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בפתח הגיליון

כתב העת ראשית נועד לשמש במה לחברים בקהילה האקדמית ובקהילת אוהבי הספרות 
שקולם בדרך כלל אינו נשמע: תלמידים, יוצרים וחוקרים בראשית דרכם. בין דפי כתב העת 
תוכלו למצוא מאמרים אקדמיים שראשיתם בעבודות מצטיינות לתואר ראשון ושני ושעברו 
תהליך קפדני של שיפוט, עיבוד ועריכה, ולצידם יצירות פרי עטם של תלמידי התוכנית לכתיבה 
יוצרת באוניברסיטת חיפה ובוגריה. חברי מערכת כתב העת הם תלמידי תארים מתקדמים בחוג. 

שאיפתנו היא להוציא מן המגירה מחקרים ראשוניים ראויים, מתוך כבוד לעבודתם של החוקרים 
המתחילים ולטובת קהילת המחקר כולה. כך אנו מקוות להרחיב מעט את מעגלי הפרסום 
האקדמי ולפתוח אותם לפני תלמידים מוכשרים ואוהבי דעת שטרם טיפסו במעלה כל מדרגות 
התארים המתקדמים, או שהפריבילגיה לעשות כן אינה זמינה להם. הקול הקורא לעבודות 
סמינר מצטיינות זכה להיענות ניכרת: במערכת התקבלו 30 עבודות מחמש אוניברסיטאות, 

ומתוכן בחרנו את המחקרים שעובדו למאמרים.

גיליון ראשית הראשון מייצג תהליך, הן מבחינת מעשה הפקתו והן מבחינת הדרך שהיינו 
רוצות שתיפתח באמצעותו לגליונות נוספים. הן הכתיבה היוצרת והן הכתיבה האקדמית יש 
בהן למעשה תהליך שיתופי ממושך: הן מזמנות פיתוח רעיוני, דיאלוג ותגובה. להשקפתנו, 
זהו העיקר בעשייה הכרוכה בהפקת גיליון ראשית: יצירת מרחב שיתופי לרעיונות יצירתיים 

ולפיתוחם, תוך כדי התנסות בעשייה האקדמית הלכה למעשה.

כתב העת יציג כתיבה מסוגים שונים: מאמר, יצירה, מסה. כל אלה הם פירותיו של תהליך 
רב־שלבים: התעניינות, חשיבה, חקר, התנסות, עריכה ותיקון. הכתיבה היא תהליך תקשורתי 

וקהילתי, וכל חיבור הוא פלג מים הנפרד מהזרם הרחב וחוזר אליו. 

הגיליון הוא פרי עמלם של רבים, וחובה נעימה היא להודות להם: לפקולטה למדעי הרוח 
באוניברסיטת חיפה ובראשה פרופ' גור אלרואי, וקודם לכן פרופ' ראובן שניר; לחוג לספרות 
עברית והשוואתית ובראשו פרופ' דניס סובולב, וקודם לכן ד"ר רות עמר וד"ר ורד לב־כנען; 
למלווה האקדמי פרופ' רפי וייכרט; לחברי המערכת, תלמידי התארים המתקדמים של החוג 
לספרות עברית והשוואתית; ולחוקרים שהקדישו מזמנם לקריאה ולהערכה של עבודות 
אקדמיות טרם עיבודן. תודה מיוחדת לעוזרת ראש החוג מיכל ליבסטר על עזרתה הרבה. 
תודה גם למתכננת האתר אלונה זהר, לגרפיקאית מרינה בוגייב ולעורך הלשון איסי שמש על 
עבודתם המצוינת. במשך העבודה על הגיליון נוכחנו שוב ושוב במסירותם הרבה של העושים 

במלאכה, ואנו מרגישות בנות מזל על שיתוף הפעולה היפה שזכינו לו.

אנו גאות ושמחות להציג לפניכם ולפניכן גיליון זה, ולשלחו לדרכו במעגל החשיבה והיצירה. 

 אסנת שרון פינטו ומיה מוקדי 
חיפה, סתיו 2018
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רות ממליון

רות מדליון

סונטת מילה

ֵּבין

סֹוְרֵגי

ַהַחּלֹון 

ְּכֹחל

ַהִּכָּפה

ֵמִציץ

ִּבי

ְּבֵעין

ָּבלֹוָרה

ַזָּכה.

ָאְזִני

ְּכרּוָיה

ֶאל 

ַהְּזכּוִכית.    
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רות ממליון

רות מדליון

הסוס גבריאל מהסיפור של סבא 

ַהּסּוס ַּגְבִריֵאל 

ָשִׁנים ַאֲחֵרי ַהִּמְלָחָמה

ִזָהה ֶאת ַסָּבא

ְוִלֵּקק ֶאת 

ָידֹו 

ִּבְשִׁקיָקה.

ִּכֵּסא ַהַּגְלַּגִּלים ֶשׁל ַסְבָּתא 

חֹוֵרְך ֶאת ָהִרְצָּפה.

ָּכל ָּכך ְרחֹוָקה ִמַּגְבִריֵאל

ַהּדֹוֵהר ְּבַאְלּבֹום ַהְּתמּונֹות.

 

ַיְלַּדִתי ָהרֹוֶכֶבת ַעל סּוס

ְּבָהֵרי ַהָּגִליל

ֹלא ַמִּכיָרה ֶאת ַּגְבִריֵאל

ֶשֲׁעַדִין ַמְמִּתין 

ְּבָהִרי ַהַּקְרָּפִטים.
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רות ממליון

רות מדליון

חבושים
לזכר סבתי

ְּבֲאֻלַּמת ָהאֹור 

ֲאִני רֹוָאה ֶאת ְצָלִליֵתְך 

ֵמַעל ַהִּסיר.

ְּכֶשַׁאְּת ְמַנֶּגֶבת ֶאת ִמְשָׁקַפִיְך

ֲאִני ִמְזָּדֶרֶזת ְלהֹוִשׁיט ָיד

ְוִלְטֹעם.

ִמִּצְנֶצֶנת ַהַחּבּוִשׁים

ֲעַדִין ַמְבִליָחה

ְּכִוָּיה 
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רות ממליון

רות מדליון

***
)על פי הפסל "אמם הולך 1" של אלברטו ג'קומטי(

ָהַרְגַלִים ַהַּדִּקיקֹות 

 ְמֻמְסָמרֹות ָלִרְצָּפה 

ַאְך ַהַּסְנֵטר  

ַּכַּתַער  

ְמַגֵּלף ַלֶהן 

ֶּדֶרְך.
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עמית לין

עמית לין

בין צהוב לירוק 
תסביך אמיפוס שלילי, פטישיזם ומלנכוליה ב"זה המברים" 

לסמי ברמוגו*

מאמר זה עוסק בממותו של הבן־המספר ברומן זה הדברים מאת סמי ברמוגו וביחסיו 

המורכבים עם אימו. הקריאה הפסיכואנליטית שתוצע להלן מזהה בממות זו מאפיינים 

של מלנכוליה, פטישיזם ותסביך אמיפוס שלילי. המשגות אלה מסייעות לעמומ על פשר 

מעשיו ומניעיו של הבן, המבקש, באמצעות "רצח אם" במובן הפסיכואנליטי, ליצור 

לעצמו זהות אותנטית ומקורית שאינה המשך ישיר של אימו ושל המסורת המזרחית 

שהיא מייצגת, או של ממות אב ממומיין ישראלי־ציוני. אף שניסיונותיו של הבן זוכים 

לכאורה להצלחה רגעית, הוא נותר בעממה מינורית, גלותית ואמביוולנטית, שממנה 

אין הוא רוצה – או אין הוא יומע כיצמ – להיחלץ.

מבוא 

הרומן זה הדברים מאת סמי ברדוגו מספר את סיפורו של גבר צעיר בישראל של ימינו שלוקח 
את אימו מבית האבות וכולא אותה עימו בביתם הישן כדי ללמד אותה לקרוא ולכתוב, וכך 
להולידה מחדש. האם מצידה אינה נעתרת לבן בקלות, ומבקשת לספר לו את סיפור ילדותה 
של ילדה ששמה "מחה" במרוקו. בתחילה הבן חסר סבלנות כלפי סיפורה של האם, אך ככל 
שסיפורה מתקדם הוא נמשך ונשאב אל הסיפור )המושתת במידה רבה על סיפור חייה של 

אימו של ברדוגו(.1 
סיפורה של האם מובא במבע ישיר מפיה של הדמות, לכאורה ללא התערבות המספר. 
התוצאה היא רומן המסופר על ידי שני מספרים שונים, שסיפוריהם מאופיינים בשימוש שונה 
מאוד בשפה. שפתה של האם היא מעין עברית "עקומה" ומשובשת, המערבבת עברית לא תקנית,

ערבית וצרפתית – ואילו שפתו של הבן היא שפה תקנית כביכול, מוקפדת מאוד ולעיתים טכנית, 

 * המאמר מבוסס על עבודה בקורס "תיאוריות ביקורתיות של תרבות" בהנחיית ד"ר קרולה הילפריך באוניברסיטה    

  העברית בירושלים. את המאמר ערכה איריס רילוב.

1  ליבנה, ריאיון עם סמי ברדוגו.
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בין צהוב לירוק 

סתומה וקשה לפיענוח. הבן שוזר בשפתו התבטאויות החושפות יחס דו־משמעי כלפי האם: 
אלימות ושנאה לצד דאגה ואהבה )"אני מכין את מותה",2 מצד אחד, ו"המאמצים ]ש[נעשים 
למענה, למען גופה, למען חייה",3 מן הצד האחר(. יחסו המורכב של הבן אל אימו ופעולותיו 

הלא־שגרתיות כלפיה מצדיקות קריאה שתתמקד ביחסים בין השניים.
בראיונות ובמאמרים העיד ברדוגו על חווייתו כמי שגדל בין שתי הוויות שונות. האחת, 
זו של בית הוריו, מהגרים ממרוקו, המייצגים עבורו "בורות מפוארת",4 ו"עברית שבפירוש 
לא היתה העברית של הרוב".5 השנייה, הוויית החברה הישראלית, הלבנה, הפטריארכלית, 
המייצגת קודים גבריים שאינם הולמים אותו, לתחושתו.6 ברדוגו מתאר את החלוקה בין הבית 
ובין החברה כחלוקה בין "עברית חלשה, שגויה ]...[ שעטנז", המאפיינת את בית הוריו, ובין 
עברית "חזקה, ישרה, טהורה ותקנית", המאפיינת את החברה הישראלית )ה"בית" השני(.7 
את עצמו תיאר ברדוגו כמי שלא מצא את מקומו באף אחד מן הבתים השונים, עד שלדבריו 
"לא נותרה ]לי[ ברירה, אלא ליפול לתוך התווך שביניהם, ולבנות לי בית עם עברית משלי".8 
החלוקה שיוצר ברדוגו )בדברים הללו וכן ברומן( בין "הבית" ובין החברה הישראלית 
מתבטאת גם בהבדל שבין קיום "נטוי", "בסטייה תמידית" וב"עקימות",9 ובין קיום זקוף 
)"השתוקקתי לייצב ולהזקיף את גופי"(,10 "מלא יותר", שבו המילים הופכות למשהו שבקרוב 
"יהפוך מוצק ויתקשה".11 הפקפוק בגבריות והרמיזות הפאליות בציטוטים שלעיל )ולהלן(, 
ובייחוד בהקשר של השפה, קושרים בין שפה, מיניות וזהות, אלמנטים שאדון בהם בהרחבה 
בהמשך דבריי. יש לציין שכמו המספר ברומן, ברדוגו הוא הומוסקסואל מוצהר – עובדה 

שאינה משוללת משמעות בבואנו לדון ברומן.
את השפה ה"חיצונית", זו של החברה שמחוץ לבית הוריו, ברדוגו מתאר כדבר־מה 
שהוא ביקש שיחדור אליו – "חומר שיוכל להיכנס בי ולהפוך אותי למלא יותר". השפה היא 
אפוא יסוד נוסף, צבע נוסף, שהיה אמור להשפיע ולשנות את צבעו – "הייתי זקוק למילוי, 

2  סמי ברדוגו, זה הדברים, עמ' 149.
3  שם, 147.

4  ברדוגו, "מחתרת החמיקה".
5  ברדוגו. "השפה היא החיים שלי".

6  ליבנה, ראיון עם סמי ברדוגו.
7  ברדוגו, "השפה היא החיים שלי".

8  שם. חשוב לציין כי הקריאה שתוצע להלן אינה מתיימרת להציע ניתוח פסיכואנליטי של ברדוגו עצמו.  
          עם זאת, בשל קווי הדמיון בין סיפורו הביוגרפי של ברדוגו לבין זה של המספר, איעזר גם בדברים שסיפר

        וכתב ברדוגו עצמו בהזדמנויות שונות משום שיש בהם כדי לסייע לי לשרטט תוואי פרשני בעל ערך.
9  ליבנה, ראיון עם סמי ברדוגו.

10 ברדוגו, "השפה היא החיים שלי".
11 שם.
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עמית לין

נצרכתי לכך שהגוף גם הוא יתכסה בצבע, בצבע חזק, שלא יהיו איים לבנים וריקים".12
מלבד זאת, ברדוגו, שהתייתם מאביו בגיל 13, מעיד על עצמו שכתיבתו נובעת מערגתו 
לאביו )"אם אבא שלי לא היה מת – לא הייתי כותב"(,13 ומעיד גם על חיפושיו הכושלים אחר 
דמות אב חלופית שיוכל להזדהות עימה.14 במילים אחרות, הכתיבה, השימוש בשפה, היא 

מעין ניסיון להתמודד עם היעדר האב ובמובן מסוים – לשמש לו תחליף. 
במאמר זה אבקש להראות כיצד הרצון "להזדקף" ו"להתיישר", להזדהות עם דמות אב, 
וליצור זהות חדשה ומקורית שאינה הזהות ה"ישראלית" אך גם אינה מורשת ההורים – מוצא 
את ביטויו ביצירה. ברומן שלפנינו דמות האב נעדרת כמעט לחלוטין, ואת מקומה תופסת 
תמונת היחסים המורכבים והאמביוולנטיים עם האם, המעצבים במידה רבה את תמונת נפשו 

ואופיו של המספר )שסיפור חייו מהדהד במידה רבה את סיפור חייו של המחבר(.
הקריאה שאני מציע תתבסס בעיקרה על התיאוריה הפרוידיאנית,15 אשר בעזרתה אבקש 
לקשור בין עמדתו המלנכולית של המספר, בין תסביך האדיפוס ה"שלילי" אשר אבקש לזהות 
אצלו, בין יחסו הפטישיסטי לשפה ובין ניסיונותיו הנואשים להוליד את עצמו כסובייקט אותנטי, 

תוך כדי ביצוע "רצח אם" במובן הפסיכואנליטי.16

א. תסביך אדיפוס השלילי, פטישיזם ומלנכוליה

לפי זיגמונד פרויד,17 במקרים רבים צומחת ההומוסקסואליות הגברית מתוך נסיבות של קיבעון 
אינטנסיבי לאם הנמשך זמן רב מהמקובל )גם חסרונו של אב חזק בילדות נתפס על ידי פרויד 
כגורם שמעודד את ה"אינוורסיה" – ההומוסקסואליות(.18 לדברי דניאל בויארין, האטיולוגיה 
של ההומוסקסואליות, לשיטת פרויד, קשורה לאימהות שהן בגדר "נשים גבריות, נשים עם 
קווי אופי נמרצים, שהיה בכוחן לדחוק את האב ממקומו הראוי".19 בתום תהליך הבגירה של 
הבן, כאשר מגיע זמן בחירת מושא המין במקומה של האם, הבן אינו עוזב את אימו אלא 
מזדהה עימה – "מתחלף ונעשה 'היא'" – ומחפש עבור עצמו אובייקטים שעשויים לתפוס את 

12  שם.
13  ליבנה, ריאיון עם סמי ברדוגו.

14  שם.
 15  כיום, היבטים מסוימים של התיאוריה של פרויד בדבר הומוסקסואליות, ובפרט המטען הערכי שלה, נחשבים 
            מיושנים. עם זאת, שימוש מושכל וסלקטיבי בתיאוריה זו עשוי להיות מאיר עיניים בניתוח הסיפור שלפנינו.

16  קריסטבה, שמש שחורה, עמ' 28.
17  פרויד, פסיכולוגיה של ההמון, עמ' 19–77.

18  פרויד, שלוש מסות על התיאוריה של המיניות, עמ' 28.
19  בויארין, פרויד ופליס, עמ' 287.
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מקומו )גברים צעירים הדומים לו עצמו, שאותם הוא רוצה לאהוב(, שיוכל לטפל בהם ולאהוב 
אותם כפי שאימו אהבה אותו וטיפלה בו.20 האני "מזדהה עם המושא שוויתר עליו או שאבד 
לו בדרך החלפתו, הווי אומר, בדרך הטלת המושא לאני פנימה".21 בתנאים אלה של הזדהות, 
האני מסגל לעצמו כאמור מתכונותיו של המושא הנשי.22 מצב זה מוגדר על ידי פרויד בתור 
תסביך אדיפוס "שלילי" או "הפוך" – זאת בניגוד לתסביך ה"חיובי" שבו הילד מזדהה עם 
האב ומושא התשוקה הוא האם. )לפי פרויד, במרבית המקרים תגלה האנליזה תסביך אדיפוס 

"מושלם" או "כפול" הכולל הן את ה"חיובי" והן את "השלילי"(. 
במקרים מסוימים של הזדהות עם האם והעמדה הנשית, מתפתחת במקביל חרדה מפני 
הכרה בעובדת "סירוסה" של האם )כלומר, היותה נטולת פין(; זאת משום שהכרה זו משמעותה 
סכנת סירוס גם עבור הבן. לפיכך יפתח הבן פטיש לאובייקט כלשהו שיש בו משום תחליף 
לפאלוס )הפנטזמטי( של האם, שעליו אין הוא מוכן לוותר.23 אובייקט הפטיש מעורר אצל 

הבן עניין מוגבר, משום שהוא מספק הגנה ואף ניצחון נוכח איום הסירוס.
תוצאתה של הדחקת "סירוסה" של האם היא ניכור כלפי איבר המין הנשי האמיתי 
ורתיעה ממנו. הענקת אובייקט הפטיש לאישה הופכת אותה ל"נסבלת" מבחינה מינית עבור 
הפטישיסט. הבן הפטישיסט מחזיק בעמדה כפולה – אומנם קו אחד בנפשו מכיר ב"סירוסה" 
של האם, אך קו אחר אינו מכיר בו. בעקבות זאת הפטיש נבנה בדרך שתאפשר הן את טענת 
הסירוס והן את הכחשתו – האישה גם מסורסת וגם אינה מסורסת. בכך הפטיש מאפשר מעין 
מחיקה של ההבדלים בין המינים. עמדה זו מאפיינת את המספר בזה הדברים, כפי שאראה 

בהמשך דבריי.24 
ז'ק לאקאן, בעקבות פרויד, ראה בכניסה לשפה )ולשלב הסמלי( סירוס, מכיוון שאותה 
כניסה מנכיחה לראשונה את רעיון היעדר הנוכחות בעולם.25 לדידו של לאקאן, האב אינו מזוהה 
בהכרח עם האב הביולוגי במשפחה, אלא הוא צד במאבק לשוני, א־היסטורי וסטרוקטורלי.26 
האב מייצג את כניסת הסמלי – ממלכת השפה והחוק – למערכת הסימביוטית של האם־
תינוק. עד לכניסת האב, הילד משמש תחליף לפאלוס שחסר לאם, ומשמש אובייקט איווי 
 עבור האם. התערבותו של הפאלוס מחייבת את הילד לוותר על האפשרות להיות אובייקט

20  פרויד, פסיכולוגיה של ההמון, עמ' 49.
21  שם.

22  שם, 53.
23  פרויד, פטישיזם, עמ' 195–199.

24  שם.
 25  כלומר, השפה מנכיחה את ההיעדר של הדבר עצמו ומהווה תחליף עבורו; דילן אוונס, מילון מבואי 

          לפסיכואנליזה לאקאניאנית, עמ' 187, 234. 
26  יצחק בנימיני, בין ה־חוק ל־דבר, עמ' 44.
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האיווי – הפאלוס – של האם.27 תסביך אדיפוס הלקאניאני כרוך אפוא בוויתור על הניסיון 
להיות הפאלוס הדמיוני של האם. 

באורח דומה, ז'וליה קריסטבה28 רואה בהכחשת הסירוס הכרוכה בפטישיזם אב־טיפוס 
של ההכחשה של היעדר כלשהו. ההכחשה היא לדידה הכחשה של היכולת להעביר באמצעות 
סימנים עקבות סמיוטיים של אותו היעדר כך שיהיו מובנים לזולת. אותו חוסר יכולת להתאבל 
על האובייקט )לאבד את האובייקט ולקבלו מחדש בצורת סימן( מלווה לעיתים קרובות 
בפנטזיה על אם פאלית. לדבריה, הכחשת המסמן נשענת על הכחשה של הפונקציה האבהית, 
שהיא הערבה לאכיפת המסמן. האב מנושל מהעוצמה הפאלית, אשר מיוחסת לאם. דמות אב 
שברירית ועדינה שכזו אומנם יכולה להיות מושכת, אך אינה מאפשרת אידיאליזציה של הסמלי 
)אינה מאפשרת "להאמין" בשפה ולהזדהות עימה – עם האב(. אומנם הבן יודע שהוא סובל 
מאותה פרידה שאינה ניתנת לסימון, אך "אינו חדל מלתחזק את האומניפוטנטיות שלו על 
גיהינום זה, אשר אל לו לאבד".29 הבן מבין שלאם אין פין, אך בה בעת הוא ממשיך לגרום לו 
להופיע – בחלומותיו, בדיבורו ה"אתאיסטי" ומשולל האמונה במשמעות המסמנים ועל ידי 
התחרות קטלנית לעיתים עם אותו כוח פאלי של האם. "רצח" האם הוא השלב הראשון בתהליך 
האוטונומיזציה של הבן, תנאי הכרחי לאינדיבידואציה. לפי קריסטבה, היצירה האסתטית היא 
אפשרות תרפויטית של טרנספורמציה, "תרגום", לאובייקט האבוד, וגם "מיכל" המאפשר 

שליטה כלשהי באובייקט.30 
חוסר האמונה בשפה, המוסבר בהיעדר היכולת של הבן להזדהות עם ערכאה שלישית 
)דמות אב(, והרצון לכלוא את המושא האהוב ולהחזיק בו, משויכים על ידי קריסטבה לעמדה 
המלנכולית – וההומוסקסואליות בכוח. כמו התהליך שבו מושגת ההזדהות עם האם, גם 
במלנכוליה )הנגרמת לאחר אובדן של מושא אהוב(31 מתרחשת תופעה של הטלת המושא 
לתוך האני. לפי פרויד, מלנכוליה היא מצב שנגרם לאחר שהתקשרות הליבידו לאדם־אובייקט 
מתערערת בעקבות פגיעה או אכזבה. במקום משיכת הליבידו והעברתו לאובייקט אחר, הליבידו 
מושב אל האני )אגו(, שם הוא משמש ליצירת הזדהות עם האובייקט האבוד. בעקבות זאת, 
האני המכיל את צלו של האובייקט המאכזב נתון לביקורת חסרת רחמים של ערכאה מחמירה 
– האני העליון )סופר־אגו(. כך, הסכסוך בין האובייקט האהוב לאני מומר בסכסוך בין האני 
העליון ובין האני, שהשתנה בעקבות ההזדהות – וכעת כאמור מכיל את האובייקט המאכזב 

27  דליה וירצברג, שלושת האבות והלא מודע על פי לאקאן. 
28  קריסטבה, שמש שחורה, עמ' 43.

29  שם, עמ' 45.

30  שם, עמ' 17.
31  פרויד, פסיכולוגיה של ההמון, עמ' 49.
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שהופנם.32 השנאה כלפי האובייקט החלופי – האחר המופנם – מוצאת את ביטויה בגידופו, 
בהשפלתו ובייסורו תוך כדי הפקת סיפוק סדיסטי מכך.33 במצב של מלנכוליה מתפתחים 
מאבקים של שנאה לעומת אהבה כלפי האובייקט. מחד גיסא השנאה מבקשת לנתק את הליבידו 

מהאובייקט, ומאידך גיסא האהבה נאבקת להשאירו מופנה כלפי האובייקט. 
במאמר זה אבקש אפוא לקשור בין הדגם האדיפלי השלילי, הפטישיזם והעמדה 

המלנכולית ובין עמדתו של דמות המספר ברומן זה הדברים.

ב. המספר וניסיונותיו "להתיישר"

הרומן מתאר את הבן־המספר המתנדנד בין שתי הוויות, זו שלו ושל אימו – הבית, וזו החיצונית 
של החברה הישראלית. הבן, שאינו מוצא את מקומו בשתי ההוויות, מקווה ליצור לעצמו "מקום" 
מקורי וחדש, אותנטי, שאליו יוכל סוף־סוף להשתייך. הוא שואף להיות חלק מכלל אך גם 
להיות ייחודי ושונה, להשתלב ולהתבדל גם יחד. הוויית הבית, המטונימית ליחסים הדיאדיים 
בין האם לבנה, מתוארת כ"מקום של חיץ, שטח הפקר, אזור בדלני"34 ומאופיינת כהווייה 
עקומה, נטויה, סוטה ומלוכלכת, אשר ממנה המספר מבקש להשתחרר. הוויית "הבית" היא 
כאמור היפוכה של ההוויה החיצונית, הישראלית־ציונית, ה"ישרה", הנקייה, הלבנה והגברית. 
בקריאה המסתמכת על ההמשגה הפרוידיאנית שתוארה לעיל ניתן לומר כי סביר להניח 
שהבן, שגדל ללא אב במחיצת אם דומיננטית, יפתח תסביך אדיפוס "שלילי" והזדהות עם האם. 
עמדה זו קשורה כאמור לפי התיאוריה הפרוידיאנית בנטיות הומוסקסואליות, וניתן לקשרה 

לעמדה ה"נטויה", ה"סוטה" וה"עקומה"35 שהמספר מייחס לעצמו ולאימו.
לפי טענתו של פרויד, במקרים של הזדהות עם העמדה הנשית, העמדה הפסיבית כלפי האב 
צפויה להיות מודחקת בשל פחד הסירוס ובשל המוסכמות החברתיות בנוגע להומוסקסואליות.36 
ואומנם, דומה כי המספר בזה הדברים עושה הכול כדי "להתיישר" )ובאנגלית – להיות 

"סטרייט", כלומר, בין יתר הדברים הכרוכים ב"יישורו" – להיות גם הטרוסקסואל(.37 
המספר מתאר את עצמו כמי שבמשך כל חייו מבקש "להתיישר" בדרכים שונות. בין 
השאר, הוא מדווח על כך שבשלב כלשהו של חייו, לאחר שעבר לחיפה, "נצמד לרעיון של 

32  פרויד, אבל ומלנכוליה.
33  שם, עמ' 16.

34  ברדוגו, זה הדברים, עמ' 129.
35  שם, עמ' 275.

36  פרויד, איש הזאבים, עמ' 62.
37  ברדוגו, זה הדברים, עמ' 321.
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עבודה מועילה" וגם התחיל "להתעניין לראשונה בעומק רב יותר בנשים מסוימות".38 לדבריו, 
חייו בחיפה "כמעט מעמידים אותי איש ישר".39 אך יותר מכול, דומה שמה שהמספר מבקש 
לעצמו )כדי שיוכל, לכאורה, "להתיישר"( הוא להכניס יסוד שלישי למערכת היחסים הדיאדית 
שלו ושל אימו. ביטוי למערכת יחסים זו בין הבן לאימו ניתן למצוא במוטיב הצבע הירוק 
והצהוב המופיע בספר. למשל: בדרכם מהמוסד שהאם שוהה בו אל ביתם הישן, האם מביטה 
"מחלון המכונית אל הנוף הצהוב והירוק, ששומר על קשר מקורי עם הפעם של שנינו. אולי 
רק הוא העניק לה סיפוק ]...[ כשהעיניים שלה ראו שני צבעים, ולא ביקשה לדעת יסודות 
אחרים".40 משאלתו של הבן היא אפוא להצליח להכניס את אותם "יסודות אחרים" למשוואה. 
כלומר, להכניס דמות אב ליחסיו עם אימו, כדי שיצליח "להתיישר" ולהזדהות עם מי שילמד 

אותו כיצד להיות גבר ישראלי. 
ואומנם, המספר מדווח על חיפושיו הנואשים והכושלים אחר דמות אב ועל חוסר 
היכולת שלו להזדהות עם הגבריות הישראלית. בתיאור לוויית חברתו לשעבר איילת הוא 
מדווח כי בדק "מי מבין הגברים ]...[ יכול להיות אבא, ולא מצאתי אחד אפשרי".41 הוא מפנטז 
"להתווסף ליחידותו"42 של עיתונאי ישראלי ולהפוך לצידו ל"ישראלי מקובל", אך העיתונאי 
נפטר. המספר מנהל רומן עם בנו של העיתונאי מתוך רצונו "להיות עם אבא לא־אפשרי", אך 
מגלה שגם אב זה היה אשליה, דמות שקרית ומומצאת של מי שלא היה מסוגל לקבל עליו 
אחריות על משפחתו.43 באורח דומה, השכן יעקב, ש"מקפיד על טיפוח וגינון" – ועמו גם חצרו, 
שאדמתה "חלקה" ו"נקייה מעשבים" – אנלוגיים על דרך השלילה לכישלונם של המספר ואימו 
להקים גינה, לערוגתם ה"לא מדויקת", לאם ה"מטונפת בעפר" ול"שטח העקום" ש"לו רק 
יכולנו ליישר אותו".44 אך גם שכן זה מתברר, לאכזבתו של הבן, כשקרן שאינו עומד בדיבורו.45

חרדת הסירוס, פטיש הלשון והשפה והניסיונות לסירוס האם

בהיעדרו של האב מהתמונה המשפחתית, השימוש במודל האדיפלי הופך למסובך מעט יותר. 
במערכת המשפחתית המתוארת ברומן האם מתפקדת גם כמעין אם "פאלית" ו"גברית" )"היא 

38  שם, עמ' 163.

39  שם, עמ' 210.
40  שם, עמ' 10.

41  שם, עמ' 207.

42  שם, עמ' 129.
43  שם, עמ' 239, 257.

44  שם, עמ' 66, 47.
45  שם, עמ' 192.
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היתה לי תמיד אישה אחת חזקה מאד"(,46 וגם כאם "אימהית". לדברי המספר האם "היא רכה. 
דלילה",47 המספר אומר, כלומר, האם היא נשית מן הצד האחד וגם מסרסת מן הצד האחר – 
כדלילה המגלחת את מחלפות ראשו של שמשון, את אונו. הבן מנסה לעבור במהלך הרומן 
מעמדה של "אדיפוס שלילי" והזדהות עם האם לעמדה של הזדהות עם אב כלשהו, סמלי, 

מדומיין או ממשי. כדי להצליח בכך, ראשית כול עליו להכיר ב"סירוסה" של האם. 
לפי פרויד, במקרה שהתקבע אצל הבן מושג "האישה בעלת הפין", המושג נעשה עמיד 
בפני השפעות מאוחרות.48 הבן לא יוכל לוותר על הפין אצל האובייקט המיני שלו, יאמץ "עמדה 
הומוסקסואלית" ויפתח רגשות דחייה כלפי איבר המין הנשי, המעורר אצלו את חרדת הסירוס.49 
ואומנם, בהתאמה לתיאוריה הפרוידיאנית, המספר בזה הדברים מגלה רתיעה מפני איבר המין 
הנשי, ואומר עליו: "יותר מכל אני זוכר את הפתח הבולעני של הנשים האחרות שהיו אתי".50 
כדי להתמודד עם חרדת הסירוס שלו הוא מפתח עמדה פטישיסטית כלפי אובייקט 
מסוים, אשר משמש תחליף לפאלוס של האם. אובייקט זה, בהיעדר האב הממשי, הוא המטפורה 
האבהית: הפאלוס, מסמן המסמנים. או במילים אחרות – השפה )ועל דרך המטונימיה – הלשון 
והשפתיים(. הבן מבקש להחליף את הפאלוס של האם – הוא עצמו ויחסיו הסימביוטיים עימה 
– בפאלוס של האב – בהכנסתה של האם לסדר הסמלי וסירוסה על ידי חוק האב. המספר 
מתנדנד בין עמדה זו ובין עמדה הפוכה, של הכחשת הסירוס )וגם בין דפוס יחסים של אדיפוס 

"חיובי" לדפוס של אדיפוס "שלילי"(. 
עמדה זו היא עמדה טיפוסית לפטישיסט, המחזיק, לפי התיאוריה הפרוידיאנית, בשתי 
עמדות סותרות בעת ובעונה אחת: הכרה בסירוס והכחשה )לא מודעת( שלו.51 גישתו החצויה 
של הפטישיסט לשאלת סירוס האישה מתבטאת באופן בניית הפטיש כך שיוכל להכיל הן את 
טענת הסירוס והן את הטענה ההפוכה, בדרך שלעיתים מביאה למחיקה או להסתרה של ההבדל 
בין איברי המין, כך שהאישה תישאר גם מסורסת וגם לא מסורסת.52 ואומנם, נדמה שהמספר 
מכחיש את ההבדל בין המינים: "הדברים לא מוסברים לי, לא מובנים במלואם. על מה נופל 
ההבדל בין הנשים הללו ובין שני הגברים שנכנסו אורחים־לשעה לדירתי?"; ובמקום אחר: 
"הגברים והנשים משתווים אצלי בגלל חינוך הבית שלה, שידע לעשות מחיקה של ניגודי 

46  שם, עמ' 274.

47  שם, עמ' 304.
48  פרויד, שלוש מסות על התיאוריה של המיניות.

49  פרויד, שם, עמ' 122–123.
50  ברדוגו, זה הדברים, עמ' 171.

51  פרויד, פטישיזם, עמ' 198.
52  שם.
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המינים".53 הבן משתמש פעמים רבות במשפטים דו־משמעיים שיכולים להתפרש כמעידים 
על חרדת הסירוס שלו ומקורה: "לי יש מפתח ולה אין"; "דומה שתמיד אחשוש לאבד משהו 
]...[ לה עדיין חסרים כמה דברים. אני חש את המפתח בכיס מכנסיי"; הוא ננעל בחדרו מפניה 

עם "מפתח שלא היה לה"; בבית החולים "הוציאו לה את הדבר המיותר".54 
יחסו הפטישיסטי של המספר ללשון ולשפה מתבטא בכמה דרכים. הבולטת שבהן היא 
כאמור ניסיונו "לסרס" את אימו )או אולי – לשחרר את עצמו מתפקידו כפאלוס של האם( 
על ידי החדרת מסמן האב – האותיות, השפה, שפתו של האב הציוני הסמלי – לתוכה. ניתן 
 .)lipוכ־ languageלמצוא דוגמאות נוספות שבהן ניתן לזהות פטיש זה ללשון ולשפה )כ־
למשל, כשהמספר מתאר את עצמו מקיים יחסי מין עם בחורה הוא מתאר כיצד זיכרונו "לכוד 
שם", "בין קריאות הפה והשפתיים".55 בהתייחסו לנשים, המספר טוען כי "זכותי יכולה לעמוד 
מולן רק בשל המלים שאני רואה בספרייה".56 בהקשר זה גם ניתן להיעזר בדבריו של ברדוגו 
עצמו )שהנו, כאמור, במידה רבה, בן־דמותו של הגיבור( בראיון שנערך עמו: "הכתיבה מגרה 
אותי ]...[ אני גורם למשפטים להזדקף, להיות פאליים. הם מקבלים זקפה ]...[ אולי נותר מצב 
שאני מאונן על הכתיבה".57 במקום אחר הוא לא הכחיש, כשנשאל על כך, שהוא "יושב לבד 
בבית ומאונן לפעמים תוך כדי הכתיבה". לדבריו, "מעשה הכתיבה מאד ארוטי לפעמים".58 

ובחזרה לסיפור, המספר תוחב את לשונו לפיו של בנימין )בנו של העיתונאי המנוח 
שהמספר קיווה שיהיה אביו(, אשר מצידו "שם את לשונו" באוזנו של המספר.59 תיאור זה 
מזכיר את תיאורו של הגיבור הדוחף את לשונו לפיו של חסר בית כמי שרוצה "לפלוש למרחבים 
הנידחים, הסמויים מן העין ]...[" בסיפור אחר של ברדוגו )"בנודיז"(.60 אם כן, תחיבת הלשון 
מקבילה אצל ברדוגו, במובן מסוים, לניסיון כיבוש וניכוס של לשונו, שפתו ואף מרחבו של 
האחר. הפטיש לשפה )ולנציגיה המטונימיים – השפתיים והלשון( וקישורו לאב הנעדר אשר 
את דמותו המדומיינת המספר מבקש להחדיר ליחסיו עם אימו מוצאים את ביטוים בתוכניתו 
של הבן, המדמה כי החדרת ה"חומר" – האותיות – לאימו תעזור לו "להתיישר" ולמצוא את 
מקומו בחברה. דוגמה לקישור בין האב הנעדר ובין האותיות החסרות לאם ניתן למצוא למשל 

53  שם, עמ' 171, 230.
54  שם, עמ' 9, 77, 114, 148.

55  שם, עמ' 171.

56  שם, עמ' 294.
57  אלון הדר, "גבר זה לא קיר". 
58  ליבנה, ראיון עם סמי ברדוגו. 
59  ברדוגו, זה הדברים, עמ' 238.

60  ברדוגו, "בנודיז", בתוך הילד האחרון של המאה; וראו אדיבי־שושן, "אני לא יכול לחיות ככה, בסדר!"
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במשפט: "היינו בעצם שניים בלי חומר האותיות, ובגלל זה לא באמת היינו".61 ה"חומר" הוא 
אותו חומר שקשור לאב, שאותו אין האם יכולה להעניק לבן )"רציתי לשמוע רק זיכרון אמיתי 
של גבר מסוים, של אבי ]...[ אבל היא לא סיפקה לי חומר"(.62 על האם מעיד הבן בהזדמנות 
אחרת ש"אצלה חסר החומר", ואילו על עצמו הוא מספר שהאמין בלב שלם "שהחומר ]...[ 

יעשה אותי בן הארץ המתפתחת".63 
עמדתו הכפולה של הבן הפטישיסט בנוגע לשאלת סירוסה של אימו מקבילה להתנדנדותו 
בין הניסיון ליצור הזדהות עם אבא כלשהו )שבהיעדר אב ממשי מוחלף בדמויות אב ציוניות 
ובשפה העברית( ובין חזרה לעמדה של הזדהות עם האם. עמדה דו־ערכית זו נמשכת לאורך 

כל היצירה.

מניעת רחם ופנטזיית הסירוס

 Three Texts and a Critique of" גיאטרי צ'קרוורטי ספיבק במאמרה של 
Imperialism", היא מרשה לעצמה, לדבריה, "להשתעשע" ב"פנטזיה הפרוידיאנית"64 
ולטעון שכשם שמניעת והענקת פאלוס לאישה היא פטיש גברי, כך מניעת והענקת רחם לגבר 
היא פטיש נשי. ספיבק מייחסת פטיש נשי זה למחברת "פרנקנשטיין", מרי שלי. שלי מונעת 
את גיבורה ד"ר פרנקנשטיין מליצור במעבדתו, בעזרת רחם ההיגיון התיאורטי, בת זוג ַלְיצּור 
שהרכיב.65 ספיבק רואה בכך משל לניסיון ל"הנדסה חברתית" המבוססת אך ורק על ההיגיון 
התיאורטי־מדעי. ביקורת כזו מובלעת גם בזה הדברים בהצגת כישלונו של הבן להוליד את 
אימו מחדש כסובייקט מודרני. אך תופעה זו של "מניעת רחם" מקבלת בזה הדברים ביטוי 
נוסף. הנשים בחייו של המספר ברומן, אימו של המספר ואיילת חברתו, "מסורסות" מנשיותן 
באכזריות. האם "כבר עשרים שנה ]...[ לא נושאת רחם. כריתה מלאה עשו לה, חצוצרות 
ושחלות יצאו ממנה"66 )אך האם רואה בכך משום ניצחון דווקא, להפתעתו של הבן, שאיננו 
מבין "את עניין העקרות שהיא מתגאה בו"(.67 על איילת המספר מדווח ש"נמשכו אצלה כאבי 
הבטן, ולא היתה בהריון ]...[ נמצא גוש ברחמה, עברה עקירה מלאה של שחלות וחצוצרות".68 

61  סמי ברדוגו, זה הדברים, עמ' 15.
62  שם, עמ' 129.

63  שם, עמ' 31, 97.
64  ספיבק, שלושה טקסטים וביקורת האימפריאליזם.

65  שם, עמ' 255.
66  ברדוגו, זה הדברים, עמ' 76.

67  שם.
68  שם, עמ' 206.
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בעקבות ספיבק, אבקש לטעון כי העובדה שהרחם ואפשרות הילודה נמנעים מהנשים ביצירה 
מאפשרת למספר את הפנטזיה שהוא עצמו יעניק לאב הסמלי ילד )פנטזיה האופיינית לדגם 
אדיפלי "שלילי"( על ידי שימוש בבית כרחם ובמסמן השפה כפאלוס. בכך המספר מקיים 
בדרך נוספת את המשך הכחשת ההבדלים בין המינים – הכחשה שהיא כאמור מתסמיניו של 

הפטישיסט. 
אם כן, במובן מסוים, הבן מבקש בעצם "לסרס" או "לרצוח"69 את אימו כדי שתיוולד לו 
ול"אביו" תינוקת־אם חדשה, שגם תהיה לו לאם – כלומר, גם הוא ייוולד מחדש וייעשה "ישר" 
ולא נטוי. כך הבן מקווה לזכות בזהות אותנטית, ייחודית, מקורית, מסורתית אך גם נטועה 
ומושרשת בחברה הישראלית. על הסיכון שטומן ניסיון זה לשניהם ניתן ללמוד מאמירתו: 
"לכן אנחנו כאן ]...[ משלימים את הריגתו של מי מאתנו שידע לפענח את הדיבור של המילים 
החיות, ואת כתב האותיות המפוזרות בחלל הבית הזה".70 שיטת ה"רצח" היא כאמור על ידי 
סירוסה של האם: כפיית מסמן האב של השפה העברית )שכן האם מדברת שפת כלאיים, ערבוב 
של ערבית, צרפתית ועברית, ואינה יודעת קרוא וכתוב(. הבן אומר זאת מפורשות: "גם אראה 
אותה גוועת בעוד אני דוחף בה עוד ועוד אותיות"71; "איש לא ישמע אותה נלקחת בתוך הבית 
הזה, והאותיות הנדחסות בה כעת יסייעו למלאכתי"; "עלי לחסל את דברתה, את שפתה"; 
"כמו עירוי יחדרו בה האותיות ]...[ סוף סוף תהיה האחת שהיתה צריכה להיות"; "זאת אמי 

החדלה. אולי ככה אני לוכד את חיי מחדש".72

מניסיון לסירוס האם לניסיון להשיג אינדיבידואציה על ידי הזדהות עם האם ובליעתה 

לקראת סיום הרומן מתרחש מפנה בעלילה. הבן, שעד לרגע זה מתאמץ ומנסה ללמד את 
אימו לקרוא ולכתוב את האותיות העבריות, מגיש לאם את הלוח כדי ללמד אותה את שתי 
האותיות שטרם נלמדו. האם מבקשת מהבן לנקות קודם את הלוח "מכל הלכלוך של האותיות"; 
המילים, המייצגות את הקוטב ה"נקי" וה"ישר", הופכות ל"לכלוך".73 הבן מנסה למחוק את 
האותיות עם נייר טואלט ומתקשה בכך. האם מגישה לו את ממחטתה )מטונימיה של שפתיה, 
של שפתה, שפת האם( שמוחקת בקלות את האותיות )את "האב"( וחושפת לוח לבן "נקי 
ומצוחצח". דווקא שפתה "העקומה" וה"מלוכלכת" של האם היא שמצליחה להביא לניקיון 
המיוחל. עבור הבן זו גֵזרה קשה. הוא נכשל בניסיונו לסרס )ולהוליד( את האם ומתעוררת בו 

69  קריסטבה, שמש שחורה, עמ' 28.
70  ברדוגו, זה הדברים, עמ' 151.

71  שם, עמ' 95.
72  שם, עמ' 116, 129, 179, 273.

73  שם, עמ' 290.
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שוב הכרת "היותנו עליזים לעצמנו, ולא מוכנים להכניס עדים". האם לא מאפשרת לו להיחלץ 
מתפקידו כאובייקט האיווי שלה וממערכת היחסים הדיאדית שלהם – "היא מחייכת אלי שוב. 
עיניה בתוכי ועיני בתוכה". עבור הבן המבקש ליצור המשכיות עבור עצמו )ועבור "אביו"( 
זוהי גֵזרת מוות: "ידי מבקשות להפסיק את הגזירה ]...[ לא אפשרי שנאבד".74 מרגע זה, הבן 
נאלץ לשנות את תוכניתו. הוא מוותר על ניסיונו לסרס את אימו ולהזדהות עם אב מדומיין )או 
סמלי( כלשהו שיוליד מאימו וממנו אם ובן חדשים )"לידה אחרת קרתה לפני שישים־וחמש 
שנה ]...[ וקרתה לפני ארבעים שנה, וכעת הכרחי להחיות אותן מחדש בצורה הראויה"(,75 

ונאלץ לחזור לעמדת ההזדהות המקורית שלו עם האם. 
עובדה זו מאפשרת לו להכיר ברגשותיו ההומוסקסואליים ולקבלם )"ושוב בנימין ניסן 
– גם הוא מפתה אותי מחדש. גבר צעיר וצנום"(.76 אך מטרתו ליצור לעצמו "אינדיבידואציה", 
נותרת בעינה. האסטרטגיה נשארת, הטקטיקה מתחלפת. במקום לחסל את האם על ידי סירוסה, 
הבן נסוג לעמדה המלנכולית. כפי שהראיתי לעיל, תגובתו לכישלונו בסירוס האם היא הכרזתו 
שהוא ואימו "אבודים" ותיאורו את האם כמי ש"מיד היא אובדת".77 העמדת האם כאובייקט 
האבוד של הבן־המלנכולי ניכרה עוד קודם לכן, אך הייתה מוכחשת. מעידים על כך דברי 
הבן: "כבר מזמן הבנתי שהיא מופקעת ממני" ו"היא ברחה לי בזמן האחרון"; ומעידים על 
כך כמובן גם ניסיונותיו לכלוא אותה.78 על אף ניסיונות ההזדהות החוזרים ונשנים של הבן, 
עמדתו המלנכולית ניכרת גם בחוסר האמון היסודי שלו בשפה ובמילים – במטאפורה האבהית 
הערבה לאכיפת המסמן )לפי קריסטבה, השפה היא תרגום, והמלנכולי הוא מי שאינו מאמין 
באפשרות התרגום(.79 לדוגמה, המספר מתרגם כותרות מצרפתית לעברית, ואומר: "אינני 
משוכנע בדיוק. ]...[ אני חושב אולי כל המלאכה הזאת נעשית לחינם". לדבריו, מעולם לא 
הצליח "להתערות בעומקן של מילים", והאותיות לוקחות אותו ל"הרפתקה זדונית".80 אותו 
חוסר אמון בסדר הסמלי מופיע במפורש גם במאמרים עיוניים של ברדוגו עצמו, שמכנה את 
השפה "הפושעת המרכזית" בכל הנוגע לאי־יכולתו למיזוג טוטאלי כמעט עם אחרים. לדבריו, 
"המילים בעצם אשמות, המשפטים מצטרפים אליהן במעשה הזימה, והשפה העברית כולה 
משמשת להם קרקע – היא אולי הפושעת המרכזית. ]...[ נפלתי במלכודת של השפה העברית 

74  שם, עמ' 291–290.
75  שם, עמ' 11.

76  שם, עמ' 294.

77  שם, עמ' 292.
78  שם, עמ' 9, 317.

79  קריסטבה, שמש שחורה, עמ' 40, 43.
80  ברדוגו, זה הדברים, עמ' 15.
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]...[ המלים טמנו לי פח ]...[ כנראה איני מאמין בדבק של השפה".81
מתוך עמדה מלנכולית זו, המבקשת לבלוע את האובייקט האהוב והאבוד ולהחזיק 
בו, המספר משנה את עמדתו גם בנוגע לסיפורה של האם ובנוגע לתוכניתו ללמדה לקרוא 
ולכתוב. אם עד לנקודה זו נלחם הבן באימו על השליטה באירועים – וברומן )הוא מלמד אותה 
כמה אותיות ובתמורה הוא מקשיב לסיפורה, ושניהם חולקים בתפקיד המספר שווה בשווה 
בערך( – הרי מנקודה זו הבן מוותר על חלקו ב"עסקה".82 הוא מוותר על הניסיון ללמד את 

האם עברית, ובמקום זאת הוא מעודד אותה להשלים את סיפורה. 
סיפורה של האם הוא לדבריה הסיפור "הכי גדול ]...[, הכי ארוך", סיפור ש"כאילו לא 
נגמר", "שהוא אולי אין לו סוף".83 סיפור זה מתפקד כמו סיפוריה של שחרזאדה ב"סיפורי 
אלף לילה ולילה": כל עוד סיפורה של האם נמשך, היא מוגנת מפני תכניותיו הרצחניות של 
הבן. סיפורה הלא־נגמר אינו מאפשר לבן "להתיישר" ולספר סיפור עצמאי מקורי משלו. האם 
"כאילו פיזרה שובל שאוכל לאסוף ולהיוודע ממנו שאני שני, תמיד אחריה"; "אחריה כאילו 
דבר לא נחשב".84 כל עוד היא לא סיפרה "הכול", אין הבן יכול להפנים אותה, לבלוע אותה 
במלואה כך שלא יזדקק לה יותר, ולבסוף "לרשת" אותה ולהחליפה. אם כן, הבן, שוויתר על 
תוכניתו להביא לחיסולה של האם על ידי דחיסת אותיות לתוכה, עובר לתוכנית חלופית. כעת 
הוא מבקש לגרום לה להמשיך בסיפורה – עד לסופו, עד לסופה: "התור שלך עכשיו ]...[ 
יאללה, תגמרי אותו כבר"; "אז הכל נגמר עכשיו?"; "תמשיכי";85 האם מבקשת להתחמק 
מגזר־הדין – "אולי מספיק עכשיו. זהו. הדברים נגמרים. מה אתה רוצה?". אך הבן מתעקש 
לקדם את הסיפור – "אז מה קורה לה? תפתחי כבר את העיניים".86 האם עוצרת את הסיפור 
ולא רוצה להמשיך ואף לוחצת על לחצן המצוקה שנמצא בדירה בניסיון למלט את נפשה.87 
בשלב זה האם מתוארת כמי שעיניה "רטובות" ו"עורה מנוקד כולו",88 כמו בתיאור אימה שלה 

רגע לפני מותה,89 תיאור המרמז אולי על מותה הקרב. 
כשהבן ואימו עוזבים את הבית, מצב בריאותה של האם מעורער )וגם מצבו של הבן, 
שסובל מדלקת חריפה בגרונו(, והם חוזרים לבית האבות שבו האם מתגוררת. האם מחוברת 

81  ברדוגו, הושטת היד והשיחה.
82  ברדוגו, זה הדברים, עמ' 56.

83  שם, עמ' 21, 44.
84  שם, עמ' 260, 293.

85  שם, עמ' 294, 295, 296.
86  שם, עמ' 304.
87  שם, עמ' 312.

88  שם, עמ' 313–314.

89  שם, עמ' 299–300.
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למכונת חמצן, וממתינה לרופא שיבוא לראותה ואולי להעבירה לבית חולים, ואילו הבן מקבל 
אף הוא חדר בבית האבות, ביוזמת האחות שמטפלת באם, כדי להישאר "קרוב אליה".90 הבן 
מכריז: "על משכבה האחרון איני פוגע בה", ומקיים את הבטחתו המוקדמת, ולפיה הוא 
"ממתין לרגע האחרון, כמו ניצב שיפתיע אותה מטרים ספורים לפני שער השמיים".91 הוא 
משלים את תהליך "בליעתה" בעודו נשען על הקיר "ורואה את כל כולה".92 הוא נזכר איך חש 
אותה בתוכו כבר בילדותו )"חשתי אותה בתוכי, פועמת"(, מדבר עליהם כגוף אחד )"חיינו 
הצעירים"; "יופיין של העיניים שלנו"( ולבסוף מסיים עבורה את סיפורה, במילותיה. הוא 
מאמץ את שפתה, כותב עבורה, כותב אותה: "הנה אני נזכר. מתי היא אמרה לי את המשך 
הדברים הזה? מתי בדיוק דיברה על עצמה ממש ככה".93 אם כן, הבן – והכתב – "רוצחים" 

ויורשים את קולה המספר של האם. 
)וייצוגה( הוא לשיטת קריסטבה תנאי הכרחי  ידי בליעתה  אותו "רצח אם" על 
לאינדיבידואציה של הבן.94 כל עוד האם ממשיכה להתקיים, ממשיכה בסיפורה, לבן שמור 
רק מקום משני, מקום של עד לדבריה. "תרגומה" של האם לכתב, לצורה אסתטית, לרומן, 
היא עבור המספר דרך אפשרית לשליטה כלשהי באובייקט, באם. כך הוא יכול להמשיך 
ולהחזיק בה, וגם לגבור עליה ולהשתחרר ממנה, בעת ובעונה אחת; זהו המשכה של עמדה 

פטישיסטית דו־ערכית. 
הבן מודע לחלוטין למעשיו ולניסיונו להוליד את עצמו לראשונה כאינדיבידואל. במשך 
כל היצירה הבן אינו מוסר את שמו )גם לא את שם אימו ואת שם משפחתו(. כאילו עדיין אינו 
זכאי לייצוג בממלכה הסמלית אשר אליה טרם הוכנס. שמו האפשרי )אברהם( אומנם נרמז 
)"שמי התנ"כי ]...[ כאילו שאני אותו אחד שעלה להר עם בנו ולא עשה לו עקידה"(,95 אך 
מבחינתו של המספר רק כשאימו מתקרבת אל מותה הוא מתקרב לשמו )"לקראת סופה אני 
מתקרב אל שמי"(,96 להפיכתו לסובייקט. בסיום היצירה הבן השוכב בחדר בבית האבות מול 
חדרה של אימו הגוססת, מבקש להיוולד מחדש )או לראשונה( לא כהמשכה של אימו ולא 
כבנו של האב הסמלי והמסמן הפאלי )"כעת ערש גופה כמו מותה המיידי של שפת המולדת. 
בין שתיהן לא אצטרך לבחור, ורק תהיה לי היפרדות כפולה ומזוככת"(.97 הבן שוכב במיטתו 

90  שם, עמ' 318.
91  שם, עמ' 321, 79.

92  שם, עמ' 318.
93  שם, עמ' 318–319.

94  קריסטבה, שמש שחורה, עמ' 28.
95  ברדוגו, זה הדברים, עמ' 221.

96  שם, עמ' 276.

97  שם, עמ' 321.
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בתנוחה עוברית, "נשכב על הצד ומקפל מעט רגליים",98 ולכאורה זוכה ללידה המחודשת שחפץ 
בה. ניסיונו הבלתי פוסק להביא ליצירת צבע חדש – להכנסת יסוד נוסף – למערכת הדיאדית 
הצהובה־ירוקה שלו ושל אימו זוכה להצלחה. ההצלחה רגעית וחלקית בלבד, חמקמקה ובלתי 
נשלטת – אך היא מבשרת על קיומה של אפשרות שלישית, אידיוסינקרטית ולא ברורה לגמרי, 
של התחמקות משליטה ומהגדרות מוחלטות. זוהי אפשרות של קיום שאינו המשך נחשלותו 
של דור ההורים וקבלה עיוורת של מסורת דור האבות, אך גם אינו התבטלות בפני "העברית" 

– הציונות הפטריארכלית, המודרנית והשכלתנית. 
הבן העוברי רואה כיצד "הילתו הצהבהבה של האהיל חודרת את הבד הירקרק ומפזרת 
סביבו צבע חדש, תרכובת רכה".99 הוא משיג לרגע אחד את אותו שחרור שעליו כתב ברדוגו 
במאמר שבו תיאר את רצונו לחמוק הן מהבית ההרוס של ילדותו והן מהבית ה"בלתי־מתהווה", 
כלשונו, שהמציאות הישראלית מציעה לו.100 החמיקה היוצרת, לדבריו, שטחים "המוחקים 
כל מסורת והיסטוריה". לדידו, אותה תנועת התחמקות שותקת ורדומה יוצרת את המחתרת 
החשובה ביותר, זו שאולי ביום מן הימים "תעצור את תנועתה ותציג בגאווה את פארה, את 

המזרחיות החדשה והמקורית לכשעצמה".101

במקום סיכום: התחמקות או המשך היטלטלות )או התחמקות כהמשך 
ההיטלטלות(

למרות האמור לעיל, דומה שדבריו של המספר על פרידתו הן מגוף האם והן משפת האב, כמו 
גם רצונו בזהות "מקורית" שאינה המשך של אימו, הם במובן מסוים משאלה שאינה עומדת 
להתגשם במלואה. הבן אינו זוכה אלא לרגע קצר – ואולי רק לאשליה – של התחמקות. לפי 
ז'ק דרידה, המלנכוליה, הפנמת האובייקט האהוב – האם – היא תנאי מקדים לאפשרות לחשוב 
על סובייקטיביות. לדבריו, "אין זהות מספיקה־לעצמה קודם להזדהות".102 כלומר, מרגע 
ההזדהות ובליעתה של האם, הבן ממילא מפסיק להיות זהה לעצמו הקודם, וזהותו מתרחבת. 
ה"ידידות המלנכולית" של הבן ואימו יוצרת קורפוס משותף: היצירה עצמה, המורכבת מן 
השפות של שניהם, מערבבת ביניהן ויוצרת גוף שבו אי אפשר להפריד בין האם לבנה. מעבר 
להימצאותם יחד כמספרים זה לצד זה בין דפי הספר, קיים גם דמיון בין שפתו של הבן לשפתה 

98 שם, עמ' 322.
99 שם.

100 ברדוגו, "מחתרת החמיקה".
101 שם.

102 מיכל בן־נפתלי, כרוניקה של פרידה, עמ' 103.
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של האם,103 וממילא מתקיימים יחסים דיאלוגיים בין הטקסטים שבהם המספר הוא הבן ובין 
הטקסטים שבהם האם היא המספרת. בסיום הרומן הבן מחליף למעשה את אימו המחוברת 
למכונת החמצן ומסגל לעצמו את לשונה, וכתיבתו משמשת מעשה זיכרון. כך הוא משתמש 
בפרפראזה, בציטוט, כדי "להפוך את הגבולות ]...[ בין העולמות לנזילים, עד לכלל יצירת 
רקמה לא מובחנת משל 'עצמו'".104 למעשה, גם לאחר שקיבל חדר משלו מול חדרה של האם 

בבית האבות שבו אימו מאושפזת, הבן ממשיך להיות מוגדר על ידי האם ולעומתה. 
הרושם העולה בסיום הרומן הוא ש"החלמתו" של הבן, אם התרחשה כלל, היא זמנית 
בלבד, ושהוא עתיד לחזור ולהתנדנד בין העמדות האדיפליות השונות )בסיום הרומן הוא עדיין 
מציין, לאור קרבתו לאם: "כולי נוטה כאן, ועלי להתיישר"(,105 ולשמור על עמדתו הפטישיסטית, 
האמביוולנטית, המחזיקה בשתי אמונות סותרות בעת ובעונה אחת. ולראיה – צורת חדרו 
"מוכפלת, ממש כמו חדרה ]...[, רק הפוך, ימין נגד שמאל"; הוא טועם את הסירופ "המתקתק 

והמריר", בולע אותו ואינו בוטח ביעילותו, והמיטה "מזמינה ומסלקת באותה מידה".106 
כך, הבן שחשב להוליד עצמו מחדש, חופשי מאם ונעדר אב, נאלץ להכיר )מייד לאחר 
שהוא זוכה באותו "יסוד נוסף" – באותו צבע שהוא בין צהוב לירוק( בעובדה שהתרכובת 
החדשה, מייד עם הופעתה, כבר "מזכירה לי מעשה קריאה לקראת שינה, רגעים לפני שיכבה 
האור ואני אתמסר לזיכרון המלים שבורחות ממני ]...[".107 כלומר, היסוד הזה, הצבע המקורי 
שהוא מחפש, אומנם מופיע )רק( לרגע קצר ומתחמק משליטה, אך כבר בהופעתו הראשונית 
הוא "מזכיר" משהו אחר, קודם. אם ישתהה ויישאר הוא עתיד, כמו המספר, להשתעבד לזיכרון 
"המילים שבורחות" ממנו – לזיכרון קולה של האם, הזיכרון שגם משעבד אותו, כובל אותו 

אליו ומצווה עליו "זכור!" 
אך בשלב זה מתרחשת תפנית נוספת. המילים שבורחות מהמספר הופכות לדימוי – 
"כמו אותו ספר שעדיין לא החזרתי לספרייה ]...[". בתוך משפט אחד זיכרונו של המספר 
נעשה מחויב לאותו אב סמלי חמקמק )הספר והספרייה( שמסרב )או אינו מצליח( להפעיל 
את סמכותו ולהפוך לחוק )ולראיה, למספר ולאימו "אין" שם משפחה; הם אינם זוכים בשם 
אב שיעגן את מעמדם בחברה ובסדר הסמלי(. אותו ספר שהבן נזכר בו "מספר על איש שחי 
בנדודים בין ארצות אירופה ומנסה לנחש מה יהיה המקום האחרון שיגיע אליו, כי רק בו יוכל 

 103  למשל, ברגעים מסוימים הדברים נמסרים במבע משולב המאחד בין שפת האם לשפת הבן; ברדוגו, 
            זה הדברים, עמ' 150.

104  בן־נפתלי, שם, עמ' 107.
105  סמי ברדוגו, זה הדברים, עמ' 321.

106  שם, עמ' 322.
107  שם.
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להיזכר כהלכה באיור ובתמונה שראה בילדותו".108 משפט זה, שחותם את הרומן, מתאר את 
הבן שמנסה בלא הצלחה להתנתק מאימו )מהמסורת המזרחית ומהמודוס הגלותי(,109 ומנסה 
בלא הצלחה להזדהות עם אב ממשי או סמלי )והשפה והתרבות העברית־ציונית(. מצבו זהה 
למצבו של האיש הנודד, הגולה, המתנדנד, הנמצא "בין עמדות", בתנועה, מתוך תקווה למצוא 
ביום מן הימים אותנטיות, שקט, יציבות ובית, על ידי היזכרות במשהו שהוא כבר־תמיד העתק: 

איור ותמונה.
עמדת המספר בסיום הרומן מחויבת מן הצד האחד לעבודה הבלתי נגמרת של הזיכרון, 
ומודעת, מן הצד האחר לחמקמקותו ולחוסר יציבותו. התרכובת החדשה שמצא מכילה גם 
זיכרון )"מזכירה" לו מעשה קריאה; התמסרות "לזיכרון המלים"; "ספרייה"; האיש "יוכל 
להיזכר כהלכה"(, וגם שכחה או התחמקות )"לקראת שינה"; "רגעים לפני שיכבה האור"; 

המילים "בורחות ממני" כמו "אותו ספר שלא החזרתי"(.110 
מאמר זה עסק ביחסי הבן־מספר ואימו ברומן זה הדברים והתמקד בעיקר בדמות הבן. 
לדמות זו קווי דמיון ברורים לגיבורים אחרים מן הסיפורת המזרחית של הדור השני. הללו 
מתאפיינים לעתים קרובות בדגם אדיפלי "מושלם" המכיל הן את הדגם ה"חיובי" והן את 
"השלילי".111 הבן מביע רצון להתנתק מהנחשלות של דור ההורים בישראל )אדיפוס "חיובי"(, 
ובה בעת דוחה את הגבריות ההגמונית הציונית־פטריארכלית־אוריינטליסטית ומבקש להגדיר 
מחדש את הזיכרון המזרחי ולדבר בשמו תוך כדי אימוץ או המצאה של תרבות ומסורת העבר 

– המזוהים ברומן עם דמות האם )אדיפוס "שלילי"(.112 
כפי שמציינת קריסטבה,113 תהליך האינדיבידואציה מחייב הפעלת מידה של אלימות. 
כדי להצליח ולהתכונן כסובייקט הבן כולא את אימו, בולע אותה, מייצג אותה, הופך אותה 
לכתב ומדבר בשמה )ומשתנה בעצמו, בעקבות כך; הוא מזדהה עימה ונוטל לעצמו מתכונותיה 
– ובעצם, מקבל עליו את מסורתה(. בקריאה דרידיאנית יותר, ניתן לומר שהבן – באקט אוהב 
של כתיבה ופרשנות המתבטא בטקסט המשותף שהשניים יוצרים יחד – מכונן הלכה למעשה 
את תנאי האפשרות של הפיכתה של האם ל"כתב", לנתינה בממלכה הסמלית, למרות הכול.114 

108  שם, עמ' 322.
 109  שכן אזכור הנדודים "בין ארצות אירופה" מרמז גם על חיבור למסורת הגלותיות היהודית כולה, ולאו 

            דווקא לזו המזרחית; וראו בעניין זה אצל בן־יהודה, "שלוש אפשרויות", עמ' 274.
110  שם.

111  פרויד, האני והסתם, עמ' 152.
112  אופנהיימר, בשם האב, עמ' 180.
113  קריסטבה, שמש שחורה, עמ' 28.

 114  דרידה, בית המרקחת של אפלטון, עמ' 132; תיתכן גם קריאה ולפיה סיפורה )וקולה( של האם, על 
            שפתה המשובשת, עומד בזכות עצמו ומקבל מעמד שווה ערך למעמד סיפורו ושפתו של הבן ברומן.



גיליון 1 | 2018 תשע"ט | 31

בין צהוב לירוק 

עם זאת, מוטיב משותף של קושי בהשמעת קול )אשר מתקשר גם למוטיב העקרות – הן של 
גברים והן של נשים – ביצירה( מאפיין הן את האם והן את הבן. לבן "גרון חלש" אשר בגללו 
הוא נאלץ לעזוב את עבודתו כמורה )את תפקידו האפשרי כ"אב", כ"חוק"(115 – גרון "בעייתי" 

אשר, כך נרמז, ירש בסופו של דבר מאימו )"אולי הגרון בא לך ממני"(.116
אותן "עקרות" ומינוריות שמייצג הגרון החלש,117 אותה עמדה דואלית ופטישיסטית 
המסרבת להכיר בהבדלים, הרצון – וחוסר היכולת – להתנתק מהאם ומהמסורת, לצד חוסר 
היכולת להזדהות באופן מלא עם )הסדר הסמלי של( האב ה"ציוני" – כל אלה מותירים את הבן 
בעמדה מינורית של התחמקות וגלותיות שממנה אין הוא מצליח, רוצה או יודע כיצד להיחלץ.

115  ברדוגו, זה הדברים, עמ' 33.
116  שם, עמ' 295.

117  המנוגד ל"גרונם השואג" של "הזכרים הטבעיים"; שם, עמ' 220. 
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אורסולה ק' לה גווין 

על עצמי 
מאנגלית: טלי גל אפל

אני גבר. אתם בטח חושבים שעשיתי מעין טעות מטופשת בנוגע למגדר, או שאני מנסה להתל 
בכם, כי שמי הפרטי מסתיים בצליל "ָאה", ובבעלותי שלוש חזיות, והייתי בהיריון חמש פעמים, 
ועוד דברים כמו אלה שאולי הבחנתם בהם, פרטים קטנים. אבל פרטים קטנים לא משנים. אם 
יש דבר שאנחנו יכולים ללמוד מפוליטיקאים, זה שפרטים קטנים לא משנים. אני גבר, ואני 

רוצה שתאמינו ושתקבלו את זה כעובדה, כפי שאני עשיתי במשך שנים רבות. 

אתם מבינים, כשגדלתי בזמן מלחמות פרס ומדי, וכשהייתי בקולג' מיד אחרי מלחמת מאה 
השנים, וכשגידלתי את הילדים שלי בזמן מלחמת קוריאה, המלחמה הקרה ומלחמת וייטנאם, 
לא היו נשים. נשים הן המצאה מאוחרת. אני מקדים את המצאת הנשים בעשרות שנים. טוב, אם 
על דיוק נוקדני אתם מתעקשים, נשים הומצאו פעמים מספר בכל מיני מקומות, אבל הממציאים 
פשוט לא ידעו איך למכור את המוצר. שיטות ההפצה שלהם היו בסיסיות והמחקר השיווקי 
היה זניח, ולכן כמובן הרעיון לא התרומם. המצאה, גם אם יש גאון מאחוריה, צריכה למצוא 
את השוק שלה, ונראה שבמשך זמן רב לא הצדיק הקונספט של נשים את השורה התחתונה. 
דגמים כמו האוסטין והברונטה היו מסובכים מדי ואנשים פשוט צחקו על הסופרג'יסטיות, 

והוולף הקדימה את זמנה בהרבה.

ובכן, כשנולדתי היו למעשה רק גברים. אנשים היו גברים. לכולם היה שם עצם אחד, שם 
העצם שלו; אז זה מי שאני. אני ההוא הגנרי, ככתוב, "אם מישהו זקוק להפלה, הוא יהיה 
חייב ללכת למדינה אחרת", או "סופר יודע על איזה צד של הפרוסה שלו מרוחה החמאה". 

זה אני, הסופר, הוא. אני גבר.

אולי לא גבר מהמעלה הראשונה. אני בהחלט מוכן להודות שייתכן שאני סוג של חיקוי או גבר 
מסוג ב'. הוא־בכאילו. כהוא, ההשוואה ביני ובין הוא־זכר אמיתי דומה להשוואה בין אצבע 
דג במיקרוגל לדג סלמון שלם בגריל. בסופו של דבר, האם אני יכול להזריע? האם אני יכול 
להיות חבר במועדון הבוהמיאני? האם אני יכול לנהל את חברת ג'נרל מוטורס? תיאורטית, 
כן. אבל אתם הרי יודעים  כמה רחוק אפשר להגיע עם תיאוריה. לא עד לראשות חברת ג'נרל 
מוטורס, וביום שבוגרת רדקליף תהיה נשיאת אוניברסיטת הרווארד, תדאגו להעיר אותי ולספר 
לי, בסדר? רק שלא יהיה צורך בכך מכיוון שאין יותר בוגרות רדקליף; הן נמצאו מיותרות 
והוצאו מחוץ לחוק. וחוץ מזה, אני לא יכול לכתוב את שמי בשלג עם פיפי, או לכל הפחות זה 
ידרוש הרבה מאמץ. אני לא יכול לירות באשתי ובילדים ובכמה שכנים ובסוף בעצמי. האמת 
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היא שאני אפילו לא יכול לנהוג. מעולם לא הוצאתי רישיון. השתפנתי. אני נוסע באוטובוס. 
זה נורא. אני מודה שלמעשה אני חיקוי או תחליף עלוב לגבר, והיה קל להבחין בכך כשניסיתי 
ללבוש מדי ב' צבאיים עם כיסי תחמושת, שהיו אופנתיים, ונראיתי כמו תרנגולת בציפית. אני 
בנוי לא טוב. אנשים אמורים להיות צנומים. כולם יגידו לכם שאין דבר כזה רזה מדי, במיוחד 
אנורקטים. אנשים אמורים להיות צנומים וזקופים, כמו שגברים בדרך כלל, צנומים וזקופים, 
או בכל מקרה רוב הגברים מתחילים כך וכמה מהם אפילו נשארים כך. וגברים הם אנשים, 
אנשים הם גברים, זה כבר הוכח, ולכן אנשים, אנשים אמיתיים, אנשים מהסוג הנכון, הם 
צנומים. אבל אני ממש גרוע בלהיות אנשים, כי אני לא צנום בכלל, אני קצת גוץ, עם מצבורי 
שומן ממשיים. אינני זקוף. ומלבד זאת, אנשים אמורים להיות קשוחים. קשוח זה טוב. אבל 
מעולם לא הייתי קשוח. אני די רך ולמעשה די עדין. כמו סטייק טוב. או כמו סלמון, שאינו 
צנום וקשוח אבל הוא עשיר ורך מאוד. אבל כאמור סלמון אינו אנשים, כך לפחות נאמר לנו 
בזמן האחרון. נאמר לנו שיש רק סוג אחד של אנשים והם גברים. ואני חושב שזה חשוב מאוד 

שכולנו נאמין בזה. זה בהחלט חשוב לגברים.

מה שזה בעצם אומר, למיטב הבנתי, שאני פשוט לא גברי. כמו שארנסט המינגווי היה גברי. 
הזקן, והרובים, והנשים והמשפטים הקצרים המתומצתים. אני באמת מנסה. יש לי מעין דבר 
דמוי זקן שמנסה לגדול. תשע או עשר שערות על הסנטר שלי, לעיתים אף יותר; אבל מה אני 
עושה עם השערות? אני תולש אותן. האם גבר היה עושה זאת? גברים לא תולשים. גברים 
מגלחים. בכל מקרה, גברים לבנים מגלחים, בהיותם שעירים, ויכולת הבחירה שלי אם להיות 
לבן או לא מצומצמת אפילו יותר מהבחירה שלי אם להיות גבר או לא. אני לבן, אם אני אוהב 
להיות לבן ואם לא. הרופאים אינם יכולים לעשות דבר למעני. אבל בהתחשב בנסיבות, אני 
מניח שאני עושה כמיטב יכולתי לא להיות לבן כיוון שאיני מגלח. אני תולש. אבל אין לזה 
באמת משמעות, כי אין לי בעצם זקן אמיתי ששווה למשהו. ואין לי רובה ואין לי אפילו אישה 
אחת ולמשפטים שלי יש נטייה להתארך עוד ועוד, ובהם כל התחביר הזה. ארנסט המינגווי 
היה מעדיף למות מאשר להשתמש בתחביר. או בנקודה פסיק. אני משתמש במלא נקודות 
פסיק מהתחת; הנה בדיוק היה אחד עכשיו; זה היה נקודה פסיק אחרי "נקודות פסיק מהתחת" 

ועוד אחד אחרי "עכשיו".

ועוד דבר. ארנסט המינגווי היה מעדיף למות מאשר להזדקן. וכך עשה. הוא ירה בעצמו. 
משפט קצר. הכול, רק לא משפט ארוך, כמוהו כמאסר עולם. גזר דין מוות הוא קצר ומאוד 
מאוד גברי. מאסרי עולם אינם כאלה. הם נמשכים עוד ועוד. מלאים בתחביר וסעיפי התאמה 
והקשרים מבלבלים והזדקנות. ובזאת נגיע להוכחה בדבר הכישלון המוחלט שלי בלהיות גבר: 
אני אפילו לא צעיר. בערך באותו הזמן שבו סוף־סוף התחילו להמציא נשים, אני התחלתי 
להזדקן. והמשכתי לעשות זאת. ללא בושה. הרשיתי לעצמי להזדקן ולא עשיתי דבר בנוגע 

לזה עם רובה או כל דבר אחר.
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הכוונה שלי היא, לו היה לי שמץ של כבוד עצמי, האם לא הייתי עושה מתיחת פנים או שאיבת 
שומן? אם כי שאיבת שומן נשמעת לי כמו הדבר הזה שהם עושים הרבה בטלוויזיה כשהם 
צעירים או צעירים למחצה, אך לא כשהם זקנים, וכשאחד מהם הוא גבר והשני הוא אישה, 
ולא בשום נסיבות אחרות. מה שהם עושים, האיש או האישה הצעירים או הצעירים־למחצה 
האלה, הם אוחזים זה בזה ומעבירים ומחליקים את ידיהם זה על זה ואז הם מבצעים שאיבה. 
אתם אמורים לצפות בהם בזמן שהם עושים את זה. הם מזיזים את הראשים שלהם ומועכים 
את הפה והאף שלהם על הפה והאף של האחר ופותחים את הפה שלהם בדרכים שונות, ואתם 
אומרים להרגיש סמוקים או רטובים או משהו בזמן שאתם צופים. אני מרגיש כאילו אני צופה 
בשני אנשים המבצעים שאיבת שומן, ובשביל זה הם סוף־סוף המציאו נשים? קשה להאמין.

האמת היא, אני חושב שמין משעמם כספורט ראווה אפילו יותר מכל שאר סוגי הספורט 
לראווה, כולל בייסבול. אם אני נדרש לצפות בספורט במקום לעשות אותו, אבחר ברכיבת 
קפיצות. הסוסים נראים ממש טוב. לרוב האנשים שרוכבים עליהם הם סוג של נאצים. אבל 
כמו כל נאצי, הכוח וההצלחה שלהם תלויים בסוס שהם רוכבים עליו, ובסופו של דבר הסוס 
הוא זה שמחליט אם לקפוץ מעל מכשול חמשת השלבים או לעצור בפתאומיות ולתת לנאצי 
לעוף מעבר לראש שלו. אבל הסוס, בדרך כלל, לא זוכר שיש לו את האופציה. סוסים אינם 
חכמים במיוחד. בכל מקרה, לרכיבת קפיצות ולמין יש הרבה מן המשותף, למרות שבטלוויזיה 
האמריקאית אפשר לראות רכיבת קפיצות רק אם אתם קולטים ערוץ קנדי, מה שלא נכון לגבי 
מין. לו הייתה לי ברירה, למרות שרוב הזמן אני שוכח שיש לי ברירה, הייתי בוחר לצפות 
ברכיבת קפיצות ולעשות מין. לעולם לא ההפך. אבל אני זקן מדי לרכיבת קפיצות, ובנוגע 

למין, מי יודע? אני יודע; אתם לא. 

כולנו יודעים שאנשים בגיל הזהב אמורים לקפוץ ממיטה למיטה בימים אלו כמו הסוסים 
שקופצים מעל מכשול חמשת השלבים. ניתור, ניתור, ניתור, אבל חלק ניכר מהעסק הזה של 
סקס־על בגיל 70 נראה תיאורטי גם כן, כמו האישה המנכ"ל של ג'נרל מוטורס והאישה הנשיאה 
של הרווארד. תיאוריה נועדה בעיקר להרגיע אנשים בשנות הארבעים לחייהם, כלומר גברים, 
אשר מודאגים. זו הסיבה שהיה לנו קרל מרקס, והסיבה שיש לנו עדיין כלכלנים, אם כי נראה 
שאיבדנו את קרל מרקס. כשלעצמה תיאוריה היא נהדרת. באשר לפרקטיקה, או פרקסיס כפי 
שהמרקסיסטים נהגו לקרוא לזה, כנראה מכיוון שהם אהבו את האות X, עדיף שתחכו עד 
שתהיו בני שישים או שבעים ואז אם תרצו, אתם יכולים לספר לי על הפרקטיקה או הפרקסיס 
המיני שלכם, למרות שאיני מבטיח שאקשיב, ואם אקשיב, סביר להניח שאהיה משועמם 
מאוד ואתחיל לחפש רכיבת קפיצות בטלוויזיה. בכל מקרה, אתם לא תשמעו ממני דבר על 

הפרקטיקה או הפרקסיס המיני שלי לא עכשיו ולא אף פעם.
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אבל נניח לכל זה, הינה אני, זקן. כשכתבתי זאת הייתי בן שישים, כמו שייטס אמר, "איש 
ציבור מחייך בן שישים", אבל הרי הוא היה גבר. ועכשיו אני כבר עברתי את גיל שבעים. וזה 
הכול באשמתי. אני נולד לפני שהם ממציאים נשים, ואני חי עשרות שנים, מנסה בכל כוחי 
להיות גבר טוב, עד שאני שוכח להישאר צעיר, ולכן לא נשארתי כזה. והזמנים הדקדוקיים 
שלי מתבלבלים כולם. הנני צעיר ואז פתאום הייתי בן שישים ואולי בן שמונים, ומה הלאה?

לא הרבה.

אני חושב לעצמי כל הזמן שגבר אמיתי היה יכול לעשות משהו בקשר לזה. פחות קיצוני 
מרובים, אבל יותר אפקטיבי מקרם לחות. אבל נכשלתי. לא עשיתי דבר. ממש לא הצלחתי 
להישאר צעיר. ואז אני מסתכל לאחור על מאמציי הרבים, כי באמת ניסיתי, ניסיתי בכל כוחי 
להיות גבר, להיות גבר טוב, ואני רואה עד כמה נכשלתי בזאת. אני במקרה הטוב גבר רע. 
חיקוי מזויף סוג ב' של הוא, עם זקן בעל עשר שערות ופסיק נקודה. ואני תוהה מה היה הטעם. 
אני חושב לפעמים שעדיף פשוט לוותר על כל העניין. אני חושב לפעמים שעדיף להשתמש 
בחופש הבחירה שלי לעצור בפתאומיות לפני מחסום חמשת השלבים ולאפשר לנאצי ליפול 
על הראש שלו. אם אני לא טוב בלעשות את עצמי כאילו אני גבר ואני לא טוב בלהיות צעיר, 
אולי עדיף לי לעשות את עצמי כאילו אני אישה זקנה. אני לא בטוח אם מישהו כבר המציא 

נשים זקנות; אבל אולי שווה לנסות.
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נופר רשקס

נופר רשקס

"ולמה תעבר עלי ותפנה"
סמר שירי שלמה אבן גבירול בכתב הימ "שוקן 37" כבחירת 

עריכה מומעת של המעתיק

מאמר זה עוסק בסמר הופעת שיריו של שלמה אבן גבירול, משורר עברי אנמלוסי בן 

המאה ה־11, בעמומים אחמים בכתב הימ "שוקן 37". כפי שאציע, נראה כי סמר שירי 

אבן גבירול, עניינו של המאמר, מתחקה אחר מהלך הרשמים שמציע שיר הקינה 

האנמלוסי הקלסי, ומשחזר אותו באמצעות רצף שירים מז'אנרים שונים. בחינת סמר 

השירים הייחומי מצביעה על אפשרות של עריכה מתוך תומעה ספרותית מורכבת של 

מעתיק כתב הימ. אפשרות זו מוסיפה מממ חמש לבחינת הטקסטים הימי־ביניימיים, 

לא רק כיחימות ספרותיות העוממות בפני עצמן, אלא גם כמכלולים משולבים שעיצבו 

המעתיקים בכתבי הימ.

מבוא

בחינת כתבי יד כיצירות בפני עצמן וכאובייקט אחיד הראוי למחקר ספרותי עשויה להיות 
מרתקת. כמובן, בחינה כזו אינה משמשת תחליף לאנתולוגיות ולדיוואנים המדעיים, אלא 
תוספת. כתבי היד השונים, וכן המהדורות המודפסות לאחר מכן, היו המכלול שדרכו הגיעו 
השירים הימי־ביניימיים אל הקוראים ולמעשה גם אל החוקרים, כך שלייחודו של כל כתב 
יד, וכן לסדר הופעת הטקסטים המאוגדים בו, הייתה השפעה ישירה על חוויית הקריאה של 
השירים. מאמר זה יעסוק בעמודים 174א' עד 176ב' מתוך כתב היד שוקן 37, שתוארך למאה 
ה־17. סדר שיריו של שלמה אבן גבירול המופיעים בעמודים אלו הוא ייחודי, ועשוי להשפיע 
על חוויית הקריאה בהם. לכן אתמקד בדיוִני בבחירות העריכה של מעתיק השירים בעמודים 

הללו, בחירות הנראות לי מתוחכמות ביותר וראויות לדיון מקיף.

* מאמר זה מבוסס על עבודת רפרט לתואר שני בקורס "מכתב יד לספר על המדף: איך עושים ספר?" 
 בהנחייתה של הגב' תמר ישראלי באוניברסיטת בן־גוריון בנגב בשנת הלימודים תשע"ו. אני מודה לה מקרב לב.

את המאמר ערכה אסנת שרון פינטו.

*
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א. כתב היד "שוקן 37"

את כתב היד רכש בשנת 1929 שלמה זלמן שוקן,1 מייסד המכון לחקר השירה העברית בברלין, 
וכך זכה כתב היד לשמו – שוקן 37. כעת נשמר הקודקס במכון שוקן, שעבר עוד לפני פרוץ 
מלחמת העולם השנייה מברלין לירושלים. הגישה אל כתב היד מוגבלת ביותר, וצילומים שלו 
אינם קיימים אפילו באוסף הנרחב של מכון תצלומי כתבי היד העבריים שבספרייה הלאומית, 
הכולל תצלומים של תשעים אחוזים מכתבי היד העבריים הידועים, כלומר עשרות אלפי כתבי 
יד עבריים המפוזרים בספריות ובאוספים פרטיים ברחבי העולם. תיאור תוכנו של כתב היד 

מופיע בקצרה בלבד במבוא של חיים בראדי לדיוואן רמב"ע.1
 שוקן 37 מכיל דיוואנים שלמים של משוררים מתקופת ספרד, ובהם גם אוסף משירי 
אבן גבירול. לכן, אף על פי שאין מדובר בכתב יד מימי הביניים )שכן הוא לא הועתק לפני 
המאה ה־17(, נודעה לשוקן 37 חשיבות עצומה לחקר יצירתו של אבן גבירול כשהורשו חיים 

בראדי וחיים שירמן להשתמש בו בעריכת מהדורתם לשירי החול של אבן גבירול.

ב. דיוואן אבן גבירול

שלמה אבן גבירול חי במאה ה־11 בסרגוסה שבאנדלוסיה, היא ספרד המוסלמית. כיום הוא 
נחשב אחד מארבעת המשוררים הגדולים של יהדות ספרד בימי הביניים, לצד שמואל הנגיד, 
משה אבן עזרא ויהודה הלוי. מקרב הארבעה, אבן גבירול הוא היחיד שלא נשתמר בידינו 
עותק של דיוואן קדום שלו.2 אף על פי כן, ידוע לנו ממקורות שונים על קיומו של דיוואן 
כזה, לפחות כמאה שנים לאחר מותו.3 מכאן נובעת חשיבותו הגדולה של אוסף שירי גבירול 
המופיע בכתב היד שוקן 37. עם זאת, כתב היד אינו כולל אוסף שלם של שירי המשורר, אף 

שהוא הקובץ הגדול ביותר של שיריו הנודע בימינו.4
כאמור, מאמר זה עוסק בעמודים אחדים מתוך כתב היד – עמודים 174א' עד 176ב' – 
שישה מתוך עשרים וארבעת העמודים המכילים את אוסף שירי אבן גבירול בקודקס. סדר הופעת 
שירי אבן גבירול בכתב היד ייחודי. יוסף יהלום טוען כי סידורם בכתב היד הוא משני ומאוחר. 
"רוב שירי גבירול בקובץ מסודרים לפי גודל יורד של מספר בתיהם", לשיטתו, ויוצאים מן 

 1  במבואו של ח' ברודי, משה אבן עזרא: שירי החול, עמ' 17–19. סדר שירי אבן גבירול בכתב היד מפורט 
        בתוך: בראדי ושירמן )מהדירים(, שלמה אבן גבירול: שירי החול, עמ' 322–324. 

2  דיוואן הוא קובץ שירים האוסף את כל יצירותיו של משורר אחד. וראו: אליצור, שירת החול, א, עמ' 38.
 3  הדיוואן השלם לא הגיע לידינו, אולם לדברי שירמן, על פי קטעים מן הגניזה, אין ספק כי דיוואן כזה עמד 

        פעם כחיבור בפני עצמו. וראו: שלמה אבן גבירול: שירי החול, עמ' ח.
4  ראו: יהלום, לאור בוקר, עמ' 89.
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הכלל 17 שירי הקינה המסודרים בסוף קובץ שירי החול לפי הנספדים השונים: רב האי גאון, 
יקותיאל אבן חסאן, אבו אלחסאן בן חיון, אביו ואלמוני".5 אולם על כך יש להוסיף כי לאחר 
שירי הקינה מופיעים לפי הסדר רצפים של שירי הגות ופיוטים. סדרת שירים זו, ה"יוצאת מן 

הכלל" כלשונו של יהלום, מופיעה בעמודים 174א' עד 176ב', ובה יעסוק דיוננו.6
סידור השירים על פי אורכם, שלפיו מובאים מרבית שירי אבן גבירול בקודקס, הוא שיטת 
סידור צורנית שאינה נוגעת לתוכן השירים. כאמור, דיוואן שלמה אבן גבירול, שנערך סמוך 
או במהלך חייו של המשורר, לא הגיע לידינו. אשר על כן, אי אפשר לשחזר כיום סדר שירים 
"מקורי", כפי שהופיע בו. מהדירים מודרניים של אוספי שיריו השונים בחרו בשיטות סידור 
שונות – צורניות או תמטיות, ולא הקדישו חשיבות רבה לסדר השירים כפי שהוא נתון בכתבי 
היד השונים. למעשה, במרבית המקרים עברו השירים בכתבי היד שהגיעו אלינו במהדורות 
המדעיות עיבודים בידי המהדירים האקדמיים שהוציאו את השירים מהקשרם המיידי בכתבי 
היד, שינו את נוסחם )לפי מקורותיהם השונים( ושיבצו אותם מחדש לפי סדר שונה. ואכן, 
לחלק מהבחירות הללו יש חשיבות רבה לחקר שיר כיחידה עצמאית. חילופי הנוסח המבוקרים 
מתקנים שינויים וטעויות שנפלו תוך כדי העתקת השיר בכתבי היד. נוח למצוא אותו בדיוואנים 
או באנתולוגיות המסודרות לפי הא"ב או לפי שערים, וקל לאתר שירים הדומים לו מבחינה 

תמטית או צורנית, בהתאם לשיטת הסידור.
דב ירדן בחר לסדר את השירים במהדורתו תחת שערים תמטיים, לפי חלוקה ז'אנרית, 
כגון שירי ידידות ותהילה, שירי פירוד, שירי התפארות, שירי תלונה, שירי שנינה ושירי קינה.7 
בדומה לירדן, סידר ישראל לוין את השירים בכרך המאגד אסופה משירי אבן גבירול בסדרת 
"שירת תור הזהב"8 על פי נושאים, כגון שבח, תלונה והתנצלות, קינות על מתים ואהבה ויין. 
בשונה מהם, בחרו חיים בראדי וחיים שירמן במהדורתם המדעית החשובה בשיטת סידור 
חיצונית, על פי סדר אלפביתי של חרוזי השירים ללא חלוקה לשערים ז'אנריים.9 שיטת עריכה 

כזו מאפשרת להזכיר כל שיר באינדקס תחת מספר נושאים.

5  ראו: שירי החול לרבי שלמה אבן גבירול, כרך ב, עמ' לו. בתוך: יהלום, לאור בוקר, שם.
 6  בעמוד הבא והאחרון ברצף שירי אבן גבירול בקובץ נקטעת סדרת השירים. בעמוד זה מופיעים בערבוביה 
         שישה שירים ללא סדר ברור. לכן אעסוק כאן בעמודים 174א–176ב, ללא עמוד 177א'. להרחבה ראו נספח 1.

7  ראו: שירי החול לרבי שלמה אבן גבירול.
8  ראו: שלמה אבן גבירול: שירים.

 9  ראו: שלמה אבן גבירול: שירי החול. שיטה זו הייתה מקובלת ביותר בדיוואנים הקדומים. מהדורות 
        אחרות של שירי החול לאבן גבירול – למשל מהדורתם של ביאליק ורבניצקי, ומהדורתו של דב ירדן 
           – מסודרות על פי חלוקה נושאית של השירים. אלא שסידור תמטי כזה עלול להיות בעייתי בשירים מסוג 

        ה"קצידה", שבהם נושא הפתיחה שונה מהנושא שבגוף השיר.
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אולם בניגוד לשיטה החיצונית של סידור השירים על פי אורכם, שיטת סידור השירים 
המופיעים בעמודים 174א' עד 176ב' בשוקן 37 היא שונה, ודורשת דיון נפרד. ברצוני להציע 
אפשרות חדשה לקריאה ולבחינה של השירים, מתוך התייחסות לסדר הצגתם בכתבי היד. 
אבקש לטעון כי אף על פי שאי אפשר להוכיח שהמשורר הוא שבחר להציב את השירים 
לפי הסדר המופיע בכתב היד שוקן 37, בחירת המעתיק לעשות זאת עשויה להיקרא כבעלת 

חשיבות יצירתית.

ג. רקע תיאורטי

במאמר זה אקרא את הטקסט בשוקן 37 ללא חיפוש אחר סדר שירים "נכון" או "מקורי" בדיוואן 
אבן גבירול האבוד, אלא מתוך חיפוש אחר ההיבדלות והייחוד של סדר השירים בכתב היד 
הספציפי. הייחוד מתבטא למשל בשינוי סדר שיריו של אבן גבירול מסדר הופעתם בכתבי יד 
אחרים או במהדורות המדעיות של שיריו. אומנם המחקר ההיסטורי, ובעקבותיו גם המחקר 
הספרותי, יועשרו מאוד ממציאת סדר השירים ה"מקורי" של דיוואן אבן גבירול, אך דומה 
כי אין בכך כדי להפחית את העניין הספרותי בבחינת כתב היד כמכלול יצירתי מכוון. בדבריי 
הבאים אבקש לעסוק בכתב היד באמצעות גישה הלקוחה מחקר הספרות העממית. אבקש 
לעסוק בגלגול הנוכחי של הטקסט, על כל מאפייניו, כמכלול אחיד שעבר עיבוד ומסירה על 

ידי המעתיק.10
הנחת המוצא של קריאה אינטרטקסטואלית היא כי כל טקסט נקרא ביחסי גומלין עם 

טקסטים אחרים. הדבר מאפשר את הבנת הטקסט מתוך ההקשר והנסיבות של הקריאה. 
כך כתבה חביבה ישי:

השיר העברי הספרדי הוא אינטרטקסט מובהק. הוא צריך להיקרא, במודע או 
שלא במודע, בצורה הקושרת אותו לטקסטים אחרים. קורא בן הזמן שקרא 
את השיר העברי הספרדי היה מצויד במטען תודעתי שהכיל נוסף על היכולת 
האינטלקטואלית שלו גם את המקרא, גם שירים עבריים אחרים וגם שירים 

ערביים.11

 10  מקוצר היריעה אדון כאן רק בקטע מסוים מתוך כתב היד, ולא בטקסט המלא המופיע בו. עם זאת, 
             בחינת סדרת השירים המובחנת בעמודים 174א'–176ב' היא משמעותית. בחינה כזו מרחיבה את נקודת 
          המבט מדיון ביחידות הבסיסיות שבכתב היד – השירים השונים – ובעיניי היא מדגימה את חשיבות 

           העיסוק בשיטות העריכה של כתבי היד הקדומים.
11  ישי, טקסט כאינטרטקסט, עמ' 55–56.
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אך המטען התודעתי של הקורא בכתבי היד הכיל טקסטים נוספים, שהקישור בינם לבין שירת 
תור הזהב נפוץ פחות. אלו טקסטים הקרובים קרבה פיזית אל השיר, השירים הסמוכים לו 
בכתב היד. עריכת טקסט היא אקט יצירתי, היוצר מכלול חדש בעל משמעות כיחידה אומנותית. 
העתקת שירי אבן גבירול על פי סדר מסוים מכפיפה את השירים למשמעות חדשה, הנובעת 

מהקשרם המיידי. 
גישה כזו מציג עלי יסיף במאמרו "הספר העממי – פולקלור או תרבות פופולארית".12 
יסיף מקבל את הגדרתו של אלן דאנדס כהגדרה הנוחה והשימושית ביותר בחיפושיו אחר 
הגדרה ל"ספר העממי": "החומרים הם ]...[ מסורתיים ]אם[ הם בעלי קיום מוכפל בחלל 
ובזמן, והם קיימים בצורות שונות".13 לכן, לדברי יסיף, ניתן להוכיח את קיומם המוכפל של 
ספרים בזמן ובמרחב באמצעות השוואת נוסחאותיהם, דפוסיהם, כתבי היד והתרגומים. יסיף 
אף מציין באופן ספציפי כי הדבר חל אפילו במקרה של כתבי יד מימי הביניים. אם כך, כדי 
לזהות "ספר עממי" – כלומר קובץ המתאים למחקר בכלי חקר הפולקלור – יש לבדוק את 
קיומו המוכפל במקום ובזמן, וזאת ללא כל תלות בתוכנו של ספר. הווי אומר, "יכול ספר להיות 
עממי, אפילו אין הוא מכיל כל חומר מסורתי".14 לפי הגדרתו של יסיף, ספרים המקיימים את 
התנאי האונטולוגי של קיום מוכפל במקום ובזמן הם ספרים עממיים, אפילו אם הם מכילים 
שירים שלא הועברו מעולם בעל פה, או התקיימו באופן עצמאי במסורות העממיות שמחוץ 
לספר אשר בתוכו הם כלולים.15 אם כך, אפשר לבחון בכלי חקר הפולקלור גם חומר מסוגנן 

לעילא שיש לו מחבר ידוע, כמו קובץ שיריו של שלמה אבן גבירול.
אני מבקשת לאמץ את ההגדרה של יסיף לקובץ המתאים למחקר בכלי חקר הפולקלור 
בדיוני בקטע מתוך כתב היד שוקן 37. אוספי שירי אבן גבירול בכתבי היד השונים מכילים 
יסודות דומים; קורפוס השירים המופיע בהם עשוי להיות דומה או זהה. עם זאת, יש ביניהם 
הבדלים רבים – חילופי נוסח, סדר שונה ואפילו תוספות או השמטות של שירים מהקורפוס. 
ייתכנו סיבות רבות להבדלים הללו, לרבות בחירה מודעת של מעתיק כתב היד. מן הראוי 
להקדיש מחשבה להבדלים הללו, ולבחון כל טקסט בכתב יד כיחידה יצירתית עצמאית ומכוונת. 
בחינת העמודים מתוך כתב היד שוקן 37 כטקסט עממי, תאפשר לי לבחון את אופן המסירה 

הייחודי של השירים, ולעמוד על משמעותו הספרותית. 
במאמר אחר, במבוא לספר הזכרונות, חיבור אנתולוגי גדול מימי הביניים, עוסק יסיף 
בתפיסה שהוא מתנגד לה, ולפיה "אנתולוגיה אינה חיבור שלם ואורגני שראוי להוציאו לדפוס 
כספר אחיד שמסגרתו אחידה".16 בהמשך דבריו הוא אף מנמק ומדגים את תפיסתו, שלפיה 

12  יסיף, הספר העממי. 
13  בתוך: יסיף, הספר העממי, עמ' 131.

14  שם, עמ' 132, ההדגשה במקור.
15  שם, עמ' 121–131.

16  ספר הזכרונות, עמ' 11.
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יש לראות בספר הזכרונות קובץ אחיד שעריכתו מודעת ומחושבת. הוא עושה זאת באמצעות 
בחינת הרצף והקישורים בין החיבורים הנפרדים המוכלים בספר:

אף אם נראה לקורא המודרני שיש כאן ]ברצף הקטעים בספר הזכרונות[ עירוב 
מין בשאינו מינו, בודאי אין להאשים את אלעזר הלוי ]המעתיק והיוצר העיקרי 
של ספר הזכרונות, בן המאה ה־14[ ]...[ בחוסר מודעות למעשה העריכה: ]...[ 
בכך בדיוק ראה את מלאכתו העיקרית. כך תפסו סופרים עבריים בימי הביניים 
]...[ את הטיפול בדוקומנטים ספרותיים והיסטוריים, ועלינו המלאכה לנסות 

ולהבין את ההגיון העומד מאחוריה.17

גישה דומה לבחינת קובץ המאגד סיפורים מדגים דוד רוטמן במאמרו "נפלאים מעשיך לרב 
יוסף חיים מבגדאד: הקובץ והקשריו הספרותיים וההיסטוריים".18 רוטמן עוסק בקובץ נפלאים 
מעשיך )ירושלים תרע"ב( בעריכת הרב בן־ציון מרדכי חזן, תלמידו של הרב יוסף חיים, קובץ 
המאגד 162 סיפורים שליקט מתוך ספרי הדרושים של רבו. כפי שקובע רוטמן, לא זו בלבד 
שהרב חזן העתיק את הסיפורים, אלא שהוא אף סידר אותם על פי עקרונות המשקפים את 

טעמו ואת יכולותיו כעורך. במאמרו מנתח רוטמן את האסופה כמערכת ספרותית עצמאית.
רוטמן מצביע על קשרים בין הסיפורים בקובץ, היוצרים רצפים שבהם "זרימה טבעית" 
בין סיפור למשנהו. עובדה זו אינה ברורה מאליה, מאחר שהסיפורים נאספו ממקורות שונים 
ומגוונים בכתבי הרב חיים. כדי לברר את מקור הרושם הזה, בוחן רוטמן את מאפייני הקובץ 
כמערכת עצמאית. הוא בוחן אילו סיפורים מכלל סיפוריו של הרב יוסף חיים נבחרו והוכנסו 

לאסופה, וכיצד הוחלט על מקומם בקובץ. הנחות היסוד המנחות את הרב חזן בדיון:

]...ראשית[ יש סיבות לבחירה בסיפורים הכלולים בקובץ ולהעדפתם על פני 
אחרים, ויש לברר סיבות אלה גם אם העורך עצמו לא היה מודע להן. שנית, 
יסוד של בחירה קיים גם בסדר הסיפורים. ]...[ נוסף על ההנחות הללו קיימת 
ההנחה הבסיסית של ההקשר הספרותי: יש לחפש אחר משמעותו של הקשר 
כזה ואת הסיבה לסמיכותם של סיפורים גם אם לכאורה לא הייתה לעורך כל 
כוונה ליצור זיקה כלשהי בין סיפורים סמוכים. משנכתבה אסופה כזו ופורסמה, 
ההקשרים קיימים בה, בין אם התכוון לכך העורך ובין אם לאו, ויש צורך לבדוק 

את משמעותם.19

17  שם, עמ' 51.
18  רוטמן, נפלאים מעשיך.

19  שם, עמ' 72.
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היד שכתב  בעוד  ה־20,  המאה  מראשית  סיפורים  של  באסופה  עוסק  רוטמן   אומנם 
שוקן 37 נכתב במאה ה־17, ודיוננו עוסק בשירים מקוריים שיוצרם ידוע. אף על פי כן, בעקבות 
יסיף, נדמה לי כי בחינת סדר השירים הייחודי של שירי אבן גבירול בעמודים הנדונים עשויה 
להרוויח מאימוץ שיטת מחקר זו. אני מבקשת לראות במעתיק האנונימי של השירים בכתב 
היד "עורך" מודע, ובכתב היד אסופת שירים שאכן פורסמה )אף כי בכתב יד בלבד, ולא 

במהדורה מודפסת(.
אם כן, ראשית, עלינו לשאול מדוע לא שולבו שירי אבן גבירול המופיעים בעמודים 
174א' עד 176ב' ברצף שירי אבן גבירול הקודמים להם, המסודרים לפי אורכם בסדר יורד. 
במילים אחרות, מה הדריך את העורך בבחירת השירים המופיעים ברצף השני? שנית, ושאלה 
זו כרוכה לבלי הפרד בשאלה שקדמה לה, מהם העקרונות המארגנים שבהם השתמש העורך 

לקביעת סדר השירים ברצף השני?
רוטמן מציין מספר עקרונות מארגנים, אף שלטענתו ייתכנו כמובן עקרונות נוספים. 
עיקרון אחד החשוב לענייננו הוא העיקרון של האחדות הז'אנרית – למספר שירים סמוכים 
יש נושאים משותפים. עיקרון נוסף שמציין רוטמן הוא הדיון בשאלה מוסרית אחת בכמה 
סיפורים או שירים סמוכים.20 נוסף על עקרונות אלו, ברצוני להעלות עיקרון המנחה גם את 
עקרון הדיון בשאלה מוסרית אחת, עיקרון המבוסס על המהלך הפסיכולוגי שיכול הקורא 
לחוות נוכח הטקסט. סדר השירים בכתב היד היה הסדר שבו נתקל הקורא בשירים. אם באופן 
מכוון ואם במקרה, המכלול החדש של השירים שהועתקו בכתב יד כלשהו, יוצר משמעויות 

חדשות שאפשר וכדאי לדון בהן.
כאמור, בעמודים 174א' עד 176ב' בכתב היד שוקן 37 מופיע סדר מיוחד של שירי אבן 
גבירול. בתחילת עמוד 174א' מופיע סיום רצף השירים המסודרים על פי אורכם, והוא חלק 
הארי של יצירות אבן גבירול בכתב היד. עשרת השירים הראשונים בעמוד הם של שני בתים, 
ולאחריהם מופיעים ארבעה שירים של בית אחד בלבד. בשיר הבא, "אשר תשב שכולה", 62 

בתים, ובו נפתח רצף השירים הבא, שאופן סידורו ראוי לציון.
למעשה, רצף השירים בעמודים 174א' עד 176ב' של כתב היד מורכב משלושה ז'אנרים 
שונים – שירי קינה, שירי הגות ולאחר מכן שירי קודש – המקיימים ביניהם מערכות יחסים 
מעניינות.21 אם כך, העיקרון המארגן הבולט לעין הוא עקרון האחדות הז'אנרית. אולם כפי 
שאראה, סדר הופעת הז'אנרים השונים אינו מקרי. למעשה, נראה כי הוא מבוסס על עיקרון 

נוסף, עקרון המהלך הפסיכולוגי.

20 שם, עמ' 72–76.
 21 ראוי לציין בהקשר זה את דיונה החשוב של החוקרת גלית חזן־רוקם, העוסק במשמעותם ובהשפעתם של

ז'אנרים שונים על מעשה העריכה של מדרש איכה רבה. ראו: חזן־רוקם, רקמת חיים, עמ' 50–77.         
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בשלב זה, אציג את הזיקות הרעיוניות הקושרות בין הז'אנרים השונים. אתחיל בהצגת 
ז'אנר שירי ההגות, המגלם מתח בין שני תתי־ז'אנר, מתח שיבוא לידי ביטוי גם בדיון בז'אנר 

הקינה.

ד. השירים והסוגות

בפרק התשיעי בספרו של דן פגיס שירת החול ותורת השיר למשה אבן עזרא ובני דורו, עוסק 
פגיס בשירת ההגות של משה אבן עזרא ובז'אנר בכללותו. לדבריו, יש בשירי הז'אנר ניגוד חריף 
בין קדרות וייאוש לדברי אמונה ועידוד.22 שירי ההגות אינם מעמידים תמונת עולם אחידה. 
בכמה מהם נשמעת נימה של תקוה וביטחון באל, ואילו באחרים ספקנות וייאוש פטליסטי.23 
למעשה, ז'אנר שירי ההגות נחלק לתתי־ז'אנר: שירי גורל פסימיים ושירי מוסר המביעים 
תקוה. בשירי הגורל התבל האכזרית והזמן עושה דברה הם כוחות עיוורים שמעבר לרחמים 
ולצדק, והם הישויות השולטות בגורלו של האדם.24 לא מוזכרים בהם ההשגחה, תורת הגמול 
או הישארות הנפש לאחר המוות, אלא רק ייאוש עמוק.25 מנגד, שירי המוסר קרובים לשירת 
הקודש ועוסקים בתורת המוסר והגמול האלוהי. ההבדל בינם לבין שירי הקודש הוא השימוש 
הליטורגי כפיוטים. שירי המוסר קוראים לאדם לעבוד את האל ולעשות מעשים טובים כצידה 
לנפשו לאחר המוות; הם מעניקים תקווה לרחמי האל ולחיי הנצח של הנשמה.26 תפיסת העולם 
בשירי המוסר מבוססת על הפילוסופיה הנאו־אפלטונית שרווחה בימי הביניים, וכן על תורת 
הגמול והעונש הדתית, המוסיפה את הפן היהודי: סבלו של אדם בעולם הזה אינו לשווא, כי 
גמולו יגיע לאחר המוות. יש בשירים הטפה לנזירּות ולפרישּות, כי כך תגיע הנשמה למקורה, 

בהתאם לרעיונות הנאו־אפלטוניים.
פגיס מציג מוטיבים שונים הרווחים בשירי ההגות, ואף מדגים מבנים שונים בשירה זו, 
מבנים המבוססים על החלוקה בין מוסר לגורל.27 שירים עשויים לעמוד באופן מוחלט כשירי 
מוסר או כשירי גורל, אך במקרים מסוימים יכולים להופיע שני תתי־הז'אנר בשיר הגות יחיד. 
למשל, במבנה שאותו מכנה פגיס מבנה האנטיתזה, המכיל חטיבה של גורל ולאחריה חטיבת 
מוסר המנוגדת לה. בהמשך הפרק פגיס מאפיין את שירת ההגות בניסוח כוללני ובאמירות 
אוניברסליות, אך הוא מעמת את טענתו זו עם מקרים שבהם בא לידי ביטוי ניסוח אישי בשירי 

22  פגיס, שירת החול, עמ' 225.
23  שם, עמ' 233.

24  ראו: אליצור, והימים מצווים, עמ' 27.
25  פגיס, שירת החול, עמ' 233.

26  שם.
27  שם, עמ' 241–245.
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ההגות.28 כדוגמה לשירים שבהם באה לידי ביטוי נימה אישית בקטעי ההגות, הוא מציג 
 שירי קינה המכילים חטיבות של הגות. בנוגע לאבן גבירול טוען פגיס כי רוב קטעי ההגות 
של יצירתו משולבים בשירי קינה ובסוגים אחרים;29 כלומר, הקשר בין ז'אנר ההגות לז'אנר 

הקינה הוא קשר נפוץ.
ההבחנה של פגיס בין שני תתי־הז'אנר של שירת ההגות קשורה עד מאוד לפרדוקס 
שהעלתה שולמית אליצור. בניגוד לקרבה התמטית בין שירי המוסר ושירת הקודש, קיים מתח 
בין שירת הגורל לבין תפיסת עולם דתית מונותאיסטית, המבוססת על תפיסה של שכר ועונש 
)תפיסת עולם הבאה לידי ביטוי בשירים שפגיס מכנה "שירי מוסר"(.30 היחס אל "תבל" ואל 
"זמן" כאל גורמים שרירותיים המשפיעים על גורל האדם בשירי הגורל, מול תפיסת האל 
כגורם היחיד הקובע את אחרית האדם בהתאם למעשיו בדת, הוא פרדוקסלי. כך גם תפיסת 
הזמן והתבל האכזריים כעושי דבר האל.31 למרות הפרדוקס שמזהה אליצור בין תפיסות העולם 
הבאות לידי ביטוי בשירי הגורל ובשירי המוסר, בקינות רבות באים לידי ביטוי מוטיבים 
השייכים לשני העולמות השונים הללו. על כן, כדי לנסות להבין את טיבם של יחסים אלו, יש 

לבחון את מאפייני ז'אנר הקינה.
פגיס מבחין בין שירים )מז'אנרים שונים( שתבניתם "מורכבת", לשירים שתבניתם 
"תבנית יסוד". לדבריו, הקונבנציה המבנית הידועה ביותר בתבניות המורכבות היא החלוקה 
של הקצידות להקדמה )פתיחה(, בית מעבר וגוף השיר. אבל, הוא טוען, בדרך כלל אין חלוקה 
זו ממצה את מבנה השיר המורכב. ההקדמה וגוף השיר נחלקים גם הם לחטיבות משנה אחדות, 
ובכל תבנית מורכבת יש חטיבה אחת שלטת הקובעת תמטית את סוגו המכוון והמסורתי של 
השיר כולו. חטיבה זו חייבת להופיע בכל שירי הסוג, ופגיס מכנה אותה "גרעין הסוג". אם כך, 
שירים ב"תבניות מורכבות" בנויים מחטיבות תמטיות שונות לפי סדר אופייני של "גרעין" ושל 
חטיבות המשנה, וכל חטיבה בשיר יכולה לעמוד כשיר עצמאי שתבניתו תבנית יסוד.32 מנגד, 
שירים ב"תבנית יסוד" מכילים את גרעין הסוג בלבד, כאשר עמדת הדובר והתמה המרכזית 

אחידות לכל אורך השיר.
גרעין הקינה לפי פגיס הוא דברי אבלות ומספד. הגרעין משולב בגוף השיר, אבל הוא 

28  שם, עמ' 226–232.
29  שם, עמ' 226.

30  אליצור, והימים מצווים.
 31  שם, עמ' 40–43. אליצור מדגימה כיצד הפרדוקס נפתר רק בכתביו של יהודה הלוי, שם האדם המאמין 
         באל אינו מפחד כלל מפגעי הזמן. כך משלב הלוי את מעללי הזמן והתבל במסגרת מערכת הגמול 

          והעונש הדתית.
32  פגיס, שירת החול, עמ' 131–135. וגם: פגיס, חידוש ומסורת, עמ' 158–160.
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רק חלק ממנו, שכן גוף השיר מכיל לרוב חטיבות נוספות.33 הסוג הרשמי של השיר אינו משפיע 
לא על עמדת הדובר בחטיבות המשנה ולא על ניסוחן, אבל הוא קובע את סדרן בתבנית כולה. 
סדר זה לדברי פגיס אינו מקרי, ואף ניכרים בו סימני חוקיות. בקינות הארוכות בתבנית 
המורכבת בנויה ההקדמה משתי חטיבות עיקריות: תיאור הבכי והצער, חטיבה שניסוחה אישי; 
וקטע הגותי שבו עמדת הדובר אינה אישית, חטיבה הדומה בכול לשיר הגות עצמאי המביע 
ייאוש עמוק. סוף ההקדמה נקשר אל גוף השיר בבית המעבר, כאשר בשלב זה העמדות בקטע 
ההגות )הבלתי אישי( מוסבות על מקרה מיוחד, פטירת האדם הנספד. גוף השיר נחלק לחטיבות 
מרובות יותר. הוא נפתח בתהילה סתמית – מניית סגולותיו של המת בלי הבעת זיקה אישית 
אליו. חטיבה זו דומה בכול לחטיבה המקבילה בז'אנר השבח. גרעין הקינה הוא חטיבת דברי 
המספד: תיאור האבל ביקום ובין בני האדם, קריאה לאבל כללי ותיאור אבלם של קרובי המת, 
ולבסוף תיאור אבלו של המשורר. בשונה מתיאור הבכי בהקדמה, כאן הבכי מוסב על מותו 

של המת, ומשולבים בו מוטיבים קבועים של מספד.
החטיבה הבאה היא חטיבת דברי התנחומים, הבנויה כפנייה מנומקת אל האבלים. 
המשורר משדל אותם שיכבשו את צערם, כי אין תועלת בבכי ואין מנוס מהמוות. המשך 
החטיבה הוא בדברי הגות, וכנימוק לשידולו מביא הדובר פתגמים על חלוף כל חי. הקטע 
מנוסח ממש כמו חטיבת ההגות בהקדמה, ושניהם מנוסחים כשירי הגות עצמאיים. אלא 
שבהקדמה נותנים דברי ההגות תוקף כללי לתיאור צערו של המשורר, ואילו כאן נועדו דברי 
ההגות לשכך את צער האבלים. במילים אחרות, קטע ההגות בהקדמה ייטה יותר לכיוון שירי 
הגורל, בעוד שקטע ההגות בחטיבת התנחומים ייטה לכיוון שירי המוסר. הקטע הבא בחטיבה 
הוא הסיכום וההנמקה – הסבר לאבלים כי זו הסיבה לכך שעליהם להתנחם.34 החטיבה הבאה 

היא החתימה, המכילה ברכות לנפטר ולקברו או ברכות לאבלים.35
בחיבור אחר מפרטת אליצור את מאפייניהם של שירי קינה שונים.36 לדבריה, חלק 
מהקינות מתפקדות כשירים בעלי תפקיד ליטורגי, וחלקן כשירי חול, שכן מקצתן נכתבו 
למעמדים רשמיים בהלוויה או כחלק מטקסי האבל והזיכרון שלאחריה, ואילו מקצתן במטרה 
לנחם אבלים. קינות נכתבו על ידי האבלים עצמם, או על ידי בעלי משרה, כאמירה טקסית 
בעת שהאבלים נכנסים לבית הכנסת.37 הקינות המופיעות בכתב היד שוקן 37 סווגו על ידי 
מהדירי שירי גבירול המודרניים כשירי חול; אולם אליצור מציינת כי גם בין "קינות החול" 

 33  כאמור, חטיבות אלה מקבילות לתבניות יסוד שונות, כך שבשיר הארוך כאילו מצטרפים שירים קצרים 
          מז'אנרים שונים ואינם מתערבבים זה בזה.

34  פגיס, שירת החול, עמ' 132.
35  שם.

36  אליצור, שירת החול, כרך ב' עמ' 330–354.
37  שם, עמ' 330.
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לבין עצמן קיימים הבדלים. למשל, חלקן כתובות כקצידות קלסיות, בחלקן מבעים אישיים, 
ובחלקן סממנים עממיים.38

הקינה הקלסית בספרד, לדברי אליצור, ההולכת בעקבות הגדרת הקינה של פגיס,39 היא 
שיר שבח לכל דבר: שבח הנפטר.40 היא כתובה בצורת הקצידה הקלסית, ולפי תבנית חטיבות 
דומה לתבנית שאפיין פגיס.41 בעמודים 174א' עד 176ב' בשוקן 37, מופיעות מספר קינות 

במבנה זה, ובהן "בימי יקותיאל", "אחי תבל" ו"התלאה מנשא".42
פגיס טוען כי אין לחפש בחטיבות התפתחות רצופה בשיר, כאילו היה המשורר נדכא 
באבלו ואחרי כן התנחם וביקש לנחם גם את זולתו, הקרוב לנפטר יותר ממנו. מצד שני, 
לדבריו, גם אין לראות בהן חוסר עקביות סתמי. הסתירה בין הטון המפויס והמנחם בחטיבת 
דברי התנחומים על שלושת חלקיה, לדברי האבלות והמספד הקודרים שהופיעו לפניה, היא 

פרי האוטונומיה היחסית של החטיבות השונות בקינה.43
אולם בניגוד לעמדתו של פגיס, שלא ראה בסדר החטיבות מהלך של התפתחות מאבל 

כבד לנחמה, טוענת טובה רוזן:

התהליך הפסיכולוגי של עיבוד האבל ]ו[שלביו השונים ]...[ מוצאים את מקומם 
בתבניתם המוקפדת של שירי הקינה. ]...[ מבנה השיר נותן אפוא ייצוג נוסחאי 
הן למצבו הרגשי של האבל והן לטקסים ולדפוסי ההתנהגות החברתיים הנוהגים 

בזמן האבל.44

38  שם.
39  פגיס, שירת החול, עמ' 132.

40  אליצור, שירת החול, עמ' 330.
41  שם, עמ' 331.

 42  שלמה אבן גבירול: שירי החול, שיר קצד, עמ' 117–121; שיר קא, עמ' 55–56; שיר ריא, עמ' 139–140 
         )בהתאמה(. לדברי אליצור, בספרד נכתבו גם קינות רשמיות שונות מהקינה הקלסית בתבניותיהן, והן                         
         קרובות דווקא לתבניות הרווחות בפיוטים. בקינות אלו הדגש הוא על הצד האנושי הקשה שבאבדה, 
         ולא על שבח הנפטר. הן מאופיינות בעירוב של נחמת האבלים עם האיחולים למת, בניגוד לחלוקה 
           המובהקת של חטיבות המאפיינת את הקצידה. סוג אחר של קינות הוא "הקינות האישיות", שנכתבו לא 
         לצורך חברתי אלא מתוך אבל פרטי. לדברי אליצור מדובר בשירים ספונטניים, שגם אם הם כתובים 
           בתבנית קלסית ובחרוז מבריח, אין הם נתונים לחוקי השיר הקלסי אלא מביעים את רגשות המשורר. גם 
         קינות מסוגים אלו מופיעות בעמודים 174א' עד 176ב' של כתב היד, ובהן נגדעה קרן )בראדי ושרן 
           ]מהדירים[, שלמה אבן גבירול: שירי החול, שיר קיא, עמ' 62(, מי יחבש )שם, שיר רכה, עמ' 148(, בכו 
            עמי )שם, שיר טז, עמ' 14(, על השחקים נפשך )שם, שיר יח, עמ' 15(, ובמוצאי שבת )שם, שיר נ, עמ' 27(.

43  פגיס, שירת החול, עמ' 217–218.
44  רוזן, שירת החול, עמ' 68.
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אני מסכימה עם עמדתה של רוזן. סדר החטיבות מבטא היטב תהליך של התמודדות עם האבל, 
ולכן אין בעיניי סתירה בין עמדות קודרות )המשקפות את עמדת שירי הגורל( בפתיחת הקינות, 
לעמדות מפויסות יותר, המבטאות אמונה בצדקתו של האל לקראת סיום הקינות. תפיסה זו 
של תהליך הקריאה כמקביל או כמלווה תהליך פסיכולוגי של עיבוד האבל, משתקפת גם – 
כפי שאבקש להראות – בסדר השירים שבעמודים 174א' עד 176ב' בשוקן 37. אולם לפני כן 

אדגים את הופעת התהליך בשיר הקינה הקלסי "התלאה מנשא".45

ה. התלאה מנשא

בשיר "התלאה מנשא", שיר קינה שכתב אבן גבירול על אביו, מופיעות חטיבת גורל וחטיבת 
מוסר גם יחד. הדבר אמור להעלות לדרגת שיא את המתח שבין תפיסת משמעות חייו של האדם 
לגמול שלאחר המוות, מתח שאליצור דנה בו.46 בחלקו הראשון של השיר מתואר הסבל הכבד 
של הדובר: "ֲאָחַזְתָך ְרָעָדה ִמְּכֵאִבי/ ְּכִאּלּו ַמְׂשְמרֹות ָּתְקעּו ְבִקיָרְך" )בית 3(. סבלו הגדול מעביר 

אותו על דעתו וגורם לו ממש לעזוב את החוכמה:

ְוַהָחְכָמה ְתִׂשיֵחִני ְבֶאְבִלי/ ֲעַזְבַּתִני ּוִפַּתְחָּת ֲחגֹוָרְך

ֱאֹמר ָלָּמה ְתַהֵּלְך ַאט ְּכִאּלּו/ ֲעֵלי ַגֵּבי ְבֵני ַעִיׁש ְמדֹוָרְך

ְוָלָּמה ַתֲעֹבר ָעַלי ְוִתְפֶנה/ ְּבָפֶניָך ְוֵאין ָׁשלֹום ְּבִעיָרְך

ֲהֹלא ַׂשְמִּתי ְלָך ַבִּבין ְמַנֵחם/ ְוָהֹעֵזב ְּתבּוָנה ֹלא ְיֹבָרְך

)בתים 7–10(.

לאחר בית המעבר "ֲעֹמד ָמֶות ְוַאל ִּתְקֹצר ֲאָנִׁשים/ ְּבָאִבי ַהְגִביר ִנְׁשַלם ְקִציָרְך" )בית 12( מופיעה 
חטיבת דברי המספד, ובה משולבים יסודות קונבנציונליים גם לז'אנר שירת הגורל.47 בפירוט 
המוטיבים של שירת ההגות, פגיס דן ברעיון שלפיו התבל, הזמן והמוות מתפקדים כבוצר, 
כקוצר, כשוחט וכדומה.48 התבל מופיעה לראשונה בשיר "התלאה מנשא" בבית 14: "ְּתַמּה 
ֵמֹעז ְּפֵני ֵתֵבל ֲאֶׁשר ֹלא/ ְלבּוׁש ִּתְקַרע ְּכמֹו ִנְקַרע ְסגֹוָרְך", ובו הדובר תמה על העובדה כי העולם 
כמנהגו נוהג למרות מות אביו, עובדה הנראית לו כחוצפה. בהמשך השיר מקלל הדובר את 

45  בראדי ושירמן )מהדירים(, שלמה אבן גבירול: שירי החול, שיר ריא, עמ' 139–140.
46  אליצור, והימים מצווים.

47  שם, בית 14–23. וראו בעניין זה גם: לוין, 'זמן' ו'תבל'. על התבל: עמ' 68–75, על הזמן: עמ' 75–79.
48  פגיס, שירת החול, עמ' 229.
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התבל ואת הזמן שאסר את אביו וכפה עליו את מותו.49 אולם לאחר מכן, בהמשך חטיבת דברי 
המספד, אפשר לראות שינוי ביחסו של הדובר אל העולם. בשונה מהאשמה כלפי ה"תבל", 
כעת מתאר הדובר את האבל הכבד של העולם על מות האב: "ְוִכְמַעט ִמְּבִכי ֵעיִני ּוִבְכַית/ ְׁשָחִקים 

ִקְבְרָך ֵהַמס ְוֵהָרְך" )בית 26(.
חטיבת המוסר ודברי הניחומים מופיעה בסיום השיר,50 אך המעבר אליה מתחיל עוד 
לפני כן, כאשר מופיעה לראשונה האפשרות של חיים לאחר המוות: "ְּבֵני ָעׁש ִנֲחמּוִני ַּבֲעבּוָרְך" 
)בית 36(. הכוכבים שזכו בך, טוען הדובר, ניחמו אותי בתמורה. בחטיבת הניחומים, המבטאת 
עמדות של שירת המוסר, מתחלפת עמדת הדובר כאשר הוא פונה אל אביו המת ומודיעו כי 
אינו צריך לחשוש לו, שכן בקרוב ימות גם הוא ויצטרף אליו.51 התפיסה המוצגת בחטיבה זו 
היא תפיסה רציונלית: "ַהַחִּיים ְּבָיֵדינּו ְׁשֵאָלה" )בית 40(, והדבר נועד לנחם את הדובר, ואולי גם 
את הקורא, לאחר התיאור הפטליסטי ו"עזיבת החוכמה" שהופיעו בחלקו הראשון של השיר. 
בהמשך חטיבת המוסר הדובר אף מזכיר, לראשונה, את האל המעניק לאדם חיים. וכך חותם 
אבן גבירול בתקווה את שירו, כשהוא מתאר את הגמול האלוהי הממתין לנשמת אביו: "ְיַׁשֶוּה 
ַחְסְּדָך ִעם ֹרב ֲחָסָדיו/ ְוִצְדָקָתְך ְוֻתָּמָתְך ְוָיְׁשָרְך// ְוַיַעל ַנְפְׁשָך ִהיא ַהְיָקָרה" )בתים 42–43(. קריאת 
השיר מסתיימת בתחושת השלמה וחזרה אל חיק האמונה. הדובר מסיים בתיאור הטוב שהעניק 

האל לנפש אביו בעולם שלאחר המוות, וכן בברכה: "ְוִיְהֶיה ֵׁשם ֱאֹלֵהינּו ְמֹבָרְך" )בית 44(.
לסיכום, הקינה "התלאה מנשא" משקפת במבנה חטיבותיה את שתי העמדות המנוגדות 
הנפוצות בשירת ההגות. ראשיתה מכילה מאפיינים ועמדות הנפוצים בשירת הגורל, וסיומה 
מכיל מאפיינים ועמדות של שירת המוסר. מהלך השיר השלם, מהלך האופייני לקינות קלסיות, 
עשוי לעורר בקורא "תהליך" של חוויית האבל: מביטוי תחושות הסבל הקשות נוכח האובדן, 
דרך הצגת דברי מספד, ועד הצגת רציונליזציה של המוות בחטיבת המוסר, וכן הבטחה לגמול 
אחרי המוות הכרוכה בהבעת אמונה באל, למרות הסבל. מהלך דומה, המוליך את הקורא 
בין תחנות שונות בהתמודדות עם אבל, ניתן לזהות ברמת המקרו של הטקסט ברצף השירים 

בעמודים 174א' עד 176ב' בשוקן 37.

ו. המהלך והסדר

כאמור במבוא, סדר שירי אבן גבירול בשוקן 37 נקבע ברובו על פי אורך השירים, בסדר יורד 
מהשירים הארוכים ביותר לקצרים ביותר. אולם בעמוד 174א' מסתיים הרצף בארבעה שירים 

49  שם, בית 15.
50  שם, בתים 39–44.

51  שם, בית 39.
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של שורה אחת בלבד, ונפתח רצף שירים חדש, גם הם שירי אבן גבירול. סדר השירים החדש 
מבוסס על חלוקה תמטית. ראשיתו ברצף של שירי קינה: הראשונים מוקדשים לרב האי גאון; 
אחריהם מופיעות קינות על פטרונו של אבן גבירול יקותיאל אבן חסאן; בעקבותיהן קינות 
על אביו של אבן גבירול; ואחריהן קינות על נפטרים אלמונים. לאחר שירי הקינה מופיע רצף 
שירי הגות המציגים את הבלי העולם הזה ואת חשיבות האמונה באל, ובעקבותיהם רצף של 

שירי קודש.
הבחירה של מעתיק או של עורך כתב היד לסדר את השירים בצורה זו היא מעניינת. כפי 
שראינו, מבנה הקינה הקלסית מדמה תהליך פסיכולוגי. התגובות הרגשיות העשויות להתעורר 
בקורא בקריאת השיר נעות לפי הסדר מעמדה של אבל כבד וניהיליזם, עמדה הרווחת בשירי 
הגורל, להשלמה עם המוות מתוך נחמה בצדקת האל ובגמול שלאחר המוות, עמדה הרווחת 
בשירי המוסר. אולם התנועה הלינרית של התגובות הרגשיות עלולה להשתבש כאשר הקינות 
אינן עומדות כל אחת בפני עצמה, אלא יחדיו כרצף. חוויית ה"התאוששות" שבסיום קריאת 
הקינה היחידה עלולה להתרסק כאשר הקורא נתקל מייד בסופה בתחילתה של קינה חדשה 

ובעמדות הפטליסטיות המוצגות בה.
נוכחותן של חטיבות גורל בפתיחתן של מספר קינות המופיעות בכתב היד, מעמידה את 
הקורא בעמדת מוצא מורכבת. כל הקינות מכילות ביטויי צער עמוק, ומקצתן – בעיקר הקינות 

הארוכות בצורת הקצידה – מכילות גם חטיבות של שירי גורל, למשל בשיר "אחי תבל":

ֲאִחי ֵתֵבל ְשַאל ֵּתֵבל/ ְשַאל ָמה ַאֲחִרית ַעָּמּה

ֲאֶׁשר ֹּתאַכל ְיָלֶדיָה/ ְוֵהם ֹלא ָלֲחמּו ַלְחָמּה

ֲהִכי ֵתֵבל ְקָראּוָה/ ְלַמַען ִהיא ְוֵהם ִּכְׁשָמּה
ְולּו ָחְכמּו ְּבֵני ֵתֵבל/ ֲאַזי ָיְעצּו ְלַהִּׁשָמּה.52

אולם בהתאם למאפייני הקינה הקלסית, רבות מהקינות הללו מכילות בסופן גם חטיבות 
של דברי תנחומים וביטויי אמונה באל, כגון בשיר "בימי יקותיאל":

ַאל ִּתְפֲחדּו ִּכי ַהְּנבּוָאה ִדְּבָרה/ ִּבָּכְׁשָלם ֵעֶזר ְמַעט ֶנְעָזרּו

ִהֵּנה ְיקּוִתיֵאל ְיַכֵּפר ִּפְׁשֲעֶכם/ ִלְפֵני ֲאֹדָני ַמְלְּכֶכם ִּתְטָהרּו

ִיּכֹון ְוֵיָחֵׁשב ְלַאל ָּדמֹו ְּכַדם/ עֹולֹות ֲעֵלי ַיד ַאֲהֹרן ָהְקָטרּו
ָיִקיץ ְוַגם ַיְעֹמד ְלגֹוָרלֹו ְּביֹום/ ִיָּצְרפּו ַרִּבים ְוִיְתָּבָררּו53

52  בראדי ושירמן )מהדירים(, שלמה אבן גבירול: שירי החול, שיר קא, עמ' 55–56, בתים 1–4.
53  שם, שיר קצד, עמ' 117–121, בתים 98–101.
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כאמור, כל קינה קלסית בפני עצמה משקפת תהליך התמודדות עם האבל: מביטויי הצער 
האין־סופי והניהיליזם של חטיבות הגורל, אל עיסוק בדברי ניחומים מתוך התבוננות מושכלת 
באסון, ולבסוף – קבלה מסוימת של המצב, הבאה לידי ביטוי באיחולים לנפטר ולנשמתו, 
וההכרה בעליונות האל. הקורא את התהליך המופיע בקינה כזו עשוי לחוות בעצמו תהליך 

של עיבוד המוות והשלמה עימו.
אך החוויה של קורא שלפניו רצף קינות עם מהלכים פנימיים כאלו, בזו אחר זו, תהיה 
חוויה שונה מאוד. לאחר כל שלב של קבלת המצב, המופיע בסופן של הקינות הארוכות, עליו 
להתמודד שוב עם קינה חדשה; קינה אישית או עממית המבטאת את כאב האובדן, או קינה 
במבנה קלסי הנפתחת בחטיבות גורל. קריאת רצף כזה של קינות, בזו אחר זו, משבשת את 

חוויית עיבוד האבל וקבלתו, חוויה שמציעה קריאת קינה יחידה.
אולם רצף השירים בכתב היד אינו מסתיים לאחר שירי הקינה. כאמור, בעקבותיהם 
מופיע רצף של שירי הגות. לפי ההבחנה של פגיס בין שני תתי־הז'אנר של שירת ההגות, מדובר 
בשירי מוסר, שכן השירים עוסקים בהבלות חיי החומר בעולם הזה לעומת גדולת האל וטובו, 
הממתינים לנפש הצדיק לאחר מותו. כך למשל בשיר "מה תפחדי נפשי", שבו מייעץ הדובר 

לנפשו להימלט מקשיי העולם הזה לחיקו של האל:

ָמה ִּתַפֲחִדי ַנְפִׁשי ּוַמה ָּתגּוִרי/ ִׁשְכִני ְוגּוִרי ַּבֲאֶׁשר ָּתגּוִרי

ִאם ֶנְחְׁשָבה ֵּתֵבל ְקַטָּנה ָלְך ְּכָכף/ ָאָנה ֲעִנָּיה ֹסֲעָרה ָּתתּוִרי
טֹוב ֵמֲהֹלְך ָאֶנה ְוָאן ִּכי ֵתְׁשִבי/ ִלְפֵני ֱאֹלַהִיְך ְוֹלא ָּתסּוִרי54

או השיר "אם אחרית", המציע נחמה נוכח ִקצו הידוע של האדם באמצעות עבודת האל:

ִאם ַאֲחִרית ִׂשְמַחת ֲאָדָמה ֵאֶבל/ ַּגם סֹוף ְמנּוָחָתּה ְלִטיט ָוֵחֶבל

ִויֵמי ֱאנֹוׁש ַּכֵּצל ֲאֶׁשר ֹלא־ַיֲעֹמד/ ִּפְתֹאם ְיִהי ִנְׁשָּבר ְּכֵׁשֶבר ֵנֶבל
ַעל־ַמה־ְנַּבֵּקׁש ִּבְלֲעֵדי ַׁשַּדי ֲהֹלא/ ָּכל־ַמֲעֵׂשינֹו ִּבְלֲעֵדי ֹזאת ֶהֶבל.55

54  שם, שיר רב, עמ' 128, בתים 1–3.
55  שם, שיר טו, עמ' 14.
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רצף שירי המוסר מתחלף ברצף פיוטים באופן בלתי מורגש כמעט. הקרבה התמטית הגדולה 
בין שירי המוסר לפיוטים המהללים את האל מאפשרת מעבר "חלק". ממציאת נחמה בקיום 
האל בשירי המוסר – לשירים שתפקדו כפנייה מעשית אל האל במסגרת הליטורגית. כך למשל 

בשיר "שחי לאל יחידה":

ְׁשִחי ָלֵאל ְיִחיָדה ַהֲחָכָמה/ ְורּוִצי ַלֲעֹבד אֹותֹו ְּבֵאיָמה

ְלעֹוָלֵמְך ְפֵני ֵליֵלְך ְויֹוֵמְך/ ְוָלָּמה ִתְרְדִפי ֶהֶבל ְוָלָּמה

ְמׁשּוָלה ַאְּת ְּבַחּיּוֵתְך ְלֵאל ַחי/ ֲאֶׁשר ֶנְעָלם ְּכמֹו ַאְּת ֶנֱעָלָמה

ֲהֹלא ִאם יֹוְצֵרְך ָטהֹור ְוָנִקי/ ְּדִעי ִּכי ֵכן ְטהֹוָרה ַאְּת ְוַתָּמה

ֲחִסין ִיָּׂשא ְׁשָחִקים ַעל ְזֹרעֹו/ ְּכמֹו ִתְׂשִאי ְּגִוָּיה ֶנֱאָלָמה

ְזִמירֹות ַקְּדִמי ַנְפִׁשי ְלצּוֵרְך/ ֲאֶׁשר ֹלא ָׂשם ְּדמּוֵתְך ָּבֲאָדָמה
ְקָרַבי ָּבֲרכּו ָתִמיד ְלצּוְרֶכם/ ֲאֶׁשר ִלְׁשמֹו ְתַהֵּלל ֹּכל ְנָׁשָמה.56

עם זאת, יש לציין כי רצף הפיוטים אינו הומוגני לחלוטין, ומשולבים בו שירי מוסר. אף על 
פי כן, שירים אלו אינם מהווים סטייה מהרצף הרעיוני, שכן אף שלא תפקדו כחלק מהטקסים 
הליטורגיים, הם עוסקים באופן ישיר בחוויה הדתית וביחס אל האל. כך למשל בשיר המוסר 

"יה לך שחרי ונשפי", שבו פנייה ישירה אל האל ואל שבחו:

ָיּה ְלָך ַׁשְחִרי ְוִנְׁשִּפי/ ֶאְפְרָׂשה ַּכִּפי ְוַאִּפי

ַאל־ְּתַבְהֵלִני ְוַאל־ָנא/ ַתֲחֹׁשב ֶחְטִאי ְוַאְכִּפי

ֶאְזְּכָרה ִׁשְמָך ְוֶאְהֶמה/ ַּכֲהמֹות ַיִּמים ְּבַזְעִּפי

ֵמֲאָנה ַנְפִׁשי ְלָהִסיר/ ִזְכְרָך ֵמַעל ְׂשִעִפּי
ַחְסְדָּך ָיּה ֹלא ֲחַשְׂכּתֹו/ ַּגם־ֲאִני ֹלא ֶאֱחָׂשְך־ִּפי.57

הקורא בטקסטים אלו נחשף אליהם בהדרגה ועשוי לחוות "תהליך" רגשי: מיגון ואבל כבד 
בקריאת שירי הקינה; דרך נחמה או קבלה של המוות בשירי המוסר המתארים את הבלות 
עולם החומר ורואים במוות שחרור של הנפש; ועד קריאה לעבוד את האל ותפילה ממשית 
ברצף הפיוטים. תהליך כזה מזכיר מאוד את המהלך הפסיכולוגי הכרוך במבנה הקינה הקלסית 

56  שירי הקדש לרבי שלמה אבן גבירול, א, שיר כה, עמ' 80.
57  שם, שיר קסו, עמ' 101.
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שהוצג לעיל. למעשה, הקורא ברצף השירים המופיע בכתב היד יכול לחוות מעין תהליך עיבוד 
"אלטרנטיבי", הדומה לתהליך עיבוד האבל המוצג במסגרתו של שיר קינה קלסי. קריאה כזו 
מעמידה את השירים בקונטקסט רחב, ומעודדת קריאה שלהם מעבר לעצמם. משמעותו של 
השיר היחיד עשויה להתעשר מתוקף יחסיו עם השירים השכנים לו, וכן ממקומו ברצף השלם. 
קצרה היריעה מכדי לבחון באופן פרטני את השפעת הרצף על השיר היחיד. במסגרת מאמר 

זה אסתפק בהפניית תשומת הלב המחקרית לאפשרות בחינה כזו.

סיכום

בחירות העריכה של מעתיקי כתבי היד הקדומים ראויות לבחינה ולהתייחסות ספרותית בדומה 
להחלטות העריכה של עורכי ספרות בימינו. על כן אפשר בהחלט לראות בכתבי היד העתיקים 
ובסדר השירים המופיעים בהם מכלול אומנותי חדש. בחינה כזו של כתבי היד מציעה נקודת 
מבט חדשה ומרתקת על קורפוס יצירתי חדש המורכב מרצפי שירים. למשל, התבוננות כזו על 
השירים בעמודים 174א' עד 176ב' בכתב היד שוקן 37, מעמידה את השירים כרצף המדמה 
תהליך של התמודדות עם אבל, בדומה למהלכים שאנו רואים במבנה הקינות הקלסיות מתקופת 
אנדלוס. המהלך מתחיל בביטויי סבל כבד, בתפיסת עולם פטליסטית ובניהיליזם גורף; עובר 
דרך דברי תנחומים והצגת הסברים רציונליים; ומסתיים בהשלמה ובחזרה אל חיק האמונה. 
התבוננות בשירים כחלק ממהלך כזה יכולה להשפיע על משמעותו של השיר היחיד בהקשרו 

הנתון, ולהעשיר עד מאוד את הדיון הספרותי בטקסטים המוכרים לנו.
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נספח 1
להלן סדר השירים על פי העמודים בכתב היד, כמפורט במהדורתם של בראדי ושירמן:58

174א – היונה או כבן יונה )שני בתים(, בשרי דל מאד )שני בתים(, שאלתיהו למי )שני בתים(, 
מסכל את במו )שני בתים(, ואל תתמה באיש )שני בתים(, זרק אלהים באשון )שני בתים(, קולי 
לצופי )שני בתים(, יחשב לבבי )שני בתים(, עלו אלי אנוש )שני בתים(, שאלוני כאלו הם )שני 
בתים(, הלא נפלאת )בית יחיד(, מדבר מום )בית יחיד(, קום דודי מה לך )בית יחיד(, קומה עצל 
ואל )בית יחיד(, *תחילת רצף השירים החדש* אשר תשב שכולה )62 בתים(, אליכם יודעי 

נהי )35 בתים – קטוע(, הלא תבכו בני גלות )13 בתים(.

174ב – נגדעה קרן, מי יחבוש נזר, בכו עמי וחגרו, בימי יקותיאל.

175א – ראה שמש, אחי תבל שאל, התלאה מנשוא, ביום קצר אפי, עיני מרוב בכי, תוגה אשר 
נעדר.

175ב – על השחקים נפשך, במוצאי שבת, ואומר אל תחשה, פרוד ידידי מר, לך נפשי תספר, 
טרם היותי חסדך )פ(, אשר ראה לכל צפון, כאבי רב, מה תפחדי נפשי.

176א – אמת עושר, אלהי שא עונותי, אם תאהב להיות, שוגה בחיק )פ(, אם אחרית שמחת, 
שואל דוה לבב )פ(, עבד זמנו יחצה, שחי לאל יחידה )פ(, שפל רוח )פ(, שעלי אפרשה )פ(, 
שנים נפגשו )פ(, שמעה אדון עולם )פ(, שמש עדי אנה )פ(, שחר אבקשך )פ(, שפכי לצור ליבך 
)פ(, שדי אשר יקשיב )פ(, שמתי בך מחסי )פ(, שאל להודות לך )פ(, אלוה חי )פ(, רם את עלי, 

שחרים אקראה )פ(, שאי עין יחידה )פ(, שעריך בדפקי )פ(, שלושה נוסדו )פ(.

176ב – ששוני רב בך )פ(, שחרתיך בכל שחרי )פ(, משמן בשרי ידל )שיר הגות/ מוסר(, 
בעלות יה על לבבי )שיר הגות/ מוסר(, אם מראות יה )שיר הגות/ מוסר(, מושל בקצוי ים )שיר 
הגות/ מוסר(, תחת כנפך )שיר הגות/ מוסר(, שורש בנו ישי )פ(, שוכנת בשדה )פ(, שש נגזרו 
לצאת )פ(, שלחה לבת נדיב )פ(, שאלי יפיפיה )פ(, יהי לבי )שיר הגות/ מוסר(, שלוף ידיד 
חרבך )פ(, שחר עלה אלי )פ(, שלום לבן דודי )פ(, שוכב עלי מטות )פ(, שער אשר נסגר )פ(, 
שאלוני סעיפי )פ(, תבורך יה אדון )שיר הגות/ מוסר(, יה לך שחרי )שיר הגות/ מוסר(, כרת 
לבבי )שיר הגות/ מוסר(, אשרי תמימים )שיר הגות/ מוסר(, בן אל תסוב )שיר הגות/ מוסר(, 

די לך מעט )שיר הגות/ מוסר(.

בעמוד 177א', העמוד הבא והאחרון ברצף שירי אבן גבירול המופיעים בכתב היד, נדמה שרצף 

58  הסימון )פ( מציין כי השיר הוא פיוט.
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השירים נקטע. השירים שבו הם: בחלא פי עין רס"ד, שמואל את כרמתי רל"ח, ורקמת לחייך 
קמ"ח, שמעה ודום רגע ל"ז, שלט מרן דלית קי"ד, שכחי יגונך )פ(. ואכן, אשר לשיר האחרון 
בעמוד הקודם, 176ב', "די לך מעט", מציינים בראדי ושירמן: "בית זה אחרון בעמוד זה של 
כה"י, ונגזר הדף ונפגעו תחתיות האותיות ה, ו, ך )מתיבת להלוך(".59 ההערה על גזירת הדף 
בסופו מעלה את האפשרות כי השירים בעמוד הבא אינם בהכרח המשכו המכוון של רצף 
השירים. כאמור, נראה כי הרצף הרעיוני נקטע בסוף עמוד זה. בעמוד האחרון בכתב היד, 
המוקדש לשירי אבן גבירול, מקובצים שירים שונים מאוד מהשירים שהופיעו ברצף שבו 
אנו עוסקים. אומנם השיר השישי והאחרון המופיע בו הוא הפיוט "שכחי יגונך", אך לפניו 
מופיעים בערבוביה שירי חשק ושבח, ושניים מהם אינם בעברית )השיר "בחלא פי עין" הוא 
שיר חשק בערבית יהודית, והשיר "שלט מרן דלית" הוא שיר שבח בארמית(. השירים שונים 
זה מזה לא רק מבחינה תמטית ולשונית. קשה לראות ביניהם אפילו קשר מבני חיצוני. סדר 
חרוזיהם או פתיחותיהם אינו עוקב, ואורכם משתנה ללא סדר עקיב. למעשה, ייתכן כי בעמוד 
זה התקבצו שירים שנשכחו תוך כדי ההעתקה של העמודים הקודמים, ולכן נשמטו מתוך 
סדר השירים המאורגן. אשר על כן, בדיוני עסקתי ברצף השירים המופיע בעמודים 174א עד 

176ב, ללא עמוד 177א.

59  בראדי ושירמן )מהדירים(, שלמה אבן גבירול: שירי החול, עמ' 199.
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נספח 2

התלאה מנשא / שלמה אבן גבירול

ִמי ַהּיֹום ְגָּבָרְך ֲהִתְלֶאה ִמְנֹּׂשא אֹו ִמי ֲעָזָרְך/ ְואּוָלם ַהָּדְ

ְועֹוד ֹלא ָעְבָרה ָכֹזאת ְּבִלִּבי/ ְוַאל ָּתגּור ְספֹות ִּכי ָבא ְמגּוָרְך

ֲאָחַזְתָך ְרָעָדה ִמְּכֵאִבי/ ְּכִאּלּו ַמְׂשְמרֹות ָּתְקעּו ְבִקיָרְך 

ּוֵמַאְנָחְתָך ָקְדרּו ְׁשָחִקים/ ְוַדי ִּכי ַלְיָלה ִיְבּכּו ְלִציָרְך

ְוֹאֵמר ַהְּכֵאב ֵהַמס ְלָבִבי/ ֲעִניִתיו ִלְּבָך ִיַּמס ְוֵיָרְך

ְלַאט ִּכי ִמְּׂשֵאִתי ַהְיגֹוִנים/ ֲעָזבּוִני ְקֵׁשה ֵלב ַוֲאִני ָרְך

ְוַהָחְכָמה ְתִׂשיֵחִני ְבֶאְבִלי/ ֲעַזְבַּתִני ּוִפַּתְחָּת ֲחגֹוָרְך 

ֱאֹמר ָלָּמה ְתַהֵּלְך ַאט ְּכִאּלּו/ ֲעֵלי ַגֵּבי ְבֵני ַעִיׁש ְמדֹוָרְך 

ְוָלָּמה ַתֲעֹבר ָעַלי ְוִתְפֶנה/ ְּבָפֶניָך ְוֵאין ָׁשלֹום ְּבִעיָרְך

ֲהֹלא ַׂשְמִּתי ְלָך ַבִּבין ְמַנֵחם/ ְוָהֹעֵזב ְּתבּוָנה ֹלא ְיֹבָרְך

ְוַחֵּייֶכם ְלבּוִׁשי ֹלא ְקַרְעִּתיו/ ֲאָבל ֵמֹעז ְּכֵאב ִנְקַרע ְוִנְדָרְך

ֲעֹמד ָמֶות ְוַאל ִּתְקֹצר ֲאָנִׁשים/ ְּבָאִבי ַהְגִביר ִנְׁשַלם ְקִציָרְך

ה/ ְלָך ֵמַעי ְלָך ֶיְהמּו ְּבָזְכָרְך ֲהֹׁשֵכן ֵּבין ְמֵתי ֶבֶטן ֲאָדָמָ

ְּתַמּה ֵמֹעז ְּפֵני ֵתֵבל ֲאֶׁשר ֹלא/ ְלבּוׁש ִּתְקַרע ְּכמֹו ִנְקַרע ְסגֹוָרְך

ֲעֵלי ֵתֵבל ְּתִהי ֶאֶלף ְקָלָלה/ ְוַעל ֶזה ַהְזַּמן ֶׁשהּוא ֲאָסָרְך

ְוָחִליָת ְוָהָיה ָחְלְיָך ִלי/ ְוָכַבד ֶהֳחִלי ָעַלי ְוָאָרְך

ְּכִאּלּו ֶהֳחִלי זֹוֵלל ְוֹסֵבא/ ֲאֶׁשר ָאַכל ֲעֵדי ִכָּלה ְׁשֵאָרְך

ּוֵמֵאן ַהְזַּמן ָלֵתת ְלֵתֵבל/ ְּכִפי ָאְכָלּה ְלַבד ַעְצָמְך ְועֹוָרְך

ְמָצָאְך ֶהֳחִלי ֵרַע ְטָהר־ֵלב/ ְוַעל ֵּכן ַלֲאִחי ַנְפׁשֹו ְקָׁשָרְך

ּוָבַגד ַאֲחֵרי ֵמַזח ֲאָזָרְך/ ּוִפַּתח ָּבֳחִרי ֵזָרְך ְוָזָרְך
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ֲהִמֶּזה ַהְּזַמן ֶאַּקח ְנָקָמה/ ְוִאם ֵמֶהֳחִלי ֻאַּכל ְּבָׂשָרְך

ֱאֶמת ָּכל ִמְׁשְּבֵרי ֵתֵבל ְמָצאִתים/ ְוָעַלי ָּכְבדּו ַקִּלים ְלִׁשְבָרְך

ְקָבָרְך ַהְּזַמן ִּבְלַבב ְיגֹוִנים/ ְוַהָּיגֹון ְּבתֹוְך ִלִּבי ְקָבָרְך

ְוֶׁשֶמׁש ָאְסָפה ָנְגָהּה ְּבֵעיַני / ְּכִאּלּו ֶנְאְסָפה ֶׁשֶמׁש ְּבִקְבָרְך

ְוַסּבּוָך ְּבַאְנחֹוַתי ֲעָנִנים/ ְוֵריַח ֹמר ֲעֵלי ִפיַח ֲעָפָרְך

ְוִכְמַעט ִמְּבִכי ֵעיִני ּוִבְכַית/ ְׁשָחִקים ִקְבְרָך ֵהַמס ְוֵהָרְך 

ְולּו ֶאְבֶּכה ְמַעט ִמֵּדי ְיגֹוִני/ ֲאַזי ֵמֹרב ְּבִכי ַנַחל ֲעָבָרְך

ְולּו ֵמיֵמי ְפָרת ִּכְדֵמי ְדָמַעי/ ְלעֹוָלם ֹלא ֲעָברֹו ִאיׁש ְּבִמְדָרְך

ְוִאּלּו ֵקְרבּו ֵמֵאׁש ְלָבִבי/ ֲאַזי ָּבה ִנְׂשְרפּו ֵמיַׁשְך ְוַׁשְדָרְך

ְולּו ָחַכם ְלָך ָאִבי ְלָבִבי/ ֲאַזי ִנְגַזר ְּכמֹו ָמֶות ְּגָזָרְך

ֲהָכֹזאת ִּתְהֶיה ִנְסָּגר ְּבַתְחִּתית/ ְוֶאָּׁשֵאר ֲאִני ִלְׁשֹּכן ֲחֵצָרְך

ְוֵנר ִיֶכב ְוֵיָעֵדר ְמאֹורֹו/ ְוָכִביָת ְוֹלא ֶנְעַּדר ְמאֹוָרְך

ֲאָהּה ַעל ָנְפְלָך ֶּכֶתר ְזַמִנּי/ ְוֹאוי ִּכי ֵמֲעֵלי ֹראִׁשי ֱהִסיָרְך

ֲאָהּה ַּגם ָהּה ְואֹוי ִלי ַוֲאבֹוי ִלי/ ֲאֶׁשר ֹלא ֵאְדָעה ִמִּמי ְמָכָרְך

ְולּו ָׁשוּו ְבָך ֶחְפֵצי ֲאָדָמה/ ֲאַזי ָנַקל ְּכמֹו ָיַקר ְמִחיָרְך

ְולּוֵלי ִכי ְלָבִבי ֹלא ְינַֻחם/ ְּבֵני ָעׁש ִנֲחמּוִני ַּבֲעבּוָרְך 

ְּבמֹוָתְך ֶיְאְּבלּו ַאְנֵׁשי ֲאָדָמה/ ְואּוָלם ָׂשְמחּו ַאְנֵׁשי ְמגּוָרְך

ְוִאם ֹׁשְכֵני ְׁשאֹול יֹוְדִעים ֲעֵליֶהם/ ְלִהְתַרֵּפק ֲעֵלי ֶפַתח ְּדִביָרְך

ְׁשֹקט ָאִבי ְוַאל ִּתֹּׁשם ְלַמַען/ ְּבֹיום ָמָחר ְנִהי ָוָרע ְמזֹוָרְך

ְוַהַחִּיים ְּבָיֵדינּו ְׁשֵאָלה/ ְנִׁשיָבּה ַלֲאֶׁשר ֶלְאֶמת ְיָצָרְך

ֲאֶשׁר ֵהַמר ְלָבִבי ַבְיגֹוִנים/ ּוַבֹּיֶׁשר ּוַבֹּתם ֶהֱאִמיָרְְך

ְיַׁשֶוּה ַחְסְּדָך ִעם ֹרב ֲחָסָדיו/ ְוִצְדָקָתְך ְוֻתָּמָתְך ְוָיְׁשָרְך

ְוַיַעל ַנְפְׁשָך ִהיא ַהְיָקָרה/ ְוֶאל ַנַחל ֲעָדָניו ַיֲעִביָרְך

ּוִבְמנּוחֹות ֱאֶמת ִּתְהֶיה ְצרּוָרה/ ְוִיְהֶיה ֵׁשם ֱאֹלֵהינּו ְמֹבָרְך.
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***

ִּתְרִאי ַּכָּמה ֵּכִלים ַאֲהָבה ְיכֹוָלה ִלְׁשֹטף

ִהְשַׁאְרָּת ִלי ֶּפֶתק ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַּבִּמְטָּבח

ְוָיֹכְלִּתי ְלָבֵרְך ַעל ִקְלקּולֹו ֶׁשל ַהֵּמִדיַח.

ֹלא ָיַדְעָּת ֶשִגַּּלְפָּת ִלי ִּפַּסת ַחּלֹון

ְּבָיֹרק ָים ּוָוֹרד ַעִּתיק,

ַמְנָדלֹות ֵאיְנסֹוִפּיֹות ִמְׁשַּתְּבְללֹות ְּכָיֵרַח 

ְּבֶמְרַּכז ִּתְקָרה ֲחׂשּוָפה, ָקֶתְדָרָלה.

ִּכי ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְּבִלי ַאַחת ָּכזֹו, ֲאִפּלּו ִנַּדַחת,

ַעל ַהְּגבּול ֵּבין ַהִּנְׁשָּכח ַלָּצרּוב. 

ִהְׁשַאְרָּת ִלי ֶּפֶתק ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַּבִּמְטָּבח

ְוֹלא ָיַדְעּתָ 

ֶׁשאּוַלי ֶזה ֶזה. 
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תפילה*

ָּבְרִכי ָעֵלינּו ִׁשְגָרה ַמְצִהיָבה 

ְּכַדֵּפי ֵסֶפר, ִנְקֵראת ְלַאט    

ִמַּתַחת ַלְּׂשִמיָכה. 

 

ָּבְרִכי ָעֵלינּו ִׁשְגָרה ְנטּוַלת ִזּקּוֵקי ִּפְתֹאם 

אֹו ְּתהֹום ַרָּבה. 

 

ָּבְרִכי ָעֵלינּו ִׁשְגָרה ַרָּכה 

ֻמַנַּחת ַעל ַהִּמְדָרָכה. 

*  השיר ראה אור לאחרונה בספרה של יעל עומר, טיוטה לאימון עצמי, בהוצאת עיתון 77.
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נבו*

ֲאָהבֹות ַּכֲחֵמֶשׁת ֻחְמֵׁשי ַהּתֹוָרה. 

ֵראִׁשית ִסּפּור ְּבִריָאֵתנּו, 

ְוַים סּוף ַהִּנְבָקע. 

ַהֶּדֶרְך ַהִּנְפַקַחת ִמְּבִלי ֵמִׂשים

ְלָפָרׁשֹות ֲאֻרּכֹות ֶׁשל ֻחִּקים, 

ַהִּמְדָּבר ְוַהֵהֶלְך, 

ַהַּמִים, ַהְּבֵאר ְוָהֲאָדָמה ַהִּנְפֶעֶרת. 

ְנבֹו.

*  השיר ראה אור לאחרונה בספרה של יעל עומר, טיוטה לאימון עצמי, בהוצאת עיתון 77. 
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קו מז'ינו

מהחלון שלי רואים את האוטו האדום של אימא. טוב, לא ממש רואים בקו ישר. אם אני יושבת 
על המיטה או ליד השולחן אז לא רואים, אבל אם אני עומדת בין השולחן לארון ומדביקה את 
הלחי למראה אז אפשר לראות חצי אוטו. אפשר גם להיתלות מהחלון החוצה כמו שהייתי 
עושה כשהייתי קטנה, עד שאמא תפסה אותי פעם ו, היא כעסה. אז אני לא עושה את זה יותר. 
חוץ מזה, עכשיו, מְלָיד הַמראה, רואים יותר טוב את האוטו, כי העץ ממול כבר בשלכת ורואים 
דרך הענפים שלו. הוא הופך להיות כאילו עץ אדום. זה יפה. אני משגיחה הרבה על האוטו, 
בודקת מה קורה איתו שם, לבד ברחוב. יש לי אותו גם בתמונה מעל המראה, וכולנו יושבים 
ּבתוכו בטיול לכינרת. תליתי אותה בכיתה בפינת "המשפחה שלי", ולקראת סוף השנה ילדים 
תלשו תמונות והיא נעלמה, אבל מצאתי אותה בפח הניירות, רק קצת מקופלת, ולקחתי אותה 

הביתה, שלא תיעלם.

אתמול עמדתי בעמדה שלי, עם לחי צמודה לראי. תלשתי שערות מהראש, כרגיל, וחלמתי. 
ציפור אחת עמדה על העץ וצייצה. באביב שעבר היה קן בין העלים ואיזו ציפור, אולי זאתי, 
הייתה מביאה לגוזלים אוכל. פעם גוזל אחד נפל ואני מצאתי אותו. לקחתי קרטון שהיה ליד 
השיחים ובעדינות, עם מקל, הרמתי אותו והבאתי הביתה. אבא אמר שאי אפשר להכניס חיות 
הביתה כי אימא חלשה וזה מסכן אותה אז נַתנו אותו לבני דודים שלי. הם גידלו אותו במרפסת 
עד שהוא עף החוצה. הוא עדיין חוזר מדי פעם ועומד על המעקה. אם לא מתקרבים מדי הוא 

לא בורח. אבל אולי הוא לא בורחת. אף פעם אי אפשר לדעת עם ציפור. 

הסתכלתי בציפור שעל העץ והמשכתי לתלוש. סבתא אומרת שבסוף תהיה לי קרחת. גם העץ 
קירח עכשיו, אבל באביב כל השיער יצמח לו בחזרה, ואחר כך גם סיכות סגולות ויפות יצמחו 
לו על כל הראש. גם לי בסלסלה יש סיכות וקוקיות וסרטים וקשתות ואפילו טיארה שאימא 
קנתה לי והלכתי איתה פעם ליומולדת של גאיה ובסוף הורדתי אותה. אני לא אוהבת דברים 
בשיער. זה מפריע לי. תמיד זה מגרד ואני מרגישה כאילו התיישבה לי על הראש משפחה 
שלמה של ציפורים. שֵלו אחותי אומרת שאני ילדה מוזרה, שאני משונה, שלאף ילדה חוץ 
ממני לא היה שיער קצר. אבל האמת שהיא זאת המעצבנת, מסתגרת עם החברות שלה בחדר 
ושואגת איתן שאגות צחוק. בכיתה ב' בערך ביקשתי להסתפר קצוץ, כמו שהיה לאימא מתחת 
לכובע. היא ניסתה לשכנע אותי שלא כדאי אבל מהר מאוד הסכימה. זה היה מאוד נוח אבל 
אף בת לא רצתה לשחק איתי. חוץ מכרמל, שהיא בת דודה שלי. ויתרתי. מה לעשות, צריך 
לדעת להתפשר בחיים. הארכתי קצת ומאז אימא הקפידה לספר אותי כל חודש ולשמור לי על 

קאֶרה קצר, שלא יעבור את האוזניים. אבא אומר שזה הקו מז'ינו שלי. 
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פתאום היה רעש חזק מהרחוב. משהו נשבר והציפור טסה בפחד. מהזווית שלי ראיתי מישהו 
עוצר את האוטו שלו ויוצא ומתחיל להסתובב ולהתכופף ולבדוק את האוטו שלנו. האדום. 
כי יש לנו עוד אוטו, ישן יותר, אבל הוא חונה תמיד רחוק, כי כשאבא חוזר בערב מאוחר 
מהעבודה כבר אין חניה ליד הבית. היה נראה שקרה משהו. האיש הושיט ידיים לצדדים, 
כנראה כדי שיבינו שהוא לא מבין משהו, ואחר כך שם אותן על הראש, מוזר כזה, כאילו הוא 
עושה פנטומימה באמצע הרחוב. ככה, בתנוחה הזאת, הוא נעצר לכמה שניות ואז חזר לאוטו 
שלו ולא הצלחתי לראות מה הוא עושה. טיפסתי על השולחן כתיבה ונתליתי מהחלון החוצה. 
ראיתי את כל האוטו האדום וגם את האוטו של האיש. הוא חיפש משהו ויצא עם עט ונייר, 
שם אותו על המכונית, כתב משהו והכניס את הפתק מתחת לווישר. אחרי זה הסתכל מסביב, 

חזר לאוטו שלו ונסע. 

הכנסתי את עצמי חזרה פנימה ורצתי להגיד לשֵלו. היא הייתה בטלפון ואמרה לי לסתום. 
"מישהו עשה משהו לאוטו האדום. "אמרתי לה והיא באמת נבהלה ושאלה "מה קרה?" "לא 
יודעת. בואי נלך לראות." היא נשארה בשיחה עם חברה שלה ויחד ירדנו למטה. אני חיכיתי על 
המדרכה ושלו הקיפה את האוטו ואמרה לטלפון "יא אללה, אני לא מאמינה, דפקו את הג'יפ 
של אימא שלי. "מהצד ראיתי שיש שברים אדומים על הכביש וגם האחורה היה קצת מעוך. 

"הוא השאיר פה פתק", נזכרתי. שלו ניגשה ולקחה אותו. "תראי מה זה, הוא השאיר על הווישר 
דף ריק", היא אמרה לחברה בטלפון ונתנה לי דף לבן עם קפלים עקומים. איזה בן אדם, אפילו 
לקפל יפה הוא לא יודע. היא המשיכה לטרטר לחברה עוד קצת ואז ניתקה והתקשרה לאבא. 
הוא לא ענה. היא סימסה לו. גם סבתא לא ענתה. עמדנו על המדרכה שתינו. הג'יפ האדום, 
הנקי, המבריק, שפעם בשבועיים בשבת בבוקר אנחנו מנקים אותו ביחד, עמד בשקט לידנו. 
מהמדרכה הוא נראה שלם ויפה. הושטתי אליו יד ובדקתי אותו. הוא היה חמים. כנראה 
שהספיק להתחמם קודם, לפני שבאו עננים. בתור מיני ג'יפ הוא היה גבוה משאר המכוניות, 
זקוף. נשענתי עליו עם כל הטוסיק. גם שלו נשענה. שתקנו. מכוניות עברו ברחוב וגם אנשים 
הלכו על המדרכה, אבל לא הכרנו אף אחד. רציתי לתת לה יד, אבל לא נתתי. לא ידעתי מה 
לעשות וגם לא רציתי שאבא יבוא ויהיה לו עצוב כי את מה שנעשה אין להשיב. "את מה 

שנעשה אין להשיב", אמרתי. 

"מה, מה את מקשקשת קו מז'נינו? מכוניות אפשר לתקן, זה רק עולה כסף". 

"אבל איך יתקנו אותה כאן?" שאלתי. 

"כאן? יסיעו אותה למוסך".

"מי יסיע אותה, הרי אף אחד לא נהג בה מאז שאימא מתה. "באמת לא הבנתי איך תיפתר 
התסבוכת הזו. שלו פלטה הרבה אוויר ואמרה עליי דברים לא יפים, אבל אני לא התייחסתי 
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ורק תלשתי שערות בשקט. לא הספקתי הרבה כי אבא הגיע עם שקיות מהזול־בו וחיוך גדול 
ושאל מה זאת המשלחת קבלת פנים הזו. כשהוא בא לחבק אותנו שלו התחילה לבכות, אז הוא 
חיבק אותה ראשונה ואותי הצמיד שנייה למותן שלו. השקית חיממה לי את הגב ומבחינתי, 

אפשר היה להישאר ככה. 

"זה מאוד לא נעים". הוא אמר לגבי הדפיקה, "ועוד יותר בגלל שלא השאירו פרטים. בואו 
נעלה לאכול. הבאתי בורקס חם ונכין לנו סלט". 

"אני לא רוצה להשאיר אותה לבד ברחוב, ועוד ככה". אמרתי לו. 

שלו הביטה בו וחיכתה לתגובה. אבא הסתכל עלינו ועל המכונית ואמר: "תראו בנות, אני 
כל כך עייף. ורעב. בואו נעלה עכשיו". אני מייד הבנתי שצריך לעזור לו. לקחתי אותו ביד 
ומשכתי אותו לעבר המדרגות המכוסות בעלים. "בואי שלו", הוא אמר ומשך אותה אחריו. 

ליד העץ הרמתי את הראש וראיתי את הציפור עומדת שם בשקט, לבד, מתכוננת ללילה.
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דורית פלג

"הצליל האחד"
ו"התמסרותה )או אי־התמסרותה(

של המילה הכתובה"

 שתי שיחות עם מורית פלג * 

ראיינה: לאה פוקס

הצליל האחד

אני מרגישה, בכל ספר וספר שלך, את הנאמנות המוחלטת שלך לאמת שלך. ועם 

זאת, הם שונים כל כך זה מזה. לכל אחמ מהם הייחומ שלו –  אם למשל ניקח את קולה 

של הגברת פאני לעומת פני המקום, או את שני אלה לעומת אמנות ההכרחי: קולות 

שונים, עולמות שונים, וכל אחמ מהם נאמן לחלוטין לעצמו. איך זה? והאם זה קשור 

לתהליך או לתהליכי הכתיבה?

קודם כול, אני לא יכולה לכתוב אלא מהמקום שבו אני נמצאת. והמקום הזה משתנה, עם 
השנים – מעצם היותנו חיים אנחנו משתנים. מאחר שאני עובדת הרבה שנים על ספר, הספר 
החדש כבר מוצא אותי במקום אחר; הוא רוצה להביע דבר־מה אחר; והוא מוצא דרך אחרת, 
צליל אחר, לומר את מה שהוא חותר לומר. לכן כל ספר שונה מהותית מקודמו, גם, כמובן, במה 
שהוא נסוב עליו, אבל לא פחות מכך ַּבאיך: ה"צליל" של ספר מציב את עצמו מייד מהתחלה – 
האינטונציה, המוזיקליות, אופן הנחת המשפטים – וישנו גם משהו רחב יותר, איזו אסטרטגיה 
יסודית, אם אפשר לקרוא לזה כך, שהספר בוחר בה כדי לומר את שלו. לפעמים הוא גם בוחר 
לו פורמט אחר: מסיפור קצר לרומן, לפרוזה בשורות קצרות, לפרגמנטים – אבל בכל מקרה 

הטקסטים נבדלים לגמרי באופן שכל אחד מהם מוצא את דרכו לדֵּבר, להיות.

הניסוח הזה אולי יישמע מוזר למי שאינו כותב. אבל כן: הספר הוא זה הבוחר לעצמו, בכל 
פעם מחדש, הן את הצליל שלו, הן את האסטרטגיה. לי עצמי, הכותבת, יש מעט מאוד להגיד 
בעניין הזה. כשהתחיל להיכתב פני המקום, למשל, הייתה לי התנגדות לגוף הראשון שהספר 
בחר לעצמו: רציתי לשמור על הנימה שבה נכתב קולה של הגברת פאני, רציתי את המוזיקליות 

* הסופרת עיבדה את דבריה לצורת מסה. לבקשתה, הדברים מובאים כאן ככתבם בדיוק. תודה ללאה פוקס.
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המאוד מסוימת של הספר ההוא, שזמן רב חיפשתי אחריה וחרה לי לאבד אותה; רציתי את 
הגוף השלישי ההוא, המתון, ששומר ולּו למראית־עין על מרחק – כמעט הייתי אומרת, על 
גינונים של בני־תרבות – וב'גברת פאני', ספציפית, על מידה של הרמוניה; אבל פני המקום 
לא בא ממקום של הרמוניה, והוא סירב לדבר בלשונה. אין לך ברירה: זה קחי או לכי. קבלי 
את מה שהספר מביא אלייך, או תישארי בלעדיו – ספר מתהווה הוא יצור עצמאי; יש לו חיים 

משלו, והם שקובעים. 

כך שהספר מכתיב את עצמו, את טבעו ומהותו; והמהות הזאת היא שונה מספר לספר, כי 
הכוח שהניע כל אחד מהספרים היה שונה.

מהו הכוח המניע של ספר? משהו בפנים שמבקש, שנאבק, אפילו, להיאמר; איזה רגש, איזה 
צורך, איזו אמירה – המקום הפנימי שהגעְת אליו מכוח תהליכים ארוכים ובמידה רבה לא־
מודעים, שנהיו עם הזמן לְנִהָייה, לדחף. זהו כוח רב־רבדים ומורכב, ועם זאת יש לו וקטור 
מאוד ברור – ברור לו עצמו, כלומר; רק בדיעבד הוא מתברר )חלקית( גם לי – והוא דוחף, 
דוחף, למצוא לעצמו ביטוי, למצוא את הצליל המדויק לו, למצוא את האופן שבו יוכל להציב 

את עצמו: להיאמר.

הֹוָרתו של ספר כזה, מעצם טבעה, אורכת שנים. במהלך התקופה הזאת )שתמיד, כמו בתל 
ארכיאולוגי, מתקיימות בקרקעיתה כל התקופות שקדמו לה(, ה"מקום" שדיברתי עליו, ה־ 
condition humaine שלך – רגש, תפיסת עולם, צורך, ְנִהָיה – הולך ומתגבש, מתמקד, 
שואף למצוא לעצמו ביטוי: ִנהייה הכוח המניע של ספר שמבקש להיכתב. ויש רגע, שבו הכוח 
הזה כבר התגבש דיו; הוא כבר קיים וממוקד; ועדיין הוא חייב למצוא לו "משהו שם בחוץ", 
משהו בעולם המציאּות, שיהווה עבורו – מה? – נאמר, איזו מֵסכה; איזו מטפורה כוללת; 
ובה־בעת נקודת מוצא – צוַהר אל עולם מסוים, קונקרטי, שבו יוכל להתגלם: ללבוש, ַּבּפֹועל, 
צורה. ל"משהו הזה שם בחוץ" שמפעיל את הכתיבה, ַלמעין־מפתח הזה ְלדלת שלא ידעת על 

קיומה, אני קוראת טריגר.

אני לא יודעת אם הטריגר הזה חייב להיות דבר מאוד מסוים, או שבהבשיל הכוח המניע 
הוא כבר יכול להתגלם בהרבה צורות, בכל מיני עולמות; כך או כך, אם הכוח המניע עדיין 
לא התלכד דיו, מבפנים, הכותב יחלוף על פני הטריגר בלי להשגיח בו; ומאידך, אין עולם 
קונקרטי, אין תבנית שבה הדחף הזה יוכל לצקת את עצמו. אבל כאשר נתקלים בטריגר אחרי 
שהכוח המניע הפנימי כבר התגבש – הכול נופל למקומו ְּברגע, בפעימה מדויקת: מהפגישה 

הזאת ייוולד ספר.

מכל מה שנאמר עד כה, ודאי אפשר להבין שאני לא נמנית עם הסופרים שמתכננים ספר 
באופן מודע, מראש: זו תמיד הרפתקה בשבילי, פגישה שאף פעם אינה צפויה, שקורית תוך 
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כדי שיטוט בעולם שבפנים, שבחוץ. אבל כן יש, תמיד – כך מתחוור לי בדיעבד פעם אחרי 
פעם – תהליך, ואפילו תהליך ארוך מאד, של התּכֹוננות, או התַּכוונּות, פנימית, לא מודעת. 
תהליך של חיפוש: איזה גלעין חזק הולך ומתגבש, עמוק בפנים, והוא מגשש למצוא דרך 
לפרוץ החוצה, להיות. כאשר הוא פוגש את הטריגר שלו, הוא קם ונהיה. והטריגר, המפֵתח, 
תמיד יש בזה מן הפלא; כי הוא יכול ללבוש, בפשטות, כל צורה, תהיה בלתי צפויה כאשר 
תהיה: תמונה במגזין גיאוגרפי שנתקלת בה באקראי, באיזה חדר המתנה, של דיונות־חול 
במדבר סהרה; חלום; משפט שחוזר בעקשנות במחשבה, לא מוותר – "אני גרה רק במלונות"; 
קליפ של שיר בטלוויזיה, שַאת כמעט לעולם לא צופה בה. וזה יכול להיות גם מפתח הרבה 
יותר דק, מורכב, כזה שלא בקלות תניחי עליו את האצבע, כפי שהיה עם הספר האחרון שלי, 
אמנות ההכרחי – כך או כך, הרבה חוטים סמויים נשזרים ְּברגע לפתיל אחד, למוליך חשמלי, 

באותו קול נקישה שאת מזהה. 

נממה לי שמהמברים האלה מתגבש איזה "אני־מאמין" של כותבת. 

כן. האני־מאמין שלי הוא שמאחרי כל ספר אמיתי – מה שכינית ספר שנאמן לעצמו – יש כוח 
עמוק, רב־עוצמה שהניע את היווצרותו, אף שייתכן שעד לאותו רגע הכותב לא היה מודע לו, 
למעט אותו רטט תת־קרקעי של חיפוש )גם בפני המקום וגם בקולה של הגברת פאני לא היה 
לי מושג, דקה לפני שנכתב הפרק הראשון, שאכתוב את הפרק או את הספר הזה; ועם זאת, 
לשניהם, כך הבנתי בדיעבד, הוביל חיפוש פנימי ארוך מאוד(. ואף על פי שהכותב הוא במידה 
רבה כמו מּובל באֵפלה, אין לו ברירה אלא להיצמד אליו, אל הכוח המניע הזה, שבלי לדעת 
אותו הוא חש בו – שכן את מייד מזהה, שמה שנכתב הוא הדבר האמיתי: תחילתו של ספר 

חדש – ולהניח לו להוביל את הספר לאן ובאופן שהוא חייב להוביל.

לאורך הדרך את מתחילה לזהות מה שעולה מהכתוב. איזו מלודיה מרכזית חזקה מציבה את 
עצמה ראשונה, וכמו ביצירה מוזיקלית מצטרפים או ניכרים בהמשך עוד מוטיבים. אבל יש 
הבדל בין  זיהוי ובין כוונה מראש. כפי שאמרה פעם סופרת טובה, ספר אמיתי צומח כמו עץ: 
הוא שולח ענפים למקום שיש שמש, ברוח יתכופף, היכן שצפוף הוא יצמח לגובה; את לא 
יכולה לכוון או לנווט אותו לפי רצונך, אסור לך לנסות לכופף לו בכוח את הזרוע. נהוג לומר 
שהדמויות מובילות את הכותב; אני חושבת  שהספר – ישּות עצמאית – הוא שמוביל, וכך 
זה צריך להיות. אם תילחמי בו – תדפקי את הראש בקיר. ככל שתוותרי על רצונותייך־שלך, 

ופשוט תקשיבי, הכתיבה תהיה מלכתחילה מדויקת יותר. זה יכול לחסוך הרבה סיבובים.

כך שצריך לתת לאותו כוח מניע שהוליד את הספר, אם אנו מודעים לו ואם לא, להוביל, בלי 
שנפריע לו; וזה אומר, בין השאר, שלכל אורך הדרך, לאחר הכתיבה הראשונית, צריכה להתקיים 
בדיקה נוקבת וחסרת משוא פנים של מה שכבר נכתב, מתוך כך שאת מנסה להבין )ככל שאת 
יכולה להבין בנקודה שאת נתונה בה( מה הספר מבקש, לאן הוא חותר; ואם את חשה שסטית, 
איכשהו, מהדרך – לחזור, ולכתוב מחדש. זה בהכרח נוגע גם לסוגיית המבנה, שהחל משלב 
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מסוים חייבים לתת עליה את הדעת, ושבספר מורכב עשויה לדרוש עבודה רבה כשלעצמה.

כל זה מטיוטה לטיוטה. לפעמים מתמזל מזלך ומשפט, פסקה, אפילו פרק שלם או סיפור 
מניחים את עצמם באופן נכון ושלם ִמתחילה; ולפעמים צריך עשרות טיוטות – לפעמים הרבה 
יותר. כי תמיד, במהלך הכתיבה, אחרי שגמרת לכתוב את העמוד הזה, כמה העמודים האלה, 
הפרק, הספר – תמיד ישנה עבודת הנמלים של ההידוק, הליטוש; צריך לוודא, שוב ושוב, 
שכל משפט )פסקה, פרק( עובד במקסימום של עצמו, מבחינת מה שכתיבה יכולה וצריכה 
להכיל; צריך לוותר על כל מה שאולי הוא יפה ונכון כשלעצמו, ואפילו יפה במיוחד, אבל 
הוא לא יוכל להישאר, שכן הסך־הכול הוא הקובע, ולא אף אחד מהפרטים: הפרטים כפופים 

לדוגמה, כפי שאמר ז'ורז' פרק בהחיים הוראות שימוש, ולא להפך.

 ולאורך כל התהליך הארוך, המורכב הזה, לנוכח כל הקשיים שצצים ועולים, כן, בעניין נאמנות 
לאמת: אני לא רואה שום אפשרות אלא לדבוק, בעקשנות, בלי לוותר, גם אם הדבר רחוק 
מלהיות מחּוָור לי עד תום, במה שהספר המסוים הזה מבקש; ושקשור, באיזה אופן, למקום 
שבו אני־עצמי – כלי הנגינה, על חייו־שלו – נמצאת: ומאחר שאני כלי הנגינה, אני המנגנת, 
של המנגינה הזו שעדיין אינה מחּוורת לי, כל מה שיש בידי הוא ההבנה שעולה בגברת פאני 
בשעה שהיא עומדת לראשונה, מסונוורת, על הבמה מול אורות הזרקורים במועדון הלילה 

הזול שנשכרה לשיר בו – 

]...[ והיא נזכרה, מול הבוהק המסנוור, תחת משושי מבטו של הקהל שלא יכלה 
לראות, בדבר ההוא שמעולם לא לימדה אותה העלמה נֹוירבאך, אבל שהיא 
למדה אותו בעצמה בשעות הארוכות של אחרי הצהריים שבילתה לבדה בזמן 
שאמּה ערכה את סיבובי הביקורים שלה, או יותר נכון שהתגלה לה מאליו יום 
אחד, היא אף לא זכרה איזה יום זה היה, כי מאותו רגע שנודע לה היה זה כאילו 
ידעה אותו תמיד, והידיעה הזאת האירה לה עכשיו את החלל מולה באור גדול, 
אֵחר לגמרי מאורם המסמא של הזרקורים, הידיעה שאם תשיר מן הנקודה הזאת 
שבתוכה, שהיא אחת והיא לבדה האמיתית, אם תצליח לשיר משם ולא תתפתה 
בשום אופן לשיר מסביב לה, או מנקודה אחרת שקל יותר למצוא, תשיר עד 

כמה שהיא מסוגלת לשיר.
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שנים רבות את מלממת סמנאות לכתיבת פרוזה – יותר משלושים שנה, אם אינני 

טועה. את ומאי יומעת שמתקיים ויכוח בנוגע למימת התועלת שיש בסמנאות כתיבה. 

יש הטוענים שאו שאתה כותב או שלא, ושאין בהן כל טעם. אני משערת שאם את אכן 

מנחה סמנאות כל השנים הללו, את סבורה שיש בהן תועלת.

סדנאות כתיבה אינן תנאי הכרחי לקיומה של ספרות. אבל הן יכולות להרחיב את הטווח שלה. 
המפגש המיוחד־במינו המתאפשר בהן בין אנשים, אֹומנות )ואּומנות( הכתיבה, וטקסטים 
מגּוונים ומעוררי־השראה, הוא לפעמים חיוני כדי שסופר או סופרת יביאו את כישרונם לידי 
מימוש. שכן כדי שהדבר הזה יקרה, נחוץ זימון נכון של נסיבות; ובלעדיו הוא יכול להתעכב 
מאוד, או לא לקרות כלל – לא כל אדם זוכה לנסיבות חיים שמציעות מראש היכרות )או נכונות 
להיכרות( עם ספרות אמיתית, לא כל סביבה מעודדת את העבודה והמחויבות שספרות, או כל 

סוג של אומנות, דורשת. סדנה היא אפשרות פתוחה לזימון כזה. 

ניסיוני כמנחה לימד אותי לראות את פעולתה של סדנה מהרבה היבטים. מטבע הדברים, צירוף 
המילים "סדנת כתיבה" מעלה במחשבה פן אחד שלה – זה של הלימוד הישיר של העשייה 
האומנותית, על צד האּומנות שתמיד יש בו. וזהו בלי ספק הציר המרכזי שלה. אבל אני לא 
חושבת שייעודה של סדנה צריך להיות רק זה, להוציא תחת ידיה "סופרים" או "סופרות", מה 
גם שהרבה פעמים מה שנתפס במילים הללו הוא שמשתתפיה "מפרסמים". אם היא עובדת 
נכון, סדנה תהיה למשתתפיה מרחב משמעותי ויקר ערך בהרבה יותר מובנים מאשר זה בלבד. 

אולי ניסח את התחושה הזאת באופן המדויק ביותר, והנוגע ביותר אל הלב, תלמיד צעיר שלי, 
עולה חדש מרוסיה שהשתתף בסדנה של היחידה לאומנויות במשרד החינוך, המיועדת לכפרי 
נוער: "במקומות אחרים," הוא אמר, "אי אפשר לדֵּבר כמו כאן – " הוא היסס, ניסה לנסח 
את זה לעצמו: "אין את ה... תנאים, את האווירה; האנשים, דברים אחרים מעניינים אותם... 
כאן, היכן שכולם כאלה, כמוני, היכן שאפשר לדבר באופן הזה ]דרך הכתיבה, ד"פ[, כאן 

יש – חיים; כאן אני מרגיש חופשי". 

גם בלי להיות עולה חדש בכפר נוער, אדם כותב הוא לאו דווקא מי שקל לו עם האופן הרגיל 
של דיבור, של התנהלות בעולם. ומסגרת שבה אפשר לדבר "באופן הזה" אכן יכולה להקל 
–  כמו כשחוזרים הביתה מיום של סידורים, וסוף־סוף אפשר לזרוק את הנעליים הלוחצות 
לפינה. אבל יש לה למסגרת הזו עוד פנים רבות, שכולן משמעותיות לכותב; ואולי יייטיבו 
להאיר את תפיסתי באשר למהותה של סדנה שני הטקסטים הבאים, הלקוחים מהזמנות שונות 

שכתבתי לסדנה לפרוזה:
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 לכל אחת ואחד מאיתנו יש קול ייחודי, וזוג עיניים, אף הן מיוחדות לנו, שדרכן אנו
 רואים את העולם; הסדנה לפרוזה היא מסע שנועד לגלות אותם – ולדעת איך

 לעבוד איתם. 

הסדנה מסייעת למשתתפיה להשיל בעיות של תחילת כתיבה ולצמוח ככותבי 
סיפורת, דרך פיתוח הרגישות לטקסט ורכישת "ארגז כלים" של כותב – 
ותפיסת־עולם.  כלים המסייעים למסור במדויק דמות, סיטואציה, חווייה 

 בסביבה שהיא עניינית ותומכת כאחד יכול כל כותב ללמוד להכיר את קולו, 
למקד ולחזק אותו; רגישויות מתחדדות, ונרכשים "כלי עבודה" – יותר מכול, 
אותו איבר פנימי, ספק־אוזן ספק־עין, היודע להתמקד בעיקר, לסלק את הטפל, 
לשאוב ממה שהוא באמת שלנו ולברוא זרימה מדויקת של טקסט. בד־בבד 
מתרחב ומתעשר המבט הפרטי שלנו, שדרכו אנו מתבוננים בעולם, בזכות 

עיניהם של חברינו לסדנה.

*

סדנה לא תעשה אדם לכותב או לכותבת האהובים עליו. אבל היא יכולה לסייע לו 
להיעשות הכותב שהוא. מתוך תהליך מעמיק של עבודה על הטקסטים הנכתבים 
במסגרת הסדנה, והיכרות לעומק עם טקסטים בעלי שיעור קומה מספרות העולם, 
ִיצלחּו המשתתפים מהר יותר את "מחלות הילדות" של הכתיבה, ילמדו לזהות 
את החולשות ואת מקורות הכוח של כתיבתם, וירכשו כלים שיועילו להם 

בהמשך הדרך.

שני הטקסטים הללו נועדו לתת לנרשמים מושג בסיסי באשר לייעודה של הסדנה ולאופי 
העבודה המתקיימת בה. ועם זאת גם עולה מהם, כך נדמה לי, ה"אני מאמין" שלי באשר לסדנת 

כתיבה – משמעותה, התועלת שבה. 

סדנה היא באמת מסע. מסע לעמקי הנפש ואל תוך מהותה של כתיבה. מה העומק שאליו אנחנו 
צוללים – זה כבר תלוי בעוצמת התשוקה, במידת המחויבות שלנו ככותבים: יש מי שאינם 

מרחיקים נדוד, ויש מי שיורדים, כמו הגיבור של ז'ול ורן, עד בטן האדמה. 

אבל סדנה תביא תועלת של ממש רק אם היא במהותה תהליך־עומק. יש דרכים שונות ליצור 
תהליך כזה; כאשר הסדנה מיועדת גם למי שרק מתחיל את דרכו בכתיבה, חשוב שתשרטט 
תוואי ברור של התפתחות. את זה אפשר לעשות באמצעות רצף של תרגילים, המהווים נקודות 
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מוצא לאספקטים מרכזיים של כתיבה – תוואי, שלאורכו יוכלו המשתתפים להעמיק ולהתקדם 
ככותבים. חיוני בעיניי שכל אחד ואחד מהטקסטים שנכתבו כמענה ַלאתגר של התרגיל יזכה 
להתייחסות לעומק, תחילה ממעגל המשתתפים ואחר מהמנחה; וכן שיוקדש זמן לקריאה 
מחודשת )לפעמים, ליותר מ"סיבוב" אחד( בטקסטים שעברו עבודה בעקבות הדיון בהם. זה 
מאפשר, מתוך כך שרואים בעין את כוחם של השינויים שהוכנסו בטקסט, להבחין בהתקדמות 

– לחוש את התועלת בעבודה שנעשתה. 

בעיות בטקסט הן מקור מצוין ללמידה. כמו מחלות ילדות, בעיות של תחילת כתיבה נוטות 
לחזור על עצמן, ונמצא אותן אצל מרבית הכותבים; ומתוך ההבחנה החוזרת בהן, והדיון 
הנלווה, מתפתחת רגישות גוברת והולכת לטקסט – לאופן שהמילה הכתובה מוכנה )או לא 
מוכנה( להתמסר לכותב. בהקשר זה כדאי אולי להזכיר שלרובנו קל יותר ללמוד מבעיות 
שמצביעים עליהן אצל אחרים, מאשר מאלו שמצביעים עליהן בטקסט שלנו... ואף זה יתרון 

חשוב של סדנה.

וכדי שכל זה אכן יוכל להתקיים, כלומר, כדי שהתהליך באמת יהיה תהליך־עומק, דרוש זמן: 
רצף ארוך דיו של מפגשים, משך־זמן מספיק לכל מפגש. גם במקרים יוצאי־הדופן שבהם 
הקליטה, או הזיהוי, של לב הדברים היא מהירה מאוד, המשתתף יפיק תועלת שאין להפריז 
בערכה מעצם החברותא: מריבוי נקודות המבט, מהעשייה המשותפת בחברת אנשים, שהחתירה 

הקשה הזאת – לכתוב טקסט שיש בו אמת ויש בו יופי – היא בנפשם.

מכל זה עולה מאפיין חשוב: סדנה טובה היא סדנה סולידרית. כלומר, סדנה שבה כל כותב 
)אני מקצרת בלית ברירה, אבל ברור שמדובר בכותבות כמו בכותבים, במנחים כמו במנחות( 
– סדנה שבה כל כותב לומד להכיר את קולו של כל אחד מהכותבים האחרים, להרגיש את 
הייחוד שבקול הזה, ולהעריך אותו – אולי אפילו ארהיב עוז ואומר, לאהוב אותו; ומתוך כך, 
ישאף לסייע ככל יכולתו להביא את הקול הזה למיטבו, לדייק ולחזק אותו. עניינה של סדנה 
אינו בחלוקת ציונים או בדירוג היררכי של כותבים, אלא בעבודה משותפת. זהו הכוח המניע 

את ההתפתחות הכוללת; והוא רב־עוצמה.

האחריות לכך שהסדנה אכן תתגבש כקבוצה סולידרית מוטלת על המנחה. היא זו המשרה את 
האווירה של הסדנה – את האופן שבו כל אחד מהמשתתפים מתייחס לכתיבה של זולתו, ולזולת 
עצמו; ובעניין הזה, כמו באשר לכתיבה עצמה, אין לי פשרות. אני דורשת כבוד מוחלט לטקסט 
ולכותבו, מעצמי ומכלל המשתתפים. הכבוד הזה מתבטא, מחד גיסא, בכך שלעולם לא אוותר 
לכותב על מה שהסיפור מבקש – כלומר, על העבודה הנחוצה כדי לדייק את הסיפור הזה עד 
תום; ומאידך גיסא, הוא מתבטא במחויבות שלי ושל כלל המשתתפים לומר את מה שיש לנו 
לומר באופן כזה שהכותב אכן ייצא מהדיון עם רצון בוער לעשות את העבודה – "להקפיץ" 

את הטקסט שלו הלאה. 
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"ולמה תעבר עלי ותפנה"

עוד נקודה שלא די עומדים עליה, להרגשתי, באשר למהותה של סדנה, היא זו: סדנה טובה 
לא רק תאפשר למשתתף לגלות את היסודות של אומנות הכתיבה )את ה"איך"(, אלא גם – 
ואולי בעיקר – תאפשר לו לגלות היכן עובר אותו עורק־מכרה עמוק ופרטי שממנו הוא־עצמו, 
הכותב, שואב את כוחו: שפירושו לגלות את האופן היחיד־במינו שבו הוא רואה את העולם 

ואת עצמו – לגלות מה בוער בעצמותיו, מה מבקש בו להיאמר. 

טעות היא לדעתי לחשוב שסדנה מפגישה כותב עם מה שהוא לא יודע, ומלמדת אותו "איך 
לכתוב"; למעשה, במידה רבה הסדנה מפגישה את הכותב עם מה שהוא יודע מלכתחילה, גם 
אם עדיין איננו ער לו – עם נטייתו הטבעית ככותב, ועם תפיסת העולם שלו: והיא מאפשרת 

לו – אם היא עובדת כראוי – לפתח את שני הדברים באופן שנכון לו.

יש מי שמגיעים לסדנה ממקום מאוד התחלתי, ויש מי שכבר עברו כברת דרך, או שמראש 
ניחנו בכישרון יוצא דופן. אבל גם אצל אלה האחרונים קורה שבגלל השפעות זרות ינסו לכתוב 
בקול שאינו קולם האמיתי, ממקום שאינו שלהם; וזה מפני שעדיין לא מצאו מהו ש"מטעין" 
את כתיבתם – מהו המקום הזה שבוער בהם ומבקש שידברו אותו. בתהליך הטרנספורמטיבי 
של סדנה, מתוך כך שהכותב נחשף לאפשרויות רבות של ראיית־עולם ושל אופנים להציב 
אותה, נפתחות לפניו פתאום דלתות שלא הכיר, שלא שיער את אפשרות קיומן; ויחד עם 
העולם שמלכתחילה היה שלו, נפתחים לפניו גם עולמות נוספים שביכולתו לעשותם לשלו. 
הרבה פעמים הכותב חֹווה את השינוי שהכתיבה שלו עוברת כמעין "קפיצה"; אבל למעשה, 

אינו אלא מתחבר לעצמו.

וכך הסדנה נעשית מקום משמעותי מאוד למשתתפיה. שכן באמצעותה הם מגלים את אחד 
הכלים החזקים ביותר שעומדים לרשותנו בעולם לא־קל זה – את האפשרות להשמיע באמת 
)וקודם כול לעצמנו( את קולנו; להציב את האופן שאנו רואים ומרגישים את העולם הסובב 
אותנו, ואת מה שָּבנּו; ודרך זה להגיע, כפי שאמר סרגיי, לחופש – החופש לברוא עולם לפי 

דרכנו, החופש להיות, בתוך העולם הזה, מי שאנחנו.
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בחירה ואמונה
קריאה ב"שירי מכות מצרים" מאת נתן אלתרמן

הפואמה "שירי מכות מצרים" היא יצירה חימתית שבה ממויות ארכיטיפיות, תלושות 

מכל מציאות, נטועות בלב התרחשות נוראה אך בעלת יופי קסום. מתוך התנועה 

הפואטית בין כאוס למטרמיניזם אכזר עולות שאלות של צמק ושל אמונה, והתשובה 

היא חימה; היא בכי והיא חיוך. מאמר זה מציע לקרוא את היצירה כעיבומ טרגי לנרטיב 

המיתולוגי של מכות מצרים, שגיבורו הוא האב המכין את בנו אל מותו הבלתי נמנע 

במכה האחרונה. מנקומת המבט הזו, התמה העוממת במרכז "שירי מכות מצרים" 

היא שאלת האמונה המתית בעת חורבן, על רקע מאורעות מלחמת העולם השנייה.

מבוא

הפואמה "שירי מכות מצרים" היא יצירה חידתית. אומנם סיפור המסגרת הוא אחד הסיפורים 
המוכרים ביותר במקרא, והעיסוק בסבל, בהרס ובכאב מתחבר באופן ברור לאירועי מלחמת 
העולם השנייה, זמן חיבור היצירה; אך עם זאת, האנלוגיה ההיסטורית מובילה לסתירה לוגית, 
וכל אלגוריה הנוגעת ליצירה מגיעה למבוי פרשני סתום. הדמויות ביצירה הן דמויות רפאים 
מופשטות, נטועות בלב התרחשות נוראה אך גם בעלות יופי קסום, תלושות מכל מציאות, 
חסרות צורה אך כבדות משקל, הנובע מכינוייהן הארכיטיפיים – אב, בן ועלמה. באווירה שבין 
כאוס מוחלט לסדר אלוהי דטרמיניסטי ואכזר, עולות שאלות של צדק ואמונה, והתשובה היא 

חידה; היא בכי והיא חיוך.
מאמר זה מציע קריאה חדשה ביצירה, המתמקדת בקונפליקט הרגשי של האב. חלקי 
המאמר עוקבים אחר שלושת חלקי היצירה. בחלקו הראשון, "בדרך נא־אמון", מציע המאמר 
להתבונן ביצירה כבעיבוד טרגי לנרטיב מיתולוגי. בחלקו השני הוא מציג קריאה ב"שירי 
המכות" מפרספקטיבה הרואה באב גיבור טרגי. החלק השלישי, "ַאֶּיֶלת", מתמקד בתמת 
הגאולה בשיר הסיום של היצירה. שלושת החלקים יחד מציגים פרשנות הרואה ביצירתו של 

אלתרמן טרגדיה מודרנית, העוסקת בשאלת האמונה הדתית בעת חורבן.

 *  מאמר זה מבוסס על עבודת סמינר שהוגשה בקורס "ספרות מופת: יסודות השירה" בהנחייתו של פרופ' 
     אריאל הירשפלד באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת הלימודים תשס"ח. את המאמר ערכה לאה פוקס.

*
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א. "בדרך נא־אמון"

עולה המסך, ונחשפת תמונת הריסתה של עיר גדולה; כורעת תחת מטר של זעם שמימי, העיר 
נא־אמון נכנעת לחורבן. סופה של העיר החוטאת ידוע מראש – כל בכוריה ימותו. אך בטרם 
יגיע הקץ, עליה לשלם על פשעיה ולשאת גל אחר גל של סבל ואימה. מתוך השירה ניבטים 
הטירוף ההרסני שברחובות והסבל שבבית, סבלם של אב ובנו בכורו. האב יודע את גורלו 

הצפוי של הבן, אך הבן אינו יודע.
שלושה תהומות מאיימים להיפער תחת רגליו של האדם ולבלעו, טוען קליפורד גירץ, 
שלוש נקודות שמהן עלול לפרוץ הכאוס אל תוך עולמו: גבול יכולתו האנליטית, גבול תובנתו 
המוסרית, וגבול יכולת הסבל שלו.1 היתלשות שערי נא־אמון מציריהם בפתיחת "שירי מכות 
מצרים" מסמנת את הקריסה של שלושתם. על בסיס הסיפור המקראי בונה אלתרמן נרטיב 
כפול המתאר את חורבן העיר המצרית תחת עשר מכות אכזריות ופלאיות הניחתות עליה 
בזעם עיוור, ללא הבחנה בין "ָאֵׁשם ְוַצִּדיק ָוָתם", אך גם "ְבׁשּוָרה, ְּבִלי ֵחָמה ִנְמֶהֶרת". בד בבד, 
באמצעות דיאלוג מתמשך, הוא מתאר את סבלם הפרטי של אב ובנו הבכור עד למותו הצפוי 

של הבן במכת הבכורות.

המונומנטליות של "שירי מכות מצרים"

הנרטיב יצוק בתוך תבנית פרוזודית מהוקצעת, שבה לכל אחד משלושת חלקי היצירה יש 
חוקיות מכניסטית נוקשה משל עצמו,2 ועל החלק השני נאמר כי הוא נקודת השיא של קביעות 
סימטרית בכל שירת אלתרמן.3 הקפדנות הסטרוקטורלית של היצירה יוצרת רושם עז של 
תכנון, של דיוק ושל שלמות, ההופך את "שירי מכות מצרים" ליצירה מונומנטלית אשר שיריה 
מתחברים, לֵבנה ועוד לבנה, למעשה אדריכלי משוכלל של שלוש "קומות". תכונה זו של 
היצירה מסבירה את תיאורי השירים המרכיבים אותה כיפים מדי, מעוגלים מדי או אלגנטיים 
מדי אצל מבקרים מסוימים,4 ואת סיווגה כיצירה קוביסטית אצל אחרים.5 אך המונומנטליות 
של היצירה איננה רק מאפיין, אלא גם מהות: כפי שהמונומנט מעצב את הזיכרון הקולקטיבי 

1  גירץ, פרשנות של תרבויות, עמ' 100. 
2  שביט, חרוז ומשמעות בשירת אלתרמן, עמ' 218.

 3  מירון, מפרט אל עיקר, עמ' 25. לניתוח מפורט של המבנה הפרוזודי, ראו: גולומב, דמות האב בשירת 
        אלתרמן, עמ' 168; שביט, שירה מול טוטליטריות, עמ' 68; צורית, הקרבן והברית, עמ' 118.

4  כנעני, על קו הקץ, עמ' 55.
5  שמיר, הפואמה המודרניסטית ביצירת אלתרמן, עמ' 15.
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שהוא מנציח,6 כך גם המבנה המפואר הנקרא "שירי מכות מצרים" מספר מחדש את הסיפור 
המכונן של עם ישראל.

החטיבה הראשונה של היצירה, "בדרך נא־אמון", משמשת מעין מבוא ליצירה כולה,7 
ומתארת בקווים כלליים את שני הרעיונות שיפותחו בחלק השני: קריסת העיר "ַעל ֵחְטא 
ְוַעל ָעוֹון", ו"ִּבְכיֹו ֶׁשל ָהָאב ַהָּמְך". היא מתאפיינת בתחושת סגירות ומעגליות, הנובעת בין 
השאר מחזרתו של הבית הראשון של שיר א' בשיר ד'.8 שתי מילים בלבד מבדילות בין הבית 
הראשון בשיר הראשון לבין תאומו שבשיר האחרון: הטור "ְוָתֹבאָנה ַמּכֹות ִמְצַרִים" הופך 
ל"ְּתֻסַּפְרָנה ַמּכֹות ִמְצִרים" ו"ַלֲעׂשֹות ָּבְך ִמְׁשָּפט ְּבֵליל" הופך ל"ֶׁשָעׂשּו ָּבְך ִמְׁשָּפט ַּבֵּליל". מלבד 
ציון כוונתו של המשורר לפרוש מייד את סיפור המכות, החלפת המילים גם משנה את נקודת 
המבט מהתבוננות קרובה המכניסה את הקורא לתוך ההתרחשות )"ותבאנה ]...[ לעשות"(, 
לנקודת מבט המציבה את נא־אמון בעבר "סיפורי" ומרוחק יותר. הריחוק המסתמן מצביע על 
מגמה חשובה של חלק זה, מעין "הוראות קריאה" ליצירה כולה – מגמת תיאור הנרטיב של 

היצירה כמיתוס.
נגדיר את המיתוס כנרטיב המבטא באופן סמלי אתוס קהילתי מסוים.9 נוכח בו תמיד 
גרעין התפיסה הפסיכולוגית, החברתית והמטאפיזית של התרבות שבה הוא צמח.10 ערכו של 
המיתוס פונקציונלי: הוא משמש מודל דוגמטי שמטרתו למסד את הצורות השונות של הפעולה, 
של ההתנהגות או של המחשבה, שבאמצעותן מבין האדם את עצמו בחברה ובעולם.11 המיתוס 
הקדום מתאפיין בתפיסה מחזורית של ההיסטוריה – גלגל חוזר של אסון ובריאה, של מוות 
ותחייה.12 לעומת העבר ההיסטורי החולף, העבר שבו מתרחש המיתוס )"העבר המיתי"( ממשיך 
לפעול ומקיים יחס דיאלקטי עם ההווה: המציאות היא התגלמותו העכשווית של המיתוס, ובו 

בזמן גם מעצבת אותו בהתאם לצרכיה.13

6  מוסה, הנופלים בקרב, עמ' 11–12.
7  שביד, שלוש אשמורות, עמ' 153.

 8  אין ספק שהחוקיות הקבועה של מבנה, משקל וחריזה – הייחודית לכל חלק ביצירה – תורמת גם היא 
        רבות לתחושת הסגירות של כל אחד מן החלקים.

 9  הגדרת המיתוס היא מושא לדיונים רחבי היקף, אך אין מקומם במאמר זה. אסתפק כאן בהגדרות 
        הפונקציונליות של מירצ'ה אליאדה ושל קליפורד גירץ.

10 אליאדה, המיתוס של השיבה הנצחית, עמ' 10.
11 אידל, מטטרון, עמ' 29.

12 שם, עמ' 91.
13 אוחנה ו־ויסטריך, נוכחות המיתוסים, עמ' 15.
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נא־אמון כמודל מיתי

כבר בשיר הראשון של "בדרך נא־אמון" מתאר המשורר את סיפורה של העיר כאחד מתוך 
"ְקדּוֵמי ִסּפּוֵרי מֹוֶרֶׁשת" אשר עולה "ֵמָעֵבי ָהֵעת". הכותרת עצמה מתארת את נא־אמון כמייצגת 
של דרך, הדרך שבה הולכות "ִּבירֹות ָּכל ּדֹור". הבית האחרון של השיר מצהיר במפורש על 

היות הסיפור מודל של התרחשות מיתית, זיכרון ההופך את העבר להווה חי ונוכח:14

ּוְכִזְכרֹון ֲעוֹוִנים ָוֹעֶנׁש

ְּבַׂשְלָמה ֲעֻקָּבה ָּדִמים 

ַקְמְּת־ִנַּצְבְּת ְּבִלי ִיְׁשֹלט ָּבְך ֹעֶבׁש,

ַעל ֵראִׁשית ְנִתיבֹות ַעִּמים.

סיפור חורבנה הקדום של נא־אמון הוא מודל רלוונטי לכל הערים הנחרבות באשר הן. מהותו 
ה"ממוריאלית" של הסיפור )"כזכרון עוונים וענש"( מודגשת בשיר ב', שם מתוארת העיר 
פעמיים כ"גל־עד". אולם משום מה תפקודה של נא־אמון כמצבת זיכרון הוא פגום: סיפורה 
הוא אומנם "לוהט" אך גם "מנודה" )שיר א', "בדרך נא אמון"(; זכר חורבנה של נא־אמון תמיד 
צף ועולה מאוחר מדי אל התודעה הקולקטיבית – רק "ְבַהּכֹות ַעל ָראִׁשים, ְּכֶאֶבן,/ ָהאֹותֹות 
ֶׁשִּנְראּו ִּכְׂשחֹוק". רק אז שבה נא־אמון מערפל השכחה "ּוְזַמִּנים ִנְקָרִעים ִּכְסגֹור"; רק אז מזכיר 

סיפורה שמה שהיה הוא שיהיה.15
תפיסת ההיסטוריה המחזורית הנרמזת כאן16 )כאמור, אחד ממאפייני המיתוס(, עולה גם 
מן הטורים משיר ב': "ָעֵרי ִאיׁש, ִּכי ּתּוַצְפָנה ַרַעם,/ ָּבְך רֹואֹות ֶאת ַעְצָמן ִּבְרִאי", אשר מצביעים 
על חזרתה של ההיסטוריה. המעבר בין חורבן להתחדשות מומשל למעבר בין לילה ליום, 
כלומר חלק ממחזוריות קוסמית בלתי נמנעת: כל המכות מתרחשות בלילה, ורק בתומן "עמוד 
השחר קם" )"מכת בכורות"(. בבהירות הרבה ביותר נאמר הדבר ב"ַאֶּיֶלת", השיר החותם את 
היצירה, המתאר את הזריחה העולה על חורבות נא־אמון כאירוע מחזורי,17 בביטויים כגון "זקני 

כל דור", "בכורות כל דור", וכן "אין דור ששעריו שלמים עלי צירים".

14  שביט, שירה מול טוטליטריות, עמ' 142.
15  מירון, ארבע פנים בספרות העברית בת ימינו, עמ' 43.
16  ראו למשל: שביט, שירה מול טוטליטריות, עמ' 152.

17  מירון, ארבע פנים בספרות העברית בת ימינו, עמ' 44.
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המוטיבים בשירת אלתרמן של שנות השלושים והארבעים

זיוה שמיר מציינת כי שירת אלתרמן בשנות השלושים והארבעים מאופיינת במגמה של 
התרחקות מן החוויה המימטית )כלומר מהבעת הביטוי האישי(, וכן בפנייה אל "הארכיטיפים 
השלדיים והמיתוס החשוף המעלים את החומר ההיולי מהמעמקים".18 בדומה לכך טוען דן 
מירון כי שירת אלתרמן בתקופה זו חורגת ממעגלי המוסכמות של השירה העברית החדשה,19 
בשל המציאות הסמלית־דרמטית שלה, שאינה מכניסה את הקורא לתוך חוויה, אלא לתוך מערך 
הגותי.20 נוסף על כך טוען מירון כי המוטיבים בשירת אלתרמן דומים יותר לאלה שהוגדרו 
ברטוריקה ובפואטיקה הקלסית של ימי הביניים כ־topoi – תבניות וסיטואציות ארכיטיפיות 

הקובעות יחסים בין דמויות ארכיטיפיות.
אף על פי שה־topoi של אלתרמן שייכים לעולמו הפנימי של המשורר, תפקודם הוא 
כללי־ארכיטיפי, ושימושם נקבע לפי "התוכנית האדריכלית הכללית". הדמויות, מופשטות 
למחצה, מייצגות מסגרות או קטגוריות קיומיות ואידאיות אשר גם תיאוריהן לא נועדו להקנות 

קונקרטיות, אלא לסמל את תפקידן בתוך המסגרת הרעיונית של השירה.21

רפלקסיביות: בין יציאת מצרים ל"שירי מכות מצרים"

למרות תפיסת הזמן המחזורית והשימוש בייצוגים ארכיטיפיים, "שירי מכות מצרים" אינם 
מיתוס. המיתוס איננו רפלקסיבי – הוא לא מדבר על עצמו כעל סיפור אלא כעל מציאות; 
הוא לא מדבר על היותו מודל, אלא פשוט משמש מודל. הרפלקסיביות מתאפשרת כאן בזכות 
הניתוק של "בדרך נא־אמון" מרצף הזמן של שאר היצירה. בחטיבה זו מדובר על החורבן כעל 
חלק מן העבר, ואילו המשך היצירה הוא מעין העלאה באוב של העבר ההוא, המדברת על 
החורבן בלשון הווה. באופן דומה, הפרספקטיבה העל־זמנית ב"ַאֶּיֶלת" בוחנת את ההתרחשות 
מתוך ראייה "היסטורית" רחבה. כלומר, "בדרך נא־אמון" וב"ַאֶּיֶלת" מצביעים שניהם פנימה, 
אל "שירי המכות",22 ומכתירים את החלק המרכזי כמיתוס, בעוד שמכלול היצירה מרחיק את 

אפשרות הקריאה הזאת.

18  שמיר, הפואמה המודרניסטית ביצירת אלתרמן, עמ' 7.
19  מירון, מפרט אל עיקר, עמ' 60.

20  שם, עמ' 59.
21  שם, עמ' 55–58.

 22  "שירי מכות מצרים" הוא שם היצירה כולה, אך גם שמו של חלקה האמצעי. לשם הבחנה בין השניים, 
          נכנה את החלק האמצעי "שירי המכות" ו"שירי מכות מצרים" ישמש רק לציון היצירה כולה.
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הפואמה "שירי מכות מצרים" אינה טקסט העומד בפני עצמו. היא נמצאת בדו־שיח מתמיד עם 
טקסט אחר שממנו הוא נטל לכל הפחות את מסגרתו החיצונית – הטקסט המקראי של יציאת 
מצרים. סיפור יציאת מצרים נכנס בקלות לקטגוריה של "מיתוס": סיפור קדום ופלאי, אשר 
הציר המרכזי בו הוא הוכחת שורש התפיסה המטאפיזית )קיומו וכול־יכולתו של האל האחד(.23 
ערכו הפונקציונלי אופייני ליהדות: מלבד יראת האל, מטרת הסיפור היא בפעולת הזכירה שלו 
כבסיס להגדרת הזהות הלאומית־דתית. מרטין בובר טוען כי המיתוס המקראי מתפקד ככלי 
פרשני להבנת ההווה דרך זיכרון העבר, והדוגמה הטובה ביותר לכך היא סיפור יציאת מצרים, 
המלמד שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא חווה את האירוע ההיסטורי; 
בכל דור ודור מעצב אדם את האירוע המיתי של יציאת מצרים מתוך ההווה ההיסטורי שבו הוא 
נוכח.24 אולם תפיסה זו שונה באופן מהותי מזו שמציג אלתרמן ב"שירי מכות מצרים", שהיא 
התפיסה ה"רגילה" של המיתוס, הרואה בו התרחשות בזמן מיתי המשוחזרת במציאות )ולכן 
הכרת המיתוס היא הכרת המציאות(. בניגוד למיתוסים אחרים, ההתגלות המונותאיסטית היא 
אירוע חד־פעמי המתרחש בתוך המהלך ההיסטורי, והזיכרון שלה, אשר לאורו ניתן ללמוד 

על ההווה, הוא המנחה את ההתנהגות הדתית.25
ייחודו של המקרא עבור עם ישראל טמון בכך שהעם מוצא בו מעין תמונת דיוקן, אשר 
ההתבוננות בה יכולה לסייע לו להבין את עצמו. אשר על כן, יחסו של העם אל כל המאורעות 
האקטואליים נקבע דרך הפריזמה של הזיכרון הקולקטיבי המיוצג במיתוס המקראי.26 את 
התבנית הזאת הופך אלתרמן על פיה. הקורא העברי הנוטל לידיו מחזור שירים בשם "שירי 
מכות מצרים" תופס מיד את מקומו המוכר, ליד שולחן הסדר ולצד עמו ישראל, היוצא מעבדות 
לחירות. ציפייתו מתבדה כמובן כבר מן הטור הראשון.27 אלתרמן משתמש רק במקטע מצומצם 
אחד מתוך העלילה של יציאת מצרים, ומתבונן בו מן הצד ה"לא נכון", קרי מן הצד הסופג 

את עשר המכות.
נוסף על כך, נעדרות כמה דמויות מפתח של הנרטיב המקראי. למשל, הרמז היחיד 
ביצירה לאומה העברית הוא המילה "ֵגר", אשר מופיעה פעמיים בשיר "דם". מופע אחד 
הוא בבית הראשון, במשפט "ָּדַרְך ּכֹוָכב ַהֵּגר", אשר משלב שתי הפניות מקראיות,28 היוצרות 

 23  עלי יסיף טוען כי המיתוסים המקראיים, שגיבורם הוא תמיד "האל האחד", הם ייצוג חסר של המיתוסים 
         העבריים שסופרו בעל פה, ושחלקים רבים מהם ודאי לא שרדו ב"צנזורה המונותאיסטית" שהופעלה 

          עליהם בכניסתם אל המקרא. ראו: עלי יסיף, סיפור העם העברי, עמ' 17–22.
24  אוחנה ו־וסטריך, נוכחות המיתוסים, עמ' 15.

25  אליאדה, המיתוס של השיבה הנצחית, עמ' 93.
26  לוז, זיכרון היסטורי־קולקטיבי, עמ' 367.

27  שמיר, הפואמה המודרניסטית ביצירת אלתרמן, עמ' 12.
 28  "דרך כוכב מיעקב" )במדבר כד יז( ו"כי גרים הייתם בארץ מצרים" )שמות כג ט(. ראו: הלל ברזל, שירי 



86 | ֵראִׁשית

עופר פרס 

ביחד תמונה קוסמית של סיבוב גלגל המזלות ועליית החלשים למעמד החזקים. המופע השני 
דומה מאוד, ומגיע בבית האחרון של שיר זה: "ּכֹוַכב ֵּגִרים, ְּבכֹוִרי, זֹוֵהר ַעל ִעיר ָאמֹון". כמו 
כן נעדרים מן היצירה פרעה ומשה, ויותר מכול – נעדרות ידו החזקה וזרועו הנטויה של האל. 
שיר ב' של "בדרך נא־אמון" מציג את התגלגלות האירועים המביאים למכות, השונה לחלוטין 
מזו של העלילה המקראית: נא־אמון היא בבואתן של ערים אשר "ּתּוַצְפָנה ַרַעם", וכן "ַּגל־ֵעד 

ְלָעֹרב ַוֶדֶבר", אשר יוצאים אל תבל ומטרתם:

ְלָהִאיר ָלּה ְּבִגיַדת ָׂשֶריָה

ּוְלָהִאיר ָלּה ְּבִגיַדת ָהמֹון –

ְוַעל ָּכְך ִנְדָלקֹות ָעֶריָה,

ִּכְבַלִּפיד, ְּבַמּכֹות ָאמֹון.

כלומר, המכות מגיעות כדי להאיר שחיתות פנימית הפושה בכל שכבות האוכלוסייה. במקום 
לפתור את הבעיה, הדבר גורם סכסוכים פנימיים והאשמות הדדיות, שאותם מדגים אלתרמן 
באמצעות התיאור הנלעג של החוזים אשר "ׁשֹוְנִסים ָמְתַנִים/ ְוחֹוְבִטים ָּבּה ִּבְבַדל־ַמֵּקל" כחכמים 
שלאחר מעשה )תיאור אשר מוצא הד ב"ַאֶּיֶלת", במילים "ְוִעְורֹוֵני חֹוִזים ּוְׁשָאר ַמּכֹות ִמְצַרִים"(, 
וכן בתמונת ההמון המחפש את ראשיהם של העומדים בראש "ְוקֹוַלר ָהַאְׁשָמה ִעּמֹו", אך שוכח 

את חלקו שלו באשמת ההידרדרות המוסרית.
שני הבתים האחרונים בשיר זה מציגים את התפרצות האלימות הנוראה, הקוטעת את 
הזעקה והופכת אותה לדממה. הקטיעה מומחשת באמצעות סיומו של הבית לפני תום המשפט 
התחבירי, ומחוזקת בסימן שמחוץ לשפה: שני המקפים הרצופים המסיימים את הבית החמישי 
ופותחים את הבית השישי של שיר זה, מעניקים משנה תוקף ויזואלי. סימן זה מופיע בשנית 
בדיוק ברגע המקביל בשירי המכות – רגע מותו של הבן בבית האחרון של "מכת בכורות", 

אשר מסיים את הסבל ופותח את האבל.
אלתרמן לא רק מחסיר ומשנה, אלא גם מוסיף. תיאורי המכות למשל, אף שיסודותיהם 
מקראיים, מקבלים צביון חדש: ערוב הופך למעין "ערבוב", ואליו מתווספת חולדת הבר טורפת 
ילדיה; אל הדבר מתווסף הנופך ההיסטורי של המגפות, והוא פוגע גם בבני אדם ולא רק במקנה; 
שחין הופך לצרעת המוסיפה גם את אלמנט הנידוי; החושך הוא "מסך השכחה היורד על דברי 
הימים".29 לכך מתווספים גם דמויותיהם של האב, של הבן והעלמה – הקורבנות החפים מפשע 

של המכות – וכן קולם של האב ובנו, הדרמה שביניהם, ותמונת הזריחה שלאחר החורבן.

          מכות מצרים לאלתרמן, עמ' 150.
29  שם.
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סיפור מכות מצרים המקראי מתמקד באומניפוטנטיות של האל וברשעותו של פרעה. 
זעקתם הגדולה של המצרים נשמעת רק במכת בכורות, והיא זעקה קיבוצית, "לאומית". ב"שירי 

מכות מצרים," לעומת זאת, המוקד שונה:

ָּבְך ִנָּבט ֶזה ַהִּׁשיר ְקַטן־ַעִין

ְּכַעְכָּבר ֵמֶחְׁשַכת חֹורֹו.

הּוא ׁשֹוֵמַע ָּבְך ֵאׁש ָוַמִים
ּוְבִכי ָאב ַעל ְּגִוַּית ְּבכֹורֹו.30

שני הטורים האחרונים בבית מהווים קוד של תוכן ומבנה לכל עשרת שירי המכות, החצויים 
בין תיאור המכה – חיצוני, ציבורי וגדול )"אש ומים"( לבין הדיאלוג המתרחש במרחב 
הפנימי והפרטי )"בכי אב על גוויית בכורו"(. אולם אין משמעה של ההשוואה בין השניים 
שהם שווים בחשיבותם ובמרכזיותם ביצירה. האש והמים, כפי שמתברר בבית הבא, הם רק 

תפאורה לבכיו של האב:

ֹנא־ָאמֹון ֲאפּוַפת־ַצְלָמֶות,

ֶאת ִּבְכיֹו ֶׁשל ָהָאב ַהָּמְך

ְּכֶאָחד ִמִּפְרֵחי ַאְלָמֶות

ַּבָּיַדִים ִמֵּמְך ֶאַּקח.

השימוש בגוף ראשון, היחיד ביצירה כולה, מבהיר שהמוקד האמיתי הוא הסֵפירה הרגשית 
והמשמעות הנצחית הקיימת בה. מה שנושא המשורר בשתי ידיו, בזהירות, הוא חוט המשמעות 
השברירי השזור ביצירתו. האב, בניגוד לטענתו של עוזי שביט,31 הוא גיבור היצירה, המצמיחה 

את משמעותה מתוך עולם הרגש שלו.

עיבוד טרגי למיתוס המקראי

שילובם של מאפיינים מיתיים־דוגמטיים בתוכן העוסק בקונפליקטים אנושיים, מוסריים 
ורגשיים ונוצק לתוך אגדה עתיקה, מאפיין סוגה אחרת של ספרות עתיקת יומין – הטרגדיה 

30  בדרך נא־אמון, שיר ג.
31  שביט, שירה מול טוטליטריות, 175.
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היוונית. ככלל, נושאי הטרגדיות נשאבו מתוך המאגר המסורתי של המיתוסים היווניים, אשר 
היו מוכרים היטב לקהל הצופים. אף שחלקם הגדול של המיתוסים התבסס בפולחנים ובכתות, 

הטרגיקון היה חופשי לשנות, להוסיף ולתאר את הדמויות לפי תפיסתו ודמיונו.32
הטרגדיה מדגימה סיטואציות היפותטיות המעמידות בקונפליקט את עקרונותיו ואת 
אמונותיו של האדם. היא מעמתת בין דמויות המגלמות את הניגודים בקונפליקט בתוך מסגרת 
"העולם הטרגי", שבו הכוחות והערכים המתחככים זה בזה עתידים לגרום הרס המוסבר במטרות 
טרנסצנדנטיות.33 הקונפליקט שהטרגדיה עוסקת בו יכול להתהוות בין האלים לבין עצמם, בין 
האלים לבני האדם, או בתוך האדם עצמו.34 הגיבור הטרגי נמצא בעין הקונפליקט, והוא ניחן 
ב"ידיעת הסבל" – מודעות לסיטואציה של הסבל ולקונפליקט שבו הוא עומד )סיטואציה 
היכולה להיות מנת חלקו מלכתחילה או להתפתח תוך כדי הטרגדיה(.35 הבנת הסיטואציה 

הטרגית יכולה להביא לאפשרות של ישועה חלקית.

"שירי מכות מצרים" ומלחמת העולם השנייה

הצבת האב כגיבור "שירי מכות מצרים" משרטטת את קווי האנלוגיה בין הטרגדיה היוונית 
לבין היצירה. עם זאת, השלמת המהלך תתאפשר רק לאחר הצגת משמעות היצירה בפרק הבא. 
לפני כן יש לעמוד על אחד הצדדים המשותפים לטרגדיה ולמיתוס – החשיבות לחיי הצופים. 
כמו המיתוס, גם הטרגדיה משמשת מודל. חשיבותו אינה בהדגמת התנהגות או מחשבה 
מסוימת, אלא בהמחשה קיצונית של האופן שבו מתנגשים זה בזה ערכים בעלי חשיבות, ושל 
ההתמודדות של דמויותיו – בייחוד האנושיות שבהן – עם הקונפליקט שמעוררת התנגשות זו.
הרלוונטיות של "שירי מכות מצרים" עבור הקוראים קשורה בתקופת חיבורו של 
הטקסט – מלחמת העולם השנייה. כבר באמצע שנות השלושים של המאה ה־20 החלו הידיעות 
בדבר סבלם של יהודי אירופה לחלחל לתודעת אנשי היישוב היהודי בארץ ישראל. פלישת 
גרמניה לפולין ב־1939, אשר סימנה את תחילת המלחמה, הביאה להכרה כי מדובר בהתפרצות 
שתוצאותיה עלולות להיות הקשות ביותר אי־פעם, ובין 1942 ל־1943 כבר החלו להתברר 
ממדי האסון והזוועה של שואת יהודי אירופה.36 השפעת האירועים לא פסחה על השירה 
העברית, שבה שלטה בשנים ההן האסכולה הסימבוליסטית בהנהגתו של אברהם שלונסקי, 
ושעם חבריה נמנה גם אלתרמן. היא באה לידי ביטוי בתמורות במבנה השיח בשירה, בייחוד 

32  הוגן, תאטרון סופוקלס, עמ' 9.
33  לסקי, הטרגדיה היוונית, עמ' 13.

34  שם, עמ' 8.
35  שם, עמ' 10.

36  חבר, פתאום מראה המלחמה, עמ' 10.
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בשאלת ייצוג האלימות והמוות.37
את "שירי מכות מצרים" פרסם אלתרמן בשנת 1944, אף שגרסאות ראשונות לכמה מן 
השירים )"דם", "צפרדע" ו"כינים"( פורסמו כבר ב־1 בספטמבר 38.1939 רוח ההרס והחורבן 
שריחפה בשנים ההן מעל אירופה ומעל העולם כולו מורגשת היטב ביצירה זו. לא ייפלא 
אפוא שפרשנים רבים חיפשו את האנלוגיה בינה לבין מאורעות התקופה. אולם החלתה של 
האנלוגיה אינה פשוטה, שכן היצירה אינה מאפשרת זיהוי של הסבל כיהודי, או של הדיכוי 
כמצרי־גרמני, אלא להפך. חבר טוען כי קושי זה עורר מבוכה גדולה בקרב הפרשנים, ומציין 
את פרשנויותיהם של הלל ברזל, דן מירון, אידה צורית וזיוה שמיר )ניתן לצרף אליהן גם את 
הפרשנות המוצגת כאן(, ככאלה שבחרו להינתק מן ההקשר האקטואלי ולראות את היצירה 

בהיבט האוניברסלי של האירועים.39
ובכל זאת הצליחו לא מעט פרשנים למצוא קשרים אלגוריים )שאינם מחויבים למסגרת 
אינטגרטיבית הדוקה( בין יצירה זו ואירועי התקופה.40 פרשנויות מסוג זה, הרואות ביצירה 
התייחסות ישירה לאירוע אקטואלי, אינן מתחשבות ב"בקשת" המשורר לראות בחורבן נא־אמון 
אירוע מכונן מחוץ להיסטוריה המחזורית. בחיפוש אחר משמעות היצירה, אין הכרח בכפיפת 
סיפור נא־אמון לתבנית אלגורית שתתאים למציאות קונקרטית. אין ספק שאירועי התקופה עיצבו 

37  שם.
38  שביט, שירה מול טוטליטריות, עמ' 46.

39  חבר, פתאום מראה המלחמה, עמ' 68–69.
40  דוד כנעני למשל, טוען שהּכיָנם והצפרדע אשר "עולים למלוך" בשירי המכות הם אלגוריה לנאציזם התופס 
את השלטון )כנעני, על קו הקץ, עמ' 48(. בדומה לו מציג עוזי שביט פרשנות מורכבת הרואה בעשר המכות 
אלגוריה לקסם הרוחני־אסתטי של הפשיזם, שאליו מתהפנטת דמותו של הבן )שביט, שירה מול טוטליטריות, 
עמ' 184(. אלי שביד, המבסס את פרשנותו על מדרש מוכר )תנחומא בא ד( סבור כי עשרת המכות הן אלגוריה 
למאורעות העוברים על עיר נצורה: דם למשל הוא אלגוריה להתפרצות האויב בשערי העיר הנבקעים; צפרדע 
וכינים – התמוטטות סדרי החיים והתפרצות האספסוף הנוקם את נקמת דכאונו; ערוב – הפחד המכחד את 
האמון בין אדם לשכניו; דבר – שמחת הייאוש הנובעת מוודאות המוות, וכן הלאה )ראו: שביד, שלוש אשמורות, 
עמ' 154–155(. זיוה שמיר מוצאת גם היא בתיאורי המכות יסודות אלגוריים )שונים מעט משל שביד( היכולים 
להתפרש כייצוג אסתטי אובייקטיבי של תופעה קונקרטית הקשורה לאסון או מלחמה; אך בניגוד לשביד, היא 
טוענת כי שתי הפואמות – "שירי מכות מצרים" ו"שמחת עניים" – עוסקות בחשיפת ערכי היסוד של "חיים על 
קו הקץ" בהקשר ההיסטורי של השואה. ב"שירי מכות מצרים", לטענתה, מודגמת רדוקציה שערך אלתרמן עד 
שהגיע ליסוד הבסיסי של אהבת אב לבנו, וכך גם ב"שמחת עניים", שם היסוד הבסיסי שאליו מגיע אלתרמן 
הוא הקשר בין המת לרעיה )ראו: שמיר, הפואמה המודרניסטית ביצירת אלתרמן, עמ' 11–15(. לעומתם מוצא 
חנן חבר דווקא בדמויותיהם של האב והבן ייצוג אלגורי לתפיסה העצמית החדשה של העם היהודי באותה 
תקופה – עמדת הקולקטיב הלאומי היהודי החלש והנרדף, שלטענת חבר אלתרמן הכיר בה, ושמנקודת המבט 
הלא־אוטופית ולא־הגמונית שלה )המנוגדת לתפיסה הלאומית־ציונית( הוא כתב את "שירי מכות מצרים" )חבר, 

פתאום מראה המלחמה, עמ' 86–88(.
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את "שירי מכות מצרים:" האקלים הוא אקלים מלחמה, ובמוקד הדרמטי נוכחת ההתמודדות 
עם הסבל. היצירה אכן מדברת על המלחמה ועל השואה, אך רק כחלק מן המאורעות החוזרים 
שוב ושוב לאורך ההיסטוריה, שסיפור נא־אמון משמש להם אבטיפוס. זו התבוננות הפוכה 
מהמקובל: המציאות אינה מומחשת באמצעות השירה, אלא השירה מציגה את המהלך הרחב, 
הטרנסצנדנטי, שאליו שייכת המציאות. לא המציאות בראה את סיפור נא־אמון, אלא זיכרון 
סיפורה העתיק של נא־אמון צף ועלה מחדש עם פרוץ האלימות הקונקרטית. קריאה של היצירה 
כביטוי אלגורי או כשיקוף של הווה היסטורי41 מתעלמת מן החוויה המיתית הנוצרת מתוכה; 
שיוכה למציאות קונקרטית בא על חשבון האיכות הדוגמטית והדידקטית של המיתוס ושל 
הטרגדיה. במקום אלגוריה יש לחפש ביצירה ערך פונקציונלי, לשאול מהו המודל המספק 
לנו סיפור פלאי זה, שבו אב ממתין עם בנו למותו של הבן על רקע התרחשויות פנטסטיות 

המחריבות את עירם, ומה עולה מן האופן שבו מתמודד האב עם הקונפליקט.

*

הפואמה "שירי מכות מצרים" היא יצירה המדברת על עצמה כעל מיתוס, ומבססת את עצמה 
בתוך המסגרת של המיתוס המכונן של עם ישראל. בד בבד היא מתרחקת מן המסרים העולים 
מן הסיפור המקראי. בדומה לטרגדיה היוונית, היצירה מאירה אזורים חשוכים של המיתוס 
המקראי, ומחשיכה רבים אחרים לפי קווים התואמים את הנושא שבו היא מתמקדת. כמעשה 
הטרגיקון, שולף אלתרמן מן המדף מיתוס מוכר, יוצר עיבוד מחודש המתמקד בקונפליקט אנושי 
מוסרי שבו עומדת הדמות הראשית, ומפיק מתוך הדינמיקה הדרמטית אמירה אוניברסלית. 
חיפוש אחר משמעות בקריאת טקסט כזה נדרש לשאלות מסוג שונה מאשר בשירה "רגילה". 
כאן המשמעות תעלה מתוך הסיטואציה הדרמטית )הטרגית( שבה נמצאות הדמויות. כמו כן, 
היא תהיה כזו שתוכל להתקבל כערך אוניברסלי )כלל מוסרי למשל( או כמסקנה מטאפיזית.

ככל הנראה בהשראת אירועי התקופה, בחר אלתרמן לעסוק בהיבט האישי של הסבל 
האנושי ושל התמודדות עם האסון. ניסח זאת יפה הלל ברזל בכותבו כי "שירי מכות מצרים" 
אומנם מספרים על מכות מצרים, אלא שהפעם "האוזן כרויה לא לעוצמת המכה כי אם לגודל 
היללה".42 את מקום העם הנגאל תופס העם הנענש; את שירת הגאולה וההלל מחליפה קינת 

אבל; את ההתבוננות ה"לאומית" מחליפה תמונת תקריב, פורטרט ממש, של היחיד בסבלו.

41  אוחנה ו־וסטריך, נוכחות המיתוסים, עמ' 18.
42  ברזל, שירי מכות מצרים לאלתרמן, עמ' 148.
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ב. "שירי מכות מצרים"

ִּכי ַצִּדיק ְּבִדינֹו ַהֶּׁשַלח, – 

ַאְך ָּתִמיד, ְּבָעְברֹו ׁשֹוֵתת,

הּוא ַמְׁשִאיר, ְּכמֹו ַטַעם ֶמַלח,

ֶאת ִּדְמַעת ַהַחִּפים ֵמֵחְטא.

הבית האחרון בשיר ג' של "בדרך נא־אמון" הוא אחד הבתים המפורסמים והמצוטטים ביותר 
של "שירי מכות מצרים." במילותיו יש עוצמה ורוח של אמת, אך הן לא מאוזנות: כוחו הצלילי 
של הביטוי "ַצִּדיק ְּבִדינֹו" כה גדול ביחס לשאר המילים בבית, עד שנדמה כי שאלת אכזריותו 
של הצדק היא־היא מוקד היצירה. אלא שלא כך הדבר. לא צדק ולא אי־צדק, אלא הדמעה 

היא שבמוקד. אף על פי כן, שאלת הצדק היא נקודת פתיחה נוחה להבנת משמעות היצירה.

"ַעל ָאֵׁשם ְוַצִּדיק ָוָתם"

שאלת הצדק עולה לא פעם ביצירה. ההזדהות הלאומית, הראשונית והאוטומטית, מציבה 
את הקורא העברי בצד המעניש, אולם האכזריות והשרירות של העונש הקיבוצי מקשה את 
הצדקתו. בכל זאת, הצדק מוצג כאמיתי: סיפור נא־אמון הוא "ִזְכרֹון ֲעוֹוִנים ָוֹעֶנׁש", והשלח, 
אף שהוא משאיר את "ִּדְמַעת ַהַחִּפים ֵמֵחְטא", הוא בכל זאת "ַצִּדיק ְּבִדינֹו". לכאורה יש כאן 
אמביוולנטיות באשר לצדק האלוהי־מקראי, אך למעשה ההתבוננות מוטה לטובת הנפגעים: 
הסיטואציה אינה מורכבת מפשע ועונש, אלא מעונש בלבד.43 הצדקת הסבל הנגזר על קהילה 
שלמה – "ַעל ָאֵׁשם ְוַצִּדיק ָוָתם" )"בדרך נא־אמון", שיר ד( – מחווירה לצד עוצמתו. מילים 
כמו "משפט", "עוונים ועונש" או "אשמה", אינן יריב ראוי לתמונות זוועה כגון "ְוַהַחי ֲאֶׁשר 

ָרץ ֶאל ַׁשַער/ ֶנְהַּפְך ְּברּוצֹו ְלֵמת", או:

ֹנא־ָאמֹון, עֹוד עֹוְמִדים ֵמַתִיְך

ֶאל ִקירֹות ָּבֵּתיֶהם ֵמָאז.

ְוקֹוְפִאים ֲעֵליֶהם ֵעיַטִיְך

ַּכֲחלֹום ֶׁשֵאיֶנּנּו ָּגז.
האימה נשארת קפואה ונצחית, חרוטה בזיכרון. קשה מכול הוא בכיו של האב – הצבת הצדק 

 43  "בדרך נא־אמון" אומנם מציגה את התגלגלות הנסיבות שהובילה אל העונש, אך אין היא מעוגנת בפשע 
          ממשי.
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אל מול צערו האין־סופי של הורה על נער שאבד אינה משאירה את המאזניים שקולים.
למכות יש פן תיאטרלי־פרפורמטיבי. תחילה הן מוצגות כחיזיון, "ֶחְזיֹון ַהְּגמּול",44 
ו"מכת בכורות" יוצרת רושם של מופע: תשע המכות הראשונות לובשות דמות אנוש ונקראות 
להתקהל סביב ולצפות במחזה, והמשפט "ְראּו ַמה ֵיָעֶׂשה" חוזר פעמיים ומוסיף לתחושה 
שמדובר כאן בתצוגת תכלית נוראה, שמטרתה אינה רק גביית מחיר הפשע, אלא גם הפגנת 
עוצמה. כך גם במקרא: האל מקשיח את לב פרעה כדי להעצים עוד ועוד את המכות. אולם 
כאשר אלתרמן מציב במרכז התמונה את האדם הנפגע במקומו של העם היוצא לחופשי, 

התמונה נעשית קשה מנשוא.

נוכחותו של האל

האל המקראי אינו מופיע באופן ישיר ביצירה, אולם בחלקה השני ישנם כמה אזכורים והרמזים 
אשר קשה לפרשם אחרת מהתרסות כלפי שמיים. ב"דם", למשל, זועקת העלמה: "ֵאל ַאִּדיר, 
ַהֵּצל!" ב"צפרדע" מתאר הדובר את עליית הצפרדעים מן היאור ואומר: "ַהְּיאֹור ָיָצא ִלְמֹׁשל! 
ֵאל, ֹנא־ָאמֹון ְנֹצר!" בשיר זה זועק הבן המתחנן לישועה מאביו: "ַהָּמֶות ָּבא, ָאִבי! הֹוִׁשיָעה, ָאב! 
ְקַרע ָים!" בהקשר של מכות מצרים קריאה זו הופכת להתרסה כלפי שמיים על הסלקטיביות 
של החסד האלוהי ועל השרירותיות בתוצאות זעמו. ב"כינים" מתחנן הבן: "ַׁשְּלֵחִני ַלָחְפִׁשי! 
ַׁשְּלֵחִני ַלָחְפִׁשי!" וברקע מהדהדת בקשת משה מפרעה לשחרר את בני ישראל לחופשי. בתשובת 
האב – "ֵאין ַּדי לֹו, ְּבִני ְּבכֹוִרי, ְּבֶנֶפׁש ֵּתַחת ֶנֶפׁש" – זה ש"אין די לו" הוא האל, מבקש נפשו של 
הבן, אל הרוצה בסבל מתמשך של הבן החף מפשע, סבל המכונה "משפט" ו"צדק". בסוף 
"כינים" אומר האב: "ֵליל ְנָקמֹות, ְּבכֹוִרי. ָּגדֹול ֵליל ְנָקמֹות", אמירה שבמצלולה חבוי הביטוי 
"אל נקמות", ומקורו בפסוק מתהילים, שלפיו ינקום האל בגאים וברשעים העושקים את העניים 
ואת החלשים.45 אולם מי שפוגע כאן בעניים ובחלשים הוא דווקא האל, אשר טווח פגיעתו 

הוא "ִמַּמְחְלפֹות ַעְלָמה ְוַעד ְּפרּוַטת ָעִני" )"דם"(.
פניותיו של הבן אל אביו ותחינותיו דומות לקריאתו של אדם לאלוהיו במצוקתו. אל 
הפנייה אליו כ"אבי", מתווספת הבקשה "ַסְּמֵכִני, ָאב, ְּבֵנֶטף ַמִים ִמן ַהַּכד" )"דם"(, בקשה 
הרומזת לתחינה שבפסוק: "סמכני כאמרתך ואחיה ואל תבישני משברי" )תהילים קיט, 116(. 
נוסף על כך, הכינוי "אב רחום", המופיע ב"שחין" וב"חושך", רומז לפסוק "אל רחום וחנון" 
)שמות לד, 6(, שבו האל מתאר את תכונותיו טרם האמירה "פוקד עוון אבות על בנים" )שם, ז(. 
והבקשות "ׂשאני", "מלטני" )"שחין"(, ו"אל תעזבני" )"חושך"(, נושאות אופי דומה. כלומר, 

44  בדרך נא־אמון, שיר ב.
45  תהלים צד, 1.
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תבנית תחינותיו של הבן הסובל בנויה כמעין תפילה לישועה. שילובה עם הרמזים המתריסים, 
יוצר מעין טרוניה מאופקת ומרומזת כלפי הצדק האלוהי.

הידיעה של האב

אלמלא ידע האב על מותו הצפוי של בנו, היה נושא היצירה מצטייר כאגרוף קפוץ כלפי 
שמיים, המדגיש את המתח בין הצדק לבין סבלם של החפים מפשע. ידיעת האב שבנו בכורו 
עומד למות בלילה העשירי מגמדת את הקונפליקטים הללו לנוכח הסערה המתחוללת בנפשו. 
שותפו היחיד של האב הוא הקורא, אשר כמוהו מכיר את טבעה של המכה האחרונה, והוא 
חולק עימו את גורלו. התבנית הפרוזודית המדודה מעצימה את הפטליות ולא משאירה מקום 

לספק; קצב ההתקדמות הקבוע כתקתוק שעון ספירה לאחור הופך את הקץ ודאי ומוחשי.
בכל אחד מן השירים הדיאלוג בין האב לבן נפתח בטור: "ָאִבי, קֹוֵרא ַהֵּבן. ְּבכֹוִרי, 
עֹוֶנה ָהָאב", מילים המהדהדות את הפסוק המפורסם "ויאמר יצחק אל אברם אביו ויאמר 
אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעולה".46 חזרתו של טור זה במקום 
קבוע ביצירה, והּפניות החוזרות של "אבי" ו"בני", יוצרת מעין טקסיות "מרדימה", שתוך כדי 
פעולתה צובר המשפט החוזר עומק ונפח.47 אולם לפני הכול, הקריאה והתשובה הן אישור 
הנוכחות. נוכחותו של האחר מעניקה לי ביטחון. אני אומר, הוא עונה – אנחנו קיימים. למילה 
"בכורי" בתשובת האב )בשונה מ"בני"( יש משמעות שונה עבור היודעים, משמעות המתנגשת 
חזיתית עם תחינת הבן לתשובת האב, לאישור קיומו. עבור האב, וגם עבור הקורא, מילים אלו 
הן כרסום מתמשך ומייסר של הנפש. בהגיע "מכת בכורות", גם אנו חשים את טעם הדמעות 

בגרונו של האב האומר "בכורי".

עמדת האב: קריאה בדיאלוג

הידיעה נושאת עימה אחריות. כל פעולה באשר לידיעה היא נקיטת עמדה. עמדתו של האב היא 
המפתח ליצירה כולה, ולשם הבנתה נבחן את הדיאלוג בינו לבין בנו. בכל אחד משירי המכות, 
לאחר הטור המטרים את הדיאלוג, מגיעים שלושה בתי שיר המחולקים כדלהלן: הבית הראשון 
מכיל את דברי הבן; הבית השני – את תשובת האב; הבית השלישי הוא דיאלוג מהיר שבו הם 

46  בראשית כב, 7.
 47  בדומה לחזרה המילולית בבלדות הסקוטיות העתיקות כגון "אדוורד, אדוורד" או "לורד רנדל". ראו: 
             זנדבנק, מזשיר, עמ' 121–123. ראוי לציין כי בלדות אלו ראו אור בעברית בתרגומו של אלתרמן, בספרו 

          בלדות ישנות ושירי זמר של אנגליה וסקוטלנד.
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מדברים לסירוגין )בהתאם לסימטריה של השיר, הבן פותח והאב סוגר(. קולותיהם של האב 
ובנו זכו ליחס אחיד למדי בקרב המפרשים: מלבד עוזי שביט, הטוען שהדיאלוג הוא מאבק 
סמוי בין המקסם הפשיסטי האסתטי )שמייצג הבן ה"מהופנט"( לבין ההתנגדות אליו,48 קולו 
של הבן התפרש כמייצג את "התום המתפתל במכאוביו",49 את אי־הידיעה, את ראיית ההווה 
בלבד, או פסימיות וניהיליזם,50 ואילו קולו של האב מייצג את ההפך – את התבונה היודעת, 

את ראיית העתיד ואת האמונה.
מ"דם" ועד "שחין", כלומר בשש המכות הראשונות, דברי הבן דומים במהותם: הוא 
חווה את כאב המכה במלוא עוצמתו, ומתחנן בתום לב אל אביו לישועה. תשובת האב היא 
אמפתית )נוכחת בה נימת רוך כלפי הבן(, אך אינה מנחמת אלא מסבירה ומצדיקה. דבריו 
השקטים של האב מביעים אומנם צער כבד, אך הוא עוסק בעיקר בצידוק הדין מול בנו הסובל. 
הוא לא זועק לשמיים בזעם; הוא גם לא נשבר. לסימני הקריאה המרובים בדברי הבן עונות 
הנקודות בדברי האב, המעוגנות בתחושת הביטחון הטאוטולוגית שמעניקה החזרה הקבועה 
על אותה מילה בדיוק בשני חלקי החרוז. הבית השישי בששת השירים הראשונים מהווה לרוב 
סינתזה וחזרה של האב והבן על דבריהם בבתים הקודמים. החריזה הצמדית נותנת לבית השישי 
)למעשה, לבתים השישיים( צביון של שאלה ותשובה: הבן שואל והאב עונה, הבן פותח והאב 
סוגר. על אף שתוכן הדברים אינו מופיע כשאלה אמיתית, מתקבלת התחושה שתשובת האב 
משלימה וחותמת את דבריו. בשש המכות האלו, מספק האב לבנו צידוקים הגיוניים לסבלו מתוך 
עמדה שקטה ויציבה, אך בד בבד גם רומז לו בעדינות על העתיד לבוא ועל חוסר האונים שלו 
עצמו, למרות תדמיתו הכול־יכולה בעיני בנו: ב"דם", למשל, מילותיו האחרונות הן "ָּדֶמיָה, 
ֵּבן, סּוִמים ְוָאנּו ִּביֵדיֶהם". ב"צפרדע" הוא אומר: "ֲאָבל מֹוָתּה, ְּבכֹוִרי, ָיבֹוא ַאֲחרֹון – ְּכֶמֶלְך" 
)ריוּוח האותיות במקור(. נראה שהבן אינו מבין את כוונתו; בבית האחרון בשיר הוא פשוט 
חוזר על דברי אביו )"מֹוָתּה, ָאִבי, ָיבֹוא ְּכֶמֶלְך ְּבהֹודֹו"( ואינו מייחס את המוות לעצמו. בתגובה 
אומר לו האב, בשורה האחרונה בשיר: "ַאָּתה, ְּבכֹוִרי, ַּתִּכיר ַהֶּׁשַלח ְּבָידֹו". ספקותיו האפשריים 
של הקורא באשר לגורל הבן או ידיעת האב, נעלמים כאן כליל. הקורא מושלך מיד אל שיר 
ג' של "בדרך נא־אמון", ומבין מי הם החפים מחטא אשר את דמעתם משאיר אחריו השלח. 

דברי האב ב"שחין" הם נקודת השיא של ודאות המוות וחוסר האונים:

48  שביט, שירה מול טוטליטריות, עמ' 99.
49  צורית, הקרבן והברית, עמ' 112.

50  שמיר, עוד חוזר הניגון: שירת אלתרמן בראי המודרניזם, עמ' 292.
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ְּבכֹוִרי, ְּבכֹוִרי ַהֵּבן, ָלנּוס ִמֶּזה ֵאין ֶּדֶרְך.

ִּכי ַּבֲאֶׁשר ֵנֵלְך ִּתְהֶיה ְצרּוָעה ַהֶּדֶרְך.

ֲעֹצם ֵעיֶניָך, ֵּבן, ִּכְבֹדַלח עֹוד ִּתְטָהר.

ַרק ַאל ִּתְׁשַאל ָמָחר. ְצרּוָעה ִּתְקַות ָמָחר.

אין מפלט במקום אחר וגם לא בזמן אחר. בשלב זה מחלחלת תחושת הפטליות גם אל נפשו 
של הבן. הבית האחרון של שחין הוא רגע של אינטימיות אבהית־ילדית שקטה בין השניים, 
המתבטאת במילים "ָיֵרַח ָׁשט, ָאִבי, ְוַעל ִריַסי ׁשֹוֵחק./ ֶאל ַנַער ָקט, ְּבכֹוִרי, ִנַּבט הּוא ֵמַהְרֵחק", 
ומנופצת במכת הברד מחרישת האוזניים. עם מטחי הקרח והאש, מכה שוב אימת המוות בבן:

ָאִבי, ָאִבי, ָׁשַמִים ָּגחּו ַּכַחָּיה.

ָאִבי, ִיְּׂשאּו אֹוִתי ָׁשַמִים ַּכַדָּיה.

ָזְרֵקִני ֲאֵליֶהם! ָיֹרּצּו ָקְדֳקִדי!

ָאִבי, ַהֹּתהּו ָּבא! ַמה ְּתַחֶּכה ִּבְכִדי?

הבן אינו יודע כיצד לפרש את הגורל הנורא שגילה לו אביו. ייתכן שעודנו מאמין באומניפוטנטיות 
של אביו, ומכאן מסיק שזה שניבא את מותו הוא זה המבקש את נפשו. על כך מצביעה העובדה 
שהוא מבקש את מותו מידי האב. תשובת האב לכך היא בעלת חשיבות גדולה ביותר להבנת 

היצירה כולה:

ְּבכֹוִרי, ְּבכֹוִרי ַהֵּבן, ֹלא ֹּתהּו עֹוד, ֹלא ֹּתהּו.

ַּגם ָּכאן ֻחִּקים ַּבְרֶזל. ֹלא ֶנְחְקקּו ַלֹּתהּו.

ַאַחר ְנֹפל ַמְלכּות ִמֵּכס ַעד ֲעִריסֹות

ִנְגִלים ֵהם ְּבִהּמֹוג ֲעַׁשן ַהֲהִריסֹות.

גם במכת הברד – הנראית כהשתוללות מוחלטת של כוחות הטבע המכים בעיר בכל כוחם 
ובעיוורון במעין חדוות הריגה )"ָרִקיַע, ַהְך ָּבּה עֹוד!"( – גם במכה זו "חוקים ברזל". אולם 
האב אינו יודע מהם. החוקים, הסיבות, ההבנה של מה שהתרחש – כל אלו נגלים רק "בהימוג 
עשן ההריסות", בסיומו של החורבן. נקודה זו הוחמצה בפרשנות המקובלת, כיוון שמרבית 
הפרשנים רואים בבית זה את ביטחונו של האב בחוקי מוסר אנושיים,51 או הבנת טיב החטא 

שבגינו נענשים הוא ובנו.52 אך לאב אין כל הבנה של סיבתיות, רק ידיעת הגורל.

51  שביט, שירה מול טוטליטריות, עמ' 119.
52  ברזל, שירי מכות מצרים לאלתרמן, עמ' 151.
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בשלוש המכות האחרונות עובר הבן תהליך של התפקכות, של הבנה ושל קבלת גורלו. 
מכת הארבה מפשיטה את נא־אמון מ"ֶצֶלם ָהָאָדם". הארבה, בצרצורו מחריש האוזניים, "מנקה" 
את העיר מכל ירקותה ומכל פרחיה. הבן חש צער ופליאה. צלם העיר שנצנץ אליו "ִמּתֹוְך ָּבָרד 
ָוָדם", במשך כל המכות עד כה, נגוז לנגד עיניו. פגיעתו של הארבה היא פסיכולוגית: צלמה 
של העיר היה עוגן לזיכרונות האהובים מן העבר שלפני האסון. בתשובתו, האב מדגים לבנו 
כיצד יכולים להתקיים ולהישמר ערכים פנימיים חסרי ביטוי חיצוני חומרי בעולם, וכיצד יכולה 
הריסתו של העוגן המוחשי להעלות את הערכים הרגשיים לרמה רוחנית גבוהה יותר: "ֵעת 
ְלֵעיֵנינּו ִהיא ְּכמֹו אּוִדים ְׁשֹחָרה,/ ׁשּוב ְּבִלֵּבנּו ִהיא ְּכמֹו יֹוָנה ְצחֹוָרה". גישה זו מזכירה כמובן 
את החידוש של הדת המקראית בחוק "לא תעשה לך פסל וכל־תמונה" )שמות כ, 3(, שנעשה 
מקור גאווה להצלחתה להתעלות מעל הצורך בביטוי גשמי של האל.53 על דרך המשל מסביר 

האב לבנו כיצד אפשרית האמונה, כיצד ניתן לאחוז במשהו ללא כל ממשות חומרית.
שלא כבסיפור המקראי, עשר המכות של "שירי מכות מצרים" מתרחשות בלילה, רצף 
אחד של חושך שבו אסון רודף פורענות.54 לפיכך, למכת החושך אין משמעות של חושך אמיתי. 

ואכן, זו המכה היחידה ביצירה המצהירה על עצמה כעל מטפורה:

הּוא ַהּמֹוִריד ָמָסְך ֲעֵלי ּתֹוְלדֹות ּגֹוִיים

ֲאֶׁשר ָמְלאּו קֹול ֹּתף ַוֲחִליֵלי רֹוִעים.

הּוא ֹחֶׁשְך, ַהִּנָּבט, ְּכֵעד ִלְגַמר ְמָלאכֹות,

ִמְּׁשחֹור ִׁשְבֵרי ַּבֶּזֶלת ְּבָבֵּתי־ַהְּנכֹות.

החושך הוא סמל לסֹופה של הציוויליזציה, הוא זכרן של ציוויליזציות קדומות שקרסו. "ַהֹּכל 
ִנְׁשַלם, ָאמֹון. ְּבַדַעת. ִּבְתבּוָנה". הדעת והתבונה מזכירות את תחושת הסדר המופתי של ההרס 
המובע במילים "ּוְבׁשּוָרה, ְּבִלי ֵחָמה ִנְמֶהֶרת,/ ֲעָברּוְך ַּכֲעֹבר חֹוְרִׁשים",55 אולם אפשר לייחס 
אותן גם לתובנותיו החדשות של הבן: "הּכׂל נשלם בדעת" – משמע, הדעת היא החותמת את 
החורבן. תיאור ראשו של הבן כ"ׂשב" הוא עדות נוספת לחוכמתו החדשה. המילה "נער", 
המופיעה כאן לראשונה, מהדהדת נער אחר שהלך עם אביו לעבר מוות שסיבתו אינה ידועה, 

הלוא הוא יצחק.56

 53  הרמז בולט זה שולל את הרעיון של שביט, שלפיו מה שהאב מציג בפני בנו הוא האידאה של המוסריות. 
          ראו: שביט, שירה מול טוטליטריות, עמ' 128.

54  שם, עמ' 72.
55  בדרך נא־אמון, שיר ד.

56  בראשית כב, 12.
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"ָחַׁשְך ִלי ִמְׁשָּכִבי", פונה הבן אל אביו, חפץ בקרבתו המנחמת. "ַאל ַּתַעְזֵבִני", הוא 
מתחנן. הפחד מפני המוות אופף אותו. בתגובה מלמד אותו האב את השיעור האחרון, שהוא 

גם נושא השיר "ַאֶּיֶלת", החותם את היצירה:

ְּבכֹוִרי, ְּבכֹוִרי ַהֵּבן, ֹלא ַיְפִריֵדנּו ֹחֶׁשְך,

ִּכי ָאב ּוְבנֹו ְקׁשּוִרים ַּבֲעבֹותֹות ֶׁשל ֹחֶׁשְך,

ַּבֲעבֹותֹות ָחרֹון ּוְבִכי ִעֵּור ָוָחם

ֲאֶׁשר ֹלא ֹּפה ִנְטוּו ְוֹלא ַּבֶּזה סֹוָפם.

האפלה הסמיכה, הבולעת־כול, הופכת כאן לאלגוריה של קשרי האהבה בין אב לבנו.57 הבנתו 
של הבן מנפצת את חזותו הרוגעת של האב. הבכי והחרון הם רגשותיו המתפרצים: הצער על 
בנו; הזעם על גורלם; אהבתו הנצחית. כמו האמונה, גם הם אינם תלויים בביטויים הגשמי. 
הבית האחרון של "חושך" מבטא את קבלת הגורל באהבה. במדרשו על עקידת יצחק מפרש 
רש"י את המילה "יחדיו" )בראשית כב, 6, 8( – בלב שווה. כלומר, יצחק ידע על מטרת הליכתם 

להר המוריה, והלך עם אביו מרצונו. נימת שיתוף דומה נוכחת כאן:

ָאִבי, ֶאל אֹור ָּגדֹול ָנבֹוא ְּכֶאל ַאְרמֹון.

ְּבכֹוִרי, ְּבאֹור־ְּפָלאֹות ָמָחר ֵּתאֹור ָאמֹון.

ָאמֹון צֹוָפה, ָאִבי. נֹוְקבֹות ֵעיֶניָה ָהר.

ָמָחר ֵליְלָך, ְּבכֹוִרי, ִהּכֹון ְלֵליל ָמָחר.

לנגד עיניהם מאיר האור שלאחר החורבן. הבן מקבל עליו את האחריות לצידוק הדין בפרפרזה 
ל"ייקוב הדין את ההר".58 אין רחמים בדין. הדין הוא דינה של אמון, אשר חוקי הברזל של 

קריסתה דורשים את מותו.
"מכת בכורות" בנוי כמעמד סיום של הצגה.59 המכות נקראות לבמה בזו אחר זו. האווירה 
טקסית. כאשר קוראים האב והבן זה לזה בפעם האחרונה, המעמד הציבורי ְמשווה לקריאה 
איכות פולחנית. "ראו מה יעשה", אומר הדובר, המשמש כאן מעין כרוז המצביע על המופת 

שלפנינו. כדי להתבונן בו, אנו גולשים אל המרחב הפרטי בין האב לבנו, שהפך פומבי:

57  שביט, שירה מול טוטליטריות, עמ' 131.
58  תלמוד בבלי סנהדרין ו ע"ב.

59  שמיר, עוד חוזר הניגון, עמ' 298.
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ָאִבי, ֲעֵלי ָחִזי ִׁשַּלְבָּת ֶאת ָיַדי.

ָאִבי, ַהֲחָרִסים ֵהַנְחָּת ַעל ֵעיַני.

ְסִביִבי ָעָפר ָוֹחֶׁשְך ְוכֹוָכב נֹוֵצץ,

ַרק ִּבְכְיָך, ָאִבי, רֹוֵעׁש ָעַלי ָּכֵעץ.

השלמתו של הבן עם גורלו היא כה מוחלטת, עד שבכיו של האב מטריד ומבלבל אותו. להט 
נעוריו גורם לו לדבוק באדיקות באמונתו החדשה בצדקתם של הדברים כפי שהם. הוא מקבל 
את העפר, שהרי ממנו בא ואליו ישוב; את החושך, אשר בעבותותיו קשורים הוא, אביו וכל 
המין האנושי; ואת הכוכב, תקוות האמונה. אלה בלבד נחוצים לו. אין ביכולתו להבין את 
צערם של הנשארים מאחור, שעליהם נגזר לחבר לתודעה אחת את האובדן ואת האמונה. בכיו 
של האב, "פרח אלמוות", הוא האיחוי הבלתי נתפס של הקריעה בין צער האובדן לשמחת 

האמונה. זוהי גבורתו, וזהו המופת שהוא מדגים:

ְּבכֹוִרי, ְּבכֹוִרי ַהֵּבן. ָעָפר, ּכֹוָכב ָוֶבִכי,

ָנְתנּו ָלנּו ֵּתֵבל ֶׁשל ֹאֶׁשר ַעז ִמֶּבִכי.

ָעָפר, ּכֹוָכב ּוְבִכי, ֵהם ְּכֹּתֶנת ַהַּפִּסים

ַּבַּלְיָלה ּבֹו יּוָׂשמּו ְׁשֵני ַהֲחָרִסים.

מבלי להסביר לבן את צערו, האב מחליף – לצד העפר והכוכב – את החושך בבכי, אשר גם 
בעבותותיו הם קשורים, "ֲעבֹותֹות ָחרֹון ּוְבִכי ִעֵּור ָוָחם" )"חושך"(. הבכי, הוא אומר, יוצר 
שלמות משולשת אחרת – של עפר, כוכב ובכי – שמשמעותה אושר. כתונת הפסים ניתנה 
ליוסף כסמל לאהבתו הגדולה של אביו אליו. כאן, סמל אהבתו של האב הוא החוכמה שהוא 

מלמד את בנו, חוכמת האמונה והאהבה.
הבית האחרון של השיר מתחיל בנכונותו של הבן לקבל כעת את מותו: "ָאִבי, ָעַלי 
ַהְּכֹּתֶנת. ָאב, ֲאִני ָנכֹון". התפקיד הייצוגי והטקסי שהוא מקבל עליו מודגש במילות האב "ְּבכֹוִרי 
ּוֶבן ְזקּוַני. ְּבכֹוִרי, ּוְבכֹור ָאמֹון". הדיאלוג נקטע שני טורים טרם זמנו באותם שני מקפים. האב, 

הניצב כה איתן למען בנו, צונח על גופתו. המולת האסון מתחלפת בשקט; החושך – באור.
הסיטואציה שבה הציב המשורר את האב ב"שירי מכות מצרים" היא קשה מנשוא: 
לרצף המתמשך של אסונות הפוגעים בו ובבנו, מתווספת הידיעה על מותו הצפוי של הבן 
בלילה העשירי. הסיבה לפורענות אינה רלוונטית; שניהם חפים מכל פשע וחסרי אונים אל מול 
המכות. המופת של היצירה, כלומר המודל שהיא מספקת, נמצא במעשי האב. האב ב"שירי 
מכות מצרים" ניצב בתווך בין אברהם לאיוב. שלוותו היא כשתיקתו של אברהם לנוכח הדרישה 
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להקריב את יצחק,60 ונכונותו לקבל את הדין ללא הצדקה רציונלית היא הזינוק הקירקגוריאני 
של האמונה.61 אך להבדיל מאברהם, ובדומה לאיוב, הוא סופג את האסון ונאלץ להתמודד 

איתו, ולכאן חותרת היצירה.
האמונה איננה ידיעה סטטית. היא מאבק בלתי פוסק של המאמין ליֵחס לאירועים 
שמחוץ לשליטתו סיבתיות מוצדקת הנובעת מקיומם של יסודות בעולם הנמצאים מחוץ 
להשגתו ולתבונתו. יחסו של האדם ליסודות אלו הוא המעניק לחיים את משמעותם. ביודעו 
שאינו יכול להציל את בנו מפני הגורל שנגזר עליו, מעניק לו האב את הדבר היחיד שביכולתו 
לתת כדי לגונן עליו – נחמה מטאפיזית:62 הבנה של המורטליות האנושית, אמונה בקיומה של 
סיבתיות עליונה, גם אם לא נראית לעין, והבנת כוחו הנצחי של הרגש האנושי המגולם בעוצמה 
הרבה ביותר בקשר שבין אב לבנו.63 מבחן האמונה של האב ב"שירי מכות מצרים" מציאותי 
ואנושי הרבה יותר משל אברהם: הוא לא נדרש להקריב את בנו, אלא להשלים עם המחסום 
הבלתי נתפס בין ידיעת הגורל לבין חוסר האונים, ולהמשיך ולחיות לאחר מות בנו החף מפשע.

ג. "ַאֶּיֶלת"

הגיבור הטרגי של "שירי מכות מצרים" הוא "ָהָאב ַהָּמְך". דמותו, נקייה מכל תיאור גשמי, היא 
ארכיטיפ של האבות באשר הם, נציג אותנטי של מורשת התרבות האנושית, ושל מחויבותה 
לתא המשפחתי.64 בנו, מופשט כמוהו, הוא הבנים כולם – יצחק, יוסף וישו. הקונפליקט 
של האב הוא קונפליקט פנימי, התנגשות האמונה וההיגיון עם הסבל שנגזר עליו ועל בנו, 
ועם האובדן הצפוי, תוצר של הרס המוסבר על ידי מטרות טרנסצנדנטיות. עם מותו של הבן 
מתפוגג הקונפליקט, וההרמוניה שוב הופכת לאפשרות. אולם בדומה לכמה טרגדיות יווניות, 
היצירה לא מסתיימת עם פתרון הקונפליקט. היא נמשכת עוד קצת, נותנת עוד מבט בדמויות 
הנשארות דואבות ושותתות נפש על הבמה. יצירתו של אלתרמן נחתמת בשיר שאינו המשך

60  בראשית כב, 2.
61  קירקגור, חיל ורעדה, עמ' 35.

 62  האב הוצג כאן כאדם מאמין מבלי להידרש לסוגיה אם אכן כך הדבר. ניתן לומר שהאב מספק נחמה 
          מטאפיזית לבנו מבלי להיות שותף לנחמה בעצמו. לא ניתן להוכיח מן הטקסט תפיסה כזו או אחרת,          
          אולם עוצמת מעשהו של האב נפגמת במידה רבה אם מניחים שהיא מבוססת על שקר, ועל כן נטייתי 

          היא לתארו כאדם מאמין.
 63  לפי ההשקפה היהודית, קשר זה מונח ביסוד הקשר שבין אדם לעמו. ראו: צורית, הקרבן והברית,

          עמ' 42–43.
64  שביט, שירה מול טוטליטריות, עמ' 178.
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 לרוח המיתית של היצירה, אלא מעין אמירת הלל לאדם, שכוחו אפסי כנגד הגלגל הסובב של 
חטא ועונש, של תולדות עמים, אולם נשאר לו דבר אחד – החיוך.

*

הַאֶּיֶלת היא תאומתה הלבנה של אמון, המחליפה חושך באור65 ומחליפה את העיר בתפקיד 
הנמען־הנעלם שתופסת אמון עד לשיר האחרון. השינוי שהיא מביאה עולה גם מן השינוי 
במבנה המשקלי: הבתים המשושים )בחריזה מסורגת( שוברים את הרצף הארוך של בתים 
מרובעים ויוצרים תחושת פתיחות, ריווח וחוסר שלמות.66 בניגוד לשירי המכות, שהם בבחינת 
החייאה דרמטית של העבר, "ַאֶּיֶלת" מציג מעין תמונה סינכרונית של כל הדורות מימי מצרים 
ועד היום.67 הכול נראה ממעוף הציפור, מעין "לונג שֹוט" הכולל את חורבות העיר העֵשנות, 
שורות־שורות של גופות המתים ועלמה זקופה לצד אב על ברכיו – כולם מוארים באור ראשון 

וחיוור של בוקר.
מתוך שלוש הדמויות הנוכחות ביצירה, על העלמה ידוע פחות מכולם. היא מופיעה 
ביצירה פעמיים בלבד: הפעם הראשונה היא ב"דם", שם פגיעת המכה היא "ִמַּמְחְלפֹות ַעְלָמה 
ְוַעד ְּפרּוַטת ָעִני". המחלפות שנצבעו בדם הן ההופכות אותה בהופעתה השנייה, ב"ַאֶּיֶלת" 
לדמות אלוהית כמעט68 )כמו הַאֶּיֶלת היא "ְרחּוַפת ִריִסים"(, הניצבת יפת מראה, זקופה ודוממת 
לצידו של האב.69 חולשתה, יופייה וכוח עמידתה לצד האב הם שלושת מאפייניה היחידים. 

אך עיקר חשיבותה הוא עצם היותה הצלע השלישית בקהילת נא־אמון.
"ָהָאב ְוָהַעְלָמה ְּבַמְחְלפֹות ַהְּפָטל" אינם דמויות ספציפיות, אלא אותם אב ועלמה 
הניבטים בכל דור אל הַאֶּיֶלת מעל חורבות עירם, מעל גופות ילדיהם. האב אבל ושבור, "ַעל 
ִּבְרָּכיו ּכֹוֵרַע". אך הוא לא בודד. העלמה בזקיפותה משמשת לו משען ואמת: למרות השכול 
והסבל ישנה זקיפות קומה אנושית. הצטופפות זו של שתי הדמויות ששרדו מסבירה את מהות 
שבועתן הטהורה "ִּכי ֹלא ִיְמֹלְך ִּכָּנם ְוֹלא ִּתְמֹלְך ְצַפְרֵּדַע/ ְוֹלא ִיְּפלּו ַעִּמים ַנֵּׁשק ֶאת ַׁשְרִביָטם". 
כל עוד ישנן הנחמה, האמפתיה האנושית ותחושת הקהילה, לא יוכל הכאוס לנצח. התפרקות 
הערכים ושלטון הטירוף יישארו תמיד בגדר קריסה זמנית. עבותות החושך אינם נמתחים רק 

בין אב לבנו, אלא מחברים בין בני האדם ומחיים את תקוות הדורות.
השקט והזריחה של תום "מכת בכורות" יוצרים אווירה של התחדשות. השם "ַאֶּיֶלת" 
בהקשר של "עמוד השחר" מתחבר כמובן ל"ַאֶּיֶלת השחר". הזריחה מסמלת את ההתחדשות 

65  שמיר, עוד חוזר הניגון, עמ' 295.
66  שביט, שירה מול טוטליטריות, עמ' 154.

67  שם.
68  צורית, הקרבן והברית, עמ' 121.

69  העלמה מוזכרת גם ב"כינים", אך רק כבדרך אגב, במילים "קֹוְרִעים ֶאת עֹור ְּפֵניֶהם ָזֵקן ְוַגם ַעְלָמה".
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המתמדת ואת התקווה, ולכן "ִזְקֵני ָּכל ּדֹור, ִמַּדַעת אֹו ִאֶּוֶלת,/ נֹוְׁשִקים ֶאת ַסְנָּדָלּה ַהָּקט ְוַהָּצרּוף". 
ַאֶּיֶלת השחר היא גם דימוי מוכר במסורת ובספרות העברית: מדרש מהתלמוד הירושלמי 
מספר על שני תלמידי חכמים מישראל שהלכו בבקעת גינוסר, ראו את ַאֶּיֶלת השחר מפציעה 
לאיטה, ואמרו שכך גם גאולת ישראל.70 במדרש המקביל לו בשיר השירים רבה ו' מתוארת 
הַאֶּיֶלת במילים "מצפצפת" ו"מנצנצת", המהדהדות ב"חוצפת" וב"נוצצת" האלתרמניות.71 
אולם כזכור, תפיסת ההיסטוריה של היצירה )הבולטת במיוחד בשיר זה( היא מחזורית, ולכן 
אנטי־אסכטולוגית במהותה.72 אין גאולה מתוך המחזוריות של "ֵחְטא ְוִדין ָוֵחְטא", אין גאולה 
מן החורבן וההתחדשות האין־סופיים. הַאֶּיֶלת אומנם רבת השראה )"ָמה ִהְגִּביָהה עּוף"(, אך 
ארעית )"ְבֶטֶרם־יֹום ָּתסּוף"(. הַאֶּיֶלת היא "ּכֹוַכב־ַיְלָּדה", גוזלית מבוהלת, חיוורת ושברירית. 
לעומת עשרת הקורנסים אשר ניפצו את הסדר, וצפויים לשוב ולהכות בתום סיבוב נוסף של 
הגלגל, הישועה שמציעה הַאֶּיֶלת אינה יכולה כלל להיתפס כגאולה, אלא כנחמה פּורתא בלבד.

ובכל זאת, בכיו של האב, שבו הסתיים חלקה השני של היצירה, מוחלף בצחוק גדול, 
גולגלתי, "ִמֵּׁשן ַעד ִצָּפְרַנִים" )שן וציפורן, מזכיר מירון, הם "שיורי השלד המבהיקים"(,73 ואליו 
מצטרפת העלמה. צחוקם זהה לחיוכם של המתים מן הבית השלישי, הצץ מבלי משים "ְכֶפֶלא 
ִהָּוֵלד ַּפְרַּפר ִמן ַהּתֹוַלַעת", וביחד הם מהווים את החידה אשר "ַּגם ַנַער ִיְפְּתֶרָּנה, ְוַלָּׁשְוא ֲעַדִין/ 

ֹראָׁשם ֶׁשל ַהְּכִסיִלים ֵאֶליָה ִמְתַנֵּפץ".
התקווה של "ַאֶּיֶלת" היא התקווה שבאגביות הבלתי נמנעת של החיים, הממשיכים תמיד 
לנוע עבור הרמש והתולעת, וכמותם – עבור האדם.74 הוא לא יכול לעצור את העולם ואת 
התקדמותו, המובעת בפרוזודיה המכניסטית של הטקסט כמו במצעד צבאי־רובוטי – קצובה, 
מטומטמת, מסתחררת באיטיות "ֵּבין ֵחְטא ְוִדין ָוֵחְטא". הקלות של הַאֶּיֶלת היא האגביות 
ההכרחית שלה, הקלות הבלתי נסבלת שבה עולה הבוקר ביום שאחרי השכול. התקווה שהיא 
מביאה עימה לא מתגלמת רק בטבע או במקומות "עליונים", כמו הכוכבים והשמיים, אלא 
גם כאן למטה – בעלמה ובריסיה שעודם יפים למרות השכול. המתים השוכבים בשורה על 
הקרקע נראים כמעט מאושרים באור הבוקר, וההתחדשות המתרחשת מאליה שבטבע – פלא 
היוולד הפרפר מן התולעת – היא סמל לחיוך המשותף לאב ולעלמה. חידת החיוך היא גם 
חידת הַאֶּיֶלת, כפי שרומז סנדלה החוזר בסוף הבית השביעי, חידה הנוכחת תמיד, גם בשיא 
החשכה. חידת החיוך היא חידת החיים עצמם – חידת הפלא שבחיים והסבל שבהם. צחוקו 
של האב הוא צחוק של הבנה מטאפיזית: הבנת המחזוריות סרת הטעם של "ֵחְטא ְוִדין ָוֵחְטא", 

70  חבר, פתאום מראה המלחמה, עמ' 111; תלמוד ירושלמי ברכות ב ע"ג.
71  שביט, שירה מול טוטליטריות, עמ' 157.

72  שביט, חרוז ומשמעות בשירת אלתרמן, עמ' 218.
73  מירון, ארבע פנים בספרות העברית בת ימינו, עמ' 52.

74  שביד, שלוש אשמורות, עמ' 166.
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שביניהם "ַאְך ֶּכֶסל ּוְבִגיָדה", הבנת חוסר האונים האנושי באשר למחזוריות זו, חוסר אונים 
המציב אותו לצד הרמׂש והתולעת; אך גם הבנת הכוח הטמון בעצם הידיעה שלו. האדם, "קנה 
סוף חושב",75 יכול לבחור כיצד לראות את עולמו. לנוכח הסבל, המוות והאובדן, בכוחו של 

האדם לבחור ַּבחיוך – באמונה ובאהבה – וזו גאולתו היחידה.

סיכום

הפואמה "שירי מכות מצרים" היא עיבוד טרגי למיתוס המכונן של הדת היהודית, סיפור יציאת 
מצרים. המיתוס משמש סיפור מסגרת לסיטואציה שבה מצוי האב, גיבור היצירה. ההתרחשות 
הטרגית נמצאת רק בחלק האמצעי, ומשני הצדדים ניצבים הקדמה וסיכום, מעין נאומי פתיחה 
וסגירה מפי שליח, סטיר או אל, המצביעים "פנימה". הראשון, "בדרך נא־אמון", הוא "מדריך 
קריאה", והוא מציג את אופיו המיתי של הסיפור; האחר, "ַאֶּיֶלת", הוא התבוננות מרוחקת 
בסצנת הסיום של האירוע המיתי החוזר ונשנה, השואלת, בדומה לטרגדיה – אחרי כל זה, 

מהו האדם?
הקונפליקט שאלתרמן מעמיד בו את גיבורו נבנה מסבלם המתגבר שלו ושל בנו, 
ומהידיעה על מותו הצפוי של הבן. את הידיעה הזאת חולק האב רק עם הקורא, סיטואציה 
הניבטת אלינו מזכרון השואה. בהיבט הרגשי־מנטלי, הקונפליקט טמון בהתנגשות שבין 
האמונה לסבל – בין האמונה בקיומם של סדר וצדק עליונים, לבין תחושת הכאוס שמביאים 
הרס העיר והכאב הבלתי נתפס. בהיבט המעשי, הקונפליקט של האב ניטש בין רצונו לגונן 

על בנו לבין חוסר האונים שלו.
הבחירה הכפולה של האב היא באמונה: בהיבט הרגשי הוא בוחר לאחוז באמונתו 
בכל כוחו. בכך, במונחים קירקגוריאניים, הוא משהה את המעגל המוסרי )כיוון שהוא מציג 
את מות בנו כדבר רצוי ונחוץ( לטובת המעגל הדתי. בהיבט המעשי הוא בוחר לתת לבנו את 
הדבר היחיד שהוא יכול לתת במצב שבו הם נתונים – משמעות למותו. הוא מעניק לו, בזהירות 
ובהדרגה, את ידיעת הגורל הצפוי לו ואת הדרך לקבל גורל זה. יותר ממעשה של אמונה, זהו 
מעשה של אהבה, הדורש מן האב לגייס כוחות נפש אדירים כדי להציג לפני בנו את האמונה 
כסכר איתן. קבלת האמונה מצד הבן מסמנת את הצלחתו של האב, והיא גם זו הסודקת את 
חזותו האיתנה, מאפשרת לרגש העמוק לפרוץ החוצה, והופכת את בכיו ל"פרח אלמוות". כי 
האמונה איננה סכר, אלא סלעו של סיזיפוס. מות הבן הוא הזמן שבו מתגלגל הסלע שוב במורד 
ההר, וכעת על האב לשוב למטה ולהתחיל מחדש בדחיפתו. ב"ַאֶּיֶלת", מנקודת מבט של מטא־

זמן וממעוף הציפור, עולה שוב הזריחה באגביות, ומעמידה באור אווילי את ההיסטוריה. רק 

75  בלז פסקל, הגיגים, עמ' 77.
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החמלה, האחווה האנושית והאמונה הופכים לאלמותיים, בהיותם הגדולה האנושית, "מותר 
האדם" המתגלם בבכיו של האב ובצחוקו.

כבעיה דתית, בעיית הסבל היא )באופן פרדוקסלי( לא איך להימנע מסבל, אלא איך לסבול 
– איך להפוך כאב, אובדן, כישלון או אין אונים לנוכח ייסורי אחרים לדבר שניתן לשאתו.76 
במילים אחרות, כיצד להכניס את "כיתות האמוציות הבלתי ממושמעות" שלנו לאיזשהו סדר 
צבאי,77 וזו בדיוק פעולתה של הפואמה "שירי מכות מצרים" כשירת אמונה. היא מכניסה את 
האלימות הכאוטית לתוך מסגרת של עונש אלוהי, המסודר ומגודר בתוך מבנה פרוזודי שהופך 
את המכות למופת של תכנון אלוהי, מקובע, מדויק ומושלם. כך היצירה מסבירה את הסבל, 
וכך היא הופכת אותו לנסבל, אך אין היא מתכחשת לעובדה שהצגה זו של הנרטיב היא בחירה. 
נקודה זו משותפת לאמונה הדתית ולקריאת שירה: האמונה היא כמו קריאה אחת של מוזיקת 
הקיום. היא פרשנות ותו לא. המאמין הוא היודע לדבוק בפרשנותו בנחישות, מתוך ידיעה 

שאין דרך להבנת הבריאה והמציאות סביבו, מלבד הדרך שבה הוא בוחר בעצמו.

76  גירץ, פרשנות של תרבויות, עמ' 103.
77  שם, עמ' 105.
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Choice and Faith: A Reading of Nathan Alterman's Poems of the Plagues 
of Egypt

Ofer Peres

Alterman’s Poems of the Plagues of Egypt (Shirei Makot Mitzraim) is an 
enigmatic work, in which surreal, archetypal characters are positioned in 
terrible circumstances. An amalgamation of chaos and cruel determinism, the 
poem raises questions of faith and justice, and the answer is a riddle; a lament 
and a smile.

This paper examines Poems of the Plagues of Egypt as a tragic adaptation 
of the mythological narrative of the ten biblical plagues. The protagonist of 
this adaptation is the father, preparing his son for the latter’s foreknown but 
inevitable death by the last plague. The suggested interpretation views this 
work as a modern tragedy that is concerned with religious faith in times of 
crisis, inspired by the events of the Second World War.  
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Between Yellow and Green: Negative Oedipus Complex, Fetishism and 
Melancholy in Sami Bardugo's That is to Say

Amit Linn 

This paper deals with the character of the son – also the narrator – In Sami 
Bardugo's novel That is to Say, and his complex relationship with his mother. 
In this article, I suggest a psychoanalytic reading which links the son's character 
to concepts such as melancholy, fetishism and the negative Oedipus complex. 
I argue that such conceptualizations provide a better understanding of the son, 
who seeks, through psychoanalytic matricide, an authentic identity which is 
not a direct extension of his mother – and the oriental Jewish tradition – or 
of a fictional Israeli־Zionist father. Although his attempts supposedly achieve 
momentary success, he remains in an exilic, minor and ambivalent position, 
from which he does not want, or know how, to extricate himself. 

The Order of Shlomo Ibn Gabirol's Poems in the Manuscript Schocken 37 
as the Scriber's Literary Editing Choice

Nufar Rashkes

This paper examines the order of several poems written by the 11th century 
Andalusian poet, Shlomo Ibn Gabirol, as they appear in the manuscript 
Schocken 37. Reading these poems in the order of their appearance, I shall argue, 
creates an emotional effect that is similar to the one generated by reading a single 
classic Andalusian lament. Examining Schocken 37 from this perspective may 
indicate that its scribe had a deep and complex literary consciousness, which 
effected his editorial decisions. Such a reading may add a new dimension to 
our understanding of medieval poetry, one which suggests examining poems 
not only as single literary units but also as integrated assemblies specifically 
designed and edited by their scribes.
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