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הגיליון הזה עוסק בהבטים שונים של גוף; מבפנים, מבחוץ, באופן מחובר, באופן מפורק. 
הוא שונה במבנה ובפורמט מהגליונות שאנחנו מוציאים לאורך השנה, מאחר שכולו מוקדש 
להבטים שונים של אותו נושא, שאליו מתייחסת להלן אורית אילן. אנחנו מקווים שתמצאו 

עניין, כפי שמצאנו אנחנו. תודתנו נתונה לכל מי שלקחו חלק בגיליון ותרמו לו מיצירתם.

תצלומי העבודות המלווים את הגיליון: תערוכת הפיסול "אתונה בתל־אביב" מציגה פסלים 
)או תצלומי פסלים( שחלקם פיגורטיביים, חלקם מופשטים, וחלקם דומים לצלמיות פולחן 
קדומות. בקומוניקט מציינת האוצרת, שירה פרידמן, כי התערוכה נפתחה בסמוך לחג החנוכה, חג 
היוונית העתיקה הרבתה  ל"יהודים מתייוונים". התרבות  "יהודים"  הניגוד שבין  שבהקשרו מתחדד 

אלים ופסלים, ואילו בזו היהודית חל איסור על יצירת פסל כהתגלמות האלוהות האחת. 

האוצרת מעלה אפשרות מעניינת, בהצעתה לראות בתרבות היהודית של היום תרבות הלניסטית, בכך 
שבמקביל לשמירה על זהותה היהודית, היא מאמצת ערכים הומניסטיים, כמו גם את המחקר המדעי, 

הפילוסופיה והאמנות.

ככל  להידמות  ניסו  הפסלים  בשיאו.  באתונה  הפיגורטיבי  הפיסול  היה  לפניה"ס  החמישית  במאה 
האפשר לבני אנוש, ולצורך זה נלמדה האנטומיה של גוף האדם והפסלים נצבעו בצבעיו הטבעיים. 

אל הפיסול הקלאסי על מנת ללמוד ממנו על ההווה והעתיד" ואולי גם על העבר.                 .ואילו הפיסול הישראלי בן ימינו, המוצג בתערוכה, לדברי האוצרת, הוא בגדר ניסיון "להביט אחורה 

עמית ישראלי־גלעד, מיכאל בסר

על מה בכלל אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על גוף
כותרת הגיליון "גוף / ידע" מאכלסת שתי משמעויות – גם היחסים בין גוף לידע )הגוף כמקור של 

ידע, הגוף כמחסום בפני ידע(, וגם גוף ידע על נושא מסוים. במקרה זה, הנושא הוא הגוף.
לדבר  כמו  קצת  זה  הגוף  על  לדבר  הקשר?  באיזה  זווית,  מאיזו  שפה,  הגוף? באיזו  על  לדבר  איך 
המרחב־ )או  שלנו  המיידי  המרחב־זמן  הוא  הגוף  לכך?  קשור  יש משהו שאינו  האם   - החיים  על 
איליין  ולמחשבה.  כזר להכרה שלנו, לשפה  נתפס לא אחת  כחידתי,  ועדיין   – זמן המיידי שאנו( 
סקארי, בספרה Resisting representation כותבת על הגוף כמי שמתנגד לייצוג, על חוסר האפשרות 
לתאר, לדבר, למלל חוויות גופניות בסיסיות כמו מין, כאב או רעב; לאקאן ואחרים תיארו את הגוף 
זאת, סופרים, משוררים, אנשי רוח, חוקרים,  ועם  כטריטוריה טרום מילולית, בלתי חדירה לשפה. 
חולים בייסוריהם – מנסים שוב ושוב, מסיבות שונות ולתכליות שונות, לדבר על אודות ואת הגוף, 
לחצות את הגבול אליו. ואולי, אין כאן בכלל  חצייה של גבולות; אולי רק הורגלנו לחשוב על גבול 
בין השפה לגוף, בין התודעה לגוף. אולי כדאי להתחיל בשאלה על מה בכלל אנחנו מדברים כשאנחנו 

מדברים על גוף. 
פרשנו את הגיליון הזה כמרחב משותף לאנשים מתחומים שונים מאוד, המתעניינים בגוף באופנים 
שונים, לעתים בו זמנית,  ומדברים אותו בשפות רבות. עבור אחדים מהם הגוף הוא כלי עבודה ושדה 
של פעולה, עבור אחרים מושא למחקר ולהתבוננות, עבור אחרים – מקור השפה ו"אילן הדימויים" 
ידע המגולם בבשר. הם כתבו על הגוף בהקשרים של  הזיכרון,  )בלשונו של אהרון שבתאי(, נשא 
תודעה ולמידה, עונג וכאב, תנועה במרחבים שלא ברור מה ה"חוץ" ומה ה"פנים" שלהם, וגם  – איך 
לא – על מוות ולידה. זו ההזדמנות להודות לכל אחת ואחד מהם, שנענו להזמנה שלנו, חשבו, כתבו 
ועשו את  הגיליון הזה. אנו מקווים שכשהטקסטים שלהם יונחו במרחב המשותף, הם יהדהדו זה את 
אם רבים, משתנה ללא הרף, אחר מכפי שהיה אך לפני רגע.                  .זה, ישוחחו זה עם זה,  ויאפשרו חוויה והתבוננות קליידוסקופית על הגוף; כי הגוף אינו דבר אחד כי 

אורית אילן

לפי 
שעה
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נטע סובול

הדרמה של היותנו בגוף 

זה כמה חודשים שאני הולכת תוהה ובוהה, מסתבכת בעקבות הזמנה נדיבה לכתוב משהו על הגוף מנקודת 
מבט של הקבלה. לפנות בוקר התעוררתי עם מועקה מפתיעה בחזה. רגע לפני כן ישבתי עם אמי בחדר 
מלא אנשים מחופשים. לפתע היא התרוממה, הנייד צמוד לאוזנה ומבט של "זה קרה" על פניה. קמתי מיד 
והלכתי אחריה לחדר השני בידיעה ש"סבתא". סבתא התרוממה במיטה, שעונה על שתי ידיים כחושות, 
פניה היו לבנות כאילו מישהו שכח עליה מסכת גבס. היא היתה לאה מאוד. "סבתא מה קרה?" שאלתי 
אותה. היא נאחזה בי, כפופה, חלשה מאוד. פסענו לאט לעבר המסדרון, אולי ריחפנו. שם היא גלשה מידי 
ונשמטה ברכות אל הרצפה, כמו שמיכה קלה נפרש גופה, זרוע תחת ראש, והיא נשכבה על ִצדה. "בבקשה 
תמותי לך עכשיו פה בשקט, בבית" התפללתי בתוכי. "אני מסכנונת" היא אמרה אל תוך עיני ואז נעצה 
מבט נואש בקיר שמולנו והתעוררתי. כשאני מוטלת על צדי בחושך, התחילו לרדת בתוך המועקה, אחת 

ועוד אחת, כמו גשם, המילים על הגוף והקבלה. 

*

גוף הוא נוכחות, הוא עצם בחלל. יש לו גבולות. אפשר לראות אותו ולגעת בו. יש לו שטח פנים ויש לו 
פנימיות. הוא גשמי. גוף הוא מה שאין לאלוהים, אלא אם אנחנו פותחים את כתבי המקובלים.

אפשר לומר שבכתבים האלה מפותחים באופן הרציני ביותר, או השערורייתי ביותר, אותם פסוקים מוקשים 
מספר בראשית שמספרים על בריאת האדם – זכר ונקבה – בצלמו ובדמותו של אלוהים. 

הפרשנים לדורותיהם פטרו כמובן את התיאור הבעייתי הזה בכל מיני דרכים ותירוצים, שנועדו להרחיק את 
צורת האדם מאלוהים. המקובלים פתרו את העניין באופן אחר. בכתביהם נמצא סיפור בריאה אלטרנטיבי, 
שבו העולם הזה הוא החרוז האחרון בשרשרת אירועים שראשיתם בפרפור עדין ודק שצץ לפתע ברגע 

קדמון בתוככי האינסוף, פרפור שהמקובלים מכנים אותו 'התעוררות הרצון'. 

הרצון האלוהי פורץ את האינסוף כשהוא מתבחן מתוכו ומכאן והלאה הוא הולך ומשתלשל, הולך ומתפרט 
במהלך שנראה כאובדן שליטה. 

במהלך זה מתפשט כוח הרצון העליון וכמו מנביע מתוכו עשרה כוחות, עשר מהויות עליונות שהמקובלים 
קוראים להן בין היתר 'עשר הספירות' ובהן מתגלה או משתקף מראה דמות האל, שהוא כמראה דמות 
גו,  ידיים,  ניתן למנות ראש )שלוש ספירות עליונות(, שתי  ובין איבריו  ונקבה. הזכר מפורט  זכר  אדם; 
שתי רגליים ואיבר הברית, ואילו הנקבה היא הספירה העשירית, שהמקובלים אינם נוטים לרוב לפרט את 
איבריה. זכר ונקבה אלה הם שמרכיבים את עשר הספירות שבהן מגולם הגוף האלוהי הקדוש, שהשתלשל 
או בלשון המקובלים – שנמשך ונאצל מתוך האינסוף מאותו רגע גורלי של התעוררות הרצון. גופנו עלי 

אדמות - גברים ונשים - הוא התגלמותו האחרונה, הגשמית ביותר של אותו גוף אלוהי. 

כל אדם אם כן, מגלם בגופו מצד אחד בחינה מסוימת של האלוהות )זכר או נקבה(, ומאידך כל אדם גם 
כולל בגופו את האלוהות כולה. 
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כמו הגוף האנושי גם הגוף האלוהי הוא מבנה דינמי ומורכב, שבין איבריו פועלים מתחים פנימיים ופרט 
לכך אורבות לו סכנות מבחוץ. כמו הגוף האנושי, גם הגוף האלוהי נזקק לתיאום ולחיבור בין איבריו כדי 

שיתפקד כראוי.

מעבר לשיקוף ההדדי, שני הגופים – האנושי והאלוהי – גם משקפים במבנם את העקרונות הפנימיים 
שמניעים אותם. כך למשל שני הצדדים בגוף האדם ובגוף האל שבספירות - ימין ושמאל )שתי עיניים, 
שני נחיריים, שתי זרועות, שתי רגליים( משקפים שניות של נטיות ויצרים שפועלים באל ובאדם – מידת 
החסד ומידת הדין, יצר טוב ויצר רע. מרכז הגוף לעומת זאת )הראש, הגו, איבר הברית( משקף את מידת 
הרחמים האלוהית והאנושית שעל פי המקובלים מתהווה כתוצאה מהאיזון בין שני הכוחות המנוגדים 
שפועלים באל ובאדם )כוח הדין וכוח החסד, הכוח הנקבי והכוח הזכרי, הכוח המגביל והכוח המשפיע( 

ומשקפת את מזיגתם יחד. 

הגוף הוא אם כן עדות מוחצנת למהות הפנימית של ההוויה, למן ההוויה האלוהית המתגלה ועד להוויה 
האנושית – והיא שהקיום הוא תוצר של שניות ועל כן הוא תלוי באיזון בין כוחות מנוגדים. 

הקדומה  האלוהית  הדרמה  את  אדמות  עלי  בגופנו  מגלמים  שאנחנו  פירושו  אלוהים,  בצלם  היותנו 
והמתמשכת, שנעוצה ביציאתו של האל מקיום אינסופי נעלם, נטול גבולות וגוף, אל קיום מתגלה, שהוא 
בהכרח בגבול ועל כן בגוף. עם מהלך גורלי זה של האלוהות נוצרה השניות; השניות שבין האין ליש, שבין 
החומר לצורה, שבין האינסוף לגבול, שבין זכר )שהוא התגלמות השפע, בהיותו המזריע( לנקבה )שהיא, 
על פי המקובלים, התגלמות הגבול, בבחינתה כרחם וכבית לזרע הזכר(. היותנו בצלם אלוהים פירושו 

שבקיומנו כגוף אנושי אנחנו מגלמים שניות גורלית.

פירוד  לדינמיקות של  הופעתה  מרגע  נתונה  המתגלה  האלוהות  גם  כמותנו  הזאת, ממש  השניות  בשל 
וחיבור, של הרמוניה ומשבר; ועל פי המקובלים, כבני דמותה האחרונים, כשיקופה הגשמי ביותר, הנגלה 
ביותר, על כתפינו מוטלת האחריות המתמדת להשבת ההרמוניה לגוף האלוהי ולחיבורם המתמיד של 
החיות  יכולה  אחדות  זה של  במצב  רק  אחד.  גוף  לכדי  ובדין,  בחסד  ובנקבה,  בזכר  איבריו שמגולמים 

האלוהית לזרום, לקיים ולהפעים את כל העולמות.

מכוחם של  העת,  כל  שונות  בדרגות  המקובלים  פי  על  קורה  האלוהיים  האיברים  זה של התאחדות  מהלך 
באו ולאן נדמה להם שהם הולכים.            .הצדיקים. כשהוא יקרה במלואו יוכלו סוף סוף גם כל הגופים האומללים עלי אדמות להיות אחד ולשכוח מאין 
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שרון צוקרמן 

האם יש מילה נרדפת לגוף?

עצמות שרירים שומנים עצבים גידים רקמת הפאשיה סחוסים נימים ורידים שערות ציפורניים איברים 
פנימיים עור בשר תאים. חיי כגוף. 

נתחיל  עוררין.  עליהם  שאין  סיפוקים  האנושי.  למין  משותפות  הנאות  מכירים.  שכולנו  תחושות  יש 
במאמץ. להתאמץ, מן השורש א.מ.ץ., להתגבר באומץ על מכשול/מגבלה/קושי ולאחר מכן כשהנשיפות 
דומיננטיות יותר מהשאיפות, אנו חשים סיפוק והקלה. שרדנו את המאמץ: הרמנו משקולת, שחינו בריכה, 
טיפסנו מאות מדרגות, רצנו קילומטרים, ילדנו תינוק ואולי פשוט הצלחנו לחלץ עיפרון שנפל מאחורי 
זו, שבין שינה לערות, לא  פסנתר. אותו מאמץ ממוקד שהגוף מתגייס אליו מביא רווחה לנפש האדם. 
פוסקת לשוטט בין הרצון לנוח ולנוע, לפעול ולחדול. ואיך נעריך את המנוחה אם לא נחווה את המאמץ 
שקדם לה. הנאה שכזו. אל המאמץ נוספת לא פעם תופעת ההזעה. הגוף שלנו נרטב, משמן את עצמו 
אחרים  נוזלים  לו  ושנספק  הנקבוביות  דרך  להתרוקן  מבקש  קשה,  שעבדנו  לנו  מוכיח  מלוחים,  במים 
בתמורה, מבעבע ריח וטעם שמחוברים לעולם החושני של הגוף המזיע והמתנשם, עולם שמזכיר לנו את 
מעשי התשוקה, את היצרים החייתיים שבנו. ושוב, החידלון שאחרי המאמץ המזיע, אולי מקלחת מרעננת 

ובעקבותיה אף השינה תגיע, אם נחליט שהגיע הרגע שבו מזינים את הגוף בהפסקה. הנאה שכזו.

יש תחושות שכולם מכירים כבר מילדות, כמו ללמוד, להצליח לפצח מהלך קואורדינטיבי, לסנכרן פעולה 
וכיוון, לווסת את הכוחות הנדרשים, לתפוס את הכדור, לפגוע בו, לעשות גלגלון, לקפוץ בין אבני הנחל, 
לרקוד טנגו, להשתלט על האפשרות הזו, שהיתה בנו תמיד ורק באותו רגע מסוים הפכה ליכולת. לידע 
קיים שאפשר להעביר הלאה, לשתף, לחוות מחדש, להתגאות בהישג, לחבר בין מוח וגוף, לדעת. כמה 
מרגיע לדעת. ויש גם לגעת, להרגיש את גבולות הגוף שלי דרך גוף אחר, להתוודע אל רגישויות שונות 
באיברים שונים, באזורים שונים, להכיר את הגוף שלי, מה נעים לו, מה נוח לו, מה פחות נעים לו, לקחת 
בין אם המגע הוא של עצמי בעצמי או של מישהו  אחריות על הגוף הזה, על אפשרויות העונג שלו, 
אחר בי. מגע שמרדים אותנו כתינוקות, מגע שמגרה אותנו כנערות ומשם הלאה, מגע שעוזר לנו לטפל 
בעצמנו, מגע. כולם מכירים מגע. ואם לא מגע של גוף אחר, אז את מגע האוויר בגוף, או הגוף באוויר? 
את הקרירות בלחיים כשהולכים מהר ביום חורפי, את מגע הרוח כֶשרצים, את ההנאה מחציית מרחבים, 
מהיותנו חלק מחלל שהוא מעבר לגבולות של עצמנו. את ההנאה לרקוד, לקפוץ, להשתולל, לשלוח לחלל 
המשותף מחוות שמזוהות על ידי מישהו אחר, לסמן בתנועה דרך המרחב - תקשורת. מבינים אותנו. דרך 

הגוף מבינים אותנו, הנאה שכזו. 

ויש ההנאה הזו, שדומני שלא הרבה חיות שותפות לה - הנאת הקצב. ההיענות הבלתי נשלטת של הגוף 
לחבור לפעימה, לתדר המהדהד בגוף וגורם לנו לנוע, להתנדנד, לרקוד יחד לפעימה משותפת חיצונית לנו, 
פעימת לב המוזיקה. סיפוק שאין עליו עוררין. אז כבר נהנינו להתאמץ ולהזיע ולדעת ולגעת ולהתנייד 
היום  כן, להבריא, להתאושש אל  כמו: להחלים.  סיפוקים לחלוק  עוד כמה  ונותרו  בגוף.  ולהדהד קצב 
שאחרי. אתמול הגוף שבק/ התמוטט/ נכנע/ נחלש/ סבל/ כאב/ בגד. והיום? אותו היום שבו הבריאות 
שבה אל הגוף והוא נזכר עד כמה מבורכת היא הבריאות ואיך כשהיה בתוך הכאב לא יכול לראות דבר 
מעבר לעצמו, אפילו לא לדמיין שיום אחד יהיה בסדר. והנה זה קרה, "חזרתי לעצמי" מרגיש האדם, "חזרתי 
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לעצמי" מפגין הגוף. הרגע הקצר שבו הגוף איננו מובן מאליו, אלא נאהב ומוערך על היותו תפקודי. 

יכולותיו, החל מהחוויה של  יש גם הנאה נוספת הקשורה לשליטה. שליטה בגוף: שכלול שלו, שיפור 
שריר שנתפס לאחר אימון ראשוני, בהדרגה איננו נתפס - הגוף מתרגל לאתגרים המתחדשים, הסבולת 
זו  גם  יכולתו,  את  לנצל  שלנו  לרצון  שקשוב  גוף  כוח שמתעצם,  הגמישות שמתגמשת,  שמשתכללת, 

כשלעצמה הנאה מוכרת - השליטה בגוף.

וישנו עונג הגוף הרוקד, הגוף שנהנה לזוז ללא תכלית של ממש, פשוט לנוע. לייצר ולשחרר אנרגיה, 
להגיב שלא במילים, להשתובב בתנועות, במחוות, לרקוד. כולנו אוהבים לרקוד ואלו שלא אוהבים לרקוד 
היו רוצים לדעת לרקוד לו רק יכלו כי לא פעם - אף שמעמד המקצוע הרקדני אינו משהו שאבות ואמהות 
בהכרח מייחלים לילדיהן - אבל לא פעם יגידו לי אנשים: "החלום שלי היה להיות רקדנית". או - "לו 
אלו שהחלום של  רקדן?  בשביל  לרקוד  זה  מה  אבל  לרקוד".  רוצה  הייתי  כיוון  לשנות  לבחור  יכולתי 
האחרים הוא המציאות של עצמם. אולי זה סך ההנאות שהוזכרו. אבל אצל רקדן הן לא רק הנאות - הן 
רגילים  כי רקדנים אוהבים להתאמץ,  המשמעות, המטרה, אורח החיים, הבחירה, ההכרח, ההתמכרות. 
להזיע, מחונכים להתקדם וללמוד ולשכלל יכולות, מכירים את גופם כל כך טוב עד שגם אם הוא נפצע לא 
פעם, הם יכולים לעבוד עם הפציעה וכמובן לשווע להחלמה, כי איום של פציעה בשביל רקדן, הוא חרב 
הרת גורל. לרקוד בשביל רקדן זה לא רק לגעת באוויר - זה לכבוש את החלל, ולרדוף אחר התנועה עצמה, 
שהרי היא נעלמת בכל רגע והופכת לרישום של העבר, לאדווה, לאד או הד. כל ההנאות הללו מוגברות 
בחוויה הרקדנית. הגוף החושני, ההרגל לגעת ולהיות פנוי למגע של האחר באופן יומיומי, בהקשר שחורג 

מהמרחבים האינטימיים שבני אדם "רגילים" נוהגים לגעת בהם. 

להיות רקדן זה לאהוב את הרצפה, להכיר את כף הרגל כאילו היא האדמה עצמה, להיות רקדן זה להאמין 
בתקשורת שאינה מילים, שהיא מעבר למילים או אולי קודמת למילים, תקשורת טרום מילולית כתינוקות 
או פוסט מילולית כאנשים בוגרים. להיות רקדן זה לייצר קצב נוסף במרחב החיים, להיות למוזיקה חיה, 
לדימוי חי. להיות רקדן זה לוותר על הגוף שלי כמרחב פרטי ולחלוק אותו עם הצופים בו, להיות מסך 
התרחשות, קנבס חי, פרטיטורה, מצע. להיות רקדנית זה לתת לגוף להיות לי למורה, לתת לו להוביל, 
להתמסר לעבדות הזו שחיי רקדנ/ית דורשת. עבדות מרצון של גוף שחושיו מועצמים, שכאביו מועצמים. 
להיות רקדנית זה לדעת שאם אני אהיה אמא יהיה לזה מחיר מקצועי, להיות רקדן. הנאה שכזו, הנעה שכזו. 

להיות רקדן זה לדעת שרוב החיים יהיו אחרי השיא, שהגעגוע יחריף, והקנאה, ובהדרגה יבוא תחליף, 
משהו אחר, פשוט בלית ברירה. ואת תהפכי או למורה, או למטפלת, או לאשת מילים, או לכל דבר שיוכל 
לקחת את הניסיון הגופני שלך ולמנף אותו למתנה למישהו אחר. לגוף אחר. אני חושבת על המילה 'מחול'. 
זה למחול לגוף על מוגבלותו הבלתי נסבלת, על הזדקנותו  'למחול'. להיות רקדן  וחושבת על המילה 

הבוגדנית, על היותו הבן זוג של הנפש.

מעניין, שבעברית גוף הוא זכר ונפש היא נקבה. הגוף הפרקטי, זה שמשרת אותנו - כלי הרכב הפרטי שלנו, 
כלי העבודה וההזנה, המבנה, התשתית, ההיכל של הנפש. ואילו הנפש - אותה אישה מורכבת, מדממת 
בקביעות ואם לא מדממת אז נמתחת מבפנים, נותנת מקום לחיים חדשים לפעום בה ואז נפרדת ושוב 

מדממת. הנפש, שמערכת היחסים הזוגית שלה עם הגוף ארוכת טווח, חיים שלמים.

המחול שלי אינו מרגיש זכרי כלל. הוא חוגג את נשיותי הטמונה בגוף, את צורתי העגלגלה והרכה, אפילו 
אפילו  הרקדן שאינו שותף?  בגוף  חלק  יש  האם  במחול שלי.  איבר  היא  גם  רעמת שערי שמהווה  את 
האיברים הפנימיים מושפעים מתנועת הגוף הרוקד. האם יש מילה נרדפת לגוף? נדמה לי שלא. שגוף יש 
רק אחד ועל כן מילה אחת בלבד שתהיה הגוף. ייצוג לדבר שלם, לשלם הגשטלטי - המערכת. כשה'גוף' 

חוזר כבתשבצי היגיון הוא 'פוג' - ציווי האומר: היעלם, חדל, פוג תוקף. 
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גופי יפוג. יש מחשבות שכולנו מכירים, גופי יפוג וגם כל שאר הגופים הרגילים לכאורה, אלו שיכולים 
.fogשלא להיות רקדנים. וגם גופם יתפוגג כ־

בהגדרה הוויקיפדית של ריקוד כתוב שזו נחשבת לאמנות נחותה מבין האמנויות, בהיותה עממית - 
גם מכיוון שאינה דורשת השכלה או חומרי גלם; ואילו אני - הרקדנית שחשה משכילה בגופי ובתַאי, 
שחומר הגלם שלי הוא הגוף עצמו - מתקוממת נוכח האמירה הזו. אינטליגנציה אינה מופגנת אך ורק 
באופן  הסומטית,  הקינטית,  בחוויה  שלנו,  בתאים  צבור  שלנו  הידע  עצמו.  לגוף  חיצוניים  באמצעים 
שבו אנו זוכרים ומזהים חומר תנועתי, במוזיקליות שלנו, בניסיון הקולקטיבי האנושי של תנועה זהה 
ומשותפת למספר אנשים, של חלוקת מרחב עם גורמים נוספים, בראייה שלנו את הכוריאוגרפיה של 
החיים, במחשבה המסועפת של החלל הפנימי שהוא אנחנו. יש כל כך הרבה ידע פוליטי, חושי, מנטלי 

בגוף הרוקד, בגוף החושב תנועה, הממציא ריקוד, היודע חלל. 

אילולא נחשב ה'עממי' ל'נחות׳, היה הרקדן חש שלם להשיב "אני רוקד" על השאלה ״במה אתה עוסק?" 
"אני רוקד" - בלי להוסיף וכמעט להתנצל: ומלמד, ומטפל ויוצר, וכותב, ומלווה תהליכים ועוד ועוד, שהרי 
אותה תודעה מרובדת )אותו שכל לא 'נחות'( שוכנת תמיד בגוף. וגם אלו שרוב יומם עוסקים בחשיבה 
.תיאורטית, חיים, הווים גוף כזה. גופם אולי עמום יותר במודעות שלו, בחיות שלו, אבל הוא בדיוק אותו  גוף שכולנו מכירים, על כל איבריו. כי כולנו נולדנו גוף ונמות גוף ונפוג.    

סיגל פלד דריאל

גשר

ְלִעִּתים ַהֶּנֶפׁש ּכֹוֶׁשֶלת
ְוַהּגּוף מֹוִׁשיט ָלּה ָיד.

ְלִעִּתים ַהְּתהֹומֹות ֲעצּוִמים
ְועֹוד ָׁשַמִים ִנְפָּתִחים.

ֶאְתמֹול ִהְתרֹוַמְמִּתי ְלֶגֶׁשר
ּוַמְכאֹוַבי ָעְברּו ַּתְחַּתי.

כפיות 

ָעֵקב ְמֻכָּנף ְּבַכף
ֶרֶגל; ׁשֹוק ְּבַסַהר

ָיֵרְך; ַאָּגן 
ְּבַאָּגן; ֵּגו

ְּבַטּבּור; ָחֶזה
ְׁשָכמֹות; ְנִׁשיָפה ִבּ

ִּבְׁשִאיָפה.

ַּבֶּׁשַקע ֶׁשֵּבין 
ַצָּואְרָך ְלָעְרִּפי

ִצּפֹוִרים נֹוְדדֹות
ָּבנּו ֵקן.
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אפרת מישורי

ָלמה

ִלְכֹלא ֶאת ַהָּלׁשֹון,
ָלַקַחת ֶאת ַעְצִמי ִליֹׁשן.

נּוַעת ַהִּמִּלים ְתּ
ּגּוף ַהִּמְתעֹוֵרר, ַבּ

נּוַעת ַהּגּוף ְתּ
ִּמָּלה ַהִּמְתָקֶרֶבת, ַבּ
נּוַעת ַהָּלׁשֹון ְּכֶׁשְתּ

ְתנּוַעת ַהָּלָמה ֶכת ִבּ ֶבּ ִמְסַתּ
ֲעַזְבַּתִני

השלת העור הביוגרפית

ְּבַבִית ָיֶפה, ִעם ִּגָּנה ְמֻטַּפַחת,
ַחִּיים ָלֶהם ְׁשלֹוָׁשה ְּבַנַחת.
ַהָּׁשַלת ָהעֹור ַהִּביֹוְגָרִפית.
ַהָּׁשַלת ָהעֹור ַהִּביֹוְגָרִפית.

ְּברֹאׁש מּוָרם ֶׁשל ַיְלָּדה הֹוֶלֶכת
ַאַחת ִנְרַצַחת ְוַאַחת ֻמְמֶלֶכת.

ַהָּׁשַלת ָהעֹור ַהִּביֹוְגָרִפית.

ַהָּׁשַלת ָהעֹור ַהִּביֹוְגָרִפית.
 

ְּבֵבית ָחֶזה ֶׁשל ּגּוף ָצִעיר, 
ַמְתִחיל ִלְתסֹס ְּכֵאב ַמְמִאיר,

ַהָּׁשַלת ָהעֹור ַהִּביֹוְגָרִפית.

ַהָּׁשַלת ָהעֹור ַהִּביֹוְגָרִפית.

ְּבֶחְביֹון ַהֹּלַע, ְּבתֹוְך ְמִחָּלה,
ּבֹוָכה ְּבִלי קֹול ִּתינֶֹקת חֹוָלה.

ַהָּׁשַלת ָהעֹור ַהִּביֹוְגָרִפית.

ַהָּׁשַלת ָהעֹור ַהִּביֹוְגָרִפית.

ְּבֶרֶחם ְּפִסיכֹוִטית, ְּבָים ָׁשֹחר,     
ָׁשִטים ָלֶהם ִּתינֹוק ְוֹחר.

ַהָּׁשַלת ָהעֹור ַהִּביֹוְגָרִפית.

ַהָּׁשַלת ָהעֹור ַהִּביֹוְגָרִפית.

אלי, אלי

ַהָּדם ָנַתן ֶאת ַהְּפֻקּדֹות.
ַהְּׁשִריִרים ִצְּיתּו.

יֹום ֶאָחד 
עֹוד ָּתׁשּוב ַלַּמִים ָהֵהם:

ָהֶאְצַּבע ִּתָּתֵחב ׁשּוב 
ְּפִניָמה,

ַהָּלׁשֹון  ִּתְׁשַּתְרֵּבב ַהִּצָּדה 
ִלְמנּוָחה ֹלא ְנכֹוָנה

ִעּגּול ַהֶּפה ִיָּׁשֵמט 
ְוִיּפֹל:

ֵאִלי, ֵאִלי
ְּפָּסה 

מתוך אשה נשואה ושירים בודדים 
הרואה אור בימים אלה בהוצאת הקיבוץ המאוחד
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אלי, אלי

ַהָּדם ָנַתן ֶאת ַהְּפֻקּדֹות.
ַהְּׁשִריִרים ִצְּיתּו.

יֹום ֶאָחד 
עֹוד ָּתׁשּוב ַלַּמִים ָהֵהם:

ָהֶאְצַּבע ִּתָּתֵחב ׁשּוב 
ְּפִניָמה,

ַהָּלׁשֹון  ִּתְׁשַּתְרֵּבב ַהִּצָּדה 
ִלְמנּוָחה ֹלא ְנכֹוָנה

ִעּגּול ַהֶּפה ִיָּׁשֵמט 
ְוִיּפֹל:

ֵאִלי, ֵאִלי
ְּפָּסה 

קרן ארבל

הגוף בתרגול הבודהיסטי

בתפיסה הבודהיסטית, הגוף הוא מוקד חשוב להתבוננות. מאחר שהחוויה האנושית היא חוויה גופנית, 
והגוף הוא אחד האספקטים שבהם אנחנו נאחזים ומזהים את עצמנו, הרי שללא היכרות עם הגוף, חסרונותיו, 

יתרונותיו והקשר שלו לתודעה, אין אפשרות, על פי התפיסה הבודהיסטית, לפתח ראייה משחררת.

החוויה  של  האספקטים  שאר  כמו  שונים:  באופנים  נתפס  הגוף  המוקדמים,  הבודהיסטיים  בטקסטים 
האנושית הוא אינו מספק ואינו מהימן, ויכול לגרום לסבל )דוקהה( כאשר אנחנו מזהים בו את עצמנו 

ורואים בו משען אמיתי. מהפרספקטיבה הזאת, חסרונותיו הם מוקד התבוננות חשוב. 

אולם בו בזמן, הגוף הוא גם מוקד מרכזי לתשומת הלב המדיטטיבית. הוא אחד המוקדים לפיתוח ויפסנא 
- ראייה ישירה של טבע הדברים, ראייה שמובילה לשחרור. יתר על כן, בתהליך המדיטטיבי, עונג גופני 

שאינו מבוסס על הנאות חושיות, הוא עונג שיש לו תפקיד חשוב בשחרור התודעה מהיאחזות.

זו  וברשימה  שונים,  תרגולים  שכולל  מרכזי  נושא  היא  הבודהיסטית  בדרך  וחשיבותו  בגוף  התבוננות 
אתייחס לכמה אספקטים שלו.*

 

זיהוי הבעייתיות שבגוף 

ב־Aggannà Sutta - אחת הדרשות של הבודהה שמתארות את התהוותם של בני האדם והסדר החברתי 
השתוקקות.  מתוך  נוצר  החומרי  הגוף   - שוב(  ומתהווה  ונהרס  מתהווה  היקום  הבודהיסטית  )בתפיסה 
הדרשה מתארת "יצורים בעלי גוף של אור", ללא הבחנות בין גברים ונשים. יצורים אלה מאבדים את 
גופם העדין לטובת גוף חומרי עם הופעתה של ההשתוקקות לאוכל; ההשתוקקות הזאת, והמעשה שנעשה 
קנאה  תאווה,  פחד,  לגאווה,  המקור  וכן  אותו,  מכירים  כפי שאנחנו  העולם  להופעת  המקור  הם  ממנה, 

וכדומה. 

התיאור המיתולוגי הזה מחבר בין גופניות לבין השתוקקות, אך גם בין גופניות להנאות חושיות. מהחוויה 
ולהשתוקקות.  הגופנית  לחוויה  הדוק  באופן  קשורות  חושיות  שהנאות  יודעים  אנחנו  שלנו,  האנושית 
העונג הפיזי שנחווה מהנאות חושיות הוא כמובן היתרון שניתן למצוא בגוף. ללא היתרון הזה, לא היינו 

משתוקקים לעוד ועוד הנאות חושיות. לא היינו נאחזים בגוף ובתחושותיו הנעימות.

אולם על פי הבודהה, יש לגוף גם חסרונות רבים; האי־הכרה בחסרונותיו מונעת מאיתנו לראות נכוחה את 
הקיום האנושי השברירי:

מיני  כל  רבים.  חסרונותיו  וסבל,  כאב  אי־נחת,  הרבה  של  מקור  הוא  אננדה,  הזה,  הגוף 
מכאובים מופיעים בגוף הזה, לדוגמה: מחלה בעין, מחלה באוזן, מחלה באף, מחלה בלשון, 
מחלה בגוף, מחלה בראש, מחלה בחלק החיצוני של האוזן, מחלה בפה, מחלה בשיניים, 
שיעול, אסטמה, נזלת, חום, כאבי בטן, התעלפויות, שלשול, כאבי בטן עזים, כולרה, צרעת, 

____________________
  Elizabeth J . Harris. Sleeping Next to My Coffin: ההשראה לרשימה היא מאמר של אליזבת האריס *

 Representations of the body in Theravada Buddhism. Buddhist Studies Review 29.1 )2012(,
.p.105-120
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שחין, אקזמה, שחפת, אפילפסיה, גזזת, גירוד, גלד, אבעבועות רוח, גרדת, דימום, סוכרת, 
מוגלה, כיב; מחלות שמקורן במיצי מרה, ליחה, אוויר, או שילוב של כמה מהם; מחלות 
שנגרמו משינויים במזג האוויר; מחלות שנגרמו מהתנהגות בלתי מרוסנת; מחלות שנגרמו 
מתוך תקיפה; מחלות שנגרמו כתוצאה מקרמה או קור, חום, רעב, צמא, צואה או שתן. כך 

הוא שוהה בעודו מתבונן בחיסרון שבגוף. לזה אננדה, אני קורא תפיסת החיסרון.

ההרהור הקונטמפלטיבי הזה, שניתן כתרגול מידי הבודהה, לא נועד לדכא כלל וכלל. זהו תרגול שמפתח 
ראייה שיכולה לשחרר אותנו מהאשליה בדבר מהימנות הגוף, ובכך לשחרר אותנו מהיאחזות בו. זה תרגול 
שמפנה את המבט אל המציאות האנושית הבסיסית. התעלמות מהיותנו יצורים בעלי גוף שברירי - גוף 
שאין לנו באמת שליטה עליו, גוף שבזמן כלשהו ימות - מובילה לסבל רב כאשר הגוף הולך בדרכו של 

כל גוף: הוא משתנה, מזדקן, חולה ולבסוף מת. 

כמו כן, ההרהור על טבעו השברירי של הגוף מכוון אותנו לראות שהגוף אינו העצמי, שכן לו היה העצמי 
)על פי ההבנה ההודית מהו ה"עצמי"(, היינו יכולים לשלוט בו. בדבריו של הבודהה:

והיה אפשר לגבי הגוף  גוף היה עצמי, הגוף לא היה מוביל למכאוב  גוף אינו עצמי. אם 
להחליט ״שיהיה גופי כך או שלא יהיה גופי כך״. אך כיוון שהגוף אינו עצמי, הוא מוביל 

למכאוב ואי אפשר לגביו להחליט ״שיהיה גופי כך או שלא יהיה גופי כך״.

בעולם המודרני אפשר לומר שאי הבנה זו מייצרת סבל רב, הקשור גם בדימוי הגוף שאנחנו מחזיקים. 
בעולם שמקדש מראה חיצוני, ובעיקר מראה צעיר; בעולם שמנסה להסוות את פגעי הזמן )במילים אחרות 
"אנטי אייג'ינג"(, ההזדהות עם הגוף מייצרת עוד ועוד סבל. אנחנו מזדהים עם הגוף, סולדים ממנו כאשר 

הוא נראה שונה ממה שהיינו רוצים, ומתאווים לשנות בו דברים.

היכן אם כן טמונה הבעיה?

הבעיה אינה הגוף. הבעיה היא גם לא שאנחנו לא יודעים שכלית שטבעו של הגוף להזדקן, להשתנות 
ולמות. אנחנו גם יודעים "עקרונית" שאין לנו באמת שליטה עליו )למרות ניסיונות המדע לשנות זאת 

באופן מהותי(. הבעיה היא שרוֵּבנו לא מוכנים לקבל את המציאות הזו באופן אמיתי ועמוק.

אנחנו נמנעים מלפגוש את הפחד שמתעורר כאשר אנחנו מהרהרים בחולי, בזקנה ובמוות. מרבית הזמן 
אנחנו מעדיפים להדחיק את העניין, עד שהמציאות דופקת על דלתנו, או על דלתו של מישהו/י קרוב/ה. 
ללא מוכנות לפגוש את האמת בדבר ארעיותו של הגוף האנושי, שבריריותו ואי השליטה שלנו בו, השחרור 
יישאר הרחק מאחור. הנטייה להיאחז ולהזדהות עם הגוף כ"אני" ו"שלי" היא התניה עמוקה ביותר, ולכן 

נדרש מאיתנו לפתח ראייה אחרת. ראייה שמשחררת.

להנחיה הבודהיסטית להרהר שוב ושוב בדבר שבריריותו של הגוף, יש אם כן כמה מטרות:
הרהור חוזר ונשנה בארעיותו ובשבריריותו של הגוף מכין אותנו לרגע שבו יבגוד בנו הגוף. הוא מכין 
אותנו לפגוש רגע זה בשלווה. אולם הרהור זה בעיקר מנחה אותנו לראות שהבעיה אינה "הגוף״; אנו לא 
סובלים בגלל ארעיות הגוף, אלא משום שאנו נאחזים בו, מזדהים עם מראהו ותפקודיו, מתפלאים כאשר 
הוא אינו מתפקד כמו שהיינו רוצים, כועסים ופוחדים כאשר הוא עומד למות. הרהור על טבעו של הגוף 
מאפשר להבנה בדבר שבריריותו וארעיותו לחלחל באופן עמוק; בתקווה שברגע החולי, הזקנה ואולי אף 

המוות, היכולת לשחרר את ההזדהות תהיה לנו זמינה, ותאפשר לנו לקבל את המציאות כפי שהיא.

הרהור נכון במוות )ואתייחס מיד למהו "נכון"( אף מאפשר לנו להעריך את החיים. לראות כמה הם קצרים. 
ראייה כזו מאפשרת לנו לראות מה באמת חשוב מבחינתנו בחיים אלה.
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בכל הנוגע לאופן שבו אנחנו מתרגלים את התרגול הזה, חשוב לשים לב לשלושה דברים:
התכוונות: לראות נכוחה את טבע הגוף כדי להתפכח מאשליה שגורמת לנו דבר סבל, ולהבין את טבעו 

של הגוף כדי לפתח איתו מערכת יחסים בריאה.

גישה: סקרנות ועניין להבין מה מקור הסבל שלנו ביחס לגוף.

איכויות תודעתיות של איזון נפשי וחמלה: כאשר מופיעים פחד או סלידה, ייתכן שעלינו לעורר גישה נכונה 
של סקרנות או להרפות מעט מההתבוננות ולחזור אליה בזמן אחר, כשהאיזון הנפשי שלנו יציב יותר. 

הגוף כמורה שיש להתבונן בו וללמוד ממנו

הגוף הוא ַמְרָאה של התודעה והעולם הנפשי; הוא סוג של "ֵסיְסמֹוְגָרף". הגוף משקף את ההיאחזויות, 
את הכעסים, העלבונות, הטראומות, מתח ועוד.

אמנם כאבי גוף כאלה ואחרים יכולים להיות פיזיים לחלוטין, אבל חלק ממכאוביו ותחושותיו משקף את 
העולם הנפשי שלנו. מאחר שלא תמיד יש לנו גישה ישירה למקור הרגשי, מפגש ישיר, יציב ומקבל של 
הכאב הפיזי, יכול לאפשר לנו לשחרר )גם אם באופן רגעי( מצבים רגשיים כואבים. תרגול שבו אנחנו 

מפתחים קבלה וחמלה לגוף ולמכאוביו הוא פתח לקבלה חומלת של העולה בתודעתנו ועל לבנו.

מאחר שאנחנו embodied beings, חיים שאין בהם היכרות קרובה עם הגוף, עם תחושותיו ועם הקשר 
שלהם לעולם הרגשי והתודעתי, הם חיים המתעלמים מאספקט מרכזי בקיום האנושי. אפשר לומר שניתוק 
מהצוואר  חיים  שאנחנו  אולי  נגלה  עצמנו,  על  נתבונן  אם  המערבי.  בעולם  נפוצה  תופעה  הוא  מהגוף 
ולמעלה, חיים בעיקר בתוך עולם המחשבה. רק כאשר מופיעים כאבים פיזיים חזקים, מופנית תשומת 
הלב שלנו אל הגוף, וגם אז לעתים קרובות אנחנו מתמלאים פליאה, התנגדות ואף כעס ביחס לכאב הפיזי. 

התרגול הבודהיסטי מחזיר את תשומת הלב שלנו אל החוויה הגופנית מתוך איכויות של איזון וקבלה. 
תשומת לב לגוף, לא רק במקרים של כאב, אלא לחוויית הגוף מרגע לרגע, ולאופן שבו החוויה הגופנית 

משקפת את מצב הרוח ומשפיעה עליו, על התודעה ועל הרגש.

לכן, בתרגול הבודהיסטי הגוף הוא חלק אינטגרלי מההתבוננות המדיטטיבית. המדיטציה הבודהיסטית 
מלמדת אותנו לחוות את הגוף ישירות, ולהתחיל להניח לדימוי הגוף שיש לנו, ואף ל"גוף" כרעיון. הרי 
מהו "גוף" אם לא תחושות של קור, חום, כיווץ, כבדות, קלילות, רכות, תנועה, רטיבות וכדומה, תחושות 
שמשתנות מרגע לרגע? יתר על כן, התרגול הבודהיסטי מכוון אותנו להתבונן ישירות ביחסי הגומלין בין 
מצבי תודעה, רגשות ותחושות גופניות. התבוננות זו מאפשרת הבנה עמוקה של תלות הגומלין בין שני 

.)nama-rupa( האספקטים של הקיום האנושי: גופניות־נפשיות

הגוף אם כן הוא מורה חשוב, ומְפתח משמעותי לידיעה ישירה, שחרור וחופש.

חשיבות הגוף בשחרור התודעה 

מאפשרת  גם  היא  אבל  רבה,  בבהירות  האנושית  המציאות  את  להבין  לנו  מאפשרת  לגוף  לב  תשומת 
לתודעה להתייצב, להתבהר, להצטלל ולהשתחרר:

כל מי שפיתח וטיפח את תשומת הלב לגוף כלל בתוכו את כל המצבים המיטיבים שיש 
ושתורמים לידיעה המשחררת. כשם שכל מי שהרחיב את תודעתו על פני אוקיינוס גדול, 
כלל בתוכו את כל הנחלים שיש ושזורמים לתוך האוקיינוס, כך גם כל מי שפיתח וטיפח את 
תשומת הלב לגוף כלל בתוכו את כל המצבים המיטיבים שיש ושתורמים לידיעה המשחררת.

]Majjhima Nikaya 119[
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דוד בובטס

*

ְּכֶׁשָעְמדּו ֶזה מּול זֹו
ְׁשֵּתי ְנֻקּדֹות

ַעל ִסּפֹו ֶׁשל ַהָּים ַקו ָיָׁשר ָנָטה
ֵּבין ְּכֵרסֹו ַלֲאחֹוֶריָה.

ַהחֹול עֹוֵטף ֶאת ָהַרְגַלִים
ּגֹוֵרף ׁשֹוֵטף ַהָּים

ֶאת ֶהְמֵׁשכֹו ַהְּמֹׁשָער  
ֶׁשל ַקו ֲאֶׁשר ָנָטה

ֵּבינֹו ֵּביָנּה,
ָמָׁשל ֹלא ָהיּו

ָּגָדה אֹו ָׂשָפה,
ַרק ַמִים ַרִּבים.

בשונה ממסורות סגפניות מדיטטיביות בהודו, שראו בכל עונג גופני סכנה וגורם מעכב בדרך לשחרור 
)רעיון שקיים גם במסורות הנוצרית והמוסלמית(, הבודהה לימד משהו רדיקלי: יש עונג גופני )ושמחה 

מנטלית( שמסייע לתודעה להשתחרר מהיאחזות. 

במילים אחרות, לעונג גופני מסוג מסוים )לא מדובר בעונג שנובע מהנאות חושיות( יש תפקיד בשחרור 
התודעה.

מוצק  מכווץ,  גוף  בחוויית  כלל  בדרך  מלווה  וכדומה,  קנאה  כעס,  בהשתוקקות,  שאחוזה  תודעה 
לראות  שיכולה  ושלווה,  נינוחה  תודעה  משקף  ושֵלו  נינוח  גוף  זאת,  לעומת  כואב.  אף  ולעתים 
בבהירות רבה יותר את המציאות. יתר על כן, עונג גופני המתעורר מתוך ראייה בהירה של המציאות, 
)letting go )vossagga מאפשר לתודעה להרפות ולשחרר עוד את מה שכובל אותה. סוג  מתוך - 
מסוים זה של עונג גופני )המלּווה בשמחה מנטלית( נקרא "העונג של הוויתור, של ההבחנה, של השלווה, 

של ההתעוררות".
חשוב לשים לב שהבודהה מדבר על עונג פיזי ועל שמחה מנטלית כחלק מהותי מהדרך להתעוררות ולחופש, 

ולא רק כפרי של הדרך. את העונג הפיזי הזה, אומר הבודהה, יש לפתח ולטפח.

הנחיה פשוטה ובסיסית ביותר: "אל תעשו דבר שלוקח אתכם מחוץ לגוף.״                      .אסיים באחת ההנחיות של אג'אן בודהדסה )אחד המורים החשובים של הבודהיזם בתאילנד במאה העשרים(; 



19
פברואר-מרץ 2019  

דגנית ברסט, פסל שבור, מתוך "פסלים שבורים"
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שחר זיו

הקשיבי לגוף שלך: 
הרהורים על מוזיקה והקשבה

אחד הMemes* הנפוצים בימינו מבקש מאיתנו להקשיב לגוף שלנו. מי זה ה״אני״ שמקשיב ל״גוף״? 
מי זה הגוף? ומה היא פעולת ההקשבה? 

בראש ובראשונה, "הקשיבי לגוף שלך" היא פנייה כנגד הנרטיב הרציונליסטי המערבי, שנשען בחמש 
מאות השנים האחרונות על מסורת נוצרית של ביזוי ונחיתות הגוף מול ה״נשמה״ והתבונה. זהו ביטוי 

לאכזבה מהתקווה שבכוח המוח האנושי בלבד נפתור את כל בעיות העולם. 
בתרבות הקפיטליסטית קיבלו המילים הללו משמעות נוספת; ״הקשיבי לגוף שלך״ היא למעשה קריאה 
לצרוך ולקנות משהו: ״הקשיבי לגוף שלך כי מגיע לך/לו פינוק!״ - מסאז׳, קרם, חופשה בקאריביים, 

מנוי לחדר כושר. 

היכל התרבות בתל־אביב. אני בן תשע ואבי יושב לידי. התזמורת הפילהרמונית תכף תתחיל לנגן את 
״רומיאו ויוליה״ של צ׳ייקובסקי. כניסת המנצח מסמלת רגע חשוב בטקס וכשהוא נעמד, משתרר סוף 

סוף שקט אמיתי. סוג של שקט שכמעט בלתי נשמע במחוזותינו במאה העשרים ואחת. שקט מצרים. 

התזמורת מנגנת ואני רואה את אבי זז ורוקד בכיסא. אני רואה גם את המבטים המרוגזים של אנשים 
מבוגרים סביבו. מה הוא עושה? הוא לא יודע שבקונצרט של מוזיקה קלאסית אתה אמור לשבת בכיסא 

בשקט ובלי תנועה? 

באי הפילהרמונית מכירים גם שקט מסוג שונה – זה שבין פרקי היצירה. הדיבור ומחיאות הכפיים עדיין 
אסורים, אך בניגוד לשקט של ההתחלה, שיעולים מקובלים ואף רצויים. זהו הזמן הנכון לתת ביטוי 

לשיעול שלך. 

האם כל האנשים הללו באמת רצו והרגישו צורך להשתעל? למה לא להתעטש או לפהק? למה לא לקום 
מהכיסא ולהתמתח? למה דווקא שיעול?

מוזיקה היא בראש ובראשונה זמן, או ליתר דיוק, משהו שקורה לזמן. "המוזיקה מפיחה בזמן כוונה", 
כותב איאן קרוס, "כוונה זו עשויה להשתנות בכל פעם. המוזיקה מגלמת ונושאת את הזמן באמצעות 
צלילים ותנועה )קרוס 2003(, לרוב תוך שימוש בקולות וכלים המבטאים דפוסים בגובה הצליל, במקצב, 
ובגוון, וכוללת גם דפוסי תנועה מותאמים שלעתים, אך לא תמיד, מכוונים להפקת צלילים." ]הדגשה 
שלי, ש"ז[. מדוע אם כן וכיצד החליטו בני האדם שיש סוגי מוזיקה שכששומעים אותם מותר לזוז - 

ואחרים שבהם זה לא מקובל?

* על פי דוקינס )Meme )1976 הוא רפליקטור, יחידה שמשכפלת את עצמה ועוברת תהליכים אבולוציוניים 
דומים לברירה טבעית. כפי שהֵגן ]Gene[ הוא יחידה של אינפורמציה שמקודדת את עצמה ב DNA ומשתכפלת 

דרך תהליך ההולדה של אורגניזמים, כך Meme הוא יחידה תרבותית ש״משכפלת״ את עצמה במוחותיהם של בני 
אדם. המושג עדיין נתון במחלוקת במדעי התרבות והרוח.
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כפיים  מוחאים  הפרקים,  בין  משתעלים  רבים  אנשים  ואחת  העשרים  במאה  קונצרטים  באולם  מדוע 
בסערה רגשית בסוף היצירה - ובין לבין משתדלים להעלים את נוכחותם הגופנית ולהיעלם אל נוכחות 
שהיא לכאורה תודעה טהורה? המחיקה של הגופניות באולם הקונצרטים היא שריד של חזון המאה 
התשע־עשרה, שבמהלכה דמיינה אירופה את עצמה כמשחררת המין האנושי מעריצות המלכים והדת 
אל שלטונה המיטיב של התבונה. מזווית זו, השיעול הוא למעשה שימוש בגוף כדי לבטא את העובדה 
שהמאזין המשכיל מבין מתי נגמר ומתחיל פרק. בנוסף, הוא מעיד על כך שגופם של בני האדם פשוט 

מתקשה לשתוק לזמן ממושך. 

איך בכלל נוצרה מוזיקה? האם נבעה מהתפתחות יכולת התקשורת הווקאלית או אולי דווקא מיכולות 
תקשורת גופניות־ויזואליות? ואולי בכלל היא היתה שם קודם?

חוקרים רבים סבורים שהיכולת המוזיקלית והיכולת השפתית התפצלו מתוך פרוטו־שפה שהיתה מעין 
musilanguage. שפת סימנים גופנית - יחד עם רפרטואר גובר והולך של סימנים ווקאליים - סייעה 
ִאְפשרו  ִחְברות  ותהליך  מוגברת  ווקאלית  שליטה  וגדלו.  שהלכו  מלוכדות,  אנושיות  חברות  ליצירת 
 Mothereseתקשורת )בעיקר רגשית( שהלכה ונהייתה מתוחכמת יותר ויותר. לעתים מצביעים על ה־
- שפת האם והתינוק המשותפת במידה רבה לכל בני האדם בכל התרבויות - כניצן מוקדם להתפתחות 
המוזיקה: יחסית ליונקים אחרים, התינוק האנושי נולד ״חצי אפוי״ ותלוי באופן קיצוני באם. כשתינוקות 
ואמהות קדמוניים הצליחו למתן את החרדה ההדדית על ידי שירה, יכלה האם לעתים לפנות את עצמה, 

ואת ידיה, לצרכים נוספים כגון ליקוט או הכנת כלים נחוצים. 

בני אדם אינם בעלי החיים היחידים בעלי שפה, ואפילו לא היחידים בעלי שפה ווקאלית. לזנים מסוימים 
של קופי הגונון יש קריאה מיוחדת המתריעה ״זהירות עיט!״ וקריאה אחרת ״זהירות, אריה!״ הפער 
והיתרון המשמעותי ביותר של בני האדם הם ביכולת לדבר על דברים שאינם קיימים, על פיקציות. נסו 

לשכנע שימפנזה שאם תוותר על הבננה היא תלך לגן עדן, ותיווכחו בתוצאה. 

בסדרי  פעולה  לתאם  אדם  לבני  ואפשרה  עוצמה,  רבת  היא  מדומיינים״  ״סדרים  ליצור  הזו  היכולת 
גודל שאינם אפשריים לבעלי חיים גדולים אחרים. הסדרים הללו הם אף גמישים יחסית למנגנונים 

הביולוגיים המאפשרים לציפורים או לטרמיטים לשתף פעולה בקנה מידה גדול.

אמונות  על  המושתתת   - אינטר־סובייקטיבית  מציאות  ויצירת  בפיקציות  שאמונה  מידה  באותה  אך 
משותפות - היא בעלת עוצמה, היא גם שבירה: כיצד יכול אינדיבידואל לתת אמון עקבי ויציב במערכת 

שהיא מטבעה ״רוחנית״ לחלוטין ואינה קיימת במציאות הפיזית?

כתובות, המזכירים את המסגרות,  פרסומות,  כמו מבנים,  חומריים  עוגנים  יצירה של  היא  דרך אחת 
האמונות וההסכמות המשותפות. דרך אחרת היא יצירת עוגנים בתוך האינדיבידואל עצמו - למשל, 
באמצעות מוזיקה. המוזיקה העממית והריקוד השבטי של יחידה חברתית אינטימית עוזרים לכל פרט 
״לשכוח״ את בדידותו ואת נפרדותו ולהרגיש חלק משלם וחלק ממערכת יציבה שהוא יכול להישען 

עליה ולבטוח בעצם הרעיון של מערכת כזו.

בהמשך, עם התהוות חברות יושבות קבע חקלאיות, נוצר גם צורך לריבוד חברתי )מישהו צריך לשמור על 
התבואה והייצור העודף(. ואז עלה צורך במוזיקה שתסביר ותגלם את הפערים החברתיים. כך החלו להיווצר 
סוגי מוזיקה שנתפסו כנובעים ממקור אלוהי וניתנו היישר למלכים ולכוהנים. המוזיקה הזו נושאת פעמים 
רבות אופי מדיטטיבי, והיא בדרך כלל מבחינה בין מקשיבים שונים ומשמשת כמנגנון הדרה, שכן היא לרוב 
מורכבת וכוללת אלמנטים ההופכים אותה למהנה פחות וקשה יותר לתפיסה על ידי ההמון. מנגנון דומה 
מופעל גם באולם הקונצרטים, שבו שיעול או ריקוד על כיסא או מחיאות כפיים ברגע הלא־נכון מצביעים 

על היותך חלק מ"המון" שאינו מבין את כללי ההתנהגות הראויים וכיצד "ראוי" להקשיב.
b       
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ועכשיו שימי לב לנשימה, מינהיות. הנשימה בהולה. קצרה. לא פלא שיש לך אסטמה. אין 
לך קצב משלך. איבדת אותו לגמרי. יש רק דחק, האצה, דחיפה ונפילה. קדימה, מהר יותר, 
אם אין לך אוויר אז קחי שאיפה. עוד פעם את לא נושמת? מה יהיה איתך? למה את לא 

נושמת? למה את לא נושמת? 

.
את משתבללת. נטמנת. השברים עוד אחוזים בך ואת שוכבת על צד שמאל ומעגלת את 
הגב. תנוחת מנוחה, קורא לזה המורה ליוגה ואומר להניח את כפות הידיים על האוזניים. 
את לא יכולה, בגלל השברים. את מצמידה אותן לחזה ועוצמת עיניים. את מחכה שהשיעור 

ייגמר.

קטעים מתוך מינהיות, ספר בכתובים

b       

אולם מהי בעצם הקשבה, כשמנתקים את ה"הקשבה" מכל המשמעויות הללו?
הקשבה היא פעולה של השהיה, פעולה של יצירת מקום ומרחב. "להקשיב לגוף שלנו" פירושו לנסות 
להפסיק את העיסוק של המוח ביוזמות, פעולות, תוכניות, בניסיונות לשנות משהו בהווה, במציאות 
החומרית ובמרחב המנטלי. כשאנו מנסים להקשיב לגוף שלנו אנו נקראים לשים לב לכל אזור בגוף, 
ואולי אף לכל תא ותא. הקשבה היא פעולה המאפשרת היווצרות משהו חדש, מעבר לסיפורים שהתודעה 

מספרת לעצמה.

וגם את זו שאיננו שומעים אלא מדמיינים ויוצרים מתוכנו.                .כי נכון לעכשיו, עדיין יש לנו גוף, שנוכח גם באולם הקונצרטים ומהדהד את המוזיקה שאנו שומעים 

____________________
מקורות ומקורות השראה
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גבי רוזנברג 

ואף על פי כן - נוע תנוע

הקסם הטמון בתנועה והשפעתה על השמחה וההנאה שאנו שואבים מגופנו מתגלה בתהליך העבודה. כה 
מרתקת היא הדרך אשר בעזרתה נפשט את מורכבותו של גוף האדם. 

אנחנו שואלים: האם נוכל לשפר ולהגדיל טווחי תנועה מבלי לפגוע במפרקים? להתחזק ולהתגמש מבלי 
להזיק לרקמות הרכות )שרירים, גידים, רצועות, כלי דם ועצבים(? האם נוכל להתמודד עם מאמץ וסבולת, 

מבלי לשבש את התפקוד התקין של האיברים הפנימיים ושל המערכות הפיזיולוגיות?

פיתוח הקשב, החשיבה והדמיון התנועתי מחזק את הקשר מוח־גוף ומגביר את ההנאה מהעבודה הפיזית 
ומתוצאותיה. וכאשר נהנים, קל יותר להתחבר לשלב התיקון. תיאורטית, אחרי שהבנו טעות, שיבוש או 
קלקול, ניתן לתקן. מעשית, זה לא כל כך פשוט. גם הזיהוי של אופי השיבוש - ועוד לפני כן, של עצם 

קיומו - אינו פשוט. 

מהו קלקול ומהו תיקון ומהו תיקון בהקשר של הגוף? איך הגוף מאותת עליו? איך אנחנו מגלים אותו? 
דרך נראּות, תחושה, כאב? נדרשת התבוננות עמוקה לתוך עצמנו וגופנו. התבוננות כבסיס לאבחון.

אנחנו חוקרים: איך אניע את עצמי בהרמוניה, איך אבין טוב יותר קשרים בין המבנים הרבים וההשפעות 
ההדדיות - כל אחד לחוד וכולם ביחד?

הגיוון התנועתי פותח את הדרך להכיר את מצבנו הפיזי ואת עולמנו הפנימי בדרכים שונות. תנועה נלמדת 
ומכוונת יוצרת קשרים חדשים בגוף ובמוח, וכך נהפכת התנועה להרמונית ולמודעת ולא אוטומטית.

רוב בני האדם פועלים ומתנועעים ללא מודעות, ומרבית הפעולות היומיומיות נעשות באופן אוטומטי 
- אולי בגלל ריבוי המטלות הנדרשות מהאדם בחיים המודרניים. המודעות אכן דורשת מאמץ – ללמוד, 
וללמוד לחשוב. אולם ההשקעה בפיתוח המודעות וההתמודדות עם "עצלות המחשבה" כדאיות. מאוד. מי 

ששוקד על טיפוחן, יקטוף את פריין.

אנחנו מתבוננים בתנועה היומיומית, המורגלת, ושואלים: איך אעמוד? אלך, ארוץ, אשחק? אשב? אשן?
והרגלים  שגויות  יציבה  תבניות  בעצמנו  ולגלות  מהארות  להיבנות  בחוכמה,  להתנהל  חותרים  אנחנו 

גרועים, להרחיב את הידע להלכה ולמעשה.
כך נבֶנה סולם ערכים חדש ביחס לגוף ונרוויח כוחות להתמודדות עם קשיים ומשברים.

כדאי וניתן ללמוד לאהוב תנועה. 

אומרים: להיות שלם עם גופך משמע להיות שלם עם עצמך. אבל פעמים רבות מתכוונים לדימוי הגוף, 
מתוכו,  אותו  חווים  כפי שאנו  מהגוף  הנובעת  מכוונים לשלמות  אנחנו  מבחוץ.  נראה  כפי שהוא  לגוף 
כנפי  את  לחזק  פחדים,  על  להתגבר  המאפשרת  התנועה  זו  שמחה.  ומלאת  מודעת  הרמונית,  מתנועה 

מים עומדים מעלים ירוקת ורקב; כמו מים, גם אנו מחויבים לנוע, לנוע.        .האומץ ולהתעלות מעל חולשות ומגבלות. להתחזק ולצמוח במקום להיחלש ולנבול.
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יונית נעמן

אישה שמנה, זוזי

לפני כשנתיים הוזמנתי לדבר במכון ון ליר בכנס פמיניסטי שהכותרת שלו היתה "לחשוב פמיניזם: שאלות 
מרכזיות במחשבה, במחקר ובפעולה". המושב שבו הוזמנתי להשתתף היה "שאלת הסוכנות: גוף, פעולה 
ומעבר להם". למרות שהיה מדובר בכנס אקדמי, החלטתי שאשים את נפשי בכפי ואדבר סופסוף על הקשר 
בין גוף לבין מיניות או ליתר דיוק בין פגיעה מינית לבין ביצורי גוף. רציתי לדבר על הגוף כגלעד וכנשא 

של טראומה. 

בעולם שמבזה  חיים  על  לראשונה  ודיברתי  דקות  כמה  תורי עמדתי במשך  וכשהגיע  לכנס,  הגעתי  אז 
שמנות, דיברתי על הנער שהפקיע אותי מגופי ועל אכילה כאסטרטגיה פמיניסטית של התנגדות. היה לי 
חשוב, משום מה, לעמוד מול קהל ולדבר על מה שרואים עלי, על מה שחושבים עלי, על כל מה שזרים 
גמורים יכולים להרשות לעצמם להטיח בי, על הבושה, על הפחד, על תשוקה ועל אילופה, על היות שמנה 

בעולם שרואה בשומן כישלון נוקב, אות לנרפות, קלון בל יימחה, אלא באיזמל מנתחים. 

נתפסות  נשים שמנות  ופרואקטיביות,  הצטמצמות  התייעלות,  הפטריארכלית, שמקדשת  בחברה שלנו, 
כמפרות באופן בוטה את הסדר החברתי. כשאת שמנה את פסולה מלמלא את תפקידך המסורתי כחפץ וכך 
יצא ששיבשת באופן חסר תקנה את המשוואה "דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים – מרחיבים דעתו של 
אדם". למעשה, במובנים מסוימים, הפכת עצמך לשיא החפץ, לגוף שהוא רק גוף, שהוא נטול שאר רוח 
והוא ארצי וגשמי ומיני ואימהי )אילו רק היה לי שקל על כל פעם שכינו אותי "אמא אדמה"(. אישה שמנה 
מותרת רק כמצב זמני. בהיריון, למשל, או קצת אחרי לידה, שאז לקימורים שלה יש תפקיד יצרני – עזבו 
אבולוציוני, דמוגרפי! אחרי הלידה, את חייבת "לחזור לעצמך" כלומר לחזור לגרסתך הרזה שמלאותה, 
אם בכלל, רק במקומות "הנכונים". ככלל, יש לזכור שהחברה שלנו מקדשת גבולות )לא אמרתי המדינה 
שלנו( והגוף צריך להיות מדוד ומדויק, הוא לא נועד לעלות על גדותיו, לגדוש, לחרוג, להתפקע, לצאת 
מהקווים. הוא בסך הכל כלי שמאפשר לנו להביא את הרוח שלנו לידי מימוש ואת הנפש העשירה שלנו 
לכדי ביטוי. הגוף מאפשר לנו להצטיין, לכבוש יעדים, לחתור לדיוק, להגיע מהר יותר, רחוק יותר, גבוה 
יותר, חזק יותר. הגוף במיטבו הוא עילית הרוח האנושית. דק, גמיש וזריז, נאה למבט. הגוף ִּבְמָרעֹו הוא 

רופס ומובס, הוא מתבוסס בגופיותו, בגשמיות שאין בה נשמה. 

זוכרת  שאני  מאז  מגננה.  של  מודעת  מודעת/לא  כאסטרטגיה  אוכלת  אני  עצמי  את  זוכרת  שאני  מאז 
וכיבושה. בגיל צעיר  ואויב מר, מושא תשוקה  את עצמי היה האוכל משענת קנה רצוץ, חבר אינטימי 
מדי עשה בי מישהו מעשה. למדתי לשנוא את הגוף, ביקשתי להתרחק ממנו, להרחיק אותו. בכיתה ח' 
הלכתי לראשונה לשומרי משקל. וכמו תחנות יסוד בוויה דולורוזה שסופה בנצח, ביקרתי בין היתר אצל 
דיאטניות, קבוצות דיאטה כאלה ואחרות, מעגלי תמיכה של אכלנים כפייתיים, בתוכנית "דרך המלך" 
של בית חולים מאיר, נרשמתי לשירות משלוחי ארוחות מוכנות הביתה, עשיתי היפנוזה בבית חולים תל 
השומר, ניסיתי נטורופתיה, דיקור רפואי, דיאטת חרמון־מן, מרזי מורית, הייתי אצל אופירה שאול בסדנה 
בעלת שם מבטיח "החופש מאוכל", שוב שומרי משקל, פעמיים גמילה במכון אברהמסון, איירוודה, דיקור 
יפני, סופ"ש במצפה אלומות, סיון אופירי, חלי ממן, עוד נטורופתיה ועוד כהנה וכהנה. ועוד ועוד. הזיכרון 
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מתעתע בי, השנים, הקילוגרמים, עליתי עשרות, השלתי עשרות ושוב עליתי. מהר יותר, גבוה יותר. ממילא 
כל הסיפור הוא סיפור של ממדים, התנפחות וחלופות מציאות. 

אני חושבת על השיטיון הזמני שאוחז בי בימים של אכילה שפויה. אז אני נתקפת אמונה שזהו, הותמרתי, 
היסודית של  אני חושבת על הבעיה  והגלוטן.  והלאה הקץ לשואת הסוכר  ומעתה  יותר,  חליפתי טובה 
הדימוי, על הבעיה היסודית של התעתוע, כשאחרי יומיים של אכילה מיטיבה נדמה לי שאני יכולה לדגמן 
הלבשה תחתונה, ובעיקר כשעל פי רוב נדמה לי שגוף זה כל מה שיש לי. אני חושבת על חוסר התוחלת 
שבמאבק הזה, הסיזיפי, על הייאוש המשחר לפתח. על כך שעל אף שמרבים להתייחס להשמנה כאל 
מגיפה עולמית שהשיח על אודותיה צריך להיות מדיקלי־גלובלי והכלים למיגורה מצויים בשדה החברתי־
הנובעת  אינדיבידואלית,  כלקות  נתפסת  היא  בנשים(  כשמדובר  )ובמיוחד  מקרוב  במבט  עדיין,  חינוכי, 
מכשלים פסיכולוגיים, אישיותיים. פעמים רבות מדי, הדיבור על שמנות ושמנות )חולם ושורוק( נעשה 

בשפה קלינית, עם יותר מקורטוב של האשמה. 

מאז שאני ילדה )וממש לא שמנה( נקרו בדרכי סוכנים - על פי רוב גברים אבל לא רק - שדאגו להזכיר לי 
שעלי להפעיל על עצמי מידות של איפוק, ריסון, אילוף היצר. בין העשרות הרבות שגילמו בהצלחה את 
התפקיד המנרמל, זכורים לטוב שכן חביב שרכן כדי ללחוש לי באוזן, במגרש החנייה, בנוכחות ההורים 
שלי - הייתי אז בת שתים עשרה - ש"נשים צריכות לשמור על הגוף שלהם, לעשות דיאטה"; קרובת 
משפחה שראתה אותי הולכת ברחוב באחת מהתקופות השמנמנות שלי בתיכון )שהגיעו אחרי תקופות של 
הרעבה עצמית קשה על סף אנורקסיה( ועצרה את המכונית בחריקת בלמים כדי לשאול בזעזוע: "מה קרה 
לך?!" בתוספת תנועות ידיים שמדגימות התרחבות, אולי לטובת העוברים והשבים. על פי רוב דממתי 
דום והרגשתי כמו שהורו לי להרגיש: בזויה, עודפת, לא נכונה. עברו השנים ובמפגש משפחתי אחד, קשה 
במיוחד, כבר לא שתקתי. זה היה כמה חודשים אחרי הלידה של בני הבכור כשדוד ר' הארכי־סקסיסט תפס 
בחוזקה בזרועי ואמר לי שאני חייבת לרדת במשקל. אולי היתה זו האימהות הטרייה והלומת האי־שינה, 
אולי הגיל ואולי פשוט הסאה גדשה. הדם נסק לי לראש וקראתי בקול "תניח לי, תניח לי," וניסיתי להיחלץ 
מאחיזתו. הייתי רוצה להיות מסוגלת להגיד לו דברים יותר מדויקים, אולי שלא נולדתי כדי שיהיה לו 
נעים בעיניים, אבל זה כל מה שיכולתי לומר, בין היתר בגלל שהוא באמת לפת אותי והכאיב לי. קשה 
לי לחשוב על כך שגם בחוליו המשמנים שלי טרדו את מנוחתו עד כדי כך שמצא לנכון למשטר אותי 
בציבור, להבהיר לי מי קובע את הנורמות ואיך אני חורגת מהן. אני מניחה שהעובדה שאני לא נשואה גם 
היא שיחקה תפקיד. הוא לא היה מעז לאחוז כך בזרועה של אישה המתויגת כ"שייכת לגבר אחר" ולנזוף 

בה על הגוף שלה. יהי זכרו של דוד ר' ברוך. 

אני מספרת פה את הסיפור הזה כי הוא לא סיפור פרטי. הדוד הזה וכל האחרים אחזו זה מכבר אחיזת 
צבת בתודעתי ובתודעתנו הקיבוצית - גברים ונשים כאחד. סיפור הקצה הזה הוא רק עוד עדות לאדוות 

המתפשטות של הדיכוי. 

האישה השמנה היא הישוע של העידן הזה. משמניה הם סטיגמטה, היא נושאת על גופה את כל הסלד 
והסחי הקיבוצי, היא שק החבטות וכליא הברק של האנושות כולה. היא מגעילה, היא עולה ועולה והיא 
עוד תבלע את כולנו, אם לא נרסן אותה. נשפיל אותה, נעלוב בה, נכנה אותה בשלל גינויים ונזכיר לה כל 
העת את מתאר הגוף, את הצינוק - אם מסעדי הכיסא לא יעשו זאת, וחגורות הבטיחות במטוס, המושבים 
הבגדים,  בחנויות  המידות  שלה,  הכאובות  הברכיים  בטוקבקים,  הגידופים  הקריאות,  המבטים,  הצרים, 
הנשים הנכונות בפרסומות, הגברים, המוכרות בדוכני הקוסמטיקה, בני המשפחה שלה שהמשקל שלה 

הוא הבעיה הכי גדולה שלהם. 

הכל וכולם אומרים לה: אישה שמנה, זוזי, את מסתירה לנו. מה את מסתירה? מה עשית לאישה הרזה 
שהיית פעם, שהיית אמורה להיות? שעוד תהיי אם רק תצייתי לרופאים, למנתחים, לדיאטניות, לאופרה 

וינפרי. למה התרחקת כל כך מהמקור? 
b       
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אבן נזרקה למים אי אז. אנחנו מנסות למשות אותה ממעמקים. רוקסן גיי, שמתארת בספרה רעב את חייה 
כאישה שחורה ושמנה מאוד בארצות הברית, עושה עבודה יסודית. היא מספקת לנו דין וחשבון צורב על 
ביוגרפיה של אישה שגופה הוא מבצרה, שמשמניה הם בעת ובעונה אחת פתרון ובעיה, ושניסיון המילוט 
המסוים שלה מהגוף סופו בהנכחה כבירה יותר שלו. יותר מזה, גיי מנפקת מסמך חברתי נוקב על שנאת 
גופים, על שנאת נשים, על אלימות, פגיעה עצמית והוקעה. קראתי את הספר )שיצא לאחרונה בהוצאת 
"בבל" בתרגומה של דבי איילון( באבחה אחת, התעניתי אבל לא יכולתי להפסיק. עצרתי ממש לפני הסוף 
כאילו כדי להימנע מהבלתי נמנע, ובמשך זמן רב מדי לא יכולתי לחזור לספר. כי לקרוא את רוקסן גיי זה 
כמו למשש ברייל שצרוב בעור. זה קרוב מדי, זה בלתי נסבל. במובן הזה הספר הזה הוא מופתי, הוא פוליטי, 

הוא עדות מהתופת, קריאת חובה. 

בסופו של דבר, אחרי שספרה הכה גלים וצייד את קוראותיו בשלל תובנות מעצימות על השמנה כאסטרטגיה 
רבות ממי שנהו אחרי האייקון הפמיניסטי שראו  נקטה מהלך שאכזב  גיי  רוקסן  הישרדותית חתרנית, 
בה, והפקידה את גופה בידי המנתחים. כמי שכתבה את המניפסט Bad Feminist היא רגילה לאכזב, 
ובראיונות שלאחר המעשה היא מסבירה שהבינה שחייה קצרים מכדי לחולל את התמורות התרבותיות 

המיוחלות ושיותר קל ומהיר לשנות את גופה מאשר מוסכמות חברתיות.

ואילו אני, בכל פעם שמוטחת בי האפשרות של הפרוצדורה המכונה בשם כולל "ניתוח לקיצור קיבה" )על 
ידי נהגי מוניות, זרים אקראיים, מכרים, מכרות, מטפלים למיניהם, יו ניים איט(, אני חשה שהעולם אומר לי 
שפסה סבלנותו לנוכח אזלת היד שאני מוכיחה מזה שנים, שאין לסמוך עלי, ששום דבר ואף אחד כבר לא 
יושיע אותי ממצולותי, ושעלי להסגיר את עצמי לידי רשויות הבריאות, להתדפק על דלתות המומחים. אני 
לאחרות, שנשמעות לעתים בקול ענות חלושה ולפעמים זוקפות ראש לאמור: זה מה יש וזה טוב מספיק. .שומעת: אישה שמנה, זוזי. הטקסטים החיצוניים מתכתבים בנקל עם אמונות פנימיות, המתגעשות במקביל 

____________________
עיבוד לדברים שנאמרו בערב לרגל הוצאת הספר רעב בעברית שנערך בחנות הספרים "מגדלור" בתל־אביב, ומהווים חלק 

ממסה שתראה אור בקרוב בספר מסות. 

לילי כהן פרח־יה, מתוך ״ניקה״, 2018
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קארין מלכי לוי

גופים להיות במחיצתם

הגופנית־תנועתית  החוויה  של  המבט  מנקודת 
שתי  על  להצביע  ניתן  הינקותי  העצמי  של 
מציאויות גופניות־התייחסותיות שונות לחלוטין 

זו מזו: מציאות הֵחיק לעומת מציאות ה'מּול'.

)יונה שחר לוי, מטפלת בתנועה ומורה ליוגה(

גופים  מחפשת  אני  בערך,  הנערות  מגיל  ומתמיד,  מאז 
תוך  אל  ונשנות  החוזרות  הצניחות  במחיצתם.  להיות 
נכנעת  חולים,  בקופת  האחות  של  והרך  העצום  החזה 
לעילפון סביב הרגע בו המחט נכנסת לי לווריד והדם 
נשאב, במלתחות הנשים של הבריכה על הגג בדיזינגוף 
סנטר בין כל הגופים הזקנים, היפים, כשהכל מתרחש ב־

slow motion ומותר לי להיות שם, כאילו זה טבעי. 
ויוצאת  נכנסת  לזוז,  מפסיקה  לא  אני  גאגא  בשיעור 
מההכרה, מהמודעות העצמית, נמשכת להביט בגופים, 
הרגליים,  על  השיער  הקעקועים,  החשופים,  העורות 

בבית השחי, במפשעות. 

וזה הכל מגעגוע לגוף האחד והיחיד, הגוף שכבר אין לי 
אליו גישה, כי משהו התקלקל מאז שבעל כורחי, גיליתי 
את המין. אמא שלי כאן, אבל גופה שלי איננו שלי יותר. 
אני אומרת לבן שלי: תחבק אותי ותן לי כוח, הוא מסכים 
כל  הקטן.  מהגוף  שאפשר  מה  כל  שואבת  ואני  לחבק 
ילד. אבל הבת שלי  חיבוק של  עושה  יודעת מה  אמא 
רק בת שבע וכבר אני מרגישה איך היא מתרחקת, איך 

האיברים שלה כבר לא מסתדרים בדיוק על שלי.

אני מצטערת. האם גם אמא שלי מצטערת? איפה יהיה 
לי גוף להסתדר בדיוק עליו, בלי הדרישה של המין? אני 
מחפשת כל הזמן; אחות קופת חולים, המלתחה, גופים 
הפשרה.         .חשופים, אבל אני מוצאת רק את האובדן, את הצער, את 

אורי פרסטר

המגע האסור

ֹלא ִלְתֹּפס ֶאת ַהָּיד ַהּמּוֶׁשֶטת.
ֹלא ִלְרצֹות ַּבַּמָּגע ָהָאסּור.

ֹלא ְלַהִּביט ְּכֶׁשִהיא ִמְתַּפֶּׁשֶטת.
ֹלא ַלֲעׂשֹות ָלּה ֶאת ַמה ֶּׁשָעׂשּו.

ֹלא ְלַהְחִליף ִמְסָּפִרים ְּבֶהְסֵּתר,
ֹלא ְלָהִמיר ִמִּלים ַּבֲחֵׁשָכה.

ֹלא ִלְרצֹות ְוֹלא ְלֵהָעֵתר,
ִלְסֹלַח, ַאְך ֹלא לֹוַמר ְסִליָחה.

ֹלא ְלָהִסיר ֶאת ָהעֹור ֵמַהֶּגֶלד.
ים ִלְׂשֵרַפת ַהְּבָגִדים. ֹלא ְלַהְסִכּ

ֹלא ַלֲחׂשף ַהָּבָׂשר, ְקִלָּפתֹו ֶׁשל ַהֶּׁשֶלד,
ֹלא ְלַהִּביט ַּבַּבִּדים ִמְתַיֲחִדים.

ֹלא ַלֲחׂשף ֶאת ַהּגּוף ַהָּגרּום.
ְלַקֵּפל, ְלַהְסִּתיר ַהַּׁשְרוּול ַהָּפרּום.

ֹלא ֶלֱאחֹז ַּבָּיד ַהּמּוֶׁשֶטת, 
ְלַדֵּכא ָּכל ָרצֹון מּול ְּתׁשּוָקה ֶׁשִּנֶּצֶתת.
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אורלי פורמן 

למידה בתנועה 

מה תפקידו של הגוף בלמידת שפה, ואיך הטכנולוגיה 

יכולה לסייע לנו להחזיר אותו אל הכיתה?

זו יש לחזור אחורה, אל ראשית החשיבה  מה תפקידו של הגוף בלמידת שפה? כדי לענות על שאלה 
האנושית על מחשבה. עוד בימי אפלטון תהו פילוסופים ומדענים לגבי היתכנות חשיבה המנותקת מהגוף, 
כלומר חשיבה שאינה מבוססת פעילות מוטורית, תפיסה חושית ועיבוד רגשי. דיון זה נמשך גם בעשורים 

האחרונים, ומקיף נושאים כמו ייצוג קונספטואלי, הבנת שפה ותפיסת דיבור. 
קו אחד של מחקר מחזיק בהנחה כי החשיבה היא סימבולית בעיקרה ומנותקת מהגוף ויכולותיו השונות.1 
המצדדים במודל זה טוענים כי גם הבנת שפה וקריאה מערבות מניפולציה של סמלים מופשטים בלבד - 

כלומר של מילים המייצגות משמעות - באופן שהוא בלתי תלוי במערכת התפיסתית והתנועתית.2

קו מחקר שני, שתפס תאוצה בשני העשורים האחרונים, גורס כי רכישת ידע והשימוש בו מבוססים באופן 
 embodied" עמוק על החוויה הגופנית שלנו. במרכז הגישה הזו, המכונה "קוגניציה הנטועה בגוף", או
cognition", עומד הרעיון כי המוח מקשר באופן אוטומטי בין ייצוג מופשט של ידע )מילים( לבין הייצוג 
המוטורי והסנסורי שלו )למשל, רצף תנועות או מידע מאחד החושים(. כך, למשל, נמצא כי שמיעה או 
קריאה של מילים מפעילות אזורים מוטוריים בקליפת המוח המעורבים בתנועה שהמילה מתארת. מנגד, 

אזורי השפה במוח מופעלים בתגובה לפעילות סנסו מוטורית.3 

איך אנחנו ׳חווים׳ מילים, ומה היא אבן הבניין הבסיסית של ההיכרות שלנו עם העולם? חוויה של שפה 
כוללת חוויה אקוסטית של הפקת דיבור והבנה, כמו גם חוויה של משמעות המילה. מחקרים הראו קשר 
בין מערכות חושיות למערכות תנועתיות בשני הקשרים אלו. מחקריו של פולברמולר4 הדגימו את הקשר 
בין שמיעת המילה, הגייתה וביצוע הפעולה שהמילה מייצגת בסמיכות זמנים. סמיכות זמנים זו מחזקת 
את הקשר בין הפעולה לתפיסה )של המילה( העומד, כנראה, בבסיס מערכת המושגים הלשונית. לדוגמה, 
כשאנחנו קוראים מילים המעוררות אסוציאציות חזקות של ריח כמו ׳קינמון׳ או ׳יסמין׳, האזור המופקד 
לצלילים  מילים הקשורות  דומה,  באופן  מופעל.   )olfactory cortex( במוח  ריח  מידע של  עיבוד  על 
מפעילות את אזורי עיבוד המידע השמיעתי במוח )superior temporal cortex(; פעלי תנועה מפעילים 
את האזור הרלוונטי לאותה תנועה בקורטקס המוטורי, ומילים המתארות תנועה מפעילות אזורים בהם 

מעובד מידע על תנועה ראייתית. 

האם הפעלה זו של הגוף, או לפחות המוכנות המוחית ליזום תנועה או לעבד מידע חושי, היא הכרחית 
להבנת שפה? נראה כי פגיעה ביכולת הגוף לפעול, כמו גם פגיעה ביכולתו של המוח לתכנן תנועה או 

לעבד מידע חושי, אכן פוגעות ביכולתנו לעבד משמעות )להבין שפה(. 

למשל, ביצוע של תנועות ידיים המתרחקות מהגוף הפריע למהירות העיבוד של משפטים המייצגים תנועה 
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לכיוון הגוף )תנועה מוחשית או מטאפורית(;5 הזרקת בוטוקס ששיתק את השריר האחראי על חיוך פגעה 
ביכולת להבין משפטים שמחים, בעוד ששיתוק זמני של השריר האחראי על כיווץ הפנים לכדי פרצוף 
כועס האטה את ההבנה של משפטים המביעים כעס;6 לבסוף, אצל פציינטים שעברו פגיעה מוחית ניכרה 
האטה בעיבוד המשמעות של מילים המייצגות ריח, תנועה או מרחב, כאשר האזורים המוחיים המקבילים 
נפגעו.7 נראה אם כן, שהפעלה של המערכת התנועתית, החישתית והרגשית או הדמיה )סימולציה( של 

הפעלה זו על ידי המוח הכרחית להבנת שפה.8

רכישת שפה ראשונה

ראשונה.  שפה  של  הרכישה  בתהליך  גם  הרלוונטיות  למילים  ומקושר  נשמר  ומוטורי  סנסורי  מידע 
מודל ה־ABL לרכישת שפה מנבא כי ילדים לומדים שפה בעזרת הילדים הבוגרים יותר או המבוגרים 
בסביבתם, המשיימים חפצים, בעלי חיים, אנשים וכו׳ בסביבתם. כשילדים שומעים מילים המתייחסות 
לאובייקטים אלו, מופעלים גם תאי עצב )נוירונים( כלליים במוח שלהם, ותאי עצב ספציפיים המתייחסים 
באותו  יותר  רבות  פעמים  המילה  על  שחוזרים  ככל  זה.9  לאובייקט  המקושרות  ולתחושות  לפעולות 
לייצוגים הגופניים שלה, כך שהמילה מפעילה את  בין המילה  הקשר סנסורי־מוטורי, מתחזק הקשר 

הייצוגים הגופניים והמידע הסנסורי או המוטורי הספציפי עשוי להפעיל את המילה. 

רכישה של שתי שפות במקביל

כשמדובר בשתי שפות הנרכשות במקביל, ניתן היה לחזות כי המילה והמילה המקבילה שלה )התרגום 
הקרוב ביותר( בשפה השנייה יפעילו רשת זהה של ייצוגים חישתיים ותנועתיים. אולם, במקרים רבים 
זו אינה מלאה, בעיקר כשקיימים הבדלים בין־תרבותיים, או הבדלים בהקשר שבו נרכשו שתי  חפיפה 
ואנגלית  סינית  הדוברים  דו־לשוניים  כי  מצאו10  ועמיתיה   Jared למשל,  שימוש.  בהן  ונעשה  המילים 
היו מהירים יותר לזהות אובייקטים המקושרים לתרבות מסוימת כשהמילה הוצגה בשפת התרבות הזו 
)למשל המילה למסכה סינית, שהוצגה בשפה המנדרינית הדבורה בסין(. לטענת החוקרים, המילה הכתובה 
במנדרינית הפעילה זיכרון תפיסתי ספציפי לחוויה של ׳מסכות׳ בסביבה דוברת שפה זו. לפי קו מחקר 
זה ניתן לשער, כי ככל שהפער בתנאי רכישת השפות גדול יותר )למשל גיל, הקשר גיאוגרפי, תרבותי 

וחברתי(, כן יגדל הפער בייצוג הידע בשתי השפות. 

למידת שפה זרה

בגיל  כזו שנלמדת  זרה, אפילו  גם על למידת שפה  חיובית  נודעת השפעה  סנסורית־מוטורית  ללמידה 
מבוגר וללא הקשר חברתי ותרבותי עמוק. מאייר ]Mayer[ ועמיתיה, למשל, יצרו שפה זרה מלאכותית 
ולימדו מילים חדשות בשפה זו באמצעות טכניקות העשרה שונות. כל נבדק למד מילים בשלושה תנאים: 
כשהלמידה מלווה בשינון בקול של המילה ומשמעותה; כשהלמידה מלווה בהעתקה של תמונה הקשורה 
למשמעות המילה; וכשהיא מלווה בתנועת יד )gesture( הקשורה למשמעות המילה. לטכניקות ההעשרה 
המילים.  את  הנבדקים  זכרו  שבו  הזמן  משך  על  וכן  שנזכרו  המילים  מספר  על  חיובית  תרומה  נודעה 
לאחר  בעיקר  שבלטה  תרומה   - יד  תנועת  בליווי  שנלמדו  מילים  בזכירת  במיוחד  הצטיינו  הנבדקים 

חודשיים מזמן הניסוי.11 

ממצאים אלו ניתן להסיק בקלות, כי למידת שפה שנייה יעילה יותר כאשר היא מתרחשת בהקשר טבעי 
ככל האפשר, תוך כדי הפעלה מרבית של הגוף ואינטרקציה עם הסביבה. בתנאים כאלו הגוף יכול לשמש 
ככלי בתהליך הלמידה ולהפוך אותו ליעיל יותר.12 אולם, כאשר אנו בוחנים את שיטות הלימוד הנהוגות 
בפועל בכיתה, פיזית או וירטואלית, אנו רואים שהן אינן מביאות בחשבון את הגוף. במקרה השכיח ביותר, 
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השפה נלמדת באמצעות רשימות דו־לשוניות ארוכות )מילה והתרגום שלה לשפת האם(. כשלעתים מלווה 
את הלמידה תמונה, קובץ קול או סרטון קצר. הגוף עצמו, על התנועתיות שלו, אינו נוכח כמעט בלמידת 

שפה - הן במסגרות של למידה פורמלית והן במסגרות של למידה עצמית.13

הסיבות למצב הקיים מגוונות. תרגום ממצאי מחקרים מדעיים לכדי שינוי בגישות פדגוגיות הוא תהליך 
מורכב, המחייב שינוי פרדיגמה. מעבר לכך, יישום ממצאי מחקרים אלו נתקל באתגרים מעשיים לא מעטים: 
כדי להשתמש בגוף ככלי למידה בשיעורי שפה שנייה יש להכשיר מורים במיומנות זו, להתגבר על מגבלות 
של זמן ומשאבי אדם )למשל, הקושי של מורה בודד ביצירת הפעלה אותנטית בכיתה בת 30 תלמידים( ואף 
להתמודד עם סביבת הכיתה ובית הספר, המוגבלות מבחינת מנעד החוויות האותנטיות שהן יכולות להציע 

ללומד. כיצד יכולה הטכנולוגיה להיחלץ לעזרתנו ולהחזיר את הגוף ללמידה של שפה שנייה? 

למידה ומציאות מדומה

מציאות מדומה היא סביבת הדמיה )סימולציה( שבה התכנים הוויזואליים והחושיים נוצרים רובם ככולם על 
ידי מחשב ויכולים להשתנות בהתאם להתנהגות המשתתף.14 מוחו של הלומד ה׳נכנס׳ לסביבה כזו מקבל 
את המציאות הסינתטית, יצירת המחשב, כאמת לאמיתה, ואת תנאיה כמגבלות ואפשרויות שגוף הלומד 
  )virtual reality technology( יכול לפעול בתוכן. רבים כיום רואים בטכנולוגיה הזו של מציאות מדומה

הזדמנות בעלת ערך פדגוגי להפוך את הלמידה לטבעית, פעילה, מעמיקה ומשמעותית יותר. 

כדאי להתעכב מעט על נקודה זו, שכן באופן אינטואיטיבי, ישנם רבים החשים בסתירה או בצרימה בין 
ומפעולה  מגופו  דווקא את מה שמרחיק את האדם  ורואים בטכנולוגיה  ו"טכנולוגי"  "טבעי"  המושגים 
טבעית בסביבתו; אולם, ממבט קרוב, טכנולוגיה של מציאות מדומה מציעה סביבה נאמנה למקור, שבה 
תחושת הגוף נוכחת ומשמעותית, ומשקפת באופן אותנטי היבטים שונים של העולם האמיתי, בלי לאבד 

את היכולת ליצור סביבה בדיונית אך אמינה שתשרת מטרות למידה שונות. 

בתחום הלמידה, היתרונות של טכנולוגיית המציאות המדומה הם רבים, וכוללים האנשה, רב־חושיות, 
אינטראקטיביות ופוטנציאל לשילוב של משחקיות בחוויית הלמידה. סביבות של מציאות מדומה מאפשרות 
להציג מידע באופן רב־חושי - מה שנמצא יעיל במיוחד ללמידה: מחקרים הראו שאנחנו מעבדים מידע 
מהר יותר כאשר הוא מוצג לנו בדרך המשלבת בין שני חושים )בי־מודאלית( - לעומת מידע מחוש אחד 
בלבד. כשהמידע מוצג כשילוב של שלושה חושים )למשל, שמיעה, ראייה, ומישוש(, היתרון ללמידה רב 
אפילו יותר. החוקרים סבורים, שהיתרון המשמעותי של למידה רב־חושית נובע מהיכולת של הלומדים 
להפנות קשב לפרטים רבים יותר בסביבה; כך הם גם קולטים רמזים עדינים שהמוח מעבד באופן טבעי 
בסביבה טבעית )כלומר, במציאות(. זאת ועוד, נמצא כי השפעת הלמידה הרב־חושית גדולה במיוחד כאשר 

אנחנו לומדים תוכן חדש. 

מעניין לציין, כי עושר רב חושי ולכידות חושית - שתי תכונות של סביבות מציאות מדומה - קשורים גם 
לתחושה של נוכחות גופנית מוגברת בעולם הווירטואלי וליתרונות הקוגניטיביים המלווים אותה. הקשר 
הזה הודגם לאחרונה בשני מחקרים, שהתמקדו ביתרונות הפדגוגיים של סביבות תלת־ממדיות: דלגאמו 
באופן  להציג  היכולת   -  )representational fidelity( ייצוג"  "נאמנות  במושג  השתמשו   )2010( ולי 
זו קשורה גם ביכולת של הלומדים לשלוט במה שהם  ותנועה בתוך הסביבה;  וחלק שינויים  מציאותי 
רואים, לנווט בסביבה הוירטואלית ולהעביר מסרים באמצעות הגוף שלהם )למשל, הצבעה, התייחסות 
לאובייקטים במרחב, ועוד(. נאמנות ייצוג ואינטרקציה של הלומדים הם מאפייני מפתח התורמים ללמידה 
יעילה בסביבות של מציאות מדומה; הם הופכים את הלמידה בסביבה הווירטואלית לחוויה ייחודית של 
רכישת ידע ללא תיווך, תוך כדי חקר ואינטרקציה שאינם מתאפשרים ב׳עולם האמיתי׳. כמו כן, סביבות 

של מציאות מדומה תומכות בשיתוף פעולה יעיל ומורכב בין לומדים שונים.15
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מציאות מדומה ולמידת שפה זרה
מספר מחקרים ניסו להדגים את היתרון שבסביבות מציאות מדומה גם ללמידה של שפה זרה. בניסוי אחד, 
לומדים הסתובבו בחנות כלבו וירטואלית וניהלו שיחה בשפה שלמדו עם דמויות כגון מוכרים וקונים 
אחרים. החוקרים קישרו את השיפור שהראו הלומדים באוצר המילים וביכולות הפונולוגיות והדקדוקיות 
בתוכה  להיטמע  האפשרות   - הווירטואלית  הסביבה  של   immersivnessה־ לתכונת  החדשה  בשפה 

בתחושת של טבעיות - ולקלות השימוש של הסביבה הזו. 

במחקר נוסף, מסדוניה ועמיתיה דיווחו כי מורים וירטואליים היו יעילים ממש כמו עמיתיהם האנושיים 
יד  תנועת  בעצמם  ביצעו  כשהלומדים  מדומה.  מציאות  של  בסביבה  זרה  בשפה  מילים  אוצר  בהוראת 
צפו  רק  יותר מאשר כשהם  טוב  אותה  זכרו  הם  איקונית, הקשורה למשמעות המילה החדשה שלמדו, 
משתלב  זה  אחרון  ממצא  היד.16  מחוות  את  ומבצע  המילה  את  אומר  הווירטואלי(  או  )האנושי  במורה 
היטב בתיאוריית הלמידה הנטועה בגוף )embodied cognition(, הנתמכת בממצאים שסקרנו למעלה. 
מחקרים מראים, כי מערכות תפיסתיות ומוטוריות משפיעות על הדרך בה אנו מבינים מושגים, מבצעים 
היסקים ומשתמשים בשפה. למשל, הקורטקס המוטורי )האחראי על הפעלת הגוף( המופעל בזמן הבנת 

שפה, גם כשמדובר במושגים מופשטים כמו מטאפורות או סלנג )כמו ׳הוא עף עלי׳(.17

בהקשר זה, סביבות של מציאות מדומה מציעות דרך להפוך לימוד שפה למציאותי וטבעי יותר, וייתכן 
שאף ליעיל יותר: מציאות מדומה יכולה להציג שינויים מבוקרים לחוויה הגופנית בסביבה, למקד את 
הקשב או להרחיק אותו מתכנים מסוימים של הסביבה הלימודית, ולהציע משוב גופני ומיידי לפעולותיהם 

של הלומדים.

כבר ראינו שביצוע פעולה מוטורית איקונית )סימבולית( בצמוד ללמידת אוצר מילים בשפה זרה עוזר 
לזכור את המילה טוב יותר.18 ׳הפעלה׳ כזו של משמעות המילה על ידי תנועת יד סימבולית יכולה אף 
לשנות את הייצוג המוחי של המילה )למשל, מילים שזוכרים בצירוף תנועה איקונית, בניגוד לתנועה 
חסרת משמעות, מפעילות את האזור במוח האחראי על תכנון תנועה(19. עם זאת, תנועות איקוניות, על אף 
שהן מייצגות את המשמעות של אובייקט בסביבתו המיידית של הלומד, אינן כוללות אינטרקציה ישירה 
איתו. אנו יודעים, שאינטרקציה ישירה כזו עשויה להועיל במידה רבה יותר ללמידה, מכיוון שהיא מציעה 

מידע עשיר יותר על האובייקט ועל הפעולות שהוא מזמן או מאפשר. 

בתנאים של כיתה רגילה קשה לאפשר תנועה טבעית כזו, המערבת אינטרקציה משמעותית עם הסביבה 
ניתן לדמות סביבה  זאת,  לצורך לימוד מילים חדשות. בעזרת טכנולוגיה של מציאות מדומה, לעומת 

טבעית המאפשרת אינטרקציה מורכבת עם כל אובייקט. למשל, קטיפת תפוח מעץ וירטואלי. 

בניסוי שנערך באוניברסיטת תל־אביב על ידי כותבת מאמר זה ועמיתיה, נבדקה תרומתו של מידע מוטורי 
וירטואלי,  ׳נכנסו׳ לחדר  בניסוי  זרה.20 הסטודנטים שנבדקו  מילים בשפה  אוצר  אינטראקטיבי ללמידת 
שבו למדו את שמותיהם של אובייקטים יומיומיים )מפתח, קערה, סיר וכו׳( בשפה זרה )השפה שנבחרה 
לניסוי היתה פינית - שפה, שרק מעט סטודנטים ישראלים נחשפים אליה(. הנבדקים שמעו את שמם של 
האובייקטים בחדר בשלושה מצבים: צפייה בלבד )מידע חושי ללא פעולה מוטורית(, ב. פעולה מוטורית 
שאינה קשורה לאובייקט )למשל, שרטוט של משולש עם היד באוויר( ו־ג. תנועה "אינטראקטיבית" )כלומר, 
כזו שקשורה לפעולות הטבעיות של שימוש באובייקט או הפעלתו בסביבת החיים שלהם(. בסיום כל חלק 
בניסוי נבחנו הסטודנטים על רשימת המילים שלמדו. תוצאות הניסוי הראו, כי הלמידה היתה יעילה יותר 
וטבעיות, עם האובייקטים שאת  יומיומיות, שכיחות  במצב השלישי - כאשר הלומדים ביצעו פעולות 
שמותיהם למדו. מעניין לציין, כי תרומתה של ההפעלה המוטורית הזו התבררה כמשמעותית יותר לזיכרון 
המילים ככל שהזמן חלף: כעבור שבועיים הפער בין המילים שנלמדו תוך כדי תנועה אינטראקטיבית 

לעומת מילים שנלמדו בדרכים האחרות היה גדול יותר.
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שילוב של טכנולוגיות מציאות מדומה בכיתה מציע אפשרויות רבות ללימוד שפה, כמו גם תחומי דעת 
אחרים. לצד היתרונות הברורים, כמו בניית עולמות מורכבים שבהם ניתן להתנסות בתרחישים אפשריים 
ללא סכנות והשלכות, ניצב גם היתרון הגופני: כלים של מציאות מדומה 'מחזירים' את הגוף ככלי למידה 
של שפה זרה, ומאפשרים פעולה טבעית המעשירה את הייצוג הגופני )ולכן גם המוחי( של המילה בשפה 
החדשה. בניגוד ליישום עקרונות של למידה גופנית פעילה בכיתה רגילה, שילוב של כלים אלו מאפשר 
הסביבה  על  מפעיל  שהוא  בהשפעה  גופו,  את  להפעיל  הלומד  באפשרויות  הסביבה,  במאפייני  שליטה 

המדומה והמשוב שהוא מקבל על פעולות אלו. 

*
מעניין לראות כיצד ההתייחסות לגוף התפתחה לאורך ההיסטוריה של החשיבה האנושית על המחשבה. 
שורשי השפה הסימבולית הראשונים היו תלויים בתקשורת פנים אל פנים, ושימוש כמעט אקסלוסיבי 
ומסרים  רעיונות  להעביר  כדי  ידיים  ומחוות  פנים  בהבעות  השתמשו  הקדמונים  אבותינו  גוף.  בשפת 
פשוטים, הנטועים בסביבה הפיזית הקרובה של הדוברים. משם החל הניתוק ההדרגתי מהגוף, עם היכולת 
להגות משפטים מורכבים שאינם תלויים ב׳כאן ועכשיו׳ של שניים או יותר גופים החולקים מרחב משותף. 
המצאת הדפוס ופיתוח כלי תקשורת אנלוגיים ולאחר מכן דיגיטליים שיפרו את היכולת האנושית להעביר 
 big( נתוני עתק  הוא כמובן העברת  ומספרים(, כשהשיא  )אותיות  מסרים מורכבים על טהרת הסמלים 

data( דרך רשת האינטרנט. 

במעבר זה מהמוחשי אל המופשט, או מהגופני אל הסמלי, נדחק הגוף אל השוליים, ותרומתו לרכישה 
של מושגים חדשים מאוצר מילים ועד תהליכים ותופעות מורכבים לא באה לידי ביטוי. גישת הקוגניציה 
הנטועה בגוף )embodied cognition( הציתה שוב את הדיון על תפקידו החשוב של הגוף בחשיבה 
ובלמידה; היא מעוררת השראה אצל מעצבי מדיניות, מפתחי תוכניות לימודים ומורים בהחזרתו אל בית 
הספר ואל עולם החינוך בכלל. טכנולוגיות חדישות, כגון מציאות מדומה, מאפשרות שילוב של גוף הלומד 
נוכחות באינטרקציה  ובתוספת של אפשרויות חדשות שאינן  וזאת בקנה מידה רחב  הטבעית של מורה־כיתה.                 .בתהליך הלמידה, 
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אורית פרנפס

למידה מורגשת בגוף

לפעמים אנחנו מתכוונים להגיד משהו, אבל אין לנו עדיין מילים. בתוכנו מתהווה המשמעות של הדבר 
שאנו רוצים להגיד. אם נשים לב, נוכל אולי להרגיש את המשמעות הזאת דוחקת בגופנו, עדיין לא 
מנוסחת. מתוך זה, אנחנו אומרים משהו, משפט, רצף של מילים. כשהמילים יוצאות לעולם, משהו בנו 
יודע אם אמרנו את מה שהתכוונו להגיד, כפי שרצינו, באופן המדויק מבחינת המשמעות שבתוכנו. אם 
לא, משהו בנו מרגיש את הצרימות ונותן משוב פנימי: "המממ... זה בערך, אבל זה לא זה", או "זו לא 

בדיוק המילה שחיפשתי...”

מי הוא זה ש"מרגיש", ש"נותן משוב"? מיהי הישות ש"יודעת" אולי אפילו יותר ממה שאנו תופסים 
בהכרה שלנו?

יוג'ין ג'נדלין והתחושה המורגשת )המשמעות המורגשת(

יוג'ין ג'נדלין )2017-1926(, פילוסוף ופסיכותרפיסט מאוניברסיטת שיקגו, שפיתח בין היתר את שיטת 
)רק(  לא  יודע בתחושה,  הוא  גופני;  הוא  בנו שיודע  )focusing(, אומר שאותו משהו  ה"התמקדות" 
הוא  כאילו  אותו  מרגישים  אנחנו  אבל  במילים.  או  במושגים  מבוטא  ולא  גולמי  עדיין  הוא  במחשבה. 
שואף קדימה, רוצה להתבטא, להיוולד, לפרוץ החוצה, להינשא אל הצעד הבא. את אותו משהו גולמי, 
 .)Felt Sense – FS( "גופני, שעדיין לא התבטא, מכנה ג'נדלין "תחושה מורגשת" או "משמעות מורגשת

התחושה המורגשת מגלמת משמעות מורכבת שעדיין אין מילים או מושגים לביטויה. 

כלל עבודתו הפילוסופית של ג'נדלין עוסק בקשר בין שפה וחשיבה לבין חוויה ומשמעות. הוא פיתח 
שונים.  מצבים  לגבי  בגוף  מורגשת  לתחושה  שמתייחסות  החיים,  תהליך  עם  ועבודה  חשיבה  דרכי 
הפילוסופיה של ג'נדלין מאפשרת נקודת מבט מעניינת ובלתי שגרתית על ידיעה, הבנה ולמידה דרך 

חיבור לידיעה הבלתי מנוסחת בגוף. 

למידה ותחושה מורגשת

איך תחושה מורגשת יכולה להיות מחוברת ללמידה, ומה הפוטנציאל הטמון באפשרות הזאת? כיצד 
ניתן להרחיב ולהעמיק את היכולת לחשוב ולהבין באמצעות גישה ישירה למה שמגולם בגופנו עוד 
לפני שהוא מבוטא במילים, סמלים ותבניות מוכרות? ג'נדלין מניח לפנינו כמה נקודות מוצא לחקירת 

השאלות האלה:

הבנת מושגים

מסוימת  'ממש' מתייחס להשתתפות  למידה  לבין  'בערך'  )1964(1 כותב: "ההבדל בין למידה  ג'נדלין 
)p. 105( של תחושות של האדם בתהליך הלמידה.״

מילים,  )וגם:  "מושגים  כותב:  הוא   Experiencing and the creation of meaning   

וכן בספרו 2
לא  אנחנו  לחוויה.  קשורים  הם  אם  אלא  משמעות,  בעלי  אינם  התנהגויות(  אירועים,  מחשבות, 
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אין  משמעותו.  את  'לחוש'  בלי  במושג  להשתמש  או  מושג,  של  משמעותו  מהי  לדעת  יכולים 
לנו  אין  אם  המורגשת.  המשמעות  במקום  להשתמש  נוכל  שבהם  בזה  וכיוצא  הגדרות  סימנים, 

)p.5( ".'משמעות מורגשת של מושג, אין לנו את המושג כלל – רק 'רעש מילולי

כיצד להבין מושג לעומק, להבין ממש, באופן משמעותי? ג'נדלין מציע לחוש את המושג, להתחבר 
למשמעות המורגשת שלו. בגופנו גלום ידע בלתי מנוסח על סיטואציה, מילה, או מושג – ידע שעולה 
מתוך מצבים וסיטואציות שאנחנו חווים. מושג, אירוע, תופעה, חייבים להגיע עם התחושה המורגשת 

כדי שתהיה להם משמעות עבורנו. 

ִחשבו על מושגים שילדים לומדים: כוח, מהירות, אנרגיה, אינסוף, מהפכה, שוויון, חופש, אמפיריזם, 
לוגריתם, פונקציה, שיווי משקל... ניקח לדוגמה את המושג "אנרגיה". ילדים יודעים המון על אנרגיה. 
חלק גדול מהידע הזה הוא חווייתי, מובלע, לא מבוטא בסמלים, אבל הוא תחושתי. אם נאפשר לילדים 
תוכל  בהם,  "אנרגיה" מעורר  ולנסות לחוש מה המושג  הזה,  הידע התחושתי  זמן עם  "להיות" מעט 
בלבד.  לוגיים  קשרים  על  שמסתמכת  בלמידה  שמתאפשרת  מזאת  יותר  עשירה  משמעות  להתפתח 
כלומר, אפשר לומר את המילה "אנרגיה" ולחוש: מה היא מעוררת? אילו דימויים עולים? אילו תחושות 
נחוות? היכן נמצאות תחושות אלה? האם ניתן לתאר אותן? אילו מילים ומשפטים עולים כאשר אנו 

שמים לב לתחושות הללו?

ביטוי רעיונות

אפשר להתייחס לתחושה המורגשת גם בתהליכי ביטוי: כשילדים נשאלים שאלה, הם יכולים לנסות 
להיזכר בפריטים שיעזרו להם לתפור תשובה, לחשוב על תבנית של תשובה שתתאים; כל אלה נסמכים 
על תבניות חיצוניות ולא מתחברים לידע התחושתי של הילד. ההזמנה כאן היא לחוש לרגע את החוויה 
המורגשת שמעוררת השאלה, ולהיות איתה כמה שניות, ומשם לבטא את המשמעות שנמצאת בגוף. 
אחד הדברים שיכול לעזור לילדים להתחבר פנימה, אל התחושה המורגשת, הוא לשאול: "למה אתה 
מתכוון כשאתה אומר..." - השאלה הזאת יכולה לשבור את דפוס הדקלום האוטומטי, כי היא מפנה 
פנימה אל הגוף במקום החוצה ממנו. בכל מצב שמסבירים מושג או מילה, כדאי להניח לרגע למשמעות 
שיש  – למשמעות  המורגשת  ולפנות למשמעות  במילון(,  או  הלימוד  בספר  )זו שמופיעה  הספציפית 
אצלנו בגוף. סוג כזה של פרקטיקה מחייב יצירת סביבה שבה לגיטימי לעצור לרגע, ולחוש את מה 

שמתרחש בְפנים, במקום לצפות שהתשובה תופיע באופן מיידי.

הזמנה לחקירה

הרעיונות של ג'נדלין מיושמים בכמה תחומים, ופסיכותרפיה הוא הנפוץ שבהם. היישום של רעיונות 
ליישום  האפשרות  את  מציג  זה  מאמר  פוטנציאל.  בעל  אך  וראשוני,  טרי  הוא  הלמידה  בשדה  אלה 
האפשרות  לחקירת  והקוראות  הקוראים  את  מזמין  הוא  מכל,  ויותר  בלמידה,  ג'נדלין  של  הזאת.                                    .הרעיונות 

  

____________________
1. Gendlin, E. T. 1964. A theory of personality change, In Personality change, Edited by: 
Worchel, P. and Byrne, D. New York: Wiley.  
2. Gendlin, E. T. 1962. Experiencing and the creation of meaning, New York: Free Press. 
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עירית אבני כהן

חשבון פשוט 

ַמַּסת ָהֵאם ֲעׂשּוָיה ְּגִביִׁשים ְזִעיִרים,
ְּדָאגֹות ִמְתָאְרכֹות, ָיַדִים, ּוְזַמן.

ַעל ַמַּפת ַהְּדָרִכים ֲאִני ְמׁשֹוֶטֶטת
ֵּבין ַהִּמְקָרא ִלְקֵנה ַהִּמָּדה.

ִלְפָעִמים ִאָּמהֹות ִמְתַּגְעְּגעֹות ִלְׁשַאר ָהעֹוָלם,
ֲאִני ּכֹוֶתֶבת ְּבַרּבֹות, ֲאָבל זֹו ֲאִני ֶׁשִהְתַנַּדְבִּתי ִלְהיֹות.

ַנְקִּפיד ִּביִציַקת ָהִרְצָּפה,
ַלָּׁשַמִים ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַאֵחר ִיְדַאג,
ַעל ַהְּכִביָדה ְנַׁשֵּלם ִּבְנֻקּדֹות.

ֶּתֶכף ַיְגִּביהּו ֹּפה ִקיר ְוַסְך ַהּכֹל ְלַתְׁשלּום -
ְׁשֵני ְמאֹורֹות, ְׁשלֹוָׁשה ַיְלֵדי ֶלֶכת, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו.

ְּבֶחְׁשּבֹון ֶזה ָחַסְכְּת -
ְּכָנַפִים

 

עמודו

ֶאת ְׁשִביל ַהְּכִניָסה ֵהִזיזּו ֵמַהְּׁשִביל,
ִהְּדקּו ֶאת ָהַאְסַפְלט ְלִמְׁשְּבצֹות

ּוְבֶחְׁשּבֹון ְּפׁשּוט ַהֶּדֶלת ִהְתַמְּזָגה ְלִקיר.
ָּכל ִנְסיֹון ֲחִדיָרה ִיָּתֵקל ְּבקֹול ַעּנֹות ְּתלּוׁש ַמְׁשקֹוף.

ָּבבּוָאִתי ַעל ַהַּסף ֶׁשֶּנֱעַלם ְלַצֶּלֶקת - ְמבֹוַאת ּגּוִפי ֲחׂשּוָפה.
ָצִריְך ְלַהְגִליד ִמַּבִית ֲאִני אֹוֶמֶרת ְלָך,

ּוְמַחֶּפֶׂשת ֶאת ַקֵּוי ַהִּמְתָאר ֶׁשל ַהֵּצל ֶׁשִּלי
ֶׁשֻהְכַּתם ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך.

ְנָמָלה ּגֹוֶרֶרת ַּתְרִמיל ְמפּוְנַצ׳ר,
אֹור ַאֲחרֹון ֶׁשֹּלא יֹוֵדַע ִלְׂשחֹות צֹוֵעק ַהִּצילּו

ְוֵאֶצל ַהְּׁשֵכָנה, ַאְנֵגָלה ֵמְרֵקל ְמַגְרֶמֶנת ְּפִריָׁשה.
ֶאֶרץ ִעיר ַחי צֹוֵמַח ּדֹוֵמם.

ֲעמֹדּו.
ַהְּיָלִדים ְצִריִכים ָלֶלֶכת ִליׁשֹון,

ִנָּכֵנס? ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת ְונֹוֶתֶנת ָלֶאִּפיֶדְרִמיס ְלהֹוִביל
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מיטל פישל 

בית

ֵּבין ִקירֹות ְוֻרִּדים
ֲאִני ָנָעה ִּכְמטּוֶטֶלת ַחָּיה

ְך  ְוָצָמא ִמְתַמֵּשׁ
ּוִבְלִּתי ֻמְסָּבר

ֲאִני ֹלא ׁשֹוָתה עֹוד.
ְׂשָפַתי ִּתְהֶייָנה ְסדּוקֹות ְוַרק ָאז.

ֵיׁש ְלַהְרִויַח ְּבַמֲאָמץ ָּכל ָּדָבר ָּכאן.

*

ַהִּׁשְגָרה 
ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ְלַטְלֵטל ֶשׁ

ְּבתֹוְך ַהִּקירֹות ַהָּללּו 
ַּיְרִעיד  ְוָהַרַעׁש ֶשׁ

ֶאת ִהְתַנְּונּות ָהֶרֶגׁש

ִיְתַהְּפכּו ְלַבּסֹוף ִויָגְרׁשּו אֹוִתי
ְרִּדים ִמּתֹוְך ָהִעְרסּול ַהֶּזה ַהַמּ

ְרַקע ְּבקֹול ֲחָבָטה ֲאֻיָּמה. ְוֶאּפֹל ַלַקּ

 *

ה ַעם ָהִיית ִמְתַּכָסּ זֹוֶכֶרת ֵאיְך ַּפּ
ְּבֵמי ַהְּבֵרָכה ּוַמֲעִמיָדה

ְּפֵני ֵמָתה?
ָהָיה ֶׁשֶקט ַאִּדיר ִמַּתַחת

ד ֶׁשֶקט  ִאם ִּבְכָלל ִנָּתן ִלְמֹדּ
ים. ְּבִּמִלּ

ַהּיֹום
ים ַקְרחֹוִנים ְּכָבר ֹלא ְנַמִסּ

ֵהם ֻמָּתִכים.
ְוַאְּת 

ָׁשִנים ֶׁשְּכָבר ֹלא ָטַבְעְּת ַּבְּבֵרָכה ִמָּיְזָמֵתְך 
ַאְּת ֹלא ְיכֹוָלה ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצֵמְך

ִניִמית ַהּזֹו ַעְכָׁשו. ֶאת ַהַהָּתָכה ַהְּפּ
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דנה גניהר, אורית אילן

הגוף החי 

היכרות עם יוג'ין ג'נדלין

 A Process בשנת 1997, שנים אחרי פיתוח ה"התמקדות"1 מפרסם הפילוסוף והפסיכולוג יוג'ין ג'נדלין את
Model: ספר הפילוסופיה הנובע מההתמקדות ומוביל אליה. הספר הזה, המורכב לקריאה, מערער את 

היסודות של הדרך הרגילה שבה אנו חושבים על ה"מציאות" ועל "עצמנו". 
את המוטיבציה שלו לפיתוח מודל התהליך מסביר ג'נדלין כך: 

היות שאנו, בני־האדם, נמצאים כאן, אנו יודעים שאיננו בלתי אפשריים; מודל של "מציאות" 
שגורם לנו להיראות כך, חייב אם כן שיהיה בו משהו מוטעה. בואו אם כן נפתח מושגים של 
"גוף" ו"סביבה" שיחולו גם על הגוף שלנו עצמנו ]...[ בואו לא נבנה מודל על מושגים בסיסיים 

שגורמים לגופנו להיראות בלתי אפשרי. 

)ג'נדלין, APM, פרק 1(

 
המודל שגורם לנו "להיראות בלתי אפשריים" הוא המודל המדעי הנפוץ )שהתפתח במערב החל מהמהפכה 
המדעית(; נקודת המוצא שלו היא שהעולם מורכב מיחידות, חלקיקים הנבדלים זה מזה ושומרים על זהות 
מובחנת לאורך זמן. חלקיקים אלו יכולים ליצור מורכבות הולכת וגדלה )אטומים, מולקולות, חלבונים, 
תאים, רקמות, איברים, גוף האדם(, אך התכונות היסודיות שלהם נשמרות. איך אם כך הופיעו מתוכם, כמו 
משום מקום, המודעות, השפה, החשיבה, הרגשות? מודל של חלקיקים נפרדים אינו מצליח להסביר זאת, 

ולכן העולם האנושי נדמה כצף באוויר, והמשמעויות האנושיות כמעין תוספת ל"מציאות". 
השאלה הזו היא שאלה קיומית, שכן הקושי אינו רק להסביר רצף מתוך מודל של יחידות, כי אם הדיסוננס 
בין המודל המדעי לחוויית החיים שלנו: התפיסה המדעית היא כמו 'זּום־ִאין' שמתחיל מהיקום הגדול 
והולך וקטן עד שמגיע אלי - אולם התחושה של האני החי, שממלאת אותי, עומדת בסתירה למבט הזה. 
כפנומנולוג, ג'נדלין לוקח את החוויה האנושית במלוא הרצינות. אם המושגים אינם מצליחים להדהד, 
את  לפח  לזרוק  לא  המושגים,  את  מחדש  לחשוב  יש   – שלנו  האנושית  החוויה  עם  ולהתכתב  לשקף 
ההתנסות האנושית. הוא מציע הליכה מתוך תחושת החיות ל'זום אאוט', שכפי שנראה משנה את החוויה 

ל"הכל חי". 
בטקסט שצוטט לעיל שם ג'נדלין את המילה "מציאות" במרכאות, כדי לסמן שהמודל המדעי אינו זהה 
לה; שהבלבול הקריטי הוא במחשבה שהעולם אכן בנוי מאטומים המתקיימים במרחב חיצוני לנו ושאנו 
כצופים מבינים אותו במנותק מאיתנו. המודל המדעי אמנם יעיל והכרחי, אומר ג'נדלין, אבל אנחנו הם 
אלה שיצרו אותו; לכן כדאי לנו לפתח מודל חדש, חלופי, שיוכל להסביר אותנו־עצמנו: מודל של תהליך. 

מודל של תהליך, תהליך כמודל 
מובן שרבים מסכימים עם הטענה שאנו יוצרים את המודלים שלנו ושהם אינם בהכרח "המציאות"; ועם 
זאת, אומר ג'נדלין, מודל היחידות עדיין נמצא בתשתית החשיבה שלנו, ואנו לכודים בתוכו שכן "הוא 
שזור כחלק בלתי נפרד במבנה של רוב המושגים, ונדמה כדרך היחידה ליצור מושגים חדשים. זה יישאר 
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כך כל עוד יחסר לנו מודל 'בסיסי' חלופי". 
הפתרון של ג'נדלין הוא פיתוח של מודל הנובע ממושגים חדשים, שאינם מטמיעים בתוכם את ההנחות 
של מודל היחידות. הדרך לעשות זאת היא "לדבר מתוך תהליך החיים, לפתח מושגים יסודיים מ'לדבר־
וחייו  החיים',  'מתוך תהליך  מדבר  הוא  כתהליך מתפתח.  כתוב   A Process Model ואכן,  מתוך'..." 
כטקסט הם חיים של אורגניזם חי: המושגים ב־APM אינם מוגדרים וסגורים באופן כזה שאפשר 'לתפוס' 
אותם ולקבע אותם כבלתי משתנים. ככל שהספר צומח, הם מתרחבים, אוספים עוד ועוד היבטים, מנביעים 

מושגים חדשים. כך מתאר אותם ג'נדלין במאמר "שלוש טענות על הגוף":

כוחות  של  הגוף,  של  חדש  תיאורטי  מודל  בניתי 
והתפקיד  התנהגותו,  שלו,  הווגטטיביים  החיים 
הזה  המודל  של  אחד  כוח  ובתרבות.  בשפה  שלו 
זה  לוגי, של מושגים מדויקים הקשורים  כוח  הוא 
בזה; אבל יש לו גם כוח אחר, חדש, שכן המושגים 
אינם רק מושגים לוגיים רגילים אלא גם סוג חדש 
של מושגים. הם מביאים איתם את החוויה שאותה 
תיארתי - נובעים מהחוויה הזו, שומרים ונושאים 
אותה בתוכם. אפשר לנוע מהמושגים הללו בשתי 
מתוך  אחר,  באופן  גם  אך  לוגי,  באופן  דרכים: 

התחושה המורגשת בגוף שהם נושאים עמם.

 A Process Model :וב־

להמשיג  היא  הזו  העבודה  של  המשימות  אחת 
מחדש את הגוף, כך שנוכל להבין איך אנו חשים 
להעלות  יכול  הגוף  איך  מורכבות,  סיטואציות 
תשובה לשאלה אנושית מורכבת שאין לנו תשובה 
חצויים  פשוט  אינם  וקוגניציה  גוף  איך  עליה, 

ונבדלים זה מזה. 
מזה  גוף  של  שונה  מושג  דורש  ספק  ללא  זה 
]...[ הן מה שהיא  שהפיזיולוגיה מציעה לנו כרגע. 
בהם  משתמשת  שהיא  המושגים  סוג  והן  אומרת 
אינם יכולים להמשיג את היבטי הגוף שאנו מכירים 

וחשים.

)APM, פרק 7(

ג'נדלין מכוון אם כן לא רק לתוכן אלא לדפוס או לתבנית של המושגים שאנו יוצרים וחושבים איתם. ב־ 
APM הוא מדגים הלכה למעשה את האופן שבו מושגים נוצרים ישירות מהגוף, כשהגוף מעורב בתהליך 
החשיבה. המושגים שלו - חלקם חדשים, אחרים מושגים מוכרים שהוא טוען במשמעויות חדשות - הם 
פרדוקסליים ולא פועלים במבנה בינארי )גוף/סביבה, זהה/שונה, סובייקט/אובייקט וכו'(. לכן, גם הבנתם 
זו כוללת  יותר הנוכחת בגוף השלם;  ולפנות לחוויה עשירה  דורשת מאיתנו ללכת מעבר לסדר הלוגי 
אמנם הבנה קוגניטיבית, אך ממשיכה גם מעבר לה. נסו לחשוב על תחושת חלום – יש בו סדר משל עצמו, 
סדר  השונה מהסדר הלוגי/כרונולוגי של הֵערּות. האם נצליח לספר את החלום שלנו מבלי לגלוש לדיבור בַּ

של הֵערּות? 
כדאי לציין שבטקסט שצוטט לעיל, היכולת של הגוף "להעלות תשובה לשאלה אנושית מורכבת שאין 

תודעתי  הלם  היתה  מודל  הפרוסס  עם  הפגישה 
ורגשי. לא הבנתי כלום ובו בזמן כל חיי חיפשתי 
את  להבין  כדי  הקדשתי  שנים  עשר  זה.  את 
הקריאה  אותו.  לקרוא  איך  ולהבין  הטקסט 
החי  והגוף  הישירה  שהחוויה  הסכמה  מבקשת 
על  ג'נדלין  של  הכתיבה  בהבנת  מעורבים  יהיו 

החוויה הישירה והגוף החי. 
מתעדנת  הפרוסס  את  שלי  שההבנה  רק  לא  זה 
השתנו  גופי  רקמות  ומתחדשת,  ומשתכללת 
בעקבות הקריאה. ג'נדלין כותב על אינטרקציה 
נפתחת  לעולם  שלי  והאינטרקציה  תחילה, 
מבפנים. החיּות שהמילים נושאות זורמת בגופי 
ומחלחלת למצבי חיים והקשרים מקצועיים. זהו 
ספר פועל: הקריאה בו מנכיחה אצל הקורא את 
והקשרי  גופו  בתודעתו,  עליו,  כותב  שהוא  מה 

חייו.

 דנה גניהר
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לנו תשובה עליה..." אינה רק תיאור תיאורטי אלא אפשרות מעשית. הפילוסופיה של ג'נדלין הצמיחה שתי 
פרקטיקות שנשענות על היכולת הזו, מזמנות אותה ותומכות בה: התמקדות )focusing( וחשיבה ַּבקצה 

 .)Thinking At the Edge(

מודל חי ליקום חי
עוד מוטיבציה של ג'נדלין ב־APM היא להמיר מודל של יקום מת במודל של יקום חי ומשתנה. "כשאנו 
מניחים שאפשר להסביר חיים במונחים של דברים לא־חיים, אנו עלולים שלא להבחין בכך שהסברנו 
דברים חיים במונחים של דברים לא־חיים," הוא כותב. ג'נדלין מתייחס במיוחד להנחה הרווחת, שהיקום 
התחיל כחומר ללא חיים שבשלב כלשהו התפתחו בו חיים; לפי הנחה זאת, החיים הם הדבר שאותו יש 
להסביר - וכדי לעשות זאת אנו משתמשים במושגים המתארים חומר ללא חיים. ג'נדלין הופך את הקערה 
הנתון  הם  מהקיום.  אינהרנטי  חלק  הם  שחיים  יודעים  ואנו  בעולמנו,  חיים  ורואים  חווים  אנו  פיה:  על 
הראשוני. לא אותם צריך להסביר. הוא מבקש אם כן לבנות מודל שלא יציג את החיים כמשהו שהופיע 
ביקום באופן פתאומי; להיפך - במודל שלו אין הפרדה בין יקום ובין חיים, ומתוך החיים נבע גם האדם 

)המסוגל לבנות מודל של יקום חסר חיים...(. הלא־חי, בניגוד להנחה הרווחת, אינו קודם לחיים:

 הכל באמת מובן אחרת אם אנו לא מניחים ששם, בחוץ, יש יקום מת, עם כל מיני דברים בחלל; 
ושישנה הפינה הקטנה והמוזרה שלנו, כדור הארץ, ואז הפינה הקטנה והמוזרה שבה אני יושב, 
ויש לי גוף - עדיין מת לפי המדע שלנו, עשוי מכל אותם מבנים… - ואז בפינה הקטנה הזו, 

באופן מוזר מאוד, ישנו אני, החי. 
לא רק אני חי – כל מה שקיים חי!

)מתומלל מתוך שיחה עם ג'נדלין( 

בלב המודל של ג'נדלין נמצא תהליך חיים, שיוצר ויוצר־מחדש סביבות להתקיים בהן ולקיים אותן דרכו. 
סביבה, בשונה ממה שנדמה לנו כשאנו צופים במציאות "מבחוץ" איננה מה שמקיף/סובב את הגוף אלא 
כל מה שתהליך החיים מתקיים בו ומקיים אותו )כמו קן הציפור, קונכיית הסרטן, הגוף שלנו, השפה שלנו, 
התרבות שלנו…(. ההפרדה הכאילו מובנת מאליה בין גוף וסביבה אינה קיימת עבור ג'נדלין. בפועל אין 
"גוף" ללא "סביבה", ולהיפך. יש גוף־סביבה כתהליך חי אחד הממשיך לייצר גוף־סביבה נוספים לקיומו 
– ולא באופן כאוטי או אקראי אלא מתוך הבנה )בתחילה לא מודעת ולא מילולית( של מה נדרש ליצור 
החי כדי שהצעד הבא יקדם את תנועת חייו: "הגוף אינו רק מה שנמצא בתוך מעטפת העור. הוא מערכת 

הרבה יותר רחבה. ]...[ הגוף של כל יצור הוא התוצאה והתוצר של תהליך החיים שלו. )APM, פרק 1(
המושגים של ג'נדלין מאפשרים לאדם לחוש שייך למרקם החיים והטבע; הם מאפשרים לנו לחשוב את 
עצמנו ויכולותינו האנושיות כנובעים מהתהליך החי: "חשיבה בצורה הרגילה, לבדה, אפשר שתהיה נכונה 
יודע וחי אותו, הופכת עוצמתה גדולה לאין  ורבת עוצמה. אך כשהיא באה במגע עם מה שהגוף כבר 

שיעור" )מתוך הספר התמקדות(.

 השפה החיה בגוף
תהליך החיים הזה התקיים לפני התפתחות האדם, וכדי להבין אותו כבני אדם, עלינו להתחיל בחוויה 
האנושית. אנו מפתחים מתוך עצמנו מושגים על אודות מה שִהנו עדיין לא אנושי – ואז, הולכים כל הדרך 

חזרה אל האנושי כדי להבין את הרצף. 
הוא  האדם.  לבני  תהליכים שקדמו  מתוך  האנושיות  היכולות  את  אורגני  באופן  לפתח  מעוניין  ג'נדלין 
מחפש דרך להראות שתופעות אנושיות )כמו שפה וחשיבה( נובעות מהתהליך האורגני של גוף־סביבה ולא 

הוצנחו על בני אדם מלמעלה; שאנו לא מנותקים מכל תהליכי החיים הקודמים לנו. 
בדרך כלל, אנו רגילים להפריד בין דיבור וחשיבה לבין הגוף ותהליכיו. ג'נדלין אומר שלא רק שהגוף 
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שהנביע  זה  שהוא  אלא  ובחשיבה  בדיבור  משתתף 
יכולות אלו מלכתחילה.2 שפה שייכת לגוף, היא חלק/
ממצב  כתוצאה  האנושי  במין  והתפתחה  הגוף,  ִהָנה 
הסכמות  של  כמערכת  ולא  חיים,  מצבי  בתוך  חיים, 
שרירותיות. הגוף מייצר ושב ומייצר את השפה, ממש 

כפי שהוא נושם. ג'נדלין אומר:

מתפתחת  שפה  איך  להבין  דרך  מציעים  אנחנו 
נמצאים  "מערכת"  של  סוג  באיזה  גופני,  באופן 
משהו  לא  היא  שפה  שלה.  הפנימיים  הקשרים 
נוצר ישירות מהגוף. הסדר  שהושתל בגוף. דיבור 
האינהרנטי שלו הוא הרבה יותר רחב מסידור של 

הברות נפרדות.
)APM, פרק 7(

כשחושבים על כך, אפשר לראות עד כמה חוויית השפה 
ג'נדלין.  של  האמירות  את  מהדהדת  שלנו  היומיומית 
אנו  זאת  ובכל  "נרדפות",  מילים  שיש  אותנו  לימדו 
מרגישים ש"סהר" ולבנה" לא באמת ניתנות להחלפה 
זו בזו, ושמצב חיים אחד יזמן את המילה האחת בעוד 
"חשכה"  "עלטה",  בין  שההבדל  השנייה;  את  שאחר 
ו"אפלה" אינו רק במידה של היעדר האור, וש"קרוב ל" 
ו"סמוך ל" רחוקים הרבה יותר משאפשר לשער; מדוע 

יש מילים שמעוררות בנו אי נוחות בלי קשר למשמעותן המילולית, מילים שמעקצצות, מכבידות, מחליקות 
עלינו, מעוררות בנו חוסר שקט או כיליון נפש? זה לא קשור רק בהיסטוריה הפרטית או התרבותית שלנו 
ובהקשרים שהן נושאות עמן עבורנו. זה קשור במצלול, במרקם, בדחיסות, בֶמשך, בתחושה שלהן בחלל 
הפה ובבית החזה, במרחב הגופני שבו הן חיות. ג'נדלין, ב־APM מבקש להסביר מהו הגוף שמצמיח 
ופנומנולוגי: גם תיאור  זמנית אבולוציוני  ומהי שפה הנובעת מהגוף. ההסבר שלו הוא בו  מתוכו שפה 
כל הזמן ובו זמנית עם התהליכים הצמחיים והחייתיים בגוף האדם.      .מושגים של הולדת השפה כשלב ברצף של התפתחות החיים, וגם תיאור של תהליך המתהווה בכל רגע, 

____________________

כל הציטוטים והאזכורים, אלא אם כן צוין אחרת, הם מתוך: 

Eugene Gendlin, A Process Model, Studies in Phenomenology and Existential 
Philosophy,  Northwestern University Press , 2017

1. אפשר לתאר את ה"התמקדות" כהפניה של תשומת לב דקה למרחב תחושתי, המגלה מתוכו את הצעד הבא של תהליך 

החיים; אפשר לתאר אותה גם כתהליך תרפויטי ומפגש אנושי משחרר. היא כנראה גם וגם - ועוד. המתעניינים יכולים לקרוא 

עליה בספרו המתורגם לעברית של יוג'ין ג'נדלין התמקדות, מאנגלית: מנשה ארבל, הוצאת מרקם 2001.

2. יש קרבה רבה בין רעיונות אלו של ג'נדלין לבין הגישה של embodied cognition )שעליה מדברת גם אורלי פורמן 

במאמרה המתפרסם בגיליון זה(. לא כאן המקום להאיר על ההבדלים ביניהם. נציין רק שג'נדלין מלכתחילה לא מקבל את 

ההבחנה בין גוף, תודעה לסביבה, ולכן הוא מנסח אחרת את השאלות ועונה מתוך מודל שונה. 

שאל  טקסט?"  של  דיוק  אומרת  זאת  מה  ״אבל 
השאלה  אותו?"  מדייקים  מה  "לפי  ת',  אותי 
להתבונן  נעצרתי  לראשונה  באלם.  אותי  הכתה 
אותו  ושדיברתי  מאליו  מובן  לי  שהיה  מה  על 

בכל סדנת כתיבה או עריכה שהנחיתי.

 –  "body, language" בגוגל  חיפשתי  בבית 
ומצאתי את יוג'ין ג'נדלין. הוא דיבר את שפתי. 
מושגית  ורשת  לראשונה, ֶהקשר  מצאתי,  אצלו 
חיה  שהשפה  תמיד:  הרגשתי  שככותבת  למה 
בגוף, שהמילים באות ממנו, ושהדבר שאני עושה 
שתגיע,  למילה  מחכה  וכשאני  כותבת  כשאני 
להפנות  אלא  פנימי,  מילון  במעין  לדפדף  אינו 
את תשומת לבי לגוף, או למרחב פנימי־חיצוני 
שאני חשה באופן גופני, להקשיב, ולחכות - -  

אורית אילן
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יוג'ין ג'נדלין - מבחר קטעים

.1
אני רוצה לדבר על הצעד הבא, המתפתח עכשיו לאיטו. הצעד הבא קשור לגוף. כבר עכשיו אנו מתייחסים 
לגוף בכבוד. אנחנו שמים אליו לב כשאנו עושים דיאטה, רצים, שותים מים מבקבוק, וגם בדרכים אחרות. 
דרכים אלו נוגעות לגוף כפי שאנו מכירים אותו מבחוץ. כשאנו שמים לב לרגשות שלנו, אנו חשים את 

הגוף שלנו גם מבפנים - אך אנו יכולים לחוות את הגוף מבפנים ברמה הרבה יותר עמוקה. 
מכונות עושות תמיד אותו דבר, ואינן יוצרות פתאום משהו חדש. אולם ברמה הגופנית שעליה אני מצביע, 
דברים חדשים, צעדים חדשים מופיעים. נניח שתיקלעו למצב בעייתי שלא קרה לפני כן לאף אחד, בכל 
ההיסטוריה של העולם, ולא תדעו מה לעשות. רוב הסיכויים שתעשו את מה שתוכלו, ותמשיכו הלאה. 
אבל אם תאפשרו לגופכם לתת לכם את התחושה הפיזית של המצב הזה – את התחושה הפיזית של כל 
ההצטלבויות ההיסטוריות של המצב הזה - הוא ייצור, במהירות, צעדים קטנים של שינוי במצב כולו. 
בתחילה זו אולי תהיה רק תחושה גופנית של מה שאתם רוצים לעשות. יכול להיות שלא יהיו לכך צורה 
או מילים נכונות, אבל עכשיו אתם יודעים מה אתם מחפשים, איך ההרגשה הפיזית של זה. ואז יגיעו גם 

הצורה והמילים.
אנו צריכים לחשוב אחרת על הגוף. הוא אינו מכונה. כלומר, הוא בהחלט מכונה אם עוסקים בתאים שלו, 

בכלי הדם, בכימיקלים ובגנים - אבל הוא לא רק מכונה. אפילו עץ הוא יותר מאשר מכונה. 

מתוך המאמר "כשמרגישים את הגוף מבפנים, נפתחת דלת"

.2
אנו משתמשים בשלוש נקודות - ... – כדי לסמן את המקום שממנו נובע הצעד הבא של תהליך חיים 
המובלע בגוף האנושי; צעד זה מרמז לעתים קרובות על משהו שאנו רוצים לומר. דיבור הוא מקרה מיוחד 
של חיים גופניים. כשאנו חושבים על דיבור בדרך זו, הדקויות של השפה ומצבי החיים אינם מנותקים 

מהקשר. ]...[ הגוף מרמז על מה שאנו רוצים לומר ולעשות. 

מתוך המאמר "מילים יכולות לומר איך הן עובדות"

.3
משורר נמצא באמצע כתיבת שיר. שש או שבע שורות כבר נכתבו, והן נראות די טוב. ומה עכשיו? ייתכן 
שהמשורר פשוט מבולבל או תקוע, ואולי ישנה תחושה מורגשת ברורה מאוד של מה עוד השיר צריך 
לומר. כשהמשורר חוזר וקורא את השורות עד למקום שבו הן נפסקו, עוד משהו מגיע. שם, במקום שבו 

השורות נעצרות, השיר ממשיך, אבל לא במילים. השורות נעצרות, אבל השיר…..
משפטים רבים מציעים עצמם אבל הם לא אומרים את זה. חלק מהם טובים דיים והמשורר מוכן לשקול 
אותם. הוא מקשיב לשורות המוצעות. מה יכולות השורות החדשות הללו לומר אחרי החלק שכבר נכתב, 

כאן, במקום זה, ב ….. שבו השיר הלא גמור ממשיך?
רוב השורות נדחות. לפעמים אחת מהן מפתה את המשורר - "תשתמש בשורה, היא טובה, איש לא יידע 
שהיא לא אומרת בדיוק את מה שרוצה להיאמר פה," – והוא מנסה לדחוף אותה לתוך ה ….. אבל לא. ה 
….. לא מוכן לקבל אותה. הוא ממשיך לרמוז את האמירות המרומזות שלו ומבדיל עצמו מהשורה הטובה. 
הוא מתעקש שלא להיאמר באמצעותה. והנה הוא, רומז באותה תובענות, לא נותן לשורה הטובה להפריע 
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לו. ]...[ ה ….. דורש, דוחק, הוא רעב, הוא מתעקש, הוא יודע, מציע, רומז, רוצה ….. – משהו כה מדויק עד 
שנדמה שכבר נאמר, ועדיין – אין מילים. ידו של המשורר מחווה, נעה באוויר. ה ….. הזה כל כך תובעני, 
כל כך מסוים, מדויק יותר מכל המשפטים השגורים והמצויים. ה ….. הוא לא קדם־מילולי. הוא מבין שפה 
– עובדה שהוא מגיב לשורות המוצעות ויודע שהן לא מתאימות. הוא לא באמת חסר מילים, למעשה 
הוא מלא במילים מרומזות ומובלעות וגם במצבים מרומזים ומובלעים. היסטוריה ותרבות גם הן מרומזות 
ומובלעות שם. אבל הדבר הזה שרוצה להיאמר לא נאמר לפני כן. ה ….. מלא במילים הנאבקות להתארגן 
מחדש במשפטים חדשים. הם עדיין אינם קיימים. ייתכן שלעולם לא יגיעו – ייתכן שהשיר יישאר לא גמור.
]...[ בסופו של דבר מגיע משפט מסוים. הפעם ה ….. זורם לתוך השורה החדשה. השורה לוקחת אותו 
איתה, נושאת אותו. אבל השורה גם אומרת יותר ממה שה ….. רמז עליו. המשורר אומר שהשורה הזו היא 
מה שה ….. היה, אבל זה לא לגמרי מדויק. השורה מאפשרת למשורר לגלות יותר משהיה שם קודם לכן. 
היא מגלה, פותחת, מרחיבה, מפתחת את ה ….. השורה נושאת את ה ….. הלאה משם. היא נושאת את ה 

….. קדימה.
במשך זמן מה, שורות נוספות שוטפות ומגיעות. ואז, שוב, עצירה. שוב קריאה של מה שכבר נכתב. …… 
חדש מגיע, שורות רבות נדחות, ועם קצת מזל שורה חדש תישא את השיר קדימה. עד עכשיו, לא היתה 

לנו דרך לתאר את היחס הזה של המשכיות היוצרת עוד. עכשיו אנו קוראים לכך "לשאת קדימה." ]...[ 
 ה "…" של המשורר מתנהג בדיוק כאילו השורות נשכחו ועכשיו נזכרים בהן, אבל ברור שהדבר אינו כך! 
שנאמר לפני כן.             .הן חדשות. ]...[ כל שיר טוב מביא לנו משהו שמעולם לא נאמר לפני כן, לרוב משהו יותר מורכב ממה 

מתוך המאמר "שלוש טענות על הגוף" )ההדגשות במקור(

נועה רז מלמד, ״איקונות וְתרפים״, פרט
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ניצן כהן

צללים

1
הוא הוריד בגדים במהירות, היא עשתה את זה הרבה יותר לאט. הוא עמד מולה עירום והיא נעצרה 
באמצע הורדת הגופייה: "וואו...דמיינתי את הגוף שלך ממש אחרת". הוא התיישב על המיטה ושקע 
עמוק לתוך עצמו. מאז אבדו עקבותיו. משלחות חיפוש שלמות. כלום. אין זכר. היא טוענת שפשוט 

אמרה מה שהרגישה.

2
הקבוצה התארגנה במעגל. צופית, המנחה, הביטה באנשים וחייכה. 

איזה יופי שאנחנו כאן ביחד. מי רוצה להגיד משהו? 
נחמן ביקש רשות לדבר. 

אני רוצה לשתף שמאז שהפסקתי לאכול בשר התחילו לצוץ לי הזיות הומוסקסואליות. 
אתה יכול לפרט? 

אני קצת נבוך. 
נסה בכל זאת. 

בהזיה אחת שכבתי עם שניים. אחד מקדימה ואחד מאחורה.
במקביל? 

כן. ואחד מהם היה חבר טוב.
וזהו? 

לא. אחר כך בהזיה אחרת שכבתי עם אחד אחר. 
גם חבר טוב? 

...לא טוב, אבל חבר. אפשר להגיד. 
רותי יודעת מזה? 

לא. 
צופית הביטה סביב באנשים שישבו במעגל. 

יש למישהו משהו להגיד? 
לילך המשיכה:

אני רוצה להגיד שאני אוהבת את המילה טורסו.
אז תגידי.

טורסו. 
תגידי עוד. 

טורסו. טורסו. טורסו. טורסו.  
איך זה מרגיש בגוף כשאת אומרת את זה? 

מרגיש נעים. 
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חמי אמר: 
אני רק מלהגיד את המילה גוף עומד לי. 

תסביר. 
קצת קשה, זה פשוט קורה. אני אומר גוף וזה קורה. 

טלי הרימה יד: אני רוצה להגיד את המילה מאוויים. 
אז תגידי. 

אני לא מרגישה שאני יכולה. 
טלי, תגידי. 

לא. 
טלי!

….מאוויים. 
עוד מישהו? 

אפוטה ישב בצד בידיים משולבות. 
אני רוצה לשתף שחלמתי שאני מלקק את אבא שלי. 

מלקק?
כן. אני יודע איזה קונוטציות יש לזה אבל זה ממש לא בכיוון הזה.

אז באיזה כיוון זה היה?  
הייתי חייב ללקק אותו כדי לזכור את הטעם שהיה לעור שלו. מין טעם מלוח כזה. היה לעור שלו גוון 
אדמדם כמו מין משהו בוער וליקקתי אותו מכף רגל ועד ראש, הכל... בין האצבעות, בקרסוליים, מתחת 
לברך, בתחת, אני יודע איך זה נשמע אבל ליקקתי אפילו את הביצים. ליקקתי את הבטן, החזה, הצוואר, 
הפנים, הטעם המלוח היה לי על הלשון, הרגשתי שיש שם עוד שכבות עדינות של מליחות שלא עברתי 
עליהן, מאחורי האוזניים, בצדי האף, שאר העור כבר לא נתן את אותה מליחות, מרגע שלוקק, הטעם 
עבר וידעתי שאלו יהיו הליקוקים האחרונים, אז ליקקתי לאט לאט כדי שלא ייגמר ובטיפות האחרונות 
של העור הבוער של אבא הרגשתי מוזר. הטעם עדיין היה על הלשון ואני הבטתי על הגוף שלי שעד 

עכשיו לא שמתי לב שהיה כנראה עירום לגמרי ועכשיו היה בלי עור בכלל, חשוף, רך, רוטט. 
שתיקה בחדר.  

יופי אומרת צופית. תודה ששיתפת אפוטה. עוד מישהו לפני שאנחנו מתחילים? 
אבנר מלמל.

אמרת משהו אבנר?
אמרתי שאנחנו מדברים על כל הדברים האלה כשהרבה מאוד גופות של ילדים פזורות ברחובות.

ואיפה זה מרגיש לך בגוף, אבנר? 
...בתפר שבין החזה לבטן. וגם בפופיק. 

בחדר חם, כל כך חם, האור נעים וצופית מביטה בהם בחיוך אינסופי וקורן, דמעות של אושר מבצבצות 
אומרת. הכי טובה, by far.                                     .בקצות העיניים, היא מוצפת. אני רוצה להגיד לכם שאתם הקבוצה הכי טובה שהיתה לי עד היום, היא 
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אילת בן צבי

אדריכלות כאירוע מתמשך

הגוף מחזיק בתחושת גוף־סביבה כאירוע אחד מתמשך, כאינטרקציה מתמשכת. 
                יוג'ין ג׳נדלין

במסגרת עבודתי כמרצה לאדריכלות ועיצוב פנים אני מלמדת מדי שנה כיתות סטודיו, שבהן עוסקים 
בפיתוח רעיונות ופרויקטים; הסטודיו הוא מקום להתנסויות ולתובנות ולפיתוח שפה עיצובית המבטאת 
קודם כל רעיונות על יחסים בין גוף לסביבה; לצורך הבנת האקט האדריכלי כדאי, לדעתי, לעסוק קודם 

כל בהיבטים של תנועת הגוף בחלל, הבנת התנועה ומהלך הזמן בתוך המרחב. 

את המרחב/חלל אנו חווים באופן מתמיד דרך תחושות הגוף שלנו. במהלך השנים פיתחתי דרך לעבודה 
זו  עם הסטודנטים, שמאפשרת להם להפנות תשומת לב עדינה וממוקדת לתחושות הגוף שלהם. דרך 
תומכת בתהליך של הנבטת הרעיון, התכנון והפיתוח של פרויקט עיצובי, ומעמיקה אותו. בעזרת תרגילים 
והתנסויות, שאת חלקם אתאר ברשימה קצרה זו, הסטודנטים חווים ולומדים את מהות הקשר גוף־סביבה, 
ועד כמה הקו המפריד בין הגוף לסביבה אינו עובדה מוצקה כי אם רעיון שפתוח לפירושים ולאפשרויות 

רחבות.

מהו גוף, מהו חלל, מהי התנועה בחלל 
כיצד אנחנו משפיעים על הסביבה? כיצד אנחנו מושפעים ממנה? גוף־סביבה הם אירוע אחד שתמיד נמצא 
באינטרקציה, תמיד בהתהוות, במודעות ליחס שבין הגוף לסביבה, סביבה לגוף. בסטודיו אני מבקשת 
לעורר מקומות עמוקים בתודעה של התלמידים ובזיכרון גוף־סביבה שלהם והקשר ביניהם. אני מזמינה 
את הסטודנטים להתבונן בפעולות פשוטות ומובנות מאליהן במבט חדש, כדי להתנסות בצורה ישירה 

באופן שבו הגוף נמצא באינטרקציה מתמדת עם המרחב - בין אם הוא בתנועה או בחוסר תנועה. 

אנסה כאן לתאר מהלך בסטודיו, הכולל בחירה של פעולה ופירוקה וממשיך לבנייה והרכבה שלה באופן  
רחב, חי וחדש -  הן כרעיון והן כתכנון קונקרטי.

מהי פעולה?
בתרגיל הראשון אני מבקשת מהסטודנטים לבחור פעולה יומיומית רגילה – צחצוח שיניים, שתיית קפה, 
בהייה בחלון, מבט מהמרפסת וכד'. לאחר מכן הם מתבקשים לפרק את הפעולה לכדי חלקיקי פעולה 

מתמשכים, כחלק מרצף תנועתי אחד, הכולל לפחות שלושים חלקיקים של פעולה. 

כיצד ניתן למדוד, להעריך ולפרק מחיאת כף? מצמוץ עיניים? איך מודדים התכווצות של הגוף בקומה 
העליונה כשמסתכלים למטה?

החקירה הזו מאפשרת חשיפה של שכבות פנימיות ועמוקות – ובלתי מודעות בדרך כלל - שנוכחות בגוף 
בזמן עשיית הפעולה. תומכים בה תרגילי התמקדות )וטכניקה של הקשבה לתחושות גוף(, המאפשרים 
לתלמידים להאט את הקצב ולשהות עם הפירוקים ועם התחושות שהם מעלים; הם מזמינים התבוננות 

ומודעות עדינה למורכבות ולריבוד הפעולה, כמו גם ליחס שלנו כלפי פעולה בחלל. 

אני מכוונת את התלמידים ליצור פלטפורמה של מידע חווייתי ותחושתי, שתאפשר להם לפתוח בדיאלוג 
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עם מה שימצאו בתהליך, ושתהווה בסיס לאנליזה. הסטודנטים 
ההרגשה  עם  שוהים  עליהן,  חושבים  התחושות,  את  מנתחים 
המתגלמת, קוראים לה בשם, והופכים כל זאת לסדרת אימג'ים 
את  מעדנים  וההדמיות  האובייקטים  ממדיים.  תלת  ואובייקטים 

הבנת גוף־חלל עבור כל אחד ואחד מהסטודנטים. 

מהו מרחב הפעולה? 
למרחב,  עוברים  אנו  התנועה,  ופירוק  הגוף  עם  העבודה  לאחר 
למערכת היחסים בין המקום לאדם השוהה בו, תוך התבססות על 

השימוש והחיים בתוך ועם החלל.

המקצב,  הצללים,  האור,  תחושות   - החלל  בתוך  שהייה 
הטקסטורות, הצירים, הנפחים והפתחים...

הבסיסית  היחידה  את  חוקרים  הסטודנטים  חדר.  למשל  ניקח 
הזו של התכנון באמצעות התבוננות והפניית תשומת לב לחדר 
מהו  מעורר?  שהוא  התחושה  מה  נראה?  החדר  איך  קונקרטי: 
המקום הנעים ביותר בחדר? כיצד החדר היה רוצה להיות? מהו 
הריח של החדר? מהי תחושת הרצפה תחת כפות הרגליים? ידית 
הדלת בתוך כף היד? האם מתקיימת תחושה של צרות או של 

רוחב? אינטימיות ומופנמות או פתיחות? או אולי הכל ביחד...

ואת  החלל  את  לחוש  הסטודנטים  את  מזמינות  הללו  השאלות 
התנועה איתו ובתוכו; הם חשים בו זמנית את תנועת הגוף ואת 
האיכויות הנראות ומורגשות של החלל. ואז אני שואלת - ומהי 
כיצד  והחלל?  ביחד, הבו־זמניות של הגוף  זה  ההרגשה של כל 
אתם חשים זאת בגוף שלכם? שימו לב למקום המפגש בין גוף 

לחלל - האם יש לזה תחושה מסוימת...? 

הם משתהים ושוהים עם המרחב החיצוני־פנימי הזה. בעזרת הגוף 
שלהם הם מסוגלים לייצר משמעות חדשה לחוויה – כעת, גוף 
וסביבה נתונים במצב של התהוות הדדית. זה כבר לא מצב של 
גוף וחלל כשני רכיבים באינטרקציה – אלא  מצב חדש: סביבה, 
אשר מתהווה מתוך האירוע השלם של גוף־סביבה. במצב החדש 

הזה מתקיים שלם שגדול מסך חלקיו, הגוף והחלל. 

לכן אני מבקשת מהסטודנטים לשהות עם מה שמתרחש כחוויה 
בגוף ולחוש את המבנה המתקיים בתוכם, המבנה אשר מחזיק את 
האירוע השלם יחד. לכל סטודנט נוצר השדה המיוחד שלו/שלה 

ורק אז הם מתבקשים לפעול מתוכו.

אדריכלות חיה לגוף החי
תהליך אחרון ומסכם:

בעקבות הבנת הגוף שהתרחשה בתוכם במהלך העבודה, ולאחר 
להציע  הסטודנטים  נדרשים  גוף־סביבה"  "אירוע  של  ההבנה 
פרוגרמה אדריכלית; זו אמורה לבטא הבנות ראשוניות ולתווכן 
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את  שמביעה  אדריכלית  לשפה 
הרעיון הראשוני ולוקחת אותו כמה 

צעדים קדימה.

עם  הסטודנטים  עובדים  לעתים 
מטאפורה שעלתה והתפתחה בעקבות 
הם  ובאמצעותה  שאיתה  התרגילים, 
חשים את המצב האפשרי החדש של 
הגוף בחלל המיועד. תהליך זה מביא 
לפרספקטיבות  חדשות,  להבנות 
יותר  חופשי  לתכנון  ואולי  רעננות 

של המעשה העיצובי הקונקרטי. 

רב  עושר  יש  גוף־סביבה  במערכת 
של אפשרויות לחוש ב"חיים". מתוך 
סקרנות  נולדות  הזו  החיים  תחושת 
לכך  ולתת  ולדעת  להבין  ותשוקה 
.ביטוי בתכנון המפגיש אדם ומקום. 

העבודות בעמודים 48-47:
בת אל קורקוס -

סטודיו בעיצוב פנים 
)HIT( המכון הטכנולוגי, חולון

עמ' 47: תהליכים ראשונים 
של העבודה

עמ' 48: מתוך ההגשה הסופית
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עמרי שרת

מרד

אּוַלי ַעְכָׁשו ֵאֵלְך ִליֹׁשן. ָעַיְפִּתי ְקָצת 
ֵמַהָּיַדִים ַהְּקָצרֹות ֲאֶׁשר ִמְׁשַּתְלְׁשלֹות 
ְלַצד ּגּוִפי, ָיִמים ְּבִלי ַמָּטָרה, ֵלילֹות  
ֶׁשְּמַרְּצדֹות ִמִּלים ַעל ְּפֵני ַהָּצג. אּוַלי

ָעה. אּוַלי אּוַלי. אּוַלי ִהִּגיָעה ַהָּשׁ
ְּכָבר ֹלא ַּתִּגיַע ְלעֹוָלם. ַעל ְיִמיִני

ְצלֹוִחית ֵריָקה ֵאין ָּבּה ְּפִתיִתים, ֲאָבל
ַּגם ּכַֹח ַאִין ִלְׁשִטיָפה. ְוִלְׂשמֹאִלי

ֵאין ׁשּום ָּדָבר. אּוַלי ֵאֵלְך ִליֹׁשן ַעְכָׁשו,
אּוַלי ָעְבָרה ְּכָבר ַהָּׁשָעה ְוֵאין עֹוד

ַטַעם ְלַנּסֹות ִליֹׁשן. ְוֵאין ְיכֶֹלת
ית ְלַהְפִסיק ִלְגֹלל ַעד ֵאין ַּתְחִתּ
ְּכִסיִזיפּוס ְּבַׁשֲעתֹו, אּורֹוּבֹורֹוס
ֶׁשֵראִׁשיתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד ְוַאֲחִרית

רֹאׁשֹו ָיׁשּוף רֹאׁשֹו. אּוַלי ַעְכָׁשו
ֶאְנׁשֹם ָעמֹק, ֶאְקָרא ִּבְׁשִמי, ַאְקִׁשיב

ַלְּנִׁשימֹות. ַאַחת ַאַחת. ַאַחת ּוְׁשַּתִים
ֵּכן, ֲאִני עֹוד ַחי ֵּביְנַתִים, ֵּכן, ֲאִני
ַרַּׁשאי. ָיַדי ָאְמָנם ְקָצרֹות, ֲאָבל

ֶזה ֹלא ָנכֹון ֶׁשּכַֹח ַאִין. ֶזה
ֹלא ָנכֹון, ִהֵּנה: ִהֶּנִּני

ָקם ֵמַהִּכֵּסא, ִהֵּנה
ַהָּצג ִנְסָּגר, ּוְבָיַדי 

ִּכְגִביַע ֵחרּוִתי
ַּבֶּדֶרְך ַלִּכּיֹור

ַצַּלַחת ֶׁשל
ְּפִתיִתים

בלי מה 

ִמְצַטֵּנף ְּכַכּדּור
ִאם ֵאין ִמי ֶׁשְּיַחֵּבק

ֲאַחֵּבק ֶאת ַעְצִמי.

ִמְתַנְדֵנד ִמַּצד ְלַצד
ִאם ֵאין ִלי ֵאם

ֲאַעְרֵסל ֶאת ַעְצִמי.

עֹוֵצם ֶאת ֵעיַני
ִאם ֵאין ִלי ִמְפָלט
ֶאָּמֵלט ֶאל ַעְצִמי 

 

נועם מאיר שדות

*
ַּבֲחלֹוִמי ֲאִני

ְּגָלִדיָאטֹור רֹוֵכב ַעל ַהּסּוס.

*
ַּבֲחלֹוִמי ְוִהֵּנה ִמָּטה ֲעָנִקית,

ְוַעל ַהִּמָּטה ֶּגֶבר ָיֶפה ֶׁשהּוא ֲאִני.

*
ָרִאיִתי ֶאת ָהִאָּׁשה ֲהִכי ָיָפה ְּבעֹוָלם,

ּוָפֶניָה ְּכמֹו ָּפַני.
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מימס וילמה

טקסטים בגנות התאווה

ּבֹא ְנַחֵּפׂש ֶמְדיּום ְלִהְתַּבְּטאּות:
ֲאִני ָאִביא ֶאת ַהִּמִּלים 

ַאָּתה ּתֹוִריד ֶאת ַהְּבָגִדים 
ּוְׁשֵנינּו ִנְתַּפֵּׁשט. 

ֲאָנִׁשים נֹוְגִעים ָּכל ַהְּזַמן –
ַּגם ַחּיֹות ְּגדֹולֹות, ַּגם ׁשּוֵלי ַּדִּפים –

ֶאְצְּבעֹות ַּכף ַהָּיד ַהְּׁשלּוָחה 
מֹוחֹות ָאָבק ִמֻּקְפַסת ַהְּתִריס. 

ֵיׁש ִלי ְׁשֵּתי ָיַדִים, ְמַעט
סֹודֹות ְוַחִּיים ַרִּבים ְלַהֲעִביר. 

ֲאָנִׁשים נֹוְגִעים ָּכל ַהְּזַמן
ַּגם ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים. 

ֲאִני רֹוָצה ִלְכֹּתב ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשְּלָך 
ָּבַעְרִפיִּלים ַהַּסְמכּוִתִּיים 
ֶׁשְּסִביב ָּפָנֵסי ַהְּתאּוָרה.

ֵצא ֵאַלי ַהַּלְיָלה, ִּכי ַהּיֹום ֻהַּתר.

*

ָהַאלֹוֶוָרה ָּגְדָׁשה ֶאת ְּכִלי ַהֶחֶרס,
ַאָּתה ְמַעֵּׁשן ְּבֶאְצָּבעֹות ַמְצִהיבֹות.

ָהֶעֶצב ַהֶּזה 
ָהֶעֶצב ַהֶּזה

ִאיׁש ֵאינֹו רֹוֶצה ָלַגַעת ּבֹו ְּבָיַדִים ֲחׂשּופֹות.

ּגּוִפי ָּגדֹול ִמְּכֵדי ְלַעְרֵסל,
ְּכֵתַפי ִנְׁשָמטֹות ְּבֶׁשֶקט.

ָּכל ַהַּמָּטלֹות 
ֵהן אֹוטֹונֹוִמּיֹות;

ַטּבּוִרי ַמְזִּכיר ֶׁשְּלעֹוָלם ֶאְהֶיה ְמֻנֶּתֶקת.
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מאיה ויינברג

קלה כחמורה

ּכֹוחֹות ֶׁשל ֵאִלים
ֹלא ְלִהְתַקֵּׁשר ֵאֶליָך ָּכֵעת ְולֹוַמר:

ּבֹוא!

ֹלא ּגּוְפָך, ֶאָּלא ַהְּפָרִטים: 
ְּתנּוָעה ְסמּוָיה ַּבֵּׂשָער

ַקְרָקִעית ֲעכּוָרה ָּבֵעיַנִים ַהְּבִהירֹות
ְּדַבר ָמה ְּבַכּפֹות ַהָּיַדִים ֶׁשָּקֶׁשה ְלַהְסִּבירֹו

ִנְמָנע ִמֶּמִּני ְּבָכל ּכִֹחי.
ֶלֶסת ְקפּוָצה 

ְֹשִריר ַאְרַּבע ָראִׁשי ָמתּוַח ַעד ְקֵצה ְּגבּול  
 

ְיָכְלּתֹו.

ְוָיכֹול ִלְהיֹות ְמֹאד
ְמֹאד ָיכֹול ִלְהיֹות

ֶׁשַאף ַּפַעם ֹלא.

 

תמיר אסולין

האהוב וההר

ִּבְׁשַעת ְזִריָחה ְּכֶׁשהּוא ֵמִקיץ ַּבִּמָּטה
ֲאהּוִבי ָמתֹוק ְּכֶׁשֶמׁש ְמִגיָחה

ֵמֲאחֹוֵרי ִּפְסּגֹות ָהִרים.
ְּדַבׁש ִנָּגר ַעל ָהְרָכִסים

ְוָהֲאָבִנים ַהְּכֵבדֹות
ְּדַבׁש ִנָּגר ַעל ַאְדַמת
ַהְּטָרִׁשים ְוַהּבֹורֹות

ְּדַבׁש ִנָּגר
ַעל ָהָהר

ּוַמְדִּביק ַהּכֹל
ִלְכֵדי ּבֶֹקר ָחָדׁש
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דורית פלג 

שמחת הגוף: 
הגוף הארוטי

בפואמה  'גוף' לאדוניס מציבים גבר ואישה )מטבע הדברים ניטה לדמותם לעצמנו כשני אוהבים; מטבע 
הדברים נרצה להניח שהם מדברים זה עם זה( כמה הבחנות בנוגע לגוף. אנחנו יכולים, אם נרצה, לדמיין 
אותם שוכבים זה לצד זה במיטה – מסתכלים זה בעיניו של זה, אולי, ואולי כבר מביטים מעלה, לתקרה, 

בתום מעשה האהבה, כשרק הידיים עוד נוגעות -

ָאַמר:      
ַהַּתֲאָוה ַלּגּוף    
ִהיא ְׂשַפת־ֵאם    

הבחנה קצרה זו יש בה איזו אמת יסודית. התינוק מתאווה לשדי אמו, לגופה; וההשתוקקות הזאת, שיחזיקו 
אותנו, יכילו אותנו )יעטפו אותנו, יחבקו אותנו( ממשיכה ללוות אותנו כל חיינו; שהרי מקורה בדיוק ָשם, 

בהתחלה, בֵאם, בהחזקתה - או בהיעדר ההחזקה, שנשאר חלל פעור שאנו מנסים למלא. 

חֹום שבחיבוקה של חברה  את התשוקה הזו אנו מחפשים בהמשך למלא אצל האהוב, או האהובה; או בַּ
טובה; או במגעו של בעל חיים פרוותי שנעשה בן לווייתנו הקרוב; וישנה, כמובן, ההשתוקקות לגופו הקטן 
של ילדנו, שפעם היה כה קל להחזיק, לחבק, והיום הוא כבר גדול, הילד הזה, וחי את חייו בעולם גדול מזה 

של הבית; והמגע הזה, הגופני, שהיה פעם כל כך פשוט וישיר ומיידי, כבר אינו פשוט כל כך.

ָאְמָרה:
ֶאת ַהּגּוף ָיכֹול ִלְכֹּתב

ַרק ַהּגּוף

ובשורה התחתונה, זו האמת. לחוש את הגוף באופן שלם, מלא - זה, בסופו של דבר, רק במקור: בגוף 
עצמו. 

ועם זאת הספרות, השירה, יכולות לפתוח לנו צוהר אליו, אל הגוף: לעורר בנו, במילים, את תחושת הגוף, 
את תשוקתו, את כאבו, את העונג שלו -

ואני, להתחקות אחר הוריה־מולידיה של האיכות החמקמקת  ניסינו, תלמיד]ות[י במכללה  זמן מה  לפני 
הזאת, שאנו מכנים ארוטיות: להתחקות אחריה בספרות, ובזיכרון החושי שלנו־עצמנו. זוויות ההסתכלות, 
אופני המבט, אופי ההתנסויות שהחקירה הזו העלתה היו רבים ומגוונים; ובכל זאת הלך והתברר איזה 

בסיס מוצק, שיכולנו לראותו כמשותף. 

בניגוד לפורנוגרפיה, שבה, כך ראינו, אנו זוכים בין השאר לרשימה די סטנדרטית של איברים - נשיים או 
גבריים - מעין 'כפתורים', שכותב הטקסט לוחץ עליהם עבור הקורא כדי שזה יוכל להגיע, באותה מכניּות 
של לחיצת־כפתור, לגירוי מיני )למשל, שדיה העסיסיים־תמיד של בלונדינית זו או אחרת באחת מחוברות 
פטריק קים, שהרבו להימכר בקיוסקים של נערּותי(, - בניגוד לסטנדרטיזציה הזאת, התחושה הארוטית 
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האמיתית מתעוררת אך ורק מן הייחודי: מפרטים שאין להם תחליף, משום שייחודם נוצר במידה רבה על 
ידי עינינו שלנו, מגענו שלנו – מה שאנו, באופן המיוחד לנו, חשים ומרגישים כלפי המושא המסוים של 
המבט, של המגע, או כלפי מה שמביאים אלינו חוש הריח, או הטעם, או האופן שאנו חֹווים את איכות 

הקול של האדם המסוים הזה.

קו  נפרש מן המצח; או  )והם אינספור – האופן שהשיער  הייחודיים הללו  איכותם, טיבם של הפרטים 
שנחרץ, ברגע מסוים, בזווית הפה; או חלוק צמרירי ורוד, האופן שהוא נח על הגוף(, מועברים אלינו דרך 
החושים. ברגעים מסוימים, במצבים מסוימים, יש לנו ערּות מוגברת למה שהחושים, שערי הגוף, מעבירים 
אלינו – ממש כפי שברגעים אחרים, במצבים אחרים )נניח, אנו שקועים בהרצאת שיעור על ארוטיות; או 
במאמץ לעקוב אחר דברי המרָצה המדברת על ארוטיות; או שקועים בדו"ח מע"מ שאותו אנחנו חייבים 
להגיש עד הערב( - תשומת הלב שלנו ְלָמה שהחושים מביאים לפתחנו פוחתת עד כדי היעדר כמעט גמור; 
יידרש 'אינפוט' קיצוני כדי להקפיץ אותנו מתוך ההתכוונות הזו, שממוקדת בדברים אחרים לגמרי, אל מה 

שהם, החושים, מזרימים אלינו כעת.

בסיסה של הארוטיות הוא אם כן, בהכרח, ֵערּות למה שמביאים לפתחנו החושים - במילה אחת, 'חושניות'. 
ו'חושניות', כנרדפֹות; אך לפחות לפי ראייתה של  'ארוטיות'  נוטים לתפוס את שתי המילים הללו,  אנו 
כותבת שורות אלו, לא כן הוא. חּושניות היא בפשטות הֵערּות לחושים, למה שמביא אלינו הגוף: אפשר 
לומר שהיא מתקיימת כאשר החושים ערים, פתוחים, וקולטים ברגישות רבה; באם הקליטה הזו מסבה לנו 
עונג או סבל, באם הם קולטים בעבורנו את ניחוח צווארה של האהובה או את מגע הפלומה הדקה שעל 
זרוע האהוב, או את הצחנה של בור קומפוסט. החושים אינם מבדילים, בקליטתם, בין הנעים והלא־נעים, 
בין מה ש'טוב' בעינינו ומה ש'רע' בעינינו. החושים הם שעריו של הגוף; וחושניות היא, אם כן, הֵערּות ל, 
או הפתיחּות ל, מה שהגוף חש – חש מכוח מה שהעולם שמחוצה לו מביא אליו, ומכוח עצמו. אנחנו יכולים 

להיות ערים לגוף בכל מיני דרכים; ערּות לגוף יכולה לנבוע מכאב, מאי־נוחות )קר לנו, חם לנו(; ומעונג.

אמנם אין ספק שלרוב, מה שאנו חושבים עליו כשאנו אומרים את המילה 'חושניות' הוא אכן המקום שבו 
הגוף והנפש מתענגים על מה שהחושים מביאים אליהם; וכן אנו נוטים לייחס לחושניות המתענגת הזו 

נופך ארוטי, כלומר, לראותה כזהה לתחושה הארוטית. 

על כן מעניין, דווקא, קודם כל להפריד בין השתיים; שכן העונג הזה שאנחנו מכנים חושניות יכול לנבוע 
ממנעד רחב הרבה יותר של תחושות:

ַּתִניָנה / צביה ליטבסקי 

ְטָפַרי ָנִחים ְלאֹור ַהֶּׁשֶמׁש
ַהַּמִים ָּבִאים ְּבִרְוֵחי ַקְׂשַקַּׂשי ְלַלְּטֵפִני. 

ֲאִני יֹוֶנֶקת ֶאת ַחַּיי
ַטְרִּפי ִמְתַעֵּכל, ִמְתָּפֵרק, ָּבא ִּבְבָׂשִרי.

הֹוי, עֶֹנג ַהּׂשַֹבע,
ַהָּבָׂשר, ַהּכֶֹבד ַהָּמתֹוק,

ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהַּמִים. 

די בשיר הקצר והעז הזה ללמדנו, שהעונג הגופני יכול לנבוע מכל מה שמגיע אלינו דרך החושים: אוכל 
טוב, מקלחת מרָּפה, או האקט המיני, שהוא אכן ִּבתחום הארוטי.
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ואין צורך לומר שבלי הבסיס של החושים, של הֵערּות לגוף, לא תיתכן גם התחושה הארוטית; שאם לנסות 
להגדירה, אפשר לראות אותה כהתענגות על מה שמביאים אלינו החושים )בפועל, בזיכרון או בדמיון(, 

כאשר לעונג הזה מתלָווה התעוררות מינית: החושניות היא ֵאם הארוטיות.

האופן הזה של ֵערּות לגוף שאנו מכנים ארוטי, כמו כל חושניות מענגת למיניה, כרוך בין השאר בכך שאנו 
חשים את הגוף כחי, ומתוך כך, כמענג: אנו חשים את הִחיּות של הגוף שלנו ומפיקים מן הִחיּות הזאת עונג, 

ומתוך כך – שמחה. 

גם פה מובדלת הארוטיות מן ההתענגות הפורנוגרפית: בזו האחרונה יש עונג, אבל אין בה שמחה. ברגע 
בטיבו,  שלנו,  הגופני  הקיום  בעצם  שמחה   - פשוטה  שמחה  לנו  יש  ואני,  תלמידי  גילינו,  כך  הארוטי, 
בִחיּותו; והעונג והשמחה הללו קשורים גם בקיומו של זולת מסוים מאוד, שחושינו קולטים אותו. כלומר, 
אנו שמחים בקיום הגופני שלנו, בה־בעת שיש בנו שמחה בעצם הקיום הגופני של אותו זולת, שכלפיו 

מתקיימת בנו התחושה הארוטית, בִחיּותו־שלו, ובטיבה, באופיה המסוים מאוד.

כפי שנאמר קודם, יש בה בארוטיות תשומת לב לפרטים: ְלָמה שייחודי, בגוף ובנפש, לזולת המסוים שאנו 
שרויים איתו ברגע המסוים הזה, וחשים כלפיו את התחושה הארוטית; והשמחה שלנו נובעת במידה רבה 
מתוך עצם קיומה של תשומת הלב הזאת למה שקולטים החושים - תשומת הלב הֵערה למה שמאפיין אותו 
זולת, ולתחושות שלנו עצמנו. ההתעוררות המינית שבארוטיות אינה מכנית: היא קשורה קשר הדוק למה 
שתשומת הלב הזאת לפרטי, לייחודי, מביאה אלינו דרך החושים, ולאופן שהנפש טועמת את מה שמביא 
אליה הגוף. על כן בכוחה להפוך מה שבמבט זר עשוי להיות בלתי ייחודי בעליל, 'מה שיש לכולם' - זרוע, 

ירך, פלומת שיער, איבר מין - לייחודי לגמרי, מתוקף התשוקה לאדם המסוים שאליו היא מכּוונת:

שיר אהבה / צביה ליטבסקי
]2 בתים ראשונים[

ֶאת ַהֶּפַצע ַעל ְׂשָפְתָך ַהַּתְחּתֹוָנה  
ַהְּפׂשּוָקה ְמַעט ְּבִרְפיֹון ֲחלֹום חֹוֵמד
ֲאִני טֹוֶעֶמת, ִמְׂשָּתַרַעת ְלאֶֹרְך ּגּוְפָך

ּוֵבין ְזרֹוֲעָך ִלְכֵתִפי
ִמְתַחֵּכְך ְׂשָעִרי, ְּכִאּלּו הֹוִליד עֹוִרי

ֶאת ִלּטּוְפָך.

רֹאׁשֹו ַהַחי, ַהָּורֹד ֶׁשל ָנָחׁש
ִמְׁשַּתְלֵׁשל

ְּכָלׁשֹון ֶׁשל ָׁשַמִים
ְוָהֵעץ ּפֹוֵתַח ֶאת ִמיְליֹון ְקָרָסיו ִלְפִריַצת

ַהִּלְבלּוב ּוְמחֹוְך ָהעֹוָלם 
ִנְפָּתח

ְונֹוֵׁשר ְלַרְגֵלינּו. 

האישה הדוברת כאן חושיה ערים לכל פרט, ויהי הזעיר ביותר, של האיש שאיתו היא שרויה בתוך מעשה 
האהבה; ואפילו לפרט שבסיטואציה אחרת )או עם אישה אחרת, שלא מתקיימת בה התשוקה אל האיש 
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הזה( היה עלול להרתיע, כמו פצע על השפה התחתונה. אבל הארוטיות העזה של הרגע, תשוקת הגוף 
והנפש, גורמת לכך שכל מה שמתקיים בזולת הוא נחשק; ואמיתותה ועוצמתה של התחושה הארוטית הן 

כאלה, שהעולם עצמו נענה לה. 

כולנו מכירים את ההוויה הזאת, הארוטית – לפרקים; לרגעים, לשעות. מעטים הם אלה שנדמה שהיא 
עצם הווייתם־הטבעית־להם. יצור נדיר כזה הוא דורותיאה היפה – דורותיאה היפה של בודלייר, שהלכה 
יחפה בשעת צהריים בדרך הראשית של העיירה ראוניון שבקאריביים לפני מאה וחמישים שנה )1869(, 

בעת שזוג עיניים של משורר צפו בה:

שארל בודלייר / דורותיאה היפה
)מתוך 'ספלין פריזאי' או 'פואמות קטנות בפרוזה'(

השמש מוחצת את העיר באורה הישיר, הנורא; החול מסנֵוור ְוַהָּים הוא ַמְרָאה. העולם, המום, 
מתמוטט במורך־לב אל הסֶייסטה, סייסטה שהיא מעין מוות ְמַהֶנה שבו היֵשן, ער־למחצה, 

טועם את העונג שבִאיּונֹו.

אף על פי כן דורותיאה, גאה וחזקה כשמש, מתקדמת ברחוב השומם. היא לבדה חיה, בשעה 
הזאת, תחת הכחול הכביר, כתם שחור זוהר על גבי האור.

האגן. שמלת המשי,  הרחבה של  הסירה  על  הדק  גווה  את  ברכות  מאזנת  היא מתקדמת, 
הנצמדת לגופה בגוני ורוד בהיר, נחתכת בחוזקה על חשַּכת העור ומתָווה במדויק את גזרתה 

הארוכה, את שקע הגב ואת חידודי השדיים. 

שמשייתה האדומה, המסננת את האור, משליכה על אֹוֶפל־הָּפנים את הִאּפּור המדֵמם של 
השתקפויותיה. משקל שערה העצום, הכמעט־כחול, מושך את ראשה הענוג לאחור וְמָשֶווה 

לה מראה מנֵצַח ועצל. עגילים כבדים משרקקים בחשאי בֶחמדת אוזניה.

מפעם לפעם מרימה רוח הים את שוליה המרחפים של החצאית וחושפת את רגלה המופלאה, 
הנוצצת; וכף־רגלה, כמו אלו של ֵאלות השיש שאירופה כולאת במוזיאונים שלה, מטביעה 
לה  שמסבה  שהעונג  דורותיאה,  היא  גנדרנית  כה   – הדק  החול  על  במדויק  ִמתֲאָרה  את 
ההתפעלות גובר בה על גאוות המשוחררת; ואף שהיא אשה חופשייה, היא פוסעת בלא 

נעליים.

כך היא מתקדמת, מתוך הרמוניה, מאושרת מעצם היותה חיה, מחייכת את חיוכה הלבן 
כאילו הבחינה, במרחק, ְּבראי המשקף את הליכתה ואת יופיה.

בשעה שבה אפילו הכלבים גונחים מיסורים מעוצם נשיכת השמש, מה מניע אותה להלך כך, 
את דורותיאה העֵצלה, את דורותיאה היפה והקרה כברונזה?

מדוע נטשה את בקתתה הקטנה, המסודרת בכזאת גנדרנות, שבה תמורת כמה מטבעות 
כך  כל  רב  עונג  שואבת  היא  שבה  מושלם;  אורחים  חדר  והמחצלאות  הפרחים  יוצרים 
מלהסתרק, מלעשן, ממשב־האוויר של המניפה, או מהתבוננות בעצמה במרַאת מניפות־
הנוצות שלה, - בשעה שהים, המֶּכה בחוף במרחק מאה צעדים משם, מלווה את חלומותיה 
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ַּבמּוסיקה של קולו העז, החדגוני, ובשעה שקֵדרת הברזל שלה, שבה  המעורפלים בהקיץ 
מתבשל נזיד סרטנים באורז וזעפרן, שולחת לה ממעמקי החצר את ניחוחותיה המגרים?

ִחים בדורותיאה  אולי קבעה פגישה עם קצין צעיר ששמע, באיזה חוף רחוק, את חבריו שָֹ
המהוללת. בלי ספק תבקש ממנו, יצור פשוט שכמותה, לתאר לה את נשף האופרה, ותשאל 
אותו אם אפשר ללכת לשם ברגליים יחפות, כמו לנשפי המחולות של ימי ראשון, שם אפילו 
הקאפירֹות הזקנות נעשות שיכורות וסוערות משמחה; וכן תשאל, אם הגבירות היפות של 

פאריס כולן יפות ממנה.

לצבור  נאלצה  אלמלא  שלם,  היה  ואושרה  אותה;  ומפנקים  מדורותיאה  מתפעלים  הּכֹל 
ּפיאסֶטר על ּפיאסטר כדי לפדות את אחותה הצעירה, אחותה שכבר מלאו לה אחת־עשרה 
שנים והיא כבר כה בֵשלה, וכה יפה! היא בלי ספק תצליח, דורותיאה הטובה; אדוניה של 

הילדה הוא קמצן שכזה, קמצן מכדי להבין יופי שאינו יופיים של מטבעות־זהב!

עוצמת החושניות, העוצמה הארוטית שדורותיאה מקרינה היא, עבור המשורר הצופה בה, כעוצמת השמש. 
היינו נכווים, אלמלא היה המבט נחדר, בסוף השיר, באהדה אנושית כל כך, אלמלא היתה דורותיאה נעשית 

בסוף השיר מֵאלה לאדם, לאשה צעירה הנטועה בשתי רגליים יחפות בתוך האנושי, והנוגעת אל הלב.

אבל כמו הנפש, כך גם הגוף מדבר אלינו בלשונות רבות; גוף גוף ושפתו־הוא, וגם אותו הגוף, אולי ידבר 
שפות שונות ברגעים שונים. יש שיזקק את מה שהחושים מביאים אלינו לאמירות מדייקות, הצוללות 
מתבונן  בה־בעת שהוא  הגמורה  ההתמזגות  תוך  אל  שיצלול  יש  אדוניס;  כשל  הדברי ם,  לשורש  עמוק 
בה, כמו אצל צביה ליטבסקי; ויש שיעצים את מושא המבט – את המקור למה שהחושים מוסרים לנו - 
לממדים מיתיים, כפי שזה בתחילת השיר של בודלייר. אבל הוא גם יכול להגיד משהו הרבה יותר פשוט, 

ומדגדג – למשל, ככה: 

מתנדב בלונדיני טיפש/ לאה פילובסקי

ִמְתַנֵּדב ְּבלֹוְנִּדיִני ִטֵּפׁש
ִׂשֵחק ִלי ַּבֵּׂשָער.    ִּבֵּקׁש ֶׁשַאֲעִביר  לֹו

ִּביָרה.      ָׁשַאל ִאם ֵיׁש ִלי ֵאׁש.   ִּדְגֵּדג
ִלי ֶאת ַהּבֶֹהן ִעם ִּגְבעֹול.    ִקְׁשֵקׁש ַעל
ַּכּדּוֶרֶגל.      ִהְתַעֵּקׁש ִלְקרֹא ִלי ֻּבָּבה.

ֹלא ִהְתַּפֵעל ֵמָחְכָמִתי.    ִנֵחׁש אֹוִתי ְלַגְמֵרי.
ִמְתַנֵּדב ְּבלֹוְנִּדיִני ֶמֶטר ְׁשמֹוִנים ְוֵׁשׁש ּגַֹבּה

ִּגֵּׁשׁש ִלי ִמַּתַחת ַלֻחְלָצה
ִמֵּׁשׁש ַעד ֶׁשָּיכְֹלִּתי

ִלְהיֹות ָּבֲעָנִנים.    ְלִהְתּגֹוֵׁשׁש.   ִלְצעֹק.
ֵטׁש.    ְלַהִּתיז ַּבְּבֵרָכה ֶׁשל ַהְּקַטִּנים.  ְלִהַּטְשׁ

המבט המיוחד לשיר הזה - הישר־עם־עצמו, המפוכח ואפילו לא מעט מבודח, ועם זאת צולל עמוק אל 
תוך החוויה - הוא־הוא מעלתו הגדולה, בשעה שהוא מתבונן, כאמור בלא מעט בדיחות הדעת, בארוטיות 

של מי שדוברת בו )ואם לומר ביושר: של כולנו, ברגעים מסוימים(. 
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שבאינטליגנציה  השיר,  כותבת  את  מה שמושך  שהרי  ומשתחווה:  הגוף,  בפני  הכובע  את  מוריד  השיר 
שלה אין להטיל ספק, הוא בדיוק זה – שמדובר במתנדב בלונדיני 'טיפש' )או לפחות חסר כל יומרות 
עליהן;  וגובר  שלה־עצמה,  האינטלקטואליות  יומרותיה  כל  על  מצפצף  שלה  שהגוף  אינטלקטואליות(; 

ומחזיר אותה, מצחקקת, 'לבריכה של הקטנים' – לאושר הראשוני, הפשוט, של הגוף.           

והנה אנו חוזרים לאותו בית ראשון בפואמה של אדוניס, שבו התחלנו: התאווה לגוף היא שפת־ֵאם.     . 
    
____________________
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תמר ברננקה

את תפוז 

ִלְפָעִמים ַאְּת ְּכמֹו ַּתּפּוז
ַמְׁשְּפִריָצה ְלָכל ַהִּכּוּוִנים    

ַמְכִּתיָמה
ּוַמְׁשִאיָרה ֵריחֹות ְּדִביִקים

ֲאָבל ַטֲעֵמְך ַהֲחַמְצַמץ־ָמתֹוק
ָׁשֶוה ֶאת ִקּלּוף ְקִלָּפֵתְך

ְוֶאת ַּגְרְּגֵרי ָהֶעְלּבֹון
ַהַּמְחִליִקים ִּבְלׁשֹוִני.

 

חגית גרוסמן

דבר לא נפרד בינינו   

ָּדָבר ֹלא ִנְפַרד ֵּביֵנינּו
ְוָהִיינּו ְּבתֹוְך ַהַּבִית ְלַבֵּדנּו

ַּכֲאֶׁשר ַהַּיְלָּדה ָיְׁשָנה ְּבתֹוִכי
ְוָתַפְסִּתי ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא ִנְפָרִדים,

ְּכמֹו ֶׁשַהּגּוף ֵמִבין ִמָּיִדית
ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָּדָבר ִנְצִחי.

ָּדָבר ֹלא ִנְפַרד ֵּביֵנינּו
ְוָאַהְבִּתי ֶאת ָהעִֹני

ְּכמֹו צֹוֲעִנָּיה ֶׁשַחָּיה ַעל ַּגְלַּגִלים,
ִהְתַּבַּׁשְלִּתי ְּבחֹם ַהָּצֳהַרִים
ָטַבְלִּתי ַּבַּמִים ְלַאֲהָבְתָך,

ְּפַתח ֶאת ַרְגַלי ֶוֱאכֹל ֲארּוָחה.

ָּדָבר ֹלא ִנְפַרד ֵּביֵנינּו
ַהּגּוף ָהָיה ֻמָּכר ְוַחּנּון

ָיְפיֹו ֶׁשל ָהֵעירֹם ָׂשַרע ַּבִּמָּטה
ְוַהָּים ִמָּסִביב הּוַצף ְּבֵגאּות. 

ְוֹלא ָהָיה ָּדָבר ִמְּלַבד ָהֵעירֹם.
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יובל פז

המקומות שאת לא אוהבת 

ֲאִני רֹוֶצה ְלַנֵּׁשק אֹוָתְך ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשַאְּת ֹלא אֹוֶהֶבת ָּבְך.
ְלַצֵּיר ֶאת ַמַּפת ּגּוֵפְך ִמָּׁשְרֵׁשי ַרְגַלִיְך ְוַעד ַצְּמרֹות ַּתְלַּתַּלִיְך,

ְוָלֵצאת ְלַמָּסע ָארְֹך ְלִגּלּוי ַאְרצֹוַתִיְך ָהֲאבּודֹות.
ֶאְׁשַּכח ֶאת ָהֹאֶכל ְוֶאת ַהַּמִים, ֲאַאֵּבד ֶאת ִּתיק ַהְּבָגִדים, ֲאַוֵּתר ַעל ַהַּנֲעַלִים, 

ֶאְזרֹק ֶאת ַהָּׁשעֹון ְלַפח ָהַאְׁשָּפה ָהִראׁשֹון ֶׁשִּיָּקֶרה ְּבַדְרִּכי.
ֲאִני רֹוֶצה ְלַפֵּלס ָּבְך ְּדָרִכים ֲחָדׁשֹות, ָלנּוַח ְּבִצּלֹו ֶׁשל ָּכל ֵעץ, ְלָהִריַח ָּכל ֶּפַרח, 
ָלֶלֶכת ְּבחֹם ָּכֵבד, ְּבַהָּכָרה ְמֻעְרֶּפֶלת, ְוַעל ַסף ִהְתַיְּבׁשּות ִלְׁשמַֹע ֶאת ִּפְכּפּוְך ִלֵּבְך,

ִלְזחֹל ִּבְנִקיֵקי ַחּמּוַקִיְך, ְוָאז ִלְׁשּתֹות, ְלַהְחִליק ְלתֹוֵכְך, ִלְרחֹץ ַּבַּמְעָין ַהִּנְסָּתר. ְלֵהָרֵדם.
ְּכֶׁשֶאְתעֹוֵרר ֶאְהֶיה ָזר. ֹלא ַאִּכיר ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשהּוא ַאְּת, ְוֵאֵצא ׁשּוב ְלַדְרִּכי,

ֶאְפקֹד ֵמָחָדׁש ֶאת ָּכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשַאְּת ֹלא אֹוֶהֶבת. ֲאַנֵּׁשק.

לעשות אהבה

ְלַהִּניַח ַלּגּוף ְלִהְׁשַּתְחֵרר ֵמַהְּבָגִדים
ְלִהָּׁשֵאר ַּבֲעִטיָפה ַהְּמקֹוִרית ֶׁשל ָהעֹור 

ָלַגַעת ּבֹו ְּכמֹו ֶׁשְּמַלְּטִפים ַמָּתָנה ֲארּוָזה 
ְּבִנָּסיֹון ְלַנֵחׁש ַמה ֵיׁש ָּבּה ִלְפֵני ֶׁשּפֹוְתִחים.

ַלֲעׂשֹות ַאֲהָבה ְּכמֹו ְּגִליָׁשה ַּבֶּׁשֶלג 
ְּבַרּכּות ְוִעם ַּתְפִנּיֹות ַחּדֹות 

ּוְלַהְדִליק ֶאת ְמנֹורֹות ָהֵעיַנִים 
ִּכי יִֹפי ָצִריְך ְלֵהָראֹות ְוֹלא ַרק ִלְהיֹות.

ַאֲחֵרי ֶׁשחֹוְלִצים ֶאת ַמְגֵלׁשֹות ַהָּיַדִים 
ּופֹוִנים ֶאל ְּתהֹום ַהֵּׁשָנה ְוַהְּנִׁשָּיה 
ׁשּורֹות ַהִּמִּלים ֶׁשֶּנְחְרטּו ָעֵלינּו  

ִמְׁשַּתְלְׁשלֹות ְּבֶחֶבל ֶאל ַהֵּלב ּוִמְתַיְּׁשבֹות.
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צחי מילמן

מגרש משחקים

בקומה  הענק  החלון  מול  עירום  עמדתי  בברלין.  במלון  הצהריים  אחר  משנת  התעוררתי  בשעה שש 
הארבע־עשרה ובהיתי החוצה. אמצע דצמבר, בארבע כבר החשיך. בשמים שהיו נקיים מעננים נתלו 
מחרוזות של כוכבים ומתחת נצנצו האורות הצבעוניים שעיטרו את מוצשטראסה לכבוד כריסמס. מכאן 

הכל נראה שקט ורגוע. 

הדלת נפתחה ויוהן נכנס לחדר לבוש מעיל עור וצעיף אפור סרוג ועבה. "אני שונא מלונות סטנדרטיים 
כאלה. כולם מסתכלים עליך בלובי כשאתה חוזר הרוס אחרי כמה ימים של בילוי, ואי־אפשר לעשן 

בחדרים המחורבנים כי החלונות לא נפתחים."

"קר?"
"שתי מעלות."

"וואו..."
"ואין כאן בכלל אווירה מתאימה לצאת למסיבה או לחזור. זה פשוט לא מתאים."

"זה היה הדיל הכי טוב, לא?" 
"טוב, לא נורא."

את יוהן הכרתי כמה שנים קודם לכן בברלין - "בית הזונות הכי גדול של אירופה" - כמו שהוא קרא 
לה )ברור שיש לברלין עוד מה להציע, אפילו מעבר למוזיאונים ולאנדרטאות לזכר השואה, אבל הדבר 
רזה, עם שיער  גבוה מאוד,  הכי החזק בעיר הזאת הוא שלאף אחד לא ממש אכפת ממך(. הוא היה 
בלונדיני חלק, ונראה כמו הארים בפרסומות של הרייך השלישי: "ביקשתי מהספר שיעשה לי תספורת 
קצוצה כמו של ההיטלר־יוגנד," אמר בחיוך מתוק וממזרי, "התיירים הישראלים מתים על זה." יוהן היה 
מורה הדרך שלי בברלין; הכיר כל פינה בעיר, את התרבות והארכיטקטורה, ההיסטוריה והחברה, אבל 
במיוחד את חיי הלילה, ולא את אלה הרגילים, אלא את הקצוות וקצת מעבר להם. "אני סוציולוג של 
המיניות. אוטודידקט. כשהייתי צעיר הרגשתי כל מיני דברים ולא היה עם מי לדבר או מי שילמד אותי. 
את כל מה שאני יודע למדתי כשאני מלקק על ארבע את המזרונים בחדרי החושך של המועדונים הכי 
סליזים בברלין, בקצב של הטכנו, ואחר כך בעוד מקומות בעולם. סקס זה הדבר הכי בסיסי וטהור, זה 
הטבע האמיתי שלנו. 'לך תעשה מה שבא לך' - רק לוקח זמן לגלות מה בדיוק בא לך אחרי שכל כך 

סירסו אותנו."

התקלחתי, התלבשתי חם וארגנתי את התיק כמו ילד לבית הספר: ארנק, טלפון, מכנסונים, קונדומים 
)כנראה הייתי אחד האחרונים בברלין שעוד השתמש בהם. מישהו כאן שאל אותי פעם "קונדום?! אתה 
בטוח שאתה הולך לעשות סקס??"(, סמים ובננה - למקרה שתהיה לי צניחת אנרגיה אחרי עשרים או 

שלושים שעות איפה שזה לא יהיה. 

יצאנו באחת־עשרה ורבע כדי להספיק להגיע למועדון לפני התור הגדול )זה כמו לצאת בשש בבוקר 
לעבודה כדי להימנע מהפקקים - מגיעים קצת יותר מוקדם, אבל מי רוצה להיתקע מחוץ למועדון בין 
שעה וחצי לשעתיים בקור מקפיא?(; רק שכשהגענו כבר היה תור שהשתרך מפתח הכניסה לאורך כמאה 

מטר ונעלם מעבר לפינה. יוהן אמר במבוכה: "אני לא מבין, בדרך כלל אין אנשים בזמן הזה -" 
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"באמת קר," אמרתי.
"זה מזג האוויר הסיבירי שמגיע אלינו מרוסיה."

"אבות אבותי הכירו את הקור הזה, רק בלי בגדים." 
מאות  ארבע  היה  שזה  רק  "כן.  שלו:  והחיוך  המיידית  התגובה  לבין  מה שאמרתי  בין  רווח  היה  לא 

קילומטר מפה."
לא משנה כמה פעמים בילית כאן, כשמתקרבים לשער עם הסלקטור, מתגנבת דריכות למערכת העצבים. 
הדופק המוגבר והפה המתייבש דורשים קצת יותר מאמץ כדי לחייך ולהמשיך בשיחה בנונשלנטיות. 

עברנו את השער, נכנסנו. 

במבואה מאחורי הדלת הטמפרטורה והתאורה היו חמות ונעימות יותר, וכאן, ליד המלתחה הענקית, 
אנחנו ושאר החדשים שהגיעו התקלפנו והחלפנו את שריון החורף הכהה במשהו יותר נוח. הצלבתי 
מבטים עם זוג בחורים שריריים בתלבושת אחידה של מכנסים צבאיים קצרים, רתמות עור על החזה, 
קעקועים שבטיים על היד והרגל, זיפים, תספורת קצוצה, ושער חזה גזום קלות, אישה מלאה בשמלה 
שחורה שקופה, סרט צמוד לצוואר, פירסינג ליד העין ובשפה, איפור עיניים כבד וקווצת שיער צבועה 
בוורוד, גבר מזדקן ענוד בקוק רינג בלבד. קהל מגוון מכל הגילים, המינים, הצבעים והגדלים, שכולם 

רוצים דבר אחד - לבטא את עצמם באופן חופשי ולהיות מוכרים כמו שהם. 

החללים,  מבוך  לתוך  לאט  וצעדתי  מספר,  עם  פתקית  במקומו  קיבלתי  לתיק,  הציוד  כל  את  הכנסתי 
במכנסונים כחולים ונעלי עור גבוהות, נושם ונותן לקצב ולאווירה להפשיר אצלי עוד שכבה, יותר עמוקה. 

לוקח לי זמן להגיע גם כשהגוף כבר נמצא. בשלב ראשון הגוף מתמלא אדרנלין מהנועזות ומהרצון 
להיראות ולהשתייך, למרות שכאן אף אחד לא לוטש עיניים ולא פולש אל תוך החלל שלך אם לא 
הזמנת אותו. אחר כך, לפעמים, מגיעה תחושת השחרור והיא קלה כמו נוצה. אני הופך להיות המוזיקה, 
הקצב, התחושות, וכל הקישוטים האופנתיים מפסיקים לשחק תפקיד או נעלמים. "הקצב של הטכנו 
נועד למחוק לך את המוח, להפיל את החומות מסביב ולשחרר אותך. ככה ברלין הפכה למעצמת טכנו 
אחרי שהחומה הופלה. צעירים משני חלקיו של עם שהופרד נפגשו בבניינים נטושים בשטח הביניים 
שלא היה שייך עדיין לאף אחד, ורקדו כדי להתחבר מחדש מעל פערי התרבות והזמן", יוהן מסביר. אני 

לא מת על טכנו, וזה הברלינאי אפל וכבד במיוחד, אבל עוד לא מצאתי מקום כזה עם מוזיקה אחרת.

התחממנו בחמשת חללי הריקוד, עלינו לבדוק את גלריות המנוחה והסקס, הקפנו את הבריכה המחוממת, 
יוהן  קנינו מים באחד הברים והלכנו לתדלק בשירותים - ״להתראות בצד השני" צחקנו והתחבקנו. 
לזלוג מעט  לה  ונותן  הבטן מהמשטור  את  הרחבה, משחרר  על  נשארתי  עוד  ואני  לעיסוקיו  המשיך 
החוצה ולהתמסר למוזיקה. בחור ובחורה, שניהם עם שיער ארוך וחצאיות, חייכו אלי והזמינו אותי 
בחור  ועוד  יוהן  עם  לרקוד  חזרתי  נפרדנו,  הזדיינו,  הגלריות.  לאחת  משם  המשכנו  ומתישהו  לרקוד 

שהכיר, שוב נפרדנו וחוזר חלילה.

בשבע בבוקר התיישבתי לנוח ליד הבריכה. אור היום שחדר מהגג השקוף ושטף את החלל הכניס לכאן 
את העולם שבחוץ, והיה אפשר לשמוע את הפטפוטים הרכים והצחקוקים של האנשים שישבו מסביב. 
מדי פעם קפץ מישהו למים והפריע את השקט. פסטורליה של מסיבת קוקטייל, רק סוריאליסטית, שכן 
כל מי שישב מסביב לבריכה או בתוכה היה עירום או לבוש בתלבושת שספק אם נראתה במסיבות 
קוקטייל, וברקע נשמעו הדהודי הבס מהאולם האפל והזכירו לכולם מאיפה הגיעו ולאן הם יחזרו עוד 
מעט. עצמתי את העיניים לרגע ופתאום הרגשתי נקישה על האף. יצור צעיר, שדון יער יפיפה בבגד ים 
כסוף ומבריק, גחן מולי והושיט לי סוכריה על מקל. "חילקו את זה פה. קח." לקחתי והוא נעלם בתוך 
הקהל שמסביב לבריכה ואז חזר והתיישב לידי. לא היה בו שום דבר פולשני או מעיק, אפילו לא מיני. 

השדון הזה היה קופצני ורצה לשחק. 
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"תבוא אלי הביתה?" הוא שאל, "אני גר לא רחוק."
"הייתי רוצה אבל אני לא יכול. אני פה עם חבר."

"תגיד לו שאתה הולך."

הלכנו לחפש את יוהן, יד אחת שלי ביד של השדון וביד השנייה סוכריה על מקל. הגלריה העליונה 
היתה חשוכה ורק מעט אור בקע דרך המעקה ומשך אחריו את הביט של המוזיקה מרחבת הריקודים 
מתחת. המון גברים נדחסו תחת התקרה הנמוכה, בשר נוגע בבשר, והמקום כולו נע והתפרש כמו אמבה 
שנמרחה על המזרונים והספסלים. הבחנתי על הפודיום המרכזי בזוג רגליים בגרביים לבנים גבוהים 
ובנעלי אדידס מוכרות ופילסתי דרך עד ליוהן. הראש שלו היה שקוע בין הרגליים של גבר שהתנשק 

עם גבר אחר. 

"אני הולך," צעקתי.
יוהן הרים את הראש, "כן? לאן?" 

הצבעתי על השדון. 

"אני עוד רוצה להישאר פה."
"בטוח?"

"נתראה אחר כך." 

היססתי. רציתי ללכת, אבל רציתי גם שיבקשו אותי להישאר.

הדירה של איגור, הונגרי שחי בברלין, היתה לבנה ורחבה שלא כמו דירות רגילות בעיר. חלונות ענקיים 
מכוסים בווילונות לבנים הכניסו אור רך של שמש בוקר נמוכה בחורף הברלינאי. בחללים הגבוהים, 
השדון נראה כמו ילד, זה שהוא לא נראה ממש שייך לכאן - בדיוק כפי שלא היה שייך למועדון האפל 
- אפשר לי להרגיש בנוח עם אי הנוחות שלי עצמי. לא היו הרבה דיבורים, אבל האנרגיה עלתה וירדה 

ועלתה ואני רכבתי עליה. 

ש'אם  יפה',  ש'לא  ש'אסור',  כל התפקידים  את  ילד שמוציא מהארון  כמו  מגרש המשחקים שלי.  זה 
תתנהג ככה אז לא יהיו לך חברים'. פעם אני שודד אכזר ופעם פרפר, ופעם אני מלך העולם, מונף על 
הכתפיים מעל כולם. ככה אני. שליט אכזר ואלים, ילד מפונק ששם את הראש על הכתף של אבא, 
יוגיסט שמוצא שקט בתוך השיגול־אסנה ועושה את עבודת הקודש לפתיחת הצ'אקרות, אני גבר וילד 
ואישה, המבוגר האחראי והפרזיט המרדן, משחק בריכוז רב עם עצמי או עם חברים בארגז החול, ואנחנו 
מתלטפים ומזדיינים וצוחקים ומסבירים בלי מילים - ככה אני אוהב וככה לא. נכון, מעטים הסקרנים 
שמעזים למתוח את הגבולות, ומוכנים להסתכן ולוותר על מתן שמות והגדרות ותפקידים, אבל לפעמים 
אני מגלה עוד לבורנטים שמוכנים להיות המעבדה, מפקירים את גופם ונפשם למדע הלא מדויק של 

ההוויה, ואנחנו משחקים בלי שאף אחד קורא לנו לגמור ולבוא לארוחת ערב.

השעה היתה חמש אחר הצהריים. "אחד החוקים החשובים של הבליינים המקצוענים," אמר יוהן, "הוא 
שתהיה לך תוכנית. אחרת אתה יכול ללכת לאיבוד במשך ימים ולגמור זרוק ברחוב איפשהו." אמרתי 

לעצמי שעד שש אהיה בחזרה במלון.

בזריזות אל המעליות, מנמיכים את המבט.  ועברנו  נכנסנו  ועישן.  ללובי  לי למטה מחוץ  חיכה  יוהן 
האנרגיה ירדה, ונשארה למטה. הגוף היה מותש. בחדר המרובע שלנו המיטות היו מסודרות, והאור 
המעומעם ממנורת השולחן האיר ג'ינס וסוודר על הכיסא. מבעד לווילונות ראיתי את אורות הכריסמס 

שנצנצו במוצשטראסה, למטה. במסעדות אנשים אכלו ארוחות ערב. 

"לך להתרחץ. זה עוזר להתחיל סדר יום חדש. ואז למיטה."

יותר. הקצב היה אחר  יוהן היו עכשיו מתונים  הלהט והנחישות שאפיינו בדרך כלל את הדיבור של 
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והמילים שנאמרו נשארו תלויות מעט באוויר לפני שקיבלו מענה. בלעתי חבילת סוכר מערכת הקפה 
כדי להקל על צניחת האנרגיה ולבשתי פיג'מה. 

"עשיתי עבודה מדהימה עם עצמי היום,״ אמרתי.

"אני קורא לזה 'לגלות' - כמו מגלה ארצות. זה יותר נעים לי מ'לעבוד'."
"איך היה לך?"

"היה מטורף" )שתיקה(. "היית כל הזמן איתו?"
"כן. היה כיף. הכל לבן. ונעים. וטיפלו בי." 

"נייס,״ אומר יוהן.
"מה זה 'נייס'?"

"אני שמח שנהנית."
"אתה מקנא?"

"אני אוהב את החושך, את האנרגיה הסליזית. בחושך עם השדים, יש משהו שמצליח להכניע אותי סוף 
סוף."

"אני אוהב לבן. נעים. אינטימיות. אני מצליח ככה להקשיב לעצמי."
"נייס. מה שעובד בשבילך."

"ניקח כדור שינה ונלך לישון?"
"הכנתי לך על השולחן ליד המיטה. אני כבר לקחתי."
"למה לא חיכית לי? אני לא רוצה להישאר ער לבד."

"אתה תירדם כשהראש עוד בדרך אל הכר. אני מכיר אותך."
"לילה טוב."                             .”להתראות בצד השני. לילה טוב."

טליה סוצקובר־שטדלר

מחר אהיה 

ַהּיֹום רֹאׁש חֶֹדׁש
ַהָּיֵרַח ֵאיֶנּנּו ְוָכְך ַּגם ֲאִני
                             

ְׁשֵטׁש  ּגּוִפי ִמַטּ
ל רּוי ַּבֵצּ ְמֻחְרָמׁש ְוָשׁ

לּו ַרק ָהָיה ַּתּמּוז ְלָעְבדֹו 
                             

ִמָּמָחר ַהָּכל ִיְתַּבֵהר 
                             

ְּבַהְדָרָגה



גליון 405 
64

שרון אולדס 
 מאנגלית: שירה סתיו

אֹוָדה לקרום הבתולים

ֲאִני ֹלא יֹוַדַעת ָמַתי נֹוַצְרָּת,
ְּבתֹוִכי, ְּכֶׁשָהִייִתי ְּבתֹוְך ִאִּמי –

אּוַלי ְּכֶׁשִּנְקְּבעּו ַהְּׁשִריִרים 
ַהֹּלא ְרצֹוִנִּיים, ְּכִמְקָּפא ָוֹרד.

ֲאִני אֹוֶהֶבת ַלְחׁשֹב ָעֶליָך ָׁשם, ָׁשֵלם ָּכל ָּכְך,
ָאִטים, ַאָּתה ְוַהַּדְגְּדָגן

ְּבטּוִחים ְּכמֹו ַהַחִּיים ֶׁשְּבִקְרָּבם ְׁשַכְנֶּתם, ָצִריְך ָהָיה
ַלֲהרֹג ֶאת ִאִּמי ְואֹוִתי 

ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ֲאֵליֶכם. ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוָתּה ָּבֶרַגע
ַהֶּזה, ְּכֶׁשִהיא ִמְבָצר ָּגדֹול ְסִביִבי, ַהְּגִביָרה ַהְּיצּוָקה

ָסִביב ַלָּבָׂשר ָהַרְך
ֶׁשל ְּבתּוַלי. ֲאִני ֹלא יֹוַדַעת ִמי

ִהְמִציא אֹוְתָך – ִלְׁשמֹר ֶאת ְּפִניָמּה ֶׁשל ַנֲעָרה
ָנִקי ְוָספּון. ִקיר ָיָקר, 

ֶּפַתח ָיָקר, ַמְׁשקֹוף ָיָקר, ָמבֹוא ָיָקר, ֹלא
ֶאְׁשַנב ֲחתּוִלים ְוֹלא ַׁשַער ִמְסּתֹוֵבב

אָטה, ְּבִׁשּמּוׁש ַחד־ַּפֲעִמי. ַּכָּמה ְמקֹומֹות ֶאָּלא ִּפיְניַָ
ַּבּגּוף נֹוֲעדּו ְלֵהָהֵרס ַּפַעם ַאַחת 

ִויִחיָדה? ָהִייָת ָחסֹון ְמאֹוד, ַהֹּלא ֵּכן?
ָלַקְחָּת ִּבְרִצינּות ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּלָך – ֵמעֹוָלם ֹלא

ַחְׁשִּתי ְּכֵאב ָּכֶזה – ָהִייָת ֵאֶׁשת ְׁשעֹון חֹול
ֶׁשּקֹוֵסם ְמַנֵּסר ִלְׁשַּתִים. ִהְתָּגֵאיִתי ְּבָך,

ֵאיְך ָהַפְכָּת ְלנֹוֵזל עֹוְרִקי ַמְבִהיק ְמלֹוא 
ַהֵּסֶפל, ְוַכָּמה ְּבֵני ַמָּזל ָהִיינּו, 

ַאָּתה ַוֲאִני, ֶׁשָּיכְֹלנּו ִלְבֹחר
ָמַתי, ְוִעם ִמי, ְוֵאיֹפה, ְוָלָּמה – ָּכִרית ִסּכֹות

ִתית ּוְפָסִלים ְקִטיפַָ
ֶׁשּבֹוִכים. ֶזה ָקָרה ַעל ָׁשִטיַח

ְּבִדיָרה ֻמְׁשֶאֶלת, ֲאָבל ִהְרַּגְׁשִּתי
ְּכִאּלּו ָהִיינּו ְּבַיֲערֹות ִּדָיאָנה – 

הּוא, ַוֲאִני, ְוַאָּתה, ַיַחד,
אֹו ְּכִאּלּו ָהִיינּו ַהַּמאְגָמה ְמִלַּבת  

ַּכּדּור ָהֶאֶרץ, ַהִּמְתָּפֶרֶצת ִמַּקְרָקִעית ַהָּים.
ּתֹוָדה ְלָך ַעל ַחֶּייָך ּומֹוְתָך,

ּתֹוָדה ַעל ֶׁשִהַּלְכָּת ְלָפַני ְּכַנֲעַרת  
ְּפָרִחים, ַמְׁשִליְך ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת 
ֲאֻדִּמים. ֶזה ָקָרה ָׁשִנים ִלְפֵני 

ֶׁשִּנֵּׂשאִתי – ָׁשִנים ִלְפֵני ֶׁשָּנָׂשאִתי, ְּבתֹוִכי,
ְקרּום ְּבתּוִלים ָזִעיר, ִּתינֹוִקי, ַעל ַיד

ַהֵּביִצּיֹות ּוְבתֹוָכן ְקרּוֵמי ְּבתּוִלים ַזֲערּוִרִּיים
ֲאֵחִרים – ַאְך ַאָּתה ּגֹוַלְלָּת ֶאת ַהָּׁשִטיַח,

ְוהֹוַלְכָּת אֹוִתי ֶאל ַחֶּייָה ַהַחָּיִתִּיים 
ֶׁשל ִאָּׁשה. ָהִייָת ִלי ֵמֵעין ֵאם

ַּבָּדם: ְּתִחָּלה ֶהֱחַזְקָּת אֹוִתי 
ָקרֹוב ֵאֶליָך, ִלְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים, ְוָאז

ָנַתָּת ִלי ָלֶלֶכת.
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ַאָּתה ַוֲאִני, ֶׁשָּיכְֹלנּו ִלְבֹחר
ָמַתי, ְוִעם ִמי, ְוֵאיֹפה, ְוָלָּמה – ָּכִרית ִסּכֹות

ִתית ּוְפָסִלים ְקִטיפַָ
ֶׁשּבֹוִכים. ֶזה ָקָרה ַעל ָׁשִטיַח

ְּבִדיָרה ֻמְׁשֶאֶלת, ֲאָבל ִהְרַּגְׁשִּתי
ְּכִאּלּו ָהִיינּו ְּבַיֲערֹות ִּדָיאָנה – 

הּוא, ַוֲאִני, ְוַאָּתה, ַיַחד,
אֹו ְּכִאּלּו ָהִיינּו ַהַּמאְגָמה ְמִלַּבת  

ַּכּדּור ָהֶאֶרץ, ַהִּמְתָּפֶרֶצת ִמַּקְרָקִעית ַהָּים.
ּתֹוָדה ְלָך ַעל ַחֶּייָך ּומֹוְתָך,

ּתֹוָדה ַעל ֶׁשִהַּלְכָּת ְלָפַני ְּכַנֲעַרת  
ְּפָרִחים, ַמְׁשִליְך ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת 
ֲאֻדִּמים. ֶזה ָקָרה ָׁשִנים ִלְפֵני 

ֶׁשִּנֵּׂשאִתי – ָׁשִנים ִלְפֵני ֶׁשָּנָׂשאִתי, ְּבתֹוִכי,
ְקרּום ְּבתּוִלים ָזִעיר, ִּתינֹוִקי, ַעל ַיד

ַהֵּביִצּיֹות ּוְבתֹוָכן ְקרּוֵמי ְּבתּוִלים ַזֲערּוִרִּיים
ֲאֵחִרים – ַאְך ַאָּתה ּגֹוַלְלָּת ֶאת ַהָּׁשִטיַח,

ְוהֹוַלְכָּת אֹוִתי ֶאל ַחֶּייָה ַהַחָּיִתִּיים 
ֶׁשל ִאָּׁשה. ָהִייָת ִלי ֵמֵעין ֵאם

ַּבָּדם: ְּתִחָּלה ֶהֱחַזְקָּת אֹוִתי 
ָקרֹוב ֵאֶליָך, ִלְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים, ְוָאז

ָנַתָּת ִלי ָלֶלֶכת.

אֹוָדה לדגדגן

ְלִהיטּות ְקַטָּנה;
ַסְלִסָּלה ֶׁשל ַנֲעַרת ְּפָרִחים, ֶׁשל קֹוִצים ַרִּכים

ַוֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת, ַעל ַיד ַהְּכִניָסה ֶאל
ַעּמּוַדת ַהָּסאֶטן ֶׁשל ַהִּמְסְּדרֹון ַהְּפִניִמי;

ַנֲעַרת צֹוִפים ַּבֲעָרָבה ׁשֹוְמָמה; ֹאֶזן ְּפָרִאית
ֶׁשִּמְתעֹוֶרֶרת ְלַחִּיים; ַּגַּלאי ָעִדין, ֶׁשַּמְצִּביַע;
ֵׁשד; ְמַׁשֶּנה צּוָרה; ְׁשִריר ֲהָרַמת ִמְׁשקֹולֹות

ֶׁשל ֵאָלה ֻמְמִחית ַזֲערּוִרית; לֹוטּוס
ַהַּצַער, ִמיֵנְרָוה ְקַטְנַטָּנה ְמַזֶּנֶקת

ֲחמּוָׁשה ֻּכָּלּה, מּוֶתֶכת – ֹלא ִהַּכְרִּתי אֹוָתְך,
ְּבִגיל ֶׁשַבע, ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַאְּת ַּדְרּכֹו ֶׁשל ָהֵאל

ִלְפנֹות ֵאַלי, ְּכֶׁשִהְמַׁשְכִּתי ְלִהְתַנְדֵנד
ַעל ַהַּטָּבעֹות, ַאֲחֵרי ֶׁשְּכָבר ִנְׁשַמע ַהִּצְלצּול...
הּוא ֹלא ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִמִּלים ֶׁשּלֹו, הּוא ִהְׁשַּתֵּמׁש

ָּבְך ְּכֵדי ִלְתֹּפס ֶאת ְּתׂשּוַמת ִלִּבי, הּוא ִּפֵּתל אֹוִתי
ּוִפֵּתל אֹוִתי, ָאז, ְּבִׁשָּׁשה אֹו ִׁשְבָעה

ִּפּתּוִלים ֶׁשל ּגּוִפי ּומִֹחי, ַאְּת 
ַהִּפּתּול ַהַחי ֶׁשֵהִניף ֶאת ַהִּפּתּוִלים.

ַאַחר ָּכְך ְּכָבר ָעִׂשית ֶאת ֶזה ְּבִלי ֱאֹלִהים –
ִעם ָּבִנים, ִעם ְנִׁשיקֹות, ְוַאַחר ָּכְך ַנֲעֵׂשית
ִלְכִלי ְנִגיָנה ֶׁשל מּוִזיַקת ָהַאֲהָבה. ַהּיֹום,

ָרִאיִתי ֶאת ְּדיֹוָקֵנְך ָלִראׁשֹוָנה, ֶאת 
ַהְּבִקיַע ָהֶעְליֹון, ְנִתיֵבְך, 

ּגּוֵפְך ֶהָחׁשּוְך, נּוַרת ַהַּלַהט ַּבְּמבֹוָאה, 
ְרצּוַעת ַהֶּתֶמְך ֶׁשָּלְך – ְוָיכְֹלִּתי 

ִלְראֹות ֵאיְך ָהֶאבֹולּוְצָיה ִקְּבָלה 

ִמֵּמְך ֶאת ָהַרְעיֹון, ְלַהְמִציא ֵאיָבר
ּדֹוֶמה ָלְך ֲאָבל ָּגדֹול ַהְרֵּבה יֹוֵתר.

,Klinein ,ִנְקֵראת ַעל ֵׁשם ַהִּגְבָעה ַהְּיָוִנית
ִמְדרֹון – ַאְּת ַקְרַקע ֵיׁשּוֵתנּו, ְּדמּות ָאָדם

ְזִעיָרה, ַהָּזָרה ִעם ַהַּבְרָּדס
ֶׁשָּבָאה ֶאל ַּדְלֵּתנּו, ְוִאם ְנָבֵרְך אֹוָתּה, ְנבַֹרְך.

שרון אולדס, מהבולטות במשוררים האמריקנים 
פרנסיסקו,  בסן  ב־1942  נולדה  זמננו,  בני 
ספרות  למדה  היא  קליפורניה.  בברקלי,  וגדלה 
שיריה  וקולומביה.  סטנפורד  באוניברסיטאות 
ובכתבי  ריוויו'  'פריס  יורקר',  ב'ניו  מתפרסמים 
ממאה  בלמעלה  ומופיעים  נוספים,  רבים  עת 
אנתולוגיות לשירה. עד עתה פרסמה עשרה קבצי 
שירה ושלוש אסופות, וזכתה בשלל פרסים, בהם 
פרס  למונט,  פרס  הלאומי,  המבקרים  חוג  פרס 
ת"ס אליוט ופרס פוליצר לשירה. אולדס מלמדת 
בתוכנית לכתיבה יוצרת באוניברסיטת ניו יורק, 
ולפצועים  לנכים  הכתיבה  סדנאות  את  והקימה 
רוזוולט.  באי  גולדווטר  השיקומי  החולים  בבית 

היא מתגוררת בניו יורק ובניו המפשייר.
ספר השירים קרקעית חיינו )אפיק הליקון, 2017( 
קבצי  מתשעת  שירים  של  מקיף  מבחר  הביא 
ל־2012,   1980 בין  פרסמה  שאולדס  השירה 
 Odes ,בתרגומה של שירה סתיו. ספרה האחרון
וכאן  ב־2016,  אור  ראה  הלל(  שירי  )אודות, 

מובאים שני שירים מתוכו. 
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קרן סמואל דלח

מגע ללא מגע 
על שיטת בואן

את שיטת בואן פיתח תומאס אמברוס בואן )Bowen(, מהנדס אוסטרלי ואוטודידקט בתחום הריפוי. זו 
שיטת טיפול במגע, עדינה ומינימליסטית מאוד, המורכבת ממספר מצומצם למדי של הליכים ומתנועה 
המכונה 'פריטה', שגם היא די פשוטה וקבועה וחוזרת על עצמה – בדרך כלל תנועה מדיאלית מהחוץ אל 
פנים הגוף, שחוצה את השריר לרוחבו. כל תנועת פריטה כזאת נמשכת לרוב בין כמה שניות לחצי דקה 
ובין ההליכים יש הפסקות, לעתים הפסקות ארוכות, עד עשר דקות. בזמן זה המטפל לא נוגע במטופל, 
והוא אף יוצא מהחדר )בדומה לדיקור למשל(, מה שהופך את בואן ל"שיטת טיפול במגע" כמעט ללא 

מגע, או לפחות ללא מגע רציף. 

מה המגע הזה עושה? 

כמטפלת אין לי ממש הסבר. אני מרגישה את הגוף מתחת לאצבעות, מקשיבה, מחכה לתגובה של המטופל, 
לתנועה. אם זה טיפול ראשון הגוף ממש דרוך והתגובה למגע יכולה להיות כל דבר - חום באזור המגע, 

או נימול, או הצפה פתאומית של מחשבות, וגם שלווה, או עייפות קיצונית, או שום דבר. 

בפעמים הראשונות שיצאתי מהחדר, שהשארתי בחדר את המטופל, התחושה שלי היתה שאני נוטשת 
אותו. כך הרגשתי גם אני כששכבתי על המיטה, כמטופלת – לבד בחדר, והגוף, שנשאר לבד על המיטה; 
תחושה מלחיצה, לא תמיד ברורה. מעוררת חרדה וגם שאלות. כמטפלת אני מסבירה למטופל מה יקרה, 
מסבירה שאחרי כמה תנועות אני עוזבת ויוצאת מהחדר. אין כאן הפתעה. אבל כמטופלת אני בכל זאת 

מוצאת את עצמי מופתעת כשהמטפלת עוזבת. וגם כמטפלת אני מוצאת עצמי מופתעת.

כשאני יוצאת מהחדר, נדמה שאני יוצאת מהטיפול. האם אני עדיין מטפלת? במה? איפה הטיפול כאן? 
והלא המטופל הזה ששוכב פה בא אלי כדי שאתמזג איתו לרגע קיומי אחד - התמזגות רפואית נקרא 
לזה - קצובה במרחב ובזמן; בזמן הזה, גופו של המטופל ניזון מנוכחות המטפל, משליך עליו את עצמיותו 
ומקבל בחזרה עצמיות מועצמת - כמו כדור שנזרק על קיר וחוזר ליד. אבל מה קורה כשהכדור נזרק והקיר, 
המטפל, זז? מה קורה כשהוא יוצא מהחדר והכדור לא חוזר, נזרק לחלל ושט לו שם במסלול גלי, אולי 

תשוב לפגוש בו ואולי לא?

ואז אני, המטפלת, חוזרת לחדר. איפה המטופל עכשיו? האם הטיפול נמשך מאותו מקום? האם הוא מתחיל 
שוב, ומחדש? האם הגוף התרגל לנטישה? האם זו נטישה? אני מזכירה לעצמי ומסבירה למטופל, במיוחד 
אם זה טיפול ראשון, שבואן עובד אחרת. שבזמן שאני יוצאת מהחדר, דווקא אז משהו מתרחש. שהרי עוד 
לפני שאני יוצאת מהחדר כבר יש משהו חדש במגע - הפריטה עצמה, שהיא זרה ומוזרה לגוף. יש משהו 
במגע של בואן שמפעיל את הגוף אחרת ממה שהוא רגיל. ואולי זה דווקא הגיוני שהמטפל יוצא, ויש לגוף 

שהות לעכל את המגע החדש. 
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אפשר למצוא היגיון בהעברת מסר חדש, בודד, ואחריו השתהות. כמו להגיד משפט, לשים נקודה בסופו, 
ואז הְמתנה שבה מעכלים את המשפט שנאמר, הופכים בו, טועמים אותו ונותנים לו להדהד. המטפל נוגע, 
אומר משהו, עוצר, יוצא. המסר נשאר בחדר, הגוף מקשיב, מעכל. ואולי אפשר לחשוב על המסר שנשאר 

בחדר כעל המשך של המטפל, אקסטנציה: המסר שהועבר לגוף נשאר ומטפל בו.

אבל את זה אני יכולה לומר עכשיו, לאחר עשרות טיפולים שהתנסיתי בהם. המפגש הראשוני עם השיטה 
הזאת מוזר ודורש הסתגלות משני הצדדים. כמטפלים אנחנו מאוד רוצים או מאוד רגילים לטפל, לעזור, 
להציל, והתנועה הזאת שבעזיבת מטופל וגוף היא תנועה שנדמית לא טבעית למטפל, וגם למטופל - 
שרגיל שהמטפל עושה את העבודה, לא הוא עצמו. בשיטה הזו, כמה מוזר, המטפל לא עושה כלום. זה לא 
הוא שעושה את עבודת הריפוי. זה גופו של המטופל. נכון, אפשר לומר זאת על כל שיטה, אבל בשיטת 
בואן זה מורגש מאוד, אולי בגלל המינימליזם, אולי בגלל שעבודת המטפל תופסת בקושי עשרה אחוז 
מזמן הטיפול, וגם זה בהפסקות - נכנס להרף עין, זורק מסר לגוף ויוצא, חוזר אחרי כמה דקות, זורק עוד 
מסר ויוצא. רוב הזמן המטופל נשאר לבד והגוף משלים לעצמו ובעצמו את המהלך הטיפולי, כמו תרגיל 

unseen במבחן באנגלית. 

ולמה זה כל כך משמעותי? כי כאן הגוף מקבל הזדמנות לחזור לשלוט בעניינים. בשפה המדעית קוראים 
לזה מֲעבר למערכת העצבים הפארסימפתית. נכון, גם שיאצו עושה את זה מצוין וגם דיקור וגם יוגה וגם 
כדורים ומדיטציה ועוד אלף דברים טובים אחרים, אבל מה שיפה בבואן הוא, שגופו של המטופל הוא 
שמעביר את עצמו לשם. לא בגלל המטפל שבקושי נגע בו, לא בגלל צמחים או כדורים או מחטים; הגוף 
זהו מסר שערכו לא יסולא בפז, כי הוא מחזיר לגוף את  עצמו הוא שעשה זאת, בעצמו ומתוך עצמו. 
האפשרות להעביר את עצמו למצב רגיעה בכל רגע נתון, בכוחות עצמו וללא עזרה מבחוץ. עובדה הזו היא 

רגע מכונן, שיכול להוות בסיס לבניית חיים יציבים ובריאים יותר. 

וישנו כמובן עניין הכאב, או ליתר דיוק היעדרו. הטיפול בשיטת בואן נעשה ללא כאב, וכדאי להרהר בכך 
רגע, כי מסתבר שאנחנו רגילים לכאב; למעשה אנחנו מכורים לכאב, כי הוא נותן לנו קונטרה, התנגדות, 
ובתמורה מייצר גבול לעצמי הפרוץ והמסוכסך שלנו ואיתו לגוף המיוסר שזקוק למסגרת. הכאב מזכיר 
לנו שאנחנו בחיים ושיש לנו גוף. שיטת בואן, קצת כמו מדיטציה, מאפשרת לגוף לשוב ולהרגיש טוב 
בגבולותיו בדרך לא אלימה. כאב יכול להתעורר מאוחר יותר, אחרי הטיפול, או כריאקציה לטיפול, אך 

ברוב המקרים הריאקציה הזאת חולפת מהר יחסית.

עצבית  הולכה  מעוררת  הפריטה  שתנועת  היא,  ההשערות  אחת  כואב?  לא  זה  ולמה  עובד?  זה  איך 
המעבר של  זמן  האיברים.  את  החיבור שעוטפת  רקמת   - הפאשיה  דרך  הגוף  אורך  לכל  שמהדהדת 
השדר מרגע הפריטה ועד שהוא מגיע למוח ובחזרה הוא שתי דקות )בדיוק משך הזמן שבו המטופל 
נשאר לבדו בחדר(. בזמן הזה הפריטה גורמת לפאשיה, שבנויה כמו רשת, להשתנות, להתארגן מחדש, 
ולייצר מסלולי הולכה חדשים אל האזור המטופל. במסלולים החשמליים החדשים שמייצרת הפריטה 

אין עדיין מידע על כאב. 

המסלול הישן לא נעלם, הוא קיים והגוף יכול ל"התבלבל" ולחזור אליו )למשל כתוצאה מסטרס( ואז גם 
הכאב יחזור. אבל כל עוד שומרים על מסלולים חדשים ופתוחים - הכאב פוחת ולעתים אף נעלם לחלוטין. 
ובתפקודיה.               .זו עדיין השערה, אבל היא כבר נסמכת על מחקרים מדעיים עכשוויים שמוצאים עניין רב במבנה הפאשיה 
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אילה מולדר דוכס 

אל שוקת הכאב

הכאב מחבר בין הגוף לנפש ולכן מעניין את 
כל אלה שעבודתם מביאה אותם לגעת בסבל 

האנושי. 

ג'ויס מקדוגל 

יהודה עמיחי 

דיוק הכאב וטשטוש האושר 

ֲאִני יֹוֵׁשב ְּבַגן ָיִדיד ַעל ִּכֵּסא ָעׂשּוי ְקֵני ַּבְמּבּוק 
ֲחלּוִלים. ִמן ַהְּׁשָאר ָעׂשּו ֲחִליִלים ְלַנֵּגן ִּבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים. 

ֲאִני יֹוֵׁשב ִנּנֹוַח, יֹוֵׁשב ִׁשְבָעה ַלְּזַמן ֶׁשָאַבד 
ְוַלְּזַמן ֶׁשּיֹאַבד ְוִלִּבי ָׁשֵקט ְוָרגּוַע. 

רּוחֹות ֵמִתים ּפֹוְקִדים אֹוִתי ְּבאֹור ַהָּצֳהַרִים 
ְורּוחֹות ֲאָנִׁשים ֶׁשֲעַדִין ַחִּיים ּפֹוְקִדים ֶאת ֵלילֹוַתי ַּבֲחצֹות. 

ֲאִני יֹוֵׁשב ְּבִכֵּסא ָעׂשּוי ְקֵני ַּבְמּבּוק 
ֶׁשָרצּו ִלְהיֹות ֲחִליִלים, ְּכֵׁשם ֶׁשַהֲחִליִלים ִּבְּקׁשּו 

ִלְהיֹות ְׁשֵקִטים ּוְרגּוִעים ַּבִּכֵּסא. 
ֲאִני חֹוֵׁשב ַעל ְקֵני ַהַּבְמּבּוק ַהְּגֵדִלים ְלַיד ַהַּמִים. 

ַּגְעּגּוִעים ַּבּכֹל. ִּדּיּוק ַהְּכֵאב ְוִטְׁשטּוׁש ָהֹאֶׁשר. 
 ]...[

ָׁשאּול ַהֶּמֶלְך ָנַפל ַעל ַחְרּבֹו ַּבְּקָרב ָהַאֲחרֹון ַּבִּגְלּבַֹע ּוֵמת ִמָּיד. 
ָּכְך ֲאַנְחנּו נֹוְפִלים ַעל ַנְפׁשֹוֵתינּו ַהַּדּקֹות ְוַהַחּדֹות 

ִּבְתִחַּלת ַחֵּיינּו ּוֵמִתים ַרק ַאַחר ִׁשְבִעים אֹו ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה. 
ְוַחֵּיינּו ְמַפְרְּפִרים ְּבָכל ַהָּׁשִנים ָהֵאֶּלה ְוָכל ִרְּגָׁשה 

ְוָכל ְּתנּוָעה ַמְכִאיבֹות ָעמֹק, ֲאָבל ִהְתַרַּגְלנּו ַלְּכֵאב 

ְוִלְפָעִמים קֹוְרִאים לֹו ְּתחּוַׁשת ַחִּיים, ֲאִפּלּו ִׂשְמָחה. 
ְוַהֶּנֶפׁש ַהְּמַחָּיה ִהיא ַהְּמִמיָתה אֹוָתנּו ַּבּסֹוף 

ְוִנְׁשֶאֶרת ְּכמֹו ַהֶחֶרב. 
 ]...[

ִּדּיּוק ַהְּכֵאב ְוִטְׁשטּוׁש ָהֹאֶׁשר. ֲאִני חֹוֵׁשב 
ַעל ַהִּדּיּוק ֶׁשּבֹו ְּבֵני ָהָאָדם ְמָתֲאִרים ֶאת ְּכֵאָבם ְּבַחְדֵרי רֹוֵפא. 

ֲאִפּלּו ֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ָלְמדּו ְקרֹא ּוְכֹתב ְמַדְּיִקים: 
ֶזה ְּכֵאב מֹוֵׁשְך ְוֶזה ְּכֵאב קֹוֵרַע, ְוֶזה ְּכמֹו ְמַנֵּסר 

ֶזה ׂשֹוֵרף ְוֶזה ְּכֵאב ַחד ְוֶזה ֵקֶהה. ֶזה ֹּפה, ְּבִדּיּוק ֹּפה 
ֵּכן. ֵּכן. ָהֹאֶׁשר ְמַטְׁשֵטׁש ַהּכֹל. ָׁשַמְעִּתי אֹוְמִרים 

ַאַחר ֵלילֹות ַאֲהָבה ְוַאַחר ֲחִגיגֹות, ָהָיה ִנְפָלא 
ִהְרַּגְׁשִּתי ְּכמֹו ַּבָּׁשַמִים. ַוֲאִפּלּו ִאיׁש ֶהָחָלל ֶׁשִרֵחף 

ֶּבָחָלל ָקׁשּור ַלֲחָלִלית ַרק ָקָרא: ִנְפָלא, ֶנֱהָדר, ֵאין ִלי ִמִּלים. 

ִטְׁשטּוׁש ָהֹאֶׁשר ְוִדּיּוק ַהְּכֵאב 
ַוֲאִני רֹוֶצה ְלָתֵאר ְּבִדּיּוק ֶׁשל ְּכֵאב ַחד ַּגם 

ֶאת ָהֹאֶׁשר ֶהָעמּום ְוֶאת ַהִּׂשְמָחה. ָלַמְדִּתי ְלַדֵּבר ֵאֶצל ַהְּכֵאִבים.
 

)יהודה עמיחי, פתוח סגור פתוח, שוקן 1998(
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מגע געגועים בכל 

מהו כאב פיזי? האגודה הבינלאומית למחקר כאב מגדירה כאב פיזי כ"תחושה וחוויה נפשית הקשורה 
זה". בבואנו לעסוק בכאב אנו  נזק מסוג  בנזק ממשי או אפשרי לרקמה, או המתוארת במונחים של 
עוסקים, אם כך, בחוויה סובייקטיבית ויחד עם זאת קשורה בטבורה לממשי. חוויה של פגיעה אפשרית 

שהתרחשה בעולם הממשי של הגוף ומתורגמת ומקבלת משמעות באמצעות המיינד ]גוף־נפש[.

יחסי הגומלין בין הגוף לנפש הם, כדבריה של ג'ויס מקדוגל בציטוט הפותח, מובהקים ביותר בבואנו 
שרקו,  של  החולים  בבית  ההיסטריה  בתופעות  לעסוק  בבואו  הצעיר,  פרויד  הכאב.  בחוויית  לדון 
היחסים  מורכבות  ראיית  מתוך  גופני.  אני  כל  קודם  באני  ראה  הנפש,  של  כרופאה  דרכו  בתחילת 
בין הגוף לנפש הוא המשיג את המעברים בין שני הממדים, בין השאר באמצעות מושג הקונברסיה 
)המרה(. בקונברסיה מתבצע מהלך שבו רגשות קשים מנשוא מודחקים ומומרים לתסמינים פיזיים, 
והן כהענשה עצמית. כאן מדובר על מהלך שבו הגוף  הן כאופן התמודדות באמצעות הסימפטום 
מושג  האמריקאי  סיפנאוס  המשיג  הקודמת  המאה  של  השבעים  שנות  בתחילת  הנפש.  את  מדבר 
לחוות  אנשים שמתקשים  לתאר  הבא  האלקסיתימיה,  מושג  הכאב:  לנושא  שרלוונטי  בתחום  נוסף 
ולתאר את רגשותיהם ונאלצים לכן לבטאם בדרכים אחרות, אם באמצעות עשייה מסוגים שונים אם 
באמצעות סימפטומים סומטיים. בשני המקרים מתואר מהלך שבו הביטוי הפיזי בא כאשר הנפש 
אינה מסוגלת לבטא את עצמה, אם מחמת קונפליקטים פנימיים בלתי נסבלים ואם מחמת חוסר יכולת 

לחוות עולם פנימי ולתת לו שם. 

והנה עמיחי בשירו מדבר על היכולת, שיש לה כוח ריפוי, להיות עם כאבי הגוף כפי שהם, להיות נוכחים 
עם המטופל במכאוביו, להכיר בהם, לתת להם מקום: "זה כאב מושך וזה כאב קורע, וזה כמו מנסר, זה 
שורף וזה כאב חד וזה קהה. זה פה בדיוק פה, כן, כן". להיות עם המטופל ולשמוע בדיוק את זה. בדיוק 

זה. כן. כן. לא יותר ולא פחות. 

להיות עם המטופל בין גוף לנפש 

פינקלשטיין מתארת בספרה לכסות בשקוף כיצד מטופלים שסובלים מכאבי גוף עזים, שאינם מאובחנים 
כבעלי גורם פיזיולוגי, חשים עצמם לא נשמעים, מותקפים, ובלתי מוכלים בידי הממסד הרפואי וסביבתם 
החברתית, המפנים אותם לתחום הפסיכוסומטי. היא מתארת שם כיצד תופעות של כאב, עד כדי מניעת 
שינה ויכולת תפקוד, עלולות להביא לשקיעה נפשית, דיכאון, יאוש ובידוד. היא מצטטת בפתח ספרה 
אמירה מהדהדת של מטופלת: "אם אתה לא מאמין לי שאני אומרת שכואב לי, אז אין לנו על מה לדבר. 

אין לנו שיח". 

עמיחי מייצר בשירו הקבלה פואטית בין העצמי היושב בכיסאו שקט ורגוע, מתבונן בזמן החולף, 
דימוי  יוצר  הוא  ורגועים. באמצעות ההקבלה  קני החליל שמבקשים אף הם להיות שקטים  לבין 
מופלא של הסומה כקנה במבוק שהנשמה מתחככת בו וכך מחללת דרכו. דרכה. ושוב בדימוי נוסף 
עמיחי מציב את החיים הגופניים כולם מפרפרים על חודו של הלהב - להב חרב הנפש. נפשנו היא 

המחייה ונפשנו היא הממיתה. 

ויניקוט, בעקבות קליין שתפסה את הגוף כזירת ההתרחשות הנפשית הראשונה, ובמעין היפוך מעמיחי, 
מלמד אותנו בטקסט של המאמר "התפקוד המנטלי ויחסו לפסיכה סומה" שבראשית היה הגוף ותוך 

תהליך עדין, פגיע ומרובד, של הענקת משמעות לתחושותיו, משתכנת בתוכו הנפש.

וכמטפלים, מהי משמעות היות עם המטופל הסובל מכאבים? מהו הטקסט הטיפולי המותאם, המיטיב, מול 
כאבי הגוף הנוכחים כל כך? האם על ההקשבה להיות מכוונת לסימבוליות המגולמת בכאב? האם הנוכחות 

הפיזית, ההקשבה האקטיבית, היות עד נוכח ואמפטי, הן הנחוצות למטופל? מתי כך ומתי אחרת? 
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נפש מדברת גוף

געגועים לחלקים  ולא פחות מכך  והחיים  געגועים לרוחות המתים  געגועים בכל", אומר עמיחי.  "מגע 
שהופרדו מהשלם. מגוף הנפש. הגעגוע למגע. ואני חוזרת לאמירתו הנפלאה "למדתי לדבר אצל הכאבים". 
בסיום השיר שכותרתו "דיוק הכאב וטשטוש האושר", מה אומר לנו עמיחי? האם הכאב והאושר הם שני 
קטבים על אותו הציר? לכאורה בנה עמיחי משפט שמרמז בדיוק על כך אך למעשה הרי קוטבו של רגש 
האושר הוא רגש הסבל, או רגש העצב, או רגש הצער, וקוטבו של הכאב הפיזי הוא בתחושות עונג, בריאות 
ותפקוד. ההצעה שעמיחי מציע אם כן מתייחסת למעבר בין הפיזי לנפשי. מוגשת לנו כאן הצעה ללמוד 
לדבר על הסבל והאושר, על העולם הפנימי, דרך הדיבור על כאבי הגוף, וזאת אולי כי, כדברי באלינט 
במאמרו "The doctor, his patient and the illness", לא פעם דיבור הכאב הפיזי נגיש לנו יותר 

מהדיבור על הסבל הנפשי.

כאב העונג, עונג הכאב

פרויד, במסעו המסעיר מן הגוף אל הנפש וחוזר חלילה, זיהה נסיגה נרקיסיסטית במחלה ובכאב הנלווה 
אליה ואמר בהקשר זה "אדם סובל מפסיק לאהוב". מאוחר יותר במאמרו "מעבר לעקרון העונג" מושם 
הכאב בהקשר נפשי רחב יותר והופך לבן זוגו החדש של העונג, נציגו של יצר המוות, ארוג ביחסי הגומלין 
שבין המיניות לתוקפנות. די לנו להיזכר בתחום הרחב של הסאדו מאזוכיזם, כחלק מהמיניות האנושית, 
שבו הנקודה המדויקת שבה כאב מוגדר כעונג או כסבל קשורה למעשה אך ורק להגדרה הפנימית. החיבור 
בין כאב לעונג עולה גם באופנים רבים ודקים בתפקוד הפיזי היומיומי, ולו רק בקצה הלשון הנשלחת 
שוב ושוב למקום הכואב ממנו נעקרה שן. כוח המשיכה האפל של הפצע החשוף מומחש לטעמי היטב 
בציטוט הבא מתוך הסיפור "הרופא הכפרי" של פרנץ קפקא: "והוא ]הרופא[ כמוכה סנוורים למראה החיים 

הרוחשים בתוך הפצע". 

אנזייה בחיבורו "האני עור" שולל את תפיסתו המאוחרת של פרויד את הכאב כגורם מכונן וכותב "כאב 
חד וממושך מערער את מנגנון הנפש, מאיים על האינטגרציה של חיי הנפש בגוף, משפיע על היכולת 

לחשוק ועל פעולת החשיבה. הכאב אינו ניגודו או היפוכו של העונג: יחסיהם א־סימטריים". 

איליין סקארי )Scarry( מתייחסת אף היא ליכולת ההשתלטות של הכאב הפיזי ומעניקה לו משמעות 
מעט אחרת. היא טוענת שבשעה שהגוף כואב הוא הופך להיות מעגל ההתעניינות היחיד שבמרכז התודעה 
של האדם הכואב. היא מסבירה כי מאחר שהכאב קשור בתודעה אל הצרכים הבסיסיים ביותר של הקיום, 

חוויית הכאב מרחיבה את גבולות הגוף הפיזי של האדם הכואב עד כדי כך שהוא מכיל את כל עולמו.

האם הכאב גורם לנסיגה התפתחותית כדברי פרויד המוקדם? האם הוא מכונן משמעות כדברי פרויד 
המאוחר יותר ב"מעבר לעקרון העונג"? האם הוא כוח מחריב, כדבר סקארי, או שהוא מפרק משמעות 

כדברי אנזייה? 

הכאב במרחב הטיפולי

ומעל לכל ישנו הטקסט של המטופל. מה הוא אומר, איך הוא אומר את מה שאומר, מהו קונטקסט הדברים, 
מה הוא חווה, למה הוא זקוק. מהי חוויית המטופל ואיזו עמדה של המטפל יכולה לתת לה מענה מיטיב. 

נוספים  ממדים  קיימים  והאישי  הפיזי  הממד  לצד  ורב שכבתית.  ממדית  רב  תופעה  היא  הכאב  חוויית 
שמשפיעים עליה. הממד החברתי, התרבותי, הפוליטי, המגדרי, אלה כמה מן הממדים שלתוכם נארגת 
חוויית המטופל. מכיוון שהכאב הוא בהגדרתו קודם כל חוויה סובייקטיבית, הרי שאופן ארגון הממדים 
השונים במרחב עולמו של המטופל ואופן השפעתם זה על זה הוא ייחודי לטקסט האישי של המטופל 
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ואיסוף של  לחוויית המטופל  קודם לכל בהקשבה  כרוכה  לכן, לתפיסתי,  גישתו של המטפל  הספציפי. 
תפזורת הסימנים, הסימפטומים והתחושות לכלל מבנה קוהסיבי ובעל משמעות עבור הטקסט הייחודי 

של מטופל זה. 

השפה והחוויה

כמטפלת וככותבת קיימת בי לא אחת התחושה הפרדוקסלית והמתסכלת שלצד ממד הגילוי והתקשורת 
שבשפה, מתקיים בה ממד של כיסוי וֶחסר ולצדם ממד חוסר הנראות של הכאב, ובלבול השפות. לא במקרה 
אומר עמיחי בשירו 'למדתי לדבר אצל הכאבים', זוהי אכן שפה שאינה מובנת מאליה. שפה שיש ללמוד. דנה 
אמיר מתייחסת לכך בספרה תהום שפה ובו היא מדברת על חוויות גופניות שגם כשהן זוכות לשם, תמיד 
נותרת שארית מחוץ לחיתוך, מחוץ לשפה. שארית שהופכת מושא לאיווי, בלשונו של לאקאן. החוויה של 

החסר היא המכוננת את הסובייקט. 

בחיבורו "גילוי וכיסוי בלשון" מתאר ח"נ ביאליק, באופן נפלא בעיני, תכונה חמקמקה זו של השפה. 
הוא מדמה שם את המילים לגלידי קרח שהאדם מדלג ביניהם על פני תהום ומוסיף "בין הפרצים 

נועה רז מלמד, ״איקונות וְתרפים״, פרט
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מהבהבת התהום, הרגל מתמוטטת, הסכנה קרובה"; באותו חיבור הוא מתייחס לפער שבין המילה 
שהושלכה  "קליפה  מכנה  הוא  שאותה  המוסכמת־אובייקטיבית  למילה  הסובייקטיבית  הראשונית 

מרשות היחיד אל רשות הרבים". 

אמיר מתייחסת בספרה לחוויה הפסיכוטית כאל חוויה שבה הגוף הוא זירה של טרום משמעות וככזה 
הוא מתקיף את הסובייקטיביות ואת הנפרדות. שפה היא יצרנית משמעות. מטבעה היא שואפת לחיבור 
בין סובייקטים ובה בעת מייצרת נפרדות. כפי שכותב ביאליק בחיבורו, השפה מייצרת, בעצם השיום, את 

הבלתי ניתן לתיאור ברווח שבין מילה למילה, בין סובייקט לסובייקט. 

מנקודת מבט זו ניתן אולי לחשוב על הכאב גם כעל מאבק בנפרדות, כעל רצון לחזור אל הוויה נטולת 
חסר. ואכן יש משהו בולע־כל בטבעו החווייתי של הכאב. לעתים ישנן שתיקות ארוכות בטיפול, אין 'שפה 

של כאב', יש כאב. ולעתים הדרך היחידה לתקשר לגביו היא בשתיקה בשניים. 

במרחב הטיפולי, לנוכח מצוקת השפה, נעשה לא פעם שימוש רב יחסית במטאפורות ובדימויים. פער 
זה שבין השפה לבין התחושה יכול גם לייצר תחושות תסכול וזעם כלפי ניסיונות המשגה ופרשנות 
מבחוץ. יש לכן מקום, לתפיסתי, לגשת תחילה למטאפורה כאל פיסת סיפור מרוכזת מבלי להידרש מיד 

לפירוש שלה. לראות בה ראשית לכל את ההרחבה המשחקית והאישית של תיאור החוויה. 

בזרמים שונים המקורבים לתיאוריות יחסי אובייקט יש התייחסות לסימפטומים הפיזיים שהגוף מחולל 
כאל אפיק תקשורתי. בהקשר זה ניתן לדבר על הרצון והכורח של הגוף־נפש לספר את סיפורו. מכאן 

נובעת התייחסות לכאב, אופנותו ומיקומו, כאל מטאפורה. 

סכימת הגוף

במאמרו "התפקוד המנטלי ויחסו לפסיכה סומה" מציג ויניקוט את תפיסתו כי חלקים מהנפש מתמקמים 
באיברי גוף. אמנם המאמר עוסק בעיקר בהתמקמות השכל במערך הנפשי, אך ניתן להרחיב תפיסה זו, 
וויניקוט אף עושה כך, ובניסוחו: "סכימת הגוף, על היבטי הזמן והמרחב שלה, מספקת אמירה חשובה ורבת 

ערך על התרשים שיש ליחיד אודות עצמו". 

ויניקוט מתאר את תהליך ההתמקמות של חלקי פסיכה באיברי )חלקי( גוף בשלבים הראשוניים ביותר 
"אני מניח שמשמעות  בין הפסיכה לסומה. הוא אומר כך:  ניתן להפריד  בחיי אדם, שלבים שבהם לא 
המילה פסיכה כאן היא הפיתוח בדמיון של חלקים תחושות ותפקודים סומאטיים". השלכות הכאב ביחס 
הסובייקט לגופו יכולות להתבטא בין השאר בתחושות פיצול - הגוף הוא שלי אך הוא מתקיף אותי. הגוף 
הוא אני אך מסב לי סבל, ואי־אפשר לברוח ממנו. מתחזקת חשיבה על הגוף כעל השלישי ובהתאם, דיבור 
על הגוף בגוף שלישי. משום כך, טיפולים רפואיים בכאב פיזי שאינם מלווים תהליכים פסיכותרפויטיים 
מקבילים, ולהפך, עלולים לחזק את ההפרדה בין גוף לנפש. הטיפול השיחתי הוא בעל פוטנציאל מאחה 

ומעניק משמעות. 

חשיבות ההכרה וסוגיית הנראות 

בספרו שתי נשים היסטריות מתאר פרויד, שרק התחיל אז את מסע הפענוח שלו בסבך הקשרים בין הגוף 
לנפש, עלמה שפגש בה בעת חופשה בהרים. העלמה, אליזבט, סובלת מכאבים קשים ברגליה. פרויד פותח 
בחקירה שבסופה נוצר קישור בין אבלה של אליזבט על אובדן אביה וחוסר האהבה בחייה לבין הכאב 
ברגלה. "זהו המקום שעליו נחה מדי בוקר רגלו של האב", הוא מכריז וניתן לשמוע נימת סיפוק של בלש 

בקולו הספרותי. 

מהכתוב לעיל כמו גם מניתוחים אחרים עולה נטייה, בעלת הצדקה תיאורטית וקלינית לא מבוטלת, 
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לייחס לכאבים לא מוסברים או לא ממוקדים אטיולוגיה נפשית. דא עקא, שמטופלים חווים זאת לא 
למטפל  שמורה  כאביהם.  ובאמיתות  בעוצמת  הכרה  וכחוסר  כעלבון  הטיפול,  בתחילת  בעיקר  פעם, 
ממושך,  כאב  של  המוכרים  הלוויה  בני  ובחרדה,  בדיכאון  ולראות  זו  ייחוס  נטיית  להפוך  האפשרות 

תוצאה של הכאב עצמו. 

פרופסור קרסו מרחיב על כך ומסביר את מנגנון פעולתם של מרכזי בקרת הכאב בגזע המוח. כשמגיעה לגזע 
המוח תשדורת המפוענחת ככאב, המוח מגיב לכך בהפרשת חומרים מנטרלי כאב )סרוטונין, אנדורפינים(; 
אם, בעקבות תחושת כאב מתמשך, מתקיים עודף צריכה של חומרים אלו, נוצר חסר בסרוטונין שיכול גם 
הוא לגרום לחרדה ולדיכאון. לצד ההסבר הפיזיולוגי גרידא, אפשר לחשוב על השפעות משניות של הכאב, 
כמו חוסר שינה, מוגבלות בניידות ובתפקוד ועוד, שיכולות לגרום גם הן לחרדה ולדיכאון. פינקלשטיין דנה 

בכך בהרחבה בספרה לכסות בשקוף, על סבל גופני, עמימות רפואית והכחשה חברתית.

לנוכח דבריה מתחזקת חשיבות ההכרה במבטו של האחר הרואה ומכיר בכאבו של הסובייקט הסובל. לא 
פעם אני נתקלת בקליניקה בצורך של מטופל או מטופלת להנכיח את הפצע, להפשיל שרוול או מכנס, 
לראות את מבטי נח על הפצע, נוגע בו, מכיר בו. לא פעם עולה בטיפול הצורך של המטופל לשכנע, את 
המטפל ואת עצמו, שמה שהוא מרגיש הוא אכן אמיתי. צורך במטפל שיאשר את מה שהמטופל מרגיש 
ויעניק לכך לגיטימציה. בהקשר זה, בין השאר, ניתן להבין את הריבוי והפירוט הנפוצים בתיאורי הכאב 

בקליניקה. 

והממסד.  תולדות השיגעון בעידן התבונה מתייחס למשטור הגוף באמצעות המדע  פוקו בספרו  מישל 
להם.  שיעניקו  ההכרה  למידת  בהתאם  מכאבים,  הסובל  של  מעמדו  את  שיקבעו  הסף  שומרי  הם  אלו 
פנימית  והכאב מביא לתחושת שליטה  החולי  כיצד שינוי בתפיסת  פינקלשטיין מראה בספרה האמור, 
שמחליפה את חוויית חוסר האונים. בהמשך היא מתארת את חוויית הסובלים מכאב פיזי שנעזרו בטיפול 

פסיכולוגי, חוויה שבוטאה במילים "סוף סוף מישהו מאמין לי". 

חוויית הכאב היא חוויה פנימית אותנטית ובעלת עוצמה, אף שכלפי חוץ פעמים רבות אין לה די נראות. 
אספקט זה של הכאב מחזק את הצורך בהכרה ואת תחושת הבדידות, בבחינת 'זר לא יבין זאת'. במקרה 
זאת'  יבין  ה'זר לא  נפגשת במסגרת עבודתי ב"עמך", תחושת  אני  ניצולי שואה, שאיתם  הספציפי של 
שמובאת לא פעם לחדר בהקשר של חוויות השואה, חוזרת כרה־טראומטיזציה במקרה של הכאב הפיזי 
ועלולה לחזק תחושות של ניכור וקנאה כלפי המטפל. מהיכרותי עם מטופלים בגיל מבוגר, שסובלים לא 
מעט מכאבים כרוניים, אני נוכחת שהם חוזרים בדרך כלל לתפקוד למרות הכאב הנמשך. באופן מתסכל 
משהו, עובדה זו מחזקת לא פעם את תחושת הפער בין הכאב והסבל שהם חווים, לבין אופן תפיסתם 
בין הצורך לשתף  נע לא פעם  זה המטופל  בעיני העולם החיצון, שאינו מודע לסבלם. כתוצאה מפער 
בתחושותיו לבין הצורך, ואולי התביעה החברתית, להעלימן. אני רואה בכך בין השאר מאבק בין תנועת 

צמצום לתנועת התרחבות. 

המרחב התרבותי

עבודה עם כאב היא גם עבודה עם המרחב התרבותי של המטופל. כוונתי כאן למושג תרבות במובנו 
הרחב - אמונות, השקפות, טקסים, אופני ביטוי, אופני לבוש וכדומה. במרכז המרחב התרבותי שבו נטוע 
הפרט עומדת מערכת ערכים, והיא שמכתיבה את אותם טקסים, התנהגויות, תפיסות חברתיות, דתיות, 
מגדריות, פוליטיות וכיוצא בהם. מערכת ערכים זו כוללת בתוכה תפיסות ברורות ובדרך כלל מובלעות, 
יומיומית  מהתנהלות  החל  החיים,  תחומי  בכל  כאוניברסליות,  רבות  פעמים  נתפסות  אך  פרטיקולריות 
זה לשלום ועד הלכות לידה וקבורה, תפיסות לגבי אבל,  זה את  פשוטה כמו האופן שבו אנו מברכים 
להקשרים  התייחס  בורדייה  פייר  הצרפתי  והסוציולוג  האנתרופולוג  הכאב.  של  משמעותו   - ולענייננו 
התרבותיים של תפיסת הגוף והכניס לשיח את הביטוי 'הגוף המאולף', בדברו על הגוף שנוהג בהתאם 
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לקונוונציות תרבותיות מוטבעות. מיטשל מדגיש את הקשרה התרבותי־חווייתי של השפה בספרו תקווה 
ופחד בפסיכואנליזה בהתייחסו לכך שהיחס לכאב משתנה בהתאם לשפה. 

דוגמה למשמעות בעלת הקשר תרבותי, שיכולה לעלות, אם מפנים לה מקום, היא שהכאב הוא סוג של 
עונש. 'בצער תלדי בנים' אמר אלוהים לחוה עם גירושה מגן העדן. הקישור בין מחלה לבין עונש חקוק 
בתרבות המערבית מראשיתה. בסיפורו של פרנץ קפקא "מושבת העונשין", מתואר מתקן ענישה שתפקידו 
לחרוט על גופם של נידונים את החטא שחטאו בו. חולפות שעות של סבל בטרם ידע הנידון, דרך התסמין 
הכואב של גופו, מה סיבת עונשו. 'למה זה מגיע לי' אומרים לי לא פעם מטופלים. לעתים מופיע בדבריהם 
הביטוי 'ויה דולורוזה' )המיוחס במקור לדרך הייסורים של ישו(, ביטוי טעון שמהדהד נושאים של אשמה 
וכפרה. דוגמה נוספת למשמעות תרבותית כרוכה בתחושת אובדן השליטה בגוף בעקבות ההתמודדות עם 

כאב כרוני. 

הצורך בשליטה בגוף נטוע בתפיסה הדתית היהודית־נוצרית של מאבק הבשר ברוח. לפי תפיסה זו על 
הרוח לשלוט בבשר, שמאיים להשתלט על הנשמה ולהשיאה לפעול לפי מאוויו הנמוכים, מכאן שתחושת 
אובדן השליטה בגוף, כתוצאה מכאב, עלולה להתפרש אצל המטופל למשל ככניעה או השפלה. בדברי 

מטופלים רבים חוזרת ועולה האמירה על בגידת הגוף. 

מנגד, בעקבות בלעדיות השיח המדעי־רפואי על מחלה וכאב בעולם המערבי, הפכו ההתנסות האישית 
והדפוסים התרבותיים ללא נראים והודרו אל מחוץ לנורמה של השיח על הכאב. קיימים, מהדהדים אך לא 
מדוברים בקרב בעלי הסמכא בתחום. כתוצאה מכך נכפות על המטופל שפה ופרשנות חיצוניות ובעקבות 
זאת מאמץ גם הוא נקודת מבט חיצונית כלפי עצמו, שמלווה לעתים גם בהאשמה עצמית. מטופלים רבים 

מדברים על חוויית זרות, על 'זה לא אני'. 

שפת הכאב

בהקשר לבלבול השפות אני רוצה להוסיף כאן את הרעיון של איריגארי בנושא "שפת הנוזלים ושפת 
המוצקים" ]איריגארי אצל פינקלשטיין, עמ' 148[. אמנם איריגארי מתייחסת במינוחים אלה בעיקר 
פעמים  נחווה  הכאב  הכאב.  לתחום  גם  זה  רעיון  לשייך  שניתן  מוצאת  אני  אך  מגדריים  להבדלים 
רבות כדיפוזי באופיו. חוויית הכאב מעלה לא פעם תחושות של בלבול, קושי להבין, מתי מופיע 
הכאב ומתי הוא נעלם, מתי מופיעה השינה, מתי היא נעלמת ומדוע. לאור תופעות אלו יכול הכאב 
תיאורי;  ובעושר  לחוץ  פנים  בין  בערבול  בתנועתיות,  שמאופיינת  הנוזלים,  לשפת  משויך  להיות 
בעוד שהסביבה, ובעיקר זו המשויכת לממסד הטיפולי־רפואי, דוברת את שפת המוצקים, המאופיינת 
בצורך בכימות, קיבוע ורדוקציה. כתנועת נגד למצב דיכוטומי זה גיבש ב־1977 הפסיכיאטר ג'ורג' 
שמביאה  בגישה  דוגל  משמו,  להבין  שניתן  כפי  זה,  מודל  הביו־פסיכו־חברתי.  המודל  את  אנג'ל 
וחברתיים המשפיעים על מצבו הבריאותי של  נפשיים  גורמים  גם  ביולוגיים  גורמים  בחשבון לצד 
האדם. זהו מודל שמבקש לבטל את החלוקה החדה בין גוף לנפש. רופאות ורופאים, אחים ואחיות, 
לפרשנות  רב  קשב  מקדישים  זה,  מודל  פי  על  שעובדים  ומטפלים,  מטפלות  סוציאליים,  עובדים 
האישית של החולה למצבו הפיזי, לאופן תיאור הסימפטומים וכדומה, הלקוחים מעולמו הפנימי של 
המטופל. זאת מתוך שאיפה לשלב בין הנרטיב הפנומנולוגי )'סיפור המחלה'( והנרטיב הרפואי־מדעי. 
הגישה הפנומנולוגית היא גישה שמבקשת לשים את חוויית המטופל במרכז השיח. תחום מדעי נוסף 
 )PNI( וחברתיים הוא תחום הפסיכו־נוירו־אימונולוגיה  פיזיים  גורמים נפשיים  בין  ששואף לשלב 
לענייננו  ובחזרה  אחרים.  וממשתנים  מדחק  מושפעת  החיסון  מערכת  שבו  האופן  במחקר  העוסק 
הספציפי בכאב, על עיבוד הצד הנפשי של הכאב להיות מותאם תרבותית; מחקרים באנתרופולוגיה 
רפואית שעוסקים בכאב, מראים פעם אחר פעם שמאחורי חוויית הכאב עומדים גם דפוסים ומשאלות 

תרבותיים וחברתיים. 
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המרחב החברתי והבין אישי

הכאב אינו רק מושפע מהמרחב התרבותי של המטופל אלא שהוא גם מכיל פוטנציאל לשינויים בתחום 
החברתי. מטופלים רבים חווים את הכאב, בעיקר הכאב הכרוני, כמבוֵדד; אם מחמת תחושות של היות 
כרוניים  כאבים,  בעקבות  והחברתית  אישית  הבין  ניתוק ממערכת התמיכה  בעקבות  ואם  מובן  בלתי 
פעיל  היה  לכן  שקודם  האדם  מהכאב.  כתוצאה  שנגרם  התפקודי  הצמצום  על  מדבר  פרויד  בעיקר. 
ולא  זרים, שדווקא הם מבינים את המצוקה,  סיפורים על  חוזרים  ואפילו מרותק לביתו.  הופך קשור 
הסביבה החברתית המוכרת. בעקבות תחושת הנטישה מתערערים הביטחון העצמי ותחושת המשמעות. 
זהו תהליך דו־סטרי מאחר שהאדם הסובל מכאב עלול להרחיק מעצמו את הסביבה כתוצאה מחידוד 
הרגישות. עולה בדעתי הכרזתו של מטופל, שהופנה על ידי רופא אורתופד, בתחילת הטיפול, על כך 
שהוא "אסור בנגיעה". הגוף הכואב הוא גם גוף חשוף, פגיע. התחושתיות מתחדדת. המטופל עומד 
בסיטואציות רבות של היחשפות בחדרי רופאים. במקביל גם רגישות הנפש מתחדדת, ישנה פגיעות 

רבה יותר לדברי האחרים ותחושה של נפלשות.

מכאן שהיחס כלפי הבידוד הוא לרוב אמביוולנטי. מחד מתחזק פעמים רבות הרצון להסתגר, מתוך צורך 
בהגנה על גבולות העצמי החשוף והנפלש, מחמת בושה ואי רצון להיחשף בחולשתו, מתוך חשש לעזוב 
את תחושת הביטחון שמעניק הבית, ועוד. מאידך, כלומר מצדה השני של האמביוולנטיות, הבידוד עלול 
לחזק תחושות של קיפאון, ניכור, מוות נפשי וייאוש. אובדן השליטה על הגוף כתוצאה מכאב מביא לכך 

שפגישות שנקבעו לא תמיד יכולות להתקיים במועדן, ותוכניות הופכות לבלתי אפשריות. 

ובעוצמה  היטב  מבצרי", שממחיש  הוא  "כלאי  קפקא:  של  על משפט־פרגמנט  זה  בהקשר  חושבת  אני 
את תחושת האמביוולנטיות. חשוב לדעתי שהאמביוולנטיות כלפי הבידוד הגובר והולך תדובר בשעה 
הטיפולית. יחד עם זאת תמלול האמביוולנטיות רצוי לו שיעשה ברגישות רבה מאחר שסביבת המטופל 

הסובל מכאבים מעבירה פעמים רבות, ביודעין או שלא ביודעין, מסר מאשים למטופל על הסתגרותו. 

אישיים  הבין  ביחסים  התלות  ממד  את  מדגיש  שלו,  הפרטי  במרחב  האדם  להתרכזות  שמביא  הכאב, 
הקיימים, בעיקר בקשר עם בני זוג וצאצאים. התלות, שנתפסת לא פעם כמאיימת, אולי ביתר שאת עבור 
ניצולי שואה שחווים אותה כמאיימת על יכולות ההישרדות שבזכותן ניצלו, מהווה פעמים רבות מוקד 
לתסכול ולקושי. הבידוד, תחושת הריק, והמחסור בקשרים בין אישיים הדדיים משמעותיים יכולים לקבל 
מענה במפגש הטיפולי הפסיכותרפויטי. במיוחד בתחילת הטיפול יש חשיבות גדולה לעמדה של נוכחות 

מכילה, מרגיעה ומזינה מצדו של המטפל. 

הציפייה החברתית מהאדם הסובל מכאב היא לא לוותר, להתמודד, לחפש כל הזמן פתרון. למעשה מסתתר 
כאן גם מסר סמוי - אל תקבל את הכאב, אל תלמד לחיות איתו, דחה את כאביך ממך. עם זאת, חשוב לציין 
שבעבודתי עם מטופלים בגיל השלישי אני שומעת מהם חוויה של קבלה חברתית גדולה יותר למגבלות 
ולאובדנים הנובעים מההתמודדות עם כאב כרוני. בגיל המבוגר ישנה לגיטימציה חברתית להרפיה מסוימת 
מתובענות התפקוד הנורמטיבי. אספקט נוסף שגיליתי בעבודתי הוא שהכאב המערער גם נותן לא פעם 
לגיטימציה לחשיבה עצמאית, לא קונפורמית. הדבר מתבטא בין השאר בחופש יחסי לחשיבה אחרת על 
אבני יסוד חברתיות כגון נאמנות משפחתית מול נאמנות לעצמי. האם לאדם הסובל מכאב מותר להיראות 
'יפה', 'מטופח'? גם בתחום זה אני מגלה שונות בהתאם לגיל. אנשים צעירים חווים לא פעם נימה סמויה 
של גינוי או האשמה בהתחזות, באמירות בנוסח "אבל את/ה נראה/ית כל כך טוב, לא רואים עליך בכלל", 
האדם הזקן לעומת זאת זוכה בדרך כלל להערכה כשהוא מקפיד על הופעתו. במקרה זה יש קבלה חברתית 

של הפער בין כאבים פיזיים להופעה נאה. 

והנה, פתאום ומתוך תחושה של קטיעה, הגעתי לסיום המאמר. הרבה נותר בתחום שבין גלידי המילים. 
"האיקס הנעלם משתרבב לפנינו שוב בכל מורא קומתו", אומר ביאליק במסה שלו על זה שחומק מתיאור, 
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ואולי כך נכון לטקסט שעוסק בכאב. ועוד משפט אחרון אני ממהרת להוסיף: קטוע וחסר נשימה ככל 
היושב מולנו.                    .שיהיה, קודם לכל טקסט, פסיכואנליטי, מדיציני או ספרותי - הוא הטקסט הייחודי והפועם של המטופל 

  

כתיבת מאמר זה סייעה בידי מאוד בעבודה עם מטופלים שסובלים מכאב. יחסי הגומלין בין הגוף לנפש והמארג הסבוך 
של השפעות פנימיות וחיצוניות כאחת, נפרשו לעיני בהדרגה בעת הכתיבה. אני מודה מקרב לבי למטופלי, שחלקו איתי 

מרחב כן של חשיבה, חוויה והתבוננות בעולמם, על הכאב, האימה, העונג והשמחה שבו.
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עבודה צבעונית??

סיגלית לנדאו, ״בת יפתח״, עיסת נייר  
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״אתונה בתל־אביב״ תמונת הצבה, צילמה דין אהרוני
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עופרה עופר אורן

מלכת הכיתה

 ַמְלַּכת ַהִּכָּתה ַמְסִּתיָרה ָּדָבר ָרע
 ַעל ְּבָׂשָרּה ָהַרְך
 ַעל ְּבָׂשָרּה ָהַרְך

 ֶׁשְּכָבר נֹוָדע,
 ְוֹלא ְּבׂשֹוָרה ַעל מֹות ְזֵאב.

 ַהְּזֵאב ֹלא אֹוֵרב ִמַּתַחת ַלִּמָּטה – 
ָּבּה ַהַּצָּיד ָּבא ְוָנַגע.

מה שנגזל ממנה

 ַיְלָדה טֹוָבה אֹוֶמֶרת ּתֹוָדה.
ַיְלָדה ְמֻחֶּנֶכת ִהיא ַיְלָדה ְמַחֶּיֶכת.

ֻנֶּמֶסת ֹלא ִהְּסָסה  ַהַּיְלָדה ַהְמּ
 ַּגם ַאֲחֵרי ֶׁשּגּוָפה ַהַּדק ֶנְחַׂשף.

 ַהָּׁשַמִים ָאְמָנם ִׁשּנּו ֶאת ְמקֹוָמם
ֲאָבל ִהיא ֹלא ָׁשְכָחה ָמה ָעֶליָה לֹוַמר.

 ִּכי ַיְלָדה טֹוָבה אֹוֶמֶרת ּתֹוָדה,
 ִּכי ַיְלָדה ְמֻחֶּנֶכת ִהיא ַיְלָדה ְמַחֶּיֶכת

ִּכי ַיְלָדה ְלַבָּדּה ֵאיֶנָנה ֵעָדה

מתוך מה המים יודעים על צמא 
שרואה אור בספרי ׳עתון 77׳

יודית שחר

הצל

אּוַלי ֶזה ָהָעב ַהְּכַתְמַּתם 
ֶׁשִהְּכָהה ְוָאַטם

רֹוִני ַעל ֶחֶבל ְמַדֶּלֶגת
ַמְעָלה ַמְעָלה ַמְעָלה 

ֵאיָבֶריָה ְּפלּוָמה ְמַרֶחֶפת 
ֶאל ֶקֶרן אֹור

אּוַלי ֶזה ָהִאיׁש ֵמַהֵּצל ֶׁשָעַמד ְוִהְסַּתֵּכל
ִּבְרָּכּה, ֶּבֶרְך ַּבת ַהֶּׁשַבע, ְלֶפַתע ֻטְמָאה

ַמְרֵּפָקה ְיֵרָכּה ֻטְמָאה,
ְׂשָפֶתיָה, קֹוָלּה ַהַּדִּקיק ַהְּמַזֵּמר

ִׁשיר ְיָלִדים 
ֶעְרָוה

אּוַלי ֶזה ַהֵּצל ֶׁשִּתְעַּתע
ֵהִמיר ֹּתם ְּבֻטְמָאה

ְוָׁשַלח ֶאת רֹוִני 
ַהַּבְיָתה ְּפגּוָמה
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יהודית כפרי

הציור    
        

ְוָזַכְרִּתי ֵאיְך ִויְנֵסְנט ַון ּגֹוְך
ָּכַתב ְלָאִחיו ֵּתאֹו:
"ְּבתֹוִכי ֵיׁש ֶּפַצע

ֶׁשֹּלא ִיְרַּפא ְלעֹוָלם" 
ְוֵאיְך ָהָיה ְמַרֵּפא אֹותֹו

ָׁשָעה ָׁשָעה

ְּכֶׁשִּצֵּיר.

נויה גופמן  

כשחיפושית משה רבנו  
 

יֹוֶׁשֶבת ַעל ֶאְצַּבע ֶׁשל ַאַחד ַהְּיָלִדים,
זֹו ִחּפּוִׁשית מֶֹׁשה ַרֵּבנּו.

ֶזה ֹלא ֶׁשָּתֲעָתה ְּבַדְרָּכּה,
ִהיא ֻהְּנָחה ְּבִדּיּוק ָׁשם

ְּבֶעְזַרת ְצַבת ֶאְצְּבעֹוָתיו ֶׁשל ַהֶּיֶלד,
ֲאגּוָדל ּומֹוָרה,

ֶעֶׂשר ֶאְצָּבעֹות לֹו ֵיׁש
ָּכל ָּדָבר יֹוְדעֹות ֵהן.

 
ַעְכָׁשו הּוא ַמִּכיר ֲחָרִקים

ַעְכָׁשו הּוא ַמִּכיר ֶאת ּגּוָפם.
ֶאת ּגּופֹו

הּוא ְּכָבר ַמִּכיר
ְּבַעל ֶּפה.

ֵמַהִּמְפָּגִׁשים, ֵמַהִּסּפּוִרים,
ְּכֶׁשַהַּגֶּנֶנת ָאְמָרה
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ליאור לוי

ימים נוראים

ִאיָפה ְׁשִליִׁשית ֶׁשל ִסיַגְרָיה ְּכֶׁשְׁשּ
ה ְמַדֶּבֶרת ִּבי ֵהֵחָלּ

י ְרִתּ רֹוְך ֶׁשֹּלא ָקַשׁ ַעל ֹשְ
י ַעל ְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ָאַמְרִתּ
י ַעל ָׁשַמִים ְנמּוִכים ִמַדּ

ְּכֶׁשְּפִעימֹות ֲעמּומֹות הֹוְלמֹות
ד ָהַאֵחר ֶׁשל ָהֲאָדָמה ִמן ַהַצּ

ַוֲאִני ִנְצָמד ַקּׁשּוב ָּדרּוְך
ְסָטטֹוְסקֹוּפ ַקר ַמֶּתֶכת

ַעל ֲחֵזהּו ֶׁשל ַהֹּלא נֹוַדע
י ַדְעִתּ ֵאלֹות טֹובֹות ֶׁשָיּ ְּכֶׁשְּשׁ

ֹלא ָהיּו
ה ִיְהֶיה ֵאיְך ּוְלָאן ָמּ ְּכֶשׁ

לּו ּגּוף ְוָהיּו ִקְבּ
י ָזר ְּבַנֲעָליו ֶׁשל ַעְצִמי ִתּ ְשׁ ֶׁשִהְרַגּ ְכּ

י י ִמַעְכִתּ ּוַבֲעֵקַבי ֶׁשִלּ
ְּבָדִלים ֶׁשל ְזַמן

ֵּבין ֲעֵקב ְׁשֵאָלה ַוֲאָדָמה ֶׁשֹּלא ִנְבַקַעת
ְרצֹות י ִמִלּ ְּכֶׁשָחַדְלִתּ

ה ּכֹוֶתֶבת ִּבי ְוָיד ַאֵחר ֵהֵחָלּ
ְוָיד ַאֶחֶרת אֹוֶחֶזת ְּבִבְטִני

ִּבי ְּכֶׁשַּמָּבט ָנעּוץ ְּבַגּ

אבי

ָאִבי
ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָאַהב אֹוִתי ְּבִפיו

ָאַהב אֹוִתי ְּבָיָדיו
ַּבִּמְקָצב ֶׁשִהָּכה ַעל ֻׁשְלַחן ַהַּׁשָּבת

ְלקֹול "ִּכי ֶאְׁשְמָרה"
ֶאת ַהֶּקֶצף ֶׁשל ַהִּביָרה ֶׁשָעַצר ְּבֶאְצַּבע מֹוָרה

ֶאת ַהִּׁשיִרים ֶׁשל ָפִריד ְוֻאם ֻּכְלּת'ּום
ֶׁשֵהִריץ ְּבֶאְצָּבעֹו ַלַהְתָחָלה

ַלַחָּזן ֶׁשִּסְלֵסל ְּבקֹולֹו
ֶהְרָאה ִלי ִטיבֹו ְּבֶאְצָּבעֹות ַאְרַּבע

ֶאת ּגֶֹדל ַהֵּזיִתים ְּבָמרֹוקֹו 
ֶהְרָאה ִלי ַּבֲחִצי ֶאְצַּבע

ָאִבי
ֶׁשָרַקח ִלי ְּבָיָדיו ֵריחֹות

ֶׁשָּתַפר ִלי ְּבֶאְצְּבעֹוָתיו ִזְכרֹונֹות
ֹלא ֵהִכין אֹוִתי ַלָּיִמים
ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ָּבֶהם ָיַדִים
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אסנת צירלין

החלק הטוב

עוד לפני שידעתי מי הוא אהבתי אותו. כף יד המתאגרף שלו, הגב הבשרני עם עורו החלק המנומש, הכרס. 
הוא הניף אותי, רכן אלי, השתרע. הלכתי עליו, נרדמתי בפישוט איברים על גופו האדיר. הייתי תינוקת.

לפני שבוע נודע לי שיש לו אלצהיימר. בפעם האחרונה שראיתי אותו, לפני ארבע שנים, הוא טעה כמה 
פעמים וחזר בשתי הזדמנויות על אותו סיפור. אשתו אמרה שהוא סובל מדמנציה. ביתר הזמן היא התפרצה 
לדבריו, תיקנה אותו בקול דק ורם וכיסתה על מורת רוחה בצחוק קליל. היא לא נתנה לנו רגע אחד לבד. גם 
כשדיברנו בטלפון היא לא זזה ממנו. שמעתי אותה אומרת לו מה להגיד. היא אפילו לא הנמיכה את הקול. 

הביקור קטע פרידה ארוכה ובלתי נתפסת בהתחשב בעובדה שהיינו אב ובתו.

שעה וחצי אחרי שנפרדתי מהם לשלום הוא התקשר לטלפון הקווי בבית ודיבר כאילו המשכנו שיחה 
שנקטעה.

"לא יכולתי להמשיך לחיות איתה", הוא התכוון לאמא שלי. "משכתי ומשכתי עד שלא יכולתי יותר", הוא 
אמר כאילו שזה היה הדבר הנורא שעשה ועליו הוא מתוודה כעת.

"לא יכולתי יותר עם השיגעונות שלה, את הרי יודעת." הוא ידע שאני יודעת.

"כל השנים האלה עבדתי כמו חמור, הייתי מפרנס יחידי. והיא רצתה שתלכו לריאלי, והיא רצתה שיעורי 
פסנתר", הוא דיקק את קולו בשאט־נפש, "את יודעת כמה שילמתי על הריאלי?"

"אבא, כמה פעמים אפשר לדבר על זה?" עניתי לו. "שמעת אותי פעם מאשימה אותך שהתגרשתם?"

יותר מארבעים שנה חלפו, היתה לו אישה אחרת, היו לו ילדים אחרים, והוא עדיין ביקש להרחיק מעצמו 
את האשמה. אבל על האשמה שלו, האמיתית, הוא לא דיבר.   

"אח שלך עשה דברים... את אולי לא יודעת", הוא השתהה בתקווה שארצה לדעת. "הוא אמר עלי דברים, 
שקרים!" הוא הרים את הקול.

"איפה אהובה?" שמתי לב שאני לא שומעת אותה.

"היא הלכה לסידורים", הוא אמר כלאחר יד.

הייתי צריכה לדעת. הוא לא היה מדבר על המשפחה הקודמת שלו אם היא היתה שם. 

נשארתי לעמוד ליד פינת האוכל. הטלפון היה מחובר לקיר. הילדים הרימו את הראש מהצלחות מדי פעם, 
הם לא היו רגילים לשמוע אותי אומרת "אבא".

כבר לא הייתי ילדה. הכוח שהיה פעם בידיים שלו, היה עכשיו אצלי. יכולתי להרגיש אותו כשנתתי לו 
לדבר. זו היתה הרגשה טובה לא לפחד. פעם רק מלשמוע את הקול שלו הייתי נחרדת, הוא לא היה צריך 
לעשות שום דבר. כשהיה נכנס הביתה יכולתי לפרוץ בבכי בכל רגע רק מהמתח - איך הוא היום? איך 
המצב רוח שלו? האם יתעצבן עלי, האם יביט בי במבט המאיים שלו? הידיעה שהחגורה יכולה להישלף 

מהמכנסיים בכל רגע הספיקה, וכשנשלפה התחננתי אליו בזעקות אימה. 
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הוא המשיך לדבר - הוא עשה ככה והוא אמר ככה ויורם אחי ושירלי אחותי. הוא היה בסדר. זה אנחנו 
שהיינו האשמים. החשבונות שלו כבר מזמן לא היו עם אמא שלי אלא עם האחים שלי, מבקשי רעתו. 

"אני לא מוכנה לשמוע את זה", קטעתי אותו בלי להרים את הקול. "אני מבקשת שלא תדבר על יורם 
ושירלי." 

הוא השתתק. 

וטובים אחד עם השני",  נהיינו, כמה אנחנו קרובים  איזה אנשים  יכול לראות אותנו,  "חבל שאתה לא 
אמרתי, "אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיהם." 

הוא לא ענה ומתוך השקט שהשתרר שמעתי אותו מושך באף. 

"נעשו טעויות", הוא אמר לבסוף בקול סדוק. 

הפניתי את הגב לילדים. לא רציתי שיראו את הפנים שלי. 

בתהליך של  "אבל  דקות,  כמה  כעבור  בזהירות  אמרה  שירלי  העניין",  מגודל  להמעיט  רוצה  לא  "אני 
דמנציה קורים כל מיני דברים. הבכי שלו יכול להיות תגובה לא נשלטת של המוח. גם מה שאמר."

התקשרתי אליה כדי לספר לה שהבלתי ייאמן קרה - שמעתי אותו בוכה וזכינו בהודאה. שתי המילים 
האלה היו הדבר הכי קרוב להודאה. לא האמנתי שאזכה אי־פעם לשמוע ממנו משהו כזה. 

עכשיו, אחרי ארבע שנים, נודע לי שיש לו אלצהיימר. אהובה, מהצד השני של הקו, אמרה שהוא לא מזהה 
אף אחד, גם לא את הילדים. היא התכוונה לבנים שלה.

"נדמה לי שאותי הוא מזהה לפעמים", היא אמרה. 

ישבתי על האדן הנמוך של חלונות הסלון והסתכלתי החוצה. המראה הרגיל של הסמטה היה עכשיו הרגע 
שבו התבשרתי שאבא שלי הוא לא אותו בן אדם. התמונה הגדולה שמעל הספה נחבטה בקיר מדי פעם. 

נשבה רוח חזקה. היעדרותו מחיי לא יכלה להשתוות להיעדרות החדשה הזו.

עכשיו נשארנו שתינו, אהובה ואני, כאילו היינו באותו צד. 

יזהה אותך, אבל תוכלי  לא  "הוא  רוצה לבוא לבקר.  היא ענתה כשאמרתי שאני  ציפיות",  "אל תפתחי 
ליהנות ממנו." היא ביקשה שאתאם איתה כי לבקר אותו לבד בבית האבות היא לא הרשתה.  

"הם לא ייתנו לך להיכנס", היא אמרה כשהקשיתי, "הכנסתי סעיף בחוזה שאומר שאסור להם." הדיקציה 
שלה היתה מושלמת. 

בית ההורים בקריית אתא עמד על כביש ראשי, גבוה ומחופה זכוכית כהה. האישה שישבה מאחורי הדלפק 
בלובי ביקשה לדעת את מי באתי לבקר. אמרתי את שמו של אבא. שמו המלא היה גשמי כמעט כמוהו 
והקים לחיים את כל מה שאפף אותו ואותי כשהייתי בתו הקטנה. האישה הנהנה וכעבור כמה דקות אהובה 
התקדמה לעברי בצעדים קלים. גופה שמר על מראה נערי ופני הצב שלה הביטו בי בחיוך דחוק. "תתכונני. 
זה לא פשוט", היא אמרה כשיצאנו מהמעלית ונעמדנו מול דלת ברזל. היא תקתקה את הקוד, הדפה את 

הדלת ונתנה לה להיטרק מאחורינו. עמדנו בפתחו של מסדרון ארוך ורחב. 

טפח אחרי טפח נחשף האולם הגדול שהיה בקצה המסדרון. שולחן ועוד שולחן ועוד כיסאות שעל חלקם 
ישבו אנשים דמומים. אור יום חזק הגיע מהמרפסת בצדו המרוחק של האולם. סקרתי את היושבים בזמן 

שהתקדמנו. מבטי דילג עליו לשבריר שנייה, וחזר להתמקד בו. 

הוא ישב כשצדו השמאלי פונה לעברנו, כתפיו שמוטות וראשו תקוע לפנים, לבן כמו ענן. שערו היה ארוך 
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יותר מכפי שהיה לפני ארבע שנים ומשוך לאחור. כשעמדתי מעליו ראיתי את הפדחת הוורודה שנחשפה 
בין השורות הלבנות. התיישבתי על הכיסא לצדו. 

ידיו היו מונחות על השולחן. הוא סובב אלי את הראש.

"חיליק, תראה מי בא לבקר אותך."

הוא התבונן בי וחייך. חייכתי בחזרה. 

"חיליק, תראה מי בא לבקר אותך", אהובה חזרה על המשפט.

אבא התחיל לדבר בשטף שקט. לא יכולתי לשמוע מה הוא אומר. קולה של אהובה העפיל עליו. התבוננתי 
בשפתיו הנעות והנהנתי.

"יש לנו מזל גדול", היא הפנתה את הדברים אלי ושינתה את הטון. "יש אלצהיימרים אלימים. הוא לא 
אלים. הוא מחייך לכולם."

היא התכוונה להגיד שהוא מחייך לכולם. היא לא היתה צריכה, ראיתי שהוא לא מזהה אותי. חשבתי שזה 
דווקא נחמד שאנחנו מכירים עכשיו לראשונה.

גופו האדיר איבד מסה, אבל עדיין נראה חזק. "הוא הכי חתיך במחלקה, כולם אומרים. חיליק, אתה יודע 
מי זו?"

הוא משך בכתף ופער את העיניים וחזר למלמל, מחליף הבעות פנים באקספרסיביות כאילו ניהל שיחה 
אמיתית. 

"אנחנו צריכים להסתפר חיליק. מחר אספר אותך;" ובלי שהיות המשיכה, "זה מקום מצוין. העובדים פה 
אלף־אלף, נותנים את הלב. ואנחנו רוקדים, נכון חיליק? בפורים הם עשו מסיבה." היא לקחה את הטלפון, 
"הנה, תראי", היא הושיטה לי כדי שאראה את התמונות. העפתי מבט והנחתי את הטלפון על השולחן. 
אבא הביט קדימה בריכוז. סובבתי את הראש כדי לראות על מה הוא מסתכל. הייתי בטוחה שהוא צופה 
בטלוויזיה, אבל לא היתה שם טלוויזיה. "הוא מאוד אוהב לשמוע מוזיקה. ארגנתי לו את כל השירים 
שהוא אוהב, את יודעת, שירי ארץ ישראל, שירים של הפלמ"ח." היא שוב הושיטה לי את הטלפון. תמונה 
יושב על מיטה ואף שהתמונה צולמה מרחוק אפשר לראות  של אבא עם אוזניות לבנות גדולות. הוא 

שהלחיים שלו שקועות. הוא בלי השיניים, בפרטיות חדרו.

רציתי לגעת בו, אבל לא נגעתי. שמרתי על כבודו.

"אפילו נתנו לי אות הוקרה", היא צחקקה בהצטנעות, "אני פה כל יום אז למה לא לעזור. צריך לעזור. הנה 
פה זה בטקס", היא שוב דחפה לי את הטלפון. הנחתי אותו מיד בלי להסתכל. אבא דיבר בשקט, הבעות 

פניו התחלפו בזו אחר זו. 

"נכון, נכון, כן", אהובה ענתה למלמוליו בלי להקשיב, מפייסת אותו כאילו היה פעוט בן שנתיים, ובלי 
שום הכנה זינקה מהכיסא והתיישבה בחיקו. רגלו הימנית נשאה את גופה הזעיר ללא קושי. היא ישבה 
עליו ברישול כאילו היתה תיכוניסטית מאוהבת וכרכה את זרועה סביב צווארו. "חיליק, תביא נשיקה." הם 

הצמידו שפתיים. היא באמת נהנתה ממנו. 

"כן. אז את רואה, יש פה כל מיני אנשים. המחלה הארורה הזאת לא מדלגת על אף אחד", היא דיברה לתוך 
פניו, "את רואה את זו? היא היתה שופטת. מה חיליק, מה אתה רוצה? וההוא, שם, הוא פרופסור". בזמן 
שאהובה העמידה אותו בשורה אחת עם שופטים ופרופסורים אבא שרבב שפתיים. הוא לא הצליח לשרוק 
אבל נראה כמו אדם שורק. הסתכלתי על כפות הידיים הכבדות שנחו על השולחן. הן היו מכוסות כתמים 

שחורים. השפלתי מבט לאזור חלציו. שאלתי אם יש לו חיתול. "בטח חיתול", היא אמרה. "בטח חיתול."
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את  סידרה  היא  לך?"  קוראים  איך  "חיליק, 
ארשת  לך?"  קוראים  "איך  שלו.  הצווארון 
נישקה  היא  פניו,  על  עלתה  תדהמה  של 
אותו. "חי...? חי...?" היא השתתקה והמתינה, 
"חי...? חיליק, נכון?" אבא חייך. היא נישקה 
אותו על הלחי ושוב על השפתיים, ובאותה 
על  לשבת  וחזרה  התרוממה  פתאומיות 

הכיסא.

"הוא יודע לענות רק על שאלה אחת", היא 
אמרה והסתכלה עליו בריכוז, "תכף תראי."  

"חיליק, איך קוראים לאמא שלך?"

אבא הסתכל עליה.

"איך קוראים לאמא שלך חיליק?" 

אמר  ולבסוף  מבט  בה  לנעוץ  המשיך  אבא 
בקול יציב: "ברוניה."

"ראית מה זה? רק את השם של אמא שלו 
הוא יודע להגיד."

אישה צעירה התקרבה אלינו ובזמן שבחנה 
אותי שאלה את אהובה אם אני הבת שלה. 
זה  את  עשתה  היא  בחיוב.  ענתה  אהובה 
והאישה נשארה  גבוה מדי,  ובטון  במהירות 

לעמוד במקום וחיכתה להמשך. 

השקר הימם אותי ובאופן לא צפוי חשף אמת 
על  עדיף  שהכל  היתה  והאמת  יותר.  גדולה 

פני האמת. אהובה העדיפה לשקר שקר מטופש. האופציה השנייה היתה גרועה יותר. היא לא רצתה שידעו 
שהגבר האדיר הזה, הגבר שלה, היה פעם של אישה אחרת, שהילדים שלה הם לא הילדים היחידים שלו. 

"אני הבת שלו", אמרתי וחייכתי לאישה שהמתינה לתשובה, "אבל לא הבת שלה."

אחת החולות צעקה כבר רבע שעה ברציפות. "צריך להחזיק לה את היד ואז היא מפסיקה. היא חושבת 
שמישהו בא להרוג אותה", אהובה קמה והלכה לבקש עזרה. עכשיו נשארנו לבד. "אבא", אמרתי ברכות. 
רציתי שיסתכל עלי לפני שאני נוגעת בו. את ההסכמה שלו לא יכולתי לקבל. הנחתי את ידי על ידו. הוא 
המשיך למלמל והפנה ממני את המבט. ניסיתי להבין מה הוא אומר, אבל לא הצלחתי. ליטפתי בזהירות 

את יד המתאגרף שלו ולא הפסקתי גם כשאהובה חזרה.

"בוא, בוא נלך קצת." אהובה דחפה את השולחן כדי לעמוד מולו ותפסה בידיו. "בוא חיליק, קום, נעשה 
סיבוב." הסתכלתי על כפות רגליו. הן היו לבנות ונקיות בתוך הסנדלים השחורים. "אנחנו עושים סיבוב כל 
יום. לפעמים אנחנו יורדים למטה. ראית כמה נחמד שם?" נעמדתי וזזתי הצידה. הוא רכן קדימה והתרומם. 

"בוא חיליק." 

אבא עשה צעד מגושם. התרחקתי כדי לאפשר לו להתקדם. הוצאתי את הטלפון הנייד ולמרות שהרגשתי 
בושה צילמתי אותו. ראיתי את המבט של אהובה. יכול להיות שרצתה להתנגד, אבל היא היתה עסוקה 
מדי. הלכתי אחורה עם הפנים אליו. אבא הלך באיטיות ושרק ללא קול. עיניו הסתכלו סביב, התעכבו 

ורד אהרונוביץ,״אבא״, בטון ואלומיניום
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עלי לרגע והמשיכו הלאה. לראות אותו עומד במלוא קומתו, דומה לגבר שהיה ושונה ממנו, צועד 
לצדו.  והלכתי  הסרטון  את  עצרתי  דמעות.  התמלאו  שלי  העיניים  מדי.  יותר  היה  זה   - בנוקשות 
אהובה, שעד אותו רגע החזיקה בשתי ידיו, שחררה את היד שלצדי. לקחתי אותה ובתוך רגע לפתה 
אותי היד החזקה. כשהייתי קטנה נעלמתי לגמרי בתוך האגרוף שלו, עכשיו היינו כמעט שווים, גבר 
ואישה. הלכנו לאט לכיוון המסדרון שממנו הגענו. מרגע שהתחלתי לא יכולתי לעצור את הדמעות. 
צדדיו  משני  נענו  קודם.  כמו  לדבר  והמשיכה  דבר  שום  אמרה  לא  היא  ראתה.  אהובה  זה  את  גם 
שלו,  ביד  שהחזקתי  מרגע  לשוליים  ונדחק  התעמעם  הכל  ומתרחקות.  מתקרבות  כנפיים,  בתנועת 
החזקה, הכבדה, הלופתת. הגענו לקצה והסתובבנו חזרה. על קירות המסדרון היו תלויים צילומים 
מהווי המקום. אהובה נעצרה מול אחד מהם. "והנה אנחנו", היא אמרה בחגיגיות. "חיליק, אתה זוכר 

את המסיבה בפורים?" 

עמדנו בפתח האולם. שעת ארוחת הערב התקרבה. "אני רואה שכבר שמו מגבות על השולחנות", 
אהובה אמרה. אישה ניגשה אליה והן דיברו. בינתיים אבא התחיל למשוך את הידיים שלנו. עקבתי 
זו לזו. עוד רגע היד שלי נגעה ביד של אהובה, התבוננתי  אחריו וראיתי שהוא מנסה לקרב אותן 
המלמולים  בליל  ומתוך  לתהום,  תיפול  ומכונית  גשר  יתרומם  כשתושלם  כאילו  בתנועה  בחרדה 
הבלתי פוסקים שמעתי אותו אומר: "אני אהרוג אותך." אהובה משכה את היד ברגע האחרון ונפנתה 
אליו. "חיליק, אתה לא יכול בלי ידיים, אתה יודע שאני לא מרשה לך לעמוד בלי להחזיק את היד 
שלי." היא התחילה ללכת שוב והובילה אותו לשולחן. אחת העובדות שאלה "מי האורחת?" ואהובה 
ענתה: "זו הבת של חיליק מנישואים ראשונים." המגבת נכרכה סביב צווארו ואהובה הלכה לחמם את 
האוכל שהביאה לו מהבית. העובדת התקרבה. "את מאוד דומה לו", היא אמרה, "לא רציתי להגיד 

ליד אהובה. את יודעת איך זה."

"מילא אני", אמרתי. רציתי שהיא תדע שאני לא היחידה, "את צריכה לראות את אחי ואחותי. הם 
באמת דומים לו." 

אבא פתח את הפה בכל פעם שאהובה קירבה את המזלג. הוא התעסק עם המגבת שהיתה על השולחן, 
פחס ושחרר אותה ודיבר ללא הפסקה, החזיק בקצותיה, ניער פעם ועוד פעם בעדינות וקיפל אותה 
בתשומת לב באצבעותיו העבות. כשסירב לפתוח את הפה התחלתי לבכות שוב. אלי לא התייחסו 
בעדינות כזו כשלא רציתי לאכול. הייתי חייבת להראות שאני אוכלת, אחרת הייתי חוטפת. לפעמים 

הוא היה נועל אותי עם הצלחת בשירותים במשך שעות. 

לא  היא  אותה.  ישתיק  "שמישהו  רטנה:  אהובה  שוב.  צעקה  אותה  להרוג  שבאים  שפחדה  האישה 
מתאימה לפה."

זה לא היה כזה נורא לשבת עם הצלחת בשירותים. נורא היה לשמוע אותו אומר אחרי שנים שזה לא 
קרה, שכל הדברים האחרים לא קרו. אבל העניין הזה נפתר, הסתדר. הוא כבר הודה. 

קליפה, אומרים בעצב על חולי אלצהיימר, זה מה שנשאר מהם. בשבילי זו ברכה. כל מה שהיה אומר 
או עושה אחרי שהודה, היה מקלקל את הנס שקרה לי. עכשיו, כשכל מה שהיה בו עף, נעלם, נכחד, 
יכולתי ליהנות ממנו, בדיוק כפי שאהובה אמרה. הקליפה היתה החלק הטוב שלו, היא הזכירה לי את 
בני משפחתי האבודים, את סבא, את הדודים, את הילדות. עכשיו, כשרק הגוף נשאר, יכולתי להיזכר 
בימים שהגיע במצב רוח טוב, שהתיישב על הכורסה והרשה לי לסרק את שערו או, הכי הטוב, לפוצץ 
את הפצעונים שהיו לו בגב, שיכולתי להתפרקד עליו ולהירדם בפישוט איברים. הדרך היתה פנויה 
    שווה. הכל עף, עף. נשאר רק הגוף - החלק הטוב שלו.                      . עכשיו. האכזריות עפה, הלעג עף, החיקויים שחיקה אותי, זה שלא אהב אותי, זה שחשב שאני לא 
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רפאל אזרן

יוגה                                       
 

ַּבּיֹוָגה ִּבְתנּוַחת ֶּכֶלב ַמִּביט ְלַמָּטה
ִאִּמי עֹוָלה ְּבַמְחְׁשבֹוַתי

ִאִּמי
ֶׁשְּמֻרֶּתֶקת ְּכמֹו ִּפיל ִּפיֵסַח

ְלֻקְפַסת ֲערּוִצים,
ֶׁשחּוץ ָלָאֶרץ ֲעבּוָרּה –

ַמֲאִדים
ְלִאיׁש ְמָערֹות.

ִאִּמי
ֶׁשָאְכָלה ְּכִריִׁשים ָּבעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון

ֶׁשָהְיָתה ָהִאָּׁשה ַהָּיָפה ַּבֵּתֵבל ַעד ֶׁשָּיַדע אֹוָתּה ָאִבי
ְוָכֵעת ְמַגֶּדֶלת ִזְכרֹונֹות ֶׁשל ֶּכֶלב ֵמת.

 
ַּבֲעִמיַדת ֵנר

ֲאִני ּדֹוֵלק ְּבֶחְׁשַכת ָיֶמיָה.

פטריק בן ישי

סינקדוכה

ְּכֵאב ׂשֹוֵרף ֶׁשל ֶחֶסר!  ֵאיָבר ְרָפִאים!

ֵאין ִקּיּומֹו ֶׁשל ָהֵאין 
ְּכִקּיּומֹו ֶׁשל ַהֵּיׁש 

ֶׁשֵאיֶנּנּו עֹוד
ֵאיָבר ֵמֵאיְבֵרי ּגּוִפי.

ְוֵאין ִקּיּומֹו ֶׁשל ַהֵּיׁש 
ְּכִקּיּומֹו ֶׁשל ָהֵאין 
ַהַּקָּים ְּבתֹור ֶחֶסר 

ַהּׂשֹוֵרף ֶאת ַהֵּיׁש ַהְּמֻדֶּמה.

ֻאָּנה ְקטּוָעה 
חֹוֶׁשֶבת ַעל ַהָּמקֹום

ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְלְקָחה 
ְוֵאין יֹוֵתר.

ְוָהֵאין ַהֶּזה 
נֹוֵטל לֹו ִלְכֹאב 

ֶאת ְּכֵאָבם ֶׁשל ָּכל ַהֶּנֱעָלִמים
ַהּכֹוֲאִבים ֶאת ְּכֵאב ָהֵאין

ַּבֵּיׁש ֶהָחֵסר. 

מתוך: בתוך משכה הנרעד של החרדה הרואה אור בספרי 
׳עתון 77׳
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רם איזנברג 

 אל מול העיוורון

דרך הסורמה־דיזי - זיכרונות ממסע באתיופיה 

ב־1992 נסעתי לאתיופיה. 

לא ארחיב כאן על השתלשלות העניינים שהביאה אותי לצאת למסע. אספר רק שהרקע לנסיעתי היה 
ההבנה שמשהו אינו כשורה בחיי. במשך שנים ניסיתי לפתח את דרכי המקצועית בעולם, והרגשתי שהדבר 
אינו עולה בידי, ולא נראה שום סימן מבשר טוב באופק. ואז עלה בדעתי שהבעיה איננה בי, או בדרך שבה 
בחרתי, אלא משהו עמוק בהרבה הטבוע בתרבות האופפת אותי. משהו, שככל שאנסה, לא אצליח לראותו 
מתוך המקום שבו אני נמצא. הבנתי שכל המושגים שאני משתמש בהם לספר לעצמי את הסיפור על חיי, 
להקנות משמעות לדברים, כולם ילידי התרבות המערבית, ובהבנה של רגע החלטתי שעלי לנסוע למקום 

שמעולם לא היה תחת שליטת המערב.

שבוע לאחר מכן, הייתי על מטוס לאתיופיה.

הקטעים שכאן הם פרגמנטים מתוך סיפור המסע שלי. 

 
1. עיוורון

קּוִריט הוא כפר לא גדול, המשמש כשוק למספר שבטים החיים באזור, בני הדיזי והסורמה. קל היה לזהות 
אותם: הדיזי הם ממוצא בנטו, קטנים וחומים, בעלי אף פחוס ושפתיים עבות. בני הדיזי לובשים בגדים 
צבעוניים מאוד, בעיקר הנשים בחצאיות צהובות או ורודות, שמילאו את השוק במרכולתן: ערמות קטנות 
של פלפלים, קישואים, דלעות, ושורשים שונים, וכן גושי בשר עטויי זבובים מונחים על שקים על האדמה. 

הסורמה הם נילוטים )אנשים שמוצאם מאזור נהר הנילוס במזרח אפריקה(, גבוהים מאוד וכהים מאוד. 
עורם שחור, כמעט כחלחל, אפיהם ישרים וצרים, שפתותיהם דקות, וגולגלותיהם מאורכות לאחור כמו 
פסלה המפורסם של נפרטיטי. בני הסורמה אינם לובשים הרבה. הגברים הסתובבו בשוק בקבוצות קטנות, 
נושאים חניתות ורובים. על כתפי אחדים מהם מוטלת שמיכה קטנה ברישול, וזהו. שום בגד אחר שיסתיר 
את יופיים. רובם עסקו במכירת זהב, גושים קטנים של עפרה גולמית שמצאו בנחלים בהרים. אלה נפרשו 
על חתיכות בד קטנות שנשקלו ונצררו בצרורות. נשות סורמה בודדות הביאו צרורות קנה סוכר ודלועים. 
נדמה היה לי שבשוק זה ניתן לערוך סחר חליפין באותה מידה שניתן להשתמש בכסף... ידידי החדשים 
הזמינו אותי להתארח בבית אחד מהם, ואני קניתי בשוק כמה שומים וצרור גדול של גמבות יפות במיוחד, 

גדולות ועסיסיות, כדי להכין לכולנו פסטה ברוטב פלפל לארוחת הערב. 

בעוד אני קולף את השומים וחותך את הפלפלים, ומקשיב לשיחתם של חברי החדשים, חשתי שאצבעותי 
שורפות מעט במגע עם הירקות. לא נתתי לכך את דעתי, אלא שעתה החלו גם עיני לדמוע, ומבלי דעת 

הרמתי את ידי לנגבן. 

הרגשתי כאילו אש צרבה את עיני. הכאב היה כה עז, החום כה לוהט, שלרגע הייתי משותק כולי. לא 
יכולתי לפקוח את עיני, לא יכולתי לזוז, ולא יכולתי לעשות דבר בידי שעדיין אחזו בסכין. אני חושב 
שצעקתי, Water, Water, ומישהו הושיט לי בקבוק מים. ניסיתי לשטוף את עיני, אך לא יכולתי לפקוח 
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אותן, וגם לא העזתי לקרב את יַדי לפני שמא ישרוף לי יותר. מיששתי את דרכי בחושך אל פתח הטוקול, 
והתיישבתי, אוחז בקבוק מים מבלי שאוכל להשתמש בו. עיַני היו יבשות ושורפות. כשניסיתי לפקוח אותן 
לא ראיתי דבר, רק הרגשתי אש בוערת בעפעפי. ישבתי שם, רגעים ארוכים, והכאב לא הצליח להסיח את 
דעתי מהמחשבות שעלו: ”אולי זהו זה, אולי התעוורתי?״; ”ואיך אצא מכאן אם התעוורתי, איך אשוב 

הביתה?״ ברקע שמעתי את חברי החדשים מצחקקים. זה לא בדיוק הקל עלי. 

אני מנסה להיזכר איך הרגשתי כשישבתי שם סומא: שילוב מוזר של כאב ופחד ושלווה על שמה שקורה 
בי  חי  משהו  זה.  כל  כדי  תוך  בי  הנוכחת  סקרנות  של  סוג  אפילו  מזהה  אני  לקרות.  שצריך  מה  הוא 
מתעורר וכבר מנסה לראות מבפנים איך עשויים החיים להיות, עיוור פתאום במקום הרחוק הזה. בזיכרון 
התחושות, במקביל לפחד ולכאב, אני חש גם פתיחות מלווה בהתרגשות. חלק בי נעור לחיים אל מול 

העיוורון. עולה בי המילה לתת.

כשאני מנסה להיכנס אל תוך הזיכרון, אני רואה שלעיוורון יש צבע, כתום. כמובן. הרי היה אור שמש 
בחוץ, ואני ישבתי על סף הדלת כשַּפני לאור. זה הרי הצבע של האור מבעד לעפעפיים הסגורים. יש משהו 
בעיוורון הכתום הזה שמרגיש נינוח, מצד אחד איני רואה דבר, ומצד שני העולם הבלתי נראה הופך פתאום 
להיות יותר נראה. יש תחושה של חדות בתשומת לב לצלילים ולאנשים שסביב. גם התמונות שבראשי 
מקבלות מימד חד יותר, ראייה שלא באמצעות העיניים מתחזקת כשלא רואים. באופן פרדוקסלי העיוורון 

הוא הזדמנות לראות טוב יותר...

לאחר כמה דקות של ישיבה בצל המשקוף, החלו עיני לדמוע. אט אט, הכאב שכך, והדמעות זלגו, שטפו 
את העיניים מבפנים. דמעות רותחות, צורבות, זלגו על לחיי, וכשפתחתי את עיני לכדי סדק נוכחתי שלא 

התעוורתי לגמרי. יכולתי לראות אור!

אינני יודע כמה זמן זה נמשך. לי זה נראה כמו נצח, להם, אולי כמה דקות. לאחר שראייתי שבה, שטפתי 
את ידי שעדיין שרפו מאוד מהמגע עם הפלפל, וחיככתי אותן בחול. נזהרתי מאוד שלא לקרב אותן לפני, 
הנחתי לדמעות לעשות את שלהן. כשחזרתי פנימה רעי צחקו וטפחו על כתפי. ערימת הפלפלים החצי 
חתוכה עוד היתה בקערה, ואני התרחקתי ממנה. הזמנתי את חברי להשתמש בה, ואחד מהם טיגן אותם 
עם השום על המחבת. באותו ערב אכלתי פסטה נקייה, ללא רוטב. חברי לעומת זאת, אכלו לתיאבון את 

הפלפלים החריפים עד אימה, צחקו, וחשפו שיניים לבנות בחושך.

2. עיוורון ואלפנטיטיס

הדיזי הם חקלאים, מגדלי בקר ותבואה, בעוד שהסורמה הם ציידים לקטים. בין הדברים שהבדילו ביניהם, 
לבד ממבנה גופם ותרבותם, היו מחלותיהם הניכרות לעין. בין בני הסורמה היו פה ושם בעלי עין לבנה. 

אולי קטרקט או מחלת עיניים אחרת. הופתעתי לראותה גם בקרב אנשים צעירים. 

רבים מבני הדיזי, לעומת זאת, לקו באלפנטיטיס: מחלת ”רגל הפיל״. רבים מהמבוגרים, אך גם צעירים 
נפוחות מאוד, בדרך כלל השוק שמעל לכף הרגל היתה תפוחה, לעתים עד  רגליים  היו בעלי  אחדים, 
הסתרת כף הרגל כמעט לגמרי. העור בגידולים אלה היה גס וסדוק, לעתים עד זוב דם או מוגלה. לעתים 
נראו הגידולים הללו כבדים מאוד. קשה לי לדמיין שגידול כזה אינו כואב. עם זאת, האנשים שנשאו אותם, 

התנהגו כאילו אין בהם דבר, וגם חבריהם התעלמו מהגידול ומכיעורו. 

טפיליות  ותולעים  הבקתות,  בתוך  שלהם  הבקר  עם  חיים  הדיזי  בני  למחלה:  הסבר  באתיופיה שמעתי 
שחיות בצואת הבקר, הן הגורם למחלה. 

ומה בדבר העיוורון של בני הסורמה? מה דינו של בן סורמה סומא? איך ישרוד ביער? ומה גורם למחלה 
זו? לא שמעתי כל הסבר לגורם לה ולעובדה שהיא נפוצה בקרב הסורמה ולא בקרב הדיזי. בכל מקום 
שראיתי את בני הסורמה בקבוצות כמעט תמיד היה מישהו עם קטרקט בעין אחת או בשתי העיניים. הם 
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תמיד רצו, תמיד נעו בריצה כמו בדילוגים. גם הסומים למחצה רצו עם כל האחרים. איך רצו? האם פיתחו 
חושים אחרים שאפשרו להם לרוץ כך ביער? אולי הראייה היא לא דבר כל כך מרכזי...

בזיכרוני אני מנסה לחזור למקום הזה ולהתבונן בו מתוך מודעות למרחב שלא בראייה. חוויית העיוורון 
הארעי שלי עוזרת. בתחושתי אני חווה את המקום הרבה יותר גדול. אני חווה את המקום כבן סורמה, ללא 
מילים, ללא תמונות. איך יודעים איפה קצה השביל? עד איפה מותר לי ללכת? איפה אסור לי לעבור? איך 

מרגישים את זה? 

ייחודייות לכל אחד מהגזעים – אף ששניהם שוכנים  עניינה אותי מאוד העובדה שהמחלות הללו כה 
באותו חלק של העולם. אני משוכנע שהדבר מעיד על הבדלים מהותיים בתרבות או בגנטיקה, או בסביבות 
החיים שלהם. מכלול ההבדלים בין בני הדיזי ובני הסורמה, צורתם החיצונית, מחלותיהם, שפתם, סגנון 
התנהגותם, כל אלה העידו על היותם עמים נפרדים לחלוטין שחיים בנתק תרבותי ופיזי למרות הקירבה 
הגיאוגרפית ההדוקה ביניהם. התחלתי לתהות על פשר העניין, איך ייתכן שאלה ואלה נפגשים יום יום 

לאורך הדרך המשותפת, אך אינם מתערבבים אף פעם? 

3. חיים על הדרך

מדי ערב הגענו לתחנות מנוחה - מקומות במרחק של יום הליכה נינוחה אלה מאלה, בקרבת מקור מים 
)אם כי לעתים קרובות היה זה בור די מעופש ובוצי(. בתחנות המנוחה שכנו חיילים של צבא אתיופיה, 
שתפקידם היה לשמור על השלום בדרך - קו הגבול בין ארץ הדיזי ממזרח וארץ הסורמה ממערב, שהם 
חולקים מימי קדם. נוכחותם של החיילים כמעט לא מורגשת. בדרך כלל ישבו להם בבקתה שלהם והעבירו 
את הזמן במשחק מנקלה )משחק אבנים אפריקאי(. באחת התחנות, כשבני הדיזי מצטופפים בבקתות, 
והסורמה  הדיזי  אנגלית שבין  חייל שידע מעט  לי  סיפר  סביב,  ובשדות  ביער  מפוזרים  הסורמה  ואילו 
שוררת איבת עולם. הטריטוריות שמעבר לדרך, בשני הצדדים, הן לגמרי לא ניטרליות: בני דיזי לא יעיזו 
לחנות ממערב לדרך ובני סורמה נמנעים בדרך כלל מלהיכנס לארץ הדיזי. תפקידם של החיליים לשמור 

על השלום לאורך הדרך; הם לא מתערבים במה שקורה בצדדים. החוק שולט רק בגבול.

מדי פעם בפעם מתלקחות מריבות מקומיות, אך נראה שהסדר הקיים, קיים כבר מאות ואלפי שנים. ברור 
שהדרך היתה שם מאז ראשית ההיסטוריה, שכן היא עוקבת אחר תוואי קרקע טבעי שלא ניתן לשנותו, 
וזוהי הדרך היחידה לנוע לאורך הרכס במהירות. אני משער שגם בעלי חיים משתמשים בדרך זו כדי לנוע 

לאורך הרכס.

יש הסכם בלתי כתוב בין הדיזי לסורמה שכולם חולקים את הדרך. הסכם זה מאפשר סחר בין שני העמים 
הצרים זה לזה, בכפרים ובנקודות המפגש שעל הדרך. הדרך היא גם גבול מפריד וגם מקום משותף של 

שלום, ולכל אורכו הגבול הוא מקום מפגש לא נקודתי כי אם לינארי.

4. גבול 

הסורמה ממששים ומריחים את הגבול, יש לו ריח, יש לו טקסטורה. יש הבדל ברור בין ריח האדמה במפנה 
המערבי לבין ריח האדמה במפנה המזרחי. אחר הצהריים המפנה המערבי מקבל את השמש ויש לו ריח של 
קש חם בשמש, מעורב בריח אדמה לחה בצל כבד. למפנה המזרחי לעומתו יש ריח של שיחים מאובקים 
ושמץ... משהו... כמו אד, עולה אולי מהסלעים שהתחממו בשמש כל היום. הצמחים מריחים אחרת כשהם 
בשמש או בצל, כשהם חמים או קרים... בבוקר יש למפנה המזרחי את ריח הבוקר שלו ולמפנה המערבי 
את ריח הבוקר הייחודי שלו. עתה ברור לי, שכלל אי־אפשר להתבלבל; יש ריח לגמרי ברור. זהו גבול 
פיזי, אמיתי, הוא באמת שם. לגבול יש ריח. כעת אני נזכר שאפילו קולות הציפורים שונים משני הצדדים: 
במערב יש הרבה יותר ציפורים. כעת אני מבין שהחוויה הסורמית של העולם נשענת דווקא על מכלול 

החושים האחרים. העיוורון אינו קריטי, כי הראייה אינה חוש יחיד.
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ומה בדבר הדיזי? איך הם תופסים את הגבול? 

הדיזי כל הזמן שרים. הדיזי שרים כמו שהסורמה רצים. הם הולכים ושרים, או הולכים ומדברים והם אף 
פעם לא בשקט. הם יוצרים סדר בנוף, בקולם. מכלול חושיהם עסוק כל הזמן בתפיסת הדיבור או השירה 
של בני האדם האחרים. קולות הטבע, תחושת האדמה )עד כמה שניתן לחוש אותה מבעד ל״עור הפיל״ 

של הרגל החולה( נסוגים לרקע וכמעט שאינם מובחנים. 

הדיזי הולכים בדרך יחד או בקבוצות קטנות. הם נעים במרחב המוכר, הנזכר, המסופר. הם לומדים בעל 
פה אלה מאלה את כל השבילים שבין הכפרים, הם יודעים איפה הקצה כי עד לשם הם הלכו עם מישהו 
שהראה להם, ואם הם לא יודעים, הם נעזרים במי שיודע. הדיזי נוכחים לא מתוך תשומת לב למקום, אלא 
מתוך תשומת לב לסיפור של המקום. הידע מועבר מאחד לשני, אין להם את הידע הסורמי של ה"כאן 
כה רב ומגלים כה מעט סקרנות במקומות שהם מכירים.              .ועכשיו" של התמצאות במרחב, אלא ידע של "כך היה" שהם לומדים בעל פה. לכן הם נוהגים בביטחון 

 
 

דגנית ברסט, מתוך הסדרה ״2014״, הדפסת פיגמנט של תצלום שחור לבן וגואש
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אורן בן יוסף 

להיות אל־מתים
Behold how fell this wild beast has become, 
Being no longer by the spur corrected, 
Since thou hast laid thy hand upon the bridle.

Dante Alighieri, The Divine Comedy )Purgatorium(, Canto 6

הנצרות מספרת על הפורגטוריום )טור הטוהר, כור המצרף(, שבו נשמות מטוהרות בעינויים בטרם תגענה 
לגן העדן. מעבדת הניסויים, הממוקמת עלי אדמות, מהווה אף היא תחנה של עינויים שבה בעלי חיים 

עוברים מסכת סבל. בשונה מהפורגטוריום, המטרה אינה להכשירם לחיי נצח בגן עדן. 

לא מדובר בתהליך פשוט של ניצול. במעבדת הניסויים בעלי חיים מתרוקנים והופכים לאל־מתים בטרם 
גופם ִישדד ויומת. זהו ריקונה של החיה מכל מה שמייחד אותה כיצור חי, והשארתה כגוף חסר תוכן. כמו 
הגולם־אובייקט, גוף ריק מעולם נפשי, אשר מונפש כסימולציה של יצור חי לשירות האדם - גם בעל 
החיים שנכנס למעבדה ונכלא בה הופך לאל־מת, יצור המרוקן מעולמו הנפשי והופך לאובייקט מונפש 
לשירות האדם. בעיניהם של מבצעי הניסויים האלה, גופו של בעל החיים הוא שק, שממנו ניתן להוציא 

כל מה שאינו נחוץ להם.

גוף שלם ונפש שבורה, מרוקנת ומפוררת. אייל ויצמן ותומס קינן כותבים בספרם הגולגולת של מנגלה על 
המדע הפורנזי, זה של איסוף וניתוח ראיות במהלך חקירה, ומזכירים ש"ברטוריקה הקלסית אחד מביטוייה 
של המומחיות הזאת היה פנייה לפורום בשמם של אובייקטים. כיוון שהם אינם מדברים בשם עצמם, יש 
לתרגם את ׳שפת הדברים׳ לשפת בני האדם, לפרש ולבאר אותה".1 אך כאן טמונה מלכודת הפרשנות, 
ביכולת לבחור אילו נתונים ראוי לתרגם לשפת האדם. הגוף מדמם, זועק ושבור, אך מבצע הניסויים, שגרם 
לסבל הזה, בוחר לדווח דווקא על התועלת שהסבל תרם למחקרו. במעבדת הניסויים חבויה גם הפורנזיות 
שבפגיעה, בהטלת המום, בהשחתה ובהשמדתם של אינספור יצורים חיים - בשרם, דמם, מוחם, ייאושם 
וכאבם מתורגמים לכדי מאמרים, רשימות וחומרים. החוקרים דורשים מידע מהימן; ומאחר שלשקר יכול 
רק מי שהוא סובייקט, גופם של בעלי החיים מרוקן לכדי כלי; הם נעשים אובייקט - ומכאן והלאה, כל 

מידע שהחוקרים מחלצים מהם הוא "מידע מהימן". 

אל־מת: גוף מונפש, אך חסר נפש. הארי הארלו נהג לכלוא במעבדתו קופים בני שלושה חודשים בתוך 
כלובים אטומים, וניתק אותם מהעולם למשך תקופות ארוכות )אפילו למשך שנה שלמה(. מטרתו של 
הארלו )האם חשוב בכלל לדעת מה היתה מטרתו?( היתה חקירתם של הבדידות והדיכאון. בתום תקופת 
הכליאה, שבה קופיף קטן היה לכוד לבדו בחשכה, ללא כל מגע עם העולם החיצון, כל שנשאר באותו 
מתקן כליאה היה אל־מת: גוף שכבר אינו מתנהג כמו אחיו שבחיים; גוף אשר מראה סימפטומים חזקים 
של דיכאון, וכבר אינו מסוגל לקשור קשרים חברתיים עם בני מינו. חלק גדול מאותם אל־מתים לא יצליחו 

להשתקם לעולם. צריבתם בפורגטוריום הושלמה. 

לראשיהן של  חוברו  אחר  בניסוי  הניסויים.  בנקרופוליס שהיא מעבדת  אל־מתים  סוגים של  עוד  ישנם 
חולדות אלקטרודות שגירו אזור הקשור לתחושת עונג במוחן בכל פעם שהן לחצו על דוושה המונחת 
בכלובן. מהרגע שבו הובן הקשר בין לחיצה על הדוושה לבין תחושת העונג, לחצו החולדות על הדוושה 
גם אלפי פעמים בשעה, כשהן מתעלמות מרעב, צמא וחולדות בנות המין השני. המכשיר הזה, מעשי ידי 



93
פברואר-מרץ 2019  

אדם, הצליח לפרק אפילו את הקשר אשר בכל סיטואציה אחרת אין חזק ממנו - הקשר בין חולדה־ֵאם 
שזה עתה המליטה לבין צאצאיה - וגרם לאם, שבורה ומרוקנת, להעדיף את תחושת העונג הזו על טיפול 
בהם. זהו מצב שבו החולדה יכולה להתמקד במכשיר הזה עד לאפיסת כוחות מוחלטת ולמוות, כששום 

דבר אחר סביבה כבר אינו משנה ושום צורך ביולוגי כבר אינו רלוונטי. 

יגידו  הם  האם  אותם?  ידובבו  אופן  באיזה  הקוף?  ובשמו של  החולדה  החוקרים בשמה של  יספרו  מה 
שעולמם של הקורבנות חרב, או שמרגע שהוגדרו כ"דברים", אין להם בכלל עולם? מאמרים נכתבים, 

פרסים ניתנים, אך בעלי החיים כבר אינם בעלי חיים. 

מהו הדבר הראשון שנגזל בתהליך ריקון הגוף, והפיכת הקורבן לאל־מת? ז'אן אמרי כותב כי אינו מבין 
את המושג "לאבד צלם אנוש", אך הוא בטוח שעם המכה הראשונה הניחתת על גופו של הקורבן, הוא 
מאבד את האמון בעולם. כאן אובדת "הוודאות, הכלולה אף היא באמון בעולם, שהזולת, על סמך חוזים 
חברתיים כתובים או לא כתובים, חס על שלומי, וליתר דיוק: שהוא מכבד את קיומי הפיזי ובכך גם את 
קיומי המטפיזי. גבולות גופי הם גבולות האני שלי. פני עורי מבודדים אותי מפני העולם הזר: זכותי לחוש 

עליהם, כדי שיהיה לי אמון, רק מה שאני רוצה לחוש".2

עבור האל־מת, גבולות הגוף פרוצים ושדודים. האדם שמולו חודר דרכם בעזרת האזמל או המחט, וכל מה 
שחשוב בעולמו האישי של האל־מת זורם החוצה כמים. כבודו אוין, ביטחונו אבד ועתה תפקידו לשרת 
את שוביו ולספק מבשרו ומרוחו תשובות לשאלותיהם. ג'פטו ופיגמליון זכו ליצור בני אדם שלמים מתוך 
החפץ הדומם או המונפש, אבל במעבדת הניסויים, במקום שבו מתאדה ואובדת התקווה, מאות, אלפי, 
רבבות ומיליוני יצורים חיים הופכים להיות בובות מונפשות; אל־מתים שמוחזקים בעולמנו רק עד שימלאו 
את תפקידם, בטרם יהפכו לגוף מת, כמו אחיהם ואחיותיהם במשחטה, שעברו החפצה פיזית )ִמָּפרה לגוש 
גורלן, ונחשבות כמוצר עוד בחייהן. אותם אל־מתים במעבדה, כשייהרגו, ייקברו לבסוף בפח האשפה.   .בשר(, החפצה סמנטית )מָּפרה מתה לסטייק( והחפצה מטאפורית של כל שאר הָּפרות העומדות בתור למר 

________________
מקורות

1. אייל ויצמן ותומס קינן, הגולגולת של מנגלה - לידתה של האסתטיקה הפורנזית, רסלינג, 2012, עמ׳ 45.
2. ז׳אן אמרי, מעבר לאשמה ולכפרה – ניסיונותיו של אדם מובס לגבור על התבוסה, תרגום: יונתן ניראד, עם עובד, 2000, עמ׳ 69.

נועה רז מלמד, מתוך ״איקונות וְתרפים״
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שבתאי מג'ר 
 

כשמחללים את הגוף

ְּכֶׁשְּמַחְּלִלים ֶאת ַהּגּוף
ַהְּנָׁשָמה ִמְתָּפַרַעת. ַהֶּדֶבק ֻהַּתְך 

ְוָכל ַהִחּבּוִרים ִנּזֹוקּו.  
ְּכֶׁשְּמַחְּלִלים ֶאת ַהּגּוף ַהַּבָּלָהה ַמְׁשִּביָתה 

ִנָּצִנים ִלְפֵני ֶׁשֵּנעֹורּו. סֹודֹות ֶנְחְׂשפּו 
ֹלא נֹוַתר ְמקֹום ִמְסּתֹור ָלרּוַח. 
ַהּגּוף ַהָּפצּוַע הֹוֵפְך ִמָּיד ְלָטהֹור

ְסָבִכים ּומֹוָתרֹות ְקדּוִמים 
ְוָהֵאֶלם ֵעדּות ִלְקֻדָּׁשה.

ַהֶּבִכי אֹוֵסף קֹולֹות ִלְתִפָּלה
ְמַחֵּבר ֵמָחָדׁש ִנּצֹוִלים 

ְלֵפֶׁשר ָּגדֹול ְונֹוָרא. אֹור ְיָקרֹות 
ְּבֵראִׁשית. 

 
עודד בן־דורי 

גילויים במחלקת הבשר 

ֹאֶפן ַהְכָׁשַרת ַהֵּלב
ֵיׁש ִלְׁשטֹף ֶאת ַהֵּלב

ֵיׁש ַלְחֹּתְך ֶאת ַהֵּלב ְלָאְרּכֹו ְוִלְפֹּתַח אֹותֹו
ֵיׁש ְלָהִסיר ֶאת ָעְרַלת ַהֵּלב

ֵיׁש ְלַנּקֹות ֵהיֵטב ֶאת ְּפִנים ַהֵּלב
ֵיׁש ִלְבּדֹק ַהִאם ָחְלפּו ָּכְך ְוָכְך ָׁשעֹות ֵמַהָּׁשָעה ַהְּנקּוָבה ַעל־ַּגב ַהַּמְדֵּבָקה

ֵאין ְלהֹוִתיר ֶאת ַהֵּלב ְלֹלא ַהְׁשָּגָחה
ֵאין ְלַנּסֹות ְלַאחֹות ֶאת ַהֶּׁשֶבר

ֵאין יֹוֵתר ֵלב ָׁשֵלם
ַּכִּנְרֶאה ֶׁשַּגם ֹלא ִיְהֶיה

ָּתבֹוא ָמָחר

מתוך אחד העם הרואה אור בספרי ׳עתון 77׳
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אקוויפר החוף

ֲאִני ֶאְבַלע אֹוָתְך, ִאָּמא,
ְּבַמּקֹור ָאדֹם ָּפתּוַח

ְּבֵעת ֶׁשִּתְתֲחִבי ִלְגרֹוִני ֶאת ֲארּוַחת ָהֶעֶרב.
ֶאָּׂשא אֹוָתְך ְּבִבְטִני, ִאָּמא, 

ְּבָכל יֹום ֲאַבֵּקׁש ִמֵּמְך לֹוַמר ִלי:
הֹו ַיְלָּדִתי, ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוָתְך!

ֲאִני ֶאְבַלע ַּגם אֹוְתָך, ַאָּבא, ְלֹלא קִׁשי, 
ְּבֵעת ֶׁשִּתְמׁשְֹך ְּבַצְּוארֹון ֻחְלָצִתי 

ְוִתְמזֹג ְלתֹוָכּה ֵמי ְּתהֹום ָקִרים ֵמַאְקִויֵפר ַהחֹוף. 
ְּבָכל יֹום ֲאַבֵּקׁש ִמְּמָך ְלַהִּגיד ִלי:

הֹו ַיְלָּדִתי, ְרִאי, ֵהֵבאִתי ָלְך ְּפָרִחים! 

ְּבבֹוא ָהֵעת ִיְפְּתחּו ֶאת ִּבְטִני
ְויֹוִציאּו ֶאְתֶכם 

ְּתאֹוִמים ְרֻטִּבים ֶׁשִּלי.
ֶאֱעטֹף ֶאְתֶכם 

ִּבְׁשֵני ִוילֹונֹות ְצֻהִּבים,
ֲאַגֵּדל ֶאְתֶכם ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך.

ַאֶּתם ִּתְזְללּו ֶאת ַאֲהָבִתי,
ְּתַמְּלאּו ִּבְטְנֶכם ַּבֲחלּוֵקי ַנַחל,

ַוֲאִני ֶאְקָרא ָלֶכם ִׁשיָרה.

מתוך התוואי האפקי העומד לראות אור ב׳אש קטנה 77׳

רות ביגר

שממית

ִאיׁשֹון ְמֻאָּנְך 
ַמִּביט ִּבְמֻהָּפְך

ַעל ְזָנֵבְך ַהְמַפְרֵּפר 
ְלַמָּטה ַעל ִרְצַּפת ַהֶחֶדר

ָעָבר הֹוֶוה ָעִתיד 
ָחצּו ֲאַלְכסֹוִנית 
ֶאת ּגּוֵפְך ַהָּקָטן

ִנְּתקּו 
ְׁשִריר ִזָּכרֹון 

ִּבְלִּתי ִנְתָּפס   
ְזָנֵבְך ֵמת 

)ְזָנֵבְך ֵמת?(
ַאְּת ַחָּיה 

)ַאְּת ַחָּיה?(
ּגּוֵפְך ַהָּקָטן

עֹוד ַיְצִמיַח ְלַעְצמֹו 
ִזְכרֹונֹות ֲחָדִׁשים

)ַהִאם ִּתְזְּכִרי 
ֶאת ְזָנֵבְך?(
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ענת קוריאל

ידו השקופה 

ַהחֹוֶלה ִאֵּבד ִמִּמְׁשָקלֹו.
ִאם ַּכף ָידֹו ֵּתָהֵפְך ְׁשקּוָפה, ִהְתַנֵחם,

יּוַכל ְלַהְכִניָסה ְלִכיס ֻחְלָצָתּה
ֶׁשל ָהרֹוְפָאה ַהָּיָפה,

ַּבד ַהֻחְלָצה ְיַרְפֵרף ַעל עֹורֹו,
ְוהּוא ִיְׁשּכֹן ֶאְצָלּה. ְּכמֹו ֵמעֶֹמק ָים 

ּה ִיְהֶיה לֹו ָמצֹוף. ִהיא ִּתָּׂשא אֹותֹו ְלָכל ָמקֹום, ְוַׁשָדּ

יֹום יֹום ְזרֹועֹו ָּכֲחָׁשה, ְּכָבר ִהְפִסיק ְלַהְרִּגיׁש
ָּטה, ִרְפרּוף ֵמחּוִׁשים ָּפַׁשט  ֶׁשִהיא ְטבּוָעה ַּבִמּ

ְוגּופֹו ִנְמָלא ַאְוִריִרּיּות.
"עֹוד ְמַעט", ָחַׁשב, "ְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות ָיבֹואּו ְּבֶׁשֶקט,

ַרק ֶׁשּתֹוִציא ֵמַהִּכיס ֲחָפִצים ְמֻיָּתִרים,
ְלַהְׁשִאיר ָמקֹום ָּפנּוי ְלִהְסַּתְּננּות".

לב עד  

ההפך מאבא

ַהֵהֶפְך ֵמַאָּבא ֶזה ֹלא ִאָּמא. 
ְּתהֹום ְמֻצֶּפה ְּבָׁשִטיַח. 

ֵאין ַמָּדע ֶׁשל ִמּלּוי ַּפַער.
ָלֵתת ַלַּמֲחָלה ֵׁשם ֶׁשל ַחָּיה. 
ָלֵתת ְלַחָּיה ְּפצּוָעה ְלׁשֹוֵטט

ַּבּגּוף
ּוְלׁשֹוֵתת 
ֶאת ַהּגּוף 

ַהחּוָצה.

ִמָּלה ֶׁשֵאין ָלּה ֵהֶפְך,  
ִהיא ָאסֹון. 

ֲאָדָמה ְּפעּוָרה. 
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תמרה אבנר  

לידה שקטה

ַהַּלְיָלה ִנְזַּכְרִּתי ֵאיְך נֹוַלְדְּת ּוַמְּת ְּבאֹוָתּה ְּכִפיָפה,
ָעַבְרְּת ִמְּתהֹומֹות ִׁשְלָיה ִלְתהֹומֹות ְנִׁשָּיה ִּבְנִׁשיָמה ֲעצּוָרה,

ְּכמֹו צֹוְלָלן ַהחֹוֵלף ְּבֹחר ָּכחֹל ַּפַעם ַאַחת ְוַאֲחרֹוָנה.
נֹוַלְדְּת ִּבְדָמָמה ֶׁשִהְפִריָדה ֵּבין ִוילֹונֹות ֶׁשל ְצָעקֹות ּוֶבִכי ּוְצחֹוק.

ֵאיֶנִּני יֹוַדַעת ִאם ִמיֶׁשהּו ָרָאה ֶאת ָּפַנִיְך, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ֻּדַּבר ָּבְך ֵמעֹוָלם,
ַאְּת ִאי ֶׁשל ֶׁשֶקט ְּבִדְבֵרי ַהָּיִמים ֶׁשל ַהִּמְׁשָּפָחה

ַהִחָּטה ֶׁשִּלְפֵני ַהֶּלֶחם,
ַהַּגְלִעין ֶׁשִּלְפֵני ָהֲאַפְרֵסק,

ֶהָעָנן ֶׁשִּלְפֵני ַהְּסָעָרה, ֶׁשִּלְפֵני ַהֶּׁשֶמׁש,
ַהּקֹוְנִכָּיה ִלְפֵני ֶׁשָהָמה ָּבּה אֹוְקָינֹוס,

ְּכלּוָאה ַּבַּמְחָׁשָבה ֶׁשִּלְפֵני ַהִּמָּלה.
ַאְּת ַהְּפֵרָדה ֶׁשָּקְדָמה ַלְּפִגיָׁשה.

תולי שזר

חלב איילות
         ליונה

אֹוִתי ַּדְוָקא 
ִּגְּדָלה ַּבְמִּבית

ֵמַאְדָמֵתנּו זֹו ַמָּמׁש
ְמזֹוִני ָהִעָּקִרי ָהָיה ַּדל
ֲעִזיָבה ּוְגדּוׁש ָׁשַדִים

ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ֶׁשָרִאיִתי 
ִּביֵמי ַחַּיי ָהָיה ִהיא ּוְבִׁשיר ֶזה 

ֹלא ֶאְפֶצה ֶאת ִּפי ַעל ָמה 
ֶׁשְּבתֹוכֹו ֵאיְך אּוַכל ִלְפרַֹח
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אורית אילן

צליל וכאב - על המיתוס של אפולו ומרסייס

הטרגדיה מסתיימת בצליל, שלעולם אינו יכול 
לעלות מתחומה של האמנות האפולינית.

ניטשה, הולדת הטרגדיה 

זה זמן מה שאני חושבת על שירו של זביגנייב הרברט, 'אפולו ומרסייס', ובמיוחד על שתי שורות 
מתוכו. יותר משאני מהרהרת בהן, הן מופיעות בתוכי מפעם לפעם, איכותן עמומה ודוחקת כשל 
חפץ קהה, ומעלות איתן את השיר כולו. לא מילה במילה, כי אם את מה שהוא מספר עליו - תמונת 
הזוועות הקשורה במיתוס היווני על אפולו ומרסייס. עבורי, השורות האלו הן מעין קפסולה סגורה 

של משמעות, והמסה הזו היא דרך להתבונן במה שיש בה מקרוב. 

את השורות ואת השיר כולו אביא בהמשך. לעת עתה אומר שבמרסייס, מבני לווייתו של האל 
דיוניסוס, נעשה דבר נורא: האל אפולו פשט את עורו. מכיוון שמדובר במיתוס, המעשה הנורא הזה 
מתרחש שוב ושוב בכל פעם שמישהו חושב עליו, מספר, קורא או כותב אותו. ועם זאת, דווקא 
בחזרה הזו טמונה האפשרות המשחררת לַספר מחדש ואחרת. את זאת, כפי שנראה, עושה השיר 

של הרברט.

לא בדיוק תחרות נגינה
– אל השמש  בין אפולו לסאטיר מרסייס. אפולו  נגינה  - תחרות  "תרבותי"  זה מתחיל כאירוע 
והאור, היופי הגברי, הרפואה והאמת – מנגן בלירה, מעין נבל יד וכלי הנגינה המזוהה עמו. הוא נגן 
מחונן, שנגינתו כמו הווייתו כולה חותרות אל היפה והמאוזן )"אל הכוחות המעצבים כולם" קורא 
לו ניטשה(.1 מנגד, מרסייס, המנגן בחליל הכפול, הוא ישות היברידית שמחציתה אדם ומחציתה 
תיש, שטבעה ואורח חייה טבועים בחותם של פריעת גבולות וסדרים. שמו נודע לתהילה כשווה 
לאפולו ואולי אף עולה עליו בנגינה, והשמועה הגיעה בדרך זו או אחרת לאוזניו של האל, שהזמין 
אותו לתחרות. השופטות הן המוזות, מה שעשוי להיראות בעייתי לאור העובדה שהאל הוא גם 

ראש המוזות; אבל כפי שנראה, לא המוזות הן הבעיה של הסאטיר.

התנאי שהציב אפולו לתחרות היה שהמנצח יוכל לעשות במנוצח כרצונו ומכאן עולה, די בבהירות, 
שהאל חייב לנצח: הוא לעולם לא יפקיר עצמו חסר אונים בידיו של בן תמותה. מלכתחילה, אם 
כן, הזירה של השיפוט האסתטי היא הסוואה לזירה אחרת, והשאלה שעל הפרק אינה שאלה של 
מצוינות אמנותית. מה שאפולו מבקש להוכיח אינו שהוא נגן טוב יותר, כי אם משהו אחר לגמרי.
איך מרסייס לא הבין זאת? אולי האמין שינצח, אולי לא חשב שהפסד יכול להיות מסוכן עבורו )אחרי 
הכל, זו רק תחרות נגינה!(, אולי נמשך דווקא אחר הרעיון שיזכה בשליטה, ולו רגעית, באל. אולי 

אופן החשיבה של אפולו, התכנון הקפדני, היו זרים לו לחלוטין. כך או כך, הוא נענה להזמנה. 

אובידיוס, שב"מטאמורפוזות" שלו מופיע הסיפור, אינו מתאר את התחרות. איננו יודעים מה ניגנו 
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השניים ומה היו הקריטריונים לשיפוט. אנו יודעים רק ששניהם ניגנו היטב, ושהשופטות לא יכלו 
להכריע ביניהם. ואז הפך אפולו את הלירה שלו. הוא ניגן על המיתרים ההפוכים והזמין את הסאטיר 
לנהוג כמוהו, אלא שהחליל, כמובן, אינו מאפשר זאת.2 מרסייס הובס, ואפולו, המנצח, אכן עשה בו 

כרצונו: הוא פשט את עורו מעליו. 

אֵתנה מתבוננת במראה 1#
מהם.  מוכשר  היותו  מעצם  במשתמע,  אם  ובין  בגלוי  אם  בין  באלים,  שמתגרה  מי  הוא  טיפש 
ב"מטאמורפוזות" מספר אובידיוס גם על הנערה ַאַרְכֶנה, שכה הפליאה במלאכת האריגה עד שהעזה 
להזמין את אֵתנה להתחרות בה ואף ניצחה. בתגובה, שיסעה אתנה את האריג של ארכנה לגזרים, 
והנערה מוכת הצער תלתה את עצמה.  באקט של חמלה אכזרית או אכזריות חומלת הפכה אותה 

האלה לעכבישה, שבמעשה הטווייה שלה מהדהד שוב ושוב מעשה התלייה: 

וייכמרו רחמי האלה, על חבלה תרימנה;
"ככה חִיי סוררה, אך על חבל המשיכי חייך!

זה גורלך וגורל נכדייך לנצח – למען 
לא תקווי לעתיד – גם נינייך ישאו את העונש!״ 

מטאמורפוזות, ספר שישי, שורות 139-135 

באריג של ארכנה, מספר אובידיוס, הוצגו סצנות של אונס ורצח, מעשים מתועבים שעשו האלים 
בבני תמותה, כשגלגולי צורה משמשים אותם כדי לכפות את גופם ואת רצונם. זעמה של האלה 
הפך את האריג מייצוג לדבר עצמו, ממבע רפלקסיבי המספר על משהו, למבע אקספרסיבי שהוא 
עצמו חלק מהדבר עליו הוא מספר,3 ושינה את הסטטוס של האריג מטענה לרָאיה; הזעם שנועד 
להשמיד את הדיבור ואת המדברת הוכיח והנכיח את הטענה של ארכנה על אכזריות האלים. באופן 
אירוני, הוא גם הוכיח את טענתה על עליונותה האמנותית; שכן רק עבודת אמנות גדולה באמת 

היתה יכולה לעורר באלה תגובה כזו, סּופה כזו של זעם. 

ואולי  דעת?  זחיחות  או  יוהרה,  אלו  היו  האם  אתנה?  בפני  כזו  להציב מראה  ארכנה  העזה  איך 
מלכתחילה התעקשה להקים זירה של שיפוט אסתטי רק כדי לאפשר את קיומו של עימות אתי? 
פילומלה, בסיפור המופיע גם הוא בספר השישי של "המטאמורפוזות" טווה לתוך אריג סיפור של 
אונס אכזרי, לאחר שלשונה נכרתה כדי למנוע ממנה לדבר אותו. האם גם ארכנה רצתה לספר על 
עוול שאין מקום לבטא אותו וזימנה את התחרות כאזור בטוח, מתוך תקווה שאמנותה תגן עליה? 

כך או כך, היא נכשלה. את השיעור שהיא למדה, על בשרה ממש, למד גם מרסייס.

אתנה מתבוננת במראה 2#
אתנה אינה מופיעה בסיפור על אפולו ומרסייס, אולם היא אחוזה בשורשיו, שכן היא זו שיצרה את 
החליל הכפול. היא שניגנה בו במשתה האלים והיא שהשליכה אותו מעליה כשמאסה בו. אפשר לומר 
שהיא מהווה פרולוג למיתוס הזה - אבל לא רק; שכן על אף שהסיפור נע על ציר זמן כרונולוגי, 
מה שקרוי "המיתולוגיה היוונית" הוא רשת של משמעויות המתפרשת לרוחב. כל קשר ברשת הוא 
סיפור; ולכל סיפור, לכל הצטלבות, נישאות משמעויות מכל האינטרקציות המתפשטות והמהדהדות 
זו בזו של הרשת. כשאנו מניחים לאתנה להדהד בתוך הסיפור על אפולו ומרסייס, אנו שמים לב 
לקונפליקט שהיא מביאה לתוכו: האלה מאסה בחליל משום שכשניגנה בו הבחינה לפתע בבבואתה 
משתקפת במראה; אז ראתה עצמה מנגנת – פנים מתקבצות סביב הִּפיָיה, קמטים מתפשטים כאדווה 
– ומה שראתה היה בעיניה מעוות, מכוער ומאוס. זה אינו הקונפליקט המרכזי, אך הוא מלווה את 



גליון 405 
100

הדרמה כמעין Basso Continuo: המתח בין ההיות בגוף לבין המבט עליו מבחוץ. 

גופני חשוף, שכן הקהל אינו רק מאזין, הוא גם מביט. האמן  נגינה, במיוחד מול קהל, היא מצב 
המבצע אינו רק מגיש את המוזיקה אלא מאפשר אותה בגופו – בקולו, בידיו, שפתיו, בית החזה שלו, 
בטנו, רגליו הנעוצות בקרקע, עורפו; גופו הוא מרחב ההתהוות של כל צליל, של היצירה כולה, של 
המוזיקה; במקביל, חוויית הקהל היא חוויה סינסתטית, שבה גבולות הנראה והנשמע מיטשטשים 
ומותכים באירוע אחד. המצב החשוף הזה הוא אולי הסיבה לכך שאמנים מבצעים רבים עוטים שפה 
גופנית שהיא מעין מדים רשמיים, המאחידה ומסווה את המסוימות והחד פעמיות של גופם. זוהי 
שפה של ראווה, שהאמן אף יכול ללמוד ולתרגל מול המראה תוך התבוננות בעצמו מבחוץ. לעתים 
קרובות רואים אותה באולמות הקונצרטים:4 העיניים העצומות או מתגלגלות בהתעלות נפש, נענועי 
הראש,  גלי הגוף הגואים, נפרשים ונאספים מעל לכינור, לפסנתר, לקלרניט, ועוד ועוד. לא אחת הקהל 
מחכה למחוות הללו ומתפעל מהן, רואה בהן, ולא בהכרח בצדק, עדות למידת העומק והרצינות של 
הנגן, להיותו־אחד־עם־המוזיקה, לעוצמת מחויבותו ורגשותיו הניתנים אך בקושי לריסון; לא אחת 
מרגיש הקהל מרומה כשהאמן המבצע מבכר לעמוד על הבמה ולנגן במה שנראה כחוסר תנועה או 

הבעה. 

אולם, מתוך השפה הזו או בצדה מבקיעות לעתים עדויות לקיומה של שפה אחרת, ראשונית וגולמית. 
שפה לא רהוטה ולא קוהרנטית של העוויות, התפתלויות ועיקומי פנים, שכמו נמלטים מגופו של 
הנגן המבצע שלא ברצונו. הגוף חומק ממשמעת, חומק מהמבט של האמן על עצמו, ונחשף בו משהו 
חד פעמי, שייחודי לפסנתרן או לצ'לן או לכנר הזה, ברגע הזה, בביצוע המסוים הזה. אלו רגעים 
פרטיים מאוד, חשופים מאוד, שלא אחת מעוררים אי נוחות בקרב המאזינים המסיטים את מבטיהם 

במבוכה.

אתנה הביטה בעצמה מ"בחוץ", ודבר מה "מכוער" שמחוץ לסדר הראוי של ה"יפה" נגלה לעיניה. 
החליל נראה לה כמכשיר ליצירת כיעור, ולא כדרך ליצירת יופי, ותחת מבטה המאבן מתה שמחת 
הנגינה. הפוזיציות המתחלפות של מבט מבפנים או מבחוץ ילוו, כפי שנראה, גם את הסיפור על 

אפולו ומרסייס.

התפשטות אל הגשמיות
אני מחפשת בוויקיפדיה "פשיטת עור", ומגיעה לערך הבא: "קטגוריה: שיטות הוצאה להורג". תחת 
"ערכים חסרים" כתוב: "נידון לחיות, חיתוך איטי, מוות מניסור, פשיטת עור, ביתור, עקירת מעיים". 
מבועתת, אני סוגרת את הדף )תוהה האם "נידון לחיות", החסר גם הוא, הוא נידון לְחיות או נידון לַחיות(. 
הדבר שאיני רוצה להעלות בדמיוני, הסצנה שבה פושט אפולו את עורו של הסאטיר, נמצא בעשרות 
יצירות אמנות )שהעזות ביותר ביניהן, לטעמי, הן אלו של טיציאן ושל חוזה דה ריברה(. ב"מטאמורפוזות" 

מצייר אובידיוס תמונה חיה ומפלחת לב לא פחות כשהוא מתאר כך את מרסייס: 

"למה בשרי מבשרי תרטש," הוא שואג, "אללי לי. 
אין הוא שווה, החליל, כי אסבול ייסורים בגללהו". 

הוא מצעק, ועורו ייקרע מבשרו וִבן רגע
אין בו מתום – הוא רק פצע אחד - ונוזל מכל עבר.

דם ארגמן – כל גידיו ושריריו נחשפו לעיניים,
כל העורקים פרכסו ללא עור, את מיעיהו ראית,

את לבבו, ראותיו וקרביו רועדים לעיניך.

מטאמורפוזות, ספר שישי, שורות 400-385
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פשיטת העור, אומר אובידיוס, היא הסרת המעטפת המהדקת את הגוף ואוספת את איבריו לכלל 
שלם אחד. ללא עורו, הגוף "נוזל מכל עבר", מאבד, בעורקים מפרכסים, את צורתו. ויחד עם הצורה 
מופשט גם מה שטבע בבשר את הזהויות שלו – הזהות של מרסייס, של סאטיר, של אמן. יותר משהוא 
מקלף את עורו של הסאטיר, אפולו כמו נכנס לתוך גופו וגורר משם החוצה את האמת שרק הכאב 
מחלץ: האמת על היותם של בני התמותה - בניגוד לאלים - לא יותר מבשר מפרכס בחוסר ישע, 
בודד בכאבו ובהתפרקותו. על סף מותו, מרסייס אינו מתפשט מהגשמיות. הוא מתפשט אל הגשמיות 

המוחלטת. 

וכמה נוגעת ללב הזעקה ששם בפיו אובידיוס - "אין הוא שווה החליל, כי אסבול ייסורים בגללהו"; 
מה שהיה מקור העונג הפך למקור העינוי )באופן דומה אם כי שונה בעוצמתו ממה שקרה לאתנה 
כשניגנה(. אולם הצעקה של מרסייס דומה לצעקתו של אדם שהיד שלו גורמת לו כאבים והוא צועק 
ייסורים בגללה!" היא מבטאת רצון להתרחק ממקור  "כרתו את היד הזו, היא לא שווה שאסבול 

הכאב, ולא שיפוט ערכי )שווה/ לא שווה(. 

את ההקבלה בין יחסו של אדם ליד שלו לבין יחסו של מרסייס לחלילו )שאינו איבר מגופו( אני 
עושה בהשראת ״הולדת הטרגדיה מתוך רוחה של המוזיקה״ של ניטשה. במסה הזו שואל ניטשה על 
המקור ההסטורי ולמעשה על היסודות הנפשיים שהצמיחו את הטרגדיה היוונית )וממשיך לביקורת 
רדיקלית על התרבות המערבית, שלא כאן המקום לעסוק בה(; לטענתו, הטרגדיה נולדה מתוך מיזוג 
מופתי בין האיכויות של האל אפולו )אפולון( לאלו של האל דיוניסוס. את אפולו, המסמן את אמנות 

הפיסול והציור, הוא מתאר כך:  

אל הכוחות המעצבים כולם, אל ה'יפעה', אל האור, הוא המושל על התופעה היפה של 
עולם הלכאורה, של עולם הדמיון הפנימי ]...[ גם קו זה לא ייעדר מדמותו של אפולון: זו 
ההגבלה של המידה הנכונה, זו החירות מהתרגשויות הפרא, זו שלוותו רבת התבונה של 

אל הפיסול.

הולדת הטרגדיה, עמ׳ 23

אפולו הוא עיקרון של צורה ושל איזון, עיקרון של היפרטות ומובחנות של הדברים זה מזה, ושל 
משמעות שכל צורה כשלעצמה נושאת עמה. ואילו דיוניסוס הוא עיקרון של עודפות ושבירה של 
צורות. הוא מזוהה עם מוזיקה ומחולות אקסטטיים, קשור במיסטריות ובפולחנים של לידה ומוות, 
מועצמות  הדיוניסיות  כשהאיכויות  הריבוי.  לצורות  שמתחת  האחד  אל  חתירה  בו  רואה  וניטשה 
"היסוד הסובייקטיבי נמוג לחלוטין עד לשכחת־עצמו ]...[ האדם לא עוד אמן הוא. הוא עצמו נהפך 

למעשה אמנות." הולדת הטרגדיה, עמ׳ 25

בהשראת האפיון של הדיוניסי, נוכל לומר שעבור מרסייס - בן לווייתו של דיוניסוס, סאטיר שגופו 
הוא עדות חיה לחריגה ולטשטוש גבולות - אין הבחנה בין גופו, החליל שבו הוא נושף, והמוזיקה 
הסימפטומים  הם  ל"שלי",  "אני"  בין  לו, ההבחנה  "חיצוני"  כעל  החליל  על  הדיבור  מפיק.  שהוא 
של העינויים, הקלקול שהם גורמים – ולא האמת על אודות הגוף. ההישג הגדול של המענה הוא 
ההתכחשות העצמית של הקורבן ובגידתו בעצמו )ובאחרים(. במובן זה, הקריאה "מה שווה החליל" 

מעידה יותר מכל על הניצחון של אפולו.

ובכן מה? שוב ושוב הטבח הזה, חוסר הצדק הזה? שברון הלב? ב'אפולו ומרסייס' מספר זביגנייב 
הרברט את המיתוס מחדש, אחרת.
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אפולו ומרסייס – זביגנייב הרברט 
מפולנית: דויד ויינפלד

ַהּדּו־ְקָרב ָהֲאִמִּתי ֵּבין ַאּפֹולֹו
ּוַמְרְסַיס

)ְׁשִמיָעה ַאְּבסֹולּוִטית 
מּול ֻסָּלם קֹולֹות ָעצּום(

ֶנֱעַרְך ִעם ֶעֶרב
ַאֲחֵרי ֶׁשַהּׁשֹוְפִטים

ַּכָּידּוַע ָלנּו
ְּכָבר ֶהֱעִניקּו ֶאת ַהִּנָּצחֹון ָלֵאל

ָקׁשּור ְּבָחְזָקה ָלֵעץ
ַאֲחֵרי ֶׁשָּפְׁשטּו ִּבְקִפיָדה ֶאת עֹורֹו

ַמְרְסַיס
צֹוֵעק

ַעד ֲאֶׁשר ַּתִּגיַע ַהְּצָעָקה
ֶאל ָאְזָניו ַהְּגבֹוהֹות

הּוא ָנח ְּבֵצל ַצֲעָקתֹו

ָאחּוז ְצַמְרמֶֹרת ֵמֲחַמת ִמאּוס
ַאּפֹולֹו ְמַנֶּקה ֶאת ֶּכְליֹו

ַרק ִלְכאֹוָרה
קֹולֹו ֶׁשל ַמְרְסַיס

הּוא מֹונֹוטֹוִני
ְוָכל ֻּכּלֹו ְּתנּוָעה ַאַחת

ַא

ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל ָּדָבר
ְמַסֵּפר ַמְרְסַיס

ֶאת ָהעֶֹׁשר ֶׁשֵאין לֹו ִׁשעּור
ֶׁשל ּגּופֹו

ַהְרֵרי ַהָּכֵבד ַהֵּקְרִחים
ַהֵּגָאיֹות ַהְּלָבִנים ֶׁשל ַּדְרֵכי ָהִעּכּול
ַהְיָערֹות ַהְּמַרְׁשְרִׁשים ֶׁשל ָהֵראֹות

ַהְּגָבעֹות ַהְּמתּוקֹות ֶׁשל ַהְּׁשִריִרים
ַהְּפָרִקים ַהָּמָרה ַהָּדם ְוָהַרַעד
ָהרּוַח ַהָחְרִּפית ֶׁשל ָהֲעָצמֹות

ֵמַעל ֶמַלח ַהִּזָּכרֹון

ָאחּוז ְצַמְרמֶֹרת ֵמֲחַמת ִמאּוס
ַאּפֹולֹו ְמַנֶּקה ֶאת ֶּכְליֹו

ַעְכָׁשו ִמְצָטֵרף ַלַּמְקֵהָלה
ַעּמּוד ַהִּׁשְדָרה ֶׁשל ַמְרְסַיס

ְּבִעָּקרֹון ֲהֵרי ֶזה אֹותֹו ַא
ַרק ָעמֹק יֹוֵתר ּוְבתֹוֶסֶפת ֲחלּוָדה

ֶזה ְּכָבר ֵמֵעֶבר ְלכַֹח ַהֵּסֶבל
ֶׁשל ָהֵאל ַּבַעל ָהֲעַצִּבים ַהְּמָלאכּוִתִּיים

ִּבְׂשֵדָרה ֶׁשל ִזיְפִזיף
ְנטּוָעה ֲעֵצי ְּתַאׁשּור

ִמְסַּתֵּלק ַהְּמַנֵּצַח
ַאַּגב ְּתִהָּיה

ְּכלּום ִיְבָבתֹו ֶׁשל ַמְרְסַיס
ֹלא ַּתְצִמיַח ִעם ַהְּזַמן

ָעָנף ָחָדׁש
ֶׁשל ָאָּמנּות – ַנִּניַח קֹוְנְקֶרִטית

ְלֶפַתע צֹוֵנַח ְלַרְגָליו
ָזִמיר ְמֻאָּבן

הּוא ַמְפֶנה ֶאת רֹאׁשֹו
ְורֹוֶאה

ִּכי ָהֵעץ ֶׁשֵאָליו ִנְקָׁשר ַמְרְסַיס
ִהְלִּבין

ַלֲחלּוִטין

מתוך דו״ח מעיר נצורה, הוצאת ספרית פועלים 1990
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מיאוס וכאב
והנה הן שתי השורות שאיתן פתחתי: "אחוז צמרמורת מחמת מיאוס, אפולו מנקה את כליו" )מהו, 
אני שואלת את עצמי, הכלי הזה? הסכין ששימש את האל לפשיטת העור? הלירה שהוכתמה בדמו 
של הסאטיר? ושמא כלי הנגינה הוא גם כלי הרצח?( - וזו התמונה שהן מעלות בדמיוני: האל, שאחד 
זעקות  והבשר המרוטש,  יושב בחשכת המעשה הנורא. בתוך הדם  הזורח,  'פויבוס',  מכינוייו הוא 
הכאב ואימתם של הצופים, הוא עסוק בניקיון שקדני, בשלווה שניטשה תיאר כ"שלוותו רבת התבונה 

של אל הפיסול". אלא שהאל אינו שֵלו לגמרי: האל מצטמרר מחמת מיאוס.

והאמת  ובעתה. קשור בגפיו לעץ  הו, האנינות... כמה מאוס היצור הצורח, בשר מדמם, הְפרשֹות 
יותר מָּכאוס שהצורה מהבהבת בתוכו אך לרגע. הצמרמורת  המחולצת מגופו היא של היותו לא 
של האל היא תגובה גופנית למה שמעורר גועל, ובו בזמן גם מבטאת סולם ערכים, יוצרת היררכיה 
ומותחת גבול בין הראוי בעיניו לבין הבזוי - במקרה זה, גופניותו היתרה של הגוף, אם אפשר לקרוא 
לזה כך; התגלותם של החיים, של כל החי – תולעת, ציפור, מרסייס – כחומר נטול תודעה, שתוך כדי 

מותו עודו מפרפר, בבדידות מוחלטת, נאבק לחיות. 

או כך, לפחות, רואה זאת אפולו. 

ניטשה כותב:

האמנות הדיוניסית רוצה להוכיח לנו את הנאת הנצחים אשר בקיום, אלא שעלינו לבקשה 
לא בתופעות כי אם במה שמאחוריהן. עלינו להכיר היאך כל מה שנוצר, מן ההכרח שיהיה 
מבלי  אך  הפרט,  של  קיומו  אימי  לתוך  ההבטה  עלינו  נכפית  שבע־סבל,  לכליון  מוכן 

שנתאבן למראה זה. 

הולדת הטרגדיה, עמ׳ 101

אימי קיומו של הפרט אינם מאבנים את "האל בעל העצבים המלאכותיים". הם מעוררים בו תחושה 
של מיאוס. ותחושה זו, ההפוכה מאמפתיה, היא הביטוי המוחשי לחציצה שאנו שמים בינינו לבין דבר 

אחר )בין אם מחוצה לנו ובין אם בתוכנו(. 

עירית תמרי, ללא כותרת, מתוך הסדרה ״אודות פירנצה״ 2015, תצלום
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בספרה המכונן The Body in Pain כותבת איליין סקארי על האופן שבו הכאב הורס את עולמו 
ולא  ומנכר אותו מעצמו ומאחרים. מכיוון שכאב הוא סובייקטיבי  של הסובל ממנו, מבודד אותו 
רפרנציאלי )לא מצביע על דבר בעולם(, קשה לאדם שאינו סובל להבין את כאבו של האחר, ולכן 
ואינו חש אותו.  בו  ודאות עליונה אצל הסובל, הוא מקור הספק אצל מי שמתבונן  הכאב, שהוא 
הקושי להבין ולהכיר בכאבו של האחר מתעצם משום שהכאב מתנגד לייצוג שלו במילים, הורס את 
השפה באופן אקטיבי ומחזיר למצב טרום שפתי של קולות חסרי מובן ובכי. גם ז'אן אמרי, במסה על 
העינויים שעונה על ידי הגסטפו, כותב שאיכויות התחושות אינן ניתנות לתיאור ולהשוואה, ושהן 

"מסמנות את גבול היכולת לחלוק במשהו עם הזולת באמצעות השפה."5

עם זאת, הטענה שאיננו מסוגלים לחצות לעבר הזולת ולחוש את כאבו אינה נכונה במצבי חיים 
רבים.6 האלים, שיחסם לבני התמותה מתאפיין מלכתחילה בהתעניינות צוננת )ולעתים תועלתנית( 
ולא באמפתיה, אולי אינם מסוגלים לכך, אולם בני תמותה אינם אלים, וגם הכאב שאינו מובע במילים 
)כמו כאבם של תינוקות או בעלי חיים( או מובע בשפה לא מובנת יכול לגעת בהם. התבוננות ספקנית 
מבחוץ על כאבו של האחר קשורה פחות לטיבו של הכאב ויותר לחוויה שלנו את עצמנו כמצויים 

מבחוץ - לעולם, לעצמנו ולאחרים. 
הנה השורות המטלטלות שבהן מסיים אובידיוס את סיפורו של מרסייס: 

פבנים, שוכני בכפרים, אלוהי יערות יבכוהו,
הסטירים, כל אחיו, ואולימפוס שאז עוד יקר לו,7

נימפות בכו לו וכל הרועים שרעו עלי גובה.
צאן ובקר לתומם שפכו דמעותם לשברהו,
האדמה אספתן, ספגה אל עורקיה כולנה.

מטה שקעו הדמעות, חדרו אל חיקה של הארץ,
ותהפוכנה למים - אותן תשלח אל הרוח,

הוא הנהר שתלולות גדותיו – אל הים ממהר הוא.
ויקראו לו מרסיאס, אבי כל נהר בפריגיאה.

מטאמורפוזות, שם

כמה יפה שאובידיוס כולל בתיאורו גם בעלי חיים, גם יצורי כלאיים וגם בני אדם - מהותו חוצת 
שלמה  מוחזרת  וכמו  ה"חיצוני"  בעולם  ומהדהדת  משתקפת  הסאטיר,  של  ההיברידית,  הגבולות, 
לגופו המרוסק. במובן זה סבלו הוא סבלם, בכיים הוא בכיו. דמעותיהם ששקעו לאדמה נמהלו בדמו 
והפכו לנהר. הנזילה לכל עבר של הגוף עם היעלמות הצורה היא מה שמאפשר את המטאמורפוזה 

)ה"מֵעֶבר־לצורה"(.
כמו במקרה של ארכנה, שגלגול הצורה שלה אינו משכיח אלא מנכיח את העוול שנעשה לה, גם 
התמוססותו של מרסייס אינה מחיקתו,  שכן הנהר הממהר אל הים נושא את שמו ואת סיפורו. אולם  
הנחמה הזו אינה משנה את העובדה שהמיתוס, כפי שאובידיוס מספר אותו, מסתיים בניצחונו המוחץ 
של האל. אצל הרברט הניצחון הזה עובר מטאמורפוזה: פשיטת העור, שאמורה היתה להשתיק את 
מרסייס, העניקה לו באופן פרדוקסלי פה וקול - ה־ַא שהשיר מציב כעמוד שדרה במרכז המיתוס, 

מאזין לו ומדובב אותו. 
"הטרגדיה מסתיימת  בצליל, שלעולם אין הוא יכול לעלות מתחומה של האמנות האפולינית" כותב 
ניטשה. בשיר של הרברט, הצליל הזה )שעולה מתוך הדיוניסי( אינו מטאפורי כי אם צליל ממשי, 
וחוויות העולם המתחרות של האפוליני והדיוניסי מקודדות כ"שמיעה אבסולוטית" ו"סולם קולות 

עצום". נתעכב לרגע על ההבדל בין שני התיאורים הללו.
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סולם קולות עצום מול שמיעה אבסולוטית 
שמיעה אבסולוטית נתפסת לא אחת כפלא לציינו ולהשתאות עליו. מעניין, שגם כשלא בדיוק ברור 
יותר,  מעשי  באופן  מתוכה(.  שקורנת  "אבסולוטית"  המילה  בגלל  )אולי  חיובי  דימוי  לה  יש  מהי, 
שמיעה אבסולוטית היא היכולת לזהות צליל בודד לפי התדר שלו ולא לפי היחס בינו לבין צלילים 

אחרים. ובמילים אחרות – יכולת שמתייחסת לצלילים כיחידות נפרדות ולא כחלק ממערכת. 

שיש  מניח  הסולם  ואילו  אותו.  המפיק  ובגוף  הצליל  במוצא  עניין  אין  גם  אבסולוטית  לשמיעה 
משמעות למיקומו של הצליל ביחס לאחרים, כמו גם לשדה ההרמוני ולהקשר של הביצוע, ושכמו 
שפה, המשמעות שלו אינה קבועה אלא משתנה בהתאם לאלו. דוגמה יפה לכך שמעתי מבתי, נגנית 
ויולה: מכיוון שהצליל סול גבוה מָפה בטון אחד, ומכיוון שדיֶאז מורה על עלייה בחצי טון, וֶּבמול 
על ירידה בחצי טון - נראה שפה דיאז וסול במול צריכים להיות זהים לחלוטין. כשמנגנים בפסנתר, 
שהקלידים שלו נבדלים זה מזה, אכן נוגעים באותו קליד כדי להפיק את שני הצלילים. אולם בכֵלי 
הקשת, שבהם גובה הצליל נקבע לפי מיקום הלחיצה על מיתר רציף, אין הדבר כך: המיקום של 
האצבע בשני המקרים יהיה שונה במקצת, והדבר יצור ביניהם הבדל גובה דק, המבטא את התנועה 

ההפוכה כלפי מעלה )דיאז( וכלפי מטה )במול(. 

שמיעה אבסולוטית אם כן אינה זקוקה לגיוון ולהיכרות עם השדה כולו כדי להכיר את הפרטים. 
זה: צליל אחד שמשמעותו בנויה בתוך הגיוון והמרחב  ואילו "סולם הקולות העצום" הוא בדיוק 
של ההוויה. ה"ַא" שהרברט מתאר מספר על עושרו של הגוף כעולם, על הגוף שהוא מטאפורה של 

העולם והעולם שהוא מטאפורה לגוף. אבל לא רק מטאפורה. 
גופו של מרסייס מספר היסטוריה שהיא רחבה ממנו, ארוכה ועמוקה ממנו. היסטוריה של העולם 
שהגוף הוא חלק ממנו ונושא אותו בתוכו. העושר של הגוף הוא קולות המהדהדים זה את זה לא 
כמיקרוקוסמוס ומקרוקוסמוס, לא כייצוג או כהשתקפות, אלא בלקיחת חלק. יוג'ין ג'נדלין מנסח זאת 
כך: "הגוף הוא התגבשות או התקרשות – ולא ייצוג - של הסביבה שלו ואיתה."9 ומרלו פונטי כותב 

נועה רז מלמד, מתוך ״איקונות וְתרפים״, פרט
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על הגוף שהוא "דבר מן הדברים" ו"אחוז ברקמת העולם" ושהדברים הם "נספח או המשך שלו, הם 
משובצים בבשרו, הם חלק מהגדרתו המלאה, והעולם עשוי מאותו החומר עצמו של הגוף".10 אילו 
היו היחסים בין הגוף והעולם רק יחסים של ייצוג, לא היה העץ שאליו קשור הסאטיר מלבין, והזמיר 
העומד עליו לא היה צונח מאובן לרגלי אפולו. מבחינה פואטית, זו דרך לומר שהסאטיר מת. אבל 
בהקשר של השיר כולו אנו יכולים להניח שזו לא רק אמירה פואטית וזה לא רק תיאור סימבולי. העץ 

והזמיר סובלים משום שגופם וגופו של מרסייס עשויים מאותו חומר. 

אפולו היה אולי נדהם לגלות שאמנות קונקרטית, במובן של אמנות המשוקעת בגוף ובמצבי החיים 
ומטמיעה אותם, אכן נוצרה )ופייר שפר אף יצר מוזיקה הקרויה "מוזיקה קונקרטית"(, וספק אם היה 
מעריך אותה; מה שהרברט מצביע עליו כשהוא מספר מחדש את המיתוס של אפולו ומרסייס הוא 
נושא אותה ונישא על ידה – הוא אפשרות משחררת מהיררכיה, מיחסי כוח, ומבדידות.    .שדווקא הגוף - שהוא בו בזמן נידון לכיליון ולסבל וגם עשיר לאין שיעור ואחוז ברקמת העולם, 

____________________
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קרן סמואל דלח
 

בנקודה שלא ידעת שכואב לך 
בנקודה שלא ידעת שכואב לך מסתתרים כל הכאבים שלא ידעת שיש לך ושלא נתת להם שמות, 
לא אמרת 'זו הכתף התפוסה' ו'זו המיגרנה'. בנקודה הזו יש ִמדבר והמגע הוא טיפת מים. וחיים. 
רקמה, עצם, חומר חי, נפגש עם מגע ונושם, והנשימה הזאת היא געגוע וזיכרון. זיכרון הרקמה 

החיה.
בנקודה הזאת שלא ידעת שכואב לך נגעו, והיא מחכה למגע הבא. ועד אז אפשר להיות איתה 
מבחוץ וגם מבפנים, לנשום אליה ולבדוק כמה אפשר למשוך את הכאב ולראות איך הוא משתנה. 
לרוב תגלי שהכאב בנקודה הוא לא באמת בה או לא רק בה, או שיש כאב גדול יותר ויש חוט כאב 
הנמשך מהנקודה שכואבת למקום אחר, לנקודה אחרת, וממנה לעוד נקודה, ושבין הנקודות יש 
קשר, צורה, רשת; שאת יכולה לנווט על הרשת הזאת כמו עכבישה אחרי הטרף שלכדה וטוותה 
סביבו קורים קורים של כאב; שהכאב הזה הוא כאב שמזין אותה קצת וקצת ממית, והיא נמשכת 
והגוף מתעוות סביב הכאב תמיד לאותו הכיוון; שכדי להיפטר  אליו ומושכת איתה את הגוף, 
הזו קשה ולפעמים קשה מדי, אבל הגוף זקוק לה.             .מהכאב יש להתיר את הקורים, וכיוון ההתרה הוא תמיד נגד כיוון הגוף ונגד רצון הגוף, והתנועה 

 

ערן צלגוב 

כלוב הצלעות 

"הצלעות והאימות בלב הלוויתן" )הרמן מלוויל(

ַהִּניִחי רֹאׁש,
ַהִּטי ֹאֶזן

ְוִׁשְמִעי ֶאת ַהַּגִּלים:
קֹול ַהִּסּפּון

ָהעֹוֶלה יֹוֵרד,
ַהְלמּות ֹּתף ַהָּבָׂשר

ָׁשם – ַּבִּמְרָוִחים
ִמְתַנֵּקז מֹוִתי.
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טוביה ריבנר

קמטים
 

ַּכָּמה ָיִפים ַהְּקָמִטים ְּבָפַנִיְך!
ֵאיֶזה ֵסֶדר מֹוְפִתי ִנְׁשְּכבּו ֶזה ְּבַצד ֶזה. ְבּ

ְמֵלֵאי ַחִּיים ַעל טּוָבם ְוִסְבָלם,
ַּכָּמה ִזְכרֹונֹות ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָּפְתחּו ֶּפה,

ַׁשַחר ְנעּוִרים ְּכַפס אֹור ַּדק ָּבֹאֶפק,
ֲאָהבֹות ֶׁשָהיּו, ֶׁשֶּיְׁשָנן, ַאְכָזבֹות, ָיגֹון,

ַּכָּמה ִׂשְמָחה ְּכבּוָׁשה, ַּכָּמה ֻחְמָרה,
ה ֶׁשֹּלא. ׁשּו ְוָכֵאֶלּ ְתַמְמּ ְׁשִאיפֹות ֶׁשִנּ

ָּפַנִיְך ַמְסלּול ּכֹוָכִבים ְמֻקָּטע
ְוֵעיַני ְמַלְּטפֹות.

מתוך הספר עוד לא עוד, שיראה אור 
בסדרת כבר, מוסד ביאליק

רבקה בסמן בן חיים  
מיידיש: רבקה בסמן בן חיים

 

* 

ָמה עֹוֶׂשה ָאָדם ִעם ִּתְׁשִעים ְׁשנֹוָתיו?
ַמְפִסיק ִלְסֹּפר אֹוָתן
ַּכֲחרּוִזים ַעל חּוט,

ּוְלַעְצמֹו הּוא ְמַסֵּפר
ַעל ָהַאֲחָוה ַהּזֹאת
ֶׁשֵאין ְּכָלל ְלַׁשֵער

ֵּבין ִלְחיֹות ּוֵבין ָלמּות -
ָאז ָמה ְיַסֵּפר ָאָדם

ִעם ָּכל ִּתְׁשִעים ְׁשנֹוָתיו?
ֶׁשַהָּׁשִנים ְּכמֹו חֹול ֵאיָנן מֹוחֹות ִעְקָבה,

ָאז ְּתַהְבֵהב עֹוד ַהִּמָּלה ַּבִּזָּכרֹון
ּוַבֵּלב - ִׁשיָרה.
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צביקה שטרנפלד

בקניון

גוף ראשון

ִנְׁשַּכְבִּתי ַעל ָהָאֶרץ
צֹוֵרַח ֶׁשֹּלא רֹוֶצה ִלְהיֹות ָזֵקן

ְוֹלֹא ֻסָּכִרָּיה.

ַנֲערֹות ִמְסּתֹוְבבֹות 
ַעל ַהּמֹוַּבְיל

ּוְכָבר ֵאיִני ַמִּגיַע.

גוף שני

ֵיׁש ְלָך ֵׂשָער ָּכסּוף,
ַאף ָסמּוק ּוְׂשָפַתִים ִחְּורֹות.

ֹלא ָיֶפה ְלָהִטיַח ֶאת ַעְצְמָך ַעל ָהָאֶרץ.
ֱהֶיה ָׁשֵקט ַּכֲאַגם ְּבֵאירֹוָּפה. 

ְלַמד ֹלא ְלַיֵּבב.

גוף  שלישי

"הּוא ַחי ַמְסִּפיק",
ְמַצֶּיֶנת ַנֲעָרה,

"אּוַלי ָהַרֲחִמים, ְּכמֹו מֹוֵצץ,
ִיְסְּתמּו ֶאת ִּפיו. 

ָיֶפה ֶׁשִהְפִסיק ִלְצעֹק.
ַרק ָהֶרֶגל ַהְּׂשָמאִלית,

זֹאת ִעם ַהְּוִריִדים,
ִמְתַעֶּקֶׁשת 
ְורֹוַקַעת".

קובי נסים

אתה בגוף ראשון

ַקְמָּת ְוָעַמְדָּת ַעל ַרְגֶליָך
ְלַדֵּבר ִמָּכל ַהֵּלב ְולֹוַמר ְּבַתְחִּביר ִמּלֹוֶתיָך 

ּוְבקֹוְלָך ַהִּנְקָלׁש "ָּברּוְך ַהָּבא".  
ְלָכל ִמי ֶׁשָּבא הֹוֵדיָת ְּבֹאֶפן ִאיִׁשי

ִּכי ְלַבֵּקר אֹוְתָך ָּבאּו, "ֵאֶּלה ֵהם ַחֶּייָך",

ֵּכן, ֶאְצְּבעֹוֶתיָך ֶסט ַמְבֵחנֹות ֶׁשִּמְתרֹוְקנֹות
הֹוְלכֹות ּוִמְזַּדְּקקֹות ִמֶּצַבע ַהַחִּיים, 

ֵהן ְּכמֹו ְּגָדִמים ֶׁשל ֲעָנִפים ַרִּכים ַעל ֲעבֹוַדת ְׂשַבע ְׁשנֹוָתיו
ְועֹוָדן ְספּוגֹות ֶרֶגׁש

נּו,  
ַמה ְּכָבר ָיכְֹלָּת לֹוַמר?

ִּכְכלֹות ַהּכֹל
ַעל ַהִּקיר ֵמֲאחֹוֵרי ַּגְּבָך ּדֹוֵלק ָהאֹור ַהָּירֹק,

ּוַבֶּׁשֶלט "ְיִציָאה".
"ַהחּוָצה" ִּבַּקְׁשָּת,

ְּכִאּלּו עֹוד ֶאְפָׁשר ְלַתְעֵּתַע ַּבֵּקץ 
ְוֹלא ְלִהְסַּתֵּלק.

מתוך קדיש נסים הרואה אור בספרי ׳עתון 77׳
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אביטל גד־ציקמן

 מתנה   

ֵיׁש ָלּה 
ָׁשַדִים־ֹלא ָׁשַדִים
ֵמִרְקָמה ֲחָדָׁשה, 
ֵריִקים ִמָּכל ָמה 

ֶׁשָאַרב ְלדֹוָדָתּה ּוְלִאָּמּה
ְוָאַכל ָּכל ֶחְלָקה ְוָהַרס

ְוָהַרג.
ֵּכן, ֵּכן,

ָׁשֶדיָה ֹלא ָׁשַדִים
ַלְמרֹות ֲעַגְלַּגלּוָתם,

ֲאָבל ִעם
ִּפְטָמה ְמקֹוִרית
ְוכַֹח ַהְּמִׁשיָכה. 

ַמְרְּפֵקיָה ַחִּדים ְּכַסִּכין ְנִתיָחה.

ּגּוָפּה ְמֻסָּכן ָלּה, 
ַמֵלא ּדֹורֹות 

ֶׁשל ָנִׁשים ֶׁשֹּלא ָיְכלּו לֹו,
ֲאָבל ִהיא ְיכֹוָלה.

ִהיא ְּתַתֵּקן ֶאת ֵסֶפר ַהּגֹוָרלֹות
ֶּפֶרק ֶּפֶרק, ִמְפָרק ִמְפָרק,
ּוְתַכֵּון ֶאת ֵמיְתֵרי ַהּמַֹח. 

ִהיא ַּתֲעטֹף
ֶאת ַהָּזִוּיֹות ַהַחּדֹות

ְּבַמֲעֶטה ְקִטיָפִתי,
ְוֶתֱאֹרז ַמָּתָנה

ִאָּׁשה ֲחָדָׁשה ְּבַׂשִּקית.

ניקולא יוזגוף אורבך

אם תרד

ִאם ֵּתֵרד ַלִּמְׁשָקל ֶׁשִּלי
ַּדע ְלָך ֶׁשַהְּתנּוָעה ָּכאן ִאִּטית ּוְמֻמֶּׁשֶכת 

ָּפֶניָה ֶאל 
ֶמְרָחִבים ְקפּוִאים ֶאל 

ּתֹוָדעֹות ְמֻעְרָּפלֹות
ְוֵקהֹות

ִאם ָיַרְדָּת ַלִּמְׁשָקל ֶׁשִּלי 
ֲעזֹר ִלי ָלקּום ֵמַהִּכֵּסא 
ְמׁשְֹך אֹוִתי ָּבֲעִדינּות 

ְלַבל ֶאְתָּפֵרק
ְלַבל ַאְרִּגיׁש ְּבִקּיּוִמי ַהַּמָּמִׁשי 

ְמׁשְֹך אֹוִתי ִמָּׁשם 
ְּבַכִּפּיֹות ְמדּודֹות ֶׁשל ְּגִריִסים

ְּבכֹוסֹות ַמִים 
ְּתהֹומֹות ֶׁשִּנְפֲערּו  ַאל ַּתִּביט ַּבּ

הֹומֹות  ַּבְּלָחַיִים ַּגם ֹלא ַּבְתּ
ֶׁשָהיּו ֲאֻרּבֹות ָהֵעיַנִים. 

ֱאֹסף אֹוִתי ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות
ְוַהַּנח ַּבַּסָּפה ַהְּסמּוָכה

................................................
ֶזה ַהֶּמְרָחק ָהָרחֹוק ְּביֹוֵתר ֶׁשָּפַסְעִּתי 

ֵמָאז ֶׁשִהַּגְעִּתי ֵהָּנה. 

ִאם ִהַּגְעָּת ֵהָּנה
ַּדע ְלָך ֶׁשְּכַתָּיר ּתּוַכל ַלֲעזֹב!

ְּכֶאְזָרח, ִיְהֶיה ָעֶליָך ְלַרֵּתק ַעְצְמָך
ְלַעְצְמָך, ְּבֹלא ְיכֶֹלת ִלְראֹות ָּדָבר
ִמְּלַבְּדָך. ִאם ֵּתֵרד ַלִּמְׁשָקל ֶׁשִּלי, 

ָאָּנא, ֲעֵלה ַּבֲחָזָרה.
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רגב אלהרר

HIV

ַעְכָׁשו ְּכֶׁשִּנְבַּדְקִּתי ֶאְפָׁשר ַלְחזֹר
ַעד ֶׁשִּנְבַּדְקִּתי ַהַּפַחד ֵמַהִּׁשָּגעֹון

ִאֵּים ִלְזרֹק אֹוִתי )ַהחּוָצה( ֶאל ִמחּוץ ַלַחִּיים
ָּבְרָגִעים ֶׁשִּדְפַּדְפִּתי ֵּבין ִטיסֹות

ְרִלין ְוקּוְרס ְּבַעְרִבית ְמֻדֶּבֶרת ְלֶבּ
ּגּוְגל ָאַמר ִלי ֶׁשֲאִני ָעלּול ָלמּות ְּבָקרֹוב       

ִאם ֹלא ֲאַמֵהר...

ִאִּמי ָצֲעָקה ִלי ֱאֶמת ֵמַהִּמְטָּבח
ַוֲאִני ֶהֱעַדְפִּתי ֶׁשֹּלא

ָהֵעיַנִים ִהְמִׁשיכּו ְלַחֵּפׂש ֲעָרִכים ֲחָדִׁשים
ַלֲחָרָדה ִקּיּוִמית ֶׁשל ִאיְנֶטְרֶנט

ַעְכָׁשו ְּכֶׁשִּנְבַּדְקִּתי ֲאִני ָיכֹול ַלֲחזֹר
ְלַטֵּפל ַּבִּׁשַּנִים

ַּבחֹוב ֶׁשל ַהִּבּטּוַח ַהְּלֻאִּמי
ַּבֶחְׁשּבֹון ַהְּמֻעָּקל

ַּבּגּוף ַהְּמֻעָּגל )ִמַּדי(
ְּגִמיָלה ִמִּסיַגִרּיֹות

)ְלִעִּתים ֶזה ַהַּמְרֵּפא ַהָּיִחיד ֵמַהַּסְרָטן ֶׁשל ַהַּפַחְדָמֶות(

ַעְכָׁשו ְּכֶׁשִּנְבַּדְקִּתי ֲאִני ָיכֹול ְלַהִּניַח ֶאת ַהֵּלב ַּבַּצד
ֹלא ְלַהְקִׁשיב ֲחִריִׁשית ְלָכל ְּפִעיָמה ֲחִריָגה
ָלֶרֶדת ַמֵהר ַּבַּמְדֵרגֹות ִמְּבִלי ֶלֱאחֹז ַּבַּמֲעֶקה

ֹלא ְלִהָּבֵהל ֵמַהַּנָּידֹות ַהְּצֻהּבֹות ֶׁשל ַּבְנק ַהָּדם
ֹלא ְלִהָּמַנע ִמֵּׁשרּוִתים ִצּבּוִרִּיים

ַלֲחזֹר ָלַעְבדּות ֶׁשל ֵׁשרּוִתים ִצּבּוִרִּיים
ְּביּורֹוְקַרְטָיה ֶׁשל ַהַחִּיים ִלְׂשמַֹח ֶׁשֲאִני ִמְסָּפר ַּתִּקין ַבּ

ְוֹלא ֶׁשל ַהָּמֶות
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נועה ברקת 

איך יצאתי מן הדעת ונשארתי בלי ספרים 

לפני שנתיים, במסגרת המעבר שלי לבית על משאית ומסירת רוב חפצי החומריים, מסרתי גם את כל 
ספַרי. מדי יום פרסמתי הודעות על הקיר שלי, והזמנתי אנשים לבוא ולקחת את הספרים, כאלף חמש מאות 
במספר. מסקר שערכתי בין חברי הפייסבוק שלי, התברר שאני נמצאת ברף העליון. לרובם יש כמאתיים 
עד ארבע מאות ספרים בבית. היו גם כמה שהצהירו שיש להם יותר, אבל איש לא הודה בפומבי שאין לו 
בכלל ספרים. חברים רבים כתבו בתגובה לפוסטים שלי שאני אמיצה ושכנראה יצאתי מדעתי. הם מוכנים 

למסור הרבה דברים, אבל לא ספרים. 

גם אני החזקתי בדעה דומה. לא יכולתי לתאר לעצמי את החיים בלי הספרים שצברתי, חלקם עוד מספריית 
הקיבוץ שפורקה בשלהי שנות התשעים וזיכתה אותי בסדרת מרגנית בשלמותה. חמשת ארונות הספרים 
עברו איתי מבית לבית ומילאו אותי ואת הסלון בתחושת ביטחון, יהיה מה שיהיה – יש לי את כל מה שאני 
זקוקה לו. ובכל זאת, למרבית הפתעתי, חוויתי אופוריה עם כל ספר שנמסר, הקלה ושמחה שעלו בהרבה 
על התחושה של הימצאות הספר בבעלותי. שמחה שונה לגמרי מאותה תחושה מוכרת וממכרת של רגע 
רכישת הספר הנחשק ופתיחתו. כמו כוס התה הריקה מסיפורי הזן, התברר לי שהספרים תפסו מקום, לא 
רק פיזי, אלא גם רגשי ורוחני בתוכי. הם מילאו צורך ובאותה מידה הרחיקו אותי מדבר מה. הספרייה 

הביתית שלי היתה תחליף למשהו. אבל למה?
 

הכתב הומצא ככל הנראה, אי שם באלף הרביעי לספירה, ואיתו פותחו ה״דפים״ - אבן, חרס, טין, עור 
ופפירוס. הדפים המוכרים לנו והדפוס הם המצאה בת שש מאות שנה לכל היותר. בני האדם העלו על 
הכתב עסקאות חשובות, הגיגים דתיים, מרשמים וכישופים שנמצאו מועילים. הם סיתתו, חרטו, כתבו 
בעטי נוצה ודיו, עפרונות ומכחולים. הכתב הוא ניסיון לתפוס את החשיבה והדיבור באמצעות פעולת 
זו מתפתחת בהדרגה בשנות הילדות  והאצבעות. הוא הטבעה חומרית של החשיבה האנושית.  הידיים 
הראשונות. התינוק מתנסה וחווה את העולם באופן בלתי ישיר באמצעות גופו, ידיו וחושיו, ורק בהדרגה 
לומד להמשיג את החוויות שלו. הוא שומע ורואה לפני שהוא תופס, תופס ומחזיק לפני שהוא מבין, מבין 
לפני שהוא מדבר ומדבר לפני שהוא כותב. הכתב מסמל את התהליך שבו החוויה הולכת ומתכווצת לתוך 
המילים שבתורן מתכווצות לתוך המילים הכתובות. הספרייה אם כן היא ייצוג חומרי של המוח האנושי, 
שבו באורח פלאי צבור הידע האנושי, מקודד לתוך התאים המתים ביותר שברשותנו – תאי העצבים. 
החוויה מתה ונשארים ממנה רק זיכרון והידע שהופקו ממנה. אלו נקברים בתוך המילים שמומתות לתוך 
ספרים. בדומה לתאי העצבים שכדי להוליך מידע עליהם להתרוקן ככל האפשר מחיים, והם אינם גדלים, 
אינם מתרבים ואינם משתנים, כך גם הספרים הם יצורים מתים. זו לא היתה חוויית החיים שלי. מהרגע שבו 
למדתי לקרוא, התמלא העולם בחיים. אלה קארי לקחה אותי למקומות קרירים, מיו מיו  חיזק את פנטזיות 
הנסיכה האבודה שלי, מהדורת אנציקלופדיית תרבות, על איוריה הצבעוניים, מילאה את העולם הקיבוצי 
השטוח משהו – בעושר וקסם. העדפתי בהרבה לקרוא מאשר לשחק דגליים או ללכת לפעולות של השומר 
הצעיר. הספרייה הביתית שלי נפתחה בגיל שתים־עשרה,  כשמתנדב נתן לי, באנגלית, את התפסן בשדה 

השיפון. התחלתי לרכוש ספרים מהרגע שהיה לי כסף משלי.

על  שבעיראק,  מוסל  כיום  נינווה,  בעיר  לפנה״ס  השביעית  במאה  הוקמה  בעולם  הראשונה  הספרייה 
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ידי אשורבניפל, מלכה האחרון של האימפריה הניאו־אשורית. היו אלו ימיה האחרונים של האימפריה 
שהתקיימה 1400 שנה. אני תוהה אם אשורבניפל, שהיה אחד היחידים בתקופתו שידע קרוא וכתוב, חש 
כי ימיה של נינווה ספורים – ורצה לכנס את הידע במקום אחד ליתר ביטחון, יהיה מה שיהיה. הוא צדק. 
וגם טעה. האימפריה נפלה זמן קצר לאחר מכן והספרייה נשרפה. רוב הכתבים אבדו, אבל חלקם, אלו שהיו 
עשויים מלוחות טין וחומר, נאפו ונשמרו לדורות הבאים. שלוש מאות שנים מאוחר יותר, כשאלכסנדר 
הגדול כבש את נינווה, הוא התרשם עמוקות מהריסות הספרייה העתיקה והחליט להקים ספרייה גדולה 
לרכוש  האימפריה  לרחבי  נשלחו  אלכסנדריה. שליחים  את שמו:  חדשה שתישא  בעיר  יותר,  ויוקרתית 
היד,  כתבי  כדי להעתיק את  נאה  וקיבלו משכורת  העיר  אל  הובאו  מומחים  סוג.  יד מכל  כתבי  ולבזוז 
תורכיה,  יותר ספריית פרגמון בצפון  גם כשהוקמה מאה שנה מאוחר  אותם.  ולחקור  ליוונית  לתרגמם 

שהיתה קרובה יותר ליוון, המשיך מאבק היוקרה בין השתיים להדהד ברחבי הים התיכון. 

נחשקים  ספרים  של  ותיאורים  צילומים  לפייסבוק  שהעליתי  פעם  בכל  הזו.  הלהיטות  את  מזהה  אני 
במיוחד, הוצפתי בתגובות מתחננות. אנשים הגיעו מטבעון, מנהריה ומבאר שבע כדי לקבל לידם ספר 
שחיפשו זמן רב. בעיקר היה ביקוש לספרי שירה ישנים, ספרי אמנות, ספרים בנושא הריון ולידה וכל מה 
שאנתרופוסופי. גם אני הייתי להוטה כשרכשתי אותם. את חלקם איתרתי במקומות נידחים והם עלו ממון 
רב. הם העידו על המומחיויות השונות שצברתי בחיי: מורה לאמנות, מדריכה להכנה ללידה, תרפיסטית 

אנתרופוסופית, עורכת ספרים ומשוררת. 

אני מזדהה עם מקימי הספריות הגדולות. אני מבינה אותם. הם מייצגים חלקים מהמוח שלי – ואת תאוות 
הלמידה ורכישת הידע שלי, גם בתחומים שהעניין שלי בהם פג זה מכבר. ספרייה ביתית גדולה היא תמונת 
מראה של מוח מפותח ותרבותי. או לפחות ייצוג שלו. או לפחות ייצוג של הייצוג. או לפחות מה שנשאר 

ממה שהיה פעם תרבותי, סקרן, חוקר ומרחיב את הדעת.

בתהליך הפרידה שלי מהספרים פתחתי כל אחד מהם ודפדפתי בו. סרקתי חלקים שנראו לי מהותיים. 
העברתי את הידע לענן בגוגל דרייב שלי. הוא לא תופס מקום ואבק, לא כבד ואני מקווה שהוא לא ניתן 
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להשמדה. גיליתי שאני מזדהה עם מקימי הספריות וגם עם מי ששרף אותן, גם אם אני עדיין לא מבינה 
לגמרי מדוע. זה אולי נראה מטורף לשרוף ספריות או למסור ספרים, אבל יש לי השערה שלפעמים צריך 

לצאת מהדעת כדי לדעת.

בדמיוני אני משוטטת בספרייה הגדולה של אלכסנדריה, ביחד איתי נמצאים מלומדים רבים ואנחנו יושבים 
במקדש המוזות וחוקרים את כתבי היד העתיקים. אולי אני יוצאת למסע לפרגמון למצוא כתבי יד שעוד 
לא קראתי. כשאני משרטטת את המשולש הקדוש הזה: נינווה, פרגמון ואלכסנדריה – אני מגלה שאין דרך 

להגיע ממקום למקום בלי לעבור דרך ירושלים. 
 

בשלוש השנים שקדמו למעבר למשאית הבית גרתי מול הספרייה הלאומית בגבעת רם. צפיתי בספרייה 
החדשה שהולכת ונבנית מול הכנסת ומוזיאון ישראל. אמנות, פוליטיקה, ידע ומדע מצטופפים על גבעה 
אחת, בסלון הירושלמי, כמעין סמל סטטוס וכוח. קו ישיר עובר בין הכנסת לבניין החדש למדעי המוח 
שהוקם בקמפוס גבעת רם. קו עיצובי דמוי מקדש יווני קושר בין שני הבניינים. בתווך תעמוד הספרייה 
הלאומית החדשה, מקדש דמוי כנף שמבקש להתנתק מכוח המשיכה. היכן באמת צבור הידע האנושי? 
במוח ובבניין שבו חוקרים אותו? בכנסת, היכן שמחוקקים חוקים ומחליטים החלטות? או בספרייה, היכן 

שצוברים וחוקקים בכתב את מה שנחקר ומה שהוחלט? 

בסדרה ”משחקי הכס״, מגיע סם לספרייה הגדולה של ווסטרוז רק כדי לגלות שרוב המלומדים לא באמת 
להוטים לחקור ואפילו לא מתעניינים בידע. הם נהנים מהסטטוס והמעמד שהוא מקנה, ונוקטים גישה 
שמרנית. סם בורח עם כמה ספרים עתיקים שקהל הצופים בסדרה מקווה שיכילו את הידע הנדרש להתגבר 
על האיום המגולם בהלכים הלבנים, המייצגים של האויב הגדול ביותר – המוות, ואחותו המחלה. המלומדים 
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האדישים בספרייה התנתקו מהצד השימושי של הידע שהם מעתיקים. הם דומים למוח שהתנתק מהידיים 
והרגליים שלו, וגם מהלב. סם רוצה אמנם להיות מלומד, אך הוא מבין שאין תועלת בידע שנצבר רק למען 

הידע. הוא רוצה להתחבר מחדש. וגם אני.

הספרים פתחו בפני את העולם, ובד בבד הרחיקו אותי בערמומיות ממנו. הם נתנו לי תחושה שאני יודעת, 
בעוד שלמעשה יכולתי לשבת על הספה בביתי ולא לדעת דבר. הם העניקו לי בית. אני אוהבת לקרוא, אני 
עורכת ספרים, יש לי הוצאה לאור משלי וזה עתה יצא לאור ספר שירי הראשון, אבל הספרים אינם הבית. 
בשנים האחרונות אני מבינה יותר ויותר שכל מה שקראתי לו בית איננו הבית באמת. עזבתי בית פיזי 
וקהילה שאהבתי, הילדים שהיו חלק משמעותי מתחושת הבית שלי גדלו והלכו הלאה, ביחד עם החפצים 
שלהם. אני מסתכלת על הקירות שסוגרים על החלל הפרטי שנקרא בית, שבו נערמים חפצים וספרים, 

ואני משתוקקת לצאת. 
 

זוגי. לרשותנו עומדים כארבעה־עשר  מזה קרוב לשנתיים שאני גרה בבית המשאית שלי ביחד עם בן 
מטרים מרובעים שמשמשים לשינה, עבודה, אכילה ורחצה. יש לי מקום לעשרה ספרים. לא ויתרתי על 
הקריאה. הספרים עדיין הכרחיים לי. אבל איני צוברת אותם יותר. אני נהנית מהעובדה שיש ספריות ושפע 
ספרים בכל מקום שאליו אני מגיעה. את הספרים מחליפים הנופים המשתנים, זריחה מעל נחל צין, שקיעה 
חורפית לתוך ים סוער בסידנא עלי, סידנא או סידני? חורשת אלונים בטבעון, רחובות תל־אביב והמדבר, 
על אינספור כוכביו. דלת המשאית פתוחה תמיד, אנשים באים לבקר, נשארים לכוס תה, אני מתארחת 
בחוות, קיבוצים, מושבים, ערים ויערות. מקומות שלא ידעתי שקיימים, לצד מקומות שראיתי מהכביש 
הראשי ואף פעם לא עצרתי בהם. חלק מהאנשים שאני פוגשת אומרים שאני חיה את החלום שלהם, 
אחרים אומרים שיצאתי מדעתי. אני מסכימה. המוח שלי הולך ומתרחב, ונפתח. אני סקרנית ומתעניינת 
בנושאים שלא הייתי מעלה על דעתי שקיימים בעולם: איך לנהוג במשאית, איך עובדת מערכת סולארית, 
כמה מים צריך ומה אנשים אחרים עושים. אולי חזרתי להיות ילדה קטנה, שומעת וחווה, קולטת ומנסה 
להבין את המקום שבו מתהווה החוויה ונמצא הידע החי, זה שמחוץ למילים הכתובות. יום אחד אולי 

יימאס לי, או שאצטרך לסיים את המסע, ואז אולי אכתוב על זה ספר.

ובינתיים - 

ֶהָחֶזה  ֵּבית  ִמְתַחְּבִטים,  ְרֻטִּבים,  ֳחָמִרים  ִמְתַמֵּלא  ִמְתַּכֶהה,  ָהֲאִויר  ִלְנסַֹע.  ַהְּזַמן  ַמִּגיַע  ֶהָעָנן  ְּכֶׁשּיֹוֵרד 
ְלֵסרּוִגין,  ְועֹוֵצר אֹוָתּה  ַמְדִהיר  ָהִעּכּול,  ַמֲעֶרֶכת  ְמַמֵּלא ֶאת  ִמְתָקֵרב,  ֶהָעָנן  ַהְּצָלעֹות ׁשֹוְקעֹות,  ִמְתַרֵחב, 
ְמַנֵּגן ַעל ַהְּמִעי ְּכמֹו ַעל ֶקֶרן ַיַער, יֹוֵרד ָנמּוְך ְּבִצּנֹורֹות ִמְתַּפְּתִלים, ַמְחִליׁש ֶאת ְׁשִריֵרי ַהְּתאֹוִמים, ַהִּבְרַּכִים 
ִמְתַמְּלאֹות נֹוְזִלים, ֶהָעָנן ְמַדֵּבר,  ְמלֹוא ָּכְבּדֹו ַעל ֹאֶהל ָהַאָּגן, ּדֹוֵלף ִמּתֹוְך ַהּגּוף ְּבִניחֹוַח ּבּוָׁשה ָחִריף, ַעז 
ִּכְפִריַחת ַחְרִצּיֹות, ְּכֶׁשּיֹוֵרד ֶהָעָנן ַהּכֹל ִמְתַמֵּלא ְּתׁשּוָקה ָלנּוַע. ַּכּפֹות ָהַרְגַלִים ִמְתרֹוְממֹות ֵמַעְצָמן, ַמְרּפֹות 

ְמַהְקַלאצ׳.

*

ֶאְפָרת אֹוֶמֶרת: ַאֶּתם אֹוְסִפים ִניצֹוצֹות ֵמַאְדַמת ָהָאֶרץ ַהּזֹו, ְּכִפי ֶׁשָעׂשּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים. ֶׁשָעלּו ָלֶרֶגל 
ְוָהְלכּו ְיֵחִפים ִלְגֹאל ֶאת ָהאֹורֹות ַהְּגנּוִזים ֶּבָעָפר. ֲאִני אֹוֶמֶרת - ֲאַנְחנּו ַמְטִמיִנים ֶאת ֶהָחָרא ֶׁשָּלנּו ְּבָכל 
ָמקֹום. ַהְּדִלי ִמְתַמֵּלא ָּכל ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים. ְּדִלי ַטְמּבּור ֶׁשל 18 ִליֶטר ֶׁשָהָיה ּבֹו ֶצַבע ְּתֵכֶלת ָעִדין, ְּבָגֶון ֶׁשל 
ַעְצֵמנּו,  ֶאת  ָלֲאָדָמה  נֹוְתִנים  ָהְרֻטִּבים.  ִעם  ְמַעְרְּבִבים  ְיֵבִׁשים,  ֳחָמִרים  אֹוְסִפים  ֲאַנְחנּו  ָהָאִביב.  ֵראִׁשית 

ְמִׁשיִבים ֵאֶליָה ֶאת ָמה ֶׁשֶהֱעִניָקה ָלנּו ִּבְנִדיבּוָתּה. ָעָפר ֶאל ָעָפר, ִניצֹוצֹות ְלִניצֹוצֹות.
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*

ְּבאֹוְּפִטיָקה סּוֶּפר ַפאְרם  ֶּבן ְיהּוָדה, ַיֲעקֹב ּוֵמיַטל ְמַקְּבִלים ֶאת ָּפֵנינּו: ִּתְבֲחרּו ִמְסֶּגֶרת ְוָאז ִנְתַקֵּדם. ְׁשֵנינּו 
ּפֹוִנים ְוחֹוְזִרים ִּבן ֶרַגע. ַיֲעקֹב ָהמּום, זֹו ָהְיָתה ַהְּבִחיָרה ַהְּמִהיָרה ְּביֹוֵתר ֵאי ַּפַעם ַּבסּוֶּפר ַפאְרם ֶׁשָּלנּו הּוא 
מֹוִדיַע, ֲאַנְחנּו מֹוְׁשִכים ַּבְּכֵתַפִים. ְּכֶׁשֶּזה ַקל ֶזה ַקל. ְּכֶׁשֶּזה זֹול ֶזה זֹול. ַיֲעקֹב רֹוֵׁשם ֶאת ַהְּפָרִטים ׁשֹוֵאל 
ֵאיֹפה ֲאַנְחנּו ָּגִרים, ֵמיַטל, הּוא אֹוֵמר, ַאְּת ֹלא ַּתֲאִמיִני. ֲאִני ֹלא ַמֲאִמיָנה, ִהיא צֹוֶעֶקת. ֶזה ֲאִמִּתי? ֲאַנְחנּו 
ַמְרִאים ְּתמּונֹות. ִהיא ּבֹוֶדֶקת ֶאת ָהְרִאָּיה ְלֵמָרחֹוק. ִמְסַּתֵּבר ֶׁשִהיא ִהְׁשַּתְּפָרה. ַאְּת רֹוָאה ֵׁשׁש ֵׁשׁש, ִהיא 
ִנְרִאים  ְׁשֵניֶכם  ִהיא צֹוֶחֶקת.  ְצִעיָרה.  ְוִנְהֵיית  ַאְּת הֹוֶלֶכת  ַהִּמְסָּפר.  ְלָך  ָיַרד  ִמָּקרֹוב  ִלְרִאָּיה  ְוַגם  קֹוַבַעת. 
ֲאָנִׁשים ְרגּוִעים. ֶזה ִיְהֶיה מּוָכן עֹוד ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים. אּוַלי ֲאִפּלּו ֻמְקָּדם יֹוֵתר. ָּתבֹואּו ְלַבֵּקר ִלְפָעִמים, ֵהם 

ְמַבְּקִׁשים. ַסְּפרּו ָלנּו ָמה ַאֶּתם רֹוִאים.

*
חֹוֵתְך ָסָלט, ְמַטֵּגן ֲחִביָתה ִעם ָּבָצל, ַמִּגיׁש ֵּתה, ְמַנֵּפַח ֲאִויר ַּבַּגְלַּגִּלים, ּפֹוֵתַח ְּבָרִגים ְואֹוֵטם ְנִזיָלה ֵמַהַּגג. 
ֲאִויר,  ֶׁשִּיָּכֵנס  ַחּלֹון  ּפֹוַתַחת  ַהִּסיבּוִבים.  ֶאת  ְמַתֶעֶדת  ְלָידֹו,  ִאְׁשּתֹו  ְּבמֹוָרדֹו,  ָהָהר,  ְּבַמֲעֵלה  נֹוֵהג  ָצִפים. 
ִלְפָעִמים ְמַסֵּפר  ָיִמים.  ְּבַמִים ְמֻׁשָּתִפים. חֹוְלִפים  ּבֹוֶדֶקת ִאם ַהַּמִים יֹוְרִדים. ָצִפים. ִמְצטֹוְפִפים, ֻמָּקִפים 
ְלִאְׁשּתֹו ֵאיְך ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ִיָּזְכרּו ַּבָּיִמים ַהחֹוְלִפים. הּוא ְמַבֵּקׁש ֶׁשִהיא ִּתְכֹּתב ֶאת ְׁשמֹו ְּבִדְבֵרי ַהָּיִמים. 

ִהיא ּכֹוֶתֶבת, ַמְׁשִמיָטה ֶאת ְׁשָמּה. ָצִפים.

*
ְּבָרִמי ֵלִוי ַּפְרֵּדס ַחָּנה ַהּתֹוִרים ִמְתָאְרִכים ִלְפֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה. ַהַּתֲאִריְך ָהַאֲחרֹון ַעל ַהְּגִביָנה ַהְּלָבָנה ָעַבר. 
ֶלֶחם ַהִּׁשיפֹון ָאַזל. ָהַעְגָבִנּיֹות ַרּכֹות ִמַּדי. ַּבַּמֲעָבר ְלַיד ַהְּקפּוִאים ַאָּתה ְמַקֵּבל ִׂשיָחה ְּבִדּיּוק ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֶאֶלת: 
ֵּביֵנינּו  ַוֲאִני ְמַדֶּלֶגת ַעל ָׁשלֹוׁש ְנִׁשימֹות. ָּכל ַהִּנּתּוִקים ֶׁשָהיּו  ַּכָּמה טּוָנה ְּבַמִים? ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ַלֲענֹות 
ּדֹוֲהִרים. ִסיְלָוָנה ַהֻּקָּפִאית ִחְמְצָנה ֶאת ַהֵּׂשָער ְוהּוא ָּתלּוי ַּתְלַּתִּלים זֹוֲהִרים ַעל ֶרַקע עֹוָרּה ַהֵּכֶהה. ֵעיֶניָה 
ּכֹוָכִבים ְּכבּוִיים. ֵאין ִלי ַּכְרִטיס מֹוֲעדֹון ְוַגם ֹלא ִיְהֶיה, ֲאִני ֹלא ִמְצָטֶרֶפת יֹוֵתר. ַּגל חֹם ּגֹוֵלׁש ְלֹאֶרְך חּוט 
ַהִּׁשְדָרה ְּכֶׁשֲאִני ְמִניָחה ֶאת ֶהָחָלב ַעל ַהַּמּסֹוַע. ִמְתַנֵּפץ ְּכֶׁשֲאִני ַמְכִניָסה ַלֵּציָדִנית. ֵאין ִסיָמִנים ַמְקִּדיִמים. 
ֵאין ְּתרּוַעת ַאְזָהָרה. ֵאין ֶאְפָׁשרּות ְלַטֵּפס ְלָמקֹום ָּגבֹוַּה, ְרֻטָּבה ִמֵּזָעה, ּדֹוֶחֶפת ֶאת ָהֲעָגָלה ַּבַּמֲעָבר ַהַּצר 

ְמַחֶּפֶׂשת ַאַחר ַהְּיִציָאה. 

*
ָּכל ַהֲחָפִצים ִנְׁשָּבִרים, ִמְתַמְּלִאים ָאָבק, ִמְתּפֹוְרִרים. ָהֲארֹונֹות ִמְתַּגְעְּגִעים ַלֲעֵצי ָהֹאֶרן, ַהֻּׁשְלָחן ֶאל ָהַאּלֹון. 
ַהַּבְרֶזל ִמְׁשּתֹוֵקק ְלֵלב ָהֲאָדָמה ָּבּה ֻחַּׁשל. ַהְּפַלְסִטיק רֹוֶצה ִלְבעֹר. ַהָּפִנים ִמְתַקְּמטֹות. ֲחִריֵצי ַהְּצחֹוק ְוַהֶּבִכי 
ְמַסְּמִנים ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשָעַבר. ָּכִרית ַהַּסְנֵטר ֶׁשָּׁשְמָרה ַעל ַהֶּבִכי ָחבּוי, ׁשֹוֶמֶטת ֶאת ֶמַתח ַהְּׁשִריִרים. ְּבִכי ְּבִכי, 

ַצֲעִקי, ָּכל ַהְּדָבִרים ִנְגָמִרים.

*
ַיְלֵדי ָּפעֹוטֹון ְּתֵאָנה ָעְצרּו ַּבֶּדֶרְך ֶאל ַהֻחְרָׁשה. ָעלּו ֶאָחד ֶאָחד ַּבַּמְדֵרגֹות. ֶזה ַּבִית ֶׁשהּוא אֹוטֹו, ִהְסִּביר 
ַהַּגָּנן ֶׁשֶהְחִזיק ָסאג' ָׁשחֹר ְּבָידֹו ַהְּפנּוָיה, ַּבְּׁשִנָּיה ֶהֱעָלה ֶאת ַהְּקַטִּנים ִלְראֹות. קֹוְרִאים ִלי ִניְצִקי ָאְמָרה ַּבת 
ַהָּׁשלֹוׁש, ָנִעים ִלי ְמֹאד, ַוֲאִני יֹוָחָנן, ִצְחֵקק ָּפעֹוט ָחסֹון. ְוִלי, ֶנֶעְלָמה ַהָּיד, ָאַמר ְׁשחֹר ֵׂשָער ְוִהְסִּתיר ֶאת ָידֹו 
ְּבַׁשְרוּול ַהֻחְלָצה. ַעד ְמֵהָרה ָהיּו ַהָּיַדִים ֲחבּויֹות. ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ִּפּתֹות, ָאְמָרה ְזֻהָּבה ְקַטָּנה ִעם ּכֹוַבע ַקׁש 
ֶׁשָעָליו ָּכתּוב רּות ּוָבְרָחה ְנבֹוָכה. ַאַחר ָּכְך ָיְרדּו ְוֶנֶעְלמּו ַּבֻחְרָׁשה ְועֹוד ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ָׁשַמְענּו אֹוָתם צֹוֲחִקים, 

צֹוֲהִלים, צֹוֲעִקים, ְמַגִּלים ֶאת ְיֵדיֶהם ַהִּנְסָּתרֹות.
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גילי חיימוביץ'

גביע קדוש

ְוָכל ָמה ֶׁשָּיַדְענּו ָהָיה ָּתֵפל
ְוָכל ָמה ֶׁשָאַכְלנּו ָהָיה ָטִעים

ְוַהֵּׁשָנה ָהְיָתה ְׁשגּוָיה
ְוִטְפְטָפה ֶאל ֲחלֹומֹות

ְּבָהִקיץ
ְוָנָׂשאנּו ֶאת ָּכל ַהֵּלב ֶׁשָּלנּו ַעל ַהַּגב

ֶׁשֹּלא ִיָּמַרח ָהָאדֹם ַעל ָהִרְצָּפה
ֲאָבל ֻּכָּלם ָראּו ָלנּו 

ְוֹלא ָיכְֹלנּו ֶּבֱאֶמת ָלֵׂשאת
ַּגם ֹלא ֶזה ֶאת ֶזה
ְוֹלא ָהָיה ָלנּו ַיַעד

ּוִמְׁשָּפָחה ֹלא ָהְיָתה ָּגִביַע ָקדֹוׁש
ְוַגם ֹלא ַהֲחָלַצִים –

)ֲאָבל ָאַמְרִּתי ֶאת ֶזה ָיֶפה.
ְּכמֹו ַיְלָּדה ֶׁשַּמְצִּביָעה ַּבִּׁשעּור ּוְמַחָּכה ֶׁשַהּמֹוָרה ִּתֵּתן ָלּה(.

ִנְלַחְצנּו ֶזה ֶאל ֶזה
ְּבֵאין ִמְרַוח ְנִׁשיָמה.

ָאה – ֲאִני אֹוֶמֶרת ְועֹוָׂשה ָמקֹום.
ָאה – ָּכָכה ֲאִני ְמַרַּוַחת ֶצַלע ִמֶּצַלע  

)ַּגם ִמַּצְלעֹו, ִצּלֹו ֶׁשל ֶזה ֲאֶׁשר ֹלא ִמֶּמּנּו ָּבאִתי, ֵסַרְבִּתי(.
ָאה – ֲאִני נֹוֶׁשֶמת ֶאל ַהָּמבֹוי ַהָּסתּום,
ַההּוא ֶׁשַּפַעם ִּבְמִתיקּות ִנְקָרא ּפּוִּפיק

ַההּוא ֶׁשּפֹוְתִרים ִּבְכִריָתה ֵמֶחֶבל. 

אין בי אמא 

ָמה ִאם ֵיׁש ָּפחֹות ֵמַאִין,
הּוא ֶאְפרֹוַח ְּבַכף ָיִדי,

ְוֵאין ִּבי ִאָּמא?

ָמה ִאם ֵיׁש ָּפחֹות ֵמַאִין
ְוהּוא ָקרּוַע
ֵמֲעֵלי ְּכרּוב

ָּבֲערּוָגה ֹלא ִלי?

ָמה ִאם ָהֶעְרָּגה
ָׁשֲחָקה ִּתְקָוָתּה ַעל ָיד ֶׁשהּוְׁשָטה, 

זֹו ֶׁשְּבֵאין ֶאְפרֹוַח ָאֲחָזה?

ְׂשחֹוק ִנְׂשָחק 
ִצֳּפִרים ָעפֹות ִמֵּקן

ּוְכרּוִבים נֹוְדִדים ַּגם ֵּכן, 
ִאם ָאֵכן,

ֵיׁש ֵקן ָלעּוף ִמֶּמּנּו.
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תמי טסלר

לידה - היסוד שאי־אפשר לחלק

אני אוהבת מילים. פעם חשבתי שהעולם נברא במילה. בגלל שאני אוהבת גם מילים וגם את העולם הלכתי 
בגיל עשרים ואחת ללמוד ספרות באוניברסיטה. 

כל כך נהניתי לשהות בתוך בנייני המילים עד שהחלטתי להמשיך ללימודי תואר שני. העיסוק בשירה 
וההבנה של העולם הנבנה סביבי ממילים הסבו לי עונג צרוף וחשבתי שכך יראו חיי - קצת קריאה קצת 

כתיבה ופה ושם ניסיון להבין את העולם שנוצר ביניהן.

הגוף נראה לי חבילה מיותרת ונחותה שאני נמצאת בתוכה. השכל, הידע, הרוח - רוממו אותי והשכלתי 
להבין שאין ברירה - יש לחיות בתוך גוף, ניתן ליהנות ממנו כשרוצים, אבל השפה היא המיילדת האמיתית 

של החיים.

***
הלידה של בתי הבכורה טרפה את הקלפים.

כמו שקורה לנשים רבות - כל עולמי השתנה.
המילים כבר לא אותן מילים. החיים כבר לא אותם חיים.

העולם כבר לא אותו עולם.

  
משהו קרה לי. השבר, הטלטלה ואולי החיבור העמוק והלא מודע למי שאני, זרקו אותי הרחק הרחק מגילמן 
- הבניין שבו למדתי, וממכללת עלמא שבה עבדתי. חוויתי את מה שרק בהמשך יכולתי לתת לו מילים: 

הלידה מביאה את הגוף לקצה ומייתרת את השפה. 

***

שנתיים לאחר מכן הלכתי ללמוד סיעוד כדי להיות ביום מן הימים מיילדת. החיבור הלא מילולי עם הרחם 
בשעת הלידה פתח לי פתח לעולמות אחרים שלא הכרתי ולא הבנתי, עולמות שבחרתי להיכנס אליהם 
ולתור אותם. עולמות אלו הם ממלכתו הבלתי מתפשרת של הגוף. ממלכה ששמה ללעג את המילים ואת 

משמעותן, את מה שנאמר ואת מה שרוצה להיאמר.

הלידה מביאה את הגוף לשיא תפארתו; הוא בא לידי ביטוי בכל תפקודיו: הגבוהים ביותר והנמוכים ביותר. 
השלד והשרירים עובדים בלי שאנו מכוונות אותם. הסוגרים מתפרעים: אנחנו מקיאות, מפליצות, יוצא 
לנו קקי. התאים חיים את חייהם העצמאיים בלי קשר אלינו. והרחם - המערה הכי עמוקה שלנו - אמורה 
לעשות עבודה שגם היא לא תמיד תלויה בנו. הרחם מכילה את כל הזיכרונות שלנו. הרחם, שיש לה יכולת 
השתנות בלתי הגיונית, שמאבדת מעצמה ומתחדשת כל חודש, שמצליחה להכיל ולגדל יצור חי נוסף לנו, 

אמורה לדאוג בלידה שהוא יצא מאיתנו, ייפרד מאיתנו, ויחל את חייו העצמאיים.
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***

במהלך השנים שבהן אני מיילדת נשים, תינוקות ואת עצמי, למדתי המון על הגוף - גם מהתבוננות אבל 
בעיקר מתוך חוויית הנוכחות בלידה. 

כשאת מתבוננת על לידה טבעית, קשה לך לדעת מה גורם לגוף להתנהג כפי שהוא - מעבר לכללים 
הפיזיולוגיים הרגילים והמשותפים לכל הנשים.

מה משפיע עליו? האם זה המיינד, חוויות ילדות שצרובות בתאים, אירועים מגלגול אחר?

לידה היא יסוד שלא מתחלק, המורכב מעיסה של מילים וגוף: עיסה או דייסה של גוף נשמה, נפש ורוח 
- לאחר בישול או התפחה. 

התערובת הזאת מאוחדת כפי שלא היתה ולא תהיה מחוץ ללידה ואולי, לאחר מכן, כבר לא ניתן לקבל 
"בחזרה" את המרכיבים המקוריים; הפירוק הזה לרכיבים - "מיינד", "גוף", "סיבות ומסובבים" - נראה 

לאחר הלידה לא אפשרי.

***

שנים שקעתי בממלכת הגוף. אבל אחרי נתק ארוך, כמעט סלידה ממילים ואולי אף זלזול בשפה כיוצרת 
ובוראת עולמות, התחלתי לחוש געגוע. משהו היה לי חסר. 

המילים חזרו אלי. בשקט, בדרכים צדדיות, בלי צלצולים ותרועות. 

לאט לאט הבנתי ששני החלקים שבי - המילים והגוף - יכולים להתאחד. כך אני יכולה לבוא לידי ביטוי 
במלואי בפני עצמי ובפני העולם. לא להעדיף צד אחד, לא להתעלם מצד אחר. האהבה והתשוקה למילים 

יכולות לנוח בשקט לצד האהבה והתשוקה לגוף. אחד לא צריך להסתתר מהשני ואני לא צריכה לבחור.

***

הכתיבה על הגוף יוצרת בתוכי מרחב חדש. המילים מהוות עבורי גשר לעולם שבו נתקרב שוב אל הלידה. 
אני מקווה שהתנועה החדשה שנוצרה בשנים האחרונות בישראל תצליח לנער מציאות רדומה ומנותקת 

שבה הלידה הפכה לטכנית, אנחנו כנשים שכחנו את הידע שלנו, והמילים שלנו הפכו קרות ועייפות. 

העולם ערות ואחרות.               .העוָּברים שלנו, ששוכבים ברחם עם ידע בגוף ומילים לא נאמרות, מחכים לפגוש אותנו בעת היציאה אל 
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ַאָּתה ְּבתֹוִכי.
ַהָּפִנים ֶׁשְּלָך ְמַרֲחִפים

ֵמַעל ְלָפַני. ָּתִוים ַעִּזים ֶׁשל ֶׁשֶמׁש ְוֶאֶבן.
ִּבְקֵצה ַהַּסְנֵטר ַמֲאִפיִרים ַהִּזיִפים

ְּכֶחְלַקת ָׂשֶדה ַאֲחֵרי ְׂשֵרָפה.
ַהְּכֵתַפִים ֶׁשְּלָך - ְרצּוָעה ֲהָרִרית, ִנְמָׁשכֹות 

ֶאל ְזרֹועֹוֶתיָך ַהּנֹוְׂשאֹות ְּבכֶֹבד ַהְּתׁשּוָקה
ְּכֶׁשַאָּתה ָנע ְּפִניָמה ּוַמְזִּכיר ִלי ֶאת עֶֹמק ַהּגּוף 

ּוַמְׁשִּכיַח ִמֶּמִּני ֶאת ְּתָלאֹות ָהַעְצִמי, ִקירֹות ַהֶחֶדר,
ַמֲעֶטֶפת ַהַּבִית, ָהְרחֹוב ֶׁשַּמִּגיַע ַעד ִּפְתחֹו ְוִנְמָּתח 

ֶאל ֵעֶבר ִעיר ּגֹוֶעֶׁשת ַהִּמְׂשָּתַרַעת ְּבעֹוָלם ֻמְפָרע
ֶׁשֵאיִני ְמִביָנה ּבֹו ַמְסִּפיק, ֵאיִני ְמִביָנה ּוְבָכל זֹאת

אֹוֶהֶבת ִּכי ֵאין ִלי ַאֵחר. ַאָּתה ְּבתֹוִכי
ְוָכל ַהְּקָׁשִיים ְנַמִּסים ְּבֶׁשֶטף ַהּצּוף ְּכֶׁשֲאַנְחנּו

עֹוִׂשים  ֶאת  ֶזה.  ֶזה
ַהָּדָבר ַהָּנִדיב ְּביֹוֵתר ַלֲעׂשֹות ִעם ִמי ֶׁשאֹוֲהִבים

ְלַהִּתיר ַהּכֹל ְוָלבֹוא, ָּבָׂשר ְּכרּוְך רּוַח. ַיַחד
ִלְפֹּתַח ָחִריץ ָלֵאיְנסֹוף ּוְלַפּתֹות אֹותֹו ְלָהִגיַח 

ְוִלְׁשזֹף ַּבָּזָהב ַהָּסגּור. ַאָּתה ְּבתֹוִכי 
ְוָהעֹוָלם ִמְסּתֹוֵבב ִמַּתְחֵּתינּו, רֹוֵתַח

ְּכִאּלּו ַהּכֹל ָּכָרִגיל. עֹוד ֶהֶרף ֶנַצח ִנְצָטֵרף ֵאָליו
ָנקּום ִּכְמַנֲעִרים ִטּפֹות ֶּגֶׁשם ֶׁשָּדְבקּו ַּבַּפְרָוה

ֵנָעֵמד ׁשּוב ַעל ָהַרְגַלִים, ִנָּכַנע ְלַמְלכּות ָהרֹאׁש
ּוְנַמֵהר ְלַהְחִליף ִמִּלים ְּפׁשּוטֹות, ֶׁשֹּלא ִנְסַּתְנֵור ֵמָהאֹור.

רק זה

ֶזה ֹלא ֶׁשָעִׂשית ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד
ַרק ֶאת ַהַחִּיים ָהֵאֶּלה

ֲאָבל ָּבאֹור ַהָּצלּול
ַאְּת רֹוָאה ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשָהִיית ֵאי ַּפַעם

ְוֵהן ֻּכָּלן ִמְתַּכְּנסֹות ְּבתֹוֵכְך ְּכֶאְגרֹוף

אּוַלי ָנכֹון ָמה ֶׁשָאַמר ָלְך ַיְלֵּדְך,
ּוְבתֹוְך ָּכל ִּתינֹוק ֶׁשְּבֶרֶחם ִאּמֹו

ֵיׁש ִּתינֹוק ּוְבתֹוכֹו עֹוד ִּתינֹוק -
ֲאַנְחנּו ָּבּבּוְׁשָקה, הֹוְלכֹות

ּוִמְתַעְּגלֹות ְסִביב ְׁשָכבֹות ַעְצִמּיּות

ּוָמה ַהְּיסֹוד
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַחֵּלק

ָמה ְּבֶעֶצם

ְוִאם ָאִעיר אֹוָתְך ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה, ְוֶאְׁשַאל
ִמי ַאְּת

ַהִאם ִּתְזְּכִרי 
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ִהיא ִמְתַרַּוַחת ֶאל ָמה ֶׁשָהָיה ַּפַעם ַרק ֹאֶפק ְמֻדְמָין
ְּכִאּלּו ַנֲעֶנה ּגּוָפה ַלִּצּוּוי ְלַמֵּלא ֶאת ַקֵּוי ַהִּמְתָאר – 

ֲחִזיָתּה ֲעֻגָּלה ּוְׁשֵלָמה. ִהיא ָיָפה ַעְכָׁשו,
ּוַמְרִּגיָׁשה ֶׁשּנֹוֲעָדה ִלְגֻדַּלת ָהֶרַגע ַהֶּזה, ָנִׁשּיּוָתּה ְּבִׂשיָאּה.

ִׂשְמָלָתּה ַהְּצמּוָדה ַמְדִּגיָׁשה ֶאת ֶחֶסד ַהּצּורֹות ַהְּקמּורֹות. 
ִהיא ֶהְכֵרִחית ְלִמיֶׁשהּו ָּבעֹוָלם. ָּכל ָמה ֶׁשָחׁשּוב ָלּה, ְּכָבר ֶׁשָּלּה. 

ִהיא ַמְזִמיָנה ְלַעְצָמּה ַמֶּׁשהּו ֵמַהַּתְפִריט, ֶנֱעֶתֶרת ַלֲחָׁשִקים ַהּבֹוֲעִטים 
ֹלא ָּפחֹות ֵמֶאְגרֹוָפיו ֶׁשל ָהֻעָּבר. ָמַתי ְּבִדּיּוק ֶזה ִיָּגֵמר, ֵאין ָלַדַעת, 

יֹום אֹו ְׁשבּוַעִים. ִהיא ֲעַדִין ֹלא ְיכֹוָלה ִלְראֹות ְּבֵעיֵני רּוָחּה ַמָּצב ַאֵחר, 
ֶׁשּבֹו ּגּוָפּה ִנְפָרד ֵמֶהָהָדר. ָיָדּה ְמַלֶּטֶפת ֶאת ִּבְטָנּה. ֵיׁש ָלּה ַהֹּכל. 
ִהיא ְמַחֶּיֶכת ִּבְנִדיבּות ַלּסֹוְבִבים. נֹוֲהִגים ָּבּה ְּכִאיִׁשּיּות ְמֻכֶּבֶדת 

ְוִהיא ַמְרִּגיָׁשה ְראּוָיה ַלַּיַחס. עֹוד ְמַעט ַיִּגיׁשּו ָלּה ּכֹוס ָקֶפה, 
ִמיֶׁשהּו ַיִּציַע ָּכִרית ִלְתִמיָכה. ִהיא ּתֹוֶדה ַקּלֹות ְּכִמי ֶׁשְּכָבר ִנְּצָחה ַּבְּבִחירֹות. 

ְּבָפֶניָה ַהִּנּנֹוחֹות ֹלא ִיְהֶיה ֲאִפּלּו ֶרֶמז 
ְלָתֵוי ַהַחָּיה ְּפעּוַרת ַהֶּלֶסת, ְלֶמְרַחק ָהִאיׁשֹוִנים ִמֶּמְרַּכז ָהֹראׁש, 

ַלְּנָהָמה ֶׁשְּתַבֵּקַע ֶאת ַהָּגרֹון ְּכַנְחׁשֹול. 
ַּכָּמה ִהיא ְקרֹוָבה ִלְדִהַּית ַהְּפֵאר, ִלְקִריַסת ַהּגּוף ֶאל ָהִריק, 

ְלַמֲהלּוַמת ָהֲעֵיפּות. ֵּבין ְיִׁשיָבָתּה ַהַּמְלכּוִתית 
ְלֵבין ְּתהֹום ַהֶּבָהָלה ַמְפִריִדים ָיִמים ֲאָחִדים. 

ִהיא ְמַקַּנַחת ְּבעּוַגת ׁשֹוקֹוָלד. ְמַלֶּקֶטת ֶאת ְׁשֵאִרית ַהֵּפרּוִרים
ִּבְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות ְּבֶחְמָּדה ְּגלּוָיה. 
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*
ֲאָבל ֵאיְך ּתּוַכל לֹוַמר

ֶׁשֵאין צֶֹרְך ִלְבּדֹק ְּבָכל ֶרַגע 
ַחת ַרְגַלי ְּכָבר ֹלא רֹוֶעֶדת  ִאם ִמַתּ

ַהַּקְרַקע,
ָדה ִהיא אֹוָתּה ַהְּכִריָתה ַוֲהֵרי ַמהּות ַהֵלּ

ֵמַהַּבִית ַההּוא, ָהֶאָחד ֶׁשִהַּכְרנּו,
ְיִציָאה ַלָּגלּות

ַהְּגדֹוָלה.

ְוֵאיְך ּתּוַכל לֹוַמר
ֶׁשֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְנׁשֹם ָּכְך ְסָתם, ְּבַׁשְלָוה,

ְּבִלי ִלְרעֹד ַלֲאִויר ַהְּנִׁשיָמה ַהָּבָאה, 
ֶׁשַהַּמֲחָנק ַהֶזּה הּוא ְּבֶעֶצם ִעְנָין ֶׁשל ְּבִחיָרה,

ִאם ָעְצָמה ֶׁשל ְנִׁשיָמה ִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ַרק ַהְּיִדיָעה 
ֶׁשֵאין ִמֶּמָּנה ִמְפָלט 

ִּכי ֵמַהּיֹום ְוַעד יֹום ַאֲחרֹון ֵיׁש ִלְהיֹות 
ְלִנְפָרד.

ְוֵאיְך נּוַכל ֶזה ָלזֹו ִלְלחֹׁש ְוִלְלחֹׁש 
)ְוִלְצעֹק ְוִלְלחֹׁש(
ֶׁשַּדי, ֶׁשַּמְסִּפיק, 

ֶׁשֵאין ְּכָבר צֶֹרְך ִלְצעֹק, 
ִאם ָּכל ַחֵּיינּו עֹוד ִנְמֶׁשֶכת ִנְבֶהֶלת ְצָעָקה ִראׁשֹוָנה, 

ם ִצְוַחת ָרָעב ֶׁשל ֶּפה ִאֵלּ
ֶׁשִּנְקָרע.

ְוַאָּתה אֹוֵמר ִלי ֶׁשֵאיֶנִני ְמִביָנה ָּדָבר
ַוֲאִני ְמִביָנה ִּבְׁשִביל ְׁשֵנינּו

ֶׁשֵמאֹותֹו ֶּפה ָקָטן ְוָרֵעב 
ֶקת, ִנְׁשֲאָרה ַרק ַצֶלּ

ד ָּבט ַלַצּ ְוִאם ַאְך ְנַנֶּסה ֶׁשֹלא ְלַהְפנֹות ֶאת ַהַמּ
ד( ָּבט ַלַצּ )ָאָּנא, ַאל ַּתְפֶנה ֶאת ַהַמּ

ְוַנִּביט ֵעירִֹמים ֶזה ַּבּזֹו,
ּכֹל ַמה ֶׁשִנְרֶאה הּוא ַהחֹור 

ֶׁשנֹוָתר                                        
ְּבֵלב ַהָּבָׂשר. 

עדי תשרי

נשימתך הראשונה

ִלְקַראת ַהחֶֹדׁש ַהְּתִׁשיִעי
ְיֵׁשָנה ִעם ֶאְקָדח ַּתַחת רֹאִׁשי

ַמְקִׁשיָבה לֹו ָּכל ַהַּלְיָלה ַמֲחִליף ַּכּדּוִרים
ְּכמֹו ַרְדיֹו ִּפיָראִטי

הּוא ְמַׁשֵּדר ֵאַלי ִמַּמֲעַמִּקים // ַוֲאִני
ׂשֹוָחה ֶאל ֵעֶבר קֹוְלָך ְּבתֹוְך ַרַעׁש ָלָבן

ָעמּום ְוָעצּום ְּכֵצל ִלְוָיָתן 
ֲאִני ְמַחָּכה ֶׁשּתֹוִפיַע // ֲאָנִׁשים

קֹוְרִאים ִלי ְמַתְקֶּתֶקת
ְמִציִצים ִמַּבַעד ְלחֹור ַהֶּדֶלת
ְּכִאּלּו ָּכל ֶרַגע ִּתְתָּפֵרץ ִמָּׁשם

ְנִׁשיָמְתָך ָהִראׁשֹוָנה // ֵהם 
ֹלא יֹוְדִעים ֵּכיַצד ֲאִני

ְמַכְוֶנֶנת ֶאת ּגּוִפי
ַעל ִּפי ַהְּפִעימֹות ֶׁשַּמְרִעידֹות ֶאת ִּבְטִני

ְּכֵמיָתִרים
ִעם ָּכל יֹום ֶׁשחֹוֵלף, ֲאִני ִנְמַּתַחת

ָּכְך ֶׁשִּתְתַמֵּמׁש. // 
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מיקה דני

חימום 

כפות רגליים מקבילות. 
עליהן(  המשקל  לחלוקת  לב  )שימו  ברצפה  הרגליים  כפות  ממגע  סקירה  ונעשה  עיניים  נעצום  בואו 
דרך המנח של האגן ועד ְלחוט שכאילו תולה אותנו ממרכז הקודקוד אל התקרה. בואו נדמיין שאנחנו 
אכן תלויות על החוט הזה ונעזוב הכל. נאפשר לכל מה שרוצה - לזוז, להתקפל, להתרכך, להתמתח, 

להתפתל. 
בואו נשים לב לנשימה וננסה לכוון אותה לחגורה הנמוכה, בטן, צדדים וגב תחתון.

נרגיש את הכלוב של הצלעות מתרחב בשאיפה ומתכווץ בנשיפה.
נהמהם על ממ... ונכוון אותו לטייל כמו אוויר חם מתחת לעור באף ומסביבו. נשים לב שהוא משנה 

מקום בכל פעם שהראש משנה את המנח שלו.
לאט לאט נפתח את הפה ונאפשר לקול לצאת החוצה על אֹו ארוך. 

נטייל בין צלילים גבוהים לנמוכים.
ננער את הגוף תוך כדי השמעת צלילים ארוכים וניתן לניעור להשפיע על הקול.

לאט לאט ובהדרגה נגיע לעמידה שקטה.
נתמרכז. 

ניקח נשימה ונשיר דו מי סול מי דו תוך שאנחנו מציירות עם היד כדור גדול שיוצא לנו מהפה ונותנות 
לקול לצייר את הקונטור שלו. נשמור על קשר עם הבטן.

ניקח נשימה ונשיר דו מי סול דו. נשהה על הדו הגבוה ונדמיין שהקול שלנו עף בשמים כמו עפיפון 
שהחוט שלו מחובר לנו לטבור. הוא חופשי, לא מוחזק בתוך הפה, רק הקשר עם הבטן נשמר.

מחקרים מוכיחים שכששרים במקהלה באוניסון מסתנכרן קצב פעימות הלב של הזמרות והזמרים.  .
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רשימת המשתתפים והמשתתפות בגיליון

 LIFE אביטל גד־ציקמן – חיה וכותבת בברזיל. סיפוריה ושיריה בעברית ובאנגלית הופיעו בקבצים ובכתבי עת. קובץ סיפוריה
IN, LIFE OUT  הופיע בארצות הברית. 

אורי פרסטר - ילידת 1994; סטודנטית לפסיכולוגיה ולספרות באוניברסיטת תל־אביב. ספרה תני לשירה בכורה )2018( ראה 
אור בהוצאה עצמית. כותבת ספר שירה שני.

אורית אילן - סופרת ועורכת. מתעניינת באינטרקציות שפה, גוף ותנועה. מנחת סדנאות כתיבה ומלווה תהליכי כתיבה. ספרה 
האחרון ספר המעשיות לאמהות יצא ב־2016.

ד״ר אורית פרנפס - חוקרת תהליכי למידה ומרצה באוניברסיטת תל־אביב. בשנים האחרונות לומדת ומעמיקה בפילוסופיה של 
ג'נדלין ובעולם ההתמקדות; מפתחת גישת "למידה מתוך תנועת החיים".  

ד"ר אורלי פורמן - בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיבית מאוניברסיטת סטנפורד. עוסקת במחקר על קריאה ולמידה של  
שפה זרה בשילוב טכנולוגיות חדשניות במרכז לטכנולוגיה חינוכית ובבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל־אביב.   

היתה שותפה להקמתו של מיזם Lingua.ly ללימוד שפה מקוון.

אורן בן יוסף - רכז פעילות השטח והתקשורת של האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים, מורה ומחבר הספר ראו את החיה.

אילה מולדר דוכס - ביבליותרפיסטית ופסיכותרפיסטית, עובדת בין השאר בעמותת "עמך" ראשון לציון, מתמחה בעבודה עם 
מעברי חיים ומשברי חיים.

.)HIT( אילת בן צבי - אדריכלית. מלמדת אדריכלות ועיצוב פנים במכון הטכנולוגי בחולון

אסנת צירלין - גרפיקאית ב'ידיעות אחרונות', הוציאה שני ספרי שירה; האחרון: היה כתוב בעיתון )ספרי ׳עתון 77׳, 2015(.

ד"ר אפרת מישורי - משוררת, זוכת פרס לנדאו )2018(, פרס עמיחי לשירה )2017(, פרס ראש הממשלה )2001(; פרסמה שמונה 
היצירה.  לעידוד  אקו"ם  בפרס  זכה   )2019 המאוחד,  בודדים )הקיבוץ  ושירים  נשואה  האחרון אישה  שיריה  ספר  שירה.  ספרי 

מייסדת ועורכת הסדרה לשירה 'אש קטנה 77'.

גבי רוזנברג - אשת תנועה, מטפלת ומומחית לרפואה קהילתית ולבריאות הציבור. מלמדת תנועה ומכשירה מורים בגישה ובדרך 
שפיתחה. ייסדה יחד עם פנינה סער את קבוצת המחול ׳סטודיו 13׳.

גילי חיימוביץ' - משוררת ומתרגמת. פרסמה שישה ספרים בעברית ושני קבצים קצרים באנגלית. האחרונים שבהם: אורות 
נחיתה )2018( ומבחר משירי המשורר האסטוני מטורה והקו הופך לצל )2019( שניהם בספרי 'עתון 77'.

דוד בובטס - אמן, עוסק בציור וכתיבה. ספר שיריו אקדח סיכות )2017(, ראה אור בספרי 'עתון 77'.

דורית פלג - סופרת. מנחה סדנאות כתיבה וקורסים בין־תחומיים בתחומי האמנויות. בין ספריה, הרומנים קולה של הגברת 
פאני )1992(, פני המקום )2006, 2010(, ואמנות ההכרחי )2016(, שזכה זה־עתה בפרס י.ל. גולדברג לספרות עברית )מקום ראשון 

ליצירת פרוזה(.

דנה גניהר - ;M.Sc.  מלמדת את ההתמקדות והפילוסופיה של ג'נדלין; מלווה אנשים הרוצים ליצור ולחקור מתוך ועם מושגי 
התהליך. בנוסף, מלמדת את הקורסים: 'התמקדות בתהליכי היצירה בסטודיו' בפקולטה לאדריכלות בטכניון ו'יצירתיות' במסלול 

לחדשנות ויזמות במכללת תל חי.

הדס גלעד - סופרת, משוררת, מתרגמת ועורכת שירה. מנחה סדנאות כתיבה. ספריה: שיר עירום מאת המשוררת ללה )תרגום, 
חד קרן, 2012(, כל אור בעצם )פרדס, 2013(, ימי מעשה )פרוזה, לוקוס, 2019(. 

חגית גרוסמן - משוררת וסופרת. מחברת ספרי שירה ופרוזה, ביניהם ספר הגוף, שירים )הקיבוץ המאוחד, 2017(. והרומן רוחות 
פרצים )זמורה־ביתן, דביר, 2018(.

טוביה ריבנר – משורר, עורך ומתרגם. יליד ברטיסלבה, 1924. עלה ארצה ב־1941 במסגרת עליית הנוער. כתב מעל ל־30 ספרי 
שירה. זוכה פרס ראש הממשלה ליצירה ע"ש לוי אשכול )2007(; זוכה פרס ישראל בספרות )2008( בתחום השירה. 

ד״ר טליה סוצקובר - חוקרת ומרצה בחוג למקרא באוניברסיטת תל־אביב, כותבת שירה ופרוזה.

יהודית כפרי - ילידת קיבוץ עין החורש. משוררת, סופרת עורכת ומתרגמת. פרסמה כ־15 ספרים. ביניהם: הזמן ירחם )מחברות 
לספרות(; זושה, שירים )ספרי ׳עתון 77׳(. כל הקיץ הלכנו יחפים זיכרונות ילדות )תג(;  זושה, ביוגרפיה ספרותית )כתר(.

ד"ר יובל פז - מורה בכפר הנוער אלוני יצחק, מרצה במכללת סמינר הקיבוצים ומדריך ארצי להוראת הספרות במשרד החינוך. 
ספר שיריו: תן למפלצות בשקט )אבן חושן, 2013(.
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יודית שחר - מורה מחנכת נוער אתגר, משוררת חברתית. ספריה: זו אני מדברת )בבל, 2013(, לכל רחוב משוגעת משלו )קשב, 
2014(. זכתה בפרס ראש הממשלה לספרות עברית ועוד.

יונית נעמן - משוררת, עורכת־משותפת של אתר "העוקץ", דוקטורנטית לספרות וחוקרת תרבות וגוף. פרסמה שני ספרי שירה: 
כשירדנו מהעצים )הקיבוץ המאוחד־גמא, 2015(; אם לב נופל )לוקוס, 2018(. ספר מסות שלה עומד לצאת בקרוב. היא אם לשניים 

בהורות משותפת, ומתגוררת ביד אליהו.

לאה קליבנוף רון - ירושלמית. בוגרת הליקון. חברת מערכת 'המוסך לספרות'. זוכת המלגה הבינלאומית של קרן פוזן לכתיבת 
רומן ביכורים ופרס תחרות כתיבה יהודית נשית לשנת 2016.

לב עד - יליד מוסקבה 1983. חי ועובד בישראל. כשלא כותב מסתכל על אנשים. כשמסתכל על אנשים, כותב.

ליאור לוי - יליד 1979, כותב מ־2005. מתגורר בניו יורק, בעל עסק קטן לעבודות ברזל; סטודנט שנה ראשונה לפילוסופיה 
באוניברסיטה הפתוחה.  

לילך גליל - פרסמה בעבר שני ספרי שירה )האחרון: אני רוצה לספר לך הרים וגבעות, פרדס, 2016(, ועוד חמישה ספרי פרוזה 
)שלושה רומנים ושני קבצי סיפורים(.

מאיה בז'רנו - ילידת קיבוץ אילון. משוררת, סופרת, מתרגמת. ספריה האחרונים: פגישה עם שחקנים )הקיבוץ המאוחד, 2014(; 
חלונות הזמן של אביגיל: אוטובידיוגרפיה )רומן, ספרא, 2016(.  

ד״ר מאיה ויינברג - משוררת, חוקרת עטלפי פירות בחוג לזואולוגיה באוניברסיטת תל־אביב. ספריה: שטחים פתוחים )ספרי 
׳עתון 77׳(; עיר ותנוחת ההר )הקיבוץ המאוחד, 2018(. 

מיטל פישל - ילידת 1982, חברת קיבוץ שריד, מנהלת חנות ספרים, משוררת ובוגרת מכללת מנשר, במחלקת כתיבה. 

מימס וילמה - שם העט של מירי קאטן )1990(. בעלת תואר ראשון בפילוסופיה מאוניברסיטת חיפה, עוזרת מחקר בחוג לתולדות 
ישראל. שיריה התפרסמו בבמות שונות. ספר שיריה הראשון עניין שמיטה יראה אור בשנה הקרובה בספרי ׳עתון 77׳.

מיקה דני - ילידת תל־אביב. שיחקה בתיאטרון. למדה מוזיקה; עזבה את המשחק לטובת הלחנה לתיאטרון והוראת פיתוח קול. 
מקימת מקהלת הנשים הערבית־יהודית 'ראנה' ומשמשת בה כמנצחת ומנהלת מוזיקלית.

לאמנות. שיריה  מנשר  הספר  בית  הכתיבה של  בוגרת מחלקת  בערבה.  בחדרה, מתגוררת  גדלה   ,1989 ילידת   - גופמן  נויה 
התפרסמו בבמות שונות. ספר שיריה הראשון לראות מהצד עומד לראות אור בספרי ׳עתון 77׳.

נועה ברקת - נשואה ואם לשלושה. משוררת. עורכת ספרים. יועצת ביוגרפית. חיה במשאית בית אדומה ונודדת בארץ.

נועם מאיר שדות - בעל תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל־אביב; תואר שני בספרות עברית; בוגר 
המסלול לכתיבה יוצרת באוניברסיטת חיפה. בין ספריו: פוסט טראומה )תמוז(, אחרי בבל )ספרי ׳עתון 77׳, 2018(.

ד״ר נטע סובול - בעלת דוקטורט מאוניברסיטת תל־אביב בתחום חקר ספרות הזוהר; עיסוקים: הוראת התחום במסגרות מגוונות; 
תרגום ועריכה; ליווי ושילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך. 

ניצן כהן - מחזאי ובמאי, מנהל אמנותי שותף בתיאטרון תמונע.

ד"ר ניקולא אורבך - יליד צפת 1984. משורר, חוקר, ד"ר לדמוגרפיה. פרסם 8 ספרים )שירה ומחקר(. ספר שיריו האחרון: מבוא 
לדמוגרפיה ישראלית )גוונים, 2015(. ספר שיריו דם תפוזים עומד לראות אור בספרי ׳עתון 77׳.

סיגל פלד דריאל - למדה ספרות ופילוסופיה. חיברה חמישה ספרי ילדים וספר שירה, מה יקרה אם תעצור את נשימתך )ספרי 
'עתון 77', 2015(; ספר השירה השני שלה עומד לראות אור בספרי 'עתון 77'.

עדי תשרי - משוררת ותסריטאית. פרסמה שני ספרי שירה: דורבנות )ספרי ׳עיתון 77׳, 2017( ואדן )גוונים, 2014(.

עודד בן־דורי - יליד 1974, רמת השרון. נשוי לעינב, אב לשמונה, מהנדס בחברת היי־טק, כותב שירה. ספרי שיריו: אחד אל 
אחד )ספרי ׳עתון 77׳, 2016(; ספר שיריו השני אחד העם רואה אור בימים אלה בהוצאת ספרי 'עתון 77'.

עופרה עופר אורן - ילידת תל־אביב; פרסמה תשעה ספרי פרוזה; מתרגמת ועורכת. ספר שיריה הראשון: מה המים יודעים על 
צמא )ספרי 'עתון 77', 2019(. 

עירית אבני כהן - ילידת 1967, אישה גאה בהיותה. כותבת שירה, סיפורים קצרים, ופרוזה. מחברת הספר לצידו )פרוזה( שראה 
אור בהוצאת גוונים, 2017.

עמרי שרת - בן 29, ירושלמי. זוכה פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם לשנת תשע"ז ופרס רחל נגב לשירה לשנת 
תשע"ז. ספר שיריו הראשון יראה אור השנה בסדרת "כבר".
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ענת קוריאל - משוררת וסופרת ישראלית, עסקה שנים רבות בהוראת הספרות, מעורכות אתר השירה 'ליריקה'. פרסמה את 
הרומן חתכים )הספריה החדשה, 1999(.

ערן צלגוב - משורר, משרגם, משרבט. ממקימי הוצאת 'רעב' הבאר־שבעית. גם אם לא תמיד כותב בגוף ראשון יחיד שואף תמיד 
להגיע לגוף רביםות שלישי. ספרי שירים: בחירות )פרדס, 2013(; גם החתול, שירים ורישומים )פרדס, 2016(. תרגומים: בצל חורש 

חלב )דילן תומס, שוקן 2016( ועוד.

פטריק בן ישי - סופר ומשורר, בעל תואר ראשון בפילוסופיה ותואר שני בספרות השוואתית. מורה לספרות בבית הספר הניסויי 
בעין כרם. ספר שיריו הראשון רואה אור בימים אלה.
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