דברים

שבשירה

ארז עווייצר
ארזשוייצר

אוונגרד

ממרחק

הזמן

השני של
הנה כך ,כוחו של האוונגרד המודרניסטי לשלהב
אינו קהה עם השנים ,גם אם במבטלאחור נדמה כי לבכירי
לייצג איז־
$TS1$איזשהו$TS1$
האחרון במחזור ,השפה מאבדתמיכולתה
לדמויות כפי־
$TS1$כפיקאסו$TS1$
צארה,בלז םנדררוז׳אן קוקטו ,ואף
אותו מצג מרהיב של תעוזה אסתטית ולהטרדיקלי
$DN2$איזשהו $DN2$דבר ונהפכת לרצף הברות חסר מובן ,אוטונומי
שהו
משמם
ששמו מוכר פחות
$DN2$כפיקאסו $DN2$ובראק .בעצם ,אף
קאסו
נחלכישלון כישלון שנגזר מיומרתו שלו לשחרר
(אם כיבעולם הדובר ספרדית הוא נישא בפירבים),
אמנם ,אך חסר משמעות וכוח מעשי.
את האדם מכל עריצות ,מעריצות התרבות ומערי־
$TS1$ומעריצות$TS1$
״פקחתי אתעיני בתוך המאה /בה מתה הנצרות
אוירוברויכול לגלם בדמותו את סיפורה של אמנות
 $DN2השכל ומעריצות השפה ומעריצותה של ההיס־
$TS1$ההיסטוריה$TS1$.
צות
מעוותת בצלבה ,גוססת /בעודה עומדת להוציא
התקופה ,לא רק כיפלירטט בלהט מתהפך עם זרמים
ה$DN2$.ובכל זאת ,חרף המודעותלכישלון זה ,ויותר
טוריה.
מכך ,חרף ידיעת ההיסטוריה של המאה ה 20 -רוח בסוריאליזם ,דאדא ,קוביזם ופוטוריזם ,ואף ייסד זרם
אנחה אחרונה /.ומהנוכללהציב מחר בחלל הריק
נציב שחר או דמדומי ערב /הישלהציב כלל דבר״,
שהמשורר
רעננה עדיין פועמת במלים
הצ׳יליאני משלו ,הקריאסיוניזם ,אלא גם כי אפשר לאתר במסעו
כך ניסח זאת אוידוברובלשונו הססגונית ,המפ־
$TS1$המפעימה$TS1$,
המקביל ,ההיסטורי ,שהאוונגרד
ויסנטה אוידוברו שם בפיו של גיבורו המיתי למחצה
האישי גם את הערוץ
ניסה להטותממסלולו ,אך בעצם,ניזון ממנו והיה
אלטסור״ ,הצונח מן השמים אלעולם ריקמאלוהים
בראשית הפואמה ,לפני שהסיק כי ״הקסם
עימה,
$DN2$המפעימה$DN2$,
שהצהיר כי
וההזיה משייפים את הסורגים״ ,לפני
כפוףלו .כיאוירוברו ,כפי
וגדוש
שמספרת רות פיין בפתח
טכנולוגיה ,חרדה ,תקווה ,אמונה בחדש וחש־
$TS1$וחשדנות$TS1$
ל״אלטסור״ ,חזר ב1925 -
הדבר מאיר העיניים שלה
$DN2$כלפי רבים מנציגיו.
דנות
"מלות המשורר יוצרות מסגרות שמימיות״(אבל
״כל עוד אנו חיים נשתעשע/בתרגילים פשוטים
״נולדתי בשוויון היום/והליל תחת ההורטנסיות לצ׳ילה כמשורר מהפכני רבתהילה ,נערץ עד כדי
במלים״),לפני שקרא ,״ישנו מרחב שומם /שהכרחי
לנשיאות .בשל רומן עם קטינה
כך שהיה מועמד שם
והמטוסים בחום /.היה לי מבט חודר של גחל ,של
לישבו /במבטים של זרעים סדוקים/בקולות שבק־
$TS1$שבקעו$TS1$
מנהרה ושל מכונית רגשנית״ ,כתבאלטסור בפתח נאלץ
לעזוב אותה ועברלניו יורק ,שם התקרבלתע־
$TS1$לתעשיית$TS1$
מפכה קטעי
"אלטסור״
$DN2$שבקעו $DN2$ממעמקי הנצח״,ולפני שכל זה נגמר בשורות
הקולנוע ואף התיידד עםצ׳רלי
שיית
$DN2$לתעשיית$DN2$
הנושאת את שם גיבורו זה
הפואמה הגדולהשלו,
צ׳פלין .כשחזר
עו
שירהליריים להפתיע,
שחתה/לללי /איאו איאה /אי אי או או/
״שחריתון
לרפובליקנים במלחמת האזרחים
בתרגומו המיומן לאירופה הצטרף
ורואה אור לראשונה בעברית,
בספרד .באותה תקופה זוהה עם הקומוניזם ,אך לאט
ומשמר תחושת הדחיפות של מנחם ארגוב .״השירים
אאי אה אאי אה אי אי אי אי אואיאה״.
פרובוקטיביים להכעיס,
לסטליניזם ,נטש אותו .אחר כךנלווה
האמיתיים הם יקוד אש .השירה פורצת לכל עבר /לאט ,בתגובה
עוד ועוד מפכה״אלטסור״ קטעי שירהליריים
ואף היה רליגיוזיים בלהטם ,פורעי כל
להפתיע ,פרובוקטיביים
רליגיוזייםבלהטם,
מאירה אתתכליותיה ברטט של עונג או יםורים /לכוחותבעלות הברית ככתב צבאי ,נפצע,
להכעיס,
פורעי כל סדר ומעובדים בקפידה ,חדורי חדוות משחק
ומעובדים
״אילו־
יש לכתבהבלשון שאינה שפת־אם״ ,הצהיר.
בקפידה
סדר
$TS1$״אילולי $TS1$עדלפריצתםלברלין לקראת הכרעת מלחמתהעולם
לדיוקן קיומי של
מכאן וייאוש משם .יחד הם מצטרפים
במולדתו ,ככל הנראה
השנייה .ב 1948 -בן  55מת
 $Dעשיתי לפחות מעשה טירוף אחד בשנה ,הייתי
לי
והציע־ניבא" :החיים הם מסע במצנח
משתגע״ ,אמר,
נדמית כמסע מסחרר ביןרעיונות,הלכי רוח והצעות
בשל סיבוכים של אותה פציעה.
אדם ושל תקופה ושל תנועה אמנותית חשובה .טעמו
של דיוקן זה מר ,בסיכומו של דבר ,אבל מרתקלקרוא
אמנותיות .חשוב מכך,למסע זה ,שלכאורה חסרה בו
נחשבת לפסגת
הפואמה ״אלטםור״ מ1931 -
ולא מה שאתה רוצהלהאמין /הבה נצנח ,נצנח מן
אותו דווקא ממרחק הזמן ,מבעד לעדשה המרככת הן
אחדותעלילתית או רעיונית ,יש כיוון חד משמ־
$TS1$משמעי$TS1$.
הזניתלנדירשלנו ,ניטוש את האוויר מוכתם בדם/
יצירתו של אוידוברו ועשויה גם היא לשמש מעין
את יומרתו והן את חריפותו והן את
$DN2$משמעי $DN2$.הוא נפתח בצניחה
כישלונותיו.
שיורעלו אלה הבאים לשאפו אל קרבם מחר״.
כדי
אקזיסטנציאלית אלעולם
דגם מייצג של האוונגרד המודרני בשירה ,לא מעט עי.
אוירוברונולד
חסר משמעותונטולאל ,נמשך בהתעוררותלירית
בשל הווירטואזיות שבה המשורר מלהטט בין זרמים
בצ׳ילה ב 1893 -למשפחה אמירה,
"אלטטור״ .וי&נטהאוידוברו .מספרדית :מנחפ ארגוג.
הפנה לה עורף ופירםם את ספריו הראשונים בהשפ־
$TS1$בהשפעת$TS1$
פתאומית ,עובר אל אמונה ספק ניטשאנית
וסגנונות ,מאמץ אותם ודוחה אותם זה אחר זה ,עד
הוצאתרימוניפ 197 ,עמ69 /שילימ.
שהפואמה
כולה ,המורכבת ממבוא ומשבעה״קנטוס״,
$DNה״מודרניםמו״ האמנותי הדרום־אמריקאי .בעשור
דאדאיסטיתביכולתו של העצמילכונן את עצמו
עת
המאה

העשרים עברלמדרידולפארים

וחבר

תנועות האוונגרד האירופיות ובהם טריסטן

כסובייקט

רת
$DN2$חוזרת$DN2$

אל

ניהיליסטי,
נשגב או

$TS1$חוזרת$TS1$
חוז־
מנוקד כמיהה

נחמה דתית ונחתם במבוי סתום ,שבו ,בקנטו

