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תאוותיאתלהתיך
דממהמין ...ל

צלולה

הגשר.נשים;כספי:פנינה

 ; 1995"עכשיו";בהוצאת

אישיתהתרשמות

חיבה(כינוי"עזקה"אותיכששאלה
הןהמופיע Iצבילעזההסופרתשל

היומנים),בפנקסיוהןבמכתבים

ירושלים·ת"א,קואלחוטית,בשיחה
פנינהשלמיצירותיההתרשמתיכיצד
בהקראתישכאשרהשבתי'כספי'
בכיתי.

אלחוטידום·שתיקהלרגע,ושתקנו
שכדאיטוב,שזה Iליאמרהכןאחרי

וגם Iבכתיבתיאצאהזהשמהמקום

בוודאיחיתהכזושתגובהנאנחה,

באושר.פנינל'השללבהאתממלאת
 1זודמותכיצדחשתימעט,נבוכותי

הפכהמעולם,פגשתיהלאאשר
דקהאלחוטיתבתקשורת Iאלוברגעים

ביןובינה,ביניפועםלגשרזו'כמו
נובלותדרךאשרהסופרת,דמות

בעלותמתנפצותתמונותדרךאחדות,
יומניםפנקסיודרךתסכיתי'אופי

ועריכתםאיסופם(שמלאכתלמכביר
עזהעל·ידיהזה,היוםעצםעדנמשכת

בעיניהמחברת>:שלנפשידידת Iצבי
פניםעםנערהדיוקןהצטייר Iרוחי

מייסורים,אפלותועינייםחיוורים
בגעגועיםהאינסוףאחרשתרו

כנפייםעםאשה·ציפורעיקשים:

ושוב,שובבעפרוחובטותחבוטות

הכחול","הפרחפנילעומתחובטות
ללאכךלעומתה,וחומקיםנגליםשאר
שלנבואיבחזוןאלוהים,בפניהרף,
אשה.

בשנתבפולין'נולדהכספיפנינה
יבלונה,מהעירלאומרונכדה ,1916

למיןעבורהשהפךזיכרון
התנפץיותרמאוחראךחלום·מלכות,

המשפחהעלתה , 1924בשנתלרסיסים.
המושבמייסדיביןוחיתהארצה

 , 1948בשנתחסידים"."כפר ,הדתי
ביןחברון'בהרייעקבאחיהנפל

לידיהביאזהטרגימאורעהל"ה.חברי
שנים.עשריםשלממושכת,שתיקה
לתשומתזכתהלאאמנםכספיפנינה

חלקזאת,למרותאךציבורית,לב
בחייה,עודהתפרסמומיצירותיהניכר

עתוכתביספרותמוספיבמבחרוזאת

פישעללציין'ראויזה,(בעניין
עורך Iמוקדגבריאלעםשיחה

אשרהספרים,שנישלהמהדורה
 , 1995בדצמברב"משא",הופיעה
וגבריאלשלונסקישאברהםמתברר
כברבכתיבתה,עניןגילוטלפיו

בצעירותה).

מופיעהעטהמפריראשונהרשימה

עשרהשבעבתרקבהיותהב"במעלה"
תחתוזאת 11933בשנתשנים,

מסיפוריהמבחר"הספק'.'הכותרת

"דבר":בעיתון Iלמשלמופיע,
ובאותה , 1938בשנתנעמי","האחות

העתבכתבמלווים","צלליםשנה:
בעיתוןצילה","המנהלת"גזית",

ו"אשה", 1943בשנת"המשמר",

 , 1946בשנת"מאזנים",העתבכתב
הממושכת,הציבוריתהשתיקהבתום

יותר,המאוחריםמסיפוריה,ניכרחלק
העתכתבבמסגרתמופיעים

העורך:שלבעידודווזאת"עכשיו",
באותהמתפרסםהשען""בתלמשל
שטה","ספינה 11968בשנתשנה,

שלהמסערשמיוסיפור 1975בשנת
בשנתהאצבעות",ששתבעל"הנסיך

1977• 
לאוראףיוצאמכן'לאחרשניםשלוש
וזאתהמחברת,שלסיפוריםקובץ
בהוצאת ,"ה~וש"הכותרתתחת

הסופרים.אגודתובשיתוף"יחדיו"

וכמוסיפוריםחמישהכוללזהקובץ
"לאורמומחזות:"תמונות"שלושכן

קולות"ו"קולותחדש""דףהירח",
אוהתמונה ; 1995"עכשיו",(בהוצאת

נכללאיננוקולות","קולותהמחזה,
אשר Iהעורךשללשבחויאמרוזאת
שליותרהמאוחרבמחזהלהמירובחר

יותלעבאשר"הגשר"*'המחברת,
בפיתוחהןבשלות,יותרמגלהדעתי,

באמינותו Iבעיקרוהן'העלילה
הדרמטית).ונביעתו

חושףבמהדורה,השניהספר"הגשר",

היומניםפנקסימתוךנבחריםפרקים

למעשהשהםיומןקטעיהמחברת,של
הלשוןעוצמתמבחינתאשרהרהורים,
ההבחנה,ודקותהצלילותומבחינת
כמסותהקורא,בעינינתפסים

עדהםונפלאים·פואטיותאסתטיות
ערוך.לאין
עדלחושאףניתןהיומן,קטעידרך
זלדההמשוררותהדמויות,שתיכמה
נפשיתמטוטלתמיןהיוו Iולךוויונה

האחתכשזוהמחברת,שלושירית
·המיסטיתהדתיתהאיכותאתביטאה

הקיום,תהוםאתביטאההאחרתוזו

את Iלכךומעבר Iהייצריהכאוסאת
מהשיגעוןבו·זמנית, Iוהפחדהמשיכה

היצירתי.

וכמהבכמהמופיעלכךביטוי
במדויקנוגעותאשרהתייחסויות,

שתישלהשיריב"פסיכה"ובעומק
 1ביותרהממצהזוכשאוליהדמויות.

בלבד:מליםארבעבתהיא
התייחסותזלדה·מלאך":"יונה·שרף,
ואתהחתירהאתומשקפתשמבטאת

תמציתית,ללשוןכספישלהמאבק
שמלה,"כיווןמתבוננת:ללשון
הבאר:אלהנזרקקטןאבןחלוקכאותו
ואזרחוק,קולהאבןמשמיעהקודם

ומקיפיםמנפילתההמעגליםנוצרים
היאשמלהכיווןסביב,סביבאותה
עצמושהואבפעמוןהמ~הענבלכאותו
משקיפה"אניזה:בענייןועודאילם".

 .החומר"שלהעיווריםהפרפוריםעל
הופכתזוושיריתנפשיתמטוטלת-

אשרלגותיקה,גםכספישלבכתיבתה
ריאליזםאחת,בכפיפהמשלבת
תמימות,כדיעדופיוטינשיראשוני,

בטעם·מועקהאפל'נטורליזםעםיחד
זולא.אמילשלאפילואופלוברשל

מרחבי Iהארץשלהנופיםראשית
והבתיםבהם,טובעיםשהיוהחולות
העליהאנשישלהלבניםהקטנים

הקרירההרוחאוושתעםהרביעית:

למה?זרה,נערהשלוחלוםכמיההועם
פרלודכמוהקורא,בלבמחלחלים-

צ'כובית.מנגינהכמו Iשרפןשל
שלכתיבתהאתגםשהופךמהאך

בהיווצרותחשובהלחוליהכספיפנינה
לחוס Iבארץהנשיתהסיפורתז'אנר
לביןבארוןכדבורהסופרתביןרשקמ

(בענייןכהנא·כרמוןכעמליהסופרת
גבריאלעםהשיחהאתשובראהזה,

"גילויהכותרת,תחתשהופיעהמוקד'
לנסוב,יצחקמאתהחסרה",החוליה
הניסיוןהוא- )' 95דצמבר"משא",

ולמימושלחירותהאשהשלוהמאבק
והוא,מראשידועכשהמחירגםפנימי,

ומלפנים.לפניםהבדידות
קרובה Iאוליכתיבתה,אתשהופךומה

הואכהנא·כרמון,עמליהשללזויותר
חלום·המלכותלפניעמידתהבעצם

לפניעמידתהבעצם Iהמתנפץ
המתמוסס.-ורוחניערכיאידיאליזם

בקובץלדוגמה Iניתןלכךניסוי
השער"נשים":והואבמהדורההראשון

ארבעהכוללזהבקובץהראשון
"הימיםשסה","ספינה-סיפורים

ופחד""אהבההמחנה",שלהראשונים
חושפיםשלמעשה-השדות"ו"שומר

"המשפחהמושגוערעורהזיוףאת

וערעורהזיוףאתכןוכמוהדתית",

העברית":"העבודהמושג

נישאתוה"אהובה"הקטנההאחות

ואמהאביהואחיה Iצעירברנשלסתם
שצדים,"בדרך 1לואותהמשיאים

אותהוכולאיםציפורזהיר·זהיר,
בעלהשסה")."הספינה(מתוךבכלוב"

היאאךושוב,שובאותהמעברהטרי

מחנהדרךלחירותה,דרךמפלסת
 .ישראלבארץהעולים,
אינוהואאףבמושבהעבריהשומר

אלאסוס,עלרובהעםכפרשמצטייר
מקוםבכלנערותאחרהרודףכבטלן
זו?היאעבודה"האםלו:שמדזמן

ולישוןסוסועלבלילותלהתרוצץ
בסלהשמרובפלאומההיום?שלרובו

(מתוךאלינו?"ונטפלהבחורמשתגע
השדות"),"שומר

להחלץמנסהאשרהכלואה,הנערה
מתוךהדתי' Iהמשפחתיהסדרמתוך

ומתוךכבויהמיניותשלהשיממון
שלבכתיבתההופכתבבעל,התלות
גםאךהרואית,כמעטלדמותכספי

ניתןלכךכשניסויהתאבדותית:
הסיפורים,בשישהלדוגמה,לראות,
השני:בשערהנכללים
כלאשרנשים,שלוירקניםשישה

חותמה,אתלמעשהחורטתמהןאחת
למשמעות,מאבקהואתצפונותיהאת
אתגםחורטתאחרת,אוזובמידהאך

אתאףולעיתיםבדידותה,
והולכתקמה"בת·השען"התאבדותה:

ולמצואלהגשיםמנתעלהוריה,מבית
שירית.נפשהפיוטית,לנפשהניסוי
והחלוםהגעגועאתמטביעהאמנםוהיא

מושבאיזהשלהחולותבמרחבי
 1לידתובחבליעדייןהנתון Iזערורי

פועליםחיישלהחדשהובמציאות
והמפגשעברי:חרושתבביתופועלות

לביןוהחולמניתהצעירההנפשבין
ברקע Iבמפעלוהנשיםהגבריםדמויות

בצורהמסופרהרביעית,העליההווי
אך .כאחדיתוחושב·תמימהלירית
הנשיותהדמויותככלהנערה,דמות

בנוףנותרת Iכספישלבסיפורת
וזרה.בודדה Iהעברי

נתפסתהיא,אף ,"ה~וש"הנערה

קומה,קצרתדמותמוזר":"כעוף

נידונהנשיות,מרובהמתפוצצת

אתאוהבת,בשלה,היאאךלגיחוך,
אתמוסרתאףבשלהוהיא-צבי!

הקישלהאלבדרךשםנפשה
בתורכית): I·מעצר(בית

אתשיםאבעלמסילהאבי ..."
שנמחץשליהמוסריהיופיערבסקות

אתלפחותליתןאלוהיםלמוות/אנא
בכזביםכךכללהתהולללאהזההכוח

שו~השל"תפילתה(מתוךהאלה"
מותה").ברגע

כבדתמזדקנתרווקה 1צילה""המנהלת
לאקזועפות,תכלתעיניולהגוף

עלהציפורניים,עלנוראואודם
מחלקהבראשעומדת-השפתיים

אתמנהלתאמנםהיאגברים:שרובה
שםאך"גבר",כמוהחרושתבית

היאסגורה,דלתעלהקטנהבלישכתה
פניהעלשוטפותודמעותיהבוכה

מחנק.להששמהבהתייפחות
תסייםלאאשרססודנסית,-ו"עדה"
באוניברסיטהבחינותיהאתלעולם

אתגעגועיה,אתחורטתהעברית,

האהבההתשוקה,ביןהנקרעתנפשה

השקטההאהבהלביןהייסוריםמתוך
בתוך-תנאישוםללאהמקבלת
-וארנוןאימהשלהגדולההאפלה
 1הסיפוראףמסתייםדומה,באופן

הואלטעמיאשרמלווים","צללים
זה(סיפורבכתיבתהסיפורית"פנינה"

"הגשר",השני,בקובץמופיע

 ,)'בבסיפורים

פנינהשלהספרותיתירושתהולסיום,
אףבתוכהונושאתצנועהאמנםכספי

פעם,לאניסוילידישבאהבוסריות,
אשר Iוהליריהתמיםהכתיבהבסגנון
יומיתיוםלשוןעםגבוההלשוןמשלב
כתיבתהמפתיע,באופןאךיותר:

אוונגרדייםתכניםבו·זמנית,חושפת,

ואפילו Iאקזיסטנציאליסטיאופיבעלי
אופיבעליפוסס·אוונגרדיים,תכנים

הקדימהספק,ללאובכך,התאבדותי.
·הישראלית.הנשיתבסיפורתזמנהאת •

גליתמרוזריז

בשנת ," 77ב"עיתוןלראשונהאורראה*
וזאתהמחברת,שללמותהסמוך ,1993

והערותצביעזהשלהקדמהבתוספת
המחזה)םקסםבתוךכספישלנלוות
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