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אלרואיפרנקלטל

הלכה-באה

הרווחתהקריאהועלרביקוביץדליהאצלהאירוניהעל

מגונן""הורהכקריאתביצירתה

רביקוביץ'דליהשלהאחרוןהסיפוריםקובץאתהפותחיםהסיפוריםשנישלתוכנם

הגירתדרכים,בתאונתהאבמותאוטוביוגרפי:הוא ,) 2005(מורן,והלכה""באה

האוטוביוגרפיהרושםאומנות,!משפחותביןהבתשלגלגוליההקיבוץ,אלהמשפחה

אלכל","יודעתחיצונית,מבטמנקודתכמספרתגלישותיהבשלגםלהתחזקעשוי

חיתהשושנה·ציפורה,ואמה,חקלאיהיה"אביהמאוד.ופרטיתאישיתמבטנקודת

סבתאאתכשהכרתיירכיה.עלחובטתשחיתהשמנתצנצנתבנענועחמאהחובצת

מיכל",תולדות("קיצורקרות."בשרבקציצותבמיוחדהצטיינההיאשושנה·ציפורה

 .) 13עמ'

האישי·המנוסה,לביןהאובייקטיבי·לכאורה,המרוחק,ביןהחדהשהתנועהאלא

ביןלנועיכולהכזורטוריקההיטב:מתוכננתרטוריקהבעלכבידידןהסיפוראתמנסחת

מבטנקודתלתוךפרספקטיבותכמהלהרכיבאובו·זמנית,מנמקותפרספקטיבותכמה

מהימנה,ובלתיסמכותיתופנימית,חיצוניתדיאלקטית,רב·משמעית,מפוצלת,אחת,

עלהרב·משמעותהעדפתמהימן.ד·משמעי nדיווחפניעלהספקתנועתאתהמבכרת

מןאותההמרחיקההמספרת,שלתחבולההיאהמהימן'המבטשלהחד·משמעותפני

בלבד.חווייתיתמוצאלנקודתאותווהופכתהצר,האוטוביוגרפיההקשר

שעניינםבמקומותבמיוחדמעניינתרביקוביץביצירתפרספקטיבותביןהתנועה

למשל,כךהמבט.נקודותביןהפעראתושובשובלנסחדורשתשהיאמשוםתלות,יחסי

הכביש",על"עומדבשירים(כמווהוריוילדביןביחסיםהעוסקיםרביקוביץבשירי

התפקידים:ביןהמבלבלתזהותמייצרתהיא"החתול")דופן",יוצא"סתיומוות","פחד

ערעורמעליו.להתעלותשנדרשילדמולנעדר·סמכותהורהמעמידיםאלושירים

מקורשלמתמדתבתזוזההטקסטאתטועניםההוריתבסמכותהספקוהטלתהגבולות

שהעניקהבראיוןבעבר,כברשפורסםכפירביקוביץ,שלחייהלסיפורהללוהסיפוריםאתלהשוותדי 1

 •-2004בלסלאמירה,ובראיון 1999ב"נגבשלבספרכךאחרוהתפרסם 1996ב"נגבלאילת
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אליה,התשוקהלביןהסמכותהעדרביןהפעראחרבתעייההעדרו,שלאוהסמכות

כזותנועהשלהמובהקהרטוריביטויהלנוכח.נעדרביןמתמידבמתחהפשטה:וביתר

האירוניה.באמצעותהוא-כזהשקטחוסרשל-

לגביו"ציפיותלי"היו
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המונסון")לפנישעה("חצי

השיריםקובץ-המונסון"לפנישעה"חצישמו,אתונושאהספראתהפותחהשיר

חוויהבומתוארתביוגרפית:סיטואציהמלהציגרחוק-רביקוביץדליהשלהאחרון

שלההיכרותרמתלמעשה,ממנה.עולהרחוקהאוריינטליתתרבותשלשריחקשה,
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כל·כךמפותחת-לעילאומוחשיקונקרטיבתיאורהמתבטאת-הסיטואציהעםהדובר

הגולה.הזר,הואהקוראאלאהמקוםלאכאילותחושהשנוצרתעד

שלבשיריהלרובנתפסתמרחקים,שלניחוחותמדיףאקזוטי,לעולםהפנייה

זנדבנק,שמעון(למשלהכאב"ל"עמעוםכמענהפנטזיה,אלכפנייהרביקוביץ

 ,) 1974מ"רביקוביץעלבספרהברוך(מיריבריחה""מקוםאחרכחיפוש ,) 4ב"המעורר"

בבחינתהואשמותיהםאיזכורשאפילוורחוקים,נחלמיםהזויים,חפץ"מחוזותאחר

קאמרון,זנזיבר,צ'אד,מנצ'וריה,הונג·קונג,הסבל.ספוגתהמציאותלמצוקת ...פיצוי

המפיקיםואתריםמקומותאותםהםועודאלהכל ...אפריקהמדגסקר'אוטרליה,סין'

המיוסרתהדוברתבהםומפתים,מסתורייםקסומים,מרחקיםשלניחוחותומדיפים

 .) 206גיליון ," 77"עיתוןמזור,(יאירומקלט."מחסהמחפשת

נחוציםהפנטסטיאוהאקזוטילאשכאן:לעולםנכוניםאינםכמובןאלותיאורים

"עולםשלסממניםהבוררהאיום,הריאליזםדווקאאלאהכאב,עמעוםלאלשיר,

בעגלה,המושךהשורהעבודה,בנטלהשותףהילדיחדיו,שגרההחמולהשלישי":

המאייםבצילומתמשךכקיוםהחייםכולם:ומעלהעזובה,הכבד,החוםהמוזנחת,החצר

 2הפקר,-ותושביהןאזרחיהןשחייבארצותנמנעובלתימחזוריטבעאסוןשל

הרחקת-ובראשןמאוד,בעייתיותהכרעותבאמצעותמובנההדוברשלסיפורו

המספוא,היומיום:שוליעלניכרתהתעכבותלטובתהילדיםשלהמזוויעהגורל

הציפיותהדגשתובשולי,ביומיומיההתרכזותשנחתכה.האצבעהקטן,העסקהמטבח,

יוצראותהוההאחדההלאקוניתהדיווחנעימתעםיחדהחד,הכאבפניעלההיפותטיות

והקטנה /המונסוןוהגיעענניםהתקבצו("ופתאוםהחיבורב·ו'האינטנסיביהשימוש

הוא/כילאואוליניצלאולי,/ובניקשהעינויהיהוהחנק/העכור,הבוץבזרםנשטפה

בשיקולהאמוןאתמערעריםאלוכל-ההיא")בעתאיתנוהיהלא/וגםתנועהמהיר

האב.שלקולוזה,בשירשהוא,הדובר'הקולשלהסבירדעתו

מןהציפיותעלהמתעקשפרטים,עלהמקפידהיבש,הלאקוני,הטוןביןהפער

מןהעולההמתחאתהאירוניה,אתמעמידבשיר,המתוארתהאיומההחוויהלביןהילד,

ביןהפערזההטקסט.מןהקוראשמסיקמהלביןלמסורהדוברשמבקשמהביןהעימות

לביןלאשורם,הדבריםאתלהביןיכולאינואולהבין,רוצהאינואומבין,אינושאולימי

הנופלתבלתי·מהימנה,כפרסונההדובר,שלהפרספקטיבהביןהיטב:אותםשמביןמי

בשיעוריהבדליםבגללבעיקרשנה,חצימדיכיוונהאתהמשנהטרופיתרוחותמערכתהואהמונסון 2

צייןהמונחבמקורוובסין.אסיהמזרחבדרוםבהודו,בעיקרשכיחההיאוהיבשה.היםשלההתחממות

אתמצייןהואכיוםהשנה).עונתהיא"מוסס"(בערביתהערביביםהנושבותהעונתיותהרוחותאת

עדמאפרילהיורדיםאסיה,בדרוםהעזיםהגשמיםאתובעיקרהרוח,כיווןשינוייאתהמלוויםהגשמים

דרומית.הרוחשבהתקופהספטמבר,
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לצרכיה:זהלפערהזקוקההמשתמעת,המחברתשלזולביןיריעתה,בלאלפער,קורכן

אקזיסטנציאלית,לעמדהכמנוףמטונימי,כייצוגכסמל,כאןמנוצלהשלישי"ה"עולם

שבומצבמגוננת,אואחראיתסמכותנטולביטחה,חסרמצבהואבכללהקיוםלפיה

וחסרמוגבלמהימן,ובלתייציבבלתיהואכךומשוםאסוןלהתרחשעשוירגעבכל

עתיר.

טווחאתמרחיב-סותרותפרספקטיבותשלהכפול"ה"ריבור-האירוניהמבטכפל

שבמקביל,אלאמפרטיותו.הסיפוראתומפקיעהטקסט,מןהמשתמעותהמשמעויות

הטבע,בכוחותאיננוזהבשירהאסוןמוצאהפרטי:אלה~יוםאתמחזירהגםהאירוניה

רמותשלבהעדרההואיחד,גםותוצאתהסיבתההזוועה,שלמקורהבגורל.אובכורח

הניסיוניהגילי,-יתרונהשבשלרמותומגוננת:חמהומהימנה,אחראיתכסמכותאב

אינסטנקטיביבאופןאורעתבשיקול-שתפעלממנהלצפותיהיהאפשר-והגנאלוגי

צאצאיה.עללהגןמנתעל-

הפעולהברמתלאהמונסון",לפנישעה"חציבשירהאב·הרובראתמאפייןאינוזהכל

הואהילר,דווקאאירוניבאופןהוא:נהפוךהסופה".על"הסיפורבזמןולאהסופה","בעת

עתירמוטליםשעליוזההואלגביו"),ציפיותלי("היוהציפיותמופנותכלפיואשרזה

סבירבלתיכהיפוךהמקומיהתפקידיםבהיפוךלאמצויההאירוניהופרנסתה.המשפחה

אתההבטחה,אתבילדהרואהשגורה,נורמהשלבהחצנתה-להפךאלאדופן,יוצאאו

הילרואםהלא·ממומשות.ציפיותיהםאתולהגשיםהוריומעללהתעלותשעתירמי

העכור,הבוץבזרםשנשטפתהילדה,הריהתפקידים,שבחלוקתהאבסורדאתממחיש

לאמשפחתו,לבנילעזורביכולתושאיןהאב,שלהאימפוטנציהעמדתאתמעצימה

לאחריו.לאוגםלפניולאהמבול,במהלךלאבהצלה,ולאבפרנסה

טרגי.העררהואומהימנה,חר·משמעיתומגוננת,משייכתהוריתסמכותשלהעדרה

הלא·הריווחביןמתחשלתוצראירוני,אופיהזאתהטרגיותלובשתרביקוביץביצירת

וגםלנו.הידועיםהאוטוביוגרפייםהפרטיםלביןבסיפור,אובשירהכרוישלמהימן

לביןבאמת',בחייםלאבשיר,קורה'כךהכרוי,שלהמובניתהפרספקטיבהביןלהפך:

עצמה,לרביקוביץקרהשבעצםיודעיםשאנחנו('מההאוטוביוגרפישלהנעדרהנרטיב

בעיתון'),קראנוהרי

נרמהאוטוביוגרפית,סיטואציהמלתאררחוקהמונסון"לפנישעהש"חציאףעל

השיריםלקורפוסלצרפומאפשראוהבת,מגוננת,כסמכותאברמותשלשהעדרה

ל"יריעותבראיוןעצמהעלשהעירהכפיבפוליגרף,להיבחןרביקוביץיכלהשעליו

אינואירוניים,באמצעיםכאןהמנוסחהזה,שהחסראלא .) 1996נגב,(אילתאחרונות"

כ"תגובהוירוי;כמעשהתמיר,כמעטרביקוביץ,שירתאתהרואההמחקר, rלענורונענה

ברוך;מיריאתלצטטאםמתנכר",עולםעםמגעעלביותרואישיתאמצעיתבלתי

 6מופעם



אלרוא•פרנקלטל 20

 3במציאות,הדיבוראתבמדויקלחקות'המבקשפאתטימימטי'כטקסט

דביקוביץ,לשידתייחודייםאינםהאירוניהממדמןההתעלמותאוההבחנהחוסר

עמיחייהודהזך,נתןכדוגמתדודה,בנימשודדיםלעומתבמיוחד:בהבולטיםאבל

שידתאחרת,אוזובמידהלהנדהזכהבשידתםהגורףהאירונישהממדאבירן'ודוד

אואמהיתעמדהמתוךגמורה,וברצינותליטדאליבאופןתמידנקראהדביקוביץ

שחזרו(ביטוייםוה"פגועה"ה"נעלבת"הילדהעללגונןהמבקשהחוקד/ת,שלאבהית

נרטיבאתלהנציחמבקשהואכאילובתל·אביב),שידתהעלהכנסבעתושובשוב

קופאים","בצפון(מתוךמסוימת"בדדךוכריבוןכ"אבקודצוויל,ברוךשכונןהקריאה

דביקוביץ).לושהקדישה

דורשת-יצירתהראשיתמאזעוד-שלהרביםטקסטיםהמאפיינתשהאירוניה,אלא

הסיפורשלפאתטי,אמצעי,בלתיתדגוםזובשידההדואהלעמדהלהתנגדהחוקרמן

האירוניתהרטוריקהמציעהאמצעי,הבלתיהווידויבמקוםהטראומטי.האוטוביוגרפי

ואלהריבוד,דמותשתיביןהמובנההפעראלהאמצעי,אלהלבתשומתאתלהפנות

טיבויציבה;אחתסמכותשל-יציבהאחתמשמעותשלכהעדרכחסד,טיבוטיבו:

והדחקה,קירובשלמתמדתכתנועהטיבויציבה;משמעותאחדוכחיפושכתעייה

ולאמידה.לעמדהוהופכתהצדהאוטוביוגרפיההקשראתהפורצת

חוסר-החסדאתבמרכזהמעמידההאירוניתהרטוריקההמהימן'הווידויבמקום

ושלמהימנותשלייתכנותןלגביהספקואתהמהימן;אחדהחיפושאתהמהימנות;

הגרוטסקי.אתהגיחו,ךאתמציעההיארגשות,שלישירביטויבמקוםבכלל.סמכות

נמצאשאיננומהאלהתשוקהאתמציבההיאוחד·משמעיותנכוחותתשובותבמקום

דביקוביץבשידתמעמידיםוהתשוקההגיחוךהספק,התנועה,החיפוש,ייתכן.ולא

"נעלם"לביןכאן"נמצאשאינו"מיביןקבועמתחהמקיימתתנועה,שלפואטיקה

 .)"הכעדהשירים"כלבתוךהטבע",דדך("על

 ,) 2005(דצמברתל·אביבבאוניברסיטתרביקוביץ,דליהשירתעלבכנסזהענייןעלהרצאתיבתום 3

אכןש'כךמשוםהמונסון",לפנישעה"חציבשיראירוניהשוםאיןלדעתהכיחסיןז'ולייטד"רהעירה

משוםסמכות,חסרהורהכעלהרובדעללהכריזניתןלאאמרה,בנוסף,טראומה',עבראשרארםמרבד

כתיעודוידויי;כמסמךהשירתפיסתעלמעידיםאלודבריםהמונסון',לפניהתנהגאיךלרעתש'אין

חיצוניתמחברתשלמבטבנקורתתלוישאינופוסט·טראומטיכביטוילטקסט;מחוץגםהמתקיים

לפנישעה"חציהשירהוצגבהכנס,באותואחרתבהרצאהגםהושמעוכזוברוחרבדיםאותו.המדבררת

לאכאןגםהדובר".שלעורולתוךש"נכנסהכמיוהמחברתלקריאה","קשה"מדמם",כטקסטהמונסון"

אירונית.לקריאהאפשרותהרעתעלעלתה
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םמכותכהעדרביוגרפיחםר

לביתויכניסשיחזורלאבאבהמתנהכולנוכאילוחסר,שלהרגשהוהעיקרבביתהזנחה"חיתה

 ) 2004(ראיון,סדר."

רביקוביץ,(ליאו)לויאביה,אתדרסשש,בתילדהרביקוביץדליה,כשחיתהן-942ב

שחלהולדתה,ליוםואושפז.נפצעאביהכינאמרהששבתלילדהשיכור.בריטיחייל

גילתהשנתייםכעבוררקוקלמר.ילקוטבמתנהממנוקיבלהמכן,לאחרשבועיים

מתוארנגב,אילתשלבספרהשנמסרזה,מאורעמת.שאביהחושבתהיאכילחברה

והלכה":"באההספראתהפותחמיכל",תולדות"קיצורבסיפורלפרטיו

ציוניוהיהמסין,לארץשהגיעשירהאוהבמהנדס(ליאו),ללוינשואהמיכלחיתהשניםשבע

לידגן,ברמתז'בוטינסקיברחובמכוניתבושפגעהעדהזמןעםפחתהלאאהבתוובנפש.בלב

וחשבההביתההגיעההששבתהתעלף.כךעלשמעדודכשסבאבמקום.נהרגוהואהכנסת,בית

לחוץ·לארץשנסעלהאמרושנתיים.במשךכלוםידעהלאאביהעלממכונית.נפגעשסבא

 ) 15(עמ'המשפחה.התרסקהלוישנהרגמרגעלהתרפא.

שמתורגם;,מההטראומטיהאוטוביוגרפיבסיפורמבחיןרביקוביץבשירתהדיון

בשירתמכונןכאלמנטהביוגרפיהחסראתמזההזנדבנקהיצירה.בעולםקבועלחסר

שעל"עולםתדירשהואפואטיעולםלעיצובלטענתו,מתורגם,זהחסררביקוביץ.

קטסטרופאליתמחיקההיאכל·כך,טוטאליתהיאכזאת"היעלמותההיעלמות":דרך

משהולבנותכדיהקטנההילדהמןנדרשיםענקייםשכוחותומלואו,עולםשלכל·כך

ועםפוצעעולםעםפצועאנישלהקונקרטיתההתמודדותאתשנעלם."מהבמקום

וריאציותבאמצעותהכאבאתלעמעםהניסיונותואתעולם,אותוכלפיהנוראהזעם

רביקוביץ:שלשירתהאורךלכלמזהההואלשווא,המיוחלתהשיבהועלההיעלמותעל

אבללגמרי,נושרלפעמיםאחרים,בפילטריםמוחלףמשתנה,הפילטרהימים"ברבות

תמיד."בלבםשהיההפצעהואהשיריםבלבהפצע

כפיקטנה","ילדהשלפואטיקהבאמתאינהרביקוביץשלשהפואטיקהאלא

ברוך,מיריאותהשמכנהכפי"משוררת·ילדה",שללאוגםזנדכנק,אותהשמתאר

נאיביתתמימה,"תפיסהבאמצעותמאוד",אישיתכ"חוויההאבמותאתהמתארת

ליצורכדימתוחכמת,ברטוריקההמשתמשתמפוכחת,מחברתזוהיאמונה."ומלאת

המודעת,האירונית,הפואטיקהלה:לייחסשנהוגממנהיותרמורכבותופרוזהשירה

 ..."למחוקולאובאין,בריקלשלוטבהיעלמות,לשלוטמבקשתרביקוביץ,שמעמידה
זנדבנק,מזההאותןההיעלמות",עלה"וריאציותזנדבנק.שמציעכפיההיעלמות",את

 6מטעם
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באמצעותלהפך,אלאההיעלמות,אתולהעליםהכאבאתלעמעםמבקשותאינן

ושוב.שובאותהמכניחרתהןהאירוניה

דופןיוצאםתיו

כברירלימצט~רלאטלאט
: -: -. : -.. . : .. 

פ"ה,~ל~רז:יי~ייה

~ w כ.כ.רi? ,רw זקמירים.ליל~קץ~~ריתלןה

סע:ן.נ:יניחר w ~.כפ;רחים~~י~ים

~ני:הה ?iסל~ל ת;ש~~~רי~ים ת;ש,;:

~~קים, iJך

כ;לט~~~ציםס~צי:יםכ.:ת iJי~לי
 םי~~~לןה wדס

מכחיץ.ע;להמרצהכלתיפע;טשלךק;ל;
: :• T • : • :••• :• :• • -

הנדנדה.אתל;לקחי
T : :• --: ••ז 

~שיטזכקל~י~~ליע;ךרהי /o~י
o/ ~~~זקמ;,~ת יי:ז

 >אלי?:? ?יי:ז~~pז(
~;ךר~ה i?!PiJ~נ;רת i;~ךקציב;ת,~קיש;ת

פ"הימטפחיםמגרפיםהנ"ל
 . :- : .ד: :-

ךס~ל;ךה.ס~אי;ה~ת
jJ יםpסךכ.ה,ס;ךג;ת~ם~ז

~ראשע;~ךתפ"ה ם:~~ע,ב;ךת

החשיבית.סלם
•• • T -:-• 

ת;עלתלהביאוהדחףהזאתהחריצית
 ...... ·ד:---:- ·ד·:

אידיליה.שלמומהרשםי;צרים
:• :• :••• :• :• • . : T 

סע,ב;ןהז;וניעת~ר~יל /oמ;ך~ם~ל??לא
בלעי•~ים nרעהיאתאיש

• ."" •• •• -• T : 

ימים.שלשהכברישריםשנתישנהאמי
 " T T: : T T" :-: ז••: ""

יבשלוה.כשקטישנהסבתאלער;:אמרתי
 ז:-: ·:·:: ז··: ז:- ·: ·:-ד
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ע;למים?שנתז"אתא~ליאמר:רעך;
ד•-:-ז- ·:

lj וסלילה,ס~s 'רז:יי~
ע;ל~ים.זק~תלא

לןה. wרקט Wדק
םןןה, i;לךר~;ליז"את,עם

 ,תך.??;אל~;מי~ני
 .מכלןהט;בההיאע;למיםששנת

:•:-"T • -T T"••• 

ילד")עם("אמא

לאטמצטיירתהדוברתשלהמהימנותבעייתכאן,גםהמונסון",לפנישעהב"חציכמו

כפריבמקוםאובקיבוץמתמשךפיהוקכעיןבתחילההנראיתהסיטואציה,בבירור:אך

ל"ריבוררמזיםאבלדופן").יוצא("סתיווטרגידרמטיכאירועהשירבסוף'נחשפתאחר

לכאורההשלווהביןהפעראירוניה:היוצריםוהםהשיר,מתחילתכברמצוייםכפול"

הכפרית"ה"שלווהובין"נלכדתי",כמושלילימטעןבעלתפועלבמלתהבחירהלבין

תיאור-פנויה"חלקה"כלהמכסותהאריג,פיסותלה;שקרםהשימורים""ליללבין

הצפויהמוותאתומתריםקבר,חלקתשלאסוציאציההמעוררגרוטסקי,היפרבולי,

ה"שלווהלביןבחוץמרוצההבלתיהפעוטשלקולוביןהמנוגדתההסמכהבהמשך;

סולםבראשהעומדתכפיים",כ"עבורת-המוצגתהבטלנותסמל-הסריגההפנימית";

העבורה,תנועתוערכיאידיליה";שלמרומה"רושםשמייצרתהחריצות,החשיבות;

העין.מראיתאתמלהפרהאנשיםנמנעיםמהםמוראמתוךורקשאך

אתהדוברתמטשטשתדופן"יוצאב"סתיוגםהמונסון",לפנישעה"חציבשירכמו

חושכאןוגםזניחים,יומיוםפרטיעלהתעכבותבאמצעותהחשיבויות"של"ההיררכיה

שנתאוישריםשנת-המליםמשחקהאם:שלמזהבהרבהמפותחהילרשלהמציאות

ומעלההמשמעויותביןמגשרהילרהשניים:ביןהאירוניהפעראתמרגיש-עולמים

ההבחנהאתלטשטשמבקשתהאםבעורהסבתא,שלמצבהלגביסבירהספקולציה

מתוךהילר,עלהמגוננתפניםהעמדתאינההאםעמדתבקיפאונו.המצבאתולהשאיר

שנתישנה("אמיפנימישכנועשלמסכתאלאהבשורה,רועאתבשבילולרכךרצון

אומרת,לעצמי/אניחררה,לזרוע("מבליהפרטיתהחררהאתלהרחיקוניסיוןישרים")

מכולן").הטובההיאעולמיםששנת /

לאמה.וילדהלילדאםהיאמשפחתיים:תפקידיםשנינושאתזהבשירהדוברת

ילרית,מבטנקורתבתוךומתאחריםמצטמצמיםהתפקידיםשניכישנרמהאלא

הוריםביןמהופכים,תלותיחסיומב;הרביקוביץ,בשירתרווחתכזודינמיקהמוגבלת.

מחויבתהכביש"על"עומרבשירלמשל,כך,הוריים:ילדיםלביןכילדיםהמתפקרים
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מפניהפאסיבי,אביהשללמקומו""לי.רדמת,לאבנצחיתילדהכעיןשהיאהדוברת,

נזיפהבאמצעותמתנשאת,היאתמונה"עםוב"שיחהשלו",הבכורה"הבתחיתהשהיא

אהובשאבא /דברשום"עושהשאינולאב,מעל ,)"?םראבןמשתדל,לאאתה("למה

("חציגבר"נערו"ילרילד")עם("אמא"החתול"כמואחרים,בשיריםגםעושה".היה

("פועליםהמציאותלפרטיהערהואהילרהאם,היאהדוברתבהםהמונסון"),לפנישעה

בשוליעסוקההאםבעורקצרה",/בררךלגברוהופךה"גרלזההואבחוץ"),עוברים

הקרובהאומרת,זאתשליהציפור("וזאתבציפוראוחיי"),אתהציל("החתולבחתול-

לשירתברוךמירימשייכת),שאותו 1961 (רשעה"יד"כףבשיראפילוציפור").מכללי

חריצתעלהאבאתהשופטתהילדה,עמדתהעלבון,בצרניכרת,המקופחת","הילדה

 4שלו,האימפולסיביתהדין

,המומחשאונטולוגיביטחוןלחוסר ,רביקוביץביצירתמיתוגם,"הורה"שלהעדרו

ילד,מעיןהואהמבוגראםביןמהימנות:לאמנמקותבפרספקטיבותבחירהבאמצעות

"זיכרונותרשעה",יד("כףניכרזמןממרחקגםאותה,שופטאוהסמכותאתהמחפש

להצגה",("בתורילדועלהנסמךילדותי,הורההואאםובין"פורטרט"),"הבגד",חמים",

נתפסהואגבר"),נער"ילדהמונסון",לפנישעה"חצי"החתול",דופן",יוצא"סתיו

מגוננתמערכת·עלשלהעדרההגנות.וחסרמוגבלכארם-עצמובעיניגם-תמיר

"עלפעמיים",הורגיםלא("תינוקרביקוביץשלהפוליטיתהשירהלבאתגםמזיז

ערש")."שיר ," Stones "מלחמה",בעיתותלילדיםהיחס

המיתממתבזואםוביןהילרשלהתמימההמבטבנקורתבוחרתרביקוביץאםבין

קיוםלתחושתבסיסי,לספקביטוימהוותהאפשרויותשתימהימן,הלאהמבוגרשל-

נתפסהמפקירההורהשגםאלאומופקרת.מפקירהסביבהבתוךהגנה,חוסרשליסודית

("אהבהמוות""פחדבשירלמשלבו:הצופההדוברובעיניעצמובעיניהורה,חסרכילד

ספקתינוקתספקאונים,חסרתזעירה,כרמותמבוגרתאשהמתוארתבואמיתית"),

מוצגתבוהמונסון"),לפנישעה("חצייודעת"ממשלא"היאבשיראותשושה:זקנה

המונסון",לפנישעה"חציבשירהילרכמו-הנדרשתומוגבלת,קטנהילדהכמיןהאם

היאועור,/זאת /הציפיותכלאתמילאה /מיכלשלי,"ואמאהציפיות:אחרלמלא

אוכל/ואכלהלכסאהמיטהמןעברהשנים/שבעבחלל/ובהתהגלגליםבכסאישבה

זהבספרמופיעהבסביבתו,מוחלטבאופןהתלויאונים,וחסרמוגבלכיצורס~םקל".

אתלמות").ומנסהעכשיושוכבתשלי("אמאהבאים"בימיםהבאה,"בשנהבשירגם

תגובההאבבמעשההרואהתפיסהעלמעידיםהביוגרפיהמקרהעלרביקוביץשלדבריהגם 4

הילדהאתהכיתנזעק:אבאהקטנה.בתםעםוהתקוטטתיידידים,אצלהתארחנו"פעםאימפולסיבית:

שיר,זהעלכתבתיידי.כפותשתיעלהכהוהואזוכרת,לאאמרתי:זה?אתעשיתידבאיזוהמארחת?!

נגב).אילת(אצלשדה"דיןביתליעשהשהואהרגשתירשעה'.'יד"כף

 6ענטעס
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מנסחתוהמבוגר,הילדביןההבחנהאתהמבטלתמשותפת,קיוםכתחושתהאוניםחוסר

העורזה"אוליאמיתית"):("אהבההבנה"בינינו"חיתהבשירסבתה,אלהפונההדוברת,

הגנה".ללא/אניהגנהללא/אתבינינוהמאחדהשקוף

רביקוביץשלבדבריהניכרתוסכנה,הגנהשל'בהקשרמבוגר-ילדהתפקידים,השוואת

אחרונות":ב"ידיעות-2004בשהתפרסםבראיוןבחייה,היתמות"תפקיד"על

כשנולד,שלי.הבןזהאותישהצילמימסוימת,במידהאבלמהתפקיד.נפרדתישלאחושבתאני

הבןשגםידעתיהילדים,אתעוזבלאשאבאכמואותי.יעזובלאפעםשאףאדםשהואידעתי

 5שיחזור,שלילאבאמחכהאניהיוםעד ...להישארבשבילבאשלי

המשוואהבאמצעותכאןמנוסחתהבתשללזוהאםשלהמבטנקודתביןהסימביוזה

אתעוזבש"לאכ"אבא"יעזוב",לאפעםש"אףכמיכ"אדם",נתפסהילדאב":הוא"בן

שיחזור.לאבא"מחכההיום"עדאשרילדהנצחית,בתהיאלעומתו,האם,הילדים".

ההורותאתקושרת-לאבוילדהלילד-אםהדוברתדופן",יוצא"סתיובשירכמו

היאהתוצאההתפקידים.ואתההבחנותאתומבטלתזה,עלזהאותםכופהבצאצאות,

אלאדם,קשרימייצגתשאינהסמכות,העדרשלרפלקסיהלטובתהסמכותאיבוד

שם.ולאכאןלאבתוו,ךתמידעצמואתשתופסמישלהישרדותימאמץ

ההעדרשלהרטוריקה

"ידיעות(רביקוביץ,אקטיבי"לתהליךאוניםחוסרשלמעיקמצבהופכתאניכותבת"כשאני

 ) 1996אחרונות",

מעמידהרקלאאשרפואטיקהמעצבתמהימןלאדוברשלמודעתברטוריקההבחירה

סמכותוכוללבכלל,סמכותלגבישאלהסימנימציבהאלאסמכות,כנעדרההורהאת

בשירתזנדבנקמזההאותוהמוחלט,החסראללחזוראםבשיר.דוברשלהעקרונית

שלהצרהעדרוולא"סמכות·אב",שלחסרונהזהוובראשונהבראשהרירביקוביץ,

מדומה,קיוםשנותשנעלםלאב"להוסיףזנדבנק,מצביעעליוהאדירהרצוןהאב.

מודערצוןהואמדומה",הלאההיעלמותאתהמדומה,הקיוםשנותידיעלולמחוק,

הנעדר.אתלהשיבעקרניסיוןולאבהעדר,לשלוט

עכשיוהוארבה"במידהבנה:לגביכזותפיסהדביקוביץמנסחתבברהזההראיוןלפנישניםשמונה 5

 .) 1996(נגב,שלי."המיגוןהואקיומושלי.הכוחמקור
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אתלהעליםמבקשותאינןרביקוביץשלההיעלמות"עלשה"וריאציותאלא

מנגנוןמעיןזהוושוב.שובלהנכיחה-להפךאלאזנדבנק,שטועןכפיההיעלמות,

Fort-Da6 , פרוידטבעכזכור, :) 1920העונג",לעקרון("מעברפרוידאותושניסחכפי

סלילשלהשלכתובאמצעותבחדר.לבדונשאראשרבנכדו,שצפהלאחרהמושגאת

האם,שלעזיבתהאתסימבוליבאופןהילדייצג ,! Da-והחזרתו- ! Fort-חוטים

החרדה,עלמתגברהילדפרויד,אומרהאם,שלהעדרהטראומתתחתהחדר.מןשיצאה

חוטים,בסלילאמוהחלפתבאמצעותהמצב:שלסימבוליזציהבעזרתבשליטהוזוכה

והיעלמותה.הופעתהשלהבמהמנהללהיותעצמוהילדהפך

מאפשראלאהאם,שלמקומהאתלמלאמבקשאינופרויד,אומרההעדר,סימול

לאבילדמעוררתרפטטיביבאופןוהשיבהההיעלמותהמחזתבחרדה.לשלוטלכאורה

גםאלאהטבע")דרך("עלתהום"פניעלה"חושךאתרקלאהכאובה,החוויהאתרק

המעשה,בזמןסבילשהיהשהילד,משוםאלאנעימה,שההסתלקותמשוםלאעונג:

ההיעלמות.אתמעליםאינוהואהחוויה.עלושובשובבחזרתופעיל,תפקידכעתנוטל

הטבע").דרך("עלההיעלמות"דרךעל"עולםמכונןהוא

גברנערילד

:לד' ~~;ס~;::ה ry ~~ה
בס;פי?יהיה~מה -. : ... : . 

~עשזכר~יעל ~נ~ W :~~יםזp;גע
~~ךית.~דיזpל ן;,עג;:
ילד ,~י~ nעלהמלטר~ץ,

• T •• --": :• :• 

tp יכ;~~על~ס pזij כים;
א;מרתאני)(ז"אתשל~אמא

• T ."' : :-• ."' •,• 

בעשבכים nל;~בקרצ·אןעדרי
:• : •• T T ' -: T •• ."' 

 םי,;~;ע~.ךזקף י~~~

~~ךךתת ij ~זקירך~פ;ר

~ק;רךלא?;;כךםלא

 .ר;פ~ ל?~ליז:ז~ר;~ה ,תך.??;אז"אתזpליז:ז;פ;רךז"את

איזק.חייםשלבתרגומוהנה",-"הלאה 6
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ךא~א:ליו:לי א~~
 הןןt~ז::ז::~ןt;נפ~ר

לגברוה;פי;ןגדלילד
 ·: ·: : •• :זי• ......

 .;ןה ';:i~.ךךיה
המונסון")לפנישעה("חצי

המחשההואהשלישיהעולםשלהאקזוטיהקיוםהמונסון",לפנישעהב"חציכמו

גופרית,אדישלבענןגעש,הרפיעלהסכנהחייההורי:האוניםחוסרשלמטונימית

ציפיותלי"היולמשפטמקבילהשמשמעותו(מעשהחייועתידאלהילדושילוח

האוטוביוגרפיבהקשראירוניתמשמעותבעליהםהמונסון"),לפנישעהב"חצילגביו",

והיאילד,לגידולכשיריםכבלתינשפטיםבמחיצתהשהחייםאם,השיר:מרמזשעליו

בזאתשלך("אמאמרצוןגירושהמנסחהמבדה,ביןהפערמעליה.דאותולשלחמצווה ' . 

מציב-משפטביתשלכפייהמתוךהילדשילוח-האוטוביוגרפילביןאומרת")אני]

אתמאמצתהדוברת-האםהמשתמעת,המחברתמןבשונההשיר:שלהאירוניהאת

כמעשההמאולצתהפרידהאתומנסחת Iהילדחייעלאיוםבההרואההפרספקטיבה

שחפים".כנפיעל/טפסילדחייך,עלהימלט"רוץ,הצלה:

מעשההואהאימהי",ל"אינסטינקטהמתנכרתהמשפטית,הפרספקטיבהאימוץ

הסמכותכשלבאמצעותהיעדרלהמחישנוספתאפשרותלרביקוביץהמזמןאירוני,

מנגנוןהואאםגם-ציפורעלסתוםדיבוראללילדהציווימןהמעברההורית:

הניתוקעמדתהאם.שלהמציאותחושלגבישקטחוסרמעורר-הכאבלטשטוש

"זאתהציפור","זאתאני)","(זאת'זאת':במילההשימושבאמצעותגםמתחזקתשלה

זאת.אלאאנילאפיצול:שלתחושהמעיןהמייצרתאומרת",

להמאפשרהקונפליקט,מחווייתהאםנמנעתשבאמצעותוהריחוק,הפיצול,

אתקליד.חייםלאב,תינתןרביקוכיץשלבנהעלהחזקהכיפורת,חייםהמחוזיהשופטקבע 1990ב· 7

והרחיקוילד,חטפוילד.לישחטפו"הרגשתיאחרונות:לידיעותבראיוןרביקוביץתיארהההחלטה

עלרמה,האם,אומרת ,) 1997 (מנדלה"וינישלהכדורגל"קבוצתבסיפורהטבעית."אמוממני,אותו

אותי?לפסולצריךהיהלמה ...מבפניםנאכלתאניהזמןכל"אבלבתה:אתממנהלהרחיקההחלטה

באופןפורתהשופטמתוארפורז"י.ח.השופטנעלם"לאןבסיפורבכוח."אותהלוקחתהייתילאהרי

הואמשפחה.לענייניהמשפטבביתיחידכרןבשבתורעההרבהעשהפורזי.ח."השופטסרקסטי:

הצדדים,אחדנגרפוסקכשהיה ...זעומיםמזונותדמילאמהותשפסקאומאמותיהם,ילדיםהפריד

הספקבעלחרוץכאישידועהיהפורזי.ח.השופטשני,מצראותה.מעליבגםהיההאם,זאתחיתהולרוב

תסדירהביקוריםשאתוקובעאמומחסותילדמוציאורבעשעהובתוךמוקרם,לעבורמתחילמרשים.

(רביקוביץ,חודשיים,"אחרירקלמשפחהשהגיעהעמוסהכל·כךחיתההסערפקידתהסער.פקידת

והלכה")."באה
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שלובסימול-להיעלםשנירון-הילראתלהמיר- Fort-Daה·במנגנוןכמו-

-f :ה·מנגנוןמקור".ולאכנפיים/לאנעדרתאחתשיר"ציפורציפורa -סFort אינו

מנגנון .הלךהילרכאןהלכה.אמאפרוידאצלנוכח.שאיןמשוםבנוכחלשלוטיכול

הציפור,הערר-ההעדרבהעדרו.לשלוטמנתעלהנעדראתמסמל Fortס- aה·

שחפים.כנפיעלשיטפסהילר,ולאהנוכח,המובחן,הדברהוא-המקורהכנפיים,

 : 1992ילד",עם"אמאמתוךזמן""לכלבשיר(כמונשלטבלתיבאופןוילךיבואהילר

שעה/אוליוםעוריחזוראוליבהווה/מתחילותשנהמאהשנה/למאההלך"והילר

נשלט.העררהואההורות,הילרןת,האב,העררכמוהעדרו,אבלמזה"),יותרלאאבל

שלספרהכשםאולי'אובוא",-"לךהנה",-"הלאה-להחזירואולהשליכואפשר

והלכה"."באהרביקוביץ'

מתגרהויתוראונקם,רחףשללסיפוקביטויהואאםבין-הילרהשלכתבמעשה

שחרורמשוםיש-(פרויד)בעצמי"אותךמשלחתאנילך,זקוקה"איננישמשמעותו

מכל,הקרובלדברהעדרובשלדווקאהופךהנעדר,המורחק,הילרעונג:ואפילו

ציפור".מכלליהקרובהאומרת,זאתשליהציפור"וזאתהנעדרת:הציפורכמובדיוק

שלה.התשוקהמושאהואהנעדרהפנטזיה,היאההיעלמות

כמינתפסהנעדרהילרהפנטזיה:מעגלבתוךהנעזבאתמקבעתשהתשוקהאלא

משוםאותנועהמהירשהואמשוםאוומתבגרצומחשהואמשום"הלאה",שממשיך'

כנרטיבההפטרה"מןב"סיפורב"הנה",ב"כאן",שבויהנעזבההורהלעומתו'מת.שהוא

הילראתזה,חשבוןעלזהלחילופיך'וחושףהמעליםמוצא,חסראירוני'רפלקסיבי'

שלהמערערתהתנועההורה.האיןואתילדהאיןאת-דיוקליתראוההורה,ואת

נכוןורע,טובדיןחריצתאפשרותלגביספקכנו:עלהספקאתרקמותירההאירוניה

ונוכח.נפקדוילד'גרמבומהימן'ולאמהימןנכון'ולא

אינהכזורטוריקהרביקוביץ.אתשמשרתתהאירוניתהרטוריקהביסודהואזהספק

ואפילוהסוקרטית,האירוניהכמנהג-אחרתרעהחשבוןעלאחתאמתלהנציחמבקשת

הרומנטית.האירוניהשלכדרכה-החייםשליציבההבלתיהדינמיקהאתלחקותלא

אתהמוגבלות,אתהרעד,אתלהנכיחמבקשרביקוביץבשירתהכפולשהדיבורנרמה

כתלות,ההעדראתוהאין,הריק-אתלכלומעלסמכות,ולהקיםלהכריעהיכולתחוסר

האפשרויות.בכלהשליטהעלהוויתורחרדתמתוך

שנהוגו"עלבון","קיפוח"התאריםעםמתיישבתאינהכזוומורכבתדינמיתעמדה

שלאמצעיבלתיוירויאינהזושירהרביקוביץ.שירתשלהנפשיתלאווירהלייחס

המבחיןמתוח,אמביוולנטי,קולי,רבדיבורשלתמירמורעמעמדאלאמקופחת,ילדה

עליה:האחריותלקיחתלביןהטראומהבין
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הופכתאניכותבתוכשאניישע,חסרכקורכןחייואתהחלטובהלאילדותלושחיתהארםכל

עבירות,עלהתיישנותשישכמומסוים,בשלבאבלאקטיבי.לתהליךאוניםחוסרשלמעיקמצב

תירוץ".לשמשיכולהלאוהטראומהלמעשיו,אחראיארםואזטראומות.עלהתיישנותיש

 .) 1996אחרונות","יריעות(רביקוביץ,

מאפשרתונפקדים,נוכחיםקולותביןותנועהמתחשעיקרהכרטוריקההאירוניה,

הרובדמןהתעלמותכהתאוות.אלאכקיבעוןלאהטראומהאתלנסחלרביקוביץ

במיוחדודומיננטימראשיתה,החלביצירההמצוירובד-רביקוביץביצירתהאירוני

ככתובתרביקוביץשירתאתמעמידותבלבד,הווידוייבפןוההתמקדות-באחריתה

אדםשלאקטיבילתהליךהאוניםחוסרשללהפיכתוומתכחשותולרחמים,לחסד

באחריות.הנושא
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