
שלמשוררה
במצורתבל

הרסגורמיכאל

פןאלכסנדרשלהפוליטיתהשירהעל

צמחהוא .הודיתיההגדולהשלמתנאיהאחרמראשמילאפןלכסברוא
 .הפרובינציאליזםמפנילנצחחיסנוהדבר .תרבויותשתישלבהצטלבותן

שלתמימותהזאת .גטואיתותינאיוונהיאהיאושם,פהתמימותז vיאם

ולהפתעהזאת,ובכל .עולםמלחמותשתיביןבמצורהתבל ,כולהתבל
שירתושלהאדירהנחשול .מוזיאוניתליריקה ,נכותביתשליצירהזאתאין ,הכללית

לדורי-נותרתשטחיתרהיש .מיירשיוכחכפי ,מעזוזומאומהאיברלאטיתיהפול

עצמהמפילה"אחרבהקשר 'פןכרכרי 'גדולהשירה .זמנהבכלאכלואהדורות
 .השנהמלוח-הלוח"מסוגרי

עלההוא .אוקטוברמהפכתשלהאדומיםהשמייםמןאלינועצמוהפילפןאלכסנדר
להסתערותהורותהמשתחררותהאנרגיותרתחובההמתנוצצתהמערבולתמתוך

הזההפיוטיהמתאגרףהיה ,בוטחכובש, ,חצוףנועז,החורף.ארמוןעלהלילית
נומואובשצ'טוןינה'וצ'פושצ"מאיאקובסקיוולארימירשלהמאניפסטהתגלמות

 .הציבור")שלהטובלטעמוסטירת-לחי"( "ווקוסו
מהפכניעולםשלתושביושימחתאתבחוזיוהמרקידיס~ניןi:כרגיישלשיריורקעעל

שלברפו"מיסטרי"הבצלילי--1925בשמחההפחותלהתאבדותוער-חרש

באהוא .פןאלכסנדרארצהעלה ,למהפכההצטרפותשלפיוטימינשרמאיאקובסקי,
בקיצורהצעירים:ואלתרמןשלונסקי ,גרינברגצביאורירחל,ביאליק,שלעולמםאל
אבל ,בגלותנולדובורלא,יהודהאתלהוציאכולם-כולם,אשרסופריםשלעולמםאל

 .מהפכניתלאמאור-מאורבגלות

שלבכוחםגםוכבשרה ,החרשהמולדתםאתלעצמםלכבושנירונו ,כולם-כולם
אשרבכישרוןכבשרהלציון,המסורתיתהנוסטאלגיההחדר, ,השטעטלזכרונות
 ,אלהכוכביםהיבה::יולאפןלאלכסנדר .המסורתיתהיהדותכוכביהבריקומעליו
כןעל .הסיבירילידתומחוזשל ,המאירהצפוניהשחרכוריאליס,האואורחרקאלא

 :ככופר ,כמורד ,כשולל ,אחרתכבשה
בבשרהחיצךוקלע Iכופרעלה'
אבניהלחורבמלחדורקהית

הגזירה'וארץהיעדוארץ Iהו

אניבכפירהגם

 !בוניהמבני-אחד
גיאורגאבל ,ההגליאניתהדיאלקטיקהרזיאתפןירעשעהאותהאםיורעאינני

שנה 70מתאילולישנאפסכוסיתפןעםשותהבוודאיהיההגלווילהלםפריזריך
ועמוקפשוטביטויכאןשנתןפןכי .עבריתירעואילו ,המשוררשללידתולפני

עםלמזגוכרימושלםבלתיישלשלול ,הישראליהשמאלשלהבאיםלמאבקיו
 .יותרמושלםישלמעןהשלילה

מכירהמאולקוססובלאינואשרחרשעולהכל-במולדתהלוהטתההשתלבות
צבעיכלשיחקובהארגמןאדרתהלהטלבשפןשלהפיוטיתיכולתועם .ואוהבה

איש ) 1886-1938 (זייראלכסנדרשמואשראפיגיבוראותועםפןשלידידותו .הזמן
למעןלמאבקוועוזרתחמהחברותהוסיפהשערים,ביתומגלה "השומר"

 :כתבופן .זהאתזההבינוסיביר)(ילידי "ה"סיביריאקיםשני .התישראלותו
היוקדתארציאת,גלמדוהלא

מתפרקבעולליקסמהזוהר

למולדתאותךהפכנואנו
שייך-אברייךתל-חי,תל-עדש,מסחה,

בזכותרקולאהעבורהבכוח ,המולדתאתעשינוהזההעמלשלבזכותו ,עמלנו ,אנו
הלומיולאהעוברתארץ-ישראלאנשיאנו ,הפאנטאסמאגוריתהאלוהיתההבטחה

 .השלמהארץ-ישראל

קראהוא .וברושוחולוכינרת ,ואבניםנופיםרקהמולדתמעולםהיתהלאזאתועם
יום- ,שנה-שנהשהיאמהאותהעושהשבההאנושותכי ,"שחורפועל"מולדתל ,לה

יום,

דיוקנהתגימחדשמעצבתהיא

והבחושהגא

הארדאוחזי-מגןהדרוכיםהזקיפיםהם 'תרמןואלונסקישלשלאלהכמופןשלשיריו
השלושיםעלבכאלוה .העבריהישובלגאולתהרמיםמאבקיאתהסורקיםהמהרהר,
תוךאלפסעוכאשר-הנטבחיםההגנהלוחמיל"ה-וחמישה

עיוורתבדממהעריםליל

המכבדבית-ספרבכלחובהמיקראלהישארחייביםהיואשראנתולוגיהרפיפןיוצר
תואריושניאתמכברבאמתהיהוהתרבותהחינוךמישוראילועצמו,את

 .השמאלאנשיאתלרעהלהפלותומפסיקהמצלצלים,
ובנסיןנ;הפיוטיבחושופןאלכסנדרהביןהגדולה,העליהבואאחרימאור,מוקרםכי

-,,ב ,"רו-שיח"בביטוינתןלהחברתנו,שלהפנימיותהבעיותבעיתאתהפוליטי
התנהגותקוויכאילומשרטטפןכרוסיה"מחרובו"אתחממארוקו"ה"אניביןשיח
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 :הישראליתהאשכנזיתלאינטליגנציה
אברמיקושברחוב,הזההעצבאלארד

לשוניאתה'בי Iגימגומךמיונידילשתול
גואמי Iבשבתנובוסאלהמרזחבליל

אברמיקוהמשורר'ואתההסבלאני

וגדוליהיהודיםטוביאצלכמו .לכנענימעולםהיהלאישראלילמשוררבהיותו
פחותהאדםאתעושהאינוהמסורתיתההכשרהשהיעדרהוכחהלאומית,התנועה

טבעיתבצורה .להפך 'כמדומני ,אלא 'יהודיפחותפשוט ,פאטריוטפחותאנושי'
ומדיניותההבריטיתהאימפריהנגרהזעםשיריאתביצירתופןאלכסנדרמשלב

המנדטורית

דמיעללעומד
פעמילכולא
בקומי

ומיפלצתיותהענקיותהגילויעםבועולהאשרהנקרעיםוהלבבותהיאוששירתעם
עמנוילדילזכרלנישמת""נרכמו ,רביםשירים .באירופההיהודיתהשואהשל

אמה"כתלשיפרחאשרהשירים"שירובעיקר ,בשואהשהושמדו
אמיבתשיפרהאני

מעמינשרפהאשר

ארבעעל·חייעדייובזחול
מגרון·ארובהפיחפיחועשן

המסולסלבשחורואחיגוף·ופרח
בסירנותיהםמולפוליטית,משמעותבעלתהיאהמשורריהדותשלזאתליריתהרגשה

 .הלאומיבסיסואתממנולשלולהישראליהשמאלאויבישל
 ,מעטיםלאולמשורריםפןלאלכסנדרהמשותפותויהדותו,ישראליותועםיחדאך

ער 'ויחידאחרהואכאן .ממתחריםפחדכללאיןוכאןהפוליטית,מהפכנותובאה
 .המנוחהקדמוןחיהשלהטראגיהאורלצדוהאירקצרשזמן
כההיואשרהפלאמי,מאסרלפראנץשלעץתחריטיכאותםהיוםנראה ) 1935 ("נגר"

מעלהבהיצירההיותהעםחלוציתפואמההוא"נגר"אבל .הימיםבאותםפופולארים
שניםשבאותןלהביןאפשר .יהודיםכללשאינםארםהמונינסעליהודימשורר
אלפןהבקיעאותוהאשנבאבל .יהודיותבבעיותיהודיםסופריםהועסקואיומות

הםהגויים .הנצורהיהודיהעולםלתוךלחדוררענןאווירשללסילוןהירשההאנושות
כלעםיריעתי,מיטבולפי .וגואלעוזרכוחאלאלפוגרומיםגורםעורלאפןאצל

אשרהםובריטניה,ארה"ב ,מ"בריהכוחותאלאהןלא ,היהודיותלבריגדותהכבוד

 .היטלרשלגבואתשברו
 :מזהיותרזאתבפואמהגםיש .אקטואלייותרהיהלאמעולם ?מיושן"נגר"האם
לחלוטין'להזרההיפהשהסיפורתציבוריםלשירהלקרבסיכויאי-פעםישאםאולי
אפילופראגוגיקה,לכל-_וכידועהיערלהשגתהמלךדרךהןהןכאלהשירותהרי

 :אי-קונסנזוסשלזהבעירןאמרת; ,אקטואלי"נגר" .חיפוליטיתוכןמחורזת,
בולנועליכפוהימים~באחדואם~

לנולאמלחמת
באחאחתדבקו

התותחובוונו

 !המלחמהפנימולאלבדממה~
למחרת ,למשלאו ?והזמןהמקוםלצרותמהיחסיםאינםאלהשחרוזיםאומרמי

השבת"קרושת"בשלההסתדרותשלהפועלהוועדיריעלבמאיהאחרמיפגןביטול
מלקרוארענןיותרמה ,ברוך-כישרון)הומוריסטןהואהפועלהוועד ,טובה(בריחה

"בכוריכמווהיצירה,העבורהאנשישלזהלחגפןהקרישאותםבשיריםשוב

 : "אוניוראשית
אוניוראשיתבבורי

אוניביבשלוט

עיניחשבתקרעת

 ...במוניהמוני·ותרא
מיתית,האיהדותואתלהוסיףישולזאתואנושיותו,רגישותופן'שלמהפכנותו

ראשינועלהרקיעאתמורידשהזכרנוהנושאהישראלית,הספרותשלהארורבנושא
הלא"הממלכתית",הטלוויזיהאתהמנהלהוועדאתכוללהארץ'אושיותאתומזעזע

הפלשתינאי.הנושאהוא
לציוריותקירהשירהוא "וגמלת"גמלפן,בשירתקורםגםנמצאוערביםמוטיבים

שניביןפיוסבאיחולימסתיימתונפלאה,חזקהיצירה ,) 194 7 (ו"הגר"המזרחי,הנוף
פןכאשראולם ,, ...מיםעלכרית·אחיםחכורתכשמיים/אברםאל"יבורך :העמים
המתימריםלא-אנושייםיצוריםדיוקוליתר'מיעוטמרכאשרובהמרההאמתעלעמד

ב"שיר .בזירהבאבירותפןיורדייעשו,לאאשרהמעשיםאתעושההרובבשםלפעול

 :כותבהואהמנושלים"
במוחמדההרבגדלבאר/הדליאבד
רוחמהלאיגוןאדמתהבוער~שדישיבולימלטי
רכובתהחימותי"עדרוחמה .אדמתי"אדמה,כתבמשוררשאותויודעיםכאשר

 .הזוועההבנתאלהלבאתמוביל-רוחמה ,ארמה-המיליםשתישלהחרשה
מילהמהפצצת:כפר,השיגרתי _הערביהרואיתיארובאמצע ,"שרורכפר"בגםכך

היכן ,שם :המעונההנוףעלשחוראורהזורקת
אבןאבן·קורותיומספרבשדה/צהובשבל

הביתשלאנחותיולמפץהשועה~גדרעל
עבאיותשתיכשחורן'דוממות Iהאושהבדגלי

הואאחרכלשלמותואבל .להשוותאי-אפשרכמובן,כמובן, .שואההיאהמילה
יהודיבשביל _איןשנחרב.עולםהואבאינוהנרצחארם .עצמולוהטוטאליתהשואה

אתפןהסיקבני-ארם,הםשהערביםגורסשהשמאללאחר .החייםמערךעליוןערך
 :הטבעאיתנייריעללאנחרבביתהאשרערביהההאםעלבשירשעשהכפי .המסקנה

עודבאיןדרכיםהדרךאםעל

אםעומדת

 45יי4ממאנתהיא Iהדרךאםעל
להינחם

 34 1מס ,וועתון



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
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