
 2עלפול:ג•א 1

בחלוני"כנפיו"חרישיות

 , 2013לשירהקשבהוצאתהמרחק,שלצדושרון-בלייס:ענת

עמ' 68

השיריםשניאותימשכוהמרחק,שלצדובספרראשונהבקריאהכבד

לוטאשתקסם.בחבליתוכםאל ) 30-29(עמ'לוטלאשתהמוקשדים
אילמתלדמותשהפכהואימפולסיבית,חלשה~שנית,כדמותבעינינתפסה

רבדיםוחושפיםהמלחאתהממיסיםמבעעזישיריםשניהונהופסיבית,
השירים,שניכיהבנתיבהמש,ךמקומה.עלשקפאהואחדישלפגיבדמותה
שנכתבוהשיריםשניכולו.הספדאלכניסהפתחיוצריםבעיני,הנפלאים

ומשלימיםבזהזהקשוריםלוטאשתשלמפיה
הדינמיקהאתמתארהארשןוזה.אתזה

וסועדעשירפנימיעלוםהפיכתשלהיסודית
אלהידיעהאתיב mמהושנימלח,לגרגרי
אלעתהאתייחסהתקיימה.שבוהזוגיההקשר

השירים.שני

 ) 1 (לוטאשת

ז:ינו~ת~ת:;גתר:;כ;י;:ז:;כינוה~~:;גדו~לח iJרי.~ר~"
מעליהשמים.תרגיל;,כמר" .שנהאחד.שנהעינ~
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ח!!בתלהסתובב/,לעצחהייתיח!!בתהאדימ;ו
:· ::· • -:· :· T • • -:-/ : • : •• / -:· :· 

גוף,;צוהך,;ך.iה iJק.לח iJ ל~? ד??ז~ 't ?ס:ינ:וי
ז~דןר."

 ) 2 (לוטאשת

" t' ר /?הן~ןה~?~נ;רנו~יןזר~דנ;יהt' ל.סמוך~בדנרינו~תה~~ס~ךז:זדi] .זרע.ם/ 
~נ;י gהר~ע.יגי?.ם"~טובלחד"~שו .1סארחךיםזק.ל~לר~ם~ז ד~~ע.י~י~ ד;~?

ף \t " ; ;ערד.רשדגוף i]1~לוסה, ו~~~נ:וי /,הן~ןהס:ינו,ב~~~נו 1ר~~ךנ;ר,
יותראתארתך;.אוהבשאניל,ך;לומדהמתאיםהרגעאתמצאתילאפעם
~דםביל?~חזר;.ך~~יטרח " 1זק.ח ~ד~~ ,ם:~°י.ע~-:שב iט ה~~ i1 ."ה 9'ךחו~יJי
ופרע.ם".~בהוא י~?~ ;,ז~

אשתשלנפשהמתוךהומשודדת,נוסף,צעדנעשה ') 2 (לוט'אשתבשיר
ולמערכתמסדום,למנוסהשקדמוהאירועיםעםלהתמדודמבקשתלוט,

זמןשהתרחשקשהאירועעידיתמזכירההראשןובביתהזוגיים.היחסים

וכאשדהמבשריםהמלאכיםשניאתבביתואירחלוטהעיד:חורבןלפניקצר
לידילמסורלוטמציעלאונס,ויפקידםוב mליוציאםכיסדוםאנשידשרו
דברתעשואלהאלהלאנשיםדקכתחליף:"."הבתלוותבנותיואתההמןו

מזכיראינוהמקראיהסיפור .)חיט(בראשיתקורתי"בצלבאוכןעלכי
גםרגעים.באותםתגובתהחיתהמהלדעתואיןהבנות,שלאמןאתכלל

וחושפתלוט,אשתשלובקולהבעורהשרןו-בלייסנכנסתזהבשיר
רגשיתסיטואציהמעלההראשוןהביתומרתקת.מורכבתתמונה
ובגוףבנפשבזהזהלפותיםהשנייםנסבל:בלתיבקונפליקטטעונה

בנותיהםאתמציעשלפתעהאישאתלבהבכלאהובתעירית-
שלתחשוהונוצרתהראשוןשלהמשכואינוהשניהביתלהמןו.
הסועריםברגשותעמדהלאלוטאשתפשרנותי,פיעלקיטוע.

ככלשתחילתורגשיתיסה mותהליךאותה,שהציפוהוסותרים
כהצטברותוהמיוצגהראשןו,בשיר(כנרמזלכןקודםהנראה
לאישה,האהבהשביןהחריףהקונפליקטלשיאו.מגיע-המלח)

בקריסהמסתייםבהתנהגותו,היבטיםנוכחלשתוקהקשוילבין
ההלוכתההתאבנותוהןהקונפליקטהןפנימה.דיסצויאטיבית

מלוחה,כבר"דעתיחריפה:בתמציתיותבשירמתאוריםוקרבה
שלעמוקההבנהמציעהראשוןהשיראולם,עוד".דשרהגוף

ובהקריסהזו-ההגנתילניתוקמעברהרבהבהישלפיההקריסה,
דדךכלהותירושלאבנסיבותהקולהוננחתשימורשלמרכיב
הודחוסה,המאובנתעיריתאללוטשבהסערהשוךעםאחרת.

לפעום.חתרהאהובלונה
מודרנייםלפירשויםמצטרפתלוטאשתלסיפורשרןו-בלייסשלפשרנותה

קרש-זוהרהמיתוס.שלפמיניסטית-פסיכדוינמיתבאוריינטציההמיתוסשל
 ) re-vision (מכונניםמיתוסיםשלמחדש"קריאהכימציינת )* 2007 (

פעלוהלאחורלוטאשתשלהאסורבמבטההרואהאחרת,קריאהמאפשרת
שרידותיפטריאכלילצווהתנגדותהעבד,לזיכרןומחויבותשלאמיצה
מציעה ) 2007קרש-זוהר(אצלהאקן .) 89עמ'(שם:מחיקתו"אתהקובע
שללהדרתןכמטאפוהרלוטסיפורשלביקורתיתפמיניסטיתקריאה
לתפיסתישמציעהלפרשנותבדומהבתרבות.העבדזיכרוןמעיצובנשים

אשהמייצגתלוטאשתכיהאקןסבוהר ,') 2 (לוט'אשתבשירשרןו-בלייס
בעולםנתפסיםומשפחתההיאשחווהואובחהטראומהאשרמשותקת,

ההתאבנותלתפיסתבדומהבנוסף,להשתקה.הראוייםכתכניםהפטריאכלי
אשתשללתחשוותיהחיבוןרצורהגוף,כמתןהראשוןבשירהמופיעה

הונצחהשימורשלמרכיבישלפיההשני,לשירהפרשניתהוצעתילוט,
עדותדווקאהמלחבנציב(שם)קרש-זוהררואההדיסוציאטיבית,בקריסה

הסדרכמייצגהאל,אשרמראהלוט,אשתשראתההאסורלמר~החכר
חפיםגםדואיבהםהמוניםרצחקלוקטיבי,עונש-להדחיקהע;יףהגברי,
מפשע.

שלוהמאובנתהמושתקתלדמותהשרון-בלייסשמייחדתהנדירהקשב
מןוסמוילחרישיקשובההיאשירתה.שלמרכזימאפייןהנולוט,אשת

ז;יפלה"היא~ז:זלרנ;י וי~~~ירת ;;tזP.חריך;נש,ירגקלזק.~רה"קגה-העין
רגששלרבדיםשרןו-בלייסחושפתהמדוקדק,הקשבבאמצעות .) 53(עמ'

ובתוכה.בעלוםהמתקיימים mוד
השירים,תשעתבןהיפהפההמחזורמתוךאביאלכךנוספותדוגמאות

המקראיבסיפורנזכרתואינהכמעטלוטאשת
היהשמהכינמסרמאוחרבמדשרנמסר.אינושמהאףמצמצומהוכחלק
אשתו"ותבטהואמלחלנציבהפיכתהנסיבותעלשמסופרכל .עידית

פשרנישדןו-בלייס,כמושלאכר).יט(בראשיתמלח"לנציבותהימאחריו
אלמבטלהפנותשהובילהובמניעיםחקורהעמיקולאהמוקדמיםהמקרא

סבררש"יכעונש.מלחלנציבהפיכתהאתפירשוחלקםהנחרבת.העיד
ובמלחמעטה"במלח-המלאכים mאירבשעתקמצנותהעלנענשהכי

לוטשלמותואחדילוכתו~תהלממונהדאגהכיסבוריקרהכלילקתה".
להביןניסולאאךמביקורת,אמנםנמנעואחריםפשרניםאחרי").("ותבט

דקהרעה.בהדבקהלוכןהתעכבהכיסבורז;כפרךנרלעומקה.דמותהאת
הנשואותבנותיהעלרחמיה"נכמרו-אמפתיפיר;שמצאתיהרמב"ןאצל

השכינהאחוריוראתהאחריההןהולכותאםלדאותלאחריהוהביטהבסדום
מלח".נציבונעשית

אשת-לגמריאחרתהתבוננותמציעה ') 1 (לוט'אשתבשירהשרןו-בלייס

היאהעיראלמבטההופנייתעשיר,פנימיעולםבעלתהיאשבשירלוט
ויובהרמפורש,אינוהתהליךשלטיבומתמשך.פנימיתהליךלששיאו
שהמקראאשהעלמחדשלחשובמרתקאך ,') 2 (לוט'אשתבשיריותר
כעלהרגשי,לעלומהמתייחסשאינוובוודאיבשמה,אפילומזכיראינו
הפיכתהלפניעודביטוי.לידילבואהמבקשפנימילקולהנעניתאשה
ייתכןהמקראי,הסיפורמצדהן-משותקתאשהעיריתחיתהמלח,לנציב

שלבמרכזוהעומדהמקראיהסיפורמןעלוה(והדברלוטשלמצדושגם
שלכהנצחתהלהיתפסיכלוהלמלחהפיכתהעצמה.מצדואףהשני)השיר

נותןהמלחנציב-ומרתקתחדשהפשרנותמציעהשיראךזו,השתקה
שתיקתה.אתמפרלופיכךבה,שנצברמהלכלחיבוןרגוףצורה,
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ההתבוננותבמרכזהפעם, .) 15-13(עמ''חול'-ההיריוןחושדיתשעתכנגד
הראשוןהשיר .כותבתהיאואליובבטנה,בנהאתהנושאתהמשוררתעומדת

ןק /.ח;לזקלtזךמ;נ;ת ;כל [iך g ~~~חנו , 47"ס~יבשוררתנפתחבמחזור
נותרההיריוןבתחילת ".טח:;לם i~י~י ·~:קיךי~ה·~~ליבו,ס;?כ;תמלים
שמתקדםככלאולם .כפשוטוהמלחאלהחול,אלהגשמי,אלקרובהקשב

 /~נ:ר~גל.גוף [i "-והקדושההאהבהבתרנהומתפתחותנהדרתהתהלי,ך
iJ לחושד,מחודשלשיר,משיר .) 4מס'(שיר "ן:~ס~ןמוי 9 ~~צו~ה~ן~ה

למשל, , 5מס'בשיר .החברייםהרבדיםאלהכניסהומתאפשרתהלוכת
ל~~י-זרעבראלזרהתועדותשתישלמעיןהסמויהתנועתןמתוארת

o/iJ ~ל~~י ,הiJ ,ל~~יש.מ;תiJ ,תעי?.יד ;~ןא;ת;fז~ך;ן,~ל~~שזז~~ I] ·ל; 
תשעה".ש~מלאועדירחרע;דירחס;פךת ;ש;חה,אנישםים,אלהה;לך
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בסיומועתה,אך ,החולמרטיבאלהמשוררתחוזרתוהאחרוןהתשיעיבשיר
במלח,האהבהפעימתאתהמשוררתזיהתהעיריתשאצלכפיהתהלי,ךשל
זקלtזךמ;נ;תכל [iך g ~~~חנו , 47"ס~י-בחולפעימתהאתמזהההיא
שנכiרב ) 17(עמ'.חול',·ערד 1שי i::ה:;גךל". iJ~תה tpזקע;לב iJןקדה ;ח;ל

היומיומיבגשמיהנחשףלפלאלהקשיבבלייtכ.שררן-חתרתהלידה,אחרי

אתע;טפתאניז"אתובכל ;ח;לשלארמ;נ;תהכלבסךאנחנו , 4ל"תאר-
ה jמ; ··:;בק;, ·ע.ת 7ו 1 ,ה~~~נ vת jZ~צו~תל .?i?ס /~ךב,,-לעת/רים'~~·זכדר~·

 ."ה~דז;ו~נרנויצכ wר~ 1~ס~לה ;ת?? /o ~ת ryv!1זק. ,די.?~? י~~

- 56בעמ'כותרתללאבשירגםמופיעביומיומיהצפוןלנשגבהקשב

הצירוף .ע.י~י"~ת דנ;:;;ל ;ס~י~ס;ףזק.ל ;ן~?חי~ה,~זיל-~:;גיב~דק.~ת
ללאבשירמופיע-~ךסק" vזק.ל ;ו~"-לספרכשםניתןשאףהדרמה
מופיעשבהםהשיריםשניביןהשוואה .) 68(עמ'הספראתהחותםכותרת

פסיביתמאזינהנותרתאינההמשוררתכיהתחרשהאתמעוררתהצירוף

הצירופיםשנישביןבתנועהללידה,הקשבמוביל ''חולשבמחזורכפי-
לנביעה:הקשבהופךהדומים

 11ף..לקט 1~ד:ם vה aזק.סבא~מז:רינ;ת 1 .ת;נ~? vה a~צ;ר vע;ת i2 ~~ ת.?.?;בר;צ~"

 1זק.קט 11כלל 1סשובןה~ין ה~~ 11 "".~יק 9v ?~לי ה~~ "~קז:רי. i9ר ה~~"

 • .~חיקי"~ר /o ~~ךסק vזקל ;ו~

תיאוריה .ממוגדרותפחיציות(או) :לשכוחאולזכור .) 2007 (ט'קשר-זהור, *
 . 109-89 : 30 ,וביקורת

נובמבר-דצמבר

1 . 

9 


