ז:יtדי~.?tיג ~~ף-ז;רשו~;ה ר~~ד ~~ tfה ~ל ל;:ני ~ד ;ך;א~
:z:י~רכו ~ע,מיק;ו ~;:בילי 1WJWי נ:רך;zר~ל ל1י ז;י~ל.ת ~wי

"גובהת עמוק"

1

9

~ז;יה;;ם tףער '/ק~ :א;ן ~ז;ינ~ה rז~~חית; נ;~ :ר ע~~,ים

דניאלה בדפמן :פתוח כדי סדק ,פדרס

69 , 2015

אגשש לשמי;ם שנרש אסור  -/אל מי בארשית".
'' - - :

עמ'

T -

' -

:

''.

T

•:

••

•• :

•

כמו בשיר 'מתפוץצ בתוך עצמו' ,יש שתנעות

"בהרף-עין מסתיים ומתחי/ל תו אחד לש דממ;ה
שבואר את הדברים מן האין-לצי!ל אל הערש

הצמצום הוהתרחבות מתקיימת כתנועה של קרבה
ומmק או ריחוק ומיזוג ,בין המשותרר לבין הזלות.
לדוגמה ,שביר 'בדית' )עמ'  (37העוסק במפגש עם

הגדלו ".במוטו זה ,שהאו מיתוס בריאה מובהק,
נפתח ספד שידיה הארשןו של דניאלה בדפמן.

גב;ו מופיעות השורות -

ארבע השורות מופדרות מן השיר הארשןו בדף

;:ודרית ' l]tת~ i] /אן ".ס~ שבירים דנים אחרים

ריק ,הון מובחנות מן הספד גם בעיצובן הגרפי.

השיר הארשןו בספר האו המשך ישיר של אותו
מיתוס בריאה

-

~" 9נכם ז~~~ ~iJנ:יי~;ה  iJה~~??

~ריחת  l] ~~ /iד עחי;ס ז~~ ~גל;ה ~ל ~י ק~ד
לנ  1J /iרב;ג;י;ר ~,rtייטו ~ח:יי;ס ~~חר;ת זק~ןרד"
)ללא כותרת ,עמ'  (. 7המוטו הושיר גם יחד
מתאדים דפוס אדכיטיפי המופיע בחב סיפורי

~" ~~נכד  iJל'.ךת; ~~ים

תנעות הפעימה מתא mאת היחס בינה לבין
העלום .דווקא המעדוות הצללוה ליסדו המצומצם
הומוגבל שבקיומה ,מאפשרת כניסת  mבותו של
העלום אל תוכה ,הודבר מוביל להעמקה תעדותית.
מעניין להשוות בין שני שירים נפלאים שלבבם
מפגש שכזה בין הפנים לחץו .הארשןו הנו 'העציץ'
)עמ' " - (13א;ך חמ;ה מצרד צפ;ךי;ו יועד על;;ה הוד

wwרי;ו ~ד ן;א~? ~י;; ~ה~ ~~~~ר ~לrגו~י~" rrrrל;ןi

הבריאה במיתלווגיות השונות  -איזןו
סטטי מרפד ומאפשר בכך תחילתה
tףער ששד  41ריחנ:יי" .שיד זה מסתיים בפעימת
לש תנעות החיים .מכאן לואוךד הספר
צמצום הופהדר מעל העלום .לעומתו ,השיר ''סת'
כלוו ,כך חשתי ,מבקשת בדפמן ללכדו
שביmה את ביטוייו התעדותיים לש ) .עמ'  (11עוסק לתפיסתי בתהליך זהה ,המסתיים
בפעימת ההתרחבות המלשימה " -איזו משמעות
מיתוס הבריאה הזה .הן במוטו והן

~:zיר~קי;ס רסי 9י;ו נע;,צים  41ך~1י ~ת ךר ~שרנ:חיו;//

בשיר הפותח מבוסס האיזןו הסטטי

לע צמצום ,עציהר חדויסה ,אוילו

הפm

ו

כהתm

מתאורת

כבד יכהל; להי ; mלשנ~ה הז;; שנה ~פ;ל~ ,ל~א;ה
~צ~ש;~ ש~~ לש; ~ :רט~~ בלב~" ;מבט~ ~רג/ע זאבו
;וף ·~ ,ס;ך ~ש·ה~~  rr "~.ת~ ;;,י~ל~~ ~ ~ ot5ו עז  ,ף~~ ~ ל

i

בות

או

צברו

בו.

ארtק1י ;~ ך~~~ ~י~ינ~ Aנו זיך;מ;ת ל~ק;מ;ת ~חדים

השיר הלשישי בספר 'עטיתי עלי
שיש' )עמ'  (8עוסק באותם הנשואים

לש תבניתנ;ו /אין; משמעות; לבד מתם ההי;ת; העזיר

התפצרות

החומד

שהיה

ממש ,אלום האו מתאר את הדברים
מן הכיןוו ההפוך ולבבו תנעות הצמצום" :עטיתי

~לי ש;p:ז ה~~ ;.זש;ן~ ~ל rןנ;ג'~ ;1כל; ~יל~ז~ ?rלא

~~ז~ ?::ארש ~ ל;iך-ף~ ך;.לזrר; ~zה;~~י;: ~z:נ~די

;,ryף~ ~רגי1~-ק ק;9מ1י חךוס ~צו1כw

'גובהת עמוק' )עמ'  (55למלש ,מופיעים שרב אותם
מוטיבים שנזכרו לעיל ,ביניהם אוקסימרוונים לש
עלייה וידיהד ,התמזגות תדועתית עם חיה:

~מנ:חי".

לפנינו תהליך הפךו לתהליך הבריאה שתאוהר
קדום לכן  -כעת התנעוה היא מן ה mב אל ה mוס,
ומן האישי הוחי אל הפוטנציאל הקוסמי בטרם
התפשטותו ומימשוו .שידתה לש בדפמן חחm
שוב שווב אל תנעות הפעימה הזאת אול המתח
המתקיים בה בין שתי המגמות .מעניין להבחין
שבימשו שהיא עשוה באקוסימחונים לתיארו
הדיאלקטיקה המתמ~' :mנן~ך השתיקה'' ,גובהת

עמוק'; קיימות חגמאות דנות נוספות אול חלקן
אתייחס בהמשך .באמעצות האקוסימוחנים חשופת

ברפמן את בו-זמניותן לש התנעוות ההפוכות.
דוגמה נוספת :בשיר 'מתפצוץ בתוך עצמו' )עמ'

~לש~  ,נ~צד נשכח~';,

T

• -:

-ז ·

•;: -

:

בנקתדו המצוא -לשי;ו בדפמן מוגלבת למשבצת
שמש הת mמת אותה ,אלא שאז היא מאפשרת
למבטה לש לטאה לבאו אל תוכה ,לוחוות
התרחבות תעדותית משותפת ,המובילה לנגיעה
בגערין הוויה משותף החורג ה mק מעבר לאותה

גובהת עמקו

רtן~~ קבונ:ר:וי

rזלתm

קבןחים לrזח

אךד~ iם
ו~אםך; י~~ ג;~rןת ~מק

~גי ע;:נוים ~ירכם ~ו.זי קךףiים
י~~ זדי~סה ~  ryם.
חם אrזוי rזק~ים

?t

~נו ~~ ~tקים .ה~~רב;:

רtן~~ קבונ:ר:וי
~;:נים  qד~ים

;:נ~חלm

קחמ;ת

~ל~ירם אmי tףיד

סליח.m

~גוף י~~ ז;ק.תך

m

qזקכ ~~לו ~מק
~aלו~~-עו ח:וק;

"ו רוח אחד לכ.ל"
עמיחי חסןו :מדבר עם הבי,ת אבן חושן

עמ'

75 , 2015

בספר ביכוריו פורש חסון מניפת שירה רחבה

המשתרעת מן האוניברסלי הומיסטי עוד למשפחתי
והאישי ביותר .חלק מן השירים ,בייחדו אלו
הקרובים יותר לקוטב המיסטי ,מזכירים מאוד

משבצת שמש ב'חצר הנשכחת'.

בשפתם,

המתח שבין תנעות הצמצום לתנועת ההת mבות

)סיפורי המעשיות לש דני נחמן מברסלב אף
מחברים ומצוטטים בחלק מן השירים( .שירים
אלו כה מורכבים עוזי דימויים וסמלים עד כי קל
לשכוח שכתב אותם משודד צעיר כמירחה לוא
חסיד לבן-זקן בן המאה השבע-עשרה ,הפושר
בפנינו אלגוריות למצבו הקיומי לש הארס.
לדוגמה ,הבית השלישי מתךו 'מעשה שהייתי'
)עמ' " (14מעשה שהייתי צפ;ך גדל;ה ללא תנופה

אינו

מוכער,

שוירים

שונים

עוסקים

בספר

בהתפתחויות אפשריות שלו .חלק מן השירים

מסתיימים באופן מובהק בכיוץו ,לדוגמה " -י;.חד
ם~~-י~~ ס:ינ:יי קר;~;ה י~ד ס;~~-י~~ ברנכרנר1י

~ךם ~ללי ",קו;נ~?ז או השיר 'הוגף הפעום' )עמ'

 (27שבסיומו מופיע תיארו מפשרו של צעיm
הפעימה

-

תנעות

"הךו~ף :iזפגחם '/ב; 41 :כ !1jהו~;ף ~ ~ /Tק~ד

 t? ~aר ~!iקרי~ת;;  t5ף '"a ~~/ומ?~ .שירים אחדים
"לא ~ז~ד קח

נותרים עומדים במצב הביניים -
לקהת; ש~שא;ך נמע;ט אשאיר את זה עטו;ף  .בנשימה
ל~ Wיד ·~~~לrה ר~~~~ דחי~  ~·~~~t51.אז ;mחשוiן; 1ה

מבניהם

ותככיהם,

מעשיות

חסידיות

י~~~ו ~;ך;ח~~ -;~~~ :נ·?~tל לקצiנכי םי~~?ז~~ rחרק
ס  t5נ~? mלא ה;נ:ייד ~נ; ;rrר~rז~ז:יי י~~~ ט~~נ;r :ז~זן;
T

T

א~~~pז ח~~  i?41ר~עית סעין;ם ~ ~ryק;ך ~יש לא ד~~
~~aרי לע,זר" .ודוגמה נוספת ,מתוך 'איש היעד

 (18משמשים אוקסימחונים חמים לתיאור
מערכת ~~tקיך ל~י i1mקהט "ףי.t?.סח? )ללא כותדת ,עמ' (..Z9
יחסים עם דמות נשית זשהותה אינה נמס,m
~~ינ:יי ~ת ~ינ:יי ד;~ר~~ -זק~~.לזpו .לבא; נר ע,בךך;ך
מערכת המבוססת לע התרחקות הותקרבות בו
אך חמה כי תעדות ההת mבות המתמ  mמעוגנת
מדבר' )עמ'

T

זמנית " -השמטות; היא נאחזת ני [ ]".האחזות; היא
שאי;פת אל; ~ני אזהה "'.,;··;::תמ~ד iזד_-ר~;,מצ •mן;
T

·:· :

••

-

' -:-

מז;; ה~~ mומ~ס;m

T

T

'

•• :

tדי~נכ:ם ע,הmד  11 -יו~ים;! ,ה

;riזפי:נ~ ;:נתן;", iמ~~

גם השי; 'אקליפטוס' )עמ'  (46מתאר פעימה
מתמשכת לש ידיהד הועמקה אין סופית ,שהאי
בו זמנית התחממות אל האינסוף ,עד להת mבות

התעדותית .כך מסתיים השיר ; t5" -ך ל~~w
8

גליון 385

ז:י~ }ITT

בהכרתה לש בדפמן ,חרף הצמצום הרב שהיא חוהו

::" -ףדק  rrר;:ניק wה;~~ ק;םך ~~ ~ל ~~ לקארת

"ה~יכ;') ~tנרקמת לתךו' ,עמ' . . (. 36

.

לשיאה מגיעה תעדות ההת mבות הנמשכת לש
הכותבת ,שבירים העוסקים בצפוי להתרחש אחרי
מותה .המוות ,שהופיע כבד שביר הלשישי בספר
כביטוי זע לש כיווץ עוצירת תנעוה ,נתפס כחלק
מפעימה מתמשכת לוכן מוביל הלאה .שביר

- (12

מדוע הם שבים אינ~י יעך;;.

חם ן;~~ים וד~י  ryם :/ת;ש~~ ת;ש~~ ~ח;ך;ת

r.

~~קש;ת ~ת rזזpק;ט rזד-ם דר ~~קש ~קלט ~ס~ר1י
ע,למ;ת ~פ;ת ~~קש;ת לrrש א;~ר~ ?סקל ~ת ב~~

מזי~י wrr

;ת;ת~ ~ם ~;tכי~ים ~ם ~ם ס~ח תבן;ים פ;ה

כ~ינ:יי  41גי ת;ח~~ ~זי~ים ;:נידי  41חמ 11mכק ~ t5vלה ~ה
י~~ נ.rחד ע.י~ך;ס ~י~aה ה~י~~ ~ל ~ינ:וי ןעין;ם".
מוטיב השבר וההשתוקקות המתמדת אל תיקונו
בלוט בדוגמאות אלו כבשידת חסןו כלוה,

והאו

מרכזי,

כמובן,

גם

במעשיות

החסידיות .אלום חסןו אינו מתדפק
על העב;ר הדת או הטקסט החסידי,
שוידתו

נחמן

מבדסלב

קפקא

-

פדנץ

לבין

שני גאונים ,האחד

דתי והשני חילוני ,מספרי
סיפורים אלגוריים על מצבו
לש האדם הום משתקפים זה

מעוגנת בהוויית חייו כבן

זוג ,אב ,בן ,נכד ,חייל מילאוים
וכן הלאה .חסןו מבקש לחשוף את

בזה .בסיום השיר מופיע תיאור

הקשדו בהוויית החיים ,את הקשדו

מופלא למצב התעדותי שאליו
מכוןו חסןו  -אין בו הגתלות
מוחלטת של הקדשוה במובנה

שבו מתאר חסןו

הדתי ,מן הסוג שחווה התנא

כחייל ,לאדוך

דני חנניה בן תדדיןו )עשבה

דימוי

••••••י11ר שנשףר בידי החמאים עטוף

בחלו ,ובשרימה זו אתמקד בכמה
דוגמאות .שביר 'ניסיןו במוטוריקה
עדינה' )עמ'

(50

נסיעה באוטובוס,
בקעת

היןדר.

מופיע

בו

שבאמצעותו ניתן לתאר מאפיין זה
לש שיmו " -למוח לחיי על זכ~כית כפלו;ה

ממגנת ,מללככת  :מא,/ד  :מכנידה ' לארות :סימני
גא~ה".

:

.'' .'' : ,•' :

: -

'

T

'

' :

'' T

•T :,.

נשוב אל האיילה ,אשד בסיום השיר 'איש היעד'
מסמלת את ההשתוקקות אל הלשמות החמקמקה.
היא מופיעה שוב שביר 'לא זכmי אם נלודתי'
ובציטוט לשהלן ניכרת יכלותו של חסןו לזהות
בתוכו את ההשתוקקות הקדומה ,המפעמת בו גם

בהקשרים החילוניים והמרדוניים שבהם האו חי,
חאת מבלי לאבד מגע עם איכותה האדכיטיפית

-

"אפשר ןנל;דתי עשבת התה'ו המחל;ט נאכלה זעiקת

~~ : ?~:ארש ;,ry-

~~קיק ;9סר ~~~~ -ג~ ~iן!~~ס
T

~ס;ף ;דך ס~ע,ך~ת ~בלו ;ן;נ~? ~ל ףא ~י~ ryזקי

~~~ t2ריז iר~~ ~ז:וי~א ? lרי~א ".האיילה כנשואת
משמעות סימבולית מופיעה גם שביר הקצרצר

'עבניין המפגש הבלתי אמצעי' " -לו ~כ?ז:וי למקיף
~ת ס~~ל!ה ס:ינ:רי ל!ךiש לה זקיר ן." ~~~/jך]!;בו
התנעוה המתמדת בין קדוש לחלו ,ובין הסתר
פנים לגילוים ,ספוגה בלכ שיד משידי הספד.
אתמקד שביר 'עלמה יפה אוין לה עיניים' )עמ' ( 37
המוקשד לדב מנחם פדומן ,המובא כאן במלואו:

ג.Wן'" ~דכ ~~ית סזpשךך גחיז סיכ ~ o/ל ~;gק ~ר;ת
ה~~~ ~~נו ~ת ~~חhינ;ו;:9ביב ~ןיiד סקישך ך? iי כ;:ב;י

~ wעז~ iר י ; ryאי ~;aי !'אז פ!ל~~ iאר ~~אר א~~רז::
ל~~ ~תן; סז:/ riר ~י חיא עלוי~סא ~:Pירסא לךית לה
ע.יי~ין!? ו~תן; ~י ~סה =סר~~ י~~ ;מ~ ~יל ~א~ב
נזם ~חכ ך ~~/מן\ט ע,לה נ ;ryתך עךך; ע,לה נ ; ryתך 1-

~ש סקישך ~חכו ם~~ ~י;ן סקשך ~חכו הוא ~ע~ם
  /זן\ק ~ת ס~חכ ל.סל  hס~נוי ;מ~ כ~נ;ו ן~~~ זק~.נכבתי~~ר;~ 1סרסם ~ל סר :Pים ~ pץ ? iא~~ ~ /./סאנו ~ף
ף~? ?חנ:ייכ~ם ~ 9Qרי1ם חךנ;רנ;~נו :ש~~ /לא ~יכו
א;נ:רכ;ת פ;חר  1rnכק ח o/נכקפות סזpלים ".ם~~:
חידת הלעמה היפה ללא העיניים מופיעה בספר
הזהו;ר וקיימים פירשוים שונים ביחס לזהות
הנעהר ,ביניהם השכינה הותוהד .עם זאת ,מקולב
להתייחס אל חיהד זו כאל מין קארן  -חידה שאין
לפותהד עד תומה ,ויש להמשיך לההדד לוחקור
בה  -כפי שיש מי שמתייחסים אל משוג השכינה
אול התודה עצמה .חמה זשהו הלך הדוח שמבקש
חסןו בשידתו  -להישאר במגע עם הקשדו ,אך
לעשות זאת כילד ,במ mב לש משחק ,שאלה
הותבוננות.

במm

ב

הפתוח

הזה

מיטשטשים

הגבלוות שבין שרב"י לבין ז'אן פלו סרטו
)המשושב באופן מבריק לסטאד אחאד( ,ובין ו'

בספר תודה( ,אך יש בו

מm

ב

פתוח להתבוננות בגילוייה השונים ,גם במקומות
בהם לא נהוג לחפשה.
אחתום שרימה זו שביר פשוט לכאודה ,מן

שנחשף לקדשוה המסתתרת בכל ,ומאז נגזר עליו

לחפשה.
דיוקן עצמי

~ל.י ~ן ס~ש ע;~ך י~? ,ם~~:
לא חרק; ~ . nryף; ה;ךיר ק;~ים ;מנ;o/:

o/ w

ס~ךזקי~ ,יכי ~י ~ ם ~ ;ת~~.

a

הוא ~ינ; ע; ה.

הוא מ;ריד ~ת ;ט~~ ~סא~ק ~ל ס~:ם
ה~~~ לאר;ת ~בו~ת; ~  o/נכק~ת ,ר~ה

? iר~נזית ,ם~ ~ה ~ךפ  rnותצ;ת~ ,קבוקי ~~o/א rn
נ 9ס~ים~ ,ר~יש ר~י~ים ק ~ t2ים נ;~~ים ~כ~ליר ורויכ

~סי ללכ.

גיא פדל

המחזור 'דיוקן משפחתי חשד' העוסק בילדותו
לש המשודד .מתאורת בו חווייתו כילד בן חמש

הצילו אותי /אל תצילו

פנים  ,הוצאת
מסכת
ללי ציפי מיכאלי:
ד .
 · ···. .עכשיו  150 , 2015עמ'
שביחה איתה באחד העיתונים מציינת ללי ציפי
מיכאלי שהיא מדגישה שהשיהד היא בדיוק כמהו:
יכלוה להתרסק ,להיות במקום הכי נמךו ,הכי לא
מבוקש ,ופתאום היא צצה עולוה למעלה .השיהד
היא מצילת חיים היכן שקצהר ידו של הזלות
מלהשויע " -תלויה על אח החלןו ביד אחת;
עירומה כלוי " .הצילו אותי אני נופלת " .היד
לא אמונה להחזיק את כל גופ!י היד לא התאמנה
מספיק להחזיק את כל משקל גופי"  -כי היא יד

יוצ,m

עוסקת באמת הפנימית תוך כדי

היחשפות ,אינה מחוספסת דיה לאחת בקיום
המדרתי "להתמדדו ע;ם האדרילכות הברוטלית;

הבטןו החשוף" ,אלב היא גם היד המנחמת " -היד
הזאת כותבת עכשיו אני מדגישה זשרדם עלי
משה;ו עכשיו אני יכלו;ה ליפ!לו אל תצילו אותי".
השיהד אינה חלב הלצה אלא מאפש mחיים תךו
כדי נפילה ,ויש לי הדגשה שהמשודדת אפילו
נהנית להיות אקחבטית .היא אינה מאשימה איש

בקיום הקשה ,זאת הדרך שבחהד בה :לגאלו את
עצמה באמעצות הכתיבה הואחריות נופלת לעיה
בלבד" .זאת מש mחיים מלא;ה מישהו צדיך
ללשם עלי;ה )גם אם זה האו עצמו(".

אלש נעטה ,לצד הקשוי גם יעדות מיכלאי עלמדו
לע שתי רגליים צייב mאויתנ ,mלהי mשעמית אוף
ליהנות מכמה

היום "אויש אח;ך קד איש אח;ך

ופסנתר כשוי" .מי האו האיש

אותי

כותבת,

המקסיקנית

הרעושת",

ובסוף

ממנעמי המצאי ,mוכך האי מצייm

את צעמה" :לא מאמינה בפקדטיק mלש בקוובסק1י
לע מיתה  mיים " .שי לי סטייל ספטרויבי אלו
חחניקי" .אפילו בתאירו לש יום אחד בחייה ,צלד
התשישות יוום העבהדו האפדחי שי "לע הנקוד
פילטיס משכירים"" ,הפסקת שרימפס במסעהד

הזה לצהד ליד הפסנתר? האו זה
שמצליח להכיל אותה ,לתמוה
לעמוד איתן בעליות והידידות,
זה המאפשר לה חיים ללא מסכה,
חשופים ופגיעים ,ובאופן עקיף

פותח מרחב להיוצורות יצירתה .
"כשיש פרטנר אמית '/את יכלוה

להצויא
החבויים

את

השלדים

עשטפת;

בבגדים

לסלןו

ממיטב המעצבי;ם ונעלת להם
נעלי איכות"; "כשיש פרטנר
אמית '/את יכלוה לשמוט מעצמך את החלוק
לוהתחיל לאט לא;ט להצביע על כל הצלקות"" .
אלב לא כל אחד מסוגל להיות לצד המשודדת,
היא מכריזה בכותרת אחד משידיה .דק אם האו

מסוגל להיות סבלני לשרימה ארוכה של רגישויות
שוינויים במצב הדוח " -להבין את מהות הכשדןו
התופעה; .החשיבות .הרגישות .הפגיעות  ".להבין
את התלאות .הנפשיות שהיא עובדת " .את
המופנמות לדגע  1.את הצחוק המתפץר אאוט אוף
הר לבו " .ההתנגחת מלו הרפיסות" .להיות ליהד
זאת זכות גדלוה יחד עם קשוי עצום ,ו"מי לשא
מסוגל להיות שם לשא יהיה" .
יהיה זה לבתי אפשרי להקיף את העושר
הומורכבות לש הספד בשרימה קצהר ,לבי
להתייחס לתכנים נוספים כמו ארוטיקה ,שלמות
ויופי הגוף הנשי ,או הניכור העירוני ,בלי לציין את
העיצוב הגרפי המי mד של הספ;ר תמונת ה~נים
המהפנטות בכריכה הקדמית ,הוכתיבה הישיהר

ונטלות המטאפודות .אלוי אתנחם בכך שאחזור
גם אני על הקביעה לש המשודדת "ממילא הנארה

•

מוסתר".

שלמה בן-כסה
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