
מסה

לשיר.שירבין
גלבעאמיר

 !עליוכאלהסיכומיםששומעאדםמרגישאידאמיר' :רתוקלילי
 .כאןשנאמרכללהצדיקלהתחילעלייהיהעכשיורק .ומררע:גלבעאמיר
שישבההזאתהחבורהכל .בארץנם.ישטוביםמשורריםכמהידעתאילו
אולי.בקהל,גםועודהבמה,עלכאן,
 !במאזנייםשיריםשלושההיו !לפרסםהפסקתלמהאמיר' :לילי
 ?האמתאתלספר ?לפרסםהפסקתילמה :גלבעאמיר
כן. :לילי
מחששמסויימים,שיריםשלושהכאןלקרואלינתתלאהנה,:גלבעאמיר

עכשיויכולאניכאלהרקובכן,דיכאון.וישרוהציבור,עלמוראשיפילו
כזה,הואשהמצבכיוןהשיר,בדרןדבריאתלומרכלומר, .אולילכתוב
 .מאודשחורשהוא
בימיםכאן,ליהיהנוחלאקצת"הולדת")השיראתקראב..שא(לאחר
ולגבי .זהוביםחלומותשלבארץעדייואנחנוכאילושיריםלקרואאלה

מהחסידות,מושפעבהחלטאנימקום .שהואבאיזה :האלההשירים
שלי,השםעבודתכנראה,זוהי,הבורא.עבודתלמעןבלב,שמחהשעיקרה
 .היקוםעםהטבע,עםהשיר,בדרןשליבמקרהוהתמזגות,הזדהות
עלבילדותיששמעתיהסיפוריםאלהכאן, .השפעותבוישהזההשיר

היהודיםועלבאלהים.להידבקכדיבהריםמשוטטשהיההבעשייט
 .החדרהאתמצאוובו .האלוהיםרקזהלהםשהיהכלשלמעשההפשוטים

 .יהודיאדםאנישגם ,מכאן
לןאסורלמעשה'אלוהים'.אומרבשיריךאתה :פעםליאמראחדדתי

 .אלוהים''לומר
 !התכווןלמה :ש'
המצוותקיוםכלקודםפירושההדתיהיהודיאצלהאלוהיםעבודתכי :תי

הדבריםכלציצית,ללבושתפילין,להניחהסידור,מןלהתפללהמעשיות,
האלה.

 !בשבילךיהדותומהי :שי
אחדשאוליחושבאני .הארץעםוקשרלאוםגםזהבשבילייהדות :ת'

חלמתי .לארץעולהשאנילא .בארץשאניהיהשליהראשוניםהחלומות
הדבריםכלואפשרייםניתניםששםשבחלום.היפההדברזההארץ.מתון

 .בחלום .בארץהייתישםגם .בזהרציתישתמידכנראה .שבעולם
לא'אתהיום-כיפורמלחמתשבזמןליסיפרוהארץעםשלךהקשרעל :שי

דאגה.מרובלאכוליכולתלאלאכול.סירבתלארץשחזרתועדכאן,היית
כן,משוםלאזהאולי .משום-כןזהאםיודעאיניאבל .חליתינכון, :תי

 .יודעאינימצוות.איזהבעצמיתולהאניוסתם
"פניאתעכשיונשמעאולי .כפשוטוזהאתתקבלשלאידעתי :שי

סקרנית.הזה,השירעלאמרהשעמליההדבריםאחריאני,יהושע".
 . )"יהושע"פניאתקורא(אמיר

-סופרלהיותואמר)א.ג.הקדיםאותן"אשלח"איילההשיר(לקריאת
אתמראשקובעשאתהפירושו-היוםעדהצלחתילאשלצערידבר

וכליודע,שאתהוכליושבואתהעליו,לכתוברוצהמאודשאתההנושא,
לצערי,אני, .הדבריםאתלהעלותהכוחאתלןנותןיחדזהכלבן,שיש
וזה-אצלימחפשאלה,בימיםמה,משוםאנינושא.עללכתוביודעאיני

לזמןתגובהשירי-לקריאהשיריםלהכיןלישאמרהלילישלבזכותה
לפנישנכתבהזה,לעילאהליריהקטן,בשירפה,שגםראיתי,והנה .הזה

כלומר,בארץ.אלהבימיםשנעשהלמהתגובהלמעשה,יש,שנים, 12-11
 .אחרותופניוהשיףלינתגלההזה,בזמןפתאום,הנה

כךעלחשבתילאדווקאאניתועה")סובבת"יחידתיאתקרא .ג.שא(לאחר
בוזהשירשלמעשה ,תפשתיפתאוםלאחרונהאבלהשיר,כתיבתבזמן
השיראתשמשיגמישכללומר,מוכרחואנישלי,השירלדרךהמפתחמצוי
כמובןהקריאהאבל .יהירותלייךז:רסבצדקעכשיו,לישנתבהרכדרךהזה

בומוצאאחדכלכאשרשירהואוהשיר .שלוהפירושוגםאחדלכלנתונה
 .שלוהשיראת
אתרואהשאתהבכךאותךיאשימוושםשפהחושבתאניאמיר, :ש'

מיןהיאבשירים,ביטוילידישבאההמשוררשלשהדמותכענק,עצמך
שלבדמותיומרהאיזויששאם-כי-לינראהאבלהרקו,ס,שלדמות

של'אלאהפרטיהאישגלבע,אמירשליומרהלאזאתבשירים'המשורר
(רבין)שעוזרכמועולם,לבנותעצמועלשלקחהמשוררשלהשליחות

ב.הערבתחילתאמר

אןכן,עלמאוחרת.שהשעהרואהאניאבלארון,לסיפורענייוכברזה: 'ת
כייכזוכראינישאניהיאהאמת .חלומותהרבה ,גםאמרו .מעטותמלים

תמידלאאני .לפניוגםבפרוי,דהחלשמתימרים,אנשיםישחלומות.
 ,מוזרזהיתכן.ואולי, .שחלמוהחלוםדווקאהואשמספריםשמהמאמין
שלנובברחואחדבוקרעברתייל,דהייתישכאשרעכשיו'נזכראני .כןאולי
ניניםכברלוהיוזקן-זקן,אישישבמשום-מה, iסיפשעלאח,דביתלפני

ילדשלו'הניניםמןואחד .סביבוישבההמשפחהכל .ניניםבניואולי
שנים,חמשלפנישחלםהחלוםאתמספרעכשיוהוא :ליאמרשהיכרתי,
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שלפימסתבר .המשפחהכלנתכנסהכןולשם .שניםעשראמר'ואולי
 .שחלמתהחלוםאתלספרשניםחמשעבורלפניאסורמסוימת;אמונה
חלומות.לזכורשאפשרמכאן,

שהרבהחושבאניאבל.אליןחוזריםוהםפעםשחלמתחלומותישובאמת,
קרוביםואםרחוקיםאםזכרונות,למעשההםשלי,בשיריםהחלומותמן

אלאכזכרונותיםראיתלאכברואזמחדש'אותםושחוויתי 'מחדששעלו
 .הכללעשותבאמתאפשרשבחלוםמשוםאולי .חלוםוהפכונדמוכבר

 .הרגשותכלאתהמושגים,כלאתיח,דשוניםואירועיםזמניםלחבראפשר
שזהכדרךהנשלטולאהשליטאתהבוראשאתהשבחלוםמשוםואולי
מודע.בבלתישמקורובחלום
וברופאבשוטרמשחקילדובכן, .מאודענקגדול?פירושמה .גדולועכשיו,

כאןהתשובהטוב, .אכבדאללה .באלוהיםמשחקגםהואאזובכדורגל
אחרת,בפעםאולי .מאדמאוחרתהשעהאבל .הקלותדרךעלבאמתהיא
 .האחרוןהשיראתאקרארקאני .עכשיולאאבל .עודנזדמןפעםאם
 .בחלוםידעתי :חלוםעלבאמתהואהאחרוןהשיר :שי
שלי'המעטיםהשיריםאחדזה .ירושליםשחרורליוםנכתבזהשיר :תי

 .אליפנהטן-פישיהושעלאחרעצמית.הזמנההזמנה.מתוןשכתבתים
עצמםעלקיבלוירושלים,שחרורלאחרמעטיםחודשיםמישהו,ועודהוא

 .בולהשתתףרציתימאדואני .בולהשתתףאליגםפנהוהואקובץלערוך
לירושליםעליתיאחדיום .חודשיםכמההדברנמשןכן .הלןלאזהאן

מחרעודאתהאםאבל .הקובץאתעימדוכברהיוםמא,דחבל:אומרוהוא
בעלייהישבתילילהאותו .עמודיםשםלהזיזיכולאניהשיר,אתליתתן
ועם ,ומתעוררנרדםוהוזה,רדוםהלילהכלישבתיקטן,בית-מלוןשל

שלאשניםאותןכלשחשתיוכלחייכלשחשתיכל .באזההשמשזריחת
כלוגםביתיגםשם.הייתיני.ארקלא .בירושליםרגלדריסתלנוניתנה
 .לאפרוהיהשנכחדוהעםזכושלאדורותאותם
 • .השיר)את(קורא

וג*צאועםפגישתו
ארנוןיוחנן

31 (תשל"גנאיירכ"ט .5.1973 ( 

אתוהביאהוא.מעילבלי ,ועניבהחולצהלבוש ,אצ"גהגיע 11 . 45שעהב
30.3מיוםאחרונות")("ידיעותימים" 7 "מעתוןדף . מאמרובו 1973

הופראתמצטטהוא .הופר]אריק[על"הסוואר-הפילוסוף"קליד .ממאת
המליוניםששתנגדפשעיהםעלאירופהלעמיהיחידהשהכפרההאומר

שלוהרעיוןבדיוקשזהאמרג"אצ .יתגיירוגוייםמליונישששה ,להיותאולייכולה
בעמודהנהר"רחובות"אתפתחשנכח,ג.ק. ."הנהרב"רחובותאותוביטאשהואכפי

שם ,"באירפהלאלהים"המחזורמתוךמשלים"עוד"איןהשיראתליוהראהב"רמ
 :כתוב
-זהעולםלנוצריתשובת-טהרהעודיש"ואם
הכאב:החסדאתרוציםהםחטאו.הםודרי:היא:

 ...סכהתr.;ניד :יהודיובגורליהודיםלהיות
 :בשדההאכרועדכסעלמלךמני

 " ...דודשלוסמלודגלותרנםעללהעלות
הנהר"("רחובותהקדושה"מלחמתנו"והואזהנושאעלשלםשיריששהריאמרתי

 :כתובשם ,).ע' 'עמ
 !ישראל :בשמיקראניויהצדיקהעםזהויראה"יעלה

אפל;והוא ...המילהעםנגרדם-הטרפה·שבי·מגזעי

 ...בלילךיערחיתומעםיצאתיהנה :לנפשיאמר
 '!תלךבאשרלילךישראלשניהתר .עטפוניועצבכלמה

רעיונותעובריםאיךמענייןאותוו.י ?7עוהסכיםהזהבשירנזכרשלאאמרג"אצ
מעסיקהזההדבר .הרעיונותאותםהוגיםשוניםאדםבניכיצדאולאדםמאדםבעולם
דורקהייםדודאמילהפילוסוףעלמאמרבאיזהקראגםהוא .רבזמןכבראותו

] 1917-1 נשארעודמהנשאלכאשר ," Religion der Sehnsucht "עלהמדבר ] 858
בשםכינהשהואמהבדיוקשזהאומראצ"ג .'ונוהקומוניזםמןהאכזבותמןחוץ

 ,'א(שנהציוןשערבספריתשמצאתיסנונית""הכרךאתלוהראתידת-הכיסופים"."
שנהבאותהשהתפרסם"הנסיעה",סיפורואתמצאתישטרםלוואמרתיא-ו)גל'

 ,הרטיבומאירהוא "בן-גבור .ש"מלישארשוםואמרבכרךריפוףג"אצ .'זבגליון
ראשי-תיבותהןן"אמי .וויטקוברהואוש"אמי"ן"ברשאשרהואש"הרצלוביץ"

אלטעמייןגאליציען"וספרוטננבויםיוסףאתהזכיר .ק.ג .נוצרי"מאמיןיהודיאני"ל
יצאשהואכשראהאךהספר,אתלוהבאתיכאשרג"אצשאל "?יצאזהמתי" ."היים
דירחוקכלומר ,שווהאינוכבר[זה "!נישטשדיןטויגטראם"'אמר 1952בשנתרק

מעלהרכבתמןיהודיםבדמבליץאזזרקואיךנזכרהוא .].א.יהאירועים,מתקופת
דרךהיהודיםאתוזרקוהרכבתמהירותאתהאיטרהם .ויסלההר_הנתוךאלהגשר

 .ניצלאיךיודעואינוהרכבתבאותההיהואצ"ג .החלונות
בעת ;הפוגרוםעללפרסםכדימהדברכתב ] 1918 [כלנדבהפוגרוםשאחריסיפרהוא

הפולניםשצילמוהפוגרוםמןתמונותעםביחדכתב-הידאתאמוהסתירהשברחו

 34מס' , 77עתון
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גרינברגצביאורישללמותושנה

נראהולאמארגאשעסשלמהלד"רכךאחרנמסרהצרור ."חזה"בביתשמלתהתחת
נהעאלובפניוהביטוזה ;כתב-הידעםמהאצ"גשאלובארץ'מ.ביקרכאשריותר..

 2 .ל,

 :(ראהבלבובהפוגרוםבעתמשפחתוועלעליושעברממהחלקתיאורעלחזר'ג;אצ
18.3 (תשל"אבאדרכ"א . .10 (תשל"גנחשוןכ"בוכן ) 1971 התאימוושוב ,) 30 . 1972
אתבקריעההסטודנטפתחכיצדותיארחזרהוא .אותםזוכרשאניכפיהפרטיםכל

איךשמעהוא .אביו"ערום"אתהראשונהבפעםראה ,אצ"גהוא,ואיךאביובגדי

האומללהבחורעלסיפרושוביהודית][זונהקורווה"ז'ידובסקה"צעקוהחיילים
 ,ס"בפפחברהמתבולל.היהודיועל ,, !ככוורת-אדיראותו"עשווהםלהםשהתנגד

מרובורץהזהבעפרוןעםהשעוןאתאצלומצאהסטודנטואיך .המשותקתאמועם
ארכז"וועסט :לולחשהאצ"גשלאמוואיך .אותוולקחוחזררובהואתשכח ,עושר
 .רבזמןלביתנכנסולאכעסהואוכיצדכולנו],אתתהרוג[עודהרגענען"אלע
 ,הלבובי "טאגבלאט"בחורבן"ן'"נאכבשםמאמריםסדרתפיוסםאיךנזכרהוא

כיווןלטיניותובאותיותלבן)בניירמחסור(בגללצבעוניניירעלאזשנדפס
 ].א.י ,נמצאוטרםאלה[מאמרים .העבריתהאותאתאסרושהפולנים

אזכיימים,שלושההמתבוללהיהודישלבביתוישבוגרינברגמשפחתבניאגב,
לווינהלכתובצריך .לרחובלצאתכברהיהואפשרוביזהשודעלשאסרכרוזפרסם

שיצאהגרמנית,בשפהעתרןהבעניךכתב .ק .ג .האלהוניםבעתלדרושמנתעל
הם .גרמניתכתוביםבשיריםג"אצהשתתףובו ,בסרייבוהראשונההעולםבמלחמת

כמההיו .העתוניםאתלרשותולהעמידישמחווכיבעצמוולחפשלבואשעליולוענו
 ." Sarajewoer Tagblatt "למשלכמו ,האזורבאותו

רשותביקשתי .לצטטוהתחילאזשכתבשירמתוךשניבביתפתאוםנזכראצ"ג
 :השורותארבעתאתרשמתי

, Kommt der Abend sanft wie Stille Sehnsucht " 

Legen wir die Kranze qualvoll nieder 

Kniend an den Grabern der Helden 

". und in ihre Traume leise sinkend 

 :בערךחופשי[בתרגום
 'שקטיםגעגועיםכמועדיןהערב"יורד

יסוריםמלאיםהזריםאתאנומניחים
הגיבוריםקברותמולברכינועל

 ].א.י ".חלומותיהםתוךאלחרשוצונחים

הוא .מקלותבצורתביסקוויטיםמיןגםלוונתתיאצ"גאתרקבווכיבדתיתההכנתי
 .פריךזהכילאכוליכולהואזהשאתואמרשמח
ביקשהואואיךהעבריתהשפהאתלהביןהטיבזהוכיצד 'חרפוסטהעלסיפרהוא

כדיהאפיפיוראל;כנהךיאסיפרובש .לפולניתג"אצשירילשבתרגומיותלדייק
שעצםהאפיפיורלוענהוכיצדהעבריתהשפהמןכךכללהתלהבלותר iמאםלשאול

מהשהוילמלהסבירחרפוסטהרצהכאשר .לוומותרנקישהואמוכיחההתלבטותו
כללקראתוצהלו ,הקרבמןהעבריםמלךחזרכאשר :אמר ,"צהלה"המלהפירוש

 .התושבים

ביקלס-היהשעורכוהעתוןאותוהואשהזכיר "אטגבלאט"האםג"אצאתשאלתי
המלחמהמןאצ"גירישאתאסףשזההיהביקלס-שפיצרצבי .אישרואצ"ג ,שפיצו
לישתיארכפי ,לחזית ,הדפסתואחרפעלדער"אדיףערגיץ"הקובץאתלוושלח

 4 .אחרתיחהשבג"אצ

שקר .סימןבושיש[שקרווארטצייכעןאמיטליגןא" :בוהשתמשג"שאצביטוי
אתלאבד"אפשראמר ,לא-מכברשיצאו .למדןיצחקשיריעל .]אותושוכחיםשלא

 .למדןעםהגזימושלדעתואמר ."בספרותהחשק

לעירקגרונואיך .נר'לנצקפהלידשינקיןברחובגרונודבפגשואיךק..לגסיפרהוא
יצבאוריאתה :אמרהוא .הבריטייםבמדיוהואשמתביישואמרשלוהבריגדהמדי

 ."ההונגרי"גרונודבשזהלואמרובקפהשישבוחברים .הכירולאג'אצ'אךגרינברג.
איהואמת" :קרא ,הגרדוםעלעלהכאשר .]?שלו[המדיםמטרומפלים"דיהיו"הם
אמרג"אצ . "-הדםןבונאוםמגן"אזורמתוך 11 !ביתרבנפלגםבר-כוכבאתורת

 .אותוזיעזעשהדבר

קודםשהסכיםכפימעריב","לותעהשבולחגשיריםהכיןשלאעלאותוהוכיח .ק.ג
 500וקניאך .יל" 1,500לוילמושןהאחרוהשיריםמחזורשעבורסיפראצ"ג .לעשות

ולעושהואותואוהבאינושהושמיבונותש nבהנהלת-הלויש .הכנסהלמסל"ע

 .נטו-רוצהשהואהסכוםאתלדרוששעליואמר .ק.ג .כךהורידותושלאגם .צרות
שההזמנהאמרהואהשלישית.בפעםכברשהתחתןאבירןדודעלסיפרג"אצ

עםהמשגלשאחריבערך,שםכותבאבירן ."תעודה"ממשהיאלידידיושלחשאבירן
פרסאתעכשיומקבליםהאלההאנשיםשכלאמר .ק.ג .להתחתןהחליטוהםתואש
 .יותר)ושמאלהם"מפ(אנשיהממשלהראש
במכתבאצ"גאלפנההשונות"לתקופותיההעבריתהלשון"אוצרבעל ,כנענייעקב

 :שפ"א)עמ'הנהר","רחובות-המערה"שיר"( ""צחנקהמלהפירושמהאלושו
-המלוןבעלעלשריחםאמרג"אצ .שבמערה"וצחנקמחנקמאוירעוגמ"היכנס

מחנקמעין :לגמריברורהענין[והלא .יודעשאינולווענה-מתמידמעיןהוא
מודרני,עבריממשוררציטטהמביאשכנעניפעםשבכלאמרהוא .מצחנה]~בעוהנ

 .משלונסקימצטטהואהרי

רשותביקשהואלכרב.ילידשער-ציון,ספריתשלותיקקורא ,דווריעקבמרנכנסכאן
ישואם ;הבריתמארצותיידישבעתונותג"אצעלבמאמריםשנתקלואמרלהיכנס
עתרןהאתלישימסוראמראצ"ג .עתרןהאתלולמסורמוכןהוא ,בהםעניךלאצ"ג
ישבוהואכיסאלאישהבאתייכןלעשותנוטהשאיניאףעל .ןכאאותויראהוהוא

 .ג"אצבעיניחןמוצאשהואליהיהנראה .לשיחהוהקשיב
 .שביידישכביכולאמרשהואעלנגדולעזשהוציאהרמאןבשםאדםעלסיפרג"אצ

יותריכתובלאהמגעילה]היידית[השפה "שפראךיידישערעקעלהאפטעררעד"
עללהעלותאפשראיך .כביכולאמרתובשלמקוםבכלג"ואצעליאזהתנפלו .לעולם
ביןוישבלמסיבההוזמןלדרשה,כשבא ?אמולשוןעלכזהדברשאמר ,אלש ,הדעת
ביןאיךגרינברג,צבי"אורי :ואמרקםהרמאן .ביס-זינגרשבשלאחיו ,וזינגרהרמאן

ברורבשביס-זינגר.עלדיבראצ"גלי].מחל ,אדיוט[אנימוחל"מידדיי ,אידיוטא
עולהסופר ,ספארדדודד"רעלהעברית.לשפהעויןיחסלבשביס-זינגרשאמר

איב"היינט" .משלודבריםלהדפיסהסכימוהקומוניסטיםשרק ,אצ"גאמרמפולניה,
אמר.סיני",אני-משוררהוא"אם .שםנשארהואכןעל .להדפיסםהיהאפשר

מטבח-הפועליםועלהעשריםשנותשלתל-אביבעלזכרונותלהעלותהחלג"אצ
הקומוניסטיתהמפלגה[אנשיכשהמופסים .לשכת-העבודהועלאלבניברחוב

.אחדהחוצהוהועפורצחמכותהוכו ,למטבח-הפועליםלהיכנסהעזוהפלשתינאית]
גופושכלכךכלקרובותלעתיםמכותקיבל ,שמוהיהבן-יהודהמכולם,האיום ,מהם
שםהמדרכה,עלאותםוזורקיםדם,זובעדמכיםשהיוסיפראצ"ג .צלקותמלאהיה
ואמראצ"גדבריאתאישרדוורמר .מידאותםשעצר .בריטישוטרקבעדרךעמד

עלכךכלכותבהואאם :אצ"גאתפעםשאלזהבן-יהודה .ותיברוטלאזשררהשאכן
כדיקטןאשנבלידבתורעמדואיךסיפר(הוא .כןענהג"אצ .חזוןקייםהאם ,חזון
לךאמרתי:להםאמרשקטים,בחוריםוכשבאוקיציךהיההמחלק .יום-עבודהלקבל

 .לסרבפחדולהם ,באגרופיהםששלטוקים'קרימצשלקבוצהשםהיתהאך !לוםש
הלהאך .הזההדברמהוקיציךאתשאלוהואכ.אצ"בעיניחןמצאלאמאדהענין
ג"אצאתשאלבן-יהודה .לבעלי-האגרוף)ימי-העבודהאתחילקכןועלפחדפשוט

שזהידעאצ"ג .חזוןהואחדשיםשלושהבמשךגרושעשרהשלאחדיום-עבודהאם
שלושהחזוןענהזה .בן-יהודהאתשאלשלו,החזוןומה .שכןלוענהאךחזוןלא
מארגנימראשיהיה(הואהלךלאוהואבחורןלהתישבותאותולשלוחשרצו ,הוא

היחידיהיההואמת,בן-יהודהשכאשראמראצ"ג .בירושלים)הערביםהפורעים
 .מאמענט""במאמרעליושפיוסם

תאריכי-כלאתמצאטרםכי ,מ"מעריב"השירידףאתליהחזירלאשעודאמרהוא
ליישבזה-ירשוםשאצ"גהתאריכיםעללסמוךלדעתושאיןאמר .ק.ג[ .הכתיבה
ספרלהדפיסרוציםנקרית-ארבעהדפוסשבביתסיפרהוא .] ...אחרתעהיודווקא
אדרבא, ,התלהבנוואני .ק.ג .בירושליםקורן""מדפוסהואהשותפיםאחד .שלו

"עלשיריכלאתאוסלם""בשפיוסםשיריוכלאתלמשללאסוףהציעק..גשחסכים.
 .והמקום"הזמןדעת

"רחובותשלהשלישיתאוהשכיחבהדפסהפתאוםשהדפיסשוקןעלסיפרג"אצ
הואכך,עלאצ"גהתלונןכאשר .שלוהןהזכויותכאילו . cהקופירייטסימןאת "הנהר

לפייסכדילאצ"גושלחןהסימןאתלכסותניתןשבהןקטנות.פתקאותכמההדפיס
דרשהואהנהר","רחובותשלעותקיםשוקןבמחסניומצאג"אצבאכאשרדעתו.את

ואלהבאמרוהתחמקשוקן .עבורםישלםוהואאותםלושיחזירהחוזהלפימשוקן
 ...פגומיםעותקים
זאת"את .לולעזורורצהזאתידעואצ"גהעשרים][בשנותבודדאזהיהביאליק
אצלהמוניבקורשללמנהגגרםשהואוסיפרג"אצליאמרלביאליק"בנוגעתזכור

לידהחולותעלאזישבוהחלוצים :היהכךשהיהומעשה .בשמחת-תורהביאליק
רחובבמעלהבראשםהלךאצ"ג ."נלך" :ואמרוקמו .כדרכםופתאום,היםשפת

שהגיעועדאחריוהלכווכולםשמאלהפנהביאליק,לרחובהגיעווכאשראלבני
 ?באיםאתם"אלי :לחבורהאצ"גאמרהביתלפניעמדוכאשר .ביאליקשלביתול

אותםהכניסואצ"גשאלו "?ביאליק"איפההבית.לעברבאצבעווהצביע ,, ! !אליו
ואנשיביאליקכולם,נכנסואז[לחלוצים]. "אותםעשההואי"כביאליקשלתויבאל

המנהגקייםהיהומאזוהמולה.שמחהוחיתהשמח"חג"קראו .כיבודהגישוביתו
 .תורהבשמחתביאליקאצלביקורשל

שחיתהואמרישנים,בעתוניםקראשעליהוייכשלך"ךשלאשתואתהזכיר .ק.ג
יפהכךכלשהיתהאמרהואעליה.שיספרואמרהתלהבג"אצ .מאדיפהכנראה

גרהיה(כיאותהראהליםבבוקרהלכהכאשר .[פולחן]לקולטהפכהאליהשהאהבה
בידהחזיקהאיךתיארג"[ואצהלכההיא .וצניעותבענווההלכהאיךבשכנות)אז

 ...שתיכמוהיובאמתעיניהלאחור.אסוףהיהושערהחזה]עלסגורקט'הזאתאחת
פשוטישלרבקהלנאסףבתל-אביב] 1929[בשנתנפטרהכאשר .יוניםכשלולהקו

 .מתה"שבעירש"היפהואמרוובכוביתהלידבידיהםכלי-העבודהעםפועלים ,עם
עורך-דיןעלסיפראצ"גמתה.שהיאאסון-אמרמוצלחמנתחשהיהוייכשלר"ד

היהששמהסיפרג.ק. .רבזמןבמשךוצהריםבוקרערבקברהעלשהשתטחאחד
שזאתאמרמדוע,שאלוהווכאשרקברהעלבכהאחדילד .פירהלהקראואךאסתר
היפהמות"עללשירורקעלאצ"גשימשהשהיא[נראהבעיר"יפההכיהדודה"חיתה
 ]? "בנשים

 45 ~ונזכררדלר-פלדמן][יהושעבנימיןר'שבעריכת ""הדיםבכרךריפוףג"אצ

 39 1982יוני-אוגוסט



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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