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םתיושירה

דולךיונהשלבשירתההאבעלגוף:בעלאבא

חתירה-חיקוימשמע"הבן"שכזה:נוסחדברשלבעיקרוהיאהמדינהדודשלהספרות

חרסת, 1תקיעפיחות,אכזבה,ובהכרח"האב"שלאידיאליזציח ,המקוריהאובייקטאל

אפוא,עיוור,הואבעבד;היאההתחלהשבעיניומשוםלהתקייםיכולאינו"הבן"וכדומה.

האלטרנטיבהבחווה.תמידדברשללאמיתוושההתחלההשלכה,מיתוס,הואשהעבדלכך

ודקאך-גדולותבאותיותלכתובצדיךוזה-היאהאבשלולאידיאליזציחהבניםלנוסח

יאב.להיות

יונהכתבה ,) 1966 ("דברים"הראשון,בספרהעניינים""כמהבמחזורהחמישיבפרגמנט

דולך:

איפ'ה:פ;בשתאניאפא
-T :-• ••• :• ., 

וכמהעכשומתאפי;ןאז-רה
 ז-: ז:- ·•-:•-7

פעצםא;הבתשאניאנשים
:-T • ."' :-• ."' .'' : ."' •,• 

 ו;;כ;:ע;:;כים 5!~ג;ו:ךם~יפ'ה

ועםשגור,בכינויאותוומכנהאביה,אלישירותפונההיאבודולךשלהיחידהשירזהו

הספיקלאוהואהכירהלאאותוהמתאביהאלאשהפונהבשיר"אבא".אינטימי'זאת

מאביההתייתמההיאדולך:שלהביוגרפיהמונחתהזאתהפנייהמאחוריאותה.להכיר

ארבע.בתבהיותה

כובשת"אני"אבאבחיווידו·משמעויות.רצוףפיסוק,סימנינעדרהקצרהשיר

השתלטות,כיבוש,-למעשההפוכותשונות,הוראותשתילסמן"כובשת"המלהיכולה

זו,כפילותהעצמי.והריסוןההתאפקותפנימה,הכיבושפעולתלעומתחזקה,תפיסת

ה"התאבכות",עםהבאה,בשורהגםחוזרתהתנועה,בלימתלביןהמתפשטתהתנועהבין

המובןלעומתהתערפלות,כעשן,היתמרותהרגיל,המילוניהמובן-מובניםשנילהגם

השירבקצרה,גלידתם.אתהמבטלתהתלכדותגלים,התלכדותשלהאלקטרומגנטי

 • 67עמ' , 1985 , 50עכשיוהנוסח",שינוי"לקראתשבתאי,אהדן 1
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ובכלבו,ולהחזיקלגעתשאפשרמהלביןהאחיזהמןשחומקמהביןבסיסיפערמציג

מהם.אחדכלבתוךהנפתחפעראולבתאבביןפערהואהזההפעראםברורלאזאת

נכונות.האפשרויותשתיואולי

שלייעודוהיאההתאבכותכאילו"אבא",המלהאתגםמהדהדת"מתאבך"המלה

גםמהדהדתוהיאאבא,להיות-להתאבךאב,היותשלהפעולהשםהיאכאילוהאב,

הבת,אוגשם:ממטירבוכה,ענןכדיהמתאבךהאבהבוכה,מיברורלא"בכי".המלהאת

דמעותיה.אתוכובשתלבכותהרוצה

קריאותמתאפשרותכךבשיר.פיסוקסימנישלהעדרםנוכחמתגברתהחידה

מתאבךאתה"איפהלמשל:תחביריות.ליחידותהמילוליהרצףשלשונותוחלוקות

מתאבך,אתהאנשיםלכמהוגםהיכן,עדמתאבך,אתהכמהעדכלומר,וכמה",עכשיו

התופעהלמשמעות(בהמשךקטניםלחלקיקיםהאבאתמפוררתההתאבכותכאילו

כזהחלקיקוכלקטנים),אבקגרגרינמלאכשהאווירההתאבכות,שלהאקלימית

המלהאםגםמתאבכים.הםגםאוהבת,שהדוברתאחריםבאנשיםכךאחרמתגלגל

כזההואהשירמהלךאחרות,דמויותלכדיהאבשלפירוקועלמעידהאינה"וכמה"

שבכלכךהאב,עללמחשבהאסוציאטיביכהמשךמוצגתהאנשיםעלשהמחשבה

מתאבךשהאבההבנהשלו.המשךאוהאב,שלמטונימיגלגולהםהללוהאנשיםמקרה

אותההאהבהלגילויבעקיפיןמובילהאנשים,כמהאנשים,שלבדמויותומתגלגל

אותםאוהבתאנידבר,שללאמיתובעצם,בעצם",אוהבת"אניכלפיהם.הדוברתחשה

אלאלאב,באהבהעקיפההודאהזוהיהתקה.שלתוצאההאב,שלגלגולשהםמשום-

ההתערפלותההתאבכות,מתכונתמאודשונהבתכונהמתאפיינתהזאתשהאהבה

"בעצם".אהבהזוהיהחמקנית.

לחמוקיכולואינומתערפלואינומתמסמסשאינוהגוף,שלהקשההחלקהיאהעצם

 ,הממשי ,הפיזיכיסודהאהבהאתומאפיינתהשירמתוךמזדקרתהעצםמאחיזה.

הואשבגופםהאנשיםואתהאבאתהמאפייניםוההתאבכותהערפולנוכח ,המוחשי

שכןלבת,האבביןוהקונקרטיהפיזיהקשראתבעקיפיןמסמנתגםהעצםמתגלגל.

המלהשלמהוראותיהאחתהמתאבך.גופושלהפיזיהגלגולהיאובשרו","עצמוהיא

"גוף".בפשטות,היא,"עצם"

מגעשלברמהמפגשכאןנוצראםברורלאפתרון.להשאיןחידהמציגהשיר

אלכפנייהלקרואאפשרכובשת"אני"אבאהפותחהחיוויאתלאב.הבתביןואחיזה

לאכךאבא".אתכובשת"אניממקומו:שהועתקישירמושאבעלכמשפטאוהאב

לכבושנאלצתאובו,ולהחזיקלתפוסמצליחהאביה,אתכובשתהבתאםלנוברור

גםמהלחמוק.הואוטבעוחומקהאבשכןהאחיזה,ניסיונותעלולוותרתשוקתהאת

שגםומכאןמת,כשאתהעכשיוכלומר,עכשיו",מתאבךאתה"איפההיאשהשאלה
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שאלהכאןאיןכאילושאלה,סימןללאמנוסחתזושאלההתאבך.הואחיהאבכאשר

מהלךהשירמציגההתאבכותשלהקבועהמצבלצדזאת,עםיחדעובדה.קביעתאלא

אהבה"בעצם",האב,אלוהאהבההקשרהדוברת:מגיעהאליהןתגליתושלהבנהשל

הראשונותהמליםשתימנבאותהזההקשראתבשיר.והמוחשיהמוצקהיסודשה~א

פנייתהמושאלביןעצמהביןבפסיקמפרידהאינההדוברתאני"."אבא-השירשל

אני.הואאבאאחד,הםכאילו-

ביןהקשראופיועלהאבהותעלדולךשלהרהורכמיןגםהזההשיראתלקרואאפשר

האבהות,שלהפשטהחמקמקות,אחדמצדסותרים:ביסודותהמתאפייןקשרלבת,אב

מצדסוף;להאיןולעולםאחריםשלבדמויותלהתגלגלהמוסיפהמתמשכתחמקנות

אתמייצגתדולךבגוף.~עצם,המתגלמותהזה,הקשרשלוהקונקרטיותהפיזיותשני

היאההתאבכותומטונימיה.מטאפורהכלים:בשניהשימושבאמצעותהזאתהכפילות

הקשרשלהפיזיתולממשותלגוףטונימיה ?7היאהעצםהאב,שלהמטאפוריתהתכונה

 .לבתוהאבבין

ביולוגיביטוילהשישלאמהות,בניגודהפשטה.עלהמבוססתהנחההיאאבהות

בצאצא(הטיפולמעשיביטויגםהמקריםובמרביתגופה)מתוךיוצא(הצאצאמוכח

במערכתמוטבאובאמונה,תלויהואלדמיין.ישלצאצאיוהאבביןהקשראתוהזנתו),

לצאצאיוהאבביןתרבותייםיחסיםעלמבוססוהואסימבולי,קשרזהווחוקים:סמלים

מתגלםוהואהפיזית,לממשותומעברהרבהקייםהסימבוליהאברכוש).הוראה,(חינוך,

השפה,הסמכות,כנציגהאבאתמציגלאקאןהיבטיה.כלעלהפטריארכליתבמערכת

היכולתבעלוהואשלו'החוקאתשפתו'אתשמו'אתמורישהואוהתודעה.השיחהחוק,

שבנרטיביםכך,אםפלא,איןדולך.שלהשירמן"התאבכות"אותהלטרנסצנדנטיות,

מעברמתעלהשהאבככלגוף.וחסרתמופשטתבהבניהלהופיעהאבמרבההתרבותיים

מעמדומתחזקכךיותר,"מתאבך"שהואככלד·פעמי, nההקונקרטי,הפיזי,לקיומו

והמרחב,הזמןלגבולותמחוץלתפקדלהיסטוריה,מעללרחףלוהמאפשרהסימבולי,

המוות.שלאחרהנצחכחיינצח,בחיילזכותולמעשה

כלומרסימבולי,כאבמת,אוחיאב,כלולקרואלחזורהיאהפמיניסטיתהנטייה

זה,כנגדזהומציבה,שבהכזוקריאההפטריארכלית.המערכתשלמטאפוריכנציג

כוחהאתממנההשוללהאב,שלכוחונוכחהבתשלזעמהואתהאבשלכוחואת

ורב·הגוףחסרהאבאתדבר'שלבסופומנציחה,אינהכזאתקריאההאםואולם,שלה.

אותה?המדכאהאבכלפיאנטגוניסטיתעמדהעליהשנגזרההבתאתולעומתוהעוצמה

כישותמחדש,אותומכונןאלאהאב,אתמדירשאינונשישיחעללחשובאפשרהאם

שהשיחבמשמעויותפרה·אדיפלית,~םדווקא(ולאופרה·אדיפליאבישהאםחומרית?

האב?עםאחרקשרעלולדברלחשובאפשרהאםעליה)?דיברהפסיכואנליטי
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קריאהנוספת,לקריאהמקוםישהאבשלהמטאפוריתהקריאהשלצראפשר

יכולההבת,אתהמחלישהאב,שלהמתמשךשלטונוהנצחתשלצדקריאה~טונימית,

עללעמודהיכולהקריאההפטריארכלי'הניסיוןבתוךהאבשלחלקיותואתגםלסמן

מתנדנד.רעוע,הפטריארכליתלמערכתהאבביןהאוטומטיהזיהויבהםהמקומות

ב"דרישותלעמודיכולואינוסימבולי'אבאיננוהאבבהםהמקומותעללחשובצריך

אםגםלרגע,רקאםגםלערער,יכוליםכאלהמקומותאב.היותשלהסימבוליות"

הםהגוף,חסרתהנצחית,להתאבכותושמבעדמשוםהאב,שלכוחועל Iבעקיפיןרק

מעידיםובכךלבתו,האבביןהקשרשלמטונימיהאותהעצם,שלקיומהאתמזכירים

וחולף.פגיעאבמטאפורי,הבלתיהביולוגי,האבעל

יאקובסוןשללתיאוריהם(מעברלמטונימיההמטאפורהביןההבדלאתלתאראנסה

ההעדראתלמלאמנסהמציעהשהמטאפורההתחליףסוגכזה:באופן 2וג'יימסון)

אתלמלאשאפשראמונה Iלהעדרהתכחשותמשוםבהישדומה.משהושלבנוכחות

אתהמותירהזוהיאלהעדרההתכחשותההעדר.אתשיסתיראחר,בתוכןהריקהחלל

אתממלאתבאמתאיננההמטונימיהזאתלעומתכהתאבכות.ומעורפלנצחיהמתהאב

סימון.ואולם,החסרהדברשלהקונטוריםאתמסמנתאלאתוכן'בתחליפיהריקהחלל

היאבוברגעוול,דשלבשירהעצםאותו.מבליטאלאהח.סר,אתממלאאינוהקונטורים

אתגםכךוממש Iגופניותואתלנומזכירהגםהפיזית,ממשותועלהאבאתמנביחה

אובדנו.ואתכיליונואתהפיזי,מותו

זך:כתבדולךלפנישניםשש

אניאפא.כבקשה.שקטאחדרגע
:•-.'' T ,"","" זז-:TT •ך

הלךה~אמה.דברל;מרר;צה
:• -:-T -ד

בבש~לילגעתיכ'לr-ויפני.עלועבר
 ,. :--ד •: Tד---ד:

ס:ה:כ;ל~י ,יי:ז,ע~~לא ,;ו-rךן~

:דע,ז:יי,זpלא~הלן;ןת
) ... ( 

בלשון.שוניםארגוןאופנישנישלקטביםכשניהמטונימיהואתהמטאפודהאתמציביאקובסוןורמאן 2

(ורמאןביניהםסמיכותעלמבוססתהמטונימיהואילונושאים,שניכיןך;מ~תעלמבוססתהמטאפורה

תלהמאוחר,הקיבוץטורי),וגרעוןזוהראכןאיתמר(ערכופואטיקהבלשנות,םמיוטיקה,יאקובסון,

הלשוןכימסבירהואיאקובסון.שלההבחנהאתמעטמחדדג'יימסוןפררריק ,) 178עמ' , 1986אביב,

אחר:במשהומתוכןהריקהמרכזאתלמלאחייבתהיאישירה.איננהולעולםתחליף,מטבעההיא

מתארתכשהיאמטונימיה,באמצעותאוהנעדר,התוכןדומהלמהאומרתכשהיאמטאפורה,באמצעות

 Fredric Jameson, The Prison-(בוהגובליםהדבריםאתומונההזהההעדרשלהקונטוריםאת

122 . House of Language, Princeton University Press, N.J., 1972, p ( 
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מאשיםאינפילדעת.יכ"לז-וילא
T : • -י. ••-ד• • -:-• 

קםא;ת;מרגישאנילפעמים ,;ת;א
' : ' T ' -: ' : -T 

א;~רל:רי';לף n ,ם:מו p:םרירי Q ,~זp~תו
 .) ... ( י~~לי

 ) 1960שונים",("שירים

הדובר'אתולהקיףמותולאחרלחיותהממשיךסימבולי'אבמת,אבעםמתמודדזךגם

אתלאבמקנהלאעצםאףזךשלבשיראבלמתאבך.ים",כמו"סהרורילידו,לחלוף

אדרתו.בשולילגעת"יכולתיאומר:זךלו.להקנותיכולהשהמטונימיההקונקרטיות

שלוהעדפההמטונימיהשלדחייההיאלגעתלאהמשוררשלהבחירהנגעתי".לא

על(אףנצחיונדנעמת·חיכמיןהאבאתומקבעלהעדרהמתכחשהמטאפורי,הציר

אלתרמן).ירושתהחי,המתשלהזאתהדמותכלפיאירוניההרבהגםכוללשהשירפי

המרחיקמשהובהוישהאב,שלגופואתמסמנתממשלאאדרתו""שוליהמטונימיה

 .יותרעודמגופו
ממחישהדולךשלבשירהעצםלבת.האבביןבקשרהמטונימיהצירשולטדולךאצל

ממלאתגםהמטונימיהאבלאחד.מבשרהחומר,מאותוקרוציםוהבתהאבכימחדש

השלם,הגוףשלהעדרועלמצביעהוככזוהגוף,מןמנותקעצמאי'איברשלתפקידכאן

שגלוםהעובדהעלהאב,שלאי·מספיקיתועלמחדשומכריזההזה,ההעדראתמדגישה

כשלםהמופיע(זההסימבוליהאבדמותאתדוחההמטונימיהמסורס.שהואח.סר,בו

היחידהאבאוליזהוהאנושי.האבכלומרוהחסר,הפגוםהאבאתומאמצתגוף),חסר

אליו.להשתוקקשאפשר

מסמןכללמסמן.ממסמןהמעברהלשון,שלהליניאריהציראחריעוקבתהמטונימיה

לעולםסימוןשוםולכןנאמר,שהואברגעולאבדיעבד,רקמשמעותואתלקבליכול

אתמקבלותהמשפטבתחילתהמופיעותמליםסיפוקו.עלבאאינולעולםסגור,אינו

למשמעות,תשוקהמליםיוצרותכךהמשפט.מסוףמליםבאמצעותרקמשמעותן

משפטלכלואולם,המשמעות.אללהגיעהמשפט,אתלהשליםדחףנוצרכךומשום

התנועהעצמו.אתומספק o/ ~ :l'אינופעםאףמשפטאףמלים.ועודעודלהוסיףאפשר

האובייקטאתלחפשחדלהשאינההתשוקה,שלהאופקיתתנועתההיאהמטונימית

למסמן.ממסמןבמעבר(האבוד),

שהאבלנומזכירהרקלאהיאהאב.אלכתשוקההזאתהתשוקהאתלבטאמעזהדולך

מחזירהגםהיאמאתנו,אחדככלמוותובןחד·פעמיהואוכינצח,מחיינהנהאינו

אתלומשיבההיאהזההמעשהעםויחדלוותר'נאלץשעליוהגוףגופו'אתזהלאב

ולהשתוקק.להרגיש,ולחוש,לחזורהאפשרות
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הכתיבהבהמשךגםיותר,מפורשתמוגברת,נוכחותמקבלהאבאלהמטונימיהיחס

האלוהים"שלהמתוקקולואתאשמעלא"לעולםדולךשלשירהלמשלהנהדולך.של

מזה"):"למעלההמחזור(מתוך

ים iiהאלשלהמת;קק;ל;אתאשמעלאלע;לם
: T '." - : •: T -.'' ז::• • 

ל;ני nתחתק;ל;ע;דיעב·רלאלע;לם
: T -:----• 

א;תכמרחביםירדיגד;ל;תטפ;ת
• : ••: -."' : T • 

ל;ני nנע;דנאים iiהאלאין
•• •:: T ' T : -' 

tt ק;ת~ז::גיפ;~תלךא;תע;דאי;כליו 
לשל;תע;דארדלאכעיניולצלל

• : : ., T •• •• • : 

ריס ;מ?~ךקים:~לפי~;tקים
tt ז:; יכ;-~ז:;~ת~זנ"ריו J ךלאהtt דו~

נגיףרטטיםכמ;~י nניעבריימים
'T : ---- : : T : ' -

 ה?;~י;בררע;ד~זק;רים ע;~ז~.ריל Wךt;כיt;כיםל:ד
נניע;תניעת;צירתהאדיראתמקסימה

-: • T '." •-: T -: T : 

הסףאתהגעגיעיםק;ליעב"רלאלע;לם
: T -:---: • :• --

הריהכמ;נזכר;נ;ת,מתיוכמ;~ה nיאדםעת
•• T•• : •:-: TT :•: : זד-:

ואבנה.מטתילידהמת;קמבט;יעמדוליא
 •::.י•: ' T '-:-ז-ז-:- :

 ) 1970("שירה",

יעבורלאעוד,יבואלאמדועהאלוהים?שלהמתוקקולואתעודאשמעלאמדועאבל

שלסצינהעומדתהשירביסודהריהאב,שלהראשוניהמודלהואהאלאםהסף?את

לדברהאבחדלשבורגעמגיעהאב.שללממלכתומחוץאלהבתשלהגלייתההגליה,

מגיעוהאיסור.הציווי~קוללדברומתחילפיתוי,שלקולתמידשהואהמתוק,~קול

להישארהגוף,אללחזורחייבתהיאכימסורסת,היאכיבתואתמוכיחהאבשבורגע

ביקום,ועוברחולףהרוח,לממלכתשיירהאל·האב,הוא,ואילוהגוף,שלברטטיםבגוף,

מקום.לכללהגיעחופשי

שלטוןאתהמגדירהואהזההשיוךהרוח.אלהאבאתמשייכתהמערביתהתרבות

אותומזהההאבשלהפסיכואנליטיתהקריאהאףלאל.הסימבוליהאבביןמזהההאב,

הזההזיהויגםוהאוסר.המצווההשולל,המחייב,המחוקק,השם,אתהמעניק-האלעם

האל.שלגופוהכחשתהגוף,הכחשתעלנשען

הואהאלאםגוף.כבעלובראשונה,בראשהאב,תפיסתהיאלהגליהדולךשלתשובתה

ערטילאית,ישותאותהאלוהים,עלגםלחשובאפשרכלוםהאב,שלהראשוניהמודל
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לאלוהיםלהשיבאפשרהאםגוף?בעלכעלשלה,הערטילאיותעלמיוסדכוחהשעצם

גופו?את

להפכו Iאותוהאופףהענןעמודאתלפזרעלינו Iגופואתלאללהשיבשנוכלקודם

טהורה.רוחנראית,בלתיישותהואהאלכיהיאביותרהרווחתהטענהנראית.לישות

עלהמדברתקדומה,רבניתמסורתשלהדחקהעלמבוססתהזאתהטענהואולם,

 1ישורוןחליתעםבראיוןעבריים.בטקסטיםכוללנראית,פיזיתישותכעלאלוהים

דולך:אמרה

אלוהיזהאיך.ועודנדאההואאבלבעיני,ךמופשטמושגזהלתפוש.לךקשהזהאלוהים.יש

מכליודעתלאשאתלךטוביותרטבע.אסוןזהההיסטוריה.כלאתשמבשלואלוהיםהתנ"ך

אבלמתבדחת,שאנייחשבוככה.לךטוביותרבכלל.זהאתלתפושיכולהלאשאתהזה,העסק

אדם?בןזהאלוהיםואומד:לייבוביץ'כמואדםבןבאאזלאמיתה.האמתזומזה.דחוקמאודזה

הדתשלשיאזהחיים.הםאיפהיודעיםלאהםמופשט.לרעיוןזהאתהפכוהםהקודש!חילולזה

אתמטורפת,אתמשוגעת,אתהקודש,חילולליויגידויבואוהםאזאומדת,שאנימההיהודית

 3פוליגדאף,עלאותישיושיבומה.יודעתלא

לחווייתובניגודחסר,בושאיןמישלם,בורואהשהסובייקטזההואהאב,כמוהאל,

בראשניכרהסובייקטשלסירוסולאקאן,על·פיכמסורס.עצמואתהסובייקטשל

שהיאשפהולהביןלדברמשמעות,לחוללמסוגלאינוהוא-הלשוניבשדהובראשונה

האידיאלילאחרמיוחסבשפהמשמעותלחוללהכוחשא~לה.אולוזרהשאינה Iשלו

דבריוביןמושלםתואםשישכמיהנתפסבה,לשולטהשפה,שללבעליהלאב,לאל/-

הסממןהדובר,קולובאמצעותהיאבשירהאלשלהראשונההופעתוואכן,לכוונותיו.

משמעותליצור Iהקולאתלהשמיעבכוחמתבטאתהאלוהות-אלוהותושלהמאפיין

זאת,עםיחדהדובר.הקולבאמצעותעצמוהעולםאתליצורהקול,באמצעותבעולם

משהו,נשירך,נופךומקבללפיתוי,האלמתקשרכך"מתוק'',הואהאלוהיםשלקולו

מלמדכלשהו,בתוארהאלשלקולואפיוןעצםמקרהובכלילדותי,אפילואואמהי

דקה,היסדקותנוצרתוכבר"הכל",לאבפירושהואאבלמה","דברהואשהקולאותנו

לגלם.אמורשהאלומשמעות,שפהשלכוללתשלמותבאותהראשונית,

שהמסמןהתחושהאתהיוצרתאשליהבאותה Iהמטאפוריבצירהסדקנוצרכאןגם

מציעההכוזבת,המטאפוריתהשלמותבמקוםלמשמעותה.זההשהמלה Iלמסומןזהה

המטונימי.אתכלומרהחלקי,אתדולך

נקשרתהאלוהיםקולשמיעתהאב,האלשלמממלכתוהגליהמתארשהשירמאחר

ורוכשיםהגןעץפריאתגונביםוהאדםשהאשהלאחרמידהעדן.מגןהגירושלאירוע

 • 116עמ' , 1984 , 4חוריםראיון", : 1984אפרילדולך"יונה(מראיינת),ישורוןחלית 3
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הדוברת .) 8ג'(בראשיתהיום"לרוחבגןמתהלךאלחיםה'קולאת"וישמעונאמרדעת,

ידיעתבתוךכברואולםהעונש,קבלתטרםהזה,הידיעהרגעאתמתארתכמובשיר

מאודמוקדםבשלבואכן,לאבד.עומדתשהיאמהעלהקינהבתוךכברהצפוי,הגירוש

עלאלאעוד,עליושומעיםאיננוהשנייההשורהמןהחלהאל,שלקולומשתתקבשיר

גשם,-מוחשילמשהוהאלשללהפיכתומתוודעיםאנוהקולותחתאליו'הגעגועים

מבט.גםכךאחרעיניים,גוף,

שלקולוהעדןמגןהגירושעםואשתו.האדםשלמגורלםכאןנפרדתהדוברת

המצ;ירה,המצווה,הקולבאמצעותנמשךהוא-במקראלהישמעחדלאינוהאלוהים

האלנוכחותאבללהישמעחדלאמנםהקולהדוברת,בשבילזאת,לעומתהמעניש.

גירושםלפניואשתושהאדםכפיאחרים.למודוסיםמטונימית,בהתקהמומרת,פשוט

"מבטיםאיךהגירוש,לאחרגםהדוברת,רואהבגן,מתהלךכשהואאלוהיםאתשומעים

אתרואההיאשהריבלבד,כרוחמתאבךנותראינוהאלאבלרוח".כמוביקוםיחלפו

על·כמטונימיה,נמסרתהאלשלהווייתוהאוויר".את"מקסימההאל,שלתנועתוצורת

לסימון.הניתנתישותכעלעליוומצביעהבכיעו,הנגזרתהקונטוריםצורתפי

לב(שימוהאלוהיםנטישתעלקינההואשהשירפיעלאףכילראותחשובלכן'

הנטישה~זכור- )" ...אזכור"איד ," ...עודאוכל"איך"איך":עלהכמו-מקראיתלחזרה

הדוברת,שלבחייהלאלשחיתההאישית-אינטימיתהישירה,הנוכחותאתמבליטרק

כותבת,היאחלוני",תחתקולועודיעבורלא"לעולםזו.נוכחותשלהתמשכותהואת

אברהם,נבחרים,סגולהיחידיכאותםקולואתשמעההיאעבר'גםעברקולוכלומר

להשרכמוחלונה,תחתעברהקולעיניה.במוגופואתראתהואףוהנביאים,משה

הארוטיותההשתמעויותאתלפרטצורךישהאם-בחלונהבאואלוהיםסרנדה.אלוהים

אפילורב·פעמית,חוזרת,חוויהבעבורההיאהאלעםהמפגשחווייתהביטוי?של

אתהייחודי,הניסיוןתוםאתלצייןבאה"עוד"המלהעלהמרובההחזרהכך,יומיומית.

האפקטאתגםיוצרתהיאבעתבהאבלעוד","לאהשלילהבאמצעותוההגליה,הגירוש

צליליםבתוךבהדהודגםאלאכלשונהרקלאחוזרת,"עוד"שהמלהככלההפוך:

הישגיתהחוויה,עודףשלמציאותנרקמתכך"בכיעו",או"אות"במלהכמואחרים,

ההעדראתהופךהשירלמעשה,התענגות.שלכסוגה"עוד"אירוסי,כבמפגשהמפגש,

נשנית:נוכחותשללרישוםדווקאהופכתהאלוהיםשלהעדרועלהעדותלנוכחות:

המגעכלומרהמגע,וזיכרונותהרטטהגוף,ראייתהמתוק,הטעםתחושתהקול,שמיעת

הז:;כרי.

סצינהכאןונרקמתהולכתהתרחקותו,עלהאל,שלעזיבתועלהעדותמתוךדווקא

העדןמגןהגירושתמונתרקשלאכךעללהצביעהמקוםזהוטעונה.דחוסהארוטית

משירהאוהביםתמונתאחרת,תמונהעומדתלהובניגודלצדההשיר,ביסודעומדת
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השירים:

קכצותיטלנמלאשראשיתמתייונתירע:תיאח'תיליפתחידופקרודיקולער,ולביישנהאני

שלחדודיאטנפם;איכנהרגליאתרחצתיאלבשנה,איכנה?,תנתיאתפשטתילילה;רסיסי

כפותעלע'ברמורואצבע'תימורנטפווידילדודי,לפת"חאניקמתיעליו;המוומעיהח'רמןידו

קראתיומצאתיהוולא:;נקשתיהובדברויצאהנפשיעבר,חמקודודילדודיאניפתחתיהמנעול;

 ,) 6-2ה'השירים(שירע~ניולא

ואלוהיםהדוברתיחסילביןהשיריםבשירהאוהביםיחסיביןהמשותףמןמעטלאיש

לאיסורים,משאלותביןמתמידדיאלקטיבמתחנתוןכולוהשיריםשירדולך.שלבשיר

המפגשהמיני.המפגשהגשמתשלנמשכתבדחייהועסוקארוטיים,למימושתשוקהבין

כךועובר.חומקהאהובשכןמתממש,אינואךהמנעול,כפותעלמתרחשהאוהביםבין

לדוברת,מסביבחולףעוברהאלוהיםהסף,עלנותריםהגעגועים-דולךשלבשירגם

גםלקרואלנומאפשרהטקסטיםשניביןזהשיתוףלא.מגעואךמורגשתנוכחותו

("איך"איך"עלהקינהדמויתהכפולההחזרהשבודולך'שלבשירהנעימהאתאחרת

אתמהדהדתאנך")ולאהזההיופיאתאזכוראיך ...המתוקגופואתלראותעודאוכל

אתרחצתיאלבשנה,איכנהכתבתי("פשטתיהשיריםבשירהשולמיתשלשאלותיה
,•' 

חיזורמשחקבתוךלהיגדנכזבתתשוקהשלמביטויהופכתוכךאטנפם"),איכנהרגלי

 .אינסופיהדדי

שקולוהשותקהאלוהיםאלתשוקתהעלמספרתהדוברתרקכינדמהראשוןבמבט

ביחסיהם,הגלומהההדדיותאתחושפתיותרמעמיקהשקריאהאלאעוד,יישמעלא

לבנותדרךעודהיאהזאתההדדיותנזילות.זהויותשלוטשטושמיזוגכדיעדהדדיות

שלשבירהגםבהוישההיפרדות,שלהסיטואציהמתוךדווקאהמגעואתהקשראת

שוברהשיריםששיר(כפילבתואבביןלדוברת,אלוהיםביןהאהבהביחסיההיררכיה

לעמו).אלוהיםביןההיררכיהאת

מןלפרידההמרכזיתכתגובהבכיעלמדברתדולך-למשלההדדיות?ניכרתבמה

שגםלראותחשובהשיר.שלהאחרונהבשורהאתוהדמיוניתלפגישהגםאבלהאל

הטעיןהכבד'הטפטוףבמרחבים".ירדוגדולות"טיפותשהריהפרידה,עלבוכההאל

עללהתאבלאיןגםכךשלה.לבכייההמקבילהאלוהיםבכיהואהארוטית,הבחינהמן

הןאבלעיניו,אלעודתבואלאאוליהיא-לשלות"עודארדלאבעיניוש"לצלולכך

"ימיםוגםהעברים,מכלאותהיקיפורוח",כמוביקוםיחלפו"מבטיםכיאליה,יבואו

לצלולצריכההיאאיןושובים,שלריבויגםהםהימיםבגוף",רטטיםכמובחיייעברו

כרטטים.ממש,בגופהועובראליהבאהיםעכשיוהים,אל

כמקוםכלומרסונטה,שלכססטטלקרואישבשירהאחרונותהשורותששאת
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נבואיים,בהיגדיםאלאמענה,נטולותבשאלותמדובראיןשובתפנית.עלהמרמז

מגעזכרישלרסיסים"לידעובריםבגוףהרטטיםלהתרחש.העומדעלודאידיווח

הפורטיםחלקיקיםחלקיקימטונימיות,שלמטונימיותשלארוכהשרשרתנשברים",

המבטים,-הללוההתרחשויותשכללכךגםלבשימוהגופני.המגעשלמרכיביואת

לאתרעלינוהמקשהבאופןאימפרסונלית,בצורהבשירמופיעים-הרסיסיםהרטטים,

והגופים,המבטיםוהעיניים,,המיםוהבכיהטיפותהדוברת?אוהאלזהוהאםמקורם:את

כלשלוקריסהבזו,זוהנטמעותזהויותשלמיזוג,שלהתנסותכאןבוניםאלהכל

המדומה.העדרוכלומר ,העדרועלההתאבלותבתוךדווקאלדוברת,האלביןהמחיצות

הסף",אתהגעגועיםקוליעבורלא"לעולםהשורהאלמגיעיםאנושכאשרכךכדיעד

אולאלוהיה,מתגעגעתהדוברתהאםהם.מישלגעגועיולומריכוליםאנואיןשוב

אליה?המתגעגעהואדווקאשמא

כיבתחילהאמרתיתכליתה.ומתבררתהאל,שלעזיבתומתפרשתשבההנקודהזוהי

כמראה,בהופעותיואלוהיםמוזכרותחתיוהשיר,בתחילתמשתתקהאלוהיםשלקולו

להולדתהטעםהיאאלוהיםשלקולוהשתתקותהחומרית.הנוכחותבעליובמבטיוכגוף,

דבריהואתקולהאתשהופךבאופןעצמה,הדוברתשלקולהאתהמולידהרגעהשיר,

שהקולמשום"מטונימית"המרהזוהיהאלוהים.שלהמתוקקולושלמטונימיתלהמרה

 ,האלשלהנראהגופועם ,הארוטיהמתמזג,הפיזיהקשררישומישלתולדההואהזה

אותהגםשהופךבאופןהאלוהים,שלקולואתממירהדוברתשלקולהמגעו.זכריעם

היאהסף",אתהגעגועיםקוליעבורלא"לעולםהבריאה.כוחהאלוהי,הכוחלבעלת

האדם .רב·משמעימשפטזהו-הוויה"כמובזיכרונות,מתיוכמו;ו:ז~האדם"עתאומרת,

הכוחבעלתכעתהיאהאדם,היא,מתיו.כמויחיההאדםוגם:בזיכרונות.מתיואתיו:זייה

האללאאםהאב,לאאםמתיהומיהם-למתיהשהיההכוחכמוחיים,להפיחלחיות,
: -•• •• T 

קשוריםתמידמגע,זכריתמידשהםבזיכרונות,חיים,לוהנותנתהיאכעתשנעלם.

הנוצרתההוויהזה.ברגעעכשיו,ומתממשומתמחשהווהדברהוויה.כמובגוף.בבשר,

עצמה.ההוויההואקיומושעצםמייהוה,הואששמולמינוספתהתמחשותהיא

עצמית,היוולדותשלפואטימודוסשיצרהמשוררתהיאכיוולדעללומרנהוג

השמים,גרמימביןכביכול,והגיעה,ואם,אבלהשאיןכמיעצמהאתמעמידהשהיא

שדולןהטוטאליתבדחייהטמוןזולטענההמקורכיסבורהאניהגדולה.הדובהמחיק

בשירהכל·כךהפורההשבראתיצרהאשרהדחייההחוק,את ,הסימבוליהאבאתדוחה

איןהסימבוליהאבדחייתרצף:צומחהזההשברמתוךכיצדלראותגםחשובהעברית.

הזמןכליצרהבעצמה"יונהעליה:כתבשבתאיאהרןבכלל.האבשלמחיקהפירושה

 • 15עמ' , 1985/6 , 5חדריםוולד",יונה"עלשבתאי,אהרן 4
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האמירהאתמעטלחדדרוצהאני 4הבסיסית)",התנסותהטיבהיהזה(כיאבוהרסהאב

אחר.אבהעתכליצרהחורבותיועלאבלהסימבולי,האבאתהזמןכלהרסהדולךשלו:

הסימבולי,אללחמוקלומאפשרתאינהדולךנעדר,כשהואגםנוכחוהואאב,שםיש

מחזיקהבגוף,אותותופסתהיאאותו.רואהשהיאלומראההיאהמופשט.אללברוח

דבר,שלבסופואשר,זוהיא-האבלביןבינההפיזיהרצףאתהעושהזוהיאאותו,

זהלו.הושבגופואבלנפגם,אמנםשקולוהאבפיזית,כישותהאב-האבאתמולידה

אותולימדהגופו,אתלומשהשיבהאךתשוקה,מהיאותהלימדהשהיעדרותוהאב

אתללדתיכולההיאכךשרקהידיעהמתוךככזה,האבאתיולדתהיאלהשתוקק.

עצמה.
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