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פןושירתהרוסיהפוטוריזםא.

כהזדמנויותשירתועלהרוסיתהשירההשפעתאתהדגישפןלכסכורא
אלא .כהפגיעהאוירתו,ששלדמותהמיעוטככךראהלאהוא .אחדות

שרתוהיה ,גדוליםמשורריםכצלשהסתופףכעובדה,גאהיהלהפך .
כרוסיההספרותייםכטרקליניםיזz.,שררהוהסוערתהדינמיתלאדירה

 .המוקדמותהעשריםכשנות

 ,אידיאולוגיתמכוכהשלתקופה .כרוסיהחכרתימשכרשלתקופההיתהזותקופה
המהפכהשלהתקופההיתהזו .חדשעולםשלוראשיתועולםחורכןשלתחושה
שהכריזו ,אחדותשירהאסכולותקמוגבראך ,ככיפהשלטעודהסימבוליזםהרוסית.
 .המעורפלותהמיסטיותנטיותיוועלערטילאיותועל .הסימבוליזםעלמלחמה

 .הפוטוריזםהיהאזשעלוהחדשיםהזרמיםז:מכהראדיקאלי
ערשהיה ,כאמנותזרםהיהלו,קדםשקילהאיטהפוטוריזםכמו ,יהרוסהפוטוריזם

וצורהתוכןכעליכשיריםאותםלבטאוביקש ,המשתנהולמציאותהזמןלרחשי
 .עצומיםסטורייםיהשינוייםכהשחלו ,כתקופהכאמור, ,נולדהפוטוריזם .חדשים
תקופתהאתביטאההפוטוריסטיתהתנועהכןועל ,השכירהכמזלשעמדהכתקופה
שלהכמאניפסטיםהקודמים.הדורותשלוהתרבותהחייםלמסורותבהתנגדהכשירה
שלהדינמיותאתלתארהפוטוריזםביקששנימצד .לעברהאיכהכחריפותעולה
התחבורהכליהמודרניות,המכונותאתולפארהמתועשת,כעירהחדשיםהחיים
 .יסיוהט

ללשוןחשיבותמתןכלשון,החדשנותהיושמנוהחשוכיםהכתיבהעקרונותכין
ליצורכדי-הפיסוקביטול ,למשמעותשמעברשפהליצורכסיוןכדיעדולצליליה

לקבוצותהתפצלוהפוטוריסטים .מיוחדותגרפיותכצורותהשירוכתיבת .חיסגנון
 .מאיאקוכסקיז;זל:;נניק;כ,המשורריםעמדוכיותרהחשוכההקבוצהכראשאחדות,

עםשהמפגשטעןאךמאיאקוכסקיעםכצעירותולושהיוהמפגשיםעלסיפר~ן
לכתובשהחללאחרותרימאוחרתכתקופהרקכתיבתועלהשפיעמאיאקוכסקי

 .כארץ

נוסחהפוטוריסטיהזרםשלהבולטהמייצגאתכפןשראוהיוכארץואמנם
 .מאיאקוכסקישירימבחראתתרגםגםפןוכידוע .מאיאקוכסקי

כשירתותקופהאיזועל :אחדותשאלותמעלהפןשירתעלהפוטוריזםהשפעת
כמניפסטיםשהועלוהעקרונותאתלממשכשיריוניסההאם ?הפוטוריזםהשפיע

 ?מהפוטוריזםדחהומהקיבלמה ?הפוטוריסטים

פןשלשירתוראשיתעלפוטוריזםלשהיתהההשפעהמידתאתאבחןכאןכדברי
עםהפוטוריסטיתהאידיאולוגיהאתולען;ותהשלושיםשנותכראשיתכלומרכארץ'
תכניםכשיריומביאוהואמהפוטוריזםהושפעאכןפןכי .אלהוכיחאנסה .פןשירת

לדחותםמנתעלורקאךאלה,תכניםמביאשהואאלא ,כהרחבהפוטוריסטיים
מתוךהפוטוריסטיהתוכןעםמתמודדהוא .מנוגדתחייםדרךכמקומםולהציג
כהשקפתרקקשורהאינההפוטוריסטיהתוכןשלילתב. .בוםירכחלקיםשלילת
מסויםאסתטימכנהיצירתלצורךרשיכמובאתהיאאלאהמשורר,לשהחיים

 .פןלשירתהאופייני

חשמלית""אהבהבפואמההפוטוריסטייםהיסודותב.
האנטי-וכיסודותהפוטוריסטיםכיסודותנתכונןל,"הנהחידותאתלכחוןכדי

 "כתוכים"כונדפס 1930כשנתנכתבהשיר ."חשמלית"אהבהכפואמהפוטוריסטים
193כספטמבר כשנתשיצא "הדרךאורך"לכספרשונה,כנוסחנכלל.מכןלאחר , 1

 .כתוכים""נוסחפילעהיאכאןירשהבחינת . 1956
מהודרכלכושהיושביםהאנשיםהם "חשמליתאהבה"כשירהמתואריםהנמענים
והעולם ,הבורגניםהםאלה .שלהםהזוהריםל;נים gכהפטיפוןלנגינתומאזינים
שלהחשוכיםהעקרונותאחד .הבורגנותשלעולמההואכשירהמתואר

 .הבורגנייםהיום-יוםחייסגנוןכנגדכשירההמלחמההיההרוסיםהפוטוריסטים
שיריאתומזכיריםזה'עקרוןממחישיםהפואמהשלהראשוניםהכתיםושני

 .המעודןלבורגניהלועגיםמאיאקוכסקי
 ,הברזל :אותההמניעיםוהחומריםהמכונהשולטותכשירהבורגניםשלכעולמם
הרכיםהחומריםכשירמפורטיםאלהמלכד .והפחםהחשמלהבנזין,הנפט,הקיטור,

עלזהעולם .והפלדההבטון ,החוטים ,הברזל ,העשת :השיריהעולםאתהמרכיבים
אביזאתשניסחכפיהפוטוריזם,נוסחהאורכניסטיהעולםהואאלהמרכיביו

חיקויי(ברזל-מלט)טהורה"אדריכלותשלעולם :מארינטיהאיטלקיהפוטוריזם

הגיבורים ."עצמיםשלדרמה---דיקורטיכיתחשמליתתאורההמכונה,
 .מכונותספקאנשיםספק :הפוטוריסטיהעולםשליצוריוהםכשירהמופיעים

כמורוחניותנפשיותתכונותואףנחיריים,לכ,ידיים, ,דם :כמוהאנושיהגוףמרכיבי

מקומםואתנעלמואלהכל-השירהיכולתחלום.געגועים,אהבה,אנושי.מבט
המחווהאשה'השלכגופהס p15-הדם .מכונהשלוצכונותמכונותחלקייורשים

 "מעשת"קפיץלחיצת :ומנוכרקרלמשהונהפכתידלחיצתשלהאנושית
 .הבנזיןזורםומהנחיריים

דמותהיאדמותהואף ,דומיננטיתכגיבורההאשהמופיעההשירשלהשניכחלקו

אזמל,נזרקשיניהמכיןקפוא,-האישון :נשתנואבריה .ממוכנתרובוטית
 ."מחושמלרובוטארשת"וכפניהדינמו""נוחרהלבוכמקום ,הדםנסחטמעצמותיה
להדגיששכדיטענו , 1912משנתמארינטישלזהכמו ,הפוטוריסטייםכמניפסטים

ולסימניהמתימטיקהלסימנילהיזקקישהחדשהכמציאותמסויימיםיםישינו
המוסיקהנושאעולהכשיריואךהמוסיקה,כסימנימשתמשאיננופן .המוסיקה

החייםכמוסיקתשחליםהשינוייםחשוב.מקוםתופשותזהמשמעותמשדהומלים
וכןהשיראתמאכלסיםרכיםנגינהכלי .החדשהעולםשלמהותואתמדגישים
והרגליים "כדופקהמתהלםהלב"מתוארהראשוןכבית .המוסיקהמתחוםתמונות

כבית ,זנותזמרםיהמסלסלהפטיפונים-שניכבית .ופוקסטרוטהורההרוקדות
צליליהקיפושה-הרובוטהאעיניאת .הבטוןעלהמתופפתהתזמורת-שכיעי

 "הלילהשופר"כמווחדחזקשצלילםכליםהםהמופיעיםוהכליםהג'ז,תזמורת
חצוצרות".אלף"ו

עד .ורועשמכנימהיר,הואהקצב .החדשיםהחייםאתמאפיינתהחדשההמוסיקה

ואילךמכאןהשיר,שלכעולמוהמשוקעיםהרוסיהפוטוריזםשלהמאפייניםכאן
הדובר :הפוטוריסטיםליסודותויחסםהאנטי-פוטוריסטיםהמרכיביםעלנעמוד
שכחשירלשירכמקום .הפוטוריסטיתלהשקפהמנוגדתאידיאולוגיהמציגכשיר

הפוטוריסטיםוחבריומארינטיכמצוותוהתוססהדינמיהחייםולמהלךלמכונה

שהולךלעבררומנטייםגעגועיםומתגעגעהדובראותםמגנה .והרוסיםהאיטלקים
לעולם "חשמליתאהכה"כהדוברשלהשלילייחסואתלהבליטכדי .ונכחד

 ,"מליוןחמישים"מאהמאיאקוכסקישלהפואמהמתוךקטעאביאהפוטוריסטי
 :הפוטוריזםכרוחהכתובהפואמה

-"רגלינו
המתבזקתבטיסתןרכבות

-ידינו
נירים-מכיפות

ברןאבקהמשיבות

מוסקתספינה-סנפיריםלנו
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המכני,העולםמתחוםמוליךכעזרתהחימהגוףחלקיםמתאר .פןכמומאיאקוכסקי'
הדינמי,החדשאתמציגהוא .מהיריםתחבורהכלישלהמשמעותמתחוםוכעיקר
כראשיתסדריאתלשנותמכקשאשר .החשמל-וכנשמתורכבות-שרגליו
 .והרומנטיקההמיסטיקההדת,אתולזרוק

 :החדשההאסתטיקהאתכשירומעלההפוטוריסטית,להשקפתונאמןמאיאקוכסקי.
שלאסתטיקהאלא .מלכלכיםפרחיםושדותכוכביםזרועישמייםשלטבעתיאורילא

שלהתייחסותוהחרושת.ביתהכית,העיר, :האדםשיצרמהכלשלהדומם,
היא-זהלעולםפןשלהתייחסותוואילוחיובית,היאהחדשלעולםמאיאקוכסקי

 .שלילית

בפואמהרומנטייםיסודותג.

כתכניתומעוצבהאנושיותדגלאתכנושאמופיע "חשמליתאהכה"כהדובר
כיחידמופיעהדובר .המודרניותדגלאתהנושאתהממוכנתלאשהכניגוד ,רומנטית
סכנותתוךהאמיתיתהאהבהגחלתעללשמורומצליחומלואו,עולםמולהעומד
פרצוףאיןלאשהוגםלדוברגםאישי.כצביוןמעוצבותאינןכשירהדמויות .רכות

מציגהדוברמנוגדות.חייםהשקפותמבטאיםהםאלא ,לזיהויהניתן ,אינדיבידואלי
עומדיםהכחוליםהשמים .המודרנילעולםכניגודומציכםהרומנטי,מעולמופרטים
 ,"הפלאותל"אופקהחזרהלעומת-צלמוותלגיאהריצה ,וכטוןברזלחוטים.כנגד
הרומנטיקהעולם .ועודהקיטורשירתמולהאהבהשירת ,הירחמותלערמתהירח

האהבהשלעולםושמיימי,מעודןעולםאחדמצד :שוניםרבדיםמשנימורכב
הרדיפהשבועולם ,אורוקרניככוכביםהמאוכלסשדה,ריחותשלעולם .השמיימית
 ,הפלאותאופקאחריכחיפושמתבטאתמושגתהכלתיהשלימותאחריהרומנטית

הנצחי.והפרחהחלוםהאור,טבעת
אותוהמניע .מיוחדנפשיכמיבנהשיסודהרומנטית.חייםהשקפתמבטאהדובר

 .נוכאליסנוסחהכחול""הפרחלגלויהנצחיתהנדודיםלדרךלצאת
חייתי.כראשיתרובדוהוא ,אחררובדגםכרומנטיקהקייםאלהסמליםכצדאולם

אלא ,דקיםנפשמכיסופיהמורכבעדיןעולםרקאינוכשירהמגולםהרומנטיהעולם
תורםכהיותוחשיבותרבהואאך .בולטפחותזהרובד .ופראיאליםעולםגםהוא

זהכחלקהשיר.שלהשניכחלקובולטהואכעיקר .הרומנטיהעולםשללמורכבותו
גןשלכיסודו .לאשה-רובוטשנהפכהלפנילאשההקדומהאהבתואתהדוברמתאר
כיערותחיות;השתוללותמולרקהלא" :הפראותמצויההשניםשלהאבודהעדן

 .) 25(ביתחיה""אהבתהיאשאהבתופראכאוהבעצמואתמתארהדובר ,"אהבתנו

כתב"אהבהרקלאכלומר, ,פניםבכפלאיפוא ,מופיע .הממוכןמולהעומדהאנושי
 .חיתיתובאהבהפראיתכחיוניותגםאלא ,"שמים

הרומנטילעולםהפוטוריסטיהעולםביןהעימות .ד
נלחמותוהןהרומנטית-האנושיתהגישהעםמעומתתהפוטוריסטית-המכניתהגישה

עיקרוןעל-פיבשירמעוצבהמאבק .ומתפתחתדרמטיתסיטואציהויוצרותבזוזו
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למותושניםעשר
פןאלכסנדרשל

פןאלכנסדר
בבית-קפה.-60הבשנות

בסיטואציההנוחרתיחסיאתמהפכת::זפראנטהפואנטה.בעלשירשלהקומפוזיציה
כשהדמותבעיצומו,הנמצאלמאבקהקוראמוכנסהשירשלבראשיתוהדרמטית.

הצעירהדוברעומדמדלהונינוחה.שלרהשבעה,תקיפה,חזקה,נראיתהקולקטיבית
השירשלבהמשכומתגליתשקוליםהבלתיהנוחרתשלהמלחמהנער.שעודנו

יסודותיוקישוטית.דדןמלחמהשזוהיהוא,המתקבלוהרושםאבודה,כמלחמה
על-ידיהעולםכיבושבעקבותמשתניםארנעלמיםהרומנטיהעולםשלוסמליו

וברפש,בברזלנחנקהאהבהפרחהקיטור,לשירנהפךהאמיתיהשיר :המנדנדת
נושאיםשברהאחרון,שלפניבביתהואהשיאהמכונה.ערלתחתכורענולדוהעולם

השירשלסיומווהנה .יחזור"ולאנחרבשמת,זה"עלשחרבהישןהעולםעלקינה
אתומביעישירות,הדוברמופיעהאחרוןבביתהנוחרת.יחסיאתומהפךמפתיע

ככלחזקהברזלכימאמין,הדוברוהרומנטי.האנושישלבניצחונוהחזקהאמונתו
האביבאתבשר"ובלב :בשוררתהשיראתמסייםוהואלנצחלעולםירכללאשיהא,
הכוכבים".אםכיחשמל,הבהובילאידליקו
הישן'העולםשלונרנצחאתבמפתיעוקובעהנוחרת,יחסיאתהמהפךהאחרון'הבית
העולםכנגדהאנושישלמחאהכשירתרקלאנקראהשירחדש.באדרהשיראתמאיר

לב,ובעלדדםבשרהאדםבעתידאמונהשלכשיראלאהאנושיות,חסרהמודרני'
העולםנציגיההמוניםעללגבורמסרגלהואשבמיעוט,מיעוטשהואפיעלשאף

 .החדש

הסטאטית·דינמיתהתבניתה.

גדוללחלקהאופיינית ,·.;~יס jתכו:אתלגלותניתןחשמלית""אהבההשירבתשתית
והמהותהסטאטיתהמהות : nמהוי;שתיביןמניגודכנריההתבנית .פןמשירי

למהותתמידנתרנהבשיריםהדוברואהדתזרעםזרנאבקותאלהמהדירתהדינמית.
 .הדינמית

רבדיםבדמותוגידיםבשרקררםהדינמיביסודהסטאטיהיסודמאבקשלזהדגם
כךידירעלשדניםבאופניםוהדינמיהסטאטיאתלממשהמאפשריםבשיר,שדנים

אתזרמפקיעותאינןהאינטרפטצירתלשיר.שרנותאינטרפטצירתלהציעגםמאפשרים
 .השיראתומעשירות;ך~ךנ;תרככךזרלידזרעומדותאלאזר'

היסודשהואהאנטי-ריטלי,היסודאתבשירמעצבתהפוטוריסטיתהעולםהשקפת
מפניפרדרכס,משרםבכךיש .השליליכיסודפןבשירתתמידמופיעזהיסדר .הסטטי

המהירהקצבאתובשירתםשלהםבמאניפסטיםוהדגשחזורהדגישושהפוטוריסטים

"ער :ן-912מבמאניפסטמארינטימצהירלמשלכךהמודרני.העולםשלוהדינמי
רוציםאנחנובהירדם,וחלוםאקסטזהמהורהר,קיפאוןנסעלהספרותהעלתהחירם

והנה ,, .חרץצעריאתקדחתניים,שי:דננדודיאגרסיבית,תנועהנסעללהעלות
רבתהיאוהחלום""האקסטזהשלהרומנטיתההשקפהדווקאבשירכימתברר,
סטאטיים.כיסודותמתגליםהפוטוריסטיםהיסודותואילודינמי,וגדרםחיוניות
הקצביותהמהירותברששולטיםכעולםהאררבניסטיהעולםמופיעלכאדרה

ריקוד, :כגרןוהאנרגטיתהאגרסיביתבמשמעותםבולטיםבשירהפעליםוהחיוניות.
כפילאמיתה,דינמיותמאפייניםאינםחזקיםוקולדתמהיריםמקצביםרועשת,נגינה

הדגשתע"ימהדפךרושםבקוראיוצרהשיר .אלהבמליםלדמותרגילשהקורא
היסודותשבר.האנושיתהמשמעותחוסרהדגשתרע"יהחדגוניהקצבשלהמכניות
ולהמיתו.להדמימוהעולם,עללהישתלטחותריםהפוטוריזם,נוסחהמכניים
דוממיםוחמריםמנדנדתשלתחליפיםלהציגהנסירנרתאלדשלהםהקרבתחבולות
זרמלחמה .ולסטטילממר~ןהריטליאתלהפוךירכלורכךוהטבעי,האנושיתמררת

מ-הפוטוריסטיתהספרותשלהטכניבמאניפסטעשרההאחתל"דיברה"בהתאםהיא
ולמסדרבחומרסופיתולהחליפוה"אני"אתבספרותלחסלישזרדיברהלפי . 1912

שביקששרנישביץ'דאריםשלהרוסילמאניפסטובהתאםהמנוע","חייאתבספרות
החותכתהמכונהאתולתארביותר,זולבמחירכלליתבמחירההרומנטיקהאתלמכור

אתעימדנושאהפוטוריסטיהעולםפןשלכשירד .שכיחכלביללתההאוויראת
ללכודמבקשתהקפואההאשהגםתבל.עלמשתלטוהמנוכרהקשהוהחומרהמרדת,

הפראי.אהובהאתולהכניע
מנוגדות,חייםהשקפותשתיכמתארהשיר,נתפרשלעילשתוארההאינטרפטציהלפי

"מילדי"לצורךהאסתטיים,לצרכיוהפוטוריסטיתבאידיארלרגיההשתמשוהשיר
 ~45הסטטית-הדינמית.התבנית
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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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