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ילסליי רואד יוצא מהולנד פארק אווניו ומשתפל 
דרומה. זהו רחוב קטן באזור מצוין. כדי להגיע לבית 
מספר 19 אפשר לרדת בתחנת הרכבת התחתית של 
נוטינג היל גייט, או בזו של הולנד פארק. בכל מקרה 
צריך קצת ללכת ברגל. הבית עצמו נראה סתמי 
למדי: לבנים חומות־אדמדמות, חלונות בצבע לבן, 
פנס רחוב נמוך, עתיק. כאן חיה ומתה אנה קוואן, 
גיבורת ספריה של הלן פרגוסון, הידועה יותר בשם 

שבחרה לעצמה עם השנים - אנה קוואן.
־קוואן־פרגוסון הייתה גם ציירת וגם סופרת מו

ערכת. ספרה המצליח ביותר, “קרח”, שיצא ב־1967 
 )ולא תורגם מעולם לעברית ( נכלל ברשימת מאה 
לי”,  “הניחו  הבי־בי־סי.  של  המומלצים  הספרים 
שראה השבוע אור בהוצאת כתר, הוא ספרה הראשון 
המתורגם לעברית, והוא מעניין לא פחות מהקשר 

בין הסופרת לדמות בעלת אותו השם.
־הסיפור המוזר של אנה קוואן מתחיל דווקא ממו

5 בדצמבר 1968 התגלתה גופתה של הסו־ ־תה. ב
פרת והציירת הבריטית, שהייתה אז בת 67 וסבלה 
מבעיות לב. בדירתה שבהילסליי רואד - כך על פי 
הדוח המשטרתי - “נמצאה כמות הרואין שיכולה 

־לחסל את כל הרחוב”. האם התאבדה? בהחלט יי
ניסיונות לשים קץ לחייה.  היה רצוף  תכן. עברה 
קשה להאשים אותה בכך שניסתה לסיים את דרכה 
בעולם במו ידיה. החיים שלה היו רצף של אירועים 

סבוכים ומטלטלים.
־חייה של קוואן, אשר היתה אחראית לאחד הני

20, היו מס־ ־סויים הספרותיים המרתקים במאה ה
עירים לא פחות מספריה, וקשורים אליהם בקשר 

 אנה 
הכפולה

בועז כהן

הביקורות השוו אותה לוירג’יניה וולף 
ולאנאיס נין, כינו אותה “אחותו של קפקא”, 
אבל הלן פרגוסון החליטה לא לתת לאחרים 

להגדיר אותה. היא צבעה לבלונד, עברה 
לליפסטיק אדום, העמיקה את ההתמכרות 

לסמים ואימצה זהות חדשה, שנלקחה מתוך 
הספרים שהיא עצמה כתבה. בועז כהן מביא 

את תעלומת חייה ומותה של אנה קוואן, 
הסופרת שמחקה את הגבול בין אמת לדמיון 

ותורגמה רק עכשיו לעברית

ה

השינוי לא התמצה באימוץ השם. 
הלן פרגוסון - אנה קוואן
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יוצא דופן. אביה התאבד כשהייתה בת 14. היא 
־עצמה גדלה בפנימייה, חוותה שם אלימות ועו
־נשים גופניים מצד המדריכות ושימוש מאסי

בי באלכוהול. בבגרות היא הקצינה את השימוש 
בחומרים נרקוטיים והתמכרה לסמים קשים.

נישואים לאב החורג
נולדה  המקורי,  שמה  זהו  וודס,  אמילי  הלן 
באפריל 1901 בפריז. היוצרת הכל כך אנגלייה 

־נולדה בכלל בצרפת, בת יחידה לזוג הורים אנ
גלים עשירים, מאופקים, מופנמים וקרים מאוד. 
הוריה היו מנותקים רגשית זה מזה וגם מבתם 
היחידה. כשהייתה בת ארבע, למשל, השאירו 
אותה בהשגחת קרובים ונסעו לאמריקה לשנה. 
לפנימייה.  אותה  שלחו  אליהם,  כשהצטרפה 

־בשנים האלה ניטעו זרעיה של תחושות הבדי
־דות, העגמומיות והמחסור באהבה ובחום, שתח

זור בכל הספרים שתכתוב בעתיד.
הלן אמילי הייתה רק בת 14 כשאביה התאבד 
בקפיצה מאונייה לים סוער, במהלך מסע לדרום 
אמריקה. אמא שלה עברה איתה לבורמה, שם 
פרגוסון,  דונלד  קולוניאלי בשם  פקיד  הכירה 

־איתו ניהלה מערכת יחסים מינית ונטולת רג
שות. הפקיד שכב עם האם, אבל חמד גם את 

־בתה, עד שבסופו של דבר עבר לישון במיט
הלן  המתבגרת.  הנערה  של  תה 
פר־ כשדונלד   19 בת רק   הייתה 
גוסון נשא אותה לאישה, וסיפורם 
בבור גדולה  סערה  עורר  ־החריג 

מה. הבורמזים כינו את בעלה של 
הלן “מר ראש כלב”, כינוי שיופיע 
בספר מאוחר שלה, “מי אתה?”, שבו 
היא מתארת אישה צעירה הסובלת 
מיחס אכזרי של בעלה, מאבדת את 
עצמאותה, את זהותה ובסוף גם את 

שמה.
פר ודונלד  הלן  של  ־הנישואים 

גוסון שרדו רק שנתיים: הוא סירב 
־לגעת בה אחרי שנולד בנם המשו

בן  תף, בריאן. בגיל 21, עם תינוק 
את  פרגוסון  הלן  עזבה  וקצת,  שנה 
ועב בורמה,  ואת  ביתה  את  ־בעלה, 
חד בחיים  החלה  שם  לאנגליה,  ־רה 

שים, כאם חד הורית. היא לא התגרשה מבעלה 
ושמרה על שם נישואיה. בשם זה, הלן פרגוסון, 
החלה לכתוב ולצייר. יחסיה עם בנה הקטן היו 

־סבוכים. עול הפרנסה היה כבד עליה והיא הת
קשתה לגדל אותו ללא דמות גברית בבית.

גברים ונשים חיזרו אחריה. היא ידעה לילות 
של תשוקה, אבל את מה שחיפשה באמת מצאה 
המו־ עם  רומן  לנהל  כשהחלה   ,1926 ב ־רק 
רה שלה לציור, סטיוארט אדמונדס, גבר נשוי, 
צייר ואלכוהוליסט. אדמונדס, דווקא הוא, ידע 

־להרגיע את נפשה המיוסרת ולהשביע את כמי
התה לחום אמיתי. באותם ימים כתבה יומנים 
מפורטים, בהם תיארה את יחסיה עם סטיוארט 
כ”התקופה היחידה בחיי שבה סוף סוף טוב לי. 

אני אישה מאושרת באמת”.
כתבה,  ורעבה”,  צמאה  לאהבה,  צמאה  “אני 
“ואני מקבלת עכשיו הרבה ממנה, כל כך הרבה, 
להיות  לי  טוב  מאהבה.  שיכורה  אני  שעכשיו 

שיכורה”.
אבל גם אז, כשהיא “שיכורה מאהבה”, הלן לא 
זנחה את הסמים. בהתחלה זה היה קוקאין, סם 
שבו החלה להשתמש כדי לשפר את הריכוז ואת 

־יכולותיה במשחק הטניס, ואחר כך הרואין. ביו
מניה היא תיארה את ההזיות שגרמו לה הסמים. 

־“השמים מתקרבים אליי, הקירות נפתחים, הצ
להריח  מסוגלת  “אני  כתבה.  משתנים”,  בעים 
רגשות, כמו שמריחים פרחים או חומצת ניקוי. 

־אני מסוגלת לטעום אותם, את הרגשות, לט
עום ממש, כמו שטועמים אוכל חמוץ או מתוק”. 

־מההרואין לא הצליחה להיגמל עד יומה האח
רון. “אני לא חושבת שאוכל לכתוב בלי הסם”, 

כתבה ב־1939.
מתה  לאדמונדס  שילדה  שהתינוקת  אחרי 
בגיל חודשיים, היא נקלעה שוב למערבולת של 

מרה שחורה ותחושות אובדניות. כל זה החריף 
־את בעיית הסמים שלה, אבל לא עצר את היצי
ני פרגוסון  הלן  והגועשת.  ־רתיות המתפרצת 
־תבה את הכאב, הזעם והתסכול לכתיבת פרו

 A Charmed ,זה. ב־1929 יצא ספרה הראשון
Circle, ופחות משנה אחר כך כבר פרסמה את 

השני - “הניחו לי”.
־במקביל לביקורות המצוינות על שני הספ
־רים הראשונים, גם כישרון הציור שלה זכה לה

ערכה, והיא החלה להציג בגלריות יוקרתיות. 
צייר  נותר  אדמונדס,  לציור,  והמורה  המאהב 
חיל.  עשתה  שתלמידתו  בזמן  וכושל,  אלמוני 
הוא  וקשה.  עזה  הייתה  אדמונדס  של  הקנאה 

הצעי העובדה שהמאהבת  עם  להשלים  ־סירב 
רה שטיפח היא יוצרת מוכשרת, ומצליחה הרבה 
יותר ממנו. ב־1938 הוא דיווח לאמא שלה שהלן 

מכורה לסמים.

 הלן הופכת לאנה
העולם היה אז על סף מלחמה קשה ונוראה. 
בריטניה נמצאה במצב מתוח. כשאדמונדס עזב 
ניסתה להתאבד,  הלן  הראשונה,  בפעם  אותה, 

־במה שיתברר מאוחר יותר גם כן כפעם הרא
־שונה מיני רבות. היא ניצלה בנס, נשלחה לטי

אושפזה  ואף  ותרופתיים  פסיכולוגיים  פולים 
בגלל מחלת הדיכאון.

את ששת ספריה הראשונים, שיצאו במהלך 
שמונה שנים, היא פרסמה תחת שמה האמיתי. 
אבל בשנת 1940 היא החליטה על צעד מפתיע 

־ושינתה את שמה ל”אנה קוואן” - השם של גי
־בורת הרומן “הניחו לי”. במילים אחרות: הסו

פרת הלן פרגוסון החליטה לקרוא לעצמה על 
שם הגיבורה שלה, דמות שהיא עצמה המציאה, 

בראה ונתנה לה חיים, בספרה.

גם  היא  השם.  באימוץ  התמצה  לא  השינוי 
את  קיצרה  החיצוני:  מראה  את  לשנות  דאגה 

למ החל  לאחור,  אותו  מתחה  הבהיר,  ־שיערה 
שוח את שפתיה בליפסטיק אדום עז, הכל כדי 
שתהיה דומה ככל האפשר לדמות הספרותית. 
מאותו יום ואילך, עד יום מותה, פרגוסון חתמה 

על ספריה בשם אנה קוואן.
סיפורה של הדמות הספרותית “אנה קוואן” 
 A אשר שבה ומככבת גם בספר נוסף של קוואן( 
Stranger Still, שיצא ב־1935 ( דומה מאוד 

טש אותה.  שיצרה  הסופרת  של  ־לביוגרפיה 
טוש הגבולות בין המציאות לדמיון, בין ההיגיון 
לשיגעון, חזק לעתים עד כדי זהות מוחלטת בין 

־השתיים. “אנה קוואן” הבדיונית מופיעה לרא
־שונה ברומן “הניחו לי”, ילדה שאמה מתה בלי

דתה והיא גדלה בסביבה נוקשה וחסרת אהבה 
נכון (  אצל אביה. אחרי שהאב מתאבד  )ניחוש 
בקפיצה מאונייה אל הים הקפוא, אנה נשלחת 
 - ומצליחה   - שמבקשת  הזוהרת,  דודתה  אל 

לחולל שינוי מפליג באחייניתה.
־אנה קוואן גדלה אמנם להיות נערה יפה וד

חיים  מציאות  בתוך  כבולה  היא  אבל  עתנית, 
בפני ללמוד  נשלחת  היא  ומדכאת.  ־מגבילה 

מאוד  אינטימיים  קרבה  יחסי  ומפתחת  מייה 
עם המנהלת הכריזמטית הקשוחה, ועם שתיים 

־מחברותיה ללימודים, נערות הרפתקניות ות
־אוותניות. למרות כישוריה, אין לה דרך להמ

שיך ללימודים גבוהים, והשתלטנות של דודתה 
־בשילוב עם סגנון חייה מובילים אותה לנישו

אים אומללים למתיו קוואן, שבעקבותיהם היא 
הירוקה  רחוק מאנגליה  איתו לבורמה.  נוסעת 
והגשומה היא מרגישה זרות וניכור כלפי הבעל 
הטרי שגרר אותה לקצה העולם. גם במציאות 
מסביב אין נחמה: היא סולדת מהחברה האנגלית 

הקולוניאלית ומהסביבה המקומית העוינת.
קשה לפספס את הקווים המקבילים בין אנה 

־קוואן הדמות, ובין הסופרת שיצרה אותה. דמו
תה וחייה של אנה קוואן הספרותית כמו נוצקו 
אל תבנית חייה של האישה שכתבה אותה. מה 
הרוויחה הלן פרגוסון משינוי שמה לאנה קוואן? 
במהלך שהעלה שאלה שעולם הספרות עוסק 
בה לא מעט, סוגיית הקשר בין חייו של הסופר 
ובין יצירתו, היא הצליחה לטשטש את הגבול 

־שבין חייה האישיים ובין האמנות, ביחס דו כי
־ווני: בריאה עצמית של הדמות מתוך חייה, ובנ

יית זהותה שלה מתוך הדמות.
־יערה שחורי, משוררת ועורכת הספר “הני
־חו לי”, מסבירה באחרית הדבר שלה שחוץ מה

ב”הניחו  יש  הספר,  והסיפור שמאחורי  עלילה 
לי” גם הישג לשוני, ושמדובר ב”ניסוי לשוני 
הרומן,  ש”לאורך  מסבירה  שחורי  היקף”.  רחב 
כמו בשיר ארוך, ישנן חזרות לשוניות תכופות, 
המתכתבות זו עם זו, כשתיאור משתלב בתוך 

־תיאור אחר ולא פעם הדבר מתרחש כדי להד
גיש את הלשון, אותה לשון שנועדה לכאורה 
לתווך בין הקורא ובין המתואר בספר”. הלשון 
שנועדה לתאר את העולם, משתנה ומתהפכת 

תחת ידה של אנה קוואן מ”צלולה” ל”אטומה”.
ממש כמו עיניו של מתיו קוואן - האיש שאנה 
 )בספר ( מתחתנת איתו. “עיניו היו צלולות, אך 
בלטו מאוד בפניו והיו כחולות מאוד, ואטומות. 
הוא היה אדם מיוחד במינו”. למי שישאל איך 
ייתכן שעיניים תהיינה בו זמנית גם “צלולות” 
וגם “אטומות”, התשובה תהיה שאצל אנה קוואן 

־הכל אפשרי. הסופרת הייחודית הזו לא מאפ
הגיבורים  את  ברורה  בצורה  לסווג  לנו  שרת 
שלה, ולא מהססת לסתור את עצמה בתיאורים 

הפוכים באותו עמוד ממש.
ברור  היוצרת  של  המעורער  הנפשי  מצבה 
לכל קורא בן המאה ה־21, שנחשף הן לפרויד 
וממשיכיו והן לטקסטים רבים ומפותלים. אנה 

־קוואן משתמשת בסמלים רבים ובדימויים אי
נספור. המנהלת היא “אלה יוונייה”, הדודה היא 
“פרפר”, ומתיו קוואן הוא “חבילה עטופה בנייר 

־חום, חבילה אטומה, חסרת פנים”. השפה מייצ
גת את תפיסת המציאות. את העולם שמסביב. 
בסופו של דבר “לאנה לא היה שמץ של מושג 

מי, או מה, הולך לצדה - אדם או שדון או חבילה 
מהלכת, חסרת מוקד, חלולה”.

ניגש  לא  איש  מדוע  להבין  לפיכך  אפשר 
הפיו הפרוזה  כה.  עד  קוואן  אנה  את  ־לתרגם 

מסתורית,  מתעתעת,  היא  שלה  והמוזרה  טית 
־לא בהירה עד הסוף. ברוריה בן־ברוך, המתרג

מת, נאלצה לחפור לעמקי העומקים של השפה 
כדי  היוצרת,  של  נפשה  לנבכי  וגם  האנגלית 
לתרגם - “כמעט לכתוב אותה מחדש בעברית”, 

לפי יערה שחורי - את היצירה החשובה הזו.

אפוקליפסה עכשיו
בתחילת מלחמת העולם השנייה נדדה אנה 
קוואן לקצה העולם. בניו זילנד שהתה כמעט 

־שנתיים, ובמהלך המלחמה חוותה טרגדיה נוס
פת: בנה הראשון, בריאן, נהרג בקרב. כשהגיעה 
אליה הבשורה המרה, היא שוב ניסתה לשים קץ 
לחייה, ושוב ניצלה. מיוסרת, עגמומית ועייפה 
היא נחתה בלונדון, בבריטניה שאחרי המלחמה, 
שרידים של אימפריה המנסה להשתקם וללקק 

את פצעי הקטסטרופה.
ציור  היצירה,  בעבודת  שקעה  קוואן  אנה 

יל ששני  אחרי  ותערוכות.  ספרים  ־וכתיבה, 
דיה הביולוגיים מתו, היא נותרה רק עם בתה 

הא בשנים  איתה  שהייתה  סוזנה,  ־המאומצת, 
חרונות לחייה. הביקורות החלו להשוות אותה 

־לוירג’יניה וולף ולאנאיס נין, אבל הווירטואו
־זיות הלשונית שלה והעולם שאותו בנתה בספ

ריה בשנות החמישים והשישים, הביאו לה את 
המחמאה הגדולה מכולן: “אחותו של קפקא”, 

כינו אותה.
מש עם  לאנטארקטיקה,  למסע  יצאה  ־היא 

לחת ניו זילנדית. אנטארקטיקה, היבשת שבה 
נמצא הקוטב הדרומי של כדור הארץ והמקום 
הקר ביותר בעולם, מכוסה רובה ככולה בקרח 
לאורך כל השנה. אין שם תושבים קבועים, בשל 
תנאי מזג האוויר הקשים, אולם ממשלות רבות 
שחלקן  מחקר,  תחנות  שם  מתחזקות  בעולם 

מאוישות כל השנה וחלקן רק בקיץ.
המסע ביבשת הקפואה הוליד באנה קוואן את 
שלה,  ביותר  לחשוב  שנחשב  לספר  ההשראה 

סורי נובלה  “קרח”.  האפוקליפטית  ־היצירה 
אליסטית ורומנטית העוסקת בגבר המחפש את 

אהובתו שנעלמה בעולם הקפוא שאחרי הפצצה 
הגרעינית, עולם הנשלט בידי ממשלת סתרים 
ומאיימת. הספר, שראה אור ב־1967,  חשאית 
קוואן  אנה  של  פעילותה  את  למעשה  סיכם 
כך. ספרים  היא התאבדה שנה אחר  הסופרת. 

־נוספים יצאו אחרי מותה, אבל “קרח” הוא הא
חרון שכתבה.

אייקון.  היא  קוואן  האנגלית,  דובר  בעולם 
גיבורת ספרות, ויותר מכך - גיבורת תרבות. 
שתי להקות רוק קראו לעצמן על שם יצירות 
האקספרימנטלי  הבריטי  הרוק  הרכב  שלה. 
 Sleep Has קורנט 93 קראו לאלבום שלהם
His House, על שם ספר של קוואן. כרטא, 
הרכב אחר, מסן פרנסיסקו, הקדיש ליוצרת שיר 

שנושא את שמה, “קוואן”.
כמו במקרה של סילביה פלאת, שהתאבדה 
בגיל 31 בשאיפת גז בדירתה הלונדונית, וכמו 
59, כאשר מי־  וירג’יניה וולף שהתאבדה בגיל

לאה כיסיה באבנים והטביעה עצמה בנהר ליד 
ביתה בסאסקס, גם אנה קוואן, שהתאבדה בגיל 

־מאוחר ומבוגר יותר, זכתה ליותר הכרה והע
רצה אחרי מותה. יכולתה הווירטואוזית לגעת 
שונים,  לקוראים  מדברת  החשופים,  בעצבים 
במקומות שונים בעולם. אצל אנה קוואן, כמו 
אצל סילביה פלאת וכמו אצל וירג’יניה וולף, 
לקדרות הקיומית יש סוג של סקס אפיל. כמו 
שמותה הדרמטי והטראגי של פלאת היפהפייה 
העניק ליצירתה ממד נוסף, כך קרה בדיוק גם 

לאנה קוואן, שזכתה באותו זוהר קודר ומפתה.
עליה:  כתבו  בוקס”  אוף  ריוויו  יורק  ב”ניו 
“אנה קוואן מעניינת לא משום שהייתה אישה 

מכו אישה  שהייתה  משום  ולא  דופן,  ־יוצאת 

־רה לסמים, ולא משום ששיערה היה בלונדי
ני בהיר. היא מעניינת משום שמיצירתה עולה 
ומשום  חזקה,  אנדרוגינית  אינדיווידואליות 
שסיפוריה בוהקים ועשירים בהסתכנות מסוג 
חדש. היא יודעת איך למשוך אותנו אל העולם 
שלה, אל חלומותיה וסיוטיה - ואיך להפוך את 

כל אלה לשלנו”.
 ,Sleep Has His House בהקדמה לספרה
מ־1948, קוואן כתבה: “רוב בני האדם נולדים 
או מתים בלילה. אין צורך בפירוש לשפה הזו, 

־שדיברנו כולנו בילדותנו ובחלומותינו”. הרע
יון הוא שאפשר לחוות ספר, בלי להבין אותו 
להבין  מבקשים  אנחנו  שבו  באופן  הסוף  עד 

ספרו וחוויה  חלום  כמו  היא  ספרות  ־מילים. 
תית היא מעין חוויית חלום. במובן זה, מילים 

־הן כמו צלילים: אנחנו לא מבינים אותם לגמ
רי, אבל נשבים בקסמם כשהם כובשים אותנו. 
ככה, בעצם, צריך לקרוא את היצירות של אנה 
קוואן. היא הייתה מסוממת, אך מוחה היה חד 
כתער, היא הייתה סופרת, אך זכתה לתהילה גם 
כציירת, היא שכבה עם גברים, אך לא נמנעה 
מנשים, היא הייתה זוהרת ומחויכת, אך בפנים 

סער עולם אפל.
מכלול הניגודים האלה, מגולם בדמות של 
יוצרתה  דמותה,  בת  לי”,  ב”הניחו  קוואן  אנה 
ויצירתה. “הבעה עולצת, קשה, שכנה על פניה 
של אנה”, כתבה שם קוואן, “אך לבה היה פצוע. 
אומללות  רבצה  המתריסה  לעליצותה  מתחת 
ריקה. אך היא הייתה צריכה להמשיך לצחוק 
על  שרבצה  הקטנה  השחורה  המרה  ולדבר. 

כתפה, דאגה לכך”. ב
sofash@maariv.co.il
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אנה קוואן: “אני מסוגלת להריח רגשות,כמו שמריחים 
פרחים או חומצת ניקוי.אני מסוגלת לטעום אותם, 

את הרגשות,כמו שטועמים אוכל חמוץ או מתוק. אני לא 
חושבת שאוכל לכתוב בלי הסם”

מן הביקורות: “מיצירתה עולה אינדיווידואליות 
אנדרוגינית חזקה, וסיפוריה בוהקים 

ועשירים בהסתכנות מסוג חדש. היא יודעת 
איךלמשוך אותנו אל העולם שלה, אל חלומותיה 

וסיוטיה - ואיך להפוך את כל אלה לשלנו”

הופעת הבכורה 
של קוואן 
הבדיונית. 

עטיפת הספר

מקורות 
השראה 

והשוואה. 
מימין: קפקא, 
פלאת, נין, וולף


