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לא בעל המאפיינים הדרושים כדי להיחשב ליהודי

מעל לכל תהומות הגורל 

העדינות הזו

רומן ב מילא  הקודמת  המאה  שנות השישים של 
־גארי, סופר צרפתי־יהודי נשכח למדי, את הט

 Who's פסים המתאימים כדי להירשם בקטלוג
who in the world Jewry )"מי ומי בעולם 

־היהדות"(. מדובר ברשימה יוקרתית של למעלה מעש
־רת אלפים אנשים חיים ברחבי העולם, שהצליחו לה

שאיר את חותמם כיהודים. 
כקתולי־חילוני  דימויו  את  לשמר  שטרח  גארי, 
זעם  היהודיים,  וזהותו  מקורותיו  את  ולעמעם  בצרפת 
יופיע  לא  שמו  כי  העורכים  של  התשובה  כשהגיעה 
בקטלוג. גארי השתולל, ויש הגורסים שאמר "הבוגדים 
האלה שלחו לי מכתב שבו הם מסבירים שאני לא בעל 
הרבה  הם  ליהודי.  להיחשב  כדי  הנדרשים  המאפיינים 

יותר בררנים ממה שהיו רוזנברג והימלר".
נטה  הוא  אך  מלידה,  יהודי  היה  אכן  גארי  רומן 
רומן  בשם  ב-1914  נולד  הוא  הזאת.  מההגדרה  לחמוק 
)לייב(  אריה  אביו,  עם  בוילנה   11 גיל  עד  וגדל  קצב 
קצב, ממשפחת פרוונים יהודית אמידה, ועם אמו, נינה 
)מינה(, שהיתה מבוגרת מאביו וגרושה מבעלה הראשון. 
רומן הצעיר קיבל חינוך יהודי, למד בחדר, קרא עברית 
הצרפתית  והתרבות  השפה  את  ינק  הוא  יידיש.  ודיבר 
לאחר  מושבעת.  פרנקופילית  שהיתה  אמו,  חלב  עם 
שאביו עזב אותה לטובת אשה צעירה יותר והקים אתה 
טוב  עתיד  לבנה  לספק  נינה  החליטה  חדשה,  משפחה 

יותר בצרפת. 
ומ מאנטישמיות  סבלו  שם  לוורשה,  עברו  ־תחילה 
במסג השאר,  בין  האם,  של  כושלים  פרנסה  ־ניסיונות 

האופנה  מעצב  של  מקומית  לנציגה  שלה  התחזות  רת 
הצרפתי פול פוארה. לבסוף השיגה נינה את המסמכים 
שבדרום  ניס  הקייט  לעיר  הגיעו  וב-1928  המיוחלים 
צרפת, שם הקפידה נינה לבקר עם בנה בכל יום ראשון 

המ האורתודוקסית־הרוסית  ניקולא  סנט  ־בקתדרלת 
מיהדותו,  שיישכח  שכדאי  לבנה  הבהירה  היא  רהיבה. 
עשה  מותה,  אחרי  גם  לאמו,  ציית  חייו  שכל  וגארי, 

כדבריה. 
שאינו  שחר",  עם  "הבטחה  האוטוביוגרפי  בספרו 
אלא שיר אהבה ארוך ופיוטי לאמו מלידתו ועד מותה, 
הוא כותב כי רדפה וקראה בקול רם אחרי אלה שצחקו 
עליו בתקופת ילדותו: "אתם לא יודעים עם מי יש לכם 

לגיון הכ יהיה שגריר צרפת, אביר  בני  ־הכבוד לדבר! 
ית הוא  ד'אנונציו...  גבריאל  איבסן,  גדול,  סופר  ־בוד, 

לבש בלונדון!". גארי, בדרכו הצינית והצייתנית, עונה 
את  להבהיר  "כדי  אמו:  של  המטאפוריות  לקריאותיה 
הדברים, אני היום שגריר כללי של צרפת, אביר לגיון 
הכבוד, ואם לא נהפכתי לא לאיבסן ולא לד'אנונציו, זה 
לא בגלל שלא ניסיתי. ושלא יהיו טעויות: אני מתלבש 
לי  אין  אבל  האנגלית,  הגיזרה  את  שונא  אני  בלונדון. 

ברירה".
מוצאו.  את  בפומבי  עמעם  גם  הוא  אמו  במצוות 
משמונה  פחות  בלא  השתמש  ספריו  וב-32  בעיתונים 

־שמות בדויים )גארי נהג לתרגם את ספריו לשפות שו
נות בזהויות שונות, תוך שהוא מכניס תיקונים בספרים 

המתורגמים(. 
־רוב ספריו עסקו, באופן כזה או אחר, ביהודים בת
המ הדמויות  והשואה.  השנייה  העולם  מלחמת  ־קופת 

מוצגות  תמיד  והן  יהודיות,  הן  הספרים  ברוב  רכזיות 
לקורא  המוכרים  ולסטריאוטיפים  לקלישאות  בהתאם 
לא  ל.",  "ליידי  בלבד,  אחד  ספר  והאמריקאי.  הצרפתי 

־מזכיר כלל יהודים או יהדות. זהו הספר שנתן גארי כמ
סופרת  בלאנש,  לזלי  הראשונה,  לאשתו  גירושין  תנת 

עתירת פרסים וכותבת במגזין "ווג" האנגלי. 
גארי  את  להכליל  היהודי  הקטלוג  סירב  בכדי  לא 
כהן,  אלבר  לוי,  פרימו  של  בספריהם  שורותיו.  בין 
קורבנות  הן  היהודיות  הדמויות  ודומיהם,  פרק  ז'ורז' 

שו המתבקשת  והמלנכוליה  אולטימטיביות  ־שואה 

הומור  נוכח  גארי  של  בספריו  העלילה.  רקע  על  ררת 
הן  אך  יהודיות,  הן  המרכזיות  והדמויות  שחור  יהודי 
לשעבר,  זונות  או  זונות  רובן  שגרתיות:  בלתי  תמיד 
שייכות  ורובן  וטרנסג'נדרים,  הומוסקסואלים  חלקן 

־לאותה יהדות ענייה ושולית. נפקדים מרוב ספריו גב
רים יהודים גיבורים, ונוכחות בהם לרוב דמויות נשים 
רובן  זונות,  יהיו  תמיד  שוב,  אלה,  גיבורות.  יהודיות 

עליזות וטובות לב.
14 )הגיל שבו גארי  המספר בספרים תמיד יהיה בן 
הגיע לניס וחייו התאפסו מחדש( ולא יהיה לעולם יהודי. 
רק בספרו האחרון, "עפיפונים", משתמע ממשפט אחד 
קטן, מוחבא ובלתי מתחייב, שלודו, המספר, הוא יהודי, 
הנאצים,  לכל  "כמו  הגרמני:  ליריבו  אומר  הוא  כאשר 

דרוש היה גם לך היהודי שלך". 
נוכחים  גארי,  של  הראשון  ספרו  אירופי",  ב"חינוך 
שטרן;  מונייק  )הוונדרקינד(  הפלא  וילד  קוקייה  הרב 
ז'ולי,  מאדאם  מככבת  האחרון,  ספרו  ב"עפיפונים", 

אסט לברונית  שנהפכת  יהודייה  זונות  בית  ־מנהלת 
רהאזי, מנהיגת המחתרת בנורמנדי; בתווך נעים שלמה 
רובינשטיין, הלוא הוא "המלך סלומון" על חרדת המוות 
שלו, מאדאם רוזה, זונה לשעבר וניצולת אושוויץ ב"כל 
החיים לפניו", משה כהן, קומיקאי שנהפך לדיבוק של 
כהן",  ג'ינגיס  של  ב"ריקודו  אותו  שרצח   SS-ה קצין 

ועוד רבים כיד הדמיון הטובה של גארי.
בצרפת  שלי  הדוקטורט  עבודת  את  לכתוב  בחרתי 
באותן  גארי".  רומן  של  בספרות  והשואה  "היהדות  על 
שנים, כשעלה הרעיון לכתוב על גארי, האנדרדוג של 

־עולם הספרות הצרפתי, המערכת הממוחשבת של הסו
דוקטורט  עבודות  של  ותקצירים  כותרות  הכילה  רבון 
סרקתי  רבים  חודשים  במשך  וצפונה.   1979 משנת  רק 
השנים  התנוססו  שעליהם  ומאובקים  כרס  עבי  כרכים 
הדוק־ עבודות  כל  את  לדלות  בניסיון  ודרומה,   1979
יותר  מצאתי  ועבודתו.  גארי  רומן  על  שנכתבו  טורט 
מאלף עבודות דוקטורט שנכתבו על מרסל פרוסט, אך 
אותה  עד  שנכתבו  דוקטורט  עבודות  עשרה  שלוש  רק 

תקופה על רומן גארי.
הם  גארי.  את  שנאו  שהצרפתים  היא  הסיבה  אולי, 
שנאו אותו בחייו וחלקם שונאים אותו גם אחרי מותו. 

־בחייו, משום שהתיימר להיות סופר צרפתי שמתח בי
אחרי  הכיבוש.  הצרפתים בתקופת  התנהלות  על  קורת 

־מותו, משום שהיתל בהם עם תרגיל הפסבדונים, שה
תגלה רק לאחר התאבדותו בשנת 1980. כל עוד כתב, 
את  לנסח  שלו  ביומרה  הרף:  ללא  בו  היכו  המבקרים 
אותו  כינו  בדיה.  ספרות  באמצעות  מחדש  ההיסטוריה 

פיר בתגובה  גארי,  מציאות.  מעוות  שקרן,  ־פבולטור, 
סם את מלחמותיו הקטנות עם מבקרי הספרות בטורים 
פחות,  או  יותר  פופולרים  טורים   — בעיתונים  אישיים 

אליטיסטיים לעתים. 
)הר בקוראיו  ומאס  הספרות,  במבקרי  מאס  ־גארי 

ושאלו  אליו  שפנו  מכר(  רבי  של  סופר  היה  גארי  בים! 
חש  הוא  לאמיתה.  אמת  הוא  בספריו  הכתוב  אם  אותו 
שהקוראים אינם מבינים אותו, שהצרפתים לא מקבלים 

שני  אחרי  משלהם.  אחד  להיות  ניסיונותיו  ואת  אותו 
ניסיונות כושלים לכתוב ספרים בשמות בדויים )שטאן 
ופוסקו סינבלדי( — ספרים שהחלו להימכר רק  בוגאט 
באחד  החל  הוא   — מחברם  שהוא  הודה  שגארי  לאחר 
המפעלים הגדולים של חייו — המצאת דמותו של אמיל 

אז'אר. 
הראשון  הספר  הוא   )Gros Calin( גדול"  "חיבוק 
ופירסם בשם אמיל אז'אר. הוא מפרט את  שכתב גארי 

קוזן, צרפתי בודד שאימץ במ היומיום של מישל  ־חיי 
רוקו חבר חדש — נחש פיתון — שאותו הביא במזוודה 

־בחזרה לפאריס. קוזן מאוהב במדמואזל דרייפוס, עמי
תה מהמשרד שעובדת במשרה צדדית כזונה. 

עליו  להניח  לאור,  יוצא  אותו  לראות  רציתי  "רק 
גארי,  אמר  ידיד",  כמו  בחיבה,  אותו  ללטף  היד,  את 
מלטף את אחד מהספרים החתומים בשם אז'אר, לאחר 
ש"פרשת הפסבדונים" תפסה כיוון בלתי צפוי והפתיעה 

אף אותו. 
גארי היה כבול בחוזה בלעדיות להוצאת הבית שלו 

יכול היה לה ־"גאלימר", שעל משרדיה מעבר לכביש 
הרא בקומה  החדרים,  שבעת  בת  דירתו  מחלון  ־שקיף 

לשבור  לא  כדי  לכן,  בפאריס.   108 באק  דו  ברי  שונה 
את החוזה, הוא מסר את הספר באמצעות שליח להוצאה 

"האחות" של "גאלימר", הוצאת "מרקור דה פראנס". 
על  הצביע  לא  וודאי  מעט,  הצליח  גדול"  "חיבוק 

־פוטנציאל הצלחתו העתידית של ספרו השני של הסו
גארי  לפניו".  החיים  "כל  אז'אר,  אמיל  המסתורי  פר 
לא התכוון לפרסם אותו בשם זה. הוא כתב על העמוד 
הראשון של כתב היד את השם "רכות האבנים". הוא גם 
כנראה  בדוי.  בשם  הספר  את  לפרסם  התכוון  לא  כלל 
אז נזכר בדעת המבקרים עליו, על השפה "הדלה" שהם 

מסגלים לו, "שפה שהיא לא צרפתית".
חיי  את  רחוב  בשפת  מתאר  לפניו"  החיים  "כל 
היומיום של נער ערבי בשכונת בלוויל בפאריס. כאשר 

לה ביקש  ודאי  גארי  אז'אר",  "אמיל  בשם  עליו  ־חתם 
סיר מהספר את הסטיגמות שדבקו לשם "גארי" ולתת 
לו סיכוי להצליח בעולם הגדול של הספרות הצרפתית 
השמרנית והמחמירה. הפור נפל ושמו של אמיל אז'אר 
הודפס על כריכת הספר שנהפך לבריוש הלוהט ביותר 
בצרפת בשנת 1975, לספר זוכה פרס גונקור )הגונקור 
השני של גארי שעשה היסטוריה, שכן גארי היה לאדם 
הטוענים  ויש  בחייו(,  פעמיים  בגונקור  שזכה  היחיד 

שלאחד הספרים הנמכרים ביותר בצרפת עד היום.
אז'אר,  אמיל  של  הנלהב  הקוראים  קהל  לדרישת 
הוא  המסתורין.  לסופר  וגוף  פנים  להעניק  נאלץ  גארי 
של  בנה  פבלוביץ',  פול  של  שירותיו  את  לשכור  בחר 
פבלוביץ',  את  שיכן  גארי  דינה.  האהובה,  בת־דודתו 
אשתו ובתם הקטנה באחד משני חדרי המשרתות שהיו 

בבעלותו בבניין שבו גר. 
לפב גארי  בין  שנחתמו  הרבים  החוזים  ־במסגרת 

צללים,  ככותב  האחרון  של  להעסקתו  בנוגע  לוביץ' 
אילץ גארי את העובד החדש לרדת כל בוקר מהקומה 

־השביעית לדירתו בקומה הראשונה ולהקליד על מכו

פבלוביץ'  של  לשאלתו  אז'אר.  ספרי  את  הכתיבה  נת 
לפשר הדבר ענה גארי כי הוא רוצה ש"אז'אר" יבין את 
פבלוביץ'  שעל  משום  מפתיע,  הדבר  היצירה.  תהליך 
כתובתו  את  להם  ולמסור  עיתונאים  עם  לדבר  נאסר 

בפי לעמוד  הצליח  לא  כמובן,  הוא,  תמונתו.  את  ־או 
לקרוא  נאלץ  הזועם  וגארי  המהירה  הסלבריטאות  תוי 
מדודו,  יותר  טוב  כותב  הצעיר  ש"האחיין"  בעיתונים 

הסופר המנוסה.
של  בשמו  ספרים  ארבעה  הכל  בסך  פירסם  גארי 
ושמה  מדומיינת  אוטוביוגרפיה  לו  כתב  הוא  אז'אר. 
"פסבדו", הרואה אור בתרגומה העברי של רמה איילון 

בהוצאת "כתר". 
על  המלאה  התמונה  את  להשלים  יסייע  "פסבדו" 
סיפור חייו ומותו של גארי משום ש"פסבדו" הוא ספר 
עמד  שלא  פבלוביץ'  בפול  נקמה  גארי.  של  הנקמה 

שהש הספרות  במבקרי  נקמה  אתו,  שנחתמו  ־בחוזים 
את  לזהות  ידעו  שלא  בקוראים  נקמה  שמו,  את  חיתו 

נקמה בעצמו, במ גם  ייתכן שזוהי  אז'אר.  בתוך  ־גארי 
כשהחליט  גארי  יצא  שאליו  העצמי  ההרס  מסע  סגרת 

להיות לסופר. 
סכיזופרן,  נפש,  כחולה  אז'אר  את  מתאר  "פסבדו" 
בבתי  כפויים  ולא  כפויים  מאשפוזים  ויוצא  שנכנס 
מול  אל  שם  זועקת  אז'אר  של  היהודית  דמותו  חולים. 
שיגאלו  מבקש  הוא  המיוחלת.  לישועה  הנוצרי  העולם 
כל  להסתיר  שנאלץ  יהדות  אותה  של  מייסוריה  אותו 
אותה  כפי שלא חשף  ב"פסבדו"  אותה  חושף  הוא  חייו. 

מעולם, כמו היתה מערומיו המבישים ביותר.
ספרו הרביעי והאחרון של אז'אר, "חרדתו של המלך 

רובינש שלמה  של  המוות  חרדת  את  מתאר  ־סלומון", 
־טיין, יהודי בא בימים, ממותו המתקרב ובא. לאחר שה

סתתר במשך ארבע שנות כיבוש צרפת במרתף בשאנז 
סנטייה בפא ברובע  ל"מלך המכנסיים"  ונהפך  ־אליזה 

אינו מעוניין למות  הוא  בפני עצמו,  ולאיש אמיד  ריס 
"מוות רגיל". הוא מבקש לעצמו "מוות מיוחד". 

"כל החיים לפניו" ו"חרדתו של המלך סלומון" הם 
רומאנים תאומים, ושניהם חתומים בשם אז'אר. שניהם 
לפניו"  החיים  )ב"כל  "הורות"  של  לרומאנים  נחשבים 
וב"חרדתו של  מומו,  המספר  את  רוזה מאמצת  מאדאם 
ז'אן(,  המלך סלומון" מסייה סלומון מאמץ את המספר 
בשניהם דמויות ההורה הן יהודיות ומבוגרות ובשניהם 
דמויות המספר — שהוא גם הבן המאומץ — הוא "האויב 
האולטימטיבי" של היהודי: ב"כל החיים לפניו" זהו ילד 
את  מהדהדים  רוזה  מאדאם  לבין  בינו  והיחסים  ערבי 
יחסי ישראל־פלסטין, וב"חרדתו של המלך סלומון" זהו 
כפיל צעיר של קצין הגסטפו שגזל ממסייה סלומון את 

אהובתו מלפני המלחמה.
גארי  רומן  חובבי  לעמותת  הצטרפתי   2008 בשנת 
את  קיבלתי  יורו  עשרה  סך  על  צ'ק  תמורת  בצרפת. 

־הבטאון התקופתי והוזמנתי לארוחת ערב נדירה בהש
תתפות מעריצי גארי המושבעים ביותר, שהגיעו מכל 
קצוות תבל. בין השאר פגשתי שם את זוגתו האחרונה 
של גארי ומי שמצאה את גופתו הירויה במיטתו שברי 
ואף ממאהבותיו של  מידידותיו  כמה מחבריו,  באק,  דו 

־רומן גארי. עם כמה מהם נשארתי בקשר עד היום, וכו
לם הציגו לפני את "גארי שלהם", שהיה בכל פעם גארי 

אחר לגמרי. 
לפני שהגשתי את עבודת הדוקטורט כתבתי מכתב 
להיפגש  וביקשתי  גארי,  דייגו  אלכסנדר  היחיד,  לבנו 
על  הפתעה  הביע  בתשובתו  אביו.  על  לדבר  כדי  עמו 
כך שספריו של אביו מעניינים כל כך ישראלים, ועודד 
לי  אישר  אף  הוא  עליו.  ולכתוב  אותי להמשיך לעסוק 
לקרוא בארכיונו הפרטי של אביו, שאותו שיכן במנזר 

בעיר קאהן, בירת נורמנדי. 
המסמכים  את  וקראתי  במנזר  חייתי  תקופה  במשך 
את  הכילו  הם  ארגזים.  בארבעים  שאופסנו  גארי,  של 

בשו ההערות  כולל  שלו,  היד  כתבי  הכתובים":  ־"חייו 
חוזים  הספרים,  הוצאות  לבין  בינו  שעברו  חוזים  ליים, 
עם אמיל אז'אר הלא הוא פול פבלוביץ', ומכתבי אהבה 

שכתב וקיבל. 
־שלושה מרכזי כובד עלו מתוך הארכיון הפרטי: הכ

תיבה על הזהות היהודית, הכתיבה המגדרית החלוצית 
והעיסוק  שמעניקה לאשה את המקום המרכזי בטקסט, 

־בכפיל, באחר, בזהות הבלתי נשלטת. תמונת חייו, וב
עיני.  מול  אל  הצטיירה  גארי  של  מותו,  תמונת  עיקר 

־תמונת חייו של סופר שנולד במלחמת העולם הראשו
נה במדינה אחת, לחם כטייס במלחמת העולם השנייה 
למען מדינה אחרת, היה דיפלומט בארצות רבות וכתב 

מא שלמרות  סופר,  שונות.  בשפות  ומאמרים  ־ספרים 
בקונסנזוס  מקום  לו  לכבוש  הצליח  לא  כבירים,  מצים 

הספרותי והאקדמי בצרפת ובעולם.

לנסקי ק בשירי  המטאפוריקה  בין  אמיץ  קשר  יים 
לבין השנינה )Wit(, המפעילה בשירים את מכלול 
"מאוחה" — מעין  חריזה  )משחקי מלים,  אמצעיה 
נין, יבהלוני לילה  / לעיר באקו  מיכאל באקונין 
/ אזוב ודאי עלה, תורן נע / תרונה, ועוד( ובמיוחד את 
ה"טרופה" האירונית — אמירת דבר תוך כוונה להיפוכו 

־— לרבות, ובעיקר, האירוניה העצמית. גם כאן יש להב
חין בתפקיד הכפול שממלאה הטרופה במיטב השירים. 

־המשורר מעמיס עליה לא רק את הבעת העמדה המלגל
גת, המקצצת את כנפי הפאתוס, אלא גם מבנה, ובמלוא 
כובדו הארכיטקטוני. כמו כל מרכיבי השיר שדנו בהם, 
היא צריכה לשמש כחומר לבניין ובה בעת גם כתוכנית 
בנאית. כלומר, עליה לייצר רצף רטורי עקיב, המאפשר 

אירגון מוצק של שיר שלם.
מבריקה  בדוגמה  הדברים  בראשית  נתקלנו  כבר 
העצמית:  באירוניה  זה  מעין  לשימוש  "זלווה"(  )השיר 

־ההשוואה של שירי המשורר למטעם מתוק דיו )כמו עו
גות השומשומין( כדי שעירו הנידחת תוכל להשתבח בו. 
זו  למשורר,  האנדרטה  הקמת  את  הצדיק  השירים  מתק 

שכלבי העיר וחזיריה יטנפוה "במזיד".
המוצ שירים  של  האחרות  הרבות  הדוגמאות  ־בין 
מור אירונית  קונסטרוקציות של טרופה  גבי  ־בים על 

חבת, ניתן להזכיר את "לילות לילך", "כה רך, כה חם 
הערב!", "ומה עוד הכרך", "האתה הוא החכם בלילה", 
עולה  אבל  "סטאך".  והבלדה  צנום"  סופר  אתה,  "וגם 
הבונה  העצמית  האירוניה  היא  ספק,  ללא  כולן,  על 

בלני הסוהר  בבית  לנסקי,  שכתב  הראשון  השיר  ־את 
ועם ראשית הציפייה  נגרד, תיכף לאחר אקט המעצר 

קונטר־רבו פעילות  בעוון  למשפט  העצבים  ־מורטת 
לוציונית: 

ֲעָנה ֶקֶסם ִלי ָקְסָמה ַהּלַ
ְמִרירּות ִמיָצּה ֲחִריף ָהֵריַח. ּבִ

ַרק ְלַמֲעָנּה, ְלַמֲעָנּה
ד ֲאִני ָוָנע ָאָדם אֹוֵרַח. ּנָ

ֶנַטע נֹוד ֲחבּוט רּוחֹות ָקִדים,
ָרד ַחד־ֶרֶגב, ַעל לֹא ֵחְטא ְרגּום ּבָ

זּו ַהְיַרְקֶרֶקת ֵשיָבתֹו ַהּלֵ
ַמן ְוָרִדים. ִלי ָיְקָרה ֵמַאְרּגְ

ת ַהּיֹוִפי, ִני ְשָפַתִיְך ּבַ ַאף ִמּשְ
ְחּשֹוִפי, ְצחֹוק ּתַ ִיְך ַאל ּבִ טּור ִשּנַ

לֹא ָנִזיר ֲאִני ְולֹא ָעָנו —
ֱעָנה. ֶקֶסם ִלי ָקְסָמה ַהּלַ

־זהו אחד מקומץ השירים הליריים המושלמים שהע
מידה שירתנו החדשה. הדובר, נרגש ועם זאת גם מאופק, 
המפתיע  ה"ווידוי"  למין  הקטן,  השיר  לאורך  מהלך 
החושפנית  )הפנייה(  ל"אפוסטרופה"  ועד  שבפתיחתו 
רקדן  מושלם של  ובשיווי משקל  קל  בצעד  שבאחריתו, 
מיומן. הוא פוסע — נוגע־לא־נוגע, נפצע־אך־נותר־שלם 
לכאורה,  העצמית.  האירוניה  של  התער  פיפיות  על   —
הוא מקבל את גורלו המר. תחת זר הוורדים הארגמניים 
לקוראיו  שהעניק  מי  ברוך־כישרון,  כמשורר  לו  שהגיע 
לבו  אל  מאמץ  הוא  מופלאים,  שירים  של  רבים  ֵזרים 
לשם  שנעשה  ריח",  "חריף  בר  גידול  הלענה,  עשב  את 

)"הנני מאכיל  וחורבנותיהם  דבר ולסמל מרירות החיים 
אותם לענה", ירמיהו כ"ג ט"ו; "הירווני לענה", איכה ג' 

שבו את  הקסום,  המצלול  את  מגייס  אפילו  הוא  ־ט"ו(. 
הכ ואת  למענה"(  )"רק  הכמעט־אופראית  האהבה  ־עת 

ריגוש  על  להעיד  כדי  בה  שיש  "למענה",  המלה  פלת 
גובר ועולה, כשהוא מנסה לטעון כי רק "למען הלענה" 
)מיצלול ממוקד; שימוש מהופך בעיצורי למד, מם, עין 
ונון( הוא חי את חייו כפי שהוא חי אותם. אבל מה חיים 
בארץ"  תהיה  ונד  "נע  נאמר:  שעליו  קין,  חיי  אלה?  הם 
המקולל"  ל"קין  עצמו  דימה  לנסקי  י"ב(.  ד'  )בראשית 
 — "אורח"  לנצח  הוא  טלטול".  לשנות  "נידון  בשיר  גם 
הולך  נווד,  במקורה:  העברית  המלה  של  היידי  במובנה 

רגל, עובר אורח. 
־לכאורה, ברורה הכוונה האירונית של הכרזה זו. המ

ההפך:  אמירת  תוך  עליו  שנגזר  הגורל  את  דוחה  שורר 
הוא  והרי  חייו,  חי את  הוא  כזה  גורל  רק למען  כביכול, 
כיוון את חייו לעבר מטרות שונות לגמרי. אולם כוונה 
מעידה  כך  על  חד־משמעית.  פחות  בהדרגה  נעשית  זו 
במיוחד  הניכרת  זו  הלענה,  צמח  עם  ההזדהות  רק  לא 
לא  "על  ברד  ורגום  רוחות  חבוט  נוד"  כ"נטע  בתאורו 
המשורר  גורל  את  בגורלו  המסמל  כצמח  כלומר  חטא", 
שנדד ממכורתו ועתה הוא עומד להיות מושלך אל ארץ 
גזרה "על לא חטא". האפשרות שהבחירה בצמח הלענה 
כנה  לפחות  או  כנה,  היא  לוהטת  אהבה  של  כאובייקט 
הדובר  כשמשווה  בעיקר,  ואולי  גם,  מתבלטת  למחצה, 

של  הקבוע  הצבע  ורדים",  "ארגמן  של  הבנאליות  את 
כסוף  הירקרק  צבעו  עם  לאהובתו,  האוהב  שמגיש  הזר 
ולרגבי  הקור  לרוחות  לקדים,  החשוף  המר,  העשב  של 
הברד. הצבע הזה מזכיר לדובר שיבה "ירקרקת" — צירוף 
אך  ריאליסטי של צמח הלענה,  לקוראו כתיאור  שניתן 
לעומת   — מנצה  שיבה  צעירה,  זיקנה  כאוקסימורון:  גם 

־הוורדים האדומים שכבר הגיעו למלוא פריחתם ורק הנ
בילה צפויה להם מעתה.

על  הלענה  בדבר העדפת  ההצהרה  מחזק את  הדובר 
עליו  חביב  הירוק־כסוף  שצבעה  קובע  כשהוא  הוורדים 
הכינוי  היופי".  "בת  השני של שפתי  מגוון  יותר  אפילו 
הסטריאוטיפי של נערת החן שב ומדגיש את הבנאליות 
הוא  "מגן" על הדובר מפניה.  היופי, שגורל הלענה  של 
ובכיעורם  צעירות,   — שבזיקנתם  לחיים  כביכול  נועד 
חד־ ברד  "רגום  של  המצלול  באמצעות  דיו  )שהומחש 
אל  הישירה  בפניה  השיר  שסיום  אלא  יופי.   — רגב"( 
לעבר  מחדש  אותו  "הופך"  השפתיים  אדומת  הנערה 
האירוניה המרה, הדובר אינו נזיר ואינו עניו. אם הנערה 
תחשוף מולו את טור שיניה הצחור בבת צחוק מצודדת 

הת בונבוניירה(,  לקופסת  ־)תמונה מתאימה כשלעצמה 
שוקה המינית )הוא אינו נזיר( ויוהרת המשורר )הוא אינו 

הנ חיי  את  ולהפוך  מחדש  אותו  להציף  עלולות  ־עניו( 
דודים שנגזרו עליו לחיים של אומללות בלתי מוסתרת. 
השיניים  מולו,  ייפער  לא  המושך  שהפה  מבקש  הדובר 
באשליה  להתמיד  יוכל  אולי,  וכך,  תוסתרנה,  הלבנות 

להקריב  הוא  מוכן  ושלמענה  לו  קסמה  באמת  שהלענה 
את חייו.

עצמית  כהשבעה  להיקרא  יכול  מתחילתו,  השיר, 
היתר  הדגשות  משום  דווקא   — באוטוסוגסטיה  וניסוי 

־שבו, שאינן אמינות לגמרי. כך ה"גמינאציו" )כפל הד
אהבה  שבועות  המזכיר  למענה"(,  למענה,  "רק  ברים: 
"אאידה"  האחרונה של  במערכה  ַרַדֶמס  של  באריה  כגון 
שבראשית  וכו'(  למות"  נכון  אני  למענה  למענה,  )"רק 
השיר; וכך סיום השיר בחזרה על שורת הפתיחה שלו. זו 

־מעוררת מחשבות על כך שהקסם שקסמה הלענה לדו
בר לא היה רק קסם האהבה או ההזדהות, אלא אולי גם 
המשכר  במוהל  כביכול  השתמשה  הלענה  כישוף.  מעין 

־והמרעיל שלה, מיצּה "חריף הריח", השקתה בו את הדו
בר וסחפה אותו אל מעגלה, מעגל האומללות, הנדודים 
והסבל "על לא חטא". החזרה על שורת הפתיחה בסיום 
השיר )כדרכו של לנסקי בשירים אחדים( מבטאת גם את 
אוראבורוס,  תבנית  לשיר  ומעניקה  המעגלית  שלמותו 

נחש שזנבו אחוז בפיו.
־מעבר לכל הדיאלקטיקה האירונית שבו, השיר מפ

גין מהלך רטורי שלם ואחיד הנסגר עתה על עצמו, ממש 
כשם ששירת לנסקי בכללותה מפגינה אחידות ושלמות 
מעבר לכל ניגודיה הפנימיים ומעל לכל תהומות הגורל 
שנפערו לאורך דרך הייסורים שעבר המשורר. "קסם לי 

העקרו תכונותיה  כל  את  אפוא,  מכיל,  הלענה"  ־קסמה 
־ניות של יצירת המשורר; והוא "שיר החֹוָתם" שלו, הגי

לום התמציתי של עקרון ההתמודדות עם הכאוס הקיומי 
אם  השירי.  ההיגיון  של  והעקיבות  התיבנות  באמצעות 
אותה  "המלבלב"  הספרותי  בגננו  אי־פעם  תוקם  אכן 
ייקבע  זה  ששיר  הראוי  מן  לה,  ראוי  שלנסקי  אנדרטה 

כברקת נוצצת במרכז זר הדפנים שיעטר אותה.

ִביל,   ְ ְרִזים ְלַצד ַהּשׁ ִוים ָרִזים ִמְזּדָ ּה ִמּתְ ּבָ ְוָהֲעִדינּות ָהזּו ׁשֶ
ִליל, ְרָפה ּכָ ָקִלים ֶנֱהָדָרה ִנׂשְ ּה ׁשּוַרת ּדְ ּבָ ְוָהֲעִדינּות ָהזּו ׁשֶ

ק ְלַאט ִמן ֶהָחֶזה, ּה ָהרֹאׁש ִנּתָ ּבָ ְוָהֲעִדינּות ָהזּו ׁשֶ
ה  ּבֶֹקר ַהּזֶ ִדיָעה, ּבַ ְוָהֲעִדינּות ָהזּו ְלַצד ַהּיְ

ִקיָצה     ץ ַלּיְ ינֹות ַהּקֵ ְוָהֲעִדינּות ָהזּו ָהַאֲחרֹוָנה ּבֵ
ֻחְלָצְתָך ִמְתרֹוֶצָצה ָלה ָקָרה, ּבְ מֹו ַחּבָ ּכְ

ֶרת,  ּבֶ ְתּגַ ׁשּוָטה ַהּמִ ְדָרִתי ַהּפְ ַמֲעֵלה ׁשִ ְוָהֲעִדינּות ָהזּו ּבְ
ה ּוְמַרֶחֶמת,  ׁשּוָבה ּוְמַהּסָ ִתי ַהּיְ ְוָהֲעִדינּות ָהזּו ְלאֶֹרְך ִמּטָ

ב  ְכּתָ יָרה ֶאת ַהּמִ ין ַמּתִ ּה ַסּכִ ּבָ ְוָהֲעִדינּות ָהזּו ׁשֶ
ו ּה עֹוְזִבים אֹוִתי ַעְכׁשָ ּבָ אֹו ָהֲעִדינּות ָהזּו ׁשֶ

רּות ֶהֳחָטִרים ָהֲעִדיִנים ּבְ ִהְתּגַ ְוָהֲעִדינּות ָהזּו ּבְ
ִריָתה אֹו ָהֲעִדינּות ָהזּו  ֵרָפה אֹו ּכְ ַאַחר ׂשְ ּלְ ׁשֶ

ּה ׁשֹוֲאִלים  ּבָ ָהֲעִדיָנה ׁשֶ
ִמי ָלִראׁשֹוָנה  ׁשְ ּבִ

אייל�שלום

זיו�לחמי�)שם�בדוי(

מבשרי
ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַהּ  ָשׂ ּוִמְבּ

)איוב י"ט כ"ו(

ֲהרּות ל ִהְתּבַ ָהָיה ָלנּו ֶרַגע ׁשֶ
ָרָכה ל ָיֵרַח. ַרְך ֵמָעָנן, ִמּבְ ה ׁשֶ ה ְקלּוׁשָ ִהּלָ ּבְ

רּות. ָהִייִתי נֹוֵטף ְוזֹוֵרַח י ַהּזָ ה ּבִ ְבָתּ ּכָ
ָך  י ּבְ ה ְוָלׁשֹון ָרַחְצּתִ ַקל ּפֶ

ֲחָלִבי ְוסֹוֵלַח

ְתנּוֵכי ָהָאְזַנִים: י ּבִ ְפּתִ ְוָנׁשַ
ר  ַצְלִמי ּוִבְדמּוִתי ֲאִני ְמַדּבֵ ר. ּבְ ׂשָ ּבָ מֹוֶתיָך ּבַ י ֶאת ׁשְ ָלַמְדּתִ

ֵאֵליָך
ּיֹאַמר ה ׁשֶ ָ ה ִנְבַהל ּוִמְצַטְמֵצם, ָקׁשּוב ְלְמּ ְוַאּתָ

ס ְוִנְכָמר ָך, ְמֻהּסָ ָרַחק ִמּמְ ה ׁשֶ ׁש ַהּזֶ ֻבּיָ ַהּגּוף ַהּמְ
ה ֲאִני  רּוִרים. ִהּנֵ אֹותֹות ּבְ ְיָלה ֲאִני יֹוֵדַע אֹוְתָך ּבְ ַהּלַ

אר ּוָ ִשּפּוֵלי ַהּצַ ה ִאּשֹוָני ּבֹוֲעִרים, ָהֵריַח ָהַעז ּבְ ִהּנֵ
ה  ְטִני ָהַרּכָ ֵני ֶהָחֶזה. ּבִ ִמְפְתּּ
ׁשּוָקה  ּתְ ְפָרקֹות ּבִ ַדִים ָהּנִ ַהּיָ

ל ְוָרֶפה, ְקלֹוִני, ּדַ ם ּבִ ְלֵהָראֹות ְלָך ּגַ
י קֹות. ִהְתּבֹוַנְנּתָ ּבִ ִקּמּוִרים ְוַצּלָ

ל ֶחֶסד ְוָהִייִתי ָיֶפה י אֹור ָנטּוי ׁשֶ ה ּבִ ְטָך ָעׂשָ ּוַמּבָ
ה  ִפּלָ ִפְתֵקי ּתְ י ּכְ ִהְטַמְנּתִ ים ׁשֶ ִני ִמּלִ ס, ְוִנְלֲחשּו ִמּמֵ ּיֵ ּוִמְתּפַ

ׂש ַחּפֵ ּתְ י ׁשֶ ְבּתִ ּלֹא ָחׁשַ ֵהיָכן ׁשֶ

ס י מּוְלָך ָסמּוק ּוִמְתַרּפֵ ָלַהְטִתּּ
עּו ְלֶאֶרץ ְעּגְ ַמִים ָהָיה ֶצַבע ְוָהֵעִצים ִהְתּגַ ָ ּוְמֻנָחם. ַלּשׁ

ְוָהֲאִויר ָעַמד ָסִמיְך ְוַחם  
י ְנּתִ ֶעְדָנה ְוִהְתַחּנַ י ֵאֵלִיָך ּבְ ֶנְחַרְכּתִ

ֲהִביֵאִני ֲחָדִרים.
ם. ָמה ִאם ֵאַדע  ָבר ֶאְרֶאה ׁשָ ּוָמה ּכְ

ִרים ִמְסּתַ ה ִנָחם ּובֹוֶכה ּבַ ה ַאּתָ ּמָ ּכַ
ְבִדידּות י ֲאִני ּבִ ה ָרַעְדּתִ ְוַכּמָ

ָקָרה ּוְמֻרֶחֶקת
לּות י ַהּבְ ְוִכְרְסָמה ּבִ

י אֹוֵרַח  ָהַפְכּתִ ַפַחד ׁשֶ ְבּ
יָת ִלי  ּוֶפַתע הֹוַפְעָתּ ְוִגּלִ

ֶפל, סֹוד ֵ סֹוד ַהּשׁ
לּות ּגָ

ה  . ֲאִני ֵאיְנחֹוִפי ְוַאּתָ ְולֹא ָעַגְנּתָ
ָך י ְמפֹוָרד ִמּמְ חֹוֵמק עֹוֵבר. ֵהַקְצּתִ

ר בֹון ִחּוֵ ִעּצָ ּבְ
ן ַלְיָלה ָהָיה ּוִבן ַלְיָלה ָאַבד ּבִ יֹון ׁשֶ ַעל ַהִחּכָ

ְכרּות; י ִהּזָ ֲאָבל הֹוִתיר ּבִ
ַחת ְקּלַ י ֵמַהּמִ ַפְפִתּ ֶשּטָ ֶאֶמׁש, ּכְ

ָרטֹב ְוֵעירֹם
ֲהרּות ל ִהְתּבַ ָהָיה ָלנּו ֶרַגע ׁשֶ

זיו לחמי )שם בדוי( הוא בחור ישיבה בן 22

הזהות המעומעמת היא אולי תו 
ההיכר האופייני ביותר של רומן 
גארי, שחתם על יצירותיו בלא 

פחות משמונה פסבדונימים, שהידוע 
ביותר שבהם היה אמיל אז'אר, אך גם 
הבעייתי ביותר, כשבעל הפסבדונים 

הבדוי קם על יוצרו. את פקעת 
הזהויות הסבוכה הזאת התיר לבסוף 
בספרו "פסבדו", הרואה אור בימים 

אלה בתרגום עברי ראשון

רומן גארי. "אתם לא יודעים עם מי יש לכם הכבוד לדבר!" צילום: אי־אף־פי

השיר "קסם לי       קסמה הלענה" מכיל את כל תכונותיה העקרוניות של יצירת חיים לנסקי. אם אכן תוקם אי־פעם 
בגננו הספרותי "המלבלב" אותה אנדרטה שלנסקי ראוי לה, מן הראוי ששיר זה ייקבע כברקת נוצצת במרכז זר 

הדפנים שיעטר אותה. רשימה אחרונה
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