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הפותחים את מעיל הגשם שלהם ליד הכניסfi
לבית ~ר• פעמים מתוך סס"ה ,בררך כלל
נותרו משחק.
הנה נשחזר את ההיססוריה רבת התהפוכות
של התמובה ער מראשיתה ,הרי שמה מזמין
את היציאה למסע
זאח והנושא רק
החיפושים.
"ראשיתו של העילם" נעלמה בהונגר!ה בת-
nילת המאה .היא הופיעה מחרש בצרפת
נ , 1955-נמכרה לאספן אלמוני תמירת 150
מיליון פרנקים ישנים .ממנו קבה אותה ז'אק
לאקאן .הלה החזיק בה כאוצר מסוכן בווילה
שלו בגיסרנקיר ,סמוך למאנס'rדח'ולי .וילה
זו כונתה "בנ"ן המשסרה" ,שם מדכא בהחלס
לבית הכפר' של פסיכואנליטיקן .לאקאז צינזר
את קררבה .גם הוא אסר להציג את התמתה
לראווה .מי".רו אנררה מאסרן הזמין קומפוז"
ציה מופשסת ובה רסיסים מ"ראשיתו של הער
לםי .מיתקן של וילרן איפשר לו לחשוף את
 mמונה המקירית רק לאורחים שנראו לו ראר
יים לכך.
לאקאז לא תלה את התמונה בחרר האמב-
סיה כפי שנהג הראשון מבין בעליה ,חליל
ניי ,וגם לא בחרר העבירה ,אלא במין פרוד
הרא_ הועיד לה מקום מעבר שבו היח
אפשר לראותה רק נחסף ,כמעס בחשאי .כמו
כתחנת רכבת- .לאקאן !':ראה '.!iי.,את 'ראשיתו
של העולם' פעם אחת בוכ:ד" ,סיפר הפסיכרא-
נליסי  Wז'"ב פונסאליס" .אני מאמין שזה לא
היח כזכות' ,לא בגלל עיני היפית ,אלא משום
שבאתי אליו עם מרגריס ריראס" .אפילו לר"
'רו של ז'אק לאקאן היתה התמונה שמורה רק
ליוצרים או לאנשי החברה שהיו בסור הענ""

מדרכד

יור.

השער העליין" .ההולל האקססרווגנסי הזה,שהעלה חיוכים בטרקלינים ובתוך זמן קצר
איבר את כל הונו ,היה קורמו ומבשח של
כמאל אתאסורק.
הוא היה איפוא מהפכן ,שיכול בהחלס לבוא
ררי הבנה עם קורפה ,המשתתף העתיד בקד
מונה הפאריסאית .חליל ב" ,שקנה לו "יסח
רגל באסליה של קירפה ,שם לב לתמונה שם-
לון תציגות סירב לקבלו rבגלל חושניותה הל-
סבית .זו היתה "וניס הרודפת את פםיכה·
בקנאתה" .היא רצה לקנית אותה אבל
כבר נמכרה .חליל ב" רצה שחזור של התמר
נה .קורבה העדיף לצייר בשבילו את "חץ
נות" ,שתי נשים צעירות חבוקרת ,תמונה
המרצבת כיים בפסי-פאןה בפאריס .אבל חליל
ביי רצה דבר מה חזק· יותר ,אינסימי יותר.
לשימושו האישי .תמינה שתהיה בגדד עולם
של פנטזיות.
הוא הזמין ציור עירום אצל קורבה .אז ירר
עים מה בדיוק היו פרסי ההזמנה ואיזה מחיד
חציע .אבל קורבה צייר בשבילו גוף עירום
בלי ראש ,בלי גו ,בלי זרועות ובלי רגליים.
מה נותר מתמונת עירום כאשר מסירים ממנה
 .את הראש ,את חלק הגיף העליון ואח הגפיים?
נותרת "ראשיתו של העולם".
שם מופלא זה הוא אחד המסתורין של חי
צירה .לא קורבה נתן לה אח שנוה .היח מעניז
לחשוב שלאקאן הוא שחצמיד ליצירה שם זר..
אבל לא .ב 1889-ריבר אדמרן רה גתקרר,
שראה את היצירה בגלריה ,על ציור עירום או
על "וא גינה" .על "ראשיתו של העילם" החלו
לרבר בתחילת המאה הזאת ,בתאריך לא-ירוע,
לפני שאריססיקרט הינגרי קנה את התמזנה

חיא

נים.
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 .זו נלי ספק היתה גם רעתו של קורפה .א"
לו חשף ברבים את התמונה ,היה התובע הב-
ללי הקיסרי שולח איתו לעבירת פרך .התמונה
ראתה איר עילם ב  , 1866-בסחב האימפריה
השנ"ה ,באווירה המחניקה של החגיגות המש-
מימות שלה.
קורבה היה בשיא פרסימו כאשר הכיר את

ועיד מסתורן :מי האשה ששימשה חגמנית
לקירבה בציוד זה? אולי יוהנה היפמן ,האירלנ-
רית היפה ,אהיבתי של חצייר האמריקאי שחי
באירופה ,ג'יימס ויסלר? או ז'אן רה סורב"י,
שסייעה לרושש את חליל ביי מנכסיו? הדיגנר
נית האלמונית תישאר לנצח אבר מז ללא
פנים.

