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 ) 251עמי"הסופים"לאג', n<אל-

במבטעצמי.עלממנולומדתואניליטורגיה.שמושירח.ספרכתבתי
אתמקדימההכתיבהלמעשהאבלמוזרים,אלהדבריםנראיםראשון

עלהעבודהבמהלךמודעיםתהליכיםשאיןטוענתאינניההבנה.
אחרות:במיליםהחושך.מןבאיםהשיריםאךהנכון,הואההפךהשירים,

באזורמאירה.עין-המקלובקצהשלי.ה~חייהמקלהיאהכתיבה
בהפנייתרקלהתבונןניתןמאחוריהמשתרעהמואר
הבנתועדזמןהרבהעליעוברלפעמיםלאחור.הראש

שכתבתי.שירשל
מענייןאינודברעצמי.אניכמובןהואהחקירהתחום

שכותבכפיעצמי.לגבולותמעברבכתיבתיאותי

אתלדעתעדייןיכול"אינני :בפיידררסאפלטון
יודעאינניעודוכלשבדלפי.הכתובתכדבריעצמי,

קשוריםשאינםדבריםלחקורבעינימגוחךזהאת
עלוסומךאלהבדבריםמתענייןאיננילפיכךאלי.
חוקראינניוכאמורעליהם,לחשובשמקובלמה

פראחייתאניהאם ,דהיינועצמי;אתאלאאותם

בעלת<מפלצתמז;ייפ;ןסוערתויותררבגוניתיותר
זאוסע"יהוכנעההאדמה,ילידתראשים,מאה

יותרעדיןחייםבעלאוליאולשלטון>בעלייתו
אלוהיבגורלחלקנוטלשמטבעו ,יותרופשוט

פינקלברג>.מרגליתעברית: ; 24<עמ'כלשהו.""

אפל.תחום ,כאמורהוא,שבעצמינודעוהבלתי

ראשיתהיותועל ,הכרחיותועל ,החושךמשמעותעלחושבתאניהרבה
האדמהשבמעמקיהמפלצתיהיצורמןהמרתקהמעברעלדברים,

מחדשפעםכלמופתעתאנייותר",העדיןהחיים"בעלאלהחשוכים
ושבה.חוזרתאנישאליובכתיבתיה"בראשית"נושאשלממרכזיותו

תחוםזהותהום".פניעלוחושךובוהותוהוהיתה"והארץנאמר:וכך

אורזהואור","ויהיהאמירההואוהשירמהלכת.אנישבוהחושך

כהכןעלבריאה.בגדרהואלגביאבל ,המקלבקצהעין ,כאמורמוגבל
שלבשמוהמשמעותלמלואמתוודעתאניעכשיו<ורקהחושךלייקר

מאודי.בכלהחושךאתנוצרתאניהמיטיב.>בחרשךהראשוןספרי
מתתהיאה~כחהאדרבה,לזכור.מתאמצתאיננידבר,משננתאינני

גםמחדש.גילויהואגילויכלוהרי .הגילויאתהמאפשרתמופלאה,
וגם ,שלוההיזכרותבתיאורייתשנהאלפילפניאפלטוןהביןזאת
קלהסטירהכתוצאתהעליונהשבשפההשקעאתזוברוחפירשוחז"ל
 .~מרבמעישידעהתורהכלאתהנולדהרךמןהמשכיח ,מלאךשל

פסיכולוגי,במישורמודע"כ"תתהזההראשוניהחושךאתלכנותניתן
מןהיוצרשאצלילדות,חוויותשלהשחזורכעמללהאירוהניסיוןואת

ארכיטיפאתבולראותניתןאחרת.אוזובמידהטראומטיתהיאהסתם

28 
 349גליון

בשביליה"אני",שלבעלותעליושאיןפנימיחלקאותוידנג,שלהצל
האפשרככלהרבהמחדשלהיוולדמחדש.להיוולדותהתנאיהואהחושך

מדומהאחיזהאותהאחיזה,לרופףגםצריךכךלשםמשאלתי.זוהי-

למות. ,האיןמוללעמודביש,
מוריםבקורסהודיתלפילוסופיהמוריאהרה,איתימפישמעתיכאשר
אינווהאחדבריאה,סיפורימאותישנםההודיתשבמיתולוגיהליוגה,

סיפוריבוראתאניאםגדולה.ושמחהשחרורחשתי ,השניאתמוציא

אמיתי.אינומהםאחדשאףאואמיתיים,כולםהרישונים,בראשית
הפנימית.לחוויההחיצוניתהעובדהמןעוברתשלהםהאמתשאלת
מפניגם .בחייהמרכזיתהחוויהיהיהשהגילויכאמורהיאבקשתי

הישרדותי,דחףהיאובכךוהצל,חזורהתהוםמןאותימצילהשהכתיבה

להתגלותהעתידהוזו ,מאחורהמוארהאזור ,כאןעדשהדרךמפניגםאך
מרתקת.לחקירהנושאלינראיתמלפנים,
רטרואקטיביתרואה,אניבמספרהחמישיהזה,בספרמתבוננתוכשאני

החוזרתאחת~מהבהלגלותמופתעתאניכתיבתי.שהובילההדרךאת
כה.עדביותרהגבוהההזיכוךלדרגתמגיעההיאהזהובספרומופיעה,

בחיי.מכונניםפנימייםאירועיםשניעללספרברצונילהאירה,כדי

אחותיאתלקחתהלכתיאחדיוםבערך.שלוש-עשרהמגילהואהאחד
אז,יפיםבאמתשהיובשמים,הסתכלתיהגן.מן

נשבעתינואשתובהתרגשותושמש,ענניםתערובת

ידעתילאהשלמות.עלאוותרלאשלעולםלעצמי
יודעת>,אינניהיום<גםמבקשתשאניהשלמותמהי
שגרמונוספיםשמותכמההיוהזאתלשלמותאבל

 ,וארנוןסחרורתחושתעמוקה,התרגשותתמידלי
פילוסופיה,כשלמדתיהנצחי.האינסוף;האחד;כמו:

המושגאךהאלוהים.מכינויימקצתשאלההבנתי
תחושהליהעניקלאאותם,הבהירלא"אלוהים"

מה.דבר"מציאת"של

בדרךללימודי.השנייהבשנההיההשניהאירוע
פיגום,בולבנותשהתחילושדהלידלאוניברסיטה,

באובייקטזמןמספיקאביטשאםהמחשבהביעברה

שקוף.ייעשההוא ,למשלעשבגבעול ,כלשהו
בחרדהביהסתכלההיא ,לאמיכךעלכשסיפרתי

באותהמדעתי.יוצאתשאניחשבהבוודאיגדולה.
הרבהשוחחתישאיתרללימודים,חברליהיהתקופה

שאושפזושמעתיהקמפוסמןנעלםהואאחדיוםפילוסופיים.נושאיםעל
הזאת.לשקיפותהגיעשהואדמיינתיבו.קינאתינפש.לחוליבמוסד
 ,שליוהמבט ,הצלחתילאאבל ,מדעתילצאתאניגםהשתדלתימאוד
אניהיוםאבללשקוף.עשבגבעולמעולםהפךלא ,שהתרכזתיככל

התשוקהזוהיהשתוקקתי.שאליההשקיפותפשרמהיותרמבינה
הוא.היכןהיאהגדולההשאלהלטרנסצנדנטי.

שכתבתי?הספרעצמיעלאותילימדבאמתמהאז

"עצמי"המהואך .עצמיביהואהטרנסצנדנטיאחרשהחיפוש ,כלקודם
הזה?

ביןמושגית,מבחינהאולישרירותיתהבחנה,להעמידברצוניכאן
לאישי.פרטי

 ,תחושותי ,גופיאלהביוגרפית,הווייתיאלמתכוונתאניבפרטי
החברתייםהנפשיים,הפיזיים,הנתוניםוהילדות,הבית ,רגשותי

,תולדותאותישעיצבמהכלנולדתי;תוכםשאלהמיוחדיםוההיסטוריים
 ,הורישעשומדעתושלאמדעתהבחירותהגנטיקה,,השואה,משפחתי
אני.שעשיתי

מסבירהשאיננייודעת<אניריק ,חלללאיזשהומתכוונתאניבאישי

רציתישאותההשקיפותמקוםהואזהחלללתאר>.רקיכולהאנידבר.



אמוניםנשבעתישלההשלמות,מקוםזהליצור.מגוחכתכךכלבצורה
הוא •והנצחיהאינסופי ,האחדשלהמקוםזהו •שלולפיאודלוסלכמו
 •בעיקרהזהבספר ,שליהשיחבןוהוא ,בתוכימצוי

פגיעהבישהותירההטראומטיהמקוםאוליזהפסיכולוגית,מבחינה
בעיני.המענייןהנושאאיננוזהאךהביוגרפיים.הנתוניםעקבשחוויתי

הביוגרפי.לסיפורימעטלאהקדשתי ,והרביעיהשניספרים,בשני
נוחותאיתמידאותיליוותההאלה,הספריםאתאוהבתשאניאףועל

התביעהזוהרייותר.אותהמבינהאנישעכשיולגביהם,מסוימת
האישי.למעןהאפשרככלהפרטיאתלהשילהעזההפנימית

הקונקרטית,התופעהבתוךהנצחיאלהצצהנקביוצרממהותוהשיר
כמוהמצמידה,המנקבת,הסיכההואהשירלמיניו.העשבגבעול

 .לאינסופיהסופיאת ,לאוניברסליהתופעהאתללוח,פרפרשמצמידים
בוהאופןלפעמים •עצמיליגםסודזהוסו.דזהונעשה?זהאיך

הואכךאוניברסלית,חוויהלהעמידמנתעלבודי ,הקונקרטימתואר
המאהבןיוונימשורר ,אנקריאוןשלבשירלמשלאו ,תייקובשירי

לפנה"ס:השישית

 .ב~;א י~~ל.א;נףל;ס ?i~ת
 .ע~כנ~~ י~~קל.א;נףל;סעל

אור>אמיר<עברית:ףו;ו:;גיט.ו;ו:;גיtכ ~~~:;גקל.א;נףל;ס
היאפעמיותהחדשבשללהתרה,ניתנת "בלתימטאפורהזוהיולפעמים
'בלילותבשירכמוכאחד,ואוניברסליתקונקרטיתסיטואציהמעצבת

פוגל:ורידשלהסתיו'

ח;ר wם~~רסק
~ר~יםלאסףt;כיםר;ת qד~~ןע;ת
~ים. 7ךה;סדו;וt;גים

עםביותרפעמיהחדשלמסתוריתאחדותהואהשירמקרה,בכלאך

זאת.מלמסורמוגבלותכאןוהמיליםביותר.והכוללהרחב
כאןנוגעתאני<ושובהשירהיווצרותשלהזההסודאתלתאראפשר
רעיוןאךחסרים,אינםרעיונות •מוסיקלירוחבהלךהבראשית>בנושא

כאילומופיעותומילים ,כלשהוריתמוסלוכשמתנגן •שיריוצרלא
הריקודלעזרתלבואהמודעותיכולהאזרקיצירה.מתחילה ,בריקוד

הריקודאתתצמצםשלאשניתן;ככלמוגבלתשתהיהמוטבאךהזה,
אתלותאפשראלא ,כלשהואפריורילדגםכוריאוגרפיות,להוראות

פעמיותו.חד

חיים.יצרהיאהזאתהתשוקההאדם.מטבעהיאלטרנסצנדנטיהתשוקה
הואלההמתכחשכלבלעדיה.משמעותאיןבלעדיה.תרבותחייאין
קטעכאןלצטטברצונידיכוי.פירושואותהלחסלמאוד.עצובאדם

לאשמהמעברהספרמתוךהאנושית",הרוח"בגבולותהמסהמתוך
א~רי:ז'אןשלוכפרה

אללשובהעבודהאחרירגלינואתכשגררנו ,אחדחורףשערבזוכר"אני

מורטותה"שמאל-ימין-שמאל"לקריאותברישולבסךצועדיםהמחנה.",

שהתנופףדגללמה,יודעהשדלבי'תשומתאתמשךהקפ;אים,שלהעצבים

פועמיםוברוחהחומות,עומדותבקור"דומםגמור.לאמבנהאיזהלפני

פרדיריךשלהחיים''מחציתהמפורסםהשירשלהאחרונות<שורותיוהדגלים"

דרךעלמובנית,לעצמימלמלתישאול>,אבימרדכיעברית:הלדרלין;

לצלילןהאזנתייותר'רםמעטבקולהביתעלחזרתיכךאחרהאסוציאציה.

הרגשיהדפוסויופיעשישובוציפיתיהמקצב,אתלחושניסיתיהמילים,של

השירלא-כלום.הלדרלין.שלהזההשירעםשניםזהלגביהקשורוהרוחני

לועמדהואמהמציאות.עודחרגלאהואשלו'הטרנסצנדנטיותאתקיפח

"שמאל",צורחוהקאפווכך'כךעניינית:אמירהאלאהיהלאושובשם

עובד;עםהרציביראו;יונתן<עברית:הדגליםפועמיםוברוחדלילוהמרק

ליטבסקיצביה

בשםלקרוא

?סר;תך~~ה 't~בוהו 9;יס~ןהו Jח
ל~למ;ת w ~מ;לירי~ןאוב;

סביבאשר
:-:• T • 

~ב p:ס~תה;ךישולי
~יב, 9י w ~ל~לם w ~א.לקר

ל f~לחד!ה~~נו~יז wם wס
סביבאשר

:-:• T • 

להשיבהערגהאתה;רישולי
: • " :• T : •: T T : " 

 ,;ך~~~י~תה;ך~תלשוס

יר~~נכזל~~~ים
 ,ם:~~רם w~ק;תלסנריו
הנכ;כביםמ;סך;ת

: -T • 

ס.רר ל';סויק ;מ;ק~~תה;ךישךלי
סביב.אשרוכלניני

•• " : T •: -: T • 

 .ו~י~י י~י~';סס.רר
 . י~~י;סס.רר

ליטורגיה><מתוך
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שהנאצים,מוכיחהנאצית,העולםראייתהנפלאבספרו ,נוימןבועזגם
המטאפוריהממדאתלבטלביקשו ,הדיבורעלהפעולהעליונותבשם
להגדירניתןכךואוליביטוי.שלככליאותה,להמיתכלומרהשפה,של
 •הטרנסצנדנטיאלהתשוקהדיכויהרוע:את

בחושים,הנתפספניעלהטרנסצנדנטישלקדימותלהעמידרוצהאינני
מסתברהאלה,השיריםכתיבתומתוךניסיוני'מתוךאךבתבונה.ברגש,

חוסכתעיקרה.")אותכליתה,<אוהמציאותכמקורזהיסודשהנחתלי
האהבהבמתכונתלמשל,זוג,בןעלזותשוקההטלתמיותר.סבלהרבה

להוותיכוללאאחרת>תופעהכל<אואדםשוםטעות.היאהרומנטית,

האמיתי.מושאהכמוהממדים,וחסרת,האדירהזולתשוקהמספקמושא
חיימאפשרתבעולם,הנכוןבמקומןהתופעותאתמניחהזוידיעה
מושאהלהיותיכולהתופעהכלאחרות:במיליםיותר.טוביםיומיום

 ,אליו,מתחוררתאליונפרצתשהיא,ברגעלטרנסצנדנטיהתשוקהשל
דרכו.מוארת

אותנולימדכךהאסתטית.לחוויהזההאיננההנשגבאלהשאיפה

עלליצרכנלעגת.זושאיפהנתפסתשבהבתקופהחייםאנוקאנט.

יחזרוגירוייצרשגבשחג ,ישתנושהדבריםציפייהביוישמאוד'כך

יתרחש,אכןזהששינויספקליאיןוללשון.לתודעההעשירבמלואם
הקצוות.שביןהגדולהההיסטוריתהמטוטלתתנודתמכוח

 ·:·שכתבתי.הספראותילימדזאתכל
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