
אֹות
כתב עת לספרות ולתיאוריה

05 גיליון 

2015 סתיו 



עורכים מיכאל גלוזמן, מיכל ארבל, אורי ש. כהן

המערכת אבנר הולצמן, חנה נוה, מנחם פרי, חנה קרונפלד, עוזי שביט

רכזות המערכת חן אדלסבורג, אריאל פרידן

עריכת טקסט דינה הורביץ

עריכה גרפית מיכל סמו־קובץ ויעל ביבר, המשרד לעיצוב גרפי באוניברסיטת תל־אביב

על העטיפה: אורי ניסן גנסין עם יצחק אלתרמן )משמאל( ושמעון ביכובסקי )מימין( 

כל התמונות וכתבי היד באדיבות מכון גנזים, אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

אנו מודים לכתב העת Prooftexts על זכות הפרסום בעברית של המאמר "ברנר וגנסין, מכתבים על פרידה" 

מאת איריס מילנר
© “Our Homeland”, from No Passion Spent by George Steiner

ot.kipp@gmail.com

2015 © כל הזכויות שמורות למערכת אות, מרכז קיפ, בניין רוזנברג, אוניברסיטת תל־אביב, תל־אביב 6997801

הוצאת הקיבוץ המאוחד

נדפס בדפוס אליניר

בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות



הפרק "'שב עלי והתחמם': הדיאלוג ההומוֶארוטי בין ברנר לגנסין — מיקרו־ביוגרפיה" לקוח מתוך ספר 
בכתובים של מנחם פרי ומובא כאן כלשונו.



מנחםםפרי   111

 "שב עלי והתחמם": 
הדיאלוג ההומוֶארוטי בין ברנר לגנסין – 

מיקרו־ביוגרפיה1
מנחם פרי

סיפורםהיחסיםםביןםברנרםלגנסיןםהמובאםכאןםהתגבשםאצליםאגבםהעריכהםוההכנהםלדפוסםשלם 1.ם
הספרםהמוערםברנר בלונדוןם)ביילין,ם2006א(.םגרסהםראשונהםשלוםהצגתיםבאותהםשנהם)פרי,ם
2006(,םוהביוגרפיהםהמחקריתםשסייעהםליםאזםהיתהםעבודתוםשלםבקוןם)1975, 1990(.םגרסהםשנייהם
הרציתיםכעבורםשלושםשניםם)פרי,ם2009(.םבינתייםםראהםאורםסיפורםחייוםשלםברנרםשכתבהםאניטהם
שפיראם)2008(ם—םביוגרפיהםמופתית,םשפרטםלביאליקםאיןםשוםםסופרםעבריםשזכהםלשכמותה.ם
 בליםהמחקריםםהביוגרפייםםשלםשפיראםושלםבקוןםלאםהייתיםיכולםלספרםאתםהסיפורםשאניםמספר.

המאמרםשליםמניחםהיכרות עםםהממוארםשלםבייליןםעלםברנרםבלונדוןםועםםהממוארםשלוםעלםגנסיןם
)ביילין,ם2006ג;ם2006ב(םובראשםובראשונהםעםםרשימת־הזיכרוןםהקלאסיתםשלםברנר,ם"אורי־ניסן:ם

מליםםאחדות"ם)ברנר,ם2006(.



112   הדיאלוגםההומוֶארוטיםביןםברנרםלגנסיןםרםמיקרו־ביוגרפיה

1. "שתי עלמות אנגליות"

ל בקיץ של 1907, מן ה־30 באפריל ועד לסוף  מה קרה בין ברנר לגנסין בַוייטַצ'אּפְ
ספטמבר? אניטה שפיראם)2008: 129(םכותבת על הסלידה של גנסין מברנר, שהלכה וגברה, 
"סלידה שיסודה גופני וצידוקה — רוחני", ושואלת, מבלי להשיב: "האם סלידתו של גנסין 

ממנו מבטאת רתיעה פיזית מפני מיניות בלתי ברורה, מעוררת חשד, של ברנר?"
שבע שנים קודם לכן, ב־1900, שהה ברנר אצל גנסין בוורשה כעשרה שבועותם)מן ה־21 
באוגוסט ועד סוף אוקטובר(,םואת אחד הערבים שלהם יחדיום)לדעתי, ב־21 בספטמבר(םתיאר 
ברנר בפירוט ברשימת־הזיכרון "אורי־ניסן: מלים אחדות". ברשימה נמסרות רק שתי סצנות 
קונקרטיות, וזו של אותו ערב היא אחת מהן, סצנה חשובה ויקרה לברנר מאין כמותה. גנסין 
הביא אז מן הרחוב לוח אחיאסףםחדשםשאךםזהםיצאםמןםהדפוס,םובוםשירםשלםביאליק,ם"ביוםם
קיץ,םיוםםחום",םובתוםםארוחת־הערבםכברםידעוםאותוםהשנייםםבעל־פה,םונעמדוםזהםמולםזהםוהפכום
אותוםממונולוגםלמיןםדּואט;םוגנסיןם)בןםהעשרים־ואחת(,םספק־משתובב,םכמדגיםםאתםשירוםשלם
ביאליק,םהתיישבםלפתע,םאגבםהדקלום,םונצמדםאלםברנרם)בןםהתשע־עשרה(,םוגיפףםו"חימם"םאותו,ם
ופשטםאתםידיוםואתםרגליוםלהדגמתםשורהםנוספת,םוקפץםעלםרגליוםוחיבקםאתםברנר,םאתם"ֵרעו,ם
אחיוםהטוב",םלחץםאותוםאלםלבו,םולבסוףםִהשירםפתאוםםדמעהםועודםדמעהם)ברנר,ם2006: 74ר75(.
אניטהםשפיראםכתבהםש"התיאורםהנפלאםשתיארםברנרםאתםהערבםשלהםםבוורשהםהואם
פנינהםשלםתיאורםיחסיםאהבהםביןםידידיםנפש"ם)128(;ם"היתהםזוםשעהםשלםשמחתםחייםםוקרבתם
לבבות"ם)41(.םאבנרםהולצמןםכתבםעלם"קרבתםלבבותםשלמהםביןםהשניים"םבאותוםערבם)2002: 
86(ם—םהשנייםם"חשוםשהשירםהמסויםםהזהםאומרםמשהוםעמוקםומדויקםעליהםםעצמםםועלםהיחסיםם
ביניהםםברגעםהקונקרטיםשבוםהםםמצויים"ם)90(.םאריאלםהירשפלדם)2011: 47(םאומרםשברנרם
וגנסיןם"מפעיליםםאתםהֶארוסםהחד־כיווני"םשבשירםשלםביאליק,םשירםש"במקורוםהואםמונולוג",ם
והופכיםםאתם"הקולםהמפתהםשבוםלֶארוסםדו־כיווני",םוהואםמתארםכיצדםהפעילותםהחושניתםשלם
המצלוליםםשבשירםמצטרפתם"למחוֹותםהגופניותםשנועדוםלבטאםאתםהמשיכהםהארוטיתםולהסתירם

אותהםבעתםובעונהםאחתםבאמצעותםהדרמטיזציה".2 
עלםהסצנהםהמכוננתםהזאתםאנחנוםיודעיםםרקםמתיאורוםשלםברנר.םכלםמיםשכתבםעליהם
הניח,םבעקבותםברנר,םדו־כיווניות,םהדדיותםגמורהםביןםהשניים,םכאילוםהםםשנייםםשהםםאחד.ם
זאתםועוד,םלפיםתיאורוםשלםברנר,םהןםהגיפוףםהספק־משתובב,םהןםהלחיצהםאלםהלבם—םהנעשיתם
רציניתםבגללםהדמעותםשבאותםבעקבותיה,םשאינןםאךם'הצגה'םשלםרסיסםהדמעהםשמורידםהמשוררם
עלםרעוםבשירםשלםביאליקם—םהיוםשניהםםמצדוםשלםגנסין.םהואםמיםשמלבה,םיותרםמחברו,םאתם
האקליםםהארוטי־נרגשםסביבםדקלוםםהשיר.םאכן,םאיןםסיבהםלהטילםספקםבתיאורםשלםברנרם—ם
זהםבוודאיםהיהםהתוכןםהגלויםשלםהתנהגותוםשלםגנסין.םאלאםשאישםלאםשאלםעדםכהםאםםבכךם
התמצתהםהרגשתוםשלםגנסיןםבאותוםערבםמפורסם,םאוםבעקבותיו,םולאורךםביקורוםהממושךםשלם
ברנרםבוורשהם)הרבהםיותרםמ"שניים־שלושהםשבועות"םשהוא־עצמוםמצייןםברשימת־הזיכרוןם
שלו(.םאישםלאםהעלהםבדעתוםשאוליםב־1900םבוורשה,םלמרותםהתנהגותו,םנבהלםגנסיןםבסופוםשלם
דברםוהסתייג,םנרתעםוסלדםמןםהסיטואציה,םאפילוםפיללםלהיפטרםככלםהאפשרםמןםהאורחםשלו.

ראוםגםםהירשפלד,ם1992: 44ר47. 2.ם
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התוכןםהסמויםשלםנפשוםשלםגנסין,םבאותוםביקורםב־1900םובשבעםהשניםםשלאחריו,םהואם
אשרםיעלהםבסיפורםהביוגרפיםשיסופרםלהלן,םולמולוםיוצבוםצדדיםםבהתנהגותוםשלםברנר,םשנותרום
עדםכהםבלתי־מוסבריםםאוםאףםזנוחים.םכלםזהםייעשהםלאםכאיזוםהמצאהם'בדיונית'םגרידא,םאלאם
מתוךםהקשבהםל'דוקומנטים',םמתוךםהפנייתםהמבטםלפרטיםםשעדםכהםנעלמוםמתשומת־הלב,ם
ואגבםיצירתםֶהקשריםםחדשים,םשלאחרםשייווצרוםדומהםשכברםיהיהםקשהםלשובםולהתעלםםמהם.ם
בניגודםלברנר,םשכתבםעלםיחסיוםעםםגנסין,םגנסיןםשתק.םהואםלאםסיפרםלאישםמהםלדידוםקרהםבינום
לביןםברנרםבלונדון,םאפילוםאחיוםמנחםםלאםהצליחםלהצילםמפיוםאיזהםרמזםמהםגרםםלהינתקותום
המוחלטתםמֵרעםנעוריוםהחלםמאוקטוברם1907םועדםמותוםבמארסם3.1913םוהואםשתקםגםםאלםמולם
ברנר־עצמו.םהלואםרשימת־הזיכרוןםשלםברנרםמוקדשתםברובהםלתהייהםמדועםגנסיןםמחרישם

ומסתירםממנוםאתםיחסוםאליו;םלניסיונותםלהעניקםמליםםלשתיקתו.
בדיאלוגםההומוארוטיםביןםברנרםלגנסיןםחסרםעדםכהםקולוםשלםגנסין,םואניםמבקשםלבנותם
אותוםכאןםולשבץםאותוםבמסגרתםסיפור־מחדשםשלםיחסיםהשניים,םבעיקרםמ־1900םואילך.םגולתם
הכותרתםשלם'דיבורו'םהסמויםשלםגנסיןםבלונדוןםתהיהםטעות־הדפוסםהמפורסמתםביותרםבתולדותם
הספרותםהעבריתם)הודותםלברנרםשהקדישםלהםאתםהסצנהםהמפורטתםהשנייהםשב"אורי־ניסן:ם
מליםםאחדות"(.םכידוע,םבעמודםהפנימיםהקדמיםשלםהמעטפתםשלםהחוברתםהכפולהםהאחרונהם
שלםהמעוררםביקשםברנרםשייכתבם"לעשרותםחותמיםהמעורר":ם"]...[םויקבלוםנאםאותהם]כלומר,ם
אתםהחוברת[םואתםהתנצלותיםבסליחה"םוכו',םאךםגנסין,םמיםשסידרםוהגיהםאתםהחוברת,םהדפיס:ם
"ויקבלוםנאםאותיםואתםהתנצלותי"םוכו'.םבסיפורםהגלויםמשבשםכאןםגנסין,םברישולםאוםאפילום
בכוונה,םטקסטםשלםברנר;םאבלםלאחרםמסעםאינטרטקסטואליםמסועףםיעובהםהטקסטםהזהםויאפשרם

לנום'לשחזר'םאתםמהםשאמרםבוםגנסיןםלברנרםבסמוי,םוגםםלראותםאיךםברנרםכמעטםהביןםזאת.
סיפורםהיחסיםםכפיםשיסופרםכאןםהואםברביםםמחלקיוםהסיפור־הנגדים'החבוי'םמאחורים
הסיפורםהמקובל.םהואםלאםצמחםבעקבותםגילויםדוקומנטיםםחדשים,םמכתביםםאוםזיכרונות,ם
המספריםםחוליותםשלו,4םאלאםרקםבעקבותםסיבובםנוסףםשלםקריאתםהחומריםםהקיימים,םסיבובם
שמנצלםשאריות,םפסולתםששיירוםהקריאותםהקודמות.םפרטיםםפנויים,םשהקריאותםהאחרותםכללם
לאםהבחינוםבהם,םאוםשהיוםמבחינתןםרקםפרטיםםשוליים,םפעוטי־ערך,םלא־מהותיים,םהםםהבסיסם
שלםהקריאהםשלי,םהמתייחסתםלכלםחומריםהביוגרפיהםכאלם"טקסט"םהנקראםקריאהםמקסימלית,ם
תוךםהעלאהםגדולהםשלםסףםהמיצויםשלו.5םתוצעםבהםמערכתםשלםהיפותזותםהמצטרפותםלמיקרו־
ביוגרפיה,םאשרםהצדקתהםנשענתםעלםכךםשישםבכוחהםלשנותםאתםמעמדםהפרטיםםהזניחיםם
והלא־נחשביםםשלםהקריאותםהקודמות.םפרטיםםאלה,םבהצטברותםםתחתםהנמקותיהםשלםמערכתם

גםםלבייליןםהואםלאםסיפר.םעודםנראהםעדםכמהםחסר־בסיסםהרושםםשבייליןםמנסהםלעוררםכאילוםהיהם 3.ם
איש־סודוםשלםגנסיןםוכיםגנסיןםשטחםבפניוםאתםעוינותוםכלפיםברנרם)2006ב;ם2006ג(.

מכתבםאחדםשלםיהושעםרדלר־פלדמןם)ר'םבנימין(םלברנר,םוארבעהםמכתביםםברוסיתםשלםגנסיןםלציליהם 4.ם
דראפקין,םהםםכלםמהםשיתווסףםכאןםלחומרםשהיהםלעיניםבקוןםואניטהםשפירא.

לאםאוכלםלפנותםכאןםלהסברםמפורטםמהםהןםקריאהםמקסימליתםוהעלאתםסףםהמיצוי,םולהצדקהם 5.ם
תיאורטיתםשלהן.םהמעונייניםםימצאוםהדגמהםמפורטתםלכלםאורךםPerry, 2007,םוהכללותםתיאורטיות,ם

שם:ם278ר279, 281ר282.
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ההיפותזותםהזאת,םילכוםויתלכדוםויינתןםלהםםכוחםשלםרמזיםםהשולחיםםאותנוםלאספקטיםם
מרכזייםםשלםסיפורםברנררגנסין.6

במליםםאחרות,םהשאיפהםלהעלותםאתםסףםהמיצויםשלםהקורפוסםמזיזהםפרטיםםשנראום
אקראייםםלמרכזםהמהותי,םמגבירהםאתםהרלבנטיותםשלהם,םוהופכתםאותםםלמרכזיםאינפורמציהם
המצריכיםםעיבודםנוסףםשלםפרטיםםשנחשבוםמרכזייםםגםםקודם.םרקםמפרספקטיבהםשלםהעלאתם
סףםהמיצויםתימצאםהצעתםהקריאהםשליםיעילהםועדיפה.םאיןםליםאפשרותםלומרםשחשפתים'עובדותם

אמיתיות'.
מֵעברםלענייןםשליםבברנרםובגנסין,םמהווהםבשביליםהניסיוןםלספרםאתםסיפורםיחסיהםםלאורךם
כעשרםשנים,םברזולוציהםגבוההםובעקבותםקריאהםמקסימליתםשלםהחומרים,םמקרה־מבחןםבמסגרתם
שורתםעבודותםשבהןםמופעלתםקריאהםהנחשבתםבדרך־כללםכ'קריאהםכספרות'םבשדותםאחרים:ם
ביומןםאישיםשלםפוליטיקאי,םבאינטרפרטציהםפרוידיאניתםשלםחלומות,םבכתיבהםאוטוביוגרפית,ם

בסיטואציהםמשפטית,םבתצלומיםםשלםצלםםמלחמותםובטקסטיםםתנ"כיים.
לצורךםהבהרתםדבריםהרשוםלי,םכבמעיןםפרומו,םלהדגיםםמהיםהעלאתםסףםהמיצויםבאמצעותם
אפיזודהם'צדדית'םאחת.םבזיכרונותיוםעלםימיוםשלםברנרםבלונדוןםמביאםבייליןם)2006ג:ם59ר60(,ם
כִתבלּוןםפיקנטי,םאנקדוטהםשמרביםםלצטטה.ם"במוחיםנחרתםיום־כיפוריםםאחד",םהואםמספר:ם
הואםוגנסיןםהסתובבוםכלםאותוםיוםםיחדם"ברחובותםהגטוםומחוצהםלהם".7ם"ברנרםלאםנראהםכלם
היום",םורקםבערבםהואםהגיעםלביתוםשלםביילין,ם"עיניוםהיוםאדומותםופניוםכצרוביםםמדמעות",םוהואם
סיפרםלשנייםםשבבוקרםהתמלאםמועקהםרבהם)בחדרוםשבַמיילםֶאנדםרֹוּודם48,םבקומהםהשנייהםשלם
בית־הדפוסםשלםנרודיצקי,םחבר־נעוריםםשלםביאליק(,םולפיכךם"ברחםמןםהגטו",םהתרחקםמחברתם
היהודיםם)ממהםשנחשבםבעיניום'העיר'(םאלםהצפוןםהדלילםיותרםוהלא־מוכרםלו,םתעהםוהסתובב,ם
נכנסםלאחדםהגנים,םהתיישבםעייףםעלםספסל,םשכברםישבוםעליום"שתיםעלמותםאנגליות",ם"והתחילם
לבכות,םלבכותםבקול.םשתיםהצעירותםהביטוםעליוםרגעםתוהות,םרמזוםזוםלזו,םקמוםועזבוםאתםהמקום.ם

הואםנשארםלבדוםובכה,םבכה,םבכהםבליםהפוגות".
אתםהאפיזודהםהזאתםמביאםבייליןםכדיםלהדגיםםאתםתחושתוםשלםברנרםבאותהםעת,םאתם
"בדידותוםויתמותוםבעולם",םואחריםםהולכיםםבעקבותיו,םובנוסףםמטעימיםםאתםהאקסטרוברטיותם
שלםברנרםשמתגָלהםכאן,םואתםנטייתוםלמצביםםסנטימנטלייםם)למשלםבקון,ם1990: 82;םבאר,ם2011: 
322(.םבתפיסהםכזאתםמרביתםהמרכיביםםשלםהאפיזודהםהםםפרטי־מילויםלאםמהותיים,םפנויים.םאילום
לםְסְטריטםהלא־מרוחקםמביתו,םופורץםבבכיםבקולם היהםברנרםמתהלךםבשבתםכלשהיםלבדוםבקֹוֶמרׁשְ
לתדהמתםהעוברים־והשבים,םהיהםגםםבכךםכדיםלהדגיםםאתםבדידותוםבחייםםוכו'.םּוודאיםשבתפיסהם
כזאתםאיןםהאפיזודהםשלםהבכיםבגןםהמרוחקםמַתפקדתםכסצנהםהנקשרתםבפרטיהםהספציפייםם
לליבהםהפועמתםשלםפרשתםברנררגנסין.םאבלםבניתוחםשליםיתבררםשדווקאםבאמצעותםפרטיהם
הפנויים־לכאורהםניתןםלקשורםאתםהסצנהםהדוקותם—םכאנלוגיהםוכניגודםוכביטויםלהתכוונותם

שלםברנרם—םלאירועיםםביןםברנרםלגנסיןםבוורשהםובביאליסטוקםשבעםועשרםשניםםקודםםלכן.

השווםGinzburg, 1989.םלמערכתםההיפותזותםהזאתםמגיעיםםבאמצעותםניחוש;םהיאםתוצאהםשלםמהם 6.ם
דּוקציה',םואישושהםהואםבכושרהםלהעלותםאתםסףםהמיצוי.םזוםגםםהפרוצדורהם שצ'ארלזםּפירסםכינהם'ַאּבְ

.Eco & Sebeok (eds.), 1983שלםדּוּפןםושלםהולמס,םוראוםגםם
לםהצפוףםשבמזרח־לונדון;םוראוםשפירא,ם2008: 61. "הגטו"ם—םכךםאכןםכונהםאזורםַוייטַצ'אּפְ 7.ם
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אךםלשםםכךםישםלעגןםאותהםתחילהםבתאריךםספציפי.ם"במוחיםנחרתםיום־כיפוריםםאחד",ם
כותבםביילין,םוהופךםבכךםאתםהתאריךםהספציפי,םאתםהיוםםבשנהםמסוימת,םלבלתי־חשוב.םאבלם
לגנסין,םששההםבלונדוןםב־1907םבדיוקםחמישהםחודשים,םהיהםשםםרקםיום־כיפורםאחד,םב־18 
בספטמבר.םמלבדיםרקםאניטהםשפיראם)2008: 127, 129ר130(םמיקמהםאתםהאפיזודהםברצףםאירועים:ם
"בייליןםמתארםאתםהבדידותםשלםברנרםביום־כיפור,םלאחרםההחלטהםלסגורםאתםהמעורר".םזהם

צעדםקטןםראשון,םאבלםהכרחי,םלקראתםהזזתםהאפיזודהםהזאתםלמרכזםהסיפור.
אכן,םביוםםשלישי,ם17םבספטמברם1907,םבערבםאותוםיום־כיפור,םהקדיםםברנרםלחזורם
מבית־הדפוסםשלםהעיתוןםשבוםעבדםבאותםםימיםםכַסדר,םואזםהופיעםבחדרוםבמפתיעםגנסין,םמצוידם
לעזרהםבביילין,םכדיםשזהםיבשרםלברנרםשהבוקר,םבהחלטהםספונטנית,םהלךםגנסיןםוקנהםכרטיס־

אונייה,םוכיםיעזובםאתםלונדוןםבדרכוםלארץ־ישראלםביוםםשלישיםשלםהשבועםהבאם)א'םדחול־המועדם
סוכות(םאוםלכלםהמאוחרםבזהםשאחריום)אסרו־חג(ם—םמועדםהפלגתםהאונייהםטרםםנקבעםסופית.ם
ברנר,םשהוכהםבהלם,םאייםםבתגובהםבסגירהםמיידיתםשלםהמעורר.םגנסיןםהיהםאדישםלאיומו,ם
אךםניאותםלסיים,םבימיםםשנותרוםלוםלפניםנסיעתו,םאתםהדפסתםהחוברתםהאחרונה,םהכפולה,ם
חוברתםח'רט'םשלםהשנהםהשנייה.םכלםהתקופהםהאחרונהםעבדםגנסיןםעלםסידורםהחוברתםבחדרם
שבוםהוחזקוםתיבות־האותיות,םהצמודםלחדרםמגוריוםשלםברנר,םבקומהםשמעלםמכונותםההדפסה,ם
בעודםברנר־עצמוםהתרחקםלעבודםשתים־עשרהםשעותםביוםםכַסדרםבסמרטוטוןםיידי.םכךםיצאם
שגנסין,םהאורחם)"הֵגר"םבלשונוםשלםברנרםב"אורי־ניסן"םשלו,םברמיזהםגלויהםל"ביתים]...[םפתוחם
לֵגר"םשבשירם"ביוםםקיץ,םיוםםחום"םשלםביאליק(,םנמצאםרובםשעותםהיוםםבביתוםשלם"האזרח",ם
שהרחיקםאתםעצמוםמביתו.םבדרך־כללםהםםלאםנפגשו,םכיםגנסיןםמיהרםלהיעלםםלפנות־ערבםצפונהם
בקוםGreat Northernםשלםהרכבת־התחתית,םאלםSeven Sisters Road,םלביתהםשלםאשהםנשואהם
שבעלהםלאםהיהםבאותהםעתםבלונדון.םדווקאםבגללםהרומאןםהטרי,םשִאפשרםלגנסיןםלנטושםאתם
מגוריוםאצלםרופאת־השינייםםשלו,םש"תאבונו"םאליהםפגם—םהיהםכהםבלתי־צפויםשיקוםםויעזובם

עכשיוםאתםלונדון.8 
במישורםהליטרלי,םהעובדתי,םאשאלםמדועםהלךםברנרםבאותוםיום־כיפורםצפונה,םלאזורם
לא־מוכרםלום)אחרתםלאםהיהםתועה(.םהאםםניסהםלהגיעםלאורי־ניסןםבֶסֶוןםסיסטרסםרֹוּודםותעהם
בדרך,םאוםאוליםהגיעםלשם,םאךםלאםמצאםאתםגנסין,םשדווקאםהסתובבםבמזרח־העירםעםםביילין,ם
ואזםתעהםרקםבדרכוםחזרה?םובאיזהםגןםישבםברנרםעייףםובכה?םכדיםלזהותםאותוםיהיהםעליםלמצואם
סימןםלכךםשהגן,םשלאםהיהםמוכרםלברנרםבספטמברם1907,םהפךםלהיותםמוכרםלוםבהמשך.םאםם
אזההםאתםהגןםאוכלםלדעתםאםםאכןםניסהםברנרםללכתםלגנסיןםבאותוםיום.םבמליםםאחרות,םפרטי־
מילויםאלהם)ההליכהםצפונה,םזהותםהגן(םיחדלוםלהיותםטריוויאלייםםברגעםשיינתןםלהםםכוחםשלם

רמזיםםלאירועםמרכזיםבסיפור,םלענייןםהרה־חשיבות,םליטרליתםומטפוריתםכאחד.
וכדיםלמשמעםאתםבכיוםשלםברנרםישםלשיםםלבםלכךםשהוא־עצמוםסיפרםעליוםלגנסיןם
ולביילין.םהריםבייליןםלאםהיהםיודעםעלםאפיזודהםזוםאלמלאםמיהרםברנר,םבמוצאיםהיום,םלהגישם
לגנסיןםולו,םשניםהצעיריםםשחמקוםממנוםבמשךםכלםאותוםהיום,9םאתםהאנקדוטהםעלםשתיםהעלמותם
האנגליותםשקמוםוברחוםממנום—םאתםסיפורוםשלםהֵרעםשהלךםהרחק־הרחק מן 'העיר' )הסיטי( 

עודםיובהרםכיצדםאניםמנחשםאתםכלםהאינפורמציהםהזאת,םשרובה־ככולהםלאםתימצאםכתובהםבשוםם 8.ם
מסמך,םומהםתומךםבה.

גנסיןםהואםכאןםבןםעשרים־ושמונה,םובייליןםוברנרםבניםעשרים־ושש. 9.ם
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ומן האנשיםםאשרםמקולותיהםםביקשםלעצמוםשקט,םואובדםבדרךםנכנסםלגן, ישב עייף אצלםשתים
עלמות,םודמעותיוםנשרו.

בניסוחםכזהםמזכירהםמֵלאותםהפרטיםםשלםהאנקדוטהםשורתםמרכיביםםמשירוםשלםביאליקם
"ביוםםקיץ,םיוםםחום"םשכיכבםבסצנהםבוורשה,םומעמדםםשלםהפרטיםםהאלהםמתחלףםבאחתם
משוליםלמרכזי.םשכןםאתםמהםשמשמיעםברנרםלגנסיןםבמוצאיםאותוםיום־כיפורםאחרוןםשלהםםאנים
מציעםלהביןםבמסגרתםהמרחבםהמדומייןם)imagined(םשלםברנרם—םרשתםשלםדימויים,םמטונימיותם
ואימאז'ים,םהמעניקהםלדידוםמשמעותםנפשיתםלאובייקטיםםולמצביםםליטרליים,םוהיאםגורםםרב־

אוןםשמנמקםחלקיםםגדוליםםשלםהתנהגותו,םבמיוחדםכאשרםזוםנראיתםחסרתםסיבתיותםרציונלית.10 
ברנרםִמשמעםאתםסצנתםהגןםבמסגרתםהמרחבםהמדומייןםהזהםשלו,םאשרםלסצנהםבוורשהםולשירום
שלםביאליקםישםבוםמעמדםמכונן,םוהואםמצפהםשגנסין,םשלדעתוםחולקםעמוםאתםהמרחבםהזה,םיביןם

לאורוםאתםהאפיזודהםשהואםמגישםלו.
בהמשךםהמאמרםאבקשםאיפואםלהתוותםאתםהשלביםםהשוניםםבסיפור־העצמיםשלםברנר,ם
שבמסגרתוםהוגשוםלגנסיןםב־18םבספטמברם1907םהדמעותםהנושרותםבגןםהמרוחק,םוכנגדוםאתם
הסיפור־העצמיםשלםגנסין,םשבמסגרתו,םב־26םבספטמברםלדעתי,םבבית־הדפוסםשלםנרודיצקי,ם
כשהתגלתהםטעות־הדפוס,םענהםגנסיןםלברנרם—םלכאורהםבליםמלים,םרקםבחיוךםובמבטםדוקר;ם

וכלםאחדםמןםהשנייםםהפעילםאתםהמרחבםהמדומייןםשלו.
ישםלהבחיןםביןםמהםשאניםמכנהםכאןם'סיפור־עצמי'םלביןםסיפורםלאחר־מעשה,םכגוןםסיפורם
היחסיםםביןםברנרםלגנסיןםכפיםשברנרםסיפרםםב־1914,םב"אורי־ניסן:םמליםםאחדות".םאכן,םכולנום
מייצגיםםבדיעבדםהתרחשויותםשאירעוםבחיינוםבאמצעותםמשפטיםםסיפוריים,םאבלםב'סיפור־
עצמי'םכוונתיםלאופיםהְדמוי־סיפוריםשלםעצםםההתנסותםהיומיומיתםשלנוםתוך כדי התרחשותה. 
היאםאינהםניתנתםלהתרהםמןםהסיפורםשרקםבמסגרתוםהיאםמובנתםלנוםונעשיתםמשמעותית.ם"כולנום
מגלמיםםסיפוריםםבחיינום]...[םמביניםםאתםחיינוםבמונחיםהסיפוריםםשאנוםמגלמיםם]...[םסיפוריםם
11.)MacIntyre, 1981: 212(ֶנחִייםםלפניםשהםםמסופריםם—םפרטםלמקרהםשלםסיפורתםבדיונית"ם

לכלםאחדםמאיתנוםישםפיסותםהתנהגותםשניתןםלנמקןםבעיקרםבאמצעותםהמרחבםהמדומייןםשלנו,ם 10.ם
באמצעותםהמשמעויותםהפיגורטיביותםשישםלהןםבעולםםהפנימיםשלנו.םישםמקריםםקיצונייםםשבהםם
קליטתםהמציאותםמשועבדתםקשותםלמרחבםהמדומיין.םכזהםהואםהמקרהםשלםיוסףםהתנ"כים)המקדישם
אתםמרביתםחייוםלפרויקטםמטורףםהקשורםבבר(;םוכזוםהיאםהאובססיהםשלםשמשוןםלקשירות,םלהתרותם
ולבדיםם)אפילוםזנבותםשלםשועליםםהואםקושרםזהםלזה,םוהשיאםהואםבקשתוםששבעםמחלפותםראשו,ם
הקלועותםכמעיןםחבליםםשמחובריםםלראשוםמצדםאחד,םֵיארגוםעםםחוטיםהשתיםשלםהנולםויהפכום
ליריעתםבדםבצדםהאחר(.םעלםהמרחביםםהמדומייניםםשלםיוסףםושלםשמשון,םבהרחבה,םראוםפרי,ם

2005: 254ר277, 243ר245.
וראוםדיונוםהמלא,םשם,ם204ר225.םהתפיסהםהנרטיביתםשלםהזהותםושלםהעצמיםמוצגתםבאופןםמשכנעם 11.ם
אצלםKerby, 1991.םבמסגרתםתפיסהםנרטיבית־הרמנויטיתםשלםהלא־מודעםאניםטועןםכיםכשסיפור־

עצמיםשלםפלוניםמסופרםמחדשםעל־ידיםאחר,םתוךםהעלאהםדרמטיתםשלםסףםהמיצויםהיוצרתםרלבנטיותם
עזהםביןםמרכיביםםשקודםםנראוםרקםכמצוייםםבסמיכותםאקראית,םיפיקםההפרשםביןםהסיפורםהחדש,ם
זהםשלםהאחר,םלביןםהסיפור־העצמיםהמקוריםשלםפלוני,םהצעהםשלםתכניוםשלםהלא־מודעםשלםפלוני.ם

זהםהמעמדםשלםחלקםגדולםממהםשאספרםעלםברנרםוגנסיןםמאחוריםגבם.
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2. "בוא אלי, ֵרע עייף"

ברנרםוגנסין,םשניםגדוליםהפרוזהםשלנוםבמאהםהעשרים,םהםםהזוגםהספרותיםהמובהקםביותרם
שלםהספרותםהעברית.םהםםלאםהיוםצמדםשרקםהביקורתםוקהל־הקוראיםםזיווגום)כמו,םלמשל,ם
ביאליקםוטשרניחובסקי,םשאגב,םגםםזיווגם־שלהם,ם'מבחוץ',םהשפיעםעלםהסיפור־העצמיםשלםכלם
אחדםמהם,םשסופרםביןםהשארםאלםמולםהאופןםשבוםהצטיירםלהםםהאחר(ם—םהםםהיוםֵרעיםםמגילם
צעירםמאודם)ברנרםהגיעםבןםשלוש־עשרהםלּפֹוֶצ'ּפ,םלישיבהםשבראשהםעמדםאביוםשלםאורי־ניסןם
בןםהחמש־עשרה,םהרבםיהושעםנתןםגנסין(,םוהיוםמנהיגיהםשלםחבורהםשהתלכדהםסביבםםבישיבהם
והקשריםםביןםאנשיהםנשמרוםלאורךםהשניםם)בהם,םבראשםובראשונה,םגרשוןםגינצבורגםושמעוןם
ביחובסקי,םשב־1920םנשאםלאשהםאתםהמשוררתםאלישבע(,םוגםםהחבריםםשצברםכלםאחדםמהםם
במהלךםהשניםםהיוםבמהרהםלחבריוםשלםהאחר.םבשחרםדרכםםהיוםלהםםחלומותםואידיאליםם
ופרויקטיםםמשותפים;םכברםמנעוריהםםייעדוםהשנייםםאתםעצמםםלהיותםסופריםםעבריים;םערכום
שנים'כתבי־עת'םשהופצוםבכתב־ידםבקרבםחבריהם;םומוקדםםמאוד,םכשעדייןםלאםפירסמוםכמעטם
דבר,םראוםאתםעצמםםכבעליםאחריותםציבורית־תרבותית,םמנהיגיםהצעיריםםבספרותםהעבריתםומים

שעתידיםםלייסדםאתםהבמהםהספרותיתםשלםאלה.12
שנתייםםלפניםניתוקםהיחסיםםביניהםםהיהםלכלםאחדםמהםםפרויקטםספרותיםמשלו,םמנוגדםלזהם
שלםחברו.םגנסין,םשסלדםמאופיום"האגיטציוני",םהפחות־מדיםספרותי,םשלםהמעוררםשהוציאםברנר,ם
טיפחםמצדוםמפעלםמגלומניםשלםספרונים"ניסיונות"םהאנינים.םאבלםבחילוףםאופייניםשלםפוזיציותם
ותפקידיםםהיוםגנסיןםוביחובסקיםלמפיציםםהרשמייםםשלםהמעוררםבאירופה,םוגנסיןםהיהםאמורם
לייעץםלברנרםממרחקיםםבענייניםשירהםהמיועדתםלפרסוםםבירחוןםשלו;םואילוםברנר,םבלונדון,ם
הפךםלהיותםהַסדרםוהמגיהםוהמדפיסםשלם"ניסיונות",םומיםשמותיריםםלוםגםםמשימותםעריכה;ם
ולעומתםזאת,םכשיגיעםגנסיןםללונדוןםב־1907םהואםימצאםאתםעצמוםעדםמהרהםכמיםשמשמשםכַסדר,ם
מגיה,םמתרגם־ראשיםושולח־המשלוחיםםשלםהמעורר, הירחון המפוקפק בעיניו של ברנר רעו.
הקשר בין השניים נמשך רק שלוש־עשרה שנה. חמש־וחצי שנות חייו האחרונות של 
גנסין היו שנים של נתק גמור מברנר. בקהיליית הסופריםם)לפחות בקרב הצעירים שבהם(םידעו 
היטב על הקשר המיוחד שבין ברנר לגנסין וגם תהו על הקרע חסר־הפשר בין השניים, שסביבו 
הלכו על קצות האצבעות. לימים, בעיקר בעקבות רשימת־הזיכרון של ברנר, "אורי־ניסן: מלים 
אחדות", תהפוך הזוגיות הספרותית הזאת למיתולוגית, ויפליא איפוא להיווכח שבשנות חייהם 
הבוגרות, מחוץ לּפֹוֶצ'ּפ,םלא שהו השניים במקום אחד יותר מאשר שבעה־וחצי חודשים בסך־

הכל. זו היתה ידידות שרובה רחשי־לב ומכתביםם)שרבים מהם אבדו(םושיתופי־פעולה ממרחקים, 
והיא היתה אמורה להגיע לשיא מימושה — לדעת ברנר, ולאו־דווקא לדעת גנסין — בלונדון.
הסיפור־העצמי של כל אחד מבני־זוג כאלה, שכל אחד מהם רואה את האחר כרעו 
הראשי, ושניהם גם שותפים לחלומות ולפרויקטים — וכל זה עוד לפני המתח הארוטי שהיה 
בין ברנר לגנסין — כולל את האחר כראשון שבין דמויות־המשנה. כל אחד מהם חֹווה את 

"אניםואורי־ניסןםהירהרנוםהיוםםבדברםהזה",םכותבםברנרםבןםהתשע־עשרהםלגרשוןםגינצבורגםב־25.8.1900  12.ם
מוורשהם)איגרתם22(.םאיגרותםברנרםיובאוםבמאמרםזהםמתוךםברנר,ם1967,םויצוינוםבאמצעותםמספרם

האיגרת.םבדרך־כללםיתווסףםאליוםהתאריך.
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המודעהםהמקוריתםשלםגנסיןםבדברםהקמתםהוצאתםהספריםם"ניסיונות"
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סיפורו לעומת סיפורו המשוער של האחר, שאליו הוא קשוב במיוחד. את ההבדלים ביניהם 
מזיזים השניים בשני כיוונים: הם מרודדים לתקבולת, או מתחדדים לֵעבר אנלוגיה ניגודית. 
כל אחד מן השניים חש צורך לתהות 'מה אני לו, מה הוא לי'. אופייני להם דיבור פנימי אל 

הֵרע תוך אימוץ מלים שלו ההופכות את הדיבור הפנימי למבע משולב עמו.
בין שניים כאלה יש בוודאי אהבה, אך גם תחרות ו"התקנאות שמן הנמנע"ם)כפי שכותב 
ברנר ברשימת־הזיכרון "אורי־ניסן: מלים אחדות"(;םההתקנאות היא דווקא בֵרע, שלמולו אתה 
מודד את עצמך, יותר מאשר במישהו מרוחק, זר. ובׁשּורת תופעות מתגלה בין השניים נזילּות 
של יחסי אניראתה — האני כמו הופך לשניים, והאנירוהאתה נעשים שניים שהם אחד. כל 
אחד מן השניים נוטה להפוך את הֵרע־בן־הזוג לכפיל שלו־עצמו, ואת עצמו לממלא־מקומו 

של בן־הזוג. 
הסיפור־העצמי של האחד מקיים איפוא יחסים אינטרטקסטואליים אינטנסיביים עם 
הסיפור־העצמי של האחר. אבל במקרה המיוחד של ברנר וגנסין התמונה האינטרטקסטואלית 
מורכבת יותר, כי היא כוללת גורם שלישי, משותף. ברנר, ב־1914, ב"אורי־ניסן: מלים אחדות", 
בֵנת את כל סיפור יחסיו עם גנסין לאורך חייהם הבוגרים באור שירו של ביאליק "ביום קיץ,  ּתִ
יום חום", שיר שדווקא גנסין הביא ליחסים ביניהם. שיר זה הוא "ציר מטפורי מרכזי לרשימה 
כולה"ם)הולצמן, 2002: 87(,םויותר מכך, הוא נעשה גם לגורם סיבתי חשוב במהלך כתיבת 
הרשימה, שכן פיתוח התקבולת בין מה שקרה בלונדון לבין "תור הסתיו" שבשיר של ביאליק 
מוליך את ברנר הכותב להבין לפתע, לדעתו, את מה שלא הבין ב־1907, את פשר השתיקה 

המתמשכת של גנסין, שנראתה לו כה עוינת.
זה באשר לאופן שבו מספר ברנר לאחור, לאחר מעשה, את סיפור יחסיו עם גנסין. אבל 
אני טוען ששירו של ביאליק, שברנר תפס אותו כשיר על ֵרעות, אירגן לדידו את כל שבע השנים 
האחרונות של יחסיו עם גנסין לא רק בדיעבד אלא גם בזמן־אמת. הערב המאושרם)להרגשתו(ם
בוורשה, הערב של המתח הארוטי הגדול שמצא את ביטויו סביב השיר, הפך למרכז גרוויטציה 
של חייו, ומרכיביו של השיר מילאו כאמור את המרחב המדומיין של ברנר, ששיעבד את קליטת 
המציאות שלו והוליד מחוֹות, מעשים, מתחים, והרבה התעקשויות שנראו בלתי־רציונליות. 

'בוא אלי, ֵרע עייף, אל חדרי הקטן והדל' נעשה אובססיה.
ואילו גנסין — אומנם פחות מברנר — הביא אף הוא ליחסים בין השניים מונחים משירו 
של ביאליק, ובעיקר, אולי לא לגמרי במודע, קלט את המרחב המדומיין של ברנר, הגיב עליו 

ולפעמים אפילו ליבה אותו. אלא שגנסין הבין את השיר לגמרי ההיפך מברנר.
ברנר, כך ַאראה, הבין את שירו של ביאליק כפי שהבינוהו מרבית קוראיו עד 1969. אלה 
התייחסו בעיקר אל שתי החטיבות הראשונות של השירם)קיץ, חורף(םוראו בו שיר המבטא אחווה 
ואהבת אדם, שיר של הזמנה ופיתוי, של ערגה לֵרע אינטימי, ואם היו בהם מי שלא התעלמו 
משני בתיו האחרונים של השיר, בתי הסתיו, הם הציבו מחיצה בינם לבין הבתים הראשונים: 
כן, יש גם תקופות כאלה, אמרו על "תור הסתיו" שבשיר, אך לא הניחו לו להעכיר את התמונה 

המזמינה, שוחרת הידידות, שהצטיירה בבתים הקודמים.
ב־1969 כתבתי על "ביום קיץ, יום חום" במסגרת תפיסה חדשה של טקסט ושל תלותו 
בתהליך הקריאה, שצמחה החל מ־1964 בעבודתי המשותפת עם יוסף האפרתי — תפיסה הרואה 
את הטקסט כמתהווה בקוראים באירוע קריאה, ואת המשפטים שבו לא כבעלי משמעויות 
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אוטונומיות וסטטיות, הנתונות בלשון עצמה, אלא כאיתות לקולטים בכיוונן של היפותזות־
הבנה, הנובעות מגושי הידע שלהם על העולם ומעקרונות העדפה קוגניטיביים; רק במסגרת 
היפותזות אלה מופקת משמעות מן המשפטים, והן־עצמן אף עשויות להיזנח במהלך הקריאה 
לטובת היפותזות אחרות, המתגלות כהולמות יותר בשל החומר המתווסף בהמשך הטקסט. את 
שירו זה של ביאליק תיארתי כאחד השירים המתהפכים של המשוררם)פרי, 1969א: 625ר627; 
1976: 106ר109, 218(,םכשיר שב'התהפכות' שלו הוא 'מתוקן' לאחור ומתגלה לאו־דווקא 
כמונולוג של מי שנכסף לֵרעות ולאינטימיות, אלא כטקסט מיזנתרופי שעניינו סייגיה של 

האינטימיות, גבולותיה ומגבלותיה. 
בהערהם)פרי, 1976: 218(םציינתי דבר שלא היה אפשר לכתוב לפני שהצגתי את 
האינטרפרטציה שלי לשיר — שגנסין "ירד לסוף הבנתו של שיר זה" במה "שכתב עליו 

בתרס"א בהמגידםבחתימתםא.נ.םאסתרזון"ם)אסתרזון,ם1901(.
גנסיןםכתבםעלםהשירםבפסבדוניםםבמסגרתםביקורתםארוכהםומפורטת,םמרשימהםברגישויותיה,ם
עלםלוח אחיאסף שבו נדפס השיר, ביקורת שהתפרסמה כחצי שנה לאחר הופעת הלוח. לפני 
מאמרי מ־1969, בשעה שכולם ראו בשיר זה שיר געגועים לֵרע והתרפקות עליו — ולא שאלו 
את עצמם מה לביאליק ולפודינג דביק כזה — נראו מן־הסתם דבריו של גנסין תמוהים, אם 
מישהו בכלל טרח לקרוא אותם. על כל פנים, לא היתה להם שום השפעה על הבנת השיר 
בשבעים השנים שעברו אחרי שנכתבו. גנסין כמובן אינו מדבר על שיר מתהפך ועל תהליך 
מה הסטטית שהוא מפיק מן השיר שונה ממה שעולה מקריאתי־שלי בו, אבל  קריאה, וגם הּתֶ
גם בעיניו המונולוג שבשיר הזה אינו הזמנה לשבת־אחים־גם־יחד, אינו שופע אהבת הזולת, 
אלא הוא דווקא דיבורו של מי שרוצה להיפטר מחברת רעו ומבקש שיניחו לו להיות לבדו. לא 

טקסט של הזמנה יש כאן, לדעתו, אלא טקסט של דחייה ושל התנצלות על כך.
הדיאלוג ההומוארוטי הסמוי בין ברנר לגנסין התנהל איפוא באינטרטקסטואליות עם 
שירו של ביאליק "ביום קיץ, יום חום", אלא שכל אחד מן השניים הבין כאמור את השיר 

בדרך הפוכה לזו של חברו.
בסוףםהפרקםהבאםאשובםלרשימתוםשלםגנסין,םשישםלהםחשיבותםעצומהםלשרטוטםהצדם

שלםגנסיןםביחסיוםעםםברנר.

3. "ביום קיץ, יום חום": שיר מתהפך13

ששתםהבתיםםהראשוניםםשלםהשירםשלםביאליקם)שנכתבםבאוקטוברם1896(םנראיםםכמתוויםם
שניםמצביםםעתידייםםטיפוסייםם)קיץ,םחורף(,םשבהםםמוזמןםהֵרעםהעייף,םהאחםהנעיםםוהטוב,ם
לשהותםבמחיצתוםשלםהמשורר,םבאווירהםהלבביתםוהאינטימיתםשלםפינתוםהשקטה,םהמרוחקתם

מןםהעירםומןםהאנשים.

אניםמביאםכאןםאתםמהםשכתבתיםב־1969,םבהרחבהםהנוגעתםבעיקרםלקריאתםהבתיםםהראשוניםםלפנים 13.ם
שמתחוללתםההתהפכות.םמשנותםהשבעיםםואילךםמצאםלוםהניתוחםשליםמהלכים,םוראוםלמשלםמירון,ם

1986: 238ר244;םהולצמן,ם2002: 87, 248;םהולצמןם)עורך(,ם2004: 93.
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רֹום ֶמׁשםִמּמְ ֶ יֹוםםַקִיץ,םיֹוםםֹחם,םֵעתםַהּשׁ ּבְ
ּנּורםַהּיֹום, ּתַ ַלֵהטםּכַ ָהָרִקיַעםּתְ

ֶקטםַלֲחלֹוםםר תםׁשֶ ּנַ בםּפִ ׁשםַהּלֵ ֵעתםְיַבּקֵ
ּבֹאםֵאַלי,םּבֹאםֵאַלי,םֵרַעםָעֵיף!

ֶבדםֵצל, ַחתםאֹוגםּכֶ ןםּתַ ן,םּוַבּגָ ִלי־ֶיׁש־ּגָ
אםֵתל, ִתים,םֶנְחּבָ ַהְרֵחקםַהְרֵחקםֵמִעירםּוִמּמְ
ּלֹוםֹאֵמרםסֹודםֵאלםר ּלֹוםָעטּוףםְיַרְקַרק,םּכֻ ּכֻ

םםֵנָחֵבא,םָננּוַח,םָאחםָנִעים! ׁשָ

ז ֲחֵבאםַהּלָ ּמַ םםּבַ גםּוְבֹרְךםׁשָ ּוְבִהְתַעּנֵ
ְדִמיםָצֳהַרִיםםָהָרז, וםּבִ יקםַיְחּדָ ַנְמּתִ

ז, ֶרןםַהּפָ ֵנינּוםִמּקֶ ּיֹוִפיַעםִלׁשְ ׁשֶ
ָלִלים. ְפַעתםַהּצְ ַהּבַֹקַעתםֶאת־ׁשִ

חֹור יםםּוׁשְ ּכִ ּוְבֵלילםֹחֶרף,םֵלילםֹקר,םֵעתםַמֲחׁשַ
חּוץ,םהֹוֵלְךםסֹוֵבבםַהּקֹר, ְיׁשּופּוָךםּבַ

פֹורםר י־ִיְתַקעםַמַאְכלֹוָתיוםַהּכְ ְרָךםּכִ ּוִבְבׂשָ
רּוְךםֲאֹדָני! ּבֹאםֵאַלי,םּבֹאםֵאַלי,םּבְ

ִליםַמְכלּוִליםםּוְפֵאר, יִתיםָקָטןםָוַדל,םּבְ ּבֵ
ר, ַאְךםהּואםָחם,םָמֵלאםאֹורםּוָפתּוַחםַלּגֵ

רםר ְלָחןםַהּנֵ ֻ ַעל־ָהָאחםּבֵֹערםֵאׁש,םַעל־ַהּשׁ
ם,םָאחםֹאֵבד! בםְוִהְתַחּמֵ ֶאְצִליםׁשֵ

אֹוב, ַמעםִמיֵללםסּוַפתםֵלילםקֹולםּכָ ָ ּוְבִהּשׁ
ְרחֹוב, ָזֹכרםִנְזּכֹרםֱענּותםָרׁשםּגֵֹועםּבָ

יָךםֶאל־ֵלב,םֵרִעי,םָאִחיםַהּטֹובםר ּוְלַחְצּתִ
ּוְרִסיסםֶנֱאָמןםאֹוִריָדהםָעֶליָך.

כלםאחתםמשתיםהחטיבותםהללוםבנותםשלושתםהבתיםםמתארתםתחילהםאתםהמצוקהםשהֵרעם
עתידםלהינצלםממנה,םואחר־כךםאתםהבילויםבצוותאםשלםהמארחםואורחו.םמולםהשמשםהמלהטתם
ממרוםםהרקיעם)ובמשתמע,םשופעתםאורםרבםומתישה(םיזכהםהאורחםלאםרקםלנוחםבשפעתםהצלליםם
האפלוליתם)הקרירהםבמשתמע(,םאלאםגםםליותרםמזה:םלנוכחםהשמשםהצעקניתםמבקשםהלב,ם
מלבדםקרירות,םגםםפינתםשקטםכדיםלהזותםולחלום,םואכןםפינהםכזוםמוצעתםלוםכאןםלצורךםחוויהם
חושית־ויזואלית.ם"לי־יש־גן",םאומרםהמשוררםכמבקשםלפתות,םובגןםהזהםהשנייםםישתרעוםלנוחם

יחדיוםואףםיצטופפוםבחללםמצומצםםומוצנע,םאינטימי.14
תחתםאוגםכבדםצל,םעבותם—םעץ־שיחםנמוךםלמדי,םשהחללםמתחתיוםזעוםם—םנחבאםתל,ם
ועלםהתל,םשהצמחייהםהירוקהםעוטפתםלגמריםו"כולוםאומרםסודםאל",םיתחבאוםהשניים,םובמחבאם

גןםהנערהם)שבשירםהשירים(םהואםמטפורהםתרבותיתםקונבנציונליתםלמיניות,םאומנםםנשית. 14.ם
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שלהםםאףםימתיקוםרזם—םיחלקוםאתםהסודםשיופיעםלשניהםםמקרןםפזם"הבוקעתםאת־שפעתםהצללים"ם
ּבּושקה,םסודםבתוךםסודםבתוךםמחבוא(. )כאןםכברםלפנינו,םכמוםבּבַ

הקיץ,םהמלהטםוהמסנוורםמחוץםלגן,םמרוכךםומוחלשםלחלוטיןםבתוכו.םהואםמיוצגםבוםרקם
באמצעותםסינקדוכהםמזערית,םקרןםהפז.םומיםשמבחיןםבאקליםםהארוטיםשלםההתענגותםברֹוךם
בגן,םגםםיכולםלקשרםאליו,םכמיןםהתקה,םאתםהעובדהםשהרזםשממתיקיםםהשנייםםמופיעםמקרן 

הבוקעת אתםהצללים.
בחטיבתםהחורף,םמועדםההזמנהםהשנייה,םהופכיםםצהריםהקיץםהלוהטיםםללילםחורףם
כפורי.םבעצם,םחטיבהםזוםנבניתםמתוךםקודמתהםבסימטריהםשלםתקבולתםכיאסטיתםמועצמת;ם
מיקוםםהמרכיביםם)בחוץ,םבפנים(םמוחלף,םוהםםמחוזקים:םאםםביום הקיץםשורריםםבחוץםחוםםכמום
מתנורםואורםרב,םואילוםבפניםם)בתוךםהחללםהמצומצםםשלםהגן(םישםקרירותםואפלולית־צלליםם
כהה,םהנהםבליל החורףםשורריםםבחוץםקורםעזםואפלהםושחור,םואילוםבפניםם)בתוךםהביתםהקטן(ם
ישםחוםםומלאותםשלםאורםואשםואחם)תנור(.םאתםקרןםהפזםהבוקעתםאתםהצלליםםבתוךםהגןםבקיץם
מחליפותםבחורףםמאכלותםהכפורםהנתקעותםבבשרםהנמעןםבחוץ.םהקיץםמגיעםלתוךםהגןםרקםבקרןם
שמשםאחת,םאבלםבחורףםמועצמתםהסינקדוכהםשלםהחוץםהנשלחתםפנימה.םאכן,םהקורםאינוםחודר,ם
אֹוב",םומעלותםבזיכרוןםאתם אךםיללותםהסופהםבחוץםנשמעותםבפניםםכמוםלחישותםמקבר,ם"קולםּכָ

סבלםםשלםחסרי־הביתםהגוועיםםבשעהםזוםבחוץםהרחוק.
בקיץםהופךםהאורםהעזםוהסתמיםשבחוץםלחווייתםאורםמעודנתםבתוךםהגן,םואילוםהחורףם

הופךםבתוךםהביתםבעיקרםלחוויהםקולית.
החיבוקםהעזםשיחובקםהֵרעםעתםילחץםאותוםהמשוררםאלםלבו,םורסיסםהדמעהםהנאמן15םשיורידם
עליוםהמשוררםברגשנותםכמו־נשית,םאוליםנראיםםרקםכהדםחלשםשלםהאינסינואציותםהארוטיותם
שישםבחטיבתםהקיץ,םאךםהתמונהםמשתנהםלחלוטיןםאםםשמיםםלבםל"אצליםשבםוהתחמם":םבמליםם
אלהםאיןםהכוונהםל'בביתיםשבםוהתחמם'ם)כפיםשב'ביקרתיםאצלו'םהכוונהםל'ביקרתיםבמקוםםשבום
הואםנמצא'(,םאלאםל'צמודםאליםשבםוהתחמם',םכאילוםמוזמןםהאורחםלהתחמםםמחוםםגופוםשלם

המארח,םבאינטימיותםשלםהביתםהקטן.16
תדמיתםהיחסיםםביןםהמשוררםלביןםמיםשהואםמכנהם"ֵרע",ם"אחםנעים",ם"אחיםהטוב"ם
ניזונהםבבתיםםאלהםמפעולתוםשלםרפרטוארםפרטיםםקלישאי,םהמׁשיאםלחשובםעלםרגשםשלםקרבהם

אינטימית:םלב,םדמעה,םסוד,םחום,םרוך,םמחֵבא,םחלוםםוכו'.
אבלםהמשמעויותםשִייחסתיםעדםכהםלבתיםםאלהםאינןםמשמעויותםנתונותםשלםהמשפטיםם
הבודדיםםושלםהגישוריםםההכרחייםםביניהם.םהלשוןםאינהםכליםבלתי־תלויםלהעברתםמשמעויות,ם
וכדיםלהביןםאתםמהםשנאמרםעדםכהםבשירםהיהםעלינוםלשערםאתםהסיטואציהםשבהםנתוןםבעלם
המונולוגםואתםכוונתוםהאפשרית,םכלומרםלהעלותםהיפותזהםבאשרםלמסגרתםשבתוכהםנוכלםלמקםם
אתםהמשפטים,םמסגרתםשתנמקםאותםםותדריךםאותנוםבאיזהםמובןםעלינוםלהביןםאתםמלותיהם.ם
כפיםשניווכחםלאחרםהתהפכותםהשיר,םעשויהםלעלותםעלםהדעתםיותרםממסגרתםאפשריתםאחתם

הואםנאמןם—םאמיתים—םמשוםםשהואםרסיסםקטןםולאםשטףםדמעותםגדול.םבאותוםחודשםאוקטוברם1896,  15.ם
כמהםימיםםלפניםשכתבםאתם"ביוםםקיץ,םיוםםחום",םכתבםביאליקםאתםשירום"דמעהםנאמנה",םשבום

המשורר־עצמוםהואםאדםםמזהםרעב,םהמורידםדמעהםנאמנהםעתםירעב;םנאמנהםכיםהיאםאחתםבלבד.
הוודאותםבאשרםלמשמעותםהזאתםנובעתםמגלגוליםהמליםםהללוםעדםשהתגבשוםבנוסחםהאחרוןםשלם 16.ם

השיר,םכפיםשאראהםבהמשך.
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כדיםלהביןםכאןםצירוףםכמום"בואםאלי",םאבלםלפיםשעה,םלפניםשהגיעםבשירםחומרםנוסף,םדומהם
שהמסגרתםהמועדפתםהפשוטהםיותרםוהמורגלתםהיאם'הזמנהםלשהייהםיחדםבידידותםאינטימיתם
שרצויהםמאודםלמשורר'.םעםםזאתםעלינוםלהיותםעריםםלכךםשדמותוםשוחרתםהידידותםשלםהמשוררם

היאםאך־ורקםפריםמילויםפעריםםואינהםמוצגתםבמפורשםבשוםםמקוםםבשיר.
ברוחםזוםמצאםלחוברםבשירם"התרפקותםוגעגועיםםעלםֵרע,םעלםאחםטוב,םעםםרגשםשלםאהבת־
חסדםאליוםוחנינהםאנושיתםגדולה,םיחדםעםםהרגשהםעמוקהםבצערםהעולם"ם)לחובר,ם1937: 157(;ם
פיכמןם)1953:םמג(םתיארםאתםהשירםכאחדםהשיריםםאשרם"זיוםהאדםםשבהםםלאםיועםםלעולם";ם
וזושאםשפיראם)1951: 71(םראהםבום"הגשמהםשלםהתורהםעלםאחוותםבני־אדם".םלאםפלאםשהשירם
נחשבםלאחדםמןםהשיריםם'החינוכיים'םשלםביאליק,םוהומלץםעל־ידיםמחנכים,םכדיםשבני־הנעוריםם
ילמדוםממנום"רגישותםכלפיםהֵרע,םהידיד"ם)גויטין,ם1944;םבהט,ם1957(.םאפילוםבמאהםשלנוםפירסםם
מנחםםבןם)2006: 170ר173(םהצעהםלשיעורםהעוסקםבשירםהזה,םשבום"חשובםמאודםלהפנותםאתם
תשומתםהלבםשלםהתלמידיםםלאהבתםהאדםםהגדולהםשלםהשיר",םשהואםשירם"עלםאחווה,םעלם

נדיבות,םעלםידידות".
מהוםבדיוקםסודםהאלםשאומרםהתלםשבגן?םמהוםהרזםהמופיעםלשנייםםמקרןםהפז?םלמהם
מורידםהמשוררםאתםרסיסםהדמעהםהנאמן?םבששתםהבתיםםהראשוניםםשלםהשירםלאםמעודדםאותנום

דברםלעצורםולתהות.םהקולםהמתרונןםשלםהשירםמדהירםקדימה.
מעולםםקודםםלכןםלאםנכתבהם'מוזיקה'םכזאתםבשירהםהעברית.17םענייןםזהםישםלהסביר.18 
החריזהםשבשיר,םכשלעצמה,םאומנםםאינהםעשירה.19םחרוזיםםכמוםְמרום/היום/לחלום,םאוםצל/
תל/אל,םהםםחרוזיםםמינימליים,ם'עוברים',םבניגוד,םלמשל,םלְמרום/ְדרום,םאוםֵליל/ְיֵלל,םחרוזיםם
שירםזה,םשנכתבםבהברהם מסוגםשאיןםבשיר.םאבלםהווירטואוזיותםשלםביאליקםמתבטאתםבכךםשּבְ
האשכנזיתםאשרםרוב־רובןםשלםהמליםםמוטעמותםבהםבהברהםהשנייהםמןםהסוףם)כלומר,םנשמעותם
מלעיליות(ם—םהואםבוחרםלחרוזםאך־ורקםבחרוזיםםמלרעייםם)גבריים(,םהנדיריםםבהברהםהאשכנזית,ם
כיםהםםמחייביםםשימושםבמליםםחד־הברתיותם)לעתיםםבתוספתםאותיותםשימושםשאינןםמוטעמות(,ם
מליםםשבהן,םבלית־ברירה,םההטעמהםנשמעתםמלרעית.םיתרםעלםכן,םבכלםביתםבשירםנחרזותםשלושם
השורותםהראשונותםבאותוםחרוזם)החריזהםהיאםאםאםאםמ(,םובשורהםהראשונהםשלםכלםחטיבהם)קיץ,ם
חורף,םסתיום—םביתםראשון,םרביעי,םשביעי(םמצטרףםלשלושםהמליםםהנחרזותםגםםחרוזםפנימי,ם

בצזורהם)חום/ממרום/היום/לחלום;םאו,םסתיו/עב/רב/לבב(.ם
אלאםשריבויםהמליםםהחד־הברתיותםבשירםאינוםקשורםרקםבחרוזים.םהשירםכתובםבאנפסט,ם
ואףםשביאליקםכתבםלפניוםכשבעיםםשירים,םרובםםשיריםבוסרםשגנז,םהואםרקםהשירםהחמישיםשביאליקם
השתמשםבוםבמשקלםזה.םקדמוםלוםבמשקלםאנפסטםהשירם"אחריםהדמעות"םהגנוז,םארבעהםבתיםם
פנימייםםבעליםשורותםקצרותםיותרםב"בשדה",ם"עיניה",םוששתםהבתיםםהאחרוניםםשלם"מתיםמדברם
האחרונים".םבגללםריבויםהמליםםהמלעיליותםבאשכנזיתםנוצרתםבדרך־כללםבשיריםםהאנפסטייםם
הכתוביםםבהברהםהאשכנזיתםסתירהםמתמשכתםביןםגבולותםהמליםםלגבולותםהרגלםהמשקלית:ם
הרגלםהאנפסטיתםנגמרתםבהרמהם)∪∪‾(,םואילוםמרביתםהמליםםמסתיימותםאחריה,םבהברהםלא־

אםםכיםהקוראיםםכברםשמעוםאותהםבשירם"אכןםחצירםהעם",םשנכתבםאחר־כך,םאךםפורסםםקודםםלכן,ם 17.ם
ביולים1897.

ראוםגםםהרשב,ם2000: 283ר290. 18.ם
הירשפלדם)2011: 38(םטועהםלחלוטיןםבאיפיונה. 19.ם
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מוטעמת,םולכןםהןםגולשותםלרגלםהמשקליתםהבאה,םועדםמהרהםנשמעםהאנפסטםהאשכנזיםכשורהם
אמפיברכיתםבתוספתםשלםהברהם)השפלה(םבתחילתםהשורהם)השווםלמשלםאתם"ביוםםקיץ,םיוםם
חום"םל"בית־עולם"(.םאבלםבשירם"ביוםםקיץ,םיוםםחום"םמפציעםהאנפסטםאצלםביאליקםלראשונהם
במלואםהדרו;םביאליקםמבקשםלתתםלקצבםהמשקליםלשלוטםבריתמוסםשלםהשיר,םולשםםכךםהואם
מַתגברםמאודםאתםהחפיפותםביןםסיומיםהרגלםהאנפסטיתםלביןםסופיםמליםם)אלהםמליםםהחייבותם
להיותםמלרעיותםבאשכנזית(.םמספרםהרגלייםםהאנפסטיותםבביתםהמרובעםשלם"ביוםםקיץ"םהואם
3+4+4+4,םוהנה,םברובםהאנפסטיםםהזוגייםם)השניםוהרביעי(,םבשלושםהשורותםהראשונותםשלם

כלםאחדםמבתיםהשיר,םישםחפיפהםביןםסיוםםהרגלםלסוףםמלהם)44םמקריםםמתוךם48(.
תופעהםזוםאחראיתםלמוזיקהםהַמארשיתם)בניגודםלזוםשלםאנפסטיםםהנשמעיםםכאמפיברך(,ם
שסחפהםאתםהקוראיםםלאורךםבתיםהשירםהיישרםאלםסופו,םמבליםלהותירםלהםםשהותםלעצורם
ולהבחיןםכברםבבתיםםהראשוניםםבפרטיםםשאינםםעוליםםבקנהםאחדםעםםההבנהםהמסתמנתםבהם.ם
והמוזיקהםהזאתםשלטהםמן־הסתםםגםםבדקלוםםהשירםבסצנהםשלםברנרםוגנסיןםבוורשה.םגנסין,ם
למשל,םהטעיםם"כלםמלהםומלהםבתענוגםמוחשי,םפיסי";םולפיםתיאורוםשלםברנרם—םבייחודםאתם
צליליםהחורףםנהמוםוחיקוםהשנייםםבוורשה.םואכן,םבניגודםלקיץ,םשבוםכאמורםשליטיםםהמראותם
בעולםםשלםהשיר,םגוברםבוםבחורףםהצדםהאקוסטים)הסופהםנשמעתםמבחוץ(,םובהתאמהםלכךםגםם
בטקסטםעצמוםישםגודשםשלםצלילים'חושך'ם—םחי"תםושי"ןםוכ"ףםלאםדגושהם—םהמוליכיםםאתם
השירםמןםהמחשכיםםוהשחורםש"ישופוךםבחוץ",םאלםהמרתםםהמנחמתםבאחםובאשםובשולחןם

ובהזמנהם"שבםוהתחמם".

תורםהסתיוםמוצבםבשירםלעומתםהעונותםהקודמותםבאמצעותםהמלהם"אך":

יֵמיםַסְגִרירםָוָעב; ָתו,םּבִ ֹבאםתֹורםַהּסְ ַאְךםּבְ
ָעמּוםםׁשֹוֵמםםַהְיקּום,םֶרֶפׁשםהֹוֵלְךםָוָרב,

ֶקֶרבםֵלָבבםר ג,םָעׁשםּבְ ֶלףםֹטֵרדםַעל־ּגָ ּדֶ
י,םָאחםַחּנּון! י,םָעְזֵבִניםְלַנְפׁשִ ּבִ

ָדדםֱהיֹות; הםֶאְחּפֹץםּבָ מֹוןםַהּזֶ ּמָ ִ ּשׁ ּבַ
בםּוִבְהיֹותֹוםִלְמסֹוס ףםַהּלֵ ּוְבִהְתַעּטֵ

ְרֵאִניםֵעיןםָזר,םָזרםֹלא־ָיִביןםֶאת־ֹזאתםר ַאל־ּתִ
הםִביגֹוִני. ַוֲעִריִריםַאֲחִריׁשָ

היינוםמצפיםםשבעונתםהסתיוםהעגמומיתםיהיהםהמשוררםזקוקםבמיוחדםלחברהםהאינטימיתם
המסייעתםשלםידידו,םאךםמסתברםשההיפךםהואםהנכון.םבמקוםם"בואםאלי"םאנוםעדיםםכעתםל"בי,ם

עזבניםלנפשי".
הסתיוםאינוםממוקםםכאןםבמקומוםהכרונולוגי,םביןםהקיץםלחורף,םודברםזהםאינוםמאפשרם
להביןםאתםהעונותםכמטפורותםקונצפטואליותםבסיסיותםלשלביםהחייםם)שבהןםהסתיוםהואםבדרך־
כללםזקנה,םוהחורףם—םמוות(.םהסתיו־כפשוטו,םכזמןםשהיקוםםבוםאפור,ם"עמוםםשומם",םהואם
העונהםשמעוררתםבמשוררםאתםדכדוך־הנפשםהיגוני.םבעונותםהקודמותםעמדםמולםהחוץםהלוהט,ם
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ניםםמנוגדם—םהחללםהקרירםבתוךםהגןםבקיץ,םהביתםהקטןםוהחםםבחורף.ם אוםהדוקרםבכפורו,םאיזהםּפְ
וכזכור,םרקםקרןםפזםאחתםמגיעהםמןםהחוץםבקיץ,םובחורף,םאףםשקולותםהסופהםחודריםםפנימה,ם
ניםםכזהם)הגן,םהבית(םהואםעדייןםסוגםשלםחוץ.ם ניםםהביתםמוגןםמפניהםהיטב.םובעצם,םכלםּפְ עדייןםּפְ
ניםםהאמיתי,םאלםהלבםהנעטף,םהנחלש,םהנרקב.םועכשיוםכובשםהחוץם אולםםכעתםהגענוםאלםהּפְ
ניםםואיןםביניהםםשוםםניגודםמנחם.םהדלףםהטורדםמחוריםםבגגםכמוהוםכתולעת־ לגמריםאתםהּפְ
העשםהמחוררתםבלב,םהרפשםההולךםורבםכמוהוםכמסוסם)ריקבון(םשלםהלב,םהיוםםהשומםםכמוהום

כשיממוןם)דיכאון(םהנפשי.
ובמצוקהםהנפשיתםשלו־עצמו,םמצוקהםהנובעתםמפנימיותו,םבניגודםלמצביםמצוקהםפיזיים־
חיצוניים,םאיןםהמשוררםרוצהםבשוםםשותפותםאינטימיתםשלםמישהו,םאלאםמבקשםלהיוותרםלבדם
ולשתוק.םהֵרע־האח־הטובםהפךםלפתעםל"זר"םשהיחסםאליוםמלאםניכור:ם"אל־תרֵאניםעיןםזר,םזרם
לא־יביןםאת־זאת".םיתרםעלםכן,םמאחרםשהסתיוםמשפיעםעלםכולם,םישםעשםאףםבקרבםלבבוםשלםהֵרע,ם
אבלםהמשורר,םשאינוםמוכןםלשתףםאתםהידידםבנעשהםבתוכו,םגםםאינוםמוכןםלהשתתףםבאמפתיהם
ביגונוםשלםידידו,םאפילוםאםםהלהםלאםיורשהםלחדורםלסודותםלבוםשלםהמשורר.ם"בי,םעזבניםלנפשי",ם

אומרםלוםהמשורר;םאיניםרוצהםאתםהשתתפותךםבעולמיםוגםםאיןםליםענייןםלהשתתףםבעולמך.
ההפתעהםבאשרםלתורםהסתיוםהופכתםאתםהשירםלשירםבעלםפואנטה,םאךםלאםבהכרחםלשירם
מתהפך,םשבוםעלינוםלשובםולהביןםההיפךםאתםהבתיםםהקודמים,םואףםלהבחיןםבהםםבאלמנטיםם
שקודםםלכןםאומנםםנעלמוםמעינינו,םאךםהםםאינםםעוליםםבקנהםאחדםעםםההבנהםהקודמת,םובדיעבדם
הםםנתפסיםםכרמזםלהבנהםהחדשה.םאכן,םהתנהגותוםשלםהמשוררםבסתיוםאינהםמצטרפתםלתמונהם
שלםכמיההםלידידותםולידיד,םשהיתהםהמסגרתםלהבנתםהבתיםםהקודמים,םאבלםעדייןםאפשרם
לומרםשבזמניםםמסוימיםםישםלמשוררםמצביםםוצרכיםםנפשייםםמסוימים,םובזמניםםאחריםםישםלום
מצביםםוצרכיםםנפשייםםאחריםם—םולאםלשנותםדברםבהבנתםששתםהבתיםםהראשוניםםשלםהשיר.20 

ביןםהכותביםםעלםהשירםעדם1969םהיוםמיםשהתעלמוםמשניםהבתיםםהאחרוניםם)כגוןםפיכמן;םואףםהיתהם 20.ם
מקראהםלבתי־הספרםשפשוטםהשמיטהםאותם(,םוהיוםמיםשהתעקשוםלשעבדםבדוחקםאתםהבתיםםהאחרוניםם
להבנהםהראשוניתםשלםהבתיםםהקודמים,םשיצאהםאצלםםבאופןםאבסורדיםדווקאם'מחוזקת'םלאורםמהם
שמתגלהםבסוףםהשיר.םלמשל,םגויטיןם)1944(םכותבםש"אנוםעומדיםםכאןםעלםרגישותוםהיתירהםשלם
המשוררםכלפיםהטבעםועיתותיוםועלםכוחוםהגדולםבאהבתםרעים,םכוחםשהואםכהםגדולם—םעדםשהואם
חפץםלפעמיםםלהיותםמרוחקםמעיניםכלםידיד";םומנחםםבןם)2006: 172ר173(םטוען,םכמדומה,םשמרובם
נדיבותםוידידותםמעורריםאהדהםאיןםהמשוררםרוצהםלהכבידםבאמצעותםמצוקותיו,ם"דווקאםעלםעצמום
ביאליקםלאםחסם]...[םבמצוקתוםהואםאינוםרוצהםשמישהוםיעטוףםאותוםבחום".םקבוצהםשלישיתםשלם
כותביםםמציבהםאתםהבתיםםהאחרוניםםבהמשךםלראשוניםםמבליםשישפיעוםעלםהבנתםםאוםיושפעום
ממנה.םלחוברם)1937: 157(םמדברםעלםהתקופהםהאחרונה,ם"עםםהצערםהאחרוןםוהייאושםהאחרון,ם
המוותרםעלםהכלם—םגםםעלםכלםרעותםועלםיחסיםאחווה",םמבליםשיסבירםאיךםאפשרםשאדםםבעלם
"חנינהםאנושיתםגדולה"םכל־כך,םיתגלהםלבסוףםכמיזנתרופ.םבעייתיתםבמיוחדםהיאםהאינטרפרטציהם
המפורטתםשכתבםעלםהשירםאריאלםהירשפלדם)2011: 36ר50(,םהנראיתםכשייכתםלעידןםנאיביםשלם
הבנתםהשירםהזה.םלדידוםשלםהירשפלדםישםבשירם"שלושהםמצביםםהמדגימיםםשלושםרמותםשלם
פתיחותםאלםהעולםםואלםהזולת"ם)44(;םהשירםהזהםהואם"מערכתםאלגורית־מרחבית"ם)45(,םמעיןם
"פוגה"םשחלקיהם"נמזגיםםלתוךםקודמיהםםונמצאיםםאיתםםביחסיםהדהודםמתמידים"ם)45(.םבכךםמחזירם
אותנוםהירשפלדםלתפיסהםהגיאומטריתםשלםשירם—םשכמוםנתוןםכל־כולוםלקוראםבבת־אחתם—םואינום
מעלהםבדעתוםשמהםשמגלהםלנוםהמצבםהשלישיםמחבלםבמהםשהביןםבאשרםלמצבםהראשוןםוהשני,ם

וכיםה"יחד"םשתיאר,םשלםהמשוררםורעו,םאינוםבדיוקם"יחד".
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הדמותםהלבביתםשוחרתםהידידותםשלםהמשוררםהיתהםבגדרםהיפותזהםשהבאנוםאנחנום
לשיר,םמשוםםשנראתהםלנוםיעילהםבניסיוןםלנמקםולהפיקםבמסגרתהםאתםהבנתםהמשפטיםםשלם
הבתיםםהראשונים.םאילוםהיינוםיודעיםםבתחילתםהשירםאתםמהםשאנחנוםיודעיםםבסופום)"עזבנים
לנפשי",ם"אל־תרֵאניםעיןםזר"(םודאיםהיתהםההיפותזהםשלנוםמורכבתםיותר.םאבלםההיפוךםשלם
השירםאינוםאיזום'אמת'םטקסטואליתםמתחייבתםשטמונהםבו;םרקםמיםשמבקשיםםלהעלותםאתםסףם
המיצויםשלםהטקסטםימצאוםעכשיוםבששתםהבתיםםהראשוניםםפניםםשלאםראוםבהםםקודםםויוכלום
להסיקםשהשירםהשלםםמתארגןםטובםיותרםתחתםמסגרת־הבנהםמנוגדתםבמאה־ושמוניםםמעלותם
לקודמתה.םקוראיםםכאלהםימצאוםשהמשוררםאינוםאומרםלֵרעםרקם'בואםאליםבקיץםובחורףםואלם
תבואםאליםבסתיו',םאלאםגםםמנמקםמדועםהמבקרםאינוםרצויםבסתיו,םונימוקיםםאלהםפוגמיםםבמהם

שחשבנוםעלםיחסוםשלםהמשוררםלֵרעםבכל הימים.
כעתםיהיהםאפשרםלשיםםלבםלכךםשבששתםהבתיםםהראשוניםםמוזמןםהנמעןםבמצביםםשבהםם
הוא־עצמוםנתוןםבמצוקה,םואךםורקםבמצוקהםפיזית,םבעודםהמשוררםאינוםשרויםבשוםםאי־נוחות,ם
אלאםיושבםבנחתםבגנוםהמוצלםאוםבחדרוםהחם.םהֵרעםמוזמןםבעצםםכדיםלמלטוםמפגעיםמזג־האווירם
)ולכןםאיןםבשירםאביב:םבתקופהםזוםשלםמזג־אווירםיפהםועליצותםבנפשםאישםאינוםזקוקםלחברו(.ם
לעולמוםהנפשיםשלםהמשוררםהֵרעםזרםתמיד.םגםםבקיץםהמשוררםאינוםחושףםבפניוםאתםסודותם
עולמוםהאינטימי:םהםםיושביםםיחדיוםעלםתלםשכולוםאומרם"סודםאל",םוממתיקיםםיחדיוםאתםהרזם
המופיעם"מקרןםהפז",םאבלםשוםםסודםאישיםשלםהמשוררםאינוםנחשףםכאן.םכלםהניסוחיםםהללום
בנוגעםלסודות,םשהרפרנטםשלהםםכהםמעורפל,םנועדוםלהבליטםדבר־מהםחדםואכזריםבבהירותו,ם
שהנמעןםלאםישותףםבשוםםסודםשלםהמארח־עצמו.םההסתופפותםיחדםשלםהשנייםםבחלליםםקטניםם
היאםעובדהםפיזיתםגרידא,םשאיןםלתרגמהםלקרבהםנפשית,םוהחוםםבביתםהקטןםבחורףםנובעםמןם
האש,םואינוםחוםםשלםהמארחםכלפיםאורחו.םאםםישםאינסינואציותםארוטיות,םהןםמוגבלותםלמישורם

הפיזי,םואוליםהןםבכללםמדומות.
ולאםרקםשעולמוםהפנימיםשלםהמשוררםנותרםחתוםםבפניםהאורחםהןםבקיץםהןםבחורף,ם
אלאםשבשתיםהעונותםגםםאיןםלמשוררםשוםםענייןםבנפשוםשלםידידוםהמוזמןםאליו,םוההתייחסותם
לֱענּותֹוםמוגבלתםובעצםםלאםקיימת.םכשלוחץםהמשוררםאתםרעוםאלםלבוםומורידםעליוםרסיסם
נאמן,םהואםאינוםבוכהםעלםצרותיוםשלםידידו,םואינוםמביעםאתםרחשי־לבוםכלפיו.םב"רסיסםנאמןם
אורידהםעליך"םמסתבר,םאיןםשוםםאמירהםמסוג:ם'אניםבוכהםבקשרםאליך';םהמשפטםמצייןםאךםורקם
שהדמעהםיורדתםעלםהידידםפיזית,םצונחתםעלםגופו.םהבכי־עצמוםהואםעלם"ענותםרשםגוועםברחוב",ם
שקולותםהמתםשמשמיעהםהסופהםמזכיריםםלשנייםםאתםייסוריםגסיסתו.םמדוברםבחסרי־ביתםבעירם
הרחוקה,םשהשנייםםזוכריםםלרגעםבביתםהמחומם,םאךםלאםעולהםבדעתםםלנקוףםאצבעםלמענם,ם
והםםאינםםחשיםםשוםםאחריותםמוסרית־הומניטריתםמולםסבלםם—םתרומתםםהיחידהםהיאםהסצנהם
הכמעט־קומיתםהזאת,םאשרםבה,םבשעהםשיללתםהסופהםמזכירהםלהםםאתםקולוםשלםרשםהגוססם
ברחוב,םהמשוררםמחבקםאתםרעוםלמחשבהםעלםהמסכןםהזהםואפילוםלאםמזילםדמעהםאחתםשלמה,ם
אלאםרקםרסיסםדמעה.םאומנםםגםםהֵרע־עצמוםהואם"אחםאובד"ם—םכלומר,םאומללם—םאבלםלכךם

המארחםאינוםמתייחס.21

הטענהםשהמשוררםלאםרקםשאינוםמוכןםלשתףםאתםרעוםבעולמוםהפנימי,םאלאםגםםאינוםמוכן,םמאידךם 21.ם
גיסא,םלחדורםלעולמוםהפנימיםשלםהֵרע,םאוםלהתייחסםלאומללותום)מעברםלמצוקותםשלםחוםםוקור(,םהיתהם
טענהםמרכזיתםבפרי,ם1969א:ם626; 1976: 108.םמירוןם)1986: 240(םמוסרםחלקםמןםהאינטרפרטציהם
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במבטםלאחורםאלםחטיבתםהחורףםשלםהשירםניתןםלראותםכיםביןםכינוייםהֵרע־האחםשבהם,ם
מובלעתםהתייחסותםעקיפהםאליוםכאלם"ֵגר"ם)הביתםהמלאםאורם"פתוחםלגר"(,םההולמתםאתםהכינוים
"זר"םבביתםהאחרון;םוכיםהמשוררםמזמיןםאתםרעוםבמלים:ם"בואםאלי,םברוךםאדוני"ם—םאלוזיהם
לאירוחםהצבועםוהבעייתיםשמארחםלבןםאתםעבדםאברהם,םהמוזמןםבמלים:ם"בוא,םברוךםה',םלמהם

תעמודםבחוץ?"ם)בראשיתםכד:ם31(.
עתהםגםםמובןםמדועםמתגוררםהמשוררם"הרחקםהרחקםמעירםוממתים"ם—םהִקרבהםאלם
הציבורםאינהםרצויהםלו.םקודם,םכלםעודםהתחזהםהשירםלטקסטםשלםכמיההםלידידות,םהיהםקשהם
לראותםמהםביאליקאיםבו,םאיךםהואםמתקשרםלרפרטוארםהתמטיםאוםלמבנהםהעומקםשלםשירתום
מהםשתתפתחםמאודם )פרי,ם1979(.םכעתםמסתברםכיםאנוםעדיםםבשירםזהםלהופעתהםהראשונהםשלםּתֶ
בשירתםביאליק:םהאקסקלוסיביותםשלםהמשורר,םהאני־הנבחר,םהמבקשםלגונןםעלםעולמוםהפרטים
מפניםהרבים,םכיםההיחשפותםשלםעולמוםבפניהם,םואףםעצםםביטויוםבמליםםשהןם'רשותםהרבים',ם

עתידיםםלהביאםלכלייתו.
משירםעלםכוחהםשלםהידידותםהפךם"ביוםםקיץ,םיוםםחום"םלשירםעלםהגבולותםהברוריםם
שהמשוררםמבקשםלהציבםלה:םעדםכאןםולאםיותר.םבסוףםהשירםמסתברםשהאמירהםהמלאהםשלום
נקטהםאתם"בואםאלי"םבמובןםשלם'תוכלםלבואםאלי':ם'תוכלםלבואםאליםלנוחםמחוםםהקיץ,םבשעהם
שאתהםסובלםממנוםואילוםאניםיושבםליםבנועםםבקרירותםשלםגני;םתוכלםלמצואםאצליםמקלטםבחורףם
מפגעיםהקורםויחדםנזילםרסיסםדמעהםעלםהקופאיםםוהמתיםםברחובות;םאבלםאיןםליםשוםםענייןם
לשתףםאותךםבמהםשקורהםבנפשיםבכלל,םובימיםדיכאוןםבפרט,םכיםממילאםלאםתבין;םוגםםאיןםלים

שוםםענייןםבמהםשקורהםאצלךםבנפש'.
אמתםמרהםזו,םמבחינתםהנמען,םאינהםמוטחתםבפניו,םאלאםמפציעהםבעוצמהםשלםהפתעהם
מתוךםמהםשנראהםכהיפוכה,םמתוךםמהםשהנמעןםדימהםלראותםכהזדמנותםלאינטימיותםמעוררתם

אהדה.םכמהםמטעה,םכמהםאירונית,םיכולהםלהיותםהאינטימיותםהמדומה.

השירםפורסםםכאמורםלראשונהםבלוח אחיאסףםלשנתםתרס"אם)שהופיעםבוורשהםבספטמברם
1900(,םוברנרםוגנסיןםקראוםאותוםבנוסחםשפורסםםשם,םומנוסחםמוקדםםזהםציטטםגנסיןםכשכתבם
אתםרשימתםהביקורתםשלוםעלםהלוח.םבנוסחםזהםהופיעםבמקוםם"הולךםסובבםהקור"ם—ם"הולךם
בוכהםהקור",םובמקוםם"ובבשרךםכיםיתקעםמאכלותיוםהכפור"ם—ם"ובבשרךםכיםישלחם]...[",םועוד.ם
אבלםלצורךםמאמרםזהםישםענייןםדווקאםבשניםקלקוליםםשהכניסםלשיר,םלמגינתםלבוםשלםביאליק,ם
עורךםהלוחםאברהםםשלוםםפרידברג.םעלםדעתםעצמום)לאםיכולםלהיותםספקםבכך(םהואםהוסיףם
םםמנוגדםבעלילםלתוכןםהשיר,םשתרםםלהבנתוםהלקויהם לשירםכותרת,ם"רעותםוהתבודדות",םׁשֵ

אצלםקוראיוםהראשוניםםוהשפיעםעלםהבנתוםשלםברנר.22
הקלקולםהשניםשתרםםפרידברגםהיהםבשורהםהאחרונהםשלםהביתםהחמישי.םביאליקםכתבם
בה:ם"שבםעליםוהתחמם,םאחםאובד!"םכךםאנוםמוצאיםםבשתיםהמחברותםשלםשיריוםמ־1897,םוכךם

שליםבשמי,םובהמשךםהואםכותבםכים"לאבחנותםנכוחותםאלהםשלםפריםישםלהוסיףםהארהםאחת,םשישם
בהםחשיבותםמיוחדת",םומרצהםבהרחבה,םכתוספתםשלו,םאתםהדבריםםהנ"לםשאני־עצמיםכתבתי.

לאםרקםפרישמןםהביע,םבמכתבםלביאליק,םאתםפליאתוםעלםהשםםסר־הטעםם)כנסתםד,םתרצ"ט:ם35(.ם 22.ם
הסתייגםממנוםגםםהמבקרםהמתחיל,םבןםהעשרים־ואחת,םגנסין,םשכתבםבביקורתםשלו:ם"השםםאומנםם

משונהםלאםמעט";םובניגודםלברנר,םהואםלאםהושפעםממנוםבהבנתםהשיר.
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בליםספקםנשלחםהשירםלפרידברג;23םאבלםאףםש"עלי"םפירושוםגםם"בסמוךםאלי"ם)"והנהםשלושהם
אנשיםםניצביםםעליו",םבראשיתםיח:ם2(,םנבהלםפרידברגםממהםשהיהםאפשרםלהביןםכאןםומיהרם
לתקןםל"שבםאצליםוהתחמם".םאלאםשביאליק,םשאתםהמלהם"עלי"םביטאםבהגייהםהאשכנזיתםשלום
קי":ם∪∪‾ | ∪∪‾∪(,םביטאםאתםהמלהם כמלהםמלרעיתם)השווםב"עםםדמדומיםהחמה",ם"ועליםהתַרּפָ
ַאמַתיים":ם "אצלי"םכמלהםמלעיליתם)ראום"רזיםלילה",םהמשקלםיאמבי,ם"רקםאצליםעלםהארץםּכְ
ַא,םהברהםאחת,םמורמת(,םוכךםיצאםש'תיקונו'םשלםפרידברגםשיבשם ∪‾ | ∪‾ | ∪‾ | ∪‾ | ∪‾ ∪ רםּכְ
מבחינתוםאתםהזרימהםהאנפסטיתםשלםהשירם)"שבםעליםוהתחמם,םאחםאובד!":ם∪∪‾ | ∪∪‾ | 

∪∪‾∪;םלעומת:ם"שבםאצליםוהתחמם,םאחםאובד!":ם∪‾∪ | ∪∪‾ | ∪∪‾∪(.24
אבלםביאליקםהתעקש.םבגללםהתרעמותוםעלםהפגיעהםב"שבםעליםוהתחמם",םהואםמסרםאתם
השירםלפרסוםםנוסף,םבנוסחוםהמקורי,םבמאסףםשהוציאםליאוןםרבינוביץםבפטרבורגםבתרס"ב;םוגםם
בספרםשיריוםהראשוןם)מהדורתםתרס"ב,ם1902(םהואםעדייןםדבקםב"שבםעליםוהתחמם"םהדו־משמעי.
גנסיןםוברנרםהכירוםהיטבםושיננוםאתםמהדורתםתרס"בםשלםשיריםביאליק,25םוגנסיןםהבחיןם
ש"שבםאצליםוהתחמם"םמלוח אחיאסף הפךםל"שבםעליםוהתחמם",םשריגשםאותוםיותר,םולהלן,ם
בפרקםהשמיני,םַאראהםשהואםאףםשיחקםבשניםהנוסחיםםבאחדםממכתביוםלברנרם)מכתבםשהשפיעם

עלםשמוםשלםהמאמרםשלי(.
רקםלקראתםמהדורתםתרס"חםשלםשיריוםהשתכנעםביאליקםשהצירוףם"שבםעליםוהתחמם"ם
בוטהםמדי,םותיקןםאותו,םתוךםשמירהםעלםהמשקלםהאנפסטי,םל"אצליםשבםוהתחמם,םאחםאובד!"ם
)∪∪‾ | ∪∪‾ | ∪∪‾∪(.26םב"אורי־ניסן:םמליםםאחדות"םמתייחסםברנר,םכפיםשאראה,םהןםלנוסחם
)המקולקל(םשזכרםמלוח אחיאסף,םוהןםלנוסחםשהכירםממהדורתםתרס"חם—םל"שבםאצליםוהתחמם"ם

ול"אצליםשבםוהתחמם"םכאחד.

כאמור,םמ־1900,םובכלםשנותםיחסיוםעםםגנסין,םואפילוםבתחילתם1914,םהביןםברנרםאתםהשירם
"ביוםםקיץ"םכפיםשהבינוהוםרוב־רובםםשלםהקוראיםםבימיו,םמבליםלשובםולקרואםאחרתםאתםהבתיםם

הראשוניםםלאורםשניםהאחרונים.27
ברשימת־הזיכרוןםשלום"אורי־ניסן"םהופכותםשלושםהעונותםשבשירםלמטפורותםלשלושם
תקופותםביחסיוםעםםגנסין.םתורםהסתיום)לונדון(םהואםבעיניוםבסופוםשלםדברםשלבםשלםסוף,םשלם

"אחריםככלותםהכל"םשלםגנסין,םשלבםהפוךםמשניםקודמיו,םאךםכזהםשאיןםבכוחוםלשנותםאותם.

כתבםעלםכךםאורלן,ם1981,םאךםמבליםלעמודםעלםהאספקטיםםהמשקלייםםשלהלן. 23.ם
דיוןםזהםמתקןםאתםטעותוםשלםהרשב,ם2000: 74; 2008: 260. 24.ם

עלםברנרםשידעםבעל־פהםשיריםםשלםביאליקםשמצאוםחןםבעיניו,םודבקםבזיכרונםםשלםנוסחיםםקודמיםם 25.ם
שלםשיריםםאלה,םשקראםבכתבי־עת,םראו:םורסס,ם1982.

רֹוְקליזהםשלם"שב".םלפיםהחוקםשניסחםהרשבםלאם המלהם"אצלי"םכאןםהיאםבליםשוםםהרמהם—םהיאםּפְ 26.ם
חייבתםלהופיעםהרמהםבהברהםהמוטעמתםשלםמלה,םובלבדםשאםםאכןםמופיעהםהרמהםכלשהיםבמלה,ם

עליהםלחולםקודם־כלםבהברהםהמוטעמת.
עלםאיזכורים"ביוםםקיץ,םיוםםחום"םאצלםברנרםראוםהולצמן,ם2002: 88, 248ר249.םהתייחסותםמפתיעהם 27.ם
שלםברנר,םהעמוקהםמכלםהתייחסויותיוםלשיר,םנמצאתםברשימתום"חבליםביטוי"ם)אינהםמוזכרתםאצלם

הולצמן(,םשנכתבהםמידםאחריםרשימת־הזיכרוןם"אורי־ניסן".םראוםעליהםלהלן,םבפרקם17.



מנחםםפרי   129

ב־1902םכתבםברנרםנוסחםחדשםשלםהרומאןםבחורף,םוגיבורםהרומאןםוהמספרםשלו,ם
פייֶארמן,םמצטטםבלבוםמןםהביתםהאחרוןםשלםהשיר,םוגםםכותבםבאלוזיותםלבתיםהסתיום)פרקםטו(.ם
אכןםלפייֶארמןםישם"חפץםלהיותםבדד",םאבלםעמוקםיותרםבנפשום"הומהםמעיןםצלםשלםתשוקהם
כיםייכנסםאליםמיםשיהיה",םאלאםשאזםהואםנזכרםבכלםמהםשלאםרצויםלוםשנולדםבוםבחברתםזרים,ם
והואםרוצהםלברוח,םאךםשואלםאתםעצמו,ם"לאן?ם]...[םלברוחםמעצמך?"םוהואםמרגישםשבכאבוםישם
איזהםחומרםשמנעיםםלו,םוחושבםשגםםייסוריוםאינםםאלאםזיוףםוצביעות,םוכשנכנסםאליוםלבסוףם
מישהו,םמקנןםבוםרצוןםשהלהםלאםיכירםכיםהוא,םפייֶארמן,םשמחםלבואו,םוכו'.ם"תורםהסתיו"םמוכנסם
כאןםאיפואםלמונולוגםפנימיםדיאלוגיםדוסטוֶיבסקאי,םשבוםכלםחוליהםמבטלתםאוםמכופפתםאתם
קודמתה,םובתפיסהםהזאתםהסתיוםהואםרקםאפשרותםנפשיתםאחתםלידםאחרות,םהקיימותםלצידה;ם
למעשה,םכלםאחדםמשניםהמצביםםשלםגיבורםהרומאן,םהתשוקה־לחברהםוהסלידהםממנה,םכוללם
בחובוםאתםניגודו,םאךםכלםזהםאינוםנוגעםלהבנתםשירוםשלםביאליק,םאשרםבוםמהםשחפץםהמשוררם

בקיץםובחורףםשונהםממהםשהואםחפץםבסתיו.
ואילוםגנסין,םכאמור,םפירסםםבמארסם1901,םבפסבדוניםם)אסתרזון,ם1901(,םרצנזיהםמקיפהם
עלםלוח אחיאסף, ובה פרפראזה ארוכה של "ביום קיץ, יום חום"; בעיניו השיר הוא טקסט 
קּוף תוגה נוראה, היושב בפועל בחברת רעו אך מתאמץ להיפטר ממנו,  התנצלות של אדם ּתְ

שכן נוכחותו של זה מעיקה עליו ומזכירה לו את אסון בדידותו בעולם.
בהתעלמות גמורה מכך ששני הבתים האחרונים של השיר, כמו קודמיהם, מתארים 
סיטואציה היפותטית עתידיתם)"אך בבוא תור הסתיו"(,םתופס גנסין את השיר כולו כמונולוג 
של המשורר בסתיו — סתיו שבו נמצא אתו רעו שממנו הוא מבקש להיפטר, ומאחר שהוא 
חושש מתגובתו של הרע, מרוגזו ומעלבונו, הוא מזדרז להתנצל לפניו, להבטיח לו שעודו אחיו 
הטוב כמקודם; וההתנצלות הזאת, "מרי נפשו", היא ששת הבתים שקדמו לשני האחרונים. לא 
ברור מדברי גנסין אם הוא רואה בתוכנם של בתים אלה סתם העמדת־פנים צבועה, או דיבורים 

כנים, אך כאלה היפים לזמנים אחרים.
מאחרםשהבנתוםשלםגנסיןםבשיר,םובייחודםהלשוןםשבהםהואםבוחרםכדיםלנסחםאותה,םיתפסום

מקוםםמרכזיםבסיפורםברנררגנסיןםשלהלן,םאצטטםכאןםמדבריוםבידםרחבה:

סתיוםעםםכלםבלהותיו.םתוגהםעמוקהםמאוד,םתוגתםעולם,םמעיקהםעלםלבםהמשורר,םרגשם
בדידותםנוראםתוקפהו,םאף־על־פיםשיושבםהואםבחברתםרעוםהטוב,םהנחשבםלוםכאח.םהואם
מרגישםשתוגתוםהיאםכל־כךםעמוקה,םכל־כךםנוראה,םעדםשרקםנפשוםהואםיכולהםלהרגישנה,ם
אולםם"זרםלאםיביןםאתםזאת".םזרםלאםיכולםלהשתתףםעמו,םוהואםמבקשםאיפואםלהתבודד,ם
להיסתרםמעיןםרואים,םבשבילםשיוכלם"להחרישםעריריםביגונו",םבשבילםשחברתםהאנשיםם
לאםתהיםלנגדםעיניוםולאםתזכירםלוםאתםאסונוםהגדול —םאתםבדידותוםבעולם...םהואםמתאמץם
איפואםלהיפטרםמרעוםבכלםהאפשר,םאולםםחוששםהואםמעטםלבלםתיוולדםמזהםטענהםעליום
בלבםרעוםוהואםממהרםאיפואםלהתנצלםלפניו,םלשפוךםבחיקוםאתםכלםמריםנפשו.םאיןםאתהם
צריךםלפקפקםבידידותיםאליך,םרעיםהטוב,םכללםוכלל,םאניםעודניםרעך,םעודניםאחיךםהטובם
כמקודם,םנסםנאםובואםאלים"ביוםםקיץ,םיוםםחום,םעתםהשמשםממרוםםהרקיעםתלהטםכתנורם
היום",םבשעהםשהלבםמבקשםאיזום"פינתםשקטםלחלום",םואורחםטובםמאודםתהיהםלי,םאורחם
הגון,םאורחםנכסף,םאנוכיםאקבלםאותךםבסברםפניםםיפות,םבשמחתםלבב,םאנהגךםאלםגנים



130   הדיאלוגםההומוֶארוטיםביןםברנרםלגנסיןםרםמיקרו־ביוגרפיה

הנפלא,םהמשתרעםעלם"תלםעטוףםירקרק",םה"אומרםסודםאל",םוהמסתתרם"הרחק,םהרחקם
מעירםוממתים"ם]...[םאוםבואםאלי,ם"בלילםחורף,םלילםקור,םעתםמחשכיםםושחורםישופוךם
בחוץ",םבשעהםש"הקורםהולךםובוכה"םוהכפורם"שולחםאתםמאכלותיו"םבבשרםהאנשיםם
]גנסיןםמצטטםאתםנוסחםאחיאסףםשלםהשיר[,םבואםנאםאליםלעתםכזאתם—םבזרועותםפתוחותם
אקבלך,םברוךםאדוני!םאומנםם"ביתיםקטןםודל,םבליםמכלוליםםופאר",םאולםםאיןםבכךםכלום:ם
תחתםזאתםהנהם"'בוםחם,םמלאםאורםופתוחםלגר",םומהםאיפואםלנוםעוד?םישםשםםאח,ם"עלם
האחםבוערםאש,םעלםהשולחןםהנרם—םשבםאצליםוהתחמםםאחםאובד!"םכן,םכיםאחיםאתהםבכלם
עתםובכלםשעה,םכיםעודםלאםאבןםביםלבי,םכיםעודםמוכשרםאניםלאהובםוהנניםאוהב,28םכיםעודם
נפשיםמסוגלתםלהשתתףםלאםרקםבצערוםשלםרעםטובםכמוךםבלבד,םאלאםגםםבצערוםשלםכל 
מצטער,םאף־על־פיםשאיניםיודעהו,םובשעהםשנשבםלנוםמאושריםםעל־ידםהאח,םוִמיֵללםסופתם
הלילהםאשרםבחוץםיגיעםלאוזנינום"קולםכאֹוב"ם—ם"זכורםנזכורםענותםרשםגוועםברחוב",ם
ולחצתיךםאל לב,םרעיםאחיםהטוב,םורסיסםנאמןםאורידהםעליך!'םכיםלבםאדםםלי,םלבםמרגיש,ם
לבםשלוםגםםנחוץםֵרע;םאולםםעתה...םבזהםהרגע...םאלםנא,םאחיםהטוב,םתאשימני!ם)אסתרזון,ם

1901: 119ר120;םההדגשותםבמקור(

גנסין,םכפיםשאפשרםלראות,םטועהםבהבנתםסיטואציית־האמירהםשלםהשיר.םלאםאלםנמעןםהנמצאם
בביתוםבסתיוםמדברםהמשורר,םאלאםאלםנמעןםהיושבםהרחקםבעיר,םבעונהםלאםמוגדרת,םשאמורם
להביןםלבסוףםמהםמעמדוםאצלםהמשורר.םבתיםהקיץםוהחורףם—םביןםשפרטיהםםהםםלדעתוםדבריםם
מןםהשפהםולחוץ,םשנועדוםלרצות,םוביןםשהםםמשקפיםםאופציותםכנותםבזמניםםאחריםם—םאינםם
זוכיםםאצלםגנסיןםלקריאהםשתחשוףםבהםםאתםסייגיםהאינטימיות.םיתרםעלםכן,םאילוםהיהםיושבםאצלם
המשוררםמישהוםבסתיו,םוהמשוררםהיהםאומרםלו:ם'בואםאליםבקיץ,םבואםאליםבחורף',םלאםהיתהם
צומחתםשוםםהפתעה.םמצב־הענייניםם)איניםרוצהםבךםעכשיו(םהיהםברורםלמןםהמליםםהראשונות.ם
גנסיןםאינוםמצביעםבקריאהםשלוםעלםתהליךםשלםבנייתםמשמעותם—םעלםניחושםמצב־ענייניםם
)היפותזה(,םעלםהבנתםהמשפטיםםאגבםמילויםפעריםםתחתםהנמקתםההיפותזהםהזאת,םעלםזניחתהם
כיווןםשחומרםנוסףםהמגיעםבהמשךםהשירםמאותתםבכיווןםאחר,םעלםחילוצםםשלםהמשפטיםםמןם
ההיפותזהםהקודמתםוקריאתםםעתהםבחסותםההיפותזהםהחדשה,םשמשנהםאותם,םהופכתםאותםם
למשפטיםםאחרים,םומביאהםלמילויםפעריםםחדשם—םוהואםאינוםערםלתלותוםשלםהתהליךםהזהם
בקוראיםםולאפקטםשלוםעליהם.םאתםכלםזהםגנסיןםאינוםעושה,םולאםציפיתיםשיעשהםכשהערתים
בזמנו,םמתוךםהתפעלותםמרגישותו,םשהיהםאחדםהבודדיםםשירדוםלסוףםהבנתוםשלםהשיר.םדיםהיהם

ליםשתפסםש"ביוםםקיץ"םאינוםשירםשוחרםידידות,םאלאםבדיוקםההיפךםמכך.29

באותהםחוברתםשלםלוח אחיאסף נדפסםגםםשירוםשלםביאליקם"מכתבםקטןםליםכתבה",םוהפירושםשלם 28.ם
גנסיןםל"ביוםםקיץ"םמושפעםמדבריםהמשוררםהמבקשםלרצותםאתםהאשהםשנטשםב"מכתבםקטן":ם"לאם

תמתי!םכיםאהבתיםואוהבךםבאמונה".
לאםהייתיםכותבםאתםהשורותםהאחרונותםאלמלאםמירון,םשב־1986ם—םאחריםשמצאםאצליםאתםהקרדיטם 29.ם
למאמרוםהשכוחםשלםגנסיןם—םכתבםעלםהשירם"ביוםםקיץ,םיוםםחום",םוצייןםשפירושוםשלםגנסיןם"מכילם
אתםעיקריהםשלםתפיסתם'השירםהמתהפך'םמבליםשזוםתיקראםדווקאםבשםםזה",םובהמשךםלכךםהציגםאתם
דבריםעלםהשירםכ"הערותםשהוסיףםפריםלפירושוםשלםגנסין",םאשרםישםבהןם"כמובןםענייןםרב"ם)1986: 
240(.םעליםלומרםכיםעדםמאמריםהנוכחיםמעולםםלאםהוספתיםשוםםהערותםלפירושוםשלםגנסין,םשלאם
רקםשאינוםמכילםשוםםעיקרםמעיקריהםשלם"תפיסתםהשירםהמתהפך",םאלאםהואםאפילוםנבדלםממנים



מנחםםפרי   131

4. "ערפל, ערפל"

ארבעהםימיםםאחריםשיצאהםהחוברתםהכפולהםהאחרונהםשלםהמעוררםמןםהכריכייה,ם
וחמישהםימיםםאחריםהאינצידנטםסביבםטעות־הדפוס,םנסעםאורי־ניסןםמלונדון.30ם"יחידיםיצא,ם
אישםלאםליווהםאותוםאלםהאונייה",םכתבםבייליןםב־1913ם)2006ב:ם92(,םאךםב־1922םהואםכתב:ם
"באחדםמימיםהשלכתםליווינוםבלבבותםדואביםםאתםגנסין.םליווינוםלנצח"ם)2006ג:ם61(.םכמובן,ם
מדוברםבסתיום1907,םוגנסיןםימותםבוורשהםרקםבמארסם1913ם—םאבלםההדהודיםםשלםהלוויית־

המתםקיימיםםבטקסטםשלםביילין,םוהםםשאוביםםהיישרםמסוףם"אורי־ניסן"םשלםברנר:31ם"כמוםאבןם
נגולה...ם—םאמרנוםאניםובייליןםאישםלרעהוםכששבנוםמןםהלוויהם]מילולית:םמליוויוםשלםהנוסע[.ם
ומאזםועדםיוםםמותו,םגםםמּפֹוֶצ'ּפ,םגםםמוורשה,םהוסיףםלכתובםלביילין,םאךםאניםלאםיספתיםלקבלם

ממנוםאףםשורהםאחת,םאףםדרישת־שלוםםארעית"ם)2006: 81(.
בשעותםהבוקרםהמוקדמותםשלם1םבאוקטוברם1907,םכשברנרםובייליןםאיחרוםלעבודתםם
בדער אידישער זשורנאל,םזהםכַסדרםוזהםכעורךםחדשות,םכדיםללוותםאתםגנסיןםלתחנת־הרכבתם
וֹוטרלוםבלונדון,םשממנהםנסעםלַסאּות'ַהמּפטֹון,םלאונייה,םעדייןםלאםידעםברנרםשמכאןםואילךם
תשתררםבינוםלביןםגנסיןםשתיקהםמוחלטת;םשהםםלאםיחליפוםיותרםמלהםלעולם,םגםםלאםבמכתב.ם

הואםגםםעדייןםלאםקלטםעדםכמהםגנסיןם'ברוגז'םאתו.
לאורךםהשניםםהללוםלאםכתבםגנסיןםמלהםלברנר,םגםםלאםשלחםלוםדרישות־שלוםםבמכתביםם
לאחרים,םאףםשהתענייןםאצלםםקלותםבמעשיוםבנוסח:ם"מקבלםאתהםמהםמאתםברנר?םמהםהואםכותב?"ם
)גנסין,ם1946,םאיגרותם124, 146, 157, 169(;םואילוםברנרםאומנםםכתבםברביביםםובהאחדותםעלם
יצירותםשלםגנסין,םאךםבכלםהתכתבויותיוםהמרובותםעםםסופריםםוידידיםםאחריםינוארם1908םהואם

לאםהזכירםאתםשמוםשלםגנסיןםושתקםאודותיו.32

בפרשנותםשלם"ביוםםקיץ".םאבלםדבריוםשלםמירוןםלאםרקםמדגימיםםאתםשטחיותםהבנתוםבמהותוםשלם
שירםמתהפך,םדברםשיכולםלהיווכחםבוםגםםמיםשקוראםאתםספרום'בואה,םלילה',םשחלקיםםנרחביםםבום
מוקדשיםםלהערותםהמבקשותםלהוסיףםעלםאינטרפרטציותםשליםלשיריםםשלםביאליקם)מירון,ם1987; 
עלםשירםמתהפך:ם47, 111, 131ר133, 143, 187ר189(,םאלאםהםםבעיקרםעדותםלכךםשמירוןםאדישם
לתיאוריהםשלםטקסט,םובפועלםהואםעובדםאינטואיטיביתםבאמצעותםשבריםתיאוריותםהסותריםםומוציאיםם

זהםאתםזה.םהכשליםםהעקרונייםםשבאופןםקריאתוםשלםמירוןםראוייםםלדיוןםמפורט,םשזמנוםיגיע.
לאם"כעבורםשבועותםאחדים"םכפיםשמצייןםברנרםברשימת־הזיכרוןםשלום)2006: 81(םמתוךםרצוןם 30.ם

לעמעםםעלםהקשרםביןםנסיעתםגנסיןםלסגירהםהבהולהםשלםהמעורר.
מיםשישווהםביןםזיכרונותיוםשלםבייליןםמ־1913םלביןםמהםשהואםכותבםב־1922םיראהםעדםכמהםהואם 31.ם

שינהםשובםושובםאתםמהםשהואם'זוכר'םבעקבותםרשימת־הזיכרוןםשלםברנרםמ־1914.
השתיקהםהופרהםרקםפעמיים,םבאיגרותםלביחובסקי.םפעםםאחתם)איגרתם348םשלםברנר;ם16.3.08(,ם 32.ם
כשברנרםחשבםלנסועםלזמןםקצרםלפלשתינה,םוביקשםמביחובסקיםלהסתירםזאתםמגנסיןם)שחיםבאותום
זמןםבארץ־ישראל(,םופעםםשנייהם)איגרתם514; 5.1.12(,םכשהודיעםלביחובסקיםשהואםשולחםלוםשנים
עותקיםםשלםתרגומוםשלםגנסיןםלִּביצהםמאתםצ'כובםשהדפיס,ם"אחדםבשבילךםואחדםבשבילםהמתרגם,ם
שאיניםיודעםהיכןםהוא.םלאחיםהמתרגםםשילמתיםבעדםהתרגוםם40םפראנק".םשמוםשלםגנסיןםאינום
נזכרםבשוםםמקוםםבמכתבםזה.םאניטהםשפיראםתוההם)2008: 260(םכיצדםבאםברנרםבדבריםםעלםהספרם
עםםגנסין,םוהתשובהםהיאםשלאםבא.םהואםהוציאםאתםהתרגוםםשנשארםבידיו,םשגנסיןםעשהםבשבילם

"ניסיונות",םמבליםלהידברםעםםאיש.
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בינוארם1908,םכשלושהםחודשיםםומחצהםאחריםנסיעתוםשלםגנסיןםמלונדון,םשלחםברנרם
דרישת־שלוםםלגנסין,םאךםרקםכביכול.םאניטהםשפירא,םשכותבתםעלםהנתקםביןםברנרםלגנסיןם
)2008: 131, 259ר260(,םמטעהםבנקודהםזו.םהיאםכותבתםש"ברנרםשלחםלום]לגנסין[םפריסות־שלום"ם
)259(,םומתכוונתםלדרישת־שלוםםאחתםויחידה,םלאורי־ניסןםולאחיוםמנחם,םבמכתבוםהאחרוןם
שלםברנרםמלונדוןםליהושעםרדלרם)ר'םבנימין;םאיגרתם338, 13.1.08(:ם"שלוםםלמ.םוילקנסקים
ולאחיםםגנסין.םלא,םבאמת!"םלהתייחסםלמליםםאלהםכאלםפריסת־שלוםםגרידאםפירושוםלהחמיץם
אתםהדרמהםהגדולהםהמובלעתםבמליםם"לא,םבאמת!";םזוםבדיוקםהנקודהםשבהםהביןםברנרםאתם
עומקםההינתקותםשלםגנסיןםממנו,םוכיםגנסיןםממשםמפגיןםאתםהנתק.םאתםהמכתבםהזהםישםלקרואם
בהקשרוםשלםמכתבםשלםר'םבנימין,םשברנרםמשיבםעליוםכאןםבאיחורםרב.םר'םבנימיןם)רדלר־פלדמן,ם
1971: 119ר120(םכתבםלברנרם)ב־11.12.07(םמיפו,םושאלםאותוםעלםהמעורר:ם"כיצדםהחשבון?ם
כלומרםהישםחובות?"םומסתברםשגנסיןםהזדמןםאליוםבדיוקםבשעתםהכתיבה,םוכמקובלםבחבורהם
הזאת,םוכפיםשגםםגנסיןםהיהםנוהגםבמכתביםברנרםמלונדוןםלר'םבנימין,םמציעםר'םבנימיןםלגנסיןם
להוסיףםכמהםשורותםלברנר.םוהנהםמהםשכתבםגנסיןםבתורם'כמהםשורותםלברנר'ם)במכתבםהממועןם
לברנר!(:ם"באתיםחיים.םאתה,םביילין,םטובםעשיתםשאתהםלאםהלכתםאתים—םטובםשלאםשלחתםגםםאתם
מרתםבייליןםלכאן.םשלוםםוליעקעלע.םאורי ניסן".םזוםמלאכת־מחשבתםשלםעלבוןם—םגנסיןםמפגיןם
שאינוםמדברםעםםברנרםבאמצעותםהפתיחהם"באתיםחיים",םהנשמעתםלרגעםכהודעהםליוסף־חייםם
שהנהםהגעתיםלארץ־ישראל,םאךםהופכתםמידםלמכתבםלביילין,םהגעתיםבחיים,םעםםדרישת־שלוםם
לבייליןםולאשתוםולבנםםיעקעלע.םועלםהפרובוקציהםהזאתם)שנעלמהםמעיניםהביוגרפיםםשלם
ברנר(םמגיבםברנרםב"שלוםם]...[םלאחיםםגנסין.םלא,םבאמת!"םכאומר:םאניםאינניםקטנונים—םאבלםזום

דרישת־שלוםםממנוםלגנסיןםבפעםםהאחרונה.
גנסיןםמתםבוורשהםב־6םבמארסם1913,םומכתביוםשלםברנרםשותקיםםומתעלמיםםמכך.ם
הואםכותבםללחוברםבוורשהםבמארסם)איגרתם544(םבענייניםםעסקיים־ספרותיים,םושבםוכותבם
אליוםב־11םבמאים)איגרתם557(,םואףםשהואםיודעםשלחוברםהיהםקרובםאלםגנסיןםבתקופתםגסיסתום
בוורשה,םאיןםבמכתביוםשוםםהתייחסותםלמותוםשלםחברו,םשוםםשאלהםאינהםנשאלתםואיןםשוםם
בקשתםאינפורמציה.םברדיצ'בסקי,םלמשל,םמיהרםלחקורםולדרושםאצלםלחוברםלנסיבותםמותוםשלם
גנסיןםביותרםממכתבםאחד,םולחוברםענהםלוםלבסוףםבהרחבהם)ראוםהולצמן,ם2002: 109ר110(,ם
אבלםבאפרילםכותבםברנרםהןםלברדיצ'בסקים)איגרתם545(םהןםלשופמן,םהידידםהמשותףםשלוםושלם

גנסיןם)איגרתם546(,םואיןםזכרםלגנסיןםבמכתביםם)שופמןםודאיםהזדעזעםמכך(.
אךםבתחילתםמאיםמגיעהםאלםברנרםהצעתוםשלםביחובסקי,םבשםםידידיוםומוקיריוםשלםגנסיןם
בפוצ'ּפ,םלערוךםולהדפיסםקובץםספרותיםלזכרו.םברנרםעונהםלוםבמכתבםעניינים)איגרתם555(,ם
שלדעתוםלאםצריךםלהוציאםקובץ־זיכרוןםשיכלולםרקם"מאמרים,םרשמים,םזיכרונות,םביוגרפיה"ם
וכו'םשנושאםםהואםאורי־ניסן,םוכיםלאםיקבלםעליוםאתםהעריכהםשלםקובץםכזה.םהואםיסכיםםלערוךם
רקםקובץםספרותי־אמנותיםלזכרםגנסיןם"שיבואוםבוםדבריםספרותםיפיםםבכלל",םבתוספתםכמהם
דבריםםעלםגנסין,םומכתביםםשלו.םתנאיםזהםשלםברנרםהתקבל,םאךםמיםשנכשלםלבסוףםבמימושם

התוכניתםהרחבהםהיהםברנר־עצמו.33

מאחרםשהקובץםהצידהםשיצאםלבסוףםהיהםבדיוקםקובץ־זיכרוןםמןםהסוגםשברנרםהתנגדםלו,םלאםהדפיסם 33.ם
בוםברנרםאתםשמוםכעורך.
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רקםבשלישםהאחרוןםשלםיונים)איגרתם560(םמתחילםברנרםלפנותםלסופריםםכדיםשיכתבום
עלםגנסיןםאוםישלחוםיצירותםברוחוםבשבילםהקובץם)ברקוביץ,םעל־פיםאיגרתם587םשלםברנר,ם
נבהלםשמצפיםםממנוםלכתובם"ברוחוםשלםגנסין",םכלומר,םבסגנונו(.םורקםעכשיו,םלקראתםסוףם
יוני,םנפתחותםסוף־סוףםחרצובותיוםשלםלחוברםוהואםמעזםלהזכירםאתםגנסיןםשובםושובםבאוזנים
ברנרם)לחובר,ם1971: 183ר185(.34םזהםקורהםלאםלפניםשברנרםהזמינֹוםלתרוםםלקובץםלזכרםגנסיןם
)איגרתם562, 21.6(.םכעתםהואםאוזרםאומץםלכתובםש"מרובםצרהםויגוןםעלםגנסין,םשראיתיוםמתם
לאטםלאטםלעיני,םאי־אפשרםהיהםליםלהסיחםדעתיםלשוםםדבר",םואףםלומרםלברנר,ם"אתהםהלואם
הייתםחברםלוםוידעתםאותוםמנעוריוםוהייתםקרובםאליוםמכמהםצדדיםם)אףםכיםמכמהםצדדיםםאולים
גםםרחוק(",םולהציעםלוםלכתובם"אתםתולדתו"םשלםגנסיןםבשבילםכרךםכתביו,םוהואםמסייםםאתם
מכתבוםבידיעהםמרעישה:םגנסיןםהגוסס,םבלילוםהאחרון,םקראםבדמדומיוםפעמיםםאחדותםבשמום
שלםברנר,םוכשהעירםלוםמישהוםשברנרםאינוםנמצאםכאן,םענהםגנסיןםברוסית:ם"מובןםשאניםיודעם

זאת,םאולםםהןםצריךםאניםלהעירםאותוםדברםמה"ם)ראוםגםםלחובר,ם1966: 357(.
עריכתםהקובץםהצידהםהתנהלהםבנרפותםובעצלתיים.םובינתיים,םבספטמברם1913,םהתחתןם
ברנרםעםםחיהםברוידא,םלתדהמתםחבריםםשסברוםשלבוםאינוםנתוןםלנשים,35םוכשֵיצאםלבסוףםהקובץם

לזכרםגנסיןםכברםתישאםחיהםברוידאםבבטנהםאתםאורי־ניסן,םהבןםשלםברנרםושלה.
אפילוםבתחילתםנובמברםטרםםניגשםברנרםלעבודהםממשיתםעלםהקובץ,םכיםהדבריםםשהגיעום
אליוםהיוםמעטיםם)איגרתם602(.םמאחרםשהעבודהםעלםקובץםרביביםםהתחרתהםבמאמציםםלהשיגם
חומרםלהצידהםעלתהםבדעתוםשלםברנרםהאפשרותםלאחדםאתםשניםהקבציםם)איגרתם601(.םבתיקם
המערכת,םבתחילתםנובמבר,םהיוםרקםדבריםםשלםשניאור,םשמעונוביץםוברדיצ'בסקים)ובדצמבר,ם
כשהקובץםהתמהמה,םדרשםברדיצ'בסקיםאתםמאמרוםבחזרהם—םאיגרתם614(.םבסופוםשלםדבר,םרובם
הסופריםםשברנרםרצהםשישתתפוםבקובץם—םברדיצ'בסקי,םצייטלין,םלחובר,םברקוביץ,םביילין,ם
אנוכי,םקבק,םפוזננסקי,םאז"רם—םהתחמקוםבאופןםזהםאוםאחר;םפרישמןםהרשהםלוםלכלולםבקובץם
דברםשכברםפירסם.םברנרםהיהםמוכןםלחכותםללחוברםעדם20םבפברוארם1914,םבעודםהקובץםהולךם

ונדפס,םובכל־זאתםלחוברםלאםכתבם)איגרתם623(.
באמצעםמארסם1914,םשבועםלאחרםיוםםהשנהםלמותוםשלםגנסין,םיצאםכמעטםבדרךםנסם
הקובץםלזיכרוםב־1,500םעותקים,םשכמעטםלאםנמכרום)ביחובסקיםחשבםלהשתמשםבהכנסותםהקובץם

לצורךםהקמתםמצבהםלגנסין,36םאךםדעתוםשלםברנרםהיתהםשאיןםצורךםלהניחםלוםמצבת־אבן(.
אבלםבתחילתם1914,םבעודםהקובץםמתמהמה,םזיההםברנרםשזהםרגעםשבוםרביםםדרוכיםם
למוצאםפיו:םהואםהביןםבהדרגהםכיםנפלהםכאןםלידיוםהזדמנותםיוצאת־דופןםלברר,םקודם־כלםלעצמום
ואחר־כךםלקהילייהםהספרותית,םאתםיחסיוםעםםאורי־ניסןםשלו,םלעצבםאותםםמחדשםואףםלהשתחררם

הדברםאינוםקורהםכחודשםאחריםמותוםשלםגנסיןם)בניגודםלשפירא,ם2008: 260(םאלאםכעבורםלמעלהם 34.ם
משלושה־וחציםחודשים.םמכתבוםשלםלחובר,םכפיםשאפשרםלהיווכחםמקריאהםבו,םעונהםלברנרםעלם
מכתביוםמ־11.5ם)איגרתם557(םומ־21.6ם)562(.םלכןםלאםייתכןםשנכתבםלפניםסוףםיוני.םתאריכוםהנכוןם

הואם27.6,םוברנרםהשיבםעליוםב־11.7ם)571(.
ראוםשפירא,ם2008: 258ר259. 35.ם

המצבהםהוקמהםרקםב־1939,םעשרים־וששםשנהםאחריםמותו;םראוםהפרקםהמרתקםשלםהולצמןםעלם 36.ם
"מצבתוםשלםגנסין",ם2002: 93ר133.
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מהם.םדווקאםבגללםדלותוםשלםהקובץםהצידהםבולטיםםבוםמצדםאחדםשישיםםממכתביוםשלםגנסיןם
שכונסוםבו,37םומןםהצדםהאחרם—םהמסהםשלםברנר,םהמסיימתםאתםהקובץםשכמוםזורםםכולוםלקראתה.
רביםםרואיםםבטקסטםשכתבםברנרםלקובץםאתםאחתםהפסגותםשלםכתיבתו,ם"אחדםהדבריםם
היפיםםביותרםשברנרםכתבםמימיו"ם)הולצמן,ם2002: 86(.םברדיצ'בסקיםכתבםלברנרםעלםרשימת־
הזיכרוןםשלו:ם"הייתיםמבוהלםכלםהיוםםמיללתםהחייםםומהצערםהעמוקם]...[םאלוהיםםאדירים!ם
שירהםרבהםכזוםהיתהםבידךםואתהםשפכתּהםעליםניירםדרךםאגב"ם)ברטונוב,םמהדיר,ם1962: 117(.ם
לאםהוטלםספקםבכנותםובאמינותםשלםרשימתוםשלםברנר,םוכלםמיםשכתבםעלםיחסיםברנררגנסיןם

שאבםממנהםמלואםחופניים.
בכנותהםשלםהרשימהםאי־אפשרםלכפור,םאךםהיאםלוקהםבהרבהםאי־דיוקיםםעובדתיים:ם
המרחבםהמדומייןםשלםברנרםהשתלטםבהםעלםהזיכרון.םכדיםלקרבםאתםהסיפורםככלםהאפשרם
למרחבםהמדומייןםשלו,םוכדיםשתקופתםלונדוןםלאםתפגוםםבתמונהםהכוללת,םהיהםעלםברנרם
להטילםסלקציהםחריפהםבאשרםלכלםמהםשהיהםלפניםלונדון.םרשימת־הזיכרוןםמתחילהםבמצבם
שלם"ערפל,םערפל.םלאםאזכורםדברםמסוים,םלאםאזכורםכמעטםכלום",םואזםצפיםםאט־אטםועולים,ם
חוזריםםלזיכרון,םבדיוקםאותםםאלמנטיםםשבכוחםםלבנותםאתםהקיץםואתםהחורףםבמקבילםל"ביוםם

קיץ,םיוםםחום"םשלםביאליק.
"מהםהיהםליםאורי־ניסןםעדםבואוםאליםללונדון",םפותחםברנרםאתםהרשימה,םומידםאפשרם
לשיםםלבםלכךםשלאםאמרם'עדםהגיעוםללונדון',םאלאם"עדםבואו אלי",םוהרשימהםכולהםהיאםאכןם

שלושםוריאציותםעלם"בואםאלי"םכמוםבשירםשלםביאליקם)השלישיתםהיא:ם'אלםתבואםאלי'(.
"על־פיםמסיבותםחיי"ם—םממשיךםברנרם—ם"איןםליםאףםשורהםאחתםמכלםהמכתביםםהרביםם
אשרםכתבםאליםעדםשנתםתרס"זם]כלומרםעדםבואוםאליםללונדון[,םולאםאוכלםלזכורםגםםדיבורםאחדם
ממהםשכתבתיםאניםאליו".םאתםמסיבותםהחיים,םלפחותםבכלםהנוגעםלמכתביםגנסיןםאליו־עצמו,ם
תיזמרםברנרםהיטבםכךםשאףםלאםאחדםמןםהמכתביםםהללוםימצאםאתםדרכוםאלםהקובץםהצידה. 
המכתביםםהרביםםש"איןםלי"םשכבוםבאותהםשעהםמוגניםםובטוחיםםאצלםחייםםאיצקוביץ,םמידידים
ברנרםבלבוב,םמורהםלעברית,םהמפיץםשלםרביבים,םשברנרםהניחםבידיוםכתביםםומכתביםםכשיצאם
לארץ־ישראל.םוברנרםאומנםםכותבםלביחובסקים—םשקיבלםעלםעצמוםלאסוףםמכתביםםשלםגנסיןם—ם
ש"אצליםאיןםכלום"םממכתביםגנסין,םאבלם"אוליםייָמצאו,םמאלוםששלחםאלי,םאצלםצעירםאחדם
בלבוב"ם)איגרתם555(,םאךםהואםאינוםעושהםדברםכדיםלהשיגםאתםהמכתביםםהללוםמאיצקוביץם
)ברחובםז'ולקיבסקהם45,םלבוב(,םואףםאינוםמגלהםלביחובסקיםמיהוםאותוםבחורםבלבובםומהםשמו.ם
ושמאםב"צעירםאחדםבלבוב"םהכוונהםבכללםלזאבםסירוטה,םעודםידידםשלםברנרםבלבוב,םשנפטרם
ב־1921,םאךםלפניםכןםמסרםערימהםשלםמכתביםםלאיצקוביץ,םאוליםאיגרותםשלםגנסיןםוברנרם

)וביילין(םלשופמן.38

ברנרםפירסםםבפסבדוניםם)בן־שלמה(םבהאחדותםרצנזיהםעלםהמאסףםהצידהם)1960ב:ם398ר399(,ם 37.ם
וכתבםבהםש"הדברםהחשובםוהנעלהםבקובץםהזהםהם,םבליםשוםםספק,םמכתביםגנסיןםבעצמו"ם—ם"יצירהם
אמנותיתםממדרגהםעליונה".םאכן,םברנרםסברםשאמתםחייוםשלםגנסיןםנשקפתםממכתביוםהפרטייםםאולים

יותרםמאשרםמיצירותיום)איגרתם562(.
ב־1924םבישרםשופמןםלפוזננסקי,םששקדםעלםאיסוףםהחומריםםהקשוריםםבברנר,םשהואםשולחםלום 38.ם
"באחריות"םמכתביםםשלםגנסיןםאלםברנרםואליוםמןםהשניםם1906ר1907,םשהיוםאצלםאיצקוביץםוחלקםם
היוםקודםםאצלםסירוטהם)ראו:םגוברין,ם1982: 515ר516(.םביחובסקיםאסףםבמשךםשניםםמכתביםם
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כךםאוםכך,םברנרםדאגםל"ערפל,םערפל"םגםםבהקפידוםשמכתביםםשלםגנסיןםלאחרים,ם
העוסקיםםביחסיםםשבינוםלביןםברנר,םלאםיתפרסמוםבקובץםהצידה.םשישהםמכתביםםמאלהםשהעבירם
ביחובסקיםלצורךםפרסוםםבקובץםהואםהשמיטם)איגרתם614(.םאתםבייליןםהזמיןםברנרםלהרחיבםאתם
רשימתוםעלםגנסיןםמ־1913ם)2006ב(,םלהעמיקםאתםהדברים,ם"להשתמשםיותרםבמכתביו",םאךם
י"ם)איגרתם569(. "להוציאםמתוכםםאתםיחסיםאניםלגנסין,םשאינוםמןםהעניין,םאחריםשאניםעדייןםלאםַמּתִ
בייליןםמשיבםלו:ם"אתםהמכתביםםהמועטיםםשקיבלתיםמגנסיןםאיןםאניםיכולםלפרסםם
בדפוס",םואניטהםשפיראם)2008: 261(םנלכדתםבעמימותםשלםדבריוםומסיקהםשאכןםישםבמכתבים
גנסיןםהללו,םשבידיםביילין,ם"אותםםדבריםםשברנרםחששםמפניהם".םאךםאיןםזהםכך,םוהגיעהםהעתם
להתפכחםמביילין,םשאתםזיכרונותיוםמעריכיםםכולם.םמסתברםשבכלםהשניםםעדםמותוםשלחםגנסיןם
רקםשניםמכתביםםלבייליןם)פרטםלדרישת־השלוםםשצורפהםלמכתבוםשלםר'םבנימיןםלברנר(ם—םאותםם
מכתביםםשביילין־עצמוםכברםסיפרםעליהםםבשבריםהזיכרונותםשלוםמ־1913ם)2006ב:ם85, 92(,ם
מכתביםםשהיוםמונחיםםלידוםבשעתםהכתיבה,םולימיםםהגיעוםאלםכרךםאיגרותםגנסיןם)איגרותם124, 
169(.39םבשניםהמכתביםםמתענייןםגנסיןםאצלםבייליןםאםםהואםמקבלםידיעותםמברנר,םואיןםבהםם
שוםםדברםנורא,םמ"אותםםדבריםםשברנרםחששםמפניהם",םפרטםלאיזוםעקיצונת,םשברנרםודאיםאינום
כותבםלבייליןם"בכוחם'הפרינציּפוס'".םביילין,םשכברםהתחילםלבנותםאתםתדמיתוםכחברוםהקרובם
ואישםסודוםשלםגנסיןםבלונדון,םפשוטםלאםהיהםמסוגלםלהודותםשגנסיןםלאםכתבםאליוםכלםהשנים,ם
וכיםבליםרכילותםעלםברנר,םגםםאיןםלוםמהםלהוסיףםעלםהרשימהםשכברםפירסםםבהצפירהם)2006ב(.ם
וכשברנרםהוסיףםללחוץםעליוםבענייןםהרשימהםלהצידה,םהחלםלטעוןםשלאםטובםעושהםברנרם
שקיבלםעלםעצמוםאתםעריכתםהקובץ,םכיםישםחששםשיחסוםשלםגנסיןםאלםברנרםבשניםםהאחרונותם

ישפיעםשלאםמדעתםעלםהעריכה.םעקבםכךםניתקםברנרםאתםיחסיוםאתוםלתמידם)ביילין,ם1927(.
אתםהמסהםשלוםכתבםברנרםבשעהםשרובםהקובץםכברםהיהםמודפסם)שישהםגיליונותםשלם
16םעמודיםםמתוךםתשעה(.40םברנרםקראםאתםמכתביםגנסיןםשכברםנדפסום)מכתביםםלאםאליו(,ם
ומליםםוצירופיםלשוןםמתוכםםמצאוםאתםדרכםםלמסהםשלו.םהואםגילהםבהםםכמהםטעויות־דפוסם
וגםםטעותםעובדתיתםאחת,םוהוסיףםבעמודםהתוכןםשלםהקובץם)זהםהגיליוןםשנדפסםאחרון(םרשימתם
תיקוני־טעויותםלאיגרות.םלימיםםהועתקוםהאיגרותםלכרךםאיגרותםגנסיןם)גנסין,ם1946(םואף־אחדם
מתיקוני־הטעויותםהללוםלאםתוקןםבהן.םאתםהערבוביהםהכלליתםשאפפהםאתםאיגרותםגנסיןםבהצידה 
עקבםרשלנותוםשלםביחובסקי,םהאחראיםלמדורםהמכתביםםשבקובץ,םלאםאיתרםברנר,םואףםלאםאתם

שלםברנרםושלםגנסין,םוב־1923םמסרםאותםםלידיםדודםבן־גוריון,םשהביאםםארצהם)שפירא,ם2008: 
353ר354(.

אףםשהםםלידוםבזמןםהכתיבה,םהואםמתרשלםוטועהםבמסירתםתוכנם.םהראשוןםהואםמפוצ'ּפ,םמ־3.12.09  39.ם
)איגרתם124םשלםגנסין;םהתאריךם20.11םהואםלפיםהלוחםהיוליאני(,םוגנסיןםמתנצלםבוםעלםשלאםכתבם
לוםשנתייםם)זוםהאיגרתםמעמ'ם92,םשבייליןםמספרםעליהםכאילוםהתקבלהםממוסקבה(,םוהשניםהואם
מוורשהם)איגרתם169(,םמ־19.10.12,םחמישהםחודשיםםלפניםמותוםשלםגנסין,םולאםשישהםשבועותם

כפיםשכותבםביילין,םוגםםבמסירתםתוכנום)בעמ'ם85(םבייליןםלאםמדייק.
כלםגיליוןםהורכבםמשתיםפורמותם)8םעמודיםםשלםכלםצד(.םבדפוסם"אחדות"םהיוםאותיותםרקםלפורמהם 40.ם
אחת;םהיוםמדפיסיםםאותה,םמפזריםםאתםהאותיות,םוממשיכיםםלסדרםפורמהםחדשה.םהגההםראשונהם
לכלם8םעמודיםםעשתהםחיהםברוידא,םוהגההםשנייהםעשהםקדישםיהודהםסילמן,םוההדפסהםנמשכהם

כמהםשבועות.
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הטעויותםהעובדתיותםב"רשימהםהביבליוגרפית".םמחדלםהעריכהםשלםברנרםיצרםבכייהםלדורות,ם
כיםהשיבושיםםנדדוםמהצידהםהלאה,םואףםהכפילוםושילשוםאתםעצמם.

למשל,םהערותםבראשיםמכתבים,םשביחובסקיםכתבםלעצמו,םאוםלברנרם)כגון,םברוסית:ם
"אינניםיודעםאתםהתאריך,םאבלםאניםיודעםשב־1900";םאו:ם"כךםוכךםלירחםפלוניםופלוני"(םהופיעום
בדפוסםכאילוםגנסיןםבעצמוםכתבםאותן;םושובםושובםשוערוםתאריכיםמכתביםםבליםשיםםלבםלכךם
שתוכנםםסותרםאתםהתאריך,םשכןםמתואריםםבהםםענייניםםשתאריכםםידועםוהואםמאוחרםיותר.ם
ביחובסקיםגםםלאםהביןםאתםההומורםשלםגנסיןם)המסוגלםלכתובםכשכברםדצמבר,םשפלוניםאף־
על־פי־כןםעדייןםמתעקשםלהגיעםלפוצ'ּפםבקיץ(םואי־הבנהםשלםהתבדחותםשלחהםאותוםלתאריךם
שגוי.םלפעמים,םבליםשוםםסיבה,םהקדיםםביחובסקיםמכתבםמאוחר,םלמשלםמכתבםשנכתבםבמוצאים
יום־כיפור,םלמכתבםקודם,םשנכתב,םלמשל,םב־ד'םבתשרי;םלפעמיםםהואםהסתמךםעלםחותמתםהדוארם
בארץםהמוצאםשלםהמכתבםולפעמיםםעלםהחותמתםבארץםהיעד,םובייחודםלאםהיהםערםלהבדלםביןם
תאריכיםםיוליאנייםםלתאריכיםםגרגוריאנייםם)בוורשהםאוםבלונדון(,םוכךםגםםנוצרוםאבסורדיםם
שלםזמןםההולךםלאחור,םכגוןםגנסיןםהכותבםמכתבםלאביוםמלונדוןםעשרהםימיםםלפניםשהגיעםלשם,ם

ועודםכותבםאליוםדווקאםבשבת.
כלםהקלקלותםהללו,םכפיםשהן,םעברוםלקובץםאיגרותםגנסיןםבעריכתםשכנאםנשקסם)גנסין,ם
1946(,םשגילהםכישרוןםמיוחדםלהוסיףםעלםהטעויותםשלםביחובסקיםטעויותםמשלוםמאותוםסוג.ם
נשקסםהגדילםאתםערבובייתםהתאריכים,41םומלבדםזה,םבמכתביםםשהעתיקםמהקובץםהצידהםהואם
ביטלםאתםהסוגרייםםשבתוכםםכתבםביחובסקיםתאריכיםםששיחזר,םוכךםהפכוםהתאריכיםםהללום
לתאריכיםםשגנסין־עצמוםכתבםכביכול.םומאחרםשנשקסםגםםהתבלבלםלאםפעםםמולםחותמתםדוארם
מטושטשת,םלמשלםביןםXםל־Vם)10םו־5(,םעלהםבידוםלבסוףםלהוציאםאתםספרםהאיגרותםהמרושלם
ביותרםשנדפסםאי־פעםםבעברית,םספרםשלפחותםשלישםמןםהאיגרותםשבוםאינןםבמקומןםהנכוןם

)וראוםגםםבקון,ם1970(.
לכךםברנרםלאםהתכוון,םאבלםהערפלםסביבםהֵסדרםוהתאריכיםםשלםאיגרותםגנסין,םשהחלם
להיווצרםבהצידהםוהתעבהםבהמשך,םלאםִאפשרםלקרואםאתםההתכתבותםשלםגנסיןםוברנרםאיגרתם

מולםאיגרת,םוהיקשהםעלםההתחקותםאחרםסיפורםםלאשורו.42
בימיםםההםםהלךםהדוארםברכבותםביןםלונדוןםלאירופהם—םאפילוםלפוצ'ּפם—םביעילותם
מופלאה.םאדםםשלחםמכתבםמלונדוןםוכעבורםעשרהםימים,םאוםאףםשמונה,םכברםהיהםבידוםמכתבם
התשובהםשלםנמענום)כלומר,םהדוארםהגיעםכעבורםארבעהםימים,םומלונדוןםלוורשהםולווילנהם
אפילוםכעבורםשלושה(.םבלונדוןםרוקנוםאתםתיבות־הדוארםשבעםפעמיםםביום,םומכתבםבתוךםהעירם
הגיעםכעבורםשעתיים־שלוש.םבטיימסםהתפרסםםמכתבםתלונהםשלםמישהוםשמכתבםשנשלחםאליום

עדםסוףםפברוארם1900םמפגרםהלוחםהיוליאניםב־12םיוםםאחריםהלוחםהגרגוריאני,םומןםה־1םבמארסם 41.ם
ואילךםב־13םיום,םאךםמסתברםשנשקסםסבורםשישםלהחסירם)ולאםלהוסיף(םכדיםלקבלםאתםהתאריךם

הגרגוריאני.םראו,םלמשל,םהערותיוםבתוךםגנסיןם1946: 87, 117.
לצורךםמאמרםזהםהיהםעליםלתארךםאתםאיגרותםגנסיןםמחדשם)איגרותםברנר,םלעומתן,םנערכוםלמופתם 42.ם
בידיםפוזננסקי(.םאיגרותםגנסיןםיופיעוםלהלןםבציוןםמספרםהאיגרתםבספרםאיגרותיום)גנסין,ם1946(,ם
אךםהתאריךםשיתווסףםלהן,םבסוגרייםםמרובעים,םיהיהםתמידםהתאריךםהנכוןםלפיםהלוחםהגרגוריאנים
)שבדרך־כללםאינוםזהםהמופיעםבספר,םוכאמור,םגםםרביםםמןםהתאריכיםםהיוליאנייםםשבוםמשובשים(.ם

גנסין,םבאיגרותיו,םִהרבהםלהדגישםמלים.םכלםההדגשותםבציטוטיםםמאיגרותםגנסיןםהןםבמקור.
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הגיעםבאותוםיוםםכעבורםשבעםשעות.םברנרםהיהםיכולםלסמוךםעלםכךםשאםםישלחםבבוקרםמכתבם
לכתובתםבלונדון,םיגיעםהמכתבםלנמעןםאוםלנמענתםעודםבאותוםבוקר.

5. "אחא! אחא!"43

בסלקציהםגדולה,םבתעתועיםזיכרוןםאוםאףםבאי־דיוקיםםמכוונים,םמספרםברנרםלאחריםם
ובעיקרםלעצמו,םשש־וחציםשניםםאחריםשִנבעהםהקרעםבינוםלביןםגנסין,םמהםהיהםיחסוםשלוםלגנסיןם
כלםהשנים,םובעיקרםמהםהיהםיחסוםשלםגנסיןםאליוםלפניםבואוםללונדוןםואחר־כך.םרשימהםזוםאינהם
מעמידהםשוםםדיוקןםאישיםאוםספרותיםשלםגנסין,םאלאםעוסקתםאך־ורקםב"יחס",םומנסהםלהביןם

אתםהתמורהםשחלהםבו.
בעזרתםשירוםשלםביאליק,םובעזרתםהאינפורמציהםהחדשהםשהתגלתהםלברנרםרקםלאחרם
מותוםשלםגנסיןם—ם"מחלתוםהפיסיתםאשרםמתםבה",םהפגםםבלבום—םמעצבםברנרםמחדשםבהווהם
שלםהכתיבה,םב־1914,םאתםיחסוםשלםגנסיןםאליו.םבסופוםשלםדברםנועדהםהרשימהםלאששםאתם
סיפורםהאהבהםביןםהשנייםםולהעמידםבמרכזםהעקרוניםאתםהערבםבוורשה,םלמרותםמהםשנראהם

כהתנכרותםומשטמהםמצדםגנסיןםבלונדון.
לפיםהאופןםשבוםהביןםברנר,םכאמור,םאתםשירוםשלםביאליקם—םהקיץםהלונדוני,םהדומהם
בכלםל"תורםהסתיו"םבשיר,םהואםתקופהםאחת,םשאיןםבכוחהםלשנותםאתםהאחרות.םלהיפך,םבגללם

מחלתוםשלםגנסיןםוסבלוםאפשרםלהביןםאתםהתנהגותוםבה.
וגםםבלונדוןםעודםמקנןםבמעמקיםםהד־המשך,םאומנםםמיוסר,םשלםהערבםההומוארוטים
בוורשה.םברמזםמצועףםמאודםובזהירותםרבהםמבליעםברנר,םביןםכלםהאפשרויותםהעולותםבמחשבהם
במהלךםהניסיוןםלהסבירםאתםשתיקתוםהמתנכרתםשלםגנסין,םכמהםשורותםעלםהייסוריםםהמיוחדיםם
שלםהיחסםהמסויםםשבינוםלביןםגנסיןם]5[.םאלהםאינםםהייסוריםםהמוכריםםשלםסופריםםעבריים,ם
אוםשלםגוליםםבמזרח־לונדון,םאוםשלםבני־אדםםחולניים,םענייםםוכו'.םבנוסףםלכלםאלה,םשגםםהםם
ישנם,םמאפייניםםאתםהשנייםםהייסוריםםהאחריםםשלם"היחסםהזה".ם"מהםיוכלוםהאנשיםםלדעתםעלם
מידתםהייסוריםםשלםהיחסםהזהםאשרםביניםוביןםאורי־ניסן,םביןםאורי־ניסןםשלי..."םהמשפטםאינום
נסגר,םאינוםמתחייבםבאופןםמוחלטםלהדדיותםשלם"היחסםהזה",םכאילוםברנרםאינוםיכולםלדברםבשםם
גנסיןםבהםבמידהםשהואםמדברםבשםםעצמו,םאבלםמידםבהמשךם]6[םהואםמצרףםאליוםאתםגנסיןםביתרם
ביטחון:םשניהםםמביניםםכים"היחסםהזה"םהואםאסוןםשרובץםעליהם.םזהםכלםמהםשמעזםברנרםלומרם
במסהםהזאתםעלםהבהלהםוהאכזבהםוהכאבםשעוררםהניסיוןםלממשםיחדםבלונדוןםאתםההומוארוטיותם
שניצניהםבוורשה,םכאילוםהיוםהשנייםםמרומים,ם"כאילוםשנינוםקווהםקיווינוםכיםהפגישהםתהאם
אחרת,םכיםהיחסיםםיהיוםאחרים,םכיםחיינוםיחדיוםיהיוםאחרים"ם]5[ם)ראוםגםםהירשפלד,ם1992: 43(.

בהדפסהםבהצידהםחילקםברנרםאתםרשימת־הזיכרוןםשלוםלשמונהםפרקיםם)לאםממוספרים(,םמופרדיםם 43.ם
באמצעותםקוםשלם18םמ"מםבאמצעםהשורה.םחלוקהםזוםנשמרהםרקםבחלקהםבהדפסותםמאוחרותםיותר.ם
להלןםאתייחסםלרשימהםזוםלפיםפרקיםםאלה,םשמיספרתיםאותם:ם]1[םמ"מהםהיהםליםאורי־ניסן";ם]2[ם
מ"אגל־הדמעםההוא";ם]3[םמ"רקםכעשרםשניםםעברו";ם]4[םמ"כיםאצלוםכברםאחריםככלותםהכל";ם]5[ם
מ"פעמיםםאחדותםבעתםההיא";ם]6[םמ"ברגעיםםהטוביםםהמעטים";ם"]7[םמ"יראםאני";ם]8[ם)אחריםמשולשם

כוכבים(םמ"כעבורםשבועותםאחדים".
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ובאשרםלתקופותםשלפניםלונדון,םקודם־כלםנשקףםלברנר,םכמוםמתוךםהערפל,םהיחסםהאמיתים
שהיהםביניהםםתמידם]1[.ם"אהבה?"םשואלםברנרם)בשםםקוראיוםהיודעיםםמשהו,םאוםבשםםעצמו,ם
מתוךםרצוןםלהגדיר(,םומשיב,ם"בוודאיםובוודאי,םבכלםאופןםמצדי".םגםםכאןםהואםנזהרםמלחייבםאתם
גנסיןםבמידהםשהואםמחייבםאתםעצמו,םותחילהםהואםמתארםאתםהדבריםםשהוא־עצמוםלאםהיהםיכולם
שלאםלאהובםבגנסין,םוגולשםמנפשםורוחםלמאפייניםםגופנייםםכמום"תנועותםכל־כךםגרציֹוזיֹותם]...[ם
ויחדםעםםזהםמלאותםאיזוםפשטותםעצורה,םהגובלתםעםםביישנותםשלםילדהםבתםשש",44םאוםקולום

שלםגנסיןםו"זעזוע־כתפותיו"םאגבםדיבור.
אלאםשעדםמהרהםצפיםםועוליםםזהםאחרםזהםשניםאירועיםםקונקרטיים,םשיותרםמשהםםמראיםם
אתםאהבתוםשלםברנר,םהםםמראיםםדווקאםאתםרגשםהאהבהםשלםגנסיןםכלפיםברנרם—םגםםאםםהםם
מציגיםםאותוםרקםבהרָאָיהםולאםבהגדה.םאדרבה,םהצדםהרגשניםוהצדםהספק־ארוטיםעודםמועצמיםם

בהםםמשוםםכך,םושניהםםמצדוםשלםגנסין.
אלהםשניםאירועיםםסביבםאגלםדמעהם)והשניםמוצגםכהשתקפותםשלםהראשון,םכאילוםחוזרתם
בוםאותהםדמעהםעצמהם]2[(.םתחילהםמסופרםעלםאגלםהדמעהםהלוהט,םהשורףםאתםהניירםבמכתבום
שלםגנסיןםלברנרםמפוצ'ּפםלביאליסטוקם—םהדמעהםהנשלחתםבמכתבםכמיןםמחווהםרומנטיתםביןם
נאהבים.םואחר־כךםאנוםעדיםםלשובוםהפתאומיםבוורשהםשלםהאגלםהישןםשנשלחםמפוצ'ּפ,םבדמעותם
הנושרותםאחריםשגנסיןםחיבקםאתםברנרםולחץםאותוםאליו.םהדמעותםהללו,םהמתוארותםכאלוזיהם
לביאליסטוק,םואלוזיהםלשירםשלםביאליקם—םהאםםהןםמבטאותםאתםהריגושםהארוטי,םאוםשמאםאתם

האכזבהםמאי־היכולתםלפתחוםהלאה?
הסלקציהםהצפה־ועולהםברשימהם"אורי־ניסן"םנוגעתםבמתכווןםרקםלחייהםםהבוגריםםשלם
השנייםם—ם"מעתםשנפלנוםשנינוםלתוךםמהםשקוריןם'החיים'"ם]1[.םלכןםאיןםהיאםכוללתםאתםימיום
שלםברנרםבקרבתםגנסיןםבישיבהםבפוצ'ּפםמגילםשלוש־עשרהםעדםגילםחמש־עשרה־וחצי,םלפנים

ש"נפל"םלחיים,םכלומרםיצאםלביאליסטוקםבמארסם1897.
אבלםברנרםגםםנמנעם'מלזכור'םאתםהתקופהםשבהםשבםלפוצ'ּפםמביאליסטוקםבןםשש־עשרה־
וחציםלמשךםכתשעהםחודשים,םולאםללימודיםםבישיבה.םוביןםימיםורשהםלימיםלונדוןםמושמטותם
שתיםהפעמיםםשבהןםשהוםברנרםוגנסיןםיחד,םפניםםאלםפנים.םהראשונהםב־11.5.02,םכשגנסיןםהגיעם
לבקרםאתםברנרםלשעותםאחדותםבתקופתםשירותוםהצבאיםשלםברנרםבאוריול,םופגשםאותוםבביתום
שלםהסופרםח.י.םקצנלסון,ם"הרבםמטעם"ם)איגרתם25םשלםברנרםמיוםם11.5.02םבלוחםהגרגוריאני;ם
איגרתם10םשלםגנסיןם]14.5.02[(,םוהשנייה,םכשגנסיןםביקרםאתםברנרםבעיירהםסטארֹודּובםבמארסם
1904.םברנרם—םהעריקםמהצבאםוהאסירםשחטפוםאנשיםהבונדםמ'מסעםהאסירים'ם—םנחבאםשםם
וחיכהםלסיוםםהכנתםהתעודותםהמזויפות,םשהיוםנחוצותםלוםלנסיעתוםללונדוןם)באיגרתם37םשלום

הואםמספרםלביאליקםעלםביקורוםשלםגנסין(.
באוריולםובסטארודובםהיוםהביקוריםםבדירותםשלםאחרים,םשברנר־עצמוםהיהםבהןם'אורח',ם
וגנסיןםלאםהוזמןםאלאםהגיעםלביקורםלא־צפוי,םבמפתיע.םבפוצ'ּפ,םבתקופהםהשנייהםשלםברנרםשם,ם
גרםגנסיןםבביתםהוריוםולאםבמקוםםמשלו.םכדיםלהיכללםברשימת־הזיכרוןםשלםברנרםעלםהמפגשיםם
להתאיםםלמרחבםהמדומייןםשלו,םלעמודםבתנאיםשלם"בואםאלי":םעליהםםלכלולםמזמיןםשישםלוםחדרם

ב־1904,םכפיםשאראה,םגםםגנסיןםדימהםאתםברנרםלילדהם—םילדהםמתולתלתםהיושבתםעלםברכיו. 44.ם
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צנועם)ועלםכלםפנים,םאיזהםמקוםם'משלו'45(םוֵרעםשיפותהםלבוא.םכךםנותרוםרקםשלושהם'מפגשים'ם
)בביאליסטוק,םבוורשה,םבלונדון;םוהראשון,םמפגשםשלאםהתממש(,םשברנרםאכףםעליהםםלהיותם

קיץ,םחורףםוסתיו,םהגםםשאף־אחדםמהםםלאםהתרחשםבעונהםהביאליקאיתםשהוצמדהםלו.
ובכל־זאתםנותרהםהפגישהםעםםגנסיןםבאוריולםמובלעתםברשימהםשלםברנר.םברנרם"שומע"ם
בהווהםשלםהכתיבהםאתםקולוםשלםגנסיןםורואהםאתםכתפיוםהמתנועעותםאגבםדיבור,םוהדיבורםשהואם
חֹווהםבחושי־רוחוםאינוםאלאםקריאהםמתוךם"ג'ניה",םסיפורוםהראשוןםשלםגנסין,םשנכתבםבמארסם
1902ם)איגרתם9םשלםגנסיןם]21.3.02[(.םאיןםספקםשרקםבאוריול,םפחותםמחודשייםםמןםהכתיבה,ם

יכולםהיהםברנרםלשמועםאתםגנסיןםמקריאםלוםאתםהסיפור.
אופןםהציטוטםמןםהסיפורםהזהםברשימהםשלםברנרם]1[םאופייניםלמפגניםהזוגיותםשברנרםיוצרם
בה.םבסיפורם"ג'ניה"םעצמוםבאיםםהמשפטיםםהמצוטטיםםב'גוףםראשון':ם"איןםאניםמביןםבכל־זאתם
ר'",םוכו'ם)גנסין,ם1982א:ם21(.ם'הגוףם לֵרעום]לכוונתו[.םאיןםאניםיודעםהיטב,םלמשל,םאתם'זוםֶפלׁשֶ
ָנָרציהםשהיאםמבעםמשולב,םהמוסרםאתםדיבורוםשלו־ הראשון'םהואםשלםמספרםהסיפורםְפרידין,םּבְ

עצמוםבגוףםשניםאלםחברוםהטובםלרנר,םדיבורםשבאהםבו,םכדיבורםזר,םגםםהתייחסותוםשלםלרנרםזהם
ר"ם)כלומרםבפועל,ם'במציאות',םכמוםדיברםפרידיןםאלםלרנרםואמרםלו:ם"איןםאנים לג'ניה:ם"זוםֶפלׁשֶ
ר'"םוכו'(.םברנרםהופךםכאןםאתם מביןםבכל־זאתםלֵרעָך,םאיןםאניםיודעםהיטב,םלמשלםאתם'זוםֶפלׁשֶ
המבנה,םשכברםבסיפור־עצמוםהואםסימביוטים—םאתם'הגוףםהראשון'םשלםפרידין,םהמבליעםאתם
דיבורוםאלםלרנרםוגםםמחקהםמלהםשלםלרנרם—םל'גוף־ראשון'םשלםגנסין־עצמו,םשהוא,םברנר,םמוסרם
אותוםבגוףםשלישיםאךםשומרםעלםהמרכאותם)"איןםאניםמביןםבכל־זאתםלרעו",םהמבליע:ם"איןםאנים
מביןםבכל־זאתםלרעך",םהופךםכאןםל"איןםהואםמביןםבכל־זאתםלרעו"(.םהקטעםכולוםברשימהםשלם
ברנרםהופךםכךםלהיותםקולוםשלםברנרםהמוסרםבציטוטםמדומהםובעצםםבמבעםמשולבםאתםגנסין,ם

המקריאםאתםפרידיןםהמוסרםבמבעםמשולבםדיבורםאלםלרנר.
במבניםםמשוכלליםםכאלהםשלםקולםכפול,םשעודםאראהםאחריםםכדוגמתםםברשימה,םכמום

מממשםברנרםבפועלםבתוךםהטקסטםאתםהזוגיותםשלוםושלםגנסין.
בוורשה,םבתקופתםביקורוםבהםב־1900,םימקםםברנרםאתםגנסיןםבביתםמספרם21םדירהם21, 
והמספריםםהללו,םביןםשהםםתעתועםשלםהזיכרון,46םוביןםשאכןםסיפקהםאותםםהמציאותםהמוצלחת,ם
אינםםנשאריםםאקראיים.םהסלקציהםשלםהרשימהםשלםברנרםהופכתםשורהםארוכהםשלםפרטיםם
מןםהמציאותםלשיקופיםםשלםעקרוןםהזוגיותםוהכפילות,םשיקופיםםשלםה־21,םשלםהשנייםםשהםם
אחדםוהאחדםשהואםשניים.47םכך,םָהֵחלםמאגלםהדמע,םשבשירםשלםביאליקםקייםםרקםבחורף,םאךם
ברשימהםשלםברנרםהואםצףםועולהםפעמיים,םקודםםבביאליסטוק,םואחר־כךםבוורשה,םובהםהואםאףם
מוכפלםלשתיםדמעות,םוכלהםבחוברתםהאחרונהםשלםהמעורר,םשהיאםכפולה.םושובםושוב,םכפים
ית.םהואםאףםמקטיןםאתםפערםהגיליםם שאראה,םמושךםברנרםאתםעצמוםואתםגנסיןםלאנלוגיּותםמַרּבִ
שבינוםלביןםגנסיןם)"אנחנוםשנינוםכבניםשבע־עשרהרשמונה־עשרה";ם"והוא,םהגדולםממניםבשנהם
אוםבשנתיים"(.םבכלל,םהואםמעדיףםברשימת־הזיכרוןםמספריםםשאםםאינםםכולליםםאתםהספרהם

לברנרםבביאליסטוק,םבתקופתםמכתבוםהרלבנטיםשלםגנסין,םכברםלאםהיהםחדרםברשותוםוהואםהתגוררם 45.ם
בקלויז.

כפיםשישםליםסיבהםלהניח,םויוסברםבהמשך. 46.ם
וראוםגםםהירשפלד,ם1992: 42ר43. 47.ם
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1,םלפחותםיכללום'שתיים'ם)"שתיים־שלושםשנים",ם"שניים־שלושהםשבועות"(,םגםםאםםעובדתיתם
המספרםאינוםנכון.

ומצדםאחר,םכלםאחדםמןםהשנייםםשהםםאחדםהואםגםםאחדםשהואםשניים:םישםבוםכפילותם
טבועה,םאמביוולנטיותםממילאיתם)כגון,םלאםרקםאהבהםכלפיםחברו,םאלאםגםםשנאהםמובנת־מאליהם
כלפיו:ם"אךםישטמניםאורי־ניסןם]...[םוכיםאניםאוהבו?"ם]5[(,םוישםבוםגםםכפילותםמבניתםשלםניגודם
ביןםחוץםלְפנים:םגנסיןםכאילוםנושאםעליוםשריוןםומגן,םהמכסיםםעלםהנעשהםבוםפנימהםוברנרם
שואףםלחדורםדרכםם]4[,םואילוםלברנרםישם"קרוםםהתפשרות"םעםםמזרח־לונדון,םשגנסין,םלדעתו,ם

כמוםמבקשםלקרועםאותו.
פעםםאחרםפעםםיוצרםברנרםבטקסטםחזרותםלשוניותםשעניינןםשותפותםשלםשניים־יחדיו,ם
בנוסח:ם"הןםגםםאניםגםםהואםלאםציפינוםלכלוםםמבואוםלונדונה,םואף־על־פי־כןםכאילוםשנינוםהיינום
מרומים...םכאילוםשנינוםקווהםקיווינוםכיםהפגישהםתהאםאחרת,םכיםהיחסיםםיהיוםאחרים,םכיםחיינום

יחדיוםיהיוםאחרים"ם]5[;םאו,ם"כיםאיןםאניםאשם,םכיםאיןםהואםאשם,םכיםאיןםאנחנוםאשמים"ם]6[.ם
ואתםאקליםםהכפילותםמטפחותםכמוםבאופןםאיקוניםהכפלותםמלים,םשהרשימהםזרועהםבהן:ם
"בוודאיםובוודאי",ם"היתה,םהיתהםאהבה",ם"ערפל,םערפל",ם"אחא!םאחא!",ם"אורי־ניסן!םאורי־

ניסן",ם"אךםישטמניםאורי־ניסן,םאךםישטמני",םועודם)הירשפלד,ם1992: 42(.םודווקאםבתיאורםשלם
תקופתםלונדון,םבעודםהזוגיותםהולכתםומתערערת,םמטופחתםברשימהםהכפלהםלשוניתםהנובעתם
מהצבתםמקורםמוחלטםלפניםפועלםבעבר:ם"חשובםחשבתי",ם"קווהםקיווינו",ם"נדֹמהםנדמהםלי",ם
"מנועםלאםמנעתי",םועוד,םוקצתםאחרת:ם"נפשיםֵהֵמרהםמרה"ם—ם'זוגיות'םלשוניתםשלםלשוןםגבוהה,ם

מעצימה,םהמחדדתםאתםהטרגיותםשבפירוד.
חלקםהאריםשלםהטקסטםשלםברנרםמוקדשםלהיטלטלותוםבלונדוןםבשאלתםיחסוםשלםגנסיןם
אליו.םישםבוםשורתםקטעיםםהנראיםםכמונולוגיםםפנימייםםנמשכים־חוזריםםאופיינייםםלתקופתם
1907,םרוּוייםםדיאלוגיותםעצמית,םשכלםחוליהםשבהםםמערערתםעלםקודמתה,םוהםםאינםםמגיעיםם
לשוםםגמרםמבוררםומנופה.םב־1907םהיהםברנרםבבחינתםהאני־החֹווה.םעכשיו,םב־1914םהואםהאני־

הכותב,םהיודעםדברםשלאםידעםב־1907ם)מחלתםהלבםשלםגנסין(,םאבלםגםםעכשיוםאיןםשוםםדברםמוגמרם
בנוגעםלשתיםהשאלותםשברנרםמשוכנעםשהןםקשורותםזוםבזו:םמהםיחסוםשלםגנסיןםאליוםומהםקורהם
בנפשוםשלםגנסין.םעיקרםרשימת־הזיכרוןםהואםתהליךםהמתרחשםבהווה,םב־1914,םתוךםכדיםעצםם
הכתיבה,םהמגיעםבמפתיעםלפואנטהםבעזרתםשירוםשלםביאליקםואגבםהרהורםשניםעלםסצנתםהגערהם
עלםטעות־הדפוס.םהתהליךםמגיעםלנקודהםשאומנםםאיןםבהםתשובהםעלםשתיםהשאלותםשלעיל,ם
אבלםהיאםמאפשרתםלברנרםלהכילםאתםמהםשקרהםבלונדוןםמבליםלפגום,םלדעתו,םבאושרםשהיהם
מנתםחלקוםבביקורםאצלםגנסיןםבוורשה.ם'העלילה'םהעיקריתםשלםרשימת־הזיכרוןםאינהםאיפואם
משהוםשהיהםונגמרםוסופוםידועםלמספר,םאלאםתהליךםהתמודדותםהמתחוללםלנגדםעיניםהקוראים.48
שניםמישוריםהזמןםשלםהרשימה,ם1907םו־1914,םנפגשיםםתדירותםבחללםבינייםםמפורז.ם
זהםקורהםבמבעיםםמשולביםםשלםהאני־הכותבםב־1914םעםםהאני־החווהםשלם1907,םכאילוםהאחדם
מטמיעםלתוכוםאתםהאחרם)"למהםתסתירםהגבר?";ם"כלוםםהיהםיכולםוהיהםצריךםלהיותםאחרת?";ם

שאלהםשאי־אפשרםלהשיבםעליהםהיאםשאלתםהאותנטיות:םהאםםהבנתוםהחדשהםשלםברנרםאכןם 48.ם
צמחהםממשםתוךםכדיםהכתיבה,םאוםשמאםצמחהםב־1914םלפניםהכתיבה,םוהכתיבהםרקםממחיזהםאתם
תהליךםהגישושםלקראתה?םמתוךםדעהםקדומהםעלםברנרםותהליכיםהכתיבהםשלו,םאניםנוטהםלאפשרותם

הראשונה.
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"למה?םבאיזוםזכות?"ם]4[;ם"שומרניםאלוהיםממחשבהםכזו!";ם"כן,םנפתלםלבםאנוש"ם]5[ם—םאיזהם
'אני'םמייצגיםםהמשפטיםםהאלה?(.םבנוסףםלכךםישםבטקסטםמחשבותםהמסופרותםכמחשבותםשלם
"אז",םאךםבליוויםאמירהםמפורשתםשאוליםלאם"כךםהיהםהדבר",ם"אבלםנדֹמהםנדמהםליםעתה"םשכךם
חשבתי.םישםבוםגםםשורהםשלםצירופי־מליםםבעליםפוטנציאלםשלםתפקודםכפול,םצירופיםםהנושאיםם
משמעותםאחתםבמישורםהמסופרםשלםשנתם1907,םומשמעותםאחרתםבמישורםהכתיבהםשלם1914, 
מישורםאשרםבוםהםםלעתיםםאףםשלםדוברםאחר.םלמשל,םה"אחא!םאחא!"םב"הנהםהואםשורףםאתם
הנייר.םאחא!םאחא!"ם]1[,םשחוזרםשובםבסוףםאותהםפסקה,םעשויםלהיותםהמשךםהמשפטםממכתבום
שלםגנסיןםלברנר,םקריאהםשלםגנסיןםמפוצ'ּפםלביאליסטוק,םאךםגםםעשויםלהיותםקריאהםנרגשתםשלם
ברנרםאלםגנסיןםבשעתםהכתיבה.םוהצירוףם"אורי־ניסן!םאורי־ניסן!"ם)בסוףם]4[(םעשויםלהיותםמבעם
משולבםשלםהכותבםעםםקריאהםשלו־עצמוםבלונדון,םבנוסחם'ענהםלי,םהאםםלאםכדאיםאניםלזה?'ם

וגםםקריאתםאנחהםשלםברנר־הכותב,םבנוסח:ם'אוי,םמהםעשיתםליםאזםאורי־ניסן!'

6. ביאליסטוק

בביאליסטוק,םכותבםברנר,םהיוםשניהםם"כבניםשבע־עשרהרשמונה־עשרה",םוגנסיןםהיהם
"גדולםממניםבשנהםאוםבשנתיים"ם—םשתיםהאינפורמציותםהאלהםאינןםיכולותםלעלותםבקנהםאחד;ם
ברנרםמחזיקםבחבלםמשניםקצותיו,םמצדםאחדםהואםרוצהםליצורםשוויוןםבינוםלביןםגנסין,םומצדםאחרם
הואםמבקשםלחדדםהבדל:םהוא,םהצעיר,םכברםעזבםאתםהישיבהםולמדםמלאכהם)שלםסופרםסת"ם(ם

ואילוםגנסיןםהמבוגרםממנוםעודם"אפרוחםבקליפתו".
בתקופתםביאליסטוקםהראשונהםשלםברנרםעדייןםלאםפורסםם"ביוםםקיץ,םיוםםחום"םשלם
ביאליק,49םאולםםברנר,םכאמור,םהופךםאתםהדמעותםבוורשה,םהדמעותםשלם'החורף'ם)שהיהםבפועלם
בסתיו(,םרקםלרפליקהםשלםאגלםדמעהםקדוםםיותר,םפרימורדיאלי,םשנחרתםבקרבוםבביאליסטוק,ם
אגלםדמעהםהמגלםםבעצמוםאתםהיקודםשלםשמשםהקיץםהמלהטת,םשכןםחומוםשרףםבפועלםאתם
מכתבםמעידםבדרך־כללםעלםתעצומותםאהבה,ם הניירםוהותירםכתםםחריכהםקטן.םסימןםדמעהםּבְ
ולפיםהקונבנציהם—םכדיםשיַתפקדםככזהםישםגםםלהעידםעליוםבמלים:ם'פהםנפלהםדמעתי'.םהעלםם
גנסיןם)לפיםברנר(םהסבירםאתםהכתםםכ"אגלםדמעהםעלםאובדןםהחיים",םכלומרםכפריםתסכולוםשלם
האוהב,םואםםאגלםזהםהואםאביםהדמעותםשצצוםמחדשםבוורשה,םהריםהואםמעניקםגםםלהןםמשמעותם

שלםדמעותםאוהבםעלםמהםשאינוםיכולםלממשםבאהבתו.
לפיםזיכרונוםשלםברנרםברשימהםשלום—םהוא,םברנר,םשכברםיצאםאלםהחייםםבביאליסטוק,ם
יצה",םובתורםתשובהםקיבלםמגנסיןםאיגרתםארוכהםשלםארבעהם קראםלגנסיןםבפוצ'ּפםלצאתם"מןםהּבִ

אוםחמישהםדפיםדוארםדקיקים,םכתוביםםמשניםצידיהם,םועלםאחדםמהםםכתםםהדמעה.
מכתבוםזהםשלםגנסיןםאינוםמצויםהיום,םאךםניתןםללמודםעליוםממכתביםברנר.ם"מכתבךם
הארוךםאשרםבוםהראיתניםאתםעוצםםאהבתךםאלי",םכתבםלוםברנרם)איגרתם4(;םואכן,םכנראהםהיהם

אצלםברנרםמעוררםשםםהעירםאסוציאטיביתםאתםשמוםשלםביאליק.םכשהואםמתארםאתםעליבותהםשלם 49.ם
ביאליסטוקם)איגרתם4(,םהואםכותבםמיד:ם"חנ"בםהמשוררםלאםהיהםפהםמעודו".
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במכתבםזהםמקוםםשבוםהיהםניתןםלראותםאתםכתםםדמעתוםשלםגנסין,םוגנסין,םבמכתבו,םהצביעם
עליוםוכינהםאותו:ם"הדמעהםהחמה,םהקדושה,םהטהורה"ם)איגרתם5םשלםברנר(.50

אבל,םלמעןםהאמת,םברנרםמבצעםכאןםהיפוךםרבתיםשלםתפקידיםמזמיןרמוזמן.םכזכור,ם
ברנרםשההםבביאליסטוקםממארסם1897םעדםסוףםמארסם51,1898םמגילםחמש־עשרה־וחציםעדםגילם
שש־עשרה־וחצי.םבימיםקבלתםהמכתבםעםםכתםםהדמעהםהואםהיהםכברםכבןםשש־עשרהםוארבעהם
חודשים,םוגנסיןםהיהםבןםשמונה־עשרהםושלושהםחודשים.םלפיםמהםשניתןםללמודםממכתביםברנר,ם
הואםכברםנטשםאזםאתםמלאכתםהסופר־סתםםשלימדםאותוםדודוםוחזרםלהיותםתלמידםישיבה,םדיקדקם
במצוותםוהיהםחסידםנלהב,םכלםזהםבלחצוםשלםאביום)במכתבים(.םובעקבותםבקשהםשלםאביו,םברנרם
גםםכתבםמכתבםלרבםיהושעםנתןםגנסין,םכדיםלגולםמעליוםאתם"העלילה"םשהעלילוםעליו,םשנטשם
אתםהתורה.םאורי־ניסןםנדהםםלראותםאצלםאביוםאתםמכתבוםשלםברנרםוכתבםלוםמכתבםזועםםעלם
הבגידהםבחלומותיהםםבנוגעםלחייםםולספרותם—םמכתבםשלדבריםברנרם)איגרתם4(,םגנסיןםכמוםניצבם
בום"וחרבוםשלופהםבידו".םעלםכךםענהםלוםברנרם"בֵחמהםשפוכה",םבמכתבם"מלאםחרפות".םכלםזהם
קרהםבחורףםשלםתחילתם1898.םגנסיןםהתבשלםבתוךםעצמוםשישהםשבועות,םואזםכתבםלברנרםאתם
מכתבםהאהבהםעםםכתםםהדמעה,םדמעהםשבאמצעותהםניסהםמן־הסתםםלהראותםאתםטוהרםאהבתום

לברנרםוכמהםאינוםראויםלחרפות.
יצהםהפוצ'ּפיתםבאהםאיפואםהדמעה,םאלאםבמסגרתם לאםבתגובהםלמכתבםקריאהםלצאתםמןםהּבִ
מאמץםלשלוףםאתםברנרםשבביאליסטוקםמ"יווןםהחסידותםהמעלהםצחנה"ם)איגרתם7םשלםברנר(.ם
ודווקאםברנרםמבקשםאתםרשותוםשלםאורי־ניסןםלחזורםלפוצ'ּפ,םוחברוםמעודדוםלשוב,םוברנרםמצפהם
שיקבלםאתםפניוםבבית־הנתיבות,םשיחכהםלוםביוםם28.3.1898םבלילה,םואםםלאםיגיעםבלילה,םאזם
גםםלמחרתםבבוקרם)חּושבםלפיםאיגרתם10(.םתעתועםהזיכרוןםשלםברנרםמפיקםכאןםלראשונהםאתם

הנזילותםשלםיחסיםהאורחרמארח,םוהיפוכיםםמסוגםזהםיתחוללוםגםםבשלביםםהבאים.
יצה",םככינויםלפרובינציהם"עלםדרךםהמליצה"ם)אפילוםל'פרובינציה'םהלונדונית,ם ה"ּבִ
פרובינציהםמבחינתםהספרותםהעבריתםביחסםלאירופה(,םהיתהםמלהםמאוצר־המליםםהמשותףם
לברנרםוגנסין.םגנסיןםתיארםבהרחבהםאתם"ביצתםהעד"םשלםהפרובינציה,םעםם"דומייתםהמוות",ם
בלים"כלםרגשםשלםתנועתםחיים",םבמכתבםמתפייטםלביחובסקי,םחמישהםחודשיםםלאחרםשובוםשלם
ברנרםלפוצ'ּפם)איגרתם1םשלםגנסיןם]23.8.1898[(.םזהםמכתבםשהועברםבזמנוםעל־ידיםכותבוםלברנרם
כדיםשיוסיףםעליוםלפניםהמשלוח,םאךםברנרםלאםאמורםלזכורםאותוםמאז,םשהריםהואםקוראםאותום

שובםכמכתבםהראשוןםביןםאיגרותםגנסיןםבקובץםהצידה.
באיגרתם5םהנ"לםשלו,םבתגובתוםעלםמכתבםהדמעהםשלםגנסין,םאיפייןםברנרםאתםעצמוםכמים
שלאםקיבלםמןםהטבעם"קוּוצותםתלתלים,םיפהםעינייםםוטובםרואי",םאךםלעומתםזאתםניחןםב"מוחם
ישרםמתבונןםושופטםמישרים,םלבםמביןםוַרָגש".םניסוחםזה,םהנראהםלקוראיםםבניםזמננוםתמים,ם
ודאיםנראהםלשניםהצעיריםםהאלהםבאורםשונה,םבגללםהֶידעםהתלמודיםשלהם.םמובעיםםבוםהכמיההם
הסמויהםשלםברנרםלעוררםריגושםארוטיםבגנסיןםוצערוםעלםשמראהוםאינוםיכולםלגרוםםריגושםממיןם
זה,םובאמצעותוםמוכנסתםליחסיהםםאגדהםתלמודיתםעלםארוטיותםבלומה,םשגנסיןםעודםיעשהםבהם

מכתביםברנרםלגנסיןםמאותהםתקופהםגדושיםםהתייחסויותםכגון:ם"בבתםעיני,םאהובי",ם"הגידהםלים 50.ם
שאהבהםנפשי",ם"בזוכריםשאוהבםנאמןםויקרםרוחםכמוךםידברםאהבהםבאוזני"ם—םאבלםסגנוןםמשתפךם

כזהםהיהםנהוגםאזםבכתיבהםבעבריתםביןםנעריםםידידים,םואיןםלתלותםבוםיותרםמדי.
עלםתקופהםזוםראו:םבקון,ם1975: 28ר41;םשפירא,ם2008: 19ר23. 51.ם
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שימושםבעתיד.םברנרםרמזםבדבריוםלסיפורםמנדריםםט'םעמ'םב',םעלםשמעוןםהצדיק,םשהיהםכהןם
בביתםהמקדש,םובאםאליוםנערםנזירם"יפהםעינייםםוטובםרואיםוקווצותיוםסדורותםלוםתלתלים".ם
שמעוןםהצדיקםשהתפעםםממראהוםשאלםאותוםמדועםהואםרוצהםלהשחיתםאתםשערוםהנאהם)בסיוםם
הנזירות(,םוהנערםסיפרםלוםשהיהםרועה,םוהסתכלםבבבואתוםבמעייןםוראהםכמהםהואםיפהםופחזםעליום
יצרו,םואזםנשבעםלגלחםאתםשערוםלשםםשמיים.םשמעוןםהצדיקםכמעטםאינוםמסתירםאתםהעוררותם

שלו:ם"מידםעמדתיםונישקתיוםעלםראשו.םאמרתוםלו:םבני,םכמוךםירבוםנוזריםנזירּותםבישראל".

7. ורשה, 1900

ב־16.7.1900ם)איגרתם6(םכתבםגנסין,םשישבםאזםבוורשה,52םלחברוםביחובסקי,םשאףםהואם
תיכנןםלהגיעםלשם,םעלםקשייםהחייםםבעיר,םויעץםלוםלנטושםאתםתוכניתו.םאכן,םייתכןםשגםםברנרם
יבואםלוורשה,םהואםמספר,ם"אףםכיםאנוכיםלאםיעצתיו",םאםםכיםאיןםלשכוחםשלברנר,םבניגודם
לביחובסקי,םיהיהםממהםלחיות,םשכןםעתידםהואםלקבלםמבן־אביגדורם"ממוןםקורח"םבעדםספרו,ם
כסףםשיספיקםלום"למצערםלחציםשנה"ם)"כשבעיםםרובל"םמעירםביחובסקיםבהצידה,םוברנרם
העורךםמשאירםאתםההערה(.םובינתיים,םבשבועםזה,םממשיךםגנסיןםלדווח,םעזבםברנרםאתםהומלם
ונסעםלביאליסטוק,םלבררםמתיםעליוםלהתגייסםלצבאם)בתעודת־הלידהםשלםברנרםנרשםםתאריךם

מוקדםםבשנהםמןםהאמיתי(.53
אתםהפסוקםבמכתבוםשלםגנסיןםלביחובסקי,ם"אףםכיםאנוכיםלאםיעצתיו",םפסוקםשגנסיןם
בלי־ספקםהמציאםלמעןםביחובסקיםשהואםמניאםאותוםמלבואם)איןםשוםםאפשרותםשְיַיעץםלברנרם
לאםלבואםללוותםאתםיציאתםספרוםהראשון(,םקראםברנרםבצרורםמכתביםגנסיןםבהצידה,םוהואם
מיהרםלאמץםאותוםלעצמו,םכמוםגםםמשפטיםםגנסינייםםאחריםםממכתביםםאלה,םכחלקםמחילוף־
התפקידיםםהכלליםשהתחוללםביןםהשנייםםברשימת־הזיכרון,םואףםקודםםלכן,םמחוצהםלה.ם"לבואם
ללונדוןםלאםיעצתיו,םאףםכיםגםםמנועםלאםמנעתיםאתםהדברםממנו",םכותבםברנרםב"אורי־ניסן"ם
]3[ם—םטענהםשעודםַאראהםעדםכמהםהיאםחסרת־שחרם)והיאםאףםנסתרתםעל־ידים"גרמתיםלוםלבואם

הנה"םבהמשךםרשימת־הזיכרוןם]5[(.
בסופוםשלםדברםהגיעםברנרםלוורשה,םלפיםהתיארוךםשלים)שינומקםבהמשך(,םב־21םבאוגוסטם
)ואוליםב־20(.םמטרתםבואוםהרשמיתםהיתהםלהגיהםאתםספרוםהראשוןםמעמק עכורםבהוצאתםתושיהם
שבעריכתםבן־אביגדור,םולהשגיחםעלםההדפסה.54םחוקריםהביוגרפיהםמטעיםםבנוגעםלתאריךםבואום

תיארוךםהמכתב,םשנראהםנכון,םהואםבאחריותםביחובסקיםבהצידה,םלפיםחותמתםהדוארםבוורשה.ם 52.ם
בכרךםאיגרותםגנסיןםהשמיטםנשקסםאתםהסוגריים,םכאילוםגנסיןםכתבםאתםהתאריך.םשפיראם)2008: 
383(םסבורהםשהתאריךםשגוי,םואינהםצודקת:םשכר־הסופריםםשבוםמדובר,םשברנרםמקבלםתמורתם
ספרו,םהואםכאןםענייןםעתידי.םעלםשהייתוםשלםגנסין־עצמוםבוורשה,םשהייהםשבהםנפתחתםפעילותום

הספרותיתםהגלויה,םראוםהולצמן,ם2002: 77ר91;םהולצמן,ם2015.
אלאםשאדםםאינוםמבררםאתםתאריךםהגיוסםשלוםבמשךםחמישהםשבועותם)שיעברוםעדםשיגיעםברנרם 53.ם
לוורשה(.םבקוןם)1975: 78(םמספרםעלםפעילותםבונדיסטיתםחשאיתםשלםברנרםבביקורוםזהםבביאליסטוק,ם

ועלםמשימהםבונדיסטיתםגםםבוורשה.
עלםענייניםםנוספיםםשהיוםלוםשםםראוםצייטלין,ם1971;םבקון,ם1975: 78ר84;םהולצמן,ם2002: 83;  54.ם

שפירא,ם2008: 31.
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שלםברנרםלוורשהםובנוגעםלתאריךםעזיבתו,םבנוגעםלמשךםביקורוםובנוגעםלתאריךםשלםהערבם
המפורסםםסביבםשירוםשלםביאליקם)בקון,ם1975: 78;םהולצמן,ם2002: 83;םשפירא,ם2008: 38(.ם
ברנרםלאםהגיעםלוורשהםלקראתםסוףםיולי,םלאםשההםבהםרקםשניים־שלושהםשבועות,םאוםשבועותם
אחדים,םאוםחמישהםשבועות,םואירועםדקלוםםהשירםלאםהתרחשםבסוףםאוגוסטםאוםבתחילתםספטמבר,ם
כיםלוח אחיאסףםטרםםראהםאורםאז.םלדקדוקיםעניותםאלהםישםחשיבות,םמשוםםשברנרםהואםמים
שתרםםלטעויות,םכיםמבליםמשיםםהתאיםםאתםמצב־הענייניםםלצרכיםםשלםהמרחבםהמדומייןםשלו.

ביוםםשבתם25.8.1900םכותביםםגנסיןםוברנרם)שכברםנמצאםבוורשה(םמכתבםארוךםמשותףם—ם
חשובםועקרונים—םלחברםםגרשוןםגינצבורגם)חלקוםשלםברנר,םאיגרתם22םבאיגרותיו;םחלקוםשלם
גנסין,םאיגרתם8םבאיגרותיו(.ם"הנניםפהםימיםםאחדים",םכותבםברנרם)לפיםזהםתיארכתיםאתםבואו(;ם
"באתיםמביאליסטוק.םבדעתיםלשהותםפהםירחיםםאחדיםם]...[ם]כלומרםלאםשבועיים־שלושהםכפים
שברנרםזוכר[םלעת־עתהםאניםמתגוררםביחדםעםםאורי־ניסןםועםםהמשוררםז.י. יפהם)בלוח אחיאסף 
תרס"אםשֵיצאםלאור(".םכךםהואםמסבירםלגינצבורגםאתםזהותוםשלםזלמןםיהודהםיֶפה,םהשותףםלדירהם
שלםגנסין,ם'המשורר'םשטרםםפירסםםדבר,םושיריוםהראשוניםםיבואוםבאותוםלוח אחיאסף,םשכרגעם
ברנרםעדייןםאינוםיודעםכמהםהואםגורליםבשבילו.םברנרםגםםמספרםלגינצבורגםעלםתוכניתוםשלםיפהם

לבואםקרוב־לוודאיםלפוצ'ּפםבעודםזמןםקצר.
אתםהֵצירהםבמלהם'שֵיצא'םלעיל,םבנוגעםללוח אחיאסף,םהוספתיםאני.םהואםנדרשםמשוםם
שבתאריךםכתיבתםהמכתב,םב־25.8,םהלוחםעדייןםלאםראהםאור.םב־14.8םהתפרסמהםמודעהם
בהצפירה,םשמיםשיקדיםםלשלוחםדמיםחתימהם"מהיוםםועדםצאתםהלוח"םיקבלםכפרסםאתםספרום
שלםהפרופסורםברלינרםחיי היהודים בימי הביניים.םהלוחםרואהםאורם)ומודעהםנוספתםבהצפירה 
מבשרתםעלםכך(םביוםםחמישים20םבספטמבר.םכלומר,םהערבםהמכונןםשלםגנסיןםוברנר,םשבום"חימם"ם
גנסיןםאתםברנרםבעזרתםשירוםשלםביאליק,םלאםהיהםיכולםלהתרחשםלפניםאותוםיוםםחמישי,םואנים
מעדיףםלדמייןםאותוםלמחרת,םביוםםשישים21.9,םבארוחתםערב־שבתםחגיגיתםיותר,םאזםגםםאוכלם
לשלוחםאתםיפהםלידידיםםכלשהםםלארוחתםשישיםבערב,םכדיםשלאםיפריעםלאורי־ניסןםוליוסף־
חיים.םהערבםהזהםבדירתוםשלםגנסין,םחמישהםשבועותםאחריםבואוםשלםברנרםלוורשה,םגםםאינום
מאפשרםלומרםשברנרםאכןםשההםבוורשהםיותרםמשלושהםשבועות,םאךםאתםדירתוםשלםגנסיןםעזבם

אחריםשניים־שלושהםשבועות.
למעשהםשההםברנרםבוורשהםעשרהםשבועות.םספרוםמעמק עכורם)הספרםה־108םבביבליותקהם
העבריתםשלםהוצאתם"תושיה",םשהוציאהםספרםכלםשבוע(םראהםאורםביוםםשישי,ם26םבאוקטוברם
1900ם)לפיםמודעהםבהצפירה(.םברנרםעודםהספיקםלחלקםלחבריוםבוורשהםאתםכלםעותקי־החינםם
שקיבלםמבן־אביגדור,םונסעםלהומל.םב־1םבנובמברם)איגרתם23םשלו,םלביחובסקי,ם19.10םלפיםהלוחם
היוליאני(םהואםכברםנמצאםבהומל,םוכברםאיןםלום"אכסמפלריםםנותרים"םשלםספרוםכדיםלשלוחם

עותקםלביחובסקיםלפיםבקשתוםשלםזה.
בינוארםשלםאותהםשנהםעודםהתווכחםברנרםעםםתפיסתם"הספרותםלמעןםהספרות"םשלםגנסיןם
)איגרתם21םשלו(,םאךםעםםבואוםלוורשה,םבמכתבםהמשותףםשלוםושלםגנסיןםלגינצבורג,םישםלשנייםם
שעת־חסדםשלםהסכמהםמלאהםבענייניםםתרבותיים־חברתייםםוספרותםמגויסת,םוגנסין,םבימיםם
הראשוניםםלבואוםשלםחברו,םנשמעםכמיםשנטשםלזמן־מהםאתםגֶנסיניותו.םהשניים,םהמשתעשעיםם
כאמורםברעיוןם"לבנותםבמהםבספרותנו"םבעריכתם,םרואיםםאתםעצמםםכזוגםהמנהיגםבעתידםאתם

הספרותםהעבריתםהצעירה.
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אםםלאםלהחשיבםאתםמהםשפירסמוםהשנייםםבהקוףםובהפרח,םשערכוםבנערותםם—םברנרם
בעתםכתיבתםהמכתבםהזהםהואםבעלםסיפורםאחדםשהתפרסםם)"פתםלחם"םבהמליץםבפברוארם1900(ם
ובעלםספרםשהתקבלםלדפוסםאךםטרםםראהםאור;םואילוםגנסיןםפירסםםעדםאזםשירםאחדםויחיד,םחסרם
כלםערךם—ם"מתןםתורה"םבהצפירהםב־10םביונים)בחתימתםא.נ.םגנסין(.םרקםבימיםםהקרובים,םב־28.8 
וב־29.8םיודפסםבהצפירהםמאמרםראשוןםשלםגנסין,םביקורתםעלםטיפוסים וצלליםםשלםברשדסקי,ם
תחתםשמום)א.םגנסיןםבחלקםהראשון,םא.נ.םגנסיןםבשני(,םונקרולוגםעלםניטשהםב־29.8ם)כאישם
המערכת(םבחתימתםא.נ.ג.55םעדםלאמצעםדצמבר,םשישהםשבועותםלאחרםשברנרםעזבםאתםורשה,ם
סידֹונים",םבניגודםלמהםשמספרםברנרם]2[;םמאמרוםהראשוןםבפסבדונים,ם לאםפירסםםגנסיןםדברםב"ּפְ
בחתימתםא.נ.םאסתרזוןם—םעלםדמון יהודיםשלםעזראםגולדין,םספרםשראהםאורםבביבליותקהםהעבריתם
בדיוקםשבועםאחריםספרוםשלםברנר,םבשנייםםבנובמברם—םיידפסםבהצפירהםב־12.12םוב־13.12.

אבלםלברנר,םהכותבםב־1914םעלםביקורוםבוורשה,םהיהםחשובםשעםםבואו,םיפרסםםגנסיןם
דווקאםב"פסידונים"ם)תיכףםאסבירםמדוע(.םהואםאכןםזכרםשגנסיןםפירסםםאיזוםביקורתםבשבועם
שלאחרםבואו־שלוםלוורשה,םוהמכתבםהשביעיםשלםגנסיןםבקובץםהצידה,םשביחובסקיםקבעם
באווילותםגמורהםשנכתבםבקיץ,םשיחקםלידיוםשלםברנר.םמדוברםבמכתבםשמספרום7םגםםבספרם
איגרותםגנסין.םזהםמכתבםשלפיםמהםשמסופרםבוםנכתבםבתחילתםינוארם1901ם)אוםלכלםהמוקדםם
בסוףםדצמבר(.םספרוםשלםברנרםכברםהופיע,םברנרםכברםנסע,םהיהםאיזהםערבםספרותיםשהוקדשם
לספרוםאחריםנסיעתוםודיברוםבוםדבריםםריקיםםונפוחים,םוגנסיןםכתבםעלםכךםלברנר;םוכברםנדפסם
שירוםשלםגנסיןם"אךםקינהםונהי",םיחדםעםםשירום"הנביא",םבספר השנהםתרס"א,םמאסףםשראהםאורם
בתחילתםדצמבר;םו"זהםלאםכבר",םבאמצעםדצמבר,םפורסםםהמאמרםשלםגנסיןםעלםגולדין.םגנסיןם
עסוקםעתהםבכתיבתםהרשימהםשלוםעלםלוח אחיאסף,םובהםהפרפראזהםשלוםעלם"ביוםםקיץ,םיוםם
חום",םאךםעדייןםאינוםמצייןםהיכןםתודפסם)היאםתודפס,םכאמור,םבמארס(.56םבסוףםהמכתבםמצוינתם
כתובתםםשלםגנסיןםויפה.םהםםגריםםבוולינסקהם7םדירהם2.םהאםםעברוםדירהםמאזםשהותוםשלםברנר?
"איניםיודעםאתםהתאריך,םאבלםאניםיודעםש־1900",םכתבםביחובסקיםהערהםברוסיתםבראשם
המכתב,םכנראהםלברנר,םוהערהםזוםהפכהםכברםבהדפסהםשלםהצידהםלשורהםשהיאםכביכולםפריםעטום
שלםגנסין,םשברובםבלבולםיודעםרקםאתםהשנה,םאבלםלאםאתםהחודשםוהיום.םועודםהחליטםביחובסקים
שהמכתבםנכתבםבקיץם)בניגודםלכלםהעובדותםשמניתיםלעיל(,םמשוםםשגנסין,םבפוסט־סקריפטוםם
שלםהמכתב,םמתלוצץ,םוְבהמשךםלהודעתוםשלםברנרםלגרשוןםגינצבורגםבאוגוסטםעלםתוכניתוםשלם
יפהםלבקרםבקרובםבפוצ'ּפ,םהואםמבקשםלבשרםלגינצבורגםדרךםביחובסקים—םעכשיו,םבעיצומוםשלם

כלםזהםבניגודםלאינפורמציהםהשגויהםאצלםמירוןם)1997: 602(םלפיהםהמאמרםעלםברשדסקיםחתוםם 55.ם
בפסבדונים,םאוםאצלםמירוןםבתוךםגנסין,ם1982ב:םיא,םשהנקרולוגםעלםניטשהםנדפסםללאםחתימה.ם
טעויותםאלהםראשיתןםברשימהםשלםביחובסקיםבהצידה,םעמ'ם94,םמשםםהןםנדדוםלביבליוגרפיהםשהכיןם
נשקסם)גנסין,ם1946: 225(,םומשםםנפוצוםהלאה.םגםםברנרםהסתמךםעלםביחובסקי,םוטעותוםשלםזהם

הועילהםלוםמאוד.
גנסיןםגםםמתענייןםבמכתבםאםםהספרייהםבפוצ'ּפםתחתוםםעלםהשילוחםועלםהדור.םהופעתםהשילוח  56.ם
התחדשהםבינוארם1901,םוהגיליוןםהראשוןםשלםהשבועוןםהדורםראהםאורםב־30.12.1900,םאבלםכברם
בדצמברםהיהםאפשרםלחתוםםעלםשניהםםיחדםתמורתםעשרהםרובלםכסףםלשנה,םסכוםםלאםקטן,םמשכורתם

שלםחודשםושבועםשלםגנסין!
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החורף:ם"שלוםםלכםםמָיֶפה.םהואםעודנוםמחזיקםבדעתוםלבואםלימיםהקיץםלפוצ'ּפ;םהלוואי!םאמורם
" לג.םכיםעודנו זוכרים את אשר נדברנו.ם'חגםיהיהםבמושבותינו'ם—םחחח!

אבלםברנרםשאבםממכתבםזהםעדותםלכךםשבקיץ,םעודםלפניםבואוםלוורשהםבאוגוסט,םכברם
כתבםגנסיןםופירסםם"איזוםרשימתםביקורת"םעלםעזראםגולדיןם)שכזכור,םספרוםטרםםיצא(,םרשימהם

שפירסםםב"פסידונים"ם—ם"הריםאףםבמלהםזוםהיהםאיזהםכוחםמשיכהםשלםחידוש".
ואכן,םהכלםאמרםהתחלהםוחידוש,ם"השראתםעלומים"ם]2[;ם"היינוםמןםהנכנסים",םכותבםברנר,ם
ומשוםםשהואםלהוטםבבלי־דעתםלמשוךםכלםפרטםלעברםהתקבולתםהמרביתםבינוםלביןםאורי־ניסןם—ם
להעציםםאתםהשנייםםשהםםאחדם—םהואםמבקשםליצורםאתםהרושםםשגנסיןםהיהםאזםבעלםהתחלותם
ספרותיותםבכמותםאקוויוולנטיתםלשלו,םולאםרקםבעלםשירםאחדםורצנזיהםאחת:ם"הואםהחלםלמשוךם
בשבט־סופר,םזאתםאומרתםלהדפיסםמזמןםלזמןםקצתםממהםשהואםכותב",םמטעהםאתםברנרםזיכרונו.

ומאחרםשהוא־עצמוםלןםאצלםגנסיןםבגניבה,םכיםלאםהיהםבידיוםפספורטםוהממונהםעלםהחצרם
נתןםבוםעיןםלרעה,םכלומר,םהואםשההםאצלוםבמחֵבא,םכמוםבשירוםשלםביאליק,םברורםאיפואםמדוע,ם
לצורךםתגבורםהתקבולת,םחשובםלוםשגםםגנסיןםיהיהםבמחֵבאם)יסתתרםמאחוריםפסיבדונים(,םוכך,ם
לאםרקםששניהםםיקבילוםזהםלזה,םאלאםהםםאףםיקיימוםיחדם"שםםבמחבאםהלז"םאתםה"בהתענגם

וברוך"ם)"עםםכלםהעונגםשבקילוטםזה"ם]2[(.
כאמור,םלפיםסיפורוםשההםברנרםאצלםגנסיןםשניים־שלושהםשבועותם)ולאםעשרה(ם—םאכן,ם
קשהםלמתוחםדרמהםוחשמלםשלםהתחלהםעל־פניםעשרהםשבועות.םאךםבתוךםכלםהערפלםשלם
אי־הזיכרוןםמפליאםברנרםלזכורםאתםמספרםהביתםשלםגנסיןם)21(,םומספרםהדירהם)21(,םמספריםם
שכאמור,םגםםאםםהיוםכךםבמציאות,םנראיםםכלקוחיםםמסיפורםשפרטיוםעשוייםםיותרםמדי.םובאשרם
לשםםהרחובם—םכתובםדילנאיאםבמהדורותםשלםכתביםברנר,םאךםלפיםהכתיבםבהצידהםישםלבטאם
אתםשמוםְדֶיעְלָנאָיאם—םאפשרםלומרםשלאםהיהםרחובםבשםםכזהםבוורשה.םאםםנקלףםאתםהשםםמןם
הרוסיפיקציה,םאוליםנקבלםְדֶילָנה,םובוורשהםהיהםרחובםמפורסםםבאזורםהיהודיםבשםםְדֶז'לנהם)דינזוןם
גרםבו(,םשבעיתונותםהעבריתםשלםאותםםימיםם)למשל,םבמודעותםבהצפירהםאוםבהמליץ(םנכתב:ם
דזיעלנא.םאלאםשאברהםםרייזיןם)רייזען,ם1921(םזוכרםאתםעיניוםהכחולותםשלםברנרם)כן,םהיוםלום
עינייםםכחולות(,םהקורנותםאליוםבאהבה,םבחדרוםהקטןםשלםגנסיןםברחובםנֹובֹוליּפקים)הסמוךם
לדז'לנה,םמקבילםלוםמדרום(.םבקיצור,םהאםםהתערבהםכאןםבזיכרונוםשלםברנרםאיזוםמלהםרוסיתם
שפירושהםמחולק,םלחלוק,םלשתף?םנאמר,םֶדלֹוני,םְדֶילית,םֶדֶלנֶיה?םהמציאותםמשחקתםלידיוםשלם
ברנרםכסמלניתםירודהםגםםבכךםשגנסין,םשאסףםלדירתוםאתם"רעו,םאחיוםהטוב",םמביאםמןםהרחובם

דווקאםאתםלוח אחי־אסףםהחדש,םובוםשירוםשלםביאליקםעלם'הכנסתםהאורחים'.
הסתיוםהוורשאיםהפךםברשימהםשלםברנרםלחורףםביאליקאי,םמנורתםהנפטםהדולקתםעלם
השולחןםִייצגהםאתםהנר,םהכירהםהמוסקהםאתםהאשםהבוערתםבאח.םאתםסצנתםדקלוםםהשירםתוךם

כדיםהדגמתוםכברםתיארתיםבפרקםהראשוןםשלםמאמרםזה.
אםםבודקיםםהיטבםרואיםםשחלוקתםבתיםהשירםשלםביאליקםביןםברנרםלגנסיןםלאםהיתהם
שווה.םברנרםפתחםוביצעםאתםהביתםהראשון,םגנסיןםביצעםאתםהשניםוהשלישי,םברנרםאתםהרביעי,ם
וגנסיןםאתםהחמישיםוהשישי.םבתיםהסתיוםלאםבוצעו.םלרגעיםםהיהםברנרםהמארחםוגנסיןםהאורחם
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ולרגעיםםלהיפך,םכלםאחדםמילאםגםםאתםתפקידוםשלםהאחר,57םאבלםגנסיןםתפסםאתםההובלהםמברנרם
ומילאםתפקידםפעילםיותר.

כשקפץםגנסיןםוחיבקםאתםברנרםולחץםאותוםאלםלבו,םהואםודאיםהשמיעםבנקודהםזוםאתם
המלים:ם"ולחצתיךםאלםלב,םרעי,םאחיםהטוב";םאבלםברנרםהכותבםמעבירםאתםמלותםהשורהםלגוףם
שלישי,םועםםזאתםשומרםעלםהמרכאות:ם"קפץ,םהתנערםו'לחצניםאלםלבו',ם'רעו,םאחיוםהטוב'",ם
והאפקטםהואםשלםמבעםמשולב:םקולוםשלםברנרם)כינוייםהגוףםהםםביחסםאליו(,םהמטמיעםדיבורם

שלםגנסיןם—םשנייםםשהםםאחדםבתיווכוםשלםביאליק.
בשעתםאמירתםהמליםם"ולחצתיךםאלםלב"םהולכתםההשתובבותםונעלמת,םגוברתםהרצינות,ם
וכשחוזרתםדמעתםהאהבהםשנשלחהםמפוצ'ּפ,םהשנייםםרועדים,ם"רחפוםעצמותינו",םלמרותםהאשם
שבאח,םלמרותםהנרםעלםהשולחןם—םהאחםוהאשםשלאםהיוםשם,םשכמוםהגיעוםמשירוםשלםביאליקם
והחליפוםאתםהמנורהםוהכירה.םלאםמקורםרועדיםםשניהם,םאלאםמבהלהםמןםהנקודהםשאליהםהגיעום

ברגעםזה.
גנסיןםעצרםאתםהדקלוםםבקולםבמליםם"ולחצתיךםאלםלב,םרעי,םאחיםהטוב",םוהחלםלהורידם
דמעות,םכאילוםהואםממשיך,םבמעשהםולאםבדקלום,םאלםהשורהםהאחרונהםשלםהביתםבשירםשלם
ביאליק:ם"ורסיסםנאמןםאורידהםעליך".םברנר,םברשימת־הזיכרוןםשלו,םמביאםאתםהשורהםהזאתם
נפרדתםומנוקדת,םכמוםבציטוטםמתוךםשיר,םאךםממשיךםאותהםבשורהםמנוקדתםנוספת,םשאיננהם
בשיר:ם"רעםנעורים!"םזהםמהםשהביעוםדמעותיוםשלםגנסיןםב־1900,םאךםזהםגםםמהםשאומרםברנר 
לגנסיןםבעזרתםהשורהםשלםביאליקםבהווהםשלםהכתיבה,םב־58.1914םהמליםםשגנסיןםכמוםהבליע,ם
מליםםשביטאוםאתםהדמעהםשלםאהבתו,םמביעותםעתהםסוף־סוףםאתםאבלוםשלםברנרםעלםמותםֵרעם
נעוריו,םהאבלםשעדםכה,םמיוםםמותוםשלםגנסין,םלאםניתןםלוםשוםםביטוי,םוהןםשבותםכעתםומאחדותם

אתםהשניים.
בחדרםבוורשהםברנרםהואםהגבריםהנוהם,םואילוםגנסין,םהיוזםםוהאקטיבי,םהואםהנשיםהַרָגש.ם
אתםהאושרםהזהםנשאםבחובוםברנרםכלםחייו,םמבליםלהביאםבחשבוןםשאחריםליבויםופיתויםבאותםאצלם
גנסיןםסלידהםודיפרסיהםעמוקהם—םועלםכךםאיןםסיכויםשגנסין,םהשתקןםהכרוני,םידברםישירותםעםם
חברו,םשהואםחוששםלפגועםבו,םאוםעםםמישהוםאחר.םאכן,םאיןםלכפורםב"קרבתםהלבבות"םששררהם
בערבםהזה,םוגםםבעֹוררּותםהארוטיתםשהיתהםבו,םאךםעדםמהרהםנתקףםגנסיןם"תוגהם—םעלוקהםממאירהם
עמוקה"ם)מתוךםשירםשכתבםבדצמברם1900(,םוכשנסעםברנר,םהתיישבםלכתובםאתםמאמרוםהארוךם
"שבריםלוחות"םעלםלוח אחיאסף.םיפה,םשותפוםלדירהםשלםגנסין,םשפירסםםבלוחםאתםראשונים
שיריו,םנאלץםלקרואםבחודשםמארסםבהמגיד,םברשימהםשלםשכנו,םלאםרקםביקורתםלא־מחמיאהם
עלםכתיבתו,םאלאםגםםדיבורםבגוףםשניםמפיוםשלםהאישםשהואםרואהםיום־יום,םדיבורםשברורםכיםלאם

כזכור,םבלוח אחיאסף,םשממנוםלמדוםברנרםוגנסיןםאתםהשירםבעל־פה,םהיהםמודפסם"שבםאצלים 57.ם
והתחמם",םולאם"אצליםשבםוהתחמם".םברנר,םשמכירםב־1914םאתםהשירםממהדורתםתרס"ח,םשםםכאןם
בפיוםשלםגנסיןםאתםהנוסחםשלםמהדורהםזוםוכותב:ם"בשעתםאמירתםפסוקם'אצליםשבםוהתחמם'",םפסוקם
עםםסדרםמליםםשגנסיןםלאםהיהםיכולםלהשמיע.םגנסיןםאמר:ם"שבםאצליםוהתחמם",םוברנרםזוכרםגםם
סדרםמליםםזה,םשאותוםהואםמהדהד,םאגבםהעברהםמציוויםלעברםבגוףםשלישי,םב"ומתוךםהשתובבותם

'ישבםאצליםוחיממני'".
עמדםעלםענייןםזהםאריאלםהירשפלד,ם1992: 46ר47. 58.ם
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נאמרםבאוזניוםבעל־פה:ם"הסתכלות,םמרםיפה,םמעטםיותרםהסתכלותםוזהירותםיתירה"ם)אסתרזוןם
.)130 :1901

והמאמרםהואםגםםדיבורםאלםהחברםהאחרם—םדיבורםשגנסיןםלאםהעזםלהשמיעםלברנרםכלם
ימיםשהותוםבוורשה.םאי־אפשרםלקרואםאתםמהםשכתבםגנסיןםברשימתוםעלם"ביוםםקיץ,םיוםםחום"ם
שלםביאליקםמבליםלקשרםאתםדבריוםלערבםשהיהםלאםמכבר,םבספטמבר,םובוםדוקלםםהשירםוהודגם.ם
איךםאישםמןםהכותביםםעלםברנרםוגנסיןםלאםראהםאתםהמובן־מאליו?םדיפרסיהםכבדהםמעיקהםעלם
לבםהמשורר.םהואםיושבםבחברתםרעוםהנחשבםלוםכאח,םאךםלאםזוםבלבדםשהיהםרוצהםלהיפטרםממנו,ם
הואםגםםרוצהםשרעוםיביןםולאםיאשיםםאותו.ם"שבםאצליםוהתחמם"םו"לחצתיךםאלםלב"םנאמריםםרקם
כדיםשלאםתיוולדםטענהםעליוםבלבםרעו.ם"בשיממוןםהזהםאחפוץםבדדםהיות",םמצטטםגנסיןםאתםשנים
הבתיםםהאחרוניםםשלםהשירםבמלואם,םושואל:ם"האיןםאתםםמרגישיםםבשורותםהמעטותםהאלוםאתם
כלםנפשוםשלםהמשורר?"םהמשוררםלדידו,םכמוםבהמחזתםהשירםבאותוםערבםבספטמבר,םהואםגנסין־
עצמו.םכאן,םבמאמרםשלוםבהמגיד,םנפתחתםהשמעתםקולוםמאחוריםהסיפורםשסיפרםבעיקרםברנר.

8. "ולש את תלתליך היפות": 1904

ביוםםשישי,ם1םבאפרילם1904,םא'םדחול־המועדםפסח,םהגיעםברנר,םהנמלטםמןםהרשויותם
ברוסיה,םחסר־כל,םללונדון.59ם"מוכרחםאניםלנסועםללונדון.םמקוםםאחרםאין",םכתבםמןםהדרךם
לביאליקם)איגרתם37(ם—םלנסיעהםלניו־יורקםלאםהיהםלוםדיםכסף,םולשוויץםלאםנתנוםלנסועםמגבולם
פרוסיה.םומידםלאחרםבואוםללונדון,םָהחלםמ־13םבאפרילם1904,םנפתחםרצףםשלםמכתבי־אוהבם
מגנסיןםלברנרם)מכתביםברנרםמתקופהםזוםאבדו(.םזוםהתקופהםשבהםכתבםגנסיןםאתם"בביתםסבא"ם

ואתם"הצידה",םהיצירותםהחשובותםהראשונותםשלו.60
ביוםםהגיעוםללונדוןםאמרםברנרםבלבו,ם"אגורםברחוב",םאבלםלפתע,םבמקריותםסמלית,םנקרהם
לום'אחםורעםיוצא־רוסיה',םפלזר,םמכרםשלםגנסין,םוכךםעודםלפניםשעלהםבדעתוםשלםגנסיןםבפוצ'ּפם
לנסותםלהשיגםמהומלםאתםכתובתוםשלםפלזרם)איגרתם20םשלו(,61םכברםהיהםברנרםלשותפוםלדירהם
יִלים66ם)הניחושםהואםלפיםאיגרתם שלםהמכרםהזה,ם'המטונימיה'םשלםגנסיןםבלונדון,םברחובםג'ּוּבִ
38םשלםברנרםלביאליק,םולפיםאיגרותםגנסיןםבהמשך(.םעדםלתחילתםנובמברם1904,םהמועדםשבום
עזבםפלזרםאתםלונדוןםוברנרםעברםלגורםאצלםקלמןםַמרֶמרםושרה־שפרהםאשתו,םצירףםגנסיןםלעתיםם

יִלי. ְלמכתביוםלברנרםתוספתםלפלזר,םשברורםממנהםשהשנייםםגריםםיחדםברחובםג'ּוּבִ

התאריךםהואםלפיםמכתבוםשלםברנרםלביאליקם)38(,םשנכתבםבג'םדחול־המועד:ם"שלשוםםבאתיםלכאן".ם 59.ם
בקוןםושפיראםהלכוםבעקבותםהתאריךםשכתבםפוזננסקיםבסוגריים,םזהםשלםחותמתםהדוארםלמחרתם
כתיבתםהמכתב,םולאםהסתכלוםבלוח־השנה.םכךםזזםאצלםםא'םדחול־המועדםל־2.4ם)בקון,ם1975: 123; 

שפירא,ם2008: 62(.
יצחקםבקוןםפירסםםהערותםלשנהםזוםשלםאיגרותםגנסיןםאלםברנרם)בקון,ם1970(,םואניםמקבלםאתםתיארוךם 60.ם
האיגרותםשהציע.םלפיםתיארוךםזהםהסדרםהנכוןםשלםהאיגרותםהואם)המספריםםלפיםמהדורתםנשקס:ם

גנסין,ם1946(:ם20, 23, 24, 21ר22, 25, 26ר27, 28ר29, 30. 
מסתברםכיםהדברםהראשוןםשעשהםברנרםביומוםהראשוןםבלונדון,םבפרוטותיוםהאחרונות,םהיהםלכתובם 61.ם
לגנסיןם)וראוםבקון,ם1970: 376(,םעודםלפניםשפגשםאתםפלזרם)באותוםיום(.םלכןםלאםידעםגנסיןםשברנרם

כברםפגשםאתםפלזרםוגרםעמו.
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כברםבמכתבוםהשניםאלםברנרםבלונדוןם)23ם]28.4.1904[(םפורץםגנסיןםבפוסט־סקריפטוםם
בקריאה:ם"ולאן?םאחתםהיאםלים—םמדועםלאםלונדון?"ם—םלאםכאיזוםשאיפהםקונקרטית,םאלאם
כקריאתוםשלםאדםםשאינוםמצפהםלכלוםםמשוםםמקום,םשאינוםרואהםלעצמוםאיזהםיעדםגיאוגרפים
כתכלית,םאךםכמיםשאומרםשהעיקרםהואםלזוז,םכיםאםםכברםגסיסה,םשיהיוםלפחותםפרפורים,םשהםם

סימניםםשלםעדיין־חיים.62
פחותםמחודשםאחריםהגיעוםשלםברנרםללונדוןםמתחילהםאיפואםלהתבשלםאט־אט,םתחילהם
לאםלגמריםברצינות,םנסיעתוםשלםגנסיןםללונדון,םלאו־דווקאםכיוזמהםשלםברנרםאוםכתוצאהםשלם
לחץםמצדו.םאומנםםמיוםם'שנפלו'םאלםהחייםםלאםשהוםגנסיןםוברנרםבעירםאחתם)פרטםלביקורםשלם
ברנרםבוורשה(,םאלאםשעכשיוםילךםגנסיןםוישתכנעםשעליהםםלשהותםבארץםאחת,םלאםחשובםאיזו.ם
במכתבם21ר22ם]אמצעםיוני[םמתכונןםגנסיןםלצאתםלדרךםמפוצ'ּפםמידםבבואםהקיץ,םאךםאינוםיודעם
לאן.םהואםכותבםלברנר:ם"מוזרםהדבר,םאוםאוליםטבעיםהוא,םכיםאיןםליםאיזהםמקוםםאשרםיהיהםלים
ל'מחוזםחפצי'.םכלםמקום.םחפץםאניםרקםלהחליףםאתםמגורי.םבכמהםצריכהםלעלותםהנסיעהםללונדוןם
עםם'הכלםבאשרםלכל'?"םובסיוםםהמכתב,םבספק־רמיזהםקלושהםלערבםבוורשה,םנאמר:ם"הוי יוסף 
חיים.םקריאהםזוםסתםםנאמרה.םואולםםחפץםאניםלחבקךם]...[םאחיךםהאוהבךםמאוד";םוהמכתבםהבאם
)25ם]תחילתםאוגוסט[(םמסתייםםב"הבהםואפולםעלםצווארך,םאחיםהטוב";םובאיגרתם28ם]7.10.04[ם
כותבםגנסין,םכברםמֶיקאֶטרינוסלאב,םאחריםשגםםהיהםבוורשה,םאיגרתםתשובהםלמכתבםתלונהם
מכאיבםשלםברנרםעלםלונדון,םומאלץםאתםעצמוםלאופטימיות:ם"אחיםהטוב!םברחםלךםמלונדוןם]...[ם
לך־לךםאלםשוויצריהםאוםלארץםאחרתםועזובםאתםלונדוןםואנוכיםאבואםגםםאניםלשם.םהלואםתהיהם
לנוםגאולה,םהלואםתהיה!םהלואםהיאםצריכהםלהיות,םיוסףםחיים!ם]...[םוהריניםמתנפלםעלםצווארך,ם
אחי,םאחיםהטוב!ם]...[םכתובםכיםעוזבםעתהםאתםלונדון;םכתובםכים—םמהםשתחפוץםכתוב,םאךםכתובם

וָהֵחםםמעט,םכתובםוהתחמם".
כאןםהרמיזהםלשירםשלםביאליקםכברםמובהקתםיותרם)"בואםאלי",ם"שבםאצליםוהתחמם"(.ם
ובמכתבםהבאםשלםגנסיןם)30ם]21ר23םבנובמבר[(םאףםמשולביםםבבירורםובנועזותםשירוםשלםביאליקם
)עםםהנוסחם"שבםעליםוהתחמם"(םודמותםהנערםיפהםהעינייםםובעלםהתלתליםםששמעוןםהצדיקםנמשךם
אליום)ראוםסוףםפרקם6םלעיל(,םנערםשהופךםכאןםלילדה.םברנרםמעולםםלאםהעזםלזרועםאינסינואציותם

כאלה,םתמימות־נועזות,םבמכתבםלגנסין.םמכתביוםאליוםחסריםםכלםשנינה.
אתםהמכתבםשלםברנר,םשעליוםמגיבםגנסין,םאפשרםרקםלשחזרםמתוךםתשובתוםשלםגנסין.ם
נראהםשברנרםקונןםבאוזניוםעלםמצוקתוםובדידותוםהמיניות,םוהטיחםבוםבהאשמה,םכמקנאםלו,ם
שבאותוםזמןםהואםיושבםלוםמוקףםנשיםםמחזרות.םגנסין,םכדרכוםכשהואםמואשם,םלאםענהםמיד,ם
ובינתיים,םכשבועםלפניםשכתבםלברנר,םהואםמספרםבמכתבםלחברםםהמשותףםז.י.םאנוכים)אהרונסון,ם
אהר"ס(,םהיושבםבקייבם)איגרתם34ם]16םבנובמבר[(:ם"מידידנוםהמסתובבם'מסביבםלנקודה'ם)והלוואים
שלאםישקעםבהםלעולמים!(םקיבלתיםמכתבים,םכמעט,םתכופיםםעדםעתה,םואולםםהמכתבםהאחרוןם
שלום—םנּו,םנּו!םס'איזםשֹויןםאיינמאלםאבריעף.םאזםאחםאוןםוועהםצואםזיינעםיאהרען!"ם]"זהםכברם

פעםםאחתםמכתב.םשאויםואבויםלשנֹוָתיו!"[.63

רכוס'םאצלםגנסיןםלפיםניתוחוםהיפהםשלםגלוזמןם)2015(. אניםמכווןםכאןםלמושגים'התכלית'םו'הּפִ 62.ם
ביןםניירותםהעיזבוןםשלםברנרםנשמרםמכתבםלהללםצייטליןםמיולים1904םשלאםנשלח,םונאמרםבום 63.ם
)איגרתם45[:ם"חייםקשיםםמנשואםגםםמצדדיםםכאלה,םשאתהםבוודאיםאינךםמעלהםאותםםגםםעלםלב",ם
והואםמפנהםאתםצייטליןםלסיפורום"בימותםהחמה"םשיודפסםבלוח אחיאסףםתרס"ה,םסיפורםשגיבורום
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לבסוףםענהםגנסיןםלברנרםבמכתבםשלם"סלחםנא"ם—םישם'ז'אנר'םכזהםבמכתביוםלברנרם—ם
ואמרםלוםשלאםהיהםכדאיםלכתובםמהםשכתבםאפילוםאםםאכןםהיהםמגפףםבימיםםאלהם"מותניםנשיםם
חביבות",םמכלםשכןםכשגםםאתםזהםלאםעשהםונפשום"חפהםזהםכבר";םוכאןםמספרםגנסיןםעלםדיכאוןם
עמוק,םחשוךםמרפא,םמשלו,ם"וכבדםליםמאוד,םאחי,םכלםהיום,םוכבדותםזוםלאםראשונהםהיאםמעיקהם
עלםלבי,םויודעםאניםכיםאיןםלהםכלםתקנהםשהיא;םאלאםשחביביםםעליםהצלליםםכיםחמימיםםהמה"ם

)מכתבם30(.
וכמוםבאחווהםשלםבעליםהכבדותםחסרת־התקנהםעלםהלב,םממשיךםגנסיןםבאוזניםברנר:ם
"אלמלים]אילו[םהייתםילדהםיפה,םאחי,םויושבתםעתהםאצלים]"שבםאצליםוהתחמם"[,םהייתיםמושיבם
אותךםעלםברכים]"שבםעלי",םגנסיןםמתמרןםאיפואםביןםשניםהנוסחים[םוָלשםאתםתלתליךםהיפות,64 
ומביטםאלםעיניךםהבהירות,םוהייתיםמספרםלךםאגדהםיפהםונפלאה,םוכוֵלאםאתםנשיקותיםלבלתים

אחללנהם—םאתםהאגדהםהיפה.םאבלםאתהםלאםילדהםולאםיפה,םואנוכיםעתהםכהםכֵמהםלאגדה!"
הטקסטםהדו־משמעיםוהמתוחכםםהזהםמספרםמהםגנסיןםלאםיעשהם)כים"אתהםלאםילדהם
ולאםיפה"(,םואיךםהואםכולאםאתםנשיקותיוםכדיםלאםלחללם—םלאםאתםהילדה,םאלאםכמובןםאתם
האגדהם)האגדהםהתלמודיתםעלםהנערםהנזירםהיפה,םבעלםהתלתלים?(.םאךםבעצםםמדומייןםבשורותם
האלהםבאריכותםברנרםכילדהםיפהםהיושבתםעלםברכיוםשלםגנסין,םאשרםלשםאתםתלתליהםועומדם
לנשקםאותה.65םאי־אפשרםלשלולםציורםבמליםםמבליםלקייםםאותוםתחילה.םכשםםששניםהסוסיםם
השחוריםםשפוגלםמעלהםעלם"הר־שלגםלא־היה"םבכל־זאתםיוצריםםבעיניםהרוח,םבחללםמנטלי,ם
תמונהםעזהםהמנגידהםשחורםולבן,םכךםגםםהתיאורםהארוךםוהמפורטםשלםגנסין,םבמיוחדםמשוםם
שִאיּונֹוםנדחהםלסוף,םמציבםלעיניםהרוחםשלםברנרם)ולעינינו(םאתםהתמונהםשברנרםהנער,םולאםרקם
הנער,םכהםנכסףםאליה.ם"אנוכיםעתהםכהםכמהםלאגדה"םמסייםםגנסיןםאתםהפסקהם—םלאגדהםמןם
הסוגםשהיהםמספרםלברנרםאילוםהיהםילדהם—םוכך,םבאופןםמטונימיםהואםאומרםלברנר:םאניםכהם

כמהםלסיטואציהםכזוםבינינו.
וכדרכוםשלםגנסיןםעםםנשיםםבאווירהםשלם'חיזור',םשאזםהואםנבהלםומפגיןםמידםשלבוםנתוןם
בכללםלמישהיםאחרת,םגםםכאןםהואםעוברםמהרםלתיאורםפגישתוםיוםםאחדםעםםאהר"ס,םאשרםבה,ם
אףםשהוא,םגנסין,םיהיהםבודדםבפינתוםונושאםאתםבשרוםבשיניוםבאפלהם—ם"ההתראותםבכל־זאתם

תהיםנחוצה".

9. המעוררים והמנסים

עודםלפנים20םבדצמברם1905םשולחםברנרםלגנסיןם)ולביחובסקי(םאתםהחוברתםהראשונהםשלם
המעורר,םחוברתםינוארם1906,םשהקדימהםלצאתםמןםהדפוסם)לפיםאיגרתם62םשלםברנרםלביחובסקי,ם
מיוםם28.12.05(.םזוםחוברתםשלם32םעמודים,םבעריכתםברנרםורדלרם)ר'םבנימין,םשעתידםלעזובםאתם
לונדוןםבאפריל(,םחוברתםשאיןםבהםכללםשירה,םוישםבהםרקםיצירתםסיפורתםאחתם—םההתחלהםשלם

תקוףם"עינויי־תאוותו".
לדידוםשלםגנסיןםהמלהם"תלתלים"םנקבית.םבג'ניהםכתבם"תלתליםםשחורות",םלכאורהםלפיםשירם 64.ם

השירים,ם"קווצותיוםתלתליםםשחורותםכעורב"ם)אךםבשירםהשיריםםמתייחסם'שחורות'םלקווצות(.
ונזכורםשגםםברנרםתיארםאתםגנסיןםכמיםשתנועותיוםגובלותםעםםביישנותםשלםילדהםבתםשש. 65.ם
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מא. עד מ.םמאתםברנר.םבמדורם"ביבליוגרפיה",םבחתימתםביבליוגרף,םנכתבםעלםהנובלהם"הצידה"ם
שלםגנסיןם)שפורסמהםבחוברתםאוגוסטםשלםהזמןםבעריכתםפרישמןםוהיתהםסנסציהםספרותית(,ם
כיםאפשרםלהישבעםשהיאםתרגוםםמדויקםשלםאיזהםפרקםמנילס ליֶנה שלםהדניםֶינסםפטרםיעקּבסן,ם
אלאםש"המספרםדנןםלאםקראםאתםיקובזן".םבאותהםאיגרתם62םממהרםברנרםלהסבירםלביחובסקים

כיםאתםהמדורם"ביבליוגרפיה"םלאםהואםכתבם)משמע,םר'םבנימיןםכתב(.
לגנסיןם—םשעתה,םלאחרםשפרישמןםגילהםאותוםופירסםםאתם"הצידה"םשלוםברעשםגדול,םכברם
רכשםלוםמעמדםספרותים—םלאםנראתהםחוברתםהמעורר;םהיהםבהםבעיניוםפחותםמדיםממשםספרותי,ם
ודחוםאותוםגםםההדפסהםהלא־אסתטית,םוהווינייטותםהמגושמותםעלםהמעטפתםובראשיםהמאמרים.ם
נוהגיםםלצטטםשתיםתגובותםשלוםעלםהמעורר.םלז.י.םאנוכיםהואםכתבם)איגרתם41ם]7.1.06[(:ם"מהם
הואםעושהםהגברםהזה!םאלמלי,םלפחות,םהיהםנותןםדברםשישםבוםממש.םאדםםמוציאםלאורםחוברתם
אגיטציונית,םממשםכאיזהםבונדיסטםאינטליגנטי,םובוחרםלהםשםםאגיטציוני,םוקוראםלזהםז'ורנאלם
ספרותי,םומשליךםעליוםאתםיהבוםומזהםהואםמקווה".םוכעבורםשנים־עשרםיום,םב־19.1ם)איגרתם44(,ם
הואםכתבםלברנרםולר'םבנימין:ם"גזלנים,םיהאםהז'ורנלםיותרםספרותיםופחותםאגיטציוני",םוהבטיחם
לשלוחםבקרובםמשהוםלפרסוםםבחוברת,םהבטחהםשחזרםעליהםשובםושובםבמהלךםהשנהםהקרובהם

ומעולםםלאםקייםםאותה.
אבלםמיםשסבורםשגנסין,םשהגיעהםלידיוםחוברתםהמעוררםכשבועםלפניםסוףםדצמבר,םחיכהם
כמעטםחודשםכדיםלהגיבםעליהםבאוזניםברנר,םאינוםמכירםאתםגנסין.םגנסיןםלאםרקםהגיבםמהר,םאלאם
לתםהחוברתםגםםהגהםוִייסדםבהבל־פהםאתםהקונטרפונקטם—םאתם תוךםפחותםמעשרהםימיםםִמַקּבָ
הסדרהםהגרנדיוזיתםשלםספרונים"ניסיונות"םהאנינים־כביכול,םהספרותייםםלעילא,םולצדוםכעורךם
שותףםהתמנהםביחובסקי,םכנגדםר'םבנימיןםשלםברנר,םוגנסיןםהשיגםגםםאיזשהןםהבטחותםלתמיכהם
כספיתםמידידיםםעלומים,םונקבעםכיםמיםשיוטלםעליוםלסדרםולהגיהםולהדפיסםאתםהספרוניםםולטפלם
ל,םאףםשאישםלאם במשלוחםשלהםםיהיהםלאםפחותםמאשרםברנרםבדפוסםשלםנרודיצקיםבַוייטצ'אּפְ
שאלםלדעתו,םוכברםב־5םבינוארםנשלחיםםלברנרםמכתבםשלםגנסיןם)עםםהתייחסותםאלםהמעורר 
ואלם"ניסיונות"(,םוגםםנוסחםשלםמודעהםהמבשרתםעלם"ניסיונות",םואלהםנוחתיםםאצלוםבמיילם
ֶאנדםרֹוּודםב־10םבינואר,םואתםהמודעהםהזאתםאמורםברנרםלסדרםולפרסםםבחוברתםהקרובהםשלם
המעורר,םוגםםלהדפיסםאותהםכפרוספקטםלמשלוחםוכמודעהםלתלייהםבחוצותםברוסיהםובוורשהם
)ומסתברםשאתםהמודעהםהזאתםנאלץםברנרםלערוך;ם"רקםאתםהסגנוןםולאםאתםהפרטים",םהואם
ירגיעםאתםביחובסקיםמבליםלדייק(.םבדפוסםשלםנרודיצקיםלאםהיוםאותיותםרוסיותםכדיםלהדפיסם
במודעהםאתםהכתובתםשלם"ניסיונות",םשהיתהםבפוצ'ּפ,םוהיהםעלםברנרםלכתתםאתםרגליוםכמעטם
שבועייםםעדםשעלהםבידוםלהשיגםכמהםאותיות.םלצורךםמליםםברוסיתםבשבילםהמעוררםהסתפקום

באותיותםלטיניות.66
"לֶירחםינוארםצריךםשתצאםהחוברתםהראשונה",םכתבםגנסיןםלחברוםאהרןםשאולםניֵבילובם
)ואצלוםעדייןם29םבדצמבר,םאבלםאצלםברנרםבלונדוןםכברם11םבינואר(,םולבסוףםמתפרסמתםהמודעהם

האינפורמציהםמשוחזרתםלפיםאיגרתם63םשלםברנרםמןםה־10םבינואר,םומאיגרותם64, 66, 67םשלו,םולפים 66.ם
איגרתם42םשלםגנסיןם]11.1.06[םלניֵבילובם)ילידםפוצ'ּפ,םחברםשלםגנסיןםוברנרםבהומל,םשופמןםכתבם
עליוםבסיפורום"אהבה"(םואיגרתם45םשלםגנסיןםלברנרם]5םבינואר,םראוםלהלן[.םביחובסקים)1926(םטועןם
שגנסיןםהגהםאתם"ניסיונות",םושיתףםאתםברנרםבתוכניתו,םעודםלפניםשידעםעלםהמעורר.םהמכתביםם

שלםברנרםושלםגנסיןםשנשמרוםסותריםםזאת.
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שלם"ניסיונות"םבחוברתםפברוארםשלםהמעוררם)הלואםכשיצאהםחוברתםינואר,םמפעלם"ניסיונות"ם
טרםםהומצא(,םאלאםשהוצאתם"ניסיונות"םמודיעהםבה,םש"מראשיתםינוארם]![םנתחילםלהדפיסם

סיפוריםםנבחריםםמכתביםמבחרםהסופריםםהאירופיםםבמחברותםזולותםרצופות".
מסורתםכתבי־העתםוהמפעליםםהספרותייםםבעברית,םעדםעכשיוםוסימן קריאה,םמצטיינתם
בהפרחתםתוכניותםשרקםחלקםמהןםמומש,םאךםדומהםש"ניסיונות"םעלהםעלםכולם.םנוהגיםםלהשוותם
ביןםהשםםהמצטנעם"ניסיונות",םהמשקףםאתםאופיוםשלםגנסין,םלביןםהשםםהמרעישםהמעורר, 
הברנריםכל־כך,םאבלםלאםהיהםשוםםדברםצנועםב"ניסיונות",םמלבדםהשם.םלעומתםהריאליותם
והצניעותםשלםברנרםוהמעורר,םמצטיירם"ניסיונות"םכאחדםהמפעליםםהיותרםמגלומנייםםומעוררים
חיוךםבספרותםהעברית.ם"בילקוטהםשלםהוצאתנו",םמבשרתםהמודעהםשלם"ניסיונות",ם"נמצאותם
כברםסריותםשלמותםשלםתרגומיםםיפיםםומשוכלליםםממבחרםיצירותיהםםשלםֵציחוב,םסטרינדברג,ם
מופסן,םדוסטוֶיבסקים]...[םאיבסן,םשניצלר,םמטרלינק,םאנדריובםועוד",םוהמודעהםממשיכהםלראותם
חלומותםבאספמיהםש"מוכנהםלדפוסםהסריהםהראשונהםהֵציחובית"ם)וכאןםבאהםרשימהםשלםעשרהם
ספרונים,םשהראשוןםשבהםםעתידםלראותםאורםבינואר(,םומכריזהםכיםמיםשישלחום"רובלםאחדם
מראשם]...[םעדם1םבפברוארםיקבלוםעשריםםוחמישהםנּומריםםכלםאחדםבזמנו"ם—םוכלםזה,םכאמור,ם

במודעהםשכאשרםהיאםמתפרסמתםחלףםזהםכברםה־1םבפברואר.
כשנשלחהםהמודעהםלברנר,םב־5םבינואר,םטרםםהושגםבפועלםכסףםלהדפסה,םוטרםםסוכמום
התנאיםםעםםנרודיצקי:םאלהםיסוכמוםרקםב־13.1ם)איגרתם64םשלםברנר(.םולמותרםלומרםשבתיקם
המערכתםלאםהיהםאףםלאםאחדםמכלםהתרגומיםםשנמנוםבמודעה.םרקםב־25םבינוארםישליםםגנסיןם
יצה"םשלו,םואתם"לכיסא־ תרגוםםשלםשלושהםסיפוריםםקטניםםשלםצ'כוב,םובעתידםיתרגםםגםםאתם"ּבִ

משפט"םשלםמופסן,םוזהםהכל.םובאשרםלתרגוםםמדוסטוֶיבסקי,םשכברם'נמצאםבילקוט',םהריםרקםב־5 
בינוארםפנהםגנסיןםלברנרם)באיגרתם45םשלו,םשאךםֶקרעםממנהםנשאר(םבהצעהםשיתרגםםאתםכתבים 
מן המחתרתם)"הכתביםםמתחתיות"(,םוברנרםמבקשםשישלחוםלוםאתםהכרךםהזהםשלםדוסטויבסקי,ם
כיםלאםניתןםלהשיגםאתםהספרםברוסיתםבלונדון,םוהואםחוזרםומבקשםאתםהספרםבהמשך,םוגנסין,ם
ב־16םבפברואר,םמבטיחםלשלוחםאותום"באלהםהימים"ם)איגרתם50(,םאךםאינוםשולח,םוברנרםשבם
ומבקשו,םבעיקרםמביחובסקי,םוהואםעודםחוזרםעלםהבקשהםאפילוםכעבורםשנה־וחצי,םביונים1907, 

כשגנסיןםכברםבלונדוןם)איגרתם311(.
גנסיןםרצהםלהוציאםספרוןםאחתםלשלושהםשבועות,םובחללםדמיונוםתפחוםתוכניותםהתרחבותם
רקםלפרקם בדמותםספרוניםמקורם)שבהםםהואםיתחרהםבברנרםעלםסופרים,םלמשלםעלםשופמן(,םומּפֶ
גםםתרגומיםםלרוסיתם"מכתביםמיטבםסופרינו"ם)"הדברםאינוםדורשםלאםהרבהםכסףםולאםהרבהם
עבודה",םהואםהזהםבאוזניםניֵבילוב(.םלספרוניםם)בנים16םעמודים,םשמחירםםיהיהםזול(םיהיוםבלים
ספקםמוניטיןםבפרובינציות,םולאורםהתוכניתםהגרנדיוזיתםהורהםגנסיןםלברנרםלהדפיסםםב־3,000 
עותקיםם)המעוררםנדפסםב־500םעותקים,םשגםםמהםםנותרו(;םואכןםבכמותםזוםנדפסוםשניםהספרוניםם
שראוםאורםבסופוםשלםדברםוהיוםמונחיםםלמעצבהם)נרודיצקיםביקשםתמורתםהדפסתםהספרוןם
הראשוןםב־3,000םהעותקיםם40םרובלםכסף,םשהםם4םלי"שםושמונהםשילינג,םבערךם4,000םשקליםם

חדשיםםבערכיםםשלםהיום(.
גנסין,םשיכולתםההתמדהםשלוםלאםעלתהםעלםשלושהםחודשים,םוביחובסקיםהלא־מעשי,ם
גםםקיבלוםעלםעצמםםלהיותםהמפיציםםהבלעדייםםשלםהמעוררםברוסיה,םוהכתובתםשלםמערכתם
"ניסיונות"םוסוכנותםהמעוררםהיתהםפשוט:םא.נ.םגנסיןםאוםש.ל.םביחובסקי,םפוצּפ,םפלךםצ'רניגובם—ם
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כלומר,םהכרךםהגדולםפוצ'ּפ,םשאפילוםשםםרחובםומספרםביתםאיןםצורךםלכתובםבו,םהדוורםמכירם
אתםכולם,םועליוםגםםלבחורםלמיםלמסורםאתםהמכתב,םלגנסיןםאוםלביחובסקי.

במכתבוםשלםביחובסקיםמןםה־5םבינוארם)משוחזרםלפיםאיגרתם63םשלםברנר(,םשבוםהואם
מודיעםלברנרםעלםאודותם"ניסיונות",םהואםכותבםשגנסיןםיכתובםפרטים,םאךםגנסיןםמצרףםמכתבם
לא־קונקרטים)"משוררםזהםלאםכתבםאלאםכבןםעלייה",םמגיבםברנרםעלםהמכתבםשלםגנסין,םאיגרתם
45,םשכאמור,םנשארםרקםֶקרעםשלו(,םוברנרםנאלץםללמודםעלםפרטיםהתוכניתםמןםהמודעהםשנשלחהם
אליוםלהדפסה.םבמודעהםהמקורית,םלפניםשברנרםערךםאותהם)גנזים,ם572334/4(,םנכתבםֻרּבל,ם
דווקאםבליםוי"ו,םוהובטחםלמשלמיםם"מראשםעדםט"וםינואר",םש"יקבלוםאח"כםלערךםעשריםםעדם
עשריםםוחמישהםנומריםםכלםאחדםבזמנו"ם]![.ם"אנשיםמעשהםאינםםעושיםםכך",םמלמדםברנרםאתם

השנייםםומדביקםלהםםבסוףםמכתבוםכינוי:ם"המנסים".
באותוםמכתבםשלםגנסיןם)45(םשצורףםלמכתבוםשלםביחובסקיםמןםה־5םבינואר,םבאה,םמלבדם
התייחסותםל"ניסיונות",םגםםהתגובהםהראשונהםשלםגנסיןםעלםהמעורר,םלפניםתגובתוםבאיגרתם41 
לאנוכי,םולפניםהמכתבםמןםה־19.1םלברנרםולר'םבנימיןם)איגרתם44(.םמןםהמכתבםהזהםהשתמרהםרקם
פיסתםהניירםשברנרםתלשםממנוםלצורךםציטוטםבעמ'ם32םשלםהחוברתםהשנייהםשלםהמעורר.םשם,ם
תחתםהכותרתם"חברינוםכותבים",םמופיעותםמובאותםממכתביםםשלםחבריםםששמותיהםםנרמזיםם
בראשי־תיבות:םה.צ;םז.י.א;םח.ב.צ;םא.נ.ג;םש.ב.םפענוחםהשמותםהוא:םהללםצייטלין,םז.םי.םאנוכי,ם
ח.ב.םצלאלם)פסיבדוניםםשלםברנרםעצמו(,םאורי־ניסןםגנסין,םשמעוןםביחובסקי.םגנסיןםמצוטטםשםם
ככותב:ם"קיבלתיםאתםהמעורר.םאיניםיודעםעדייןםמהםיהאםטיבוםשלםזהםבמובןםהספרותי.ם—םמילא,ם
אםםגסיסהםהיאם—םיהיוםלמצערםפרפורים",םאךםזוםציטטהםערוכה;םלפיםהקטעםהמעטםרחבםיותרם
המופיעםבאיגרותםגנסיןם)45(םאפשרםלהסיקםשהגסיסהםוהפרפוריםםמתייחסיםםלשניםהמפעלים,ם

אלםהמעוררםואלם"ניסיונות"םכאחד.67

הופעתםהמעוררםהגעישהםשלושהםחודשיםםשלםכתיבתםמכתביםםתזזיתיתםשלםגנסיןםאלםברנר.ם
מלבדםמכתביםםשלםביחובסקי,םשנכתבוםתחתםעינוםהפקוחהםשלםגנסין,םמצוייםםבידינוםשישה־

עשרםמכתביםםשלםגנסין־עצמוםאלםברנר,םמתחילתםינוארם1906םועדם27םבמארס.68םאזםנוסעםגנסיןם
לחודשייםםלווילנה,םשבהםיושבםהללםצייטלין,םוממילאםדועךםאט־אטםעניינוםב"ניסיונות",םוזהם
עודםלפניםשנדפסםהספרוןםהראשוןם)שיראהםאורםלבסוףםרקםבמאי(.םכברםבתחילתםפברוארםנתקףם
גנסיןםחולשתםדעת,םכאילוםהואםעומדםבראשםמפעלםספרותיםענקםותוססםשתובעםממנוםכוחותם
עצומיםם)איגרתם48ם]3.2[(:ם"הוי,םהצילו,םאנשיםםטובים!םאותוםהרגעםהמטשטשםבאםוקפאםוהיהם

לנצחם—םאניםבתוךםהמהפכה:םמהםליםפה?"

רכוס",םהםםסימניםחייםםומוותםכאחד,םראוםהערהם62םומאמרוםשלםגלוזמן. ה"פרפורים",םשכמוהםםכ"ּפִ 67.ם
לתועלתםהמבקשיםםלעקובםאחרםההתכתבותםהזאת,םמכתבםשלםגנסיןםמולםמכתבםשלםברנרם)כעבורם 68.ם
כחמישהםימים(,םהנהםרשימתםאיגרותםגנסיןםבסדרםהנכוןםועםםתאריכיםםגרגוריאניים,םמבליםלהתעכבם
ולפרטםאתםשיקוליםבקביעתםהתאריכיםם)האישורםשמצאתיםלתאריכיםםשקבעתיםהיהםבכךםשנוצרהם
דיאלוגיותםמכתביתםמדויקתםביןםלונדוןםלפוצּפ(:ם45ם]5.1[,ם44ם]19.1[,ם49ם]25.1[,ם46ם]30.1[,ם48ם]3.2[,ם
51ם]6.2[,ם52ם]11.2[,ם53ם]12.2[,ם50ם]16.2[,ם54ם]23.2[,ם57ם]15.3[,ם58ם]16.3[,ם59ם]17.3[,ם61ם]18.3[,ם62 

]26.3[,ם63ם]27.3[.
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בתוכניתוםשלםגנסין,םלמןםההתחלה,םהיהםלקבועםעובדהםולהפוךםבפועלםאתםברנרם—םכללם
מבליםלהידברםאתום—םלאישםהטכניםשלם"ניסיונות",םהַסדר,םהמלביה"דםוכו'.םובחודשםמאי,םאחרים
שהופיעםהספרוןםהראשון,םואחריםשברנרםהודיעםשלאםימשיךםלהדפיסםאתם"ניסיונות"םבשוםם
אופןם)איגרתם98, 9.5(ם—םאיןםטעםםלהדפיסםםבלונדוןםבגללםיוקרםההדפסה,םומשוםםשנרודיצקים
מתחרטםעלםהסכמתוםלהדפיסםאתםהספרונים,םובגללםקשייםהמשלוח,םהצנזורהםהרוסיתםעושהםצרותם
לגביםמשלוחיםםמאנגליהם—םפשוטםהתעלםםגנסיןםמהודעתו.םלביחובסקיםהואםהסבירםעודםקודםם
לכןםשחייביםםלהדפיסםבלונדוןם]איגרתם68ם]8.5[(,םכיםאחרתםיהיוםזקוקיםםל"אישםאחדםבעלםשבעם
עיניים,םשיהאםמיוחדםלעסקםההדפסה",םתפקידםשממלאםעתהםברנר.םאתםהצנזורםאפשרםלשחד,םאבלם
לברנרםאיןםתחליף.םאומנםםלונדוןםהיאםבעיניםגנסיןם"פרובינציה"ם)איגרתם70(,םשכןםהיאםנמצאתם

הרחק־הרחקםמקהל־הקוראים,םאבלם"איןםטובםגםםל'ניסיונות'םוגםםלהמעוררםמהפרובינציה".
במסגרתםהסימטריהםשלםהזוגיותםמנסהםברנרםלהפעילםאתםגנסיןםבעריכתםהשירהםהאמורהם
להתפרסםםבחוברותםהמעורר.םביןםהשארםהואםשולחםאליוםלחוות־דעתםשיריםםראשוניםםשלםאהרןם
דומניץ,םאךםגנסיןםמתחמקםמלענות,םואחר־כךם)איגרתם67ם]6.5[(םמשקרםבמצחםנחושהםשענהםופסלם
אתםהשיריםם)שברנרםבינתייםםהדפיס(,םוברנר,םשעונהםלוםכעבורםשלושהםימים,ם"מתיםכתבתםלי,ם
גנסין,םשאיןםשיריםדומניץםראוייםםלדפוס?"ם)איגרתם98, 9.5(ם—םמוכןםלהניחםמחדלםשלםהדוארם

ונחרדםעלםכיםמכתביםםהנשלחיםםאליוםאובדיםםבדרכים.
חילופיםהתפקידיםםבזוגיותםשלםהשנייםםיושלמוםרקםביולים1907,םכשגנסין,םכאמור,םיהפוךם
להיות,םבהסכמתוםהמלאה,םהַסדרםהבלעדיםשלםהמעורר,םוהמגיה,םוהעורךםבפועל,םוהמשגיחםעלם

ההדפסה,םואישםהמשלוחיםם—םכלםהתפקידיםםשברנרםמילאםב"ניסיונות".
ב־25.1,םפחותםמחודשםלאחרםש"ניסיונות"םנוסדו,םשולחםגנסיןםבחיפזוןםלברנרםאתם
התרגומיםםלספרוןםהראשוןםמתוךםהסריהםהצ'כובית:םשלושהםסיפוריםםשלםצ'כובם)"טלנט",ם

"אשהםמספרת",םו"באביב"(,םשתירגםםבזריזותםבמשךםכעשריםםיום.69
המכתבםהעליזםהמלווהםאתםמשלוחםהתרגומים,70םמתארםאתםהאווירהםהשאננית־שלוותניתם
השוררתם"בביתםהרדקציה"םבפוצ'ּפ,םבניגודםלזוםשוודאיםשוררתםבלונדוןם)"אכןםזאתםהיאםרדקציה.ם
ואתםם—םמה?"םעוקץםגנסיןםאתםהרצינותםהתהומיתםשלםהמערכתםהלונדונית(.םהרדקטורםהאחדם
)ביחובסקי(םמדפיסםאתםהאדֶרסהםעלםהמעטפהם)מתעקשםלהדפיס(,םוהשנים)גנסין(םמתקןםמזמןם
לזמןםאתםתנוחתםהמשקפייםםעלםחוטמו,םמתלוצץםבנוגעםלמשרדיּותםשלםשותפו,םומשליךםמבטיםם
אלם"הקטנהםהצהובה"םהיושבתםמולו,םשגםםמתחילהםלשירםשיר־געגועיםםרוסי.ם"נוזלםהריר,םַא?"

זהםהספרוןםהראשוןםשלם"ניסיונות",םוהשנים)הכפול(םיהיה,םמהיעדרםחומרםאחר,ם"בינותיים"םשלם 69.ם
גנסיןם—םבניגודםלאינפורמציהםהשגויה,םשמירוןםחוזרםעליהםשובםושובםבהערותיום)גנסין,ם1982א:ם
596ר597;םגנסין,ם2011: 301;םמירון,ם1977: 209(,םולפיהם"בינותיים"םהיהםהספרוןםהראשוןםואחריום
באםספרוןםעםםשתיםנובלותםשלםצ'כובם)הנכון:םשלושהםסיפורים(.םהטעותםנובעתםמהעתקהםמנשקסם
)גנסין,ם1946: 236(.םהפיכתם"בינותיים"םלספרוןםהפותחםשלם"ניסיונות"םפירושהםלאםרקםהתעלמותם
מאיגרותםגנסיןםבמשךםחמישהםחודשים,םאלאםגםםאי־הקשבהםלאופיםהתוכניתםהמקוריתםשלם"ניסיונות".ם
"בינותיים"םמילאםאתםהחללםכשפרויקטם"ניסיונות"םכברםקרס,םוהנובלהםנמסרהםל"ניסיונות"םבמיוחדם

כדיםלאםלתתםאותהםלהמעורר.
איגרתם49ם]25.1;םהתאריךםהיוליאניםאמורםלהיותם12.1םולאם22.1םכפיםשמצויןםבאיגרותםגנסין,םתאריךם 70.ם
שהיהםהופךםלהיותם4.2םלפיםהלוחםהגרגוריאני.םב־1.2םלפיםהלוחםהגרגוריאניםהתרגומיםםכברםבידים

ברנר[.
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בפוצ'ּפםהכלםעלםמיםמנוחות.םואכן,םגנסיןםמשאירםלברנרםבלונדוןםתרגוםםשלםמליםםשלאם
ידעםלתרגמן,םובמכתבםהבאםשלום)46ם]30.1[(םהואםגםםמטילםעליוםעבודתםעריכה:ם"בתרגומיםם
ששלחתיםלכםםישםמקומותםאחדיםםשצריכיםםתיקוןםבסגנוןם)רקםכלשהוא(,םואוליםגםםבחילוףם

מליםםאחדות".םאומנםםזהםדברםשהיהםעליוםלעשותםבעצמו,םאךםלאםהספיק.
ואףםשגנסיןםמפקידםבידיםברנרםאתםהשכלולםהגרפיםשלםהספרוןםובחירתםוינייטותםיפות,םלאם
גסות,םכדיםלשיםםאותןםביןםהסיפורים,םהואםבכל־זאתםנותןםלברנרםהוראותםְסָדרםמפורטות,םמבלים
שתהיהםלוםהבנהםבדפוס.םוכשברנרםכותבםלביחובסקיםשהתרגומיםםהנפלאיםםמצ'כובם"יתקלקלום
בביתםהדפוסםהזהםמחוסרםנקודות"ם)איגרתם68םשלו,ם1.2.06(,םנזעקםגנסיןםמידםעםםקבלתםהמכתבם
)איגרותםגנסין,ם51ם]6.2[(םואינוםמביןםאיךםיקולקלוםואיזהםנקודות,םוברנר,םכעבורםארבעהםימים,ם
מסבירםלוםבסבלנותם)איגרתם72, 10.2(:ם"נקודות,םכלומר,םקמץ,םפתח,םחיריקםבמקוםםהדרוש.ם

בתרגומיךםישנן,םאבלםאינןםבבית־הדפוס".71
פרשהםארוכהםהיתהםתצלומוםשלםצ'כוב,םשגנסיןםתבעםשיופיעם—םלאםהמוניםמדים—םבאמצעם
המעטפהםהחיצונה,םולצורךםזהםשלחםלברנרםברובםחובבנותםעיתוןםעםםתמונתםצ'כוב.םברנרםדרשם
פרצוףםשלםצ'כובם"שיהאםנקיםוברור"ם)איגרתם68(,םוגנסיןםמנסהםלהשיגםתמונהם"מעשהםְגַרְויּוָרה"ם
)תגליף;םאיגרתם51םשלו(,םאלאםשברנרםדורשםדווקאםתמונהםפוטוגרפיתם)72(,םכדיםשיעשוםממנהם
גלופהםבמחירםחציםלי"שם)למעלהםמ־5םרובל!(.םהגלופהםתייקרםאיפואםאתםההדפסהםביותרם
מעשרהםאחוזים.םגנסיןםמנסהםלהשיגםתמונהםפוטוגרפיתםשלםצ'כובםמןםהסופרםאיוואןםבוניןם)50; 
53(,םאךםמציעםלשניםהעורכיםםבלונדוןםשאוליםילכוםויקנוםתמונהםליטוגרפיתםגדולהםשלםצ'כוב,ם
"הנמכרתםבכלםהמגזיניםם]חנויותםהכלבו[םשבלונדון",םויעשוםממנהםפוטוגרפיהם)50(.םבקיצור,םכךם
הולכתםונמשכתםממכתבםלמכתבםסאגתםהתמונה,םהמעכבתםלבסוףםאתםיציאתםהספרוןםהראשון,ם
ובאמצעםמארסםכברםישםלגנסיןםתמונהםשלםצ'כובם)57(,םוהואםשולחםאותהםלעשותםממנהםגלופהם
ברוסיהם)זולםיותרםמבלונדון(,םאךםכעבורםשלושהםימיםםמסתברםשאי־אפשרםלשלוחםאתםהגלופהם
ללונדון,ם"מפניםסיבותםמוזרות"ם)61(,םורקםבסוףםמארסם)63(םעומדתםלהישלחםללונדוןםהתמונהם
הפוטוגרפית,םועימה,םבכל־זאת,םגםםהגלופה,םוגנסיןםמוסיףםונותןםהוראותםטכניותםבענייניםםשאינום

מביןםבהם,םועדםשהואםגומרםלכתובםאתםהמכתבםכברם"הוחלט:םלשלוחםלכםםרקםאתםהתמונה".
אגבםכךםנפלטםלגנסיןםמיםמשלםםתמורתםהכנתםהגלופהםשהואםמורהםלעשותהםאצלםהפוטוגרףם
היותרםמהודרםומהוללםבלונדון:םר'םיעקבםישלם!םפירושםהדברםשיעקבםטֹוקארֹוב,םאביהןםשלםשרה,ם

יּוליהםוגֹוליה,72םהיהםהמממןםהעיקריםהמסתוריםשלםהרפתקתם"ניסיונות".

באותיותםהעבריתםשלםְסדר־הידםבבית־הדפוסםשלםנרודיצקיםלאםהיוםאותיותםעםםניקודםחלקי,םאףם 71.ם
שנרודיצקיםקנהםאותיותם'פטיטםחדש'םבמיוחדםבשבילם"ניסיונות".םב"בינותיים"םעמלםברנרםקשהם
כדיםלאלתרםניקודםחלקיםפה־ושם,םאךםלאםהצליחםבכךםבכותרתםהספר,םשהיתהםאמורהםלהיותם
"ביֹנתיים".םהנובלהםנקראהםאיפואם"בינותיים"םמלכתחילה,םוהספקולציותםשלםמירוןםבנוגעםלשינוים

שמהםמ"בינתיים"םל"בינותיים"םמיותרותם)גנסין,ם1982א:ם597;םגנסין,ם2011: 301(.
עלםבנותםטוקארוב,םשלכלםאחתםמהןםהיוםזיכרונותםארוטייםםמגנסיןםמתקופהםזוםאוםאחרת,םוכולןם 72.ם
היוםמאוהבותםבו,םראו:םוולפובסקי,ם1968: 89ר98;םדראפקין־לוין,ם1986: 404ר409.םבסיפורםשלם

דראפקיןם"בלהםמאוהבת"ם)1933; 1981(םהןםמכונותםבשםםבדוי,םדווקאםהאחיותםביכובסקי.
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באמצעםאפרילםמבשרםברנרםלביחובסקיםכים"התמונהםשלםצ'כובםיצאהםמשוכללה",ם
ובאותהםנשימה,םשר'םבנימיןםנסעםמלונדוןם—םאבלםעקבםעיכוביםםבדפוסםרואהםאורםספרוןםצ'כובם

שלם"ניסיונות"םרקםבסוףםהשבועםהראשוןםשלםמאי.
מהםהיתהםאיפואםעבודתוםשלםגנסיןםבעריכתם"ניסיונות",םמלבדםתרגוםםשלושהםסיפוריםםשלם
צ'כוב?םממשםלאםכלום.םהלואםאתם"בינותיים"םלאםכתבםמלכתחילהםבשבילם"ניסיונות".םולעומתם
זאת,םברנר,םשעבדםכלםהימיםםעבודהםשחורהםכפועלםדפוסםבדפוסםשלםנרודיצקי,םורקםשעהםאחתם
ביוםםהותרםלוםלעסוקםבְסדרםשלםהמעורר,םואתםעבודתםהעריכהםוהשגתםהחומרםשלםהמעורר 
היהםעושהםבלילות,םִהקצהםמןםהזמןםהזהםגםםבשבילם"ניסיונות".םאתםההבדלםביןםשניםהעורכיםם
מיטיבםלהאירםמכתבוםשלםגנסיןםעודםמאמצעםינוארם)44ם]19.1.06[(,םהמתארםאתםשנים"המנסים"ם
)כינויםשברנרםטבע,םכזכור,םבאיגרתםלגנסיןםולביחובסקיםב־10םבינואר(,םומעמידםאותםםלעומתם
"המעוררים"םבלונדוןם)עורכיםהמעורר(.םמהםשמתוארםבמכתבםנראהםכסצנהםמסיפורםגנסיני,ם
עםםהדמויותםשלם"אצל".םאחריםשגנסיןםנפרעםמרדלר,םר'םבנימין,םעלםענייןםנילס ליֶנה,םמוצגיםם
המנסיםםבחברתםיוליה,םו"רוחמה"ם)היאםגֹוליה,םהנקראתםרוחמקהםב"אצל"(,םו"דינה",םומסתברם
שהרדקציהםהזאתםשוכנתםאצלםהאחיותםטוקארוב,םויוליהםמתעניינתםאםםרדלרםבחורםיפה;ם"כיצדם
אפשרםלוםשלאםיהיהםיפה?"םמבטיחםלהםגנסין;םוהמכתבםגולשםלרמזיםםדו־משמעיים,םהנשלחיםם
כחץםהיישרםאלםרדלר:ם"היאםהיתהםבאותוםלילהםנפלאהם—םנפלאה",םולמיםהכוונה?םליוליהםאום
לקציצהםשבישלה?םו"רוחמה"םמרימהםאתםעיניהםהכחולותםותוההםאםםברנרםזוכרםאותהם)גוליהם
אמורהםלהיותםכאןםכבתםחמש־עשרה(,ם"משוםםשאזםהייתיםקטנה־קטנה";םובהמשךםמתפרצתםפנימהם
ליקיםםלבניםם)קפושונים,םביידיש(םולחייםםפורחות,םוגנסיןם ׁשְ חבורהםשלמהםשלםקולותםכסףםוּבַ
יושבםלוםבפינה,םוביחובסקים"מטפלםבֶבתיםהקטנה,םכיםהואםכברםנוסהםוגםםלאםעמדםבניסיון",םוכו'.

עלםפיסתםהפרוזהםהיפהפייהםהזאתםמגיבםברנרםבןםהעשרים־וארבעם)איגרתם68(:ם"במגילתום
הנפלאהםשלםגנסיןםחייתיםיוםםתמיםם]...[םאתםכולכן,םאתםכולכןםאניםזוכר,םהחביבות,םוהכל,םהכלם
מטושטשםבמוחוםשלםהיהודיםהזקןםשנבלםבטרםםהיותםלוםפרח".םבלונדון,םמזהירםברנרםאתםביחובסקים

וגנסין,םאיןם"אףםזכרםליּוליֹות,םלדינֹות,םולרּוחמֹות,םחי־נפשי,םאיןםזכר".
גםםההשוואהםביןםשניםהמכתביםםהללו,םשלםגנסיןםושלםברנר,םמאירהםבחדותםאתםההבדלם

שביןםשניםהחברים.

שובםושוב,םאחתםלחודש,םהבטיחםגנסיןםלברנרםלשלוחםלוםמשהוםלפרסוםםבהמעוררם—םאיןםדברם
שהיהםחשובםלברנרםיותרםמזהם—םאךםמעולםםלאםהתכווןםלקייםםאתםהבטחתו.םגנסיןםגמרםבדעתום
לסייעםלברנרםבהוצאתםהמעורר,םאךםלאם'לזהם'םבתוכוםאתםהסיפורתםשלו.ם"עודםלאםהכינותיםעדם
הנהםבשבילםהמעורר",םהואםכמו־מתנצלםבסוףםינוארם1906ם)50(;םאםםלאםתהיהםברירהםִייתןםפרקם
מסיפורום"בינותיים",םהואםמודיעםבפברוארם)54ם]23.2[(;םובמארסםהואםמקווהםלשלוחם"בקרובם
מהםשיהיה"ם)58ם]16.3[(;םהואםישלח,םישלחםבקרוב,םהואםמבטיחםלמחרתם)59ם]17.3[(ם—םוגםםאחרים
שכברםהחליטםלהדפיסםאתם"בינותיים"םב"ניסיונות"ם)66ם]2.5[(,םהואםמסתירםזאתםמברנרםועדייןם
משלהםאותוםשאוליםִייתןםלוםאתםהסיפורםבשבילםהמעוררם)67ם]6.5[(,םאף־על־פיםשלאםטובם
להדפיסוםקטעים־קטעים,73םוחרףםעצתוםשלםהללםצייטליןםלהדפיסוםב"ניסיונות"ם)הללםמייעץ,ם

ברנרםהיהםמאושרםלּוםניתןםלֹוםלהדפיסםאתם"בינותיים"םבחוברתםכפולהםשלםהמעורר,םוכברםהיתהם 73.ם
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אךםהואםכביכולםטרםםהחליט(.םוכשהואםמודיעםלבסוףםלברנרם)72ם)15.6[(םשהחליטםלהדפיסםאתם
"בינותיים"םב"ניסיונות",םהואםמשקרםשהיוםימיםםשכברםהיהםמוכןםלשלוחםאתםהסיפורםבשבילם
המעורר,םוגםםהיהםעושהםזאתםאלמלאםצייטליןםואהר"ס.םומידםהואםעוברםלהחניףםלברנרםומשווהם
אתםההמשךםשלםמא. עד מ.םשלםברנרם)שנדפסםבחוברתםהרביעיתםשלםהמעורר(םלדוסטוֶיבסקים

"במקומותיוםהיותרםנוהמיםםמרובםייאוש".

עדםלשהייהםשלםאפרילםומאיםבווילנהםכברםהותשםגנסיןםמןםהפעילותם'הקדחתנית'םמולםברנר.ם
ברנרםכתבםלוםב־26.3ם)לפיםאיגרתם84םשלםברנרםלביחובסקי(,םאחריםשכשבועםקודםםלכןםשלחם
לוםבמכתבםרשוםםאתםשיריוםשלםדומניץםלחוות־דעת;םוגנסיןםאכןםקיבלםאתםמכתבוםזהםשלםברנרם
מןםה־26.3ם)לפיםמכתבוםלביחובסקי;ם65ם]3.4[(,םאךםלאםענהםעליו.םאפילוםב־24.4ם)לפיםאיגרתם
92םשלםברנרםלביחובסקי(םגנסיןםטרםםכתבםלברנר.ם"אורי־ניסןםאינוםעונהםעלםכלםמכתבי",םכתבם
ברנרםשובםלביחובסקיםב־1.5ם)93(.םעכשיוםגםםצייטלין,םשעמוםבעיקרםמתרועעםגנסיןםבווילנה,ם
אינוםעונהםעלםמכתביםםשלםברנרם)ברנרםלר'םבנימין,ם95, 2.5(.םעוברםעודםיום,םוברנרםשולחםלגנסיןם
אולטימטום.םלביחובסקיםהואםמבשרם)96, 3.5(:ם"לגנסיןםהנניםכותבםעתה.םאםםלאםיענניםגםםעלם

מכתביםזהם—םיהיהםהואםהאחרון".
האלםםשלםגנסיןםנמשךםבעצםםלאםיותרםמחמישהםשבועות.םמן־הסתםםהרתיעוםאותום
האינטנסיביותםשלםההתעסקותםב"ניסיונות"ם)שהיתהםרובםמהומהםסביבםשישה־עשרםעמודיםם
שטרםםראוםאור(,םוהאופיםהמעשיםוהלא־אישיםשלבשהםההתכתבותםעםםברנרםבגוףםשניםרביםם)כדים
שתכלולםגםםאתםר'םבנימין(.םוברנרםגםםהפעילםעליוםלחץםלא־מתוןםבנוגעםלהשתתפותוםבהמעורר.
ואכן,םכברםלקראתםסוףםפברוארם]23.2[םכתבםגנסיןםלברנרם)ולר'םבנימין;םאיגרתם54(:ם"אנים
כהםהייתיםחפץםשאכתובםלכםםאיזהםמכתבםפשוטם—םמכתבםשלםאדםםיחידיםלאנשיםםיחידיםם—ם
כבימיםםהטוביםםההמה.םעוונותינוםהרבים!"םובאמצעםמארסם)58ם]16.3[(:ם"הנהםיושבםאדםםכבד,ם
המרגישםאתםכלםהמעמסה,םשהיאם—םהוא,םהואםבעצמוםעםםכלםימיוםולילותיוםומחשבותיוםוהרגשותיו,ם
התכופותםוהרגעיות,םהנהםהואםיושבםוכותבםלאנשיםםשנפשוםמתפרצתםלהגידםלהםםמלהםחמהם
אחת,םקטנהםאבלםְרָוָיה,םמלאהם—םהאומנםםבשבילםשייחםםלו?"םדיםלהשוותםאתםמכתבי־האוהבם
שלםגנסיןםלברנרםב־1904םלמכתביוםאליוםבחודשיםםהראשוניםםשלם1906םבשבילםלהביןםעדםכמהם

היהםמצמיתםהשידפוןםהרגשיםשכפוםעליוםהענייניםםהמעשיים.
וגנסין,םכשהואםמתוחםעםםמשהו,םבלתי־מרוצהםומאוכזב,םאוםכשלוחציםםעליוםאוםכועסיםם
עליום—םהואםנסוגםאלםאלם;םומשוםםשהאלםםהזהםלאםנוחםלוםוקשהםלו,םהואםבורחםממנוםאלםאלםם
עמוקםעודםיותר.םכעסיםםשלםברנרםהם,םלאורךםהשנים,םמןםהדבריםםשמשתקיםםאותוםבמיוחד.ם
רקםכשכברםלאםהיתהםברירה,םכשהגיעהםאליוםהאיגרתםהמאיימתםשלםברנרם)מןםה־3.5(,םאיגרתם
שבהםברנרםכמסתברםגםםהתחשבןםאתוםעלםשאינוםמגיבםעלםהשיריםםששלחםאליוםלחוות־דעת,ם
והתרעםםעליוםעלםשאינוםנותןםחומרםבשבילםהמעורר,םהתיישבםגנסיןםחישם)כברםב־6.5(םוכתבם
מכתבםלברנרםביחדםעםםצייטליןםועםםאדםםשלישים—םלכתובםלבדוםהואםנרתעם)איגרתם67םשלם
גנסין(.ם"היוםםקּובלהםאיגרתךםהמאיימת,םאבלםמהםאעשהםלך,םמהםאעשהםלךםוהכלםנתפתלםכל־

חוברתםאחתםכפולהם)יולי־אוגוסט(םבשנהםהראשונהםשלםהירחון.םואגב,םהטקסטםשלםלבםשסטוב,ם
ההוגהםהניטשיאניםהרוסי־יהודי,םשגנסיןםתירגםםבשבילםהמעורר,םטקסטםשנדפסםבירחוןםלאםקטעים־

קטעיםםאלאםבחטיבהםאחת,םארוךםיותרםבכשישיםםאחוזםמ"בינותיים".
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כךםונסתבךםכל־כךם]...["םהואםפותח,םוכאמור,םהואםמשקרםבענייןםהשיריםםוטועןםשכברםכתבם
עליהםםלברנר,םאךםמפייסםאותוםבכךםשהואםשולחםלוםעכשיוםבשבילםהמעוררםשלושהםשיריםם
שלםשניאורם—םשיריםםשהשיגםבווילנהםובהםם"כךםנושקיםםאצלנו"םהסנסציונים—םובכךםשהואם
שבםומזכיר,םבאופןםדו־משמעי,םאתםהאפשרותםש"בינותיים"םיישלחםבשבילםהמעורר.ם"לתבועם
אתהםיודעםויותרםלאםכלום",םהואםכותבםלברנר,םוהואםיודעםשהמכתבםהזהםשלוםעדייןםאינוםנחשבם

מכתבםממשי,ם"אוליםירווחםליםואכתובםלךםאז",םהואםמסיים.
כעבורםשלושהםימיםםמשיבםברנרםלגנסיןםולצייטליןם)98, 9.5(םבמרירותםובסרקאזם,ם
ובליםשוםםמשפטםאישיםלגנסין,םאךםגנסיןםפשוטםעדייןםאינוםמסוגלםלכתובםלברנרםמכתבםאמיתי.ם
במקוםםזהםהואםכותבםלביחובסקים)69ם]12.5[(,םשמצבםהדבריםםהואםשלאםיוכלםלכתובםלברנרם
אוליםימיםםרצופיםםאחדים,ם"בה־בשעהםשחפץ אני בכל נפשיםלאמורםלוםמליםםאחדותםבנוגעם
לאותהםהמרירותםשבמכתבו".םהואםמתדרךםאיפואםאתםביחובסקיםלכתובםלברנרם"שלאםיתייאשם
ולאםתרפינהםידיו"ם)לפחותםבענייניםהמעוררםו"ניסיונות"(,םאךםמבקשםממנוםשלאםיזכירםבאוזנים

ברנרם"ממהםשכתבתיםלךםבדברםאי־אפשרותיםלכתובםלו".
גנסיןםממשיךםלשתוקםעודםזמן־מה,םואחר־כךםהואםכותבםלברנרםמכתביםםהעוקפיםםאתם
ההתייחסותםל"אותהםהמרירות".םמכתביםםאלהםלאםנשמרו,םאךםמאיגרתם112םשלםברנרםלביחובסקים
אפשרםללמודםעלםאחדםמהם,םשכברםנשלחםמקייב,םובום'הציע'םגנסיןםלברנרם"לחשובםעלםדברם
עזיבתםלונדון".םרקםביונים)72ם]15.6[(,םבמכתבםארוךםבענייניהםםהמו"ליים,םכמוםנפלטתםלפתעם
דיגרסיה,םוגנסיןםמתוודהםלראשונהםעלםהרגשתוםבחודשםאפרילםובתחילתםמאי:ם"האמתםאגידם—ם
יראםאניםקצתםממך:םהמכתביםםהאחרוניםםשלךםלווילנהםהיוםכל־כךםזועמים..."ם—ם"בצווארוםשלם
מיםאתהםתולהםאתםהקולר?"םהואםשואלםאתםברנרםומדמהםאתםעצמוםלדגםשהיאורםשלוםכברםיבשם

יצהםשנשארהםלוםהולכתםופוחתת,םדגםשברנרםאמורםלהבינו. וגםםהּבִ

10. "אוהב המחכה לבוא בחירת לבו"

כךםתיארםבייליןםאתםמצבוםשלםברנרםבחודשיםםשלפניםבואוםשלםגנסיןםללונדוןם)2006םג:ם56(,ם
וזהםאחדםהמשפטיםםהאמיניםםבעדותוםעלםברנרםוגנסין.םאךםלפיםזיכרונותיוםשלםבייליןםעלםגנסיןם
)2006ב:ם87(םבאםגנסיןםללונדוןם"על־פיםבקשתוםשלםברנר",םולפיםזיכרונותיוםעלםברנרם)2006ג:ם
55(,ם"בקיץם1907"םגנסיןם"הודיעֹוםשישםברצונוםלבוא".םשתיםהאינפורמציותםהללוםאינןםנכונות.ם
בגינוםשלםביילין,םובגללםהמצבםהרעועםשלםאיגרותםגנסין,םובדרבוןםההטעיותםשב"אורי־ניסן:םמליםם
אחדות"םשלםברנר־עצמו,םמסופרםבדרך־כללםסיפורםבואוםשלםגנסיןםללונדוןםבהרבהםאי־דיוקים.
דרמתםבואוםשלםגנסיןםללונדוןםהתחילהםבקיץם1906,םולאםבקיץם1907,םוהיאםנמשכהם
עשרהםחודשים.םהיוזמהםהיתהםשלםגנסיןםולאםשלםברנר,םולאםנכוןםשברנרםהיהם"קצתםמעֹודדם
וקצתםמרתיע"ם)שפירא,ם2008: 124(.םברנר־עצמוםמטעהםבכותבוםברשימת־הזיכרוןםשלוםבנוגעם
לבואוםשלםגנסין:ם"לבואםללונדוןםלאםיעצתיו"ם]3[ם—םרעיוןםשאימץםבדיעבדםבזמןםהכתיבהם)במליםם
ששאל,םכזכור,םממכתבוםשלםגנסיןםלביחובסקיםב־1900(םבעיקר,םכאמור,םכדיםלהפוךםאתםימיםהקיץם
ההואםבלונדוןםל"דומיםםלתורםהסתיו"םבשירםשלםביאליק,םהתורםשלם"ביםעזבניםלנפשי".םלאורם
פרטיםההתכתבותםביןםברנרםלגנסיןםבעשרתםהחודשיםםרבי־התהפוכותםשלםדרמתםבואוםשלםגנסין,ם
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אין שום אפשרותםשברנרםכתבםלו:ם"לאםבשבילךםהמקום,םאךםאםםאינךםמחכהםכברםלכלוםםואיןם
לךםמהםלהפסידם—םבוא!"םלמרותםהכרזתוםשלםברנרם"זהםאניםזוכר",םאיןםלסמוךםעלםזיכרונוםכאן.
ובניגודםלמהםשמספרים,םברנרםגםםלאםשלחםלגנסיןםכסףםלבואוםפעמייםםאוםכמהםפעמים,ם
ולאםשלחםלוםכסףםבסוףםנובמבר,םוכשגנסיןםהגיעםללונדון,םהואםלאםגרםאצלםביילין,םולפניםשנסעם
ניםםולאווים,םכיםרצהםוגםםלאםרצהםלנסוע,םולאםהיהםשלבםשבוםגנסיןם לשםםלאםהיתהםחציםשנהםשלםּכֵ
באמתםאיבדםאתםהחשקםלנסוע,םשלבםאשרםברנרםהמאוכזב,םשכמעטםהתייאשםמבואו,םהתכתבםבום
ברובםרוגזםעםםגנסיןםבאמצעותםביחובסקי,םכדיםלאםלכתובםלוםבמישרין,םוגנסיןםעשהםאותוםדברם

עצמום)בקון,ם1990: 69ר70;םשפירא,ם2008: 124ר125(.
אפשרותםבואוםשלםגנסיןםללונדוןםעלתהםלראשונהםברצינותםבאמצעםיולים1906ם)איגרתם
75ם]15.7[74(.םב־10.7םהגיעםסוף־סוףםלידיםברנרם)מפרישמן,םלפיםבקשתםגנסין(םכתב־הידםשלם
"בינותיים"םלצורךם"ניסיונות"ם)לפיםאיגרתם133םשלםברנרםלביחובסקי(,םאךםגנסין,םששההםבהומל,ם
עדייןםלאםידעםזאתםכשכתבםאתםאיגרתם75.םגנסיןםָרַעבםללחם,םפשוטוםכמשמעו,םוחלהםהחמרהם
במצבוםהגופני,םשהואםהסתירוםמכולם,םלאםרקםמברנר,םכמעטםעדםמותו.םאולםםבמכתבוםזה,םבאופןם
נדיר,םהואםבכל־זאתםרומזםמשהו:ם"מלבדםזהםכבדםעליםעכשיוםגופי,םגופיםזהםהארוךםוהדק,םכיםאיןם
ליםמקוםםבשבילום—םממש",םולפתע־פתאוםםהואםשואלםאתםברנרםכמהםעלוםלוםהוצאותםהדרךם
ללונדון,םשאלהםשכברםשאלםלפניםשנתייםם)באיגרתם21ם]אמצעםיונים1904[(,םאךםהפעםםהיאםנשמעתם
רציניתםיותר,םבשלםההמשך:ם"מיםיודע.םבימיםםאלהםאפשרםש'בבוקרםלאםעבות'םאחדם'אעצוםםאתם
עיני'םואשבםבעגלהםואבואםללונדוןם—םאלםזאתםהעיר,םשמובטחניםכיםגםםהיאםלאםתיתןםליםמפלט".

ברנרםממהרםלענותםלגנסיןם)באיגרותםשאינןםבידינו(םולעודדוםמאודםלבואםללונדון,םבלים
שמץםשלם"לאםיעצתיו":םלביחובסקיםהואםמספרםחד־וחלקם)באיגרתם138םשלו(,75םכים"אורי־ניסןם
כותבםלי.םמתיישביםםאנוםעל־דברםביאתוםללונדון.םאניםרוצהםבזה.םאניםכותבםלוםהיוםםלהומלם

גלויהםשנייהםבזה".
ב־30.7םכברםחזרםגנסיןםלפוצ'ּפ,םוהואםמבשרםלברנרם)איגרתם77(םשהואםמלקטםכסףםמחבריםם
לצורךםהנסיעהםהמיידיתםללונדון.םסכוםםההבטחותםהואםכחמישיםםרובל,םוהואםתוההםאםםהכסףם

הזהםיספיק.םהואםיודיעםמידםכשיהיהםלוםמהםלהודיע.
גנסיןםהנאיביםבענייניםכספיםםעדייןםאינוםיודעםכיםישםלהראותםלפקידיםהכניסהםלאנגליהם
חמשםלי"שם)כחמישיםםרובל(םכדיםלקבלםרשותםלהיכנסם)איגרתם147םשלםברנרםלשופמן(.םוהאםם

הואםגםםאינוםמעלהםבדעתוםשעליוםלהכיןםלעצמוםפספורט?
כעבורםחמישהםימיםם)איגרתם78ם]4.8[(םמשיבםגנסיןםעלםאיגרתוםשלםברנרםאליוםואלם
ביחובסקים)145, 30.7(,םובפתחםהמכתבםהואםכותב:ם"בדברםנסיעתיםאיניםיודעםכלוםם—םכשתהיהם
בשורהםטובהםאודיעך".םזוםתשובתוםעלםשאלהםשנשאלהםכבדרך־אגבםבמכתבוםשלםברנר:ם"ומהם

עםםבואךםלכאן?"םמתשובתוםשלםגנסיןםאפשרםלהתרשםםשענייןםהנסיעהםלאלתרםדעך.

איגרתם74,םשאףםהיאםמתייחסתםלאפשרותםהנסיעהםללונדון,םמאוחרתםבחמישהםחודשים;םהיאםמןם 74.ם
ה־14.12.06.םביחובסקי,םשהביאהםביןםאיגרותםגנסיןםבהצידה,םמן־הסתםםראהםXםמעטםמחוקהםכאילום

.1/XII1םבמקוםםהתאריךםהיוליאניםהנכון:ם/VIIםולכןםזיההםבטעותםתאריךםיוליאנים,Vהיאם
איגרתםזוםנשלחהםבסביבותםה־25םביולי,םולאםבאמצעםיוליםכפיםשמנחשםפוזננסקי.ם"בינותיים",ם 75.ם
שרקםהגיעםלידיםברנרםב־10םביולי,םכברם"יוצאםמתחתםמכבשםהדפוס",םוברנרםכברםכותבםבתאריךם

זהםלהומלםמכתבםשניםבשרשרתםהמכתביםםשגנסיןםפתחםבהםב־15.7.
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אלאםשברנרםאינוםיכולםלהעלותםבדעתוםמהםמתכנןםגנסין.םב־9.8םשולחםברנרםבדוארםרשוםם
לגנסיןםבפוצ'ּפם"אכסמפלארםשלם"םשלם"בינותיים",םשפירושוםמן־הסתם,םכלםגיליונות־הדפוסם
שלםהספרון,םמקופליםםאךםלאםכרוכים76ם)לפיםמכתבם149םשלוםלביחובסקי(,םומחכהםלמכתבם
מגנסיןם)שהספרוןםיגיעםאליוםבוודאיםב־14.8(,םואילוםגנסין,םשקיבלםאתםהדוארםהרשום,םלאםכותבם
אליו,םאלאםנוסעםלהומל,םלקבץםמחבריוםאתםשאריתםהכסףםלנסיעה,םועםםחמישיםםהרובלםבידיום
הואםעושהםמעשה.םמבליםלטרוחםעלםהשגתםפספורטם—םפרוצדורהםמתישהםשעולהםממוןם—םהואם
מחליטםלהגיעםללונדוןם"במחבא",םבליםפספורט,םכפיםשברנרםהגיעםאליוםבזמנוםלוורשה.םוהואם
מתכנןםלנסועםדרךםגליציה,םאשרםבהםיפגושםאתםשופמן,םדהיינו,םהואםרוצהםלגנובםאתםהגבולם

לגליציהםאי־שםםבקרבתםרדזיוויל.77 
הצרותםהחלוםעודםבתחנת־הרכבתםשלםהומל,םשבהםשכחםגנסיןםאתםהמזוודהםהקלועהם
שלו,םעםםהבגדיםםשהתכווןםלקחתםללונדון,םועקבםכךםהואםיישארםבחודשיםהחורףםהבאיםםבלים
מעילםעליון.םכנראהםבלילהםשלםה־3םבספטמברםלאםהצליחםגנסיןםלעבורםאתםהגבול.םהמבריחם
גבהםאתםהתשלוםםאךםהונהםאותו,םוהואםנפלםלידיםהמשטרה.םשוטריםםמזויניםםהחזיקוםבוםיומייםם
בצעקותםובחרפותםובהרעבה,םושאריתםהכסףםשהיתהםעמוםהוחרמה.ם"משיניםאריותםניצלתי,ם
מציפורניםהנשרםנמלטתי",םהואםכותבםלברנרם)81ם]8.9[(,םומודיעםלוםכיםֵישבםעתה,םכנראה,םבקייבם

עדםשיהיהםבידוםשובםכסףםלנסיעה.
בשלבםזהםברנרםאינוםלוחץםעליו.םהוא־עצמוםשוקלםעתהםלעבורםלארץ־ישראלםבתוםםהשנהם
הראשונהםשלםהמעוררםולעבודםשםםכַסדר,םוהואםמתענייןםבעובדותםהחייםםבארץםאצלםמנחם,ם
אחיוםשלםאורי־ניסןםהיושבםביפום)כגוןםאםםמדבריםםרקםעברית,םובאיזוםהברה;םאםםבנותםישראלם

שבפלשתינהםלאםמתביישותםבשםםיהודי;םאיגרתם181(.
מכתביוםשלםברנרםלאורי־ניסןםבקייבםבחודשיםםספטמברראוקטובררנובמברםשלם1906םלאם
נשמרו,םואפשרםללמודםעליהםםרקםמאזכוריםםשלהםםבמכתביםםשלםברנרםלביחובסקיםולשופמן,ם

ובמכתביםםשלםגנסיןםלאנוכיםולביחובסקי.78
גנסיןםכמעטםאינוםעונהםלברנרםעלםמכתביו,םועלםכלםפנים,םמאמצעםאוקטוברםועדםסוףם
נובמברםאיןםשוםםקולםמגנסין,םוברנרםאינוםכועס,םהואםמנחשםשגנסיןםבמצוקה.םב־2.11םהואם
כותבםלשופמןם)190(םשמגנסיןם"אומנםם'איןםקולםואיןםקשב'.םַאי,םחלשיםםאנוםביותרםואומלליםם
ביותר",םוב־21.11ם)210(םהואםכותבםעלםאי־כתיבתוםשלםגנסין:ם"ריבונוםשלםעולם,םמהםגדוליםם

ייסוריוםשלםאדםםזה!"

אישורםלכךם)"איזהםגיליונות"(םאפשרםלקבלםלימיםםממכתבםשלםגנסיןםלאנוכים)73ם]11.10;םשמחתם 76.ם
תורה[(.

האינפורמציהםעלםגֵניבתםהגבולםועלםסופהםמלוקטתםמאיגרותםגנסיןםלהופנשטיין,םלשופמןםולברנרם 77.ם
)82ם]5.9[,ם80ם]7.9[,ם81ם]8.9[(.םבמכתבםלשופמןם)80(םכותבםגנסין:ם"ועכשיוםאקווהםשלאםתשאלנים
שובםבאיזהםאופןםהריניםבקיובםבשעהםשברנרםכתבםלךםשאניםחושבםלבואםאליו".םאךםבעיניםמירוןם
)1977: 209(םהפךםניסיון־הנפלםלהגיעםללונדוןםלניסיוןםלנסועםלחו"לם"כדיםלהשתלם".םמירוןםלאם
המציאםאתם'ההשתלמות'םבכוחותםעצמו.םנשקסם)גנסין,ם1946: 236(םהחליטםשגנסיןםיצאםלחו"לם

"לשםםלימודםוהשתלמות",םאךםהואםהותירםאותנוםתוהיםםבאשרםלנושאםההשתלמות.
איגרותםשלםגנסין:ם73ם]11.10[;ם85ם]1.12[.םאיגרותםשלםברנר:ם184, 20.10; 190, 2.11; 195, 6.11;  78.ם

.21.11 ,210 ;20.11 ,207 ;13.11 ,198
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אבלםברנרםאינוםמתארםלעצמוםשגנסיןםמסתובבםבחוצותםבחורףםשלםקייבםמזה־רעב.ם
"בלילהםאיניםמעלהםנרםוביוםםאניםמשוטטםככלב",םהואםכותבםלביחובסקים)איגרתם85ם]1.12.06[(.ם
בליםהמעילם)שאבדםבתחנת־הרכבת(,םישםלוםבשבילםהחורףםרקם"לעכער"ם)חורים;םאיגרתם86 
]10.12.06[םלבן־אחותוםששלחםלוםרובל־ניירםבדואר(.םלביחובסקיםיכולםגנסיןםלכתובםמשוםםשהואם
שולחםאליוםמכתביםםבליםבולם)שעלםביחובסקיםלשלםםתמורתםםלדוור(,םאךםלברנרם—םשגנסיןם
קיבלםממנוםבסוףםנובמברםשניםמכתבים,םיוםםאחרםיום,םשהגיעוםב־24.11םוב־25.11ם)משוחזרםלפים
איגרתם207םשלםברנרםלביחובסקי(,םוגנסיןםכברםרוצהםלכתובםאליום—םהואםאינוםמעזםלשלוחםמכתבם
בליםבול:ם"אליוםלאםאשלחםמכתביםםבליםַמרקות"םהואםמסבירםלביחובסקים)איגרתם85ם]1.12.06[(.
אולםםגנסיןםלאםראהםעכשיוםשוםםמוצאםלמצבוםאלאםאםםִייסעםללונדון,םושםםברנרםכברם
ידאגםשלאםירעב.םלפיכךםהצליחםאיכשהוםבכל־זאתםלהשיגםבוליםםעודםבאותוםיוםםשבוםכתבם
לביחוסקיםאתםהמכתבםהנ"לם)1.12(,םושיגרםלברנרםמכתבםמיואש,םשמן־הסתםםנאמרםבוםשאולים
איןםמנוסםמכךםשיבואםאליוםללונדון,םאםםברנרםרוצהםואםםידאג לו לכסף לנסיעה.םאתםזאתםאפשרם
ללמודםממילויםפעריםםלא־נועזםלאורםמכתבםשלםברנרםלביחובסקיםכעבורםחמישהםימיםם)227; 
6.12(:ם"כתבתיםהיוםםלאורי־ניסןםשרוצהםאניםכיםיבואםללונדון.םיכולםאניםלשלוחםלוםכחמישיםם

רובליםםלהוצאות".
המכתבםלביחובסקיםמטעהםלחשובםכים"יכולםאני"םהואםציטוטםממכתבוםשלםברנרםלגנסין,ם
אךםמסתברםשלגנסיןםכתבםבאותוםיוםם)המכתבםלאםשרד(םנוסחםזהירםיותרם—םשישתדלםלשלוחם
לוםכסף.םהמכתבםהגיעםאלםגנסיןםב־11.12,םוהואםענהםעליוםמיד,םבמכתבםשאףםהואםלאםשרד,ם
ובישרםשאםםכך,םהואםבאם)לפיםאיגרתם232םשלםברנרםלביחובסקי(,םאךםכברםלמחרתםכתבםעודם
מכתבם)"גםםהיוםםרקםדבריםםאחדים",םאיגרתם87ם]12.12.06[(םובוםהתמקחות:םאילוםהיהםהכסףם
בטוח,םהיהםעףםללונדוןםכחץ,ם"אבלםעכשיו,םשאתהםצריךםלהשתדל,םכמוםשאתהםכותב,םאינים
יודע".םוכנושא־ונותןםהואםגםםתוההםאםםיספיקםלוםהסכום.םחמישיםםרובלםדיםבהםםלהוצאותם
הנסיעהםשישםלהוציאםברוסיה,םאבלםמהםעםםהחמישיםםשצריךםלהראותםבגבול,םכפיםשנודעםלום
בינתייםםמברנרםעצמו?ם"ולפיכךםהריםלךםבקצרה",םמגיעםהמכתבםלמרותםהכלםלהחלטהםשלםמים
שסמוךםובטוחםשברנרםלאםרקםישתדל,םאלאםגםםיצליחםלשלוחםכסף,םואףםיותרםמחמישיםםרובל:ם
"אניםמחכהםמידםלמכתבםממך,םשיפרוטםליםאתםכל,םואניםמתחילםבינתייםםבהשגתםפספורט.םמצדים

הריניםמוכןםבכלםעתםובכלםשעה.םאחיםהיקר!"
שוםםכסףםלאםנשלחםאיפואםלגנסיןםמברנרם"מסוףםנובמבר"ם)שפירא,ם2008: 124(,םואףם
לאםקודםםלכן,םבסוףםיולי.םהביוגרפיםםהלכוםכסומיםםבארובהםאחריםתיארוךםהמכתביםםההזוים
שלםשכנאםנשקס.םאחריםה־6םבדצמבר,םשבוםכתבםברנרםלגנסיןםשישתדלםלשלוחםלוםכסף,םהואם
החלםלפעולםמיד.םחמישיםםרובלם—םחמישהםפאונדםושלושהםשילינגם—םהםםכלםמהםשהרוויחם
ברנרםבמעטםיותרםמחודשםעבודה,םוברנר,םכמוםאקאקיםאקאקייביץםשלםגוגולםהחוסךםבשבילם
האדרת,םמחליטםלהטילםעלםעצמוםצמצומיםםדרקוניים,םוקודם־כלםלאםלהסיקםאתםהחדרםבקורם
הלונדוניםשלםדצמבר.םכעבורםארבעהםימיםםהואםכותבםלקלויזנרםמכתבםבאותיותםרוחפות,םובום
נאמרם)228; 10.12(:ם"הקורםגדולםבחדרי,םואצבעותיםרועדות,םוקשהםעליםהכתיבה",םוכשהואם
מסייםםאתםהמכתבםלקלויזנרםהואםעוברםלכתובםלצ.ז.םוינברגם)229(,םומעיר:ם"גדולםהקורםבחדרם

וקשהםלכתובםיותר.םרועדותםהאצבעות".
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המכתבםשלםגנסיןםמןםה־11.12ם)זהםשקדםםביוםםלמכתבם'ההתמקחות'םמןםה־12.12(םהגיעם
לידיוםשלםברנרםכעבורםארבעהםימים,םב־15.12.ם"קיבלתיםמכתבםמגנסין",םכותבםברנרםבאותום
יוםםלביחובסקים)232(,ם"הואםרוצהםלבוא.םאשלחםלוםכסף".םלמחרתםגםםמגיעםאלםברנרםמכתבם
'ההתמקחות'םמןםה־12.12,םוברנרםעונהםלגנסיןם)זהםמילויםפעריםםהמתבקשםמןםההמשך(,םשידאגם

לוםבוודאותםלמאהםרובל.םהמכתבםהזהםודאיםנכתבםב־16.12םאוםב־17.12.
מאהםרובלםהםםסכוםםשאיןםבידיו.םלכןםהואםכותבםלביחובסקי,םסוכןםהמעורר,םב־17.12 
)235(:ם"אםםיהיהםלךםכסף־חתימהםעדם100ם)מאה(םרובל,םאלםתשלחהוםאליםאלאםלגנסין,םכיםאנים
הבטחתיםלשלוחםלוםכסכוםםהזהםבכדיםשיבואםלכאן,םוספקםבידיםאםםאוכלםאניםלהשיגםפהםמעותם

כאלו".
מכתבוםהמשוערםשלםברנרםלגנסיןםהגיעםבוודאיםאלםגנסיןםהיושבםבקייבםב־21םבדצמבר,ם
אךםגנסיןםלאםענהםעליוםבמשךםשבוע,םבגללםענייניםםאפליםםוסתומיםםכלשהםםשהיוםלוםבקייבם
)לפיםאיגרתם74םלביחובסקי,םשתאריכהםהיוליאניםהנכון,םכמוסברםבהערהם74,םהואם1.12ם]14.12[(.ם
ה,םאחיהםשלםרחלםֶסֶרּבֶרני,םשלגנסיןםהיהם מסתברםשגנסיןםישבםבקייבםעלםאישורםשהייהםשלםִליּבָ
רומאןםאיתהם)דראפקין־לוין,ם1986: 405(,םאךםליבהםנאסרםפתאוםםבוורשה,םולכןםהיהםעכשיוםעלם
כסףםששלחםלוםביחובסקי(,םוהואםישןםלילהםפהם גנסיןםלעזובםאתםהדירהם)ששילםםבעדהםלמפרעםּבְ
לילהםשם,םובימיםםהסתתר.םיתרםעלםכן,םהיהםעודםמשהוםמסתוריםשהגיעםעדםמשבר:ם"הריניםצריךם
עודםלהיחלץםפהםמדבריםםמזוהמיםםכאלה,םשבלאםזהםאי־אפשרםאפילוםלחשובםלהיחלץםמכאן".ם

בדבריםםהאלהםהיהםגנסיןםטרודםבשבועייםםהבאים.
אבלםברנר,םשכאמורםכתבםלגנסיןםב־16.12םאוםב־17.12,םלאםשםםלבםשאינוםמקבלםשוםםמכתבם
מגנסין.םשכןםב־17םבדצמבר79םהואםהשליךםחפציםםמחדרו,םלדבריםנרודיצקי,םהסירםאתםשברםהראים
שהיהםתלויםעלםהקיר,םכדיםשפרצופוםשלו־עצמוםלאםיפריעםלו,םפינהםספריםםועיתונים,םוהסתגר,ם
מבליםלאכול,םמבליםלחמםםאתםהחדר,םכדיםלכתובםיום־ולילהםאתםהמחזהם"מעברםלגבולין",םתוךם
כדיםהתרוצצותםאנהםואנהםבחדרםכאריםבסוגר,םחבושםמעילוםעלםראשוםועוטףםבוםאתםפניוםונוהםם
אתםהרפליקותםשלםהמחזהםבקול.םב־26.12םכברםהיהםהמחזהםגמור,םוברנר,םהמבשרםעלםהמחזהם

נזכר:ם"היכןםאוריםניסן?!"ם)איגרתם237(. לביחובסקי,םנזעקםפתאום,םּכְ
גנסיןםכתבםלברנרםב־27.12ם)להלן(,םאךםב־28.12םכותבםברנרם—םשטרםםקיבלםאתםמכתבום
שלםגנסיןם—םלביחובסקים)238(:ם"איהםגנסין?םלבסוףםאשלחםלוםאניםכסף,םאםםבידךםלאםיהיו.םאךם

איהו?םהקיבלםאתםאיגרתי,םהבחייםםהוא?"
באיגרתם88םמןםה־27.12םמסבירםגנסיןםלברנרםשלאםכתבםאליוםעדםכהםבגללם"הצרות"םשהיום
לוםלרגלםהניירותםהנחוציםםלנסיעה.ם"עכשיוםהדברםהולךםונגמר",םמשלהםגנסיןםבאופטימיותם
חסרתםאחיזהםבמציאותם)הואםטרםםעשהםדבר(,םואיןםהואםמתארםלעצמוםשבגללםהשלומיאליותם
שלוםבענייניםםאדמיניסטרטיבייםםתימשךםפרשתםהפספורטםשלושהםחודשים,םוהיא,םולאםהיסוסיםם

שלםכן־ולא,םשתעכבםאתםבואוםשלםגנסיןםכחץ־מקשתםללונדון.
אתםהכסף,םואתם"מכתבםההזמנה"םללונדון,םשברנרםכתבםלגנסיןםשהואםמתכווןםלציידםאותום
בום)מכתבם"בואםאלי"םשיוצגםלשלטונותםומן־הסתםםיאמרםשהסופרםהעבריםברנרםמביאםאליוםאתם
הסופרםהעבריםהחשובםגנסיןםומתחייבםלדאוגםלכלםמחסורו(,םמבקשםגנסיןםמברנרםלשלוחם"על־

התאריךםהזהםלפיםבקון,ם1990: 61ר62.םכמהםמןםהפרטיםםלפיםביילין,ם2006ג:ם40ר41. 79.ם
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שםםשלםהרבםמפוצ'ּפ"ם)כלומר,םלהעבירםאתםהכסףםלפקודתםאביו(,םשכןםהואםחוזרםלפוצ'ּפםכדים
לקחתםשםםאתםתעודת־היושרםהנחוצהםלצורךםקבלתםפספורט,םואחר־כךם"יהיהםבידיםפספורטם
ואהיהםנוסעםכפריץ".םוהואםמתרונן:ם"לונדוןם—םלונדוןם—םזהםאינוםחלום.םזהםאינוםחלוםם—םתרתי 
משמע.םמילא,םהריםאניםנוסעםללונדון!"םתרתיםמשמעם—םכיםלונדוןםהופכתםלממשות,םאךםלאם

לממשותםחלומית,םיודעםגנסין,םאלאםלמציאותםמרירה.
בימיםםהבאיםםיבשרםברנרםלשופמןם)244(:ם"גנסיןםיבואםהלום.םהנניםאוזרםכוחותיםשיבוא",ם
אךםלביאליקםיכתובם)242(םשגנסיןםֵיצאםבקרובם"אליםללונדון"ם—םכאומר,םאלי,םכמוםבשירםשלך.
ביחובסקי,םשלאםהיוםבידוםמאהםרובל,םכתבםלברנרםששלחםלגנסיןםבינתייםםעשריםםרובלם
)אלהםמעולםםלאםהגיעו(,םאךםברנר,םשלאםסמךםעליו,םכברםשלחםלגנסיןםבעצמוםבאותוםיום,םלפנים
שקיבלםאתםמכתבוםשלםביחובסקי,םעשרםלירותםשטרלינגם)שהןםתשעיםםרובלםלפיםחשבונו(.םמים
יודעםממיםלווהםאותן.ם"עתהםיספיקםלוםויבוא",םכותבםברנרםלביחובסקים)איגרתם245, 7.1.1907(.ם
אתםעשריםםהרובלםשלםהמעוררם—םשיביאםגנסיןםעמו.ם"כתובםתיכףםלגנסיןםכיםשלחתיםלוםאתם

הכסףםעלםשםםאביו",םהואםמורהםלו.80
ביחובסקיםלאםכתב,םאבלםברנרםמיהרםלבשרםהכלםלגנסיןםבעצמו,םכוללםהאינפורמציהם
עלםעשריםםהרובל,םשביחובסקיםכתבםלוםששלחםלגנסיןם)מכתבםשלאםשרד,םותוכנוםמשוחזרםלפים
איגרתוםשלםגנסיןםשלהלן(,םוב־12.1.07,םיוםםשבת,םקיבלםגנסין,םשכברםנמצאםבפוצ'ּפ,םהודעהם
מידיםהדוור,םשממתיניםםלרבםבבית־הדוארם84םרובלם)איגרתם79ם]12.1.07[(.81םאומנםםשםםהמקבלם
עלםההזמנהםמבית־הדוארםהיהםמטושטשםקצת,םוגנסיןםלאםהיהםבטוחםאםםהכסףםנשלחםעלםשםם
אביוםאוםעלםשמו,םאךםממילאםלאםהיהםיכולםלגרורםבשבתםאתםאביוםהרבםלדוארםלבירורםהעניין.ם
הואםכתבםאיפואםשיקבלםאתםהכסףםרקם"מחר"ם)הואםשכחםשמחר,םביוםםראשון,םהדוארםסגור(.ם
ולעומתםזאת,םהוסיף,ם"אתםהעשריםםרובלםשכתבםלךםביחובסקיםאיניםיודעםאתםפתרונם".םביחובסקים
לאםשלחםכלום,םושובםברורםלגנסיןםשהכסףםלאםיספיק.םאחריםהחמישיםםשעליוםלהראותםבכניסהם
לאנגליה,םואחריםהעשריםםשעליוםלשלםםתמורתםהפספורט,םיישארוםלוםרקםארבעה־עשרםרובלם

לכלםהוצאותםהדרך!
ברנרםקיבלםאתםמכתבוםזהםשלםגנסיןםארבעהםימיםםמיוםםשנשלחם)16.1.07(.םנשמרםמאותום
יוםםמכתבוםלביחובסקים)254, 16.1(,םשנאמרםבוםביןםהשאר:ם"היוםםקיבלתיםמכתבםמגנסיןםשכספים
)85םרובל(םקיבל,םאבלםאתםהעשריםםששלחתםלוםלאםקיבל,םואיןםלוםבמהםלנסוע,םיעןםשעשריםם
צריךםלשלםםבעדםפספורט.םאניםכותבםלוםשישיגםבהלוואהםכ־25םרובל,םואתהםתשיבםלאותוםהאישם

מידםכשיהיוםלך".

וראוםגםםמכתבוםלביחובסקיםכעבורםשמונהםימיםם)251, 15.1.07(,םשעולהםממנוםשברנרםהתאכזבם 80.ם
שעדייןםלאםקיבלםתגובהםעלםהכסףםמגנסין,םאםםכיםסבירםשבתאריךםזהםטרםםתגיעםתגובה.םהיאםתגיעם

בעודםיום.
 .12.XII12,םבמקוםם.VIIזוםהאיגרתםשנשקסםקראםבחותמתםהדוארםשלהםאתםהתאריךםהיוליאנים 81.ם
התאריךםהשגויםהזהם)שכללםאינוםנופלםבשבת(םעיוותםיותרםמכלםאתםסיפורםנסיעתוםשלםגנסיןםללונדון.
םםםברנרםחישבםאתםשערםההמרהםשלםעשרםהלירותםשטרלינגםלפיםהשערםשלםהמרתםרובלםלפאונד,ם ם
שהיהםבאותהםעתםשניםשילינגםושניםפניםלרובל.םאבלםהשערםבפוצ'ּפםהיהםשלםהמרתםפאונדיםםלרובלים,ם

ובניכויםעמלתםההמרהםקיבלםגנסיןםרקם84םרובל.
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גנסיןםלאםהלךםלדוארםעםםאביוםביוםםשני,םאלאםרקםביוםםשלישי.םוביוםםרביעי,ם16.1, 
הואםמבשרםלברנרם)איגרתם90(:ם"אתמולםקיבלתיםאתםהכסףם)שמוניםםוארבעםפרוטות(".םומסתברם
שרקםעתה,םשלושהםשבועותםאחריםשכתבםלברנרםשדברםהשגתםהניירותםהנחוציםםלנסיעהם"הולךם
ונגמר"ם)איגרתם88ם]27.12[(,םעושהםגנסיןםבירוריםםראשוניםםולומדםאיךםוהיכןםעליוםלהוציאםאתם
הפספורט,םשגםםיעלהםיותרםממהםשחשב.םאבודםבענייניםםמעשיים,םחוששםשלאםיוכלםלהשיגם
בפוצ'ּפםאתםהכסףםשיחסרםלו,םכועסםעלםביחובסקיםש"אינוםאדםםכלל",םכותבםאיפואםגנסיןםמשפטם
מעט־סחטני,םוגםםמבטלוםבמשפטםהבא:ם"חוששםאניםלהוציאםאתםזהםמפי.םכמעטםשאניםמתחרטםעלם
כלםהמעשה.םאניםעני;םביחובסקיםזהםאינוםאדםםכלל,םואתהם—םמהםכוחך?םמילאםהתחלנוםבדבר".

עלםהמשפטםהזהםהסתמכוםמיםשכתבוםעלםהאהובהםהקפריזיתםהנתקפתםחרטה,םאבלםלאורם
ההקשרםאיןםשוםםרגלייםםלדבר.םהמשפטםנועדםבעיקרםללחוץםעלםברנרםללחוץםעלםביחובסקי.םאךם
בעודםשגנסיןםכללםלאםשינהםאתםדעתוםבנוגעםלנסיעה,םהגיבםברנרםבהיסטריהםמיותרת.םב־21.1 
הואםכותבםלביחובסקים)255(:ם"מאורי־ניסןםקיבלתיםמכתב.םאיןםבוםחשקםלנסועםללונדון".םומהם
כתבםבאותוםיוםםלגנסין,םרקםאלוהיםםיודע,םאךםגנסיןםמשיבםלוםכעבורםחמישהםימיםם—םהרווחם
הרגילםביןםהמכתביםם—םבמכתבםמתנצל־מפייסםמןםהדגםםשלם"אל־נא,םאחיםהטוב"םשכברםמוכרם
לנוםאצלום)91ם]26.1[(,םוכותב:ם"אויםמהםאתהםעושהםלי,םיוסף־חייםם—םמהםאתהםעושהםלי.םלמהם
כתבתםאתםהמכתבםהזהם—םהמעטםממניםגםםבלעדו?ם]...[םאלםנאםתיגעםאיפואםשוב,םאחי,םאחים
הטוב,םאיניםרוצהםברוגזה".םכשיקבלםאתםהניירותם)תעודת־היושר(םואתםהפספורט,םהואםמבטיח,ם
ֵיצאם"תיכף־ומיד"םדרךםַורשהםללונדון;ם"ושוב:םמה שיהיה בלונדון אני יודע.ם]...[םאלאםשאינים
נוסעםלאם'בשבילי'םולאם'בשבילך'םולאםבכללםבשבילםאיזהםדבר.םאיניםמוצאםליםמקוםםותּוםלאם

ִמיִדים]ושובםלאםכלום[".
ברנר,םב־1914,םזוכרםמשהוםדומהםלפסוקיםםהללו.םהואםכותבםב"אורי־ניסן"ם]3[,םשגנסיןם
כתבםלו:ם"איניםמחכהםלכלום.םהמקוםםהבאםאינוםבשבילי,םוֵאיםהמקוםםאשרםהואםבשבילי?םאנים
נוסע.םמהםאפסיד".םאבלםדבריוםהדומיםםשלםגנסיןםבמכתבוםשלעילםלאםנכתבוםבשוםםפניםםואופןם
בתגובהםלאמירהםשלםברנרםבנוסחם"לאםבשבילךםהמקום",םאלאםבדיוקםלהיפך,םבתגובהםלמכתבם

נסערםשלםברנר,םכשזהםדימהםבטעותםשלגנסיןםאיןםחשקםלנסועםללונדון.
ב־1907םהיהםברנרםשרויםבתוךםדגםםעלילהםפרדוקסליםברנרי,םואילוםגנסיןםהיהםשרויםבתוךם

דגםםעלילהםפרדוקסליםגנסיני:
לדידוםשלםברנרםהיהםעליוםלהאמין ולשאוףםשהכלםישתנהםעםםבואוםשלםגנסין,םההבטחהם
הבראשיתיתםשהיתהםבוורשהםסוף־סוףםתתממש,םהזוגיותםהנפשיתםוהספרותיתםתפרח,םוהמעורר 
ייערךםבידיםשניהםםוישגשג.םכלםזאת,םלמרותםההכרהםבכךםשהאכזבהםבלתי־נמנעת,םכיםהריםכלם
ם"םנכסףםנעשהםדומהםל"ּפֹה"םברגעםשמגיעיםםאליו.םאף־על־פי־כןםישםלהאמיןםולשאוףםללאם "ׁשָ
ֵלאות.םובינתיים,םלקראתםבואוםשלםגנסין,םשינהםהמעוררםאתםחזותום)החלםמינואר(.םבמקוםם
הווינייטותםהגסותםעלםהמעטפתםובראשיםהמאמרים,םשגנסיןםכהםסלדםמהן,םהופיעוםפרחיםםועליםם
למיניהם;םנוספהםכותרת־משנה:ם"קונטרסםלמחשבהםולפיוט"ם)הלואםעורךםהפיוטםמגיעםבקרוב(;ם
ֶרֶנר",םמתוךםמחשבהםששמוםשלםגנסיןםיתווסףםבקרוב. ולראשונהםנרשםםשמוםשלםהעורךם"י.ח.םּבְ

ולעומתםזאת,םהדגםםהעלילתיםהפרדוקסליםהגנסיני,םשלםעלילהםחסרת־תכלית,םשגלוזמן,ם
כאמור,םכהםהיטיבםלתארםאותו,םמשתקףםבבירורםבמשפטיםםשצוטטוםלעילםממכתבו:םהואםאינום
נוסעםלשםםאיזוםמטרה.םהואםנוסעםבשיאםדיכאונוםמתוךםהיעדר־תכלית,םלשםםעצםםהתזוזה,ם
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רכוסם—םאותותםשלםגסיסהםשהםםבו־בזמןם"הרטטםהבלתיםניתןםלהכחשהם שכמוהםכפרפורםאוםכּפִ
שלםהחיים"ם)גלוזמן,ם2015: 26(.

המכתבםהמתחטאםשלםגנסיןםמןםה־26.1ם)"איניםרוצהםברוגזה"(םמגיעםאלםברנרםביוםםחמישים
31.1,םוהואםמדווחםלביחובסקים)263(:ם"מאוריםניסןםקיבלתיםזהםעתהםמכתב.םהואםייסעםדרךםורשהם
ללונדון.םקֹויםםַאםמָאלם]סוף־כל־סוף[.םרוצהםאניםמאודםשיבואםהלום.םכתבתיםלוםמתחילהםשהחייםם

רעיםםפה.םאבלםאיןםלפחד.םאיניםכותבםלוםמפניםשאיניםיודעםאםםימצאהוםמכתביםבפוצ'ּפ".
איןםעדותםטובהםמזוםלכךםשברנרםמעולםםלאםכתבםלגנסיןםעלםלונדון:ם"לאםבשבילךםהמקום".ם
וברנרםהתמיםםבטוחםשגנסיןםכברםיצאםבדרכוםלוורשהם)שהריםגנסיןםכתבםלום"תיכף־ומיד"(,םולכןם

אינוםכותבםלוםלפוצ'ּפ.
אחריםהמכתבםמןםה־26.1םלאםכתבםגנסיןםלברנרםבמשךםחודשיים!םנבוךםמחוסר־הישעםשלם
עצמוםבהשגתםפספורט,םבורחםמןםהמחשבותםעלםכךםשברנרםרוגזםעליו,םבושםמכךםשהואםיושבםעםם
כספוםשלםברנרםואינוםנוסעם—םנסוגםגנסין,םכדרכו,םלאלם.םלביחובסקיםהואםכותבםבשוכבוםחולהם
באמצעםהתקופהםהזאתם)92ם]22.2[(:ם"ומפניםיוסף־חייםםאני82םבושםפשוטםולפיכךםאיניםכותבםלום
כלום.םוהואםחושבםשםם—םמהםהואםחושבםשםםאיניםיודע.םבכלםאופןםהריהוםמתרגזםואניםכבדםלים

אפילוםלחשובםכזאת.םהנהםאיננוםכותבםליםכלוםםזהםכמה".
לאםייאמן:םבתאריךםהזה,ם22.2ם—םואתםזהםהואםבושםלספרםלברנרם—םחודשייםםלאחרם
שהחלםלטפלםבהשגתםדרכון,םעדייןםלאםנמצאתםבידיוםשלםגנסיןםאפילום"תעודת־היושר"םשעליום
לקבלםבפוצ'ּפ,םמשוםםשלאםנתןםשלמוניםםלמיםשהיהםצריךםלתת;םוהואםלאםנתןםשלמונים,םכיםלאם

ידעםאיךםנותנים!
בסופוםשלםדבר,םב־7.3ם)לפיםאיגרתוםשלםגנסיןםלביחובסקי,ם93ם]7.3[(,םמקבלםגנסיןםאתם
"תעודת־היושר"םהנחוצהם)עםםתאריךםמלפניםחודש,םובוורשהםובאודיסהםישםלהםתוקףםאךםשבועם
מיוםםהתאריך(;םורקםבהתערבותםאביוםהרב,םשבעצתוםשלםביחובסקיםפנהםלאיזהם'מאכער',םיהודים
שהבטיחםשיסדירםאתםקבלתםהדרכוןםתוךםשבועםלכלםהיותרם—םמתקבלםהדרכוןםכעבורםלמעלהם
משבועיים.םאו־אז,םלאחרםעודםהמתנהםשלםיומיים־שלושה,םכותבםגנסיןםלברנרםלראשונהםזהם
חודשייםם)94ם]27.3[(,םלבשרםלוםשבידיוםדרכון,םוכיםכברםהואם"עומדםעלםהדרך".םבמכתבםהזהם
הואםאסיר־תודהםלברנרםעלםשלאםהציקםלוםכלםהעתםהזאת,םאלאםהמתיןםבסבלנותםבאלם:ם"אחים

הטובםוהאילם",םנפתחםמכתבו.
אכן,םבניגודםלצפוי,םבכלםהחודשייםםהללו,םפברוארםומארס,םלאםכתבםברנרםמכתביםםנזעמיםם
לגנסין,םוגםםלאםהראהםזעםםכלפיוםבעקיפיןםדרךםביחובסקי.םהואםסברםשקלושהםהאפשרותםשגנסיןם
לאםיבואםאחריםשהואםשלחםלוםכסף;םביחובסקיםעידכןםאותוםבמצב־הענייניםם)לפיםבקשתוםשלם
גנסין,םבאיגרתם92(,םואףםהסבירםלוםשגנסיןםחוששםמרוגזו;םוברנר,םבתבונהםושלאםכדרכו,םהפגיןם

שוויון־נפשםולאםגילהםשוםםאי־ביטחוןםבאשרםלבואוםשלםחברו.
התמונהםהמקובלתםשלםברנרםהנואשםמבואוםשלםגנסיןםומתפרץםעליו,םושלםגנסיןםשאינוםיכולם
לשאתםאתםהגערותםשלםברנר,םושלםהשנייםםהמתכתביםםזהםעםםזהםבעקיפיןםבאמצעותםביחובסקי,ם
פשוטםאינהםקיימתםבתקופהםהזאת.םאחריםשביחובסקיםסיפרםלברנרםעלםמצוקתוםוחששוםשלםגנסיןם

כמוםבטעותםפרוידיאניתםכתבםכאןםתחילהםגנסיןם"איני"םוהעבירםקוםעלםהמלה. 82.ם
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דווקאםמשוםםשהואםאינוםכותבםלו,םהגיבםברנרם)289, 14.3(:ם"ועםםאורי־ניסןם—םמהםנפשך?םאםם
יבואםיבוא.םטיפשםהואםלחשובםשאניםמתרגז.םבעדםמה?םומדועםאיניםכותב?םמהםאכתוב?"

בתחילתםתקופתםהשתיקהםהזאתם)264, 2.2(,םכשביחובסקיםהעבירםלברנרם50םרובלםמוורשה,ם
גערםבוםברנרםעלםשהואםשולחםכסףםואינוםמחכהםלבואוםשלםגנסין,םשאמורםלעבורםאצלוםבוורשהם
בדרכוםולקבלםממנוםבידםהשלמהםשלם25םרובל.םכעבורםיומייםם)267, 4.2(םהואםהתענייןםאצלום
בסוףםמכתב,םכמוםלשםםנימוס,ם"מהםעםםאורי־ניסן?"םאךםלאםהתלונןםעליו.ם"עלםאורי־ניסןםכמעטם
שנלאיתיםלחכות",םכתבםכעבורםשמונהםימיםם)269, 12.2(,םכמיםשמצרםעלםהזמןםהמתארך,םאבלםאיןם
לוםחששםשגנסיןםלאםיבוא;םוכעבורםעודםשישהםימיםם)272, 18.12(:ם"נו...םמהםיהיהםסוף־סוףםעםם
אורי־ניסן".םבשניםהמכתביםםהבאיםםלביחובסקיםאורי־ניסןםכללםלאםהוזכרם)282, 283(,םאךםב־7.7 
שובםהפגיןםברנרםביטחוןםבבואוםשלםגנסין.םמבליםלהזכירםאתםשמו,םהואםכתבםלביחובסקים)287(,ם
שאםםיהיהםלוםכסף,םשלאםישלחםאותוםולאםיבזבזו.ם"יהיהםשמורםעמדך.םיהיהםבוםצורךםמסתמא".

פרטםלנבונותוםשלםברנר,םישםעודםסיבהםלסבלנותםשהואםמגלהםבפברוארםובמארסםכלפים
ההתעכבותםשלםגנסין.םבדיוקםבחודשייםםאלהםהגיעהםלשיאהםפרשתםהתאהבותוםהאפלטוניתםשלם
ברנרםבֶסעָרהם)שרה־שפרה(םַמרֶמר,םאשתוםשלםידידוםקלמןםמרמר,םששההםבאותהםעתםבארצות־

הברית.םברנרםסברםשעליהםלהתגרשםמבעלהםולהתחתןםאתו,םעםםברנר,םמשוםםשהואםידאגםלבנהם
הקטן.םעלםכלםהפרשהםהזאת,םשלאםאוכלםלעסוקםבהםכאן,םכתבהםשפיראם)2008: 117ר123(,ם
וכתבםבקוןם)1977; 1990: 297ר299(.םמשום־מהםטוענתםשפיראםשפרשתםשרה־שפרהםמרמרם
הגיעהםלשיאהםבעתםשהותוםשלםגנסיןםבלונדוןם—םאולםםלאםרקםשבחודשיםםהקדחתנייםםהללו,ם
ממאיםעדםסוףםספטמבר,םאיןםשוםםאפשרותםמעשיתםלהשחילםלחייםברנרםדרמהםנוספת,םעםםשרהם
מרמרם)מיוליםברנרםעובדםבדפוסםאחר,םלאםאצלםנרודיצקי,םשתים־עשרהםשעותםביוםםוחוזרםלחדרום
רצוץםועייף(,םאלאםשגםםמןםהחומרםששפירא־עצמה מביאה,83םברורםלגמריםשפרשתםשרהםמרמרם
כברםהסתיימהםעדםבואוםשלםגנסין.םבאפרילםכברםשבםקלמןםמרמרםלטפחםאתםהקשרםעםםאשתום
ולפייסה,םובתחילתםאוגוסטםנסעהםשרהםלהאגםעםםילדהםהקטןםשמוליקםכדיםלפגושםסוף־סוףםאתם
בעלה,םשהגיעםלשםםמארצות־הברית,םלקונגרסםהציונים)מרמר,ם1959: 779ר781(.םבינהםלביןם

ברנרםנותרוםרקםזיכרונות.84

שפירא,ם2008: 395ם—םהמכתביםםשהיאםמזכירהםבהערותם281, 282, 283. 83.ם
אכן,םישםשתיםאיגרותםקצרותםשלםברנרם)ביידיש(םלשרהםמרמר,םשתיהןםמןםה־2םבאוגוסט,םהסובבותם 84.ם
סביבםאפשרותםשלםפגישהם)ביוזמתםשרה(,םשבסופוםשלםדברםלאםהתקיימה.םהאיגרתםהראשונהםנדפסהם
בכרךםאיגרותםברנרם)327(םוהשנייהםנדפסהםבבקון,ם1977: 128ר129,םובקוןםטועהםבתיארוךםשלהם
)ברנרםכותבםבהםשכברםרבעםלשמונה,םוהואםממהרםלעבודה,םובקוןםכותבםשנכתבהםב־3םבאוגוסט,ם
שהיהםיוםםשבת!(.םהסיפורםשמאחוריםהאיגרותםהללו,םלדעתי:םבעודםימיםםאחדיםםהיתהםשרהםאמורהם
לנסועםלהאגםלפגושםאתםבעלה,םוהיאםהזמינהםאתםברנרםלארוחת־בוקרםביוםםשישי,ם2םבאוגוסט,םכדים
שיחזקםאותהםלקראתםהפגישהםבהאג.םהתירוץםלפגישה:םהםםיקראוםיחדםבדיקנסםבאנגלית.םברנרם
ראהםאתםהמכתבםשלהםרקםבשעתםלילהם)ביןםחמישי,ם1םבאוגוסט,םלשישי(,םכיםבילהםאתםהערבםעםם
ברקוביץ,םששההםבאותוםשבועםבלונדוןםבדרכוםלארצות־הברית,םועםםגנסיןםוביילין,םומידםהשיבםלהם
)ושילשלםאתםהמכתבםלתיבת־הדואר(םשאינוםיכולםלהגיעםלארוחת־הבוקר,םכיםהואםאמורםללוותםאתם
ברקוביץםלתחנתםוֹוטרלום)משםםִייסעםברקוביץםלאונייהםבסאות'ַהמּפטון(.םהואםהציעםשבמקוםםזהם
יבואםבאותוםיוםםשישיםלפנות־ערבםאוםבערב.םאולםםבהגיעוםעםםשחרםלאכסניהםשלםברקוביץ,םהסתברם
לוםכיםהודיעוםלברקוביץםשנסיעתוםנדחיתםלמחרם)יוםםשבת(,םועלםכןםגםםבערבםלאםיוכלםברנרםלהגיעם



מנחםםפרי   167

11. "קולך שמעתי בגן"

"כברםאניםעומדםעלםהדרך",םבישרםאיפואםהֵרעםבעלםהפספורטםלברנרםב־27.3ם)איגרתם
94(.םאבלםהדרךםתהיהםארוכה,םתארךםכחודש,םכאילוםאמורםגנסיןםלהיפרדםבהםמחייוםעדםכהם

ומעניינוםבנשים.
לדבריו,םהואםאינוםיכולםלצאתםלדרךםממשםברגעםזה,םלפניםלילםהסדר,םכיםיגרוםםבכךםמורת־
רוחםלהוריו.םוכוונתוםלצאתםלאםבא'םדחול־המועדם)יוםםראשון,ם31.3(,םאלאםבג'םדחול־המועדם
)יוםםשלישי,ם2.4(,םכיםבאותוםיוםםִייסעםאתוםאביוםהרבםעדםהומל.םבוורשהםהואםמתכווןםלשהותם
רקםיוםםאוםיומייםם)כזכור,םמחכהםלוםשםםכסףםאצלםביחובסקי(,םומשםםימהרםישרםללונדון,םאלאם
אםםכןם—ם"אלאםשאםםיוליהם]טוקארוב,םראוםהערהם72םלעיל[םתהיהםבימיםהפסחםבאנטוורפן,םתהאם

מחכהםלי,םואפשרםשאשההםגםםאצלהםיוםםאחד".
ללונדוןםאכןםנוסעיםםמאנטוורפןםבאונייהם)שמגיעהםלסאות'ַהמּפטון(,םאךםיוליה,םהאמצעיתם
ביןםהאחיותםאהובותיוםשלםגנסין,םתגרוםםלברנרםקנאהםורוגזםקלם)ראוםלהלן(.םגנסיןםאהבםלרמוזם
לחבריוםהגבריםםברמזיםםדו־משמעייםםעלםכיבושיםהנשיםםשלו,םולכלםאחתםמןםהנשיםםהכרוכותם
אחריוםהיהםנותןםלהביןםשברגעםזהםעניינוםבכללםבאשהםאחרת.םכלפיםברנרםהואםעושהםכאןםאיפואם

במידת־מהםאתםשניםהדבריםםכאחד.
גנסין,םבמכתבםהבשורהםשלוםלברנר,םהתכווןםלומרםשֵיצאםלדרךםבחול־המועד,םביוםם
שלישי,םאךםכתבם"בדינסטאגם]יוםםשלישי[םהראשוןםשלאחרםהפסח",םוברנר,םשמידםמחקםבנפשום
אתםהאינפורמציהםעלםיוליהםבאנטוורפןםבפסח,םהביןםשֵיצאםרקםאחריםהחגםכולו,םוברוחםזוםהואם
כתבםלביחובסקיםב־4.4ם)295(,םשגנסיןםיעבורםדרךםורשהםאחריםהפסח,םוכיםעליוםלמסורםלוםאתם

הכסף.םמכתבוםמן־הסתםםהגיעםכברםאחריםשגנסיןםנסעםמוורשה.
בסופוםשלםדבר,םמסתברםשגנסיןםיצאםלדרךםבליםאביו,םדווקאםביוםםראשוןםשלםחול־המועדם
)31.3(םכיםביוםםחמישי,ם4.4,םהואםכברםנמצאםכמהםימיםםבוורשהם)איגרותם96, 97,םלשופמןם
ולאנוכי(,םוגםםהספיקםלהיותםחולה.םבאותום4.4םהואםמתכווןםלצאתםמחר.ם"אפשרםשאשההם
בברליןםימיםםאחדיםםומשםםישרםללונדון"ם)איגרתם97(.םלברנרםהואםכותבםמוורשהם)כמשתמעם
מאיגרתם100(םשיהיהםבלונדוןםביוםםד'ם)מן־הסתםם10.4(.םאבלםיסתברםשגנסיןםלאםשולטםבדרך,ם

אלאםהדרךםשולטתםבו.
לפיםניירםהמכתביםםשעליוםהואםכותבםבוורשהםאתםאיגרותיוםלשופמןםולאנוכים)שלם"הוצאתם
'ניסיונות',םהסוכנותםהראשיתםשלםהמעוררםברוסיה"(םברורםשהואםנמצאםבחדרוםשלםביחובסקים
ברחובםנובוליּפקי,םשעלםשולחן־הכתיבהםשבוםניצבםתצלוםםשלו־עצמו,םשלםגנסין.םוהואםמשתההם
שםםעודםיומיים,םשהריםאהובתו־לשעבר,םרחלםֶסֶרּבֶרני,םנמצאתםכעתםאצלםביחובסקיםבוורשהם

)למדתיםזאתםמאיגרתם98םשלםגנסין,םשנשלחהםלביחובסקיםמתחנת־הרכבתםשלםברלין(.

אליה,םכיםיבלהםערבםנוסףםעםםהאורח.םזהםאכןםתוכןםהמכתבםשהואםשולחםלהםברבעםלשמונהםבבוקרם
)ויגיעםאליהםבתוךםשעתיים(.םברנרםאינוםמציעםמועדםשלישיםלפגישהם)למשלםבמוצאי־שבת(.םאיךם
אפשרםלהפוךםפגישהםשברנרםדחהםפעמיים,םולבסוףםלאםהתקיימהםכלל,םלרומאןםפעיל?םוהלואםברנרם
גםםמסייםםאתםהאיגרתםהשנייהםבשאלהם"איךםֶנחייםםחייך?",םאותםלכךםשמזמןםלאםנפגשו.םמכתבםה'ם

שמביאםבקוןםשייךםלמעשהםלחודשםמארס.
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בלילהםשביןם8םל־9םבאפרילםעברםגנסיןםאתםהגבולםהרוסי־פרוסי.םדמדומיםהשחרםמצאום
אותוםיושבםבאולםםההמתנהםשלםתחנת־הרכבתםשלםברלין,םמחכהםלאורםיוםםומתלבטםאםםלנסועם
העירה,םאוםלעלותםלרכבת־מהירה,םשראהםאותהםממתינהםלאםרחוקםממנוםועומדתםלצאתםלאנטוורפןם
)איגרתם98(.םלבסוףםנופלתםההחלטהםלטובתםברלין,םוכלםזהםמשוםםשבערבםהקודםםעלתהםלרכבת,ם
תחנהםאחתםלפניםמעברםהגבולות,ם"ַצייָרהםאחת,םפולנית,םשהיתהםהולכתםלפאריזםלהשתלם".ם
הציירתםהפולניתםנסעהםעםםגנסיןםבתאםלמעלהםמשמונהםשעות,םואתםציוריהםלאםהראתהםלו,ם
לאםהיהםלכךםזמן,םאךםתחתםזהםהראתהםלגנסיןם"אתםציורוםשלםהקדושםברוךםהוא",םש"יכולםהואם

כשהואםרוצה".
עםםהציירתםהזאת,םלדעתי,םמבלהםגנסיןםבברלין,םוהואםשוההםשםםתשעה־עשרםיום.םב־25.4, 
חמישה־עשרםיוםםאחריםאותוםיוםםד'םשבוםהבטיחםלברנרםלהיותםבלונדון,םהואםכותבםלוםמברליןם
מהםאפשרםלעשות,ם"ככהםנתגלגלוםהדברים.םהםםאינםםמניחיםםלי".םהואםמבטיחם )איגרתם100(,םׁשֶ
לצאתםמברליןםבשבתםבבוקרם)27.4(,םוכיםאפילוםאםםישתההםבאנטוורפןם)כלומרםאצלםיוליה,םשאינום
מזכירםאתםשמהםבמכתבםוהואםיודעםמדוע(,םהואםלאםישתההםיותרםמיום,םומאודםאפשרםשלאםיהיהם
עליוםלהתעכבםבאנטוורפן.םולאחרםאינפורמציהםדפיניטיביתםכזאת,םהואםמבקשםמברנרםלחשבם
מתיםיהיהםבלונדוןםולפגושםאותוםברדתוםמןםהאונייה.םלאחרםשעהםהואםמעירםבתוספתםלמכתב,ם

שהחליטםלאםלהתעכבםבאנטוורפן.
מכתבםזהםהגיעםללונדוןםלמחרתם)26.4(.םברנרםהראהםאותוםלביילין,םובייליןםבישרםלשופמןם

היושבםבלמברגם)לבוב(םשגנסיןםיגיעם"בשבועםזה"ם)גנזיםםאם—ם3586(.
לבסוףםיגיעםגנסיןםללונדוןםרקםב־30םבאפרילם)אישושםהתאריךםבפרקםהבא(,םאחריםשבכל־

זאתםישההםלילהםאצלםיוליה.ם"אורי־ניסןםבא;םאצלםיוליהםהיה",םיכתובםברנרםבסרקאזםםלביחובסקים
)במכתבםמשותףםשלוםושלםגנסין,םשלושהםימיםםלאחרםבואוםשלםאורי־ניסן;ם302, 3.5(.םכדאים
לשיםםלבםלאינטונציהםהמובלעת:םברנרםאינוםכותב,ם"היהםאצלםיוליה".םוגנסין,םהיושבםלידםחברום
הכותבםאתםהמכתב,םערםלטרוניהםשלםברנרם)איגרתם101םשלםגנסין(,םוהואםשולחםאתםביחובסקי,ם
כשיבואםלפוצ'ּפ,םלומרם"שלוםםלכלםהקבריםםהרענניםםוהנושניםםבשמי.םכשתבכהםעליהןם)אום
בחיקן(םהורידםדמעהםאחתםגםםבשבילי".םכאילוםבחייוםהמשותפיםםעתהםעםםברנרםהואםאמורם

לקבורםאתםכלםיחסיוםבעברםעםםהנשיםםשבחייו.
ומהםשהיהםבאנטוורפןםבאותוםלילהםשבוםיוליהםנרדמהםוגנסיןםנותרםער,םיוכלםברנרםלדמייןם
ב־1914םלפיםגלויהםשגנסיןםשלחםליוליהםמנסםציונהםכעבורםשמונהםחודשיםםונדפסהםבקובץם
הצידהם)איגרתם110םשלםגנסין(:ם"שם,םבמדינת־הדמדומיםםהרחוקה,םהיוםאורותםלבביםמזהיריםם
]...[םאת,םכמדומה,םישנתםאז.םעכשיום—םֵמהםםשכברםהיוםלצללים,םומהםםשעדייןםהםםגוססים...ם

עניני".85 יוליה,םיוליה!םשקיםלגוליהםואלםּתַ
ובינתיים,םבעודםגנסיןםמסתובבםבעריםאירופה,םנתקףםאביו,םהרבםיהושעםנתןםגנסין,םדאגהם
עמוקה,םוימיםםאחדיםםלאחרםהפסחםהואםמשגרםמכתבםסגורםאלםתלמידוםברנרםואלםבנום)וגםם
גלויהםאלםבנו,םשלמיטבםידיעתוםכברםאמורםלהיותםבלונדון(.םבמכתבם)א.ע.ם104/4,םתיקם37ר90(ם

באופןםמוזרםכתבםאליהםגנסיןםבעברית,םאףםשלאםידעהםעברית,םוהואםידעםשתזדקקםלמישהוםשיתרגםם 85.ם
להםאתםהגלויה,םכפיםשכתבםלהםבעברםוסמךםעלםבת־אחותוםחוהםְדַרויןםשתתרגםםלה.םאניםמסיקםזאתם

מכךםשמהםשכתבםלאםבעבריתםניתןםבקובץםהצידהםבשפתםהמקורםבליםתרגום,םאוםמושמט.
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מבקשםהאבםמברנרםשישגיחםעלםבנוםויחזקהוםבקיוםםמצוות,םבפרטםשבת,םתפיליןםוציצית,םושגםם
בנוםיחזקםבאותםםדבריםםאתםברנר...

ברנרםאינוםמחכהםלבואוםשלםגנסין,םוכברםב־15םבאפריל86םהואםמשגרםלרבוםמכתבם)איגרתם
299(,םשמרובםניסיונותםמגושמיםםלכתובםאותוםבמבעםמשולבםעםםסגנונוםהרבניםשלםהנמען,ם
מוסגריםםבוםבלי־משיםםהדי־נפשםובהלה,םשרבוםהואםהאדםםהאחרוןםבתבלםשברנרםהיהםרוצהם
שייחשפוםבפניו.םברנרםכותבםאליו:ם"יהאםלבךםסמוךםובטוחםשלאםלחינםםהלכהםיונהםאצלםנוח,ם
אלאםמפניםשהיתהםמינו"ם—םובכךםהופךםהזרזירםהמפוקפקםמןםהפתגם,םהמתחברםעםםהעורבםהדומהם
לו,םליונהם)אורי־ניסן(םהמגיעהםאלםנוחם)ברנר(םלהסתגרםאתוםבתיבהםשלוםבשעהםשמבולםבכלם
העולם,םוהיונהםונוחםשניהםםבניםאותוםמין;םוברנרםגםםנמצאםבתוךםגןם—ם"אתםקולך,םמוריםורבי,ם
שמעתיםמתהלךםבתוךםגןםמכתבך",םהואםכותבםלרבם—םוהגןםהזהםאמורםלהעלותםעלםהדעתםלאם
רקםאתםהגןםשבשירוםשלםביאליק,םאלאםגם,םובעיקר,םאתםהגןםשבוםמגליםםאדםםוחוהםאתםמיניותםם
ומתחבאיםםמפניםאלוהים.ם"וישמעוםאתםקולםה'םאלוהיםםמתהלךםבגן"ם)בראשיתםג(;ם"אתםקולךם
שמעתיםבגןםואיראםכיםעירוםםאנוכיםואיחבא",םאמרםאדםםלאלוהים.םברנרםכותבםאיפואםלרבםכמים

שמאּוָיםםבגיןםהפנטזיהםהמיניתםשלו,םהקשורהםבבנו.
והאםםאךםמקרהםהואםשבתחילתםאפריל,םבדיוקםבימיםםשגנסיןםבוורשה,םמגיעםאלםברנרם
טקסטםשכתבםביחובסקים)ראוםהתייחסותםאליוםבאיגרתם295םשלםברנר,ם4.4(םשבוםהכותבםמתוארם
כיושבםעלם"תלםקטןםנחבאםבירקרקםרבםובצלםאילנות",םשמכתריםםאותום"עציםםרביםםכבדיםצלם
וענף"?םמהםיודעםביחובסקיםעלםברנרםוגנסיןםושירוםשלםביאליקםעםםהתלםהנחבאםש"כולוםעטוףם

ירקרק"םועםםה"אוגםכבדםהצל"?
30םבאפריל,םתאריךםבואוםשלםגנסיןםללונדון,םמתועדםישירותםבמסמךםשנעלםםמעינים
בקוןםושפיראם)אגיעםאליוםבפרקםהבא(;87םאולםםלתאריךםבואוםשלםגנסיןםגםםנקשרתםתעלומהם
מבית־היוצרםשלםביחובסקי־נשקס.םבאיגרתםשלםגנסיןםמלונדוןםלאביו,םהנכתבתםלמחרתםבואום
)איגרתם99(,םמופיעםהתאריךםשכביכולםכתבםגנסין:ם"ד'םלונדון,םכ'םאפרילםשנתם1907".םאבלםב־20 
באפרילםעדייןםשההםגנסיןםבברלין,םשהריםכתבםמשםםלברנרםב־25םבאפריל.םה־20םבאפרילםהואםגםם
יוםםשבתםולאםיוםםד׳;םהאםםכותבםגנסיןםלאביוםדווקאםביוםםשבתםמכתבםהמבקשםלהרגיעוםבענייןם
קיוםםמצוות,םואפילוםמצייןםאתםהתאריך?םבקוןםמתפלפלםסביבםתאריךםהמכתבםהזהם)1990: 70(,ם

ושפיראם)2008: 396,םהערהם313(םמציינתםאתםתאריכוםמבליםלהבחיןםבמוזרות.
פתרוןםהתעלומהםפשוט.םבקובץםהצידה,םשממנוםהעתיקםנשקסםאתםהאיגרת,םהופיעםהציוןם
"כ'םאפרילםשנתם1907"םבסוגרייםם)עמ'ם53(,םכלומרםהואםמעשה־ידיוםשלםביחובסקי,םורקםנשקס,ם
שהשמיטםאתםהסוגריים,םהפךםאותוםבכךםלציוןםשגנסיןםכביכולםכתב.םלמרבהםהמזלםמופיעהם
בהצידהם)ביןםעמ'ם52םלעמ'ם53(םפקסימיליהםשלםאיגרתםזו,םושם,םבראשםהאיגרת,םבאמתםכתובם
בכתב־ידוםשלםגנסיןםאךםורקם"ד'םלונדון".ם1םבמאי,םשלמחרתםבואוםשלםגנסיןםללונדון,םאכןםהיהם
יוםםד'םבשבוע,םוביוםםזהםכתבםגנסיןםלאביו:ם"אתמולםבאתיםלכאן".םב־3םבמאיםמן־הסתםםכברם

איןםשוםםסיבהםלכפורםבתאריךםהזהםבעקבותםבקון,ם1990: 70.םגנסיןםיענהםלחודםעלםהמכתביםםשלם 86.ם
אביוםבהגיעוםללונדוןםבעודםשבועיים.

אצלםשפיראם)2008: 125ר126(םהתאריךםמעורפל,םובקוןם)1990: 70(םקובעםאותוםכ־31םבאפריל,ם 87.ם
תאריךםשאינוםקיים.
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הוטבעהםעלםהמכתבםחותמתםבמקוםםכלשהוםבדרכוםברוסיה,םאךםהתאריךםשנשאהםהחותמתםהזאתם
היהםלפיםהלוחםהיוליאני:ם20ם)כ'(םבאפריל.

12. "ביתי קטן ודל"

היכןםהתגוררםגנסיןםבחודשיםלונדוןםשלו?םבסיפורםהמיקרו־ביוגרפיםשאניםמספרםזוםשאלהם
מז'ורית.םהלואםברנרםמביאוםללונדוןםבמונחיםה״בואםאלי״םשלםשירוםשלםביאליק,םוכשמגיעםגנסיןם
ללונדוןםעדייןםדומיננטייםםבתודעתוםשלםברנרםהקיץםוהחורףםשלםהשירם)ולאםהסתיו(,םוהפעםם
הוא־עצמוםהמארח,םאוםבלשונוםברשימת־הזיכרון:ם"הןםאניםהייתיםהפעםםה'אזרח'םוהואםהֵגר"ם]5[;ם
פירושםהדברםאיפוא,םשגנסין,םלדידוםשלםברנר,םצריךםלראותםככתובתוםאתםַמיילםֶאנדםרֹוּודם48 — 
מקוםםהדפוסםשלםנרודיצקי,םחברםנעוריוםשלםביאליק,ם'המטונימיה'םשלום—םולגורםיחדםעםםברנרם
בחדרוםהקטןםוהדלםשמעלםלדפוס,םהחדרםעםםמיטת־הברזלםהכמעט־עירומהם)ביילין,ם2006ג:ם
רםאלםהחדרםהסמוך,םשבוםהתיבותם 12(,םואוליםאףםלישוןםאתוםבאותהםמיטה,םולקוםםבבוקרםהייׁשֵ
שלםהאותיותםהעבריות,םאשרםמסדריםםאותןםבידםאותםאחרםאות,םמדפיסיםםשמונהםעמודיםםושביםם

ומפזריםםאתםהאותיותםלתיבותםלשימושםחוזר.
אבלםמאחרםשבייליןםמספרםבזיכרונותיוםמ־1922םשפינהםבדירתוםחדרםבשבילםגנסיןםלפנים
בואום)2006ג:ם56(,םובזיכרונותיוםמ־1913ם)2006ב:ם86(םהואםאףםמתארםסצנהםשהתרחשה,םלדבריו,ם
כשגנסיןםגרםבביתום)איךםהקשיבםלשריקהםהצרודהםשהגיעהםמלבוםשלםגנסין(,םמניחיםםמיםשהשאלהם
בכללםמעסיקהםאותם,םשגנסיןםהתגוררםאצלםביילין,88םאףםכיםבייליןםעצמו,םואשתוםציפהםובנום
ֶיעֶקעֶלע,םבעצםםהתגוררוםבאותםםימיםםאצלםאחותהםשלםציפה,םכלומרםהם־עצמםםהיוםאורחים.

אךםהאםםבכללםייתכןםשגנסין,םשכללםלאםהכירםאתםביילין,םואישםלאםכתבםלוםשעליום
לגורםאצלםגיסתוםשלםזה,םבאמתםילךםלגורםשם,םועודםיגיעםאלםבייליןםבבוקרםשמשים—םלבדו,םבלים
ברנרם—םישרםמןםהאונייהם)כמשתמעםמביילין,ם2006ג:ם56(?םהואםהגיעםביוםםשלישי,םובבוקרם

אמורםבייליןםלהימצאםבעיתוןםהיידיםשבוםהואםעורך־חדשות,םולאםבבית.
ב־28םבמאיםכותבםברנרםלברדיצ'בסקים)איגרתם309(:ם"רעיםא.נ.םגנסיןםמתגוררםאצליםזהם
שבועותםאחדיםםוהואםדורשםבשלומך".םאיןםלהעלותםעלםהדעתםשברנרםיספרםלברדיצ'בסקיםסיפורם
בדים;םאםםכך,םארבעהםשבועותםלאחרםבואו,םגנסיןםעדייןםמתגוררםאצלםברנר.םאלאםשביילין,ם
באיגרתםלשופמןם)שהיא,םוגםםטיוטתה,םנמצאותםבמכוןםגנזים:םאם—ם3586;םאם—ם11999(םכותבם
לשופמןםב־26םבאפריל,םארבעהםימיםםלפניםבואוםשלםגנסין:ם"בשבועםזהםיבואםהנהםגנסין,םהואם
ישתקעםאצלי.םאוליםינחמניםזה".םזוםגלויהםשברנרםרואהםבמוםעיניו,םהיאםנכתבתםמחדרוםעלםטופסם
שלםגלויית־דוארםשמודפסםעליהםהלוגוםשלםהמעורר;םוהגלויהםהזאתםהיאםעדותםמזמן־אמתםואינהם
זיכרונותםשנכתביםםלאחרםשנים.םאבלםהעדותםהיאםלאםלכךםשגנסיןםאכןםהתגוררםבסופוםשלםדברם
אצלםביילין,םכיםאםםרקםלכךםשהיתהםאפשרותםכזאת,םשהוצעהםהצעהםוּפּונהםחדרם—םשלבייליןם

פרטםלבקוןם)1990: 70ר71(,םשהואםגםםהיחידםשהביןםשישםכאןםשאלהםהרת־משמעות,םאךםפתרונהם 88.ם
נעלםםמידיעתו.
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לאםנראהםשאפשרםלשכןםאתםהאורחםהמפונקםבתנאיםםהמסוגפיםםשלםחדרוםשלםברנר.םאךםהאםם
גנסיןםאכןםהשתקעםאצלו?

המשךם טענתוםשלםבייליןםב־1922םשגנסיןםגרםבביתוםאינהםעולהםבקנהםאחדםעםםסיפורוםּבְ
זיכרונותיוםעלםהתחלתםעבודתוםשלםגנסיןםכַסדר:םלדבריום)בעמ'ם57(,םימיםםאחדיםםאחרםבואום
שלםגנסיןם)או,םלפים2006ב:ם87,ם"ביוםםהשניםלבואו"(םכברםניגשםגנסיןםלתיבת־האותיותםולמדם
אתםמלאכתםהסידורם)ניגש,םכאילוםמןםהחדרםהסמוך(,םכיםלאםרצהם"לאכולםלחםםחסדםעלםשולחנום
שלםברנר"ם—םהאםםהואםגרםאצלםבייליןםואוכלםאצלםברנר?םובעמ'םהבאם)58(םמספרםלפתעםביילין:ם
"ימיםםאחדיםםאחרםבואוםמצאםגנסיןםחדרםאחר.םברנרםהציעםשיגורוםיחדםבאותוםחדר,םאךםגנסיןםלאם
הסכיםםלכךם—םוהדברםגרםםצערםועלבוןםלברנר".םמתיםקרהםכלםזה?םהאםםברנרםהציעםשיגורוםיחד,ם
ונעלבםמןםהסירוב,םאחריםשגנסיןםעזבםכעבורםימיםםאחדיםםאתםהחדרםאצלםגיסתוםשלםביילין?םאום
שמאםנחשףםכאןםמצב־ענייניםםמאוחרםיותר,םשבוםגנסיןםרוצהםלעזובםאחריםשגרםבמשךםשבועותם

אצלםברנרם)בתואםםעםםהמכתבםשלםברנרםלברדיצ'בסקי(?
זיכרונותיוםשלםבייליןםנועדוםלפארםאתםבייליןםבעזרתםגנסין.םאצלוםגרםגנסין,םאתוםהואם
טייל,םבאוזניוםהואםהתלונןםעלםברנר,םלוםהואםסיפרםעלםמחלתםהלבםשלוםולברנרםלא.םישםלקרואם
אותםםבחשדנות.םולעומתם,םהסיפורםשאספרםכאןםעלםמקומותםמגוריוםשלםגנסיןםבלונדוןםאינום
כתובםבשוםםמקום.םהואםמילויםפעריםםמנוחש,םַאּבדּוקציה,םשהצדקתוםבכךםשבמסגרתוםניתןםליצורם

רלבנטיותםהדדיתםעזהםביןםפיסותםאינפורמציהםפזורות,םשבלעדיוםיישארוםנפולתםחסרת־ערך.
לפיםהסיפורםהזה:םבמאיםוביוני,םהחודשייםםהראשוניםםלשהותוםבלונדון,םראהםגנסיןםאתם
חדרוםשלםברנרםככתובתוםובוםהתגורר,םאףםכיםלפעמיםםנחםמּכֹובדוםשלםברנר,םומןםהמתחיםםאתו,ם
אצלםגיסתוםשלםביילין.םגםםבסוףםיוניםעדייןםניתןםלחושםבנוכחותוםשלםגנסיןםבחדרוםשלםברנר,ם
לפחותםבימיםשישיםאחר־הצהריים,םכשברנרםכותבםמכתבים.םב־21.6םמצטרףםגנסיןםלמכתבם)314(ם
לר'םבנימין:ם"גנסיןםרוצהםלכתובםלךםדבריםםאחדים,םאדרבה",םוב־28.6םהואםמצטרףםלמכתבם
לפיכמןם)318(.םאבלםלקראתםסוףםיוניםיעבורםגנסין,םבהדרגה,םלגורםעםםרופאת־השינייםםשלום
)ה"דנטיסטה"םבפיםביילין(,םשאיתהםהואםמנהלםרומאן.םהשבועםהראשוןםשלםיוליםהיהםהשלבם
שבוםברנרםנעלבםקשותם)השלבםשלם"הדברםגרםםצערםועלבוןםלברנר"(;םהואםנפגעםהןםמעקירתום
שלםגנסיןםוהןםמןםהרומאןםשלו,םועדםמהרהםהגיבםבמעשיםםקיצונייםםמשלו,םשכללוםגםםהענשהם
עצמית.םלקראתםסוףםאוגוסטםָקץםגנסיןםגםםברופאת־השיניים,םובספטמבר,םממשםלפניםנסיעתום
מלונדון,םהואםמצאםלוםמאהבתםאחרת,םאשהםנשואהםשבעלהםנעדרםמלונדון.םאלםפרטיםהשלביםם

עםםהמאהבותםהאלהםאגיעםבהמשך.
אכן,םבייליןםהכיןםחדרםלקראתםבואוםשלםגנסין,םואילוםברנרםרצהםשגנסיןםיגורםאתו,םכפים
שהוא־עצמוםגרםאצלםגנסיןםבוורשה.םהחדרםהקטןםוהדלםהיהםהמטונימיהםהמהותיתםשלם"היחסם
הזה"םאשרםבינוםוביןםאורי־ניסןםשלו.םאבלםברובםהגינותםאמרםברנרםלבייליןםשִייתןםלגנסין־עצמום
להחליטםהיכןםהואםמשתכן.םביוםםבואוםהגיעםגנסיןםאלםברנרםבַמיילםֶאנדםרֹוּודם48.םכברםחיכוםלום
אצלםברנרםכמהםמכתביםם—םהמכתבםשלםאביוםאלםשניהם,םגלויהםמהוריו,םהטקסטםשלםביחובסקים
עלם"התלםהקטןםהנחבאםבירקרק"םשעליוםלשקולםעםםברנרםאםםלפרסמו,םושניםמכתביםםברוסיתם
)מכתבםסגורםוגלויה(םמציליהםלוין,םהלואםהיאםלימיםםציליהםדראפקיןם—םהמחזרתםהאובססיביתם
שלםגנסין,םשהואםהשתמטםממנהםאךםגםםליבהםבו־בזמןםאתםאהבתה;םבעתידםציליםמ"אצל"םוגםם
קצתםדינהםברבש;םהמחברתםהאמיתיתם)ברוסית(םשלםפסגתםשירתוםשלםגנסין,םהשירם"והיהםכים
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ישובםמנודו"ם)מ"אצל"(,םשגנסיןםיגנובםממנהםמבליםלתתםלהםקרדיט;םמיםשמרובםגעגועיםםלגנסיןם
תשתכןםבאוגוסטם1907םבוורשהםאצלםביחובסקי,םותגיעםללונדוןםבאוקטוברםותחמיץםאתםגנסיןם

שכברםנסע;םמיםשתנסהםב־1908םלהתאבדםבמלוןםבפוצ'ּפ.89
מכתבםתשובהםלאביום—םהחליטםגנסיןם—םעדיףםלכתובםמחרםבנחתםולשקולםאתםהמלים,ם
אתםביחובסקיםאפשרםלדחותםלאחדםהימיםםהבאים,םאבלםלציליהםהואםרצהםלענותםמיד.םבמארסם

פוזננסקי,ם1952;םבנימין,ם1981;םדראפקין,ם1933; 1981;םדראפקין־לוין,ם1986;םצוקר,ם1986. 89.ם

המכתבםהראשוןםשלםגנסיןםלציליהםדראפקיןםמלונדון,םעלםניירםהמכתביםםשלםהעיתוןםהיידיםשבייליןם
וברנרםעבדוםבו
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כנראהםכתבםגנסיןםלידידוםַאיירובםבקייב,םשימסורם"דרישת־שלוםםלמשוררת"םאםםיפגושםאותה,ם
והלהםהביןםשגנסיןםמתכווןםלציליהםואמרםלהם)ברוסית(,םשגנסיןםמסרםדרישת־שלוםםלזמרת;םעלם
כךםשלחהםציליהםלגנסיןםגלויהםעםםטענות.םבמעטפהםהסגורהםהיהםמכתבםאהבהםקטוע,םמוספגם

"נפשיותםשֹובה",םלדבריםגנסין,םמןםהסוגםשגנסיןםמעודדםאותהםלהוסיףםלכתובםלו.
מכתבוםשלםגנסיןםאלםציליה,90םשתאריכוםלפיםחותמתםהדוארם30.4.1907,םמסתייםםבמלים:ם
"באתיםהנהםהיום.םכתובתיםידועהםלך:םMile End Rd".םתאריךםוכתובתםחדרוםשלםברנרםבנשימהם

אחת.
אבלםבראשםניירםהמכתביםםשגנסיןםכתבםעליוםאתםמכתבוםהתנוססםבאותיותםענקםהלוגום
הוולגריםשלםדער אידישער זשורנאל,םיומוןםביידישםשבייליןםאיפייןםכ"עיתוןםסמרטוטםשביזיוןם
לבואםבמגעםעמו"ם)2000ג:ם63(.91םבאותםםימיםםתיעבםברנרםאתםהעיתוןםהזהםבמיוחד,92 ואין שום 
אפשרותםשטופסםמכתביםםכזהםיתגלגלםאלםחדרו.םמיםשכתבםמכתביםםמחדרוםכתבםאותםםעלם
טופסםמכתביםםאוםטופסםגלויהםשלםהמעוררם)כךםהיוםגםםאיגרותיוםהאחרותםשלםגנסיןםאלםציליהם
מלונדון(.םעלםטופסםכזהםהיהםמודפס:ם"'המעורר'.םקונטרסםחודשי.םיו"לםע"יםי.םח.םּבֶרנר",םולכןם

היהםברנרםיכולםלחתוםםעלםמכתבים:םהנ"ל.
אבלםהאישםשבליםספקםהיוםלוםבביתוםטופסיםמכתביםםעםםהלוגוםשלםדער אידישער 
זשורנאלםהיהםאשרםביילין,םכיםזהםהעיתוןםהירודםשבוםעבדםכעורךםחדשות:םשלום־עליכםםסידרם
לוםאתםהמשרהםהזאת.םופירושוםשגנסיןםכתבםאלםציליהםמחדר־האורחיםםבדירתםגיסתוםשלםביילין.
לאחרםשהגיעםגנסיןםאלםברנר,םסיפרםלוםמן־הסתםםברנרםעלםהצעתוםשלםבייליןםשיתגוררם
אצלו,םואמרםלוםשההחלטהםבידו.םלפנות־ערב,םלאחרםשבייליןםכברםודאיםחזרםמעבודתוםבעיתון,םטמןם
 ,48 Stepney Greenגנסיןםאתםמכתביהםשלםציליהםבכיסוםוהשנייםםניגשוםלביילין.םהדירהםהיתהםב־
מרחקםחמשםדקותםשלםהליכהםאיטיתםמחדרוםשלםברנר.93םשםםעשהםגנסיןםהכרהםעםםביילין,םשעליום
שמעםמפיםשופמן,םושבםוהקשיבםלהצעתםהאירוחםולאםענה,םאלאםהתיישבםבצדם—םהואםידעםלפרושם
הצידהםאפילוםבחבורהםשלםשלושהם—םהניחםלבייליןם)ולאשתוםולגיסתו(םולברנרםלהמשיךםבשיחתם,ם
אסףםניירםמכתביםםמשולחן־הכתיבהםשלםביילין,םהציתםלעצמוםסיגריה,םחייךםאתםחיוכוםהנוגהם
מתחתםלשפמוםהבלונדי,םכתבםלציליהםאתםההסברםבענייןםהזמרת,םוהוסיףםשלאםיענהםלמכתבהם
שבמעטפהםעדםשלאםתשליםםאתםמהםשקטעהםבו.םהמליםםשכתבםלהםבסוף,ם"כתובתיםידועהםלך",ם

היתהםדרכוםלהודיעםגםםלברנרםולביילין,םבאלם,םאתםהחלטתו.
אבלםאמיןםבעיניםהתיאורםששירטטםבייליןם)2006ב:ם86(,םשלםגנסיןםהשוכבםעלםהספהם
אצלוםבהמשךםשהותוםבלונדוןםוקוראםבהתעניינותםמרובהםאתםשלומיתםשלםאוסקרםויילדם—םהספרם

נשמרוםשבעהםמכתביםםשלםגנסיןםאלםציליהם)ברוסית(,םמהםםארבעהםמלונדון.םהםםהגיעוםלידיוםשלם 90.ם
פוזננסקיםבאיחור,םאחרםשכברםיצאםכרךםאיגרותםגנסיןםבעריכתםנשקס.םפוזננסקיםתירגםםאותםםמרוסיתם
ופירסמםם)פוזננסקי,ם1952(,םאךםהםםנעלמוםמידיעתםבקוןםואניטהםשפירא.םתצלוםםשלםהמקורםנמצאם

בתיקםגנסיןםבגנזים.
העיתוןםהזהםהואם"היומןםשלםסרטן"םהמתוארםבמן הֵמצרםשלםברנר. 91.ם

ראוםמהםשכתבםבקוןםבברנר,ם1985: 33ר35. 92.ם
אפשרםלראותםכתובתםזוםבמודעותםבחוברותםהמעוררםשלםאפריל,םמאיםויונים1907םהמציעותםלמכירהם 93.ם
לםרֹוּודם ספרםשלםבייליןםביידיש.םביולי,םלפיםמודעהםדומה,םכברםעברםבייליןםלדירהםמשלו,םבקֹוֶמרׁשְ

.30
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הראשוןםשקראםבאנגלית.םהפרטםאמין,םכיםהואםנמסרםכבדרך־אגבם)מגמתםהקטעםהיאםלהראותם
איךםגילהםבייליןםבכוחותםעצמוםאתםדברםמחלתםהלבםשלםגנסין(.םאפילוםאפשרםלקבועםשהסצנהם
הזאתםהתרחשהםבשבועותםהראשוניםםלבואוםשלםגנסין.םגנסיןםהזדרזםלהתחילםללמודםאנגליתםמידם
בבואו,םובניגודםלברנר,םקלטםאתםהשפהםמהר.םהמחציתםהשנייהםשלםהמחזהםשלומיתם)בתרגוםםא.ם
שפר,םדהיינוםש.םפרלמןםוא.םרובינזון(םסודרהםאזםבשבילםחוברתםמאיםשלםהמעוררם)שראתהםאורם
ב־20םבמאי(.םאךםטבעיםשגנסין,םשכברםעבדםבאותםםימיםםכַסדרםמתחיל,םינסהםלקרואםבאנגליתם
אתםהמחזהםשהוא־עצמוםמסדרםבעבריתם)הואםמיםשסידרםאותו,םשכןםהמחזהםנדפסםבגיליון־הדפוסם

האחרוןםשלםהחוברת(.
ומכאןםשגנסיןםבאמתםהיהם"בורח"םלפרקיםםלבייליןםמברנר,םאשרםבאמצעםמאיםכברם

"חלהםבנפשו".

13. "כי רק האסון רובץ עלינו"

בלונדוןםקיץ.םמאי.םכשש־וחציםשניםםעברוםמןםהערבםהארוטיםבספטמברם1900םבוורשה,ם
אךםברנר,םהמבקשםלהאריךםאתםהתקופהםשביןםראשיתםלאחרית,םכותבםברשימת־הזיכרוןם]3[:ם"רקם

כעשרםשניםםעברוםמןםהקיץםההוא,םוהיוםימיםקיץםדומיםםלתורםהסתיום]...[םבלונדון".
כשהגיעםגנסיןםללונדוןםעדייןםלאםחשבםברנרםשבאםתורםםשלםשניםהבתיםםהאחרוניםםבשירם
שלםביאליק.םַהפָעָלתםםהיאםתוצאהםשלםהבנהםבדיעבד,םוהשירםיוליךםאתםִמשמועםהמציאותםפעמיים,ם

פעםםראשונהםב־1907םבלונדון,םופעםםשנייה,םבאופןםהפוך,םב־1914םבירושלים.
מהםקרהםבמיילםאנדםרֹוּודם48םבמאים1907?םלדבריםברנרםהואםראהםמיד,ם"בשעהםהראשונה",ם
שאףםשגנסיןםלאםחיכהםכברםלכלום,םעדייןם"ישםלוםמהםלהפסיד",םכיםגםםהכלוםםיכולםלהיותםגרועם
ממהםשמשערים.םאךםמהםבדיוקםאומרותםהמליםםהללו?םהאםםאיןםבהןםשמץםהשלכה,םכלומר,ם
שהדברםשאני,םברנר,םכהםציפיתיםלו,םלאםהתחולל?םהיהםברור,םכותבםברנר,םכיםאצלםגנסיןם"כברם
אחריםככלותםהכל",םכיםגנסין,םכברםלפניםלונדון,םהגיעםעדםהזיּבּוָלאםבתַרייתא,םעדםהאתםהאחרונהם
)שלםכיסויםהקבר(.םלמהםכוונתו?םהריםבשלבםזהםלאםידעםעלםמחלתםהלבםשלםגנסין,םשאכןםהוחמרהם
בלונדון.םהאםםגנסיןםמפזרםסביבוםאקליםםשלם"סוף"םבעצםםהדיפרסיהםשלו,םשהעמיקה?םאוםשמאם

מטילםכאןםברנרםלאחור,םעלם1907,םאתםמהםשהואםיודעםב־1914?
גנסיןםלאםרקםלאםסיפרםלברנרםעלםמחלתםהלבםשלום)שלאםנהגםלדברםעליה(,םאלאםגםםשתקם
בנוגעםלכלםמהםשעוברםעליו,םהסתירםאתם"כלםהנעשהםבוםפנימה"ם]4[.םשתיקהםאטומהםאפפהםאותו,ם
הואםאפילוםלאםבאםבטענותםאלםברנר,םלאםביקרםאתםמעשיוםבאוזניו,ם"לאםדיברםכלום,םלאםהוכיחני,ם
לאםיעצני"ם]6[,םועצםםהשתיקהםהזאתםהטריפהםאתםדעתוםשלםברנר.םלשוואםהואםמנסהםלפענחם
אותהםגםםב־1914,םואוליםאףםגנסיןםעצמוםלאםהיהםמסוגלםלתתםמליםםישירותםלמהםשעוברםעליו.

אבלםברורםליםשמהםשעמדםביןםברנרםלגנסיןםבחודשיםלונדוןםלאםהיהםהבדליםהאופיםביניהם,ם
כפיםשנוהגיםםלתארםאותםם—םשהאחדםהיהםמוחצןםוצועקםונוטהםלדרמטיזציה,םוהאחרםמופנםם
ומפרפרםבחשאי;םשהאחדםהיהםמטיףםבשער,םאישםשלם"אנחנו"םחדורםתחושתםשליחות,םוהאחרם
פורטםעלםמיתרםאישיםענוג;םשהאחדםהיהםמעשיםונוטהםלפשרותםונטולםאסתטיות,םוהאחרםאיסטניסם
מפונק.םגנסיןםלאםשנאםאתםברנרםבלונדוןםבגללםמאפייניםאופיו,םולאםרגזםעליוםעלםשהואםמתעלםם
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מסלידתוםממנוםובכךםמשפילםאותו.םאתםכלםזהםטעןםבייליןם)2006ג:ם56ר59(םרקםאחריםמותוםשלם
ברנר,םועודםאסבירםמדועםאיןםלסמוךםעליו.םגנסיןםהשתקןםמעולםםלאםשטחםבפניםאישםערימתם

טענותםנגדםברנר,םּוודאיםשלאםבפניםביילין.
אכן,םהואםהיהםיכולםלהשמיעםפה־ושםםמשפטםאירוניםעלםברנר,םלאםלגמריםברצינות,םכפים
שעשהםתמידם)למשל,םבמכתביםםלאנוכיםולביחובסקי(.םבכלםזיכרונותיוםשלםבייליןםעלםגנסיןם
ישםתיאורםשלםסצנהםספציפיתםאחתםויחידה,םשבהםנאמרהםהערהםקונקרטיתםאחתםשלםגנסיןםנגדם
ברנרם)2006ג:ם58(.םזהםקרהם"באחדםהימים",םשניתןםלמקםםאותוםבמחציתםהשנייהםשלםחודשם
מאי.םביןםה־13םבמאיםל־1םביונים1907םהתקייםםבלונדוןםהקונגרסםהחמישיםשלםמפלגתםהפועליםם
הסוציאל־דמוקרטיתםהרוסית,םוהגיעוםלקונגרסםמכיריםםשלםברנרםמהבונדם)וגםםלניןםוסטאלין(.ם
כשמכיריוםשלםברנרםביקרוםאצלו,םוהואםהציגםבפניהםםאתםגנסיןםובייליןםודירגםאותם,ם"רעים
הראשוןםגנסין,םורעיםהשניםביילין",םרגזםגנסיןםלרגעם)אוםלפחותםרצהםלרכךםאתםהפגיעהםבביילין(,ם
ופלטםמאחוריםגבוםשלםברנרם"כיםאיןםכאןםשניים,םישםרעםאחד",םכאומר,םאתהםחברםשלו,םלאםאנים
)דבריוםמובאיםםבדיבורםעקיף(.םקשהםלראותםבדיבורםכזה,םשבועיים־שלושהםאחריםבואוםשלם
גנסיןםללונדון,םכשהואםגרםאצלםברנר,םהכרזהםעלםניתוקםיחסיםםודוגמהםלכךםש"מיוםםליוםםגדלהם

התהוםםהמפרידהםביניהם".
בסוףםיולי,םכשברקוביץםיגיעםלשבועםבלונדוןםבדרכוםלארצות־הברית,םהואםיספרםלגנסיןםאיךם
לילהםאחד,םכשהתאחרהםהשעה,םנשארםברנרםללוןםבמיטהםהמזוהמתםהשנייהםשבחדרוםבאכסניהם
)אכסניהםירודהםשברנרםמצאםבשבילו(,םוברנרםנכנסםאזםלמיטהםבבגדיוםובנעליום)ברקוביץ,ם1959: 
קלט(.םעלםכךםיגיבםגנסין:ם"משוגע!םכלםהעולםםלוםקסרקטין"ם—םזהםסוגםהדבריםםשגנסיןםהיהם

מסוגלםלומרםעלםברנרםמאחוריםגבו.
אבלםשוםםביקורתםעלםאופיוםשלםברנרםשאוליםהיתהםלגנסין,םושוםםרתיעהםמןםהסקנדליםם
שברנרםבוודאיםעשהםלו,םאוםמןםהאובססיביותםשלםחברו,םאוםמעמדתוםהאפוטרופסית,םאיןםבכוחןם
להסבירםשתיקהםמופגנתםשלםחמש־וחציםשנים,םשגנסיןםפתחםבהם—םשתיקהםשפירושהםהימנעותם
אפילוםמדרישות־שלוםםבשעהםשהשנייםםאינםםנמצאיםםבעירםאחתםולאםבארץםאחת.םבכלםמאפיינים
אופיוםשלםברנרםלאםהיהםשוםםחידושםלגנסין.םכולםםהיוםמוכריםםלוםעודםלפניםבואוםללונדון,ם

ולמרותםהכלםאהבםאתםברנר.
כזכור,םאניטהםשפיראםתוההםאםםתגובתוםשלםגנסיןםכלפיםברנרם"מבטאתםרתיעהםפיזיתם
מפניםמיניותםבלתיםברורה,םמעוררתםחשד,םשלםברנר"ם)2008: 129(.םבכמהםמקומותםבספרהםהיאם
כותבתםבזהירותםרבהםעלםבני־דורוםשלםברנרםש"לאםהיוםבטוחיםםשאיןםלברנרםנטיותםהומוארוטיות"ם
)258ר259, 370(.םהאהבותםהגדולותםשלםברנרםלנשים,םעדםנישואיו,םהיוםאפלטוניות.םהמשיכהם
לנשיםםהיתהםכרוכהםאצלוםבבחילה.םאפילוםב־1908םהואםעדייןםכותבםלבייליןםמירושליםםעלם
התייאשותוםממגעםעםםנשיםם)איגרתם435(:ם"לשנתםהשלושיםםנשארוםגםםליםרקםשנתייםםומחצה.ם
הדםםאינוםפוסקםמלרתוח,םובייחודםכאן,םתחתםקרניםהשמש,םאלאםשמזהם—םודאיםשצריךםלהתייאש!"ם
ִיצרוםהגדולםוהחזקםהולךםונחנק,םהואםאומר,םוגםםבהתגשמותםהציוניתםאינוםמאמין...םולפיכךםהיום
לבסוףםנישואיום)קצרי־המועד(םבגדרםסנסציה.םלחוברםממשםלאםהאמיןםלמשמעםאוזניו,םאבלםבאם

אליוםשמעונוביץםוהראהםלום"שחורםעלםגביםלבן"ם)לחובר,ם1971: 187(.
גנסין,םלעומתםברנר,םהיהםמוקףםכלםהשניםםנשיםםרבות.םאלםיותרםמדיםנשיםםנמשךםמכדים
שיוכלםלאהובםאשהםאחת.םוכאמור,םכשהיהםבמחיצתםאחת,םנדחףםלהראותםלהםשבעצםםהואםמעונייןם
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באחרת.םלכאורהםהיהםגנסיןםהיפוכוםהגמורםשלםברנרםמבחינתםקשריוםעםםנשים,םאךםלמעשהםגםם
התנהלותוםהדון־ז'ואניתםמולםנשיםםהיתהםסוגםשלםרתיעהםמהן.

מאוקטוברם1907,םעתםעזבםאתםלונדון,םניסהםגנסיןםפשוטםלמחוקםאתםברנרםמחייו.םודאים
שהצטברוםאצלוםכעסיםםואכזבות.םבסופוםשלםדברםהיוםהחודשיםםבלונדוןםמבחינותםרבותם
הגרועיםםבחייו.םהואםלאםכתבםמלה,םבמשךםחמישהםחודשיםםתמימיםםהואםעבדםעבודהםפיזיתם
קשהםומלוכלכתםלראשונהםולאחרונהםבחייו,םעבודהםשלדעתםרופאיוםלעתיד־לבואםגרמהםלוםנזקם
בלתי־הפיך.םבמסגרתםהַסדרּותםהיהםעליוםגםםלשאתםפורמותם)חצאי־גיליונות(םששקלוםלמעלהם
מארבעיםםקילוגרם.םהכעסיםםוהסקנדליםםומעשי־המחאהםשלםברנרםהפחידוםאותוםוגרמוםלום
להסתגרםעודםיותרםבתוךםעצמו.םאבלםכלםהדבריםםהאלהםעדייןםאיןםבהםםכדיםלהסבירםאתםשנותם
הנתקםהמופגןםלאחרםשעזבםאתםלונדון.םבסוגםהקשרםשהיהםבינוםלביןםברנרם—םכעסםהואםתחושהם

שמתקההםעםםהזמן.םצריךםמשהוםנוסףםכדיםלהסבירםאתםהנתקםהעיקש.
בסיפורםשאניםמנסהםלספרםכאןםנבהלםגנסיןםונרתעםלאםמפניםהמיניותםהבלתי־ברורהםשלם
ברנר,םאלאםמפניםזוםשלו־עצמו.םבשבועםהראשוןםלבואו,םבתחילתםמאים1907,םעלםמיטת־הברזלם
בחדרוםשלםברנר,םניסהםגנסיןםבעל־ההעזהםלאםרקםלהיענותםלברנרםכדיםלרצותםאתםאחיוםהטוב,ם
אלאםאףםליבהםאותוםעודםיותרםמאשרםבוורשהםכבמיןםהתנסותםהרפתקנית,םולבסוףםנבהלםונרתע.
הבהלהםוהאכזבהםהיוםהדדיות.םהתגובהםשלםגנסין,םכמוםבוורשה,םהיתהםמושהיתם)להלן(,ם
אבלםברנרםהתמוטטםנפשיתםמיד,םהתרוצץ,םכנהוגםאצלו,םבחדר,םנשכבםעלםהרצפהםוהטיחםבהםאתם
ראשו.ם"חליתיםבנפשיםכלםהימיםםהאלהם)ואףםהיוםםבכלל(םולפיכךםלאםמצאתיםאֹוןםלכתובםלך",ם
הואםכותבםלברדיצ'בסקיםכברםב־13םבמאים)איגרתם304(,םשבועייםםאחריםשגנסיןםהתחילםלגורם
אתוםבחדרו;םולמחרתםהואםכותבםלצ.ז.םוינברגם)איגרתם305(:ם"מדכדוךםהנפשםלאםהיהםלאלםידים

לענותםעלםהמכתביםםשקיבלתיםבימיםםהאחרונים".
להשערותםולתהיותםשמעלהםברנרםברשימת־הזיכרוןם"אורי־ניסן"םבנוגעםלשתיקתום
המתנכרתםשלםגנסין,םבנוגעםלהתעלמותוםממנוםברחובםוכיו"ב,םמשותפתםההנחהםשהתנהגותוםשלם
גנסיןםמכוונתםנגדו,םנגדםברנר.םאבלםכאמור,םביןםכלםהאפשרויותםמובלעתםאחתםויחידהםשונה,ם
שבהםאיןםברנרםאשםםבמשהוםוגםםגנסיןםאינוםאשםם—םשניהםםחשיםםמרומיםםבגללםדבר־מהםשאיןם

להםםשליטהםעליו,םאסוןםהרובץםעליהם.
אפשרותםזוםנראיתםמובלעתםשכןםברנרםכמוםמגמגםםאותהםלאורךםשלושםפסקאותם)שתים
האחרונותםשלם]5[,םוהראשונהםשלם]6[(,םומעמעםםעלםכךםשהואםמדברםשובםושובםסביבםאותוםעניין:ם
הןםברנרםוהןםגנסיןםניזרוםמןםהאושרם״כמוםָדָוה״ם)ויקראםכ:ם18(ם—םכמוםאשהםבמחזורםשנמנעם
ממנהםלעשותםסקס;םהדימויםהזהםשלםברנרםמעבירםאותנוםלשדהםהמתאים,םשבוםשניהםםמוצאיםם
אתםעצמםםמרומים,םכיםשניהםםקיווםשהיחסיםםיהיוםאחרים,םשחייהםםיחדיוםיהיוםאחרים.ם"היחסם
הזה"םשביניהם,םהנטייהםהזאתםשלהם,םשאנשיםםמןםהשורהםלאםיוכלוםלשערםאתםמידתםהייסוריםם

שבהם,םהםםהאסוןםשרובץםעלםשניהם.
"ברגעיםםהטוביםםהמעטים",םכותבםברנר,ם"הבינונוםשנינוםכיםאיןםאניםאשם,םכיםאיןםהואם
אשם,םכיםאיןםאנוםאשמים,םכיםרקםהאסוןםרובץםעלינו".םאתםהמשפטםהזה,םהמַאששםאתםהזוגיותם
באמצעותםמבנהו,םסופחםברנרםמגנסין,םובכךםהואםכמוםמדברםבוםבקולםכפול.םבאיגרותםגנסיןםשהואם
קוראםבעמודיםםשלםקובץםהצידהםשכברםהודפסוםלפניםשנכתבהםהמסהםשלו,םהואםמוצא,םבעמ'ם55, 
איגרתםשבהםמספרםגנסיןםלאביוםשהולכתםוגוברתםנטייתוםלעזובםאתםלונדון,םולאו־דווקאםבגללם
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ריף"ם]מרק[:ם"ישםסיבותםאחרותםהרבה",םהואםכותבםואינוםמפרש,ם"בכללםמנעום מחסורםב"לחםםוׂשְ
האלוהיםםנחתםממני;םאבלםאיניםקובל.םלאםהואםולאםאניםאשמיםםבזה"ם)איגרתם106םשלםגנסין(.ם
ברנרםאוהבםאתםהמשפטםהזה.םהואםמצטטםאותוםברצנזיהםשפירסםםבחתימתםבן־שלמהםעלםהקובץם

הצידהם)ברנר,ם1960ב:ם398(םוהואםמבליעםאתםהדֹוםברשימת־הזיכרוןםשלו.
תגובתוםהנפשיתםשלםגנסיןםהתגבשהםרקםבהדרגה,םלכןםהיססםברנרםבאשרםלמידתםהקשרם
שלהםלאירועיםםהמביכיםםבתחילתםמאי.םבחודשםמאיםטרםםהתחילוםהימיםםשבהםםהתהלךםגנסיןם
שקועםבשרעפיםםברחובותםַוייטצ'אפל,םתועהםכצלםושותקםוסובל.םעדייןםהיוםרגעיםםטובים,םשבהםם
"נצטרפוםהלבבות"ם)"אורי־ניסן"ם]6[(.םבימיםםמסוימיםםהצליחםגנסיןםלגרורםאתםברנרםלפאבים,ם
לתיאטרוןם)לפיםביילין,ם2006ג:ם31(.םלמעןםהאמת,םבשבועותםהראשוניםםשלםגנסיןםבלונדוןםהיום
לוםאפילוםימיםםשלםאופוריה.םאחריםימיםהרעבםבקייב,םואחריםחודשיםהאין־אוניםםהביורוקרטים
שלוםבפוצ'ּפ,םחגגםגנסיןםאתםהחידושםשבלונדון,םובימיםםמסוימיםםהוא־עצמוםאמר,םלאםפחותםולאם
יותר:ם"אניםמאושר".םב־20םבמאי,םיוםםצאתםהמעוררםה'םשלםהשנהםהשנייה,םהחוברתםהראשונהם
שגנסיןםלקחםחלקםבסידורה,םחגגו,םלדעתי,םברנר,םגנסיןםובייליןםבשתייהםוהיוםמעטםמבוסמיםם—ם
רקםזהםיכולםלהסבירםאתםעליזות־היתרםבמכתבםשכותבתםהשלישייהםלשופמןם)"נארעשקייטען",ם
טיפשויות,םבלשונוםשלםברנר־עצמוםבכתיב־היידיםיוצא־הדופןםשלו(.םגנסיןםפותחםאתםהמכתב,ם
בייליןםממשיך,םברנרםבאםאחריו,םוחוזרםחלילה.םגנסיןםכותבםלשופמןםדבריםםנדירים,םשדומיםם
להםםלאםייָמצאוםבכלםאיגרותיו:ם"עכשיו,םחושבםאני,םתסכיםםגםםאתהםשכדאיםוכדאיםאניםשתהאם

האדמהםנושאתםאותי.םואניםמאושר".94
ברנרםממציאםבמכתבםהזהםשמותםפארודייםםלסיפוריםםשלםשופמן,םלפיםשמותםסיפוריום
הידועיםםלו,םכאילוםהואםמחכהםששופמןםישלחםלוםשורהםארוכהםשלםסיפוריםםכגוןם"פוזמק",ם
יצה",םוכו'ם)כנגדםסיפוריוםהקיימיםם"הערדל",ם"יונה",ם"לידםהדרך",םוכו'(.ם "עורב",ם"לידםהּבִ
המכתבים־בשלישייהםלשופמןםכמוהםםכסיסמוגרףםשלםמצב־הענייניםםבלונדון;םכמוםברומאןם
בנוי־היטב,םהםםחוזריםםכמיןםלייטמוטיבםההולךםומתקדר,םומתוויםםעלילת־משנהםקטנה,םשתלךם
ותימסךםאלםהעלילהםהראשית,םעדםשתתלכדםאיתה.םברנרםהמתלוצץםכאןםעדייןםאינוםיכולםלשערם
איךםתלווהםמכאןםואילךםאסופהםשלםסיפוריםשופמןםאתםהתהפוכותםבהתרחשות,םעדםלפינאלהם
עםםסגירתםהמעורר,םשבהםהפיצויםשיינתןםלחותמיםםבמקוםםהחוברותםשלאםיצאוםיהיהםקובץם

סיפוריםשופמן.
רקםבספטמברםגמלהםסופיתםתגובתוםשלםגנסין.םבסיכומוםשלםדבר,םלפיםהבנתי,םהנתקם
המוחלטםמברנרםהיהםלימיםםנוחםלגנסין,םכיםבסוףםתקופתםשהותוםבלונדוןםהואםחשםשהקשרםעםם
האישםהזהםמערערםאותו,םגורםםלוםלהגיעםלמצביםםשהואםמתחרטםעליהםםומאייםםעלםזהותום
הרופפת.םברנרםהיהםאדםםממשיםוישר,םגנסיןםהיהםאדםםחלש,םאגוצנטרי,םשקשריוםהאנושייםם

חלקוםשלםברנרםבמכתב:םאיגרתם307.םעלםהמכתבםוחלקוםשלםגנסיןםבוםראוםשפירא,ם2008: 126.םבקוןם 94.ם
טועןםשישםלהזיזםמכתבםזהםמןםה־20םבמאיםל־20םביולים)ברנר,ם1985: 36ר37;םבקון,ם1990: 77ר78(,ם
אךםהואםטועהםלחלוטין.םתשובתםשופמןםעלםהמכתבם)גנזיםםאם—ם19/43138(םמסתיימתםבמלים:ם"היום
בריאים,םאחי,םַאיםבריאים",םועליהםבאהםתגובתוםשלםבייליןםבמכתבםשלםהשלישייהםמןםה־16םביולי:ם
"גזלן.םלמהםהנךםשופךםדםםנקיםחינם?םמהםפירושםהמלותם'ַאיםבריאים!'"ם)גנזיםם2101/3(,םולכןםאיןם
אפשרותםשהמכתבםייכתבםב־20םביולי.םהתיארוךםשלםפוזננסקי,םלפיםחותמתםהדוארםהלונדוני,םאינום

מוטלםאיפואםבספק.
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רפרפנייםםונצלניים.םעצםםקיומוםשלםברנרםלמולוםהיהםלאםרקםתזכורתםלמבוכהםהמיניתםבחודשם
מאי,םאלאםגםםקריאת־תיגרםכלליתםעלםכלםהיותו,םשאותהםביקשםלהשכיחםמעצמו.

14. דנטיסטה: יוני–יולי

בחודשיםםהאחרוניםםשלוםבפוצ'ּפ,םמשותקםמולםהביורוקרטיהםשלםהשגתםהדרכון,םחשבם
גנסיןםשעודםיספיקםלכתובם"איזהםדבר"םבטרםםִייסע,םאךם"אותוםהדבר"םלאםנכתבםלבסוףם)איגרותם
90, 91(,םוגםםבכלםימיםלונדוןםהואםלאםכתב,םכאמור,םאפילוםשורהםמשלםעצמו.םלמעשה,םמאזם
ייסודם"ניסיונות"םלאםכתב,םובלונדוןםרקםסידרםמשלםאחרים,םותירגםם)היישרםאלםאותיותםהְסָדר(ם
אתםהספרוןםשלםלבםשסטוב,םשתפסם42םעמודיםםמתוךםה־68םשלםחוברתםהמעוררםהאחרונהם

)ח'רט',םאוגוסטרספטמבר(.
גםםברנר,םשעדםבואוםשלםגנסיןםהיהםפורהםמאודםבכתיבתו,םלאםכתבםדברםבחודשיםשהייתום
שלםגנסיןםבלונדון.םקודםםלכןםהיהםברנרםאחדםהמשתתפיםםהעיקרייםםבירחון.םהנובלהםמא. עד 
מ.,םוהמחזהם"מעברםלגבולין",םתפסוםשלישםממספרםעמודיםהחוברותםשעדםלבואוםשלםגנסין.םאךם
עכשיוםההתעסקותםסביבםגנסיןםלאםרקםשללהםמןםהמעוררםמשתתףםמרכזי,םאלאםגםםפגעהםבזמןם
שברנרםהיהםיכולםלהקדישםלהשגתםחומרםמסופריםםאחרים.ם"הןםרקםמאפסםחומרםאניםממלאםאתם

מחציתםהחוברותםבגבבאםובקש",םכתבםברנרםלברדיצ'בסקיםב־21.6ם)313(.
"רבותםהרפתקאותי"םכתבםברנרםלברדיצ'בסקיםשבועםקודםםלכן,םב־14.6ם)312(,ם"בכללם
עייףםאניםמכלםהענייןםהזהם]שלםהוצאתםהחוברת[,םומכלםהעניינים,םודיםלמבין",םוכעבורםשבוע,ם
באיגרתם313םהנ"ל,םהואםכותבםלוםשהדברםהנכוןםשאכןםהיהםעליוםלעשותםהואם"לעזובםאתם
יצה",םאותהם יצהםמעופשה.םנשבםבדדםונידום"ם)הנהם"הּבִ הכתיבהםלגמרי";םיושביםםאנום"בתוךםּבִ
מלהםמאוצר־המליםםהמשותףםלברנרםולגנסין(.םובאותוםיוםםעצמום)21.6(םהואםכותבםלר'םבנימיןם
)314(םשכמעטםהחליטםלנסועםבסוףםהשנהםלארץ־ישראל,םאשרםבהםבכוונתוםלברוחםמכלםעניינים
הספרות,ם"לעבודםעבודתםידייםםולאכולםולשתותםולישוןםולמותםבשדהםבבואםחליפתים]...[םרוצהם

אניםבאיזוםמנוחת־נפש".
ואף־על־פי־כן,םביוניםברנרםעדייןםנחושםבדעתוםלהוציאםאתםהירחוןםעדםסוףםהשנה,םבגללם

ההתחייבותםלחותמים.
גנסין,םכאמור,םטרםםנטשםלגמריםאתםדירתוםשלםברנרםבסוףםיוני;םאוליםהיוםלילותםשבהםם
נעדר,םאבלםברנרםראהםאותוםיום־יוםםבעבודה.םגנסיןםבעיקרםשתקםמולום—םזוםהיתהםהתקופהםשבהם
היהם"זהםעומדםבזוויתםזוםועובד,םוזהםעומדםבזוויתםזוםועובד,םוֵאלםםכבדםשוררםבחדר,םכאילוםאיןם
האחדםמרגישםבמציאותוםשלםחברו"ם)ביילין,ם2006ג:ם59.םבחודשםהבאםזהםכברםלאםיכולםלקרות(.

ביונים1907םמתחילםברנרםלהעטותםעלםעצמוםאתםדמותוםשלםהמשוררםשלםהשירם"ביוםםקיץ,ם
יוםםחום"םבסתיו.םבלונדוןםממילאם"ימיםקיץםדומיםםלתורםהסתיו"ם]3[,םו"עמוםםשומםםהיקום",םו"עשם
בקרבםלבב",םובשיממוןםהזהםמתחילםברנרםלדברםעלםחפצום"בדדםהיות":םלפרושםהרחק־הרחק,ם
לעזובםאתםהכתיבה,םלברוחםמכלםענייניםהספרות,םלשבתםבדדםולידום,םלנוח.םוזאתםרקםההתחלה.
ואילוםגנסיןםֵהחלםלטפלםבשיניוםאצלםרופאת־שינייםםיפה,םותחילהםשילםםלהםלירהם
שטרלינגםשלמהםתמורתםהטיפול,םאבלםעדםמהרהםהתפתחםביניהםםרומאן,םוהיוםלילותםשנשארם
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אצלה,םובמועדםכלשהוםבשבועםהראשוןםשלםיוליםהואםנטשםאתםברנרםועברםסופיתםלגורםאיתה.ם
רשמיתםהיאםהיתהםבעלת־הביתםשלו,םאךםבעצםםהיתהםהמאהבת.םהרומאןםשלהםםיימשךםעדםסוףם

אוגוסט,םאוםתחילתםספטמבר.
ֶגםםומגרעת: הנהםהפרטיםםהזנוחים,םשאםםננחשםאתםהרומאןםהזה,םיתלכדוםזהםעםםזהםכׁשֶ

ב־16.7םמספרםבייליןםלשופמןםבעליצותם)במכתב־בשלישייהםהשני,םשכברםהוזכרםועודם
אחזורםאליו;םגנזיםם2101/3(:ם"גנסיןםפגשםדנטיסטהםיפהםוהחלםלרפאםאתםשיניוםאצלה,םהוציאם

כברםליטראםשטרלינגםוהמלהם'אהבתיך'םעומדתםעודםבגרונוםלאםלבלועםולאםלהקיא".
כעבורםפחותםמשבועיים,םבסביבותםה־28.7,םמגיע,םכזכור,םברקוביץםלביקורםשלםשבועם
בלונדון.םעדםשִייסע,םב־3.8,םמתחוללםשבועםיוצא־דופןםבתוךםהתקופהםהנכאה,םשבועםמלאם
השתדלויותםשלםברנרםסביבםהאורחםהנכבד,םועםםגנסיןםובייליןםלצדוםהואםאףםלוקחםאתםברקוביץם
למסעדהם"בורגנית",ם"למעןםֵידעםהאורחםהשווייצרי,םכיםגםםאנחנו,םיושביםחושךםבווהייטשפל,ם
יודעיםםלבחורםבטוב".םכלםזהםמתארםברקוביץםבידםאמןם)1959:םקלחרקלט(.םוכשברקוביץםמספרם
לגנסיןםעלםהתנהגותוםשלםברנרםבאותהםלינתםלילהםבאכסניהםשלו,םאיךםהתכנסםברנרםלתוךם
המיטהםבבגדיוםובנעליו,םאומרםלוםגנסיןםביןםהשאר:ם"גםםאניםאיניםיכולםלהתפארםבשלמותם
ירה,םואף־על־פי־כןםהתניתיםתנאיםעםםבעלת־ביתיםהווהייטשפלית,םכיםבכלםבוקרםתגישםלים ַיּתִ

אתםהקהווהםאלםמיטתי".
אךםלאםעוברםאפילוםחודשםולגנסיןםנמאס.םכדיםלראותםזאתם—םוגםםדבריםםאחריםם—םישם

לחזורםלהתכתבותוםעםםציליהםלוין־דראפקיןם)פוזננסקי,ם1952: 35(.
ב־5.6םהפיחםגנסיןםתקווהםבבחורהםהאומללהםהזאתםוביקשםממנהםשתשלחםלוםתמונהם
שלה.95םבאוגוסטםהגיעהםציליהםלוורשהם)דראפקין־לוין,ם1968: 409ר424(םוהשתכנהםבחדרום
שלםביחובסקיםמולםהתצלוםםהנהדרםשלםגנסיןםעלםהשולחן,םשהיתהםמאריכהםלהביטםבום)היהם
מצולםםעמוםגםםשופמןםבמדיםצבא,םשלאםענייןםאותה(.םביחובסקיםפינקםאותה,םכרעםלידםמיטתהם
נה,םוהתאהבםבהםנואשותםמבליםלהתוודותםבאוזניה,םאךםמן־הסתםםהתוודהם כשחשבםשהיאםיׁשֵ
במכתבםלגנסיןםבלונדון,םשכןםגנסיןםכתבםלהםבגלויית־דוארםבסוףםאוגוסטם)האיגרתם"השלישית"(:ם
"נדמהםליםשאתםעשיתםרושםםעלםביחובסקי.םכדאיםלךםלבררםאתםהדבר".ם)"מהםהואםחושבםלעצמו?ם
לזרוקםאותיםלידיוםשלםביחובסקים]...[םהרווקםהמזדקן,םשידיוםהשעירותםכפותיהןםמזיעות?"םהיאם

מתרעמתםעלםגנסיןםבזיכרונותיה(.
למעשה,םהגלויהםהזאתםשלםגנסיןםלציליהםבאוגוסטםהיאםאיגרתםשכולהםַהְתָסַסתםתזוזותם
בתוךםזוגות.םהיאםנפתחתםבפִנייהםשלםגנסיןםלציליה,םשנראיתםכהתעללותםואמורהםלהדליקם
נואשותםאתםקנאתה:ם"בקשי,םצילה,םומצאיםאתםֶז'ניה.םמצאיםאותהם—םאלאםודאיםלאםתספיקים
למצואםאותה,םאתמולםושלשוםםאהבתיםאותה,םשניםימיםםתמימיםםאהבתיםאותהםבאהבת...םאחםאתם
אחותו".םז'ניהםהיתהםבזמנוםחברתה־לחדרםשלםציליהםלויןםבקייב,םוגנסיןםיתארםאותהםב"אצל"ם
בדמותםזינהםאדלר.ם"איךםיכולםהואםלהיותםמאוהבםבנערהםזוםרחבתםהגרםםוהשטוחה,םשאומנםם

בייליןםמספרםעלםחדוותוםשלםגנסיןםכשקיבלםאתםתמונתם"הבחורה",םועלםהסיפורםשמספרםלוםגנסיןם 95.ם
עלםנסיעתהםלפגושםאתםטולסטוי;םאךםבייליןםאינוםיכולםלדעתםאתםזהותהםשלם"הבחורה"ם)ביילין,ם

2006ב:ם90(.



180   הדיאלוגםההומוֶארוטיםביןםברנרםלגנסיןםרםמיקרו־ביוגרפיה

היוםלהםפניםםנעימותםועינייםםירקרקותם]...["םתתההםציליהםכעבורםארבעים־וחמשםשנה,םב־1952, 
במכתבםלפוזננסקים)דראפקין־לוין,ם1986: 423(.96

הריםלנוםדוגמהםלמנהגוםשלםגנסיןםלעוררםקנאהםבאחתםכלפיםאחרתםובכךםלהעציםםאתם
התאהבותהםהנואשתםבו.ם"נקמניתםאת,םידעתי,םכחתולהםממש",םהואםכותבםלהםבאותהםאיגרת.

אבלםלענייננוםכאן,םיותרםמתזוזתוםשלםגנסיןםבכיווןםז'ניה,םאוםמןםהניסיוןםהקנטרניםלהזיזםאתם
ציליהםבכיווןםביחובסקי,םחשובהםהזזתהםשלםהדנטיסטהםבעלת־הביתםמחייו־שלו.םבנשימהםאחת,ם
בהמשךםישירםלמשפטםעלםציליהםהנקמנית,םכאילוםזהםאותוםענייןםעצמו,םנאמר,ם"הוי,םאלי,םאלי,םמהם
יהיהםבסופוםשלםכלםזה?םהיא,םהמיסיסםהמסכנהםשלי,םכלםרוחהםעכורהםעליה:םאני,םהתיאבוןםשלים
פגםונעלם;םרגשםהפודינגםשלה,םשלםהמסכנה,םכל־כךםנפגעםבימיםםהאחרוניםם—םהוי,םאלי,םאלי!"ם
והואםמבטיח:ם"הכרחםיהיהםלעשותםמשהוםחותך.םבקרוב,םבקרובםמאוד,םיהיהםשינויםבכתובתי".

שינויםהכתובתםונטישתםהדנטיסטהםבואםיבואוםבספטמבר,םואגיעםלכךםבמועדו.ם)הסיפורם
שאניםמספרםצומחםמראייתם״הדנטיסטה״,ם״בעלת־הבית״,םו״המיסיסםהמסכנה״םכדמותםאחת.(

כעתםאפנהםלאחורםלשבועםהראשוןםשלםיולי.םזהםהשבועםשבו,םלדעתי,םעזבםגנסיןםסופיתם
אתםדירתוםשלםברנר.םבזמןםהאחרוןםלאםכתבםגנסיןםשוםםמכתבםלאםלהוריוםולאםלבני־משפחהם
אחרים,םאבלםב־10םביוליםהואםכותבםלבן־אחותוםישראל־נוחםספרינץ,םוממכתבוםעולהםשבכלם
ימיםשתיקתוםבשבועותםהאחרוניםם"היהםלאםטוב,םהיהםהרבהםיותרםגרועםמלאםטוב"ם—ם"אבלםכלם

זהם'ספלילא'ם]חלף,םברוסית["ם)איגרתם103(.
לפיםהסיפורםהמנוחשםשלי,םתגובתוםהראשוניתםשלםברנר,םכשגנסיןםלקחםאתםמעטםחפציום
כדיםלעבורםלרופאת־השינייםם—םהיתהםלהודיעםלגנסיןםולביילין,םשאםםכך,םהואםסוגרםאתםהמעורר. 
חוברתםיוניםכברםיצאהםב־27.6.םגנסיןםיסייםםלבדוםאתםהסידורםוההדפסהםשלםחוברתםיולי,םוהיאם
תהיהםהאחרונה.םהוא־עצמו,םברנר,םֵילךםלעבודםבמקוםםאחר,םומיםשחתמוםעלםהמעורר עד סוף 
השנה, יקבלו כפיצוי קובץ מיוחד של סיפורי שופמןם)322(.םתוכנית הסגירה החזיקה מעמד עד 
סביבות ה־18.7, ואז נתקף ברנר חרטה, בגלל "הפחד מפני מה שיאמרו 'הבריות', כי הכרזתי 
על החתימה ולא נתתי מה שהבטחתי"ם)איגרת 324 לברדיצ'בסקי, 20.7(.םרעיון הסגירה ביולי 
נראה כחזרה כללית מדויקת לקראת מה שיקרה לבסוף במחצית השנייה של ספטמבר, ואל 
מה שהתחולל מסביב ל'סגירה' הראשונית הזאת אשוב מיד, לאחר שאסקור תחילה את קשת 

התגובות הנוספות של ברנר.
את שאר תגובותיו של ברנר קשה להסביר באופן רציונלי. יש בהן מן ההענשה העצמית, 
אך בעיקר יש לנמקן במונחי שירו של ביאליקם)בייחוד במונחי "תור הסתיו" שבו(,םובאמצעות 

'ההיגיון' של המרחב המדומיין, אשר הלכה־למעשה יניב דבר והיפוכו.
ברנר החליט כאמור ללכת לעבוד בדפוס אחר, וכך נשאר גנסין לבדו במייל אנד רֹוּוד 
48, לטפל בְסדר ובהדפסה של המעורר.םהריםבלונדוןםהוא,םברנר,םהמארח,םואילוםגנסיןםהואם
"הֵגר",םהאמורםלשהותםבביתו.םבמצבםשברנרםיוצרםאכןםישההםגנסיןםרובםהיוםםבביתוםשלםברנר,ם
בחדרםשלםתיבות־האותיותםהסמוךםלחדרו,םגםםאםםלאםיישארםללון,םואילוםברנרםיעזובםאתםביתום

בגלויהםהבאהםשלו,םמןםה־23.9.07,םהואםירגיעםאותה:ם"הקדחתםבשלםז'ניהםכברםעברה,םאםםכיםלאם 96.ם
אדעםאםםלחלוטין"ם)פוזננסקי,ם1952: 36(.ם
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יום־יוםםב־7:30םבבוקר,םוישובםרקםב־8:30םבערב,םוייָמצאםרובםהיוםם)כלשונוםברשימת־הזיכרון(ם
"רחוקםממקוםםהדפוס"םשבוםנדפסםהמעוררם]7[.

אתםעבודתוםכַסדרםבמקוםםאחרםמתחילםברנרםביוםםראשון,ם7.7,םשהריםכעבורםכשבועיים,ם
ב־20.7םהואםכותבםלברדיצ'בסקים)324(:ם"באםמעיןםמשברםבחייםהחיצונייםםוהוכרחתיםלעזובםאתם
בית־הדפוסםהזהםולנועםעלםאחר,םששםםאניםעובדםקשהםמאודםמאוד,םוכשאניםבאםהביתהםבערב,ם
הריניםעייףםביותרם]...[םהדברםהזהםנמשךםזהםכשבועיים".םולשופמןםכברםכתבם)322, 16.7(:ם"הננים
עייףם)כיםהנניםעובדםבבית־דפוסםאחרםבתורםשכירםיום(םואיניםתופסםמהםשאניםכותב".םלר'םבנימיןם
מספקםברנרם)ביידיש(,םבאותוםיוםםשבוםכתבםלברדיצ'בסקים)325, 20.7(,םמידעםמעטםאחר:ם"אגב,ם
אניםכברםלאםעובדםיותרםאצלםנרודיצקיםאלאםבביתםדפוסםאחר.םהמעוררםנדפסםכאן;םאבלםליםאיןם

כאןםעבודהםכדיםמחייתי".
לאםלר'םבנימין,םאלאםלברדיצ'בסקי,םכתבםברנרםאתםהדבריםםכהווייתם:םהואםעזבםאתםדפוסם
נרודיצקיםבגללםמשבר בחייו החיצוניים.םברנרםלאםנאלץםלעזובםאתםעבודתוםאצלםנרודיצקיםכים
נתןםאתםמקומוםלגנסיןםולאםהיתהםבדפוסםדיםעבודהםלשניהם.97םגנסיןםכללםלאםהחלםלעבודםשםם
במקומו.םמסתברםשבדיוקםעםםבואוםהתפנתהםמשרהםאצלםנרודיצקי,םכיםאחדםהעובדים,םָזאַיאְנץ,ם
עזבםונסעםלניו־יורקם)איגרתם303םשלםברנרםהיאםמכתבםהמלצהםשברנרםכותבםבשבילו(.םיתרםעלם
כן,םאםםעזבםברנרםכדיםלפנותםמקוםםלגנסין,םמדועםלאםחזרםלעבודםבדפוסםזה,םשבוםהואםגר,םאחרים
נסיעתוםשלםגנסין,םאלאםהמשיךםלעבודם"רחוק"?ם)וזאת,םאףםשבדצמבר,םבשעות־לא־שעות,םנאלץם

לסדרםבדפוסםנרודיצקיםאתםסיפוריםשופמןםבשבילםחותמיםהמעורר(.
הניסיוןםלספקםהנמקהםריאליסטית,םמציאותית,םלהליכהםלעבודםבדפוסםאחר,םקורסםלגמרים
כשמבחיניםםשברנרםמסתירםבעקשנותםמנמעניו,םברדיצ'בסקי,םשופמןםור'םבנימין,םמהוםהדפוסם
האחרםשבוםהחלםלעבוד.םדומהםשלר'םבנימיןםהואםכותבםשאיןםבשבילוםדיםעבודהםאצלםנרודיצקים
כדיםלסברםאתםאוזנוםמבליםשיצטרךםלהסבירםהיכןםהלךםלעבוד.םר'םבנימיןםהיהםאתוםבלונדון,םוהואם
בקיאםבפרטיםםוסקרןםלגביהם,םואי־אפשרםלכתובםלוםדבריםםסתומיםםבעלמאםכמוםלברדיצ'בסקי.
לאף־אחדםמןםהשלושהםלאםגילהםאיפואםברנרםאתםגודלםההענשהםהעצמיתםואתםעומקם
ההשפלהם—םשהואםהולךםיום־יוםםברגלםלרחובםאוסבורןם22,םלעבודםשתים־עשרהםשעותםמתישותם
)עםםהפסקהםקצרהםלארוחת־צהריים(םבצהובוןםהמזולזלםוהשנואםעליוםדער אידישער זשורנאל, 
עבודהםשבייליןםסידרםלוםבסמרטוטוןםשהוא־עצמו,םבחדרםהסמוך,םעורךםבוםחדשות.םעכשיוםלפחותם

יימצאםברנרםרובםהיוםםבכפיפהםאחתםעםםביילין,םוגנסיןםיישארםלבד.
ההליכהםליומוןםהיידיםלהיותםשםםַסדרםבלבדם—םלאםעורךםולאםכותבם—םוַסדרםלאםבעברית,ם
אלאםשלםההבליםםהגמוריםםשמפרסםםסמרטוטוןםזהםביידיש,םפירושהםלדידוםשלםברנרםהצהרהם
עלםפרישהםמןםהספרותםהעבריתםבפרט,םומןםהספרותםבכלל.98םאתםמכתבוםהנ"לםלר'םבנימיןם)325, 
20.7(םכתב,םכאמור,םברנרםביידיש,םבמופגן,םכנסוגםמןםהעברית,םובהמשכוםהצהירםשהואםכברםאינום
נוסעםלפלשתינה,םשהואםשונאםאתםהעםםהנבחר,םוהואםשונאםאתםארץ־ישראל־המדומה,םהמתפגרת,ם

שפירא,םהכותבתםאתםהנימוקםהזהם)2008: 127(,םגםםכותבתםשהואםנימוקםקלושם)שם:ם131(. 97.ם
בייליןםמספרםשהמליץםעלםברנרםלפניםבעל־העיתוןם)עיתוןםשבום"ליכלכתיםנפשי"(,םאךםמנעםממנום 98.ם
לדברםעםםברנרםעלםכתיבהםלעיתוןם)2006ג:ם63(.םבקוןםבחריפותוםגילהםסיפורםשברנרםפירסםםבעיתוןם
הזהםביידיש,םבפסבדונים,םאךםזהםכברםהיהםבינוארם1908,םוהדברםנעשהםכדיםלממןםאתםנסיעתוםללבובם

)ברנר,ם1985: 229ר252(.



182   הדיאלוגםההומוֶארוטיםביןםברנרםלגנסיןםרםמיקרו־ביוגרפיה

ֶפע!םוהואםמסייםם)ההדגשותםשלי(:ם"אניםמקווהםלברוח,םסוףםכלםסוף,םמןםהעולםםהספרותיםהעברים
והכללי.םאניםמקווהםלקבורםאתםעצמיםבאיזוםפינהםלונדונית,םלעבודםבבית־הדפוסםולשתוק". 

במכתבוםלשופמןם)322, 16.7(םהואםכותב:ם"איןםסופנוםאלאםרקב".
הואםאיפואםעכשיוםהעייף,םהמבקשםמנוחת־נפש, פינת שקט;םאךםבעיקרםהואםהמארחם
המבקשםלהיחבאםהרחקםמןםהאנשים,םלפרושםולהחריש בדדםבהוויהםשלםרקב,םשלםמסוס.םב־1907, 
משוררםבסתיו,ם בניגודםלהארהםשהיתהםלוםב־1914,םברנרםרואהםבראשםובראשונהםאתםעצמוםּכַ

החפץםבדד היותםומפללםשיעזבוהו לנפשו.
אבל,םבאופןםפרדוקסלי,םדווקאםהפרישהםהזאתםשלםברנרםמחדרוםוממקוםםעבודתוםגםם
משיגהםחיזוקםשלםהזוגיותםוהכפילותםבמרחבםהמדומיין,םוהיפוךםשלםתפקידיםאורחרמארחםכמום
בוורשה.םעכשיוםיהיהםברנרםכמעטםאורחםבביתו,םואילוםלגנסין,םשיעבודםבחדרםהסמוךםרובםהיום,ם
יהיוםשםםפיםשלושהםשעות־ערּותםמשיהיוםלבעל־הבית.םהפרויקטםשלםהפיכתםגנסיןםלכפילוםשלם
ברנרםילךםוישתכלל,םוהחלםמחוברתםיוליםשלםהמעוררם)הרואהםאורםב־25.7(םנעלםםמןםהמעטפתם
שמוםשלםברנרםכעורך.םגנסיןםלבדוםהואםעכשיו,םכאמור,םהַסדרםוהמגיהםוהעורך־בפועלםואיש־

המשלוחים.םהואםמיםשילךםלבית־הדוארםכפוףםתחתםנטלםהשקםעםםחוברותםהמעורר.
בתולדותםחייוםשלםגנסיןםשכתבםביחובסקיםבהצידהםנאמרם)באישורםעורךםהקובץ,םברנר(:ם
"בלונדוןםנערכוםעלםידוםשתיםחוברותםהמעוררםהאחרונות".םב־17.9,םכשברנרםמבשרםלר'םבנימיןם
עלםהסגירהםהסופיתםשלםהמעורר,םהואםמוסיףם)332(:ם"החוברותםיישלחו,םאםםגנסיןםלאםישכח.ם
הואםהמוציא,םהואםהמביא.99םאניםעובדםבמקוםםאחרםואיןםנפשיםלכלםזה.םאיןםנפשיםגםםלאםלכלםזה".
היוםםהחופשיםהיחידםשלםברנרםהואםעכשיוםשבת,םואזםהואםבביתוםלבדו,םבליםגנסיןםובלים
ביילין.ם"הלציםםאינםםבכאןםעכשיו",םהואםכותבםבאחתםהשבתותםלשופמןם)323ם]27.7[,םהתאריךם
נקבעםעל־ידיםלפיםההקשר(,םותחילהםכתבם"השדים"םבמקוםם"הלצים".םמכתביםםהואםכותבםעכשיום

בשבתות,100םורובםםספוגיםםדכדוךםעמוק.
אופייניתםלמצבםהיאםהשבתםשב־20.7.םברנרםקםםמשנתוםבבוקרםוכתבםאתםמכתבםהנכאיםם
לברדיצ'סבקים)324(,םשכברםציטטתים)"באםמעיןםמשברםבחייםהחיצוניים"(.םהמכתבםמסתייםםבמליםם
"ארוריםםהחייםםהטיפשיים".םאחר־כךםכותבםברנרםאתםהגלויהםביידישםלר'םבנימיןם)325(,םשבהם
הואםמקווהםלקבורםאתםעצמוםבאיזוםפינהםלונדונית.םאבלםאז,םבהמשךםהיום,םנראהםשהואםמוציאם
לםרֹוּודם30,םלדירהםהחדשהםשלםביילין,םושםם אתםעצמוםמביתוםוהולךםעשריםםדקותםעדםקֹוֶמרׁשְ
הואםפוגשםגםםאתםגנסין,םובאחתםמשתנהםמצב־רוחו:םבשוליםגלויהםשכותבםבייליןםבאותהםשעהם
לר'םבנימיןם)שבהםהואםמפנטזםאתםבואםם"סוף־סוף"םלארץ־ישראלםשלם"שניםהבחוריםםיוסף־
חייםםואורי־ניסן"(םמוסיףםברנר,ם"אחי,םכתבתיםלךםהיוםםגלויהםמרירה,םבוודאיםקיבלתּה",םוגנסיןם
עוקץםוכותבםמתחתםלדבריוםשלםברנר:ם"]...[םלאםכתבתיםלךםהיוםםגלויהםמרירה,םואתהםמסתמאם

לאםקיבלתּה"ם)א.ע.ם104/4םתיקם67(.

ההחלטהםקצרת־המועד,םבשבועםהראשוןםשלםיולי,םלסגורםאתםהמעורר,םהחלטהםשברנרםנסוגםממנהם
עדםמהרה,םלאםבאהםבגללםהיעדרםחומר,םולאםנבעהםמכךםשאגודתם"עברייה"םבניו־יורקםהודיעהם

האידיוםםהעברים"המוציאםוהמביא"ם)הדואגםלכל(,םשמקורוםבתנ"ךםאךםהואםנפוץםביידיש,םמתייחסם 99.ם
כאןם)בליטרליזציה(םלמוציא־לאורםולמביא־לבית־הדפוס.

שבתם20.7 — 324, 325;םשבתם27.7 — 323, 326. 100.ם
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לברנרםעלםכוונתהםלהפסיקםאתםתמיכתהםבכתב־העתם)15םדולרםלחודש(םבשלםפרסוםםשיריםיצחקם
קצנלסוןםותרגוםםשלםשלומיתםמאתםאוסקרםויילדם)כדעתםשפירא,ם2008: 126ר127(.םההודעהם
שלםאגודתם"עברייה"םנשלחהםלברנרםרקםב־24.7,םאךםכברםב־20.7םבישרםברנרםלברדיצ'בסקי,ם
ולר'םבנימיןם)324, 325(,םעלםשובוםלתחייהםשלםהמעורר.םוהריםדברםלאםהשתנהםמבחינתםהחומרם

גםםכשביטלםברנרםאתםהחלטתםהסגירה.
ההחלטהםהיתהםבעיקרהםמחאהםשלםברנרםעלם'בגידתו'םשלםגנסין;םוהופעתוםהשנייהםשלם

הלייטמוטיבםשלםהמכתב־בשלישייהםלשופמןםמלמדתםמשהו:
ב־16.7םחזרםברנרםבערבםממקוםםעבודתוםהחדשםשהתחילםלעבודםבוםלפניםעשרהםימים,ם
ומצאםבחדרוםמכתבםלשופמןםשהיוםבוםכברםהחלקיםםשלםבייליןםוגנסיןם)הם־עצמםםלאםהיו(ם—ם
מכתבםשהמתיןםשברנרםיוסיףםבוםאתםחלקוםוישלחםאותוםעלםחשבונו.םהמכתב־בשלישייהםהקודםם
נכתב,םכזכור,םכשכלםאחדםמןםהשלושהםכתב,םוהאחרםהמשיך,םוחוזר־חלילה,םואילוםעכשיוםהצמדם

בייליןרגנסיןםכללםאינוםנוכח,םוהיעדרותוםרועמת.
ביילין,םבחלקו־שלוםבמכתבו,םשאותוםכברםהזכרתיםלעילם)גנזים,ם2101/3(,םכותבםפסקהם
כביכולםקלילהםעלםצרותם—ם"וצרותםישםלמדי"ם—םוכוללםבהםבכפיפהםאחתםאתםהמעורר,םאתם
ברנרםואתםגנסין.ם"המעוררםהואםכמדומהם'בר־מינן'.םגסיסתוםתחדלםיחדםעםםהחוברתםהשביעית";ם
"ברנרםחפץםלבקשםלוםעתהםכלהםעםםֵנֶדהם]נדוניה[,םלפתוחםלוםאחר־כךםבית־דפוס,םובתולהםאיננהם
עוד";ם"גנסיןםפגשםדנטיסטהםיפה"םוכו'ם)הקטעםשכברםצוטט(.םמבליםמשיםםמסגירםכאןםבייליןם
אתםהקשרםהסיבתיםשעליוםעמדתי:םגנסיןםפגשםדנטיסטהםיפה,םברנרםנשארםבליםהזיווגםהרצויםלו,ם

והמעוררםעומדםלהיותםבר־מינן.
גנסין,םבחלקםשלוםבמכתב,םחוקרםאתםשופמןםבענייןםגסיסהםנוספת,םזוםשלםניֵבילוב,םהחברם
המשותףםשלוםושלםברנרם—ם"עדייןםלאםמת?"ם—םואילוםברנרםבחלקוםשלום)322(םמציגםבפניםשופמןם
ַלאן:םתוכניתוםלפייסםאתםחותמיםהמעורר,םבתמורהםלחוברותם אתםמהםשייקראםמכאן־ואילךםהּפְ
ח'רי"בםשלאםתצאנהםלאור,םבקובץםמיוחדםשלםסיפוריםשופמןם"ולומר:םנאטםאייך!םווערגטםזיך!ם

]האםלכם,םתיחנקו![".
עדםשהגיעםמכתבםםשלםהשלושהםלשופמן,םועדםששופמןםענה,םכברםחזרםבוםברנרםמאיומום
לסגורםאתםהמעורר.םשופמןםכתבםלברנר:ם"המעוררםגוסס?םחבל!םואניםכברםעמדתיםלשלוחםאיזום
'חתיכות'ם]סיפוריםםקצרים["ם)מצוטטםבהערהםלאיגרתם323םשלםברנר(.םמכתבוםזהםלאםהיהםיכולםלהגיעם
ללונדוןםלפנים23.7.םברנרםענהםלוםביומוםהחופשיםהקרוב,םבשבתם27םביולים)323,םהתיארוךםשלי(:ם
הואםקםם"משינה־בשבת־תענוג",םשרויםבאופןםנדירםבמצב־רוחםטוב,ם"הנניםשבע־רצון.םֶחה־ֶחה!"ם
זהםהמכתבםהאחד־והיחידםשכתבםבימיםםההםםלשופמןםלבד,ם"הלציםםאינםםבכאןםעכשיו";101םוברנרם
מדרבןםאתםשופמןםלשלוחםבכל־זאתםאתםה"חתיכות"םשעליהןםדיברם—םבשבילםהמעורר:ם"שלחם
אתםהחתיכות,םשלחםאתםהחתיכות,םשלחםאתםהחתיכות",םהואםכותבםבשלושםשורותםשהִזיִחיםם
ַלאן",םהואםמבקשםבכל־אופןםמשופמןםשישלחםלוםאתםשמותם שלהןםיוצריםםאלכסון.ם"ובנוגעםלּפְ
כלםסיפוריו,םכאילוםהואםחשםשהּפַלאןםעודםישוב.םהלייטמוטיבםשלםהמכתב־בשלישייהםלשופמןם

יחזורםקודרםבספטמבר,םבהודעתםהשלישייהםעלםהסגירהםהסופיתםשלםהירחון.

מןםהצדםשכנגד,םישםמכתבםאחדםשלםגנסיןםובייליןםלשופמן,םבליםברנרם)גנסיןם1946: 107(. 101.ם
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15. שתיקה באוגוסט

ברנרםהיהםמאני־דפרסיבי.םלגנסיןםארבהםהדיפרסיהםתמיד.םבעיקרםבאוגוסטםשבהםאליום
התוגהםהגדולה,םשבייליןם)2006ב:ם89(םמתארםבעזרתםמליםםמןםהפסקאותםהאחרונותםשלםהפרקם
הראשוןםשלם"בינותיים"ם—םתוגהםאשרם"לאםפשרםלהםולאםשחר",םוהיאם"ממלאהםאתםהנפשםומוצצתם

אתםהחזהםומטשטשתםאתםהעיניים".102
תמונתםגנסיןםהתועהםברחובותםלבדוםואינוםרוצהםלפגושםאיש,םוכשברנרםנעמדםממשםלידום
ברחוב,םאורי־ניסןםאינוםמבחיןםבו,םהיאםתמונהםשיכולהםלהתממשםרקםבאוגוסט,םאחריםשגנסיןםכברם

אינוםרואהםאתםברנרםיום־יוםםבעבודה,םואףםאחריםשדעכהםהימשכותוםאלם"בעלת־הבית"םשלו.
ביילין,םב"שבריםהזיכרונות"םשלוםעלםגנסיןםשהתפרסמוםבחייוםשלםברנרם)1913(,םיוצרם
רושםםשהדיפרסיהםשלםגנסיןםתקפהםאותוםעםםסגירתםהמעוררם—םאשרםנסגרםכיםגנסיןםלאםהיהם
יכולםלהמשיךםיותרם—םוכיםרקםאחריםסגירתוםמכרםברנרםאתםזמנוםבדפוסםאחר,םוכים"אז",םרקםאז,ם
החליטםגנסיןםלנסועםלארץ־ישראלם)2006םב:ם88ר89(,םואישםלאםליווהםאותוםביוםםנסיעתום)שם:ם

92(.םאכן,םקשהםלסמוךםעלםמועדיםםוכרונולוגיהםאצלםביילין.
העמודיםםשהואםכותבםאחריםמותוםשלםברנרםעלםיחסיוםשלםגנסיןםעםםברנרםבלונדוןם)2006ג:ם
55ר61(םנראיםםבמבטםראשוןםכאילוםהםםמייצגיםםאתםנקודת־הראותםשלםגנסיןםאלםמולםהמסופרם
ברשימת־הזיכרוןםשלםברנרם"אורי־ניסן".םגנסין,םכביכול,םשיתףםאתםבייליןםבסודותיו,םבאכזבתום
מברנר,םבסלידתוםמיומרנותוםומצעקנותוםשלםזה,םבשנאתוםאליו,םבטענתוםשברנרםיודעםאתםיחסום
המסויגםכלפיוםאךםעוצםםאתםעיניוםבכוונהםומשפילםאותוםבזה.םוגנסיןםגםםשיתףםאותוםבהרגשה,ם

שהיתהםלוםלפעמים,םשהואםעושהםעוולםלברנר,םובחרטהםשלוםעלםכך.
איןםשוםםציטוטיםםישיריםםשלםדיבורםשלםגנסיןםבעמודיםםהללוםשלםביילין,םאבלםשורותם
רבותםמתחזותםלמבעםמשולבםעםםדיבוריםםקונקרטייםםשלםגנסיןםבאוזניםביילין,םאלאםשלמעשהם
איןםהןםאלאםמסירהםבמבעםמשולבםשלםעמדותםמשוערותםשלםגנסיןםכלפיםברנר.םכוונתיםלשורותם
כגון:ם"למהםצועקםהאישםהבריאםהזה?ם]...[םמהםהםםכלםמכאוביםהחייםםמולםמכאובםהמוות?ם]...[ם

הואםצועקםמשוםםשהצעקהםהיאםנחת־רוחםלו!ם]...[םַהססס!םהתבוססםבדמיךםודום!"ם)57(.
וביילין,םכאמור,םגםםמתהדרםבכךםשלאםרקםשגנסיןםהיהםמטיילםאתו,םולאםעםםברנר,םברחובותם
הגטו,םאלאםהואםאףםגילהםלוםאתםסודםמחלתו.םגנסיןם—םשכלםימיוםהסתירםמכולםםאתםמחלתו;םשגםם
בשנתםחייוםהאחרונהםנפלהםמחלתםהלבםשלוםכרעםםעלםחבריוםהקרוביםם"שעלםאףםפגישותיהםם
היומיומיותםעמוםלאםחשדוםכללםכמהםמצבוםחמור"ם)הולצמן,ם2002: 99, 102, 110(;םשאפילום
ללחובר,םשהיהםהאישםהיותרםקרובםאליוםבוורשה,םלאםסיפרםדברם)לחובר,ם1966: 357(ם—םגנסיןםזהם
סיפרםדווקאםלביילין,םאךםלאםסיפרםלברנר!םלמהםרביםםכל־כךםמאמיניםםלבדותהםהזאתםשלםביילין?
וביילין,םש'הופתע'םלקרואםב־1914םשברנרםלאםידעםעלםמחלתוםהאנושהםשלםגנסין,םלומדם
מכךםכמהם"מופנהםכלפיםעצמו"םהיהםברנר,םורוצהםשאנו,םקוראיו,םנביןםכמהםהיהםלבוםשלםגנסיןם
רחוקםמברנרםעדםשלאםראהםצורךםלגלותםלוםאתםמצבום—םואםםאכןםכךםהדבר,םמדועםשלאםנהרהרם
באופיוםשלםבייליןםזה,םכביכולםחברוםהטובםשלםברנר,םשבילהםאתוםשעותםרבותםשלםגילויי־לב,ם

ראוםדבריםביחובסקיםבקובץםהצידהם)עמ'ם90(םעלםהתוגהםהמתמדתםשלםגנסין. 102.ם
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והנהםהואםכללםאינוםמבחיןםשברנרםאינוםיודעםעלםמצבוםשלםגנסין,םואינוםתוההםבאוזניוםמדועם
הואםמניחםלגנסיןםלעבודםקשהםבדפוסםבעבודהםשאינהםמתאימהםלו.

צריךםלקרואםלאטםאתם'זיכרונותיו'םשלםבייליןםעלםגנסיןםוברנר,םאלםמולם"אורי־ניסן"ם
שלםברנר,םכדיםלראותםשבכלםהנוגעםלעמדותיוםשלםגנסין,םאיןםאלהםזיכרונותםכללםואיןםבהםם
שוםםפרספקטיבהםשלםגנסין.םבייליןםפשוטםלקח,םפרטםאחרםפרט,םאתםכלםההשערותםשמעלהם
ברנרםבאשרםלמהםשהתחוללםבנפשוםשלםגנסין,םכוללםאתם"המשטמה"םכלפיוםשלםגנסיןם]5[,םאתם
אי־יכולתוםלשאתם"אתםכלםהבַליםוקלקולים]...[םאתםכלםנטיותיםהרעותםופשרותיםהרעות"ם]6[,ם
ךםאחרון"ם]7[,םואפילוםאתם ךםבעדוםַמחׁשָ אתם"אתה,םהצועק,םהמתקצף"םמולםאישם"שעולמוםחׁשַ
ה"רגעיםםהטוביםםהמעטיםםשבוודאיםהיו"ם]6[ם—םאתםכלםאלה,םשברנרםהעלהםכאפשרות,םבלשוןם
ִרי,םאתםהפוזיציהםשלםגנסין.םכדים שמא,םשאבםממנוםבייליןםורקחםמהםםב'זיכרונותיו',םבלשוןםּבָ

לראותםזאתםדי,םפשוט,םלהסתכל.
אי־אפשרםאיפואםלתתםקולםלגנסיןםבעזרתםביילין,םשמספקםלנו,םלכלםהיותר,םכמהםניסוחיםם

נאיםםואנקדוטותםחביבות,םהמעטריםםאתםנקודת־הראותםשלםברנר.

זרםםההרהוריםםוההשערותםשלםברנרםב־1907,םהנמהלםאלםהמבעיםםהמשולביםםשלםהאני־הכותבם
עםםהאני־החווהםברשימת־הזיכרוןםשלוםעלםגנסין,םמייצגםבפרקיםם]4[,ם]5[,ם]6[םשלםהרשימהםבעיקרם
אתםתקופתםאוגוסט.םשתיקותיוםהמפורסמותםשלםגנסין,םשרביםםכתבוםעליהן,103םואשרםאוליםהפעםם
היוםקיצוניותםיותרםבעומקםדיכאונו,םנראותםלברנרםכמכּוונותםנגדוםאישית,םכעלבוןםוכקריאת־תיגרם

עליו,םוכאומרותםלוםדבר־מהםחשוב,םשהואםמנסהםנואשותםלהחליטםמהו.
כלםחיוויםשלםברנרםבהרהוריםםהללו,םוכלםעמדהםהמיוחסתםלגנסין,םהםםזמנייםםבלבד,םלאם
רקםבמחשבותםב־1907,םאלאםגםםבכתיבהםב־1914.םהםםמסרביםםלהגיעםאלםגימורםמסקני,םכאילום
המהותםשלםשתיקתוםשלםגנסיןםמסתכמתםבעצםםהתהליךםהמתנהלםמולהםאצלםברנר,םתהליךםשבום
כלםחיוויםמצויםבתנועהםשמאייכתםומסייגתםומדייקתםאותו,םעדםשדומהםשהיאםמרוקנתםאותוםאלם

חיוויםהפוך.
בשקלא־וטריאםהזהםשלםברנרםישםארבעםפעימות.

הראשונהם]4[:םעודםלפניםשבאםללונדוןםכברםהגיעםגנסיןםאלםסףםהסוף;םמצבוםהיהםגלוי,םאךם
הואםכאילוםהסתירםאותו,םוהסתרהםזוםפגעהםברעיוםבלונדון,םברנרםוביילין;םולאםשהםםרצוםשירבהם
לדברםעלםעצמו,םלאםהיהםלהםםצורךםבכך,םובעצםםגנסיןםגםםלאםלגמריםהסתיר:םבתנועותםפנים,ם
בדיבוריםםקצרים,םהואםאףםהראהםשאיפהםלגלות;םובכלל,םאנשיםםמסוגו,םומסוגםםשלםברנרםוביילין,ם
לאםזקוקיםםלפירושיםםיֵתרים;םלאםהגילויםשלםהתוכןםהקונקרטיםשלםנפשוםשלםגנסיןםהיהםחסרםלהםם
איפוא,םאלאםהיהםרעםבעיניהםםשבשתיקתוםהואםכאילוםמתנשאםבאמצעותםמשא־הסבלםהנסתר,ם
רואהםאתםעצמוםסוליסטםבאומללותם"ובזםלנו,םהבלתי־סובלים".םבמליםםאחרות,םהטענהםבנקודהם
זוםשובםאינהםשגנסיןםאינוםמגלהםאתםמהםשממילאםגלויםבמצבו,םאלאםשעצםםשתיקתוםהאטומהם
היאםמבטםמלמעלה,םוהריםכולנוםשבוריםםורצוציםםבדיוקםכמוהום)ברנר,םכזכור,םלאםידעםעלםמחלתם
הלב(;םאבלםאולי,םבגללםאיזוםסיבהםלאםידועה,םגנסיןםבכל־זאתםעולהםעליהםםבמשא־הסבל,םואםם

ראו,םלמשל,םאתםמהםשכתבםשניאורםברשימתום"אישיותוםוכישרונו"םבקובץםהצידה,םעמ'ם100ר110. 103.ם
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כך,םאםםישםלוםסיבהםלהיותםאומללםיותרםמהם,ם"למהםאיפואםיחרישםויכסהםגםםממני"ם—םמילאם
ביילין,םאבלםאני,םברנר,םרעוםהטוב,םהאםםאיניםראויםשיגלהםלי?

כלםההיטלטלותםהזאת,םכמוםבמונולוגםפנימיםעקיףםשלםדמותםדוסטוֶיבסקאית,םסבבהם
סחור־סחורםבפעימהםהראשונהםסביבםהשאלהם"למהםאיפואםיחריש".םבפעימהםהשנייהםעוברםזרםם

ההרהוריםםמשתיקהםלהימנעותםמרִאייה,םובעצםםלרצוןםלאםלהיראותם]5[:
היוםפעמיםםשברנרםעברםמולםגנסיןםברחובםבַוייטצ'אפל,םוגנסיןםכמוםלאםהבחיןםבו,םהואםהיהם
כמוםנראה־ואינו־רואה.םהאםםהעמידםפניםםשאינוםרואהםאתםברנר,םאוםאפילוםשהואםרואהםאותום
אךםאינוםמכירםאותו?םישמורםאלוהים,םמחשבהםכזאתםלאםהיהםברנרםיכולםלהעלותםעלםהדעת.םלאם
היתהםלוםברירהםאלאםלחשובםשגנסיןםמראהםבכךםשאףםשהואםרואהםאותו,םאתםברנר,םאיןםהואםרוצהם
לראותםאותו.םהואםשוטםםאתםברנר,םומאחרםשהמשטמהםקשהםלוםוהואםאינוםרוצהםבה,םהואםשוטםם
אתםברנרםעודםיותרםבגללםעצםםקשייםהמשטמה.םאבלםעלםמהםראויםברנרםלמשטמהםמלכתחילה?ם
הואםראוי.םהאםםהוא־עצמוםאינוםשוטםםאתםגנסין?םהאנשיםםהשבוריםםוהרצוצים,ם"היודעיםם
מסתרי־נפשםחבריהם"ם)מהםעםםדבר־הסתרםהלא־מפוענחםהיצוקםבאורי־ניסן?(,םאנשיםםאלהם
"אי־אפשרםלהםםשלאםישטמוםאישםאתםרעהו";םוחוץםמזה,םברנרםגםםאינוםמארחםאתםגנסיןםכראוי.
באוגוסטם1907,םואףםבנקודהםזוםשלםכתיבתםרשימת־הזיכרוןם—םלפניםשהואםמגיעםאלם
סופהם—םברנרםאינוםרואהםשדווקאםגנסין,םולאםהוא־עצמו,םהואםהמשוררםבסתיו,םהמבקשםלהחריש 

ולא להיראות:ם"אלםתרֵאניםעיןםזרם]...[םועריריםאחרישה".ם
הפעימהםהשלישיתםהיאםהיחידהםמביןםהארבעםשבהםברנרםאינוםעסוקםבהתנשאותםשלם
גנסיןםובעוינותוםכלפיו.םעניינהםהואםבשותפותםהייסוריםםשסביבם"היחסםהזה".םוכברםעסקתיםבה.
בפעימהםהרביעיתםחוזרםברנרםלשתיקתוםשלםגנסין,םאךםמזוויתםשונה.םהואםכמעטםמוותרם
עלםהניסיוןםלמלאםאותהםבתוכןםכשלעצמה,םומסיטםאתםהדגשםאלםהֶאפקטםשלהםעליום—םאלםמהם
שהוא־עצמוםראהםבהםואלםמהםשהיאםעשתהםלו־עצמו,םאףםאםםבליםקשרםלכוונתוםשלםגנסין,םאףםאםם
רקםכתוצאהםשלם'הגנסיןםשבתוכוםשלםברנר'.םואפילוםקשהםלוםלהחליטםאםםכךםהיהםהדברםבאמת,ם
אוםרקםעתה,םב־1914,םנדמהםלוםשכךםהיה.םגנסיןםשתק,ם"לאםדיברםכלום,םלאםהוכיחני,םלאםיעצני,ם
אבלםאי־דיבורוםהיהםקריאת־תיגרםנוראהםעלםכלםאשרםמסביבםלנו,םועליםבכלל"ם]6[.םשתיקתו,ם
ועצםםהיותוםשלםגנסין,םנראוםלברנרםכקורעותםבזדוןםאתםכלםהפשרותםשלו,םאתםהסתגלויותיום

למציאותםואתםכושרוםלחיות.
ארבעםהפעימותםניסוםלמשמעםאתםגנסיןםביחסםלברנר,םוכשלוםבהפיכתםהיעדרםהסימניםם
)"לאםדיברםכלום",ם"לאםהשגיחםבי"(םלרצףםשלםסימנים.םבפרקיםם]4[,ם]5[,ם]6[םעדייןםלאםעלהםבדעתום
שלםברנרםלעסוקםבהיעדרםהזהםכשלעצמו.םכאמור,םעצםםכתיבתםהרשימהםהיאםתהליך,םוההארהם

תגיעםבשניםהפרקיםםהאחרונים,ם]7[,ם]8[.

16. גן־שדה־האביב

חוברתםז'םשלםהשנהםהשנייהםשלםהמעוררםראתהםאורםבסביבותם25םביולי.םלקראתםסוףם
אוגוסטםעדייןםלאםנראתהםבאופקםהחוברתםהבאה.םגנסיןםהיהםשקועםבעיקרםבתרגוםםשסטוב,םוהיתהם
הסכמהםבינוםלביןםברנרםשאיכשהוםיגררוםאתםהמעוררםעדםלסוףם1907. "המעורר,םבכלםאופן,םיוציאם
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אתםשנתו",םכתבםברנרםזהםלאםכברםלדניאלםפרסקים)איגרתם329, 7.8ם]בטעותםנדפסםבאיגרותםברנרם
7.7[(;ם"הקונטרסיםםעדםסוףםהשנהםֵיצאו",םהואםהבטיחםלא.םציונים)יצחקםוילקנסקי;ם330, 16.8(.
כאמור,םבתחילתםספטמברםנטשםגנסיןםאתםהמיסיסםרופאת־השינייםםועברםאלםמאהבתם
חדשה,םשבעלהםלאםהיהםבלונדון.םהיאםגרהםבכתובתםשוודאיםֶהֱעליזהםאתםרוחוםשלםגנסיןםבסמליותה,ם

Seven Sisters Rd.104םמן־הסתםםלאםידעםששבעםהאחיותםהןםבסך־הכלםשבעהםעצים.
בספטמברםמתכתבםגנסיןםלפתעםבאינטנסיביותםיוצאת־דופןםעםםהוריו,םואףםשנשמרום
רקםשנייםםממכתביםםאלה,םניתןםללמודםמהםםעלםקיומםםשלםשלושהםנוספים,םוהכלםבטווחםשלם
כשבועיים.םמסתברםשתחילהםהירהרםגנסיןםבאוזניםהוריוםבאפשרותםשאוליםיעזובםאתםלונדוןםלקראתם
סוףםהשנה;םאחר־כך,םבערבםראש־השנהם)8.9(,םכתבםלהםםשהואםמתלבטםביןםנסיעהםלארץ־ישראלם
לביןםחזרהםלאירופה.םבינתיים,םבד'םתשרים)12.9(,םקיבלםגנסיןםמכתבםמאביו,םשגםםהואםנכתבםבערבם
ראש־השנה,םובוםתההםהאבםעלםהסיבותםלעזיבתםלונדון.םביוםםשבוםהתקבלםהמכתבםמשיבםגנסיןם
לאביום)איגרתם106ם]12.6[;םבחלקםממכתבםזהםכברםדנתיםבפרקם13(,םוהואםכותבםלוםביןםהשאר:ם
"עכשיוםאניםיכולםלהוסיףםרקםשהדברםנוטהםלצדםהנסיעהםובִעתהםאודיענה".םכלומר,םהואםאכןם
נוטהםלעזובםאתםלונדון,םאבלםעודםחזוןםלמועד:םהואםיודיעםמתיםהואםעוזב.םהקולמוסיםםבלונדוןם
שבוריםם—םהואםמתלונןםעלםהציפורןםשבהםהואםכותבם—ם"אקוםםאיפואםואלךםליםלארץ־ישראל".ם

אתםאמוםהואםשואל,םביידיש,םאםםהיאםזוכרתםבןםכמהםהוא:םהוא־עצמוםשכח.
אםםכן,םחמישהםימיםםלפניםערבםיום־כיפורםעדייןםנראיתםלגנסיןםהנסיעהםכדברםרחוק.םוכךם
גםםיומייםםלפניםערבםיום־כיפור,םבמכתבםשכתבםלהוריוםכנראהםב־15.9,םובוםביקשםמהםםלכתובםלום
מידםבמוצאיםהחגםאיךםעברםהצוםם)ניתןםללמודםעלםמכתבםזהםמאיגרתם105(.םאךםבערבםיום־כיפור,ם
17.9,םקנהםגנסיןםבאופןםאימפולסיביםכרטיס־אונייהםלפלשתינהםוהעמידםאתםברנרםבפניםעובדה.
במוצאיםיום־כיפור,ם18.9.07,םכברםכותבםגנסיןםלהוריוםדברםמוגמרם)איגרתם105(.םהואם
ֵיצאםלארץ־ישראלםביוםםהראשוןםשלםחול־המועדםסוכותם)בעודםשישהםימים,ם24.9(,םאוםבאיסרום
חגם)1.10(,ם"הדברםתלויםבקביעתםצאתםהאוניות".םבימיםםשלפניםסוכותםהואםיהיהם"קצתםטרוד",ם

הואם"גומרםאתםחוברותםהמעורר"םבטרםםנוסעו.
באותוםערבםיום־כיפור,םלאחרםשקנהםאתםהכרטיס,םהלךםגנסיןםתחילהםאלםביילין,םוגררם
אותוםעמוםאלםברנר,םכדיםשבייליןםיהיהםמיםשיאמרםלברנרםשגנסיןםאינוםיכולםיותרם)משתמעם
מביילין,ם2006ב:ם88,םומשתלבםבבייליןם2006ג:ם60,םובמהםשעולהםממכתביםםמןםהיוםםהזה(.םברנרם
ההמוםםהכריזםשאםםגנסיןםלאםישנהםאתםדעתוםולאםיישארםעדםסוףםהשנהםהואםיסגורםאתםהמעורר 
ברגעםזה.םגנסיןםהיהםשווה־נפשםכלפיםאיומו,םועםםזאתםהבטיחםשבטרםםִייסעםיסייםםאתםהעבודהם
עלםהחוברתםהכפולהםוגםםיעשהםאתםכלםהסּבלּותםשלםהמשלוחיםםלחו"ל.םומאחרםשבייליןםתמךם
בגנסין,םומשוםםשלמשמעםהאיוםםשלםברנרםהואםהעזםלומרםשלדעתוםבאמתםמוטבםלהפסיקםאתם
הוצאתםהמעוררםמידם—םאמרםלוםעכשיוםברנרםשאםםכך,םיואילםאיפואםלטפלםבעצמוםמולםשופמןם

ַלאןםמיולי.םובייליןםניגשםמידםלטפלםבדברםבעצמו: בחידושםהּפְ
בערבםיום־כיפור,םמחדרוםשלםברנר,םעלםטופסםגלויהםשלםהמעורר,םנכתבםמכתב־בשלישייהם
אחרוןםלשופמן.םראשוןםכותבםביילין,םבאכזריותםובעילגות:ם"יקירי.םסוףםסוףםהתרחשםמהםשצריךם
היהםלהתרחשםזהםכבר:םהוצאתםהמעוררםנפסקהםיחדםעםםחוברתםח'רט'םשתצאםבקרוב,םובמקומום

האינפורמציהםהזאתם'חבויה'םבאיגרתםהרביעיתםשלוםלציליה,םשאגיעםאליהםבהמשך. 104.ם
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יקבלוםהחותמיםםבמקוםםי'םי"אםי"בםאתםציוריםשופמןםעםםתמונתו.םהואלםנאםלסדרםולתקןםאותםם
בקרובםושלחםאתםכלםמהםשישםתחתםידך"םוכו'ם)א.ע.ם104/37/78(.םבמקוםםהמצומצםםשהשתיירם
בתחתיתםהגלויהםכותבםברנרםחמשםשורותםבאופןםכמעטםֶמָכני,םכאילוםאינוםנמצאםכאןם)השורותם
הללוםהןםאיגרתם331םבאיגרותםברנר(.םלגנסיןםהואםלאםהותירםמקום;םובשולייםםהימניים,םמעברם

לכתובתוםשלםברנרםהמודפסתםבאנגלית,םכותבםגנסיןםרק:ם"שלום,םגנסין".
אחריםהמכתבםלשופמןםעודםבישרםברנרםלר'םבנימיןם)332(םש"תמוםכלםהדבריםם—םאוןםזאלם

דאסםגעהןםאיןםטאר־טא־ראם.םַאםסוף!ם]ושֵילךםלוםהכלםלַטאר־ָטא־ָראם.םסוף![".
ולמחרת,םביום־כיפור,םכמתוארםבפרקם1םשלםמאמרםזה,םתעהםברנרם"הרחק־הרחקםמעירם
ומְמתים"םלצפון־לונדון,םומצאםאתםעצמוםעייףםבאיזהםגן,םבסביבהםשאינוםמכיר.םברנרםלאםנהגםללכתם
ברגלםבכיווןםהזה.םהואםהכירםסביבהםשהיתהםצפונהםמחדרו,םְסטֹוק־ְניּואינְגטֹון,םשםםהתגוררהםעםם
האישםשלהםמרתםדוקטורםתמרהםבאך,םשברנרםהתוודעםאליהםבאמצעותםר'םבנימיןם)הלהםהקדישם
להםאתם"מגילתםשיגיון"םשלוםבחוברתםהמעוררםשלםמאים1906(,םובקוןםסבורםשברנרםאףםהיהם
מעטםמאוהבםבהםבזמנו.105םאבלםאלםמרתםדוקטורםבאך,םכשר'םבנימיןםהיהםמבקשםממנו,םלאםהיהם
נסים.םבאיזהם ברנרםהולךםברגל,םאלאםנוסעםבאוטובוסםומתמרמרםשהנסיעהםעולהםלוםארבעהםּפֶ
גןםצפוניםמצאםאתםעצמוםאיפואםברנרםביום־כיפור,םגןםשלאםהכירם)אחרתםלאםהיהםתועה(,םאךםגןם

שניתןםלהראותםשאחריםספטמברם1907םאכןםהכירםאותו?
באחדםמימיםספטמברם2009םהתייצבתיםלידםהמקוםםשבוםשכןםבעברםדפוסםנרודיצקי,םאזורם
השוקקםעתהםמוסלמים.םבמקוםםשבוםהיהםפעם,םכמדומה,םבית־הכנסתםשברנרםברחםמקולותםמתפלליו,ם
ניצבםעתהםמסגד.םרציתיםלתעותםמשםםצפונה,םובכלםמזלג־רחובותםלבחורםבנתיבםהמושךםיותרם
לצפון,םולראותםלאןםאגיע.םהתחלתיםללכתםבקיימברידג'םִהית'םרֹוּוד,םהמשכתיםברחובםֶמר,םבלֹוֶארם
רםְקֶלּפטֹוןםרֹוּוד,םוכעבורםכשעהםוארבעיםםדקות,םבהליכתםטיול,םהגעתיםלגןם ְקֶלּפטֹוןםרֹוּוד,םבַאּפֶ
ארק.םעציםהגןםהיוםגבוהיםםועבותים,םאבלםגןםזהם—םכךםקראתיםבלוחםשהוצבם ריְנְגִפילדםּפַ בשםםְסּפְ
בום—םנפתחםלציבורםב־5םבאוגוסטם1905,םופירושםהדברםשאםםברנרםישבםכאןםבספטמברם1907, 
היוםעציםהגןםעדייןםצעיריםםונמוכים.םלפתעםצפוםועלוםבזיכרוניםהמגילותםהאחרונותםהנהדרותם
שלםהנובלהםמן הֵמצר,םשמהדורהםמוערתםשלהםפירסמתיםשלושםשניםםקודםםלכןם)ברנרםכתבם
לםסטריטם)שבקרבתםחדרוםשלם אותהםבלבוב,םב־1908(.םהלואםזהםהגןםשאליוםהרחיקוםמקֹוֶמרׁשְ
ברנר(םהמספרםואברהםםמנוחין,םשמרובםהליכהםעלוםגבשושיותםברגליהם.ם"נמוכיםםהאילנותם
הרכיםםבְסּפרינְגפיְלדס,םהגןםהרחוקםבצפוןםהעיר",םכותבםברנר,םוהנובלהםמסתיימתםבְדברםאברהםם
"בגן־שדה־האביב",םלפניםשנשקעהםהחמהםבשמנוניתםאדמדמה,םו"האילנותםהנמוכיםםשתקו".

ברנרםהיהםכאןםאיפוא,םהיהםכאןםבחודשיםםהאחרוניםםשלוםבלונדון,106םואניםקמתיםמהספסלם
ארק,םכיםלמרבהםהאירוניהם ונמשכתיםללכתםמןםהגןםברחובםקֶלּפטֹוןםקֹומֹון,םההופךםלרחובםַאמֶהרסטםּפַ
מצאתיםשבאזורםהדליל־לשעברםהזה,םשברנרםברחםאליוםמןםהיהודיםםשלםַוייטצ'אפל,םשוכנתםהיוםם
מיןםמאה־שעריםםשלםלונדון,םאלאםשתושביהםאמידים.םראיתיםמינימרקטםכשרםלמהדריןם"כרמל",ם
ובית־ספרםלנעריםםשלםלובביץ',םובית־ספרםלנערותם"ּבנֹוְיסםירּושֹוליים"םובוםילדותםבלונדיניותם

בקון,ם1990: 296ר297.םהיאםמוזכרתםבאיגרותםברנרם91, 204, 212, 296. 105.ם
ואגב,םגםםסטוקםניואינגטון,םמקומהםשלםדוקטורםבאך,םנזכרהםבמן הֵמצר.םמשפחתוםשלםטאלר,םראשם 106.ם

אגודתםהעיתונאים,םעוברתםלשםםמןםהאיסט־אנד.
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יפהפיותםבשמלותםלבנותםארוכות,םהמדברותםזוםעםםזוםביידיש,םופתאום,םכעבורםכרבעםשעה,ם
פגשםהרחובםאתםֶסֶון סיסֶטרס רֹוּוד. 

לכאן,םאניםמנחש,םתעהםאיפואםברנרםהנואשםבאותוםיום־כיפור,םהואםרצהםלהגיעםאלםגנסין.ם
ואפשרםשהגיע,םאךםלאםמצאםאתםאורי־ניסןם—םשבאותהםשעהםטייל,םכזכור,םעםםבייליןםבמזרח־
לונדוןם—םואחר־כךםתעהםבדרכוםחזרה;םוגםםאפשרםשתעהםכברםבדרךםלשם.םובערבםהואםהגיעם
אלםבייליןםוהגישםלגנסיןםבאירוניהםמרירהםסיפורםפרידהםעלםגןםהרחק־הרחק,םועלםפינתםשקט,ם
ובעיקרםאתםהדמעהםהשלישית,םזוםשלםהסתיום)עכשיוםבלונדוןםבאמתםסתיו(,םאחריםזוםשלםהקיץם
)בביאליסטוק,םשהיתהםדמעהםשלםגנסין(,םואחריםזוםשלםהחורףם)בוורשה,םשהיתהםשובםדמעהםשלם
גנסין(.םעתהםזוםדמעהםשלםברנר,םומדמעהםלדמעהםהלךםוהתעצםםהבכי,םמאגלםדמעהםשנשלחם
לביאליסטוק,םלשתיםדמעותםבוורשה,םועדםלבכים"בליםהפוגות"םבגןםבלונדון.םושמוםשלםהגןםשלם

הבכיםהאחרוןםהכואבםכוללםדווקאםאתםשמהםשלםהעונהםהחסרהםבשירםשלםביאליק:ם"אביב".

ביוםםשנים23.9,םבחגםהסוכות,םכותבםגנסיןםעלםטופסםגלוית־דוארםשלםהמעורר,םבצפיפותםומכלם
הכיוונים,םאתםאיגרתוםהאחרונהםמלונדוןםלציליהםלויןם)פוזננסקי,ם1952: 36(ם—םאיגרתםאופייניתם
לו,םמלאהםשבריםרמזים:םאצלוםאיןםשוםםחדש,ם"חוץםמשינויםכתובתםבלבד"ם)כזכור,םבמכתבםהקודםם
התלונןםעלםהמיסיסםבעלתםרגשםהפודינגםואמרםשהכרחםלשנותםכתובתםבקרובםמאוד(;םבהמשךם
הואםכותבם"אצאםמכאןםבימיםםהקרובים"ם)ואינוםמגלהםלהםלאןםֵיצא,םומהםפירושם"מכאן",םולאם
פלאםשכנראהםהבינהםשהואםאךםמחליףםשובםמקוםםמגורים,םולאםקלטהםמןםהמכתבםשהואםעוזבםאתם
לונדון,םוהיאםהגיעהםללונדוןםבהקדם,םכשכברםנסע(.םעדםכהםהאיגרתםסתמיתםלמדי,םורקםבפוסטם
סקריפטוםם—םאגבםהתלוצצותםעלםנשיםםשמסיימותםמכתבםב"בעליםאינוםבבית"םואזםמוסיפותם
  Sevenכפוסטםסקריפטום:ם"עיקרםשכחתי:םבעליםאינוםבבית"ם—םהואםמכריזםשהואםנוסעםעתהםל־
Sisters Roadם)אותיותםאנגליותםבתוךםהרוסית(;םהואםכנראהםכותבםאגבםנסיעהםברכבת־התחתית.ם
 Sevenומןםהקישורםביןםשינויםכתובת,םו"בעליםאינוםבבית",םו"צחקיםעדםבליםדי",םו"אניםנוסעםל־
Sisters Road",םניתןםלנחשםאתםדברםקיומהםשלםהאשהםהחדשהםהנשואהםהמתגוררתםבכתובתם
הנ"ל,םוכשהמקוםםבגלויהםכברםכמעטםעומדםלהיגמר,םהואםמטילםפצצה:ם"עלםהענייןםשגםםאנים
אוהבםאותךםובאהבהםשאיןםלהםגבולם—םבפעםםהבאה"ם)בגללםהחדשהםהמרעישהםהזאתםמיהרהם
ציליהםהמסכנהםללונדון(.םוכשיגיעםלדירה,םהואםעודםיכתובםבשולייםםשלםהגלויה,םסביב־סביב,ם

עלםאיזוםגרמנייהםשהואםרואהםממול.

ב־26םבספטמבר,םבערב,םיוםםחמישיםג'םדחול־המועדםסוכות,םעמדהםלהסתיים,םלהערכתי,םהדפסתם
הפורמותםהאחרונותםוהמעטפתםשלםהמעוררם)נותרוםעודםאיסוףםהגיליונותםוהצמדתםהמעטפת;ם
ביוםםראשוןם29.9,םהושענאםרבה,םכברםתישלחםחוברתםלשופמן(.םברנר,םלפיםמהםשהוא־עצמוםמספרם
ב"אורי־ניסן",םהגיעםלדפוסםנרודיצקיםבערבםמןםהדפוסםשלםהעיתוןםהיידיםשבוםעבד.םאורי־ניסןם
עודםהיהםבדפוס,םהשגיחםעלםסיוםםההדפסה,םוברנרםהציץםבעמודיםםהנדפסים,םבדקםאתםהעמודם
הפנימיםהקדמיםשלםהמעטפת,םוחשכוםעיניו:םבאותם'מרובע'םגדולהםנדפסםבאמצעםהעמודםהלבן:
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לעשרותםחותמים"המעורר"
 אניםמודיעםבזה,םכיםבמקוםםהקונטרסיםםי'םוי"אם
חמרם מחסרם להוציאםם ידים לאלם שאיןם  וי"ב,ם
 ספרותי,םיקבלוםלאםיאוחרםמבחדשםדיצימברם

אתםקבץםכתביוםשלםג. שופמן.
 ותו:םהעובדהםהנ"לםהיאםגםםאחתםהסבותם

הראשיות,םשגרמוםלאיחורםהחוברתםהזאת.
 ויקבלוםנאםאותיםואתםהתנצלותיםבסליחה.ם

נפשיםבתקוותי,םכיםלאםאוסיףםעודםהטרידם.

המו"ל.

כךםסידרםגנסיןםוכךםנדפס.םאלאםשברנר,םכזכור,םכתבםוהתכווןםשיידפס:ם"ויקבלוםנאםאותהםואתם
התנצלותיםבסליחה"ם—ם"אותה",םאתםהחוברתםהכפולהםוהמאוחרת,םלאם"אותי".

לירחוןםנותרוםבאותהםעתםמאתייםםחותמים,םומיםהיהםשםםלבםלטעותםהזאתםאוםזוכרםאותה,ם
אלמלאםברנרםשפירסםםאותהםברבים.םהואםהקיםםמהומהםונזףםבגנסיןםבו־במקום,םכתבםלשופמןם
עלםהמודעהםהמשובשת,ם"כךםסידרםגנסין!"ם)איגרתם334(,םובעיקר,םדיברםעליהםברביםםולבסוףם
העלהםאותהםבדרמטיותםגדולהםב־1914םברשימת־הזיכרוןםשלו;םלמעשה,םחמישה־עשרםאחוזם

מרשימת־הזיכרוןםמוקדשיםםלסצנהםעםםגנסיןםסביבםטעות־הדפוס.
קוראיםרשימתוםשלםברנרםאינםםמעליםםבדעתםםשאםםהיהםלברנרםכהםקשהםלשאתםאתם
הבושהםשגרמהםלוםהמודעהםהמשובשתם)"הלואםבושהםהיא!"ם]7[(ם—םלאםהיהםקלםמלתקןםאתם
הקלקול.םהמעטפותםשלםהמעוררםהיוםארבעהםעמודיםם)שניםדפים(םשנדפסוםלחוד.םהןםלאםהיום
חלקםמןםהגיליונותםשלםהחוברתםולאםנכללוםבמספורםהעמודיםם)בשנהםהשנייהםשלםהמעורר 
המספורםרציףםלאורךםכלםהשנה,םמגיעםעדם362,םוקלםלראותםשאינוםכוללםאתםהמעטפת(.םגםםאםם
כברםפוזרםהְסדר,םהיהםאפשרםלסדרםמחדשםאתםהמעטפתםולהדפיסה.םהחוברתםעדייןםלאםהיתהם
כרוכה,םוהעבודהםכולהםהיתהםנמשכתםשעותםאחדות,םולפיםמחיריוםשלםנרודיצקי,םההדפסהם
והניירםלאםהיוםאמוריםםלעלותםיותרםמשניםשילינגים,םאםםנרודיצקיםבכללםהיהםמחייבםאתםברנר.
אבלםלמרותםהבושה,םהעבודהםהזאתםלאםנעשתה,םמשוםםשלברנרםהיהםחשוב,םמבליםשֵידעם
למה,םשטעות־הדפוסםהזאתםתישארםותונצח.םאומנםםהואםלאםשמעםמבעדםלטעות־הדפוסםאתם

קולוםשלםגנסין,םכפיםשאעשהםבפרקם18,םאךםהואםיתקרבםלכךםמאוד.

ה־29םבספטמבר,םהושענאםרבה,םהיהםיוםםהמשלוחים,םוגנסיןםשלחםמהםששלח,םושכחםמהםששכחם
)כפיםשצפהםברנרםבאיגרתם332םלר'םבנימיןםמערבםיום־כיפור(.םעלםכלםפנים,םהמחציתםממהםששלחם
לאמריקה,םאםםשלח,םלאםהגיעה,םוזהםהיהםהפסדםגדולם)איגרתם338(.םביילין,םכזכור,םכברםלאם
גרםאצלםגיסתו,םאבלםברנרםהלךםאליה,םקיבלםתהםופרפרת,םוהשאירםאצלהםאתםמכתבוםלשופמןם
)334(,םכדיםשבייליןםיבואםלמחרתםלבדוםויוסיףםבוםמשלו.107םגנסיןםלאםהשתתףםבמכתב,םוברנר,ם

ענייןםהתהםוהפרפרתםמוזכרםבמכתב:ם"שתיתיםזהםעתהםתהםאצלםגיסתוםשלםבייליןםואכלתיםפרפרת".ם 107.ם
מכתבוםשלםברנרםנכתבםבהושענאםרבהם]29.9[,םאךםחותמתםהדוארםהיאםשלם30.9ם]שמחתםתורה[,ם
ובייליןםאףםכותבםבחלקו־שלוםבמכתב:ם"גנסיןםנוסעםמחרםלא"י",םמשמעםשהגיעםלשםםבשמחת־תורהם
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כאמור,םהתלונןםבוםעליוםועלםהמודעהםהמשובשת.םאישםלנפשו,םזהםהסיוםםהעצובםלמכתבים־
בשלישייהםלשופמן.םומאחרםשהמכתבםכתובםעלםטופסםשבראשוםלוגוםשלםהמעוררםהאומר:ם
"יו"לםע"יםי.םח.םּבֶרנר",םחותםםברנרםבתחתיתםהמכתב:ם"לאםהנ"ל",םלאמור:םהואםכברםאיננוםאותום
הברנרםשלמעלה.םלהרגשתוםעכשיו,םהואםלעולםםלאםיהיהםשובםמו"לםועורך.םאיןםלוםשוםםאמונהם
באפשרותהםובנחיצותהםשלםספרותםעבריתם)כדבריוםבאיגרתם335םמסוףםדצמברםלמשהםקלינמן(.

17. "ובהתעטף הלב ובהיותו למסוס"

השיבושםשב"מודעהםהמשובשת"םהואםבעיניםטקסטםדו־קולי,םשמבחינתםגנסיןםאינוםמשובשם
כללם)להלן,םפרקם18(,םאבלםלדידוםשלםברנרםהואםמגחיךםאותו:ם"הקוראםיקראםשאניםמבקשםכים

יקבלםאותיםבסליחה"ם)"אורי־ניסן"ם]7[(.
ברשימת־הזיכרוןםשלוםמעציםםברנרםאתםהסצנהםבאמצעותםהרטוריקהםהמתוחכמתם
שלםהכנסתה;םהקוראיםםזוקפיםםמולהםאתםאוזניהםםמשוםםשהיאםמוצגתםכסצנהםלא־לגיטימיתם
המסופרתםבלבםחצוי:םזהםדברםשאניםחוששם"שלאםהייתיםצריךםלהזכיר",םאומרםברנר,ם"אורי־ניסןם
לאםהיהםנותןםלי"םלהזכירםאתםהדברם"אילוםנמלכתיםבו",ם"אבלםמכיווןםשהתחלתיםלדבר",םלאם
אסתיר;םכאילוםאיןםהואםכותבםאלאםמדברםבקול,םואםםכברםהתחילםלדברםאינוםיכולםלבטלםאתם

המושמעםועליוםלהמשיך.
גנסיןםלאםהיהםנותןםלוםלספרם—םהאםםמשוםםשהסיפורםהזהםאינוםמחמיאםלו,םלגנסין?םמים
שסבורםכךםיגלהםאט־אטםאתםההיפך:םהסיפורםמעמידםבאורםמִבישםאתםברנרם—םוגנסין,םהיום,ם
ב־1914,םששםשניםםומחצהםלאחרםשנותקוםיחסיהםםוכמעטםשנהםלאחרםמותו,םלאםהיהםנותןםלברנרם
להשפילםאתםעצמוםבסיפורםהמאורעםהזה,םהואםהיהםמגונןםעכשיוםעלםברנרםמפניםעצמו,םופירושום
שאינוםנוטרםלברנר,םושברנרםיקרםללבו,םוהוא,םגנסין,םגםםכמוםנוכחםבהווהםשלםהכתיבהםואפשרם
להימלךםבום)ברנרםאינוםאומר:ם'לאםהיהםנותןםליםלספרםאילוםהיהםחי',םאלאם'לאםהיהםנותןםליםאילום
נמלכתיםבו',םוהאפשרותםלהימלךםבוםכאילוםזמינה(.םואכן,םב־1914םחיםברנרםאתםהסצנהםהמדוברתם
מחדש,םואחרת,םכאילוםגנסיןםעדייןםמולו,םוהקולםהכפולםשלםברנרםברשימת־הזיכרון,םשהצבעתים
עליוםכמהםפעמים,םמגיעםבסצנהםהזאתםלשיאו:םברנר־עצמוםמנהלםדיאלוגםנוקבםואכזרי,םשבוםהואם

גםםממלאםאתםתפקידוםשלםגנסיןםמולםעצמו,םברנר.
ברנרםהגיעםלבית־הדפוסםוראהםאתםהמלהם"אותי"םשנדפסהםבמקוםם"אותה",108םוהדיבורם
האחרוןםשלוםאלםגנסיןם)פרטםלמלותםהפרידהםשבוודאיםנאמרוםבאסרו־חגםבתחנתםווטרלו(םהיהם
הזעקה:ם"אוי,םאורי־ניסן!םאוי,םאורי־ניסן!םמהםזהםעשיתםלי?"םגנסיןםשתק,םרקםהצטחקםוהביטם

בדממה,םולבסוףםהסתובבםונעמדםבפניוםאלםהחלון,םעדייןםבליםאומר.
ההצטחקותםהיתהםגנסיןםשלםפעם,םתגובהםשלם"אישםרך,םטוב,םזוכרםחסד־נעורים",םגנסיןם
שאינוםרוצהםבריב,םגנסיןםשלם"ואתהם—םסלחם]...[םהייתיםמספרםלךםאגדהםיפה"ם)איגרתם30(;םשלם

ואזםכתב.םכלםאחדםמןםהשנייםםכתבםאיפואםלאםבנוכחותםהאחר.
בדיווחםב"אורי־ניסן"ם]7[םמסלףםברנרםלמעשהםאתםנוסחםההודעהםשנדפסםבהמעורר.םעלםכךםבפרקם18. 108.ם
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"מהםאעשהםלך"ם)איגרתם67(;םשלם"האמתםאגידם—םיראםאניםקצתםממך"ם)איגרתם72(;םשלם"אוים
מהםאתהםעושהםלי,םיוסף־חייםם]...[םאחי,םאחיםהטוב,םאיניםרוצהםברוגזה"ם)איגרתם91(.

אךםקולםהצחקוקםהקלםנמוגםחישםאלםמבטםבדממה,םמבטםשהיהםשונה,םדוקר,םחדש.םאותום
זוכרםברנרםעדםַלכתיבהםב־1914,ם"אתםהמבטםההואםקשהםלהשכיחםמןםהלב".

וברנרםרוצהםלהמירםאתםהאלםםשלםהמבטםבמלים,םוכותבםכעת,םב־1914,םאתםהרפליקהם
ואתםהרפליקהםהנגדית,םשכמוםהיוםהדיבוריםםהפנימייםםשנאמרוםבלבםבדממהםב־1907.םאיןםכאןם
אני־כותבםשמטמיעםבמבעוםאתםמבעוםשלםהאני־החווה,םאלאםלהיפך:םהאני־הכותבםכמוםגורםם
לאני־החווהםלהטמיעםאתםידיעתוםואתםהבנתוםשלםהאני־הכותב.םאומנםםברנרםהופךםאתםמבטום
שלםגנסיןםלמליםםשהמבטםשלםגנסיןםאמרםבאותהםסצנה,םאךםאלהםמליםםשהואםיכולםלהעלותם
בדעתוםרקםבזמןםהכתיבה,םכיםב־1907םעדייןםהיהםעיוורם)כפיםשאמרםקודם(םלמחלתוםהפיזיתםשלם
גנסין.םומולםהדיבורםהמדומהםשלםגנסיןםמעמידםברנרםבסצנהםאתםהרהוריוםהממשייםםשלו־עצמום
ב־1907ם)"אבלםהקוראםיקראםשאניםמבקש"םוכו'(,םהרהוריםםחירשיםםלחלוטיןםלמהםשאומרםבאותהם

עתםמבטוםשלםגנסין,םאףםשהואםמדאיגםאתםבעלםההרהורים.
במליםםאחרות:םמבטוםשלםגנסיןםמדברםכאילוםהואםנוכחםמולםברנרםעכשיו,םב־1914,םואילום

מיםשעונהםלוםבלב,םבהרהוריו,םהואםברנרםשלםאז.
וזהםבדיוקםהשלבםבתהליךםהקריאהםשבוםצצהםבברנרםבבת־אחתםההארה:םבעודםשבחודשים
לונדוןםהואםראהםבמונחיםהמשורר־בסתיוםבעיקרםאתםעצמו,םהואםקולטםלפתעםששתיקתוםשלםגנסיןם
ומאמציוםלאםלהיראות,םאשרםכהםהטרידוםאותו,םאתםברנר,םמעמידיםםדווקאםאתםהֵגרםבלונדון,ם
אתםגנסין,םבמעמדוםשלםהמשורר־בסתיו.םלקראתםההבנהםהזאתםהואםמוליךםמעכשיוםאתםסיוםם
רשימת־הזיכרוןםשלו.םהלואםמהםשאצלםביאליקםהיהםמטפוריםבלבדם—םעשםבקרבםלבב,םלבםנחלשם
)נעטף(םשהפךםלמסוסם)לריקבון(ם—םמתקייםםאצלםגנסיןםבאופןםממשי,םבבשר.םגנסיןםכמוהוםכאיובם
אםבשיניו"ם)לפיםאיובםיג:ם14(.םולכןםהואםמחריש,ם המתהפךםעלםמשכבוםבעינוייםמוותם"ובשרוםִייׂשָ
והולךםברחובותםואינוםרוצהםלהיראות:ם"אלםתרֵאניםעיןםזר".ם'לאםנגדךםמכּוונתםההתנהגותםשלי',ם
ךם ךםַמחׁשָ כמוםאומרםלוםאותוםמבטםשלםגנסין,ם'לאםבשטויותםשלךםאניםעסוקםבשעהםשעולמיםָחׁשַ
אחרון".םאכן,םגנסיןםעלהםעליוםבסבלונו,םמביןםעכשיוםברנר,םוגםםשתיקתו,םבמקוםםלהיחשבםכאי־

דיבורםשכמוהוםכקריאת־תיגר,םנראיתםפתאוםםמזוויתםחדשה:םגנסיןםגםםלא כתבםבלונדון,םהואםאישם
אמן,םשאוהבםאתםאמנותו,םאךם"לאםיכתובםרקםמתוךםשנאתוםאתםהתיבות".םבאילוםתיבותםמדובר?ם
תחילהםדומהםשברנרםמתכווןםלתיבותםעםםהאותיותםשבדפוס:םמרובםעבודהםמתישהםושנואהםעםם
האותיותםשבתיבות,םגנסיןםאינוםכותב,םוזהםמקורםנוסףםלסבלו.םאבלםבמשפטםהבאםכותבםברנרםעלם
"איזוםתיבהםכסילית"םבהודעהםשלםהמעורר,םכלומר,םעלם'תיבה'םבמובןם'מלה'.םהאםםהתכווןםלומרם
קודםםששתיקתוםשלםגנסיןםנובעתםמשנאתםמליםםהכרוכהםבמצבו?םלמהםשונאםגנסיןםאתםהמלים?

רקםבדל־רעיוןםננטעםכאן:םגנסיןםהחרישםבנוגעםלנעשהםבוםפנימה,םכיםהמליםםכושלותםמולם
מצבו,םולכןםהואםשונאםאותן.םישםחיץםביןםסבלונוםשאיןםלוםקץםלביןםמהםשיכולותםלעצבםולַהבנֹותם
המלים.םברנרםמניחםכאןםאצבעםעלםאי־האמוןםבמלים,םנושאםשרקםמפציעםבשירם"ביוםםקיץ,םיוםם
חום"םשלםביאליק,םויתפתחםבשירתוםמאוחרםיותר.םגםםברנרםעצמוםיפתחםעודםמעטםאתםהרעיוןם

הזה,םבמקוםםלאםצפוים)כפיםשנראהםלהלן,םבפרקםזה(.
וכך,םבעזרתםשירוםשלםביאליק,םלפיםהבנתו־שלוםאותוםכשירםעלם"רעותםוהתבודדות",ם
הצילםברנרםאתםעברוםעםםגנסין,םובעיקרםאתםהסצנהםבוורשה:םבלונדוןםהיוםימיםהסתיוםשלםגנסין,ם
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ךםהאחרון,םאבלםקודםםלכןםהיוםתורםהקיץםותורםהחורף,םשהיוםאחרים.םברנרםלאםמעלהםבדעתום הַמחׁשָ
להתייחסםלכלםחייוםעםםגנסיןםכשירםמתהפךםשעתה,םבסוף,םעליוםלהביןםהפוךםאתםשלביוםהקודמים.

סיוםםהרשימהםשלםברנרם)]8[,םאחריםמשולשםכוכבים(םנועדםלייצבםאתםגנסיןםבמעמדםהמשוררם
בשירוםשלםביאליק,םאךםבעיקרםלַקבעםאתםעצמו,םאתםברנר,םכנמעןםשלםהשירםהזה.םמאזםנסיעתום
ועדםיוםםמותו,םמספרםברנר,םהוסיףםגנסיןםלכתובםלבייליןם"גםםמפוצ'ּפ,םגםםמוורשה",109םאךםאליום
לאםשלחםאפילוםדרישות־שלוםםאקראיות.םאתםהמצבםהזהםהופךםכאןםברנר,םלפיםהאינטרפרטציהם
שלי,םדווקאםליתרוןםלעצמו,םכאומר:םהשתיקהםשלםגנסיןםמכּוונתםדווקאםאלי;םבמרחבםהביאליקאים
אניםאחיוםהטוב,םולאםמישהוםאחר,םולכןםבסתיוםחייו,םליםהואםאינוםכותב,םעלים"הואםודאיםחשב,ם
כשזיכרוניםעלהםעלםלבו",םשאינוםרוצהםשאראהםאותו.םבייליןםאינוםנחשבםואינוםשייךםלעניין,ם
ואילוםאותים—םמודיעםברנרםלכלםהקהילייהםהספרותיתם—םגנסיןםלאםמחקםמתוךםחייו.םאםםאורי־

ניסןםהואם'המשורר'םבמרחבםהביאליקאי,םהריםאניםבמרחבםהזהםהזר,םהֵגר,םשהואםבכל־זאתםגםם
האחםהאובדםוהטוב,םנוכחותםולאםהיעדרות.

מהםשוודאיםחשבםגנסיןםכשזיכרונוםשלםברנרםעלהםעלםלבוםמובאםבניקוד,םכשתיםשורותםשיר.ם
השורהםהראשונהםכמעטםזההםלשורהםהשנייהםבביתםהאחרוןםבשירוםשלםביאליק,םוהבאהםשונהם
ֵרִניםעיןםזר...";םשלאםכביאליק,ם מעטםמןםהשלישית:ם"ובהתעטףםהלב,םובהיותוםלמסוסם/םלאםְתׁשֻ
ברנרםמדגישםאתםהמלהם"הלב"ם)באמצעותםפיזורםאותיותםוהוספתםפסיקםאחריה(,םובשונהםמןם
השירםשלםביאליק,םשבוםהמחציתםהראשונהםשלםהשורהםהשלישיתםהיא:ם"אל־תרֵאניםעיןםזר",ם
ברנרםכותב:ם"לאםתשורניםעיןםזר".םגנסין,םלפיםברנר,םאינוםמדקלםםאיפואםבמחשבתוםטקסטםשלם
ביאליקםכלשונו,םאלאםזוכהםלטקסטםמעטםעצמאי:םהשורותםשלםביאליקםקיימותםברקע,םוהקוראיםם
מוזמניםםלראותםדווקאםאתםההבדליםםהדקים.ם"הלב"םבקולוםהפנימיםשלםגנסיןםמוטעם,םמשוםם
שבניגודםלביאליק,םשאצלוםהלבםהמתעטףםונהיהםלמסוסםהואםרקםמטונימיה־מטפורית,םאצלםגנסין,ם
כאמור,םמדוברםבלבםממשי,םוגנסיןםמתייסרםייסוריםםפיזייםםנוראים;םולכןםגםםהפסוקם"אל־תרֵאנים
עיןםזר"םשלםביאליקםהופךםבפיוםל"לאםתשורני",םצירוףםהנקשרםשובםבאיובם)"לאםתשורניםעיןם

ֹראי"ם]איובםז:ם8[;םכמום"בשרוםִיישאםבשיניו"םלעיל(.110
בקולםהפנימיםהמיוחסםלגנסיןםנקטעתםהשורהםהביאליקאיתםבאמצעםבשלושםנקודותם
וחסרהםהשורהםהרביעית;םברנרםכמוםדילגםעלם"זרםלאםיביןםאתםזאתם/םועריריםאחרישהםביגוני",ם
והרשימהםשלוםמסתיימתםבשורתםמקפיםםמפרידים.םכלםמיםשהדפיסםאתםהרשימהםאחריםפרסומהם
הראשוןםבהצידהםלאםהבחיןםבמהםשקורהםכאןם)כוללםאני־עצמי(.םכולםםסברוםשלפניהםםשורתם
מקפיםםמלאהםוהורוםלדפוסםלמלאםאתםהשורהםבמקפים,םלפיםגחמתהםשלםמכונת־הדפוס.םאךםלאם
לכךםהתכווןםברנר.םלברנרםהיהםחשובםשגנסין,םהמחרישםלעצמוםבמחשבתוםמולםברנרםהזר,םרעום
הטוב,םמפניםשמליםםלאםיצלחוםבשבילםהנעשהםבוםפנימהםבמצבוםעכשיום'בסתיו'ם—םשגנסיןםזהם

כאמור,םהיוםרקםשניםמכתביםםמגנסיןםלביילין,םאחדםאכןםמפוצ'ּפם)124ם]3.12.09[(םוהאחרםאכןםמוורשהם 109.ם
)169, 19.10.12(.םבייליןםהצליחםליצורםאצלםברנרםאתםהרושםםהמוטעהםשהיוםיותר.

אתםחטִאיםאניםמבקשםלהזכיר:םבמהדורהםהמוערתםשלםרשימת־הזיכרוןםשלםברנרםבעריכתים)ברנר,ם 110.ם
2006(,םתוקןםברובםאווילותיםהצירוףם"לאםתשורני"םל"אל־תרֵאני",םמתוךםמחשבהםשזוםפליטתם
קולמוסםשלםברנר,םשטעהםבציטוטםשירוםשלםביאליק.םגםםבפיזורםשלםהמלהםהלבםלאםהבחנתי,םוכאןם
אניםבחברהםטובה:םהפיזורםקייםםרקםבקובץםהצידה.םגםםפוזננסקיםּווֹולפובסקי,םהאחראיםםלכלםכתבים

ברנר,םלאםהבחינוםבו,םוהמלהםלאםמופיעהםבפיזורםבשוםםהדפסהםפרטםלזוםשלםהצידה.
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לאםישמיע,םאפילוםלאםבדיבורםפנימי,םאתםסופוםשלםהשיר,םאתם"ועריריםאחרישהםביגוני".םכיםהלואם
אםםהואםמחריש,םלמהםלהודיעםזאתםבמליםםולסתורםבכךםאתם"אחרישה"?םאךםמצדםאחרם—םאםם
לאםיסביר,םאיךםֵידעוםלמהםהואםמחריש?םבמקוםםמהםשהושמטםמשירוםשלםביאליקם—םשש־עשרה 
הברותם—םמדפיסםאיפואםברנרםבהצידה שישה־עשר מקפיםםבדיוק.םהואםהפךםאתםהסימניםם
)ההברות(םלהיעדרם)למקפים(,םאךםזהםהיעדרםשהמכלולםשלום)16(םמסמןםאתםמכלולםההברותם

הללוםומהדהדםאותן.

סמוךםלימיםםשבהםםכתבםברנרםאתםרשימת־הזיכרוןםשלוםהואםקראםברוסיתםחיבורםמ־1899םשלם
ארקאדיםגֹוֶרנפלד,םחבלי מלהם)אוםייסורי מלה;םאוםבפיוםשלםברנר,םחבלי ביטוי(.םגורנפלדםהיהם
נייה,םשהשפיעםעלם תלמידוםשלםהבלשןםוחוקרםהספרותםהמיתולוגיםאפנסיםאפנסייביץםּפֹוֶטּבְ
הפורמליסטיםםהרוסיים,םאףםשהםםהתפלמסוםאתו.םאתםמהםשלמדםוהביןםמחיבורוםשלםגורנפלד,ם
שהרשיםםאותוםמאוד,םהעלהםברנרםעלםהכתבםברשימהםבשםם"חבליםביטוי"ם)ברנר,ם1967: 456ר461(,ם
וצייןםבהערה:ם"על־פיםמאמרםבשםםזהםשלםא.םגורנפלד",םוהוסיףםדוגמאותםמןםהשירהםהעברית,ם

ובעיקרםמביאליק,םובהןםהביתםהאחרוןםשלם"ביוםםקיץ,םיוםםחום".
אתםמאמרוםזהםכתבםברנרםמידםכשסייםםאתםכתיבתם"אורי־ניסן"םבשבילםהצידה,םומסרםאותום
לפיכמן,םלפרסוםםבירחוןםלבני־הנעוריםםבעריכתו,םמולדת.םמאחרםשלאםראהםאתםהמאמרםכמאמרם
מקורי,םביקשםלהדפיסוםלאםבשמו.םאךםפיכמן,םשהתרשםםמאודםמןםהמאמרםהעמוקםועזםהביטוי,ם
לאםכיבדםאתםבקשתוםשלםברנר,םועלםכךםזכהםלגערהםגדולהם)איגרתם637םשלםברנר,ם16.3.1914(.
מהםשכותבםברנרםבמאמרםזהםעלםהפערםהלא־ניתן־לגישורםביןםהמלהםבפיםהמדברםלמלהם
באוזניםהשומע,םעדייןםאמורםלהיחשבםמהפכניםאפילוםבסביבהםהספרותיתםהמחקריתםהישראליתם
שלםהיום,םסביבהםשבהםעדייןםמתייחסיםםברצינותםלמטפורותםהקונצפטואליותםהשחוקותםשבעזרתןם
נהוגםלדברםעלםלשון,םועדייןםתופסיםםאתםהלשוןםכצינור,םכ־conduit.םלפיםתפיסהםזוםמשמעויות,ם
מחשבות,םרעיונות,םנִהיותםומצביםםנפשייםםהםםכאילוםאובייקטים,םשהדוברםמניחםאותםםבתוךם
ְמָכליםם)משפטים(,םומשגרםאותםםדרךםצינורם)טקסט,םשיר(םאלםמקבליםם)הקוראים(,םהשולפיםם
אותםםמןםהְמָכליםםואוחזיםםבהם.111םואלםתפיסהםזוםמסופחםכתותבםמושגםמןם'הביקורתםהחדשה'ם
שלפניםשבעיםםשנה,ם'הדובר',םוזאתםמבליםלחשובםעליו,םכיםהלואםהמושגםהמיותרםהזהם)מיותרםלגבים
שיריםםשבהםםלאםנבניתםדמותםמדברתםבעלתםסימני־היכרםנפרדים,םהשוניםםמאלהםשלםהמשורר(ם
הומצאםעל־ידיםאנשיםהביקורתםהחדשהםכדיםלברואםישותםשלאםתזוההםעםםמחברםהיצירה,םישותם
שלאםנדעםעליהםיותרםממהם'שמגלה'םהשירםהבודד,םולאםנעמיסםעליהםאתםהביוגרפיהםשלםהיוצר,ם
וכך,םלשיטתם,םלכלםשירםשלםביאליקםיהיהםדוברםאחר,םומספרםהדובריםםכמספרםהשירים.םכלםזהם
אינוםמפריעםלמיםשמדבריםםתמידםעלםהדוברםשלםהשירםלראותםבו־בזמןםכלםשירםשלםכלםמשוררם
כשלבםבדרךםלמשהוםשלםה'אני'םשלםהמשוררם)"ביוםםקיץ,םיוםםחום",םלמשל,םהואםשלבםבדרכום
שלםביאליקםלקראתםביצורוםשלם"'אני'םפיוטי־אישיםחסרםעכבות"(.םאבלםאיךםאפשרםלקפוץםלשלבם

בהתפתחותםה'אני'םמשירםלשירםעםם'דובר'םשכלםקיומוםהואםרקםבשירםהבודד?
בניגודםלתפיסתםהצינורםהנמתחםמנפשםהכותבםאלםהקוראים,םברנרםמסבירםכים"במעמקים
מהותםהאדםםיישארםתמידםדבר־מהםבלתיםמובןםלעצמו,םשלעולםםלאםיוכלםלמוסרוםלֵרע,םלמרותםכלם

.Reddy, 1979ראוםמאמרוםפורץםהדרךםשלם 111.ם
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חפצוםבזהםמקרבםלבםעמוק".ם"לבםהאחרם—םעולםםזר,םונתיבםאליוםאין",םהואםמצטטםאתםלרמונטובם
ועוברםמידםלביתםהאחרוןםשלם"ביוםםקיץ,םיוםםחום",םומסבירםמדועם"זר"םלעולםםלאםיבין,םואיךם
פועלתםהלשון:ם"האנשיםםהמדבריםםלאםימסרוםדברםאישםלרעהו,םכיםאםםרקםיעוררוםאתםפעולתם
המחשבהםאצלםהאֵחר.םכיםהמחשבהםהינהםדברםשבפרוֶצס,םולכןםאיןםלדברםעלםהימסרהםמאחדם
לשני,םאלאםעלםדרךםההשאלה.םהמחשבהםאינהםנמסרתםואינהםיכולהםלהימסרםלשניםכמֹותםשהיא,ם
אלאםשעלםידיםהדבריםםהיאםנדבקתםבשני,םכמחלהםמידבקת,םשאצלםהחולהםהחדשםהיאםמקבלתם
מהלךםאחרםוגםםבאיזוםמידהםצורהםאחרת.ם]...[םלעולםםאיןםהמוציאםמלהםמפיוםחושבםממשםמהם

שהשומעםיוכלםלהכניסםלתוכה".
הדימויםהמצויןםשלםהמחלהםהמידבקתםשמּוטציהםהתחוללהםבהםמדגיםםאתםההבדלםביןם
מהםשחושבםברנרםעלםהלשוןםלביןםהפרדיגמהםשלםהצינור:םלאםמדוברםבמדבר־חולהםשמדביקםאתם

האחרםבמחלתו,םאלאםבמחלהםשאצלםהחולהםהחדשםמקבלתםמהלךםוצורהםאחרים.112
וזהםהמקוםםשבוםממשיךםברנרםמןםהנקודהםשבהםעצרםבסוףםרשימת־הזיכרון.םכמובן,םהואם
אינוםמדברםבמאמרםזהםבמפורשםעלםגנסין,םאבלםאםםאחילםעלםגנסיןםכפיםשהואםתופסםאותוםבסוףם
"אורי־ניסן"םאתםדבריוםעלםשורותםאלהםשלםביאליק,םאוכלםלומרםכיםגנסין,םבמצבו,םמחרישםלאם
רקםכיםזרםלאםיוכלםלהביןםממלותיוםאתםאשרםקורהםבנפשו,םאלאםגםםמשוםםשלו־עצמוםלאםיועילום
המלים.ם"המלהםהיאםקודם־כלםאמצעיםללידת־המחשבה",םכותבםברנר,םהיאם"נחוצהםלאםרקם
לשומע,םכיםאםםלדוברםבעצמו",םוגנסיןםמחרישםכיםבמצבוםהנפשי־גופניםכושלותםהמליםםבמתןם
תוכןםלמעמקיםנפשוםהכאוטיים.םלכןםהואםשונאםאותן:םהואםאינוםמסוגלםלהשיחםאתםמצבוםאףם

בפניםעצמו;םגםםהוא־עצמוםהנוםהאחר הזרםש"לאםיבין".
כךםיכולםברנרםלמקםםאתםגנסיןםבסוףםשירוםשלםביאליקםובו־בזמןםלוותרםעלםהיומרהם
להביןםאתםדיכאונוםואתםמהםשעברםעלםנפשוםבלונדון.םשוםםזרםלאםיוכלםלהביןםזאת,םוספקםאםם

גנסיןםעצמוםמבין.113

התפיסהםשמנסחםברנרםקרובהםמאודםלתפיסתי,םהמוצאתםביטויםבמאמרםהנוכחי.םמולםטקסטם)כלם 112.ם
טקסט(םמנחשיםםומנסיםםהקולטיםםהיפותזות,םשרקםבמסגרתןםהופכיםםהאלמנטיםםהלשונייםםלבעלים
משמעותם)משמעותםהמשפטיםםאינהםנתונהםבהם־עצמםםבאופןםבלתי־תלוי(.םכלםהיפותזהםמחייבתם
מילויםפעריםםמשלה,םהמשתנהםכשהיאםמוחלפתם)כמוםבשירםהמתהפך(.םביןםהיפותזותםמתחרותם
מועדפתםזוםהממצהםטובםיותרםאתםהאלמנטיםםשהיא־עצמהםכוננה.םבמליםםאחרות,םאינטרפרטציהם
היאםאכןםבהכרחםתגובתםקוראים,םוהיאםמייצרתםאתםהטקסטםשהיאםמתיימרתםלתאר,םאבלםלאחרם
שהוצעוםהיפותזותםכאלהםואחרות,םניתןםלהשוותםביןםדרגותםהמיצויםשלהן,םדהיינוםביןםיעילותם
היחסיםםשלםכלםאחתםמהןםעםםהטקסטםשהיא־עצמהםמייצרת,םהשוֶנהםמןםהטקסטםשִייצרהםחברתה.ם
המשפטיםםשבטקסטםנתפסיםםכאותות,םכסיגנליםם)"רקםיעוררוםאתםפעולתםהמחשבהםאצלםהאחר"(.ם
הםםעושיםםדבר־מה,םאךםאינםםמכיליםםדבר.םכלםמהםשהםםעושיםםהואםהקטנתםאי־הוודאותםבסלקציהם

שלםהקולט.
לאםעסקתיםכאןםבפיתוחםהדיאלקטיםהמרתקםשלוםזוכותםהמחשבותםעלםהלשוןםבמאמרוםשלםברנר.ם 113.ם
למאמרםהזה,םהיוצאםביןםהשארםמשירםשלםביאליק,םהיתהםהשפעהםחוזרתםעלםביאליק.םלמעשה,ם
מאמרוםשלםביאליקם"גילויםוכיסויםבלשון"םשאבםממנוםמלואםחופנייםם)"לאםניתנהםהלשוןםאלאםלכסותם
עלםהמחשבה",םמצטטםברנרם"פתגםםצרפתיםידוע"(.םבספרייתוםהאישיתםשלםביאליקםגםםנמצאיםם
שניםספריםםשלםפוטבנייהםעצמוםובהםםסימוניםםשלםהמשורר,םמתוך השיעורים בתורת הספרות 

והרעיון והלשוןם)וראוםפיכמן,ם1953:םקמ(.
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18. "התנצלות ובקשת סליחה"

כמובן,םאפשרםלהתייחסםלטעות־הדפוסםבחוברתםהאחרונהםהכפולהםשלםהמעוררם—םטעותם
שכל־כולהםהחלפתםה"אםביו"דם—םכאלםהתרשלותםהגההםאקראיתםוקלת־ערךםשלםגנסין.םוגםםאפשרם
לראותםאותה,םברוחםהפסיכופתולוגיהםשלםחייםיום־יום,םכפעולהםאגרסיביתםלא־מודעתםשלםגנסיןם
נגדםברנר,םאוםכמעשהםאגרסיבי־פסיביםמודע,םאוםלפחותםכטעותםשגםםאםםלאםנעשתהםבכוונה־

תחילה,םגרמהםלגנסיןםלחייךםמתחתםלשפמוםבהנאה.םבתפיסהםכזוםמגחיךםגנסין,םמראשםאוםבדיעבד,ם
במודעםאוםלאםבמודע,םאתםהפומפוזיותםשלםהאפוטרופוסםהספרותיםברנר,םשעיצבנהםאותו.114

אבלםאניםטועןםשהמשפטםהאחרוןםשלםההודעהם—ם"ויקבלוםנאםאותיםואתםהתנצלותים
בסליחה.םנפשיםבתקוותי,םכיםלאםאוסיףםעודםהטרידם.םהמו"ל"ם—םאינוםאךםטקסטםשלםברנרם
שגנסיןםחיבלםבו,םביודעיןםאוםמבליםמשים,םאלאםהואםטקסטםדו־קולי,םמבעםמשולב.םגנסיןםמדברם
ראימּפֹוזיציהםעלםהטקסטםשלםברנרםאלםהחותמים.םו'הטעות'םאינהםרקםמעשהם כאןםאלםברנרםבסּוּפֶ
אגרסיבי־פסיביםנגדםברנר,םאלאםגםםאמירהםסמויהםשלםגנסיןםבאוזניו.םהיאםמבטאתםאתם'השורהם

האחרונה'םשלםגנסין,םשפעמהםבנפשוםבימיםםהאחרוניםםבלונדון.
ראשיתםכלםישםלתהותםמיהום"המו"ל"םהחתוםםעלםההודעה,םמיהום'הקול'םשמפיוםהיאם
יוצאת,םהסמכותםשאותהםהיאםמייצגת.םברנרםסבורםשזהםאך־ורקםהוא־עצמו.םאבלםהלואםמחוברתם
יוליםואילךםשלםהמעוררםנמחקםמןםהמעטפתםשמוםשלםברנרםכעורךםוכמוציא־לאור,םוגנסיןםהיהם
העורךםוהמוציא־לאורםבפועל,םגםםאםםברנרםִקייםםאיזוםמראית־עיןםשהואםעדייןםהעורך.םכזכור,ם
תשעהםימיםםלפניםהסצנהםסביבםטעות־הדפוס,םב־17.9,םכתבםברנרםלר'םבנימיןםעלםגנסין:ם"הואם
המוציא,םהואםהמביא.םאניםעובדםבמקוםםאחרםואיןםנפשיםלכלםזה"ם)332(.םגםםאםםההודעהםשנדפסהם
בחוברתםהאחרונהםהיאםרקםהודעהםאדמיניסטרטיביתםלחותמים,םהיאםאמורהםלהיחשבםלכלםהפחותם

הודעהםמשותפתםשלםשניים,םשלםברנרםוגנסיןםכאחד.
יתרםעלםכן,םהאופןםשבוםברנרםמספרםעלםהסצנהםב"אורי־ניסן"םמראהםשכמעטםהביןםאתםמהם
שאניםמבקשםלטעוןםכאן.םהואםמספר:ם"כתבתי:ם'ויקבלוםנאםאותהם)כלומר,םאתםהחוברתםהכפולהם
והמאוחרה(םבסליחה'"ם]7[.םאבלםנוסחםזהםאינוםמדויק.םלמעשהםהואםכתב:ם"ויקבלוםנאםאותהםואתם
התנצלותיםבסליחה".םברנרםגורעםכאןםאתםהמליםם"ואתםהתנצלותי"םמןםהמבעםשהואםלדעתום
שלו־עצמו,םכלומר,םמנוסחםההודעה,םוהופךםאתםהמלהם"התנצלות"םלמבעו של גנסין,םמעבירם
אותהםאלםתיאורםמעין־צחוקוםשליווהםאתםגילוים'הטעות':ם"הצטחקםמעיןםצחוקםשלםהתנצלות 

ובקשת סליחה".
אכן,םהטקסטםשלםגנסיןםהואםכאןםטקסטםשלםהתנצלותםובקשתםסליחה,םוישםלהבינום
במסגרתםהמרחבםהביאליקאיםהמשותףםלשניים.םגנסיןםכמוםאומרםלברנרםבסיכום:ם'קבלםנאםאותים
ואתםהתנצלותיםבסליחה.םביםעזבניםלנפשי,םאחםחנון,םסולח,םאחםמקבלםהתנצלות.םאניםמקווהםלאם

להוסיףםעודםלהטרידך'.
ומבחינתוםשלםגנסיןםהדבריםםשהואםאומרםכאןםלברנרםהםםהאמירהםהמסכמת,םוהםםחליםםגםם
לאחור,םעלםכלםחייהםםהבוגרים,םגםםעלםהביקורםבוורשה.םהואםמדברםאלםברנרםבאינטרטקסטואליותם

כך,םפחותםאוםיותר,םרואהםאתםהמעשהםאריאלםהירשפלדם)1992: 49(.םהואםכותב:ם"כלםהפתוסםהברנרים 114.ם
המושקעםבהתנצלותםהזאתםהופךםמשוםםהיו"דםהזוםלמחווהםאגוצנטריתםוסנטימנטלית".
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עםם"ביוםםקיץ,םיוםםחום",םלפיםהבנתו־שלוםאתםהשירםהזה,םההפוכהםמזוםשלםברנר.םהריםבמשפטם
'קבלםנאםאותיםואתםהתנצלותיםבסליחה'םהואםחוזרםבבירורםאלםהפרפראזהםשלוםלשירםשלםביאליק,ם
שכתבםבסוףם1900,םמידםאחריםשברנרםנסעםמוורשה:םכזכור,םבעיניוםהשירםהואםטקסטםשלםהתנצלותם
ובקשתםסליחה;םהסתיוםאצלוםתמידי,םתוגהםנוראהםמעיקהםעלםלבו,םובעודוםנמצאםעםםרעוםהטוב,ם
הואםרוצהם"להיסתרםמעיןםרואיםם]...[םבשבילםשחברתםהאנשיםםלאםתהיםלנגדםעיניוםולאםתזכירםלום
אתםאסונוםהגדולם]...[םהואםמתאמץםאיפואםלהיפטרםמרעוםבכלםהאפשר,םאולםםחוששםהואםמעטם
לבלםתיוולדםמזהםטענהםעליוםבלבםרעו,םוהואםממהרםאיפואםלהתנצל לפניום]...[םאיןםאתהםצריךם
לפקפקםבידידותיםאליךם]...[םעודניםאחיךםהטובםכמקודםם]...[ם]"ההצטחקותםהיתהםשלםאישםרך,ם
טוב,םזוכרםחסד־נעוריםםואינוםרוצהםבריב",םכתבםברנר[םאולם עתה... בזה הרגע... אל נא אחי 

הטוב תאשימני"ם)ההדגשותםשלי(.
אקורדםהסיוםםמחזירםאותנוםלאחורםלראותםאתםגבולותםהיחסיםםביןםהשנייםםגםםלפנים
לונדון.םהואםמתווהםאתםהמשוכותםשגנסיןםלאםהיהםמסוגלםלהביאםאתםעצמוםלעבורםבשיתוףם
האינטימיםעםםברנר,םחרףםרצונוםלפעמים:ם'סלחםלי,םאלםתאשימני,םאינניםיכול,םואף־פעםםלאם
יכולתי.םבאסוןםהגדולם—םכלםאחדםמאיתנוםלבדםמאזםומתמיד'.םכךםכמוםאמרםגנסין,םוזהםגםםמהם

שאמרםמבטוםלפניםשניתקםאותוםוהסתובבםופניוםאלםהחלון.
ברנר,םכאמור,םטרחםלהוליךםאתםרשימת־הזיכרוןםשלוםאלםהמקוםםשבוםייווצרםשוניםביןם
גנסיןםשלםלונדוןםלאורי־ניסןםשלוםשלפניםלונדון,םואזםייתפסםמהםשקרהםביניהםםבוורשהםכ"יחסים
אהבהםביןםידידיםנפש",םכפיםשתיארהםאניטהםשפיראם)2008: 128(,םאבלםגנסיןםהתווהםלברנרםאתם
חייוםבמרחבםהמדומייןםשלוםכשירםמתהפך.םברנרםאמורםעתהםלקרואםאותםםלאחור,םלאורםהסיום,ם
ולהבין,םלמשל,םאתםהמקוםםשתופסםבהםםמאמרוםשלםגנסיןם"שבריםלוחות",םעלםלוח אחיאסף. 
אילוםזכרםאתםהמאמר,םאיןםספקםשלאםהיהםיכולםלכתובםב־1914םאתםהפרקםעלם'החורף'םבוורשהם

כפיםשכתבםאותו.

19. הסיפור שסיפרתי

הסיפורםהמומצאםשסיפרתיםבמאמרםזהםזוכהםלאישושיוםבשינוייםםשהואםמחוללםבמעמדםם
שלםפרטיםםושלם'עובדות'םכפיםשאלהםהופיעוםבסיפוריםםעלםברנרםוגנסיןםאשרםסופרוםעל־ידים
ביוגרפיםםוחוקריםספרותםשקדמוםלי.םהיסטוריוניםםוביוגרפיםםסבוריםםבטעותםשהםםפותחיםםבאיסוףם
עובדותם)דוקומנטים(םומהןםצומחםאט־אטםסיפור.םאבלםשוםםעובדהםאינהםקיימתםלהםבעלמא,ם
קודמתםלסיפורם)להיפותזה(םועומדתםבמנותקםמסיפור,םודוקומנטםנעשהםדוקומנטםרקםכשהואם
נתפסםלצורךםמשהו.םבליםהיפותזהםסיפוריתםזמניתם)ולוםרקםכללית,םטיפוסית,םקונבנציונלית,ם
נובעתםמןםהתפיסהםהכלליתםשלם'מהיםביוגרפיה',ם'מהיםהיסטוריה'(םלאםיכולהםכללםלהתבצעם
סלקציהםשלם'עובדות'םו'ראיות',םואי־אפשרםלדעתםמהםלחפש.םוכשמתחלףםהסיפור,םמשתנהם
מעמדןםשלםה'עובדות',םכיםהןםתלויותםבו.םהיסטוריוניםםוביוגרפיםםאינםםהופכיםםאיפואםעובדותם
לסיפורם—םהםםרקםעושיםםטרנספורמציות של סיפורים קודמים לסיפורים חדשים,םטוביםם
יותרםבעיניהם,םובדרך־כללםהםםעושיםםזאתםאגבםהתדיינותםמפורשת,םפולמוסית,םעםםהסיפוריםם
הקודמים.םסיפוריםםטוביםםיותרםהםםסיבובםנוסף,םהמעלהםאתםסףםהמיצויםשלםפרטיםםהמצוייםם
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בסיפוריםםקודמיםםומוסיףםלהםם'עובדות'םשלאםנחשבוםכרלבנטיותםבסיפוריםםאלה.115םרקםזהםמהם
שניסיתיםלעשותםכאןם—םלספרםסיפורםטובםיותר.םוהסיפור־מחדשםסמוךםבהכרחםעלםשולחנםםשלם
קודמיוםותלויםבהם,םכיםהואםמסופרםכתוכןם'הסמוי',םהנגדי,םשלהם.םהעברם'האמיתי'םקייםםלדידנום

רקםכמתחםוכדיאלוגםביןםסיפוריםםמתחריםםבהווה.
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