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 'הילדה בעלת טלף התיש': 

התעללות הורית, מטמורפוזה ופואטיקה בשירת צביה ליטבסקי

אילנה סובל

'דיוניסוס לא זכה למבטה של אם,
ומבט אביו הבעית אותו'.1 

ם ו ב ל א ה ן  מ

ָהִאיׁש

ֶׁשָהָיה ַאָּבא ֶׁשִלי ֶׁשֹּלא

ָהָיה ַאָּבא ֶׁשִּלי

ה ָהִאּשָׁ

ֶׁשָהְיָתה ִאָּמא ֶׁשִּלי ֶׁשֹּלא

ָהְיָתה ִאָּמא ֶׁשִּלי

ַהַיְלָּדה

ַּבֲעַלת ֶטֶלף ַהַּתִיׁש,

ֶאְׁשֵכי ַהָּפר ּוְגרֹון ֶהָחתּול.2 

של  מתצלום  קטע  מופיע  ליטבסקי  צביה  המשוררת  של  השני  ספרה  כריכת  על 

מיטיארד  ילדה־אישה־בובה.  ובו   )Meatyard( מיטיארד  יוג'ין  רלף  האמריקני   הצלם 

)1925–1972(, שחי בלקסינגטון, קנטאקי, ידוע בתצלומיו הניסיוניים, ואחת מגולות 

הכותרת שלהם היא הסדרה 'אין מוקד' )No Focus, 1960(. הטשטוש, מחיקת החדות 

של  כוחה  על  עצמה,  הצילום  טכניקת  על  הערעור  ובעיקר  המצולם  הסובייקט  של 

העדשה ועל הראליזם לכאורה שהיא מייצרת, בוחנים ללא הרף את גבולות המדיום 

צ' ליטבסקי, הכול מלא אלים: העצמי והעולם במיתוס: מסות, תל אביב 2013, עמ' 35.   1

צ' ליטבסקי, 'מן האלבום', הנ"ל, לקיר אחד קראתי בית, ירושלים תשס"ז, עמ' 31.   2



אילנה סובל

]200[

2[

בין  מיטיארד מתמקדת  וכן את מגבלות המבט עצמו. עדשת המצלמה של  האמנותי 

היתר בילדים על סף התבגרות הבאים לידי מגע ראשוני כאוב עם מיניות אלימה ועם 

ילדות־ ילדים־זקנים,  של  כלאיים  דמויות  מעין  מייצרים  ותצלומיו  רגשית,  עזובה 

עוסקת  ליטבסקי  של  שירתה  למיטיארד,  בדומה  חייתי.  גוף  בעלי  ומתבגרים  בובות 

בצומת הפסיכו־פואטי של התעללות, מטמורפוזה וארס־פואטיקה. המאמר הנוכחי בא 

לבחון את הסוגיות הללו ומתמקד ביחסי הדוברת בשיריה של ליטבסקי עם דמות האב 

המתעלל מחד גיסא ועם דמות האם המסרבת להישיר מבט מאידך גיסא.

יותר מעשור. אף שטרם  קולה של ליטבסקי פרץ לשדה השירה הישראלית לפני   

זוכה לחיבוק חם ואוהד מצד משוררות ומשוררים  זכתה להכרה ציבורית רחבה, היא 

מרכזיים, כגון מאיה בז'רנו, נורית זרחי, אפרת מישורי ורפי וייכרט,3 היא משתתפת 

הראשון,  ספרה  בארץ.  מובילים  עת  בכתבי  ומפרסמת  מרכזיים  שירה  בפסטיבלי 

מאז  ביכורים.  לספר  והתרבות  החינוך  משרד  בפרס  זכה   ,)1998( המיטיב'  'בחושך 

פרסמה חמישה ספרי שירה נוספים: 'אל תצביע עלי' )2003(, 'הירוק בדרכו אל הירוק' 

)עם רישומים מאת תמרה ריקמן, 2006(, 'לקיר אחד קראתי בית' )2007(, 'ליטורגיה' 

והעולם  העצמי  אלים:  מלא  'הכל  מסות,  וספר   ,)2013( כנולדת'  ו'אמות   )2010(

במיתוס' )2013(. שירתה חושפת לפני הקוראים ספקטרום עשיר של חוויות ורשמים: 

החל בחוויות יום־יום, דרך התמודדות עם היות דור שני לשואה וכלה בדיונים ארס־

פואטיים, בהצבת תהיות קיומיות ובהתבוננות רוחנית בטבע. 

ההתמקדות  כי  להבהיר  חשוב  ליטבסקי,  שירת  שמציבה  הפואטי  העושר  לאור   

בהתעללות ההורית בשירתה אינה באה לטעון כי זו חזות הכול בשירתה, אלא להאיר 

היבט מסוים, שהוא בעל חשיבות הן להבנה מעמיקה של כתיבתה והן להבנה כללית 

בין  להפריד  שניתן  כמה  עד  כן,  על  יתר  לכתיבה.  מצוקה  שבין  הסבוך  הקשר  של 

של  הביוגרפית  בחוויה  עוסק  אינו  המאמר  עצמה,  לשירה  החוץ־שירית  המציאות 

ליטבסקי כפשוטה אלא בגילומה – או בגלגולה – הפואטי. בלי להיכנס לדיון התאורטי 

הענף בקשר שבין ביוגרפיה לכתיבה, או לדיון הדל יחסית ַּבמחקר ִּבכתיבה ביוגרפית 

הכתיבה  את  במרכזו  מציב  הנוכחי  המאמר  מינית,  מאלימות  ונפגעים  נפגעות  של 

השירית והמסאית של ליטבסקי על התעללות הורית. המעשה השירי מטבעו ובמיטבו 

בונה עולמות הפורצים את גבולות הממשות; הוא נוכח לא כמראה שבאה לשקף את 

בהכרח  לא  ותגובות  מורכבים  נפש  מהלכי  וממלל  שמכונן  כמרחב  אלא  שהתרחש, 

מ' בז'ראנו, 'הנהרות והשמש במראות היומיום', הארץ: מוסף ספרים, ד' באייר תשנ"ט, 20 באפריל   3

'ישות מתגלפת מתוך החשכה', מעריב: מוסף שבת: ספרות וספרים,  וייכרט,  ר'  1999, עמ' 11; 

כ"ד באדר תשנ"ט, 12 במרס 1999, עמ' 29; א' מישורי, 'הפין שולח יד', ידיעות אחרונות: המוסף 

לשבת: תרבות, ספרות, אמנות, כ"ג בניסן תשנ"ט, 9 באפריל 1999, עמ' 27–28.
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צפויות. במאמר הנוכחי, אם כן, אעסוק באותם אתרים פואטיים כפי שהם מגולמים 

בשירת ליטבסקי. נוסף על כך, לנוכח השתיקה השוררת סביב גילוי עריות ונדירות 

קולן הספרותי של קרבנות גילוי עריות עד לאחרונה, להוציא יוצרות בודדות כמו שז 

)אפרת ירושלמי(, יש חשיבות בהארת ההיבט הזה בשירתה של ליטבסקי ובהצפתו אל 

פני השטח.

ב א ה ת  ו מ ד  : ' ָך ְּת ִּב י  ִת ׂו י ֱה '  . א

מבחינתו של האל המשתוקק, המטמורפוזה אינה אלא נטילת אביזר מן המלאי 

הבלתי נדלה של האפשרי, הסר לפקודתו, בעוד שמבחינת הנאנסת המטמורפוזה 

הנה מפלט אחרון טרם הכחדה.4 

'לשוב ולהיוולד מחדש'

קרס  חיי,  את  שעיצבה  לחוויה  לראשונה  ניתן   – מינית'  'התעללות   – כשהשם 

עולמי והתחלתי לצמוח.

הפראי,  לטבע  יציאה  ותרבות,  סדר  כמגלם  הבית  נטישת  דיוניסוס:  פולחן 

אכסטזה )שפירושה חריגה מן האני על מנת להתמזג עם האל(, אובדן המודעות, 

בלבד  והד  לקריאה  השפה  של  רדוקציה  בלבד,  לקשב  התמכרות  עיוורון, 

)צווחות הפרא האורגיאסטיות(, כשבמרכזה עמד הקורבן – האל בדמות החיה, 

המשוסע לגזרים על מנת לשוב ולהיוולד מחדש – פולחן זה גילם את משאלת 
לבי.5

רוויה בדמויות מיתולוגיות ובאתרים ארכאולוגיים. לא בכדי מעטר  שירת ליטבסקי 

)Lascaux(, מערת ציורי  את כריכת ספרה הראשון פרט מציורי הקיר במערת לסקו 

המגדלנית,  מהתרבות  ציורים  קירותיה  שעל  צרפת,  בדרום  הידועה  הקדמון  האדם 

יצירות אמנות עתיקות  מהתקופה הפלאוליתית העליונה. ליטבסקי הופכת את אותן 

כמו האתרים ההיסטוריים,  חזותי של ארס־פואטיקה שירית. המיתולוגיה,  למניפסט 

מאפשרת תנועה בין עבר להווה. השירה של ליטבסקי מרותקת מהעבר )ולעתים אף 

למחזור  בהערה  המיתולוגי.  והן  אמה(  של  )שלה,  האוטוביוגרפי  הן  לעבר(  מרותקת 

השירים 'דיוניסוס, פרקי ביוגרפיה' )1998( מבהירה ליטבסקי כי 'שמות שירי המחזור 

ליטבסקי )לעיל הערה 1(, עמ' 59.   4

צ' ליטבסקי, 'לקרוא לזה בשם', על הקו, 7 )קיץ 2004(, עמ' 37, 43.  5
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על  נוסף  טראומטית'.6  בלידה  שתחילתו  דיוניסוס,  של  חייו  בסיפור  תחנות  מציינים 

הביוגרפיה המיתולוגית כותרת המחזור עשויה להיות הנחיית קריאה לביוגרפיה של 

ליטבסקי. ואם כך הוא, אזי ראוי לבדוק באיזה אופן משרתת המיתולוגיה את העולם 

הפסיכו־פואטי של ליטבסקי. 

המיתולוגיה מאפשרת לאוטוביוגרפיה השירית של ליטבסקי, לאותו 'ַסַער ָחבּוי ְּבֵלב   

ִקיפּות',7 מרחב של שגב. במיזם 'סופרים קוראים' סיפרה ליטבסקי כי כנערה ראתה  ַהׁשְּ

השלמות'  על  אוותר  לא  לעולם  'אני  לעצמה:  וחשבה  וגשום  חורפי  ביום  שמש  פעם 

)2012(.8 המיתולוגיה מלאה בחוסר שלמות, באנושיותם של האלים, אך היא גם מציבה 

של  בעולם  מתרחשים  והנקמות  הטעויות  החטאים,  לשגב.  שאיפה  שלמות,  של  רף 

מעלה. השירה של ליטבסקי היא ניסיון חוזר ונשנה למקם את הכאב בעולם של שלמות 

ושגב. 

בדבריי להלן אטען כי המיתולוגיה מספקת לליטבסקי את אחד הכלים המתוחכמים   

מבחינה פסיכו־פואטית: את המטמורפוזה. המטמורפוזה מעניקה את היכולת לנוע בין 

וכן את היכולת להיוולד מחדש  בין נשיות לגבריות,  בין שינה לערות,  חיים למוות, 

אל תוך מצבי צבירה שונים של הנפש. המטמורפוזה ככלי פואטי מקבלת משנה תוקף 

כשמדובר בכתיבה על התעללות מינית, משום שגלגולי הצורה עשויים לגלם פחדים, 

תשוקות ומנגנוני הגנה של מי שגופה ונפשה חּוללו.

ב'מטמורפוזות' לאובידיוס אנו למדים על אקטאון, הציד שהפך לניצוד. אקטאון   

)או ארטמיס במיתולוגיה היוונית( במערומיה, וכעונש על כך  ראה את האלה דיאנה 

היא הפכה אותו לצבי, והוא נטרף על ידי כלבי הציד שלו עצמו. הסיפור המיתולוגי 

משלב בין הצצה )מינית( אסורה לאלם ולגוף מרוטש. כשליטבסקי כותבת את סיפורו 

של אקטאון )'אקטיאון', 1998(, קשה שלא לחשוב על הסיפור המיתולוגי הזה בהקשר 

של טראומה מינית. 

צ' ליטבסקי, 'דיוניסוס, פרקי ביוגרפיה', הנ"ל, בחושך המיטיב, תל אביב 1998, עמ' 79, הערה 7.   6

צ' ליטבסקי, 'בבית', שם, עמ' 75.  7

שמונה שנים קודם לריאיון המצולם כתבה ליטבסקי במסתה 'לקרוא לזה בשם' על הרגע המכונן   8

הזה: 'הסתכלתי בשמים המעוננים ונשבעתי אמונים למה שקראתי לו 'שלמות' )ליטבסקי ]לעיל 

נוכחת,  כהוויה  בשלמות  מכיר  המאוחר  הנוסח  בעוד  מרתק:  בניסוח  ההבדל   .)42 עמ'   ,]5 הערה 

בנוסח המוקדם השלמות היא הוויה לשונית )'מה שקראתי לו שלמות'(; בנוסח המאוחר השלמות 

הם  המעוננים  השמים  המוקדם  בנוסח  ואילו  חורפי,  יום  של  בעיצומו  המגיחה  בשמש  מתבטאת 

הביטוי לשלמות. 
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אקטיאון 

ֵעיֶניָך ְלכּודֹות ְּבֹלֶבן ְיֵרַכִים, 

ַקו ׂמֶתן ַלח,

ָׁשד, ְזרֹוַע מּוֶרֶמת,

ִחי.  ָלַעד ֶנְעָלם ַמָּבָטן ְּבַיַער ֵּבית ַהׁשֶּ

ֵׂשָער ִנָחר ּפֹוֵרץ

ְּבִמְפָרֶקיָך, ָעְרְּפָך, ַּגְּבָך,

ְּבֶעֶצם ַהָּזָנב –

ָאְזֶניָך ִנְזָקפֹות ַלְּצִליִלים ָהִעִּלִּיים

ֶׁשֵּמֵעֶבר ִלְׁשִמיַעת ָאָדם, 

ִנְפָּתִחים ְּכַקְׁשתֹות ָקֶתְדָרָלה. 

עֹוְרָך עׂוֶנה ְּבֶרֶטט ַעז

ַלֲחָרִקים ֶׁשִהְתַאֲהבּו ְּבָך ְלֶפַתע. 

ֵאיְנָך ָחש ִּבְנִׁשיכׂות ַהְּכָלִבים.9 

השיר מתאר מעבר חד ממבטו של אקטאון על גופה של דיאנה לתיאור גופו המשתנה. 

בניגוד למבט המיני על דיאנה, שלוכד את עיני המתבונן ומוביל לאבדנו )'ָלַעד ֶנְעָלם 

ַמָּבָטן'(, תיאור גופו המשתנה של אקטאון מלווה בפעלים ויטאליים, כמעט ארוטיים: 

שיערו פורץ, אוזניו נזקפות, ועורו עונה ברטט עז, עד כדי כך שהוא אינו חש בנשיכות 

הכלבים ההרסניות. המטמורפוזה מתוארת כרגע של ערנות וחיות קיצונית שמובילות 

לאבדון; מעין 'מוות קטן' )La petite mort( או jouissance במובן הלקאניאני, דהיינו 

התענגות שמטבעה מכילה ממד קטלני; התענגות פאלית שמתייחסת לדחף לכיבוש 

ולהשגה, ואשר באופן פרדוקסלי מכילה רמה כמעט בלתי נסבלת של עירור. ואם כך 

הוא, הרי בשיר של ליטבסקי הפיכתו של אקטאון מאדם לחיה אינה עונש כפי שמתואר 

במיתולוגיה, אלא תוצר של ההצצה האסורה, של הריגוש הארוטי.

של  הפולשנית  בארוטיקה  להתמקד  היה  יכול  שהשיר  הוא  שמעניין  מה  זאת  עם   

ההצצה, או להבדיל להיות מעין מסע נקמה על הפולשנות המינית – בבחינת התוקפן 

דווקא בתהליך הניתוק של אקטאון מגופו האנושי,  – אך הוא מתמקד  שהיה לקרבן 

דהיינו במטמורפוזה עצמה. אקטאון הופך לדמות שמגלמת את התגובה הפסיכוסומטית 

כאב  את  לחוש  ממנו  מונע  שלו  הקיהיון  המתחדדים,  חושיו  למרות  קשה:  חוויה  על 

צ' ליטבסקי, 'אקטיאון', הנ"ל )לעיל הערה 6(, עמ' 52.  9
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הכלבים הטורפים אותו. אם כן ההזדהות בשיר אינה עם דיאנה הקרבן10 או עם אקטאון 

ההזדהות  שסועה.  פגועה,  הוויה  עליו  מקבל  הגוף  שבו  המנגנון  עם  אלא  המתענג 

הזו היא שמאפשרת את החיבור בין אקטאון, המקרבן שעובר מטמורפוזה, לפרסונה 

השירית של ליטבסקי, שמאמצת את המטמורפוזה כמנגנון תגובה על אלימות מינית.

המיתולוגיה כידוע משופעת בסיפורי נשים שנאנסו ועברו מטמורפוזה.11 פילומלה   

לפרה,  והפכה  זאוס  ידי  על  נאנסה  איו  לזמיר,  והפכה  טראווס  ידי  על  נאנסה  למשל 

בניסיונה  לעץ  הפכה  ודפנה  מאלפיאוס,  המנוסה  בניסיון  נהר  למי  הפכה  ארתוזה 

להיחלץ מאפולו. המטמורפוזה היא ניסיון )כושל( לשמור על שתיקתן של הנאנסות. 

זוהי אינה רק השתקה שבאה מן החוץ אלא היא גם ביטוי לחוסר היכולת של הנפגעות 

למלל את הטראומה, לבטא אותה, 'לקרוא לזה בשם' בשפתה של ליטבסקי.12 נוסף על 

כך 'המטמורפוזה הנה מפלט אחרון טרם הכחדה',13 והיא ביטוי לתחושת השינוי בגוף 

ובנפש שעוברת הנאנסת. 

ההיפרדות  או  הניתוק  למנגנון  פסיכו־פואטית  וריאציה  היא  המטמורפוזה   

)דיסוציאציה(, סימפטום ידוע של ניתוק רגשי במהלך חוויה טראומטית. הדיסוציאציה 

היא תהליך מנטלי שבו נוצר אצל הסובייקט ניתוק בין היבטים שבדרך כלל קשורים זה 

לזה. זהו מצב של חוסר יכולת לשלב בין מידע, חוויות או רגשות שנתפסים כמאיימים. 

שכיחות  דיסוציאטיוויות  התנהגויות  כמה  בריאר,  ג'ון  בעקבות  הציג,  זומר  אלי 

הינתקות  זיכרון.  ואיבוד  מבחוץ  צפייה  קיהיון,  הינתקות,  התעללות:  נפגעי  אצל 

)disengagement( מתבטאת בהיפרדות מנטלית מהסביבה; קיהיון )numbing( מתייחס 
למנגנון שבו הסובייקט מדלדל את עצמת הרגשות השליליים הקשורים בהתרחשות 

מפתיעה  אינה  דיאנה  של  קרבנותה  עם  הדוברת  של  ההזדהות  שחוסר  ייתכן  פואטית  מבחינה   10

נדונה  ונפגעת העריות, למעשה ממש כמו אקטאון,  בהתחשב בכך ששמה של המשוררת צביה, 

לראות מה שאינה אמורה לראות; לגלות )לחשוף( את הערווה האסורה. אני מודה לדבורה גריינימן 

על שהסבה את תשומת לבי לקישור הזה. 

 .)2006( 'מתמורפוזה'  בראון  נטעלי  ראו את סרטה של  אונס במיתולוגיה  בסיפורי  לדיון אמנותי   11

בראון נימקה את הבחירה הקולנועית לשלב עדויות אונס עכשוויות עם ה'מטמורפוזות' לאובידיוס: 

'הבחירה במטמורפוזה כמטאפורה לאונס היא מדויקת ומצליחה להעביר את חווית ההשתנות הגופנית 

והנפשית הבלתי הפיכה של האישה, הפיכה של האישה, את הפיכתה לחסרה, לזרה לעצמה' )עמוד 

http://www.jer-cin.org.il/website/modules/ ירושלים,  סינמטק  באתר  'מתמורפוזה'  הסרט 

 S. Deacy and Karen ראו:  אונס במיתולוגיה  סיפורי  לניתוח של   .)films/film.aspx?fid=827
 F. Pierce (eds.), Rape in Antiquity: Sexual Violence in the Greek and Roman Worlds,
 V. Lev Kenaan, Pandora’s Senses: :לניתוח פמיניסטי של אותם סיפורים ראו .London 2002
The Feminine Character of the Ancient Text, Madison, WI 2008, esp. pp. 150-160

ליטבסקי )לעיל הערה 5(, עמ' 37–45.  12

ליטבסקי )לעיל הערה 1(, עמ' 59.   13
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הטראומטית; צפייה מבחוץ )observation( מתרחשת כאשר הסובייקט חווה את עצמו 

כמתבונן על ההתרחשויות ולא כמי שמעורב בהן; ואיבוד הזיכרון )amnesia( הוא מהלך 

 – כן המטמורפוזה  אם  זיכרונות קשים מנשוא.14  עם  למנוע מגע   של הדחקה שנועד 

במחיר  לרוב  אך  הפגיעה,  את  מנטלית  לשרוד  מאפשרת   – הפואטית  הדיסוציאציה 

בתהליך  העוסקת  בשם',  לזה  'לקרוא  האוטוביוגרפית  במסה  הסובייקטיוויות.  איבוד 

'שלילת  הזה:  האבדן  את  ליטבסקי  מנסחת  שעברה,  המינית  מההתעללות  השיקום 

ממד התודעה מן השפה היא שלילת יסודה החיוני, שלילת הממד היוצר של המציאות. 

על כן היא הובילה לאין־שפה, מטמורפוזה חד־כיוונית של החיים למוות, של העולם 
לתוהו'.15

קריאת המיתולוגיה כסיפור של קרבנּות מינית באה לידי ביטוי גם בשיר 'אפרודיטי'   

בלתי  טראומה  של  קרבן  אלא  פתיינית  דמות  אינה  האהבה  אלת  זה  בשיר   .)1998(

ממּוללת. השיר קובל על עיוורונם של הציירים שרואים רק את יופייה של אפרודיטה 

את  מלראות  עיוור  האמנות  מעשה  ָוׁשּוב'.16  ׁשּוב  ֻחַּלְלִּתי  ַהָּכמּוס  ש'ְּבֵליִלי  להבין  בלי 

הסיפור  דרך  הפעם  אפרודיטה,  של  דמותה  חוזרת   )2006( 'תמוז'  בשיר  העוולה. 

המיתולוגי על אדוניס, אל הפוריות. אפרודיטה הענישה את סמירנה בתו של המלך 

תיאס בכך שעוררה בה תשוקה לאביה. כשגילה האב שבתו פיתתה אותו רצה להרגה, 

פרספונה.  בידי  הופקד  והוא  אדוניס,  נולד  העץ  מתוך  לעץ.  אותה  הפכו  האלים  אך 

לאחר שנים מצא אדוניס הציד את מותו כאשר ארטמיס, שרצתה לנקום באפרודיטה, 

שילחה בו חזיר בר שפצע אותו, לפי גרסאות מסוימות באיבר מינו, ומטיפות דמו צמחו 

כלניות. שירה של ליטבסקי 'תמוז' מהופנט מן הרגע שבו הדם הופך לכלניות: 'ָּכאן, 

הבן  עם  המדמם,  אדוניס  עם  מזדהה  בשיר  הדוברת  ַּכָּלִנּיֹות'.17  ַמְנִּביט  ָּדִמי   / ִמָּקרׂוב, 

שנולד מהחטא. בה בעת, אם לחזור לשירים כדוגמת 'השאירו אותי שוכבת'18 או 'קו 

המעגל',19 שעוסקים בהתעללות האב, השיר 'תמוז' מבטא הזדהות גם עם סמירנה, הבת 

הכפילות  את  לדוברת לבטא  אדוניס מאפשר  של  סיפורו  אביה.  את  כביכול  שמפתה 

שבהיותה הן הבת, הקרבן, והן זו שהפנימה תחושת אשמה ותשוקה כלפי האב הפוגע. 

הלאומית  למועצה  עמדה  נייר  מושהית',  וחשיפה  זיכרון  אבדן  הילדות,  בגיל  'טראומה  זומר,  א'   14

 J. Briere, Therapy for Adults Molested as Children: Beyond  ;1994 מאי  הילד,  לשלום 

Survival, New York 1996
ליטבסקי )לעיל הערה 5(, עמ' 39.  15

צ' ליטבסקי, 'אפרודיטי', הנ"ל )לעיל הערה 6(, עמ' 11.   16

צ' ליטבסקי, 'תמוז', הנ"ל, הירוק בדרכו אל הירוק, ירושלים תשס"ו, עמ' 68.   17

צ' ליטבסקי, 'השאירו אותי שוכבת', הנ"ל, אל תצביע עלי, תל אביב תשס"ג, עמ' 10–12.  18

צ' ליטבסקי, 'קו המעגל', שם, עמ' 13–14.  19
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ה ר י צ י ל ה  מ ו א ר ט ן  י ב  : ם ש ב א  ו ר ק ל

מצוקתה  את  לבטא  מסוגלת  אינה  ליטבסקי  של  המוקדם  בשירה  אפרודיטה  בעוד 

הדוברת  'תמוז'  מינית, בשיר  לנוכח טראומה  כישלון המעשה האמנותי  ומייצגת את 

חוזרת לאפשרות המיתולוגית של המרת הדם )הכאב, הגוף המחולל( בכלניות )בפרח, 

ממיר  אלא  הטראומטי  האירוע  את  למלל  בא  אינו  הכתיבה  מעשה  בחיּות(.  ביופי, 

ניתוב הכאב למחוזות של כתיבה  היצירתי תובע את  היבטים מסוימים שלו. המהלך 

וחקירה רוחנית ומנטלית. 

בשנת 2004 פרסמה ליטבסקי את המסה 'לקרוא לזה בשם', העוסקת בהתמודדותה   

עם האלימות המינית של אביה כלפיה. שש שנים מאוחר יותר, בספרה 'ליטורגיה', היא 

ַהְּכֵאב /  'ְוִלי הׂוִריׁש ֶאת   פרסמה שיר שכותרתו 'לקרוא בשם', ובו כתבה על מולידה: 

ִלְקֹרא ְּבֵׁשם ְלָכל ֲאֶׁשר ָסִביב'.20 בכך היא סימנה את המעבר ממתן שם לטראומה אל מתן 

השם כליבת תהליך היצירה. 

המעבר הזה הוא גם הרגע שבו מתרחשת ההמרה מדמות האב הספציפי, בשר ודם,   

אל האב הגדול, הסימבולי, הפטריארך, האל, המוליד עולם )במאמר(. פטריסיה יגר 

קריאות  ושל  בכלל  המערב  תרבות  של  הגורף  באימוץ  עסקו  קובלסקי־ואלאס  ובת 

פמיניסטיות בפרט את התאוריה של לקאן בדבר חוק האב והפאלוס. האימוץ הזה יוצר 

לטענתן הפרדה בין האב הקונקרטי, הגופני, בעל הגוף )וככזה לטענת איליין סקארי 

האב הקונקרטי הוא פגיע ומתכלה, דהיינו בעל גוף היסטורי21( ובין האב הסימבולי, 

הלקאניאנית  התפיסה  כי  הסבירו  הן  הפטריארכלית.  ָהָעְצמה  את  שמייצג  הפאלוס 

שהאב  משום  שלו,  ההיסטוריּות  את  גם  מכחישה  בהכרח  האב  לגוף  בהתכחשותה 

הסימבולי פועל מעבר לגבולות של זמן ומרחב. על כן הן קראו להכיר באב הן כתוצר 

'הוא הוא  גילוי עריות  כי  והן כקונסטרקט אידאולוגי.22 שירה סתיו הראתה  היסטורי 

המציאות )המוכחשת( שעומדת ברקע כל ניסיון לייצג את היחסים בין אבות לבנות'.23 

כדי לחלץ את הבת מן המבנה הסגור הזה היא קראה להכרה – מצד האב ובעיקר מצד 

הבת – בקיומו של האב כגוף. בעקבות חוקרות כיגר, קובלסקי־ואלאס, ג'יין גאלופ 

וננסי מילר,24 שראו בהכחשת הגוף האבהי אמצעי מרכזי בכינון כוחו, טענה גם סתיו 

צ' ליטבסקי, 'לקרוא בשם', ליטורגיה, תל אביב תש"ע, עמ' 11.  20

 E. Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World, London 1985  21

 P. Yaeger and B. Kowaleski-Wallace (eds.), Refiguring the Father: New Feminist  22

Readings of Patriarchy, Carbondale, IL 1989, p. xiv
ש' סתיו, 'אבות ובנות: המלכוד של גילוי העריות', תיאוריה וביקורת, 37 )סתיו 2010(, עמ' 84.  23

 J. Gallop, The Daughter’s Seduction: Feminism and Psychoanalysis, Ithaca 1982;  24 
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שהשבת הממשות ההיסטורית לאב עשויה לערער על כוחו הסמלי ולפתוח פתח לכיווני 

מחשבה ותקשורת חדשים.25 

הסימבולי,26  האב  אל  הקונקרטי  האב  מן  היא  ליטבסקי  אצל  התנועה  שלרוב  אף   

ההשתהות במחוזות האב הממשי אינה מאפשרת להפריד באופן חד־משמעי בין האב 

הממשי לסמלי, אך היא גם אינה מקנה את ההקלה, ההדדיות והחמלה שייחסה סקארי 

למי שהוא בעל גוף. תיאורים כדוגמת 'הֹוֵצאָת ֶאת ָיְדָך ִמן ַהִּמְכָנַסִים. / ֵהֵבאִתי ְלָך ַמֶּגֶבת 

ִמן ַהִּמְטָּבח', 'ָרָפה ּוְפִגיָעה ְּכִתינׂוק / ַזְכרּוְתָך ַעל ְיֵרִכי'27 או 'ִקֹּמֶרת ֶאְבַרְתָך ׁשֹוֶאֶבת / ֶאל 

ִקְרָּבה ֶאת ּכַח ַהְּכִביָדה',28 מותירים את הדוברת במחוזות החרדה והאימה: 'ַהִאם ִיְתַמֵּמׁש 

ָהִאיּום? / ַהִאם ָאמּות?'.29 נוסף על כך השבת הגוף לאב אצל ליטבסקי מכלה את קיומה 

 של הדוברת. השיר 'נחל צין' נפתח בעמדה דרוויניסטית: 'ִמי ַחי ָּכאן, / ִמי אֹוֵכל ֶאת ִמי, / 

ֵאיְך ִמְתַרֶחֶׁשת ְמֶלאֶכת ַהֲהָזָנה ְוַהְּכָלָיה?'. בהקשר הזה אין לבת כל סיכוי והיא נעלמת, 

הופכת לגומחה בסלע אשר 'ֶאל ּתֹוָכּה ִּתְתַּכִּנס ַאְנָחְתּך, ָאִבי, / ְוַאְנחֹות ָּכל ֲאבֹות ֲאבֹוֶתיָך', 

ולשקערורית כף יד אשר 'ֶאת ֲערּוֶציָה ַהִּמְדָּבִרִּיים, ָהֲעֻמִּקים / ָּתִציף, ָאִבי, ְּבַנֲחֵלי ֵעיֶניָך, 

שלו  האלימות  מהכחשת  מהותי  חלק   – ודמעותיו  האב  אנחות  ֲאבֹוֶתיָך'.  ַוֲאבֹות  ַאָּתה 

בפני עצמו אך בה בעת גם גילום של גופניותו וחולשתו – מכלות את קיומה של הבת: 
'ֲאִני ֹּתם ֶאֶלף ְׁשנֹות ְנדֹוד'.30

תאורטית  מבחינה  מרתקת  היא  האב  של  ובהיסטוריּות  בגופניות  להכיר  הקריאה   

ומסעירה בגלל מגוון האפשרויות הרגשיות, התרבותיות והפואטיות שהיא פותחת. עם 

זאת הקריאה להכלת האב ההיסטורי – גם אם הוא נוסף על זה הסמלי – אינה מתמודדת 

ההזדהות  עם  דהיינו  עריות,  בגילוי  והשכיחים  הסבוכים  המנגנונים  אחד  עם  לדעתי 

עם התוקפן. אנה פרויד טענה שכדי להתמודד עם איום חיצוני, הסובייקט מפנים את 

הדמות שעוררה בו חרדה ובכך ממיר את הסבילות שבהיות קרבן באקטיביות, דהיינו 

’N. K. Miller, ‘My Father’s Penis, יגר וקובלסקי־ואלאס )לעיל הערה 22(, עמ' 312–316.
סתיו )לעיל הערה 23(, עמ' 85–87.   25

המהלך הזה מיוצג בשיא מורכבותו בשיר 'למותי', אשר מתייחס למוות כ'ָאִבי ַהְיִחיִדי / ֶׁשֵּמעֹוִדי,   26

ְּבֶטֶרם ִהּוְלִדי, ָצַפן ִלי / ִאי־עֹוָלם' )ליטבסקי ]לעיל הערה 20[, עמ' 57(. 

צ' ליטבסקי, 'השאירו אותי שוכבת', הנ"ל )לעיל הערה 18(, עמ' 10–12.   27

צ' ליטבסקי, 'שלושה שירים לאבי', הנ"ל, אמות כנולדת, תל אביב תשע"ג, עמ' 13.  28

צביה ליטבסקי, 'כירה', הנ"ל )לעיל הערה 18(, עמ' 33.   29

צ' ליטבסקי, 'נחל צין', הנ"ל )לעיל הערה 20(, עמ' 63. האלימות בשיר 'נחל צין' אינה ייחודית לאב   30

אלא מהותית לאבהות: 'ָּכל ֲאבֹות ֲאבֹוֶתיָך'. במובן זה השיר של ליטבסקי מחזק את טענתה של סתיו 

ש'גילוי עריות אינו נטייה אישית ואף איננו פתולוגיה תרבותית. גילוי העריות מצוי בלב לבה של 

הנורמטיביות התרבותית החברתית, ומובנה עמוק ביסוד היחסים הפטריארכליים בין אבות לבנות 

ובין גברים לנשים, בחברה ובמשפחה' )סתיו ]לעיל הערה 23[, עמ' 71(. 
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פרנצי  שנדור  התוקפן.31  לבין  בינו  הפנימי  בעולמו  הכוחות  מערך  את  משנה  הוא 

התייחס ספציפית לילדים נפגעי אלימות מינית והבין את ההזדהות עם הקרבן כדרך 

לילד אשליה של שליטה, של מוכנות לסכנה.32 אך מה שחשוב לענייני  שמאפשרת 

האב  של  כוחו  עם  הבת  של  ההזדהות  שבתהליך  העובדה  אלא  להזדהות  המניע  אינו 

היא גם מאצילה מגופניותה שלה על אביה. במילים אחרות, ההפרדה התרבותית בין 

הפין לפאלוס, בין האב הקונקרטי לאב הסימבולי – הפרדה מרכזית בחוויה המערבית 

הנבגדת  הבת  של  בחוויה  רגשית.  מבחינה  הבת  על  בפועל  חלה  אינה   – המודרנית 

והכואבת עצמתו של הגוף – הן של האב והן של הבת – כמו חולשתו ופגיעותו, אינן 

נפרדות מתחושות האיון, הנבחרּות והיות כול יכול. 

שירת ליטבסקי מבטאת מגוון יחסים בין תודעת האב לתודעת הבת. לפעמים הבת   

מזדהה עם האב ולפעמים היא מנסה לשמר את תודעתה העצמית. פרנצי – כמו יגר 

אך ההפרדה  בין תודעת הקרבן לתודעת המקרבן.  הניח הפרדה   – וקובלסקי־ואלאס 

הזו, גם אם היא מיוחלת או רצויה, לא תמיד אפשרית בעולם הספרותי והטראומטי, 

בעיקר כשמדובר בגילוי עריות, שכן בשל הקשר המשפחתי בין האב לבתו קשה מאוד 

להפריד בין התודעות. המטמורפוזה של ליטבסקי מאפשרת לה לבטא את ריבוי הפנים 

והבת  האב  של  להפרדה  הצורך  שבין  המורכבת  היחסים  מערכת  ואת  ההזדהויות  של 

ובין הצורך לשמר את הִקרבה – הן בשל הצורך להזדהות עם התוקף כדי לצפות את 

התנהגותו כפי שטען פרנצי, והן משום שהוא האב, הסדר הסימבולי, אותו סדר שכדי 

להזדהות  צריך תחילה  להיפרד ממנו  כדי  אך  להיפרד ממנו,  צריך  לכונן את העצמי 

עמו. 

ָחג  'ַאָּתה  בעקבותיה:  שבאה  ובהזדהות  בתקיפה  נפתח   )2003( המעגל'  'קו  השיר   

ְסִביִבי ְּבַמְעָּגל, / ְמַסֵּמר אֹוִתי ְּבַזְרקֹור ֵאיָמה. / ָאנּו ֻׁשָּתִפים'. השיר נמשך בתיאור הפרת 

ֶהָעֹמק  ַהִּצּיּות  'ַמהּו  ֵעֶבר', ובשאלה המצמררת:  ִמָּכל  ִּבי  ִנָּבט   / ִּבְרִאָּיה  'ָהָאסּור  הטאבו: 

ֶׁשּמֹוִליד ִּבי ַמָּבְטָך?'.33 סילבוי זיז'ק, בעקבות לקאן, הבחין בין שני סוגי הזדהות. האחד 

מי שאנחנו  עם  הזדהות  דהיינו  ופרנצי,  פרויד  אנה  הזדהות מהסוג שעליו עמדו  הוא 

רוצים להיות. ההזדהות מהסוג השני היא הפנמת המבט של התוקף, כלומר הזדהות עם 

המקום שממנו מביטים עלי; זו הזדהות עם 'המקום שבו אנו מתבוננים על עצמנו באופן 

א' פרויד, האני ומנגנוני ההגנה, תרגם א' אבנר, תל אביב תשל"ח, עמ' 75–81.   31

 S. Ferenczi, ‘Confusion of Tongues Between Adults and the Child’ (1933), idem, Final  32

 Contributions to the Problems & Methods of Psycho-Analysis, ed., M. Balint, trans. 
 E. Mosbacher et al., London 1955, pp. 156-167

צ' ליטבסקי, 'קו המעגל', הנ"ל )לעיל הערה 18(, עמ' 13.   33
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שבו נתגלה לעצמנו כבני חיבה ]likeable[, כראויים לאהבה'.34 אם "הראוי לאהבה" 

הוא מי שניתן לראותו, מי שניתן לסמנו במבט, אזי מנגנון ההזדהות הזה נדון לכישלון 

אצל נפגעת גילוי עריות, הן משום שבהתעללות המינית מטבע הדברים האב – כפרט 

רֹוֶאה  ֵאינֹו  ִאיׁש  ִאם   / ַקֶּיֶמת  ֶׁשֲאִני  ֵאַּדע  )'ֵאיְך  בתו  את  רואה  אינו   – תרבותי  וכייצוג 

מבחינה  ממילא  והטעון  הבעייתי  אהבה,  המונח  עריות  שבגילוי  משום  והן  אֹוִתי'35(, 

מגדרית, הופך למסוכסך ורווי סתירות יותר מהרגיל. חוסר היכולת להפנים את מבטו 

של האב בשלמות – או את שפתו של האב, בעולם המושגים של פרנצי – יוצר פער 

לזו של האב.  בין הפרספקטיבה של הבת  נוכח,  ותמיד  מטריד, לעולם בלתי מסופק 

לכן הצורך להיות ראויה ונראית, דהיינו התשוקה הבלתי מסופקת למבטו של האב – 

החיצוני וזה המופנם – מולידה את הציות העמוק לאב, לאב הממשי ולזה הסימבולי. 

ָּדִמי', קוראת הבת בשיר הנפתח בשורה 'לו היותי  ִמַּמֲחזֹור   / ָיֹכְלִּתי ִלְמׁשֹות אֹוְתָך  'לּו 

בתך' )2003(,36 ומבטאת בכך את ההפנמה של דמות האב ובה בעת את הצורך להיפרד 

ממנו.37 

עולם הדמדומים שבין מבטה של הבת למבט המבקש להיות ראוי למבט האב אינו   

מאפשר להיחלץ מן הציות העמוק. הפתח היחיד להיחלצות מן המלכוד הרגשי בשלב 

זה הוא עיוורון, הכחדת המבט: 'ַמָּבִטי ְמַחֵּפׂש ִמְסּתֹור / ֲאָבל אֹותֹו ִּבְלַבד ֲאִני רֹוָאה. ֵאיְך 

ַאִּגיד ָרִאיִתי – / ֵאיְך ַאִּגיד ֹלא ָרִאיִתי – / ִמי ַיֲאִמין ִלי – / ֱאֹלִהים, ַהֵּכה אֹוִתי ְּבִעּורֹון',38 

S. Zizek, The Sublime Object of Ideology, London 1989, p. 105. זיז'ק השתמש במונחים   34

פסיכואנליטיים והסביר כי ההזדהות של הסובייקט השואף להידמות למושא הזדהותו היא הזדהות 

דמיונית, ואילו ההזדהות של הסובייקט המבקש להיות ראוי למבטו של האחר היא הזדהות סמלית 

105–107(. גולדברג הבהיר כי במונחים נרטולוגיים מדובר בדיבור משולב ובשאלות  )שם, עמ' 

הנוגעות לסוג המיקוד. ראו: ע' גולדברג, טראומה בגוף ראשון: כתיבת יומנים בתקופת השואה, 

אור יהודה תשע"ג, עמ' 308–309, הערה 40.

צ' ליטבסקי, 'חפצים', הנ"ל )לעיל הערה 28(, עמ' 57. ייתכן שהמשפט השירי של ליטבסקי 'ֵאיְך   35

ֵאַּדע ֶׁשֲאִני ַקֶּיֶמת / ִאם ִאיׁש ֵאינֹו רֹוֶאה אֹוִתי' הוא פרפרזה על השאלה הידועה מהסיפור 'נעימה ששון 

כותבת שירים' לעמליה כהנא־כרמון: 'שכיצד זה אני קיימת רק כדי שאתה תראה אותי ואתה אינך 

1966, עמ' 141(. את השאלה מפנה  רוצה לראות אותי' )ע' כהנא־כרמון, בכפיפה אחת, מרחביה 

הנערה נעימה ששון למורה שלה יחזקאל, מושא אהבתה הנכזבת. תודה לתמר הס על הקישור. 

צ' ליטבסקי, 'לו היותי בתך', הנ"ל )לעיל הערה 18(, עמ' 15.   36

והצורך  מבטו  האב,  התעללות  בין  הסבוך  הקשר  על  עומדת  היא  בדיוניסוס  ליטבסקי  של  בדיון   37

של  הקיומית  פגיעותו  את  מוליד  ]זאוס[  האב  של  העכבות  חסר  'העונג  בהכרה:  הפגוע  הבן  של 

הבן ]דיוניסוס[. המטמורפוזה מגלמת לגבי דיוניסוס הימלטות מתמדת ממבט האב, השבה ונוכחת 

כחזרה פוסט־טראומתית בסיפוריו השונים, כמו גם כניסיון מתמיד לזכות בהכרה' )ליטבסקי )לעיל 

הערה 1(, עמ' 25(. 

צ' ליטבסקי, 'קו המעגל', הנ"ל )לעיל הערה 18(, עמ' 13.  38
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ֶאת   / ּבֹו  ְלָהִזין   / ְלָּבָׂשר  ֶאָּלא  ְזקּוָקה  'ֵאיִני  ֵעיִני',39  ֶאת  ְּתַנֵּקר   / ַאָּבא,  ֶאְצָּבֲעָך,  'ָּתבֹוא 

ִעְורֹוִני'.40 

בתרבות  בת  כל  של  הפרוייקט  הוא  האב  של  למבטו  וריאציה  שאינו  מבט  כינון   

פטריארכלית,41 הוא הפרוייקט הפסיכו־פואטי של כל בת־יוצרת והוא בוודאי ובוודאי 

'בת  בשיר  הדוברת  עריות.  גילוי  נפגעת  כותבת  בת  של  בחוויה  מרכזי  פרוייקט 

המינוטאור' )2003( הורגת את אביה, חצי אדם חצי שור, ונותרת עם עיניים ריקות.

המינוטאור בת 

ֵאיֶנִּני ְיכֹוָלה לֹוַמר

'ְיֵדי ָאִבי ָהיּו ְיֵדי רֹוֵצַח'.

ָהֵאיָמה ְּבַמָּבטֹו – 

ָּבבּוָאִתי.

ֵאיֶנִני ְיכׂוָלה. 

ֲהֻמַּלת ְיִציִעים ְסמּוִיים ִמן ָהַעִין

ַמֲחִריָׁשה ֶאת ָאְזַני. 

ָקָהל ִּבְלִּתי ֱאנֹוִׁשי 

ְסִביב ִזיַרת ַהַלִּּביִריְנְּת

ַמְׁשִמיַע ְלִחיָׁשה ָרָמה, ְקצּוָבה

ק ַהָּדם ְּבֹראִׁשי. ְּכַמּשַׁ

ֵאיֶנִני ְיכׂוָלה עׂוד. 

ֲאִני ְמַפַּלַחת ֶאת ֵלב ַהִּמינֹוָטאּור 

ַּבַּלַהב 

ֶׁשֶאל ֻחּדׂו ִנְצַטְמְצָמה ַנְפִׁשי. 

ְּגִוָּיתֹו ְּגלּוָיה ְלֵעין ּכל. 

ָּדָבר ֵאינׂו עׂוֵצר עׂוד ַּבֲעִדי. 

ֲאִני יֹוֵצאת ַהחּוָצה, 

ֵאיָבַרי ֵריִקים ִמַּמֲאָמץ. 

צ' ליטבסקי, 'ספור לפני השנה' שם, עמ' 22.  39

צ' ליטבסקי, 'תולעת', שם, עמ' 53.  40

 L. Mulvey, :על מבט גברי ובעיקר על הקשר – המעורער לעתים – בינו לבין הדגם האדיפלי ראו  41

 ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’, Screen, 16, 3 (1975), pp. 6-18; D. Fuss,
‘Fashion and the Homospectatorial Look’”, Critical Theory, 18, 4 (1992), pp. 728-730
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ֵעיַני ֵריקֹות.

ֵדרֹות רֹוְטִשיְלד ִצֵּדי שְֹ

עֹוִטים ָעַלי ֹעֶמק ִלְפִנים ֵמֹעֶמק. 

ַצְּמרֹות ֹעֶמק.

ָּבֵּתי ֹעֶמק.

ֲאִני עֹוֶצֶרת ִמֶּלֶכת.

ַמֲאִזיָנה.42 

של  הפנמה  הוא  האב  רצח  אדרבה  פטריארכלי.  לא  מבט  לכונן  הרצח  של  בכוחו  אין 

עמדה גברית, הן במובן הפרוידיאני של הפנטזיה לרצח אב כפנטזיה גברית והן במובן 

מרכזי  למחוקק  ושנחשב  המינוטאור,  את  שהרג  המיתולוגי,  תסאוס  עם  הזדהות  של 

באתונה – מקור שמו הוא תֶ סמֹו ס, מוסד ביוונית; במילים אחרות, הוא הסדר הסימבולי 

המיתולוגית  הדמות  עם  גם  הזדהות  היא  תסאוס  עם  ההזדהות  זאת  עם  בהתגלמותו. 

היחידה שהיה בכוחה להיחלץ מהמבוך המיתולוגי שבנה דיידלוס, בזכות פקעת החוט 

שהעניקה לה אריאדנה. אם כן רצח האב בשירה של ליטבסקי אינו רק ניסיון להכחיד 

אותו אלא בה בעת פנטזיה להיחלץ מהמבוך המשפחתי והרגשי. 

מסע ההיחלצות מהאב ותהליך כינון המבט של הבת – על הצלחותיו, כישלונותיו   

ומאבקיו – כרוכים במעשה הכתיבה והם הטרנספורמציה העמוקה מ'לקרוא לזה בשם', 

כלומר  בשם',  ל'לקרוא  המינית,  הפגיעה  במילול  הממוקדת  בשם  מקריאה  דהיינו 

כן  אם  כרוך  רבדיו. מתן השם, מעשה הכתיבה,  מגוון  על  העולם  ליכולת למלל את 

בדינמיקת הִקרבה למבט האב וכן בניסיונות ההיחלצות מאותו מבט, אך הוא אינו פותר 

את הסבך ואינו משחרר בהכרח את בעלת המבט מכבליה. בשיר 'איילות' )2010( מבטה 

של הדוברת הופך להיות עול על מושא המבט.

איילות

ִמָּמה ִנְמָלטֹות ָהַאָּילֹות ִּבְמרּוָצָתן

יל ֵמַעל ַּגָּבן ַמה ִּתְרֶציָנה ְלַהּשִׁ

ִמַּמָּבִטי ֵהן ִנְמָלטֹות

יל ֵמַעל ֶאת ַמָּבִטי ִּתְרֶציָנה ְלַהּשִׁ

ַּגָּבן ַהָּקמּור ְוַהַּצר ַהָּיֶפה ִמָּכל ָיֶפה

ַמָּבִטי ַהחֹוֵמד

צ' ליטבסקי, 'בת המינוטאור' הנ"ל )לעיל הערה 18(, עמ' 36–37.   42
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יל ַהּשֹוֶרה ַעל ַּגָּבן ַהָּיֶפה ְלַהּשִׁ

ָהְיָתה ִלי ִּדְמָעִתי ֶלֶחם.

ַאָּילֹות ִנְמָלטֹות ֶאל ַחְצרֹות

ֱאֹלִהים ַהְגּדּורֹות, ְמַלֲחכֹות ִניחֹוַח

ַעל ַהַּמִים.43 

לאה גולדברג שאלה 'מה עושות האילות בלילות?', 'מי שומר על חלומן המתוק?', 'מה 

חולמות האילות בלילות?' ו'מי מעיר אותן עם שחר משנתן?'. השאלות הללו מגשרות 

בין העולם השירי לזה שמחוצה לו, ובתוך כך מייחסות למילים את היכולת לתאר – 

ולברוא – עולמות. גם בשיר המאוחר 'תשובה' )יולי 1969(, שעונה 'על השאלון, 'לשם 

'ּוַמה  מה נכתבים שירים ליריים?', לא פקפקה גולדברג בכוחה של המילה הכתובה: 

ַּלֲעׂשֹות ְּבסּוִסים ַּבֵּמָאה ָהֶעְׂשִרים? / ּוָבַאָּילֹות? / ּוָבֲאָבִנים ַהְגדֹולֹות / ֶׁשְּבָהֵרי ְירּוָׁשַלִים?'.44 

מבטאת  הזו  השאלה  ִּבְמרּוָצָתן?'.45  ָהַאָּילֹות  ִנְמָלטֹות  'ִמָּמה  תוהה  לעומתה  ליטבסקי 

בתנועתן  דהיינו  האיילות,  של  במרוצתן  הכרה  בעיקר  אלא  נרדפות  תחושת  רק  לא 

ובהיעלמותן הצפויה. תשובת הדוברת חד־משמעית: 'ִמַּמָּבִטי ֵהן ִנְמָלטֹות'. מבטה של 

הדוברת, העומד בבסיס המעשה השירי, הופך למבט אלים ומאיים, שכן הוא חומד – 

כך במקור – את יופיין ואת תנועתן של האיילות ומאיים לכלוא אותן בין כותלי השיר. 

ַאָּילה שֻלחה  'נפתלי  יעקב לנפתלי:  איילות לדברי שיר מהדהדת ברכת  בין  בקישור 

21(. ברכה זו זכתה למגוון פירושים רחב, ואף שמשמעות  הֹנתן אמרי שפר' )בר' מט 

הפסוק אינה ברורה לחלוטין, ניתן לראות קשר בפסוק בין ברכה, זריזות האיילה וכינון 

אמירה פואטית. לעומת זאת בשיר של ליטבסקי האיילות השלוחות אינן מנוף מיטיב 

ליצירה, אלא הן איילות הנמלטות במרוצתן, ישויות המנסות לחמוק מגורלן הפואטי 

ובעיקר ממבטה המצמית של הדוברת.

צ' ליטבסקי, 'איילות', הנ"ל )לעיל הערה 20(, עמ' 15.   43

ל' גולדברג, שירים, ג, תל אביב 1973, עמ' 284.   44

השיר של ליטבסקי מרמז גם לשירה של יונה וולך 'שיר', שנפתח בשורות: 'ְּבָנִקיק ִנְסָּתר ְּבצּוִקים /   45 

ַאָּיָלה שֹוָתה ַמִים / ַמה ִלי ְוָלּה' )י' וולך, תת הכרה נפתחת כמו מניפה, תל אביב תשנ"ב, עמ' 151(. אך 

מעניין לדעתי לא פחות דווקא הקישור לשיר המוקדם של ליטבסקי 'אילה' המתאר את אהבתו של 

הנמר לאיילה: לאחר ש'ׁשֹוְקעֹות ִׁשָּניו / ְּבַטַעם ָּדָמה', 'הֹוֶפֶכת ִהיא ְלִאָּטה / ְלָדמֹו ּוְבָׂשרֹו' )ליטבסקי 

18[, עמ' 61(. הביטוי המטפורי 'דמו ובשרו', שבא לייצג קשרי שארות, חוזר אצל  ]לעיל הערה 

והפיזית של אב כלפי בתו.  ונוסף עליו נדבך האלימות המינית  ליטבסקי למשמעותו המילולית, 

ייתכן גם שדימוי האיילה בהקשר של גילוי עריות בשירת ליטבסקי מרמז לשיר השירים, בעיקר 

לדימוי המקראי של האהובה כאחות )'אֹחתי כלה', שה"ש ד 12( והאהוב כאח )'מי יתנך כאח לי, יונק 

שדי אמי', שם ח 1( או כדוד )'דומה דודי לצבי או לֹעפר הַאָּילים', שם ב 9(. 
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 XI כוחו המשתק של המבט עומד בבסיס הדיון של לקאן במבט ובאמנות. בסמינר   

 )terminated gesture( הפסקה  או  סיום  מחוות  כאל  הציור  מעשה  אל  התייחס  הוא 

המקפיאה את התנועה.46 לקאן תיאר את המצב הפרדוקסלי שבו הצייר עובד במרץ 

כן הורג. לפי לקאן ציוריו של פול סזאן  ועל  על מהלך שהוא למעשה בולם תנועה, 

מאפשרים לעקוב אחר הדיאלקטיקה הזו בין תנועה, שמקושרת לסימבולי, ובין מעצור 

או עכבה, שקשורים למדומיין )the imaginary(.47 בדומה לכך שירתה של ליטבסקי 

ההכרה  ובין  חומק  שמטבעו  משהו  תופס  המילה(  )השפה,  שהשיר  תפיסה  בין  נעה 

 שהמעשה האמנותי הוא ניסיון כושל לתפוס משהו חמקמק מטבעו: 'ָרִאיִתי ְצִבי ַּבּשֶָׂדה. / 

ִזָּכרֹון ֶׁשהּוא ְּכִׁשְכָחה. / ִׁשְכָחה ֶׁשִהיא ְצִבי'.48 כבר בספר השירים הראשון של ליטבסקי 

הדרך היחידה ליצור היא לא להתעניין בזיכרון ולא לפחד לשכוח.49 ב'שיחה עם בורחס' 

ֱהֵיה,   / ָּבֶאְפָׁשִרי.  ַהִּזָּכרֹון  ֶאת  ֶהֱחַלְפִּתי  ִּתיכֹון  ְּבִגיל  'עֹוד  כי  מצהירה  הדוברת   )2010(

ָאַמְרִּתי לֹו, / ְלַטַעם ֶׁשל עּוָגה ֶׁשֹּלא ָיַדְעִּתי ֵמעֹוָלם'.50 אף ש'ֲאִפילּו ַהֲחלֹום ֵאינֹו ֵמֵעז',51 

יותר. אי לכך הציור אינו  יש להמיר את המציאות הקונקרטית הכואבת במשהו טוב 

נתפס כיצירה שמצליחה ללכוד משהו בזעיר אנפין, אלא הוא ביטוי דווקא לעיוורון, 
למוגבלות הצייר. היופי היחיד הקיים הוא זה 'ֶׁשִהַּכְרִּתי ְוֹלא ֵמְרִאָּיה'.52

בעיוורון  מומר  הטראומטי  העיוורון  בשם'  ל'לקרוא  בשם'  לזה  מ'לקרוא  במעבר   

כעמדה פואטית. ממש כמו אצל טירסיאס, החוזה העיוור של תבאי, שעיוורונו מאפשר 

האין,  האֵפלה,  ראייה;  של  לאי  הופכת  הראייה  אי  ליטבסקי  אצל  עומק,  ראיית  לו 

היא מקור היצירה: 'בשבילי החושך הוא התנאי להיוולדות מחדש', סיפרה ליטבסקי 

זוהי   – האפשר  ככל  הרבה  מחדש  'להיוולד  'ליטורגיה',  ספרה  צאת  לכבוד  ברשימה 

עוברת  אלימות  נפגעי  ולסובייקטיוויות  לגוף  ביטוי  ככלי  המטמורפוזה  משאלתי'.53 

 ‘The gaze in itself not only terminates the movement, it freezes it’, J. Lacan, The Four  46

 Fundamental Concepts of Psychoanalysis, ed. J.-A. Miller, trans. A. Sheridan, New
 York 1998, p. 117

 H. Berressem, ‘The “Evil Eye” of Painting: Jacques Lacan :שם, עמ' 117–118; ראו גם  47

 and Witold Gombrowicz on the Gaze’, R. Feldstein, B. Fink and M. Jaanus (eds.),
 Reading Seminar XI: Lacan’s Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, Albany,

NY 1995, pp. 175-182
צ' ליטבסקי, 'צבי בשדה', הנ"ל )לעיל הערה 20(, עמ' 16.   48

צ' ליטבסקי, 'אפרודיטי', הנ"ל )לעיל הערה 6(, עמ' 11.  49

צ' ליטבסקי, 'שיחה עם בורחס', הנ"ל )לעיל הערה 20(, עמ' 74.  50

צ' ליטבסקי, 'מקדש מעט', הנ"ל )לעיל הערה 28(, עמ' 24.  51

צ' ליטבסקי, 'אפרודיטי', הנ"ל )לעיל הערה 6(, עמ' 11.  52

קשה שלא לקשר את העמדה הרגשית־פואטית הזו עם כותרת ספרה של ליטבסקי, 'אמות כנולדת',   53

שפורסם בשנת 2013, מיד אחרי הספר 'ליטורגיה' )2010(. 
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)'ְוָכל  מותו שלו  לנוכח  חושש לעמוד  קול שירי שאינו  ומייצרת  בעצמה מטמורפוזה 

כפי  והשמחה,  מול התקווה  אל  ניצב באומץ  גם  אך  ְוֶנֱעָלם'(,54  ְּבָך  ִנְסָּפג  ֶאְכֹּתב  ֲאֶׁשר 

שמעיד השיר 'ִזמרה' )2010(:

ִצֳּפִרים ְסמּויֹות ַּבֹזַהר

ְמַבְּקׁשֹות ְלִהּוֵלד. 

ְּבִניד ֹראש ַקל ֲאִני ֶנֶעֶתֶרת.

ְּבִפְרּפּור ָמִהיר ָוַעז ֵהן ֶנְחָלצֹות ִמִּפּיֹוַתי, 

ְּפָקעֹות ֶׁשל ּכַח ִמְתָּפֵרץ, ִׂשְמָחה.55 

ם א ה ת  ו מ ד  5 6 : ' ְך ִי ַל ֵא י  ִב ּו ׁש ְּב ֶׁש ׁש  ּו ג ִר ָה א  ּו ה  / ק  ָח ְר ֶמ ל  ָּכ '  . ב

לרגש הלוהט, הדומיננטי בחיי, שחשתי כלפי אמי קראתי 'אהבה'. אמי מעולם 

לא נעדרה ממחשבתי. ִׂשְמחתי בהישַגי וכשרונותיי היתה השמחה להניח אותם 

לרגליה. כבר כילדה קטנה גידלתי את עצמי למענה ]...[. 

עצבותה היתה מעוררת בי אימה. אושרה היה פרויקט חיי ותכליתם... האם זוהי 

אהבה? האם הוודאות המתמדת, גם בשנות בגרותי, שלא אוכל לחיות בלעדיה, 

פירושה אהבה? מה עצוב, אך גם מאיר עיניים, לגלות שרגשות אלה מיוצגים 

בעולם על ידי המלה 'חרדה'. הסימון הלשוני, ועל כן גם התודעתי־ריגשי, היה 

'אני' כדי לקיים את  ויתור על  ֶחֶסר איום,  זו אהבה אלא זעקת  לקוי. לא היתה 
אמי, שכן התמוטטותה או נטישתה פירושה הישארותי בודדה מול אבי.57

ֶחֶסר זעקת 

הפגיעה של האב מתרחשת בתוך מרחב ביתי, משפחתי. הבית, מזכירה לנו ליטבסקי, 

הגנה,  גבולות,  טריטוריה,   – שלו  המשמעויות  מטען  על  הנפש,  של  'ייצוגה  הוא 

בעולמה  יותר,  ספציפי  באופן   58.')unheimlich( האלֵּביתי  מקום  הוא   – אינטימיות 

של  מורכבת  בדינמיקה  מגולמת  המשפחתית  הזוועה  ליטבסקי  של  הפסיכו־פואטי 

ההזדהות  ממושאי  אחד  דיוניסוס,  של  דמותו  בפענוח  וציפיות.  הזדהויות  מבטים, 

צ' ליטבסקי, 'למותי', הנ"ל )לעיל הערה 20(, עמ' 57.   54

צ' ליטבסקי, 'זמרה', שם, עמ' 77.   55

ליטבסקי, ללא כותרת, הנ"ל )לעיל הערה 2(, עמ' 15.  56

ליטבסקי )לעיל הערה 5(, עמ' 41.  57

ליטבסקי )לעיל הערה 1(, עמ' 214.   58
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המרכזיים של ליטבסקי,59 המבטים השונים הם אלה שמעצבים את החוויה הטראומטית 

וכן את ההתמודדות עמה: 'דיוניסוס לא זכה למבטה של אם, ומבט אביו הבעית אותו. 

הצורך הראשוני במבט המאשר לא נענה ונותר כחסר מתמיד ]...[ עליו להילחם בכל 

של  המבעית  במבטו  המאמר  של  הראשון  בחלק  שעסקתי  לאחר  הכרה'.60  על  מקום 

האב, אעסוק בחלקו השני במבטה החסר של האם. מתוך עיון במחזור השירים 'תני לי 

ָּפנים' מן הספר 'לקיר אחד קראתי בית' )2007(,61 אני מעוניינת לבדוק מהן ההשלכות 

של חוסר המבט של האם, ואיזו דינמיקה מתקיימת בין הבת המשוועת למבט ובין האם 

המסיטה את מבטה. 

מחזור השירים 'תני לי ָּפנים' מוקדש 'לאמא', והוא מתאר את מערכת היחסים בין   

הדוברת, הבת, לאמה ניצולת השואה. המחזור תחום בגבולות ילדותה של האם מחד 

מחוזות  החוצה  מורכבת,  יחסים  מערכת  חושף  הוא  גיסא.  מאידך  לווייתה  ויום  גיסא 

 – יתומה  לאם  בת   – בוגרת  אישה  של  וביתמות  באבדן  ועוסק  ורגשיים,  גאוגרפיים 

שחוויית הנטישה ההורית אינה זרה לה. 

הכותרת 'תני לי ָּפנים' חושפת את ליבת היחסים בין האם לבת: הבת חווה את עצמה   

כנטולת פנים, כחסרת זהות, ואת האם כדמות היחידה שבכוחה לתקן את המעוות. יתר 

על כן, הקריאה 'תני לי ָּפנים' מבליעה אמת מרה בדבר הסתר פנים, היעדר, של האם. 

אך ממש כפי שהסתר הפנים של האל אינו מתכחש לנוכחותו, כך הסתר הפנים של האם 

לא רק שאינו מבטל את נוכחותה, אלא בעיקר מבליט את מרכזיותה בחיי בתה. 

ֵאין ְּבִחּבּוֵקְך ֲהָגָנה ֵמֵאיַמת ֵהָעְדֵרְך. 

ְרִאי ֵאיְך ַמְצִמיַח עֹוִרי ְּבֵחיֵקְך 

ׁשּורֹות ַקְׂשַקּשִׂים, 

ְּבִפי ָלׁשֹון ְמֻפֶּצֶלת. 

ֲחִריֵצי ַמָּבט ְצֻהִּבים

ִנְפָקִחים ְלִאָּטם ַּתַחת ְקרּום ֵעיַני. 

עֹוד ְמַעט ּוִמֵּבין ְזרֹועֹוַתִיְך 

ֲאַזֵּנק ֶאל ַהְּסַבְך, 

ליטבסקי העידה על הקשר העמוק שלה לדמותו של דיוניסוס: 'כך מגלם עבורי דיוניסוס את חווית   59

התשובה  הוא   .]...[ התגלמויותיו  שפע  ואת  מתפיסתי  הנמלט  העצמי  את  ביותר:  העמוקה  חיי 

אחת'  ובעונה  בעת  תשובה  מכל  ההתחמקות  והוא  אני?",  "מי  חיי:  כל  אותי  המעסיקה   לשאלה 

)שם, עמ' 34–35(. 

שם, עמ' 35.   60

צ' ליטבסקי, 'תני לי ָּפנים', הנ"ל )לעיל הערה 2(, עמ' 5–23.  61
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ְנִׁשיָמִתי שֹוֶרֶפת ֶאת ָהֵעֶׂשב.62 

מדמות  הדוברת  שעוברת  למטמורפוזה  המרכזי  המניע  היא  האם  מהיעדרות  החרדה 

חוסר ההגנה של האם מחייב את הבת לפתח  חיה, דרקון, סלמנדרה.  אנושית למעין 

שריון הגנה )'ׁשּורֹות ַקְׂשַקּשִׂים', שהן גם שריון קשקשים(, אך באופן פרדוקסלי שריון 

ההגנה שלה הוא איונה העצמי, הפיכתה מסובייקט אנושי למעין חיה מיתולוגית. יתר 

על כן, המטמורפוזה הזו היא גם פנטזיה – נחשקת ומעוררת חרדה כאחד – על מסע 

ההיפרדות מן האם, על היציאה מהחיק האימהי )'עֹוד ְמַעט ּוִמֵּבין ְזרֹועֹוַתִיְך / ֲאַזֵּנק ֶאל 

ַהְּסַבְך'(. 

בין  ההפרדה  את  מסמנת  האימהי,  החיבוק  בגבולות  ההכרה  כמו  עצמה,  הפנטזיה   

חוסר  את  ביניהן,  היחסים  שבבסיס  הסימביוזה  את  מבטאת  בעת  בה  אך  לבת,  האם 

ממש  אך  העשב.  לשרפת  יביא  הפנטזיה  מימוש  מאמה.  להינתק  הבת  של  היכולת 

כפי שבשירּה של דליה רביקוביץ 'הבגד' לא ניתן להבחין בין הבגד הבוער – הסכנה 

והאימה – לדוברת הלובשת אותו )'ֵאין ָעַלי ֶּבֶגד ִּבְכָלל, ֲהֵרי ֹזאת ֲאִני ַהּבֹוֶעֶרת'(,63 כך 

העשב הנשרף מנשימתה של הבת אינו חיצוני לה והוא מקושר לילדותה שלה עצמה: 

ֹלׁש / יֹוֶקֶדת ָּכל ֻּכָּלה ָלֵתת. ְלִהָּנֵתן ]לאם['.64  'ָעֹמק ְּבתֹוְך ָהֵעֶׂשב ַהָּגֹבַה, ַהָּכָרִתי ַּבת ַהׁשָּ

שחווה  הבוגרת  האישה  ושל  המטמורפוזה  ילדת  של  השלוש,  בת  של   – הכרה  אותה 

/ הּוא  ֶמְרָחק  ָּכל   / ֶׁשִלּי.  ַהַהְרַּפְתָקה  'ַאְּת  זו המצהירה כלפי האם:  את מות אמה – היא 

ָהִרגּוׁש ֶׁשְּבׁשּוִבי ֵאַלִיְך'.65 המרחק/מרחב היחיד האפשרי לבת הוא זה שנבנה ומתוחם על 

ידי גבולות ההזדקקות לאם. בניגוד למשחק הפורט־דה )הלאה! לכאן!( הפרוידיאני, 

שמבטא את התמודדות התינוק עם תהליך ההיפרדות מהאם, שכן במהלכו מצד אחד 

התינוק חוזר על סיטואציית הנטישה הכואבת של האם ומצד אחר שולט בה,66 הפורט־

דה בשירה של ליטבסקי מבטא את כישלון ההתמודדות עם הְּפֵרדה ומסמן את גבולות 

הזינוק מתוך הסבך האימהי. 

כישלון ההיפרדות מן האם והגעגוע התמידי הופכים את המטמורפוזה של איון עצמי   

ושל לידה מחודשת אל חיק האם למצב קיומי־רגשי מתמשך, שכרוך ללא התר בעברה 

צ' ליטבסקי, ללא כותרת, שם, עמ' 10.   62

ד' רביקוביץ, 'הבגד' )1970(, הנ"ל, כל השירים עד כה, תל אביב תשנ"ה, עמ' 122.   63

צ' ליטבסקי, ללא כותרת, הנ"ל )לעיל הערה 2(, עמ' 15.   64

שם.  65

 S. Freud, ‘Beyond the Pleasure Principle’ (1920), The Standard Edition of the Complete  66

 Psychological Works of Sigmund Freud, XVIII. ed. J. Strachey, in collaboration with A.
 Freud, London 1953, pp. 7-64.
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הטראומטי של האם, ניצולת שואה שאיבדה את אמה עוד לפני המלחמה, בהיותה בת 

חמש. בשני שירים בלבד יש רמזים לאותו עבר:

*

...

ֶקַרח. 

ַעל ָּפָניו ֵׂשַרְכְּת ַּדְרֵּכְך ַּבּבֶקר

ֵמֵּבית ַהְיתֹוִמים ְלֵבית ַהֵּסֶפר

ִּבְמִעיל ָּגדֹול ִמִּמָּדֵתְך. 

ַעל ָּפָניו ָּבַרְחְּת ִמְּפֵני ַהֶּגְרָמִנים. 
67...

*

ַּבת ָחֵמׁש ִנְׁשַּבַעְּת ֹלא לֹוַמר עֹוד 'ִאָּמא'

ְלַאַחר ֶׁשָּקַרַעְּת ֶאת ְׂשָפַתִיְך

ִמַּמֲעֵקה ַהַּבְרֶזל ַהָּקפּוא. 

י ֶשל ַיְתמּוֵתְך  נִִ ִמן ָהֵעֶבר ַהּשֵׁ

ֲאִני ִמְתַּדֶּפֶקת. 

ִמָּלה ְמַחֶּפֶׂשת ָלּה ֶּפה
ִאָּמא68

מהו העבר השני של יתמות? על איזו דלת, קיר, חומה, מתדפקת הבת? את החוויה 

המתוארת בבית האחרון של השיר ניתן לייחס לאם, דהיינו בפיה של הילדה היתומה 

כמתייחס  גם  הבית  את  לקרוא  ניתן  אך  ממשות.  מכל  'אמא'  המילה  התרוקנה  מאם 

להבקיע  דרך  שמחפשת  אמה,  אחר  שתרה  יתומה,  ילדה  אותה  של  לבתה  לדוברת, 

האם  משוכפלת:  יתמות  מעין  מבטא  הזה  הכפול  הסוף  אמה.  של  יתמותה  חומת  את 

היתומה, בתפקודה החלקי, מנחילה לבתה חוויית יתמות ונוטעת בה את החסך ההורי. 

הבת והאם מתלכדות בתשוקתן לאם, בהיותן יתומות – האחת יתומה מאם והאחרת 

נטושה מאם. 

דפוס  בתה,  על  הרגשית  מוגבלותה  של  וההשלכות  כאם  האם  של  התפקוד  חוסר   

חוזר בשיריה של ליטבסקי, מייצרים 'יתמות פראית וכואבת', דהיינו תחושת יתמות 

צ' ליטבסקי, ללא כותרת, הנ"ל )לעיל הערה 2(, עמ' 6.  67

צ' ליטבסקי, ללא כותרת, שם, עמ' 16.  68
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ֵאם  'אם  שונים.  מסוגים  מנטישות  אלא  האם  של  ממשי  ממוות  דווקא  לאו  הנובעת 

נוטשת אותנו', כתבה אדריאן ריץ', 'תהא הסליחה שלנו רציונלית ככל שתהיה, יהיו 

אהבת האם וכוחה חזקים ככל שיהיו, לעולם תחוש הילדה שבתוכנו ]...[ רגעים של 

בזו  זו  כרוכות  הבעייתית  והאימהות  הזו  לכאורה  היתמות  וכואבת'.69  פראית  יתמות 

בקשר שנדמה כי הוא חסר התרה, מסועף, משתק ומשכפל את עצמו ללא הרף. 

ִני ֶׁשל ַיְתמּוֵתְך / ֲאִני  דימוי הבת המתדפקת על חומת היעדרה של האם )'ִמן ָהֵעֶבר ַהׁשֵּ  

ִמְתַּדֶּפֶקת'( עשוי להזכיר יתומה נוספת שמחיקת הסובייקטיוויות שלה היא ממאפייניה 

המרכזיים: את תרצה, גיבורת 'בדמי ימיה' לעגנון.70 הקשר בין תרצה לבין אמה עומד 

ועד  חייה,  את  תרצה  חיה  כמה  עד  השאלה  עגנון.  ששרטט  הרגשית  הדרמה  במוקד 

כמה היא מנסה לשחזר, לשקם או לשכפל את חיי אמה, היא שאלה מרכזית בסיפור, 

הממשית   – הְּפֵרדה  מתהליך  או  תרצה  של  הזהות  כינון  מתהליך  להפרידה  ניתן  ולא 

והרגשית – מן האם. ההזדהות העצומה עם האם היא כמובן אחד המניעים הראשיים 

להשתלשלות הסיפור, והיא גם אחד הגורמים המעצבים בכינון קולה של תרצה. קולה 

של האם זכור בנובלה בעיקר בהיעדרו )'על מטתה שכבה אמי ודבריה היו מעטים'71(, 

וזיכרון מחלתה אפוף בשתיקה שאפפה את הבית )'דומם עמד ביתנו ביגונו', 'על פתחנו 

משתוקקת  תרצה  אמה  בחיי  עוד  צעד'72(.  כל  קול  המרבד  ספוג  למען  מרבד,  הניחו 

אל הקול הנעדר הזה ומנסה, כמעט ללא הצלחה, להשיגו ולגעת בקצותיו הפרומים: 

את  אהבתי  מה  הברכה.  היכל  אל  ויובילוני  זכות  כנפים  נפרשו  כמו  ]לאה[  'ובדברה 

העצמי  האיון  תחושת  בא'.73  מי  תשאל  למען  הדלת  את  פתחתי  הרבה  פעמים  קולה. 

וחוסר הנראות והנוכחות של תרצה בחיי היקרים לה הייתה שגורה בילדותה. פתיחת 

ניסיון להנכיח את עצמה בחיי האם,  'מי בא' היא  הדלת כדי לשמוע את שאלת אמה 

מתוך הבנה בלתי מודעת שגם כשהאם שואלת את שאלתה, הבת אינה מושאה הנחשק 

של השאלה. זהו ניסיון נוגע ללב של תרצה להנכיח את קיומה, ניסיון המעיד למעשה 

נתנה דעתה לאפשרויות  ריץ'   .261 גיא, תל אביב תשמ"ט, עמ'  כ'  ילוד אשה, תרגמה  ריץ',  א'   69

בעמדת  שננטשו  )הבנות(  הנשים  את  מעמידה  זו  שנטישה  וטענה  אמהות,  של  השונות  הנטישה 

'רק לאחר שנעמוד נכוחה בפני התשוקה המגששת  ניתן להפכה לעמדת כוח:  חולשה, שלעתים 

הפורצים שוב  והמרירות  העיוור  והזעם  נוכל לשנותה,  אז  רק  ילדה אבודה,  כאותה  בתוך־תוכנו 

ושוב בקרב נשים המנסות לבנות תנועה יחד, ילבשו צורה חדשה. לפני כינון האחווה בין הנשים 

היה הידע – אולי חולף, אולי קטוע, אך מקורי ומכריע – של האם והבת' )שם(.

ירושלים  המנעול,  כפות  על  ג:  עגנון,  יוסף  שמואל  של  סיפוריו  כל  ימיה',  'בדמי  עגנון,  ש"י   70 

ותל אביב תשכ"ז, עמ' ה–נד. 

שם, עמ' ה.  71

שם.  72

שם.  73
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על דימויה העצמי כנעדרת ממרחב התשוקות של האם.74 אל המרחב הרגשי הזה של 

פתיחת הדלת של תרצה שבה ליטבסקי ברגעי ההתדפקות על יתמותה של אמה.75 

חוויה מכוננת זו של רעב עצום למקום המסוכך שהאם אינה מספקת, בד בבד עם   

בזמן מחלתה לאחר הפגישה עם  חוזרת בבגרותה של תרצה,  המרת מוקד ההזדהות, 

עקביה מזל: 'ומדי תסוב הדלת על צירה שאלתי מי זה בא? לבי נהפך עלי וקולי כקול 

אמי בחלותה את חוליה'.76 הילדה שכמהה לקול אמה הופכת להיות קול אמה; הקול 

הנעדר בחיי הילדה הופך לנוכחות המכרעת בבגרותה. המחיקה שבקולה של תרצה 

וקול נעדר, אלא שבאימוץ הקול הזה תרצה  היא רב ממדית. לא רק שזהו קול אמה 

כעת,  השאלה.  מושא  להיות  ילדה:  בהיותה  קיימת  שהייתה  האפשרות  את  מוחקת 

אליה  עוד  מכוונת  להיות  יכולה  השאלה  אין  השאלה,  את  מנסחת  הבוגרת  כשתרצה 

זוהי מעין הבנה  להיות מושא השאלה.  הילדית  זה מוחק את התשוקה  עיצוב  עצמה. 

לא מודעת – אכזרית בחריפותה – שגם שאלת האם מעולם לא הופנתה באמת אליה.77 

האם ששואלת 'מי בא' – ממש כמו תרצה בשלב שבו היא מאמצת את שאלת האם – 

אינה מצפה לבתה אלא כנראה לאהובה. כך על ידי אימוץ קול האם תרצה מבטלת לא 

רק את קולה שלה אלא גם את קיומה כמושא התשוקה של האם, באמצה את עמדת 

המשתוקקת: לא תרצה הייתה מושא ההשתוקקות והגעגועים של אמה, אלא עקביה 

מזל. תרצה במובנים מסוימים מסיימת את מהלך המחיקה הקשה שהפעילה אמה כלפיה 

הכישלון  כאילו  מזל.  עקביה  תשוקה,  מושא  אותו  ואימוץ  אמה  עם  הזדהות  ידי  על 

על מהלך רגשי דומה מעידים דבריה של תרצה כשהיא מספרת על הלילות בחברת אביה: 'ובעשר   74

שעות יקום אבי, יחליק שערותי ויאמר ועתה שכבי נא תרצה. מה אהבתי ו"ו החיבור, תמיד שמחתי 

עליה. כאילו כל אשר אמר אלי אבי המשך מהרהורי לבו הוא. לאמור בלבו דיבר עמי תחילה ועתה 

זו על תרצה לדמיין את עצמה כנוכחת במרחב הרגשי של  פה אל פה' )שם, עמ' כז(. גם בסצנה 

אביה, דווקא משום שהיא חשה עצמה נעדרת משם.

גם  שעומד  השירים,  לשיר  לרמז  עשויה  נענה  שלא  מי  של  הקיר(  על  )או  הדלת  על  ההתדפקות   75

בתשתית הנובלה 'בדמי ימיה'. האינטרטקסטואליות הזו מחזקת את הקישור הפואטי לגילוי עריות. 

על הקשר בין 'בדמי ימיה', שיר השירים וגילוי עריות ראו: א' בנד, 'המספר הבלתי מהימן ב"מיכאל 

שלי" וב"בדמי ימיה"', הספרות, ג, 1 )תשל"א(, עמ' 30–34; ר' גינזבורג, '"בדמי ימיה מתה תרצה" 

או "יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלים אימה כנדגלות"', דפים למחקר בספרות, 8 )תשנ"ב(, 

עמ' 285–300. על שיר השירים וגילו עריות בשירת ליטבסקי, ראו לעיל הערה 45. 

עגנון, בדמי ימיה )לעיל הערה 70(, עמ' מט.  76

ידי האם. תרצה מספרת על אמה:  גילום נוגע ללב לכך יש בסצנת שרפת כתבי עקביה מזל על   77

'הדלת נפתחה פעמים ושלוש והיא לא שאלה מי בא, גם כי דיברתי אליה לא ענתה' )שם, עמ' ו(. 

פסיכואנליטי מרתק של  לניתוח   .28–21 עמ'   ,1996 ירושלים  סיפור,  עוז, מתחילים  ע'  גם:  ראו 

היחסים המורכבים בין תרצה לאמה ראו: נ' בן־דב, אהבות לא מאושרות: תסכול אירוטי, אמנות 

ומוות ביצירת עגנון, תל אביב תשנ"ז, עמ' 123–195. 
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להיות מי שרוצים בו או בה, דהיינו עקביה מזל או הילדה האהובה, אינו מותיר לה אלא 

להיות זו שרוצה בו.78 

אך  לגבר,79  בתשוקה  לאם  התשוקה  את  ממירה  אינה  כעגנון,  שלא  ליטבסקי,   

משמרת בשירתה את דמותה של תרצה כדגם פואטי־רגשי לתשוקה הבלתי מסופקת 

בחיי האם.  נוכחת  וַלמחיקה העצמית כדרך האחת להישאר  לנוכחות אמה,  של הבת 

ִני ֶׁשל ַיְתמּוֵתְך /   ההתדפקות על המסך שמאחוריו מסתתר קולה של האם – 'ִמן ָהֵעֶבר ַהּשֵׁ
ֲאִני ִמְתַּדֶּפֶקת' – היא העמדה הרגשית־הפואטית של הבת בשיריה של ליטבסקי.80

מורכבות העמדה הזו ניכרת בשיר הפותח ב'אני חדר הזכרונות שלך':

מהלך זה מאיר את הקושי שבכינון קול נשי לא רק מכיוון שנשים מכוננות כאובייקט התשוקה,   78

אינה אפילו  סובייקט, אלא למעשה  נוכחות נעדרת, שלא רק שאינה  היותן חסך,  גם בגלל  אלא 

מושא תשוקה.

רבות מן הפרשנויות לנובלה 'בדמי ימיה' אימצו את העמדה שתרצה מחקה את אמה ומזדהה עמה   79

במטרה להיות במקומה ולתקן את הקלקול שביחסי אמה ועקביה מזל. למשל לדברי צמח תרצה 

רוצה 'לעשות את חייה שלה מעין מהדורה שנייה, מושלמת יותר, של חיי אימה על ידי כך שהיא 

ימיה"  "בדמי  על  דמות:  'בכפל  צמח,  )ע'  לו'  להינשא  העזה  לא  שזו  מזל(  )עקביה  לגבר  נישאת 

לש"י עגנון', מאזניים, סב, 7–8 ]תשמ"ט[, עמ' 43, וראו גם עמ' 45(. לטענת אפרת גולן 'בחירתה 

חיזוק לא מודע להזדהותה  נובעת מחופש אמיתי, אלא מהווה  אינה  ]של תרצה[ במזל  החופשית 

 ,82 עמ'  ]תש"ן[,   28–27 עלי־שיח,  ימיה"',  "בדמי  של  פמיניסטית  'קריאה  גולן,  )א'  אמה'  עם 

וראו גם עמ' 87(. הרציג בפרפרזה שלו לעלילת הסיפור כתב כי תרצה 'פותחת במהלך "רומנטי", 

שמטרתו לתקן את המעוות בחיי האהבה של האם' )ש' הרציג, 'צלם בהיכל: על אינטרטקסטואליות 

ארבל,  גם   .)69 עמ'  ]תשס"ב[,   46 עלי־שיח,  עגנון",  לש"י  ימיה"  "בדמי  בנובלה  ומשמעותה 

שהציעה לקרוא את התאהבותה של תרצה בעקביה מזל כמעשה יצירה, ראתה במהלך הזה מעשה 

אשר 'ישקף וישחזר את העבר, יהפוך את כיוון הזמן ויאפשר דרך כך את תיקון עוולותיו' )מ' ארבל־

תור, כתוב על עורו של הכלב: על תפיסת היצירה אצל ש"י עגנון, ירושלים 2006, עמ' 42(. אפילו 

פרי של  'תרצה שהיא  כי  גולן, שהציעה פרשנות פסיכואנליטית לדמותה של תרצה, טענה  רות 

העדר אהבה בין הוריה מנסה לרצות את אביה ואת האהוב: את מזל, ובכך לרכוש לעצמה את אהבת 

שניהם ואת ההכרה בקיומה שלה' )ר' גולן, '"בדמי ימיה" של עגנון – מאובייקט חצוי לסובייקט 

שסוע', עלי־שיח, 29–30 ]תשנ"ב[, עמ' 84(. נוסף על עמדה זו נדמה לי שניתן גם לטעון כי תרצה 

'רוצה להיות' עקביה מזל, דהיינו מושא התשוקה של אמה. קשר הנישואין עם עקביה מזל, ההיריון 

ו'מטרתו' לדידה של תרצה, כמו גם הכתיבה שנובעת מיצירת מרחב שקט לעבודתו של עקביה 

מזל – כל אלה מעידים על איון עצמי ועל הכלה מוחלטת של צורכי עקביה מזל. לפי פרשנות זו 

יש להבין את הקשר עם עקביה מזל לא כניסיון לתקן את העוולה ביחסי לאה ועקביה מזל, אלא 

כתיקון – מעוות ומסולף כמובן – של יחסי לאה ותרצה. תרצה, הבת שננטשה, ושגדלה בצלו של 

אהוב אמה, מנסה להיות אותו אהוב, ובכך למעשה לזכות באהבת אמה. 

לאה, אמּה של תרצה בסיפורו של עגנון, אינה יתומה ויש לה הורים אוהבים, דואגים וטועים. לעומת   80

זאת האם בשירתה של ליטבסקי היא יתומה ונפגעת טראומות. עם זאת אף שמקורות הנטישה או 

האימהות הלקויה של שתי האמהות הפואטיות הללו אינם זהים, התשוקה הבלתי מסופקת של הבת, 

ההתדפקות על חומת היעדרה של האם והאיון העצמי משותפים לתרצה ולבת בשירת ליטבסקי.
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ֲאִני ֲחַדר ַהִּזְכרֹונֹות ֶׁשָּלְך. 

ְלֹאֶרְך ִקירֹוַתי ֵהם זֹוֲחִלים 

ְלַחֵּפׂש ָלֶהם עֹור

ְוֵׂשָער

ֲאִני ַהֵּצל ְּבׁשּוֵלי ִחיּוֵכְך 

ַהְּפִנים ָהִעֵּקׁש 

ָהאֹוֵחז ֲעֵקַבִיְך

ֲאִני ְקַהל ָהעֹוְרִבים

ַהְמַקֵּנן 

ְּבַתְחִּתית ְׁשַנת ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלְך 

ְּפרּוַׂשת ַהְזּרֹועֹות –

הֹו ַהִּניחּו ַלְיָלִדים ְוַאל ִּתְמְנעּום, 

ִּכי ְלֵאֶּלה ַמְלכּות ַהּשַָׁמִים.81 

הדימוי העצמי של היות 'ַהֵּצל ְּבׁשּוֵלי ִחיּוֵכְך' מחזיר אותנו אל האיון העצמי, אל ההקטנה 

שנובעת מהחיים בצל הטראומה של האם, אל היות 'נר זיכרון'.82 לא רק שהבת חווה 

את עצמה כהד לאם ולא כסובייקט בפני עצמו, אלא שזהו הד עכור, המאפיל על חיוך. 

זהו מעין נטל; עצם קיומה של הבת הוא זיכרון כואב לילדותה האבודה והמוחמצת של 

האם. 

היות הבת 'ַהְּפִנים ָהִעֵּקׁש / ָהאֹוֵחז ֲעֵקַבִיְך' חושף ממדים מורכבים ביחסה אל האם,   

שכן הוא מפקיע את הקשר ההורי והופך את האם והבת לתאומים – למעין יעקב ועשיו: 

'ַוִּימלאו ימיה ]של רבקה[ ללדת והנה תוִמם בבטנה. ויצא הראשון אדמוני ֻּכלו כאדרת 

ויקרא שמו  עשו,  בעקב  ֹאחזת  וידו  אחיו  יצא  כן  ואחרי  ֵעָׂשו.  ויקראו שמו  שער, 

ובכך  ִאתה  יחד  הרחם  אל  אמה  את  מובילה  בשיר  הדוברת   .)26–24 כה  )בר'  יעקב' 

אמה,  בעקב  כאוחזת  נולדת  הבת  אחת.  ובעונה  בעת  ולתינוק  לאם  אמה  את  הופכת 

שהיא גם תאומתה. זוהי נזקקות שלעולם לא תסופק, זוהי עמדה קיומית של היאחזות 

באם שבעצמה נותרה ילדה; זוהי אחיזה בעקב אכילס של אמה, בנקודת התורפה של 

לחולשה,  שיגרום  במה  היאחזות  גם  זו  אכילס,  על  המיתולוגי  הסיפור  פי  על  האם. 

צ' ליטבסקי, 'אני חדר הזכרונות שלך', הנ"ל )לעיל הערה 2(, עמ' 7.  81

'נרות זיכרון' הוא הכינוי שנתנה ורדי לדור השני לניצולי שואה, אשר הפכו למעין אנדרטאות חיות   82

לקרבנות. ראו: ד' ורדי, נושאי החותם: דיאלוג עם בני הדור השני לשואה, ירושלים 1990. 
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בנהר סטיקס  אותו  לנקודת התורפה של הבת, שכן תטיס, אמו של אכילס, הטבילה 

במטרה לחסנו מכל פגע, אך משום שאחזה בעקבו בשעת הטבילה יצרה בלא משים את 

המקום הפגיע בגופו, המקום שפגיעת ִחצו המורעל של פאריס בו תגרום למוות.

שנת  בתחתית  ַהְמַקֵּנן'   / ָהעֹוְרִבים  כ'ְקַהל  עצמה  ומזהה  ממשיכה  בשיר  הדוברת   

אם  שבבסיסם  ליחסים  כאן  מתכחשת  הדוברת  הקודם,  בבית  כמו  האם.  של  הילדות 

ובת, וממקמת את עצמה בילדותה של האם, בשלב הטרום־הורי של אמה. מתוך הצורך 

לקהל  עצמה  הופכת  בילדותה  מקובעת  שנותרה  למי  שתיוולד  הילדה  באם  להיטמע 

העורבים של אמה, לאופל גותי בלתי ניתן להמשגה, לפוטנציאל להרס שאורב לילדה 

 / ְלָך  קֹוְרִאים  ש'ָהעֹוְרִבים  בהכרה  פותח  וולך  ליונה  'קסיוס'  השיר  בתמימות.  הישנה 

סֹוף  ַעד  עֹוְרִבים  ִּתְׁשַמע  ומסתיים בוודאות האיומה ש'ֲהֵרי  ּוְלִהָּבנֹות',  ָהָאֶרץ  ֶאת  ַלֲעֹזב 

אל  חוזרת  שבעקיפין  ֵּדָעה',  ְטרּוַפת  'ַיְלָּדה  וולך  של  בשירה  ניצבת  לבין  בין  ָיֶמיּך'.83 

תרצה של עגנון, אל אותה 'ילדה עתיקת שדים'.84 אם כן הבת ממקמת עצמה בליבת 

היא למעשה מכוננת את  כן  יתמותה של האם. בעשותה  ומזדהה עם  הכאב של אמה 

היתמות לכאורה שלה עצמה. 

אך אולי יותר מכל הקשר אחר85 חשוב כאן לציין את המשמעות של עורבים בהקשר   

התלמודי. חז"ל אמנם דרשו כי למרות אכזריותו העורב מזין את גוזליו, וכל שכן חייב 

אדם לזון את בניו ובנותיו,86 ובהתייחסם לצבעו השחור נאמר כי 'אין העורב משחיר 

אלא למען ילדיו', כלומר העורב מתאמץ ועמל למען ילדיו. עם זאת עורבים בתלמוד 

נתפסים לרוב כמי ש'כשהן ]העורבים[ מוִלדים את בניהם רואין אותם לבנים ובורחים 

מפניהם',87 דהיינו כמי שמתאכזרים לצאצאיהם ואינם דואגים לגידולם ולהזנתם. כך 

המסע  כעורב'.88  ביתו  בני  ועל  בניו  על  אכזרי  עצמו  שמשים  במי  אמר  'רבא  למשל 

י' וולך, 'קסיוס' )1966(, הנ"ל )לעיל הערה 45(, עמ' 12.   83

עגנון, בדמי ימיה )לעיל הערה 70(, עמ' מז.  84

העורבים בשירה של ליטבסקי אינם עדת העורבים מ'קינה על מות אחינו' לנתן יונתן )'ַעְזבּות ָורוַח,   85

ִּדְמָעה ָוֶזֶמר, / ִזְמָרה ָוֶדַמע, ֲעַדת־עֹוְרִבים'( )נ' יונתן, שבילי עפר / אשר אהבנו, רמת גן תשכ"ט, 

עמ' 21(; אין זה גם העורב שסיפר לאפולו על בגידת קורוניס אהובתו; וודאי שאין זה העורב הישיש 

 E. A. Poe, The Works of Edgar Allan Poe, The( 'והיהיר מהפואמה של אדגר אלן פו 'העורב

Raven Edition, Volume 5. New York: P. F. Collier and Son, 1903(. נדמה כי קהל העורבים 
שהיה   ,)1890( עורבים'  עם  חיטה  'שדה  גוך  ואן  של  בציורו  לעורבים  ברוחו  קרוב  ליטבסקי  של 

)1963( ולעורבים בציוריה של אהובה  אחרון ציוריו, לעורבים המאיימים מ'הציפורים' להיצ'קוק 

אהובה  של  ציורים  תערוכת  )'עורבים:  והאבדן  השכול  של  ומבשריו  הרוע  שליחי  לוברטובסקי, 

לוברטובסקי', מוזיאון המושבה ע"ש ערן שמיר, מזכרת בתיה, 2005(.

בבלי, כתובות מט.  86

פרקי דר' אליעזר כא.  87

בבלי, עירובין כב ע"א.  88
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הרגשי של הבת בשירה של ליטבסקי מוביל אותה לקנן בילדותה של אמה, למקם עצמה 

בשלב הטרום־טראומטי של האם. בעשותה כן היא מאיינת את עצמה כמי שאינה עוד 

בת וכמי שמזדהה עם העורב שבאמה, עם הקיבעון שלא יאפשר לילדה היתומה לגדול 

להיות אם לבתה, עם העורב הנוטש את גוזליו, דהיינו אותה עצמה.

89 ָלִדים' ְי ַל ַהִּניחּו  הֹו  '

לעומת הבת, שהיא חדר הזיכרונות של האם, הצל שבשולי חיוכה וקהל עורבים, האם 

עצמה מתוארת בשיר הפותח ב'אני חדר הזכרונות שלך' כישנה את 'ְׁשַנת ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלְך / 

ְּפרּוַׂשת ַהְזּרֹועֹות – '. תמונת זו של דמות ישוע מובילה אל שיאו של השיר, אל הציווי 

ַלְיָלִדים  ַהִּניחּו  14( ואל התחינה של הדוברת: 'הֹו  של ישוע מהבשורה על פי מתי )יט 

ְוַאל ִּתְמְנעּום, / ִּכי ְלֵאֶּלה ַמְלכּות ַהשַָּׁמִים'. אף שהבת מתבוננת באמה כפי שזו אמורה 

רגשי  מערך  זהו  לבת.  אם  בין  תפקידים  היפוך  רק  זה  אין  בתה,  על  להסתכל  הייתה 

של בת שרואה למולה את אמה בדמותו של ישוע הצלוב, הסובל והמתייסר, ושהופכת 

בעצמה לישוע החומל המסוכך על הילדים – על אמה ועליה עצמה, שכן הילדים שיזכו 

במלכות השמים בשירה של ליטבסקי עשויים להיות הן הֵאם, שיתמותה והבריחה 'ִמְּפֵני 

ַהֶּגְרָמִנים' לא אפשרו לה להיחלץ מילדותה, והן הבת, שמשוועת לאם.90 

כרסיס  שנדמה   ,)2007( שוכבת'  אני  'חבושה  במלים  הפותח  הכותרת  נטול  בשיר   

זיכרון ממשי־רגשי, מתעצמת ההזדהות של הבת הדוברת עם דמותו של ישוע:

ֲחבּוָׁשה ֲאִני ׁשֹוֶכֶבת ִּבְמָעַרת ַהֶּקֶבר. 

ַעל ִסָּפּה ַּתַעְמִדי, 

ִנְפֶעֶמת ִמָּיְפָים ֶׁשל ִציּוֵרי ַהִּקיר.91 

כעין מומיה שוכבת הבת במה שעשוי להיות כנסיית הקבר, מקום קבורתו של ישוע. 

– הבת מתקיימת  אינו מת  גם  חי אך  מי שאינו  – המת שקם לתחייה,  לישוע  בדומה 

אינה  הקודם,  בשיר  שָישנה  האם,  נראית.  בלתי  נוכחות  היות  של  הדמדומים  באזור 

רואה את בתה גם בשיר הנוכחי. היא נפעמת מיופיים של ציורי הקיר אך אינה רואה את 

צ' ליטבסקי, ללא כותרת, הנ"ל )לעיל הערה 2(,עמ' 7.  89

הישרדות  לי  שאפשר  'מה  ישוע:  עם  הזדהותה  על  ליטבסקי  העידה  בשם'  לזה  'לקרוא  במסה   90

למזבח,  אותו  הפכתי  הסבל,  את  קידשתי  בעולם.  האנושי  לסבל  סמל  לדרגת  עצמי  העלאת  היה 

להתמסרות דתית. תחושת האינטנסיביות של סבלי הגדירה בשבילי את קיומי. אני )בלי להכריז 

דקארט  בבואת  רסקולניקוב,  של  גלגול  ישו,  של  חדשה  הופעה  הייתי  כמובן(  בפומבי,  כך  על 

בעינויי הספק. הייתי סמל מגולם בגוף אנושי' )ליטבסקי ]לעיל הערה 5[, עמ' 42(.

צ' ליטבסקי, ללא כותרת, הנ"ל )לעיל הערה 2(, עמ' 12.  91
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בתה הקבורה, החבושה, המאוינת. לעומת זאת הבת רגישה לכל רחש בנימי אמה. היא 

לא רק ערה להתפעמותה מן הציורים, אלא היא בעיקר מודעת לאם העומדת על ִספה 

של מערת הקבר. העמידה על הסף היא עמדתה הרגשית של האם, של מי שאינה אם 

אך גם אינה ילדה, של מי שאינה נוכחת אך גם אינה נעדרת, של מי שנעה בין יופיים 

של ציורי הקיר לחדלונה של מערת הקבר. 

האיון העצמי של הבת ודימוי ישוע של האם ושל הבת מאפשרים להבין את הדרישה   

הנואשת של הבת, אשר 'ְמַבֶּקֶׁשת ַמָּבט: // ְּתִני ִלי ָּפִנים. / ְתִּני ִלי ֵׁשם'.92 כמו בתפיסת 

המבט הלקאניאנית, שלפיה הסובייקט תופס את עצמו כאובייקט התשוקה דרך מבטו 

של האחר,93 הבת מבקשת את מבטה של אמה במטרה להבנות את פניה שלה. מבטה 

של האם הוא זה שבכוחו לכונן את פניה של הבת, דהיינו את זהותה כסובייקט מובחן. 

חסרונו של המבט – האם הישנה או זו שאינה רואה את בתה – אינו מאפשר לבת להיפרד 

מאמה ולכונן את עצמה כישות נבדלת בעלת שם.

פני  לאהבת  קשור  לפנים,  בתשוקה  הכרוך  עצמי,  ואיון  עצמי  כינון  של  השילוב   

התשע  במאה  שחייתה   ,)Lisieux( מליזיה  הקדושה  תרזה  הנוצרית.  בסגפנות  ישוע 

עשרה, העידה על כך באוטוביוגרפיה שלה: 

עד אז לא ידעתי את עושר אוצרות הפנים הקדושים... הייַת הראשון לחקור את 

מסתרי האהבה החבויים בפניו של ישו. הוא אשר מלכותו אינה מן העולם הזה 

הראה לי כי המצב האחד הראוי הוא לאוות להיות זה שמתעלמים ממנו ומאיינים 

את קיומו, למצוא סיפוק בביזוי העצמי. השתוקקתי שפַני, כמו פניו של ישו, 

יהיו נסתרים כביכול ובלתי ניתנים לזיהוי. השתוקקתי לסבול ולהישכח.94 

ההזדהות עם פני ישוע קשורה למחיקה עצמית, להיעלמות, לשכחה. ההיטמעות – אך 

לא ההיבלעות – באחר )ישוע, האם( היא גם תשוקת הבת אצל ליטבסקי.95 הפנים של 

ישוע לדידה של תרזה הקדושה מליזיה מגלמים ישות נוכחת־נעדרת, כמו זו של האם 

בשירת ליטבסקי. כאמור הקשר עם האם עובר אצל ליטבסקי דרך דימוי ישוע כדמות 

צ' ליטבסקי, ללא כותרת, שם, עמ' 13.  92

 J. Lacan, Ecrits: A Selection, trans. A. Sheridan. New York 1977  93

 Therese of Lisieux, The Story of a Soul: The Autobiography of St. Therese .תרגום שלי  94

of Lisieux, trans. J. Beevers, New York 2001, p. 88
ליטבסקי ורביקוביץ מייצגות מהלכים כמעט הפוכים: בעוד רביקוביץ רוצה להיבלע באחר ולהגיע   95

אל הָׁשם, ליטבסקי נטמעת באמה, אך מנסה להיחלץ מכך. ייתכן שהשוני הזה קשור להבדל בין 

יתמות של ילדה )רביקוביץ( לאבדן אם כאישה בוגרת )ליטבסקי( וכן לפער המגדרי בין אבדן אם 

 I. Szobel, A :ליטבסקי( לאבדן אב )רביקוביץ(. לדיון מפורט בנושא ביצירתה של רביקוביץ ראו(

 Poetics of Trauma: The Work of Dahlia Ravikovitch, Waltham, MA 2013
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הסובל והסולח, המסוכך על הסובלים. ההיטמעות בדימוי הכפול של ישוע מאפשרת 

לבת להיות גם ישוע החס על חסרי המגן )האם, הילדה היתומה( וגם ישוע המתייסר 

את  לסמן  לדוברת  מאפשר  ישוע  של  הכפול  הדימוי  מכך,  חשוב  הנטושה(.  )הבת 

החסך ההורי, לתבוע את המגיע לה כבת, לפנטז על החסות האימהית ובה בעת לסלוח 

לאמה. האם, במצוקתה ובעיקר בהיקבעותה ברגע הטראומטי של ילדותה, היא ילדה 

וזו הזקוקה לחמלתו של ישוע. מעצם היותה כישוע היא עשויה –  וקרבן. היא ישוע 

פוטנציאלית לפחות – גם לתת חסות. אם כן הדימוי הכפול של ישוע מאפשר לדוברת 

לחוות מגוון תחושות רחב כלפי אמה בעת ובעונה אחת: היא ממללת את החסך ההורי, 

תובעת את המגיע לה כבת, מפנטזת על החסות האימהית ומוחלת לאמה.

בהקשרים הנוצריים בשירת ליטבסקי הדרישה לפנים מרמזת לדימוי הנוצרי של   

המטפחת של ורוניקה.96 ורוניקה ראתה את ישוע המתאמץ והמתייסר בדרכו ממקום 

משפטו למקום צליבתו והציעה לו מטפחת לנגב את הזיעה הניגרת מפניו. ישוע נענה 

להצעתה, ועל המטפחת שהשיב לה נראו תווי פניו. מכאן נגזר שמה של ורוניקה – ורה 

איקונה, הדמות האִמתית. בניגוד למקרים רבים בספרות המערב שבהם רגע הולדת 

הבת מסמן את מות האם,97 אצל ליטבסקי רגע הולדת הבת מכונן את הצורך של הבת 

עצמה במחיקה עצמית, בהיעלמות. הבת בשיריה של ליטבסקי נולדת אל תוך איונה, 

ממש כפי שרגע הטבעת החותם של פני ישוע על המטפחת מבשר את רגע היעלמות 

הבשר, את כיליון הגוף. בעוד על המטפחת של ורוניקה הוטבעו הפנים המיוזעות של 

ישוע בדרך הייסורים, בשירתה של ליטבסקי מוטבעת ישות חסרת פנים ונטולת שם, 

המבקשת 'ְּתִני ִלי ָּפִנים. / ְּתִני ִלי ֵׁשם'. תחינת הבת לפנים ולשם אינה רק קריאה לזהות 

נבדלת אלא גם הכרה כואבת בעמדתה הרגשית, בעמדה הקיומית של היות בת אשר 

לדידה כל מרחק הוא הריגוש שבשובה אל אמה.

הכרוך  נוסף  רובד  מסתתר  הזו  הרגשית   – כליאות  לומר  שלא   – במעגליות  אך   

היא מושג העוסק בשאלות של  איקונה, תמונה אמתית,  ורה  ורוניקה.  במטפחת של 

ייצוג, בעיקר בהקשר האמנותי, האסתטי־פואטי. אני מעוניינת לשוב לשיר 'לקרוא 

בשם' )2010(, שהוזכר לעיל בהקשר של היחסים בין הבת לאב – הממשי והסימבולי – 

ולהתמקד עתה בארס־פואטיקה מהפרספקטיבה של יחסי הבת ואמה.

על מוטיב המטפחת של ורוניקה בספרות העברית ראו: ר' קרטון־בלום, 'המטפחת של ורוניקה –   96

קריאה מחודשת של הברית החדשה בספרות הישראלית', ח' חבר )עורך(, רגע של הולדת: מחקרים 

בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון, ירושלים תשס"ז, עמ' 197–230.

 L. Irigaray, ‘And the One Doesn’t Stir Without the Other’ (trans. H. V. Wenzel), Signs, 7, 1  97 

 (1981), pp. 60-67; M. Hirsch, The Mother/Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis,
Feminism, Bloomington, IN 1989
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לקרוא בשם

ֲהֶזהּו ַהָגּן ֶׁשְּסָבבּוהּו ַאְרָּבָעה ְנָהרֹות

ּובֹו ָקָרא מֹוִליִדי ְּבֵׁשמֹות ְלָכל

ֲאֶׁשר ָסִביב

ְוִלי הֹוִריׁש ֶאת ַהְּכֵאב

ִלְקֹרא ְּבֵׁשם ְלָכל ֲאֶׁשר ָסִביב, 

ם ֶׁשֵאין ִמֶּמנּו ֲחָזָרה ֶאל ָּכל ַהּשֵׁ

ֲאֶׁשר ָסִביב

ְוִלי הֹוִריׁש ֶאת ָהֶעְרָּגה ְלָהִׁשיב

ַלּסּוס ֶאת הֹוד ֵאיַמת ַנְחרֹו, 

ָלֲאָבִנים ִּדְמָמָתן, 

ְלַהִּתיר ֻחּקֹות ֵׁשם ְוָׁשַמִים, 

מֹוְסרֹות ַהּכֹוָכִבים

ְוִלי הֹוִריׁש ֶאת ְמקֹומֹו ָהֵריק ֶׁשל ָּתֶוְך

ֵּביִני ְוָכל ֲאֶׁשר ָסִביב. 

ַהָּתֶוך ֶׁשֵּביִני ּוֵביִני. 

ַהָּתֶוְך ֶׁשֲאִני.98 

הכתיבה  דהיינו  השם,  למתן  המכאוב  בין  השילוב  היא  בשם'  'לקרוא  בשיר  הירושה 

היא שכפול המצב הילדי של הדוברת )ירושת המכאוב( בגוף של אישה בוגרת, של מי 

שיכולה לתת שם, בין שזו הדוברת עצמה שכותבת ובין שזו האם, שבכוחה לתת לבתה 

 שם. כלומר גם במעשה הכתיבה הבת מזדהה עם אמה – ולא עם הפאליות של הכתיבה99 – 

יותר  המוקדם  שבשיר  המטמורפוזה  למעשה  זוהי  מיתולוגית.  כלאיים  דמות  ויוצרת 

הפותח במילים 'ֵאין ְּבִחּבּוֵקְך' )2007(.100 במובן זה 'מולידי' בשיר 'לקרוא בשם' הוא האל 

או האדם הראשון בסיפור המקראי אך הוא גם האם. בניגוד לאדם הראשון, שהשכיל 

לקרוא בשם לכל אשר סביב, האם כאמור כשלה במשימתה לתת לבתה שם. במובן 

יכולת  והזדהות אנדרוגינית עם  זה מעשה הכתיבה הוא אקט של תיקון כישלון האם 

צ' ליטבסקי, 'לקרוא בשם', הנ"ל )לעיל הערה 20(, עמ' 11.  98

ראו:  והקול.  העט  על  הגברית  הבעלות  ועל  הכתיבה  של  הפאליות  על  עמדו  וגובר  גילברט   99

 S. M. Gilbert, and S. Gubar. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the
Nineteenth-Century Literary Imagination, 2000

ליטבסקי, ללא כותרת, הנ"ל )לעיל הערה 2(, עמ' 10.   100
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ההולדה: זו הגברית )יצירה, מתן שם, מתן חיים בכתיבה( וזו הנשית )מתן חיים(.101

יתר על כן, בעוד הבת בשיריה של ליטבסקי משוועת לפנים ולשם, בפועל התחינה   

עצמה כבר מולידה לה פנים ושם – את שמה כאישה וכמשוררת. בעודה חווה את גבה 

המתרחק של האם )'ָּכל ּבֶקר ַּבַּגן, מּול ַּגֵּבְך ַהִּמְתַרֵחק, / ִמְתחֹוֵלל ָהעׂוָלם ִמן ַהּתׂוהּו'102(, 

היא מטמיעה בגב אמה לא רק את מבטה אלא גם את הפואטיקה הייחודית לה. האם 

היחסים  כרוניקת  כתיבת   – הבת  של  הכתיבה  מעשה  אך  לבתה,  השם  במתן  נכשלה 

ביניהן – הוא כשלעצמו אקט של מתן שם מצדה של הבת. אין זה מעשה שגואל את 

'חדר  את  לרגעים,  רק  אם  גם  לעזוב,  לה  מאפשר  הוא  אך  לאם,  מהזדקקותה  הבת 

הזכרונות' של האם ולכונן את קולה הטרנסצנדנטלי, את שירת צביה ליטבסקי.

ההזדהות עם האם בשיר 'לקרוא בשם' ניכרת גם בעמדת התווך, אשר מקבילה לעמדת הסף של   101

האם בשיר 'חבושה אני שוכבת' )שם, עמ' 12(. הדוברת ב'לקרוא בשם' מציבה את עצמה בעמדת 

התווך )אמצע, פנים(: כמשוררת מתן השם הוא אקט של תיווך וסימון, ובה בעת התווך הוא דימויה 

שלה  האין־סופי  לצורך  ביטוי  וכן  נפרצו  חייה  גבולות  שכל  העריות  גילוי  ניצולת  של  העצמי 

לרצות.

צ' ליטבסקי, ללא כותרת, שם, עמ' 14.  102




