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"נקודת ההיעלמות": אימפרסיוניזם רגשי הכתוב
בלשון מדודה וחסכונית

הנובלה של הסופר הפיני יואל האהטלה מעבירה בעוצמה רבה את העובדה כי מרחב אינטימי בין

שניים יכול להיווצר אך ורק במפגש פנים אל פנים. בעידן האינטרנטי חשוב כי יצירת ספרות תעביר את

התחושה הזאת

אולי כדאי להתחיל מהסיידֶמן. לא מהספר ולא מהסופר, אלא דווקא מהמתרגם. רמי סערי הוא מין

פלא ּפֹוליְגלֹוטי. פעם הייתי בערב ספרות בירושלים עם הסופר דן צלקה, וסערי ליהטט בשבע לשונות,

קרא שירים ותירגם בו במקום כמו וירטואוז המנגן על כלי. זה היה מרשים מאוד. רצף היצירות

שהעמיד לנו מספרויות רחוקות מאיתנו, למשל הספרות הפינית, הוא מפעל מעורר הערכה והתפעלות.

בדֵבקות הוא מתרגם גם מן האלבנית, מהאסטונית, מההונגרית, מהקטלאנית ועוד. בחירותיו מעולות

ותרגומיו קולחים. בזכותו זכיתי לקרוא בשיריהן של המשוררות הפיניות סירקה טורקה וֶאווה קילּפי,

ואת הנובלות החדות, הפסיכולוגיסטיות והמבריקות של ֶאווה טיקה, שֵאימת היחיד מרחפת עליהן.

וכעת הוא מביא בפנינו סופר צעיר בן זמננו, שיש לו כבר קורּפוס נרחב של עשרה ספרים — יֹוֵאל

ָהַאְהֵטָלה. ספרו של האהטלה, "נקודת ההיעלמות", נפתח בתיאור ריאליסטי נהדר של מטרייה שעפה

ברוח, התפרקה ולבסוף נדרסה. המטרייה נעלמת בהדרגה מעינינו והיא אנלוגית לנרטיב של הנובלה

כולו. באמצעות המטרייה החיים מפגישים באופן אקראי, כך לפחות נראה, בין אשה צרפתייה, מגדה

רו, המחפשת בהלסינקי הרחוקה את בעלה לשעבר שנעלם, ובין סופר פסיכיאטר, כנראה בן דמותו

של האהטלה עצמו, חקרן וסקרן, שבין שאר מומחיּויֹותיו וגחמותיו חוקר היעלמויות של אנשים על רקע

לחץ נפשי, פוגה דיסוציאטיבית. הלחץ הנפשי כל כך גדול שאתה מאבד אוריינטציה של זמן ומקום

ולבסוף אתה יכול לצאת מביתך בפריז ולמצוא את עצמך מתעורר ְּבמיטה בהלסינקי. אלא מאי, שלא

בטוח כלל, ממש לא, כי זה מה שקרה לבן זוגה לשעבר של מגדה, שעזב באופן פתאומי את דירתו

), סופרת פינית, ונראה כאילו יצא2004–1953בפריז בהשאירו על השולחן ספר של ָרִאָּיה ִסֶּיִּקיֶנן (

לקנות סיגריות או עיתון. הקשר האחרון שיצר עם מגדה הוא גלויה שנכתבה כמה חודשים לפני

ההיעלמות מהלסינקי הרחוקה. סייקינן, אותה סופרת פינית מוערכת שספרה נמצא על שולחנו של

הבעל בדירתו הריקה, מתה בנסיבות שריפה מוזרות — ספק התאבדות, ספק תאונה. גם חייה של

אותה סופרת הולכים ומרתקים את המספר־הגיבור שלנו ומסתבכים בעלילה. מתברר שמותה של

סייקינן הוא מעין קוּפיקאט של סופרת אוסטרית מוערכת אחרת שאפילו אני, למרות קרתנּותי הרָּבה,

), שהיתה בת הזוג של המשורר פאול צלאן ושל הסופר1973–1926מכיר — אינגּבֹורג ּבכמן (

והמחזאי השווייצי מקס פריש ואשר מתה מעשנת במיטתה בנסיבות דומות. יוצא אפוא כי סייקינן

העריצה את בכמן. עובדות מרתקות אלה, המתקשרות אל נקודות ההיעלמות של הבעל לשעבר של

מגדה, של סייקינן ושל בכמן, מהפנטות את המספר. החיים והספרות משתרגים זה בזה כחלת שבת

קלועה. הספר אמנם נע על מי מנוחות תיאוריים, אבל אי אפשר בלי לגייס לכאן את הביטוי השחוק

משהו "פוסט־מודרניזם". אי אפשר לכתוב באופן הרמטי על המציאות ולברוא עולם ביצירה. המציאות

של הסופר, חייו ומאווייו פולשים אל היצירה. הדמות כבר אינה דבר מוצק. חווינו זאת בתפרים גסים
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בטרילוגיה הניו־יורקית של פול אוסטר וכאן זה הרבה יותר מעודן. הסופר והספר מתערבבים עם

הגיבור. סופרות מן המציאות, סייקינן ובכמן, נהפכות לגיבורות, אבל גם נשארות סופרות. הן מין

רפלקסיות דוּפליקטיביות זו של זו. לא נוכל לשים עוד את מבטחנו בנרטיב, תן לי פיסת מציאות

מדממת, כמו ברומנטיקה או בריאליזם. הדמויות הקרתניות בעצמן, צללים של צללים, נהפכות

למסיכות סמליות המגלות טפח ומכסות טפחיים. לחתול של סייקינן, שמחָקה את בכמן, קוראים מקס

פריש, כשם בן זוגה של בכמן. "עולם היצירה" כמונח כבר אינו קיים. הכל נזיל. רק ההיעלמות בסוף

מוצקה, רק ההתפוגגות אמת, בחיים ובספרות. הספר מזכיר את הרומנים הקצרים

הפוסט־מודרניסטיים של הסופר הצרפתי חתן פרס נובל פטריק מֹוִדיאנֹו, ובעיקר את "רחוב החנויות

האֵפלות" הנפלא שלו. ההתחקות ַאַחר הַאֵחר היא ההתחקות אחר עצמך. אצל מודיאנו מדובר בבלש

פרטי החוקר את עברו הנשכח וכאן מדובר בסופר — נכנס העניין הארס־פואטי — שמטרתו לגעת

בסופרת אהובה עליו, בחייה ובמותה, דרך סופרת אהובה עליה, ובכך לנסות להבין את חייו שלו ואת

דחפיו וגם את הבעל של מגדה שנעלם. הן ב"רחוב החנויות האפלות" והן ב"נקודת ההיעלמות" יש

רצון לחקור את המרכולים האפלים של התודעה האנושית והחלום האנושי, ובסוף ההתפתלויות

וההזדווגויות הכביכול אינסופיות הללו ממוקמת נקודת ההיעלמות, בלּבירינת של הפרידה. לעולם לא

נדע הכל על זולתנו, ובסופו של דבר גם לא על עצמנו. את האימפרסיוניזם הרגשי הזה האהטלה יודע

להעביר בלשון מדודה וחסכונית. ועוד דבר עלה בי למקרא הנובלה הפשוטה כביכול הזאת בסתמיותה,

אך המוזרה משהו ללא ספק — היא מצליחה להעביר בעוצמה רבה את העובדה כי מרחב אינטימי בין

שניים, במקרה הזה הוא והיא, יכול להיווצר אך ורק במפגש פנים מול פנים. בעידן האינטרנטי חשוב כי

יצירת ספרות תעביר את התחושה הזאת. לא הייתי אומר שיש קשר רומנטי בין ההוא להיא בספר

הזה, אבל יש יותר מזה. יש ברית אחים אינטימית, וזאת תיתכן אך ורק במגע ואפילו במגע עדין.

למשל, לקראת סוף הנובלה, "מגדה לפתה את זרועי" או "מגדה לחצה את ידי בידה חזק יותר". בעידן

של חוסר אכפתיות והערצת האי־תלות, כאשר כל אדם הוא אי לעצמו על קיר מחשב ובאנגליה ממנים

שרה לענייני בדידות, כדאי לזכור כי קשר רגעי כזה בין הוא להיא שווה זהב. ברגע שהפיזיות נעלמת,

ברגע שהחושים כבר אינם חוגגים את ההוויה — עיניים, אוזניים, ֶּפה — אתה בא לידי נקודת

ההיעלמות ונותר עם הזיכרונות והמחשבות. אבל המוח תמיד מתעתע ומרמה, מייפה ומנּפה, בעוד

שעל החושים אפשר לסמוך יותר כשופטים אובייקטיביים, פיזיים, ולכן מנקודת ההיעלמות והלאה הכל

פנטזיה. ספק היה, ספק לא היה. ממש כשורותיו האחרונות של מודיאנו ב"רחוב החנויות האפלות"

השוות ציטוט בהקשר הזה של הנובלה מאת האהטלה: "ילדה קטנה ָׁשָבה עם חֵׁשכה משפת הים עם

ִאָּמּה. היא בוכה בגלל דבר של מה בכך, מפני שרצתה להמשיך ולשחק. היא מתרחקת. וכבר פנתה

בפינת הרחוב, וחיינו שלנו, כלום אין הם נמוגים אף הם עד מהרה עם ערב כצערו של ילד?"

תירגם מפינית: רמי סערי

הוא מיןרמי סערי אולי כדאי להתחיל מהסיידֶמן. לא מהספר ולא מהסופר, אלא דווקא מהמתרגם. 

וסערי ליהטט בשבע לשונות,דן צלקה, פלא ּפֹוליְגלֹוטי. פעם הייתי בערב ספרות בירושלים עם הסופר 

קרא שירים ותירגם בו במקום כמו וירטואוז המנגן על כלי. זה היה מרשים מאוד. רצף היצירות

שהעמיד לנו מספרויות רחוקות מאיתנו, למשל הספרות הפינית, הוא מפעל מעורר הערכה והתפעלות.

בדֵבקות הוא מתרגם גם מן האלבנית, מהאסטונית, מההונגרית, מהקטלאנית ועוד. בחירותיו מעולות

ותרגומיו קולחים. בזכותו זכיתי לקרוא בשיריהן של המשוררות הפיניות סירקה טורקה וֶאווה קילּפי,

ואת הנובלות החדות, הפסיכולוגיסטיות והמבריקות של ֶאווה טיקה, שֵאימת היחיד מרחפת עליהן.

וכעת הוא מביא בפנינו סופר צעיר בן זמננו, שיש לו כבר קורּפוס נרחב של עשרה ספרים — יֹוֵאל

ָהַאְהֵטָלה.
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ספרו של האהטלה, "נקודת ההיעלמות", נפתח בתיאור ריאליסטי נהדר של מטרייה שעפה ברוח,

התפרקה ולבסוף נדרסה. המטרייה נעלמת בהדרגה מעינינו והיא אנלוגית לנרטיב של הנובלה כולו.

באמצעות המטרייה החיים מפגישים באופן אקראי, כך לפחות נראה, בין אשה צרפתייה, מגדה רו,

המחפשת בהלסינקי הרחוקה את בעלה לשעבר שנעלם, ובין סופר פסיכיאטר, כנראה בן דמותו של

האהטלה עצמו, חקרן וסקרן, שבין שאר מומחיּויֹותיו וגחמותיו חוקר היעלמויות של אנשים על רקע

לחץ נפשי, פוגה דיסוציאטיבית. הלחץ הנפשי כל כך גדול שאתה מאבד אוריינטציה של זמן ומקום

ולבסוף אתה יכול לצאת מביתך בפריז ולמצוא את עצמך מתעורר ְּבמיטה בהלסינקי.

אלא מאי, שלא בטוח כלל, ממש לא, כי זה מה שקרה לבן זוגה לשעבר של מגדה, שעזב באופן

), סופרת פינית,2004–1953 (ָרִאָּיה ִסֶּיִּקיֶנןפתאומי את דירתו בפריז בהשאירו על השולחן ספר של 

ונראה כאילו יצא לקנות סיגריות או עיתון. הקשר האחרון שיצר עם מגדה הוא גלויה שנכתבה כמה

חודשים לפני ההיעלמות מהלסינקי הרחוקה.

סייקינן, אותה סופרת פינית מוערכת שספרה נמצא על שולחנו של הבעל בדירתו הריקה, מתה

בנסיבות שריפה מוזרות — ספק התאבדות, ספק תאונה. גם חייה של אותה סופרת הולכים ומרתקים

את המספר־הגיבור שלנו ומסתבכים בעלילה. מתברר שמותה של סייקינן הוא מעין קוּפיקאט של

אינגּבֹורג ּבכמןסופרת אוסטרית מוערכת אחרת שאפילו אני, למרות קרתנּותי הרָּבה, מכיר — 

מקס פריש ושל הסופר והמחזאי השווייצי פאול צלאן), שהיתה בת הזוג של המשורר 1973–1926(

ואשר מתה מעשנת במיטתה בנסיבות דומות. יוצא אפוא כי סייקינן העריצה את בכמן. עובדות

מרתקות אלה, המתקשרות אל נקודות ההיעלמות של הבעל לשעבר של מגדה, של סייקינן ושל בכמן,

מהפנטות את המספר. החיים והספרות משתרגים זה בזה כחלת שבת קלועה.

הספר אמנם נע על מי מנוחות תיאוריים, אבל אי אפשר בלי לגייס לכאן את הביטוי השחוק משהו

"פוסט־מודרניזם". אי אפשר לכתוב באופן הרמטי על המציאות ולברוא עולם ביצירה. המציאות של

הסופר, חייו ומאווייו פולשים אל היצירה. הדמות כבר אינה דבר מוצק. חווינו זאת בתפרים גסים

בטרילוגיה הניו־יורקית של פול אוסטר וכאן זה הרבה יותר מעודן. הסופר והספר מתערבבים עם

הגיבור. סופרות מן המציאות, סייקינן ובכמן, נהפכות לגיבורות, אבל גם נשארות סופרות. הן מין

רפלקסיות דוּפליקטיביות זו של זו. לא נוכל לשים עוד את מבטחנו בנרטיב, תן לי פיסת מציאות

מדממת, כמו ברומנטיקה או בריאליזם. הדמויות הקרתניות בעצמן, צללים של צללים, נהפכות

למסיכות סמליות המגלות טפח ומכסות טפחיים. לחתול של סייקינן, שמחָקה את בכמן, קוראים מקס

פריש, כשם בן זוגה של בכמן. "עולם היצירה" כמונח כבר אינו קיים. הכל נזיל. רק ההיעלמות בסוף

מוצקה, רק ההתפוגגות אמת, בחיים ובספרות.

פטריקהספר מזכיר את הרומנים הקצרים הפוסט־מודרניסטיים של הסופר הצרפתי חתן פרס נובל 

 ובעיקר את "רחוב החנויות האֵפלות" הנפלא שלו. ההתחקות ַאַחר הַאֵחר היא ההתחקותמֹוִדיאנֹו,

אחר עצמך. אצל מודיאנו מדובר בבלש פרטי החוקר את עברו הנשכח וכאן מדובר בסופר — נכנס

העניין הארס־פואטי — שמטרתו לגעת בסופרת אהובה עליו, בחייה ובמותה, דרך סופרת אהובה

עליה, ובכך לנסות להבין את חייו שלו ואת דחפיו וגם את הבעל של מגדה שנעלם. הן ב"רחוב החנויות

האפלות" והן ב"נקודת ההיעלמות" יש רצון לחקור את המרכולים האפלים של התודעה האנושית

והחלום האנושי, ובסוף ההתפתלויות וההזדווגויות הכביכול אינסופיות הללו ממוקמת נקודת

ההיעלמות, בלּבירינת של הפרידה. לעולם לא נדע הכל על זולתנו, ובסופו של דבר גם לא על עצמנו.

את האימפרסיוניזם הרגשי הזה האהטלה יודע להעביר בלשון מדודה וחסכונית.
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ועוד דבר עלה בי למקרא הנובלה הפשוטה כביכול הזאת בסתמיותה, אך המוזרה משהו ללא ספק —

היא מצליחה להעביר בעוצמה רבה את העובדה כי מרחב אינטימי בין שניים, במקרה הזה הוא והיא,

יכול להיווצר אך ורק במפגש פנים אל פנים. בעידן האינטרנטי חשוב כי יצירת ספרות תעביר את

התחושה הזאת. לא הייתי אומר שיש קשר רומנטי בין ההוא להיא בספר הזה, אבל יש יותר מזה. יש

ברית אחים אינטימית, וזאת תיתכן אך ורק במגע ואפילו במגע עדין. למשל, לקראת סוף הנובלה,

"מגדה לפתה את זרועי" או "מגדה לחצה את ידי בידה חזק יותר". בעידן של חוסר אכפתיות והערצת

האי־תלות, כאשר כל אדם הוא אי לעצמו על קיר מחשב ובאנגליה ממנים שרה לענייני בדידות, כדאי

לזכור כי קשר רגעי כזה בין הוא להיא שווה זהב.

ברגע שהפיזיות נעלמת, ברגע שהחושים כבר אינם חוגגים את ההוויה — עיניים, אוזניים, ֶּפה —

אתה בא לידי נקודת ההיעלמות ונותר עם הזיכרונות והמחשבות. אבל המוח תמיד מתעתע ומרמה,

מייפה ומנּפה, בעוד שעל החושים אפשר לסמוך יותר כשופטים אובייקטיביים, פיזיים, ולכן מנקודת

ההיעלמות והלאה הכל פנטזיה. ספק היה, ספק לא היה.

ממש כשורותיו האחרונות של מודיאנו ב"רחוב החנויות האפלות" השוות ציטוט בהקשר הזה של

הנובלה מאת האהטלה: "ילדה קטנה ָׁשָבה עם חֵׁשכה משפת הים עם ִאָּמּה. היא בוכה בגלל דבר של

מה בכך, מפני שרצתה להמשיך ולשחק. היא מתרחקת. וכבר פנתה בפינת הרחוב, וחיינו שלנו, כלום

אין הם נמוגים אף הם עד מהרה עם ערב כצערו של ילד?"
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