
ת1זר חרבו רי־ □ י רדי לאירופה כו
בפירנצה ברונובסקי א.

 בסיפרו משווה לוי־שטראום, קלוד האנתרופולוג
 ילידי־אוסטרליה של החניכה טקסי את החשיבה־הפראית

 או כגיתה ומשוררים לבתי־סופרים לסיורים־המודרכים
 בבתי- שהרהיטים הרי לוי־שטראוס, לטענת הוגו. ויקטוד

תחו של גבוה מתח המבקרים אצל מעוררים המשוררים
 המבקר. כי דומה משמעותית. סיבה ללא חזקות, שות

 את לו תפענח ואן־גוד, ישן עליה המיטה את שיראה
ציוריו.
ישרא זרזירי-תרבות סיעת מפליגה קייץ, מדי כך,

 באט ואט היבשת, פני על מתפלגת אירופה, לעבר ליים
השו ולכתבי-העת לעיתונים הכתובים רשמיה את שולחת

 משגת ידו שאין שוחר־התרבות, הישראלי, זוכה כך נים.
 התרבות, וענקי גדולי לקברות העלייה מחיר את לשלם

 קברי על העולים מבקרים פרחי של סטנוגראמי לתיאור
משו קברי על המטפסים משוררים ופרחי מתים, מבקרים

חלילה. וחוזר ררים,
 יורם המדור, עורך מתאר הארץ של במוסף־הסיפרות

 אמנות, מבקר ברנסון, ברנרד בבית ביקורו את ברונובסקי,
:בפירנצה

 בה הקטנה הקאפלה וההרורה, פשוטת־הקווים ,,הווילה
 וורדי־שני ירוקים מטפסים העטורה בעלי־הבית, קבורים
 רחפת־ אותו שחוצה הסימטרי הגן צלב. ובראשה זעירים

 ששורשיו ונבכר עתיק עושר אומר הכל — ארוכה מדרגות
 די־ כמחשבה שמאומן מי רק ובלתי־מעורערים. קדומים

 של ביתו להיות יכול שזה מייד יבין אלקטית־יהודית
 טאטי׳ ,אי בווילה כאן, ואכן, מליטא. מהגרים בן יהודי

 פרג־ ברנרד שנה לשישים קרוב חי פירנצה, שבקירכת
המי אחד של נושאו ;לבל ומעל והאספן, החוקר פון,

.העשרים המאה של המאלפים אף השוליים, תוסים . ״ .
 מי ״...רק כמו: אוויליים ממישפטים להתעלם אם

 יכול שזה מייד יבין דיאלקטית־יהודית במחשבה שמאומן
 שניתן הרי מליטא,״ מהגרים בן יהודי של ביתו להיות
 שברונובסקי ברנסון, ברנרד אותו של כתביו כי לציין
 על שכתביו הרי ארמונו, אל לרגל כזאת בשקיקה עולה

 עד תלושים ואפילו עלי־אדמות, מהחשובים אינם אמנות,
וההיסטוריה. הזמן בפרספקטיבה אמנות של מניתוח למאד

ברנסון. אותו וכתב התגורר בה הווילה, שלנוכח אלא
 שפירסם מאמר הנשייה מתהום ומעלה ברונובסקי, ניצב
אנקאונטר, הבריטי בכתנדהעת שפירא, מאיר בשם אחד

 הערצה והביע ליהדותו התכחש ברנסון כי שפירא טען בו
 טענתו את לסתור וכדי האנושות. של גדול כמיפעל לכנסיה ;

המאו ביומניו מצא כי ברונובסקי, מציין שפירא של
 קרובות, לעיתים מוזכרת ישראל את ברנסון של חרים

רב. ועניין אהדה ומתוך
 משוררים קברי על עולים ופרחי־משוררים משוררים

 מבקר, של לווילה עולה המבקר וברונובסקי באירופה,
 ברונובסקי מוסיף והדבקה, אימוץ נסיונות כדי ותוך

 ברנפון. של המיתום לסוד חוזר ״אני :לברגסון מהגיגיו
 בעל (אפילו המילה של המקובל במובן אמן היה לא הוא

 הוא דגול. חוקר־אמנות היה ולא היה) לא משובח סיגנון
ובהצ — במודע עצמו. של האמנות יצירת היה עצמו
 גם למעשה־אמנות. חייו את לעשות ביקש הוא — י לחה
 (,הקדשתי הפאטרית־וויילדית המורשת כמובן ניכרת כאן
 כתב הוא לחיי׳). גאוניותי ואת לכתבי כישרונותי את
 לעשות, מאשר להעשות יותר שחשוב כך על פעם לא

"ליצור מאשר לחיות־היטב . . .
 ועל זכרו על להתרפק הישראלי הקורא יכול וכך

 של המקובל במובן אמן היה שלא ברנסון, ברנרד של ביתו
ברונובסקי. כדברי דגול״ ״חוקר־אמנות ולא המילה

ורד מדקירת מת רילקה כיצד ב. ;
 היא ברגסון את בהארץ ברונובסקי יורם של הערצתו

 ברודסקי עדה בשם גברת של הערצתה לעומת וכאפס כאין
 ברו- הגברת של חוויותיה רילקה. מריה ריינר המשורר את

האגודה שבהוצאת מושג, בירחון ביטויים לידי באו דסקי

לאח נחלצו תל־אביב אמני אשר לעס, אמנות לקידום
הופעתו. המשך לעידוד רונה

 ברודסקי הגברת מעפילה עמודים כמה בן במאמר
 גם והיא רילקה, המשורר־בלשון-הגרמנית של לקברו

 אמנות לקידום האגודה לקוראי מלתאר חוששת אינה
ותחושותיה: מניעיה את (בישראל?)

 אלא כעולים־לרגל, באנו לא ברארון הקבר ״אל
 השבוע את לבלות שהחליטו השורה, מן ישראלים בסתם

 ובחרו אחד, במקום בישיבה באירופה טיולם של האחרון
 בחבל מונטאנה, השווייצית בעיירת־הקיט זו למטרה
 הגיאוגרפית מקירבתו הושפעה המקום בחירת אם ואליו.

 של הקבורה מקום ואל הדואיניזיות׳ האלגיות ,טירת אל
 רילקה, עם הרומן :במפורש כך על דובר שלא הרי יוצרן,

 הגיע כבר חיינו, שנות מרבית במשך אותנו שריתק
 מן יותר מסעיר דבר שאין ואף קצו, אל זמן באותו

 להודות, ממהרים אנו אין עבר, מימי אהוב עם הפגישה
קפדני...״ תיכנון פרי אלא אינו המיקרי־לכאורה שהזימון

 שלא הישראלי, התרבות שוחרי קהל כאשר עכשיו,
להזכיר בידו הסיפק גם היה ולא לאירופה, הקייץ יצא

 מרבית במשך אותנו שריתק רילקה, עם ״הרומן את
שמו ברודסקי, הגברת אל להילוות נאלץ חיינו,״ שנות
 מימי אהוב עם ל״פגישה ההולכי־בחושך העם את ליכה
 ומספרת ר״לקה, מאריה ריינר של אחוזתו במרחבי עבר״

 המקום את בחר בטרם למשורר שהיו הלבטים על לנו
אור וחכנסת עזרה הציעו אירופה קצווי מכל ״ידידים

 היכן להחליט התקשה משורש העקור המשורר אך חים.
״יתד לתקוע כרצונו . . .

 כפות דורכות שבו במקום רילקה בחר שלבסוף אלא
 :כך אותנו מוליכה היא ואז ברודסקי, הגברת של רגליה
 כר־ מאחוריו במורד. המשתפל גן־ורדים, הבית ״לפני
 כסימן־קריאה זקופה מרהיבה, צפצפה השער וליד דשא

 ומנו?!־ מכובדו זו, זעירה כטירה בה, יש י״). זהו !(״הנה
 עליו להעטות עימו וגמור מנוי אך שריון, של שותו

להח שלא כדי ואי־הנוחות, המועקה כל עם זה, שיריון
.ביותר מבטיחים נראים שסיכוייה כושר. שעת מיץ . ״ .

 סמך על לנו, מלספר נמנעת ברודסקי, הגברת אומנם
 של להתבוננותו בדומה רילקה, של בטירתו התבוננותה
 דיאלקטית־ במחשבה שמאומן ״מי כי בפירנצה, ברונובסקי

 בן־ יהודי של ביתו להיות יכול שזה מייד יבין יהודית
 ברודסקי שהגברת הרי זאת, עם יחד אך מליטא.״ מהגרים

 ידנו שאין הישראליים, הפרובינציאלים (את אותנו נוטלת
את ללוות שנוכל כך המשוררים), קברי את לבקר משגת

 מצודתו אל נכנס ״דילקה :בדרכו רילקה מאייד, ריינר
 שלווה לו כשהובטחה עכשיו, בעדו. חשער את ומגיף

"השעה לו אצה לא קיצוב, בלא . . .
 מדברי שמסתבר הרי השעה, אצה לא לרילקה וכאשר

 לבסוף שדקרוהו בוורדים, עסק שהוא ברודסקי, הגברת
 אל הנושנה הערצתו את משלים ״׳טכהוא :למוות

 מקץ מאהב. של חחדשח באינטימיות זה פרח של הווייתו
כסי כמסופר ורד, מדקירת (רילקה) ימות שנים חמש
.האגדות פורי . ״ .

 מסביב ישראל עמך את ברודסקי הגברת מוליכה וכך
 רבים, בלשון תיאורה את וכותבת רילקה, של לטירתו

:הטירה ליד שפוסע חקלאי בפועל פוגשים אנחנו ואז
דרום׳. מצד מסביב. פה. ״,לא

להי המשתדל השווייצי, הניב את להבין ״התקשינו
לגרמנית. דמות

?׳ מסביב — ״,מה
!׳באים אתם הרילקה אל הרי ״,הקבר.

עבירה. בדבר כנתפסים ״,הסמקנו
. ?׳ הקבר את לראות הנה עולים ״,רבים . .
 שנשאו הילדים בין הייתי הלווייה. את זוכר ״,...אני

 עד כימעט, קפאו וידינו מאד קר יום היה הזרים. את
 האדמה זמן. הרבה לקח זה הקבר. את לכסות שגמרו
קשה׳. עבודה היתה קפואה, היתה

.שנים׳ הרבה לפני היה ״,זה . ״ .
הפו משיב כאן, רילקה נקבר מדוע לשאלה ובתשובה

לני מחוץ ילד ילדה הכפר מבנות אחת ״בחורה : על
 בגפה. וחזרה — התינוק עם נסעה הלידה אחרי שואין.

 למות כשנטה הרילקה. היה הזה שהתינוק אצלנו, אומרים
.בכפר-מולדתו להיקבר ביקש . ״ .

 שוחרי- קהל את לרתק ברודסקי הגברת ממשיכה וכך
 ריינר של לקברו מסביב במסעותיה בישראל התרבות

 מתרבתת כשהיא הגרמנית, בלשון משורר רילקה, מאריה
במאמרה. אותנו

משוררים קבורים בארץ־ישראל גם ג.
 הגרמנית בלשון שוות־ערך משוררת קבורה בירושלים

 רילקה, לשירת ערך שוות שירתה רילקה. מאריה לריינר
 אלזה היא המשוררת בישראל. לא אך בגרמניה, רק

 /30ה־ שנות בראשית מגרמניה שהוגלתה שילר, לאסקר
בירושלים. להיקבר זכתה ואשר

 כמאמר ורד, מדקירת שמת לרילקה בניגוד אומנם,
 כתוצאה מתה שילר לאסקר שאלזה הרי ברודסקי, הגברת

 אומנם, דקירות. מיני ועוד מתרבותה מעקירתה מנאציזם,
 קבורתה שסיפור אלא בטירה, קבורה אינה לאסקר־שילר

 קוראי את אפילו ואולי ברודסקי, גברת את לעניין יכול
מושג. כתב־העת
 ,1945ב־ פעם פעמיים. נקברה שילר לאסקר אלזה

 קברה מצבת כאשר ,1968ב־ נוספת ופעם מתה, כאשר
 באו מוקיריה ושאריות בהר-הזיתים, נמצאה המחוללת

השנייה. לווייתה אל
ולאר לטירות נזקקים וברודסקי וברונובסקי יתכן

 טשר־ שאול של למותו אותם להפנות שניתן כך מונות,
 בשנת שבירושלים, סדסימון במיגזר שנפטר ניחובסקי,

לרא ונקבר לנזירים, בינות ונידח, רעב כשהוא ,1944
וקב גווייתו את נטלו בלילה ורק המינזר, באדמת שונה

בתל־אביב. אחר־כך רוה
 הפרובינציא- בנגע להבחין ויותר יותר ניתן ליום מיום

 כתב־ בחברה־הישראלית. פושה אשר התרבותית, ליות
 לאסקר־ אלזה של קברה על לכתוב יטרח לא מושג העת

 המוות את יתאר לא הארץ של שדף־הסיפרות כפי שילר,
 מאושרים יהיו וכולם טשרניחובסקי, שאול של האמיתי

 כאב את יכאבו ואפילו הימים, אחרית עד ותרבותיים
רילקה. מאריה וריינר ברנסון ברנרד של מותם

 חצי היה כמו השיר את הציג שריף רוזנבלום. יאיר של הסכריני השמאלץ ליטוף
 אישיות הוא רוזנבלום (״...יאיר :בר־סמכא של פסקניות קביעות ליווי תוך לאומי, הימנון

 ששת־הימים ומילחמת יתכן כי להבין היה ניתן דבריו ומהמשך מורכבת,״) מוסיקלית
נער״. ״הייתי השיר את ילחץ רוזנבלום שיאיר על־מנת פרצה

 שיריו את זה, טלוויזיוני-לאומי לאירוע במייוחד שהורכבה זמרים, להקת השמיעה כך
מולחנות. פקודות-יום של תחושה הצופים על משרים כשהם רוזנבלום, של

 רוזנבלום של מנגינה בתארו שריף נועם מגיע זו בתוכנית האיוולת משיאי לאחד
 רוצה היה כמובן״ — ״מהמילחמה הביתה בשובו כי לנערתו האומר צבר, של למונולוג

למזוזה. לנשק כל קודם

 של הקולנועית בגירסה שנים, כמה לפני בגדי-הנשים, לאופנת שניכנסה הסיפרות
האמריקאית הסיפרות מן כיוונה את עכשיו החליפה פיצג׳רלד, לסקוט הגדול גטסבי

 פרופט מרפל של סיפרו על-פי המבוסם האבוד, הזמן אחר בחיפוש הסרט לצרפתית.
 עשירות-תחרה-מלמלה שמלות של חדשה לאופנה הביא פינטר, הארולד מאת ותסריט

 בעריכתו מעריב, של הסיפרות מוסף • פרוסט של בסיפרו כמתואר השאר, וכל
 הגבוהות הגראפומניה מדרגות לאחת הגיע שמיר, משה השלמה א״י סופר של

 (שם כמנוחה נודעות משוררות בשירי הרצוף המוסף, סיפרותה. ובתולדות שבישראל,
 אסיה המשוררת של שירה על להאפיל הצליחו שלא דרור, ומרים המשוררת!)

 אנה הנודעת הרוסיה המשוררת משל מוטו נוטלת אסיה יבשת). ולא (משוררת,
 והאסיאתית המקורית שירתה את וכותבת ציורית״ בדממה גדלתי ״...אני אהמטובה

 גם נפקד לא מוסף באותו יסורים...״. מתוך המגן / כצליל, גדלתי / גדלתי, ״אני '
 ערבי גבר על מספר אשר ג׳יהאד, בסיפורה קרן זיוה בשם צעירה סופרת של מקומה.
 (סיפרות ד״סיפרות-המוזמנת׳, של מקומה במדור נפקד לא גם • בביתה כשרת העובד

 כותב מילשטיין, אורי והמבקר עליהם) שיכתבו על־מנת כתבנים שוכרים מיפעלים בה
 שיר־הלל שהוא בונה, סולד של סיפורו כונה וסולל שכא ׳טלמה של סיפרם על

בונה. לסולל
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