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עמ' 69 , 2015

דממ;הלשאחדתוומתחי/למסתיים"בהרף-עין
הערשאלהאין-לצי!למןהדבריםאתשבואר
מובהק,בריאהמיתוסשהאוזה,במוטוהגדלו."
בדפמן.דניאלהשלהארשןושידיהספדנפתח
בדףהארשןוהשירמןמופדרותהשורותארבע

הגרפי.בעיצובןגםהספדמןמובחנותהוןריק,

אותושלישירהמשךהאובספרהארשןוהשיר
 ה~~?? iJ~נ:יי~;ה iJ ז~~~נכם 9 ~"-בריאהמיתוס
ק~ד~י~ל~גל;ה ז~~עחי;סד [i ~~ l/~ריחת

זק~ןרד"~~חר;ת~ח:יי;ס~rt,ייטורב;ג;י;ר 1J /iלנ
יחדגםהושירהמוטו .) 7עמ'כותרת,(ללא

סיפוריבחבהמופיעאדכיטיפידפוסמתאדים

איזןו-השונותבמיתלווגיותהבריאה
תחילתהבכךומאפשרמרפדסטטי
הספרלואוךדמכאןהחיים.תנעותלש

ללכדובדפמןמבקשתחשתי,כךכלוו,
לשהתעדותייםביטוייואתה mשבי

והןבמוטוהןהזה.הבריאהמיתוס

הסטטיהאיזןומבוססהפותחבשיר

אוילוחדויסה,עציהרצמצום,לע
אובות mכהתמתאורתו mהפ

בו.צברושהיההחומדהתפצרות

עלי'עטיתיבספרהלשישיהשיר
הנשואיםבאותםעוסק ) 8(עמ'שיש'

הדבריםאתמתארהאואלוםממש,
"עטיתיהצמצום:תנעותולבבוההפוךהכיןוומן

~לא ~יל~זr?~כל; 'r;1ןנ;ג~ל ;.זש;ן~ ה~~ ש;:pז~לי
:;נ~די ה;~~י:z~ ך;.לזrר;z~ לi;ך-ף~ ~~ארש ~~ז::?

ry ~צו1כחךוסמ1י 9ק;ק 1~רגי-~ ,;ף~w ."מנ:חי~

שתאוהרהבריאהלתהליךהפךותהליךלפנינו
וס, mהאלב mהמןהיאהתנעוהכעת-לכןקדום
בטרםהקוסמיהפוטנציאלאלהוחיהאישיומן

 mחחבדפמןלששידתהומימשוו.התפשטותו
המתחאולהזאתהפעימהתנעותאלשוובשוב

להבחיןמענייןהמגמות.שתיביןבההמתקיים
לתיארובאקוסימחוניםעשוהשהיאשבימשו

'גובהתהשתיקה','~נן~ך : mהמתמהדיאלקטיקה
חלקןאולנוספותדנותחגמאותקיימותעמוק';
חשופתהאקוסימוחניםבאמעצותבהמשך.אתייחס

ההפוכות.התנעוותלשבו-זמניותןאתברפמן
(עמ'עצמו'בתוך'מתפצוץבשירנוספת:דוגמה

מערכתלתיאורחמיםאוקסימחוניםמשמשים ) 18
 , mנמסאינהזשהותהנשיתדמותעםיחסים
בוהותקרבותהתרחקותלעהמבוססתמערכת
היאהאחזות; ]."[נינאחזתהיא"השמטות;-זמנית

ן; • i mזד-_ר,;~מצתמ~ד.'";,·::;·אזהה~ני Tאל;שאי;פת
:· :· •• --:-' T T ' : • • 

!היו~ים;, 11-ע,הmדtדי~נכ:ם ; mומ~ס m ה~~מז;;

 ,";מ~~:;נתןri i;זפי:נ~

פעימהמתאר ) 46(עמ''אקליפטוס'השי;גם
שהאיסופית,איןהועמקהידיהדלשמתמשכת

בות mלהתעדהאינסוף,אלהתחממותזמניתבו
 {ITTז:י~ w ל~~;ך t5 "-השירמסתייםכךהתעדותית.

8 
 385גליון

 ;ך;א~~דל:;ני~ל~ה tf ~ר~~ד~~ף-ז;רשו~;הז:יtדי~t?.יג
י w ~ז;י~ל.תל1ינ:רךz;ר~ל1י WJW~:;בילי~ע,מיק;ו:z:י~רכו
ע,~~ים~ר 9 נ;:rז~~חית;~ז;ינ~ה~א;ן '/ק:tףער~ז;יה;;ם
בארשית".מיאל /-אסורשנרשלשמי;םאגשש

:--'' -' - T : '.' T :• •• : • • • 

שתנעותישעצמו',בתוך'מתפוץצבשירכמו

קרבהשלכתנועהמתקיימתהוהתרחבותהצמצום
הזלות.לביןהמשותררביןומיזוג,ריחוקאוק mומ

עםבמפגשהעוסק ) 37(עמ''בדית'שבירלדוגמה,
~~יםל.'ךת; iJ~~נכד ~"-השורותמופיעותגב;ו

אחריםדניםשבירים ."ס~~אן [iת/ 'l]t:;ודרית
לביןבינההיחסאת mמתאהפעימהתנעות
המצומצםליסדוהצללוההמעדוותדווקאהעלום.

שלבותו mכניסתמאפשרתשבקיומה,הומוגבל
תעדותית.להעמקהמובילהודברתוכה,אלהעלום
שלבבםנפלאיםשיריםשניביןלהשוותמעניין
'העציץ'הנוהארשןולחץו.הפניםביןשכזהמפגש
הודעל;;היועדצפ;ךי;ומצרדחמ;ה"א;ך- ) 13(עמ'

w רי;וwל ~~~~ר ~ה~ ~י;; ן;א~?~ד~r "~גו~יrrrr iל;ן
 //~שרנ:חיו;ךר~תך~1י 41נע,;ציםי;ו 9רסי~z:יר~קי;ס

בפעימתמסתייםזהשיד .ריחנ:יי" 41ששדtףער

 ''סת'השירלעומתו,העלום.מעלהופהדרצמצום
המסתייםזהה,בתהליךלתפיסתיעוסק ) 11(עמ' .

משמעות"איזו-המלשימהההתרחבותבפעימת
,ל~א;ה ~פ;ל~שנההז;;לשנ~ה ; mלהייכהל;כבד

זאבו~רג/ע;מבט~ "בלב~ ~רט~~:לש; ש~~ ~צ~ש;~
ל i ~ ף~~,עז~ו ~ ot5 ~~;,;י~לת~ rr ~". ה~~·~שס;ך·~,;וף

~חדיםל~ק;מ;תזיך;מ;ת~נו A~י~ינ ך~~~ ;~ארtק1י
העזירההי;ת;מתםלבדמשמעות;אין;תבניתנ;ו/לש

 ·-ז •:;- •- : Tנשכח~';,נ~צד,~לש~

למשבצתמוגלבתבדפמן-לשי;והמצוא :בנקתדו
מאפשרתהיאשאזאלאאותה,מת mהתשמש

לוחוותתוכה,אללבאולטאהלשלמבטה
לנגיעההמובילהמשותפת,תעדותיתהתרחבות

לאותהמעברק mההחורגמשותףהוויהבגערין
הנשכחת'.ב'חצרשמשמשבצת

בות mההתלתנועתהצמצוםתנעותשביןהמתח
עוסקיםבספרשוניםשויריםמוכער,אינו

השיריםמןחלקשלו.אפשריותבהתפתחויות
"י;.חד-לדוגמהבכיוץו,מובהקבאופןמסתיימים
ברנכרנר1י ס;~~-י~~י~דקר;~;הס:ינ:יי ם~~-י~~

(עמ'הפעום''הוגףהשיראו ,"קו;נ~?ז~ללי~ךם
תנעות mצעישלמפשרותיארומופיעשבסיומו ) 27

~ק~ד T/ ~הו~;ף 1j!כ 41 '/ב;:i:זפגחם"הךו~ף-הפעימה

a ~ t? ~!iקרי~ת;; רt5 ף~~/' a ~?אחדיםשירים . "ומ
קח~ז~ד"לא-הבינייםבמצבעומדיםנותרים
בנשימה.עטו;ףזהאתאשאירנמע;טש~שא;ךלקהת;

Wל~ידל~~~· r דחי~ ר~~~~הt51. ~~~·~ אזm ; ןiה 1חשו;
 .). Z9עמ' Tכותדת,(ללא "ףי.?t.סח?קהט i1mל~י~~tקיך

מעוגנת mהמתמבות mההתתעדותכיחמהאך

חוהושהיאהרבהצמצוםחרףבדפמן,לשבהכרתה

לקארת ~~~ל ~~ק;םך ה;~~ wר:;ניק rr"::ףדק-
~t;36עמ'לתךו',('נרקמת "ה~יכ (. . . . 
לשהנמשכתבות mההתתעדותמגיעהלשיאה

אחרילהתרחשבצפויהעוסקיםשביריםהכותבת,
בספרהלשישישבירכבדשהופיעהמוות,מותה.
כחלקנתפסתנעוה,עוצירתכיווץלשזעכביטוי

שבירהלאה.מוביללוכןמתמשכתמפעימה

אותםשרבמופיעיםלמלש, ) 55(עמ'עמוק''גובהת
לשאוקסימרווניםביניהםלעיל,שנזכרומוטיבים

חיה:עםתדועתיתהתמזגותוידיהד,עלייה

עמקוגובהת

קבונ:ר:וי רtן~~
לrזחקבןחים rmזלת
iםאךד~

~מקג;~rןת י~~ו~אםך;

קךףiים~ו.זי~ירכםע:;נוים~גי
ם. ry ~זדי~סה י~~
rזק~יםאrזויחם

 .ה~~רב;:~tקים ?t ~~~נו

קבונ:ר:וי רtן~~

ד~ים q~:;נים

קחמ;ת m:;נ~חל

tףידי mא~ל~ירם
 . mסליח

ז;ק.תך י~~~גוף

q זקכm מק~~לו~
a ח:וק;~לו-~~עו

לכ.ל"אחדרוח"ו

חושןאבןהבי,תעםמדברחסןו:עמיחי

עמ' 75 , 2015

רחבהשירהמניפתחסוןפורשביכוריובספר

למשפחתיעודהומיסטיהאוניברסלימןהמשתרעת
אלובייחדוהשירים,מןחלקביותר.והאישי

מאודמזכיריםהמיסטי,לקוטביותרהקרובים
חסידיותמעשיותותככיהם,מבניהםבשפתם,

אףמברסלבנחמןדנילשהמעשיות(סיפורי
שיריםהשירים).מןבחלקומצוטטיםמחברים

קלכיעדוסמליםדימוייםעוזימורכביםכהאלו
לואכמירחהצעירמשודדאותםשכתבלשכוח
הפושרהשבע-עשרה,המאהבןלבן-זקןחסיד

הארס.לשהקיומילמצבואלגוריותבפנינו
שהייתי''מעשהמתךוהשלישיהביתלדוגמה,

תנופהללאגדל;הצפ;ךשהייתי"מעשה ) 14(עמ'

~~חרק םי~~?זT rנכי iלקצ~ל ?t ·~נ T ~~~;-:~;ך;ח~ י~~~ו
rז~זן; ט~~נ;: י~~~ר~rז~ז:יי ;rr;~נה;נ:יידלא m נ~? t5ס

 ד~~לא~יש~ק;ך ry ~סעין;םר~עית i?41 ח~~ א~~~pז
~ a היעד'אישמתוךנוספת,ודוגמה .לע,זר"~רי

יעך;;.אינ~ישביםהםמדוע- ) 12(עמ'מדבר'

ע,בךך;ךנר.לבא;-זק.~~לזpו ד;~ר~~~ינ:יי~ת~~ינ:יי
~ח;ך;ת ת;ש~~ /:ת;ש~~ם ryוד~ין;~~יםחם

~ס~ר1י~קלט~~קשדר .rrזד-םrזזpק;ט~ת~~קש;ת
 ב~~~ת?סקל א;~ר~ש rrל~~קש;ת~פ;תע,למ;ת
פ;התבן;יםס~ח~ם~ם~t;כי~ים~ם ;ת;ת~ wrrמזי~י

~ה~לה t5vכק 11mחמ 41:;נידי~זי~ים ת;ח~~גי 41כ~ינ:יי
ןעין;ם."~ינ:וי~ל ה~י~~~ה a~יע.י~ך;סנr.חד י~~

תיקונואלהמתמדתוההשתוקקותהשברמוטיב
כלוה,חסןוכבשידתאלובדוגמאותבלוט



במעשיותגםכמובן,מרכזי,והאו

מתדפקאינוחסןואלוםהחסידיות.
החסידי,הטקסטאוהדתהעב;רעל

כבןחייובהווייתמעוגנתשוידתו

מילאויםחיילנכד,בן,אב,זוג,
אתלחשוףמבקשחסןוהלאה.וכן

הקשדואתהחיים,בהווייתהקשדו

בכמהאתמקדזוובשרימהבחלו,
במוטוריקה'ניסיןושבירדוגמאות.

חסןומתארשבו ) 50(עמ'עדינה'

לאדוךכחייל,באוטובוס,נסיעה
דימויבומופיעהיןדר.בקעת

זהמאפייןלתארניתןשבאמצעותו
כפלו;הזכ~כיתעללחיי"למוח-ו mשילש

סימני :לארות 'מכנידה :מא/,ד:מללככתממגנת,
 '' ' T : ' T ' :- : ''. ''. : '•, :גא~ה."
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פדנץלביןמבדסלבנחמן
האחדגאונים,שני-קפקא

מספריחילוני,והשנידתי
מצבועלאלגורייםסיפורים

זהמשתקפיםהוםהאדםלש
תיאורמופיעהשירבסיוםבזה.

שאליוהתעדותילמצבמופלא
הגתלותבואין-חסןומכוןו

במובנההקדשוהשלמוחלטת
התנאשחווההסוגמןהדתי,

(עשבהתדדיןובןחנניהדני

עטוףהחמאיםבידישנשףרר 11 ••••••י
ב mמבוישאךתודה),בספר

במקומותגםהשונים,בגילוייהלהתבוננותפתוח
לחפשה.נהוגלאבהם

מןלכאודה,פשוטשבירזושרימהאחתום
בילדותוהעוסקחשד'משפחתי'דיוקןהמחזור

חמשבןכילדחווייתובומתאורת .המשודדלש
היעד''אישהשירבסיוםאשדהאיילה,אלנשוב

החמקמקה.הלשמותאלההשתוקקותאתמסמלת
נלודתי'אםי mזכ'לאשבירשובמופיעההיא

לזהותחסןושליכלותוניכרתלשהלןובציטוט
גםבוהמפעמתהקדומה,ההשתוקקותאתבתוכו

חי,האושבהםוהמרדונייםהחילונייםבהקשרים
האדכיטיפיתאיכותהעםמגעלאבדמבליחאת

זעiקתנאכלההמחל;טהתה'ועשבתןנל;דתי"אפשר-

 ן!~~ס i ~ T ~ג~ ~~~-סר 9 ;~~קיק ,; ry-~ארש:~:~?
זקי ry ~י~ףא~ל ;ן;נ~?~בלוס~ע,ך~ת;דך~ס;ף
~~~ t2 iז:וי~א ר~~ריז~l? ".כנשואתהאיילהרי~א

הקצרצרשבירגםמופיעהסימבוליתמשמעות
למקיף~כ?ז:וי"לו-אמצעי'הבלתיהמפגש'עבניין

 ".ך[!;בו ןj/~~~זקירלהל!ךiשס:ינ:ריס~~ל!ה~ת

הסתרוביןלחלו,קדושביןהמתמדתהתנעוה
הספד.משידישידבלכספוגהלגילוים,פנים

 ) 37(עמ'עיניים'להאויןיפה'עלמהשביראתמקד

במלואו:כאןהמובאפדומן,מנחםלדבהמוקשד

~ר;ת;ק g ~~ל /oסיכגחיזסזpשךך~~ית~דכ גW.ן'"
כ:;ב;יי ?iךשךיסק~ןיiד:;ביב 9~~חhינ;ו~ת~~נו ה~~~

w iי~ר~עזry; אי~ a אז;י'!iא~~רז::~~אר~~ארפ!ל 
להלךיתירסא P: ~עלוי~סאחיא~י /:ר riסז~תן; ל~~

~א~ב~יל ;מ~ י~~ =סר~~~סה~יו~תן;ע.יי~ין!?
-1תך ;ryנע,להעךך;תך ;ryנע,להמן\ט ך/~~~חכנזם

~ע~םהוא~חכוסקשך~י;ן ם~~~חכושךיסק~ש
זק.~נכב ן~~~כ~נ;ו ;מ~ס~נוי hל.סלס~חכ~תזן\ק /

~ף~סאנו /./א~~ ?iץ p ~ים P:סר~לסרסם 1 תי~~ר;~
~יכולא /:ש~~חךנ;רנ;~נורי1ם 9Q ~?חנ:ייכ~ם ף~?

 ".ם:~~סזpליםנכקפות /oחכק 1rnפ;חרא;נ:רכ;ת

בספרמופיעההעינייםללאהיפההלעמהחידת
לזהותביחסשוניםפירשויםוקיימיםהזהו;ר
מקולבזאת,עםהותוהד.השכינהביניהםהנעהר,

שאיןחידה-קארןמיןכאלזוחיהדאללהתייחס
לוחקורלההדדלהמשיךוישתומה,עדלפותהד

השכינהמשוגאלשמתייחסיםמישישכפי-בה
שמבקשהדוחהלךזשהוחמהעצמה.התודהאול
אךהקשדו,עםבמגעלהישאר-בשידתוחסןו

שאלהמשחק,לשב mבמכילד,זאתלעשות
מיטשטשיםהזההפתוחב mבמהותבוננות.

סרטופלוז'אןלביןשרב"ישביןהגבלוות
ו'וביןאחאד),לסטאדמבריקבאופן(המשושב

עליונגזרומאזבכל,המסתתרתלקדשוהשנחשף
לחפשה.

עצמידיוקן

 ,ם:~~ י~?ע;~ךס~ש~ן~ל.י
 ;מנ;:/oק;~יםה;ךיר .ף; nry ~חרק;לא

 .;ת~~ /o ~ם w ~~י~יכיס~ךזקי,

ה. aע;~ינ;הוא

ס~:ם~ל~סא~ק ;ט~~~תמ;רידהוא
ר~הנכק~ת, /o ~~בו~ת;לאר;ת ה~~~

i? ךפ~ה ,ם~ר~נזית~rn ,קבוקיותצ;ת~~ o/ א~rn 
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 .ללכ~סי

פדלגיא

ובסוףהרעושת",המקסיקנית

אח;ךאישקדאח;ך"אוישהיום

האישהאומיכשוי".ופסנתר

זההאוהפסנתר?לידלצהדהזה
לתמוהאותה,להכילשמצליח
והידידות,בעליותאיתןלעמוד

מסכה,ללאחייםלההמאפשרזה
עקיףובאופןופגיעים,חשופים

 .יצירתהלהיוצורותמרחבפותח
יכלוהאתאמית/'פרטנר"כשיש
השלדיםאתלסלןולהצויא
בבגדיםעשטפת;החבויים

להםונעלתהמעצבי;םממיטב
פרטנר"כשישאיכות";נעלי

החלוקאתמעצמךלשמוטיכלוהאתאמית/'
 "הצלקות".כלעללהצביעלא;טלאטלוהתחיל

המשודדת,לצדלהיותמסוגלאחדכללאאלב
האואםדקמשידיה.אחדבכותרתמכריזההיא

רגישויותשלארוכהלשרימהסבלנילהיותמסוגל
הכשדןומהותאת"להבין-הדוחבמצבשוינויים

להבין ".הפגיעותהרגישות.החשיבות.התופעה;.
את ".עובדתשהיאהנפשיותהתלאות.את

אוףאאוטהמתפץרהצחוקאת .1לדגעהמופנמות
ליהדלהיותהרפיסות".מלוההתנגחת ".לבוהר
לשאו"מיעצום,קשויעםיחדגדלוהזכותזאת

 .יהיה"לשאשםלהיותמסוגל
העושראתלהקיףאפשרילבתיזהיהיה

לביקצהר,בשרימההספדלשהומורכבות
שלמותארוטיקה,כמונוספיםלתכניםלהתייחס

אתלצייןבליהעירוני,הניכוראוהנשי,הגוףויופי
ה~ניםתמונתהספ;רשלד mהמיהגרפיהעיצוב

הישיהרהוכתיבההקדמית,בכריכההמהפנטות

שאחזורבכךאתנחםאלויהמטאפודות.ונטלות
הנארה"ממילאהמשודדתלשהקביעהעלאניגם

 •מוסתר".

תצילואלאותי/הצילו

אותי

הוצאתפניםמסכתמיכאלי:ציפיללי
 , .ד ·.· ·.·-
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ציפיללימציינתהעיתוניםבאחדאיתהשביחה
כמהו:בדיוקהיאשהשיהדמדגישהשהיאמיכאלי
לאהכינמךו,הכיבמקוםלהיותלהתרסק,יכלוה

השיהדלמעלה.עולוהצצההיאופתאוםמבוקש,
הזלותשלידושקצהרהיכןחייםמצילתהיא

אחת;בידהחלןואחעל"תלויה-מלהשויע
היד ".נופלתאניאותיהצילו ".כלויעירומה

התאמנהלאהידגופ!יכלאתלהחזיקאמונהלא
ידהיאכי-גופי"משקלכלאתלהחזיקמספיק
כדיתוךהפנימיתבאמתעוסקת , mיוצכותבת,

בקיוםלאחתדיהמחוספסתאינההיחשפות,
הברוטלית;האדרילכותע;ם"להתמדדוהמדרתי
"היד-המנחמתהידגםהיאאלבהחשוף",הבטןו
עליזשרדםמדגישהאניעכשיוכותבתהזאת

אותי".תצילואלליפ!לויכלו;האניעכשיומשה;ו
תךוחיים mמאפשאלאהלצהחלבאינההשיהד

אפילושהמשודדתהדגשהליוישנפילה,כדי
אישמאשימהאינההיאאקחבטית.להיותנהנית
אתלגאלובה:שבחהדהדרךזאתהקשה,בקיום
לעיהנופלתהואחריותהכתיבהבאמעצותעצמה
צדיךמישהומלא;החיים mמש"זאתבלבד.
עצמו)".האוזהאם(גםעלי;הללשם
עלמדומיכלאייעדותגםהקשוילצדנעטה,אלש
אוףשעמית mלהי , mאויתנ mצייברגלייםשתילע

 mמצייהאיוכך , mהמצאיממנעמימכמהליהנות
בקוובסק1ילש mבפקדטיקמאמינה"לאצעמה:את
אלוספטרויביסטייללישי ".יים mמיתהלע

צלדבחייה,אחדיוםלשבתאירואפילוחחניקי".
הנקוד"לעשיהאפדחיהעבהדויווםהתשישות

במסעהדשרימפס"הפסקתמשכירים",פילטיס
בן-כסהשלמה
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