נילי דגן

פיסול במילים
פַּ נְ ּדו ָֹרה חַּ יָה בְ אֵ ילַּת בַּ ִּם ְטבָ ח ֶׁשל י ֹולַּנְ ָּדה.
רּורה בְ ַּשק חֲ טָ ִּאים בְ פִּ מַּת שֺ לְ חָ ן,
בַּ י ִָּמים ְצ ָ
בַּ לֵילוֹת ְמגִּיחָ ה ִּמקֺ פְ סַּ ת חֵ מָ ר,
מַּ ִּשילָה מַּ ְטלִּ יוֹת לַּחוֹתְ ,מ ַּגלָה בָ ְש ָתּה,
נִּ בְ ַּקעַּ ת לִּ ְש ַּניִּם.
ֹאשּה צ ֹונֵחַּ כַּפו ֶֹׁתיהָ ְשבּורוֹת.
ר ָ
כך נפתח מחזור שירי "לילות פנדורה" בספרה של נילי דגן "בכל אדם יש ארבעה
בנים" .שיר זה מפסל במילים תהליך יצירה של פסל ברונזה שיצקה הפסלת יולנדה
אנטל לקראת תערוכה ב"ארט אקספו" בניו-יורק.
נילי דגן ויולנדה אנטל מתגוררות באילת ,חברות שנים רבות ומלוות זו את זו
בתהליך היצירה ,נילי בשירה ויולנדה בפיסול בברונזה .לקראת תערוכה ב"ארט
אקספו" בניו-יורק פיסלה יולנדה יצירה שנושאה איכות סביבתית ובחרה להדגים
זאת באמצעות הסיפור מן המיתולוגיה
היוונית על תיבת פנדורה ,שכידוע
בניגוד למצוות האלים פתחה את
התיבה וכל הרעות באו על העולם.
בפסל של יולנדה הצרות שבאות על
העולם בעקבות פתיחת התיבה הן
הרעות שאנחנו בני האדם מביאים על
עצמנו :מלחמה ,זיהום ,פנאטיות,
שנאה .אך מן התיבה יוצאת לבסוף גם
דמות התקווה.
בתהליך יצירת הפסל ,מספרת יולנדה ,קרה משהו מוזר" :בכל לילה עבדתי על
השולחן במטבח ,ועם שחר עטפתי את היצירה והלכתי לישון .כשקמתי ראיתי
שדמות התקווה נשברה .ראשה וכפות ידיה נפלו .לילה אחר לילה תיקנתי אותה
והיא נשברה שוב ושוב .שיתפתי את נילי חברתי כל יום בייאוש שאחז אותי .כולם
יעצו לי לוותר על הפסל ,אך אני התעקשתי שהפסל יקום .בהשראת יצירתי וסיפוריי
כתבה נילי מחזור שירים שקראה לו לילות פנדורה ,ובו היטיבה לתאר את הלילות
המיסטיים ואת הדרמה שהתרחשה בהם":

יתי ָשמָ אנִּית עֲ צּומַּ ת עֵ י ַּניִּם ְמעַּ ֶׁשנֶׁת עָ נָן לָבָ ן
ָר ִּא ִּ
וְ נַּּוָ ד ָק ִּשיש נָד בְ מֵ צַּ ח חֲ רּוש ְקמָ ִּטים:
וַּ ְת ִּרי עַּ ל הַּ פֶׁ סֶׁ ל!
וַּ ְת ִּרי עַּ ל הַּ פֶׁ סֶׁ ל!
חַּ ְצ ָרנִּים ְקטַּ מִּים וַּ חֲ תּולָה ְמנ ֶֺׁקדֶׁ ת ְמנ ִַּּקים ִּעם ַּשחַּ ר אֶׁ ת
ִּאי הַּ צֶׁ דֶׁ ק ,הַּ יֵאּוש וְ הַּ צַּ עַּ ר.
ִּהיא ֹלא ְמוַּ ֶׁת ֶׁרת
מַּ אֲ ִּמינָה ֶׁשבַּ בְ רוֹנְ זָה תּוצַּ ק הַּ ִּת ְקוָ ה.
יולנדה מספרת" :דמות התקווה מתוארת בפסל שלי
כאישה הרה .התקווה טמונה בילדינו שישנו את
עתיד עולמנו לעתיד טוב יותר ,כזה המכבד ומשמר
את כדור הארץ והחיים אשר עליו .לא מזהם ,לא נלחם ,לא מכחיד וחי בהרמוניה
עם הטבע .בכל פעם שנשברה התקווה ,צמח ההריון וגדל עם כל תיקון ,עד שהושלם
הפסל ויצקתי את התקווה בהריון המתקדם .לאחר שהוצג הפסל בתערוכה בניו-
יורק ,נשארה התחושה שתהליך היצירה הדינמי לא
הסתיים ונדרש שלב נוסף להשלמתו.
דמותה של פנדורה המיתולוגית שפתחה את התיבה
והביאה את הצרות לעולמנו ,הקרינה אנרגיות שליליות,
ואילו מטרת הפסל הייתה לבטא תקווה לעתיד טוב יותר.
לכן פיסלתי דמות חדשה שהחליפה את דמותה של
פנדורה ,את דמות האמונה –  .Beliefידה האחת מושטת
אל התקווה ,ידה השנייה על לבה כדי לסמל אהבה .אני
חושבת ששתי הדמויות גם יחד משקפות אמונה בעולם
חדש וטוב יותר".

פנדורהLefebvre, Jules Joseph, 1882 ,

