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המצאתי את צבע התנועות! —  Aשחור,
 Eלבן ,אדום O ,כחול U ,ירוק.
הסדרתי את צורתו ותנודתו של כל עיצור,
והתיימרתי להמציא ,בעזרת מקצבים
אינסטינקטיביים ,מלה שירית שתהיה ביום
מן הימים בת־הישג לכל החושים .שמרתי
לעצמי את זכויות התרגום .בתחילה היה זה
לימוד .כתבתי שתיקות ,לילות ,רשמתי את
הבלתי־ניתן־להבעה .קיבעתי סחרחורות.
[…] נושנות־השירה נטלו חלק ניכר
באלכימיית־המלה שלי.
" ארתור רמבו


I invented colors for the vowels! —
A black, E white, red, O blue,
U green. I made rules for the form
and movement of every consonant,
and I boasted of inventing, with
rhythms from within me, a kind of
poetry that all the senses, sooner
or later, would recognize. And I
alone would be its translator.
I began it as an investigation.
I turned silences and nights into
words. What was unutterable, I
wrote down. I made the whirling
world stand still. […] The wornout ideas of old-fashioned poetry
played an important part in my
alchemy of the word.
" Arthur Rimbaud
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פתח דבר
במלאת מאה שנה לתנועת דאדא ,מוזיאון תל־אביב לאמנות מתכבד להציג תערוכה
שעניינה מלים ,אותיות ,והשימוש רב־הדמיון שעשו בהן אמנים ,משוררים ומיסטיקאים.
התערוכה מפגישה את המקובל אברהם אבולעפיה ( 1292-1240בקירוב) וקבלת
השמות שפיתח; את אמני דאדא שהחלו לפעול בציריך ב־ ;1916ואת הלטריסטים,
שתנועתם נוסדה בפריז ב־ .1946משותפת ליוצרים אלה פרקטיקה של פירוק משפטים
לכלל מלים ומלים לכלל אותיות ,הגייתן בקול וסידורן בטיפוגרפיות ייחודיות
ובמערכים חזותיים יוצאי דופן .גם אם צמחו מתוך רקעים ונסיבות היסטוריות
שונות בעליל ,יוצרים אלה חולקים סדר־יום של פעולה בשולי החברה ותשוקה לשינוי
הסטטוס־קוו .מטרתם היתה להערים על ההיגיון ולתַקשר במישור החזותי שמעֵבר
למלים ,ליצירת חוויה ישירה ומטלטלת היוצאת מן הקרביים וחודרת חדרי בטן.
ההשפעה של דאדא והלטריזם על שירת הצליל הפוסט־מודרנית ועל השירה
הקונקרטית או החזותית נחקרה לא מעט ,וכך גם השפעתם על התיאטרון והקולנוע.
הגותו של אבולעפיה ,בתיווכם של ההומניסטים הרנסנסיים ג‘ובאני פיקו דלה־
מירנדולה ויוהאן רויכלין ,הטביעה אף היא את חותמה על השיח העכשווי ,בין ז‘אק
דרידה לאומברטו אקו .במהלך המחקר לקראת התערוכה התברר במפתיע שאיזידור
איזו ,מייסד הלטריזם ,והמשורר איוואן גול ,שפעל בזיקה לדאדא ,הכירו את יצירתו
של אבולעפיה בסוף שנות ה־ 40וראו בה מקור השראה למפעלם האמנותי.
בתערוכה מוצגות כחמישים עבודות אמנות וצליל של אמני דאדא ולטריזם
מובילים כטריסטן צארה ,הוגו באל ,ז‘אן ארפ ,מרסל ינקו ,קורט שוויטרס ,ג‘ורג‘
גרוס ,פרנסיס פיקביה ,מקס ארנסט ,איליאזד ,ארווין בלומנפלד ,ויקטור בראונר,
מרסל דושאן ,איזידור איזו ,גבריאל פומראן ,ז‘אן־לואי ברו ,ז‘יל וולמן ,מוריס
למטר ,פרנסואה דופרן — וכן עבודות של אנרי מישו ,איוואן גול ,לדיסלב נובאק,
ג‘ון קייג‘ וג‘ורג‘ ברכט .התרומה הישראלית כוללת את האמנים אורי גרשט ,מיכאל
סגן־כהן ,מירית כהן ,אלי פטל ויוסף־ז‘וזף־יעקב דדון ,ואת אמניות הקול ויקטוריה
חנה וענת פיק.
ברצוני להודות מקרב לב לקרן דיוויד ברג ,ניו־יורק ,ולמנהלת הקרן ,מישל
טוצ‘י ,על התמיכה הנדיבה בתערוכה ובקטלוג .התערוכה לא היתה מסתייעת אלמלא
עצתם האדיבה של מרסל פלייס מגלריה  ,2000-1900פריז; בנואה שפירו מגלריה
מינוטאור ,פריז; וז‘קלין פרידמן ,נשיאת אגודת הידידים הצרפתים של מוזיאון

תל־אביב לאמנות .מוריאל גולדשטיין ממחלקת קשרי חוץ ופיתוח של המוזיאון סייעה
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אף היא לקידום הפרויקט.
חוקרים רבים תרמו לתערוכה מנסיונם ומתלמודם :ד“ר ברנאר בליסטן,
מנהל מרכז ז‘ורז‘ פומפידו ,פריז ,שכתב טקסט קצר על הלטריזם; פרופ‘ משה אידל,
מומחה עולמי רב־שם לאברהם אבולעפיה ,שבו נועצנו בעניינים רבים; יונה פישר,
שהכיר אישית את הלטריסט פרנסואה דופרן והיה לנו מקור מידע בלתי נדלה; פרופ‘
זיוה עמישי־מייזלש ,שחלקה עמנו תובנות יקרות מפז בנוגע למקורות של תנועת
דאדא; פז‘מיסלב סטרוצ‘ק מ־ ISPANורשה ,שכתב לנו במיוחד טקסט על צ‘ארלי
צ‘פלין כאיקון דאדאיסטי; פרופ‘ גדעון בוהק מאוניברסיטת תל־אביב ,שתרם טקסט

“אולי הייתי אברהם ,בנו של אבולעפיה”

על קמיעות היהודים; פרנסואה לטאלייר מפריז ,לטריסט בעצמו ,שהשאיל לתערוכה
עבודות לטריסטיות רבות־ערך ותרם מאמר לקטלוג; הלטריסטים רולאן סבאטייה

ב ת־ שב ע ג ו ל ד מן ־ אי דה

ומוריס למטר ,שתיארו את עבודותיהם; אברהם לידר ,מנחה ב“שיטת אבולעפיה”,
שנידב לפרויקט אחד מתרגיליו .תודה להם ולרב אמנון גרוס ,שהוציא לאור את כתבי
אבולעפיה וסיפק לנו לנו עותקים מכתבי היד המקוריים שלו.
תודה מיוחדת לד“ר יורי שטיינר ,מנכ“ל ואוצר דאדא  ,100ציריך (;)2016
אדריאן נוץ ,מנהל קברט וולטר ,ציריך; שמואל אקרמן ,פריז; נאדין נישאוור ,פריז

על רקע אווירה רב־תרבותית של עניין רב בהגות פילוסופית ותיאולוגית ,אברהם

ותל־אביב; נספחת התרבות יעל־שרה ויילר משגרירות שווייץ בישראל ונספחת

אבולעפיה ( 1292-1240בקירוב) ,יליד סרגוסה ,ספרד ,פיתח את “קבלת השמות” —

התרבות טילה רודל משגרירות צרפת; וכן ד“ר קלאודיה לזאר ואנדריאה סואר,

צורה של מיסטיקה לשונית ,שבה מפורקים שמות האל ליצירת צירופים חדשים

מנהלות פרויקטים במכון התרבות הרומני בתל־אביב ,שהתגלו כתומכות נלהבות.

החסרים כל משמעות סמנטית .הטכניקה הייחודית של אבולעפיה ,הכוללת רישום

תודה גם לצוות המוזיאון לאמנות והיסטוריה של היהדות ,פריז — מנהלו פול סלמונה,

פרטני של האותיות ,הגייתן והעלאתן בעיני הדמיון ,מזכירה את השימוש הרדיקלי

האוצרת לשעבר נטלי חזן־ברונה והאוצרת הנוכחית פאני שולמן — וכן לפיליפ־אלן

שעשו הדאדאיסטים והלטריסטים בשפה ,כאמצעי תקשורת למסירת מה שמעֵבר או

מישו ,אוצר מחלקת הסרטים במרכז ז‘ורז‘ פומפידו ,על העניין שגילו והעזרה שהציעו.

מחוץ לטווח הכיסוי של המלים .כתביו של אבולעפיה המצויים בידינו (קרוב לשלושים

ברצוני להודות למשאילים :רנה ברגינסקי ,ציריך ,ואוצֵר אוסף ברגינסקי,

חיבורים) נשמרו ככתבי־יד ולא הובאו לדפוס עד

לאחרונה;1

עם זאת ,תרגומים

פרופ‘ ד“ר אמיל שרייבר ,אמסטרדם; מרכז ז‘ורז‘ פומפידו ,פריז; מוריס למטר ,פריז;

ללטינית של כתביו ושל כתבי תלמידיו היוו מקור השראה לקבלה הנוצרית — ואילו

אוסף לטאלייר באדיבות גלריה  ,2000-1900פריז; נטלי פנקס ובניה רפאל ואליה

הטקסטים העבריים שלו השפיעו על הקבלה הצפתית ,שהשפיעה באורח ניכר על זרמי

פנקס ,פריז; מוזיאון ישראל ,ירושלים; שושנה ופרופ‘ משה אידל ,ירושלים; גלריה

החסידו ּת ועל החיים היהודיים ככלל.
ראשיתה של תנועת דאדא ב־ 1916בציריך ,ביוזמת טריסטן צארה

נגא לאמנות עכשווית ,תל־אביב; עזבון מיכאל סגן־כהן; דוד טרטקובר ,תל־אביב;
אוסף משפחת וולף ,תל־אביב; ואספנים פרטיים נוספים.

( ,)1963-1896 ,Tzaraהוגו באל ( )1927-1886 ,Ballואחרים .התנועה היתה

תודה מיוחדת למוסדות ולארכיונים שהסכימו לחלוק עימנו את אוצרות דאדא

פעילה עד  ,1922עם “סניפים” בפריז ,קלן ,האנובר ,ברלין ,אמסטרדם וניו־יורק.

השמורים ברשותם וסיפקו חומרים נדירים לעיבוי בסיס הנתונים והמצגת העומדת

קבוצת אוונגרד זו ניתצה את צורות המבע המוסכמות של האמנות והספרות והציגה

לרשות המבקרים בתערוכה :לקונסטהאוס ציריך ,למנהלו ד“ר כריסטוף בקר ולאוצרת

שירת צלילים ומה שלימים נודע כשירה חזותית ,דוגמת יצירתם המשותפת של מקס

קתרינה הוג; לאוסף מריל ברמן ,ניו־יורק; לארכיון דאדא הבינלאומי באוניברסיטת

ארנסט ( )1976-1891 ,Ernstואיליאזד ( ,Iliazdאיליה ז‘דאנביץ‘)1975-1894 ,

איווה ולאוצר ד“ר טימותי שייפ; לארכיון האמנים ראול האוסמן וחנה הוך בגלריה

( Maximiliana, ou l’exercise illégal de l’astronomieמקסימיליאנה,

הברלינאית — מוזיאון לאמנות ,צילום ואדריכלות מודרנית ,וכן למנהלו ד“ר רלף

או העיסוק הבלתי חוקי באסטרונומיה[ )1964 ,עמ‘  ,]75-71שבה מלווים איוריו

בורמייסטר ולאיש הארכיון פיליפ גורקי.
לבסוף תודה לאוצרת ד“ר בת־שבע גולדמן־אידה; למעצבי התערוכה קרינה
טולמן ופיליפ טומאשק; לעורכת הטקסט דפנה רז ,לכל המתרגמים ולמעצבות הקטלוג

רבי־ההשראה של ארנסט את הטיפוגרפיה הכאוטית של איליאזד .לדברי ורנר שפיז,
“הקריא והבלתי קריא ,הבלתי מובן והסירוב להבין ,ארוגים לבלי הפרד בהתגלות
המרהיבה

התנועה הלטריסטית ,שנוסדה בפריז ב־ 1946על־ידי איזידור איזו

מיכל סהר ודנה אלקיס .למחלקות הרישום והשימור ,לראש אגף שירותי אוצרו ּת ולכל
צוות המוזיאון ,תודה גדולה על שיתוף הפעולה והמסירות יוצאת הדופן.

הזאת”2.

( )2007-1925 ,Isouוגבריאל פומראן ( ,)1972-1925 ,Pomerandחתרה לתקשורת
העולה מחדרי בטן ועושה שימוש בצליל ובצורה של האותיות לבדן .המניפסט הראשון

סוזן לנדאו
מנכ“לית ואוצרת ראשית

1
2

ראו כתבי רבי אברהם אבולעפיה ,בעריכת רבי אמנון גרוס (תל־אביב :אמנון גרוס ואהרון ברזאני
ובנו.www.abuelafia.blogspot.co.il ,)2000-02 ,
ורנר שפיז“ ,מקס ארנסט :ספרים והדפסים” ,קט .סוריאליזם :הדפסים מאוסף צ'ארלס ואוולין
קרמר ,בעריכת עדנה מושנזון (מוזיאון תל־אביב לאמנות ,)1997 ,עמ‘ .23

של התנועה נחשף ב־ 8בינואר  3.1946באותו חודש ,ב־ 12בינואר ,ביצעו הלטריסטים
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“התערבות” בערב קריאה שארגן מישל לריס ( )Leirisלמחזהו של צארה La Fuite

(הבריחה) ,שראה אור בדפוס כעבור שנה .שם ,על פי אחד מהדיווחים ,הכריז איזו ּ כי
“הדאדאיסטים הפרידו מלים ממשפטים — ואילו הלטריסטים מבקשים להפריד אותיות
ממלים” 4.על פי וויליאם רובין“ ,לטריסטים בהשראה דאדאיסטית שפעלו בפריז,
התעניינו בראש ובראשונה בשירה […] המבוססת על הצליל של אותיות בודדות ,שאותן
רתמו ליצירת גוף של אמנות

פלסטית”5.

אנחנו מוצאים זיקה בין העבודות של דאדא והלטריסטים במאה ה־ 20לבין
אלו של המיסטיקן בן המאה ה־ 13אברהם אבולעפיה .בדומה לאבולעפיה ,גם אמנים
אלה יצרו שירי צליל ושירה חזותית .גם הם ,כמוהו ,פירקו מלים לפרודות של עיצורים
ותנועות באופן שחותר תחת המובנים הסמנטיים של פרודות אלו כיחידות במערכת
הלשונית ,והוקסמו מהאותיות ,מהפלסטיות שלהן ומחומריותן 6.ברגע שהאותיות
משוחררות ממשא המובן ,הן עשויות להיחוות כיסוד חזותי על הדף .דאדא והלטריזם

.1

סטפן מלארמה ,הטלת
קובייה לעולם לא
תכניע את יד המקרה,
1897

Stéphane Mallarmé,
Un Coup de dés
jamais n'abolira le
hasard / A Throw
of Dice will Never
Abolish Chance, 1897

3

4
5

6

ראוIsidor Isou, Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle :
) ;musique (Paris: Gallimard, 1947ראו גםSami Sjöberg, The Vanguard :
Messiah: Lettrism between Jewish Mysticism and the Avant-Gard
(Berlin & Boston: Walter de Gruyter, 2015), p. 179
ראוMarius Hentea, Ta Ta Dada: The Real Life and Celestial Adventures :
of Tristan Tzara (Cambridge, MA: MIT Press, 2014), p. 268
William S. Rubin, cat. Dada, Surrealism, and their Heritage (New York:
 ;The Museum of Modern Art, 1968), p. 53הלטריסטים ,בהנהגת איזו ופומראן (מ־ 1946עד
 ,)1951התפלגו לקבוצות־משנה ,בעיקר בהנהגת גי דבור (“ :)Debordהאינטרנציונל הלטריסטי”
(“ ,)1952האינטרנציונל הסיטואציוניסטי” ( ,)1957-1956ו“האינטרנציונל הלטריסטי
השני” ( ,)1958בהשתתפות ז‘אן־לואי ברו ( )Brauוז‘יל וולמן ( ;)WolmanראוFrançois :
Letaillieur, cat. From Lettrists to Situationists, from Gabriel Pomerand
to Guy Debord: A Brief History of a Rise of Power (Utrecht: Central Museum,
) ;2006); idem, cat. Bandes lettristes (Paris: Palais de Tokyo, 2012לכרונולוגיה
של הקבוצה ראו.www.lettriste-situationniste.com :
“שירת צליל צריכה להיקרא במקביל לשירה דִגמית ]…[ .פחות משהיא נוטה לחיסול המלה ,היא
מבקשת לממש את הפוטנציאל הפלסטי שלה”; Jed Rasula and Steve McCaffery,
Imagining Language (Cambridge, MA: MIT Press, 2001), p. 94

.2

גיום אפולינר ,יורד גשם ,מתוך הספר קליגרמות:
פואמות של שלום ומלחמה1918 ,

Guillaume Apollinaire, Il pleut / It
Rains, from the book Calligrammes: poèmes
de la paix et de la guerre / Calligrams:
Poems of Peace and War, 1918

הטביעו חותם באמנות ובשירה הפוסט־מודרנית והִפרו את היצירה בתחומי הספרות,

17

16

התיאטרון והקולנוע — ומחשבתו של אבולעפיה השפיעה עמוקות על השיח העכשווי
(ראו הוגים כאומברטו אקו או ז‘אק דרידה).
איזידור איזו ,מנהיג הלטריסטים ,היגג“ :אולי הייתי אברהם ,בנו של
אבולעפיה מסרגוסה ,שיצא אל נהר הסמבטיון האגדי בחיפוש אחר דמות האֵל
המצועפת ,כשבאמתחתו צירופים של אותיות האלפבית העברי והמספרים המיוחסים
להן (האין זה הלטריזם שלי?)” 7.ובסוף שנות ה־ 40הכריז המשורר איוואן גול
( ,)1950-1891 ,Gollשהיה קשור לתנועת דאדא מאז ימיה הראשונים“ :אחד
מאבות־אבותי היה אבולעפיה ,קדוש מעונה של המלה ]…[ .הוגה זה ,בן המאה
ה־ ,13הוא לדעתי המבשר הישיר של יוצרי ‘האלכימיה של המלה’ ,דוגמת רמבו;
‘המלים החופשיות’ ,כמו אפולינר; או ‘המלה כשלעצמה’ ,כמלארמה” 8.המשוררים
הסימבוליסטים שמזכיר גול אמנם לא פירקו טקסטים לאותיות בודדות ,אך הם
היוו השראה לדאדאיסטים וללטריסטים .הפואמה המפורסמת של סטפן מלארמה
(Un coup de dés jamais n’abolira le hasard ,)1898-1842 ,Mallarmé

(הטלת קובייה לעולם לא תכניע את יד המקרה[)1897 ,איור  ,]1היתה אחד המופעים

הראשונים של טיפוגרפיה ייחודית וגישה חזותית לכתיבה 9.הקליגרמות והשירים
הגרפיים של גיום אפולינר ([)1918-1880 ,Apollinaireאיור  ]2מזכירים קליגרמות
עתיקות וימי־ביניימיות[איור  ]3ומקדימים את השירה הקונקרטית והחזותית של יוצרים
פוסט־מודרניים דוגמת אמט וויליאמס ([ )2007-1925 ,Williamsאיור .]4

.4

אמט וויליאמס ,הרהור מס1958 ,3 .
(בהוצאת דניאל ספוארי ,גרמניה)
Emmet Williams, meditation no. 3, 1958
)(published by Daniel Spoerri, Germany
© The Estate of Emmett Williams

הוגו באל פתח את מופע הדאדא ) ,Karawane (1916בקברט וולטר [עמ‘ ,]43
.3

מרקוס טוליוס קיקרו ,מתוך ( Arateaכתב־יד),
המאה התשיעית לסה“נ; הספרייה הבריטית ,לונדון
Marcus Tullius Cicero, from Aratea
(manuscript), 9th century CE; the British
Library, London, Harley 647, fol. 12r

בקריאה“ :עלינו לחזור לאלכימיה הכמוסה ביותר של המלים ,עד כדי ויתור מוחלט
עליהן”10.

הוא התייחס בדבריו לארתור רמבו ( ,)1891-1854 ,Rimbaudשאצלו

הופיע לראשונה הצירוף “האלכימיה של המלה” .רמבו דיבר על “ספרים ארוטיים
משובשי־כתיב” ,על “פזמונים פותים” ו“מקצבים תמימים” ,ואז הוסיף וכתב:
“המצאתי את צבע התנועות! —  Aשחור E ,לבן I ,אדום Oֹ ,כחול U ,ירוק”; 11ויקטור
בראונר ( )1966-1903 ,Braunerחשב כנראה על רמבו וטבלת הצבעים שלו בעבודתו
האלכימאי ([ )1956עמ‘  ;]7ואילו האמן הישראלי מיכאל סגן־כהן ()1999-1944
שזר בעבודתו טבלאות צבעים ואקרוסטיכונים עבריים [עמ‘

12.]148

רמבו“ :הסדרתי את צורתו ותנודתו של כל עיצור ,והתיימרתי להמציא ,בעזרת
מקצבים אינסטינקטיביים ,מלה שירית שתהיה ביום מן הימים בת־הישג לכל החושים.
שמרתי לעצמי את זכויות התרגום .בתחילה היה זה לימוד .כתבתי שתיקות ,לילות,
7
8

9

Isidore Isou, L’Agrégation d’un nom et d’un messie (Paris: Gallimard, 1947),
p. 355; quoted by Sjöberg, op. cit. n. 3, p. 47
Yvan Goll, from Les Cercles magiques (Paris: Éditions Falaize, 1951); Dialogue
sur le verbe (manuscript), quoted by Sami Sjöberg, “Remaking the Present
through Language: Messianic Time in the Works of Yvan Goll and Isidore Isou
contra Benjamin and Agamben,” Journal of Modern Jewish Studies (2014), p. 3
אומברטו אקו איבחן את “המובן הנייד וה‘פתוח’ של קומפוזיציה כמו זו של ,Un coup de dés
שבה הדקדוק ,התחביר והטיפוגרפיה מבוססים על ריבוי של אלמנטים ביחסים פולימורפיים
ובלתי מוכרעים”; Umberto Eco, The Open Work, trans. Anna Cancogni
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989), p. 13

10

11

12

Hugo Ball, Notation of 23-24 June 1916, in Flight Out of Time: A Dada Diary,
ed. John Elderfield, trans. Ann Raimes (Oakland, CA: University of California
Press, 1996), pp. 70-71
ארתור רמבו“ ,האלכימיה של המלה” ,מתוך עונה בגיהנום ,תרגמה מצרפתית :יונת סנד,
בתוך :דאדא וסוריאליזם בצרפת ,בעריכת רות עמוסי ואיריס ירון (תל־אביב :ספרי סימן קריאה,
הקיבוץ המאוחד ,)1992 ,עמ‘ .44
אמיתי מנדלסון טוען שהשפעתו של פאול קליי היא המכרעת כאן ,וראו“ :התנ“ך בצבעי יסוד :מקור
יצירתו של מיכאל סגן־כהן” ,קט .חזון מיכאל :יצירתו של מיכאל סגן־כהן1999-1976 ,
(ירושלים :מוזיאון ישראל ,)2004 ,עמ‘ .16-15

רשמתי את הבלתי־ניתן־להבעה .קיבעתי סחרחורות ]…[ .נושנות־השירה נטלו חלק
ניכר באלכימיית־המלה שלי .לבסוף ראיתי כמקודשת את המהומה

שברוחי”13.

18

על

רמבו סבר כי השפה צריכה להיות “מאוחדת עם

התודעה”19,

ובהמשך בחרו

איזו וגול לבער כל הבדל בין המציאות והמלה“ :שירה חייבת לנבוע מהדבר עצמו,

רקע זה הציג הלטריסט ז‘אן־לואי ברו ( )1985-1930 ,Brauאת עבודת המחווה רמבו

an sich

20,”Ding

במבט חדש ([ )1960עמ‘ .]5

בפה”21.

התרגיל הראשון של אבולעפיה היה הגיית רכיבי השם המפורש בצירופיהם

או כפי שהבהיר צארה“ :כאן טמון הסוד הגדול :המחשבה נעשית

הדאדאיסטים והלטריסטים חלקו מטרה משותפת להם ולאבולעפיה :לטרוף

השונים ,מעשה המשתקף אולי בציורו של מיכאל סגן־כהן יה הו וו הה ()1980

ולבלבל את הבְניות המציאות המוּכ ּרות ,או כפי שהבהיר צארה במניפסט דאדא

[עמ‘  ,]151המראה (באקריליק על בד) את תנוחות הפה בעודו הוגה את השם המפורש

מ־“ :1918כעיקרון ,אני מתנגד לעקרונות; […] אני לא בעד ולא נגד ,ואינני מסביר,

תוך הדגשת החשיבות של הגדת המלים בקול רם ,אמנם תוך השמטה של רכיב הצליל.

כי אני שונא את השכל הישר” 14.צארה ,שדיבר על “חיסול ההיגיון” ,העיד ברשימות

אבולעפיה הכתיר את העברית כשפה הראשונה ,שפה שאינה עושה שימוש מוסכם

אוטוביוגרפיות מ־ 1923כי מאז ומעולם ראה את עצמו כרוכל של מלים“ ,אדם פשוט
שהופך דימויים ומשפטים מבפנים

החוצה”15,

דיבר על דאדא במונחים של “סדר חסר

וגם ז‘אן ארפ ()1996-1886 ,Arp

היגיון”16,

וסרטו של ז‘אק באראטייה

במלים לתיאור המציאות אלא מהווה הטְבעה ישירה

שלה22,

לשון־מקור קדמונית

הנרמזת בשם עבודתו של קורט שוויטרס (Ursonate )1948-1897 ,Schwitters

)[ (1922-32עמ‘ .]49-45

( )2009-1918 ,Baratierמ־ ,1949המל ֻ
ווה קריינות ופסקול מאת פומראן ,נקרא

לדידם של איזו ופומראן ,מיידיות תקשורתית התאפשרה באמצעות כמו־שפה

( Désordreאי־סדר) .בתוך כל אי־הסדר הזה — כך לדברי צארה במניפסט “כדי לכתוב

אַל־סמנטית בשם “היפרגרפיה” או “מטאגרפיקה” .איזו עשה שימוש בטכניקה זו
בעיקר בעבודתו ( Les Journaux des dieuxיומני האלים[)1950 ,איור  ,]5ופומראן

שיר דאדאיסטי” ([ )1920עמ‘

17]38

— נדרש שימוש אקראי במלים ליצירת דימויים

חדשים .הפרסום הלטריסטי הראשון( La Dictature lettriste ,הדיקטטורה

פיתח אותה בעבודתו סנט־גטו של ההלוואות ([ )1950עמ‘  .]99-98אצל שניהם

הלטריסטית ,)1946 ,כבר נפטר כליל ממלים“ :אין אצלנו מילון; אין לנו שום מושגים

מזוהה ניסיון להתגבר לא רק על השפה הרגילה אלא גם על החשיבה המושגית ,תוך

או מלים להציע

לכם”18.

קבלת חלק קטן ממרכיבי השפה ,לעולם לא את השפה בשלמותה.
הדמויות בציורו של פומראן האסיר ([ )1952עמ‘  ]101כלואות מאחורי
מחסומים של אותיות וסימנים בעודן מפעמות בערגה החוצה ומהדהדות בתוך כך את
מאסרו־שלו .בעבודות מוקדמות של ז‘יל וולמן ( ,)1995-1929 ,Wolmanהאותיות
הן חלק בלתי נפרד מן הנייר שעליו הן כתובות או מודבקות ,שורות־שורות — ואילו
 .5איזידור איזו ּ,מתוך הספר
יומני האלים1950 ,
Isidore Isou, from the
book Les Journaux
׳des dieux / The Gods
Diaries, 1950

הסדרה רשתות ( )1961של איזו ּ אורגת אותיות מסיבים דקיקים הנשזרים אלה באלה
כמו סינפסות במוח ,והעבודה כל סימן הוא הוראה ( )1961עושה שימוש בסימנים,
משפטים וצבעים כאילו היו אלמנטים של שפה גרפית .בדיוקן עצמי של איזו מ־1952
[עמ‘  ,]113האותיות כבר מכריעות דימוי צילומי ומצעפות את הדמות באשד של
רישומי־הערות ,העושה שימוש בטקסט מוצפן מתוך תסריט פרי עטו בשם עמוס ,או

ההכנסה בסוד המטא־גרפולוגיה (שראה אור בדפוס כעבור שנה ,ב־.)1953
אנרי מישו ( ,)1984-1899 ,Michauxשאמנם לא היה לטריסט ,תִרגל כמו־
שפה ויצר רישומי מסקלין אוטומטיים [עמ‘  .]141הוא חתר לחידוש הייצוג באמצעים
של קדם־שפה ,כזו ש“נפתחת לעולם בדרך אחרת ,יוצרת תפקיד שונה לאדם ומסירה
13
14
15

16
17
18

רמבו,לעיל הערה  ,11שם עמ‘ .45-44
טריסטן צארה“ ,מניפסט דאדא  ,”1918תרגמו :אירית עקרבי ואיריס ירון ,בתוך דאדא
וסוריאליזם בצרפת ,לעיל הערה  ,11שם עמ‘ .94
ראוRaoul Schrott, Dada 15/25: Post Scriptum, oder die himmlischen :
Abenteuer des Hr.n Tristan Tzara (Insbruck: Haymon, 1992), p. 14; quoted by
Tom Sandqvist, Dada East: The Romanians of Cabaret Voltaire (Cambridge,
 ;MA: MIT Press, 2006), p. 299ראו גםMichael Impey, “Before and After Tzara: :
Romanian Contributions to Dada,” in: Gerald Janecek and Toshiharu Omuka
(eds.), The Eastern Dada Orbit: Russia, Georgia, Ukraine, Central Europe,
and Japan (New York: G.K. Hall, 1998), pp. 129, 139-140
Jean Arp, “De plus en plus je m’éloignais de l’esthétique”; reprinted in On My
Way: Poetry and Essays, 1912-1947 (New York: Rizzoli, 1988), p. 91
טריסטן צארה“ ,כדי לכתוב שיר דאדאיסטי” ,תרגמה :איריס ירון ,בתוך דאדא וסוריאליזם
בצרפת ,לעיל הערה  ,11שם עמ‘ .99
“בשביל לטריסט ,השפה לעולם לא תהיה מכלול ממוסד של מושגים ומלים”; ראוHenri Joffe, :
“La Langue et le Lettrisme,” La Dictature lettriste, ed. Isidore Isou
(Paris, 1946), p. 44; quoted by Sami Sjöberg, “Mysticism of Immanence: Lettrism,
Sprachkritik, and the Immediate Message,” Journal of Literature and the
History of Ideas, I:1 (January 2014), p. 55

מעליו את
19
20

21

22
23

הניכור”23.

חוקרים מצאו עקבות של כתיבה אוטומטית גם בעבודותיו של

ראוAlan Bacher Williamson, Introspection and Contemporary Poetry :
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984), p. 4
Yvan Goll, “Le Réisme,” Quatre études, ed. Jules Romains (Paris: Pierre
 ;Seghers, 1956), p. 206הצירוף ” “Ding an sichשימש את עמנואל קאנט להבחנה בין
הנומנון ( ,)Noumenonהדבר כשלעצמו ,לבין הפנומנון ( ,)Phenomenonתפיסתו של הדבר:
“לתחום הטרנסצנדנטי שייך גם ה־ ,Ding an sichכלומר דבר שקיומו עצמאי מצורות הניסיון
והחוויה”; Erik Stenius, Wittgenstein’s Tractatus: A Critical Exposition of
Its Main Lines of Thought (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1960), p. xi
Tristan Tzara, “Dada Manifesto on Feeble Love and Bitter Love” [1921], Seven
Dada Manifestos and Lampisteries, trans. Barbara Wright, illustrated by
Francis Picabia (New York: Riverrun Press, 1984), p. 35
ראוUmberto Eco, The Search for the Perfect Language (Oxford: :
)Blackwell, 1995
Henri Michaux, Oeuvres complètes, ed. Raymond Bellour (Paris: Gallimard,
2004), vol. III, pp. 1280-1281; quoted by Sami Sjöberg, “Mysticism of
Immanence,” op. cit. n. 18, p. 63
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אבולעפיה“ :בפִסקה הראשונה […] יש איכות של כתיבה אוטומטית ,זרם תודעה המשוך
בגימטריה”24.

20

והצירופים ,כך אבולעפיה ,דמו לפריטה על כינור ונבל 28.אכן ,אבולעפיה המליץ על

דיווחים על דרך עבודתו של אבולעפיה

זִמרה ונגינה כהכנה לביצוע טכניקת הצירופים המיוחדת שלו — והלטריסטים,

מאת נתן בן סעדיה חראר ,אחד מתלמידיו ,מעידים על כך“ :נתחזק בי כוח העיון ולא

בדומה לו ,חיברו לחנים מוזיקליים שלבשו צורה חזותית בשיריהם ובציוריהם ,כמו

הייתי יכול לכתוב החיבור ,עד שאילו היה שם עשרה בני אדם לא היה אפשר להם לחבר

בעבודה של רולאן סבאטייה ( ,Sabatierנ( Dé-chants )1942 .אַל־שירה)1976 ,

לאורכה של סדרת ניסויים

מה שהיה נשפע לי על דרך המשל” 25.בשביל הדאדאיסטים והלטריסטים“ ,ההתמסרות

[עמ‘

29.]59-55

למקרה והאוטומטיזם הניעו את השחרור מתבניות סגנוניות מושרשות ומהרגלי היד;
הערוצים שפרצו להעברת חוויות המחופרות במעמקי הלא־מודע ,גברו על פרקטיקות
האמנות

.7

השגורות”26.

.6

תרשים תנוחות ראש
המשמשות בטכניקה
המדיטטיבית של אברהם
אבולעפיה

נתן אלטמן ,Shish, 1913 ,ליתוגרפיה
בספר  Vzorval / Explodityמאת
אלכסיי קרוכניך ,עם איורים מאת
ניקולאי קולבין ,קזימיר מאלביץ‘,
נטליה גונצ‘רובה ונתן אלטמן; אוסף
גלינה ושמואל אקרמן ,פריז
Natan Altman, Shish, 1913,
lithograph in the book
Vzorval / Explodity by Alexei
Kruchenykh, with illustrations
by Nikolai Kulbin, Kazimir
Malevich, Natalia Goncharova,
and Nathan Altman; collection
of Galina and Shmuel
Ackerman, Paris

Diagram of
Abraham Abulafia’s
meditative
technique

בצירופיהן החדשים ,האותיות נהגות כצלילים וכאשר חוזרים עליהן שוב
ושוב הן נשמעות כלחשי תפילה .הוגו באל כתב באוטוביוגרפיה שלו“ :המצאתי
סוגה חדשה של ‘שירה בלי מלים’ או  ,Lautgedichteשירת צלילים המפזרת את
התנועות והעיצורים ליצירת שיווי משקל הנאמד בערכי הפראזה הפותחת” .הוא נזכר:

אבות קדומים ושותפים לדבר עבֵ רה

“ההטעמות הולכות ונעשות כבדות והדגשים מִתעב ּים ככל שהעיצורים נעשים חדים
יותר; רצפי התנועות הגדולות והמקצב הכבד עוטים צורה עתיקה של קינת כמרים”27.

וסילי קנדינסקי ( )1944-1866כתב ואייר את צלילים ( ,)1912שנקרא בקול על־ידי

אצל הלטריסט פרנסואה דופרן ( )1982-1939 ,Dufrêneהפכו שירי הצליל

הוגו באל בקברט וולטר .בצלילים יישם קנדינסקי שיטה ש“פו ּתחה בהשראת נסיונות

הדאדאיסטיים ל־ Crirythmesאו מקצבי זעקה ,מופעים של שירה פונטית ומוזיקה

ראשונים של פעוטות לדבר ,ועיקרה חזרות עיקשות ומלמול של מלים […] ריקות
בטהרתו”30.

קונקרטית דוגמת עבודתו תופי יום הדין הראשון ( — )1952צורת ביטוי המבוססת על

ממובן ,להותרת הצליל

זעקות ספונטניות המוקלטות ברשמקול.
אבולעפיה התייחס לצירופים שיצר כ“קפיצות” או “דילוגים” .הצירוף עצמו

לתנועת דאדא קדמו הפוטוריזם הרוסי והאיטלקי ופועלם של יוצרים כנתן
אלטמן ([ )1970-1889איור  ]7וקזימיר מאלביץ‘ ( .)1935-1879אלכסיי קרוכניך

קופץ מן האות הראשונה לשלישית ואז מן השלישית בחזרה לשנייה ,כמו גל מתנחשל.

( )1968-1886 ,Kruchenykhו ּולימיר חלבניקוב ()1922-1885 ,Khlebnikov

כשהגה את צירופי המלים בקול רם תוך הוספת תנועות לעיצורים ליצירת רצף ,ביצע

יצרו שפה אי־רציונלית בשם  ,Zaumשבה עשו שימוש ליצירת האופרה הקובו־

אבולעפיה גם תנועות ראש ותרגילי נשימה :הזזת הראש לאחור ולמעלה להפקת

פוטוריסטית ניצחון על השמש ( )1913שעיצב מאלביץ‘ — ובאיטליה נודעה שירת

הצליל “או ֹ” ,משמאל לימין ואז למטה להפקת “אָה” ,מימין לשמאל בשביל “אֵ” ,למטה
ובחזרה למעלה בשביל “אִי” ,ונשימה פנימה והחוצה (תוך היטלטלות אחורה וקדימה)
תוך הגיית הצליל “או ּ” [איור  .]6רצף הצלילים עטה בהדרגה צורה של מקצב מוזיקלי,

24

25

26
27

ראוRobert Sagerman, The Serpent Kills or the Serpent Gives Life: The :
Kabbalist Abraham Abulafia’s Response to Christianity (Leiden:
 ;Brill, 2011), p. 269גימטריה היא צורה אשורית־בבלית של נומרולוגיה ,המייחסת ערכים
מספריים לאותיות האלפבית.
נתן בן סעדיה חראר ,מתוך שערי צדק ( 1285בקירוב ,עמ‘ 47ב) ,כתב־יד (מהמאה ה־ )15מאוספי
הספרייה הלאומית ,ירושלים ;Jer NLI Heb. Ms. 80148 ,מצוטט בתוךThe Schocken Book :
of Jewish Mystical Testimonies (New York: Schocken, 1997), p. 84
רובין ,לעיל הערה  ,5שם עמ‘ .41
הוגו באל ,לעיל הערה  ,10שם עמ‘ .71-70

ראו משה אידל ,החוויה המיסטית אצל אברהם אבולעפיה (ירושלים :מאגנס,)1988 ,
28
עמ‘ “ :44-43דע כי הצירוף דומה לשמע האוזניים ,כי האוזן שומעת והקולות יצטרפו לפי צורת
הניגון וההברה והעד ,כינור ונבל שמצרפים קולם ובצירוף האוזניים שומעות חלוף ותמורה”
	(מתוך אברהם אבולעפיה ,ספר גן נעול [ ,]1289כתב־יד מינכן  ,58דף  324א-ב).
ראוFrançois Letaillieur, “Musique lettriste,” in: Jean-Yves Bosseur, :
29
)Vocabulaire de la musique contemporaine (Paris: Minerve, 1992
30
ראו ;Ulrike Becks-Malorny, Kandinsky (Cologne: Taschen, 1994), p. 14 :ראו גם:
”Richard Sheppard, “A Number of Klänge Poems Read Aloud at Café Voltaire,
Modernism — Dada — Post-Modernism (Chicago: Northwestern University
Press, 2000), pp. 236-239; Annabelle Melzer, Latest Rage, The Big Drum: Dada
and Surrealist Performance (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press,
 .1980), pp. 16-33על פי באל“ ,הסוד של קנדינסקי […] טמון בחזרה אל צורת האמת ,אל הצליל
של הדבר”; ראו באל ,לעיל הערה  ,10שם עמ‘  .226תודה לפרופ‘ זיוה עמישי־מייזלש שהאירה את
עיני באשר להשפעת קנדינסקי על היצירה המוקדמת של דאדא.
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.8

 .10ראול האוסמן ,ראש מכני 1920 ,בקירוב ,טכניקה
מעורבת; אוסף המוזיאון הלאומי לאמנות מודרנית ,מרכז
פומפידו ,פריז
Raoul Hausmann, Mechanical Head, ca. 1920,
mixed media; collection of Musée national
d’Art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris
© Réunion des Musées nationaux / Art
Resource, NY / Raoul Hausmann, Artists Rights
)Society, NY / ADAGP, Paris (2016

פיליפו־תומסו מרינטי ,עטיפת הספר
1912 ,Zang Tumb Tumb
Filippo Tommaso Marinetti,
cover of Zang Tumb Tumb, 1912

>-.9

ג‘ורג‘ גרוס ,עיצוב תלבושות למחזהו של
איוואן גול מתושלח ,1919 ,צבע מים על
נייר; אוסף מוזיאון קליוולנד לאמנות
George Grosz, costume design for
Yvan Goll’s Methusalem, 1919,
watercolor on paper; collection
of Cleveland Museum of Art

הצליל או השירה הקונקרטית של הפוטוריסט האיטלקי פיליפו־תומסו מרינטי
( ,)1944-1879 ,Marinettiלמשל השירים בספרו [ (1912) Zang Tumb Tumbאיור .]8
דמיון מטלטל מזוהה בין אבולעפיה וקבוצות אמנים אלה ,שמצאו “מקבילות

הנחלקים בגופו תענהו האות” — 34אבל אצל אבולעפיה הדגש הוא על הנפש (הצורה)

ועבודתם משופעת במנקינים,

ודבקו ּת בשכל הפעיל ,ולא על הגוף (החומר) ,בכיוון המאגי“ :חייב כל משכיל לעשות

מכניות לצורות ,תפקודים ורגשות
אוטומטונים או

סייבורגים32.

אנושיים”31

אל ליסיצקי ( ,)1941-1890אחד מאמני “ליגת

התרבות” שחברו למאלביץ‘ ב־ ,1919עיצב סדרה של בובות מכניות לאופרה
המוזכרת למעלה .ליסיצקי היה מיודד מאוד עם דמויות מפתח בתנועת דאדא ,ביניהם
הנס ריכטר ( ,)1976-1888 ,Richterקורט שוויטרס וז‘אן

ארפ33.

נפשות יותר ממה שהוא חייב לעשות

גופים”35.

אצלו ,העיסוק ב“גולם” שוות ערך

לעיסוק בחומר כאשר המטרה הנעלה היא הנפש ,שבסופו של תהליך הצירופים “תעבור
עליו רוח אלהים

חיים”36.

ג‘ורג‘ גרוס

דושאן ,דמות מפתח בדאדא ובאמנות שצמחה ממנה ,גילה עניין במשחקי מלים

( ,)1959-1893 ,Groszלמשל ,עיצב סדרה של בובות מכניות גדולות למחזהו של
איוואן גול מתושלח ([ )1919איור  — ]9ומוּכ ּרים היטב האוטומטונים של ראול האוסמן

וב“תבונת הלשון ,התפוצצות של משמעות שטבעה המילולי והפיגורטיבי חורץ לשון
למימד הרפרנציאלי של

השפה”37.

תשוקתו היתה להוציא את המלה מהקשרה ,לעבד

([ )1971-1886 ,Hausmannאיור  ,]10ועבודות רבות של פרנסיס פיקביה (,Picabia

את המלה בממדי הצליל החף ממובן .כך למשל באיור לפואמה של פייר־אנדרה בנואה

 )1953-1879הבנויות מצירופים של אלמנטים מכניים ואנושיים ,הניכרים גם

( )Benoîtאור ראשון ([ )1959עמ‘  ,]79שבו התווה את המלה ( NONלא) :דומה

בעבודות מרכזיות של מרסל דושאן ( .)1968-1887אצל אבולעפיה ,האותיות

שהמלה חסרת כל נגיעה לכותרת העבודה עד שמשווים בינה לבין המלה ( NOMשֵם).

מתקשרות לחלקי גוף — “אם אדם מזכיר השם באות החקוקה בכל איבר ואיבר באיבריו

אז נפרץ הדימוי ומיטלטל באמצעים פונולוגיים בין קיום לאי־קיום ,כמו על קוצו של
יו“ד הבריאה .באיורו ל־ (1958) L’Équilibreשל פיקביה שינה דושאן את השם

31
32
33

ראוRichard West, “George Grosz: Figure for Yvan Goll’s Methusalem,” Bulletin :
of the Cleveland Museum of Art, 55:4 (April 1968), p. 93
ראוMatthew Biro, The Dada Cyborg: Visions of the New Human in Weimar :
)Berlin (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2009
יש לציין שלא מעט מאמני דאדא פעלו גם בתנועות אחרות ,דוגמת הקונסטרוקטיביזם (כך בהנובר
ובברלין) או דה־סטיל ההולנדית — למשל תיאו ון־דוסברג (:)1931-1883 ,van Doesburg
“במובנים מסוימים ,דאדא היה תנאי מוקדם לקונסטרוקטיביזם ]…[ .זרעי הקונסטרוקטיביזם נבטו
פחות או יותר בימי הפריחה של דאדא”; Jed Rasula, Destruction Was My Beatrice:
Dada and the Unmaking of the Twentieth Century (New York: Basic Books,
 ;2015), p. 217על ליסיצקי ראו שם ,עמ‘  ,266-263 ,257-226וכןBatsheva Goldman-Ida, :
cat. Alois Breyer, El Lissitzky, Frank Stella: Wooden Synagogues
(Tel Aviv Museum of Art, 2012), p. 135

ל“?( ”Et qui libreומי חופשי?) וכתב אותו בכתב ראי [עמ‘  ,]81בעודו מתריס
כלפי הקורא ומאתגרו לבחון את קיומו כאדם חופשי (או לא).

34
35
36
37

אברהם אבולעפיה ,חיי עולם הבא [( ]1280ירושלים :אמנון גרוס ,)2009 ,עמ‘ יט.
שם ,עמ‘ ז—ח.
שם ,עמ‘ טז .ראו גם אצל משה אידל ,גולם :מסורות מאגיות ומיסטיות ביהדות על יצירת אדם
מלאכותי (ירושלים :שוקן.)1996 ,
ראוDalia Judovitz, Unpacking Duchamp: Art in Transit (Berkeley & Los :
Angeles: University of California Press, 1988), pp. 91, 119

רבים מן הרדי־מיידס של דושאן פועלים באופן דומה בעצם הצגתם מחוץ
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להקשר תוך שימוש במשחקי מלים ,ואז הם נעשים ,במילותיו של דושאן“ ,אַל־אמנות” —
מושג שמחוץ לגבולות התיאור והייצוג 38.שתי עבודותיו החשובות של דושאן — הכלה
 .11ראמון ליול ,תרשים אותיות ב“מעגל זיכרון” מתוך
הספר  1275 ,Ars magnaבקירוב

מופשטת על־ידי רווקיה ,אפילו (הזכוכית הגדולה) ( )1915-23ולהווי נתון:

 .1מפל המים .2 ,גז לתאורה ( — )1946-66נסמכות על משחקי לשון ,אך לדעת
חוקרים רבים הן מתייחסות גם לאלכימיה ,ולכן אפשר להכתירן כ־,Magna Opera
בנוסח אבן החכמים של

Ramon Llull, Prima Figura, Secunda Figura,
Tabula Generalis, chart of letters in a wheel
from Ars magna, ca. 1275

האלכימאי39.

העניין באלכימיה ניכר גם אצל גול ,למשל בקובץ שיריו מרכבת הניצחון

של אנטימון ( — )1949כותרת הלקוחה מטקסט על אלכימיה מן המאה ה־ 16המיוחס
לבזיל ולנטין ( .)Valentineבעבודה זו של גול מופיע שיר המוקדש לאבולעפיה
ועושה שימוש באחד משמות העט שלו,

“רזיאל”40,

עם איור מאת ויקטור בראונר

[עמ‘  ]138שהכיר היטב את דימויי האלכימיה והיה מומחה לקלפי טארוט .האמן
בחר לתאר דמות סמלית מורכבת תוך שימוש ב“כתיבת מלאכים” (מין כתיבה מאגית
הלניסטית) ובמוטיב הנחש והציפור .משמאל נראה גלגל המסומן ב־ 22נקודות,
מספר האותיות באלפבית העברי .גם בספר יצירה — חיבור מיסטי קדום ,שעליו
ביסס אבולעפיה את טכניקת הצירופים שלו ,האותיות העבריות ערוכות

ב“גלגל”41:

שהיה יהודי מומר ,לתרגם מעבודותיו מעברית

ללטינית42.

הוא גם שקד על לימוד

אבולעפיה אייר את טכניקת הצירופים שלו באמצעות אותיות שאורגנו כסדרת

כתבי אבולעפיה בצוותא עם רבי יוחנן אלמאנו ( 1504-1435בקירוב).

גלגלים [עמ‘ .]163-162

פיקו השווה את הצירופים של אבולעפיה לאלה של בן־תקופתו ראמון ליול
([ )1315-1232 ,Llullאיור  ,]11ששניהם השתמשו בגלגלים או “מעגלי זיכרון” לאיור
עבודתם .ליול מוּכ ּר כמחברה של  ,(1305) Ars Magnaשבזכותה הוא נחשב כמבשר

דרכה של השפעת אבולעפיה אל האמנות המודרנית

של מדע המחשב .השימוש שעשה באותיות שסודרו במִתקן מעגלי נסמך לדעת החוקרים
על אבטיפוס ערבי בשם “זארייה” ,ששימש לייחוס ערכים מספריים לאותיות כאמצעי
עתידות43.

אומברטו אקו מצא זיקה לליול גם בטכניקת צירוף האותיות שיישם

מלארמה44,

ששירתו נקראה בשקיקה על־ידי צארה ,איזו וגול .אקו עצמו כתב

להגדת
רעיונות משל אבולעפיה ועמיתיו בני המאה ה־ 13עלו אל פני השטח בימי הרנסנס

סטפן

ואז שוב בגרמניה במאה ה־ .16התחנות השונות של הופעתם החוזרת ונשנית במהלך

על אבולעפיה ,ול“מעבד התמלילים” המתואר בספרו המטוטלת של פוקו ( )1988אף

ההיסטוריה עשויות להצביע על אקלים נוח לחליפין רעיוניים מעין אלה ולהעיד על

קרא בשם

“אבולעפיה”45.

האופן שבו הגיעו לפתחם של אמני דאדא והלטריזם.
המיסטיציזם הלשוני בנוסח אבולעפיה כ ּו ּנה ,על־ידי הומניסטים רנסנסיים

42

דוגמת ג‘ובאני פיקו דלה־מירנדולה ( ,)1494-1463 ,Pico della Mirandolaבשם
 ,Ars combinatoriaאמנות הצירופים .פיקו הכיר היטב את יצירתו של אבולעפיה,
ואף ביקש מחברו פלביוס מיתרידאטס ( ,Mithridatesפעיל בשנים ,)1483-1450

38

39

40

41

ראו שם ,עמ‘ “ .119-87ברגע שהמיכל מופשט מתוכנו ,המלה (או כל מכלול של מלים) מקבלת זהות
חדשה ,פיזית ומוחשית ,כפרשנית מפתיעה של מציאות חדשה”; Michel Sanouillet and Elmer
Peterson (eds.), Salt Seller: The Writings of Marcel Duchamp
(New York: Oxford University Press, 1973), p. 6
ראוJohn F. Moffitt, Alchemist of the Avant-Garde: The Case of Marcel :
) .Duchamp (New York: SUNY Press, 2003עם זאת ,על פי רוברט לבל ,דושאן טען פעם:
“אם במקרה עסקתי אי־פעם באלכימיה ,היה זה בדרך היחידה שאפשר לעשות זאת בימינו ,כלומר,
בבלי דעת”; Robert Lebel, L’Art magique, eds. André Breton and Gérard Legrand
(Paris: Club français de l’Art, 1973), pp. 81-98
השם רזיאל ,שפירושו סוד האל ,הוא המקבילה הגימטרית של אברהם (סכום שני השמות .)248
שיר נוסף של גול קרוי “מזמור לרזיאל” ,וראוMasques de cendre (Paris: Éditions :
) .Hémisphères, 1949שיר אחר משלו ,הנושא את השם “רזיאל” ,מופיע ב־Les Cercles
 ,magiquesלעיל הערה  ,8שם עמ‘  ;57-56לשיר על אבולעפיה שלא פורסם בשם ”“Ars Poetica
( ,)1945ראו.www.yvanclairegoll.canalblog.com :
“עשרים־ושתיים אותיות יסוד קבועות בגלגל”; ספר יצירה ב ,ד.

43

44

45

על “אפולוגיה” של פיקו דלה־מירנדולה (מתוך ה־ Opera omniaשלו ,)1557 ,ראוA. Asani, :
“Giovanni Pico della Mirandola’s Language of Magic,” L’Hébreu au temps de la
Renaissance (Leiden: Brill, 1992), pp. 89-104; Chaim Wirszubski, Pico della
Mirandola’s Encounter with Jewish Mysticism (Cambridge, MA: Harvard
) .University Press, 1989אחד מחיבוריו המתורגמים של אבולעפיה השמורים בספריית
הוותיקן ברומא הוא סתרי תורה ,שעתיד לראות אור בקרוב ,בעריכת רנאטה סמיתהאוס ודוויד
יוסט ובהוצאת נינו אראניו ( )Nino Aragnoמטורינו ,במסגרת “ספריית הקבלה” בעריכת ג‘וליו
בוזי ( )Busiומישל צ‘יליברטו ( )Cilibertoובחסות המכון ליהדות של האוניברסיטה החופשית,
ברלין ,והמכון הלאומי לחקר הרנסנס בפירנצה; ראו ,www.pico-kabbalah.eu :וכןElke :
Morlok, Rabbi Joseph Gikatilla’s Hemeneutics (Tübingen: Mohr Siebeck, 2011),
pp. 308-311
ראו משה אידל ,שלמויות בולעות :קבלה ופרשנות ,תרגמה מאנגלית :תרצה ארזי ,בעריכת
המחבר (תל־אביב :ידיעות אחרונות ,)2012 ,עמ‘  ;564ראו גםMoshe Idel, “Ramon Llull :
and Ecstatic Kabbalah: A Preliminary Observation,” Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes, 51 (1988), pp. 170-174
כך על פי אידל ,שם .139 ,אידל מוסיף ש“ז‘אק דרידה יצר שילוב של ההיגיון הקבלי אצל אבולעפיה
והגדרת תפקיד השירה אצל סטפן מלארמה” ,וראוJacques Derrida, Dissemination, :
trans. Barbara Johnson (Chicago: University of Chicago Press, 1981),
p. 344; Thomas A. Williams, Mallarmé and the Language of Mysticism (Athens,
GA: University of Georgia Press, 1970), pp. 55-56
ראו אומברטו אקו ,המטוטלת של פוקו ,תרגם מאיטלקית :גאיו שילוני (תל־אביב :כינרת.)1991 ,
ראו גםUmberto Eco, From the Tree to the Labyrinth (Cambridge, MA: Harvard :
University Press, 2014), pp. 304-307

שערי אורה ,חיבור מאת תלמידו של אבולעפיה יוסף ג‘יקטילה (,Gikatilla
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 ,)1305-1248תורגם מעברית ללטינית בידי היהודי המומר פאולו ריצ‘יו (,Riccio

למשל) מרמזת ש“כתבים אלה ניחנים באיכות של טקסט במסורת על־פה ,כתשדורות
המאותתות על פוטנציאל שמתפוגג בסביבה לשונית מוּכ ּרת ונורמלית ]…[ .הכתבים

 )1541-1480וראה אור באאוגסבורג ב־ ,1515בשם  .Portae lucisבנו של ריצ‘יו

הללו הם בלתי קריאים לכאורה ,אך עדיין נגישים לנו […] מעֵבר לתהום האַל־מובן”47.

שלח עותק של הספר להומניסט הגרמני יוהאן רויכלין (,)1522-1455 ,Reuchlin

עבודתו של נתן בן סעדיה חראר הזינה את הקבלה הצפתית ,שגובשה בחוגו
48.)1572-1534

שאִזכר אותו בספרו  Arte cabalisticaמ־ .1561בספר זה מצטט רויכלין גם חיבור

של האר“י (רבי יצחק לוריא,

קודם של ג‘יקטילה ,גינת אגוז ,שנכתב בקסטיליה ב־ .1274המלה “גינת” מן הכותרת

של האר“י ,ציטט מספר החשק של אבולעפיה בפרק הרביעי של חיבורו שערי קדושה,

היא אקרוסטיכון של “גימטריה ,נוטריקון ,תמורה” ,לציון שלושת סוגי הצירופים

אמנם בלי להזכיר את שמו 49.הקבליסט הצפתי משה קורדוברו (הרמ“ק)1570-1522 ,

שנהגו אצל אבולעפיה .לימים כתב לעצמו הלטריסט גבריאל פומראן תזכורת ,להזמין

ציטט מלה במלה קטעים מספרו של אבולעפיה אור השכל 50.חיבור זה ואחרים דוגמתו

חיים ויטאל ( ,)1620-1542תלמידו

ה־51.18

מהספרייה הלאומית בפריז ספר קבלה נוצרית ובו תיאור הצירופים שיצר אבולעפיה

נקראו ,לצד ספר הזוהר ,על־ידי ראשי החסידו ּת במאה

מהשם המפורש ומשם האל בן ע“ב האותיות (שמורכב משלושה פסוקים בספר שמות

קורדוברו היה “דמות חשובה בתולדותיהן של שתי מסורות קבליות שונות :הקבלה

[יד ,יט—כא] המתייחסים לשלבי החצייה של ים סוף ,שכל אחד מהם בן  72אותיות).
מדובר בספר La Science cabalistique ou l’art de connaître les bons

הנבואית [דוגמת זו של אבולעפיה] ,והמאגיה המכונה ‘מאגיה הרמטית’ ]…[ .מסורות
קבליות אלו עשויות להפיץ אור על יסודות

 géniesמאת לזאר לנאן ( ,)Lenainשראה אור לראשונה באמיין ב־ 1823ודן
בצירופי השם בן ע“ב האותיות והשם

המפורש46.

על פי משה אידל,

בחסידו ּת”52.

מיסטיציזם חסידי מזרח־אירופי ,רב־לשוניות ומשחקי מלים יידישיסטיים
מזוהים ,לדברי טום סנדקוויסט ,אצל כמה מדמויות המפתח של דאדא

והלטריזם53.

ברקע אפשר למקם את השיטה הנהוגה בהוראת עברית ב“חדר” ,הנסמכת על צירוף
תנועות לעיצורים בדקלומים חוזרים
 .12כתב־יד וו ֹיניך ,צפון
איטליה ;1404-38
ספריית ביינקה,
אוניברסיטת ייל
Voynich Manuscript,
Northern Italy
1404-38; Beinecke
Library, Yale
University, MS 408,
fol. 68r

חוסר מודעות לשורשים החסידיים או היידיים שלהם ,הנגזר מן הניוון שפקד באותם
ימים את מוסדות החסידו ּת 55.למשקעים התרבותיים של הסביבה החסידית־יידית הם
נחשפו ,לדעתי ,דרך מה שאפשר לכנותו (במונחיו של ג‘וליו בוזי) “קבלה

כנסת ובבתים פרטיים במזרח אירופה ועם פרסומי מאגיה נפוצים דוגמת ספר רזיאל

[איור  ,]13השרישה נטייה יצירתית בתחומי הגרפיקה הפואטית.

48

בעבודתם “דְמוי־כתבים” — כתובות שנרשמו באותיות בלתי קריאות שרק נדמו
כלטינית ,יוונית ,עברית או ערבית ,אך למעשה היו חסרות כל אבחנה סמנטית

49

ולעתים נכתבו בכתב ראי .טקסטים מעין אלה ,המהווים אלמנטים דקורטיביים על
גבי אובייקטים ותלבושות בסצנות דת מאת אמנים רנסנסיים ידועים כמנטנייה,
דונטלו ,פרא־אנג‘ליקו ,פיליפינו ליפי ואחרים ,העידו על נסיונות לתת ביטוי להצפתה
של אירופה המערבית בייבוא תרבותי מן המזרח .תקופה זו הניבה ,בין השאר ,את
כתב־היד המאויר של וו ֹיניך ( ,Voynichשמור כיום באוניברסיטת ייל) ,שנכתב
בכתב־צופן וטרם פוענח [איור .]12
בראשית  1492נשלח מִזכר על אחד מאותם “דְמוי־כתבים” ללורנצו דה־מדיצ‘י
בפירנצה :מדובר ב־ Titulus crucisהמפורסם — לוחית עץ שהותקנה על צלב ועליה
הכתובת “ישו הנוצרי מלך היהודים” ,שנחקקה באותיות עבריות קטומות לצד אותיות
יווניות ולטיניות בכתב ראי .הדְמיה מפורטת של ה־ Titulusמופיעה בצליבה שיצר
מיכלאנג‘לו לכנסיית סנטו־ספיריטו בפירנצה ,ופיקו התבקש לסייע בפיענוחה.

50

51

52

53
54

החוקר אלכסנדר נייגל סבור שה“דְמוי־כתבים” הרנסנסיים “פירקו והרכיבו
מחדש ,בכוונה תחילה ,את מדיום השפה” .מיקומם על שולי הבגד (שרוולים,
46

פתק זה של פומראן שמור היום באוסף פרנסואה לטאלייר ( ,)Letaillieurפריז.

חזותית”56.

היכרות עם הטיפוגרפיה הייחודית של הקמיעות הקבליים ,עם לוחות התפילה בבתי

47

לא הרבה אחרי זמנו של אבולעפיה החלו ציירי הרנסנס המוקדם לכלול

ונשנים54.

אך אידל מזהה אצל אישים אלה

55
56

”Alexander Nagel, “Twenty-Five Notes on Pseudoscript in Italian Art,
RES: Anthropology and Aesthetics, 59-60 (Spring-Autumn 2011), pp. 237-238
Nathan Ben Sa’adya Har’ar, Le Porte della giustizia, Sha’are Tzedek, ed.
) ;Moshe Idel (Milan, 2001ראו גם משה אידל“ ,רבי נתן בן סעדיה חראר ,בעל הספר ‘שערי
צדק’ ,והשפעתו בארץ־ישראל” ,שלם :מחקרים בתולדות ארץ־ישראל ויישובה היהודי
(ירושלים :יד יצחק בן־צבי ,)2002 ,עמ‘ .58-47
הפרק הרביעי בספרו ,זה המצטט מחיבורו של אבולעפיה ,הושמט ממהדורות מודפסות עד לאחרונה,
וראוChaim Vital, Shaarei Kedusha, Gates of Holiness (Providence, RI: :
)Providence University Press, 2007
ראו משה אידל ,החסידות בין אקסטזה למאגיה (ירושלים :שוקן ,)2000 ,עמ‘ “ :108הקטע הנדון
בחיבורו של קורדוברו עצמו [פרדס רימונים ,שער כא ,פרק א ,דף צז ,ע“א—ע“ב] נלקח מלה במלה
מאור השכל של אבולעפיה”.
ראוIn Praise of the Ba’al Shem Tov: The Earliest Collection of Legends :
about the Founder of Hasidism, trans. and ed. Dan Ben-Amos and Jerome R.
Mintz (Lanham, MD: Jason Aronson, 1970), p. 6; tale 46, p. 60; tale 100, pp. 124125; tale 28, p. 42
אידל ,לעיל הערה  ,50שם עמ'  ;55ראו גם “מעשה הלחם” מאת רבי נחמן מברסלב ,בתוך צבי מרק,
התגלות ותיקון בכתביו הגלויים והסודיים של רבי נחמן מברסלב (ירושלים :מאגנס,)2011 ,
עמ‘ .28-26
טום סנדקוויסט ,לעיל הערה  ,15שם עמ‘  .377-301 ,300-299 ,288-286פומראן ,יהודי פריזאי,
נחשף להלכות החיים היהודיים עת הסתתר בישיבה בימי מלחמת העולם השנייה.
מקור אפשרי נוסף הוא שירי אי־גיון יידיים שהיו שכיחים במזרח אירופה; ראו ,למשל:
polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=digitallibrary/
digitalcontent?id=4838
תובנה זו נמסרה לי בשיחה עם פרופ‘ אידל בירושלים ;2015 ,אני חבה לו רבות על העניין שגילה
ועל עצתו הטובה.
)Giulio Busi, Qabbalah visiva (Milan: Giulio Einaudi Editore, 2005
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בהקשר זה יש לציין את הנטייה לאמץ שמות־עט בקרב רבים מן האמנים
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הדאדאיסטים והלטריסטים (טריסטן צארה ,איוואן גול ,איזידור איזו) ,שהיה בה
אמנם מן האוניברסליזם המודרניסטי ומן החיבה להמצאת דמויות — דוגמת הפרסונה
“אנה בלומֶה” של שוויטרס או “רוז סלאווי” של
הסתרה מסוימת של שורשיהם

דושאן57

 .15ארווין בלומנפלד ,מיסטיקה:
המרקיז דה־סאד ,1921 ,קולאז
על נייר; אוסף ורה וארטורו שוורץ
לאמנות דאדא וסוריאליזם ,מוזיאון
ישראל ,ירושלים

— אך אולי נכרכה בה גם

היהודיים58.

כמקור לשירת הצליל ולשירים הסימולטניים שלהם ,התנסו הדאדאיסטים
תחילה בדקלומים שבטיים אפריקאיים ,בהשפעת אומנויות אתניות מאפריקה
שהציג בפני דושאן האתנוגרף ז‘ורז‘־אנרי ריווייר ( .)1955-1897 ,Rivièreמלים

Erwin Blumenfeld,
Mysticism: Marquis de
Sade, 1921, collage on
paper; the Vera and Arturo
Schwarz Collection of Dada
and Surrealist Art, The
Israel Museum, Jerusalem
© Estate of Erwin
Blumenfeld / photo © The
Israel Museum, Jerusalem

וצירופי לשון עבריים היו נהוגים אצל חברי דאדא־ברלין ראול האוסמן ויוהאנס
באדר ( — )1955-1875 ,Baaderלמשל בגיליון הראשון של כתב העת ,Der Dada
שראה אור ב־[1919איור  .]14גזירי עיתונים בעברית וביידיש מופיעים בקולאז‘ים
הדאדאיסטיים של ארווין בלומנפלד ( ,)1969-1897 ,Blumenfeldשנעשו בזמן
שהותו באמסטרדם[איור  ,]15ובציורים מאת פומראן וזי‘ל וולמן שלובים דימויים
תמונתיים ייחודיים עם כתובות בשפות מומצאות או זרות ,בין השאר באותיות
עבריות [עמ‘ .]105 ,101 ,98

ג‘ון קייג‘ ועצמיותו של השקט
 .13ספר רזיאל ,אמסטרדם  ;1701אוסף משפחת
גרוס ,תל־אביב

מטרתו המרכזית של איזו ,טוענת רוזמרי וולדרופ ,היתה “להמחיש את עצמיותו של
השקט; לכתוב את

הלא־כלום”59.

ערכם של “הרווחים שבין

Sefer Raziel, Amsterdam 1701; the
Gross Family Collection, Tel Aviv

אמירה מעניינת זו מהדהדת את הדגש המיסטי על

לבין”60,

כמו בפיסול ,שחלליו הריקים מגלים על העבודה

לא פחות מן הצורה עצמה .גם כאן השקט הוא מוחשי ,בייחוד ברגעים שבהם איננו
זקוקים למלים לצורכי תקשורת .בהקדמה לשירו “הטלת קובייה” כתב מלארמה כי
“במבט ראשון הרווחים נתפסים במלוא חשיבותם ]…[ ,כדממה

מקיפה” 61,

ברוח

הרגישות לרקע הלבן המוּכ ּרת היטב בקבלה .באחד המדרשים מסופר כי התורה נכתבה
באש שחורה על גבי אש לבנה המייצגת את “האור המקיף” — דרגה גבוהה יותר של
 .14יוהאנס באדר וראול האוסמן ,שער קדמי לגיליון 1
של כתב העת ( Der Dadaברלין ,יוני ;)1919
אוסף דאדא בקונסטהאוס ציריך
Johannes Baader and Raoul Hausmann,
front cover of Der Dada, 1 (Berlin, June
1919); Dada-Sammlung, Kunsthaus Zürich
)© ADAGP, Paris (2016

האלוהו ּת .הצבע הלבן מזוהה בקבלה עם

החסד62.

ג‘ון קייג‘ ( ,)1992-1912 ,Cageמוזיקאי ואמן סאונד ,היה למומחה בהקשבה
לשקט ,או ליתר דיוק — לצלילים המקיפים ,שבדרך כלל אינם נקלטים בתודעתנו.
ביצירה מ־ 1952בשם ’’ 4’33ישבו הנגנים מבלי לנגן במשך  4דקות ו־ 33שניות,
כדי לאפשר לקהל להכין את חושיו להבחנה בצלילי הרקע .לדברי קייג‘“ ,אין לי
צורך בצליל כדי לדבר אל

עצמי”63.

בתערוכה מוצגת עבודה שיצר קייג‘ כמחווה

לדושאן ([ )1969עמ‘  ,]125-121ובה מונחות אותיות — שנבחרו כמו באקראי

59

60

57
58

ראו רובין ,לעיל הערה  ,5שם עמ‘ .19
טריסטן צארה נולד כסמי רוזנשטוק ( ,1896מוינשטי ,רומניה —  ,1963פריז); איוואן גול נולד
כיצחק לאנג ( ,1891סן־דייפ־ווז‘ ,צרפת —  ,1950ניי־סור־סן); איזידור איזו נולד כאיזידור
גולדשטיין ( ,1925בוטושני ,רומניה —  ,2007פריז).

61
62
63

איזידור איזו ,ראו לעיל הערה  ,3מצוטט אצלRosmarie Waldrop, Against Language? :
“Dissatisfaction with Language“ as Theme and as Impulse towards
Experiments in Twentieth Century Poetry (The Hague: Mouton
Waldrop, 1972), p. 23
מספר הקשרים בציצית “לא יפחת משבע כנגד שבעה רקיעין והמוסיף לא יוסיף על  13כנגד שבעה
רקיעין ושישה אווירין שביניהם”; תלמוד בבלי ,מנחות לט ע“א.
ראוwww.poetryintranslation.com/PITBRI/French/MallarmeUnCoupDeDes.htm :
“הנה כסף נודע שרומז אל החסדים הגמורים”; חיים טירר (נפטר  ,)1813באר מים חיים
(ירושלים :מכון אבן־ישראל ,)1999 ,פרשת “מקץ” ב ,תתו ,סימן א—ב.
ג‘ון קייג‘ בראיון למירוסלב סבסטיק ( ,)1991 ,Sebestikבסרטו התיעודי 2003 ,Listen
(בהפקת .)ARTE

בשיטה המזכירה את זו הקלאסית הנמסרת בספר

אי־צ'ינג (64)I-Ching

— בשכבות

30

“הקבלה הנסתרת כרגע‘ ,חוכמת השמות והאותיות’ ,תהיה בעתיד אמצעי תקשורת

של הדפסי רשת על לוחות פלקסיגלס .לצדה מוצגת עבודה ייחודית של אמן פלוקסוס

מקובל” 70.ה“אַל־מובן” מודגם בקטע מטקסט של איזו מ־ 1950בשם לקראת שירה

ג‘ורג‘ ברכט ( )2008-1928 ,Brechtקולאז‘ ממוסגר )[ (1967-68עמ‘ ]127-126

טהורה בפרוזה“Ghprstnstzdgfblmkrstvxwtsrkmbfpntzsch nsntzze! :

ובו נראית כף ידו של קייג‘ ,שאותיות עבריות וערביות רשומות עליה בדיות והיא

”TGGGHTZ HH HHKRRVCPMPCRTRCPT
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71.FMNZ

נשלחת לעבר נוף פסטורלי.

מקורות הטכניקה של אבולעפיה

עצמיות ואימננטיות

מחשבתו של אבולעפיה ניזונה בראש ובראשונה משני מקורות יהודיים ,שלשניהם
השפה האַל־סמנטית של הלטריזם מציעה מיידיות של תקשורת שמעבר למלים ,התנסות

כתב פרשנות :ספר יצירה ,שאותו גילה כשהיה בן  ,31ומורה נבוכים ( )1190לרמב“ם

ישירה ובלתי אמצעית“ .התת־מציאות של איזו ּ” ,מבחין סמי שוברג“ ,היא דבר־מה

( .)1204-1135על פי יהודה ליבס ,כל הכתבים הקבליים המוקדמים היו תחילה לא

פרטי ומנותק מהמציאות החברתית ,מה שבפילוסופיה קרוי פרטיות אפיסטמית — כל

יותר מפירושים

לספר יצירה72.

מה שעשוי לדעת אדם אחד בלבד ,כמו מצבים מנטליים ותחושות גופניות .תת־מציאות

בהתבסס על ספר יצירה חילק אבולעפיה את הטכניקה המאגית שלו לשלוש

זו היא ‘אַל־לשונית’ .היא אינה מבקשת לתקשר עם אחרים במלים אלא להעביר חוויה

קטגוריות :כתב ,צליל ומחשבה .הוא המחיז את כתיבתו ומעשיו ,כשהוא הוגה בקול

מיידית ,שאיזו ּ קורא לה

‘אימננטיות’”65.

ומעלה בעיני הדמיון את העיצורים והתנועות של העברית במנותק ממובנם הסמנטי.

מיידיות מעין זו מובילה לריקון השפה מתוכנה .על פי איזו ּ ,בשירה הלטריסטית

כדי להיכנס לאווירה ,הסביר“ ,קשט עצמך והתבודד במקום מיוחד ,שלא יישמע קולך

המובן “מהבהב” ,מפני ש“האותיות המופשטות הופכות לערכים כמותיים בהיפרדן

לזולתך ,וטהר לבך ונפשך מכל מחשבות העולם הזה” ,עדיף לעת ערב; את החדר יש

כפי שהשורש “חקק” מיושם ביחס לאותיות

למלא בצמחייה ירוקה ,להדליק נרות ,להתעטף ב“בגדים לבנים מכובסים טהורים או

העבריות בספר יצירה ,הלטריסטים השתמשו במונח קרוב ( )ciselerלסימון החיתוך

חדשים ,על כל בגדיך או טליתך ,וראשך מוכתר בתפילין” — אולם לא כחובה פולחנית.

או הריטוש הממשי של סרט פילם לפני הצגתו ,טכניקה שהיתה נהוגה אצל איזו ואצל

בכתב־יד מאויר של אור השכל שלו נראה המקובל לעת ערב כשתפילין על ראשו ,על
אף שאין חובה להניח תפילין בלילה [איור .]16

מן המושג שהוצמד להן קודם

לכן”66.

מוריס למטר ( ,Lemaîtreנ[ )1926 .ראו עמ‘  .]117-116איזו השתמש במונח גם
כדי להבחין בין שני קטבים בפיוט ובאמנות“ ,העֲצמה” ו“פיסול” ,שהאחרון מביניהם
מתייחס להרכבה־פירוק של

הצורה67.

איזו ּ האמין שבסעודת האשכבה של פינגן ( )1939השיג ג‘יימס ג‘ויס
( )1941-1882את השימוש האולטימטיבי בשפה ,וכעת הגיע הזמן לזיווג הציור
והשפה בעבודת אמנות

כוללת68.

זיווג זה מייחד את עבודות האמנות הלטריסטיות,

שהן אקספרסיביות בלי להיות פיגורטיביות ומעבירות מסתורין באמצעות האותיות

 .16איור מתוך כתב־יד של אור השכל לאברהם
אבולעפיה ( 1285בקירוב) ,איטליה ,המאה ה־;15
ספריית הוותיקן ,רומא

האימננטיות שולחת אל מצב הוויה עתידי ,שהרי — כפי שמסביר שוברג —

Illustration from an illuminated
manuscript of Abraham Abulafia’s Or
Ha’Sehel / Light of the Intellect (ca.
1285), Italy, 15th century; the Vatican
Library, Rome, Vat. Ebr. 597, fol. 133r
)© Biblioteca Apostolica Vaticanna (2016

והרווחים ביניהן ,המבליחים כנגד צבע הרקע השתו ּק — בייחוד בעבודות של ז‘אן־
לואי ברו ושל אלן סאטייה ([ )2011-1944 ,Satiéעמ‘ .]107-106
צירופי האותיות הקבליים לא נדרשו לשאת משמעות מיידית 69.אלא שעל פי משה אידל,

64

65
66
67

68

69

כך לפי החוברת המלווה את היצירה“To describe the process of composition used :
in / Not Wanting to Say Anything about Marcel / Plexigrams I-VIII and
lithographs A-B / together with a glossary,” John Cage (Cincinnati, OH: Eye
)Editions, 1969
שוברג ,לעיל הערה  ,18שם.
שוברג ,שם ,עמ‘ .63
ראוChristophe Wall-Romana, Cinepoetry: Imaginary Cinemas in French :
 ;Poetry (New York: Fordham University Press, 2013), p. 223ראו גם איזו ,לעיל הערה
 ,3שם עמ‘ .102-85
“על פי איזו ,ג‘ויס כבר הביא לכלל מיצוי את כל הצירופים הנראטיביים והסגנוניים האפשריים,
ואחריו הכניס הלטריזם אלמנטים של ציור לתוך השירה”; Roland Sabatier, Le Lettrism:
les créations et les créateurs (Nice: Z’Éditions, 1989), pp. 19, 27; quoted by
Sjöberg, op. cit. n. 18, p. 55
שוברג ,לעיל הערה  ,18שם עמ‘ .55

70

71
72

לפי תלמידו של אברהם אבולעפיה ,נתן בן סעדיה חראר ,בעתיד “[ה]חוכמות הטבעיות הפילוסופיות
יתבטלו וייסתרו כי בטל כוחם העליון ,וחוכמת האותיות והשמות אשר הם עתה בלתי מובנות לנו,
יתגלו”; שערי צדק ,עמ‘ יז ,מצוטט אצל משה אידל ,לעיל הערה  ,43שם עמ‘ .501
Isidore Isou, Researches for a Pure Prose Poem [1950] (Paris: Exils, 2013),
p. 132; quoted by Sjöberg, op. cit. n. 7, p. 3
יהודה ליבס ,תורת היצירה של 'ספר יצירה' (תל־אביב :שוקן ,)2001 ,עמ‘ .9

את התהליך החל אבולעפיה באטומיזציה של הטקסט ,שאותו היה מפרק לרכיביו
ואז מרכיבם מחדש במאמץ מרוכז תוך שימוש בחמשת סימני התנועות ,או ֹ ,א ָ,א ֵ,אִי,
או ּ ,כשכל אות מדומה ונהגית לעצמה במספר הולך וגדל של צירופים .כשרושמים את

32

( 1305-1250בקירוב) .המקובלים ככלל ראו בטקסט הקאנוני דברי אלוהים חיים,
מאגר מלא וגדוש של משמעויות עד אינסוף ,שאין לשנותו אך מותר לפרשו .דעות
דומות הובעו גם בנוגע לפנייה לקוראן כמקור בלתי נדלה

לפרשנות79.

הסימנים הללו על הנייר ,כפי שהציע אבולעפיה ,התוצאה מתאפיינת בנוכחות גרפית

בחיבורו הגדול מורה נבוכים ביקש הרמב“ם ליישב את אלוהים המושל

בולטת .האותיות והתנועות מגלות דינמיקה משל עצמן; שורות אלכסוניות ,הנוטות

בהיסטוריה בדרכי ההשגחה הפרטית עם אלוהים של הטבע ,הקובע את סדרי בראשית.

מימין לשמאל ,מסמנות הבלחים של דגמים לעיני הקורא .אחר כך היה הוגה את צירופי

כאשר הרמב“ם מבאר את האנתרופומורפיזם המקראי כנוסח דיבור מטאפורי ,הוא

האותיות בקול רם ,בעודו פונה לאדם מדומיין שאיתו היה כמו שרוי בשיחה .בשלב

למעשה דן באל במונחים אריסטוטליים ,כ“שכל הפועל” .אבולעפיה נמשך לתפיסה

הבא הומחשו האותיות עצמן כדימויים חזותיים ,כשהן מסתחררות במעגל של אש או

פְשט ,כמו גם לתפיסה הנבואית בכתביו
הקוראת בכתבי הקודש רבדים שמעֵבר ל ּ

משתקפות לאור נרות .מתיאוריו אלה של אבולעפיה עולה תחושה פיזית של חום ורטט,

המרכזיים של הרמב“ם ,מאחר שמצא בהן קִרבה לגישת הצירופים שלו־עצמו .בתיווך

כעין זרם חשמלי הגורם לשיער לסמור 73.השלב האחרון היה מצב אקסטטי־נבואי של

הרמב“ם שאב מרעיונות אריסטוטליים ,אך ייתכן שפיתח את הטכניקה שלו גם

מפגש עם עצמו [ראו עמ‘ .]153

בהשראת המחשבה הפיתגוראית והניאו־אפלטונית.

רק בספר האות ( 1288בקירוב) יצר אבולעפיה את שיר הצליל הראשון שלו,

אבולעפיה ביקש להגיע ל“שכל הפועל” ולהשיג מצב של דבקו ּת ,אך לא

שכלל סימני ניקוד ואת טעמי המקרא המַתווים את ניגון הקריאה בתורה .לדידו של

בדרכו של הרמב“ם ,דהיינו בתהליך של הבנה שכלית ,אלא בעזרת טכניקת הצירופים

אבולעפיה ,סימני התנועות היו מעין תיווי מוזיקלי .תנועת ה“אִי” של החיריק ,למשל,

שפיתח 80.לאחר שכתב שלושה פירושים למורה נבוכים ואף הורה את הספר לקבוצות

המסומנת בנקודה מתחת לאות ,היא צליל עמוק — בעוד תנועת ה“או ֹ” של החו ֹלָם

תלמידים בשלוש ארצות (יוון ,איטליה וספרד) ,פיתח אבולעפיה גישה ייחודית

החסר ,המסומנת בנקודה מעל ומעט שמאלה מן האות ,היא צליל צורמני.

לחיבור זה .מסורת על־פה של צירופי אותיות ,טען ,היא שאיפשרה לו לתַקשר עם

את מעשיו בצירוף אותיות כינה אבולעפיה בשם “מעשה מרכבה” (מלשון

“השכל פועל” .מאה שנה לאחר פרסומו של מורה נבוכים ,הפולמוס בנוגע לרמב“ם

גישה רדיקלית זו שונה מן הפירוש

ולרציונליזם שכך ותלמודו היה מקובל ביותר .האם ניצל זאת אבולעפיה כאמצעי

המקובל של “מעשה מרכבה” ככיסא הכבוד בפרק הראשון של ספר יחזקאל ,כמתואר

להפצת תלמודו־שלו? ואולי נהגה בימי חייו של אבולעפיה מסורת על־פה מיסטית,

הרכבה) ,שבו ראה מעשה של הרכבת
בספרות

ההיכלות75.

אותיות74.

אחד התווים המובהקים של טכניקה זו — בהשוואה לטכניקות

שהנהיגה פרשנות מעין זו למורה נבוכים?

של הנזירים היוונים־אורתודוקסים ,של היוגה ההודית ושל המדיטציה הסו ּפית — היא

ייתכן שאבולעפיה ביקש לשאוב כוח מהגיית השם המפורש ,שעוצמת צליליו

שבמקום לרוקן את התודעה תוך התמקדות בצליל אחד או בנקודה אחת ,המתַרגל

המקוריים אבדה עם חורבן בית שני .אחת המחוות שהמליץ עליה לליווי ההגייה של

בשיטת אבולעפיה מפציץ את עצמו במטחים בלתי פוסקים של צלילים ודימויים

אותיות השם היתה פיסוק האצבעות כדרכו של הכוהן הגדול בעת ברכת הכוהנים — אך

בצירופים סבוכים ומורכבים .כך ,הבחין אלמר פיטרסון ,נהגו גם אמני דאדא ,ש“לצד

לא בזרועות מורמות אלא בתנוחה הפוכה מן המקובל ,כשהידיים בחיק

המתַרגל81.

חזרה חסרת משמעות על צלילים מסוימים ]…[ ,עשו שימוש חוזר ונשנה ברשימות

אבולעפיה גילה זהירות ומעולם לא הגה את השם המפורש במלואו בסדרו הנתון ,אלא

ארוכות ושרירותיות של אובייקטים ,כאמצעי לחסימת כל תקשורת הנושאת מובן

את צירופיו בלבד .הוא צירף גם את השם בן ע“ב האותיות ואת השם בן מ“ב האותיות

רציונלי”76.

המופיע בפסוקים הפותחים את ספר בראשית.

בהקדמה לפירושו לתנ“ך טוען הרמב“ן ( )1270-1194כי התנ“ך כולו

בתערוכה מוצגות עבודות אמנות העוסקות בצירופים של שמות האל ,ביניהן

על רקע זה מצא אבולעפיה בתנ“ך את שם האל

היהיה? ([ )2004עמ‘  ]155של אלי פטל — מעין פסל תלוי העשוי חוטי דיג וחרוזים.

שאותיותיו ניתנות לפירוק ולהרכבה מחדש ,ומצירופים אלה הגיע גם לפירושים

צירוף אותיות יוצא־דופן זה ,המופיע בתנ“ך פעמיים בלבד ,נראה במבט ראשון

חדשים ומפתיעים .בהמשך לכך ,המיסטיציזם הלשוני של אבולעפיה (“קבלת

כיידוע של השם המפורש ,אך למעשה הוא לקוח מחזרה על המשפט “היִהיה כדבר הזה”

ואז מרכיב מחדש את האותיות —

במלכים־ב פרק ז (פסוק ב ופסוק יט) .בעבודה אחרת ,שכולה הומור שחור ()1998-99

מהלך שונה בעליל מזה של מקובלי ספרד בני תקופתו ,שהתמקדו בעשר הספירות

[עמ‘  ,]152צייר מיכאל סגן־כהן את המלים העבריות ע“ב ,העשויות להצביע על השם

ובמשמעותן התיאוסופית .המקובל המוּכ ּר מכולם היה מחבר הזוהר ,רבי משה די־לאון

בן ע“ב האותיות — אך גם לציין את המונח המורה בגמרא על עמוד הוורסו ,צד ב‘ של

הוא מטריצה אחת של שם

האל77.

השמות”) מפרק לפעמים טקסטים

מקראיים78

דף הפוליו .כאן ע“ב מופיע מימין ,כלומר ברצף הקריאה הלטיני ,שבו הרקטו (ע“א)
73
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ראוThe Schocken Book of Jewish Mystical Testimonies, op. cit. n. 25, p. 85 :
ראו משה אידל ,לעיל הערה  ,28שם עמ‘ .23
ראו גם תלמוד בבלי ,חגיגה יא ע“ב ,יג ע“ב; סנהדרין סה ע“ב ,סז ע“ב.
פיטרסון ,לעיל הערה  ,38שם עמ‘ .13
“עוד יש בידנו קבלה של אמת כי כל התורה כולה שמותיו של הקב“ה שהתיבות מתחלקות לשמות.
[…] וכל התורה כן מלבד צירופיהן וגימטריותיהן של שמות וכבר כתב רבנו שלמה [רבי שלמה
יצחקי ,רש“י] בפירושיו בתלמוד [בבלי ,מסכת סוכה מה ,ע“א] ענין השם הגדול של ע“ב באי זה
עניין הוא בשלושה פסוקים‘ ,ויסע’‘ ,ויבא’‘ ,ויט’ [שמות יד ,יט-כא] ,ומפני זה ספר התורה שטעה בו
באות אחת במלא או בחסר ,פסול”; רמב“ן“ ,הקדמה לפירוש התורה” לבראשית א ,א.
אבולעפיה מציע אפשרות זו ,של פירוק טקסטים מקראיים ,לקראת הסוף של ספרו אוצר עדן הגנוז
(ירושלים :אמנון גרוס ,)2000 ,עמ‘ .382-379

הוא העמוד השמאלי והוורסו הוא הימני.

79

80
81

“הדקונסטרוקציה מחזירה לטקסט את תפיסת האינסוף הימי־ביניימית ,בהדגשת הטווח הבלתי
נגמר של הקשרי הקריאה בו”; Ian Almond, “The Meaning of Infinity in Sufi and
”?Deconstructive Hermeneutics: When Is an Empty Text an Infinite One
Journal of the American Academy of Religion, 72:1 (March 2004), p. 97
“כבר התבאר לך שהאות כחומר והניקוד כרוח המניע את החומר”; אברהם אבולעפיה,
אור השכל (ירושלים :אמנון גרוס ,)2001 ,עמ‘ קב.
ראו משה אידל ,לעיל הערה  ,28שם עמ‘  ;32-31על פי אברהם אבולעפיה ,ספר החשק
וספר נר אלהים.
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בין דחף משיחי לדחף מהפכני

34

( )1950מאת אז‘ן יונסקו ( ,)1999-1909שבמרכזה דמויות פלגמטיות כמו מר וגברת
סמית ,מהוות המשך למחאה נגד השאננות

החברתית90.

מעשיהם הפרפורמטיביים של הדאדאיסטים והלטריסטים נתפסו כעבודות אמנות,

אבולעפיה קרא תיגר על הסטטוס־קוו של התיאוסופיה הקבלית בספרד ועל

וגישה זו הונחלה לאמנות המושגית ,לזרם הפלוקסוס וליוצרי מיצג עכשוויים 82.קורט

הפולחן העדתי .הוא קידם גישה אינדיווידואליסטית לדת במקום זו הקהילתית

שוויטרס החל ביצירת עבודות רדי־מייד וקולאז‘ים ,ולימים זיהה את עצמו־גופו עם

ונתקל בהתנגדות מצד הסמכות הרבנית המובילה של זמנו ,הרשב“א (רבי שלמה בן

אמנותו“ :קראתי לעבודותי  ]…[ .Merzאחר כך הרחבתי את השימוש במונח — Merz

אברהם אבן־אדרת )1310-1235 ,מברצלונה ,שהחרים אותו ולא איפשר את פרסומם

תחילה לשירה שכתבתי מאז  ,1917ובסופו של דבר לכל פעולותי הנלוות .היום אני

של כתביו (תקנה זו נותרה בתוקף עד לאחרונה ממש ,בזכות מפעלו של רבי אמנון

קורא גם לעצמי [ ”Merzעמ‘  83.]69-66ואילו צארה כתב“ :דאדא לימד אותנו שאיש

גרוס)91.

המעשה והמשורר חייבים להקדיש את מלוא הווייתם לעקרונות מַנחים אלה ,באורח

החכמים באמצעים של גימטריה” ,אך התייחס גם לאמירות משיחיות

בלתי מתפשר ובהקרבה עצמית מוחלטת” 84.גם אבולעפיה ,מצדו ,דרש התמסרות מלאה

הרשב“א הוקיע את אבולעפיה מפורשות בעוון “פירוש כתבי הקודש ודברי
שלו92.

מטרת אבולעפיה במסעו הראשון לארץ הקודש ב־ 1260היתה למצוא את
עשרת השבטים האבודים מעֵבר לנהר הסמבטיון האגדי ,כדי להחיש את איחוד

לשיטות שניסח.
אבולעפיה ,הדאדאיסטים והלטריסטים מרדו בסטטוס־קוו ובזרם המרכזי; הם

שבטי ישראל בבחינת אות לביאת המשיח ,אלא שכוונותיו סוכלו בעקבות פלישות

בהשראת דחף משיחי

המונגולים למזרח התיכון והקרבות במעיין חרוד שבעמק יזרעאל באותה שנה .לאחר

חבוי לשנות את החברה ולעורר אותה ,התמסרו הדאדאיסטים והלטריסטים למעשים

מכן ,ב־ ,1280ביקש אבולעפיה להיפגש עם האפיפיור ניקולאס השלישי כדי לשוחח

שהיו לא־פעם קיצוניים 86.התשוקה לחתור תחת מוסכמות הבורגנות הובילה את אמני

איתו ,ככל הנראה בענייני יהדות ומשיחיות .האפיפיור איים שאם ינסה לפוגשו יו ּצא

דאדא והלטריזם למחאה חברתית :הדאדאיסטים הפעילו “אנטי־אמנות” נגד הז‘רגון

להורג בשריפה .למזלו של אבולעפיה ,בליל הגעתו לפגישה התברר שהאפיפיור מת

פעלו בשולי החברה ,ואבולעפיה אף כ ּו ּנה “אליטה

מחרחר המלחמה של מלחמת העולם

הראשונה87.

שנייה”85.

גי דבור (,)1994-1931 ,Debord

באורח פתאומי.

שהתפלג מהתנועה הלטריסטית כדי לייסד את “האינטרנציונל הלטריסטי” ב־1952

הדאדאיסטים השתמשו לפעמים במונחים משיחיים :עם הגעתו לפריז ב־1918
המשיח”93,

ואת “האינטרנציונל הסיטואציוניסטי” ב־ ,1957היה מעורב באירועי מאי 1968

תואר צארה “כאילו היה

בפריז ,שרוח המרי הדאדאיסטית נשבה בהם ,כמאמר צארה“ :דאדא בחר בעמדת

הניהיליסטית התקבלה כנושאת ערך נבואי” 94.אצל איזידור איזו ּ ,ההיבט המשיחי כבר

ההתקפה ויצא נגד השיטה החברתית ככלל ,שאותה ראה ככרוכה לבלי הפרד בטיפשות

קו ּדם לקדמת הבמה .בספר שהועלה לאינטרנט לאחר מותו ,בשם קץ עידן האלוהות

האנושית – טיפשות ששיאה בהרס האדם בידי האדם ,ובהרס כל נכסיו החומריים

(על מותו של איזו) ,נכתב במפורש“ :במסכת כתובות (קיא ע“א) מלמדנו התלמוד כי

והרוחניים ]…[ .רוח המרי הולידה חתרנות רדיקלית ,והשערוריה החברתית שגרמה

נאסר על היהודים להפעיל כוח אנושי לזירוז כינונה של מדינת היהודים לפני ביאת

היתה קיצונית עד כדי כך שהציגה אותנו כעבריינים או כאימבצילים ]…[ .המתקפות

המשיח המקובל על הכל ,משיח בן דוד .אנחנו סבורים כי איזידור איזו ,שפרסם את

שלנו כֻּוונו אל עמודי התווך של החברה ,אל השפה כסוכנת של תקשורת בין יחידים

המניפסט הלטריסטי ב־ ,1946שנתיים לפני הקמתה של מדינת ישראל ב־ ,1948היה

ואל ההיגיון כמלט המחבר

ופיטרסון מבחין כי “למרבה האירוניה ,גישתו

למעשה המשיח ,וכי מותו ב־ 2007מסמן את קץ עידן האלוהו ּת” 95.עוד קודם לכן כתב

ביניהם”88.

הלטריסטים שימרו את רכיבי ההפתעה וערכי ההלם של הדאדאיסטים .בסרטו

איזו“ :אני מחשיב את תרומותי החדשניות לאמנות ולפילוסופיה כשלבים או כחבלי

של מוריס למטר הסרט התחיל כבר? ([ )1951עמ‘  ,]117-116העדר דמויות או
עלילה מעורר את הקהל ומְזמן את

השתתפותו89.

במובן זה ,הצגות תיאטרון כמו

מחכים לגודו ( )1953מאת סמואל בקט ( )1989-1906או הזמרת בעלת הקרחת
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על פי רובין“ ,מאז  1950לא נוצרה אמנות דאדאיסטית או סוריאליסטית במלוא מובן המלה.
החיוניות של תנועות אלו הוטמעה במידה רבה כל כך בתחביר המצטבר של האמנות ככלל,
עד שהרבה ממה שנעשה כיום נגוע בה בדרך זו או אחרת”; לעיל הערה  ,5שם עמ‘ .185
 ;Kurt Schwitterss: Merz 20 (Hanover, March 1927), pp. 99-100ראו גם אצל רובין,
שם ,עמ‘ .53
Tristan Tzara, “An Introduction to Dada,” The Dada Painters and Poets: An
Anthology, ed. Robert Motherwell (Boston, MA: G.K. Hall & Co., 1981), p. 406
ראוMoshe Idel, “Maimonides’ Guide to the Perplexed and the Kabbalah,” :
Jewish History, 18:2-3 (2004), p. 203
ראוTristan Tzara, “Manifesto of Mr. AA, the Anti-Philosopher,” The Dada :
Painters and Poets: An Anthology, op. cit. n. 84
ראוHans Richter, Dada: Art and Anti-Art (New York & Toronto: Oxford :
)University Press, 1965
צארה ,לעיל הערה  ,84שם עמ‘ .404-403
ראוAnn Tronche, “À l’horizon des mots: la plastique lettriste et :
hypergraphique,” L’Art des années 1960: Chroniques d’une scène (Paris:
Éditions Hazan, 2012), p. 121
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המחזה הסאטירי  )1974( Travestiesמאת טום סטופרד מצייר מפגש דמיוני בין צארה ,ג‘יימס
ג‘ויס ולנין בציריך .תודה לאחי ,עזרא גולדמן ,על המידע.
עוד על פולמוס זה ראו משה אידל“ ,הרשב“א ואברהם אבולעפיה :לתולדותיו של פולמוס קבלי
נזנח” ,עטרה לחיים :מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים־זלמן
דימיטרובסקי ,בעריכת דניאל בויארין ואחרים (ירושלים :מאגנס ,)2000 ,עמ‘  .251-235רק
בסיוע החיד“א ,רבי חיים יוסף דוד אזולאי ( ,)1801-1724זכה אבולעפיה להכרה מחודשת ,וראו
שם הגדולים (ורשה :יצחק גולדמן ,)1876 ,חלקים  ;37 ,2וכןBoaz Huss, “The Formation :
”of Jewish Mysticism and Its Impact on the Reception of Rabbi Abraham Abulafia,
in: Heike Bock, Jörg Feuchter and Michi Knecht (eds.), Religion and Its Other:
Secular and Sacral Concepts and Practices in Interaction (Frankfurt & New
York: Campus Verlag, 2008), pp. 142-162
ראו תשובת הרשב“א לשו“ת ,בתוך :אהרון ילינק ,בית המדרש :מדרשים קטנים (ירושלים,
 ,)1938שו“ת מס ;548 .מצוטטת אצלMoshe Idel, “Abulafia’s Secrets of the Guide: A :
Linguistic Turn,” Revue du métaphysique et de morale, 4 (October-December
 .1998: Philosophies juives médiévales), p. 528ייתכן שהאנטגוניזם כלפי אבולעפיה נבע
מן הציווי המשנאי בנוגע ל“אלו שאין להם חלק לעולם הבא ]…[ .אבא שאול אומר ,אף ההוגה את
השם באותיותיו” (משנה ,סנהדרין י ,א) — אולם אבולעפיה לא הגה את אותיות השם המפורש כסדרן
כי אם רק את צירופיהן.
ראוAndré Breton, Le Pas perdu (Paris: Gallimard, 1924), p. 207 :
פיטרסון ,לעיל הערה  ,38שם עמ‘ .28-27
ראוhttp://antisystemic.org/SW/TheEndOfTheAgeOfDivinity-Enkutatach409.pdf :
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משיח” 96,ואיזו ּ וגול כאחד תיארו את אבולעפיה במונחים של חזון משיחי .אבולעפיה

36

יש לציין שמשחקי מלים בעברית העסיקו עוד קודם לכן את אמן הביט וואלאס

אמנם ראה בעצמו משיח ,אבל כזה שמטרתו להדריך את צאן מרעיתו לחיות את חיי

ברמן ([ )1976-1926עמ‘  — ]84ובישראל עסקו במיסטיקה לשונית אמני קבוצת

העולם הבא בעולם הזה ,תוך הגעה לאחדות עם האל כ“שכל הפועל” באמצעות שימוש

לוויתן ,ביניהם מיכאיל גרובמן ,שמואל אקרמן ואברהם אופק ( ,)1990-1935אמנם

מוצלח בצירופי האותיות שלו.

בלי להתייחס ישירות לאבולעפיה .סוג שונה לגמרי של אמנות־לשון נוצר בצרפת

עוד בהקשרי הזיקה בין אמני דאדא ואנשי הגות מיסטית־יהודית :ממקורות

על־ידי אברהם פנקס ( ,)2015-1945קרוב משפחה של איש אסכולת פריז היהודית

ארכיוניים אנחנו למדים שמרטין בובר ( )1965-1878היה בקשר עם הדאדאיסט

ז‘ול פסקן ( ,)Pascinשציוריו הפיגורטיביים־מדיטטיביים עושים שימש באותיות

הברלינאי יוהאנס באדר והתכתב

עימו97.

הנס ריכטר כתב הקדשה חמה לגרשם

עבריות בהשראת אבולעפיה [עמ‘ .]168

שלום על עותק של ספרו  Dada Profileמ־ ,1961שם הוא מודה לו על זמנו ועזרתו:
“לגרשם שלום שאין ישווה לו — תודה על השעות הרבות שהקדשת ברצון כה רב ,ללא
לאות ובנדיבות לב” [איור .]17

 .17הקדשת הנס ריכטר לגרשם שלום על עותק
ספרו  ;1961 ,Dada Profileספריית גרשם
שלום ,הספרייה הלאומית ,ירושלים
Author’s dedication to Gershom
Scholem on a copy of Hans Richter’s
Dada Profile (Zurich: Die Arche,
1961); the Gershom Scholem Library,
the National Library of Israel,
Jerusalem
© The Estate of Hans Richter

אפילוג
במאמר זה נבחנו כמה היבטים של הזיקה בין המיסטיקה הלשונית של אברהם
אבולעפיה ואמני דאדא והלטריזם ,תוך התחקות אחר שושלות אפשריות :שושלת
העוברת בדרכה במסלולי הקבלה הנוצרית וההומניזם של הרנסנס — ושושלת של
מיסטיקה יהודית ,הנמשכת דרך הקבלה הצפתית בת המאה ה־ 16והשפעתה על
החסידו ּת במאה ה־.18
אבולעפיה ביקש להביא לריקון המחשבה כדי לאפשר התמלאות חלופית
ברוחניות .לשיטתו ,הנבואה כרוכה בתקשורת עם “השכל הפועל” .הדאדאיסטים
הוקיעו אמנם כל צורה של דת או של תרבות — ובכל זאת ,אי־אפשר להתכחש
לדמיון המכריע בין המצאותיו של אבולעפיה לבין המבעים הצליליים והחזותיים
שפיתחו הדאדאיסטים בעבודתם; השימוש השגור שעשו בשירי צליל ,וכן הקליגרפיה

עדויות להיכרות עם כתבי אבולעפיה הופיעו אצל מייסד הלטריזם איזידור

והטיפוגרפיה הייחודית שלהם ,הם לא־פעם דינמיים באופיים .הערכתם האסתטית

איזו ּ ואצל המשורר איוואן גול ,המקורב לדאדא ,כנראה בעקבות פרסום ספרו של

של הללו על־ידי הצופה גלומה בהפתעה לנוכח הישות החדשה הבוקעת מהם

גרשם שלום ( ,)1992-1897זרמים ראשיים במיסטיקה היהודית ,שראה אור ב־1941

ברגע הביצוע הפרפורמטיבי .ההיפטרות מהליכי החשיבה הפורמליים באמצעים

ספר זה

שמאניסטיים או מדיטטיביים ,עשויה להוביל לשלווה עמוקה המאפשרת את חשיפת

השפיע עמוקות גם על קבוצה של משוררים ואמנים אנשי תרבות הנגד בקליפורניה

הנפש לחוויה אקסטטית .צארה אף דיבר מפורשות על ההשפעה המאגית של שירי

של שנות ה־ ,60ובעיקר על ג‘רום רותנברג ,ג‘ק הירשמן ודיוויד מלצר .משוררים אלה

הצליל“ :שירים אלה ,שרובם חסרים כל קישוריות תחבירית (סגנון אליפטי) ,היו

נשבו בקסמו של אבולעפיה וביקשו מגרשם שלום ומהאמנית ברוריה פינקל לתרגם

חלק ממגמה כללית שבאה לידי ביטוי במאבק מאורגן נגד ההיגיון .השיטה הסתמכה

והפרק הרביעי בו מוקדש ל“אברהם אבולעפיה ותורת הקבלה

הנבואית”98.

לאנגלית קטעים מכתביו .פינקל אף יצרה גוף עבודות המבוסס על כתבים

אלה99.

על האבחנה שמלים יכולות להתפשט ממובנן ועדיין להישאר אפקטיביות לשירה
בעצם כוחן האבוקטיבי הפשוט ,מעין קסם שקשה להבינו כשם שהוא קשה לניסוח.

96

97

98

99

Isidore Isou, “La Création divine: la transformation récente de l’église
catholique et la révélation messianique,” Lettrism, 4-5 (1972), p. 12; quoted by
Sjöberg, op. cit. n. 7, p. 4
במכתב מ־ ,1910בובר מבקר כתב־יד של באדר במלים אלו“ :הדבר שרציתי לעורר אותך אליו
נוגע לדבר אחר ,והוא :לא דיון מתוך הנסיבות אלא על הנסיבות עצמן .הסדר שבאי־סדר ,זכרון
האי־רציונלי ,דיווח על הנסתר ,הבלתי נגיש .נראה לי חשוב בתכלית שמי שזורה אור על הקוסמי
גם ידון בזה במונחי הקוסמי .אכן כן :הקוסמי .אדם שמגמגם מתוך הקוסמי אינו מאיר את ידיעתנו
הרבה .אלא שאצלך מופיע הקוסמי רק מדי פעם ,ורק ברמז ,לא יותר”; ארכיון בובר בספרייה
הלאומית ,ירושלים ,קט.72 008 350 .
Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism (New York: Schocken,
) ;1941רבים ממחקרי הקבלה האחרים של שלום היו זמינים בגרמנית עוד קודם לכן ,החל בראשית
שנות ה־ ,20ביניהם  Alchemie und Kabbalahמ־.1925
ראוChristine A. Meilicke, “Abulafianism among the Counterculture Kabbalists,” :
Jewish Studies Quarterly, 9 (2002), pp. 71-101; Big Jewish Book: Poems and
Other Visions of the Jews from Tribal Time to the Present, eds. Jerome
& Rothenberg, Harris Lenowitz and Charles Doria (New York: Anchor Press
)Doubleday, 1978

[…] השירה עברה פיחות קיצוני והיתה לרצף של

צלילים”100.

מעבר להתוויית שושלות ושאר ספקולציות ,עובדות בשטח הן שקושרות את
המקובל הימי־ביניימי לתנועות האמנות מודרניות .המבע הגרפי של העבודות הוא
שמזהה ביניהם ,כמו גם הטכניקה של פירוק מלים לאותיות והרכבתן מחדש ,הפתיחו ּת
לאופני הוויה אי־רציונליים ,הנטייה לשירת צליל והמרד בסטטוס־קוו .אני נוטה
להסכים עם איזו וגול ,ולהודות שמצאנו באברהם אבולעפיה את הדאדאיסט־לטריסט
הראשון.

100

צארה ,לעיל הערה  ,84שם עמ‘ .404
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לכתוב
כדי
:שיר דאדאיסטי

To Make
a Dadaist Poem:

7.

Next take out each
cutting one after the
other.

8.
1.

Take a newspaper.

2.

take some scissors.

3.

choose from this paper
an article of the length
you want to make your
poem.

4.

Cut out the article.

5.

next carefully cut out
each of the words that
make up this article and
put them all in a bag.

6.

shake gently.

copy conscientiously in
the order in which they
left the bag.

9.

the poem resemble you.
and there are you — an
infinitely original
author of charming
sensibility, even
though unappreciated by
the vulgar herd.

.7
.8
.9

כעת הוצא את כל הגזירים
.אחד אחרי השני

העתק בקפידה לפי הסדר שבו
.הם יצאו מן התיק

.1
.2
.3
.4
.5

 והרי אתה.השיר ידמה לך
 בעל,סופר מקורי לאין שיעור
 אם כי נבצרת,רגישות נפלאה
.מבינתו של ההמון

.קח בידך עיתון

” “כדי לכתוב שיר דאדאיסטי,טריסטן צארה
 בתוך דאדא, איריס ירון: תרגמה,]1920[
 בעריכת רות עמוסי ואיריס,וסוריאליזם בצרפת
 הקיבוץ, ספרי סימן קריאה:ירון (תל־אביב
.99 ‘ עמ,)1992 ,המאוחד

בחר מן העיתון כתבה שאורכה
.כאורך השיר שאמרת לחבר

.קח מספריים

.גזור את הכתבה
Tristan Tzara, ”To Make a Dadaist Poem“
[1920], Seven Dada Manifestos and
Lampisteries, trans. Barbara Wright
(New York: Riverrun Press, 1984), p. 39.

לאחר מכן גזור בזהירות כל
אחת מן המלים המרכיבות
.כתבה זו והנח אותן בתיק

.6

.נעֵר קלות

 המחשבה:כאן טמון הסוד הגדול
.נעשית בפה
" טריסטן צארה
Here is the great secret:
Thought is made in the mouth.
" Tristan Tzara
Tristan Tzara, from “Dada Manifesto on Feeble Love and Bitter Love” [1921],
Seven Dada Manifestos and Lampisteries, trans. Barbara Wright (New York:
Riverrun Press, 1984), p. 35.

43

,Dadaco (DaDa, Was Ist Dada?)  שיר צלילים; מתוך,1916 ,Karawane ,הוגו באל
 בעריכת,)1919  מינכן,הגהת דפוס לאנתולוגיית דאדא שלא ראתה אור (הוצאת קורט וולף
;43×32 , ריכרד הולזנבק ו ּולטר מהרינג, ג‘ון הרטפילד, ראול האוסמן, ג‘ורג‘ גרוס,יוהאנס באדר
 ירושלים, מוזיאון ישראל,אוסף ורה וארטורו שוורץ לאמנות דאדא וסוריאליזם
Hugo Ball, Karawane, 1916, sound poem; from Dadaco (DaDa, Was Ist Dada?),
printing proof for an unpublished Dada anthology (Kurt Wolff Verlag, Munich
1919) edited by Johannes Baader, George Grosz, Raoul Hausmann, John Heartfield,
Richard Huelsenbeck, and Walter Mehring, 43×32; the Vera and Arturo Schwarz
Collection of Dada and Surrealist Art, The Israel Museum, Jerusalem
Photo © The Israel Museum by Avshalom Avital

44

1922-32 ,Ursonate ,קורט שוויטרס
Kurt Schwitters, Ursonate, 1922-32
© bpk / photo: Brigitte Borrmann, Sprengel Museum, Hannover

51

Anat Pick, N'ur So Nata: Tongue Trum, 1-3, 2005-10

50

2005-10 ,N'ur So Nata: Tongue Trum, 1-3 ,ענת פיק
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מבוא לאַ ל־שירה
ר ו ל א ן ס ב א טייה
העבודות שנוצרו בשנים  1957-1956ומקובצות כאן תחת הכותרת אַל־שירה ,מהוות
רצף שמורכב משלושים חלקים עצמאיים ,הכומסים ביניהם רגעי שקט שווים באורכם.
ביצועיהם העוקבים של החלקים יסודרו בהתאם להוראות המחבר ,או על פי סדרים
אחרים השואבים השראה מרצונם ,הבנתם או אף הפנטזיה של המְבצעים או מארגני
הקונצרט.
הרצף הנוכחי חוזר על התבנית הכללית של “עשר אטמוספירות” ,פרטיטורה
לטריסטית מפוסלת שנכתבה ב־ 1969וראתה אור ב־ 1976בקובץ אקורדים ,אותיות

צליליות ותיאורים ,וזאת כדי לפתחה בדרכים אחרות ובמישורים אחרים של סתימו ּת
ושל הרס .הוא מצרף ברוב־כוח מִשְכיֵ זמן שווים פחות או יותר של קטעים צליליים
ובלתי צליליים ,ריקים.
בקטעים הראשונים ,המאזינים מוזמנים להעלות בדעתם את יופיה של
פרטיטורה הרוסה ,את ביטוייהן האפשריים של שירה או מוזיקה דמיונית; הקטעים
הבאים מוּב ּעים בחזרות בלתי נלאות וחדגוניות של חומרים אלפבתיים ובלתי
אלפבתיים ,בסיסיים ודלים ,הנערמים זה על גבי זה בתזמור מורכב לגיבוש ריכוזים
קוליים כוללים ,שלא יאפשרו עוד לאוזן לקלוט אפקטים יחידניים .מרבצי ב ּזָק אלה,
שנוצרו כדי להתמוסס לאחר כמה פעֲמות ,מפעילים אגב ביצועם מכניקות ,איברים או
“כלים” מרובים; נוסף על השימוש בקולות אנושיים ובמבע של איברי גוף מסוימים,
שלובים בהם גם רכיבים כהקלטות על סליל מגנטי או קטעי “על־פה” בבימויו של
ה“מוזיקאי” ,המסתייעים במבע ייחודי שנזנח למדי במופעים של אמנויות הקול,
קרי הצגה כתובה של הפונמות האַל־מושגיות .מבע זה ,כשלעצמו ,הוא דפוס של הרס
המופע הביצועי ,המחייב את חובב הצלילים להעלות בעיני רוחו היבטים פנימיים
ואישיים של ממד השמע.
יתר על כן ,כליווי נוסף ,כמה מן הקטעים משלבים בחומר הלטריסטי רכיבים
בלתי קוליים ודמיוניים ,ביטויים אילמים המבוצעים מכנית באמצעות “כלים”
מגוונים — ואף ביטויים קוליים או חזותיים המיוצגים על־ידי היפרגרפיות .אלה
יחולקו ,יוצגו ואף יתוארו למאזיני המוזיקה האוונגרדית ,כדי לסיע להם לדמיין את
המוזיקה הדמיונית מתוך רכיביה האפשריים או הבלתי נגישים.
מבוא ל־ 12הקטעים הראשונים של אַל־שירה ,שפורסמו לראשונה באוקטובר  1978בהוצאת  ,Psiפריז.
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 פריז, כל יריעה; אוסף פרטי30×21 , דיו על נייר מילימטרי,1976 ,

 אַ ל־שירה,רולאן סבאטייה

Roland Sabatier, Dé-chants/De-Song, 1976, ink on graph paper, 30×21 each
sheet; private collection, Paris
© Roland Sabatier
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François Dufrêne, Nu appellant l'ascenseur/Nude Calling the Elevator, 1961, torn
posters on canvas, 56.5×48; collection of Tel Aviv Museum of Art, gift of Vera
and Arturo Schwarz , Milan (1998); inscribed on the back: “François Dufrêne /
Nude Calling the Elevator / under the poster, 1961* / * 40 degrees above Dada”
© Frédéric Dufrêne (2007)
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עירום קורא למעלית

; אוסף56.5×48 , כרזות קרועות על בד,1961 ,
,פרנסואה דופרן
); כתובת בגב1998(  מילאנו, מתנת ורה וארטורו שוורץ,מוזיאון תל־אביב לאמנות
 מעלות40* / 1961 , מתחת לכרזה/ * עירום קורא למעלית/  “פרנסואה דופרן:העבודה
”מעל דאדא
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דאדאסקופ

 עם ביצועים מקוריים של ז‘אן, דקות40:14 , מ״מ צבע16  סרט,1956-61 ,
 מתוך,הנס ריכטר
, קורט שוויטרס, ריכרד הולזנבק, טריסטן צארה, תיאו ון־דוסברג, מאן ריי, מרסל דושאן, ראול האוסמן,ארפ
 המוזיאון הלאומי לאמנות, ז‘ורז ריבמון־דסנייה ו ּולטר מהרינג; אוסף המרכז ליצירה תעשייתית,מרסל ינקו
)1983(  פריז, מרכז פומפידו,מודרנית
Hans Richter, from Dadascope, 1956-61, 16 mm color film, 40:14 min, with original
performances by Jean Arp, Raoul Hausmann, Marcel Duchamp, Man Ray, Theo van Doesburg,
Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Kurt Schwitters, Marcel Janco, Georges RibemontDessaignes and Walter Mehring; collection of Centre de Creation industrielle, Musée
national d’Art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris (1983(
© Estate of Hans Richter
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תנועה

 ספר עם,)1918  איור לעשרים־וחמישה שירים מאת טריסטן צארה (ציריך,
,ז‘אן (הנס) ארפ
, מתנת צ‘ארלס ואוולין קרמר, כ“א; אוסף מוזיאון תל־אביב לאמנות19.5×13.5 ,עשרה חיתוכי עץ
)1990(  באמצעות ידידי מוזיאון תל־אביב לאמנות בארה“ב,ניו־יורק
Jean (Hans) Arp, Mouvement, illustration for Vingt-cinq poèmes by Tristan
Tzara (Zurich 1918), book with ten woodcuts, 19.5×13.5 each; collection of Tel Aviv
Museum of Art, gift of Charles and Evelyn Kramer, New York, through the American
Friends of the Tel Aviv Museum of Art (1990)
© VG Bild-Kunst, Bonn (2016)
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Kurt Schwitters, Merz 8: Die Kathedrale/The Cathedral (Hanover: Paul Steegemann
Verlag, 1920), Merz book with eight lithographs, 22.5×14.5 each; collection of
Tel Aviv Museum of Art, gift of Charles and Evelyn Kramer, New York, through the
American Friends of the Tel Aviv Museum of Art (1990)
© VG Bild-Kunst, Bonn (2016)
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 הקתדרלה:

 עםMerz  ספר,)1920 , הוצאת פאול שטגמן:(הנובר
8 Merz ,קורט שוויטרס
 מתנת צ‘ארלס ואוולין, כ“א; אוסף מוזיאון תל־אביב לאמנות22.5×14.5 ,שמונה הדפסי אבן
)1990(  באמצעות ידידי מוזיאון תל־אביב לאמנות בארה“ב, ניו־יורק,קרמר

69

68

70

העבודה מקסימיליאנה מושתתת על חיי האסטרונום הגרמני וילהלם לברכט־טמפל,
שהמדע הרשמי סירב להכיר בתגליותיו משום שהיה אוטודידקט חסר תואר מוכר.
הנושא איפשר לארנסט להציג חיזיון כפול — המרחב האינסופי ,לצד הפרט הפעוט
ביותר ,החסר כל ערך .מצד אחד הוא יוצר תמונת תקריב שחושפת את צורת מוחו
של האדם ,המתועדת בספר בטקסטים נלווים; ומצד אחר מתגלים נופים רחבי ידיים,
המבטאים את חוויית האדם מול מרחב רומנטי ,בין־כוכבי .הקריא והבלתי קריא,
הבלתי מובן והסירוב להבין ,ארוגים לבלי הפרד בהתגלות המרהיבה הזאת.
ורנר שפיז“ ,מקס ארנסט :ספרים והדפסים” ,קט .סוריאליזם :הדפסים מאוסף צ‘ארלס ואוולין קרמר,
בעריכת עדנה מושנזון (מוזיאון תל־אביב לאמנות ,)1997 ,עמ‘ .23

>--

מקס ארנסט (איורים) ואיליאזד (איליה ז‘דאנביץ‘ ,טיפוגרפיה ועיצוב) ,מקסימיליאנה או העיסוק הבלתי
חוקי באסטרונומיה ,1964 ,ספר עם  34תצריבים בהוצאת  ,Le Degré quarante et unפריז42.5×34 ,

Max Ernst (illustrations) and Iliazd (Ilia Zdanevich, typography and design),
Maximiliana ou l'exercice illégal de l'astronomie / Maximiliana or the Illegal Practice of Astronomy,

1964, book with 34 etchings published by Le Degré quarante et un, Paris, 42.5×34
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ללא כותרת

, ירושלים,; אוסף מוזיאון ישראל24.1×18.5 , קולאז‘ על נייר,1943 ,
,ז‘אן (הנס) ארפ
 לונדון,מתנת רנה ורוברט לוין
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Jean (Hans) Arp, Untitled, 1943, collage on paper, 24.1×18.5; collection of the
Israel Museum, Jerusalem, gift of Rena and Robert Lewin, London
© VG Bild-Kunst, Bonn (2016) / photo © The Israel Museum by Avshalom Avital

איש בקצה היער

,; אוסף מוזיאון תל־אביב לאמנות53/95 ,65×50 , הדפס אבן צבוע ביד,1954 ,
,מקס ארנסט
)1990(  באמצעות ידידי מוזיאון תל־אביב לאמנות בארה“ב, ניו־יורק,מתנת צ‘ארלס ואוולין קרמר
Max Ernst, L'Homme à lisière de la forêt/Man at the Edge of the Forest, 1954, hand-colored
lithograph, 65×50, 53/95; collection of Tel Aviv Museum of Art, gift of Charles and Evelyn
Kramer, New York, through the American Friends of the Tel Aviv Museum of Art (1990)
© ADAGP, Paris (2016)
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אור ראשון

/ 7×10 , תצריב,1959 ,מאת פייר־אנדרה בנואה
 איור לפואמה,מרסל דושאן
 באמצעות, ניו־יורק, מתנת צ‘ארלס ואוולין קרמר,; אוסף מוזיאון תל־אביב לאמנות17.2×23.1
)1990( ידידי מוזיאון תל־אביב לאמנות בארה“ב
Marcel Duchamp, illustration for Pierre-André Benoît’s poem Première

lumière/First Light, 1959, etching, 7×10 / 17.2×23.1; collection of Tel Aviv Museum

of Art, gift of Charles and Evelyn Kramer, New York, through the American Friends
of the Tel Aviv Museum of Art (1990)
© ADAGP, Paris (2016)
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; אוסף מוזיאון תל־אביב24.5×18 , חרט יבש,1958 , ספרו של פרנסיס פיקביה,L'Équilibre איור ל־,מרסל דושאן
)1990(  באמצעות ידידי מוזיאון תל־אביב לאמנות בארה“ב, ניו־יורק, מתנת צ‘ארלס ואוולין קרמר,לאמנות
Marcel Duchamp, illustration for L'Équilibre, a book by Francis Picabia, 1958, drypoint,
24.5×18; collection of Tel Aviv Museum of Art, gift of Charles and Evelyn Kramer, New York,
through the American Friends of the Tel Aviv Museum of Art (1990)
© ADAGP, Paris (2016)
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 תוצר של תוכנת מחשב המחוללת תמורות: שיר דיגיטלי,1958 ,I Am That I Am ,בריאן גיסין
) ג‘וזף מור:בשיר (ביצוע
Brion Gysin, I Am That I Am, 1958, digital poem: product of a computer program
that generates permutations (realization: Joseph Moore)
© Brion Gysin, by permission of the Wylie Agency LLC
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)ללא כותרת (עבודת קלף

, שמן וקולאז‘ פיסות קלף על בד,1957 ,
,וואלאס ברמן
 לוס־אנג‘לס,; עזבון האמן וגלריה קוהן49.5×49.5
Wallace Berman, Untitled (Parchment Piece), 1957, oil and
collaged parchment on canvas, 49.5×49.5; estate of Wallace Berman
and Kohn Gallery, Los Angeles

)דיוקן עצמי (לצ‘ארלי צ‘פלין

; אוסף מוזיאון תל־אביב74×55 , הדפס אבן,1919 ,
,ג‘ורג‘ גרוס
 באמצעות ידידי מוזיאון תל־אביב לאמנות, ניו־יורק, מתנת צ‘ארלס ואוולין קרמר,לאמנות
)1983( בארה“ב
George Grosz, Self-Portrait (for Charlie Chaplin), 1919, lithograph, 74×55;
collection of Tel Aviv Museum of Art, gift of Charles and Evelyn Kramer,
New York, through the American Friends of the Tel Aviv Museum of Art (1983)
© Estate of George Grosz, Princeton, N.J. / VG Bild-Kunst, Bonn (2016)
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צ'פלין :איקון דאדאיסטי
פז‘מיסלב סטרוז‘ק
בשנים  ,1920-1919דאדאיסטים צרפתים ,גרמנים והולנדים ראו בצ‘ארלי צ‘פלין
איקון של אמנותם .טריסטן צארה כלל את צ‘פלין ברשימת אמנים דאדאיסטים
שהופיעו בכרזה מ־ ,1919תחת הכותרת המבע היחידי של האדם המודרני :דאדא.
ארווין בלומנפלד הכתיר את עצמו כ“צ‘פליניסט” ,ובציור שכותרתו צ'ארלי תיאר
את צ‘פלין כשהוא נצלב .הדימוי של צ‘פלין הצלוב מתייחס אולי לפואמה הקולנועית
צ‘פליניאדה מאת איוואן גול .עבודה זו ,שראתה אור בדרזדן ב־ ,1920היא וריאציה
פואטית טרופה על הרפתקאות הנווד המפורסם ,שצ‘פלין נראה בה כישו שכתר קוצים
לראשו .הפואמה הקולנועית של גול היתה אחד הקולות הראשונים בספרות הגרמנית
שהתייחסו לעבודתו של הקומיקאי.
אמנים ברלינאים עשו שימוש בדמותו של צ‘פלין במאבקם הפוליטי בממשלה
ובבורגנות של רפובליקת ויימאר ובתרבות הגרמנית הלאומנית .בתסריט לסרט דאדא
מאת פאול ון־אוסטאיין ( )van Ostaijenבשם ג'אז פושט רגל ( ,)1919צ‘פלין הוא
שר המסחר ,הפותר את הבעיות של רפובליקת ויימאר ומצטרף לדאדא בניסיון להציל
את אירופה .אולם ,האיסור על הצגת סרטיו בגרמניה מנע אז את חשיפת יצירתו לעיני
הקהל הרחב.

ארווין בלומנפלד ,רישום הכנה לצ‘ארלי כצלוב

 1920 ,בקירוב ,גואש ודיו על נייר,

 ;28×26אוסף ד“ר הנרי בלומנפלד
Erwin Blumenfeld, preparatory drawing for Charlie as Christ, ca. 1920,
gouache and ink on paper, 28×26; collection of Dr. Henry Blumenfeld
© Estate of Erwin Blumenfeld
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Eugene W. Smith, Charlie Chaplin Sleeping, from the series Chaplin at
Work, 1952, black & white photograph, 22.6×34; collection of Tel Aviv
Museum of Art, gift of Michael S. Sacks, Westport, CT, through the American
Friends of the Tel Aviv Museum of Art (1985)
© W. Eugene Smith and Black Star
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צ‘פלין בעבודה

צ‘ארלי צ‘פלין ישן

, תצלום שחור־לבן,1952 ,
 מתוך הסדרה,
,יוג‘ין סמית
 באמצעות, קונטיקט, ווסטפורט, מתנת מייקל סאקס,; אוסף מוזיאון תל־אביב לאמנות22.6×34
)1983( ידידי מוזיאון תל־אביב לאמנות בארה“ב

— הדאדאיסטים הפרידו מלים ממשפטים
ואילו הלטריסטים מבקשים להפריד
.אותיות ממלים
" איזידור איזו
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While Dada had detached words
from phrases, Lettrists would
detach letters from words.
" Isidore Isou
Isidore Isou, quoted in: Marius Hentea, Ta Ta Dada: The Real
Life and Celestial Adventures of Tristan Tzara (Cambridge,
MA: MIT Press, 2014), p. 268.

צ‘פלין שועל

; אוסף פרטי13.3×7.9 , דיו ועיפרון על גלויה,‘ קולאז, בקירוב1923-24 ,
,ארווין בלומנפלד
באדיבות גלריה מינוטאור ורחל אדלר; הכובע והשפם נחתכו מתוך מודעת פרסומת ל
 הגיליון היחידי של,
)1922  אפריל,עיתון בהוצאת טריסטן צארה (פריז

לב מזוקן

Erwin Blumenfeld, Chaplin Fox, ca. 1923-24, collage, ink, and pencil on postcard,
13.3×7.9; private collection, courtesy of Galerie Le Minotaure and Rachel Adler; the hat
and moustache were cut from an advertisement to Coeur à barbe / Bearded Heart, the single
issue of a newspaper published by Tristan Tzara (Paris, April 1922)
© Estate of Erwin Blumenfeld
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בקרוב ,הלטריסטים
ב ר נ א ר ב ליס טן
אילו נדרשתי לתאר את פועלם של הלטריסטים מאז  ,1946הייתי אומר שמדובר
ב“מלחמת ידע” .ייתכן שמונח זה ,שטבע ניטשה ,לא ינעם לכמה מן הדמויות הפועלות
עדיין במסגרת התנועה ,אך דומה שהוא בהחלט מסכם פרויקט שהציב את עצמו
מלכתחילה בסימן המאבק והרצון הנמשך לבוא חשבון עם המוסכמות האסתטיות
והאידיאולוגיות .ועדיין ,באופן שיש בו מן השערוריה ,התנועה הלטריסטית נותרה
באלמוניותה – גם אם אפשר לראות בה את האוונגרד האחרון ,האוצר בחובו שאיפות
והבטחות גדולות להעשרת הידע .דמויות המפתח של הלטריזם הרימו תרומה מהותית
לתולדות הרעיונות ,הן במאה שעברה והן בזו הנוכחית .הלטריסטים ,שהיו אוטופיסטים
מיסודם ,חלמו – וחולמים עדיין – לשנות את העולם.
הלטריזם נטוע ללא ספק בחשיבה יצירתית ,שביטויה הראשון בשירה
ובכלכלה .הנטייה המניפסטית וההתגרות התמידית במוסכמות ובמוסדות מכל סוג
ומין ,הוקיעו וממשיכות להוקיע ,בזעם שאין שני לו ,את מרחבי הנוחות של היצירה,
את היצירה הנוטה לא־פעם לפשרות ולוויתורים.
מתוך טקסט לתערוכה “בקרוב ,הלטריסטים ( ,”)1977-1946פסאז‘ דה־רץ ,פריז.2012 ,
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חדשה ,שונה הן מזו הפיגורטיבית והן מזו המופשטת; הם הציעו לחזור למוצאהּ האחד
והמשותף של השפה ,כפי שהיתה בימים שלפני מגדל בבל.
2

בעיני לא מעט עיתונאים ,היסטוריונים ואמנים בני התקופה ,עוד ב־,1946

הלטריזם לא נשא כל בשורה חדשה .הם ציינו את ארתור רמבו ,את יצירותיו
הפוטוריסטיות של מרינטי ואת מופעיהם הדאדאיסטיים של הוגו באל ,טריסטן צארה

עיונים לטריסטיים

או ריכרד הולזנבק ( .)Huelsenbeckראול האוסמן אף תבע לעצמו מעמד (כוזב) של
מבשר ומי שטבע קודם זמנם מונחים כ“לטריזם”“ ,שירה לטריסטית” ו“שירה לֶטְרית”.
פרנסו אה לט אלייר

3

בעיני מייסדיו של “האינטרנציונל הלטריסטי” ב־ ,1952סרז‘ בֶּרְנָה (,)Berna

ז‘אן־לואי בְּרו ֹ ,ג ּי ִ דֶּבּו ֹר וז‘יל וולמן ,נתפס הלטריזם כקץ ההפרדה בין האמנויות לחיי

בצרפתית ,הסיומת ״איזם” — כשהיא מופיעה בשם של תנועה אמנותית כלשהי —

היומיום בעקבות מות השירה ,מות המשורר ומות האמן .עבודותיהם המטאגרפיות,

מציינת את הדינמיקה של התנועה :התרשמות במקרה של האימפרסיוניזם; הבחנה

שמתחו ביקורת על הדימוי ועל הכתיבה כאחד ,הוקיעו את התמסרותם הקלה של אלו

בצורות פשוטות כמו קובייה במקרה של הקוביזם; חישה (שמיעה או ראייה) של

למניפולציות של התקשורת.

האותיות ( )lettresבמקרה של הלטריזם.

4

בעיני ,הלטריזם הוא סימפטום .שיריו הבלתי נשמעים ,סרטיו הבלתי נראים,

עם זאת ,במונח “לֶטְרִיזְם” — שהופיע לראשונה בפריז בראשית  — 1946יש

כתביו הבלתי קריאים — כל אלה משקפים חברה גלובלית שארגונה ,התקשורת שלה

דבר־מה מבלבל .לא היה בו כדי להצביע על המצאה או חידוש ,כמעשה האימפרסיוניזם

ותכליתה הולכים ונעשים בלתי קריאים ,בלתי נראים ,בלתי נשמעים .הלטריסטים,

או הקוביזם ,שהרי השימוש באותיות — ליצירת שירים ,רישומים ,ציורים או פסלים —

שכיוונו למיזוג של הנשמע והבלתי נשמע ,הקריא והבלתי קריא ,הנראה והבלתי

היה ידוע זמן רב לקוסמים ,מקובלים ואמנים למיניהם .הלטריזם הורה על תפיסות

נראה ,ביקשו לשנות גם את היחסים החברתיים :הם הבחינו שהכתיבה ,השפה

חדשות שעיקרן שינוי יחסי המשמעות.

וההשקפות החברתיות קשורות זו בזו ,ולכן השינויים בהם חלים בו־זמנית .במעברם

בהיותו פואטי ,הלטריזם זונח את הסמנטיקה של המלים לטובת צלילי

מכתיבה ליניארית ומקריאה חד־כיוונית לכתיבה פרומה הפתוחה לריבוי של הפרעות

האותיות ,מרחיק את המובן לטובת הרגש .הוא מגלה שתוכן השפה חשוב פחות

והתערבויות ,בישרו פומרן (“המלאך העליון של הלטריזם”) ואיזו ּ (“המשיח” שלו)

מצורתה .הלטריזם בא לעולם חמישה חודשים לאחר הטלת פצצות האטום על יפן והוא

את התפיסות המערכתיות והמִחשוביות המוּכ ּרות בתקשורת האינטרנט .הכתיבה

תוצר של חברה שחוותה הלם ,כשם שדאדא נקשר למוראות מלחמת העולם הראשונה.

הקולנועית הלטריסטית הגיעה לאי־קריאו ּת טוטלית בראשית שנות ה־ ,50כאשר ברו,

בהיותו פוליטי ,הלטריזם מראה שהטלת ספק בקשרים בין האותיות מהדהדת

דבור ,וולמן ודופְרֶן צמצמו את סרטיהם לדיבור בלבד ודחו כל דימוי ,טקסט ואפילו

הטלת ספק בקשרים החברתיים .הסדר ואי־הסדר בחברה ,בשפה ובכתיבה הולכים

את סרט הצילום ,עד כדי ביטול הראייה .פומראן פקד על אי־הנראו ּת הזאת ב־1952

יד ביד.

באיסור על כל הבעה פלסטית ,שעליו הכריז “האינטרנציונל הלטריסטי” בציווי על
בהיותו חזותי ,הלטריזם מחליף מלים באותיות ,בסימנים ובדימויים שאותם

“כיבוש האמנות”“ .האינטרנציונל הסיטואציוניסטי” חזר בתורו על היעד הזה בדף

הוא מְעבד בסרטים ,בספרים ובציורים “מטאגרפיים” .גבריאל פומראן השתמש

הצווים הראשון שלו ,שנו ּסח על־ידי דֶבּו ֹר ב־ 1963ולימים פו ּתח בתיזות שלו על חברת

באלפבית של “רזיאל” (אחד משמות־העט של אבולעפיה) ובשיטות הצפנה מורכבות —

הראווה.

ואילו איזידור אִיזו ּ יישם טכניקה של חידות בציורים .פומראן ניתץ את הצילום

5

והחדיר תנועה במרכיביו הסימניים — ואילו איזו ּ קישקש על תצלום וכיסה אותו

שאיש מהם לא חי ממנה באופן מוצלח במיוחד .יעד אחר היה אולי ייחודי לאיזוּ:

בכתיבה.

אחד מיעדי הלטריסטים משותף להם ולאמנים אחרים :לחיות מן האמנות .אלא

למצוא את סוד הבריאה ,לחיות לנֶצח (גם יעד זה לא הושג) .יעד נוסף עשוי להיות

לאחר שאִבחנו את הדחתה של הכתיבה מן הסביבה האורבנית ואת דיכויה

קרוב לזה של הקבלה .יעד עליון ,אַל־זמני ,משותף לכותבים באשר הם :בכתיבתם הם

על־ידי דימויים מכל סוג ועל כל מצע ,את העדר כל דיאלוג משמעותי ואובדן המשמעות,

מבקשים להמחיש את העולם כקריא ובלתי קריא כאחד — כפי שרצו חרטומי מצרים,

חיפשו הלטריסטים מערכת חלופית של תקשורת אוניברסלית .אותיות האלפבית לבדן,

כפי שעשו הקליגרפים.

הניתנות אמנם לשמיעה ,קריאה וראייה ,לא איפשרו את הסינתיזה הזאת .מאחר

מראשיתה הכתיבה מציגה ,מארגנת ומאירה משמעות ,ובתוך כך מסלפת,

שמטרתם היתה לחקור את מכלול התחומים הללו ,ההגדרה “לטריזם” התגלתה כלוקה

מעלימה ,מסתירה ,מחשיכה ,מגוננת .הפלימפססטים העתיקים מדגימים זאת .בעיני

בחסר — אך אף אחד מן המונחים החלופיים שהועלו לא קנה אחיזה בשיח.

בני המאיה ,הכתיבה היא ציור מעורפל ,לילי .הגרפולוגים אינם קוראים את תוכנה

מה נכלל בגבולות הלטריזם לאורך שבעים שנות פעילותו?

של אות אלא בוחנים את התווייתה ,ש“אומרת” להם יותר.

1

בעיני מייסדיו ,גבריאל פומרן ,איזידור איזו ,ז‘ורז‘ פּו ּלו ֹ ( )Poulotוג ּי ִ

בימינו התהפכה ההיסטוריה של הכתיבה .היא אינה קשורה עוד לדיבור .כיום

מַרֶסְטֶר ( ,)Maresterהלטריזם הוא הצורה העילאית של השירה ,שהלכה ונעשתה

הקריאה קודמת לכתיבה ,והרָשום קודם לכָּתוב .הכתיבה והתמונה ,שהיו קשורות לבלי

מזוקקת יותר ויותר ,מאז האפוסים של העת העתיקה ,עד שאינה עוד אלא צליליו ּת

הפרד בפרהיסטוריה והופרדו על־ידי טכניקות הדפוס ,שבו והתאחדו ואף לבשו תנועה

או צורה טהורה של אותיות ,המעוררות רשמים מופשטים ולא דימויים ,כפי שעושות

קולנועית בעלילות הקומיקס והרומנים הגרפיים .אמנות הקריאה ,אמנות הכתיבה,

המלים .לכן הציעו הלטריסטים למזג כתיבה ,ציור ומוזיקה ליצירת אמנות כוללת

אמנות החיים?
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 בחינם,ֶהא ֶתר הוצע למכירה

;30.8×23.8 , מוחתם וחרוט, נייר מוכתם,1964 ,
,ז‘אן־לואי ברו
 פריז,2000-1900  באדיבות גלריה,אוסף לטאלייר

96

Jean-Louis Brau, L'Éther était en vente libre/The Ether Was on Sale, for Free, 1964,
cartridge paper, tinted, stamped, and engraved, 30.8×23.8; the Letaillieur
collection, courtesy of Gallery 1900-2000, Paris

צודק

 באדיבות,; אוסף לטאלייר30.3×40 , כתיבה על בד ואריזה פלסטית,1966 ,
,ז‘אן־לואי ברו
 פריז,2000-1900 גלריה
Jean-Louis Brau, Avoir raison/To Be Right, 1966, writing on canvas and plastic
wrap, 30.3×40; the Letaillieur collection, courtesy of Gallery 1900-2000, Paris

99

Gabriel Pomerand, Saint Ghetto des prêts/saint Ghetto of the Loans, 1950 grimoire
(book of spells): 47 plates in metagraphics and French equivalent, with a preface
by Jacques Baratier (Paris: POL); the Letaillieur collection, courtesy of Gallery
1900-2000, Paris

98

סנט־גטו של ההלוואות

 לוחות במטאגרפיקה ומקבילה47 : ספר מאגיה,1950 ,
,גבריאל פומראן
 פריז,2000-1900  באדיבות גלריה, עם הקדמה מאת ז‘אק באראטייה; אוסף לטאלייר,צרפתית

101

 האסיר,גבריאל פומראן

 פריז,2000-1900  באדיבות גלריה,; אוסף לטאלייר73×60 , שמן על בד,1952 ,

Gabriel Pomerand, Le Prisonnier/The Prisoner, 1952, oil on canvas, 73×60; the
Letaillieur collection, courtesy of Gallery 1900-2000, Paris

103

102

על קמיעות היהודים
גד ע ון בוהק
הקמיעות הארמיים והעבריים שנכתבו על לוחיות מתכת דקות בין המאה השלישית
והשביעית לסה“נ ,מהווים עדות חשובה לאופיה הרבגוני של היהדות בתקופה זו,
שהיא גם תקופתם של חז“ל .מצד אחד ,המנהג של כתיבת קמיעות על לוחיות מתכת
המגולגלות לתוך נרתיק ונישאות על הצוואר ,מקורו בעולם הלא יהודי; קמיעות
כאלו מתועדים אצל הפניקים ואצל היוונים הרבה לפני שהיהודים החלו להשתמש
בהם .מצד שני ,תוכנם של הקמיעות הארמיים והעבריים הוא פעמים רבות יהודי
במובהק ,כולל השימוש בפסוקי מקרא ,בשמות האל ,בשמות של מלאכים ובצירופי
אותיות ,ובעיקר אותיות השם המפורש .משום כך אין להתפלא על כך שגם ספרות
חז“ל מודעת לקיומם של קמיעות כאלה ,מתירה את השימוש בהם ולעתים אף מספקת
הוראות לכתיבתם .הקמיעות לוקחים כמובן־מאליו שלאותיות יש כוח מעֵבר לשימוש
בהן כאמצעי תקשורת בין אנשים.

קמע עם כ“ב אותיות האלפבית העברי ,ארץ־ישראל ,המאה הרביעית עד השביעית לסה“נ ,כסף,
 ;4×7.2אוסף משפחת וולף ,ירושלים
Amulet (lamella) with 22 letters of the Hebrew alphabet, Eretz-Israel, 4th–7th
century CE, silver, 4×7.2; collection of the Wolfe family, Jerusalem

][כתיבה

,; אוסף לטאלייר100×50 , חריצות מסמר בחומר הברקה על בד,1961 ,
,ז‘יל וולמן
 פריז,2000-1900 באדיבות גלריה

104

Gil J Wolman, [Écriture]/[Writing], 1961, nail-engraved polish on canvas,
100×50; the Letaillieur collection, courtesy of Gallery 1900-2000, Paris
© ADAGP, Paris (2016)

,; אוסף לטאלייר22×26.8 , שמן על בד,1978 ,

 או פלימפססט, מובלע,פרנסואה לטאלייר
 פריז,2000-1900 באדיבות גלריה

François Letaillieur, Sous-entendu, ou palimpseste/Implied, or

Palimpsest, 1978, oil on canvas, 22×26.8; the Letaillieur Collection,

courtesy of Gallery 1900-2000, Paris

107

 כיסא היפרגרפי,אלן סאטייה

 באדיבות גלריה,; אוסף לטאלייר158×43×41 , עץ,1978 ,

 פריז,2000-1900
Alain Satié, Chaise hypergraphique/Hypergraphic Chair, 1978, wood,
158×43×41; the Letaillieur collection, courtesy of Gallery 1900-2000,
Paris

106

רוזטה

,; אוסף לטאלייר46×38 , שמן על אותיות מתכת מודבקות על בד,1971 ,
,אלן סאטייה
 פריז,2000-1900 באדיבות גלריה
Alain Satié, Rosace/Rosette, 1971, oil on metal letters glued on canvas, 46×38;
the Letaillieur collection, courtesy of Gallery 1900-2000, Paris

109

108

,; אוסף לטאלייר120×60 , לכה ודיות על בד,1967 ,

 היפרגרפיה מוכספת,ז‘אק ספקאניה
 פריז,2000-1900 באדיבות גלריה

Jacques Spacagna, Hypergraphie argentée/Silvered Hypergraphy, 1967,
lacquer and India ink on canvas, 120×60; the Letaillieur collection,
courtesy of Gallery 1900-2000, Paris

 בנו של אבולעפיה,אולי הייתי אברהם
 שיצא אל נהר הסמבטיון האגדי,מסרגוסה
 כשבאמתחתו,בחיפוש אחר השכינה
צירופים של אותיות האלפבית העברי
והמספרים המיוחסים להן (האין זה הלטריזם
.)?שלי
 " איזידור איזו
Perhaps I would have been Abraham,
son of Abulaﬁa of Saragossa, he
who left in search of the mystical
river, Sabbation, and wanted to
obtain the knowledge of the veiled
essence of God by the permutation
of the letters of the alphabet and
the Talmudic numbers (Is this not my
lettrism?).
" Isidore Isou
Isidore Isou, from L'Agrégation d'un nom et d'un messie
(Paris: Gallimard, 1947), p. 355.

113

,; אוסף לטאלייר39×28.5 , ציור מטאגרפי על תצלום,1952 ,

)דיוקן עצמי (עמוס

,איזידור איזו
 פריז,2000-1900 באדיבות גלריה

Isidore Isou, Self-Portrait (Amos), 1952, metagraphic painting on photograph,
39×28.5; the Letaillieur collection, courtesy of Gallery 1900-2000, Paris
© ADAGP, Paris (2016)
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הסרט התחיל כבר?
מ ו ר יס למ ט ר
הסרט התחיל כבר? הוא ניסיון ראשון לשבירת המסגרת הנורמלית של הייצוג
הקולנועי .הקרנה זו עוסקת במרכיביו השונים של המופע הקולנועי — צליל ,תמונה,
מסך ,אולם — וטורפת אותם אחד־אחד .לאחר מכן היא שבה ומשלבת אותם לכלל
הרכבה תיאטרלית מורכבת ,הכוללת:
1

תמונה בעריכה מואצת עם פסקול דיאכרוני הולם .התמונה עצמה מרוטשת,

כלומר ,הפריימים המרכיבים אותה כוסו במוטיבים מופשטים ,סמליים או אנקדוטליים,
המוסיפים על משמעותה.
2

פסקול הנתפס “בפני עצמו” כרכיב עצמאי ,הכולל( :א) תובנה אסתטית

וכלכלית על אמנות הקולנוע; (ב) תיאור של הקרנה דמיונית ,שצורתה שואבת השראה
מחידושי הכתיבה של ג‘יימס ג‘ויס; (ג) הכללה מראש של ביקורות שונות שאפשר
למתוח על הסרט ,הנשקפות אל אופקים אסתטיים או פוליטיים מגוונים; כאשר כל אלה
עוברים מיקס ליצירת מוזיקה חדישה :לטריזם.
3

העלאת המסך ממעמדו האינסטרומנטלי למעמד של כוכב ,מסך של אסתטיקה

חדשה (ולא סתם שכלול מכני של המסך ,להקניית תלת־ממדיות תבליטית לתמונה).
מסך זה ימלא את התפקיד הקדמוני ,הראשיתי ,של היצירה הקולנועית החדשה.
4

הכנסת שחקנים לאולם ,שהבימוי יניע אותם הן במסגרת הייצוג עצמו והן

ביחס לסרט המוקרן.

Maurice Lemaître, from Le Film est déja commencé?/Has the Film Begun Yet?,
1951, color 16 mm film, sound, 62 min
© Maurice Lemaître and Light Cone, Paris

? מתוך הסרט התחיל כבר,מוריס למטר

 דקות62 , פסקול, מ״מ צבע16  סרט,1951 ,

.אין לי צורך בצליל כדי לדבר אל עצמי
 " ג׳ון קייג׳
I don't need sound to talk to me.
" jOHN CAGE
John Cage, from an interview to Miroslav Sebestik (1991) in his
documentary Listen, 2003 (produced by ARTE).
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שאלות ותשובות
ג ‘ ון קיי ג‘
אם מישהו מעלה שאלה חדשה שמבקשת תשובות רבות — דרך יעילה להתקדם תהיה
לתכנת מחשב מודרני .אם ,מצד שני ,יש למישהו שאלות רבות שזקוקות לתשובות
ספורות בלבד (כמו ביצירה של עבודת אמנות) ,יהיה יעיל יותר לתכנת את עצמך.
הדרך העתיקה ביותר לחולל את התכנות העצמי הזה מוצעת על־ידי מנגנון
האי־צ‘ינג (ספר התמורות הסיני) ]…[ .אם נתרגם את הבחירות הרגילות בתהליך
היצירה של אמנות חזותית לשאלות העתידות להתגלגל בתשובות ,נוכל לעשות אמנות
בעזרת לא יותר מהטלת מטבעות .אז גם נשחרר את העבודה מאילוצים אישיים של
תשוקות ,טעם ,זיכרון.
בפלקסיגרמות  VIII–Iנשאלות השאלות הבאות]…[ :
שאלה  :43מה גרם לך להשאיר כמה מן המלים ,האותיות והדימויים בלי כל שינוי,
ואחרים לא?
תשובה:

החיים והמוות .מרסל מת.

ש:44

מה הביא אותך להשתמש במלים ,דימויים וגופנים רבים ושונים כל כך?

ת:

גילוי של עניין נכבד יותר בכמות ולאו־דווקא באיכות .כאשר יש לך
מספר גדול דיו של דברים ,השיפוטיות פוחתת והסקרנות גוברת.

ש:45

מדוע העבודה מוסטת בהדרגה מדומיננטה של שפה לדומיננטה של
דימויים ומספרים?

ת:

בהלימה עם ההיסט המקביל המתרחש כיום ,משפות שמפרידות בין
האנשים בעולם — אל דימויים (טלוויזיה ,שלטים לאורך דרכים מהירות,
סרטים ,סימנים מסחריים) שמקרבים אותם אלה לאלה .כששואפים לירח,
מדברים במספרים.

ש46

האם מרסל אמר משהו שגרם לך לחשוב כי היה מוצא שעשוע בפלקסיגרמות
 VIII–Iובליתוגרפיות  Aו־?B

ת:

“מלים שחסרות בהן אותיות ,כמו בכתובות כאלה על שלטים — משעשע
להרכיב אותן מחדש ,וגם לא קשה בכלל”.

מתוך עלון המלווה את העבודה לא רוצה לומר שום דבר על מרסל

( 1969 ,בהוצאת ,Eye Editions

סינסינטי) ,עמ' .6-5

ג‘ון קייג‘ ,שורות טקסט  7-5לפלקסיגרמה  ,IIלא רוצה לומר שום דבר על מרסל

1969 ,

John Cage, text lines 5-7 for Plexigram II, Not Wanting to Say Anything
about Marcel, 1969

John Cage / Calvin Sumsion, from Not Wanting to Say Anything about Marcel, 1969,
lighograph (B), 70×103, 123/125; collection of Tel Aviv Museum of Art, gift of Vera and
Arturo Schwarz, Milan (1998)
© John Cage Trust
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לא רוצה לומר שום דבר על מרסל

,)B(  הדפס אבן,1969 ,
 מתוך, קלווין סמסיון/ ‘ג‘ון קייג
)1998(  מילאנו, מתנת ורה וארטורו שוורץ,; אוסף מוזיאון תל־אביב לאמנות123/125 ,70×103

125

לא רוצה לומר שום דבר על מרסל

 שמונה הדפסי רשת על לוחות פלקסיגלס,1969 ,
 מתוך, קלווין סמסיון/ ‘ג‘ון קייג
 מתנת ורה וארטורו,; אוסף מוזיאון תל־אביב לאמנות123/125 ,38×61×37 ,) על בסיס עץVIII–I (פלקסיגרמות
)1998(  מילאנו,שוורץ
John Cage / Calvin Sumsion, from Not Wanting to Say Anything about Marcel, 1969, eight
screenprints on Plexiglas plates (Plexigrams I–VIII) on wooden base, 38×61×37, 123/125;
collection of Tel Aviv Museum of Art, gift of Vera and Arturo Schwarz, Milan (1998)
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‘ידו של ג‘ון קייג

; אוסף מוזיאון25.5×39×5.5 , חפצי עץ וקולאז‘ בקופסת קרטון,1967-68 ,
,ג‘ורג‘ ברכט
)1998(  מילאנו, מתנת ורה וארטורו שוורץ,תל־אביב לאמנות
George Brecht, Hand of John Cage from Chapter XIII in the Book of the
Tumbler on Fire, 1967-68, wooden objects and collage in cardboard box, 25.5×39×5.5;
collection of Tel Aviv Museum of Art, gift of Vera and Arturo Schwarz, Milan (1998)
© AG Bild-Kunst, Bonn (2016)
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בעברית ,כל אות היא מספר ,כל מלה היא
צירוף מושכל של סימנים ,וכל משפט —
נוסחה רבת־כוח ,שכאשר הוגים אותה
כהלכה ,עם כל הנשימות וההטעמות
המדויקות ,עשויה לגרום לקריסתם של
הרים ולייבושם של נהרות ]...[ .מלים מכות
באוויר ובמחשבה ,פועלות על החושים ועל
הנפש .גם אם אינך יודע ח“ן ,בנקל תדע כי
מתווכות של אמת הן בין החומר לבין סדרי
התבונה האנושית.
 " יאן פוטוצקי
s׳Jan Potocki (1761-1815), from “The Ninth Day: The Cabbalist
Story,” The Manuscript Found in Saragossa, 1805-1814,
trans. Ian Maclean (London: Penguin, 1995), p. 102.
תודה ליונה פישר

סרטי המידות

 ,1923-25 ,שמן וקולאז‘ על בד ;56×39 ,אוסף ורה וארטורו שוורץ לאמנות דאדא
פרנסיס פיקביה,
וסוריאליזם ,מוזיאון ישראל ,ירושלים
Francis Picabia, The Tape Measures, 1923-25, oil and collage on canvas, 56×39; the Vera
and Arturo Schwarz Collection of Dada and Surrealist Art, The Israel Museum, Jerusalem
© ADAGP, Paris (2016) / photo © The Israel Museum by Avshalom Avital

In Hebrew every letter is a
number, every word a learned
combination of signs, every phrase
a terrible formula, which, when
correctly pronounced with all
the appropriate aspirates and
stresses, could cause mountains
to crumble and rivers to dry up.
[…] Words strike the air and the
mind, they act on the senses and
on the soul. Although you are not
initiates, you can easily grasp that
they are the true intermediaries
between matter and every order of
intelligence.
" Jan Potocki
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ורד מתמטי

; אוסף מוזיאון תל־אביב20×12.5 , נייר מודפס קרוע על קרטון,1963 ,
,לדיסלב נובאק
)1998(  מילאנו, מתנת ורה וארטורו שוורץ,לאמנות
Ladislav Novák, La Rose mathématique/Mathematical Rose, 1963, printed torn
paper on cardboard, 20×12.5; collection of Tel Aviv Museum of Art, gift of Vera
and Arturo Schwarz, Milan (1998)
© Ladislav Novák / OOA-S (2016)

Jan Potocki (1761-1815), from “The Ninth Day: The Cabbalist׳s
Story,” The Manuscript Found in Saragossa, 1805-1814,
trans. Ian Maclean (London: Penguin, 1995), p. 102.
Thanks to Yona Fischer

, כל מה שהם בלתי מובנות לך,כן דרך השמות
זאת היא מעלתם לעצמם עד אשר תגיע את
.פעולת הכוח אשר איננו ברשותך
 " נתן בן סעדיה חראר
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This is the Path of the Names. The
less understandable they are, the
higher the order, until you arrive at
the activity of a force which is no
longer under your control.
" Nathan Ben Sa’adiah Harar
) מאוספי15 כתב־יד (מהמאה ה־,) בקירוב1285(  מתוך שערי צדק,נתן בן סעדיה חראר
.ב47 ‘ עמ, ירושלים,הספרייה הלאומית
Nathan Ben Sa’adiah Harar, from Sha'arei Tzedek (ca. 1285), Jer NLI Heb.
Ms. 80148; quoted in The Schocken Book of Jewish Mystical
Testimonies (New York: Schocken, 1997), p. 83.

 מתוך לוח־שנה בלתי אפשרי,11111/4444/WE ,יוסף־ז‘וזף־יעקב דדון

 טכניקה מעורבת על,2014-16 ,

; באדיבות האמן143×148 ,נייר
Yosef-Joseph-Yaakov Dadoune, 11111/4444/WE, from Impossible Calendar, 2014-16,
mixed media on paper, 143×148; courtesy of the artist
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,אחד מאבות־אבותי היה אבולעפיה
.קדוש מעונה של המלה
 " איוואן גול
One of my ancestors was Abulafia,
martyr of the Word.
" Yvan Goll
Yvan Goll, from Les Cercles magiques (Paris: Éditions Falaize, 1951).
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V
רזיאל
על עשרים ושניים יסודות האלפבית
רזיאל בונה מפעל עצום עד מעֵבר
הכספית שם שרה ,הציפור נשרפת לאפר
מגורש שד האבן ,האש מבויתת
ע“ב שמות האל ,השם המפורש,
נעקרים מן השפה :באבחת צורן,
במנסרת תנועות ,בעין קרנליאן,
באור ,בזעקה ,בקריאה הרת־חשש

האל ,הוא אלהים ,הולם במעדר
בתות ,בשטן ,בשיטה,
נזיר אנטימון ,מכשף החיטה

RAZIEL
)(to Kurt Seligmann
III
Through seven thousand midnights

רזיאל המפתה רוקד עם כל הנסתר

Writing the Book of Signs

נותן שמות ,מגיד אותיות ,שר את שאין בלתן
ע“ב שמות ,רק המוות חירש ואיתן

Unaltered Raziel sat
Building the singing city

איוואן גול ,מתוך מרכבת הניצחון של אנטימון
(פריז  ;)1949מצרפתית :דפנה רז.

Casting alphabets and magic keys
To find the 70 names of God
Under colonnades of Shins
Under golden roofs of Daleths
Implacable sacrifice
For he bled more than those children
Iphigenia Quetzalcoatl
Yvan Goll, from Fruit from Saturn
(Brooklyn, NY: Hemispheres Editions, 1946), p. 37.

בשבוע שני נתחזק בי כוח העיון ולא הייתי
 עד שאילו היה שם,יכול לכתוב החיבור
עשרה בני אדם לא היה אפשר להם לחבר מה
.שהיה נשפע לי על דרך המשל
 " נתן בן סעדיה חראר
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The power of meditation became so
strong in me that I could not manage
to write down the combinations
of letters (which automatically
spurted out of my pen).
" Nathan Ben Sa’adiah Harar
) מאוספי15 כתב־יד (מהמאה ה־,) בקירוב1285(  מתוך שערי צדק,נתן בן סעדיה חראר
.ב47 ‘ עמ, ירושלים,הספרייה הלאומית
Nathan Ben Sa’adiah Harar, from Sha'arei Tzedek (ca. 1285), Jer NLI Heb.
Ms. 80148; quoted in The Schocken Book of Jewish Mystical
Testimonies (New York: Schocken, 1997), p. 83.

מרכבת הניצחון של אנטימון

רזיאל

,)1949 (פריז
 בספרו של איוואן גולV  איור לשיר,
,ויקטור בראונר
 באמצעות ידידי, ניו־יורק, מתנת צ‘ארלס ואוולין קרמר,; אוסף מוזיאון תל־אביב לאמנות26×18
מוזיאון תל־אביב לאמנות בארה“ב
Victor Brauner, Raziel, illustration for poem V in Yvan Goll’s Le Char triomphal
de l'Antimoine / The Triumphal Chariot of Antimony (Paris 1949), 26×18; collection of Tel
Aviv Museum of Art, gift of Charles and Evelyn Kramer, New York, through the
American Friends of the Tel Aviv Museum of Art (1990)
© ADAGP, Paris (2016)
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)רישום אוטומטי (מסקלין

; אוסף32×25 , דיות על נייר,1952 ,
,אנרי מישו
)1990(  מילאנו, מתנת ורה וארטורו שוורץ,מוזיאון תל־אביב לאמנות
Henri Michaux, Automatic Drawing (Mescaline), 1952, India
ink on paper, 32×25; collection of Tel Aviv Museum of Art, gift of
Vera and Arturo Schwarz, Milan (1990)
© Henri Michaux, c/o Pictoright, Amsterdam (2016)

<--

(כתב) (מוח) = (קשר) (אטומי) ,או מציאות מולקולרית

 ,1975 ,עיפרון על
מירית כהן,
נייר עיתון (מתוך גליל שנלקח מדפוס על המשמר) ;84×92.9 ,אוסף מוזיאון תל־אביב
לאמנות ,מתנת האמנית ()1978
Mirit Cohen, (Brain) (Script) = (Atom) (Links), or Molecular Reality,
1975, pencil on newspaper, 84×92.9; collection of Tel Aviv Museum of
)Art, gift of the artist (1978
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עצמתי את עיני ,פקחתי אותן .ואז ראיתי את
האל״ף […] מכל נקודות הראות […] .ראיתי
באל״ף את כדור הארץ ובכדור הארץ ראיתי
שוב את האל״ף ובאל״ף את כדור הארץ,
ראיתי את פני ואת קרבי ,ראיתי את פניך
וראשי הסתחרר עלי ובכיתי ,שכן ראו עיני
את היקום הבלתי מושג ]…[ .בקבלה מסמלת
אות זו את האינסוף ,את האלוהּות הצרופה
והלא מוגבלת; נאמר גם שצורתה צורת אדם
המצביע על השמים ועל הארץ ,לרמז בכך על
היות עולם של מטה ראי לעולם של מעלה.
 " חורחה־לואיס בורחס
חורחה־לואיס בורחס ,מתוך האל״ף ,תרגם מספרדית :יורם ברונובסקי
(תל־אביב :ספרי סימן קריאה ,הקיבוץ המאוחד ,)2000 ,עמ‘ .128-124 ,122
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 כובע בייסבול,מיכאל סגן־כהן

 אקריליק (א) על כובע מצחייה,1977 ,

; עזבון האמן29×20 ,סטנדרטי
Michael Sgan-Cohen, Baseball Cap, 1977, acrylic
(Aleph) on baseball cap, 29×20; estate of the artist

i shut my eyes - i opened them. then i
saw the aleph […] from every point
and angle, and in the aleph i saw the
earth and in the earth the aleph and
in the aleph the earth; i saw my own
face and my own bowels; i saw your
face; and i felt dizzy and wept, for
my eyes had seen the unimaginable
universe. […] for the kabbala, the
letters stands for the en soph, the
pure and boundless godhead; it is
also said that it takes the shape of
a man pointing to both heaven and
earth, in order to show that the
lower world is the map and mirror
of the higher.
" jorge luis borghes
Jorge Luis Borghes, from El Aleph / The Aleph, 1945
(trans. Norman Thomas di Giovanni in collaboration with the author)
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ללא כותרת

 חוט ונעצים על בד, אקריליק,1980 ,
,מיכאל סגן־כהן
; עזבון האמן61×51 ,ואלומיניום
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Michael Sgan-Cohen, Untitled, 1980, acrylic, string, and
tacks on canvas and aluminum, 61×51; estate of the artist

, אקריליק ואותיות פלסטיק על לוח סיבית,1977-78 ,

 האור רואה,מיכאל סגן־כהן
; עזבון האמן40×38.5

Michael Sgan-Cohen, The Light Sees, 1977-78, acrylic and
plastic letters on chipwood panel, 40×38.5; estate of the artist
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 כ״א; אוסף7×12.5 , ארבע יחידות, אקריליק על בד,1980 ,

 יה הו וו הה,מיכאל סגן־כהן
 תל־אביב,דוד טרטקובר

Michael Sgan-Cohen, Ye Ho Va Ha, 1980, acrylic on canvas, four units,
7×12.5 each; collection of David Tartakover, Tel Aviv
© Estate of the artist
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;35×50 , צבע מים ועט כדורי על נייר,1998-99

, ע“א ע“ב,מיכאל סגן־כהן
עזבון האמן

Michael Sgan-Cohen, Recto Verso, 1998-99, watercolor and
ball-point pen on paper, 35×50; estate of the artist

<-; אבד1978 ,

 ללא כותרת,מיכאל סגן־כהן

Michael Sgan-Cohen, Untitled, 1978; lost
© Estate of the artist
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; אוסף פרטי260×110 , חרוזים וחוט דיג,2004 ,

 היהיה,אלי פטל

Eli Petel, Might This Be, 2004, beads and fishing line,
260×110; private collection
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מיכה אולמן ,שמים

“שופך דם האדם ,באדם דמו יישפך כי
בצלם אלהים עשה את האדם” (בראשית
ט ,ו) .וזה כולו הוא מפני שנדע באמת שאם
אדם מזכיר השם באות החקוקה בכל אבר
ואבר באבריו הנחלקים בגופו תענהו האות.
ואם היה מזכיר את האות וטועה ח“ו
בקריאת האות המולך על האבר ההוא אשר
בראש האדם הקורא ח“ו ,היה האבר ההוא
מחליף מקומו ומשנה טבעו מיד והיה ניתק
בצורה אחרת והיה האדם בעדו בעל מום ,ועל
כן נחתם שם וה“ו במלת מו“ם כדי להזהיר
על זוכרו .וגם סודו אלוהי“ם אשר הוא דיין
על זה עניין האלוהו“ת הנכבד והנורא .ועל
כן המשכיל ייזהר מן הטעות ולא יזכרהו
אלא אחר היותו בקי בהם מאוד מאוד בצירוף
האותיות ובכל דרכיו האלוהיים.
 " אברהם אבולעפיה
לזכר אומברטו אקו ( ,1932אלסנדריה ,איטליה —  ,2016מילאנו)
אברהם אבולעפיה ,מתוך חיי העולם הבא (ירושלים :אמנון גרוס ,)2009 ,עמ‘ יט-כ.
תודה לפרופ‘ משה אידל

 ,1982 ,עיפרון ואקריליק על נייר ;140×200 ,אוסף מוזיאון תל־אביב

לאמנות ()1983
;Micha Ullman, Heaven, 1982, pencil and acrylic on paper, 140×200
)collection of Tel Aviv Museum of Art (1983

להמרה הקבלית של מלים ומשפטים שלמים
לסמלים יש השפעה עמוקה על תפיסת
] כתופעות רבות בספרות...[ .השפה עצמה
 כמה צורות של קבלה מתמצות,המודרנית
בניסיון לשנות את המציאות באמצעות כוחן
 הפרשנות הורסת הטקסט של.של המלים
אבולעפיה מערערת את סדר האותיות של
החומר ה“מפורש” כדי לבנות אותו מחדש
 כמה מן הטכניקות הקבליות.בדרך אחרת
. לחזיונות הדאדאיסטיים, לפי דעתי,קרובות
 " משה אידל
, תרצה ארזי: תרגמה מאנגלית, קבלה ופרשנות: מתוך שלמויות בולעות,משה אידל
.576-575 ,141 ‘ עמ,)2012 , ידיעות אחרונות:בעריכת המחבר (תל־אביב

For months, like devout rabbis,
we uttered different combinations
of the letters of the Book. GCC,
CGC, GCG, CGG. What our lips said,
our cells learned. My cells have
learned that you can blaspheme by
anagrammatizing the Book, and all
the books of the world. And they
have learned to do this now with
my body. They invert, transpose,
alternate, transform themselves
into cells unheard of, new cells
without meaning, or with meaning
contrary to the right meaning. it’s
the temurah.
In Memoriam, Umberto Eco (1932, Alessandria – 2016, Milan)
Umberto Eco, from Foucault's Pendulum (New York: Houghton Mifflin
Harcourt, 2007), p. 550.
Thanks to Prof. Moshe Idel

The Kabbalistic transformation
of words and whole sentences
into symbols has a deep impact
on the perception of language
itself. Abulafia’s text-destructing
exegesis annihilates the
“interpreted” material in order
to reconstruct it in a new way. […]
Some of the Kabbalistic techniques
are, in my opinion, close to Dadaist
visions of creative activity.

" Moshe Idel
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Moshe Idel, from Absorbing Perfections: Kabbalah and Interpretation
(New Haven & London: Yale University Press, 2002), pp. 92, 424.

,” “שם בן ע“ב אותיות,” “שם בן מ״ב אותיות,”) “שם בן ארבע אותיות (שם ההוויה,אברהם אבולעפיה
מתוך
; אוסף18.7×13.7 , איטליה,15-14 כתב־יד (קלף) מן המאה ה־,)1280(
 ארדון ברחמא: ציריך; צילום,ברגינסקי

חיי העולם הבא

Abraham Abulafia, ”Tetragrammaton,” “42-Letter Name,” “72-Letter Name,” from
Hayyei ha-Olam ha-Ba/Life of the World to Come (1280), a 14th-15th century manuscript
(parchment), Italy, 18×7×13.7; the Braginsky Collection, Zurich, folio 64v-65r,
8v-9r. 7v-8; photo: Ardon Barhama
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טבור ושתי מחשבות

 אוסף, ירושלים,; מוזיאון ישראל13.5×20×18.5 , ברונזה,1932 ,
,ז‘אן (הנס) ארפ
 לידידי מוזיאון ישראל בארה״ב, ניו־יורק, שציוותה מדלן שאלט־לג‘ואה,ארתור ומדלן שאלט־לג‘ואה
Jean (Hans) Arp, Navel and Two Thoughts, 1943, bronze, 13.5×20×18.3; The Israel
Museum, Jerusalem, the Arthur and Madeleine Chalette Lejwa Collection, bequeathed
by Madeleine Chalette Lejwa, New York, to the American Friends of the Israel Museum
© VG-Bild-Kunst, Bonn (2016) / photo © The Israel Museum, Jerusalem

 תל־אביב, וידיאו; באדיבות האמן וגלריה נגא לאמנות עכשווית,2012 ,

 מתוך נכסים נזילים,אורי גרשט

Ori Gersht, from Liquid Assets, 2012, video; courtesy of the artist and Noga
Gallery of Contemporary Art, Tel Aviv

‘וכבר הי‘ השולחן ערוך כראוי והלחם הי
 ובירך על, והלך ליטול.מונח על השולחן
 וניגב ידיו ובא אל השולחן,נטילת ידיים
 רק שמונח כקופה,וראה שאין שם לחם כלל
.של אותיות מעורבבים שלא כסדר
 " רבי נחמן מברסלב
The table was already set properly,
and the bread was ready on the
table. He went to wash his hands,
and he recited the blessing
”regarding the washing of the
hands.“ He wiped his hands, and
came to the table, but he saw that
there was no bread there, only a
pile of letters, all jumbled up.
" Rabbi Nachman of Bratslav
 תודה לד“ר צבי מרק.)1800-02( ” מתוך “מעשה הלחם,רבי נחמן מברסלב
Rabbi Nachman of Bratslav, from “The Story of the Bread” (1800-02).
Thanks to Dr. Zvi Mark
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)” “אור השכל,ללא כותרת (אברהם אבולעפיה

, דיו עפצים, בקירוב1980 ,
,אברהם פנקס
 ירושלים, ; באדיבות שושנה ומשה אידל32×41.5 ,צבע מים ולכה על קלף
Abraham Pincas, Untitled (Abraham Abulafia, ”Light of the Intellect“),
ca. 1980, gall-nut ink, water-based pigments, and varnish on parchment,
41.5×32; courtesy of Shoshana and Moshe Idel, Jerusalem
© Estate of the artist
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כלי האוכל של המשורר

; אוסף מוזיאון47.8×39.6 ,‘ אסמבלאז,1970 ,
,כריסטיאן טובאס
)1998(  מילאנו, מתנת ורה וארטורו שוורץ,תל־אביב לאמנות
Christian Tobas, La Vaisselle du poète/The Poet's Dishes, 1970, assemblage,
47.8×39.6; collection of Tel Aviv Museum of Art, gift of Vera and Arturo
Schwarz, Milan (1998)

אני חושב שהנקודה שבה השפה מתחילה
להתפרק ככלי תקשורת שימושי היא הקצה
.שבו מתרחשת שירה או אמנות
" ברוס נאומן
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I think the point where language
starts to break down as a useful
tool for communication, is the edge
where poetry or art occurs.
" Bruce Nauman

 אוכל את מילותי,ברוס נאומן

; אוסף הגלריה הלאומית של50×60 , תצלום צבע,1967 ,

 קנברה,אוסטרליה
Bruce Nauman, Eating my words, 1967, color photograph, 50×60;
collection of the National Gallery of Australia, Canberra
© Bruce Nauman / Artists Rights Society, New York (2016)
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שיטת אבולעפיה
אב ר הם לי ד ר
ראשית יש לייחד זמן ,כלומר לכוון לרצות ולבחור במסגרת מייחדת ,כגון התבודדות,
בגד מיוחד ,ישיבה בשקט לפני התחלת מעשה הצירוף וכו‘ ,כיד הרגש הדמיון והשכל
הטובה עליכם .יש להתבונן במלים שנוצרות ,הן במובנות ,הן בסתומות.
קחו עט או עיפרון ודף נייר ,או דף ממחברת ,והתחילו לצרף צירופים של
שלוש אותיות .קודם צרפו אב“ג ,וכדי לבדוק אם צירפתם נכון ,ראו למטה .אחר כך
בחרו מלה אחרת בת שלוש אותיות וצרפוה לפי אותה שיטה ,ואם חם לבכם ,בחרו עוד
מלה וכן הלאה.
אחר כך צרפו ארבע אותיות אבג“ד ,לפי מה שכתבתי למטה ,ואז ודאו שאתם
מבינים את השיטה .מובן שאחר כך אפשר לבחור מלה בת ארבע אותיות ולצרף לפי
השיטה .בדקו את עצמכם מול הצירופים שלי למטה.
המתקדמים מאוד יכולים לצרף אבגד“ה ( 120צירופים) או אבגדה“ו (720
צירופים).
חשוב! לא משנה כמה צירופים צירפתם ,אנא שימו לב ,הן בזמן הצירוף ,הן
לאחר הצירוף ,לתחושות בתודעה ובגוף .אני ממליץ לשבת בשקט בעיניים עצומות
לאחר הצירופים .אם באמצע הצירופים תרגישו סחרור או אנרגיה מוגברת ,עצרו,
עִצמו עיניים ונִשמו .אפשר גם לתעד תחושות וחוייות ביומן .המתמידים יצרפו פעם
ביום .אני ממליץ לחזור על התרגיל (עם מלים שונות) לפחות פעמיים בשבוע.
כאן אצרף הן את האותיות הראשונות של האלפבית והן צירופי ברא בהתחלה
(מתוך ספר יצירה ,משנה טז).

שתי אבנים בונות שני בתים
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דהאבג...

אב בא

דאבגה...

בר רב

דבגהא..
דגהאב....

שלוש אבנים בונות שישה בתים
אבג אגב בגא באג גאב גבא

האבגד...

ברא באר ראב רבא אבר ארב

הבגדא...
הגדאב...

הכלל הוא שמצרפים לפי סדר אותיות ,כלומר ,האות הראשונה עם השתיים הבאות,

הדאבג הדאגב הדבגא הדבאג הדגאב הדגבא

לפי הסדר ,כלומר א עם בג ואחר כך א עם גב ,אחר כך האות השנייה ,ב ,עם שתיים
הנותרות לפי הסדר ,כלומר בגא באג ,ואז האות האחרונה לפי אותו כלל .האות

ואחר כך ,כמאמר ספר יצירה ,מכאן ואילך צא וחשוב ,מה שאין הפה יכול לדבר ולא

והמופת להיותכם מצרפים נכון ,בכל מספר אותיות ,הם שהצירוף האחרון יהיה ההפך

האוזן יכולה לשמוע.

מן הראשון ,במקרה שלנו ,אבג — גבא.
ארבע אבנים בונות עשרים וארבעה בתים
הכלל לגבי מלים שיש בהן יותר משלוש אותיות ,הוא שתמיד מצרפים ראשון את שלוש
האותיות האחרונות ,כדרך שעשינו למעלה ,כאשר בסוף השישה הראשונים ,האות
הבאה עוברת לראש התיבה.
אבגד אבדג אגדב אגבד אדבג אדגב
בגדא בגאד בדאג בדגא באגד באדג
גדאב גדבא גאבד גאדב גבדא גבאד
דאבג דאגב דבגא דבאג דגאב דגבא
חמש אבנים בונות מאה ועשרים בתים
בשלב זה אני מקווה שתבינו את הכלל מתוך התבוננות בצירופים .חלק מהתהליך הוא
להיות מבינים דבר מתוך דבר מתוך עבודה עצמית.
אבגדה אבגהד אבדהג אבדגה אבהגד אבהדג
אגדהב אגדבה אגהבד אגהדב אגבדה אגבהד
אדהבג אדהגב אדבגה אדבהג אדגהב אדגבה
אהבגד אהבדג אהגדב אהגבד אהדבג אהדגב
בגדהא בגדאה בגהאד בגהדא בגאדה בגאהד
בדהאג....
בהאגד...
באגדה...
גדהאב גדהבא גדאבה גדאהב גדבהא גדבאה
גהאבד...
גאבדה...
גבדהא...
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 מתוך,ויקטוריה חנה
 דקות3:51 , וידיאו,2015 ,
 אסף: בימוי/  תמיר מוסקט: עיבוד והפקה מוזיקלית/  ויקטוריה חנה: הלחנה וביצוע, תסריט,קונספט
ZOA Productions /  אורי בורג: אפקטים/  יובל ארצי: עריכת וידיאו/  אלון לוצקי: צילום/ קורמן

אלף־בית — הושענא

Victoria Hanna, from Aleph-Bet — Hoshana, 2015, video, 3:51 min
Concept, script, composition and performance: Victoria Hanna / Musical arrangement
and production: Tamir Muskat / Director: Asaf Korman / Camera: Alon Lutsky / Video
editing: Yuval Arzi / Video effects: Ori Burg / ZOA Productions

 דקות3:22 , וידיאו,2015 ,

 מתוך עשרים־ושתיים אותיות,ויקטוריה חנה

על פי ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו
 בימוי/  תמיר מוסקט: עיבוד והפקה מוזיקלית/  ויקטוריה חנה: הלחנה וביצוע, תסריט,קונספט
/  נוי ברק: עריכת וידיאו/  איתי מרום: צילום/  איתי זיו: עיצוב תמונה/  מאיה ברינר:וכוריאוגרפיה
 נטלי פורטונה־באור: הפקה/  אבשלום אשל: כתיבת סת“ם/  שחר דיוויס:סטופ־מושן
Victoria Hanna, from Twenty-Two Letters, 2015, video, 3:22 min
Concept, script, composition and performance: Victoria Hanna / Musical arrangement
and production: Tamir Muskat / Director and choreography: Maya Brinner / Design:
Itay Ziv / Camera: Itay Marom / Video editing: Noy Barak / Stop-motion: Shahar
Davis / Torah Script: Avshalom Eshel / Production: Nataly Fortuna-Baor

