עידית לבבי גבאי
דברים בפתיחת התערוכה 'בית ִאמָּ א' בגלריה בעפולה22.12.16 ,
כששאלו את המשוררת אפרת מישורי איך היא מגדירה את עצמה היא ענתה "אני
פועלת תרבות" .כששאלו את העיתונאית לשעבר חברת הכנסת מירב מיכאלי למה
היא לא מתחתנת ,תשובתה הייתה "ּכי עדיין זֹו לא עבֹודה מּוּכרת".
כשעוז ורעי ,אוצרי התערוכה ,פנו אלי בהזמנה להתייעצות ולהשתתפות בתערוכה
"בית אמא"  -השתתקתי .בדיעבד ,כשניסיתי להבין את פשר השתיקה שאחזה בי,
הבנתי שהיה זה רגע של מבוכה .לייעץ  -בסדר ,אני די טובה בזה .ארבעים שנה
מסתובבת כאמנית וכמורה באמנות ובתרבות ישראל .אבל להשתתף  -זו היא כבר
שאלה אישית וחשופה הרבה יותר.
ייתכן שרבים מכם יתהו על מבוכה זו  -שהרי מה ישיר יותר וטבעי יותר מ'בית אמא'?
אני נולדתי חמש שנים אחרי הקמת המדינה בקיבוץ השומר הצעיר מרחביה ,לא רחוק
מכאן ,כשעוד דיברו פה על "ּכּור ההּתּוְך" ,בימים ששורשיהן של משפחות רבות נתלשו
וגלו ממקומותיהן" .ארְך חיי ּכארְך המָּ ות של ִא ִמי שצִ פ ָּתה ִלי" ,כתב בשפתו
התמציתית המשורר אבות ישורון בגעגועים לאמו שנספתה בשואה .בתי-אם ובתי-אב
רבים דיממו ,דממו ונכחדו .בניהם ובנותיהם נדרשו להשיל ולהדחיק זיכרונות מן
העבר ,ללבוש בגדי עבודה וגופיות טריקו ולכוון את עיניהם ,חלומותיהם ,ליבותיהם
ומעשיהם אל העתיד ,רק אל העתיד .לימים קראתי לכך "תסמונת אשת-לוט" .במתח
התרבותי שבין האישי לקולקטיבי ,המילה "בית" הייתה קרובה יותר ל"בית לעם
היהודי" והמילה "אמא" קרובה יותר ל"אמא-אדמה" מאשר לאמא בשר ודם .בית
הגידול שלי היה "הבית הקיבּוצי" .היו לי  300אימהות ו 300-אבות ,ואת הארוחות
אכלנו ּכּווווווווולנּו יחד בחדר האוכל המשותף.
מה אני רוצה לומר בזאת? אני רוצה לומר שהמושג "בית אמא" הוא לא כל כך מובן
מאליו .במהלך הזמן למדתי שהחיים הם אמנם מקרה פרטי ,אך "המקרה הפרטי"
מושפע עד מאוד מתהליכים היסטוריים ,חברתיים ופוליטיים .אלו הם כוחות גדולים
המעצבים אותנו בתחילת חיינו ,בילדותנו .בגיל התמים ,פתּוח החּושים ,החשּוף וחסר
הישע הזה ,אנו סופגים את ההחתמות החזקות ביותר .החתמות שיהדהדו ,יחלחלו,
וסביר להניח שגם יקבעו את בחירותינו ,זהותנו וגורלנו בחיינו הבוגרים ,אלא אם כן
נעז לעמוד מּולן ,נפּתח תֹודעה ולימוד ונפקח עין מחּודשת עליהם.
אני חוזרת לשם התערוכה – "בית אמא" .מה הוא מעורר? היש בו קריאה בתוך עולם
ציני ,מנוכר ,אכזר ומפורק לחזור אל היסודות המיטיבים? אל האם הבראשיתית –
אם כל חי?

לחזור ולמצוא את האנושי-המשותף? או שזוהי פנייה אל ה"רחם" ,אל ה"רחמים" –
יסי ִני תחת ּכ ָּנפְך וה ִיי ִלי אם ו ָּאחֹות" מבקש המשורר היתום
אל האם המגוננת? "הכ ִנ ִ
חיים נחמן ביאליק בשירו משנת .1905
"אוצר סמוי של פנאי" ,כך מכנה המשוררת הירושלמית זלדה את היקּום הנשי:
הָּ ָּיה ָּלנּו אֹוצָּ ר סָּ מּוי של פנאי
עָּ ִדין ּכאוִ יר הבקר,
פנאי של ִספּו ִרים ,דמָּ עֹות ,נ ִשיקֹות
וחגִ ים.
פנאי של ִאמָּ א ,פנאי של סב ָּתא ,והדֹודֹות
ירה
יֹושבֹות בנחת ב ִס ָּ
של זִ יו,
שָּ טֹות אט-אט
בדּוגִ ית השָּ לֹום
עִ ם ה ָּירח ועִ ם המ ָּזלֹות
המושגים "בית" ו"אמא" כמו הּותכּו זה בזה במהלך ההיסטוריה והתרבות האנושית
והם מייצגים את הסדר התקין .ראו בתערוכה את עבודותיה של האמנית ביאנקה
אשל גרשוני המדמה עצמה פעמים רבות לצב הנושא על גבו את ביתו .לעתים היא
הופכת אותו על גבו ונכנסת לתוך קרביו/קרביה הכואבים .היום אנחנו ,נשים וגברים,
נוטות ונוטים להמיס ולהתיר קשר גורדי זה ולהעמידו לבדיקה מחודשת.
הבית הוא מקום ומרחב אינטימי שבו מתקיים מתח רב בין חזית הכניסה והמרפסת
(כמשל) ,אותן רואים השכנים ,לחדר המיטות .ליצור משם זה כמו לגעת בממלכת
הסוד .המשוררת והמתרגמת יעל גלוברמן כותבת בשירה "דור שני":
.1
הָּ ִאיש שּכִ מעט לא הָּ יָּה יֹושב לשלחָּ ן.
הָּ ִאשָּ ה שבק ִשי ִהגִ יעָּ ה מגִ ישָּ ה לֹו עגת שזִ יפִ ים.
זה הביִת ש ִלי :טֹוב פה .בָּ טּוח.
ִאמָּ א נִשענת על אבָּ א .אבָּ א נִשעָּ ן על צל.
בלילָּה הם פֹוסעִ ים לחד ִרי על קצֹות אצבָּ עֹות
ֹותי בשעוָּה.
ב ִתלבשת ּכו ָּרנִים ,מֹוש ִחים את רּק ָּ
אנחנּו ִמש ָּפחָּ ה מאד חמָּ ה.
הָּ ִרצ ָּפה בֹוערת ִמתחת לָּרגליִם.

אנחנּו מא ִמינִים ב ִקירֹותָּ .פחֹות מא ִמינִים בגג.
צָּ ִריְך לִבנֹות אֹותֹו ָּּכל בקר מחָּ דָּ ש .אנחנּו בֹונִים.
בארֹון התרּופֹות יש תחמשת ּובבנק שחד לשֹומר
אֹותנּו ,לילָּה-לילָּה ,את הגבּול.
שמעבִ יר ָּ
ש ִתיקה ִהיא הגפר שּסֹותם את הפ ָּרצֹות ,אֹוטם את הָּ ִרצ ָּפה.
אנִי שֹומעת משהּו עָּ מק נֹוהם:
יָּם ק ָּים ִמתחת לִיסֹודֹות הביִת.
.2
הביִת הזה מָּ לא אהבָּ ה .אבָּ א חָּ זָּק ו ִאמָּ א ָּיפָּה.
גרשוִ ין הָּ יָּה יָּכֹול לִכתב עָּ לינּו ִשיר ערׂש.
מָּ ה יעזר הצער הזה
ל ָּאן להֹולִיְך את הצער הזה
אֹושיב אֹותֹו ּכשיגִ יע
איפה ִ
מָּ ה אתן לֹו לאֱ כל

המשוררת אפרת מישורי כותבת בספרה ( Thinkerbellשיבוש מכוון של )Tinkerbell
סיפור בהמשכים של משוררת בהפסקות
(קטע )18
ִמ ָּלה ִהיא גִ בעָּ ה של קֹול
ִמ ָּלה ִהיא שם של עצמָּ ּה
ִמ ָּלה מנּסחת מחָּ דָּ ש
מצָּ בִ ים של ב ִריאּות מדמָּ ה
ועוד היא כותבת( :קטע )58
ועד ִין אינ ִני יֹודעת
מה לספר ִלב ִני:
שא ִני ִאמֹו
אֹו שא ִני
א ִני

החזרה ל"בית אמא" היא בראש וראשונה רצון להאיר מקום שאותו אנחנו נוטים
בדרך כלל לקבל כמובן מאליו ,ואולי היא משקפת רצון ,ברוח הימים האלה" ,לחזור
ולחשב מסלול מחדש" ,לחזור אל בסיס החיים ,אל "דע מאין באת ולאן אתה הולך".
ובהקשר להערתי שהחיים הם "מקרה פרטי"  -האמא הפרטית שלי נולדה בשם נלה
לבית פירסט בעיר זאגרב שביוגוסלביה .בהיותה בת  14ברחה עם המשפחה מאימת
הנאצים וגלתה במשך שנתיים בחופי איטליה .בעלותה לארץ החליפו את שמה מנלה
ליהּודית .היו לה שמונה הריונות שמתוכם נשארנו ארבעה ילדים – שלוש בנות ובן .על
ימי הפליטּות שלה לא דיברה ובטלפונים הקצרים שהיו בינינו הייתה אומרת שהיא
שולחת לי "אנרגיה חיובית" .בימי השבעה למותה כתבתי:
נִגמ ָּרה לִי ה ִמ ָּלה
ִא מָּ א
ל ִמי אֱ ק ָּרא ?!
הּקו נִמ ָּתח בין הטבּּור ל ִדבּור
רחם-הזִ ּכָּרֹון יעטפנִי
באהבָּ ה

אני שמחה להשתתף בתערוכה רב-דורית ורב-קולית זו כי אני מאמינה שתרבות היא
מפגש ,היא דיאלוג .תרבות היא הזדמנות ליצירת תהליכים של מסירה בתנאי קשב
וכבוד הדדי .אלו הם התנאים הנדרשים להתפתחות של ערכים משותפים בתנודות
ובמשברי הזמן .תבורכו כולכם העושים כאן במלאכה – "פועלי התרבות" – בגלריה
העירונית של עפולה .ויבורכו האמניות והאמנים המשתתפים בתערוכה ,הפותחים
לפניכם את קשר הטבּור שלהם.

