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 ) 150-149 'עמ , IVשיריובל ,"הקירבן"(

הטביעהואשרבחייוישורוןאבותשראההראשונההאמנותצירתי

פסל·תבליטהיתה ,הפיסוללאמנותהאהבהאת ,לדבריו ,בו

ביתנשקףשאליוהכנסייהבקירמקובעשהיה "ומדיהישו"של

עיר ,בקרסניסטאווגדלישורוןאבות ,כידוע .) 1(תמונהדותויל

 ,סוחריםלמשפחת ,הקונגרסאיתבפוליןלובליןבמחוזטנהק

רבניםשלמפורסמתולשושלת ,אביומצד ,קמחטחנותיבעל

היושבהילדשלבעיניונחקקזהתבליטכידומה .אמומצד

אותושירדוףהדימויאתלעצבעתידהואוכי ,ביתומפתןעל

לארץ·ישראלישורוןשלעלייתו .ואמובן ,ובנהאםו,ימיכל

 "עזבתנילמה"וה ,כבגידהגםהזמןעםלותתפרש 1925בשנת

העולםשמלחמתמיעבורביותרהמייסרתלשאלההיהיהנוצרי

 .ואחרילפניביןברזללמסךהיתהיהיהשנ

נזכר , 1989הכיפוריםליוםסמוךשנכתב "הקירבן"בשיר

-המכוסההדימוימול ,הביתסףעליושבכילד ,בעצמושורוןי
המתיםארונותנגרשלקבורהתיבתבתוךכמו ,במסמריםקבוע

הזה.הפסלמולחייואתואומדחוזרישורון 1 .גרושבביתו

מהלך ,קדומהילדותבחווייתמותניתהקירמולשלוהתנועה

ןילב ,בוחקוקשנשאר "ואמוישו"שלהראידימויביועשהש

המהלך ;"אותהעזב ~אמיבן" :כאחדומהאםמהקירהיפרדותו

תובע ,דבריבהמשךאתייחסוישאלילדותוקירמולישורוןלש

מול"-טאבובבחינתשהואנוצרי D ?~ביןלהבחיןתנומאי

שהואצלםלבין- "אמיאומרת/הטמאההקלויסטר iהכנסיה
' 

 .כממשותנתפשהארכאיותבתרבויותכמוואשר ,הזדהותמושא

זיכרוןמאפשר ,נעדרגעגועיםכמושאנחווהה~וםכאשרדווקא

באופןאלא ,ממוסדפולחןחפץכאללאאליולהתייחסקדושתו

פורץהראידימויאתלראותבניסיוןכ,ך .מופשטאךומיקי

חוזרשורוןי ,הכנסייהלשמימעברואלקלויסטר""למחוץאל

בשיר .חייוואללשונואלה~וםשלאחוותואת "מתרגם"ו

מקפלשויומדיהעםשלוהדו·שיחשבולאופןעדותישעצמו

הנצרות,עםדיאלוגדווקאלא z ,"תרגום"שלחדשדגםבתוכו

לא .עצמוועםאמועםדיבורשלצורהוראשונהבראשאלא

 "אמי"-"אמו" ,"מרים"כ "מדיה"אלא ,"טומאה"כ "קלויסטר"ה

 ,"ישורון"- "ישו"-בן·יקירשלכהזרה "'ישו"ו "הקירבן"ו

 .הקירמ~וםונחלץשעזב

 ,הזההילדותקירכרוןיזמולישורוןשלהתנועה ,רחבבמבט

האשמהייסוריואתועולמושפתועלהביתעזיבתאתהכוללת

הדגםואילו ;יהודיפסיוןלכתיבתשלוהמניעהיא ,העזיבהעל

אתהבוחנתקומפוזיציהמעצב ,משכללתששירתוהרב-תרבותי

לעולם.ומעולםלשפהמשפהומדיהישואתלהעתיקהאפשרות

- "האפוסטוליםנגד/ישו"-אחרמשירשורהלשאולאם
הניגודאתהמנסחתכותרת ,שלולפסיוןתיאפשרכותרתהיא

מעמדועלבמחקרה 3י.הנוצרלישוהיהודיישוביןהמסורתי

שזכהזהניגודכי ,שטאלנטעטוענתהעבריתבספרותישושל

בספרותעומעם ,ג"אצשלבשירתוחריףאידיאולוגילביטוי

הנוצרישויביןזהפערדווקאכידומה 4החדשה.הישראלית

 ,ולשלונסקיג"לאצגודיבנ .חדשלמובןכאןזוכההיהודילישו

בהיבטעסוקאינוישורון ,הנוצרישללדמותונדרשהואשאף

 .דמותושלהקולקטיביותובפרשנויותישושלהאידיאולוגי

עבודתו .כאיזכוראוכסמלאצלונתפשנויאפסל·התבליט

שלגורליותהכיבנקודות "צלם"השלהריאליותאתבוחנת

זהבמובן .חדשהממשותהייסוריםלחזיוןלהעניקבניסיוןחייו

אירועהמסמלעברכזיכרוןנתפשאינוהצליבה·פייטהדימוי
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-
בשירתואחריםלדוממים·חייםבדומה ,אלא ,מקווהעתידי

ומתפקדהמציאותעלהפועלתכתנועהמונכחהוא ,ישורוןשל

רחב.טקסיבהקשר

וראשונהבראשהצליבה·פייטהלדימויאתייחסזהבמאמר

והחותמותהפותחותבנקודותומוותלידהשלמעברכטקס

שלסיפורם ,ישורוןאבותשלהמוקדמתבבלדה s .שירתואת

בחיתו,ךהעוסקותריטואליותפעולותדרךבנהושלהמגדלית

כמשוררלידתוואתהזהותשינויאתמאפשר ,והיטהרותהפרדה

הצליבהסצינתשלטקסיותה ,האחרוןבמחזור .ארץ·ישראלי

 ,המקריםבשני .למוותמחייםהמעבראתלולאפשראמורה

חושפת ,ובגעגועבתשוקה ,באשמההרצופהלהתגלותהדרך

 .לאםהבןביןמיוסרתאהבה

האופןעלרקלא ,אנכרוניסטיבהיפוך ,לדבראפשרהאם

 ,חדשחשיבהמרחבאלומועתקמהקשרונעקרהקיר ם?~שבו

שאנחנוריישלחיזיוןומריחישודימויאתלעבדדרכועלגםאלא

מאיררקלאישורוןשכן ?להתהוותושותפיםואףלעדיונעשים

מכווןאלא ,לנוהמוכרותוהצליבההפייטהצורותאתאחרת

הייסורים.סצינתמולוהאתיתהרגשיתהעמדהאת

פייטה(אואניהייתיזהישורון:שלתיהמגדל .א
מהופכת)

ארוךשירפרלמוטר)יחיאל(אזישורוןכותב 1937ל" 1932בין

נדפסהשיר ."הלבןובנההמגדליתמריםשלהבלדה"ומוקשה

בפברואר 26 (סדןדבשלבעריכתובדבררביםעיכוביםאחרי

שבעהבתחהיפתלונוספהשניםוארבעעשריםוכעבור ,) 19 37

הגירסהןיב .) 1961 (רעםבספרומחדשנדפסכאשרםיבת

שהתרחשומאורעותמפרידיםברעםשהופיעהלזובדברשנדפסה

מלחמת ,משפחתוואובדןאירופהיהדותחורבן :ובשירתובחייו

 .לאבעשותויוהשמוהחלפתהמדינה,קום ,העצמאות

שיראתלקרואהצעתילאחרונהאורשראתהבמסה

והראיתי ,בעבריתישורוןשללניסויייכמעבדההזההביכורים

מובןחסרשנותרמהויבהמתחאתבתוכומקפלהואכיצד

ישורוןשלעיבודו 6 .זיכרוןםיימקכסיפורטויויבלביןריעבולא

מכווןשהואבאוררקלאדופןיוצאשוישלדתויולוייחלסיפור

חומקתבונהשהואהדרמהשבובאופןאלא ,בן-אםייחסאל

הילדות ם?~מועתקשאליההבמה .בו·זמניתאותנוומערבת

מתפרקלמקטעיוהעיןהתקרבותואגב ,הארץ·ישראליהנוףהיא

הנוףמן :ושבירותמעתקיםשלכסדרההפסיוןסיפורונבנה

שללהפקרתההגדימן ,בטנהולפריללידתהמגופה ,האםלגוף

 .השירהכאםלהקרבתהועדהעצמיתהולדתהוהשהייתהאם

בקורכןדהיהלנסאתהכורךהיסטוריברגעהבלדהשלשיאה

ד)"תרפדרי, ,"האחרונההברית"(לשלונסקיבהשוואה .ופרידה

 ,ביניהםההבדליםשחרף ,ה)"תרפוירח,גדולה(ואימהג"ולאצ

 ,החלוציתלתפיסהמוסכםיכביטוישושלבמשיחיותוהתמקדו

ובעיקרבן-אםחסייעלהיחידשלהדרמהאתבהעמידושורוןי

מיתוסאתמסכל ,"אחרת"כאםאותהשלהמפתיעבעיצובו

הזהותתפישתשלגבולותיהאתפורץ ,הארץ·ישראליהראשוניות

בגידהשראשיתהמורכבתהילהיסטורומכוון ,בזמנוהמקובלת

ממהותושהיא ,ואדמהאדם ,דםביןתיתיהמהברית 7 .וחילול

 .מהאםגופני·נפשיבקרעאצלומומרת ,החלוציהאתוסשל

לא ,אשה ,אםחיתהישלאמא .מציונותלאאני ,מ~~ראני"(

 s .בראיון)אמר ,"ציונות

המגדליתםימרשלדרכהתאריהשמוסר ,הזההקרערקעעל

שורוןישכתבכפיאלא Iשוישלכאמורקלאההתגלותאל

 9 ."כולההנצרותשלאליתיהפוטנצאם"כ ,סדןדבאלבמכתבו

המגדליתאתישורוןמייצג ,מאוחרתנוצריתמסורתבעקבות

אתהחדשההבריתשללנוסחמוסיףאך ,"שוחרתיצאנית"כ

אתהן ,המגדליתשלהניסיתהלידה 10 .הבןלידתואתהריונה

הנוףאלכהעתקהבשירמתחוללת ,שלהאימהותהאתוהןבנה

 :לראשונהכמו ,הצעירלמשוררהמתגלהיהארץ·ישראל

ותטהרחשקילחלדארחה
T: T :\ ;•• ",'' • • :• 

ת.ן? iע?ו;נסלiוםכ~הי
-ר QQאש'רל );:lי?ץג~?נ;וה

ל?ןתjןש~לה(נ:וi:יר

במפגשמתגלגלתלאדמההחלוץביןהמיתולוגיתהזיקהאם

שלעיגונועםבבדשבדהרי ,"הר"ל "שפלה"הביןהארוטי

ההר :היכהיסטוראותולחשוףישורוןחותרבנוףהמיתוס

הריקוד ;המיםעלהמהלךישואתמאזכרגחליםעלהמחולל

מתוךוהלידה ;מותהריקודאתמטרים "אמו·טומאה"לקראת

היטהרותכטקסמתגלה ,היווצרותכמיתוסשנדמהמה ,הנוף

 :חילולשלזיכרוןבחובוהנושא

 .מיםדנ;ו~ו );:l~נ;וה Q}ה 1'(ל.ךנ;וה

9Q ובי~הלאא.יד-אז;נהק~ל.נ;והדiפ.ת'ל.מו! 

 .נ;ומיםנ;ו~ו );:lא 1הו ה}'?' וש~~?-ר?!(
-מו::גאת~~ז;נההיאפ.~םאת'ז ם~נ;ז>:~

מעצב ,דורובנירובבעינימאדםכריקההנתפסתהארץלעומת

 .הראשוניותמיתוסאתהמסכלהיסטורי·גיאולוגיכרוןיזישורון

מבלייכולהאינה ,בארץעצמהאתהקובעתהעבריתהתרבות"

ותיהתרבוכל .ריקהיהלאשהשטח(ולדורות)לעצמהרילהזכ

גם .קודמיהןשרידיאתמחקולאהזאתהארץפניעלשחלפו

 11 '.'מחקולאנשמה'כלתחיה'לאאת

אתהסודקזהזיכרוןמחזקלמגדלנההארץביוהקישור

אלא ,הבתולהמריחשלרבבללאהלידהלא .הראשוניותמיתוס

-מגדלנה"ל ,השירהאם ,מריםביוהעברי·נוצריהפיצולדווקא
כפשוטוזאתלהסביראפשר ,לכאורה '.'תיאלוה ,נזירה ,אשה"

אולםאחר·כך.שניםשאמרכפי 11 ,"מגדלנהזומגדיאל"שמשום

שלפוריסהואשלוהראשיתשסיפורמהעובדהלהתעלםקשה

שחיתהמי ,המגדליתשלדמותהדווקאמדועועו,דזאת .דהיבג

מןשהורדאחריבגופתווטיפלהולקימתוישושללצליבתועדה

הכרחישהיהעיבוד-האובדןאתלעבדלונחוצהחיתה ,הצלב

יההיסטור "אז:ור"האתמטרימהדמותהכךאוכךלשרידתו?
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 .ריביאמון ,צילוםישורון.אבותשלילדותורתעיי ,בקרסניסטאווהכנסיה , 1תמונה

ונמעןתמידיצופההחמישיםמשנותהחלושנעשהשהודחק

 .שירתושלסמוי

האימהיהכאבאתישורוןמעבירהזההעיבודבתהליך

המשורר-שלהמסורתימדיווחווייצוגמיליםלושאיוכמושא

דיבורמסתברכן, .עצמההאםשלהרגשיקולהאלהאוונגליסט

כבראחרת""ההאםשבהשיריתלהיסטוריההכרחיכצירזה

"מריםאלא ,הזהותסיפוראתהמשרתתמודחקת "הנ;ו>:~"איננה

השכלולזה.סיפורהמוליכהמורכבתלשוניתתודעה- "המגדלית

שלבלדה"להשיר,שלהראשוןשמו ,"מ~ךלית הנ;ו>:~"שלמסיפורה

ומתבטאהטיוטותבגלגוליהמקופל ,הלבן"ובנההמגדליתמרים

שלההדרגתיתהתהוותהעלמרמז ,כותרתושעברהבתמורות

בהולדתשהתמקדוהמוקדמותהגרסאותלעומת .זותודעה

מ"מגדל"הקשבאתהעתיקו ,המקומיהנוףמתוןו;נה">:~"ה

וכפרהאשמהשללגניאולוגיהההיסטוריהומןז;נ~ךלית";"ל

J "~:<הבלדההסופיתשכותרתוהרי ,)"הלבןובנהז;נגדליתו;נה"-

הדיבורשיוןאתמטעימה"הלבןובנההמגדליתמריםשל

רושמישהם ,החלופיתלהיסטוריהומרמזתולבןלאםהשירי

היבדלותואתהמאפשרתזוהיסטוריהועו,דזאתקורותיה.

האםשלדיבורהאתלבלועמאיימת ,כמשוררהבןשלולידתו

כברכיצדלהיווכחמפתיעלכןדווקא .אותומייתרתוכמעט

לאורהאםשללכאורההריבונידיבורהומתחזקהולןכאן

בחרוז:אפילוהאצורקיומהעלאיוםאותו

 .ה~~~;:ה 1'חו >;1~ן iנ~םו;נהמש~ם

 ...לר~חיכש.ל.סכסמיםיז~נ Qא

-~ה >t~אלי~ס!ה
 .כי"אנלמהליהגדולא

 •ז Tז •-\

אלהמשורר-האוונגליסטשלמדיווחוהאימהיהכאבהעתקת

בבדיקתמרתקתבצורהלישהתגלתה(בחירההאםשלקולה

של "ל"אחרותהוממשותתוקףמעניקההשיר)שלהטיוטות

המבנהאתמאזכרהמאוחרתבגרסתוהשירואכן .בבלדההאם

אתהמלחין ,)"האםעמדה"( "מאטוסטאבט"שלהמסורתי

ישו.שלהייסוריםדרךמסיפורכחלקהבתולהמריחשלקולה

מסורתיבאופןהפוניםהבתיםשבעהאתמחליףשישורוןאלא

בעודו .המגדליתשלישירכדיבורהמעוצביםבתיםבעשרה ,למריח

הנשיהמלמולאתמדובבהוא ,חדשהכלשוןהעבריתאתמאמץ

למקרארמיזותרווייתלשוןרקעעל 13 .האםלשוןעםהמזוהה

הגופני-נפשידיבורהבולטבארמית,ומשולבתהחדשהולברית

עלאוסרבעודו .המודחקנהמתאתהשיראלשמעלה ,האםשל

הארץ-ישראליתלשירהמביאישורון ,אמובלשוןלכתובעצמו

שהואזרצלילמהעבריתומפיקמה"סטאבט-מאטר"הדים

 14 ;מותו)לפניהאחרוןבמחזוריכתוב ,"מריח("הו )::01צליל

 ,המלטהשלביתיתוסצינהתןיללות "מתזמר"הואבבדבד

לתוךביתי-עבריצלילורוקמותקולהבמלואהאםאתהמלוות

 .הנוצריההמנון

אתזההדפו ,והאםהבןביניהםהתחלפוהשירבמהלןאם

 ,האםשלהקרבתהלסףעדשובוהתחילוקרסוהתעמתו,זה,

שלהכפולהיפוכהאתספקלכלמעלמבהירהשחתימתוהרי

 :טהיהפי
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 ,תק~?נ;<מ~~כה ,ךת"~ז:וךח~ה Qא.(

 ...מ.ן ):1י.לא~י- תל??<;נ;זאיהכז:יז;נה~ת

~קת iשךז:ויים ...אהי~דנ;והדלקהו~לה 1' ?
 .מ.ן ):1 .ן iא.ם-ד~~בל?ל

ייסוריםשלמושאאלא ,וקוסםזרתרבותיעולםשלמושא

 .ואלימות

גופתואתבזרועותיההנושאתאםשללתמונהלאעדיםאנחנו

 .האםשלגופהאתבזרועותיוהנושאמתייסרלבןאלא ,הבןשל

(יהודית)להתגלותהאיקונהמתפוגגת /כמעט ,נשימהובאותה

 .לידההמחוללתובפעולתהבהתגלמותההאימהותשלמופשטת

 ,קדומהבעבריותויהודייםנוצרייםמקורותמתיךשורוןישככל

אתמערב ,םילמרמגדלנהאת ,נחוםלכפרמגדלאתמסמיך

 ,הבלדהמתוךהנבראתההצלבה /השירבמתתהאםקוונן

 .האםשלדיבורההיא

ישו

והיפך "כאן"ל "שם"האתשהעתיקהמוקדםהשירלעומת

שנכתבהמחזור 1 "האשםשםאי"שבהרי ,דהילליטהיהפאת
•• T T ' 

אינסוףעדמושעהוכמולכודהאני /ישורוןשללמותוסמוך

אםו s ."שם"ל ~,כאן"ביןהבלתי-עבירהמרחקעללגשרבניסיון

שלריבוימתוךלייצוגניתןהבלתיהקרעאתחווינו "מגדלית''ב

אתהחותםשבמחזורהרי ,בזוזוסבוכותוזהויותמציאותיפרט

מבוד,דישורון ,הברותשתישלמכפולהמורכבששמו ,שירתו

 .ומצמצםמשמיט

נ;ן iא >י:נ( Qלק
םיד~בשנרי

כ~ליםב~נרי
ם.יכ~~וב~נ.י

ז;נ~ושז;ונר?דנ;ו>
iכעד;וסנ!Q r,נ~r,ץנ 

~בי~הריץ Q;ול );tנו?מי,ד

 .~פי?ה oוא.ב.ר

צלבצפונים
 ':ז ·-:ז .

 .םי~r,נסמר iנע?~.א
 .~לי'נ.ו

 .םילה ttם?מך

מבליטההמוקדמתבבלדהבן-אם-נוףשלהצלבתםרקעעל

 ;הצלובשלגופובידודאתהשיריםחמישהשלהקומפוזיציה

המחזור .שלוהמזעזעומייהקהמטעןאתלשירשמקנהבידוד

 ;עםנשארנו"(הישלבשורתהגעגועביוהסתירהעלבנויכולו

מרים"שלקיומהלוודאות ,כלומר- )"כמוותעזה/קשהקנאה

 "בשורה"השלממשותהשווידואהעובדהלבין- "הקדושה

 .גופוהמשוררקרי ,הצלובייסורישלהריאליותעלדווקאנסמך

נטעשהראתהכפי ,שבווולךיונהשל "הצליבהפיתוי"לעומת

אינושורוןישלישו ,ליופיגעגועהואשוילהגעגוע 16 ,שטהאל

 ר.מכ;1נ;<?ו;נ1קמ.ר

ל!נ.ר .נ~לב
 .~ןלמ?ץנר

 .~ה iקד oמך~ם

כי ך?~לאדיד~
Q ~ ידלכ~-~·ני~ל

 .~ית jמ.~חק! Qף'ר~~~
 .ןש.ק o,;נרי~ה

~ן~א.צילי
-נ.~דדז;נרז;נזים

ת"לכ'הכ~לים

 .~לב O~ם

ריתמוס :יצוגיהשלבחדותומוטבעתהצליבהשלהברוטליות

 ;ותילמינהמבזההחדירה ;אבריולסךהאדםאתהמחפיץהפעולה

על-מודגשיםאלהכל-הצליבהסימניאתשנושאהגוף-חומר

המתחועל-ידיבאנושיותההקורעתהעדותשלהאינטימיותידי

בתוךהלכודסבילכקוונןישומח,ד :בתמונההאצורהעצום

והדיבורהנפששלהפנימיתהתנועהומנג,ד ;המיוסרתגופניותו

 .מקיפאונהולהיגאללפרוץהמבקשת

הפסיוןאוהצלםנפרםכמו ,בכללותובמחזור,דבבבד

המסמרלדופקומוזיקליתרקמהילצלבויזואלית :מייצגשהוא

אחדשכל /לשיריםהחלוקה .היעלמותסףעללהברות-הלבאו

והמילההפסוק ,השירפירוק ,דיבוראוגוףמחוותעלעומדמהם

הוראותבבחינתהםאלהכל-החסרהכתיב ,חוזרותליחידות

תיהמינימלהמבטבנקודתהמתמחשתצליבה .לפירוקביצוע

 :הכאבשהואהגבוליהביטוישל

הכאבכר
\ -: -

?ב.י~ני
 .א.ליא.לי

אב"כסויםי ., . -

 .א.ליא.לי

מסמרבצפונים
 .. :- ·-:ז ..

 .א.ליא.לי

פ"ה~ני

 .א.ליא.לי
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Q כ~ב(ע

 .א.ליא.לי

ים J~צ~ר~?בים
 .א.לייא.ל

זןז;נרים !,Yניך~ק~

~ 0 Q ע?ם

oe נא

 .א.ליא.לי

המשוררשלבידודובראיישושלהמיוסרתאנושיותו ,קרי

 .לגאולהרמזללא ,למותהנוטה

 ;לרקמהמבעדעינינולנגדמתהווהעצמוהבשורהדבר

מקורהאלמבטואתמכווןהמשורראםנדעלאשלעולםכן

 ,מהילדות "צלביםעםארון"לאותובדומה ,אותהומשווה

למסורכדישמאאו ,)"עטוף("סעיףלפתוחשישסמויכעניו

ואתישואת ,האשהאת-הכלאתחזה ,כזיכרוןהלאהאותה

פנימההנרקמיםרוסיתחולצהעלכצלבים-עצמההרקמה

אתלבטלהמאפשרדבראיזהישאםכ,ןאוכן 17 ."הלבמול"

נגד/ישו" ,"הם"ו "אנחנו" ,"שם"ל "כאן"ביןהבידוליםמערכת

כרקמהאלא ,מושיעכמהפןמתגלהאינוהוא ,"האפוסטולים

 :ובאמצעותההשפהבתוך ,ביתית

ישריםלים'דג : . ., . 

 .ל,~ד iDו 1

מתחלףאו Iאותושמאזכריםקצריםבטוריםמומרשהצלבכשם

ישורוןשלהזדהותוגםכן ,"הכאבכור"הפנימי-יהודיבצירוף

מקומםאתתופשתהגוףיסוריבתוךהבודדתוכליאתושויעם

 ,זאתעם .בילדות)המוקדמתהאיקונה(מןוהבןהאםדימוישל

בקריאהלשמועאפשר ,"הכאבכור"בתוך ,כאןשאפילוילמהנד

אתלשירהמגניבותהקריאהלאימותהד "אליאלי/אבוקום"

שלהאחרוןשירולאורמתחזקתזוהשערה .האםשלולהק

בוא,זהביידישקום ,כזכור ."המקוםאל/בואקום" ,שורוןי

ישורוניתהכפלהגםהואבואקוםלכאורההתכניהביטוילכן

שלמטעמו "בוא"ו ,האםשלמטעמה "בוא"הבוא:בקשתלש

 .האלוהיהצואתמחליפים ,הבן

שם·הואאי·שם

מתחזקנפשיתגופניתלממשותהנוצריהצלבשל "תרגום"ה

שםשםאי"המחזורכותרת .הזמןאלמהמרחבההתקהעל-ידי

מעתיקהגםאן ,ולמקוםלזמןביחסהדו-משמעיתהיא "הוא

מןויזואליכחיזיוןוראשונהבראששמתקיימתהצליבהאת

במהלןשנדמהמהאתמצמצמתהיאהאם .הזמןאלהמרחב

כלומר '" Dש"ל "כאן"ביןהבלתי-עבירכמרחקישורוןשלחייו

לא ,לייצפו ,בקרסניסטאוו) ,(בעבר "שם"שעזבתי "מריםשוי"

לעולם ,בעבר "שם"שהופקרמהלהיפ,ןושמאבמוות? ,נגועים

הפער ,כלומר .העתידעםיתלכדלאלעולם ,בעבר "שם"וותרי

דומה .לגישורניתןובלתיכקבועיתברר "שםאי"ל "שםיא"בין

פנייהביןהנקרע ,(ישו)התלויהואשלושהמוקדהמחזוריכ

לעבראם(ביואלהתנועהלביןעברכזיכרון(מריה)האםאל

 ,האם)אוהאלעםמטאפיזיתהתמזגותכלפיאםבין ,המוות

הקריאותשתישביוהזוהמטוטלתתנועתאתעינינולנגדמעצים

המוותשלמוחלטותומח,דומריהישושלאחדותםבשורת-

הנוצריתההשקפהאתלאמץמבקשתהראשונההקריאה .מנגד

מהצלבהורדהשלהסיכויאת ,שוישלאלוהותואתהמניחה

נשארנו"- "יש"המוותאחריבחייםומזהה ,לתחייהוקימה

ינתימתאפהשנייהאהיהקרולעומתה ;)?"הצלבעם"( "עם

 ;"נשארנואם"כגםלקרואשאפשר ."אםנשארנו" :בספקנות

קמ,ת'רא~ה 1 ?

 Qי ti ע~~~רקז;נה
אצנעתיההצלבמל

\ -: T •: : ; •• T 

-- ' .הלבמל

 .לפתוחשישסוגיהאומכוסה""ענייו(בבחינתעטוף"סעיף"האם

אן ;"סעיפיםבתשעההבקרהשכמתדין"ערו,ךשולחן :ראו

ציציתכעין ,בהלהתעטףמחשבה ,כשרעףהאםרקמתגםאולי

שללמטפחת "פורם"הודייעיבודבבחינתהוא- ,טלית)או

היסוריםבדרןלישונתנההקדושהשורוניקה(המטפחתורוניקה

בבדשבדדומה ?בה)נטבעופניוושתוויזיעתואתלמחותכדי

המיתי-היסטורימןאותנוהמסיטיםמעתקיםשלסדרהעם

המבטאתישורוןמכוון ,פנימההחוץומןתייהפרוזאי-באל

כמושאה~ל,םאל ,במרחבהנתפשויזואליכאירועהצליבהמן

אלהאשהמןהעיןאתמניעהלשוניהרצף .חושי-לשוניזיכרון

אלוחזרההצלבאלהאצבעותמןלאצבעות,מהרקמה ,הרקמה

 .הרקמה?)מןמתהווהשכמוהצלובשלאו ?r:ויקה ?מי(שלהלב

- 'רק-מה'- 'רק-מת'-תקריבבתמונתאצבעותיהמופע

לגאולה,הסיכוי ." Dא"ל " Dא,"ו " D ~"ביןההפרדותאתצולב

חיוויבתחבירומשאלהתנאילשוןעל-ידימסתמן ,בכללאם

מקרבת "רק-מה"הצופנתהרקמה ."רקמתכשאשה" =פרוזאי

םיהמתקיימלבןהאםביולחליפיוגםאבל ,הכאובלגוףאותנו

בתנועה ,הגוף-נפשאתומניעיםהצליבהשלהקיפאוןבנקודת

 .ל"שם"מ"כאן"-"אל"

מתאפשרבמחזור-4ו 3 , 2בשיריםהצלבשלמופעואםגםכ,ן

שלמטפחתה"שלהיפוך(מןהרקמהתמונתשלכריאליזציה

כמו ,בהםנצרבהאצבעמגעאשרהרקמהשצלביהרי ,)"ורוניקה

אתםימשע ,להברותהתמונהאתהפורמותהצליליותהחזרות

 .לצלבהלבובין(התלייה)לצלב(הרקמה)צלבביןהחדהבידול

ומרים;מריהישו

צלוב ,ממוסמרכמו ,פיזי-חומריפרטכלאחריהעוקבהעיןמבט

 .השירבמרכזהממוקמות ,"במסמרים"אצבעותאלומקובע

 ."מ~~ר/ברזל" ,"למסמרמסמר"בנעוץ ,ייעצר ,לברוחינסהאם

נגדישו"שלנוסףבובילסמוליךהזההאין-מוצא ,זאתובכל
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 /.שליבן" :המופלאההפנייה/קריאהמחד ."האפוסטולים

מריםלאאלוהים,שלמרים ,בסמיכות(כלומראלהים"מרים

כתנועהשנבחןהצלב",עם/הולכות"רגליםומנג,ד .ישו)של

 .שם""אי ,המתעתעהיעדאללקרבהעשויה

הדימויאתדופןיוצאובעושרבמורכבותישורוןמניעכ,ך

ושינויתנועהמרחבאיזה .הצליבהשללכאורההמוגבל

ככל ,ואכן ."בלי·נוע"שמרכזוהמצומצםבמחזורפרספקטיבי

השירלאם.הבןביןהמבט/דיבורחילופיאתנגלה ,בושנקרא

מסוים,מרגעלהיקראיכולעדהמשורההואשלושהדובר "ישו"

המן"למשתכללתהבאשבשירהפנייה .לבןהאםביןכדו·שיח

נוסחאתמחדשלכתובאול"תרגם"ניסיוןעוד-מריה"אל

אתלהוציאניסיוןזהאםביןהבית.בלשון "אפוסטולים"ה

להביאעיקרואםוביןהנוצריהעולםאלהחוצה,העברית

לתוך ,ומלטיניתמפולניתמתורגמת,כלשוןהתפילהלשוןאת

הנשימהכלשוןמריהשלהמנונההאםהשאלהעולה ,העברית

ותקרבעצמוהכותבאתתמרק-הקירבצ,ןםחייםתפיחוהגוף

 ?"שםל"אינוסףבסיבוב ,אותו

זההכאב;איפהכור

רק·"המן ,הפרימהדרךעל Iאותנוהוליכההמחזורשלהתנועה

כתחליףלמזמורישו,שלהסבלשללכראותו ,הצלבדרך ,"מה

דומהלייצג.ניתןשלאכמה-הכאב"כור"לוממנוהקירלצ,ןם

שבקריאה- "פהאני"בקורסת "הואשםשםאי"המשוואהכי

האםשלכדיבורההןהבן,שלכדיבורוהןלהיקראיכולרדיקלית

אלא-ואמו"ישו/ומרים"ישולאבבדידותה.אליוהזועקת

 .לבד"שהם 1יסוריםגדולים":הצלובההאםלחלופיןאוישו

הציפייהאתוהחליףהאירועיםסדראתהיפךהיהודיהפסיון

 :בצליבהלפייטה

איפה .הצלב

;כלזה

אתמבטלתהעזיבהמחירשלנוקבתהכיכבחינההצליבה,

זהלביןעזבשלאישובין ,"מריםבן"לאמי"בן"ביןההבדל

הצלב- "עלוידי/וצפוניאני" :הכאבכוראתומחזיקשעזב

 .המחזורשלקיטועוחתימה,במקוםוממקום.מאחיזהנשמט

השאלהאתמחדדתהרקמהפיגורתשלהמהממתממשותה

ישורוןשלדרכוזואחד,מצדכידומה .הקיטועאתלהביואיד

כידומהמנג,דאך .הצליבהאתהמייחדהקיפאוןאתלהקצין

הבלתי·נתפשתהסיטואציהאתמקרבתהזאתההקצנהדווקא

נפגשיםעוזבשאינווישושעזבהבןכאילו ."מוצאהאיןשעת"ל

שהואמפגש-ההכרהאובדןרגעהצליבה,רגעשלבעיצומו

נקראתכך ."הלבמול/אצבעותיה"מקצב-אופקבבחינת

עתידי,וכצופןהאםשלהאבודהללשונהעיבודכעיןהרקמה

 .האין·מוצאשלהשניהקצהמןמהפךבאיחורלהמחזירשהבן

הערות

בילדותלנגדושראה "קלויסטר"הקירואת "צלביםעםהארונות

חוזוהומוגראףבספרו .) 214 'עמ , 2001 ,תל·אביב 1שיריו,(כל
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