוןכוחעלכלקורםהמעירסרטכידוםיהיששירלחנה

"רמילדרושכליעצמםככוחותולהגיעהצילומים.אתלממןהסכימו .עכורה "עכורהחומר"
ויצאהומחמאות,מחאותשאלות, .אמתלותסירובים, ,אתםשיחותעדהיתהיא ."הוכלה

זהכל .וכוחה)זמנה ,יותשהאיהכספיותהוצאותיהאתןבושכחקחתלילכ( "אלמשרכו"כ
 .נוספותאלותשמספרןוהזמיחיםלקקוהפיועכרהיה

משרד .ציבורמכספיתומכיםוגורמיםממוןעתירמבצעלהיותועומר .פקוכא " 82תל-חי'·
כיןשערכתיבזקמשאל .ועורל"מחומממנים .ירושליםןומוזיאו-אביבלתמוזיאון ,החינוך

שאמורהאירועלקראתההכנותעלדבריורעאינושאישליהבהירלהראשמפגמשתתפי
עדייןטרחלאשאי .מסתוריכאורח "להםנורעש"ספוריםלאמניםפרטרבמכספטלהערך
וערהלפניתובאאשרעכורהאופרוייקטהצעתלשלוח ,הזדמנותאמניםללתתשישלחשוב

ושרהישראלממוזיאוןדיילמרטיןהםברזללאמנוןמחוץלי,נורעכךהקובעת(הוערהקובעת
עםודיברתיתל-חילמיכללתצילצלתי ,) ...קטןעולםאיזה-תל-אביבןממוזיאוכרייטכרג

לאמרועשאלתי .העליוןהגלילקכוצימטעםהאדמיניסטרטיביתהמארגנתןכאומאילנה 'גב
הקצףיצאשנתייםלפניהלוא ,להשתתףהרוצההאמניםלקהל "שאו-חי"תלאת "פותחים"

וטוביםרכיםשלשיתופםאיועלרכיםחוץאמניהכאתלע ,'"קליקה'היאמנבחירת"על
 .להםלאאך ,כארצםהנערכתהענקיתכחגיגה

ברעתוישאךל"מחוהגיעטרםברזלשאמנוןבהסבירההרבהלומרצתהרלאןבאומ ·הגב
 ,אוןיבמוזאוצרכמוהמשתתפיםאתוהמזמיןהקובעלהיותכלומר ,אזנהגשיכפהשנהלנהוג
כןכמו.)?(מדרשהשעכרהבשנההשתתפושלאחרשיםיריםעצאמניםישתתפושהשנהאלא

 ,אנגליה ,איטליה ,קנדהגרמניה, ,כאוסטריהמארצותאמניםשלבואםיממנוזרותשגרירויות

 ." 1980בשנתהאירועזכהלוהבינלאומימהמוניטין"כתוצאהזאתכלוצרפת.ב"ארה
8תל-חי"אתכיתישוהקחזרתיאךותלבהתפעאינפפתי הרוצהלכלכמכרז rלפתוזשי " 2

הצעתילהעבירהסכימהבאומן 'הגב .מראשנקובתאריךערלדיוןהצעתוולהעמידתתףשלה
בונההוא(בהמאיטליההשנהביוניברזלאמנוןשלשובועם .הרעיוןעלהורתהואףלדיון

8חיתלאםסופיתלרעתנוכלמוזיאון) גדוללמפגשיהפוךאונוסףאכסכלוסיביגלעדיהיה 2
טולרנטיאופילשאתחייביםזהרגישבענייןהשיקולים .לוהראוייםמישראלאמניםשל

 .תקיףשארלהחייבהאמנותיהשיפוטכיאף ,האמניםמספרמבחינת
רוןזיוה .ונראהנחיה

(המשך)פןבשירתפוטוריסטייםיסודות יי111 41

הרוסיתהמהפכהעלתגובה-חשמלית""אהבה .ו
יסניןסרגיומות

מאפשרוהדינמיים'הסטאטייםהיסודותמאבק 'השירשלהיסודשדגםנראה
אקטואליכרובדהשיראתלפרשניתן .נוסףמשמעותכמישורנוספתאינטרפטציה
המשוררשלמותוועלככללהרוסיתהמהפכהעלכתגובהקונקרטיתכמשמעות

 .כפרטיסכיןסוגיי

שנהעשריםכמלאתשכתב .פןשלכמאמרונעדרתיזהמכיווןהשיראתלהאירכדי
יסכיןיכשכתב,קיורוכסהרוסיהמבקרדבריאתפןמביאזהכמאמר .יסכיןשללמותו

נעקראמנםהצארידם .הגדולההמהפכהשהשליטההמטורףהחייםלקצבקרבןנפל
היחידשלנפשוסגולותעללשמורידעותמידלאהמהפכהקלחתכתוךאךיד,כמחי
לאקפדניתמהפכניתמרותהראשוןהרגעמןלהשליטהכבירההכרח" :אומרוהוא
לקבלמסוגליםהכלתיאלהשלנשמתםלנבכיולהציץלחדורשהילכשהותלנונתן
אחדהיהויסכין !משיכתםכוחפגטרםהכוכבים .והתנגדותהתרסהכלי 'הכל'את

כצורהולחדשהישןכיןהסינתידהאתלהשליטמנעוההתקדמותשקיטור ,מאלה
שלהאחרונותהשורותשתיאתגםכמאמרוומצטטמוסיףפן ."למהפכההראויה
לחיותאךהמוות,חידושלא"כחיינו :התאבדותולפנייסכיןשכתב ,הקצרהשיר
 .מזהפחותחידוש
שהתקדמותהככך'הרוסיתהמהפכהאתוכיקרקיורוכסשלדבריואתקיבלשפןנראה

-שהשליטההמשמעתוכןהחיים,כקצבדראסטיושינוימדיהמהירההטכנולוגית
שללהתאבדותוהעמוקההסיכהוהיואליהםלהסתגלהיהיכולשלא ,הפרטאתרמסו
נמצאהרוסיתהמהפכהשלעולמהמשוקעשכשירהעולםשכתיאורלכךרמז .יסכין
גם ".אורוקרןכוכבפרחים,שדהריחותכקצברומסצועד,מהפכות"ענק: 31כבית

שלהמצוטטיםדבריואתמזכירהכונניםשלכוחםאתהמאדירהאחרוןתיהכ

 "!משיכתםכוחפגטרםהכוננים" :פןשלכמאמרוקיורוכס

כביתהמתוארהקדחתאכולהיצורכדמותכשירמשוקעתעצמויסכיןשלדמותוגם
 "חשמלחוטיסוףכליאורגיםהמוותחייוכ"מכטוצלמוותלגיארץזהיצור . 10

הואהפלאות""אופקאללהשיבוהמנסהלדובר, .מותולקראת ,איפוא ,צועדהיצור
שתיאתמזכירזהמשפט .לחיות"לאהואגדולהכיהפלאכעתהלאהצחוק" :עונה

יסכיןשלגישתולפיהמוות,פן.שלכמאמרוהמצוטטותיסכין,שלמשירהשורות
לאדםשנותרההיחידההברירהוהוא ,החייםעל.עדיףפןשלכשירוהיצורושלכשיר
כחייהנוחרליצורכניגודוהואהכוכבים.נסאתכנושאמופיעהדובר .הדהכעולם
מופיעשהוא .לומרניתןלכן .הממוכןהעולםאתולנצחלהיאנקמצליח ,המוות

"רסיסילפידאתנושאכשהואיסכיןשלו .uוכיורוכממשיכומוסווהוכאופןכמוצנע
 .התאבדותוכעתעליהםוויתרקודמו,התיאששמהם "האהבה
כארץפןשכתבהראשוניםכשיריםככרניכרתהפוטוריזםהשפעת .א-לסיכום

החייםלאורחהשנאהאתהרוסימהפוטוריזםקיבלפן .השלושיםשנותכראשית
 ,חשמלית""אהבהכשירגםביטוילידינאהדושיגאהוהמרוצה.השלוהישן,הכוגני
פןשירימציגיםכאן ?העצמיהרצוןשונעאתשתשנההדינמיתהמהותמהיאולם

געגועיםהדוברמתגעגעכשירו .הפוטוריסטיתלאידיאולוגיהמנוגדתאידיאולוגיה
נופיוואתהטבעאת-הגדולהכעירהמכנייםהחייםמולומעמיד ,לעבררומנטיים
אידיאולוגימאבקלשםכשירמדכאיםאינםהרומנטיקהמולהפוטוריזם .כהקסומים.

לראותםואפשרהאסתטייםוצרכיוהשירשלהפואטיקהאתמשרתיםהםאלא ,כלכד
הסטטית-התכנית :השירשלהעמוקהכתכניתוהטבועיםהיסודותאת.כמגלמים

 • .דינמית •
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