
··ברנר nפרדרחל

לייש"לפעמיםאותה,שואלתאניאתי?"התיידדתבעצם"למה

אותי."שונאתממששאתהדגשה

ממשהזהוהתפקידיהודייה,לאםובמיוחדלאם,זקוקה"אני

לך."מתאים

אתי?"התיידדתאתלמהזה,עלמוכריםכבר"אם

שלך,בסערותאותםממלאהאתשלי,לחייםרעננותמכניסה"את

אמא.שלהזההתפקיד-שאמרתוכמושלךבנעוריםנאחזתאני

בחיים."שליתפקידשזהכנראה

שלך?"התינוקתאנימה?"אז

"קצת."

שלהןוהגיבורההסופרת-המספרתביןשיחה

הפנימי"האגם 11שמודה,היא 2003באפרילאלמוגרותשנתנהבראיון

הכיטהורה,ואמנותספרותזושלי,השיאזהזאתובכלקשה,//ספרהוא

//עלילההקושי:אתהסבירהלאורהספרצאתעםבראיון 2לשירה,,.קרובה

מסיחהעלילהרוויהריאליסטיהז,אנרטבעו,מעצםאותי.מעניינתאיננה

אלמוגבאדם//.שישהעושרלצמצוםלירידות,מוליךמבדר,הדעת,את

חיבורשליהחדשלספרקוראת//אניהרומן:סוגתכלליאתשהפרהמודה

ומציאות,בדיוןופרוזה,שירה-דבריםהרבהשלחיבורבאמתזהכי

בעיקרטבע,הרבההעולם,מתרבותמיתולוגיותודמויותמיתוסיםאוסף
העולההמסרובחשיבותזהקשה//ב,,ספרדןהמאמרוטווסים//.(ברבורים

שלמקומועלאעמודשבכתוביםבספרישלו.המורכבהספרותימהמבנה
יצירותיה.בקורפוסהפנימי////האגם
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הקיבוץהפנימי,האגםאלמוג,רות . 1

 . 79עמ' , 2000תל-אניבהמאוחר,

 .הפנימיהאגםלהלן

שאם"הכנתיאויבי-שושן,אסתי . 2

כמולכתובעלילפרוץ,רוצהאני

עתרןאלמוג,רותעםראיוןגבר",

עמ' ,) 2003(אפריל 278גיליון , 77

כעקבותנכתנומעטותביקורות . 24

יגאלראוהפנימי.האגםפרסום

הזהותשלפנדורה"תיבתשוורץ,

 373גיליוןספרים,הארץ,הנשית",

צור,שי ; 2-1עמי ,) 19.4.2000 (

כרךמאזנים,המוטבעת","האופציה

 .) 2000(אפריל 4גיליוןע"ה,

מכירהלא"אניקורן'יהווה . 3

רותעםראיוןמאושרים",אנשים

 ,) 11.2.2000 (אחררנרתידיעותאלמוג,

 . 26עמ'
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אחו"יוםנאמד:למשל, , 107בעמי . 4

חשוב.ותותמחוקומכתבקיבלתי

התחלתינספח)(דאההמכתבבעקבות

 " bב"נספחיהיאזיוים".עללקרוא

שיחה"בעקבותזו:העדהמאומתת

קיבלתי ]".]ליבסיהווהפרופיעם

ויכונו"כשנפגשנוהבא:המכתבאת

]."].ונזכרתיהטווסשלעניינו לע]".]

עמישם,היאזיוית".לדתשהכוונה

142-141 . 

אתלהזכיר.ואויזהבהקשר . 5

הטוענתפלומן'יעלשלובדיה

 1986משנתאוויר""ש.ודשישבדומן

העצמיהדיוקןאתאלמוגהשלימה

 .עובדתהיאוממנוהתבגרותה,של

סיפוריהבאוסף"אימהית"לכתיבה

ללאפלדמן,יעלאמנותי"."תיקון

ביצירתןזלאזמיותמגררמשלהן:חרר

מיכל(תדגוםישראליותסופרותשל

תל-אבי'בהמאוחד,הקיבוץספיר),
 . 230עמי , 1999

אוסףאלאאינושהספרהמחברת,שלבאמירתהאמוןלתתעלינוהאם

טקסטיםהמציג-הספרמפגיןלכאורהשהריאסתטי,אופיבעליטקסטים
עלילה?העדר-מגוונים

הברבור""מחברתשווים,חלקיםלשנימחולקהואסימטרי:הספרמבנה

ממוספריםקטעיםואחדמשבעיםמורכבאחדכשכלהטווס",ו"מחברת

אינפורמציהמוסריםהקטעיםרובעצמה.בפנייחידההואקטעוכל
הםאורניתולוגיה;שלהיסטוריהעלהציפורים,שתיעלאנציקלופדית

הרומית,היוונית,ובמיתולוגיותבספרויותוטווסיםברבוריםעלמספרים

היאזידיםקהילתשלהאזוטריתבתיאולוגיהוכןהסקנדינביתהאירית,

בעירק.

שנמסרהמידעעלותיעודהסבריםהמוסיפיםה"נספחים",הספר,שלסיומו
מופיעששמה-אלמוגרות-הסופרתנרמז:אשראתמאשרבטקסט,

כברהמספרתראשון.בגוףהאנונימיתהמספרתגםהיאהספרכריכתעל
 4הפנימי";"האגםכמחברתברורהאןעקיפהבדרןבספרעצמהאתהציגה

שלהאוטוביוגרפיההיבטאתמאירההסופרתעםהמספרתשלהזדהותה
במיוחדאלמוגרותפונההפנימי"שב"האגםלומר,יהיהנכוןהאם sהספר.

במסווה ) autobiographical fiction (בדיוניתאוטוביוגרפיהשללסוגה
"חיבור"?של

דמיוןביןוהסופרת,המספרתביןהגבולותאתהמטשטשב"אני"השימוש
בדיוניתאוטוביוגרפיהשלהאקספרימנטליהאופיאתמבליטומציאות,

סיפור-מסוימתבמידה-גםהואהספרהזהויות,ערבובובגללזו.
כאוטוביוגרפיהגםאולםהסופרת.שלחייהסיפורכלומראותנטי,חיים

המסופרת-שלסיפורהאלאמקובל,חייםקורותסיפורזהאיןאותנטית

מתרכזיםאלהיחסיםיצירתה.עםהמורכביםיחסיהעלהמספרת
השואה.שלאחרבעידןאמנותיתיצירהשלבבעייתיות

יחסישלמטפוריתהצגההואהפנימי"ש"האגםלהראות,אנסהבדברי

 . iעיצבהאולטימטיביהרועשאירועעולםשלבמציאותהיצירהעםהאמן
מתרכזתהתמהשםאוויר","שורשיכמובדיוניתלאוטוביוגרפיהבניגוד

הוריהעםהפגומיםמיחסיההגיבורההשתחררותשלהפסיכולוגיבתהליך
האנטומיהאתהאוטוביוגרפיהבוחנתכאןאמנותית,יות riליצירכתנאי
ה"בת"-הגיבורה.לביןדמיונה,ופריה"אם"-הסופרתביןהיחסיםשל

היצירה.וביןהיוצרתביןמאבקזירתלתפיסתי,הוא,הפנימי""האגם

שואפתהיצירההסופי","הפתרוןשלהמודעותנטבעהשבהבמציאות

אמנות,יצירתשלהמקובלותוהאתיותהאסתטיותהמסגרותלפירוק
מנסההיוצרתעצמה.אתלהרוסמתכוונת-פרדוקסליבאופן-וכן

כאמן.שלה raison d'etreה-אתולשמרעצמימהרסהיצירהאתלהציל
צורהבעלתאמנותשלהתפרקותהאתלעצורדרכיםמחפשתהאמניJר
מתעמתהספרוסבל.טרוררוע,בושפשהבעולםמשמעותייםומסר

המורשתמולהאמנות,שלוהאתיקההיופי,שלוהשבירותהפגיעותעם

העשרים.המאהשלהנוראה
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הייחיבוריישלהחוטיםוהטווס:הברבורבין

שאיןוהולכתגוברתבהכרהמאופייןהאימהית""האמניתעיצובתהליך
התפשטותו.אתלהגבילצורןויששבעולםהרועמןלהתעלםאפשרות
רודפתהיאבזמןובוגדולפחדמעוררתבמעורבותבצורןהמודעות

מהחייםלפרושהעזרצונהלמרותמנוח.להנותנתואיננההאמניתאת

להתמודדמשתוקקתהיאואלימות,סבלשלמעולםולהימלטהיומיומיים
טוהראסתטיקה,שלעולםביןמתלבטתהיאביצירתה.זהעולםעם

היסטוריים,באירועים-נגועאינודיוקוליתר-נוגעשאיננוושלווה
האתיקהערכיכלאתמוטטהההיסטוריהשבובעולםלהתערותהדחףובין

כמטפורהבעולםוהיצירההיוצרמקוםאתמציגהפנימי""האגםוהיופי.

אותההמושכיםהחיבור"חוטי"אלהסופרת-המספרתהתייחסותשל

ה"ברבורי",האידיאלי'העולםשלהמושלםהיופימנוגדים:בכיוונים
חיי","סיפור"הטווסית".הפגומה,ההיסטוריתהמציאותעםמתנגש

"משייטהברבור 6והברבור".הטווסבין"נודדהסופרת-המספרת,מתוודה

הואנשבר,הענוגכשצווארוושברירי.דקהנטויצווארובדממה,באצילות,

קולו.רעקול ".יודעאיננולשירזכר"טווסזאת,לעומתשיר".מפיק
יודעות ".שלוהאזמרגדעיניהירקרקות,ועיניומרהיבהצבעוניותואבל

לראווה,זנבואתלכשיפרושבהופעתן,אותומכשפותהעולם,עלמשהו
ךובתשוקה".ברהב

גםהיאהציפוריםמןאחתכלאותן,מתארתשהסופרת-המספרתכפי

 'וצבעוניותוהברבורשלהטהורהיופיאח,דמצדאמנות.יצירתוגםאמן
לצפייה;ונהדריםמושכיםלאובייקטיםהציפוריםאתהופכותהטווסשל
מגדיריםהטווסשלהמכשפתוהופעתוהברבורשלהמוותשירשני,מצד
לקינה,גסיסתואתההופךמשוררהואהברבורכאמנים.הציפוריםאת

מנוסהשחקןהואהטווסהמוות.עלמתעלהשירתושלהתמיםוהיופי
הברבורשלאמנותולו.להאמיןהמתפתההעולםאתשוללשמוליך
לעומתלחיים;משיקיםשאינםהמושלמיםוהתוםהטוהראתמסמלת

מגרעותיהםקסמיהם,עלבחייםמעורבותמסמלתהטווסשלאמנותוזאת,

שבהם.והאמביוולנטיות

הברבורעולםשלהאלמוותבןהיופיאלהסופרת-המספרתשלכמיהתה
אליזבטשלמשירההלקוחבאפיגרףעצמו,הטקסטלפניעודמסומנת,
שבדמיון":"הקרחוןבישופ,

פי~ה. 9ry~י-9~לךח;ן i?V~תרים p: ~?? ונ~~~

ע. v ~ 9ס;ףהואר~י vזץ.פ.רושפי~לף 15
~פוף-~בלע p:9ךר;ז,נםןל-ז;רנו~ה pזק.הוא ' i;!~לף 15

מתנ;ע.~.יש w ;ל?~ם vו~ל

 .ה~'נ;! 9V~י-9~לךח;ן ?tiז~תרים I? ~ f ונ~~~
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 . 18עמ'הפנימי,האגם . 6

שלי.ההדגשה , 16עמ'שם, . 7
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 . 43עמ'שם, . 9

האחרוןהמשפט . 139עמ'שם, . 10

האחרוןהב'תתרגוםהואבצ'טוט

מופ'עהש'רב'שופ.שלבש'רה

 Elizabeth Bishop, Theב-

, Complete Paems, Frarrar 

: Straus and Giroux, New York 

. 4 . 1969, p . 

ש'רתשלמענ"נותא'נטרפרטצ'ות

 Anneאצללמצואאפשרב'שופ

Colwell, Inscrutable Hauses 

Metaphars af the Bady in the 

, ems af Elizabeth Bishap סP 

, University of Alabama Press 

, Tuscaloosa 1997; Susan McCabe 

Elizabeth Bishop: Her Poetics af 

ss, Pennsylvania University סL 

. 1994 Press 

 . 11עמ'הפנ'מ,'האגם . 11

כדיתוךהברבור",ב"מחברתלטקסט;מחוץנשארתאיננהבישופ

שבישופהסופרת-המספרתמצהירהוהטווס,הברבורביןהתלבטויות

השיר:מןלצטטממשיכההיאבהמשך sעליה"."האהובההמשוררתהיא

שלזוקביעתהבצדקתביטחונהאתומביעהלנשמה",יאים"קרחונים

והמשתנההחולפתהזמניותעל-פניהאלמוותחיישלהעדיפותהמשוררת.

שמפליגהלספינהנגידשלום,"הייולומר:להתנתקבנומאיצההרףללא
התשוקה 9יותר".חםברקיעאציםוענניםלזהזהנכנעיםשהגליםלמקום
עולםאלההשתוקקותאתמבליטהוהעננים""הגליםמתהפוכותלריחוק

אתהמייצגתהחייםספינתאתלנטושרצוןלזמן;מחוץהעומדהברבור
המכשף,עולמו-אושרשלבהבטחותשוללהמוליךעולםהכזב,עולם

הטווס.שלוהאמביוולנטיהמפתה

וגםהטווס""מחברתאתגםהמסייםהקטעואח,דשבעיםבקטעאולם
יכולהאינהשהמחברתמתבררה"נספחים,,,מלבדגופו,ה,,חיבור//את

שהואהיומיום,שלהפגוםהעולםאלאותההקושרהחוטאתלנתק

הטווס:שלעולמו

ירעידבלילהגםהלואלנמל?מנמלבמסעההנפשלהשתבקשמהו

צבעיויסתחררושלהבותכמוויצעק.האחמולאלשובלואתהטווס

 .וזגוגיתינאדו,ימסוכן-מפניםיחתוךפאותיואת-[."]והקרחון

הספינה."'אתעל-פניומבכדיםאנחנולפעמיםאבל

אינומהלזמןאפילוההתבדלותהעולםאלוההתכנסותהחייםמןהניתוק

הסופרת-המספרתנטשהלאהקרחוןאלכמיהתהשלמרותמתברראפשרי.

נקרע;לאהטווסשלהחוטהמאמצים,כללמרותהחיים.ספינתאת

היאקרחוניםשלבעולםולאועננים////גליםשלבעולםהאמןשלבחירתו

הקוראהעולםשלקולורבה;סכנהטומנתזובחירהאולםנמנעת.בלתי

מהרהעדהופכתאמנותיצירתשבולמצבהאמניתאתגוררלמעורבות

נואשות.הצלהבפעולותצורךוישהיוצרתעללאיום

הפניםרבתהגיבורהעםהנוראהיופיעלהמאבק

המאיץהקולעםהסופרת-המספרתמנהלתאליםואפילונוקשהמאבק

מעולםכל-כךהשונההפגוםהעולםהטווס,שלעולמואללהתחברבה

להשתיקושבמטרהכך,כדיעדאיומהחרדהמעוררקולזהוהברבור.

לדבריה-אושלה, ) alter-ego (האלטר-אגואתהסופרת-המספרתהרגה
 ,,,,,שמשהאלולהתקרב//כנפיהלפרושששאפהשבה,//האשה//את-

הפנימי,,,//האגםשלתוכובתוךשלההיצירתיהעצמיאתהטביעהכך

//קופסתאלהגישהאתלאבדלהגורמתהיוצרתהתשוקהשלהדחקתה

שהןהקטנות//הציפורים//שבענקברושבההנחושתלהרשמתחתהזהב//

ארנוןהשירים,,,//כלשל//האמת//הןאלהציפוריםהאשה,,,של//נשמתה

148 



אולםליד".הבאמכלולגנוביחפה"ללכתלסופרת-מחברתגורםהשירים

מוכןשהיהלאיקרוסבדומהביוקר,להעלתההאלטר-אגושלההשתקה

הפכהציפוריהשלהקבורההנשגב.שלוהמענישההצורבתבאשלהתגרות

שתיסיפורישלפסיביתמתבוננת-אספנית-לצפריתאירוני,באופןאותה,

"גנבה,הואוהטווסהברבורעלהמידעאיסוףוהטווס.הברבורהציפורים,

יוצרת".פעולהאיננושכמובןאחרים,דבריהמשחזרמכניעסוקדהיינו

גםאךהלוהטת,השמשמסכנתאותההצילהאולילמאווייהההתנכרות

שלהלבנהכמו"פגומהעצמהרואההיאלכןהחיים.טעםאתממנהגזלה

 . 11 ; 9מעמ'הציטוטיםשם, . 12אחריםדברישלשכאוסףמכאן 12למראית-עין".רקוחיההחודשראשית

ליצור.הוויתורעללפיצוימספקלאניסיוןהואה"חיבור"

הסופרת-אתדוחקהטווסשלעולמובקוללשמועהסירובמדועאולם

לבהמשאלתאתלמלאלהמאפשרשאינו ) limbo (ללימבוהמספרת

אללפרושיכולההיאאיןמדועהקרחון?של"הברבורי"עולמואלולהיכנס

ההתמסרותהברבור?עולםשלכקרח,והקרההטהורההמוחלטת,השלווה

המלווהאליםרצחשלאיומהתמונהבגללנמנעתהברבורשללעולמו

"מדרכותשלמנוחלהנותןשלאטראומתיחיזיוןהסופרת-המספרת;את

ב1ךא.ריאת"~נץאשרה"לילה"הואחיזיוןאותושנשחטו.נערותדם"רוויות
 . 12עמ'שם, . 13עםלהזדהותמאפשרתאינההאלימות 13עוד".יאמרולאושירהברבורים

אפואמתבררהאלמוות.בתשירתואתמשתיקהשהיאמשוםהברבור

שלהנוראההתמונהאח,דמצדהסופרת-המספרת:שלהקשהמצבה

שני,מצדשהושתק;היופיאללהגיעהאפשרותאתמבטלתהאלימות

הנוראאתהאמנותדרךלהציגשבניסיוןהסיכוןעלמתריעהזוועהגודל

שלבלימבוהאמניתחיהוכךהברבור.אתלהשתיקבכוחואשרשבעולם

שלאורךעצמיתובגידההונאהשלחייםעין","למראיתרקשהםחיים

גוברתהיצירהעולםאלהתשוקהלבסוףאולםנסבלים.בלתיהופכיםזמן

האתגרעםלהתמודדנאלצתהסופרת-המספרתוהחרדות.החששותעל

ממנהנוטלהחייםעםההתמודדותאתגרפרדוקסליבאופןבפניה.הניצב

חייה:משמעותסוףפירושוהסירובכיליצור,לחופשלסרבהחופשאת

רוחיעלהעולהככללעשותרוצהאניבחופש.להחזיקרוצהאני

הרהב,מלאהצורךוזהאותימנחהאחרצורךכשרק 1 ". 1תנאיםבלא

שיופיהזההצורךכולם,הצרכיםמכליותרחטאבגדרשהואהצורך

יודעתשאניעםאבלנורא.ויתורוגםנס.כאןדרוש 1 ". 1יוולדנורא

שאלמלאיודעתגםאניראשי,עלעונשלהביאעלולהזהשהרהב

שלי.ההדגשות . 20-19עמ'שם, . 14 14דבר.בשוםטעםאיןכן

בתיאורהסופרת-המספרתמשתמשתשבה"רהב",המילהעלהחזרה

אתלכשףלנסות ) hubris (הובריסואפילוהעזה,מדגישההיהיר,הטווס

 terrible beauty is (הנורא"היופי"לידתהמובאהאמנות.במעשההעולם
born ( ייטסשלהמפורסםמשירו) Yeats (, 1916הפסחא"חג " ) Easter 
שלבמסורתמשימתהאתלעגןהסופרתשלהצורךאתמוכיחה 15 ,) 1916

דe Collected hבקובץנמצאהשיר . 15

,! . Works of W. B. Yeats, Vol 

. Scribner, New York 1997, pp 

. 182-184 
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16 . se סJefferson Holridge, 7h 

j סMingled Seas: 7he Paetry 

W. B. Yeats, 7he Beautiful 

and the Sublime, University 

College Dublin Press, Dublin 

. 3 ; 2 . 2000, p 

העסיקההנשגבשלהאסתטיקה

וביניהםלייטסהקודמיםפילוסופים

הקלסיהדיוןוקאנט. ) Burke (בדק

המאהבןלונגינוס,אצלמצויכךעל

הראשונה.

 . 9עמ'הפנימי,האגם . 17

 . 20עמ'שם, . 18

שנועדבשירוסבל.הרגלנוכחהאמנותשלותפקידהמקומהעללבטים
השאלהאתייטסהציגאנגליה,נגדהאיריםהמורדיםשלמותםאתלהנציח

סבלשלאסתטיקהליצוראפשרהאםנורא"."יופיבאוקסימורוןהנוקבת
אסתטית?כחוויהאליםמוותשלהנוראאתלהציגאפשרהאםוכאב?

ערכישבובעולםהאמנותשללמשמעותהבאשרסקפטיותמשקףהשיר
האלימות.שלהמשמעותחוסרלאורבספקמוטליםגבורה

 the modern (המודרניהנשגבסוגתשלבמרכזיותההדןבמחקר
sublime ( הולדריג'ג'פרסוןטועןייטסשלביצירתו) Jefferson 

Holdridge (, שללההמודרניהעולםשלמדםהעקובהשההיסטוריה
הרמוניהלהשגתהאמצעיאתביופיראתהאשרהרומנטיתהגישהאת

האסתטיקהבידשהפערלטעון,אפשרהולדריג'בעקבות 16העולם.עם

התפוררותועלמצביעהאתייםהערכיםשלהידרדרותםוביןהאמנותשל
 " the-ייטסשלהנודעותמילותיולפי-שברהמודרני,העולםשל

centre cannot hold ". להכיליכולהאיננהאמנותיתמסגרתשום
רועשלהנוראההמציאותאתכלומרהמודרני,הנשגבאתולעצב
 .אנושיוסבל

דרכהבתחילתמידמתממשותהסופרת-המספרתשלחששותיהאכן,

מהרהעדעולפורקיםהיצירהבמעשהשמשתחרריםהכוחותכיוצרת.
שלההגיבורהאתליצורמנסההיאאמנםלשליטה.ניתניםואינם

במקצועי,צפרית"אניה"חיבור":בתחילתכברמצהירהכשהיאבדמותה

שכלמתברר,מהרהעדאולם 17השמרת".רבתמתוקה,שלי,הגיבורהכמר

הכפילה-לתפקיד-מתוקה-שלההגיבורהאתלהגבילניסיונותיה

"כלליאתמתוקהמפרהיוצרועלהקםכגולםבתוהו.ערליםהצפרית
יוצרתה:עלחשששוםללארקמההסופרת-המספרתשקבעההמשחק
הואאות,ןימחץהחופשאות,ןמזהירהאנימתוקה,אומרת"תשמעי,

ציור,שרםתמרנה,שרםתיווצרלאהמתאר,קוריאתיטשטשהכל,יפורר

אתלבצעהיסוסללאניגשתהגיבורהובאמת,ו sסיפור".שרםדמות,שרם

"מתוקה".לשמהנוסףשם,ערדלעצמהנותנתכשהיאזממה

שראהניצולתשלשמהעלמתוקהלגיבורהקראההסופרת-המספרת

התלמידיםואלימה.פראיתגדולה,חיתהמתוקהלבית-ספרה.שהגיעה

לנפשה.אותהועזבוממנהפחדוחדשיםבעוליםשהתעללוהארץילידי
שאינהחזקהשראהניצולתשלאופטימיסיפורלבנותהרצוןמתוןאולי

את"לאלף"רצוןמתוןואוליהקררבן,תפקידאתעצמהעללקבלמוכנה
חמש-בגילוהתחתנהמיניתמבחינהמפותחתשחיתההסוררתמתוקה

הסופרת-המספרתהחליטה-יחדגםהסיבותשתימתוןואוליעשרה,

גיבורתה.כעלמתוקהעל

להשהעניקההסיפוראתלמוטטחופשנוטלתמתוקהמהרהעדואולם

אתהמנתץחדשסיפורשמייצגנוסףשםלעצמהנותנתהיאהסופרת.

החופשנטילתעבורה.תכננהשהסופרת-המספרתהצפריתשלהסיפור
היצירה.אתלפרקכוונתהאתגםאלאהגיבורהשלכוחהאתרקלאמציגה
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מתוקה.שפירושו ) Glycera (יוונישםלגליקדיה,שמהאתמשנהמתוקה
רומנטיתאהבהמסתורין,שלמוזרתמטיצירוףהואכגליקדיהסיפורה

להתעלםאפשראיהשואה.דודשלכבתחווהשהיאפיקדסקיומסע
עלילהכלחסדב"חיבוד"וטווסים,בדבוריםסיפורישסביבהעובדהמן

שלבתםהיאגליקדיהגליקדיה.שלנוראהחייםעלילתנשזרתכביכול,
בשואה,ורכושומשפחתוביתו,אתשאיבדיוונישואהניצולכהן,אלברט

ביהודים.מדעייםניסוייםעדךהנאצישאביהגרמנייההילטדו,דושל
אתהלהתחתןאלברטאתמשכנעתתיקון,לעשותהמנסההילטדו,ד
שםעלגליקדיה,להקוראואביההבתנולדתשםישראל.לארץולעלות

הנפשששוויון-אביהלבסוף,במלחמה.ושנהרגהשאהביוונייהילדה
 . 30עמ'שם, . 19בספינהגליקדיהאתעוזב- 19בלבושנשאהקברשלמסווההיהשלו

ידוע.בלתייעדאלונעלם
האירוניתהמשמעותעללעמודכדיגליקדיהשלמסיפורהלרגענסטה
היהודי-הצדפתי-השוויצדיהסופדכשםשמוהשואה.ניצולאביהשלבשמו
שליווהואנטישמיותשלהמאייםהצללמרותאשדכהן,אלנוהגדול

לגאולהיהודיהעםשלובייעודוההומניזםבעדנילהאמיןהמשירמילדותו
המשיך-בשווייץהתקופהאתעבדהוא-השואהלמרותהעולם.את

משנתשלוהדומןאתהאנושי.המיןשלובאחווהביופיבטוב,להאמיןכהן
משיחית,כדמותהיהודיגיבורומופיעשבו ," Belle du Seigneur " ,ו 968

התמוטטותעםמלהתעמתנמנעהואכךהשלושים.בשנותכהןממקם

בלתימסדלעולםשהשאירהדגולכסופדשלא 20השואה.בזמןההומניזם

שלאביהכהן,אלברטבני-אנוש,שלוביופיבטובאימוןשלמעורער
להמעניקשהואהמורשהלבתו.הומניסטימסדמותיראינוגליקדיה,
היאכפול:זיכרוןלאתרבתואתהופךכהןלמעשהומוות.אלימותמסמנת
האלימותשלהמודעותאתגםכךועל-ידיהמתההאהובהשםאתנושאת

המלחמה.שלהנוראה

הילטדודואלימות.מוותשלמורשהגליקדיהמקבלתאמהמצדגם

הנאצי.סבהמעשיתיקוןשלאפשריהבלתיהתפקידאתבתהעלהטילה
הגרמנייהלסבתהאותהשולחגליקדיהשלאביהמתה,הילטדודכאשד
יודעתאינהגליקדיהנכדתה.אתוששונאתלבתהסלחהלאפעםשאף

והםיואכיםאתפוגשתגליקדיהבינתייםבמחבוא.עדייןחיהנאצישסבה

שלבןהואומוות.אלימותשלנוראסיפורישליואכיםגםמתאהבים.
במטהאוזן,מחנהשומרשהיהלשעבדנאציעםשהתחתנהשואהניצולת
כמדען.הילטדודשלאביהעבדושבוגליקדיהשלאביהשההשבוהמחנה

יואכיםהנאצים.הפושעיםאתלהרוגבמותהעליומצווהיואכיםשלאמו
והופךהגנגסטריםעולםעםמסתבךהואכךומשוםנאציםציידנעשה

היותהבשלבהחושדאךנפשאהבתגליקדיהאתאוהבהואלטרוריסט.
סבהשלמחבואומקוםאתיודעתשהיאחושבהואהנאצי.שלנכדתו
היאאךנפש,אהבתיואכיםאתאוהבתהיאאףגליקדיהאחריה.ועוקב
לוושישוטרוריסטגנגסטרשהואוחושדתאחריהעוקבשהואיודעת

התחתון.העולםעםקשרים
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 : 1972בשנתנתבכהןאלנו . 20

ילדותי,מאזמותיעםחישאני"משום

חשיבותולטובשלאהבהיודעאני

לשכנעאצליחכיצדאךעליונה.

בניאחיאח,האנוש?בניאחיאתבכך

שנאה".שבהעדרשמחההנידואנוש

שלי>(התרגום
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 . 24עמ'הפנימ,'האגם . 21

 . 129עמ'שם, . 22

גליקריה,שלזהותהאתלעצמהשצרפהמתוקה,שלסיפורהשאכןנראה

הואהסופרת-המספרת:שלסיפורהאתלפוררהבטחתהאתממלא

ובניניצוליםבניביןונוקמים,טרוריסטיםביןהגבולותאתמטשטש

מתים,אונעלמים,ההוריםשבוסיפורהוא-מכולהגרועואולינאצים;

מערעריםהםבכךואלימות.מוותשלמורשהלילדיהםמשאיריםכשהם

בסיפוראכן,סייגים.חסריואהבהנאמנותיחסיקיוםשלהאפשרותעל

גליקריההמאהבים,שניבזו.זהאימוןנותניםאינםמאהביםאפילוזה

בשלבהנוראה;המורשהמןלהשתחררמאמציםאמנםעושיםויואכים,

מיתולוגיתאלהאותהכקליפסו,עצמהאתלדמייןגליקריהמנסהמסוים
אתמסגירההפנטזיהאודיסאוס.מאהבהאתהחביאההיאשבואיבעלת

הנכזבתתשוקתהכמואךיואכים.עםקבועביתלבנותגליקריהשלרצונה
גםמשתוקקיואכיםמתגשמת.איננהגליקריהשלהפנטזיהגםקליפסו,של

מאווייםאךגליקריה.עםמשפחהולבנותהגנגסטריםחייאתלעזובהוא
להםשהותוותהבדרךבכפייתיותממשיכיםשניהםמתקיימים;אינםאלה

אתהחתימהההוריםשלההישרדותפרדוקסליבאופןהוריהם.על-ידי

לרדיפהאמו,בצוחייו,אתמקדישיואכיםכאשרמוות.שלבחותםהילדים

אמה,ושלאביהשלומוותהאימהירושותאתהנושאתגליקריה,והרג,

כשהיאעצמות",שלחבילהמקשההחזהשבביתריקה"לאשההופכת

 21מתהוו.כמואני ]".[כלוםמרגישהלא//אנילעצמה:אומרת

מהגיבורהלהתנתקיכולההסופרת-המספרתאיןשבגללההסיבהאוליוזאת

הייאושפיה.אתשהמרתהלמרותדמיונה,פריבת-יצירתה,שהיאשלה,
קריאותיהממנה:מנוסלהואיןמנוחלהנותןאינו //התב//שלהנורא

בחלומותוגםהלילהבחלומותגםאותהמלוותמתוקה/גליקריהשל
הנורא,,,//היופיאת//ללדת//לדחףשנכנעההסופרת-המספרת, 22בהקיץ.

נוראייאוששלבמצב //התב//אתלהפקיריכולהשאיננהל,,אימא//הפכה

איננההיאזה,למאמרבאפיגרףשראינוכפילמותה.להביאהמאיים

עצמהשהיאליופיכלומרנעורים,לסערתהחיים,לרעננותלתתיכולה
אחרות,במיליםוהרוע.הזוועהמורשתעל-ידילהיהרסיצרה•//ילדה,,,

שלהיופיאתלהשמידהעולםשללנוראלתתיכולהאיננההאמנית

שבה.האמןנפשאתגםואתהיצירתהאתימיתהנוראניצחוןיצירתה.

הציפוריםשבעהרגהזהב,בקופסתשיריהשלהסופיתהקבורהזותהיה

להיחלץחייבתהיאלכןוחייה.נשמתה-שראינוכפי-שהןהקטנות,

בחייהינתקבלקשרקשוריםשחייהיצירתה,בתהגיבורה,שללעזרתה

פרדוקסליבאופןהחיים.טעםאתלאמןמעניקהיצירהשרקמשוםשלה,

השוקעתהיצירהעם//איתנים//במאבקאותהמערבתלהצילהתשוקה

ולאבדון.לייאוש

ייאושה,עלולהתגברמתוקה/גליקריהשלכאבהאתלשכךבניסיון
האישהדולסה,שלשמהזהונוסף.שםה,,אימא//•הסופרתלהמעניקה

בזמןגרמניהבעריביהודיםבפרעותמבנותיהשתייםעםשנרצחה

אלעזר(רביהרוקחאלעזרבעלה,כתבהאכזרימותהבעקבותהצלבנים.

אתמשכתבכשהואדולסה,אתמפארהואשבהקינהמוורמס),בן-יהודה
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ביקשהשהסופרת-המספרתנראה 23חיל.אשתאתהמהללממשליהפרק

במקריםאפילוששורדתתקווהשלבדוגמאותמתוקה/גליקריהאתלפייס

דולסהשלהטוביםמעשיההנורא,המוותלמרותובאמת,איום.רועשל
האתייםהערכיםאתמאשררתהקינהבעלה.שלביצירהלחיותממשיכים

פרעותבזמןאפילולייאושמקוםאיןהיהודית.המשפחהשלהמסורתיים
בעלה;שלוכבודאהבהלרגשותביטויהואדולסהעלההללהצלבנים.

ומחזקתהסובליםאתשמתחזקתלאמונהביטויהואמשלישלהשכתוב

ושכול.סבלשלבזמניםדווקאאותם

האמונהעםולהזדהותדולסהשלשמהאתלאמץמסוגלתגליקריההאם

הנאציתהמורשהאתשנזכורראויזהבהקשרמסמל?שהואובטובבאהבה

להעדרבנוסףוכייואכים,לאהובהרוחשתשהיאהאמוןחוסרואתשלה
בגלללהאבדהלישראלהשייכותהרגשתארץ.חסרתהיאמשפחתיבית

על-ידימותקפתהיאלארץמגיעההיאכאשרבארצה.המלחמהמצב

כילחזורומסרבתישראלאתנטשההיאהתעופה.בשדהטרוריסטים

שלמרותלדולסה,בניגוד 24פוסקת.הבלתיהדמים"בשפיכותקצה"נפשה

גליקריה/מתוקהואיתן,חזקבמסורתמקומהמותה-בגללואולי-

וחסרתביתחסרתנוודתנוסעת,ספקדיילת,ספקבעולם,מסתובבת

אותהזנחשלאעולמהעםההרמונייםוליחסיהלדולסהבניגודמנוחה.

השוניםעיסוקיהמכ,ךיתרהמנוח.להמוצאתלאגליקריהבמותה,גם

שרויההיאבית;מחפשתאינהשהיאכךעלמוריםהכפייתייםונדודיה

שמספרתהסיפורכנגדלפיכ,ךשלה.האיומהמהמורשהמתמדתבבריחה

"בלדתאתהרףללאגליקריהמצטטתדולסהשללזכרההקינהעל"אמה"
טשרניחובסקי:שאולשלהזאב''

ברק~~?~ניםגדוד

לJןיד: די?(~ד 9ר

נtקדיד. 1ט pישזרםנ~:כן. 1ט /poזרם

~עמרן~די~ :ח~ WiJ:~ךכוזרם

 25 ]".[~מרןךאישססיד 1לק p :לל /o:~ךר

כאשרו' 942בשנתהצלבניםפרעותעלהשיראתכתבטשרנוחובסקי
אינוהשירשלוהניהיליסטיהאירוניהמסרבעיצומה.חיתההשואה
"אדםהאימרהאתעל-פיההופךכשהואלגאולה.תקווהשוםמשאיר

אתמייחסטשרניחובסקי ,) homo homini lupus est (זאב"לאדם

וכךהפרעותשלהגוססיםהקורבנותאתשהרגלזאבההומנייםהערכים

וזרעטורפיםלזאביםהפכובני-אדםהשיר,אומרמאז,סבלם.אתקיצר

מזמן.נעלםהרחמןהזאב

הרוקח,אלעזרשלבקינתוהמסורתוכוחהסופר,כהןאלנושלההומניזם

הואכזהעולםאנוש.צלםאיבדובני-אדםשבהבמציאותתוקףבניאינם

התפוררותשלהאוניברסליהממדרקלאאולםגאולה.ומנועתקווהחסר

גםבבחירהישהשיר;אתגליקריהשלבבחירתהמצויההומנייםהערכים
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 26היא",מיהבינהלאפעםש"אףגליקריה,בחרהבכדילאברור.אישיממד

הבחירהבגרמניה.היהודיםשלהפוגרומיםעלטשרניחובסקישלבשירו

בימיהגרמנייםהפורעיםביןהחיוזהותה:לגביהנוראהספקאתמסמנת
סבהמעשיאתבישרוהבינייםימישלהפרעותהאםאבותיה?גםהביניים
שמעורביםמוצאה,אנוש?בדמותזאביםשלסממניםבהישהאםהנאצי?

ללאוספקאי-ביטחוןבמצביגליקריהאתמעמידוהקורבנות,הפושעיםבו
לאבדון.אותהשדניםנשוא

אותהמפנהנוראמייאוש"בתה"אתלהצילה"אם"·הסופרתשלמאבקה

מספרתהיאוכן .וטווסיםברבוריםעלשלההמיתייםהסיפוריםאוסףאל
אפשרות"לאדםהמעניקההטווסשלהשלישית""העיןעללגליקריה
סגולההיאטווסשנוצתהסיבהזובנצח.לחזותוגםפנימהלהתבונן

"אניייאושה:עומקאתמגלהגליקריהלהתנחםבמקוםאןעד".לחיי

ריק!ריק!ריק!כלום.שםשאיןיודעתאניפנימה].[להתבונןמפחדתלא
צריךמינצח!חייטווס.נוצתבטחזהצריכהלאשאנימשהוישואם

אלימהבאפיזודהסופהאתעצמהעלמביאהאכןגליקריה 2711בכלל?חיים

מתכננתהיאחי,שסבהמגלההיאכאשרנהרגת.היאובהיוזמתשהיא

התפקידאת"אמה"עלמטילהכשהיאעולםקבלזהותואתלחשוף
בעדהלעצוראחרוןבניסיוןקיומו.דבראתולפרסםהפושעאתלראיין
שהואכפיהטווסבמיתוסה"אם"נעזרתהטראומתי,המפגשאתמלקיים

אנשי 28כורדי.ממוצאקטנהדתיתכתהיאזידים,שלבתיאולוגיהמופיע

[להימנע]ושחובתם ] ... [רבכוחיששלשטן"מאמיניםהיאזידיתהכת

הטווס,אתהשטןכסמלבחרוהםכןלשם 29 ."]וב[פגיעהאועלבוןמכל

 30האויב".המרושע,החזק,האופל,נסיוזבוב,בעל"כמפתה,נודעשגם

היאזידיםמצליחיםהשטןשל ) displacement (מקום"ל"מילויהודות

 .הרועעםמלהתמודדלהימנע
הרועבכוחותלהתגרותשלאהיאזידיםשלהזהירההגישהדוגמתאולם

אתמסווההתוכניתאוליהייאוש.אכולתהגיבורהאתמשכנעתאיננה

כאןמסתתרתואולילרוע?קץלשיםוכןהזקןשללמותולגרוםהרצון

למתהאותהשהפכהמוצאהשלהסטיגמהעלשיכפרהמוותתשוקת

אמורשבוברגעגליקריה.שלמשאלותיהמתגשמותאכןלכאורהבחייה?
קבוצתמתפרצתעצמו,אתלחשוף 31הזקן",השטןהאופל,"נסיואותוהסב,

גליקריה.ואתאותווהורגיםבזקןיוריםוהםיואכים,ובראשהגנגסטרים

התקיימה,אכןולחסלוהרועאתלחשוףגליקריהשלשמשאלתהנראה

האוהבאתהופךהרועדיוקליתראוהאהבה,גםנרצחתהרועעםיחדאן

שלהפחדיםמתגשמיםאירוניבאופןאהבתו.אתשהורגמשחיתלכלי
כנכונה.מוכחתהרועאתלעוררשאסורואמונתםהשטן,מןהיאזידים

הרוע,אתלמגראפשרשאירקשלאלכןההוכחההואגליקריהשלהרצח

בו.שמתגרהלמימלחמהלהשיבנדליםבלתיכוחותשלרועאלא

פריהאהובה,"בתה"גםהיאיואכים;שלאהובתורקלאהיאגליקריה

לנוכחלדמייןאולכתובאולומראפשרומההסופרת."אמה"שלדמיונה
להגיברוצהאכןהאיוםבמחזהשצופההסופרת-המספרתהמזעזע?מותה
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האםהיופי?אתוחיסלגברשהנוראנאלם?היצירהשקולהדברפירוש
אכןהשראהשלהנוראהרועבמודעותהספוגשבעולםמכךלהסיקאפשר
השליטהארבדןרעםעצמי,להרסשואפתרזוהיצירהעלהשליטהאבדה
האמן?של tre ~ raison d'f.ה·גםנעלם

r
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r
r-
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המיתוסשלהגואלכוחו

הפרסט·שהעידןטוען ) Jean-Franois Lyotard (ליארטרפרנסראהז'אן

מודרני

שלהיופיכזהבעולםמנשוא.גדולהאימהבפניאותנוהעמיד

הנשגבשלהפוסט-מודרניתהאסתטיקה .אפשריאינוהשלמות

בתוך ) the unpresentable (להצגהניתןהבלתיאתמדגישה

לחפשמסדנת!האסתטיקה] איה]".!עצמה. ) presentation (ההצגה

שלבמוסכמותנחמהאו ) ngood foמ s (מקובלותבצורותפיצוי

הצגהדונימחפשתהיא .) consensus of the taste (טעםטוב

הבלתיאתלהדגישכדיאלאהאסתטי,העונגלשםלאחדשות

לייצוג."ניתן

משרםפרסט·מרדרניהואהעכשוויהספרותיהטקסטרטר, tלי~שללשיטתו
בעזרתבנשגבשטיפלההמודרניסטיתהגישהאתלקבליכולהואשאין

ההיסטוריהשלהזורעותעםבמפגשומתפרקהואאסתטיות.צרורת

פירוקשלרפרזנטציההיאשנותרהליצרוהדרךהזהבעולםהמודרנית.

משמערתוחסרתלהבנהניתנתבלתיאימהשיצרעולםומוסכמות.צרורת

להציגו.שמנסההאמנותשלוהטעםהצורהבהעדרמשתקף
שלמזרשרנהבגישהאלמוגבוחרתהפנימי""האגםב"חיברר"לטענתי
אתוראהאלמוגליארטר,כמרביניהם.המשותףהמכנהאףעלליארטר
שלהדעותלהוגיאפילולהסברניתנתלאולכןנתפסתהבלתיהאימה

"לאהסופרת-המספרת,טוענתלי",שידועכמה"עדהעכשווי.העידן

נורע,העשריםהמאהשלהשנייההמחציתשלהפילוסופיםהתעסקו
 34הזאת".המאהילידישלהיסודחווייתהואשהורעלישנראהלמורת

להצגה,ניתןהבלתיהנוראשללמציאות"הנכנע"לליארטרבניגודאולם
האמנות.שלוהמשמעותהיופיעללוותראלמוגמסרבת

ה"בת""עםה"אם"·הסרפרת·הירצרתשמנהלתהמאבקאתלעילתיארתי

הראיתיסיפרו.דמות,צירו,תמרנה,כללפוררהמאיימתהגיבורה-היצירה

עלעמדתילאבדון.המובילמייאוש"בתה"אתלהצילה"אם"נאבקתכיצד
רצח,לכליאהבהההופכתאלימותשלהזרועהלמראההאמניתשלהאלם

ניתנתשאינההאימהבתרךונעלםנבלעהסיפורשלכוחוהאםושאלתי
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 . 134עמ'שם, . 35

שלשהטקסטהעובדהשעצםלטעון,פשטניזהיהיההאםואולםלהבעה.

הסופרתובאלםהגיבורהרצחשלבאפיזודהמסתייםאינוהפנימי""האגם

הבאהקטעשל ) 65 (הסידוריהמספרהאסון?לאחרהמשכיותעלמורה

והמבנההסדרהרצח,שלהמזעזעהאירועשלמרותכ,ךעלמצביעאחריו
אתרקלאמפגיןוחמישהשישיםהקטעקיוםהופרעו.לאהיצירהשל

וארבעהשישיםקטעבעקבותלדברהסופרת-המספרתשליכולתה

מצהירההיאובאמתהסיפור.אתלהמשיךיכולתהאתגםאלאהנורא,

המיתיתההפלגהאתמשלימותואנימתוקהכן,כי"הנהנפש:בשלוות

שלההתחלהכן,אםההתחלה".בנקודתעצמנואתמוצאותכשאנושלנו

לאהגיבורהלמעשהכיצד?אפשרית.עדיין,ידועהבלתיהבא,הסיפור

לדעתאיןאולם ] ... [נצחלחייהבטחה ] ... [טווסנוצתלהנתתי"כימתה
 35בה".תתגלגלנפשאיזו

הקביעהחדש:באורהספראתמאירהזהבקטעמדוקדקתהתבוננות

שלה"אני"ביןההפרדהנפרדות.ישויותשתימאשררתואני""מתוקה

 ) fictionality (הבדיוןאתחושפתהגיבורהדמותוביןהסופרת-המספרת
הציגההיוצרתכאשרהסיפור,מתחילתאגב,צוין,זהן iבדיהסיפור.של

מבטלשמותריבוישלהציוןהשמות.רבתמתוקה-שלההגיבורהאת

אולם .) suspense of disbelief (אמוןחוסרשלההשהיהעקרוןאת

לידהיוצרתמקוםשלכמעט,הסיפורבסוףהנוספת,ההדגשהדווקא

זממה.אתלבצעהגיבורהשלאי-ההצלחהאתמוכיחהשלה,הגיבורה

גילוייוצרתה.ואתעצמהאתהסיפור,אתלהרוסאיימהמתוקהשהרי

ש"תפרה"היאשהסופרת-המספרתכ,ךאםמוכיח,הסיפורשלה"תפרים"

רקולאעצמיותה.עללשמורשהצליחהלכךהוכחהגםוזאתהסיפור,את

ביצירתה.המוחלטתשליטתהעלגםאםכילשמור,הצליחהעצמיותהעל

מיתית",ל"הפלגהנמל"אל"מנמלההפלגהאתלהפוךבכוחהישכיוצרת

הסופרת-שלהאוטוריטהכן,עליתרמחדש.בהלהתחילאפשרשתמיד

נוצתבעזרתהגיבורהשלהמוותאת"לבטל"בכוחהגםבולטתהמספרת

הגיבורהדחתהשראינו,כפישאותה,הנצחחיינוצתהמיתית,הטווס

הקודם.בגלגולה

הנצחחיישלהקביעה-הסופרת-המספרתשלנוסףפןמופיעזובנקודה

ליטולההעזהחדש.באורהטקסטאתמאירהזוואף-לגיבורהשהעניקה

רואיםאנועתההאמנית.אתשראינו,כפימפחידה,ליצורהחופשאת

הסופניות,אתלנטרלדרכיםלחפשחופשלדמיוןמעניקהההעזהכיצד

שליאוטרכפיהפוסט-מודרני,הסיפורנבלעשבומוצא"ה"איןאתכלומר

"ההפלגהאת"ללדת"נוטלתשהיאהחופשאחרות,במיליםזאת.רואה

בסתירהעומדמחדש,בהלהתחילאפשרשתמידהפלגהכלומרהמיתית",

הסופיותאתלהציגהואלעשותמסוגלהיוםשלשהסיפורמהשכללטענה

האימה.עולםשלהנוראהאבסורדשל
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ובכלמוצא"ה"איןמןלהימלטהסיפורשלהמיתיהאופימאפשרכיצד

לטענתומוחלט?כךכלברועשהתנסהבעולםמשמעותלחפשזאת
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מצויההמיתוסשלחיוניותו ) Roberto Calasso (קלסורובוטושל
שונים"נוסחיםבעלי"סיפוריםהםשמיתוסיםבעובדהגרסאותיו,בריבוי

) stories with variants (. ובונהאחתבתמההמתרכזהרומןלעומת

מיתותומתותרבותעלילות"חיותהמיתיותהדמויותעלילה,שלקו
גםמהדהדיםומיתותחייםשלהרביםשבסיפוריםמדגישקלסורבות".

שוםגםאןנשכח,לאדברשוםקודמים.ומיתותחייםשלהסיפוריםכל

האפשרותהאופציה,שאלתעולהתמידמיתיסיפורבכלסופי.איננודבר
 /361לו?קורההיה"מההשאלההאחרת,

המסוגלכוחעצום,כוחלדמיוןמעניקהלו?"קורההיה"מההשאלה
מוצאשלדמיוןאוהמצאהעל-ידימוצא""איןשלהייאושעללהתגבר

כלומרהאחר",ש"המוצאמגלההפנימי""האגםבספרמדוקדקעיוןאחר.

גליקריה,השםגליקריה:הולדתעםבבדבדנולדאחר,סיפורשלהאופציה

ילדהשלסיפורבתוכומסתיראביה,אהובתהמתה,הילדהשםשהוא
"הענקתבה:נוגעאיננושהמוותאהובהילדה-ברבורמיתית,ילדהאחרת,

השםגליקריה,הישןשמהאלחזרההיאכןעלברכה,אות,היאשם
קר,קר.לביןבינההקשרדברלהנודעלאועדיין ]".[להנתןשאביה
 37פרפך".בלעהעתיקהכשמלכהנולדהשאוליהיפהפייה,הברבורעלמת

מדיהעולה ,) Caer Ormaith (קרעלהעתיקההאיריתהאגדהשלהמוטיב

אהובהעםלמרחקיםועפהברבורשלצורהלובשתהמתים,מארץשנה

פעמיםבספרחוזרהעולם,אתהמרגיעמתוקשירשריםכששניהםאנגוס
בשירונזכריםהסופרת-המספרת,לנראומרתאלה,אלמוותברבורי 38רבות.

 The Wild Swans (בקול"'הפרא'ברבוריהגדול,האיריהמשורר"של
at Coole (. המושלמים,הברבוריםהעלמותאתייטסמבכהזהבשירו

שלהקרובמרתועלמררההיעלמותםהאלמות.בניהיפיםהמסתוריים,
 39לרארתם.יזכהשלאהמשורר

בןוהיופיהאלימותעולםשלהנוראהיופי-ייטסשלהאיזכררים
"האגםבספרהפרדיגמהאתמשרטטים-הברבוריםשלהאלמוות

האמנותשלמשמעותהאתלשמרהאפשרותעלהמאירההפנימי",
האמןשלביכולתותלויהזואפשרותשלנו.הניהיליסטיתבתקופהאפילו
ואולילשרודאפשרכןרקהאלטרנטיבי.הסיפוראתבסיפורולגלות
לאחררכן,והשכול.המוותבוששולטיםלעולםתקורהשלזיקלהביא

עכשיואחרת:אימהיתזהותהסופרת-המספרתלובשתגליקריהשלמרתה

הלאיפהפייה,תינוקתוילדהפרפרבלעהאשרעתיקהמלכהאותההיא
מציגסיפורשכלטועןקלסר-נשכחשהעבראומרתזאתאיןקר.היא

הקודמים.הנוסחיםרכלהגרסאותכלברמהדהדיםאבלמנוגדת,אופציה

לבימתוןנעקרהש"היא"אמה"-המספרתמרגישהמתה,גליקריהכאשר

החדשבגלגולגםמהדהדזיכרונה 40חלרל".אותרוהשאירהבאלימות,

שבההביטי","אמא,קר:"התינוקת"אומרתכאשרלקר.גליקריהשל
המתהגליקריהבדמה".מתבוססת"אשהלראותהמספרתהסופרת-

שרב:"התינוקת"להאומרתוכאשרנשכחת.איננהכל-כןאכזרימרות

האוויראתחוצהאפרודיטהשלמרכבתה"אתרואההיאהביטי","אמא,
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36 . Roberto Calasso, The 

Marriage af Cadmus and 

,) Harmany, (trans. Tim Parks 

, 1994 Vintage Books, NewYork 

281 , 22 . p . של'התרגום. 
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ציפוריהםהברבוריםהאהבה;אלתהיאאפרודיטה 41לברבורים".רתומה

המורשהשלהעצובבסיפורוהתוםהטוהרהאהבה,מותוהתום.הטוהר

איןאןהיטב,זכוריםהשואהבעקבותויואכיםגליקריהשקיבלוהנוראה

מסוגלהואפועל,האמנותיהדמיוןעודכלהיחי.דהסיפורהנוראסיפורם
יופי.גםלייצר
בקיומםיכירשהאמןבתנאיאחתבכפיפהלהתקייםיכוליםוהיפההנורא

באפיזודהובאמת,הטווס.שלוגםהברבורשלהרע,ושלהטובשל
הפנימיהאגםשפתעלוהברבוריםהטווסיםעומדיםהספרשלהאחרונה
הציידהאגם".מעלהמרחפותהקטנותהציפוריםב"שבעצופיםכשהם

האליםבעולםהיצירההרסשלמתמידאיוםהואהאילנותביןבסתרהאורב

שבה,האמןנשמתשהןהציפורים,ימותושאםיודעתהאישההיום.של
אבלמסוכן,לעיסוקהפכהיופישליצירההנוראשלבעידןהיא.גםתמות

נשמתשלהמוותאתמסמנתהיאפחות;לאמסוכנתמיצירההתנזרות
"האגםוסבלרועודאות,חוסרמשמעות,חוסרשלבמציאותהאמן.

האלטרנטיבות,אתמציגהמיתוסהמיתוס.שלה"לידה"אתמציעהפנימי"
אתבונההמיתוסהכול.אתזוכרגםאןאחר,גלגולשלהאופציהאת

שלמרותאיזוןוהיופי,הנוראביןוהתקווה,הייאושביןוהפגיעהעדיןהאיזון

הסיפור.באמנותגאולהלחפשממשיךהכול

ריסקרנסין-מדיסרןאוניברסיטת

158 


