עֹו ֵמד ומֹו ֵעד
גדעון עפרת

אפשר שעמידה היא תמצית הפיסול והארכיטקטורה גם יחד :גוף עולה מארץ .כטוטם.
כעמוד .עמידה ,בבחינת תולדה של אקט ההזדקפות ,אפשר שהוא תמצית האנושיות
הנבדלת מן החיה .שבעמידתו ,מציב האדם את מוחו – תבונתו ,הכרתו ,רוחניותו – בקדקוד
הווייתו .בעמידתו ,אף מאשר האדם את תעצומות חיותו ,את נוכחותו החיונית במלאותו של
ה"הנני" ,להבדיל ממצבו המאוזן .שנאמר" :ויאמר הנני הנני לכהונה ולמלכות .אמר לו
הקב"ה :במקום עמודו של עולם אתה עומד) ".שמות רבה/וילנא ,פרשה ב' ,ויאמר משה(
אכן ,יותר מכל :בעמידתו ,מחבר אדם ארץ ושמים ,כמי שמאשר זיקת אדם ואלוה ,אף אדם
כאלוה.
רבות ושונות הן עמידות האדם ודי בשפע המשמעויות שמזמנת השפה במרחב הפעל
"עמ"ד )"עמידה על" כהתעקשות; עמידה כדינאמיקה של "לקראת"  -של "העומד
לעשות ;"...עמידה כבלימה  -עצירתו של "העומד מלכת"; ועוד( בכדי להעמידנו מול
הפוטנציאל הפיסולי ,הפיזי והרוחני גם יחד ,הצפון בתנוחת העמידה האנושית.
לכאורה ,עמידה מ ַכוונת לכוח :זקיפות אומרת גאווה .יציבה אומרת יציבות .התייצבות
אומרת נכונות .מעמד )אף הוא משורש עמ"ד( הוא סטטוס ,עמדה היא חלל לחימה ,עמוד
הוא זה שנושא את הבניין .אלא ,שאופני עמידה שונים ,אלה הרפויים יותר ,שמוטי הראש,
רופסי הברך וכו' ,ינסכו תוכן אחר לחלוטין בעומד ,עד כי יקרוס בעמידתו .שהלא ,עמ"ד
ומע"ד סמוכים זה לזה וכרוכים זה בזה .צבי לחמן..." :להעמיד אדם פירושו להעמיד
וליפול ,ואחרי הנפילה להעמידו שוב") ".פדיון האב – לחמן  ,"1999המוזיאון לאמנות
ישראלית ,רמת-גן ,1999 ,עמ' (32
"עמידה" ) ,2005גובה 105 :ס"מ( :הגוף הפיסולי הלחמני – האכּול ,הפגום ,המתכלה
בזמן ,הגוף השורד מרה את סך קיומו ,הגוף הזה אינו יכול להבטיח יציבה של "הן" בוטח
ו"הנני" נחרץ .הראש הנפול ביגונו ,המשען התומך ,זליגת הבשר מטה ,הכתפיים
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השמוטות ,הזרועות )במידה שנותרו( ללא תוחלת מעש ,אפילו הרגל השמאלית המתקפלת
רכות – כולם אומרים הכנעה ,השלמהֲ ,ה ְס ַּכנָה ,ויתור.
בפני מי ניצב העומד? בפני ריבונו של עולם ,בפני הזמן ,בפני חייו ,בפני עצמו .אפשר,
שהוא עומד למשפט ,עומד בפני ַדיָינו ודינו .הראש הצונח ,לא פחות משמבטא קבלת מרות
– ִהיוַודעות מאוחרת ומפוכחת של סיזיפוס מותש – הריהו אישור להכרת גבולות הכוח של
הכרת אנוש ,על יומרות האינסוף שלה .בהתאם ,מגמת הצניחה הכוללת של סך חומרי הגוף
מערערת את ועל יומרת ההשתחררות מהקרקע ,אותה הזדקפות שראשיתה ניצחון התבונה
והמשכה יומרת אדם-אל .לחמן" :הייתי רוצה להעמיד אדם מול אותם פגעי גוף שאנחנו לא
יכולים להם .גוף שיהיה חסין בפני העולם ,מפני שּכל פגעי העולם כבר מגולמים בו".
)שם ,שם( אלא ,שספק רב אם הגוף הלחמני  -שאמנם" ,כל פגעי העולם כבר מגולמים
בו" – הגיע לדרגת חסינות .דומה ,שהגיע לדרגת שניותם של גוף ונפש ,זו השניות בה
יכלה הנפש המוכה לגוף הנובל והיא יודעת את ה"דע לפני מי אתה עומד".
הפעל עמ"ד מופיע לראשונה בתנ"ך בעיקר בהקשר עמידתו של אברהם מול אלוהים
ומלאכים :תחילה ,בביקור שלושת המלאכים" :והוא עומד עליהם תחת העץ".
)"בראשית" ,י"ח (8 ,מעט מאוחר יותר" :ואברהם עודנו עומד לפני ה') ".שם ,י"ח(22 ,
ובסמוך" :וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה') ".שם ,י"ט (27 ,אדם
קם ועומד בפני אלוהיו .אדם נעמד לאות כבוד ויראה .אדם קם ועומד לאשר את ה"הנני"
של התמסרות והתחייבות המאמין לאביו שבשמים .אכן ,עמידות למיניהן )מעמידות
נימוסין ,דרך עמידות דום ,או עמידות המתפלל מול ארון הקודש הפתוח ועד לביטוי "עומד
עליו לשרתו"( – שבות ומוכיחות יחס היררכי בין הנמוך )העומד( לבין הגבוה ממנו.
ולבטח ,הרוח הרליגיוזית השורה על פסלי לחמן עוטפת את העומדים במתח יחסי אדם-
אלוהים .אלא ,ש"הנני" ו"אינני" נטמעו זה בזה בחוויה האמונית והכופרת בו בזמן.
כי עמידתו של האדם הלחמני היא עמידה דו-קוטבית :בקוטב האחד ,האדם הוא איש
הציביליזציה ,הפרומתיאי ,הבונה ,המקים ,היוצר ,ומכאן ,לעתים ,עמידתו המחוברת
למבנים הנדסאיים אנכיים .כזו היא ,למשל ,יציבתו של הפסל "אדם" ) ,2003גובה184 :
ס"מ( ,שרגליו צומחות כגדמים כמעט מתוך קוביות ברזל ,בה במידה שזקפתו המינית )ואף
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זוהי עמידה( כמוה כקונסטרוקציה מאסיבית .זהו "אדם" הנושא משא גופו כגיבנת וראשו
השמוט-רכון צופה מטה אל תיבות הברזל העתידות להכילו כסרקופגים .מכאן הוא צמח
בבחינת האדם הבונה ,ולכאן הוא נידון .זהו "אדם" המשיג בהכרתו את שגופו טרם קלט,
עת הראש קורס בתשישות הקיום הבונה .כזו היא גם הכרתו של "פיגמליון" ) ,2004גובה:
 90ס"מ בקירוב( הלא הוא ה ַּפ ָסל המיתולוגי והמאהב הגדול של פסל גלתיאה ,היוצר
כבורא אלוהי ,הניצב עתה בפנינו ובפני בורא-עולם במלוא רפיסותו ,רפיונו ,ויתורו על
חלום הכיבוש האינסופי ,כמו החל במסע השקיעה אל האדמה .אם האדם היוצר הוא האדם
הפרומתיאי ,האדם המורד שעמידתו היא התרסה כלפי שמים )באשר הוא "קם על"( ,הרי
שסופו של אדם זה להכיר בעמידה המֹועדת .מבחינה זו ,גם הפסל "מתנתק" ) ,2006גובה:
 100ס"מ( מסמן במו שמו את מאמץ ניתוק הכבלים ,אקט ההשתחררות ,אלא שגופו עונה
לשמו בהודאת הנידון באזיקי קיומו.
אך ,בקוטב האנושי האחר של הדמות הלחמנית ניצב איש האמונה :כזה הוא "יצחק"
) ,1998-1990גובה 192 :ס"מ( ,שראשו מורכן ביראת כבוד ובענווה בפני האב ,האב
שבארץ והאב שבשמים .זהו האדם המקבל את המרות .אך ,בה בעת" ,פסל שעונה
להרואיקות של גוף וכוח באתוס של קורבן; האתוס הכובש בדרכו השקטה את הבסיס
המזבחי-מקדשי )אולי גלוסקמאי ,בבחינת יצחק הניצב על קברו( של הפסל ומטמיע לתוכו
שקט ותוגה .ודומה שבטרם מגביה הפסל הזה אדם ממזבח ומעלה ,הריהו נכבש מלמעלה
כלפי מטה )לגלוסקמה-קבר( בראש הרכון בהשלמה ,בראש שעיניו אכולות ,דהיינו
עיוורות .יצחק העיוור ,שהועלה על מדרגה גבוהה )על כן שמהדהדת בו ארכיטקטורה של
מקדש ,או עמוד-זיכרון או ארון-קבורה( הריהו אנטי-אנדרטה ,תשובה לפסלי מצביאים
ומלכים שהוצבו בגאון בראש עמודיהם) ".ג.עפרת בתוך" :פדיון האב ,לחמן  ,"1999עמ'
(19
במבט אחורי על "יצחק  "Iמזהה העין מעין עמוד-קלון ואף רמז לצלב ,שעליו תלוי יצחק.
עתה ,עמידה אחרת עולה על הדעת והיא מקבלת גיבוי בפסל "סבסטיאן" ) ,2005גובה:
 68ס"מ( ,ששמו מתייחס לצלוב המיוסר ,קורבן אמונתו .סבסטיאן של לחמן נעוץ בשני
חצים ,במרכז גופו ובראשו ,פגוע גוף ורוח ,ויציבתו הקורסת ,או עמידתו המועדת ,מחויבת
לקטגוריה של הצליבה :פלג גוף עליון מתוח אחורנית ,הזרועות מקופלות אל הגב ,גם
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קיפול הרגל השמאלית .אך ,משהו גאה ביציבתו של סבסטיאן המעונה ,משהו בו הסכין
לייסורי החצים .התרוממותו של הפסל מהקרקע ראשיתה "פרוטזות" )הגבהה עצמית
מלאכותית?( ,אך המשכה קבלת הסבל כמחיר האמונה .ומשהו נינוח שֹורה על הדמות,
המקרינה אל סך דמויותיו העומדות של לחמן :שהרי ,עתה ברי לנו ,שכולן "מוצלבות"
בתנוחותיהן הרפויות ,כולן קורבנות אמונתן .וגם אלו הנסמכות על עמוד כלשהו
)"מתנתק"" ,המגיד" –  ,1993-1991גובה 84 :ס"מ( מוגדרות בדרך השלילה על-ידי
האנך היציב ,אשר דן את הדמויות למפלתן .ואם ה"מגיד" "הולך בראש המחנה ורואה מה
שאחרים אינם רואים" )כך לחמן ,בשיחה עם המחבר( ,אפשר שכזו בדיוק היא בשורתו:
בשורת המפלה.
וכך" ,דוד" ) ,1993גובה 152 :ס"מ(  -מי שבורך ביופי ובכישרון ומי שנודע בשפע
כיבושיו למיניהם ,ניצב בין שני קטבי האדם הלחמני :מחד גיסא ,אבר הרבייה שלו מצמיח
בגאון מבנה ארכיטקטוני מונומנטאלי ,בבחינת יצר-יצירה-בנייה של "האדם
הציביליזציוני"; אך ,מאידך גיסא ,זרועותיו )מכשירי היצירה( גדומות ,גופו הקשיש שבע
מרורי זמן וכולו פגע וחבורה .בבחינת "איש האמונה" )מחבר "תהילים"!( שהפך לקורבן,
"דוד" ניצב ביציבה קונטמפלטיבית ,מופנמת ,נוגה .אין זה דוד של נעורים ,ארוס ושרירי
מיכלאנג'לו .לא ,כי אם דוד המבוגר ,דוד שלאחר ניצחונות ברמת שטחים ונשים ,דוד
שלאחר טעם המלכות ,דוד המבטא בגופו הבצקתי ,בתנוחתו היגעה ובעורו ה"חבול" את
ההכרה שאליה יגיע בנו ,שלמה ,בעידן "קוהלת" שלו .כי כל פסלי לחמן הם פסלי
"קוהלת" היודעים את טעם תפלותה של מלכות .מכאן ,שפרדוקס קיומי מטלטל את הדמות
הלחמנית :היא נידונה לשאוף לנסיקה ,אך היא גם נידונה לקריסה .תסמונת "מגדל בבל".
ואף על פי כן ,היא עומדת .עומדת במעידתה ,מועדת בעמידתה .כאותה "דמות עומדת"
) ,1990-1985גובה 177 :ס"מ( ששוקיה מוסטות שמאלה ,בטנה פורצת קדימה ,כתפיה
נוטות ימינה ואחורה ,כולה מאמץ נואש ליציבה מאוששת של ישות אבודת-ציר .כשאר
דמויותיו של לחמן ,היא ניצבת לבדה בחלד ,אף מבלי הכר ומבלי דעת את זה שמתעמר בה.
היא עומדת רגע קל בטרם ייכנע המאונך למאוזן.
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בעמידתם זו המועדת מייחדים את עצמם פסליו של צבי לחמן מפסלים אחרים ,גם מאלה
הקרובים אליהם קרבה משפחתית .שכן ,זיקה ידועה לפסלי ג'אקומטי ,למשל ,מבדילה את
העמידה המועדת של לחמן מהזקיפות הדקיקה של פסלי ג'אקומטי שמאז ראשית שנות
הארבעים של המאה העשרים )ויצוינו גם אלה מתחילת שנות החמישים ששלבו ביוסט קטן
בקדקוד עמוד צר וגבוה( .פסלי ג'אקומטי ,חרף צנימותם הזולגת ,ניצבים במלכותיות
החייבת למסורות הזקיפות הקדומה של הס ֶטלה והצלמית .באנכיותם התמירה ,אף כי
הפגיעה ביותר ,הם מסמנים אישור לקיום אנושי טרנסצנדנטלי בלב הריק ,השקט
והאינסוף.
תפיסתו הקיומית-תיאולוגית של לחמן שונה בפסליו ודיאלקטית יותר :דמויותיו המלאות,
אף השמנמנות מעט ,מייצגות מצב פוסט-ג'אקומטיי :הן חוו חיים ,ידעו את הקונקרטי ,גופן
ע ָבה ,הן אף ידעו את חסד ההזדקפות ,אלא שעתה בשרן ואבריהן משתפלים מטה ,ראשן
)שגדל ותפח מאז הצמצום הג'אקומטיי( נפול ,רפיון אחז בֵגוון והן מתגלות בפנינו בביזיונן
הגשמי .אלו הן פיגורות שאמרו בעברן "לא" מרדני לחלל האינסופי המקיף אותן ,ביקשו
לאשש הווייתן בעזוז ,ועתה – מפוכחות ,מוכות ,מצולקות ,נושאות את עקבות זמן חייהן –
כל שנותר להן הוא אתוס הצניעות וההודאה במידה ,מידת האדם הפוסט-וויטרוביאני שלא
עוד מודד את הקוסמוס בגופו ,כי אם מכיר בגבולותיו .אלה שביקשו לאשר אלוהיותם,
נאלצים להודות עתה בדואליות הבלתי שוויונית של אלוהים ואדם.
ברובד תרבותי מקומי יותר ,עונה העמידה המועדת הלחמנית ליציבתו הגאה של "נימרוד"
לדנציגר ) .(1939גיבור הצייד הצעיר והחסון עמד עירום ,חוט-שדרתו כקשת ,כלי-זינו,
מתריס נעורים וארוס" .ביחס לפסליו של לחמן" ,נימרוד" כמוהו כשלמה של "שיר-
השירים" ביחס לשלמה של "קוהלת" .צבי לחמן בא אל האדם הנמצא בערוב ימיו.
"חווה" ) ,2000גובה 124 :ס"מ( שלו רפוית בטן; רחמה תשוש-לידות; אף שדיה שקעו
בתוך פלג גופה העליון; עורה אכול ,קרוע ,מנוקב; זרועותיה קטומות באכזריות; עיניה
פגועות .וכצפוי בפסלי העמידה של לחמן ,רגלה האחת אנכית ,השנייה מקופלת קלות
במסורת הצלובים .בפרק זה של חייו ,האדם הלחמני נטול מיניות )כאשר כבר ויתר על
זקפת הבנייה( .בהתאם ,שני פסלי ה"עירום" ) ,1994-1993גובה 84 :ס"מ;  ,2005גובה:
 86ס"מ( של לחמן מטשטשים הבחנות חדות בין הזכרי לנקבי ובין הכיסוי לערטול.
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העמידה המועדת היא זקפה מתכווצת ,רפה ונשמטת .זיקה היסטורית של הפיסול ל ָעמּוד
)שיאה של זיקה זו בעמודי הקולוסוס של רעמסס ה 3 -במקדש לוקסור שבמצרים ו/או
בקריאטידות של הארקטיאון באקרופוליס האתונאי( נידונה למהפך קיומי-תיאולוגי
שתולדתו מדיום ה ָמעּוד .ומה שהחל בבהמה המזדקפת מעלה אל האלוהי סופו נוכחות
אלגית של שורדים הנגועים אף בשמץ בהמיות.
ולו גם ברמה פיסולית "טהורה" ,מגמת המודרנה הפיסולית ,הלונדונית ביסודה ,שביקשה
לשחרר את הפיסול מהבסיס ומכוח-הכובד )בישראל יוצגה מגמה זו על-ידי פסלי הברזל
והזכוכית של מנשה קדישמן מסוף שנות השישים( – המגמה הזו באה אל קצה בפסלי
העמידה של לחמן .מבלי לחזור אל סלע אטום וכבד בסגנון הנרי מור ותוך שמירת אמונים
למסורת הכיור שבשורש יציקות הברונזה )אוגוסט רודאן בראשה( ,מאשר לחמן אנושיות
שבסימן ניצחון האדמה על שולליה .רוח ה ֶא ֶבל של "אזרחי קא ֶלה" ) (1886-1884שֹו ָרה
על אזרחיו של לחמן .ולא פחות מכן ,רוח ה"ּפי ֶאטות" של מיכלאנג'לו )ובפרט אלה
שבפירנצה ובמילאנו( שֹו ָרה אף היא ,מטעינה את דמויותיו העומדות של לחמן ברפיון
גווייתו של ישו ובהרכנת ראשם האבל של האם ושל ניקומדוס ,העומדים מאחור ולופתים
את הצלוב .וראו רישומיו של לחמן בעקבות פסלים קלאסיים אלה.
אך ,צבי לחמן ממשיך להזקיף את דמויותיו .פסליו צומחים ,זה אחר זה ,מלמטה ,ידיו אינן
חדלות ללוש ,למשש ,להחסיר ,לתמוך ,לבנות את אלה היודעים מהיכן באו ואנה ישובו.
ולכן ,דמויותיו העומדות-מועדות של לחמן שותקות ,הגם שכל הווייתן אומרת את מילות
"תהילים" קי"ג..." :מי כה' אלוהינו המגביהי לשבת .המשפילי לראות בשמים ובארץ.
מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון ".הנה כי כן :המו ֵעד היה לחג והחג ,כדרכו ,הוא
קורבן.
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