
שלשירתוזיקתעלקרטון-בלוםרותשלספרה
שללטקסטיםו;אוישועשללדמותוזךנתן

אתבומביאההיאמרגש.ספרהואהחדשהברית

לתיאו·שזיקתםמשיריובארבעה-עשרעיוניה

בצורהגמרי'לגלויהאומרומזתהנוצריתגיהלו
היאכאחד.ועדינהמעמיקה

רומזניסגנוןנקטה

כדישירי'כמעטואבוקטיבי'

המחוכםהשילובאתלהציג
ביןהללובשיריםשיש

גי'לתיאולוהפסיכולוגי
בקטעימשתמשתכשהיא

המשוררשלגרפיהביו
סופרואובכתוביםשהופיעו

סגנונהבראיונות.ידועל
כנובעבעיקרומצטייר

אתהורסואיננומהשראה,

בכליפירוקםידיעלהשירים
-להפךהצחיחים.השכל
מוסףערךיםמקביהעירב

הפחותלאלהואפילולשיריו
בספריושנדפסוטובים,זךנתן

האחרונים.

המשוררשלהצליבהתמונתעומדתהספרבלב
הזאתהתמונהאתשםפרלובדודהכימאיעצמו.

כךהסרט.עלחולשתוהיאזךעלסרטובפתיחת
בדמותהבחנתיבלילה"מאוחרפרלוב:מספר
וכמועצרתי.למדרכה.צמודהכבישעלשרועה
אתוזיהיתיבקושי'אותו'הרמתיפייטהבאיזה

 .) 54(עמ'המשורר"זךנתןהיהזה ""פניו

מתחוחותהזאתהתמונהשלהמיוסרתקדרותה
משתברת") "המילהאתאוהבת(קרטון-בלום

במובלעתמידשעניינםהספר'דיוניבכל
שלבחלקושנפלוגבוהה,מדרגבייסורים
הספרמעוררכך .זקנתועדמילדותוהמשורר

שנראהושירתו'המשוררכלפיאהבהרגשי
החוקרת.שלבחלקהאףשנפלו

יכאבלאיכאבשאם

מדי

פסינועלהרהוריםקרטון-בלום:רות
הקיבוץזך'נתןבשירתגיהתיאולו

עמ' 131המאוח,ר

בבריתזךשעושהבשימושרואהקרטון-בלוםרות
 .טאבושבירתשלנועזמעשהבשירתוהחדשה
חתרנותשלמידהבכךשישאמנםייתכן

גבולותתמידהחוציםלמשוררים,האופיינית

עלונוודיתלימינאליתזהותומעדיפיםומגבלות
המשמעותסדרימכוחעליהםהנכפיתהזהות

האימפרסיוניסטיתהבוהמהמימינולדו.שלתוכם

המשוררנאבקמונטראלן>בודלודמנו'(דולן'
ראויאבלהאבות.תרבותשלהמשמעותבסדרי

עמדהמתוךפעלעצמו~ישועכאןלזכור

12 
 352גליון

שלתוכוהחברתי-דתיהסדרכלפידיאלקטית

שלרוחהאתלחדשרבבפאתוסוביקשנולד'
ובאישיותובהגותו"אחר"היההואהיהדות.

כאח.ד

הגותוביןבזיקותשמתמצאמיכלזאת,עם
יהודיםכמהשללהגותםישועשלהתיאולוגית

כ"אחר"ישועאתלראותיכולאינוזמנו'בני
המחיצותלמרותזאתלנצרות."מומר"כגמור'
לנצרות,היהדותביןדורותמשךוהלכושגבהו
ויהודיםנוצריםידיעלבהתמדהשעובומחיצות

סדקיםנבעוהאחרוניםבעשוריםרקכאחד.

החלההקתוליתכשהכנסייההאלהבמחיצות
גלויהתודהולהכירבאנטישמיותלהיאבק
כתבישועשליהדותועלהיהודיים.לשורשיה
באחרונהשיצאישובספרופלוסרדודבהרחבה

עברי.בנוסח

משוםישכזךתרבותלאישאםספקזאת:אף
להפךלישוע.בהתייחסותממשיתשבירת·טאבו

הואישועשלהמיתוס .לוטבעיתשהיאנראה-
אדיפוסאודיסאוס,שלסיפורםכמוממשנחלתו

וטוביםרביםיהודיםכמווזךקיחוטה.דוןאו

המוסיקהליצירותשניםעשרותאוזןכרה
ולסיפורינוצריותלתפילותשחוברוהנפלאות
למיתוסההזדקקותשללטבעיותהצליבה.
העובדהמעטלאבוודאיתרמהזךאצלהצליבה
חיתהזךשלשאמוקרטון-בלום,אצלהמוזכרת

קתולית.איטלקייה
רביםבשיריםכילהראותהצליחהבלוםקרטון

סיבותלהישישועשללדמותוזךשלההזדקקות
ובורליגיוזייםכיסופיםשלסמןהואישודומות.

מיוסרנוודי'מנוכר'למשוררמעולהדימויבזמן
רגשיתאמביוולנציהנאמנהמייצגהואוחתרני.
והרסנות,לשנאהואהבהחמלהביןקוטבית
פעילותוזך.שלבנפשוהשוררתלזאתהקרובה

נבעהבבשורותמצטיירתשהיאכפיישושל

הולמתוהאפוקליפסהאפוקליפטי'נפשמהלך
הישראליתהמציאותלזךנראיתבוהאופןאת

אבלנמשך.שהכיבושככלוהולכתהנשחתת

זיקתואתלכרוךלקרטון-בלוםנראהיותר-מכל
-נפשועלהמכבידהאבבתסביךלישוזךשל

ההשתוותצירבעיניההואהמיוסרהצלובישוע
הזאתוההתמזגותצלובים.שניהםלאביו.זךבין

והבןהאבכיהוכרזבההך;~~הבשדהמתרחשת

מרתק.פסיכולוגיגילויזהוהם.חד

שתלהפרויד'בעקבותכאןהולכתהמחברת
התסביךשליובתוצאותגיוזיותהדליאת

מקורםהאלוהייםשהדימוייםגרסהואהאדיפלי.
אשמהכלפיושמרגישיםהאב,שלבאידיאליזציה

במיליםמודעות.לאאומודעותרצחמשאלותעל
אתזךשלשראייתוסבורהקרטון-בלוםאחרות
היא 1בשיריםהמתגלהישובדימויאביו

עלכלפיועמוקהמאשמההנובעתאידיאליזציה
קשה,בידובבנםבאםשלטהאב-אדיפלירקע

עריץ.בדיכוי

מסבירהאדיפליהקונפליקטאםרבספקאבל
והןלאביוזךשלאיבתואתהןהצורךדי

שלדימויועםמיזוגוידיעלשלוהאידיאליזציה

ביוגרפייםקטעיםהחוקרתמביאהבספרישוע.

המתחריםאלה,קטעיםהמשורר.מחייעוצמהרבי
מאפשריםמנתחת,שהיאהשיריםשלבכוחם
יחסומצטיירמתוכםבמסקנותיה.להרהרלקורא

מאבקשלאדיפליכסבךדווקאלאולאביוזךשל
נרקיסית",כ"בעיהאלאאכזרית,סמכותעם

ובתחושתלעצמואהבתובתשתיתשפגעהכזיקה
שלו.הערך
עצמואתלשקםכדילפריזעקרזךשלאביו

שלחהשנתייםבןובנואשתוואתכלכלית,
התבררשניםלאחרהתאחדוכאשרלאיטליה.

והיאהמשפחהאתלפרנסמצליחאינושהאב
להתבזותשנאלץהאבמרודה.בעניותחיה

המשפחהעלגזרומתישה,מלכלכתבעבודה
הפכואלהכלכבד.דיכאוןשלאווירהבעריצות

ומרורים,זעםומעוררתמאכזבתלדמותהאבאת
מהזדהותלהפיקכדיאיתהלהזדהותשאי-אפשר

היינץהפסיכואנליטיקןוערך.כבודשלתחושות
תלויהשלנוהבסיסיתהערךשתחושתחשבקוהוט

אביונערץ.ואבמעריצהאםשלבהפנמתם
דברלתרוםהיהיכוללאזךשלוהמיוסרהנכשל

עלממנה.גרערקהוא .בנושלהערךלתחושת
אמפתיהמתוךלאבהמחילהמדועיובןכן

ישוע,שלדבמותושלווהאידיאליזציהשהבשילה,
המשורר.שלבנפשווהחלמהתיקוןשלשלבהיו
לצירנהפךוישועלייסוריםשותפיםעשובהם

שלהם.וההתמזגותההשתוות
בסבלותיועמולהשתתףלאב,למחולהיכולת

עברשכבראחריאפילואיתר'ולהתמזג-להזדהות
והשירההמוסיקהשלמקורההיאמהעולם,מזמן

-בנפשוהאצילותשלמקורהזך'שלבנפשו
קולשמעתי"לפתעבצלילים:והצלתההאצלתה

'שהיההמנגןהואאבישלאוידעתימופלאהנגינה
כיהבינותיאבל .צערומרובנגינהקולותשונא
כלמקורוהיאבאוזני'הנגינהנשמעתבשלורק
(עמ'אחרים"ובמקומותזהבספרישכתבתימה
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פרוידשלההסבריםאתלראותשצריךייתכן

שלהערכתיאףזה,אתזהכמשלימיםוקוהוט
עליותרומסתברעזאורמטילקוהוטשלהסברו
הצורךאתמסבירקוהוטהמשורר.שלנפשוסבכי

עמוההתמזגותואתהאבשלבאידיאליזציה
לתקינותעצומהחשיבותבעליכאינטרסים

הנפשית.

קרטון-בלוםרותשלספרהאתלראותאפשר
זךשלהבולטיםמשיריושנייםביןנפתלכקו

אביועםהמשוררשלההתמזגותשעניינם
הואשבהםהמוקדםישוע.שלדימויובאמצעות

שיריםמתוךאחד''רגעמאודהידועהשיר

'צלצולהמרגשהשירהואשבהםהמאוחרשונים.

שאניכיווןהקובץשיריעםשנכתבבדלת'
המאוחרהשירבהם.נכלללאאךבסביבה
נפשיתהתפתחותבווישהמוקדם,עםמתכתב

בשניהםהזמן.במהלךשהבשילהמחוכמההנובעת
ושלעצמושלכדימויישועעםנפגשהמשורר

וחמלה.יאושכיסופים,שלבמצבכאחד'אביו
שלאפשרותנרמזתהראשוןשבשירבעודאך



העייפותמנגנותהמאוחרבשיר ,עיןלהרףגאולה
המאוחרבשירגואל.שוםבואיןוכברוהאכזבה,

מהגאולהמשהושישהמבשרתאחרתחוכמהיש

אותולמנועוביכולתהייאושאתלהכילביכולת
לאיכאב"שאםבזה:אךודי ,~tירכאבמלגרום
קרטון-בלום:רותשלכדבריהמדי",יכאב

להשגתהיחידהשהדרךהואהנוצר"הרושם

גאולה"המושגהנמכתבאמצעותהיאהגאולה
 ·:· ,) 120<עמ'

גלדמןמרדכי

החשכהאתחה i"מ

 "י~·.ע~

מאנגלית:רוח,גבישיורבין:ריבה
 , 2010לשירהקשבהוצאתלשם,גיורא

עמ' 63

עלתהיוהנסבורג,ילידת ,ורביןריבההמשוררת
למשטרהתנגדותהעקב-1963בלארץ

רבותפעלהכאןאפריקה.בדרוםהאפרטהייד
ליוצריםהישראליהקוראשללהתוודעותו

כתיבתה,עברית.כותביםשאינםישראלים
יכולשמשוררמוכיחה ,הארץבנופיהמושרשת

להרגישזאתובכלהמקוםבשפתלכתובלא
אליו.רבהשייכות

רוחגבישיהשישישיריהקובץשלבתרגום
עלהעבריתהשפההרףללאמהדהדת

קורהכךתמידשלא ,לצייןראויהשתמעויותיה.
האמיץהחיבורניכרורביןאצלמתורגמת.בשירה

המתרגם,לעבודתהודותגםהלשונות,שתיבין
כתיבתהששפתאףכילהוסיףוישלשם.גיורא
עסקהעצמההיאעברית,אינההמשוררתשל
כךלאנגלית,מעבריתבתרגומיםמעטלא

להנהירהךך·סטרילשוניבמסלולשההתנהלות

היטב.

שלרבגוניגבישימיפויהוארוחגבישי
ח.ר 'tההואהתייחסותםשמושאוהגיגים,תחושות

איתר.היחסיםומערכותהמשתנותזהויותיועל
מהחייםוחוויותיהחיותהאתהיונקתשירהזאת

אשה, ,גבר-לקיומםאישורותובעיםשקורים
נסתרות.נימותהמדובביםנוףומראותטבע

אמירותמהןומפסלתמיליםלשההמשוררת
באירוניה,המהולחשוףקיומיוכאבאישיות
המשתקפים ,יחדגםורכיםקשיםרוחגבישי

שמתעתעים"כדרךהמתעתעתהנופיתבמורכבות

כקשה ה~ך~~סרר /-יםבקרקעיתדברים

אםוזה,עיניים", ז.ח~~-האורכרך./והקשה

החייםמרקםשלגרפיהטופוהמיפויגם ,תרצו
מהשירים.העולה
נראהשבו ,ורביןאדםמשלציורהעטיפהעל
גםאנושית.דמותהמזכירהבתנועהנטועעץ

'עץהשיר .כאחדודומםחיהואהעץבשירים

לציוראילוסטרציהלשמש,יכוללמשלהמזוזות',
עדהעבות,/ופארותיוהגזע"מןהחזותי:

~ךל;תהלח,/הלבןבעץחיוניות/המותניים,

ורבין:מצהירהמזוזותי","אלואנוש",דמויות
הממתינההחברהואחים,אם-משפחהבני

זוגבןעצומות",שעיניהמחוקה"אשהלמותה,
בין·'תקשורת :אירוניתשכותרתובשירלשעבר
ועוד.מינית'

מצטייניםוהםבשירים,רוחשמיוחדחייםקצב

"עץהאור:לגוניהפתוחהשופעת,בציוריות
השביל;בצדהמומהככלהבלובנו/ניצבתועה
העץאבלכבדיל".עמוםהצל;מןהמזדחלוהאור

עקיףביטויגםהםהמטאפוריותושלוחותיו
אתלפעמיםבהעדפתהולהתחדשות.למחזוריות
בשללהמשוררתנתליתהעקיפה,האמירה

הדשאלפרוות/"מתחת :כגון ,יוהשתמעויות
אצבע;אחרגיששהמסוקסתאצבעהמצטמח;

נחרטה".צמיחהוטבעת

אתמאודמזכיר'קומראן'היפהפההשיר

טבעלשיריובדומהואב,אסתרשלכתיבתה
לביטויאמצעיהנוףכאןמשמש ,בקובץאחרים

קולקטיביאתוסבומשוקעורגשי.הגותימהורהר,
"מלמולבתוכוהלוכדצלולגבישכולווכל

שהיאתמונה-פיהן"פוערותו"מערותעננים"

הקוסמייםהממדיםשניאתהחובקמטאפורישיח

מתזזתהמעגליתהסחרורתנועתושמים.ארץשל
מאה"באנקתמתדובבוהנוףופנימהמטהמעלה,

ובכל ,דברלכלנוףשירלכאורה,שופרות".
 ,שבוהכובשתהארוטיקהדומיננטיתכךכלזאת
הדוגמאותאחתאחרים.רביםבשיריםגםכמו

האדמה;הגלילמן"בדרךאור':'~רבותהיאלכך
ואחראור;לפרוותמתחתרכים;שדייםתופחת

נקיקיםאללירוק;מבעדצהובהכורעתכך
עמוקים".מוצלים

מוסטלכאורהשבהםאחרים,תיאורייםבשירים

ומצוירים ,מטאפוריכאמצעימהנוףהדגש

תיאורמשמשעדיין ,רקעועלשוניםדיוקנאות
ולחשיפההמוסכמותמןלערטולאמצעיהמקום

ב'עירום'כמוסים.אנושייםמאווייםשלאמפתית
בשלווה""הולכותקאסםבכפרהנשים-

ראש.ועדרגלמכףמכוסותכשהןבסמטאות
כגבהמתרומם/שהקירעדכשורה;"הכל

ר ijזואוהבות/בידייםורדרדותעדששופשף

הגדול'.'האורבזעת
הםורביןריבהשלהשיריבעולמההקונטורים

הדברומעוגלים:רכיםופעםומוצקיםחדיםפעם
ש;ךק,מצלולבעליבשיריםאחדמצדמשתקף
לתוךגולשת;"אניבינאישי:בקשרמתחהמבטא
רקשומעת/אניחפזונושאת ,הנחשיצחוקך

אותימלחששאתהוחרישית."מדויקתבהקשבה
ובטוחה".משוננתהנחשי;חומךתוךאלפנימה,

הרךהמצלולאחרשביהולכיםאנחנו ,שנימצד
לטבע,המשוררתמתחברתשבהםבמקומות
גלגלוחלקים"עליםהחיים:ולשמחתלאהבה
וסוגסטיבי.נפלאלשונות",עלכייןגשם/אגלי
בתיאוריהמאופקתהליריתהנימהפעםלאאבל

צעיפיםקורעתלזעקהמקומהאתמפנההנוף
דבריםלי"אמוררגשי:בזיוףכשמדובר

ולהאפילוקולךאתלעבותלךאלפשוטים!/
ושברוהחלון;אתניפצואהבותיאיתי."/דבברך

עמודאתוהרסוהקיר;אתערטלוהדלת,את
ביתי'.'שלהתיכון

המפתחהיאאורידיקה'של'שירההכותרת
 ,קיומיממאבקעייפותשעניינו ,לשירהמיתי

החשכהאת"מוחהאניוויתור.פנימההתכנסות

המשוררת,כותבתמעיני",

את~ךא;תז;חולאשעיניה
שלשירו ,כזכורהאמת.

ללבםמאודנגעאורפיאוס
ופרספונה,פלוטושל

"מוזיקהצלושרכאןואילו
ובניגודנשמעת'.'שאינה

מבטושהפנהלאורפיאוס,
אורידיקהאתואידבלאחור
החושבתזוהיאכאן ,שלו

והפעם ,לאחורלפנות
הדומיה"אללוט,כאשת
בשירתנומות".המלאה
נאמרכברהדבראחר

 ,גירגולם"הואמפורשות:
~רםאופקים,שלאדון;
 iמלח,נציבהיא iאדמה~

דמעותשלמר/נטיף
פגישותלהישהקרה'האש'אדוןועםשחונות'.'
 .זמןממרחקי~תףק;ת
מלפיתתרבניתבפסיקההמשתחררת.כאשה

חירותאתלעצמההמשוררתמרשההדתית,ה~בף
אינניכישאמרס"חלמתיהאירונית:האמירה

מברסלב.''בשורהבשירוכן~בף"
בנימותבשיריםעמוקהשזוריםהנושאיםאחד

בשירהזמן.פסעלוהמוות,ה~קנההואשונות
לקיים,נרדפותמיליםהןוחלוםצורך'שרידים'

השירכותרתהמשתנים.הזמןולממדילחולף
הדוברתשלמבטהמנקודתבחומק,נאחזת

גםהיאההדחקההזקנה.אתהמדחיקההמודעת,

בצדנעורים.מאהבתבזיכרוןההשתקעותבעצם

לאביההקינה<בשירוארנוןמוותעלואשמהכאב
אחרת,נימהגםישנהג'ינג'י')של'הסתלקותו

שנשיקתוהמלאךבדמותמרוככת,השלמהשל
שעיניהמחוקה"אשהפניחיממההגדולה
בחלוקואותה;עטף"והואסיכויבחוסרעצומות"

ורביןריבה

ררחגבישי

אכלם" :נל'!lנc~:ג

 י--»י•""

הצמרי",

שירשהואהפותח,השירבציוןאסיים

לאמתהקודשים""קודשאתהמסמיך ,ארספואטי
של~גי"בלשכההמצויהוהתמציתיתהכמוסה

אמת"רודפיהמשורריםשלנחלתםול~~ים",
גלעיןכבתוךהדבריםשמוריםכאןונוטריה'.'

שהרי ,כךואמנםוצמיחה.נביטההמבטיחפרי

הראייה.לטווחשמעברדבריםגםקולטתהשירה

·:· 
כן-דודיערה
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