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תנ"ך כתיאטרון :לקראת פיתוח כלי חינוכי
שמעון לוי

אוניברסיטת תל אביב

מאמר זה הוא פרק ממחקר רטרוספקטיבי על עשרות סדנאות ,הפקות סטודנטים
והצגות מקצועיות וכן הצגות לציבור הרחב שהנחיתי מ 1996-עד היום בנושא תנ"ך
כתיאטרון 1.הסדנאות התרחשו בישראל ,לרוב במדבר (מצוקי דרגות ,סוכה במדבר,
נתיב הל"ה ,נחל הבשור ועוד) או בעיר (תל אביב ,ירושלים); בחו"ל :לייפציג בגרמניה,
כרונינגן בהולנד ,ברן בשווייץ ,קושנדל בצפון אירלנד ,בכנס  FIRTבאנגליה ועוד.
בסדנאות השתתפו תלמידי תיאטרון ,תלמידים במדע הדתות ותיאולוגיה ,מורים
לתנ"ך ולתיאטרון ,נוער ישראלי ,וכן באי ההרצאות בנושא זה וקהלים למיניהם
בהצגות סטודנטים ובהפקות מקצועיות ,בארץ ובחו"ל .המחקר השלם ,מבחינת תחומי
פריסתו – סדנאות ,הפקות והרצאות ,נמצא בשלבי כתיבה .הוא יטפל ,מתודית,
במרכיביה השונים של העבודה ,הכול לפי קהלי היעד של המשתתפים ,כמו השלב
העיוני ,השלב החווייתי-ביוגרפי-חברתי וכן השלב התיאטרוני-אמנותי .פרק זה מתמקד
בעיקר בתגובות המשתתפים בסדנאות בארץ ,אך יציע ,כסיכום ארעי ,נקודות לעיון
מעמיק ושיטתי יותר בהמשך.
ההתחלה – רקע
כאוצר תרבות ,מיתוס וספרות שעליו מבוססים מחזות אירופיים רבים מימי־הביניים
ואילך וכן מחזות עבריים רבים החל במאה הי"ח ,הייתה הכותרת לסמינריון "תנ"ך
כתיאטרון" בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל־אביב בחירה טבעית .עד מהרה התברר,
שקריאה תיאטרונית – לא רק ספרותית או אף דרמטית – בספר הספרים פועלת בשני
כיוונים משלימים .בשונה מהוראת תנ"ך בשנות המדינה הראשונות ,הוראתו בבתי
הספר התיכוניים בשנות התשעים ובשנות האלפיים העלתה קורי־עכביש לרוב ,לפחות
על־פי עדויותיהם של תלמידי החוג לתיאטרון 2.סטודנטים האמורים להתמודד עם
הקלאסיקה היוונית ,עם יצירות שקספיר ומולייר ,עם מחזותיהם של ברכט ושל בקט,
רובם ככולם בתרגום ,הוזמנו בקורס זה לבדוק חומרי־תרבות בשפתם הם ,אמנם
מזווית בלתי צפויה ,לכאורה .הוראת התנ"ך כטקסט תיאטרוני הייתה הפתעה
מרעננת .לא רק התנ"ך עצמו נראה אחרת בעיני אנשי תיאטרון ,אלא גם תיאוריות
תיאטרון (כולל מתודולוגיות היסטוריות ,סטרוקטורליסטיות ,סמיוטיות,
מרקסיסטיות ,פמיניסטיות ורבות אחרות) תבעו בדיקה מחודשת ,וממילא נחוץ לבדוק
מדי פעם בפעם את ההתאמה בין מחזות מתקופות ומתרבויות שונות לבין קריטריוני
הניתוח התיאורטי שלהן .בקורס נוצר דיאלוג פורה בין הטקסט המקראי לבין אופני
הדיון התיאטרוני בו .לבד ממחקר עיוני בטקסטים המקראיים ובפוטנציאל התיאטרוני
שלהם – כלומר בבדיקה "מה היה קורה" אילו הוצג קטע זה או אחר על פי הנחיות

1
2

ללא תרומותיה הרבות מספור של אביבה אפל-רוזנטל ,שיחותינו ודיונים לפני ואחרי תרגילים בסדנה ,לא היה המאמר
נכתב .אני אסיר תודה על המפגשים איתה .ותודות גם לפרופ' שפרה שינמן ,לאיתמר לוי ולשרון מימון לוי.
יאירה אמית" ,לימוד תנ"ך – סיפור שאין בו אהבה" ,הארץ 23 ,בינואר .2004
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תנ"ך כתיאטרון Levy:

בימוי המצויות בטקסט התנ"כי – יכולנו גם לנסות אופני משחק ובימוי בחדר הכיתה
ולבדוק כיצד הוא נראה ,נשמע ונחווה.
ביוני  1996התקיים באוניברסיטת תל אביב כנס של האגודה הבינלאומית לחקר
התיאטרון ( )FIRTבנושא תיאטרון וכתבי הקודש ,שהצעתי ככותרת־על ההולמת את
מקום הכנס בארץ הקודש .הזמנתי את משתתפי הכנס ,כולם אקדמאים־חוקרים מכל
העולם ,חלקם מעורב גם ביצירה ובביצוע תיאטרון ,להשתתף בסדנה בסוכה במדבר על
יד מצפה רמון ,לבחון כיצד להעלות טקסטים מקראיים כתיאטרון .כעשרים מבאי
הכנס נענו לקול הקורא למדבר .לאחר הלם המפגש הראשוני עם דממת המדבר,
שמחקה רעיונות שגרה מוכנים מראש ,תארים אקדמיים והיצגי מעמד והזמינה ענווה,
פתיחות והתלהבות ,התחלנו לעבוד .החלל ,האור והרוח היו בימת ניסיונות לא רק
רגשית־חווייתית ,כצפוי ,אלא גם תמריץ אינטלקטואלי מובהק ,מדהים בעצמתו ובלתי־
צפוי ,שחידד לכולנו את ההבדלים בין קש אקדמי מעופש לבין רעיונות מקוריים
וחדשניים.
הטקסטים המקראיים ,לפי בחירת המשתתפים מארצות הברית ,ממלטה ,סין,
קוריאה ,קנדה ,גרמניה ,הונגריה ,סלובקיה ומישראל ,טופלו בשלושה מישורים ,שהפכו
בהמשך לשלושה שלבים בסדנות הבאות .מאחר שהטקסט המקראי אומנם כתוב
עברית ,אך איננו נהיר לקוראיו ,אפילו לישראלים בסדנה זו ,נוצר הצורך להתחיל את
התהליך בשלב העיון משני היבטים .אחד ,הוא ניתוח הלשון ,העלילה ושאר מרכיבי
הפשט בטקסט המקראי .השני מתייחס להוראות הבימוי בטקסט ,היבט תיאטרוני
וחדשני מובהק – הבודק חלל ,תאורה ,תלבושות ותיאורים עקיפים של דמויות ,ככל
האפשר באופן אובייקטיבי .הוראות הבימוי בטקסט המקראי הן תרומת חקר
התאטרון לקריאה בתנ"ך ,ועל כך יפורט מעט בהמשך.
בסדנאות שנועדו ללא-ישראלים חשוב גם תרגום מדויק לשפותיהם של
המשתתפים .תרגומי התנ"ך לכל השפות לרוב סוטים מהמקור וסובלים מהטיות
ומטעויות מובנות על רקע התרבות ,האידיאולוגיה ,התיאולוגיה ,הפוליטיקה והשפה
המקבלות אותם ,שלעתים מעצבות מחדש את הטקסט בשפת היעד .בגלל מקובלותו
העצומה של התנ"ך ועומק השפעת כתבי הקודש על תרבויות בעולם הנוצרי ובמידת מה
גם המוסלמי ,נוטים רבים מקוראיו בלועזית להרגיש שהתנ"ך נכתב בשפתם הם.
לעומתם גם ילידי הארץ מתקשים לעתים להתמודד עם לשון המקרא וסגנונותיה; אם
לגבי מלים וביטויים לא מוכרים ואם בגלל מלים מוכרות לכאורה ,שמשמעותן בעברית
מקראית שונה משימושן בישראלית עכשווית .קשיים נוספים טמונים בתחביר התנ"כי,
בתפיסת העולם העתיקה ועוד כהנה וכהנה מעקשי הבנה ,הדורשים תרגום ממקראית
לישראלית לפני ביצוע הטקסט המקורי כלשונו.
בשלב השני ה"רגשי" נבדק היחס הדיאלוגי הסובייקטיבי בין הטקסט הנבחר לבין
המשתתפים .בשלב זה לא מופעלת סמכות הידע של המנחה ,מאחר שמבחינה רגשית –
בסדנה ,לפחות בשלבי העבודה הראשונים אין רגש מוצדק או לא נכון .המשתתפים
מוזמנים לבחור לעצמם לא רק את הדמות המקראית שלהם אלא רגע מסוים מחיי
הדמות .כך ,כפעולת השלכה דו-סטרית אני-דמות ,דמות-אני ,מוצעת להם הזדמנות
להתמקד ברגע משמעותי בחייהם ,דלק משובח גם לשחק את הקטע-רגע הזה בהמשך.
להיבט הרגשי-ביוגרפי הזה יש השפעה מהותית על מהלך הסדנה ,מבחינה אישית
וחברתית :אדם בוחר רגע בחיי דמות מיתולוגית ,היסטורית או ספרותית מוכרת
למחצה על פי צרכיו בעת הבחירה ,וסיבות הבחירה לרוב משמעותיות ונעוצות עמוק
בביוגרפיה .אחת הסכנות – אם אומנם "סכנה" – היא היגרפות המשתתף אל הפן
האישי של עצמו במקום לשמור על דיאלוג "שוויוני" ומאוזן בינו לבין הדמות
המקראית .כך או כך נוצרת אוסמוזה בין הדמות לבין המשתתפ/ת בסדנה .כדי לסייע
6
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תנ"ך כתיאטרון Levy:

בדיאלוג הזה הוכנו לסדנה זו ולבאות אחריה סדרת תרגילי גוף ,נפש ורוח ,הנשענים על
סדנאות פסיכודרמה בכלל ומתיאטרון פלייבק בפרט ,שנועדו לעודד את המשתתפים
להיפתח ,לגלות לעצמם ולקבוצה מחייהם ,מיכולת ההתמודדות הנפשית שלהם
ומכישרונם לשחק בחלל נפשי-גיאוגרפי אוהד ומעורר אמון; בלי לאבד את המקור
המקראי.
בשלב השלישי ,שלב הפעולה והרצון המפעיל אותה ,שלב הביצוע ,המשחק
והתיאטרון ,מופעלים אמצעי ההבעה התיאטרוניים הייחודיים למרחבי הסדנה (ראש
הר ,עמק ,מישור) ,תאורה (אור יום ,זריחה ושקיעה ,לילה); תנועה ,סוג הקול ההולם
את החלל (דיקציה ,פרויקציה ועוד) חפצים (מהטבע) ואף תלבושות מאולתרות .כל
אלה ,כאמור ,בהסתמך על הוראות הבימוי שבטקסט התנ"כי .הקטעים שמביאים
המשתתפים – מונולוגים ,דיאלוגים או סצנות עם עוד שותפים – מוצגים ,לרוב
בטכניקה של פלייבק 3.בשיטה זו המשתתף מספר מי הדמות שבחר ובאיזה רגע היא
נמצאת .משתתפים אחרים מציגים לו בקצרה את הרגע ,משקפים לה או לו מה קלטו.
אז נחשף הקטע להערות ,לתיקונים ולשינויים מצד המשתתף ,המנחים והמשתתפים
האחרים ,והקטע עשוי להיות מבוצע שוב .בימוי ממש (כלומר בימוי של הוראות הבימוי
בטקסט) נשמר בדרך כלל רק להפקות תלמידים או להפקות מקצועיות ,שתוצגנה מול
קהל ,לא לסדנאות .חלק מהקטעים שהועלו אחרי שלושה ימי עבודה בלבד בסדנה
הבינלאומית הראשונה בסוכה במדבר ,למשל ,ובעשרות סדנאות אחריה היו מרתקים
ומרגשים ,ולּו בגלל חד־פעמיותם האותנטית והתמה של הקטעים שהועלו ,שאיננה
ניתנת לשחזור.
לתוצאות המרגשות ולעתים משובחות מבחינה אמנותית ,שהיו יותר בגדר עבודה־
בתהליך ופחות כמוצר מוגמר ,סייעו הרעננות החד-פעמית של המבצעים ,הדינמיקה
הקבוצתית התומכת והנוף רב-ההשראה ,ולבטח יופיו המופלא של הטקסט המקראי,
עתיר הפעולות .על טקסטים מקודשים בהצגות תנ"כיות ,ולא רק בהן ,מאיימת סכנה
כפולה :קיטש ופאתוס .אך במדבר ,בשונה מחדרי חזרות ,הטקסט המקראי לא
התקבל כנשגב מדי ונפוח וגם לא מתקתק ,זול או מלודרמטי .אחרי סיום הסדנה עדיין
נותרה השאלה פתוחה מה יקרה לטקסט מקראי כאשר יועלה בנסיבות לא סדנאיות
4
ולא במדבר.
התנ"ך כתיאטרון אינו תיאוריה מחקרית בלבד .אמנם כל העלאה של חומר קלאסי,
מיתי ודרמטי אחר כתיאטרון כרוכה במעתק ממצעי השונה עקרונית מאותו חומר
עצמו כשהוא כתוב .אך שמירה על הטקסט הדיאלוגי ,על טקסט המספר ועל הוראות
הבימוי בטקסט המקראי היא ערובה מסוימת לאיכותו האמנותית של המוצר
המוגמר ,אם אכן מבקשים להעלות את הטקסט המקראי עצמו על הבימה ולא
עיבודים חופשיים שלו .כך יוכלו אפוא משתתפי הסדנה להתנסות בעיון ,בטיפול רגשי
ובפעולה בימתית ,וליצור דיאלוג מעמיק רב רובדי ,הכולל הבנה ,חוויה וביצוע ,שבו
יפורש המקרא על פי הביוגרפיה האישית ,ולהיפך.

 .Jonathan Fox, Actsראה גם Jo Salas, Improvising Real Life: Personal Story in Playback Theatre, 1993
of Service: Spontaneity, Commitment, Tradition in the Nonscripted Theatre, 1986.
Shimon Levy & Shifra Schonmann,–The Creation Stories in Education Drama, Exploring an
Intercultural Book as a Theatrical Text, Drama Now, National Drama (UK), January 1999, pp. 29–33.
See also Shimon Levy & Shifra Schonmann, Drama in the Desert: A Personal Encounter with the Myths
of the Bible, J. O’Toole and M. Lepp (Eds.), Drama for Life, Playlab Press, Brisbane, Australia, 2000,
159–178.
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תנ"ך כתיאטרון Levy:

שלושת השלבים/היבטים בסדנה אינם בלעדיים ,ובכל שלב מעורבים במידה זו או
אחרת גם השלבים האחרים .השלבים משלימים ומעשירים זה את זה ,אך ניתן לעסוק
בכל אחד מהם גם בנפרד :קורס עיוני בלבד על "תנ"ך כתיאטרון"; סדנת חוויה הנשענת
על התנ"ך אך מתמקדת יותר בהיבט הרגשי-חברתי; או הפקה מלאה ,של תלמידים או
שחקנים מקצועיים ,ובה ,כמובן ,חשובה התוצאה .העיון בתנ"ך במתודולוגיה
תיאטרונית ראשונה מסוגה המוצעת כאן חושף ,לרוב על דרך הפשט ,רבדים רב-
ממדיים המעמיקים את הבנתנו הן במקרא והן בתיאטרון .בסדנאות מנסים להימנע
מפרשנויות בדרך הדרש ,הרמז והסוד ,שהישגיהם הפרשניים לעתים מבריקים ,אלא
ששיטות אלה קשורות יותר לפרשנים ולמסורותיהם ,ליחסם הדתי לטקסט וכו',
לא לטקסט המפורש.
בפן התיאטרוני של סדנאות מסוג זה עוסק ריצ'רד שכנר ( ,)Schechnerשניסח תנאים
לקיום אירוע תיאטרוני המסייעים להבנת הדינמיקה של סדנאות התנ"ך כתיאטרון:
 אינטראקציה ישירה בין המבצעים לעצמם (לא רק בין הדמויות) .אינטראקציה
ישירה בין הצופים לבין עצמם ובין הצופים למבצעים .המבצעים ,במקרה שלנו ,היו
כמובן גם הקהל ,והמופע כלל קטעים בהם המבצע נוכח כעצמו ולא כמשחק דמות.
כגון שיר אישי שחיברה ,הלחינה וביצעה אחת המשתתפות.
 אמצעי ההפקה מקבלים "נראּות" כמו החלל ועיצובו ,הצופים והמבצעים ,שימוש
בחלל כולו ,שבירת ההפרדה המסורתית בין במה לאולם .בתיאטרון מסורתי בעיר
משתדלים לעתים להעלים את המעטפת הטכנית כדי להגביר את האשליה .אצלנו,
החלל תפקד כמרכיב אורגני באמירה ,אמירתית ואסתטית .קטעי המחול ,למשל,
ניצלו מישורים ,גבעות ואבנים שיצרו במה וכך גם סצנות שפרצו מהנקיקים
ומהסלעים סביב.
 בעבודת סדנה מתקיים תהליך מקדים של יוצרים ונוצר קולקטיב קצר מועד ,חיי
קהילה שבהם ההפרדה בין חיים לאמנות עמומה במכוון וכתוצאה מתנאי העבודה.
ברוב הסדנאות שלנו המשתתפים אכן ישנו יחד ,או קרוב ,אכלו ולמדו יחדיו כל
השבוע .קבוצות קטנות יותר נוצרו ליצירת הקטעים ועליהם עבדו במרחב הסדנה.
גם המדריכים שהו באותו מרחב והיו יומם ולילה עם המשתתפים.
 תהליכי יצירה דמוקרטיים ,שוויוניים .כל אחד מהמשתתפים תורם כפי יכולתו,
ידיעותיו וכישרונו ומתבקשת הזדהות ומחויבות חברתית-פוליטית לשיתוף וליצירה
ביחד :אצלנו היה זה הרצון לחולל שינוי ביוצר ,בשותפיו ליצירת הקטע ולקהל
(שאר הקבוצה) באמצעים של תיאטרון .השגיות ותחרותיות הוצאו מחוץ לתחומי
הסדנה .האיכות ,השונה ,כמובן ,בקטעים שהוצגו ,דיברה בעד עצמה.
חלקו הראשון של המאמר מנתח כדוגמה לעיון תיאטרוני את נאום אביגיל ,כבסיס
אנליטי הבודק את הטקסט המקראי הן מצד הדיאלוג והן מצד הוראות הבימוי
הנמצאות או נרמזות בטקסט .אני מציע כאן ראשי פרקים לספר בימוי ,המאפשר,
כמובן ,גם אפשרויות משחק ובימוי אחרות .אין פסול בהתרחקות מהטקסט המקראי,
אלא שבסדנאות אנו מנסים להיצמד אליו ככל האפשר( .זוהי מגמה המקנה עדיפות
לתנ"ך על פני הפן האישי) בחלקו השני של המאמר יובאו ציטוטים מתגובות משתתפי
הסדנאות ,כדי להסביר בעזרתם ובתוספת הערות מצדי ,כיצד פועלת הסדנה ברמה
הרגשית-חווייתית ,אם כתהליך ואם ,ובסיוע הפעולה התיאטרונית ,בקטעי ההצגות
שהועלו ,בדרך כלל במדבר.
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תנ"ך כתיאטרון Levy:
ניתוח תיאטרוני של טקסט מקראי

הדיון הבא מדגיש את הפוטנציאל התיאטרוני של הטקסט ,כלומר לא רק המלים
המדוברות אלא איך לפרש את הסיטואציה הדרמטית ,החלל ,התנועה ,הנוכחים
והנעדרים הנוספים בסצנה ,ואת הפערים הנבעים בין המרכיבים הללו ,הטוענים את
התמונה בתיאטרוניות מובהקת .גם תיאטרוניות זו פתוחה ,כאמור ,לפרשנויות נוספות,
ובלבד שתסתמכנה על הטקסט המקראי.
5

כריעה פתיינית
נאום אביגיל לרגלי דוד הוא אחד הטקסטים הארוכים בתנ"ך המושם בפי אישה.
הנאום הוא פנינה רטורית מצד הטקסט ומצד היחס שהוראות הבימוי מזמינות
מהקורא/צופה כלפי השפה האל־מילולית בביצוע הטקסט ,שאביגיל משמיעה לדוד
בעודה צמודה לרגליו" :ותרא אביגיל את דוד ,ותמהר ותרד מעל החמור ותיפול לרגלי
דוד על פניה ותשתחּו ארץ ,ותיפול על רגליו "...דיאלוג שנון ,פתייני ופוליטי מתקיים
לא רק בין דברי אביגיל לבין דוד ,אלא ,ומשכנע־בימתית לא פחות ,בין הטקסט
המדובר לבין פניה ,גופה וידיה של אביגיל המחזיקה ברגלי דוד.
הטקסט המחזאי (שמ"א ,כ"ה) מכין את הקורא לְ בוא אביגיל ,לכניסתה לתמונה
"ושם האיש נבל ,ושם אשתו אביגיל,
ֵ
כבר בתחילת הפרק ,ומיד לאחר הצגת נבל:
והאישה טובת־שכל ויפת־מראה" – טּוב שכלּה מצוין לפני יופייה" .והאיש קשה ורע
מעללים" :זהו ניגוד דרמטי מובהק של דמויות מקוטבות בין "טובה־יפה" לבין "רע־
נבל" .סיפור המפגש בין דוד עם שש מאות בני חבורתו עם האיכר העשיר נבל (אחרי
שדוד חס על חיי שאול בפרק הקודם) ,הוא פרק בתיאור הישרדותו של דוד הבורח
משאּול ,ומכין את עלייתו לשלטון .בינתיים משתמש דוד ב"פרוטקשן" ,טכניקה ידועה
של המאפיה למתן חסות תמורת תשלום ,גם בלי שהמוגן ביקש זאת ואולי אפילו לא
ידע כלל על העזרה ,ובמקרה זה – שמירה על עדרי נבל הכרמלי ועל רועי בקרו וצאנו,
 3000כבשים ו 1000-עזים .עתה ,בעונת השפע העשויה לעודד נדיבות מצד נבל ,דוד בא
לבקש את שכרו ,שולח לנבל עשרה חיילים ודרכם ומפיהם מברך את נבל בנימוס רב
בעוד האיום צפון במספרם ובידיעה שדוד עומד בראש כוח צבאי לא מבוטל ,בנוסח
"דבר בשקט והחזק ביד מקל ארוך" .נבל משלח את השליחים בחֵ מה שפוכה ,לועג
לדוד ,מעליבו ומכנהו "עבד מתפרץ" .דוד מצווה על חייליו לחגור "איש חרבו" ויוצא
להרוג ,להשמיד ולאבד את נבל ואת כל יושבי ביתו .אחד מנערי הבית מספיק לסּפר
לאביגיל מה קרה ,כי נבל עצמו הוא "בן בליעל מ ַּדבֵ ר אליו" אומר הנער ,כאילו ידוע
משכבר שנבל איננו איש רעים להתרועע .אביגיל ממהרת לצייד שיירה שלֵמה בכל טּוב
ושולחת לדוד; היא עצמה תבוא ,כדבריה ,בעקבות השיירה ,כדי שתשלום דמי החסות
יפייס את דוד הזועם .נאום אביגיל הוא מפעם בימתי מדויק ,שנון וביקורתי כלפי דוד
חם־המזג ,ובמקביל מעיד על תחכומה הרב של אישה יפה.
אביגיל הספיקה לתכנן איך בדיוק תאמר את דבריה בדרך הלא ארוכה במורד
הגבעה מהצד שלה ,לפגוש בדוד ובאנשיו היורדים למפגש הוואדיות בבקעה קטנה,
ובהתקרבה אולי שמעה את דברי דוד המכין את האנשים לקרב" :אך לשקר" ,לשווא,
במקרה זה ,עם הדגשה על כך שרומה" ,שמרתי את כל אשר לזה" ,דוד אינו קורא לנבל
בשמו ,מעין זלזול" ,ולא נפקד מכל אשר לו מאומה ,וישב לי רעה תחת טובה .כה יעשה
אלוהים לאויבי דוד וכה יוסיף אם אשאיר מכל אשר לו עד הבוקר משתין בקיר".
5

שמעון לוי .התנ"ך כתאטרון ,אסף/מחקרים וספרא ,תל אביב.2013 ,
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אביגיל קולטת היטב שדוד שוצף ותוקפני .נאומה נפתח במחווֹת ,בתנוחות של כניעה
וקבלת מרּות :היא ממהרת לרדת מהחמור ,נופלת על פניה לרגלי דוד ,משתחווה ואז
גם נופלת על רגליו תוך כדי התקרבות גופנית מודרגת ורצופה ,מתוכננת היטב אך
מוסווית כטבעית ,לקראת היצמדות ממש אל דוד .מילותיה הראשונות – בימאי
התמונה יחליטו מה אורך השהייה בין המחווה האחרונה ,האחיזה או הנפילה לרגלי
דוד ,לבין ארבע הקריאות שפעולתן בלימה ,כך נשמע הטקסט הזה ,המפריד בין
המילים המביימות את פעולת ההסתערות של דוד" :בי ,אני ,אדוני ,העוון" .ארבע
פעולת הדיבור המובהקות הללו נועדו לא רק לעצור ,קודם כול ,את הסתערות דוד,
בתוספת בלתי־מבוטלת של ההנחה המוצדקת מבחינת אביגיל ,ובהכירנו גם אנו את
יחסו האוהד של דוד לנשים ,שמגע אישה יפה הנצמדת אליו יעכב את ההתקפה על נבל
שכבר החלה.
אפילו מבחינה ריתמית-מוסיקלית נמצא כאן הגברה מהירה של הקצב .אביגיל
מתחילה ב"בי" חד־הברתי ,עוברת ל"אני" דו־הברתי ,מקבלת על עצמה ,לכאורה,
ובהדגשה כפולה ,אחריות מלאה ,עוברת לפנייה המנומסת־נרגשת "אדוני" התלת־
הברתית שתחזור כמעט עד גיחוך (יסוד ההכברה במקרא משמש לעתים תכופות
כביטוי לאירוניה) ,ותופיע  14פעם בטקסט בן  153מילים ,ומסיימת ב"העוון" ,שלבטח
לא היה שלה .כך ברור גם לדוד ,אפילו במצבו הנוכחי ,שלא אביגיל אשמה בחוצפה
כלפיו ,בהעלבתו כמנהיג מקומי הידוע כמשוח למלוכה וכפי שמתברר – בפגיעה חמורה
באישיות פוליטית מּוּכרת אפילו בכרמל ,במחוזות הדרום מזרחיים של נחלת יהודה.
פתיחה רטורית זו היא אקספוזיציה מזהירה לנאומּה השלם מבחינת רצונה של
אביגיל לעצור שפיכות דמים ,ולא פחות– מבחינת היחס המתגלה בין הנימוס המופלג
העוטה מסכה של השפלה עצמית וכניעּות לבין דברים המכוונים היטב לנמען הנזעם
ולחבורתו הסובבת אותו ,רגשית ופוליטית .אביגיל מנווטת את דוד בין דבריה הדו־
משמעיים לבין התנהגותה הגופנית לרגליו ,ככל הנראה גם היא דו – אם לא רב
משוורת מעדנוֹת בין כניעּות לבין פיתוי ,תוך כדי ניצול יופייה .ארבע המילים
משמעיתַּ ,
"בי ,אני ,אדוני ,העוון" מאורגנות במקצב מילולי שילך וישתכלל בהמשך ,במעברים
חדים בין מהיר לאטי ,בין בהול לכאורה לבין שקול היטב.
עתה הולם שוב ,מבחינת הבימוי המרומז בתמונה ,לשהות ולתהות אם ומה משתנה
בינתיים בתנוחת גופה של אביגיל על רגלי דוד .באיזה גובה לאורך הרגל ידיה נוגעות
ברגלו? בקרסוליים? בברכיים? קרוב לאיברי המין? האם ראשה זקוף או מושפל? קרוב
לגופו של דוד? לפני או אחרי ארבע המילים? אביגיל מחליפה את נימת קולה .מקריאות
נרגשות ,כנראה קולניות ,היא עוברת לנימה מתרפסת ,אולי אטית יותר" :ותדבר־נא
אמתך באוזניך ושמע את דברי אמתך" .לכאורה הכפילות הרטורית ב"תדבר" ו"שמע"
מיותרת ,אבל אביגיל חייבת להרוויח זמן ,לצנן את רוח דוד ,להזמינו להתרשם
מיופייה ,להתחנף.
כניגוד המובנֶה עמוק בנאומה ,נעימת דבריה הפייסנית נועדה מראש שלא לעלות
בקנה אחד עם תוכנם .שטף דבריה רומז לדוד בעדינות – שתוק ,עכשיו אני מדברת.
שוב חלה תפנית אלגנטית בשיח ,שעל־אף היותו מונולוגי ,הוא דיאלוג שובה־נפש ,שכן
כאן ובהמשך הנאום ,מוזמן הבימאי לביים את תגובתו הדוממת בינתיים של דוד" .אל
נא ישים אדוני את לבו אל איש הבליעל הזה ,על נבל ,כי כשמו כן הוא ,נבל שמו ונבלה
עמו "...אביגיל לא התקשתה לעבור לצד דוד (והמחזאי לצדה) בסכסוך הזה ,להשמיץ
את בעלה בפני אדם זר ,מה גם שההזדהות עם התוקף הנעלב דוד תועיל למטרת־העל
שלה ,לעצור לאו דווקא את הרג נבל ,כי "מגיע לו" ,בהיותו נבל כפי שמעיד שמו ,אלא
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את השמדת החווה כולה" .ואני אמתך לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלחת" .אביגיל
סומכת על תבונתו של דוד שישלים בעצמו את ההתנצלות "אילו אני הייתי מדברת עם
שליחיך ,הם לא היו מּושבים ריקם ובקלון".
מזמוזי האגו הקטנים האלה לדוד ,כלומר ייחוס תבונה רגשית לאדם זר ,עשויים
להצטרף בבימוי למגע קליל נוסף מידי אביגיל ברגל דוד .היא מעסה אותו מילולית
וגופנית ,בתוך כדי השּפלה עצמית רטורית ודומה בחזרה ,למשל ,על "אמתך" (חמש
פעמים ו"שפחתך" פעם אחת) .עוד שינוי בנימת הדיבור של אביגיל מנוצל בהשבעה
"ועתה אדוני ,חי אדוני וחי נפשך אשר מנעך ה' מבוֹא בדמים והושע ידך לך .המילה
"ועתה" (שלוש פעמים) מציינת בנאום שינוי מפעם בטקסט המדובר ,ובמקביל – בשפת
הגוף של אביגיל .תחילה היא מגייסת את האל למנוע שפיכות דמים ,אם כביטוי
לאמונה דתית וסביר יותר – כשגרת דיבור ,אך מיד היא משביעה את דוד עצמו ב"חי
נפשך" ,בפנייה בגוף שני ,ובתת־טקסט נרמז" :אתה חשוב יותר מהאל" .הבלבול המכוון
בין "אדוניי" לאדוני מתאים היטב לטכניקות השכנוע של אביגיל .שחקנית טובה תדע
איזה משני צמדי מילות ההשבעה להדגיש ולּו טיפה יותר ,הכול לפי עיצוב דמותה של
האישה הפיקחית הזאת.
ההמשך הוא טקסט ,שעמימותו זדונית בה במידה שהיא מעודנת ומצחיקה ,בעיקר
כלפי דמות המוצגת מלכתחילה כשלילית לאורך המחזה כולו שבפרק כ"ה .האמירה
"ועתה יהיו כנבל אויביך והמבקשים אל אדוני רעה" אינו איחול סתמי כפי שניתן
להניח בקריאה תמימה ,אלא הטרמה לדרך שאביגיל ,המכירה היטב את בעלה ,תחסל
אותו בדרכה שלה .גם "עתה" ,בלשונה ,סומכת אביגיל על האינטליגנציה של דוד,
בעצמו פוליטיקאי שנון וחד־אבחנה ,שיבין לְ מה כוונתה ,על אף זעמו ,מה גם שזעמו
ודאי כבר שכך מעט כתוצאה מתבקשת בין צליל המילים באוזניו לבין מגע הידיים
ברגליו .אחרי הרמז הזה מגיע עוד "ועתה הברכה הזאת" ,שיירת המזון שאביגיל מעלה
בדרגה והופכת מכמות סתמית לאיכות משובחת" ,אשר הביאה שפחתך לאדוני  ",עוד
השפלה עצמית ב"שפחתך" ,המנוגדת למתת שמגישה גבירה נדיבה וניתנת "לנערים
המתהלכים ברגלי אדוני".
ההשּפלה העצמית מקבילה להעלאת דוד ל"אדוני" ,והנה נמשך כביכול־בלבול מכוון
מצד אביגיל בין ה' לבין "אדוני" .שיירת המזון היא אמנם "ברכה" ,אבל היא מוצעת
לנערים ,כלומר חיילים ,אנשי דוד הפחותים ממנו בדרגה ומתהלכים – כמוה עכשיו –
לרגליו ,והוא מתואר בדבריה כמי שאינו באמת זקוק ל"ברכה ".מרמז מבריק שעל־פיו
היא אמנם שפחה אבל ברור שעמדה בהתחייבות לתשלום דמי החסות ואף בשפע
מבורך ,אביגיל שבה ומשפילה עצמה ,הפעם באירוניה בולטת קצת יותר" :שא־נא
לפשע אמתך"– מה בדיוק פשעה? האומנם ב"ברכה" ששלחה? או שמא משום שלא
הייתה נוכחת כאשר באו שליחי דוד לנבל? בקשת רחמים ומחילה על עוון מדומה מצד
יפהפייה כורעת עשויה להלך קסמים על דוד ואכן תהלך .הקישור לטקסט הבא מבריק
לא פחות" :כי עָ שה יעשה אדוניי לאדוני בית נאמן" ,כלומר אל תהרוס את כל בית נבל,
ונרמז כאן גם בית במובן של שושלת ,שדוד יעמוד בראשה" ,כי מלחמות ה' אדוני
נלחם" ,שוב צירוף שם האל עם התואר אדון לדוד ,ומיד מגיע גם האיחול "ורעה לא
תימצא בך מימיך" ,חנּוּפה ב"מעולם לא חטאת" ,ואזהרה מפוּכחת ב"אל תחטא גם
עכשיו" – שלוש פעולות דיבור פרפורמטיביות מובהקות .המחזאי המקראי ודאי זכר
היטב את חסדו של דוד בפרק הקודם ,שרק כרת את כנף מעילו של שאול במקום
להרוג את מי שניסה להרגו ,פעולה הנובעת משילוב בין חמלה לבין חישוב פוליטי.
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מותר לשער שהשמועות על האירוע הזה הגיעו לאוזני אביגיל ,אבל הקורא/צופה,
לפחות ,ודאי יודע .השערה פרשנית זו הטוענת שאביגיל מנצלת היטב פרטים ביוגרפיים
מחיי דוד ואף מן העת האחרונה מתחזקת בהמשך" :ויקם אדם לרדפך ולבקש את
נפשך ,והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה 'אלוהיך ,ואת נפש אויביך יקלענה
בתוך כף הקלע" .האדם הרודף את דוד הוא שאול ,ואויבי דוד יהיו כמו גלית ,שדוד
חיסל בעזרת האל המגויס גם לסיטואציה הנוכחית ,באבן בכף קלע ,דימוי ולא דימוי
בה בעת ,נשק וגם סכנה .ציטוטים תת־וחצי טקסטואליים כאלה מסייעים לדוד להבין
שאביגיל מתמצאת לעומק בתולדות חייו ,ורמזיה אינם נופלים על אוזניים ערלות ,אכן
כפי שביקשה ,ובדיעבד ניווכח שּכך גם הבטיחה אביגיל לדוד בפתח דבריה.
במפעם הבא כלולים איחול ,הבטחה ומשאלה – כולם פעולות דיבור – בביטחון גמור
שתתגשם ,עצה פוליטית נבונה למניעת שפיכות דמים ,כל אלה יחד" .והיה כי יעשה
אדוניי לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך""– אביגיל ,כרבים אחרים ,שמעה שדוד
כבר נמשח למלך ומצּפֶ ה למימוש הכתרתו" ,וציווך לנגיד על ישראל ,ולא תהיה זאת" –
כלומר הטבח העומד בפתח והרס בית נבל – "לך לפוקה ולמכשול־לב לאדוני ולשפוך
דם חינם ,ולהושיע אדוני לו" :אל תעזור לעצמך ואל תזיק לדרכך הפוליטית ,כי האל,
ולמעשה אנוכי ,אביגיל ,רומזת לך ,אדוני כמעט־המלך דוד ,אעזור לך ,אבל אני מסווה
זאת ב"והיטיב אדוניי לאדוני" ומייחסת את עזרתי בצניעות מזויפת לאלוהים .אולי
עכשיו ,בסיום דבריה ,היא מרפה מרגל דוד ,ונועלת במילים הפתייניות-מצטנעות
"וזכרת את אמתך" ,המזמינות הכרת תודה מצד דוד ,ומהולות בהנחה הסבירה
שהפיתוי הארוטי פעל פעולתו .כאן מתבקשת בבימוי נימה זהירה ,ואולי מפציע חיוך
קלוש בלבד על פני אביגיל ,עפעוף עיניים קליל מצד השחקנית.
שלב שני ,היבטים רגשיים ,אישיים וחברתיים

6

ניתוח תיאטרוני ברוח הדיון בסיפור אביגיל חשוב כהכנה למשתתפי הסדנה לקראת
העבודה הרגשית והבימתית .ניתן לקיימו כשיחה או כהרצאה .לאחר הטיפול בטקסט
ובדיקה מה ניתן ללמוד מהדיאלוג ,מהסיטואציה הדרמטית ,מתיאורים ישירים
ועקיפים של הוראות בימוי (חלקן מפורשות מאחרות) ,עוברים בשלב השני של הסדנה
להיבט האישי .כפי שעלה מסדנות רבות ,נכונות המשתתפות להיחשף דרך עמדותיהן
הרגשיות על אביגיל ,במקרה זה ,למשל ,תלויה לא מעט בהכנה נכונה גם של הדינמיקה
החברתית בסדנה .לא אפרט את עשרות התרגילים ,רבים מהם בשיטת תיאטרון
הפלייבק 7,המותאמים לכל קבוצת משתתפים בסדנה זו או אחרת ,ומשתנים לפי
המשוב המתקבל אחרי כל תרגיל .תרגילים אלה נועדו ליצור אמון בין המשתתפים
ולנכונות לפתיחות אישית ,לרוב מרגשת .במקום לתאר ולנתח תרגילים אלה המוכרים
היטב למי שעוסקים בכך ,אביא ברוח הסדנה כאירוע "משתף" מדברי המשתתפים
עצמם ,המבטאים ,כל אחת ואחד בדרכם המיוחדת ,את היחס בינם לבין הדמויות
שנבחרו; מתארים לפעמים את אופן הביצוע התיאטרוני; ומעלים קשיים ,לבטים
והישגים בדברם על התהליך הנפשי-שכלי-בימתי המורכב שעברו .על הטקסטים של
המשתתפים אעיר לפי העניין והצורך מבחינת שלושת מרכיבי היסוד בסדנה ,העיון,
ההתנסות האישית והחברתית והביצוע התיאטרוני ,על פי מתודולוגיה הקרובה למחקר
 6המובאות לקוחות מעבודות סיכום הסדנה שהגישו המשתתפים בשבע השנים האחרונות ,שעברו קיצור ועריכה קלה.
Jonathan Fox, Playback Theater: The Community Sees Itself, Schatner/Cortney, Drama in Therapy, Vol.
2, NY Drama Book, 1981.

12

7

)HHE 18 (2016

תנ"ך כתיאטרון Levy:

תיאטרוני איכותי ,וכאן – לכלול את דברי המשתתפים בסדנה בדיון עליה.
נפתח בש"ב ,שבחרה באביגיל ,ומסבירה מדוע נגעה הדמות ללבה.
בשונה מניתוח מונולוג אביגיל שהובא לעיל המייחס לאביגיל מודעות ,תחכום והומור,
ש"ב מייחסת לדמות המקראית אינטואיציה נשית ומוסריות ,אותן היא שולפת – או
מבקשת לעצמה? – על פי הביוגרפיה שלה.
דמותה של אביגיל נגעה לי מרגע שהתוודעתי לסיפורה .הרגע הזה ,בו נודע לה כי כל עולמה
עלול להתמוטט ,לא רק אינו מנמיך את רוחה ,אלא שהיא מבינה מיד את שבידה לעשות
כדי למנוע זאת .היא משתמשת בכל הכלים העומדים לרשותה כדי למנוע את הרצח ,אבל,
כפי שאני מבינה זאת ,רואה גם היטב לתוך תוכו של דויד .היא יודעת שהטבח שהוא עומד
לעשות בבית נבל הנו שפיכות דמים של חפים מפשע ושדויד אינו רשאי לעשות דין לעצמו.
האומץ והעוצמה הנשית שלה מזכירים לי את התפקיד שלנו ,הנשים ,בעולם הגברים
הלוחמים ,המתלקחים במהירות וממהרים להוכיח כוחם גם ע"י הרג .עלינו מוטל התפקיד
להזכיר את חובת האדם לאלוהיו ולעצמו .ברגעים של שנאה שורפת ,עלינו להתחבר
לדמותה של אביגיל ולשאוב מחוכמתה על מנת למנוע הרג נוסף .הכאב העמוק שלי הוא על
כך שנדמה שגם אנחנו שכחנו איך לפעול מתוך אינטואיציה נשית עמוקה כזאת.

א"נ בחרה באישה מעניינת אחרת והתלבטה כיצד לגלם את יעל ההורגת את סיסרא.
(שופטים ,ד–ה) האם כגיבורה ברוח שירת דבורה – המשתלחת לעתים – בפרק ה' ,או
על פי הפרוזה המאופקת בפרק ד'? בסופו של היסוס א"נ פירשה את יעל כ"דמות
אימהית ,קטנת ממדים וטובת לב ,שמראה החיצוני ועיניה הטובות מעניקות לכל אורח
ואפילו הוא אויב ,הרגשת ביטחון ביתית מחממת לב" .לא במקרה זהו תיאור מדויק
למדי של המשתתפת .יעל ,שעלתה לבמה שאבה מפירוש אישי זה והקצינה את הדמות
עד שהפכה בלונדינית (רצחנית!) מאחד מסרטי היצ'קוק" :אימהית ומתוקה ,טובה,
עדינה ורכה ,ולקולה הערב נרדמת בתה התינוקת ".יעל של א"נ קראה לבתה הבימתית
בשם דבורה ,מגע הומוריסטי מרענן אם כי אין לו זכר במקור .את עצמה כיעל תיארה
א"נ כאם למופת ,אך ברגע שהיא מתחילה לדבר ,נשמעים מפיה דברים איומים על
ריסוק גולגולת ונוצר מתח גרוטסקי בין הטקסט ומשמעותו לבין דרך הגשתו .יעל
מרדימה את בתה במלים המתארות את רצח סיסרא ,המלים מתנגנות כסיפור ילדים
עדין ורך .בקטע שבצעה א"נ מספרת על הרג סיסרא לבעלה חֶ בֶ ר ,נעה ונדה בזהירות
מצחיקה בין תמימות ,חיוכים ועפעוף עיניים הוליוודי כמי שאיננה מבינה מה משמעות
המעשה ,לבין היתממות ,המסתירה את הדחיפות בצורך האישי והפוליטי לחסל את
הגנרל המובס.
יעל הייתה ועודנה דמות פופולארית בסדנאות ,וכל בחירה של משתתפת ביעל היא
חידוש .י"פ תוהה אם היא מסוגלת לרצוח? היא מתמקדת בהיבט הדרמטי-תיאטרוני,
במאבק הפנימי שלה בשעמום ,בתיאורי ריח ,ביריעת האוהל ,בתנועה לקראת ההריגה.
י"פ ,בתבונה תיאטרונית ,מעדיפה לתאר את הפן הנפשי-רגשי של הדמות דרך פעולותיה
על הבמה:
בפינת האוהל יש פינת ישיבה .היא מובילה אותו לשם ,מסמנת לו בידה ,ששם יוכל לשכב
לנוח .תוך כדי שהוא מתיישב ,הוא שולח אליה יד ,ומושך אותה אליו .היא לא מתנגדת.
הרי לזה היא חיכתה ,משהו שיגאל אותה מהשעמום הנוראי ...אחרי שהיא שוכבת איתו,
היא מתחילה לחשוב מה עושים עם זה עכשיו .היא לא יכולה לסבול את הסרחון שדבק
בה ,זיעה חמוצה ,ריח מלחמה ,ריח של בגידה .הוא כבר נרדם .היא תוהה מה לעשות
עכשיו .היא יודעת שברק בדרך ,קצת מפחדת מהתגובה שלו .היא מקבלת החלטה .קמה
בנחישות ,ניגשת לפינה ממול ,לוקחת יתד ,פינת האוהל קצת משתחררת ,יריעת האוהל
מכסה אותה .היא מתכופפת לקחת את הפטיש ,נעלמת לרגע תחת היריעה ,יוצאת משם
בשקט ,על קצות אצבעות ,מתגנבת לסיסרא הישן ,מניחה את היתד על רקתו ,מניפה את
המקבת באוויר .בתנועה החלטית מורידה אותה על היתד.
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ה"ש קולטת מסיפור יעקב ונשותיו (בראשית ,יט) בעיקר את סבלה של רחל ,וראוי
לשים לב לרגשות ,שככל הנראה לא רחל ,על פי הכותבת ,ולא הכותבת עצמה ,יכולות
לבטא .בעוד הקטע הקודם מעיד על תפיסה תיאטרונית מובהקת ,קטע זה מסתיים
דווקא בסימון גבולות ההבעה:
את ההבנה המשמעותית והעמוקה יותר של הדמות שהעניקה לי הסדנה חוויתי דרך
ובזכות טכניקת הפלייבק ,שאפשרה לי לראות אנשים אחרים משחקים את הסיטואציה,
שעד כה התרחשה רק בראשי .אחד השינויים הגדולים בהבנתי את הסצנה סבבה סביב
הדמויות המשתתפות בה .בדמיוני ראיתי את הסצנה כוללת לא רק את יעקב ורחל אלא
גם את לאה ,כי רחל הרי צריכה מישהי לקנא בה .נוכחתי כמה התסכול והכאב של רחל
הם פנימיים ,אמנם מתחילים ממקור חיצוני אבל במהרה צוברים חיים משל עצמם,
מתנתקים מהסביבה כמו רחל ,לכן הכאב אינו נגיש לאהבת יעקב ואהבה זו אינה מקלה
או מפחיתה בעוצמתו .הבנתי את הפורקן של רחל בדבריה ליעקב השתנתה אף היא
בעקבות הסדנה .לפני הסדנה תפסתי את הוויכוח בין רחל ויעקב בפורקן משחרר עבור
רחל אחרי שנים של שתיקה ,כאילו באותה שיחה עם יעקב מצליחה רחל לנקות עצמה
ממרירות ואכזבה .לאחר צפייה בסצנה ששיחקו לי החברים ,נדהמתי כמה לא נאמר ,כמה
מסוגרת רחל מיעקב .אמנם הפרשנות שהוענקה לסצנה הייתה שונה מזו שבחרתי,
תלונותיה של רחל נשארו בראשה ומול יעקב נשארה דוממת .למרות זאת ,גם הפרשנות
שלי ,בה רחל מבטאת את קשייה בקול ,זכתה לזווית חדשה בעקבות זאת; הבנתי כי לא
משנה מה תאמר רחל או כמה תנסה ,יישארו דברים שלא תוכל לבטא ,כאב ומרירות שלא
תצליח להעביר במילים ובהם לא תצליח לשתף אדם אחר ,גם לא את יעקב.

ש"ג גילתה תעוזה מרדנית ומתריסה לצד שאיפה להכרה בנוסח לא צנוע במיוחד" :אני
אוכיח לכם מי אני"...
בחרתי ברחב הזונה כי הייתה מוכנה להסתכן עבור משפחתה .הייתי עושה בדיוק כמוה,
משפחתי חשובה לי ,אני לא מיזנטרופית ,נפגעתי רבות מאנשים ,יש לי כבוד לאנשים ,אך
הם לא ממש מעניינים אותי היום ,לכן המשך המונולוג שלי היה" :אנשים קטנים ,עלובים,
פחדנים ,עכשיו תכירו טוב מי זו רחב הזונה" .קיבלתי תגובות מצוינות ,המדריכה (מדובר
באביבה אפל-רוזנטל) לא רצתה להמשיך לעבוד איתי ,וטענה ,שאני בקלות יכולה להגיע
לרגש ועומק גם בלי עזרתה והספיק לה מה שהיא ראתה ,היא העדיפה להשקיע באנשים
אחרים ,קיבלתי זאת בהבנה...

י"ג מפנָה אלי ,המנחֶ ה (שמעון) ,את לבטיה בדיווחה על טיפולה ברות המואביה .דיווח
זה והבא אחריו מבהיר עד כמה עשויות השלכות של המשתתפים על המנחה (אביבה
ואני תפקדנו גם כ"הורים" לקבוצה ,בגלל גילנו והן בגלל מעמדנו כמנחים) להשפיע על
עומק הרגש שלהם ,עם או בלי הדמות המקראית .כמנחים עלינו למצוא את האיזון
האינדיבידואלי תמיד בין דחיפה נמרצת מדי לחשיפה רגשית מצד המשתתפים לבין
התחשבות בפרטיותם ,שחובה לכבדה; מה גם ,שמסגרת הסדנה איננה טיפולית .גם י"ג
הביעה בקטע זה מדבריה את אי יכולתה להביע .גם זו לטובה.
אז מה היה שם בגורן? כבימאי ניסיתָ לרדת איתי לפרטים הקטנים ,האינטימיים של מה
בדיוק היה בגורן ולעומת זאת אני חיפשתי את התמונה הכוללת ולא חשתי בצורך לרדת
לפרטים הקטנים .אתה לא ויתרת .ודרשת שאפתח תגובה רגשית על כל מילה בטקסט.
המשכת לשאול את השאלות הקטנות ולעיתים המביכות .על מנת לגרום לי להרגיש מה עבר
על רות או אולי בעצם על נעמי .הייתי צריכה להפעיל הרבה מהזיכרון הרגשי שלי.
וכשהצלחתי הרגשתי איך הטקסט נתקע לי בגרון והמילים נחנקות מרוב שהתחושה
הייתה כל כך חזקה ואמיתית.

רות אחרת לגמרי מגלה ע"כ ,ובדברה על רות ה"אחרת" היא נוקטת לשון זכר!
בהברקה לשונית ,האומנם מודעת ,רות שלה היא הז-רות...
מה רות בשבילי? המאבק הפנימי בין הצורך להיות עצמאית לחלוטין לבין הצורך
בהתמסרות טוטלית ,שני כוחות פנימיים שווים ומנוגדים .איפה המקום בין העצמאות
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להתמסרות ,המקום בו שתיהן מתקיימות בשלום בלי לאיים זו על זו ומאפשרות לאחרת
לחיות .האחרת שבי והאחר שמחוץ לי .מי זה האחר שבי? שיכול ואוהב להיות לבד בלי
לחוש בדידות ,שיודע לבקש את המקום הזה לעצמו כי שם הוא מרגיש חי .רות בשבילי היא
תחושת ה"חייבת" .אני חייבת לך כי עשית למעני ,כי עזרת לי ,כי אכפת לך ממני ,כי אתה
אוהב אותי וזה לא קשור לאף אחד אחר ,אלא זה מקום שבו אני שמה את עצמי .רות
בשבילי היא המקום שאוהב לרצות אנשים ולהוכיח להם כל הזמן במעשים שעומדים
במבחן המציאות שאני שם בשבילם ,שאני אוהבת אותם ,כי אם אתרשל – ינטשו אותי .אם
אני אגיד לא ,לא יאהבו אותי ואשאר לבד .רות בשבילי היא העייפות מההישרדות הקיומית
האינסופית .כל כך צעירה ועדיין .הדאגה מאין יבוא לחם .רות בשבילי היא תחושת הזרות.
היא השאיפה שיום אחד אוכל להתמסר באופן טוטלי ובהשלמה.

רות שלישית מלמדת את ג"ק ,שבחרה בה בחושך החושפני ,אחד התרגילים המוכרים
בהם המשתתפים מדברים בחשכה ,תרגיל "פותח" ,משום שהפנים והגוף אינם נראים.
"רות בחושך" היה שיעור במשמעות חייה של המשתתפת ,והדמות מקראית זו הוכיחה
את עצמה כמורה מעולה:
במפגשי החושך כל אחד נתבקש לגולל את הביוגרפיה של דמותו .כשסיפרתי על רות,
התחלתי לשפוט אותה ולהתבייש אף באמת שאני מסתירה מעצמי .קלטתי ,שרות בתרגיל
החושך שונה מאוד מאיך תפסתי אותה עד כה .אמרתי :אני רות ,בת מלך מואב ,הכרתי את
אישי כשהוא ומשפחתו הגיעו למואב ,ואחר כך התאלמנתי ממנו וגם אחיו ,בעלה של אחותי
ואביו נפטרו .חזרתי עם אמו לארצה ,למולדתה ולעמה ,אותם לא הכרתי וחיפשתי לי בעל
וכך הכרתי את בועז .בועז איש טוב ,מכובד ועשיר ,מבוגר מאוד ממני ונולד לנו בן ,שלימים
יתחיל את שושלת בית דוד .חשתי שיממון – זאת רות??? פתאום זה היכה בי! האם זה מה
שאני מחפשת בחיים? זה הכול או שאני רוצה יותר מזה לעצמי? אני נשואה לגבר מקסים
אך התרחקנו מאוד ,אני השתניתי מאוד והרצונות שלנו כבר לא לאותו כיוון .אנחנו רוצים
ילד אבל זה לא מצליח עדיין ואני חווה שיממון רוחני ומשמעותי בקשר שלנו .ואז דבריה
של שרית החטיפו לי סטירת לחי מצלצלת :אני לא רוצה בגאולה הזאת! יצאתי החוצה
ובכיתי את חיי .כל כך קשה לראות את האמת הכואבת...

נ"ה חוותה גם היא היפוך ,אולי תובנה ,למעשה התפכחות ,שונה מאוד מנימוקיה
המקוריים – אמונה מוחלטת באל ,לעבר בחירה בנערה שאביה עומד להקריב אותה ,בת
יפתח .בתהליך העבודה נ"ה פרצה לפתע בבכי שסחף את כולנו .כשנרגענו ,נ"ה קשרה
ביני ,כמנחֶ ה? כדמות אב? לבין אביה שנפטר ,בגלל דמיון חיצוני ,אמרה .האבל של נ"ה
לא היה ,כנראה ,על עצמה אלא על אביה .היא לא הייתה "נגדו" אלא "נורא בעדו"...
למדתי הרבה מהקטע הזה.
לאחר הניצחון ,כשחזר לביתו ,הבין שעליו להקריב את בתו בעקבות נדרו .אומנם ,קיום
הנדר קשה ביותר ,אך יפתח אינו חוזר בו .כשבחרתי ביפתח ,ראיתי בו דוגמה לאמונה
מוחלטת .פירשתי את המעשה הנורא כהוכחה למסירותו לה' .קינאתי בהחלטיות שלו,
למרות הקושי ,אמונתו מנצחת ,בעיניי – דוגמה לאמונה שלמה .אבל לאחר מחקר ועיסוק
מעמיקים יותר בדמותו של יפתח ,אני מבינה ששוב נתתי לתמימות שלי להוליך אותי שולל.
חיפשתי את האמונה וחשבתי שמצאתי אותה ,מוצגת באופן קיצוני בדמותו של יפתח .אכן
אמונה שלמה ,אך לא זו שחיפשתי .הגעתי להבנה הזאת רק לאחר התהליך ובעקבות כתיבת
עבודה זו .אני משערת שאילו הייתה לי ההבנה הזאת קודם ,לא הייתי יוצאת לסדנה עם
דמותו של יפתח .בשיעור האחרון לפני היציאה לסדנה ,שמעון שאל איזו דמות בחרנו.
כשעניתי" :יפתח" ,צחק שמעון' :עכשיו את יכולה להוציא את כל מה שיש לך נגד אבא' .זו
הפעם הראשונה שקישרתי בין הבחירה שלי לאבי.

ל"כ מגיבה על הקטע שביצעה נ"ה ,ותגובתה מעידה על אינטראקציה רגשית
אינטנסיבית בין משתתפי הסדנה ,ועל מתנות עתירות הרגש והתובנה שהמשתתפים
נתנו אלה לאלה .כולל מי שנפתחו רגשית ודווקא לכן נסגרו בימתית ,אם בגלל חוסר
ניסיון ואם בגלל ההיתקלות ב"אני האמתי" דרך העבודה של משתתפ/ת אחר/ת.
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הקטע שזכור לי במיוחד ,ששבר אותי לרסיסים ,היה הקטע של נ"ה .היא בחרה לעבוד על
דמותו של יפתח ,ותוך כדי העבודה והנבירה הפנימית בדמותה ,התפתח דיאלוג בינה לבין
יפתח התנ"כי .דיאלוג שתפס פן ממשי כל כך רק משום שחשפה שהיא איבדה את אביה
לפני כעשר שנים ,ומאז אין לה אבא .לא יכולתי להימנע מהמחשבה על אבי שלי .איזה
תפקיד חשוב ועצום יש לו בחיי ,וכמה גדולה היא האהבה והערכה שלי אליו .הקטע שבר
אותי .פרצתי בבכי אחרי שנגמר הקטע ,אספתי את עצמי וזרמתי עם יתר הקבוצה .אבל,
כבר בשלב הזה ,גמלתי בליבי החלטה שאיני מסוגלת להציג את הסיפור שלי היום .לא
היום...

א"מ מדגימה פן של התחשבות בחלש בעבודה הקבוצתית ,כי בצוות שלה השתתף
סטודנט עם קשיי זיכרון ומוטוריקה מסוימים .א"מ בחרה באישה הזוכה במקרא ליחס
אוהד על אף היותה בעלת אוב ,כלומר מי שמשתמשת בטכניקות מאגיות אסורות.
לפקודת שמואל הנביא ,שאול "מכרית" ,כלומר מחסל – גם במקרא יש מלים מכובסות
– את כל האובות והיידעונים .בסוף התמונה ,בעלת האוב מאכילה ,משקה ומרגיעה את
שאול הבודד ,הירא מאוד ,היודע שמחר ייהרגו הוא ובניו ורבים מבני עמו .בעלת האוב
מגלה כלפי המלך חסד של אמת .ההבנה הזאת חלחלה לעומק בקטע שהכינה א"מ
בשילוב מוצלח בין העיון והרגש ,ובתשומת לב נוגעת ללב לפרטנר ולביצוע הבימתי
בשטח.
במהלך ההצגות ד' התחי ל לשכוח טקסטים מדמותו כשאול המלך .לפני כל עלייה לבמה
עבדנו כמה פעמים על הקטע ,כשהראינו את הקטע ,הוא שכח את כל הטקסט .עשינו המון
חזרות אבל הוא כנראה התעייף ואני דרשתי ודרשתי ובסופו של דבר לחצתי יותר מידי ולא
היה לי שאּול .באותו קטע ,כשכיסיתי את ד' ,הוא רעד כולו .ידעתי שאני מכסה אותו באותו
רגע כא' המכסה את ד' ולא כבעלת האוב המכסה את שאול .עם זאת ,החמלה שהציפה
אותי היא החמלה שניסיתי להגיע אליה כדמותה של בעלת האוב.

בעוד א"מ השתדלה לשתף פרטנר "לא נוח" ,ר"פ ראתה באותו משתתף עצמו "ילד
נטוש" ובקטע שבחרה – ישמעאל .בנסיבות של הסדנה ,ולא רק ,יש לחולשות שלנו ושל
זולתנו עוצמה מופלאה ,פוקחת עיניים ולב.
היה נעים מאוד לעבוד עם ד' – פרטנר מתמסר ,קשוב ומתאים מאוד לגילום ילד .תוך כדי
העבודה המשותפת ,התחלתי לחקור את דמותו של ישמעאל ,שהייתה משנית בחשיבותה
מבחינתי עד שלב זה .על פי הקריאה שלי בטקסט ,ביקשתי לעצב את הגר כדמות ראשית
ואת ישמעאל כדמות משנית ,שתפקידה בעיקר להניע את הדמות הראשית .תוך כדי עבודה
עם ד' התחלתי להתעניין יותר ויותר בדמות ישמעאל בסיטואציה( ,בראשית כא.)14–10 ,
בתור ילד הננטש על ידי אמו .החזרות על הסצנה ,ולבסוף ההצגה בפני הקבוצה ,הביאו
אותי לאלמנט ,שבסופו של דבר חיבר אותי לסיטואציה יותר מכל גורם רציונאלי אחר:
חרדת הנטישה .כשהצגנו את הסצנה המוכנה בפני הקבוצה ,רק אז לפתע הבנתי את האימה
שבסיפור הסיפור מנקודת מבטו של הילד .ישמעאל הגווע במדבר ננטש על ידי אמו .אינני
יכולה להכריע מי מבין הסיפורים טראגי יותר – סיפורו של הילד או סיפורה של האם .אך
בשלב זה של תהליך העבודה לא היה לי ספק כי כרגע קל לי יותר להתחבר לטרגדיה של
הילד .אולי מכיוון שאינני אם עדיין ואולי מכיוון שאני יודעת מהו פחד מנטישה בכלל
ונטישה של אם בפרט.

לעתים די בדימוי בודד ,חריף ,תיאטרוני לעילא ומרוכז כדי למצות בו "קטע מקראי
לבחירתי" .כך עשתה נ"א ,שבחרה במיכל בת שאול .על מניעים ורגשות היא לא
הרחיבה ,והסתפקה בהוראות בימוי של חלל ההתרחשות ,תמונה של תפאורה ופעולה,
אזכור למאה עורלות פלישתים (שמ"ב ,ג )14 ,שדוד נדרש להביא לשאול אבי מיכל
כמוהר אירוסיו למיכל (שמ"א ,יח )25 ,אך מסופר גם שהביא  .200נ"א נמנעת במכוון
לתאר את רגשותיה של מיכל בפעולה שהיא מבצעת.
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אני מתארת מתקן של מדפים ,עליהם מונחות  100צנצנות זכוכית ,כאשר בכל אחת מהם
משומרת עורלה .הצנצנות מוארות באור אחורי אשר נשבר ועובר דרך הזכוכיות .מיכל
ניצבת לפני המדפים ,בידה מטלית והיא מנקה ומסדרת את הצנצנות .התרחשות זו קורית
בחלק האחורי ,ימין הבמה.

ט"ה בחרה באתונו של בלעם ובקטע מבריק ששולבו בו תיאטרון ,סיפור ופנטומימה
היא הציגה גם את שאר משתתפי הסאטירה הדתית-לאומית האבסורדית הזאת,
שמלוהקים בה יצורים משלוש קטגוריות שונות :מלאך ,אתון ואדם .בין ארבע
הדמויות ,כולל המספרת ,ט"ה לועגת לנביא בלעם ברוח הסאטירה המקראית ,מזדהה
עם האתון ומחקה את המלאך .אבל ,היא אומרת" ,הייתי רוצה מעט מן האמונה שלה
בעצמה".
הליהוק האבסורדי שכלל נביא עיוור ,מלאך מתחכם וכמובן אתון ,שבה אותי .יותר נכון,
היא שבתה אותי .האתון הּכֹה פיקחית הזאת ,שהשכילה לראות את המלאך ובראייה רחבה
יותר לשפוך אור על הגיחוך בסיטואציה כולה ,גרמה לי לרצות לעוות את פניי ,לקפל את
אצבעות ידיי עד שיידמו לפרסות ולהיות היא לחמש דקות של קסם מקראי .ככותרת
לעבודתי בחרתי את הציטוט" :ותט האתון מן הדרך" .מבחינתי שם הכול התחיל,
מהסטייה שלה מן הדרך ,נטייה המסמלת לא רק את הנטייה הפיזית מהדרך אלא גם
מדרכה כאתון שנועדה לרכיבה .כשאני מנסה לחזור לסיבות שבגינן התאהבתי ,אני בעיקר
זוכרת את ההפתעה שלי מכך שהאתון מגנה על בלעם ו"חוטפת" בשל כך .היא לא רואה
בעצמה רק אתון  .יש לה ידיעה ואמונה שהיא לבד רואה את המצב נכונה ומאמינה שיש לה
הכוחות להשפיע על המציאות .האתון מסרבת לחכות לרגע שבלעם יראה את המלאך והיא
בוחרת לסמוך על עצמה .רק על עצמה .הייתי רוצה מעט מן האמונה שלה בעצמה.

י"ה מדגיש בדבריו יסודות טבע ,שהפכו בהקשר הנוכחי לחלל תיאטרוני ולחפצי
תיאטרון .הוא בחר באברהם העומד להקריב את יצחק – בתוך זהות שחווה ויצר בין
הטבע ,התחושה האישית-דמותית שלו ובין ההצגה .לעניין מיוחד ראוי ציונו של י"ה על
המבט מנפץ האשליה שחווה כשראה שתיירים עוברים ראו אותו ,ובכך ,נראה לי ,ירד
לעומק המשמעות הסּפית של הקטע שלו ,על הגבול בין תיאטרון להזדהות עם הדמות
והמצב.
התחלתי ללכת על שולי הגבעה כשהתהום מתחתיי ,והשמש השוקעת מסנוורת את עיניי.
השפלתי מבט .תכננתי רק ללכת ,להמשיך ללכת על הקצה ,על סף תהום ורק להגיע לצד
השני ,אך בעודי הולך ראיתי סלע על האדמה .חשתי שאני מוכרח להרים אותו בידיי .כאליו
לחוש במו ידיי את ההרג ההולך להתבצע .הרמתי את האבן .היום ,במבט לאחור אני מבין
כמה הרמת האבן השפיעה עליי והפחידה אותי .לרגע חשתי כי אני עצמי ,בתוך אברהם,
הולך לבצע רצח באיש אחר ,בבני שאותו אני אוהב יותר מכל .החוויה הפחידה וזעזעה
אותי .עמדתי רגעים אחדים בדממה ,רק אוחז את האבן .קשה לי לתאר במילים את עוצמת
החוויה של אותו רגע .הרגשתי שאני רוצה ליפול על האדמה ולהפסיק ללכת ,לא יכולתי
לעמוד .לפתע ,שמעתי רעשים מאחוריי .הבטתי לאחור וראיתי שלושה תיירים עומדים
וצופים בי ובקהל שישב מולי .לא יכולתי להמשיך ,לא במסע ולא בתרגיל .האשליה התנפצה
כליל .האינטימיות של מעשיי יחד עם הקהל שלי נעלמה .הנחתי את האבן והפסקתי את
התרגיל .אבל עוצמת החוויה זעזעה אותי .כל עוצמת העקדה ודמותו של אברהם התרכזו
למקום אחד ,והקרבה שלי לדמות ולמעשה הייתה בהירה ומעוררת אימה.

חוויה פי-תהומית חווה גם סל"ב ,ובחוויה הובן ציותו העיוור של אברהם אבינו כייאוש
עמוק:
בחרתי בדמותו של אברהם משום שבתחילת התהליך הרגשתי שברגע העקידה הופך הציות
המתמיד של אברהם לציות עיוור .אני עדיין מאמינה שהמשמעות שהעקידה והקורבן
מקבלים בחיים בארץ בימנו ,הוא אותו ציות עיוור .כשהצגתי לקבוצה את הבחירה שלי
בפעם הראשונה עוד לפני האימפרוביזציה זאת המחשבה שעלתה .הרגש שמעוררת משמעות
הציות העיוור הוא ייאוש עמוק ,סף מעל תהום ,בור בלי תחתית .כל התייחסות אחרת היא
בלתי מתקבלת על הדעת כשמפרשים כך את הטקסט.
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בעוד עקדת יצחק היא כמעט רצח ,או נכונות לרצח ,רצח ממש מתואר אצל א"פ
בהזדהות עם קין ,בגישה פיוטית ,שאומנם רב בה הנסתר על הגלוי ,אך הגלוי עדיין
מבצבץ בבירור:
קין ...וסוף סוף עשינו משהו שאנחנו מכירים ,משהו שאפשר להיאחז בו .שיחקנו קצת עם
הדמות ועם הטקסט .נאמר לנו ללכת בחלל ,למצוא את ההליכה של הדמות ,האות
שמתארת את הדמות ,המבט ,הדיבור ,הקול ,וגם למצוא ביטוי פיזי לפסוקים שבהם אנחנו
מתעסקים ...אני הולך לאחור .כל החיים אני שוב חי את הרגע הזה ,שלא אוכל לשכוח
אותו ,הייתי רוצה להחזיר את הגלגל לאחור ...בתרגיל האותיות בחרתי לי ח' .חטא ...אני
לא יכול להסתכל לאנשים בעיניים ,המבט שלי מפוזר ,אני מסתכל בעיקר למטה ,אך לא
מפוקס על משהו ספציפי .אם מאלצים אותי להסתכל על מישהו ,העיניים שלי מתחילות
להתרוצץ .הקול שלי גס ,צרוד ,מאיים ...המגע שלי – לתפוס מישהו באלימות .אם אני
הולך לאחור ונתקל פתאום במישהו ,מהר מסתובב ותופס אותו .אני אומר לו" :רצחתי את
אחי" ...אני מתקפל על הרצפה .כואב לי בפנים ,אני על הברכיים ,מעוות ,מקופל" .לא
ידעתי!" אני מטפס שוב למעלה ,מנסה להצדיק את עצמי ,דורש תשובה ,מישהו עומד מולי.
אולי אלוהים? השומר אחי אנוכי?

כאשר שני משתתפים בוחרים באותה דמות נוצר ,כמובן ,עניין מיוחד באשר לדמיון
ולשוני בין הבוחרים ודמותם האחת .י"ג בחר גם הוא בקין ,שונה לגמרי ,ואצלו בולט
מוטיב האשמה והנרדפות.
בעבר השתתפתי בסדנה אחרת ,שבשיאה צלבו אותי בהאשמות קשות ולאחר מכן סגרו עלי
במעגל ולא אפשרו לי להימלט .בסדנה הבאתי את הכוח שלי לומר לכולם "אתם לא מבינים
אותי!" ,לפרוץ את המעגל ולברוח .תכננתי את המעגל ,את זעקתי אל תוך האדמה" :גדול
עוני מנשוא" ואיך הדפתי את כולם .את מה שהתרחש לאחר מכן לא תכננתי .אחר כך כבר
הייתי במעין חלום .כששכבתי על הקרקע שם ,ראו אותי כפי שאני חווה את עצמי
בעליבותי ,בצערי .לאחר שהתעוררתי הרגשתי טוב ,נותרתי בתחושת הצלחה ,שראו אותי
באמת ,שיודעים שאני מזוהה עם קין ,שאני רדוף.

י"ב בחרה בבת שבע ,ופירקה את הטקסט למרכיבים ,שחלקם הגדול ומניעי הפעולה
קשורים אצלה במודע בחלל העבודה .היא פירשה את "והיא מתקדשת מטומאתה" לא
כתחבולה רטורית-אירונית של המחזאי המקראי המבהירה שלפני המשגל עם דוד בת
שבע לא הייתה בהיריון ,כלומר ,היטהרה מהמחזור האחרון ,אלא שבת שבע של י"ב
עשתה ניסיון להזדככות מוסרית ,ומכאן נובע שהמשגל עצמו היה "טמא".
בחרתי לעבוד על רכס בראש גבעה גבוהה ,כמעט צוק .האדמה רכה ומתפוררת .מתפוררת
כמו הנישואים של בת-שבע ,מתפוררת כמו העמידות שלה כלפי דוד .בתחילת הקטע ישבתי
בקצה הרחוק מהצוק .שסימל בעיני את הבית שלי ושל אוריה( .שמ"ב ,יא) אני בראש מורכן
וצעיף כתום סביב צווארי ,כחונק .לפתע הראש מורם יחד עם הטקסט" :וישלח דוד
מלאכים" – הרגשתי בהלה – הגיע הרגע לבחור! התחלתי לזחול על ארבע לאורך הרכס
לכיוון קצה הצוק כשהאדמה תחתי מתחילה להתפורר ולהתדרדר .בכל צעד לעבר הצוק
מתפוררים המעצורים שלי ואיתם גם החיים הקודמים שלי .תוך כדי מלמול "וייקחה
ותבוא אליו" זחלתי על ארבע כמתוך כישוף ,כאילו כוחות חיצוניים ופנימיים מושכים אותי
ודוחפים אותי לקצה הצוק למרות שאני יודעת שזה מסוכן .הבחירה לזחול על ארבע נבעה
מדימוי של חיה שפועלת מתוך אינסטינקטים ויצרים .כשהגעתי לקצה הצוק עם "וישכב
עמה" ,התרוממתי על שתיים ,שחררתי את הצעיף מצווארי והחלקתי אותו על גופי יחד
בשירה רכה ומתפרצת .הצעיף והרוח התערבבו זה בזה וכך גם השירה שלי .לפתע – "והיא
מתקדשת מטומאתה" – נבהלתי .הבנתי מה קרה .התחלתי ללכת אחורה כמגששת את
הדרך חזרה למקום שממנו באתי .בדרך – חלק גדול של האדמה התפורר תחת רגלי ,הרמתי
כמה אבנים והתחלתי לזרוק בכעס אל עבר הארמון ,אל עבר דוד אך כשהבנתי שאת הנעשה
אין להשיב – פשוט מוללתי רגבי עפר בין ידי .מנסה להבין מה קרה ,מה עשיתי" .ותשב
אל ביתה".
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נ"ס בחרה בדמויות של בת שבע ובדוד המלך ,שתינוקם ,תוצאה מהניאוף ,חלה ,גסס
ומת .הכותבת ,ברגישות רבה ,מתקרבת למעין תובנה.
בהסתכלות אחורה על אותו יום ראשון ,אני הייתי כל הדמויות בסיפור שבחרתי .התינוק
שמת ,כי חובה שהוא ימות על מנת שהמבוגר בי יכול לחיות ,להפסיק להתאבל ,להיות ללא
בושה ולוותר על הרצון האינסופי לתקן את מה שהיה .אני בת-שבע ,כי לא היה לה קול,
כמוה לכל כך הרבה שנים שתקתי .אני ה' ,כי הוא כעס על דוד שלא למד את הלקחים ולא
הבחין באזהרות – הכעס שלי על עצמי שלא הבחנתי .דוד ,כי הוא הפסיק להתאבל ,הוא
השלים עם מעשיו ,משהו שרציתי ועוד לא היה לי ובגלל זה בחרתי בו .היו לי כבר כל שאר
הדמויות ,רק את ההשלמה של דוד חסרה לי .היום הראשון של הסדנה רמז לי על
הטרנספורמציה שמתרחשת .לא ידעתי מהי ולא ידעתי לאיזה מרחק אגיע ,אבל
התחלתילהרגיש שינוי .מתוכי.

א"ש התבטאה בשיר יפה ומרוכז:
אני אשת לוט הזקוקה לדעת מה קורה מסביבי כל הזמן  /אני אשת לוט שמלח הביקורת
העצמית מאכל את גופי ואת נפשי /אני אשת לוט שרוצה לגעת ולהכיל את הכאב...

ר"ש ,ללא דמות מסוימת ,אך כהכנה הכרחית להמשך עבודתה ,מתארת רגעי שליטה
ושחרור – הכול נראה לה "לגיטימי" .בסדנאות כמו תנ"ך כתיאטרון ,חשופים כולם,
פחות או יותר ,לכל מה שקורה בסדנה ,אם מההיבט העיוני ,הרגשי או הביצועי –
בפרופורציות משתנות – ומבטאים את מה שנכון להם ברגע נתון ,ולרוב מייצג במינונים
שונים של אינטנסיביות גם את מה שחושבים ,מרגישים ופועלים חברים אחרים .כך
הצעקה:
תרגיל החושך בערב סגר מבחינתי את המעגל עם הדמות .סידר לי את הראש .פתאום כל
החוויה שלי וכל התובנות רוכזו ונוסחו והרגשתי שממש הגעתי לאיזושהי תשובה .הרגשתי,
שמכל מי שנפגשתי בתרגיל קיבלתי איזושהי רפלקציה ,שחידדה אצלי את ההבנה .מבינה
בעקבות התרגיל שכל מה שקיים בי לגיטימי ויש לו מקום .על אף שלפעמים יש צורך לוותר
על חלק ממני כדי לקחת חלק במשהו גדול יותר ,צריך ואפשר למצוא זמן לביטוי מה
שכביכול וויתרתי עליו ]...[ .ביום האחרון של הסדנה עברתי חוויה מאוד חזקה ,שאמנם לא
קשורה ישירות לדמות אלא בי .אחרי ארוחת הבוקר הרגשתי קהות חושים – כבר לא
ידעתי אם טוב לי או רע לי ,אם אני רוצה להישאר או ללכת .מין מחנק .יצאתי החוצה עם
ג' ,מצאנו גומחה על אחד ההרים ופשוט התחלנו לצרוח .זה ממש לא מתאים לי ,אבל הייתי
כל כך בעניין ,שלא הפריע לי גם אם שומעים אותי .בהתחלה היה לי קשה להוציא צעקה
כמו שצריך ,אבל השתפרתי לקראת הסוף .זה שחרר אותי ממועקה ,שכנראה חדרה אלי
בעקבות כל האינטנסיביות הרגשית שחוויתי גם עם עצמי וגם עם המשתתפים האחרים,
אולי בעיקר איתם .הרגשתי שהשתחררו ממני שיפוטיות וחוסר סבלנות כלפי אחרים
בסדנה ואחר כך פשוט הרגשתי שאני ממש פתוחה לקבל כל אחד .כל מי שכאב ,כאבתי
איתו ,מי שבכה בכיתי איתו ,מי שלא בכה בכיתי בשבילו ...מין אובדן שליטה שממש
נהניתי ממנו .החוויה הזו עוד יותר הדגישה בפני את הצורך בלשחרר ,לתת גם לזבל לצאת,
כדי להתחבר באמת לקבוצה גדולה של אנשים ולחוויה והוויה קבוצתית שהייתה שם
ואפשרה לי להגדיל את הלימוד העצמי וללמוד מכל אחד.

לעומתה "לגיטימית" לא פחות הייתה הצעקה שלא נשמעה מפי נ"א ,שניסה לברר את
יחסיו בין עצמיות אותנטית לבין ריצוי הזולת:
ואז הגיע הרגע הגדול בעבורי " ..נראה אותך מוותר על כל זה  "..אמרתָ  ,ואני לא הפסקתי
להתרשם ,כל פעם מחדש ,כמה אתה שם בתוך הסיטואציה ,עושה אותה ,מוביל אותה,
בתוכה .ואני ,אני חיפשתי כוחות לשאוג ולהעיף את כולם ממני בברוטאליות ,להדוף ,לומר
לא! לומר די! עד כאן מעכ שיו אהיה נאמן לעצמי ,רציתי לקחת את עצמי למקום שהכי לא
נוח לי לצעוק ,לאכזב ,ללכת ..אבל לא מצאתי ,לא שאגה ולא צעקה אולי צעקה פנימית
חרישית ,אומרים שהצעקה החזקה ביותר כבר לא נשמעת ,אך אולי האמת היא שפשוט לא
הייתי מסוגל עדיין לשחרר עד הסוף ,לאחר כמה נשימות עמוקות שלקחתי ,הרגשתי שכבר
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ע"ה בחרה בתמר אחות אבשלום ,שאחיה למחצה אמנון ,אנס אותה .הקטע שלה נשען
על דימוי יחיד ומדויק ,המסייע לה להגיע לתובנה.
התחלתי בתור תמר ,בדמותה כפי שהיא בארמון ,זקופה ,גאה .עומדת זקופה עם הפנים
קדימה ,ישירות לקהל ,ומציגה את עצמה "אני תמר ,בת דוד ,נאנסתי על ידי אחי אמנון
וגורשתי מהארמון" .מתוך הזקיפות ,תמר נזרקת (מעצמה) ונופלת ארצה .עכשיו זו תמר
אחרי האונס ,תמר בתוך הכאב .המדברת החלה לומר את הפסוק ,ובהתאם לכך תמר
מציגה :שמה אפר על ראשה ,קורעת את כותנת הפסים – כאן יש לי שאלת בימוי :האם
לקרוע משהו פיזי ,דף נייר ,או לא ,וכך לקרוע בדגש פנימי? בחרתי להיעזר בדף נייר,
ונעזרתי מאד בחזרות שעשיתי לפני ההצגה ,בהן לא השתמשתי בנייר ומאד הרגשתי את
הקריעה הפנימית ,את החדירה ההולכת ומעמיקה לתוך עצמי ,לתוך הכאב .בקריעת הנייר
הרגשתי שני דברים :את הקרע ההולך וחודר לתוך ליבי ואת השלם שהיה ,והולך ונפרד
לשתי יחידות ,המציאות של תמר כפי שהיא הייתה בארמון והמציאות שלה עכשיו .אני
חושבת שהנייר היה לי לעזר להדגשת הקריעה ,קרעתי את הנייר לאט לאט ,וקול הקריעה
חיזק את עוצמת הקריעה .לאחר מכן ,תמר שמה את ידה על ראשה ,קמה ,יצאה באלכסון
מה"במה" וזעקה .לצעקה הצטרפה מישהי ,מה שהעצים את הצעקה.

בין התעוזות הנפשיות הרבות ששחררו משתתפי הסדנה בחשיפה עצמית בפני חבריהם
לא נעדר גם היסוד המיני ,עם או בלי מרכיב רוחני .מ"ט עוסק בגילוי עריות
הומוסקסואלי (בפרשת נוח שערוותו נחשפה ,בראשית ,ט ;)21–20 ,בעיניו שלב נחוץ
בדרך לתובנה קשה ,אולי לא מלאה עדיין.
בחרתי בדמות זו על מנת להגן עליה מעט מהמדרשים .תחושתי האישית שנעשה לְ חַּ ם עוול
גדול .ניסיתי לדמיין את עצמי במצב שאני רואה את אבי כפי שמעולם לא ראיתי אותו,
ולבדוק איך אגיב .הסבירות הגבוהה היא שאבהל מאוד ,ורק לאחר מכן אוכל לתפקד,
ולעשות את המעשה הנכון .בנקודה זו אני רואה דמיון מאוד גדול בין חם לכל אדם אחר,
ורציתי להחזיר לדמות את המקום האנושי שמגיע לה ולא רק את כל ההאשמות שהיא
מקבלת מסביב .חם הוא הקטן בילדים .מה מצופה ממנו? האם לא הגיוני שיקרא לאחיו?
האם אין היגיון בכך שהוא לא נשאר אדיש אלא מבקש עזרה ועצה? מה נטפלו כל התנ"ך
והמדרש לילד הזה? האם מישהו כמו אב ,שקם משכרותו ,באמת יכול לחשוב שבנו עשה בו
מעשה סדום? מדוע הוא מכוסה? הכעס של נוח על עצמו ,והבושה שחש ,כשהבין איך השפיל
את עצמו ,יצאה על חם .לתחושתי ,אף על פי שראה את העולם נחרב ,לא יכול להישאר
אדיש למראה ערוות אביו ,ועכשיו עולמו שלו נחרב.

ח"ס ,סטודנט דתי ,מדגיש את הפער ,בעיניו ,בין היסוד המיני/גופני ה"מלוכלך" לבין
היסוד הרוחני הטהור .בסדנאות תנ"ך כתיאטרון עולה תדיר שאלת הרוחניות ,מה היא,
במה "רוח" שונה מ"נשמה"? מ"נפש"? האם חוויות עמוקות ומעצבות המכונות רוחניות
מבוססות על תהליך נפשי? אולי יש בהן ולהן ערך עצמאי? אומנם הסדנאות מבוססות
על פירושי פשט שאינם נוקטים עמדה אמונית או חילונית מפורשת כלפי האל השורה
כמעט תמיד מעל האירועים בטקסט ,אך מאחר שאנו מנסים בסדנה להבין את התנ"ך
על פי אמות המידה שהטקסט עצמו מכתיב ,אם כתוב "אלוהים" ,הריהו קיים – לפחות
כדמות ספרותית ,כדמות דרמטית ותיאטרונית .ועוד ,רבים ממשתתפי הסדנאות
חושבים ,מרגישים ופועלים תחת השפעתו הרוחנית של התנ"ך ,בהנחה ובאמונה שהרוח
היא מרכיב דומיננטי בחייהם.
אחד הקונפליקטים הפנימיים שהכי עולים בי במגע עם דמותו של שלמה המלך הוא
הקונפליקט בין המיניות הלוהטת והתשוקה העזה שחיה בי ,לבין הכמיהה העמוקה לחיים
נקיים השואפים מעלה לקדושה עליונה .כשאני מדמיין את הפגישה שלי עם שלמה ,אני
בעיקר מרגיש מבויש ,לא אותה בושה המתוארת רבות בעליית הנשמה ,בושה
מההתלכלכות בעולם הזה ,אלא ,בעומדי לפניו ,בוש אני מהפחדנות והליקוק העצמי,
ומההגבלה של כוחותיי והתפרצויות החיים שבי .אני מבין שזו מערכת שלמה שנבנתה
במשך דורות ,וחיה בי ,מערכת של "הימנע פן תיפגע" ,הדחק את החי בך מלמטה ,כדי שלא
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תאבד את הלמעלה בלכלוך .מתעוררת בי התשוקה לנפץ כל כבלי מוסר ולהתכרבל לתוך ים
החיים ,תשוקה הקיימת בי ,ואני מתעורר לבדוק בקרבי אם יש כבלים ששומה עליי
להתירם ,אני מדמיין את שלמה מחטיף לי סטירת לחי ,מחייך ,צועד הלאה ממני כאומר:
"עוד אחד שעוטה אצטלא דרבנן" .כעבור כמה צעדים שלמה עוצר ,מסתובב וקורא לי:
"בוא,ילד ,עוד יצא ממך משהו".

נ"נ בחר באיוב בסערה – ומגיע לתובנה עיונית-רגשית במפגש מרתק בין הפן העיוני
לבין הפן החווייתי:
לא יכולתי לדעת שהגבעה שבה הייתי בכלל לא מתאימה לקטע המאולתר ,היא יותר מדיי
חלקלקה ותלולה לאיש שהולך ונופל ממנה .ויתרתי .ואז הגענו למקום שממש התאים,
ושוב החלטה קצרה וקפצתי לעניין .הקטע שלי היה אלתור אחד גדול ,ויצא מה שיצא –
הלכתי זקוף ,קיבלתי אבן ,נפלתי ,קמתי ,טיפסתי ,ככה איזה שלוש פעמים ,עד שבסוף ,וגם
זה משהו של אותו רגע סיימתי בצעקת ה"למה?" .המדבר הוא פשוט אידיאלי לשאלה
שמהדהדת באוויר ,וזה בעיניי כל כך עצמתי וחזק ,ומצד שני גם אותנטי ואמיתי לגמרי ,כי
הרי השאלה באמת מהדהדת בחיי ,בתחומים שונים .התחושה הראשונית לאחר מכן הייתה
של שלווה פנימית מאוד חזקה ,אבל לא של "זה עבר" ,אלא שעברתי איזו חוויה מאוד
עמוקה ,שיכולתי ללמוד דרכה הרבה דברים על עצמי ,וגם ,מאוד חשוב בעיניי ,יכולתי
להעביר את תשומת לבי לאחרים ,באמת להקשיב ולהרגיש אנשים אחרים בקטעים שהיו
לאחר מכן .פשוט הייתי פנוי לזה עכשיו כי בתוכי היה שקט ,שקט שלאחר הסערה.
כשחזרנו ,זה ממש הדהים אותי .זה הרי מזכיר את מה שחווה איוב – סערה פנימית בנפשו,
שבאה לביטוי ברגע לפני התגלות ה' (“ויען את איוב מן הסערה") לעומת השקט והשלווה
הפנימית שלאחר מכן ,של השקטת המקום של השאלה וקבלת הגורל (“על כן אמאס
וניחמתי על עפר ואפר").

איוב אחר היה א"ש.
בערב של היום השני קיבלתי מכה נוספת או הארה נוספת ,לאחר שצפו בתוכי תמונות
הכאב של איוב .התמונות לא יצאו לי מהראש וידעתי שהתמונות האלו קיימות בתוכי עוד
מהעבר ,ראיתי תמונות אלו בעבר ואני לא זוכר איפה ,הרגע התחיל להדאיג ,מדוע יש בי
תמונות של הסבל של איוב אבל לא איוב סובל שם? ואז נזכרתי – אמא .אמא שלי לפני 13
שנים חלתה באלרגיה נוראית מכדור שהיא הייתה רגישה אליו ,כל הגוף שלה התמלא
פצעים ,מכף רגל ועד ראש ,בקרקפת ובלשון ,בעיניים בגרון ובעצם בכל מקום אפשרי בגוף.
מכיוון שזו הייתה אלרגיה נדירה בזמנו ,לרופאים לא היה פתרון ולאחר כמה ניסיונות
שווא ,אמרו הרופאים שאימא במצב של  50/50ומעתה הכול תלוי בהחלטתו של הקב"ה.
היו המון תפילות והמון בקשות ולבסוף אימא קיבלה את חייה בחזרה בכוח התפילה .אמא
היא ה"איוב" שלי והיא שרדה זאת בזכות האמונה החזקה שלה בקב"ה ובזכות כוח
האמונה והתפילה.

א"ב בחרה בבורא עולם בכבודו ,כפי שעשו – אומנם מעטים – משתתפי סדנאות
אחרות .גם כאן ניתן לתהות היכן ה"רוח" והיכן המניעים הנפשיים יותר ,כגון הגאווה?
לחלוק חוויה ,להרשים? לחקות את האל?
חיפשתי חלל ,די הרבה זמן ,עד שדרכו רגליי בבוץ טובעני .התחלתי לשחק בטובעניות
הזאת ,וכבר היה לי ברור שהמסע הזה בבוץ הזה סמלי לפיסת חיים קטנה ולתנ"ך כולו.
רציתי לשתף את שותפיי למסע בחוויה הזאת והחלטתי להצעיד את כולם בבוץ ,תוך מלמול
פסוקי סיפור הבריאה .כך קיוויתי ליצור חיבור בין בריאת העולם של כל אדם מראשיתו,
לטבע המערים קשיים ולאדם הממשיך ללכת .נשכבתי על האדמה המשופעת וניסיתי לטפס
בבוץ הטובעני .הבנתי ,שהוטל עליי מבלי שאיש הטיל עליי ,תפקיד מסכם ומאגד ,מבחירתי
בדמות ה' ,ובסיפור הבריאה הנוגע לכל אדם .העמדתי את הכיתה והמנחים מול השמש
השוקעת ,להשקיף לעמק המסיים את יומו ,לחוות את עצמת הטבע השוקע לתוך עצמו.
כשעמדו כולם ,בעיניהם העצומות כפי שנתבקשו ,והאזינו לפסוקי הבריאה ,פתחו כולם את
עיניהם לבקשתי במילה ויהי אור ,וחוו את האור מחדש.
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ביקשתי ממיכל שכולם יעמדו בחצי גורן מולי וכך היה .עוד לפני שהתחלתי את הקטע
הרגשתי שאני בתוך ספרה אחרת במרחב אחר ,שם למעלה הרגשתי את ברכת האל .נהייתה
דומיה וכל העיניים היו אתי .הרגשתי אותם ,אך הרמתי את הלוחות למעלה אל השמיים
והתחלתי לומר את הפסוק "והלוחות לוחות אלוהים המה והמכתב מכתב אלוהים הוא,
כתוב על הלוחות" ובעודי אומרת את הפסוק הרגשתי שאני במקום אחר אני חייבת לומר
שקשה לי מאוד להמליל את התחושות שהיו לי כי הן כביכול לא היו מכאן .נראה לי שהיום
אני יכולה לומר שהרגשתי קדושה מהי .מקום נשגב מהו .קצת מטורף לומר זאת אך באמת
הרגשתי שברגעים האלו חוויתי שקיבלתי משהו ממקום נשגב .הייתה בי תחושה ,שברגע
הזה אני מעין צינור שזורמות אליו תמונות אין ספור .כשסיימתי את הפסוק הורדתי
באיטיות ובמעגליות את הלוחות שקיבלתי והתחלתי לרדת .אני חייבת לשתף שההרגשה
למעלה כאשר הקבוצה הייתה למטה הייתה כל כך חזקה שהיה קשה לוותר עליה ופחדתי
לרדת ,פחדתי .בעודי יורדת היה לי קשה להסתכל על אנשים בעיניים הפלתי את הלוחות
מידי ושמעתי אותם מתגלגלים על העפר .הייתה דומייה .הרגשתי שהפחד שהיה בי עבר
לקבוצה .בגרון חנוק מדמעות התחלתי לשיר את "מי האיש" וכולם לאט לאט הצטרפו אלי.
הרגשתי שהשיר החל להוליד את התקווה בליבי ובלבבות הקבוצה .עכשיו ,כשכולם עטפו
אותי בחומם הייתה לי היכולת להרים באמת את הלוחות ולתת הזדמנות אמיתית לי
ולקבוצה (לעם) .וכך היה .הרמתי את הלוחות וכך סיימנו את השיר כשאני מחזיקה בלוחות
חזק ,אוספת את הרסיסים ומנסה באמת לתת הזדמנות.

הבחירה של ח"ג הייתה דימוי מקסים לסדנה כולה ,לא בהכרח נוח דווקא למשתתפת,
שטיפלה בבחירתה בגמגום ובחרדת הביצוע:
בחרתי בסצנה שאלוהים מתגלה בה למשה כסנה בוער ושולח אותו לשחרר את עם ישראל.
משה לבוש בבגד רועים פשוט ,גלימה בחום-חרדל או חולצה ומכנסיים בלויים ,חובש כיסוי
ראש על ראשו ונושא מקל .בחרתי בשמות ,ד" :10 ,וַּ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל-יְ הוָ ה בי אֲ ֹדנָי ֹלא איש
ְדבָ רים ָאנֹכי גַּם מ ְתמוֹל גַּם משלְ שֹם גַּם מֵ ָאז ַּדבֶ ְרָך אֶ ל-עַּ בְ ֶדָך ּכי כְ בַּ דּ-פֶ ה ּוכְ בַּ ד לָשוֹן ָאנֹכי".
אני יכולה להזדהות עם הרגשתו של משה שפוחד מחוסר הצלחה ,מלעג ,מכישלון וחוסר
יכולת לבצע ,למרות שאלוהים בחר דווקא בו .יש לי בעיה שלא כל כך קל להתעלם ממנה
ושאפילו נחשבת לנכות ,הרי אני מגמגם אז איך ייקחו אותי ברצינות ,אני יודע כי אני חווה
את זה כל יום .אז לא ,אני לא ראוי .למה אלוהים בחר דווקא בי? הוא רוצה ברעתי? []...
בזמן שצפיתי בחלק מהעבודות ,עלו לי עוד כמה רעיונות לדימויים למשה שלי :משה מנסה
ללכת ישר בזמן שהוא מגמגם את שמו (ומנסה לומר עוד משהו) ונופל כל פעם מחדש ולא
מסיים משפט ,בסופו של דבר הוא מתייאש ולא קם ,ואז משהו עדין בא ומנסה לעזור לו,
אך משה איבד את ביטחונו ואמונתו ולא מוכן לנסות שוב לקום ולהתקדם ,אך מי שעוזר לו
לא מוותר ובהתחלה הוא ממש מחבק אותו מדבר ,מלווה ועושה איתו כל צעד וצעד ,ולאט
לאט הוא מרפה ממנו ונותן לו ללכת ולדבר לבד ,ולבסוף משה הולך בראש זקוף ומצליח
לסיים את המשפט שלו ,למרות שעדיין יש גמגום.

מתוך מאות סיכומים שקיבלתי ממשתתפי הסדנאות שהנחיתי – רק מעט צוטטו כאן –
ומתוך המחקר עולות כמה מסקנות ,אומנם ארעיות ,אם בדגש על "תיאטרון" ,על
"סדנה" או על "תנ"ך".
 הטקסט המקראי אינו רק מקור השראה וידע אלא ,ובמיוחד בסדנה ,פוטנציאל
לביטוי תהליכי רכישת ידע ולביטויו באופן אישי משמעותי .התמודדות תיאטרונית
עם טקסט מקראי היא כלי רב עצמה המפעיל יכולות אנושיות שאינן
אינטלקטואליות בלבד.
 הבנת טקסט ,במקרה זה טקסט מסורתי מוכר ומכובד (מיתי ,דתי ,מסורתי ,גבוה
וכו') וביצועו נעשית בסדנה לא רק כתהליך אינטלקטואלי דיסקורסיבי ,אלא גם
דרך חלל העבודה (מדבר ,חוף ים ,הרים) ,דינמיקה קבוצתית ,עבודה גופנית ,הפנמה
נפשית-רגשית וכן ,לגרסת חלק מהמשתתפים ,דרך תובנה רוחנית.
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רק כאשר המשתתף מַּ פְ נים את הטקסט והופכו לשלו מבחינת ההזדהות עם הדמות
ועם מצבה המסוים ברגע נתון ,ומייחס את ה"אני" של הדמות לעצמו – ולו כבדיון
חולף למשך זמן קצר – נוצרת אמת אמנותית ,גם אצל מי שאינם אמנים בהכשרתם
או בניסיונם.
הדיאלוג בין המשתתפת בסדנה לבין הטקסט המקראי מסייע לא רק למי שמבצע
טקסט אלא – כדימוי – גם לטקסט עצמו הזקוק ל"בא-כוח" ,לאדם שיישא אותו,
יאמר אותו ,יניע אותו ,יבטא אותו .דיאלוג אותנטי בין טקסט מקראי לבין מבצעו
הוא אקט של יצירה ,של בריאה אמנותית .בה בעת הוא גם תהליך טרנספורמטיבי
למבצע ולפרשנות הטקסט.
ביצוע טקסטים תנ"כיים כביוגרפיה אישית מזמין לא רק הזדהות עם דמות
מקראית ההופכת מעין "אני אחר" ,אלטר-אגו; אלא גם מאפשרת בה בעת מרחק
מהדמות ,המאפשר התבוננות עצמית עמוקה יותר .כאשר הגוף והנפש הופכים
מכשיר-משחק של האני המשחֵ ק ,מתעוררים במבצעים יכולות רגשיות
וקוגניטיביות ,שהכשרה אינטלקטואלית-דיסקורסיבית אינה מסוגלת לקדם לבדה.
בדיעבד הסתבר ,שלאחר עבודה גופנית ורגשית נכונה ,הבנת הטקסט המקראי
השתפרה צד בצד עם "הבנה אישית".
בתיאטרון השחקן "בורא"" ,יוצר" ו"בונה" – כמו האל בשלוש גרסות הבריאה
בספר בראשית – את הדמות על פי חומרי הטקסט שלפניו .היצירתיות המיוחדת
שהייתה בסדנאות מבחינת הבריאות הקונקרטיות מאוד של דמויות ומצבים
מקראיים שבראו משתתפי הסדנות ,טעונה פיתוח ,בעיקר מבחינת יעילות הסדנה
ככלי חינוכי.
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‘VIBRANT WITH SPLENDOR’:
AHARON APPELFELD’S NARRATIVE ART AND THE
OPENING OF KATERINA: A NOVELLA
Naomi Sokoloff

University of Washington

Deftly crafted opening paragraphs are among the hallmarks of Aharon
Appelfeld’s narrative art. In many a work by this author, masterful initial
sentences present in microcosm the tensions that animate the text as a
whole. 1 Indeed, Appelfeld’s spare, understated prose can contain worlds,
intimating far more than the words spell out. 2 Katerina (1989) is a
particularly notable case in point. The first paragraph is stunning. In addition,
the same passage is repeated almost verbatim at the end of this novella.
Serving double duty as prologue and epilogue, this prose thereby calls
special attention to itself and invites particular scrutiny.
For these reasons, teaching this novella provides an exceptional
opportunity to speak with students about beginnings as especially sensitive
points in narrative fiction. Katerina illustrates the privileged role that the
initial lines of a text can play as they offer readers moments of aperture, a
first entrée to a new storyworld or manner of storytelling. My discussion
here proceeds from the assumption that reading the original Hebrew version
of the text side by side with an English translation can enhance close reading.
Comparisons between the two versions put into relief some of the narrative
choices that make Appelfeld’s writing so striking. Naturally, for those
teaching the text in English translation, awareness of the original is
indispensable. At the same time, for those who teach Katerina in Hebrew,
the English is no less useful; it can call attention to aspects of the text that
resist translation, including multivalences that cannot be captured in a
foreign language, as well as the musicality of the prose and places where the
translator’s interpretation brings out vital aspects of character and setting
On this topic, see especially Yigal Schwartz. 2009. Ma’amin bli knesiyah. Or Yehuda. Kinneret, Zmora
Bitan, Dvir. 139–156.
2
See Emily Miller Budick. 2005. Aharon Appelfeld’s Fiction: Acknowledging the Holocaust. Bloomington:
Indiana UP. p. xv. In particular, she discusses paragraphs from the opening of Bartfuss the Immortal. For
comments on the opening to the story “Hahistanut,” see Naomi Sokoloff. 2010. Jewish Character?
Stereotype and Identity in Fiction from Israel by Aharon Appelfeld and Sayed Kashua in Boundaries of
Jewish Identity. eds. Susan A. Glenn and Naomi B. Sokoloff. Seattle, University of Washington Press, 43–
63.
1
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that are integral to the story but remain subdued in the original. For
instructors whose students have mastered enough skills in Hebrew to
manage a short text but not a full novella, it can be rewarding to focus on the
opening of Katerina and to assign the rest of the text in translation.
THE OPENING PARAGRAPH
Katerina presents a first-person confessional tale in which a Christian
woman, looking back over the years, takes stock of her life, explains how
she has come to identify with the Jewish people, and expresses her concern
for the future. Convinced that all the world’s Jews have perished in the
Holocaust, at war’s end she worries that she alone will remember the Jewish
past. The text begins this way:
 אחרי פסחא חזרתי אל כפר מולדתי ואל אחוזת.שמי קאטרינה ובקרוב ימלאו לי שמונים שנה
, אבל חלון אחד, שאני מתגוררת בה, לא נותר ממנה אלא בקתה זו, אחוזה קטנה הרוסה.אבותי
 נחלשו אך עדיין פועם בהן, אמנם,עיני.  והוא פורש לפני עולם ומלואו, פתוח בה לרווחה,יחיד
, נשטחים המרחבים עד לגדות הפרוט, כשהאור בעיצומו, בשעות הצהריים.הרצון להתבונן
)5' (עמ.שמימיו בעונה זו כחולים כעצם הזוהר

Here is the authorized translation by Jeffrey Green:3
My name is Katerina, and I will soon be eighty years old. After Easter I returned
to my native village and to my father’s farm, small and dilapidated, with no
building left intact except this hut where I’m living. But it has one single
window, open wide, and it allows in the breadth of the world. My eyes, in truth,
have grown weaker, but the desire to see still throbs within them. At noon, when
the light is most powerful, open space expands before me as far as the banks of
the Prut, whose water is blue this season, vibrant with splendor. (p. 3)

A crucial feature of this paragraph is its use of the the root m-l-’. Katerina
states: bekarov yimle’u li shmonim shanah (rendered as “I will soon be
eighty years old”). Then, at the heart of the passage, she describes the sights
she sees from her window as “‘olam umelo’o” (“the breadth of the world”).
The repetition of the root signals its importance; moreover, the absence of
any literal translation of it in the English makes that repetition even more
eye-catching. Subsequently in Katerina, the phrases using m-l-’ turn out to
be part of a motif of fullness and memory that develops throughout the text,
for the root carries many connotations that involve the idea of fullness,
completeness, and fulfillment. Those issues play themselves out with regard
3

Katerina. 1992. New York. Random House.
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to time, space, and narrative voice – three categories of analysis fundamental
to narratology. Exposure to these concepts can help students grapple with
Appelfeld’s fiction, and the opening of Katerina also opens a window onto
his body of work as a whole. In what follows, I consider each of these topics
and then conclude with some reflections on pedagogy.
TIME
Temporal considerations enter the text pointedly in the first sentence of the
novella: “bekarov yimle’u li shmonim shanah.” No exact equivalent exists in
English. While the translation “I will soon be eighty years old” emphasizes
aging, the Hebrew version implies completion. That is to say, Katerina is full
of days. The years are filling her up, and her eightieth year will soon be
completed. The impression created here is that, along with the passage of
time, experiences accrue and events add up in a meaningful way.
Thematically, the novella is structured around the assumption expressed in
this phrase. Katerina’s life consists of an accretion of episodes that fill her
with dear memories and give her life meaning. Formally, the text reinforces
this idea – of memory as fulfillment – through its ordering of the narration:
the events of the character’s life, as she reports them, unfold one after the
other, from childhood to old age. They progress in chronological order,
leading to a moment in which Katerina, at an advanced age, cherishes her
memories. The prologue and epilogue focus on that present, contemplative
moment and so emphasize the retrospective dimension of the tale.
Accordingly, as the opening and closing provide a framework for all the
narrated events, the body of the narrative serves as the filling, the story
Katerina fills in, within this frame.
The two aspects of temporal ordering (chronological and retrospective)
together indicate that memories lead her to feelings of fulfillment, in the
sense of contentment. Katerina has made peace with herself and the world,
achieving a new serenity as she contemplates the past. This happens despite
the harsh suffering and many losses she has experienced. Among the
episodes Katerina recounts are her tough childhood in a peasant village, her
exposure to antisemitism, a life of wandering and brutal insecurity, her
growing attachment to Jews and the work she performed in their homes as a
servant, the son she bears to a Jewish man, the son’s violent death, a murder
that she commits, the ensuing imprisonment she endures for forty years, and
the Holocaust that destroys the Jewish community. Still, the reader discovers
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eventually that her deceased loved ones remain within her, fill an emotional
void, and so bring her solace. Repeated use of the root m-l-’ heightens the
effect. Most poignantly, for example, Katerina says of her murdered son,
“[he] had been in my womb, and to this day he fills me” (163–164); hayah
bekersi ve‘ad hayom memal’e oti,” (103).
Another aspect of narrative temporality also comes into play in a central
way through the opening scene of the novella, and that is “frequency,”
which in narratology refers to how often an event occurs in the storyworld
and how often it is narrated. In Appelfeld’s novella, one particular event –
Katerina’s reverie-filled return to her village – is narrated twice, at first in
the prologue and again in the epilogue. The almost identical wording of
these chapters underscores and draws special attention to the issue of
frequency. What is gained from repetition here? For one thing, a scene
narrated more than once may indicate what preoccupies the narrator. Here,
the duplication of text underscores Katerina’s obsession with memories and
her intent appreciation of the pastoral scene surrounding her. She remarks
about this setting and about this moment in her life, that the days are “full
and splendid” (p.7; “mel’eiim vezoharim,” p. 7). At the conclusion of the
novella the same pastoral idyll appears, yet with a difference. Now the
reader knows that the days are “full and splendid” not just because of the
radiant summer light, but because the days are filled with all that brought
Katerina to this juncture in her life. The text has additional, fuller meaning
the second time around. Significantly, the opening words of the novella,
“bekarov yimle’u li shmonim shanah,” do not appear in the epilogue; rather,
the implication they carried at the opening – that her age will bring Katerina
fulfillment – is dramatized. At this moment of closure and completion, the
fullness of her life is not announced, but rather made evident through the joy
she takes in returning to her childhood home and in reminiscing about the
past.4
SPACE
The root m-l-’, which helps shape temporal dimensions of the text, is key
also to Appelfeld’s treatment of space. Consider now the phrase ‘olam

4

In an essay that focuses on the construction of Jewishness in Katerina, I have discussed the motif of
fulfillment in more detail: Olam umelo’o: zehut yehudit beKaterina me’et Aharon Appelfeld, in ‘Esrim
ve-arb’a kri’ot bekitvei Aharon Appelfeld. Avidov Lipsker, ed. Ramat Gan. Bar Ilan. 2011.
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umelo’o, found in the opening passage. Translated as “the breadth of the
world,” this lexical choice in Hebrew is unmistakably freighted with allusive
force, but it is first and foremost a noun phrase indicating space. That, in
itself, raises interesting questions about mimetic representation, since space
presents distinctive challenges in verbal fiction. As one theorist of narrative
puts it:
A spatial object is characterized by its being complete, full, and existing
simultaneously. In the attempt to give verbal expression to the structure of such
an object, the object must first lose some of its “completeness,” since it is
impossible to give an identical expression to all its parts and aspects: some of
them may be described explicitly, some of them implicitly, and some bypassed
altogether.5

Language cannot give full expression to the spatial existence of any object.
It is important, then, to ask, what does Appelfeld choose to describe and
what does he choose to bypass? For one thing, the opening passage of his
novella states explicitly that Katerina’s space goes from empty to full. She
returns to a village in which “nothing is left,” but it is precisely from there
that she has access to “olam umelo’o,” an entire world or a world in its
entirety. Despite destruction and loss, she discovers fullness. In addition, she
speaks from a confined place, a small hut, but she has an opening onto an
expansive view. Fullness thus is the opposite of narrowness as well as
emptiness. In short, she finds wondrous abundance through her window.
Moreover, the window itself is special. In the English the reader learns that it
is “one, single window;” but in the Hebrew it is “echad, yachid”: not just
single, but singular. While the window in English allows the world in, in
Hebrew the verb Katerina uses is “pores” (spreads out), indicating that the
window unfurls the splendid view before her. That is to say, the window
takes an active role in wondrously transforming the world and filling her
with marvelous visions. 6 Note, too, that the window is “patuach
lerevachah”– which means “open wide,” but the Hebrew revachah has

5
6

Gabriel Zoran. 1984. Towards a Theory of Space in Narrative, Poetics Today 5. 2: 313.
In her view, the world she describes is marvelous and lively; its dynamism comes through in the use of a
verb nishtachim and the designation of space as a plural phenomenon, hamerchavim. The views or spaces
multiply as she observes them. The English translation emphasizes movement even more strikingly
through use of an active verb: “space expands.” When seen in a certain light, space here is capable of
motion.
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additional connotations: of wellbeing, welfare, and comfort. 7 The space
Katerina discovers is one of comforting plenitude. The text suggests
therefore that the window serves as a threshold not only to the landscape, but
also to Katerina’s cognitive realm, her spiritual sensibilities, and her feelings
of fulfillment. As she notes in the next sentences, her eyes are weak, and yet
vision (in a spiritual sense) is more important than sight (a physical
experience). The English indicates felicitously that “in truth” her eyes have
grown weak, though strong with “desire”. This formulation suggests that
factual observation is not the same as truth and that feeling may supersede
external or material reality.
Both in the Hebrew and in the English, Katerina’s observations and her
perception of marvels take on cosmic dimensions; many readers have
understood this character’s light-filled visions as mystical experiences or
glimpses of the world to come.8 Already it is clear that this passage, though
brief, is brimming with significance. As such it illustrates the narratological
tenet which holds that words can never fully represent space, yet narrative
nonetheless offers all sorts of verbal cues aimed at helping readers imagine a
spatialized environment. Fiction thereby opens “a conceptual window
through which [a] storyworld can be glimpsed.”9 Appelfeld concretizes this
notion as he provides Katerina a window onto her natural surroundings, and,
at the same time, he constructs an opening for his text that opens onto this
character’s perceptual world, her spirituality, and her religious sentiments.
The author’s ability to achieve both of those artistic goals at once, in highly
concise prose, is part of the beauty of this opening paragraph.
The emphasis on spirit and on the character’s subjective experience comes
about also because the opening paragraph offers few concrete landmarks that
might anchor readers in shared topography. To be sure, Katerina does
mention the nearby river, the Prut. This detail tells readers that she’s in
Europe, just as her reference to a farm indicates that she is in the countryside.
Nonetheless, the setting is not, as it would be in realist tradition, a richly

The word revach, from the root r-v-ch, can mean both space and gain or profit. Appelfeld conveys a sense
of open space as conferring contentment.
8
See, especially, Avidov Lipsker. 1992. Chanikhah mistit ve’ekstatit shel ‘kedoshah, Efes-Shtayim I: 87–
98.
9
David A. Zubin and Lynne E. Hewitt. 1995. Deixis in Narrative: A Cognitive Science Perspective, cited
by David Herman in his book Story Logic. Lincoln NEB: University of Nebraska Press. 2002. 271.
7
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furnished storyworld marked by specificity of milieu. Furthermore,
directionality is more important than objects. Nouns of setting are sparse
while prepositions are relatively numerous. In just the first three sentences
the reader finds: lefanay (before me), el kfar moladeti (to my native village),
el achuzat avotay (to my forefathers’ farm), ani mitgorreret bah (I’m living
in it), patuach bah (is open in it). Grammatically, the repetitions of el and
bah are not necessary; their very superfluity calls attention to them. (The
English elides a number of the prepositions that appear in the original, and
this elision makes the prepositions in the Hebrew that much more noticeable.)
The result is to place emphasis not so much on locale as on Katerina’s
location, that is, where she is situated and the perspective from which the
events of the story are told. All of these factors underscore that the reader is
receiving the tale from Katerina’s point of view, that she has returned to a
spot where she feels centered, and that from this spot she feels enabled to tell
her life story. The importance of return and its ties to contemplative
observation emerge even more in the Hebrew than in the English, since
Katerina refers to achuzat avotay – not just “my father’s farm” as the
translation has it, but also the forefathers’ property or family holdings.
Since the word achuzah comes from the root ‘.ch.z., “to hold” or “to hold
onto,” in Appelfeld’s text it conveys an almost palpable sense of connection
and rootedness. This is the place that the ancestors clung to and that has an
undeniable emotional hold on Katerina as well.
Altogether, in this passage space is not merely decorative nor just a
backdrop for action; rather, space consists of configurations of objects,
places, and characters who interact with them. What matters is, only in part,
whether readers can visualize the setting. More importantly, what matters is
that they can appreciate Katerina’s interaction with the landscape. This is the
land which inspires her even as her perceptions of it shape and interpret it,
investing it with an almost otherworldly beauty. Paramount in this spot is
her desire to observe and the sense of fulfillment that contemplation brings
her. As she puts it, even though she is ailing physically, “the desire to see
still throbs within me” (“adayin po‘em bi haratson lehitbonnen.”). On the
spatial plane, then, emphasis falls on plenitude, and this combines with the
fulfillments of memory and the filling up of memories that take place on the
temporal plane of the narrative.
The final sentence of the paragraph brings the motif of fulfillment to a
crescendo as Katerina fills out her descriptions. In addition to mentioning
the river by name, she also adds other concrete specifics (the sky and the
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light), and she builds toward a climax by remarking that when the light is
most powerful (be’itsumo) the blue water is “vibrant with splendor.” In
Hebrew, the phrase she uses is “etsem hazohar” – the essence of splendor –
recalling the mystical book, the Zohar. Furthermore, the words ‘etsem
(essence) and ‘itsumo (at its peak) both come from the same root. Echoing
one another through their repetition, these words enact intensification and
dramatize the idea of build-up. Note that the English loses the sound play
and the forcefulness that comes from repetition in the Hebrew. Nonetheless,
the English has its own charms. By introducing the word “vibrant,” the
translator suggests a world pulsating with wonder, so this choice of
vocabulary resonates with and accentuates the implications of the word
“throbs” (po‘em) that appears in the preceding sentence. In both the Hebrew
and the English version, then, the depiction of Katerina’s world takes on
special intensity and fullness at the end of the passage, suggesting a beauty
that is at once both otherworldly and insistently, compellingly, also of the
here and now.
NARRATIVE VOICE
In addition to connecting the treatment of time and space in the novella, the
phrase ‘olam umelo’o has another, quite different function in the opening
paragraph of Katerina. It reinforces emphasis on Katerina’s piety as she
clearly alludes to religious sources. Ultimately, though, it bears ironic
connotations, because of her unreliability as a narrator.
The words ‘olam umelo’o recall the talmudic saying, “whoever saves a
single life, it is as if he saved an entire world” (mi shehitsil nefesh achat
ke’ilu hitsil ‘olam umelo’o). The phrase is charged with meaning in
Appelfeld’s text, for Katerina perceives herself as saving the Jews by
remembering the Jewish past. Nonetheless, critics have been quick to point
out that she does not in fact save anyone. On the contrary, she is a convicted
murderer. Perhaps age has brought her wisdom and redemptive, quasimystical light-filled visions. Perhaps, however, she is merely a grotesque
figure who has misunderstood history. Although she thinks of herself as the
last Jew left in the world, in actuality not all Jews died in the Holocaust.
Furthermore, she is not halakhically Jewish, she has faulty and incomplete
knowledge of Jewish customs, and she behaves in un-Jewish ways. The
prominent mention of Easter in the very first sentence of the novella
indicates that Christian outlooks continue to shape her thinking. It is not
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surprising, therefore, that Katerina has been read as a disquieting picture of
a Christian perspective that subsumes and misappropriates Jewish views.
The phrase “‘olam umelo’o” may reinforce this impression further, since it
recalls Psalm 24: “le’adonay ha’arets umelo’a (“the earth is the Lord’s and
the fullness thereof”). Christian tradition interprets this verse as a vision of
the Second Coming. It seems, therefore, that even though Katerina may have
Jewish prayers in mind as she thinks about her life, it’s quite possible that
she is still filtering Jewish tradition through Christian understandings.
As an equivocal figure identifying with both Christians and Jews,
Katerina has evinced multiple interpretations. Various readings posit
Katerina as someone hopelessly betwixt and between, neither Gentile nor
Jew.10 Another analysis sees her as a symbol of fusion, an expression of the
author’s yearning for naïve religious faith.11 Yet another, less troubled view
holds that Katerina’s redemptive visions in old age are sincere, that she
atones for her sins and that she finds peace, recovering Christian faith
precisely because of and thanks to her positive contact and interactions with
Jews.12 What can be said with certainty is that these various interpretations
of her all emerge out of dissonance between the narrator’s perceptions and
the reader’s. This means that the text gains fullness for the readers as it
produces dimensions of meaning not available to Katerina herself.
Accordingly, the epilogue reads more ironically than the identically-worded
prologue. By the time readers reach the conclusion of the novella, they have
plenty of evidence of the blind-spots in Katerina’s self-perception. While in
the opening the use of m-l-’ presents clues that Katerina is inclined to honor
tradition and to quote from religious sources, the complications evident by
the close of the novella encourage readers to revisit matters, to reread the
opening and ask, how does the character think about scripture? How does
See, for instance, Gershon Shaked. 1993. Akhshav ’eyn ‘od korbanot ba‘olam, rak rotschim, in Sifrut ’az,
k’an ve‘akhshav. Tel Aviv. Zmora Bitan. 143–51; Iris Parush. 1997. “Katerina: nivcharut ve’acherut,” in
Beyn kefor le‘ashan, eds. Yitzhak ben Mordechai and Iris Parush. Beersheva. Ben Gurion University
Press. 145–158; Zehava Caspi. January 2005: Lekalef ’et haklipah velachasof ’et hagar‘in: zehut
ve’acherut beshnei tsimdei novelot me’et Aharon Appelfeld. Mik’an 5. 47–56.
11
Yigal Schwartz. 2001. Aharon Appelfeld, From Individual Lament to Tribal Eternity. Trans; Jeffrey M.
Green. Hanover, NH and London: Brandeis University Press/University Press of New England. 128–141.
Schwartz and others have commented at length on the attention to Easter and Passover in Katerina as
part of the complex portrayal of Christian/Jewish relations. Easter is mentioned prominently not just in
the second sentence of the first paragraph, but at other critical junctures of the plot as well.
12 Schneider, Shmuel. 2010. Hakium vehazikaron beyitsirot Aharon Appelfeld veYosef Chayim Brenner
uvikhetavim acherim. Carmel. Jerusalem.
10
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she use sacred references in telling her life story? Knowing the ironies that
will subsequently emerge, does it make sense to view Katerina and her
quasi-mystical visions sympathetically or with skepticism?
All told, the highly resonant opening of Katerina provides a splendidly
vibrant example of ways that Appelfeld’s concise, delicate descriptions may
contain worlds. This brief paragraph conveys a great deal of information
about both the temporal and spatial features of the storyworld, suggesting
how Appelfeld structures actions in his novella, how he depicts milieu, and
how he presents his main character. He is often considered an author of
minimalistic prose and understatement, yet the first paragraph of Katerina
achieves multiple dimensions and a distinctive brand of artistic plenitude as
it establishes keys to the overarching concerns of the entire text. Animated
as it is by tensions between emptiness and fullness, the opening of the text
begins to construct the theme of memory that is so central to the story. In
terms of time, Katerina gathers memories that span decades. In terms of
space, her return to roots strengthens her connection to memory, the past,
and faith. In terms of narration, the unreliable first person account
complicates the boundaries of identity between Jews and Gentiles. Above all,
this confessional tale highlights the perplexities of preserving memory after
the Holocaust, posing the conundrum: Who will remember the Jewish past
in a world bereft of Jews?
A WINDOW ONTO APPELFELD’S LATER WRITING
The opening paragraph of Katerina merits examination not only for what it
reveals about the larger design of the novella, but also for what it reveals
about subsequent developments in Appelfeld’s art. This text holds a pivotal
place in his oeuvre, for it serves as an early experiment with a variety of
themes and narrative techniques that grow and develop in his later
publications.
Most prominently, the writing of memoir becomes increasingly explicit as
a theme in work that Appelfeld published after 1989. Katerina set a
precedent as a character who jots down notes while reminiscing. In more
recent fiction, many characters likewise turn to writing and fill their pages
with memories. This is the case in “Pit’om ’ahavah” (Love, Suddenly, 2003),
Vehaza’am ‘od lo nadam (And the Rage is Not Yet Over, 2008); and
“Ha’ish shel’o pasak lishon” (The Man Who Never Stopped Sleeping, 2010).
In addition, the first person mode explored in Katerina becomes a prominent
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feature of subsequent fiction. Just as she starts her tale by stating, “My name
is Katerina,” Mesilat barzel (The Iron Tracks, 1991) begins: “My name is
Erwin;” Layish (Laish,1994): “My Name is Layish;” Laylah ve’od laylah
(Night after Night, 2001): “My name is Manfred;” Chayim shlemim (An
Entire Life, 2007): “My name is Helga;” Vehaza‘am ‘od lo nadam (And the
Rage is Not Yet Over, 2008): “My name is Bruno.”Katerina serves, too, as a
sketch for Appelfeld’s own later self-writing, in The Story of a Life (Sippur
chayim, 1999) and Table for One (‘Od hayom gadol, 2000). There he
imports a variety of images and statements – sometimes verbatim – that he
earlier applied to descriptions of Katerina and now applies to himself. For
instance, he depicts himself at a window, in a contemplative stance
observing light-filled panoramas and finding inspiration for writing – an
activity that fills him with connections to those he has lost. Katerina invites
scrutiny, too, as it presents a prime example of the late return home that
Yigal Schwartz has identified as one of the predominant thematic issues in
advanced phases of Appelfeld’s writing.13 Of particular note in this regard is
Polin erets yerukah (Poland, a Green Country, 2005). In that novel an Israeli
son of Holocaust survivors visits Poland to see his parents’ hometown. He
encounters a number of characters who bear resemblance to Katerina and so
his story explicitly poses the questions, is it possible to return to roots after
catastrophic loss, and who will remember the Jewish past?
Katerina can be seen, too, as an antecedent of a memoiristic essay,
“Buried Homeland,” which appeared in The New Yorker in 1998. There
Appelfeld recounts his own belated return to his native Czernowitz and its
environs in the 1990s. That journey led also to a film, “All That Remains”
(“Mah shenish’ar,” 1997). 14 Both the journalistic account and the
documentary film shed new light on the opening passages in Katerina,
which retroactively take on additional, poignant dimensions. In “Buried
Homeland” the descriptions of places where Appelfeld grew up and the
village where his family lived echo the opening passages from the novella.
The film, for its part, because it is a visual medium, allows audiences to see
the landscape that was the site of Appelfeld’s childhood and that he refers to
13
14

Ma’amin bli knesiyah, 2009, 103–135.
Buried Homeland. Trans. Jeffrey m. Green, The New Yorker (23 November 1998): 48–61. For her
discussion of the film “All that Remains,” I am indebted to Millicent Marcus and to her lecture on
“Appelfeld and Cinematic Holocaust Testimonials,” presented at The International Conference on the
Life and Work of Israeli Author Aharon Appelfeld, University of Pennsylvania, Oct. 2011.
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in his fiction. Viewers can note: here is a typical farmhouse, there a river;
beyond are the green trees that define this countryside. In addition to those
sights, in “All That Remains” Appelfeld reports that during his time
confined to a ghetto, Gentile neighbors ransacked and destroyed his family’s
former home. When next he passed by that house, the windows were
knocked out and lay open wide to the elements, exposed to the outdoors. It is
easy to see such details as an autobiographical basis for descriptions in
Katerina. Most importantly though, while the film presents visuals of this
setting, Appelfeld in voiceover remarks that he cannot return to the past, that
the world he once knew was destroyed, that it is no longer the same place,
and that in his fiction he does not reconstruct a place so much as he
transforms a remembered space into art, preserving it in spirit. This process
is quite different from reenactment; it is a creative act that reaffirms feeling
and converts space into a territory of the imagination – which, of course, is
precisely what the opening paragraph of Katerina accomplishes, too. With
its play on the root m-l-’, with its prominent deictics and surfeit of
prepositions, with its musicality and de-emphasis on documentable
geography and milieu, with its imagery of light – with all of this,
Appelfeld’s prose focuses less on depicting a verifiable time and place than
on conveying a sense of Katerina’s inner spirit and her subjective
impressions as she returns home and observes her surroundings. Appelfeld’s
prose dramatizes the process he describes so movingly in the film as being
central to his narrative art. Here, as in his fiction generally, he writes not to
register through words the physical, material world in its minute particularity,
but to convert place into spirit, filling it with memory, and infusing it with
feeling. 15 In light of these considerations, the opening paragraphs of
Katerina come across as a kind of ars poetica, serving not only as an
entrance into the storyworld of this novella, but into broader understanding
of Appelfeld’s imagination and his artistic world.
CONCLUSIONS: PEDAGOGICAL CONSIDERATIONS
With its lyrical qualities, its reverie, allusiveness, and musicality, the
opening of Katerina reads much like a prose poem. As such, it invites close
reading and explication. Furthermore, Appelfeld’s writing is known for
15

For extensive, astute discussion of space in Appelfeld’s writing up through 1996, see Yigal Schwartz.
2001. Aharon Appelfeld . 29–94.
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being concise and the product of many rewritings; here every word is
carefully chosen and begs for interpretation. And, because the text is both
fairly simple yet hard to translate, it is suitable for students at various levels
of proficiency, who can discover a range of nuances and implications in
Appelfeld’s prose by comparing the original Hebrew to the English
translation. In the process, teachers can guide students to think about
important elements in theories of narrative. Because of Katerina’s central
thematic focus on the passage of time, the prologue/epilogue can bring
students to explore the concepts of order and frequency as aspects of
temporal organization in narrative. Similarly, thanks to its intense emphasis
on landscape and on vision that transcends landscape, this part of the novella
challenges students to grapple with the problem of spatial representation in
verbal art. A close look at the text here can help alert students to the value of
description – a part of narrative that inexperienced readers often consider
subordinate to plot and may skip over quickly in order to get to the action.
Finally, as it relies on first person confession, the issue of narrative voice
jumps to the surface in Katerina. 16
To enhance close reading, to add layers of meaning and to connect the
opening passage with overarching concerns of Katerina, instructors would
do well to fill in background information regarding Appelfeld’s work as a
whole. Through the plot of the novella, students on their own can discover
Appelfeld’s focus on Jewish identity as well as universal themes of aging
and faith. However, instructors familiar with more of Appelfeld’s writing
can provide extra context by keeping in mind the trajectory of the author’s
career and developments within his narrative art. For example, Katerina may
prompt questions about gender. Does Appelfeld’s representation of female
experience and his construction of a female voice differ from the male
voices he more often creates? In what ways does Katerina resemble Tzili,
another female character who leads a life of wandering, who faces a series of
brutal affronts, and who finds her greatest fulfillment in pregnancy and
motherhood? Similarly, Katerina may prompt comparisons between the use
of first person singular in the novella and the use of first person plural that is
so striking in Appelfeld’s early essays. 17 In addition, Katerina poses a
One helpful source for students analyzing prose fiction is The Cambridge Companion to Narrative. New
York: Cambridge University Press, 2007; particularly relevant here are Teresa Bridgeman’s chapter on
time and space, pp. 52–65 and James Phelan’s chapter on rhetoric/ethics, pp. 203–216.
17
Some of those essays are easily accessible to students in English, collected in Beyond Despair. New
York. Fromm International Publishing Company. 1994.
16
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troubling issue: how does Appelfeld deploy stereotypes of Jews and Gentiles:
in general, and also in this particular text as it purports to voice the
perspectives of a non-Jew?
Finally, it bears noting that Katerina in a number of ways has become
more interesting, not less, over the years. As I have already remarked, this
text anticipates a number of significant subsequent trends in Appelfeld’s art,
and it likewise predates “All That Remains” and other documentary films
about Aharon Appelfeld. All these later developments illuminate the earlier
text in ways that can modify the reception of Katerina. In addition, the
novella addresses topics that have grown in prominence and attracted a swell
of attention since the 1990s. For example, Eastern European rediscovery of
the Jewish past is now big business (often in the form of Holocaust tourism).
In Poland, increasing numbers of individuals have sought out their Jewish
roots or have come to identify in some way with Jewish culture. As a result,
a blurring of boundaries between Jewish and non-Jewish identity has taken
place, becoming a topic of public discourse and spurring extensive scholarly
research as well.18 In view of those phenomena, Appelfeld’s Katerina now
resonates in new ways. Consider, too, that the study of space and place has
grown tremendously in the past two decades, in the Humanities in general
and in literary studies in particular. 19 The opening of Appelfeld’s novella
responds well to approaches coming from this area of inquiry. For all these
reasons – though, certainly, not least for its aesthetic qualities and the
richness and subtleties of its prose – Appelfeld’s Katerina continues to merit
scrutiny and can continue to speak to readers of Hebrew literature.

Among those who have documented these developments and commented on them are Erica Lehrer, Ruth
Ellen Gruber, and Stanislaw Krajewski.
19
Just a small sample of such studies, in the field of Modern Hebrew literature, would include Barbara
Mann. 2006. A Place in Time: Modernism, Tel Aviv and the Creation of Jewish Urban Space. Stanford:
Stanford University Press; Karen Grumberg. 2011. Place and Ideology in Contemporary Hebrew
Literature. Syracuse. Syracuse University Press, and Yigal Schwartz. 2007. Hayad‘ata ’et ha’arets sham
halimon por‘each: hamerchav basifrut ha ‘ivrit hahadashah. Or Yehuda. Kinneret, Zmora Bitan, Dvir.
Available in an English version called The Zionist Paradox: Hebrew Literature and Israeli Identity, trans.
Michal Sapir. Waltham, MA: Brandeis University Press 2014. See also a special issue of Jewish Social
Studies 11, 3 (2005) edited by Charlotte Elisheva Fonrobert and Vered Shemtov, dedicated to “Jewish
Conceptions and Practices of Space.”
18
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יסודות גרוטסקיים וקרנבליים
בגיאות הים לא.ב.יהושע ובמושבת עונשין לפרנץ קפקא
אסתר חנוך
גיאות הים לא.ב.יהושע פורסם בשנת  1962בישראל ,ואילו במושבת עונשין לפרנץ
קפקא פורסם בשנת  1914בפראג .המרחק בזמן בין הסיפורים הוא כמחצית המאה,
וכזה הוא גם המרחק בינינו לבין סיפורו של יהושע ,אך שני הסיפורים נשארו רלוונטיים
להפליא עד ימינו .נראה שהמאורעות ההיסטוריים הגדולים ,שזעזעו את העולם במאה
השנים האחרונות ,לא שינו בהרבה את טבעו ומצבו של האדם.
למרות השוני הרב בתוכנם ובסגנונם של הסיפורים ,ההשוואה ביניהם מתבקשת עקב
הדמיון בין הנושאים ובין דרכי עיצוב העלילה והדמויות בשניהם .האם הושפע יהושע
מקפקא? יש להניח שכן .הלל ברזל במאמר המשווה בין שני הסיפורים מחזק הנחה זו.
הוא טוען ,כי אפשר לקרוא את גיאות הים"כוואריאציות של המספר העברי על
מוטיבים מתוך 'במושבת עונשין' לקפקא" ( )53 ,1981אציין בקצרה את עיקר נקודות
הדמיון בין הסיפורים על פי ברזל" :שני הסיפורים הם סימבולוצנטריים" ,כלומר
מעמידים במרכזם סמל (גיאות הים ומכונת העונשין) החולש על העלילה ,והסמל הינו
בעל ממד דימוני-ארכיטיפי (המבול והצליבה); הדמויות הראשיות ,הסוהר והקצין ,הם
עבדי התקנות והחוקים ,והאלהתם הופכת אותם למפלצתיים; בשניהם הגיבור הינו
"עוקד שנעשה מעוקד"; שני הסיפורים מציגים מציאות מבודדת,בית אסורים ומושבת
עונשין ,ותבנית מחזורית "המחזירה לסמל הראשי ...את כוחו גם בחלוף שעתו" (,1981
 .)61–58אולם ברזל החמיץ במאמרו אלמנטים גרוטסקיים-סטיריים-קרנבליים
הבולטים בשני הסיפורים ומשותפים להם .קריאת הסיפורים תוך כדי תשומת לב
לאלמנטים אלה משנה במידה רבה את משמעותם.
המאמר שלפנינו מתרכז באופן השימוש שעושים המספרים ביסודות גרוטסקיים
וקרנבליים בסיפוריהם .נפתח בהגדרת הגרוטסקה ,נעבור להגדרת הקרנבלי ,ונבדוק
כיצד הגרוטסקי והקרנבלי משתלבים זה בזה ומעצבים את העלילה ואת הגיבורים
ומעניקים לסיפורים את משמעותם העיקרית.
הגרוטסקה
הגרוטסקה היא סוג ספרותי קומי ,שמטרתו לבקר ,להצחיק ,ללעוג ולהפחיד באמצעות
הגזמה ועיוות .מקור המושג בתקופת הרנסאנס ,כאשר נתגלו בחפירות ברומא מערות
(באיטלקית  grottaפירושו מערה) ובהן ציורי קיר ענקיים ,דמיוניים ומגוחכים
המשלבים בני אדם ,חיות מסכות וצמחים .הגרוטסקה מעוררת בקורא הרגשה של
גיחוך ,אימה וסלידה בעת ובעונה אחת .תחושות סותרות אלה עשויות לנבוע מתוכן
הדברים (הדמויות ,האירועים) או מדרך תיאורם .לעיתים התוכן המתואר מציג
תכונות מנוגדות אלה זו בצד זו ,ולעיתים אופן התיאור הוא שיוצר תחושות אלה :תוכן
מעורר אימה וסלידה עשוי להיות מתואר באופן מעורר גיחוך ולעג ,בעוד שתוכן קומי
ומגוחך עשוי להיות מתואר באופן קודר ,מאיים ומפחיד .הגרוטסקה קשורה לסוגים
ספרותיים אחרים ,כגון פארודיה וסטירה ,בהם היא לובשת ממד אידאי ,אירוני
וסרקסטי ,ומשמשת לביטוי עמדתו של הסופר כלפי התוכן המתואר .הגרוטסקה
קשורה גם לספרות המוזר והפנטסטי ,המאופיינת בתיאורים מעוררי אימה ורתיעה,
שפן קומי ,אבסורדי עשוי להתלוות אליהם .שבירת הריאליות בסיפור הגרוטסקי-
המוזר לובשת צורה של שבירת ציפיות הגיוניות ונורמות חברתיות ומוסריות ,של צירוף
ניגודים המובאים לידי קיצוניות ואבסורד .הגרוטסקה שוברת גבולות בין תחומים
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המקובלים כשונים במהותם ,כגון האלוהי ,האנושי ,החי ,הצומח והדומם .הגרוטסקה
בוראת יצורי ביניים מעוותים ,פנטסטיים ,הממזגים שני תחומים לפחות ,כגון שילוב
של תכונות אנוש ובעלי חיים ועופות .מיזוג בין המישור האנושי לאלוהי יוצר אפקט של
הגבהה ואילו מיזוג בין האנושי לבין כל אחד מן המישורים המדורגים מתחת לאדם
יוצר אפקט של הנמכה .העולם הגרוטסקי המעוות ,שאיננו מזהים עוד כעולמנו ,מעורר
בנו תחושה של זרות וניכור ,חוסר ביטחון וחרדה.
הקרנבל והקרנבלי
בניגוד לגרוטסקה ,שהיא ז'אנר ספרותי ,הקרנבל אינו תופעה ספרותית אלא התרחשות,
אירוע ,חגיגה עממית ,בה משתתפים המוני בני אדם .הקרנבל פיתח שפה משלו ,שפה
עשירה בצורות ובסמלים מוחשיים-קונקרטיים (בחטין .)125 ,הקרנבלי מתייחס
לצורות ,סמלים ותבניות ,שהועתקו מתחום הקרנבל אל תחום הספרות .האירוע
המרכזי של הקרנבל הינו טקס הכתרה סמלית-היתולית של מלך הקרנבל בהתחלת
הקרנבל וטקס הדחתו עם סיומו .הקרנבל מתרחש ב"מרחב חיצוני" ,כיכר והרחובות
שלידה ,ולא בבית ,שבו מתנהלים "החיים הביוגראפיים" ,שבהם "עוברים את הילדות,
מתחתנים ,מולידים צאצאים ,מזדקנים ומתים" .זמן הקרנבל הוא "זמן משברי"
שהוצא מזרם "הזמן הביוגראפי" (בחטין.)173 ,
לזמן המוקצב מראש של הקרנבל מוסטים החיים ממסלולם הרגיל ,והם מתנהלים
במעין "עולם הפוך"" :החוקים ,האיסורים והסייגים ,שהגדירו את המשטר ואת הסדר
של החיים הרגילים ...בטלים למשך הקרנוואל ,בטל קודם כל הסדר ההייררכי וכל
צורות המורא ,יראת הכבוד ,כיבוד הורים ,נימוסים וכד' הקשורים עמו ,היינו כל
הכרוך באי-השוויון החברתי-הייררכי ובכל אי שוויון אחר ...בין בני אדם" .ביו אנשים
נוצר "קשר חופשי פאמיליארי" המשחרר אותם להתנהג באופן אקסצנטרי ,ומאפשר
"לצדדים הרדומים של טבע האדם להיפתח ולהתבטא באופן נתפס-מוחשי"" .בקשרים
ובשילובים הקרנוואליים נפגשים כל מה שהיה מסוגר ,מופרד ,מורחק זה מזה על ידי
השקפת העולם ההייררכית שמחוץ לקרנוואל .הקרנוואל מקרב ,מאחד ,משיא ומשלב
קודש עם חול ,שגב עם שפל ,גדולה עם אפסות ,חכמה עם כסילות וכו'" ,הוא רומס
ומחלל כל דבר המקובל כקדוש (בחטין" .)126–125 ,הכל ...שוכן על הגבול ממש עם
ניגודו"" .ניגודים נפגשים זה עם זה ,מתבוננים זה בזה ,משתקפים זה בזה ,מכירים
ומבינים זה את זה" .גורל הגיבורים ,חוויותיהם והאידאות שלהם מובאים לידי
קיצוניות ,עד לנקודת ההיפוך שלהם (בחטין  .)181–180על פי אמות מידה נורמטיביות
בני אדם נוהגים בעת הקרנבל כאילו יצאו מדעתם.
אנו רואים אפוא ,כי שבירת ציפיות ונורמות חברתיות וחיבור אבסורדי בין ערכים
קיצוניים ומנוגדים כמו גם התרחשויות מעוררות צחוק ,גיחוך ואימה משותפים
לגרוטסקי ולקרנבלי.
יסודות גרוטסקיים-קרנבליים בסיפורים
שני הסיפורים שלפנינו שייכים לסוג הגרוטסקי המוזר ,על גבול הפנטסטי ,הסיוטי
והסטירה החברתית .אלה סיפורים זרים ומוזרים ,וההתרחשויות בהם נחוות כספק
אפשריות בעולמנו .המספרים מקלים עלינו את קבלת העובדות הבלתי מתקבלות על
הדעת על ידי מיקום עלילות הסיפורים מחוץ למקום מוכר ומחוץ לזמן ביוגראפי.
ההרחקה מניסיונו היום יומי של הקורא מאפשרת תיאור ריאליסטי של פרטים בלתי
ריאליים ויוצרת אפקט של מהימנות ,הגורמת לערעור כפול של בטחון הקורא גם
בחוסר הריאליות של הסיפורים וגם בריאליות של המציאות שבה הוא עצמו חי
ושאותה הוא מקבל כמובנת מאליה .הסיפורים נוטלים מהקורא את יכולת ההזדהות
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עם גיבוריהם ,שכן גם הגיבורים מוזרים ומעוותים כמו העולם שבו הם חיים .שקד
מציין כי עיוות הקשרים הריאליים יוצר את התחושה גרוטסקית בסיפורים (.)144
הסיפורים עשירים בסמלים ובתבניות קרנבליות בעיצוב העלילה ,הדמויות,
האידאות והערכים המוצגים בהם .אלמנטים קרנבליים אלה תורמים ליצירת אפקט
גרוטסקי-סטירי בשני הסיפורים .העולם המתואר בסיפורים דומה ברבות מתכונותיו
לעולם הקרנבלי .בדומה לקרנבל מתרחש בהם אירוע מרכזי יוצא דופן במרחב שמחוץ
לבית ובזמן מוגבל מראש ,שבו נשברים ערכים מוסריים ונורמות חברתיות וכל הקדוש
מחולל בטקסיות אופיינית לקרנבל .בשניהם נשברות הייררכיות ומחיצות חברתיות בין
בני אדם ,שהיו מופרדים לפני האירוע יוצא הדופן ,והם מחליפים מקומות ומתערבים
אלה באלה .כמו כן העלילה ,הדמויות והאידאות בסיפורים משקפים שילוב של ערכים
מנוגדים ורחוקים זה מזה .הערכים על פיהם מתנהלים בית הסוהר ומושבת העונשין
הם אכזריים ובלתי אנושיים אך מוצגים כאילו הם מוסריים ומקודשים .הצדק שלו
אנו מצפים ממערכת המשפט מושם ללעג ולקלס ,והקשר בין העבירה לבין העונש,
המוצג כהגיוני דרך עיני הגיבורים ,מתגלה כאבסורדי .ספר התקנות של בית הסוהר
וספר התרשימים של מכונת העונשין מוגבהים לדרגת ספרי קודש ,והמכונה המפלצתית
מקודשת ,בעוד חיי האסירים בשני הסיפורים מוצגים כחסרי ערך.
עיצוב המקום והזמן בסיפורים
במושבת עונשין ממוקם בארץ טרופית אליה מגיע הנוסע-החוקר מארצות המערב.
גיאות הים ממוקם גם הוא באיים דרומיים אקזוטיים ,בבית סוהר ,אליו הקיאה
החברה את מפירי החוקים הגרועים ביותר" ,רוצחים שנחונו מהגרדם ונידונו למאסר
עולם" ( .)126זמן ההתרחשות בסיפורים הוא "זמן משברי" מובהק ומוגבל מראש,
שאחריו אמורים החיים לחזור לשגרה .בשני הסיפורים הזמן מוגבל במספרים
נוסחאיים .בגאות הים האירוע יוצא הדופן מתרחש במשך שלושה ימים ,בעת סופת
ברד קשה ,כשגיאות הים מאיימת להטביע את האי ,את בית הסוהר ואת האסירים
שבתוכו .במושבת עונשין האירוע מתרחש ביום אחד אותו מקדיש הנוסע ,המגיע
בספינה אל המושבה ,על מנת לחקור את שיטת השפיטה והענישה הנהוגה בה ,ועוזב
אותה עוד באותו הערב .תחושת הזמן עצמה מעוותת בשני הסיפורים .בבמושבת עונשין
השמש בוערת ללא רחם והזמן מתמשך ללא סוף; ובגיאות הים דולק כל הזמן אור
עמום בפרוזדורים החשוכים של בית הסוהר ולא ניתן להבחין בין יום ללילה.
גיבורי שני הסיפורים ,המתמודדים עם משברים חיצוניים ,עוברים גם משברים
אישיים המוליכים למותם .האני-המספר בגיאות הים ,סוהר טירון הסוגד לחוק
בנוקשות טקסית מאובנת ,מופקד על האסירים בעת הגיאות .הוא חי בעימות עם
המוות המתקרב ,כשהוא נושא על כתפיו אחריות לאסירים ,לכלבים של המפקד שנטש
ולחייו הוא .זה זמן משברי אותו חי הגיבור באינטנסיביות שמעבר להבנתו ולכוח סבלו,
ובו הוא עובר אירועים המסתיימים במותו האכזרי ,כשהוא נטרף על ידי הכלבים
המורעבים והנפחדים ,עמם נכלא על ידי האסירים הנמלטים .גם הקצין הממונה על
מכונת העונשין במושבת עונשין עובר משבר שאין ממנו שיבה לחיים .הוא אדם קפדן
הסוגד למכונת העונשין ,לתרשימים שלה ולמפקד הקודם שהמציא אותה .הוא ממלא
תפקיד של שופט ללא משפט ושל גרדומאי ,המוציא להורג את הנידון באמצעות מכונה
מפלצתית החורטת בבשרו את חטאו עד מותו ביסורים קשים .המפקד הקודם,
שהמציא את המכונה ,מת .המושל החדש והנוסע-החוקר ,אינם תומכים עוד בהליכים
הישנים אותם הנהיג המפקד המת .מכונת העונשין עצמה ,עמה מזדהה הקצין הזדהות
מלאה ,היא ישנה ,שחוקה ומתפרקת בהדרגה .הקצין ,שתפיסת הצדק שלו ונאמנויותיו
אינן מאפשרות לו להסתגל לשינויים הבלתי נמנעים ,בוחר להקריב את עצמו למולך
המכונה .הקצין מתאחד במותו עם המכונה שמשפדת אותו ,ואילו הסוהר הטירון
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מתאחד עם הכלבים שטורפים אותו .שני הגיבורים הופכים ליצורי כילאיים
גרוטסקיים ,שבין אדם למכונה ובין אדם לכלב ,יצורים שמעוררים בקורא גיחוך,
סלידה ואימה.
התבנית הקרנבלית בעיצוב העלילות :טקס ההכתרה וטקס ההדחה
הפעולה הקרנבלית של טקסי הכתרה והדחה מארגנת את העלילה בסיפורו של יהושע,
ואילו בסיפורו של קפקא מאורגנת העלילה בעיקר סביב טקס ההדחה .כך מתאר בחטין
את ההכתרה של מלך הקרנבל" :בכתר זוכה הניגוד הגמור למלך הממשי – עבד או ליצן
– ועל ידי כך נפתח ומואר ,כביכול ,העולם הקרנוואלי מצידו ההפוך .בטקס ההכתרה –
אף המומנטים של הטקס עצמו ,וכן סמלי השלטון ,המוענקים למוכתר ,כמו גם הבגדים
שילבשם – כולם הופכים להיות אמביוולנטיים ,כולם מקבלים את צביון היחסיות
העליזה ...מבעד ההכתרה למן ההתחלה משתקפת ההדחה .וכן סמלי הקרנוואל :הם
תמיד כוללים בתוכם את פרספקטיבת השלילה (מות) ,או להיפך .הלידה צופנת בחובה
את המות – המות את הלידה החדשה" (בחטין.)128–127 ,
גיאות הים פותח בטקס ההכתרה של האני-המספר למפקד בית הסוהר .בכתר זוכה
הניגוד הגמור למפקד בית הסוהר" ,המלך הממשי" .גיבור הסיפור הוא טירון עלוב,
שהחיים בבית הסוהר עדיין חידה בעיניו .הוא מעריץ את מפקד בית הסוהר וסוגד לספר
החוקים העתיק על פיו מתנהל בית הסוהר .הוא אנטי-גיבור מובהק ,שעיר לעזאזל,
שנבחר על ידי רב-הסוהרים לנהל את בית הסוהר במקומו בזמן משברי ,כשהמפקד
והסוהרים הותיקים נמלטים על נפשם מפני גיאות הים .טקס ההכתרה הקרנבלית
מתחיל כשהאני ,שנבחר כקורבן ,מוער משנתו על מנת להתייצב בלשכתו של רב
הסוהרים .ההכתרה מתנהלת בטקסיות רבה :האני צועד אל קיטונו של רב-הסוהרים
כשהוא "גאה ונפעם ,לבוש כהלכה בעיצומו של הלילה" ( .)126הוא זוכה לציון לשבח
מרב הסוהרים המעניק לו מפתח זעיר לסירה העתיקה ,שבה יהיה עליו להימלט
כשהמים יציפו את בית הסוהר .במקום להתחנן על חייו ,כשנודע לו מפי רב הסוהרים
על מינויו ,הוא "כמעט נופל לרגליו מוכה אושר" ( ,)128כאילו זכה לכבוד גדול .סמל
השלטון השני ,המוענק לגיבור על פי בקשתו ,הוא שני כלביו הגדולים והמפונקים של
מפקד בית הסוהר עצמו ,הגורמים לו להרגיש מחוזק .טקס ההכתרה נמשך גם למחרת
עם שחר ,כשהאני מקבל לידיו את מפתחות בית הסוהר" :תהלוכה קודרת של העוזבים
עם חפציהם עוברת בבנין .הם נועלים דלת אחר דלת ומוסיפים מפתח אחר מפתח
לצרור הכבד המשקשק בידי" .לאחר עזיבתם חש האני כי הכתרתו הושלמה" ,עתה
שליט יחיד אני בבנין האבן הזה" ( .)132סמלי שלטון נוספים שקיבל האני לידיו הם
ספר התקנות ,מקור הסמכות החוקית שלו ,הכלבים ותת-המקלע ,מקור כוחו הפיזי.
כמו בקרנבל ,טקס ההכתרה וכל סמליו נושאים אופי אמביוולנטי ומרמזים על ההדחה
הצפוייה ,שכן התפקיד הרם מוענק לסוהר הטירון מלכתחילה בגלל הסכנה הכרוכה בו,
ולזאת הוא מודע אפילו ברגע המאושר של ההכתרה.
טקס ההדחה מנוגד לטקס ההכתרה הקרנבלית ומשלים אותו .גם בהדחה ישנה
חשיבות לכל סמלי השלטון שהוענקו למלך הקרנבל בעת ההכתרה" :פושטים מן
המודח את בגדי המלכות ,מסירים את הכתר ,חומסים את סמלי השלטון האחרים,
מלעיגים עליו ומכים אותו" (בחטין .)128 ,פעולת ההדחה בסיפורנו מתרחשת ממש על
פי כללים אלה .הטקס מתחיל כשהאני ,מטוהר בגופו ולבוש בבגדי שרד ,מוקף בסמלי
שלטונו ,מזמין אל חדרו את האסירים ששחרר מתאיהם כדי לקרוא בפניהם בספר
התקנות ,על מנת שיבינו את החוק המפקיר אותם לטביעה בגיאות הים" :כבר יושב אני
כרב-הסוהרים בכסא ליד השולחן .שני הכלבים ,כחיות שחץ ,אסורים אל חגורתי
ונצבים משני צדדי .תת המקלע מונח על השולחן וקנהו מכוון כלפיהם" .בעת שהסוהר
שקוע כולו בקריאה בספר התקנות לפני האסירים ,הם גונבים את צרור מפתחותיו.
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כשהעייפות גוברת עליו ועל הכלבים והם נרדמים ,גם הכלבים וגם תת-המקלע הופכים
לחסרי ערך .האסירים מתנפלים עליו ומשליכים אותו ,את הכלבים ואת ספר התקנות
לאחד התאים ,ונועלים אחריהם את הדלת במפתחות הגנובים .הם נמלטים בסירה
המיועדת לסוהר ,והוא מופקר למותו בגיאות הים .בשלב זה נדמה כאילו טקס ההדחה
בוצע במלואו ,אך הטקס שהוא סמלי בקרנבל ,חורג כאן מגבולות הסמל אל המציאות
הסיפורית באקט אכזרי של שיסוע הקרבן ,כשהכלבים הרעבים והמטורפים מאימת
הגיאות טורפים את הסוהר (.)156–148
שלא כמו בגיאות הים במושבת עונשין אין אנו עדים לטקס ההכתרה ,שהתרחש
בעבר שלפני תחילת סיפורנו .הסיפור נפתח בזמן מעבר משברי ,אחרי שהמפקד הקודם
של מושבת העונשין מת ,והמושל החדש לא ביסס עדין את שלטונו במושבה .מי
שממונה על הענישה הוא קצין צעיר ,ממלא ממקומו המסור של המושל הקודם ,עבד
למכונה שהלז המציא .המפקד הקודם ,המלך המוכתר לו סוגד הקצין ,מתואר כאדם
שנתאחדו בו כל המעלות" ,גם איש צבא היה ,גם שופט ,גם בנאי ,גם כימאי ,גם
משרטט" ( .)158–157לעומת זאת ,הקצין ,כמו מלך הקרנבל וכמו הסוהר הטירון
בסיפורו של יהושע ,הוא עבד שמולך לזמן מוגבל .הסמלים של שלטונו הם המדים
הכבדים" ,מדי-צבא מהודקים לגופו ,עמוסים כיתפות וגלידים" ,ספר השרטוטים של
המכונה והמכונה עצמה .הקצין מחיל את הערצתו למפקד הקודם על המכונה ,אותה
אינו נלאה מלפאר ,לשבח ולשרת בהתלהבות יתרה ( .)155אך המכונה נמצאת בתהליך
של ירידה ממלכותה כבר בתחילת הסיפור ,היא מזוהמת וחורקת ,ברגים מתרופפים,
רצועות נקרעות וחלקים נשחקים ,ואילו לקצין אין עוד תקציב לרכישת חלקים חדשים
במקום אלה שהתבלו ,שכן המושל החדש אינו תומך בשיטת העונשין באמצעות המכונה
שהנהיג המפקד הקודם.
כשמבין הקצין שהנוסע-החוקר מתנגד גם הוא לשיטה ,ושזמנה של המכונה כמו זמנו
שלו תמו שניהם ,הוא מקריב את עצמו על מזבח המכונה ,אותה הוא מתכנת לחרוט על
גופו את הציווי "צדק תרדוף" ( ,)176על מנת להביע את אמונתו הבלתי מעורערת
בצדקת שיטת הענישה לה הוא סוגד .שלב ההדחה הסופי של הקצין מבוצע בטקסיות
קרנבלית .הוא מנקה את כפות ידיו המלוכלכות משמן מן הטיפול במכונה ,הוא פושט
את בגדי השרד שלו ב"דיקדוקי סדר קפדניים" ומחליק על גלידי הכסף של המעיל
הצבאי לפני שהוא משליכם לבור .אחר כך הוא שובר את הסיף וזורק את השברים,
הנדן והרצועה אל הבור ולבסוף הוא נשכב עירום על המכונה מוכן להיצלב .החייל
והנידון ששוחרר כופתים אותו למכונה ,והמכונה איתה הוא מתאחד קוראת כביכול את
מחשבותיו ומתחילה לפעול מעצמה .היא משפדת את הקצין ומתרסקת לאחר מכן
כשגלגליה ,גדולים ,קטנים וזעירים ,עפים לכל עבר .הקצין והמכונה מתים יחדיו ,אולם
הוא אינו זוכה לגאולה ,בה הוא מאמין זכו האסירים שמתו על המכונה לפניו ,היסורים
לא פותחים בפניו שערי בינה.
מבט כללי יותר על העלילות במושבת עונשין ובגיאות הים מגלה דמיון נוסף במבנן.
הן מאורגנת במעגלים מקבילים סביב אירוע קרנבלי מרכזי :פעולת ההדחה במושבת
עונשין ,ההוצאה לפועל של גזר דין המוות על המכונה השטנית ,מתרחשת כביכול שלוש
פעמים :פעם אחת באופן תיאורטי בהסבריו של הקצין לנוסע-החוקר; פעם שניה היא
צפויה להתרחש לגבי הנידון ,העובר את כל שלבי ההכנה לקראתה וכבר מונח כפות על
המכונה ,אך משוחרר ברגע האחרון; ופעם שלישית היא יוצאת מן הכוח אל הפועל
כשהמכונה הורגת את הקצין הממונה עליה .גם העלילה בגיאות הים מאורגנת במעגלים
סביב האירוע המרכזי ,הבריחה מבית הסוהר ,המאפשרת את הכתרתו ואת הדחתו של
האני-המספר :קודם מתרחשת בריחת הסוהרים המלווה בהכתרת האני .בהמשך
הסיפור צפוייה הבריחה השניה ,בריחת האני עם הכלבים בסירה בבוא הגיאות ,בריחה
שאינה יוצאת כאמור מן הכוח אל הפועל .לבסוף מתרחשת הבריחה השלישית ,הבלתי
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צפוייה ,בריחת האסירים לאחר הדחתו של הסוהר .מבנה העלילות בסיפורים מוביל
להיפוך גרוטסקי :הסוהר הופך לאסיר ומופקר למות אכזרי .הדן הופך לנידון ,והנוסע-
החוקר הבלתי מעורב הופך לאדם מעורב ורדוף סיוטים ,הבורח בשארית כוחותיו
ממושבת העונשין.
"ביסוד הפעולה של טקס ההכתרה וההדחה של מלך הקרנוואל צפון עצם הגרעין של
תחושת העולם הקרנוואלית – פתוס התחלופה והתמורות ,המוות וההתחדשות.
הקרנוואל הוא חג הזמן ההורס הכל ומחדש הכל (בחטין .)127 ,ואכן ,פתוס התחלופה
מתואר בגיאות הים במיתוס תולדות בית הסוהר" :שלוש פעמים נשטף בית האסורים
הזה ,נהרס כליל ונבנה מחדש" (יהושע ,)127 ,ומנוסח בספר התקנות" :דור אסירים בא
ודור הולך ,והסוהרים מעטים ולעולם יעמודו" ( .)131בחטין מדגיש כי רעיון התמורה
וההתחדשות הוא הרעיון המרכזי של הקרנבל .האינטרפרטציה של ברזל מחזקת רעיון
זה .לדעתו ,למרות שהסיפור מסתיים במותו" ,הסוהר מגיע למילוי שאיפותיו" כש"הוא
נותר לבדו עם החוקים" ,ו"קבלת דין שהושגה בכוחו של נסיון" מוליכה אותו להרמוניה
עם עצמו ועם הנוף ( .)56 ,1981אך לדעתי חלה בגיאות הים אירוניזציה של התבנית
הקרנבלית ,שכן העלילה (מות הסוהר ובריחת האסירים) מוליכה לתוהו ובוהו ,הרס
ואבדן ללא רמז להתחדשות וגאולה של הגיבור או של העולם .העלילה מממשת את
"כיסופי המוות" (שקד )129 ,של הגיבור .הזמן חוזר על עצמו במעגלים של הרס ללא
תמורה .בניגוד לגיאות הים בבמושבת עונשין מצטיירת אפשרות של שינוי לטובה עם
הרס המכונה ,מימוש תשוקת המוות של הקצין הנאמן לה ,והנהגת משטר חדש על ידי
המושל החדש.
אלמנטים גרוטסקיים בעיצוב הדמויות
גיבורי שני הסיפורים שלפנינו הם גרוטסקיים ומונמכים לדרגת תת-אדם ,למעין שילוב
בין אדם למכונה ,כשהם פועלים כאילו הם אוטומטים מתוכנתים על פי כללים של
מערכת לה הם סוגדים בעיוורון .שניהם מאופיינים כבעלי מקצוע טיפוסיים (הסוהר
והקצין) ,ולא כאינדיבידואלים .הם חסרי שם ,חסרי זהות וחסרי עבר אישי .הם
נאמנים בנוקשות לערכים בלתי אנושיים ובלתי מוסריים ,וחשיבתם מעוותת ונוגדת כל
היגיון .מכיוון שהוענקה להם עמדת כוח ,הם מעוררים בקורא לא רק התנגדות ,גיחוך
וסלידה אלא גם אימה .כך למשל מאמין הקצין ,כי שיטת העונשין השטנית באמצעות
המכונה היא לא רק הצודקת ביותר אלא גם "האנושית ביותר ויאה ביותר לכבוד
האדם" ( ,)171ושהיא מביאה את הנידון באמצעות כאב ויסורים למצב של טיהור
והתעלות ,שלעולם לא יכול היה להגיע אליו בלעדיה .הוא מסביר לנוסע-החוקר כיצד
הוא שומר מקום מיוחד לילדים על מנת שיזכו בחווייה הנדירה ויטבלו עם יתר הצופים
"בארשת האור העילאי" וב"זוהר הצדק  ...שהושג לבסוף" ( .)168סצינה דומה במידת
הניגודיות ,הפרדוקסליות והאבסורדיות הגרוטסקית היא הסצינה בה קורא הסוהר
לפני אסיריו בספר התקנות על מנת ש"יבינו את החוק המפקיר אותם" ( )149למוות.
גם דמויות המשנה בסיפורים גרוטסקיות .רב הסוהרים ,בגיאות הים ,מתואר בניגוד
לסמכותו ולמעמדו ,כאדם בלתי כריזמטי :קצין קטן קומה בגיל העמידה ,ערירי ובודד,
"ער בכל שעה משעות הלילה" ,בעל "קלסתר פנים חמור" ו"תאווה גלויה" .הוא קשור
בנפשו לשני כלביו "ארוכי הגפיים" ,שבניגוד אליו הם מרשימים ואציליים ( .)126הוא
פחדן המועל בתפקידו ובורח על נפשו ,אך מפקיר את האסירים ,את הכלבים ואת
הסוהר הטירון לטביעה בגיאות .הוא מונמך לדרגת כלב ,כשהוא "מתרומם על בהונות
רגליו ומניח שתי כפותיו השעירות" על כתפיו של האני ( )131על מנת להיפרד ממנו.
האסירים הכלואים בתאיהם ,מהווים כקולקטיב את גיבור המשנה הנוסף בסיפור.
אין להם אישיות אינדיבידואלית וכמו חיות הם פועלים כעדר" :לקופים בכלוב דומים
הם ,אלא ששותקים הם תמיד ,ואינם נעים ...עתה זקנים הם כבר ,וגילוח ראשיהם
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מטשטש את עקבות קרחותיהם ( .)133–132בקומוניקציה חייתית אילמת הם
משתלטים על הסוהר הטירון ,ומתנהגים כחיות שיצאו מכלל שליטה בעת בריחתם,
כשהם נאבקים על מקום בסירת ההצלה הקטנה" :אין הם מדברים אלא מחרחרים זה
אל זה ...נשמעות צעקות ריב על המקום הצר והמצומצם .כמה מהם מושלכים אל
המים וזועקים זעקת טובעים" (.)155
בבמושבת עונשין גיבורי המשנה הם הנוסע-החוקר ,והזוג המורכב מן הנידון והחייל
אליו הוא אסור בשלשלאות ,המוצגים כיחידה אחת .הנידון והחייל שניהם דמויות
גרוטסקיות ,המתוארות באופן מעורר גועל ,גיחוך ודחייה .פשעו של הנידון הוא שלא
עמד בדרישה אבסורדית ובלתי אנושית של הקצין שלמשרתו מונה ,לקום כל שעה
משעות הלילה "ולהצדיע לפני דלתו" .כשנתפס ישן הצליף בו הקצין בפניו ,והנידון
"תחת אשר יקום ויבקש סליחה ,אחז ברגלי אדוניו ,טילטל אותו וקרא' :זרוק את
השוט מידך ,ולא – הריני טורף אותך'" ( .)159למרות חוסר האנושיות וחוסר הצדק
בעונשו של הנידון ,הוא אינו מעורר רחמים או אהדה ,שכן הוא מתואר כתת-אדם,
כחיה" ,מטומטם ורחב פה ,ששערותיו ופניו פרועים ומזוהמים"" ,יצור נכנע וצייתני
ככלב ,עד שדומה היה כאילו אפשר להניח לו שישוטט כאוות נפשו ...ויש רק לשרוק
אליו בעת ההעלאה לגרדום – ומיד ימהר ויבוא" ( .)153במשיכת שרשרת החייל מקרב
ומרחיק ,מפיל ומקים אותו .הנידון אינו מבין את מצבו .הוא נאסר וגזר דינו נחרץ ללא
משפט ,וללא הזדמנות לסנגר על עצמו .שיטת הענישה במושבה מניחה מראש שכל
נאשם אשם ועל כן לא נערך לו משפט .גם פסק הדין לא נאמר לו ,שכן על פי אותה
השיטה ,פסק הדין יוודע לו "מבשרו" ,כשהמכונה תחרוט אותו על גופו .כשהנידון
מתאמץ להקשיב מרחוק לשיחה בין הקצין והנוסע בניסיון להבין מה קורה ,הוא מוצג
כמטומטם עוד יותר..." :תנועות שפתיו העבות ,הנפוחות ומחושקות ,העידו ברור שאין
הוא משכיל להבין כלום" (.)158
הנידון והחייל רבים ,כמו שני ילדים חסרי דעת או שתי חיות ,על דייסת האורז,
המיועדת להיות הסעודה האחרונה של הנידון לפני הוצאתו להורג" :הנידון ...שלח את
לשונו ללקק מן הדייסה ,החייל דחף אותו וחזר ודחפו לאחור ...החייל תחב את ידיו
המזוהמות לתוך הדייסה ואכל ממנה לעיני הנידון המתאווה לה" ( ,)169ולבסוף החייל
מוותר ושניהם עסוקים באכילת האורז בזמן שהם ממתינים לביצוע גזר הדין.
כשהסיטואציה מתהפכת והנידון משוחרר מן המכונה ולובש שוב את הכותונת ואת
המכנסים שלו המטונפים עד גועל ,הוא והחייל פורצים "בצחוק רם ,שהרי מלבושים
אלה בתוקים היו בסכין לשנים מאחור" והנידון על מנת לשעשע את החייל "הסתובב
לפניו בלבושו החתוך ,והלה ישב שפוף לארץ וצחק אגב חבטות ידים על ברכיו" (.)177
בהיפוך התפקידים המתרחש עם הדחתו העצמית של הקצין ,הנידון והחייל משתפים
פעולה בכפיתת הקצין למכונה ,ומאוחר יותר מנסים יחדיו לכפות על הנוסע לעזור להם
לברוח מן המושבה בסירה בה הוא עוזב .הנידון והחייל משמשים ככפילים המשקפים
זה את זה .קל לראות כאן היפוך תפקידים סטירי-גרוטסקי :החייל שתפקידו לשמור על
החוק והסדר והנידון מבצע הפשע הם ברי תחלופה .כאלה הם גם הנידון והקצין התופס
את מקומו על מכונת העונשין .חילופים גרוטסקיים אלה שמים ללעג ולקלס את החוק
ואת ערך הצדק עצמו.
החוקר-הנוסע הופך לדמות גרוטסקית רק בסיומו של הסיפור .לאורך הסיפור הוא
משמש בתפקיד צופה אובייקטיבי שתפקידו לחקור ,להתרשם ולקבוע עמדה לגבי שיטת
הענישה הנהוגה במושבה .נראה שעתיד השיטה תלוי במידה רבה בדיווח שלו למדינה
המערבית שממנה נשלח למשימתו .הוא מתמיד במילוי תפקיד זה עד לרגע בו המכונה
השטנית משפדת את הקצין ,והנוסע מרגיש "כאילו חייב הוא לבוא עתה לעזרת
הקצין" .הנוסע נעשה מעורב מוסרית ,רגשית ומעשית :הוא מרגיש אשם ,שכן כשקבע
עמדה מתנגדת לשיטת הענישה הישנה ,הוא גרם לקצין המיואש להקריב את עצמו על
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המכונה .הוא נכשל בניסיונו להציל את הקצין מן המכונה המשתוללת .נראה
שממעורבות זו נובע החלק האחרון של הסיפור ,בו מתרחשת סדרה של אירועים
פנטסטיים-גרוטסקיים הנושאים אופי של סיוט לילי :הנוסע נקלע בדרכו לנמל לבית
התה ,שהוא "כעין מערה" ,שבו קבור המושל הזקן תחת הרצפה – מקום מוזר ביותר
לקבר! היושבים מעל לקבר מזיזים הצידה את שולחנם ,והנוסע כורע על ברכיו על מנת
לקרוא את הכתוב על המצבה באותיות זעירות .הכתובת אומרת שהמושל הזקן יקום
יום אחד מקברו ובראש חסידיו יכבוש שנית את המושבה – חזון משיחי אבסורדי!
כשהנוסע קם על רגליו הוא רואה את חיוכי הלעג של האנשים סביבו ,אך הוא אינו
מצטרף ללעגם .מדוע? האם הוא מכבד את המושל הזקן ואת המכונה שלו? האם הוא
מאמין בנבואה ופוחד מנקמתו של המת? הוא מחלק בין יושבי השולחן מעות ,כפיצוי על
שהטריח אותם ומסתלק .החייל והנידון ממשיכים להתלוות אליו ומנסים לאלצו
לקחתם איתו לאוניית הקיטור בה הוא עוזב את האי .הנוסע נאלץ לאיים עליהם ב"חבל
עבות וענוב" על מנת למנוע מהם לברוח מהאי ביחד איתו (.)183–180
קפקא לא היה מרוצה מן הסוף של סיפורו .גרסה אחרת לסוף ,המצוייה ביומניו,
מתארת את הנוסע שוכב על הארץ ,קרוב לקבר המושל וצועק":אני כלב אם ארשה לזה
לקרות" ,והוא מתחיל לרוץ מסביב על ארבע ...ניגש לאחד האנשים ונופל על צאוורו
וצועק מתוך דמעות" :מדוע כל זה צריך לקרות לי!" אמריק המנתח את הסוף הזה
במאמרו אומר ,כי הנוסע שגרם בסירובו לחיסולו של החוק הישן ,מרגיש אשם על כך
ונענש בהפכו לכלב על קברו של המושל הקודם ,שנגדו חטא .סוף זה עוד יותר גרוטסקי
ואבסורדי מהסוף שקפקא בחר לסיפורו .הוא מבהיר כיצד חייו של החוקר הנוסע הזר,
שנעשה מעורב בעל כורחו ,הפכו לסיוט מטורף ,מלא סבל ואימה .המסר של קפקא
באמצעות דמות הנוסע החוקר ברור :עמדה אובייקטיבית-ניטרלית לגבי העולם אינה
אלא אשליה בלתי אפשרית להגשמה .כולנו מעורבים וכולנו אחראים למה שקורה לכל
פרט בתוכנו בכל מקום ובכל זמן.
הסמלים המרכזיים בסיפורים
הסמלים העיקריים בשני הסיפורים זכו לאינטרפרטציות רבות .אציג בקצרה
אינטרפרטציות אחדות בלי לבחור ביניהן ,שכן כוחם של הסיפורים ברב-משמעותם.
אפשר להבין את גיאות הים כפשוטה ,כוח טבע החוזר והורס את שבונה האדם ,או
כמהות מופשטת יותר ,כמו הזמן ,ההורס ובונה ומשנה בלי הרף אותנו ואת העולם שבו
אנו חיים .אחרים רואים בגיאות ,בדומה למבול ,סמל של כוח מטהר המוחה מעל פני
האדמה עולם מעוות ומושחת שברא האדם על מנת לאפשר התחלה חדשה .אך ניתן
לראות כאן גם את היפוכו של מיתוס המבול ,שכן הרע (האסירים) ניצל ,ואילו הטוב
(הסוהר) נידון לכלייה (סדן-לונשטיין ;)94 ,או "כמין רה-אינטרפרטציה גרוטסקית של
מיתוס המבול ,המשאירה את נוח החדש עם זוג החיות (כלבים) בתיבה .הגיאות אמנם
שוככת ,אך נוח נידון למוות" (שקד .)131 ,ניתן לראות בגיאות הים ,בלילה ובכלבים
גאות יצרים ותאוות ההורסות את החוק והסדר שיצר האדם באמצעות החוק ,ספר
התקנות ובית הסוהר (ברזל ,)53 ,1981 ,או את תשוקת המוות ,תנטוס ,הנוגדת את
החיים והארוס (שקד .)131 ,בניגוד לשקד הרואה בסיפור "ניסיון להציץ היטב לטירוף
שבעולם" ( ,)144מורג מציע אינטרפרטציה פסיכולוגית-אלגורית ,שבה הכל מתרחש
בנפש גיבור אינדיבידואלי ,המיוצגת בסיפור על ידי בית האסורים והמתרחש בו :שעות
היום ,נאמנותו לספר התקנות ולתפקידו כסוהר מסמלים שליטה ביצרים ודיכוי רגשות,
ועומדים בניגוד ללילה ,לחלומות ,לכלבים ולסערה ,המסמלים את כוחות החיים
והארוס בנפש הגיבור; ואילו הים והגיאות מסמלים את כמיהתו לתנטוס" .המסקנה
העולה מתוך התפתחות הסמליות ...היא כי דיכוי עולם הרגשות הפנימיים כדי להתגונן
מפני הדחף התנטי מביא לתוצאה הפוכה ,שכן הדיכוי המוחלט של דחפי החיים מגביר
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עוד יותר את הכמיהה אל המוות" (מורג .)81 ,בית האסורים וספר החוקים והתקנות על
פיו הוא מתנהל יכולים לסמל גם משטר טוטליטרי בלתי אנושי ונוקשה ,שנוטל מן
האדם (האסירים) את החופש ואת האינדיבידיאליות שלו ומפשיט אותו מאנושיותו ,עד
שהוא חוזר להיות חיה פרימיטבית .אורן רואה במרד הסוהר הטירון ,ששחרר את
האסירים מתאיהם בניגוד להוראות שקיבל ,ומרד האסירים בסוהר והאנרכיה השוררת
לאחר מכן ,רמז לאפשרויות חדשות הפתוחות לניצולים .המורדים הם אולי סופרי "הגל
החדש" ,שנטשו את סגנון הכתיבה הריאליסטי של קודמיהם ,כמו יהושע עצמו ,כשכתב
את סיפורי מות הזקן.
הסמלים בבמושבת עונשין זכו לאינטרפרטציות רבות אף יותר והם ממשיכים עד
היום להוות אתגר לחוקרי ספרות ולקוראים .האינטרפרטציות מתחלקות
לפילוסופיות-דתיות ,חברתיות-פוליטיות ופסיכולוגיות .גריי מציין כי הסיפור
"במושבת עונשין" מבוסס על הפילוסופיה של שופנהאואר ,הרואה את העולם הזה
כמושבת עונשין .הסיפור יכול לשמש כאזהרה מפני שרירותיות החוק והאלימות
המתבצעת בשירותו .אפשר לראות במכונה סמל לתרבות ריטואלית פרימיטיבית,
השולטת באדם באמצעות כאב ,או למכונת הגאולה הנוצרית ,המאמינה שהכאב והסבל
שהיא גורמת לאדם מזככים ומטהרים אותו .פיטרס רואה במכונה את האלוהים
התנ"כי-יהודי ,אל קנא ונוקם ,ואילו במשטר החדש שיקום אחרי הרס המכונה ומות
הקצין ,את הברית החדשה והאלוהים הנוצרי .גריי ומקגי רואים במפקד הזקן את
האלוהים ובקצין שמקריב את עצמו על המכונה את ישו הטהור שמת על הצלב.
המושבה והמכונה מסמלים גם את האכזריות ושפיכות הדמים של משטר צבאי מיושן,
שנאבק על קיומו נגד גישות ליברליות ,או את השלטון הרודני של האירופאים
בקולוניות ,שם נחשף הצד האפל של הנאורות ,סאדיזם ותשוקות אפלות אחרות
הנאסרים במערב ,אך משתחררים בשטחי הכיבוש (פיטרס ,גלילי) .פרשנות
פסיכולוגית רואה במכונה סופר-אגו פרימיטבי הכופה את עצמו על האדם (שטיינברג),
או סמל לתהליך היצירה המייסר של קפקא עצמו ,שהיה תהליך של עינוי והענשה
עצמית  .מושבת העונשין משקפת "את המציאות המקיפה אותנו במאה השנים ...מאז
נכתב :חוסר האונים של האזרח הקטן מול מערכות אדירות השולטות בחייו; ציות
עיוור לפקודות; אכזריות השלטון; שליטת הטכנולוגיה בחיינו; והעיוות הנורא
שמכונות ,שנבנו בידי האדם כדי לשרתו ולהקל על חייו ,גורמות לעתים לגופו”
(אוסצקי-לזר).
סיכום
הסיפורים במושבת עונשין וגיאות הים מעלים שניהם שאלות פילוסופיות ,פסיכולוגיות
ואתיות לגבי האדם ,טבעו ,המשטרים שהוא יצר והחוקים שהוא חקק ,ומשתמשים
בטכניקות דומות על מנת לדון בשאלות אלה .דברי ברזל על סיפורי מות הזקן תקפים
גם לגבי במושבת עונשין" :אין כאן מיטאריאליזם פסיכולוגי ,שספירת ההתייחסות
שלו היא המנגנון הנפשי של הפרט על מעמקיו והסתבכויותיו ...אלא ציור נפש
המשועבד לתכליתה של מסקנה אוניברסלית ,המעוגנת בחוקיות הכוללת של נפש
האדם באשר הוא אדם ,בפסיכולוגיה של ציבור ,של דור או של לאום ,או בבעייה
רוחנית לשמה" ( .)150 ,1974קפקא ויהושע מדגישים את האוניברסליות של הסיפורים
על ידי ניתוק גיבוריהם מרקע אישי ,ממקום ומזמן ביוגרפי-היסטורי .הם יצרו מעבדה
ספרותית ,שאינה חייבת לציית לחוקי המציאות ,ובה הם עורכים נסיונות בתכונות
אנושיות על מנת לחקור את האדם ואת האידאות שלו .עיצוב הגיבורים עומד ביחס
הפוך לעלילה :העלילה דומיננטית וזוכה לפיתוח נרחב ואילו הדמויות דלות,
סטריאוטיפיות וחד-ממדיות .הגיבורים קורמים עור וגידים סביב תכונות בודדות,
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הנבחנות שוב ושוב באמצעות התהפוכות שמספקת להם העלילה .עלילה פנטסטית,
אקצנטרית ,קטסטרופלית-סיוטית ,מעמידה את הגיבורים במצבים קיצוניים ומספקת
להם ,למספרים ולקוראים הזדמנויות ללבן לעצמם את עמדתם כלפי העולם בו הם
חיים .העיצוב הגרוטסקי של הדמויות חושף עמדה ביקורתית חריפה של יהושע ושל
קפקא כלפי ערכיו של האדם ,בחירותיו ומעשיו ,והתבנית הקרנבלית ,המארגנת את
העלילה ,קוראת לשינוי ערכים והפיכת סדרים חברתיים בלתי אנושיים שהנהיגו בני
אדם בעולמנו.
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"קרועים אנו ...הללויה!"
מוטיב הצדיק בהוראת מסע התלאות של החלוצים בארץ ישראל*
צפרירה לידובסקי כהן
ישיבה יוניברסיטי

התנועה הציונית נאבקה משחר ימיה בצורך לקבוע עמדה כלפי הדת והמסורת
היהודיות ונסתיימה בהתנגשות בין שתי זהויות יהודיות ,היהודי התורני והיהודי
המודרני .התנגשות זו הביאה בראשית המאה העשרים ליצירתה של מערכת ניגודים
בינריים מובהקים בתוך היהדות – "יהודים חדשים  /יהודים ישנים" – כשהאתוס
האופף את החדשים הוא חילוני ,מהפכני ומושתת על מערכת ערכים חדשה ושונה מן
המסורת היהודית בתכלית השינוי 1.אהוד לוז בספרו מקבילים נפגשים ( )1985מציע
ניתוח מעמיק ומקיף של העימות בין הדת והמסורת ובין הלאומיות המודרנית .הוא
עוסק בהרחבה בפולמוסים הגדולים שהסעירו את התנועה הציונית בראשיתה ובחבלי
השותפות בין הדת והלאומיות שהסתיימו בהתהוותם של שני מחנות עוינים ,אשר
היחסים ביניהם הלכו והחמירו מאז ימי העלייה השנייה והצביון החילוני שהיא
שיוותה לישוב החדש בארץ ישראל (.)146
מחקרים חדשים ופרספקטיבה היסטורית בעיקר מאז ראשית שנות ה 90-שופכים
אור על הבטים שונים הכרוכים בנושא היחס שבין הציונות והדת ,אך האתוס החילוני
של הציונות נשתרש בקרב העולם היהודי בארץ ובתפוצות במשך שנים רבות והשפיע
רבות על היחס אליה ואל החלוצים ,מגשימיה של האידיאולגיה הציונית ,בקרב קהילות
יהודיות רבות ,בעיקר הדתיות שבהן .תלמידים שמגיעים לישיבה יוניברסיטי למשל
הם ברובם בעלי רקע דתי לאומי וחינוך יהודי מקיף ,אבל ידיעותיהם בהיסטוריה של
הציונות והחלוציות מזעריות .רבים מגיעים אלינו אחרי שנת לימודים בארץ במסגרת
אחד מן הסמינרים הדתיים שמשפחות אורתודוקסיות מודרניות בארה"ב נוהגות
לשלוח אליהן את בניהם ובנותיהן אחרי סיום התיכון .לכולנו ברור שהמדובר הוא
בתקופה מכרעת בתולדות ההיסטוריה של עם ישראל ,אך מבחינתו של החינוך הדתי
בארה"ב ,החלוציות ,מפעליה והשגיה נדחקו לשולי החינוך ,ולא אחת גם הפכה תקופה
זו משום טאבו .תלמידים ששמעו על החלוצים בארץ ישראל מתייחסים אליהם בחוסר
אהדה .כשהם מתבקשים לענות על השאלה הפשוטה מה ידוע להם עליהם ,התשובה
הנפוצה היא :חילוניים וכופרים בעיקר .האתגר שעומד בפניו של מורה המבקש להציג
תקופה זו בפני תלמידים אלה הוא למצוא דרך לחבר אותם לדור המייסדים .אפילו אם
היו אלה חילוניים וכופרים בעיקר ,חשוב שיידעו למה כל זה ומדוע.
הספרות העברית של אותם ימים היא לעזר רב במשימה זו משום שיש בה כדי
להוביל את התלמידים אל עושר המקורות היהודיים שהניעו את המפעל החלוצי ואת
היצירה הספרותית רבת ההשפעה של התקופה גם אם מיטב יוצריה אכן לא היו
אדוקים במובן של שמירת תורה ומצוות ,ואפילו אם חלק מהם הביעו בריש גלי בוז
לבני עמנו המבלים את ימיהם בתפילה ,לימוד ופלפול ,במקום להפשיל שרוולים
ולעשות מעשה 2.הסבר חלקי לחיבור סימביוטי זה הוא הלשון העברית שממקורותיה
הם ניזונו ואשר שלל הרמזיהם השפיעו על מעין היצירה שלהם .ואולם ,בנוסף לכך ,ככל
שאני הולכת ומרחיבה את היכרותי עם היצירה השירית של התקופה הזאת ,הולך
ומתבהר לי עד כמה הייתה האידיאולוגיה החלוצית עצמה מושפעת מן המסורת
________________________
* מאמר זה מבוסס על הרצאה בכנס נא"ף ( 2015ממפיס ,טנסי)
 1א .שפירא ,יהודים חדשים יהודים ישנים.12–11 :1997 ,
 2ג .עפרת ,בהקשר מקומי.10 ,2004 ,
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היהודית לדורותיה ,ועוד יותר מזה :עד כמה ראו את עצמם החלוצים הראשונים בארץ
ישראל לא כבנים סוררים ומורדים אלא כחוליה בהיסטוריה היהודית ובחזון הגאולה
של אבותיהם .יתר על כן ,וזוהי מן הסתם עובדה היסטורית חשובה וראויה לציון
ולחקירה בנפרד :על פי מקורות אלה נראה כי החיבור ליהדות ומגוון מסורותיה הולך
ומתעצם בגבור תלאות הקיום בארץ ,בעיקר מאז מאורעות הדמים שהחלו בראשית
שנות ה ,20-כאשר יוצרי העלייה השנייה והעלייה השלישית מרבים ליחס את
בעיותיהם ,ייסוריהם וצרותיהם למעגלי התלאות הנתפשות במסורות יהודיות
אסכטולוגיות שונות כ"חבלי משיח" ואות להתקרבותו של "יום אדוני" המיוחל בכל
דור ודור3.
הנושא שבו אדון נוגע בנקודה חשובה זו .שיריהם של אביגדור המאירי ואברהם
שלונסקי ,שבהם אעסוק להלן ,הם מדגם של מוטיב אחד שעובר כחוט השני בשירי
החלוצים וכתגובה לאתגרים העומדים בפניהם ,הוא דמותו של הצדיק המתייסר כפי
שהיא משתקפת במקורות היהודיים לדורותיהם ותפקידו בתיקון העולם .גלגולו של
מוטיב זה בשירים שבהם החלוצים מתמודדים עם האתגרים הפיזיים והנפשיים שעמדו
בפניהם עוזר להנהיר לתלמידים תקופה חשובה בתולדות העם היהודי בעת החדשה
ולהעלות על נס את עומק החיבור של דור החלוצים למקורות היהודיים שמהם צמחו.
דמות הצדיק היא רבת פנים ,והמונח עצמו חמקמק ורב משמעי .ההגדרה המקובלת
מייחסת את התואר צדיק לאדם תמים וישר ,מורם מעם הפועל לפנים משורת הדין
מתוך מניעים אלטרואיסטיים ואמונה שלמה במעשיו ובצדקת דרכו 4.דמות של צדיק
מופיעה במקורות היהודיים השונים החל במקרא .הצדיק המקראי הראשון הוא נח,
"איש צדיק תמים היה בדורתיו ,את האלהים התהלך נח" (בראשית ו .)9 ,צדקתו של נח
היא עובדה מוגמרת אשר בזכותה הוא מציל מכליה את עצמו ואת ביתו ומבטיח את
עתיד האנושות ,כמו שטוען אוריאל סימון .התלמוד בנטייתו להאמין ש"הכל בידי
שמים" רואה בצדיקות תכונה מולדת (נידה ,טז) ,בעלת חשיבות רבה לקיומו של
העולם" :על עמוד אחד העולם עומד וצדיק שמו" (בבלי ,חגיגה ,יב) .התורה מציגה גם
דמות אחרת לגמרי של צדיק ,אברהם אבינו ,אשר צדקתו היא בגדר משימה ,או שורה
של משימות" :ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ
אשר אראך" (בראשית יב" ;)1 ,קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה"
(בראשית יג .)17 ,בניגוד לנח ,אברהם לא נועד להציל משואה וממוות ,אלא להתוות
לבניו אחריו דרך חיים שעוצבה וחושלה בניסיון אחר ניסיון ,כשהעקדה בשיאם " :קח-
נא את-בנך את-יחידך אשר-אהבת ,את-יצחק ,ולך-לך ,אל-ארץ המורייה; והעלהו שם,
לעולה ,על אחד ההרים ,אשר אומר אליך" (בראשית ,כב .)2 ,אברהם ,לטענת סימון,
קנה את הישגיו המוסריים והאמוניים תוך מאבק קשה עם חולשותיו 5.כך גם יוסף,
צדיק חשוב בתורת הקבלה ,שסדרת התלאות שעבר (הושלך לבור ,נמכר לעבדות,
התגבר על פיתוי אשת אדונו ,הושלך לכלא באשמת אונס וכו') מלמדת שאדם שנועד
לגדולה חייב לעבור תחילה מסלול קשה של עינויים ושכגובה הזכות – כך עומק הכאב
והייסורים6.
הגדרה זו מחלחלת אל ספרות החלוצים בהקשרים שעוסקים בגודל המשימה שלקחו
עליהם עלמים ועלמות צעירים ובני בלי-שם ובהקרבה העצמית שנדרשה מהם בדרך
________________________

3
4
5
6

ראו למשל "חבלי משיח" ,א .סולודר ,שירים.41–36 ,
ראו למשל ערך 'צדיק' בויקיפדיה.
א .סימון" ,אברהם המקראי – הברכה שבניגודים" http://www.daat.ac.il/daat/tanach/tora/avraham-2.htm
הרב שרגא ברג ,חלונות בזמן ב .סיכום טענתו ראו אתר המרכז
לקבלhttp://www.kabbalah.co.il/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3-
%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7
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להגשמתו החלום המשיחי של כיבוש הארץ וגאולת ישראל .היא מרכזית ועקרונית
בשירו של איש העלייה השלישית ,אביגדור המאירי שכותרתו "שיר החלוץ" ,ובמענה
השירי של אברהם שלונסקי בשיר "אנו כולנו" .גילוי המקורות המונחים בתשתית
השירים הללו וקריאה מונחית בהם במסגרת הקורס עוזרת לתלמידים לגלות את מידת
ההזדהות של החלוצים עם דמות הצדיק ותלאותיו ואת מקומה של המסורת היהודית
בעולמם.
"שיר החלוץ" מציג לקורא דמות המנוגדת לחלוטין לדמות המיתולוגית של החלוץ
שמשתקפת בשיר של נתן אלתרמן" ,אנשי עלייה שנייה" ,השיר הראשון שבו אנחנו
עוסקים במסגרת הקורס המוקדש לספרות התקופה ,ובמידה רבה יוצא מכלל השיח
המקובל בארץ ישראל של ימיו שנסוב ברובו סביב הקולקטיב ,יעודו וגורלו ועוסק
מראשיתו ועד אחריתו בתלאות וייסורים:
מעילי בלּוי ,קרּוע,
בלוריתי בליל תּנּוע,
לבבי עד דם פצּוע
האי חֲ ביבי,
הֲ תגיד לי ,למה כל זה ּומדּוע?
בי רּוחי כים נגרשת,
גלגלתי כדּור נחשת,
אין דירה ואין תלבשת –
האי חֲ ביבי,
הֲ תגיד לי ,אי האל ואי הּקשט?
יש תקוה – והיא אובדת
יש שירה והיא צורדת,
והּנשמה מּקר רועדת –
האי חֲ ביבי,
הֲ תגיד לי ,מה פרּוש השם מולדת?
"שיר החלוץ" איננו נוגע לא במישרין ולא בעקיפין באירועים ספציפיים שמעסיקים את
החלוץ אלא מתרכז בסערת רגשות מוחצת ,מבוכה ובלבול שמענים את נפשו של הדובר
בו .הגעש הנפשי העז שמטלטל את החלוץ בשיר ,והשאלות ,למעשה ספקות ,שהוא
מעלה יוצרים אצל הקורא בראש וראשונה דיסוננס קוגניטיבי מוחלט עם ספרות
התקופה ובעיקר עם דמותו הקורנת כוח פיזי ונפשי ,אמונה וביטחון עצמי של החלוץ
הארכיטיפי שחום העור ,בעל המבט הבוטח והבלורית המתנוססת כפי שהיא משתקפת
בדמיון הקולקטיבי שלנו .הזהו המזמור למנצח שאנחנו מצפים לשמוע מקולו של חלוץ
עברי בארץ ישראל?
"שיר החלוץ" הוא שיר אקספרסיוניסטי וידויי .שירה וידויית היא שירה
אוטוביוגרפית שעוסקת באני ,בעיותיו ורגשותיו ,במיוחד בטראומות נפשיות .זוהי סוגה
שהחלה לתפוס את מקומה בעולם השירה המודרנית ,בעיקר בארה"ב בשנות החמשים
והשישים (רוברט לואל ,סילביה פלאט ,ואחרים) ,והייתה ,כמובן ,זרה לחלוטין לתרבות
הארץ ישראלית של "אנו באנו ארצה "...הדובר ,המעיד בכותרת על עצמו שהוא חלוץ,
הריהו בעליל מקרה חריג במסגרת שבה הוא חי ושאליה הוא לבדו ,לפחות מנקודת
מבטו ,מתקשה להסתגל .הוא שופך את מועקותיו וספקותיו בפניו של אחד מרעיו
החלוצים ,שאליו הוא פונה במילת החיבה הידועה "חביבי" – מילה שהחל ביצירתו של
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י.ח .ברנר מגלמת בתוכה את דמותו הרווחת של החלוץ האולטימטיבי ,זה שנרתם
במסירות נפש ,באמונה ,גיל ותרועה לבניין העם והמולדת7.
סיפור המסגרת של השיר ,בנוסף לעיסוק האובססיבי בסדרת התלאות שמערערות
את נפשו וגופו של החלוץ הדובר ,וחתימתם במסכת שאלות שהוא מפנה לרע ,אשר
כאמור מנקודת מבטו איננו נראה כשותף לסבל העובר עליו ,מהווים הרמז (אלוזיה)
לסיפורו של צדיק מקראי ידוע ,וידוע סבל ,הוא איוב – כולל סיפור המסגרת של ספר
איוב המתמקד בשיחותיו של גיבור הספר עם רעיו .ספר איוב עוסק כידוע בשאלות
אישיות ואמונתיות ,כששאלת מהות הסבל והייסורים ,ויותר מזה שאלת ההשגחה
והגמול מהוות את לב ליבו ומהותו .ההרמז לספר איוב ושאלת הגמול הופכים שקופים
וברורים יותר כאשר אנחנו מגיעים לשאלה הדובר ב"שיר החלוץ"" :אי האל ואי
הקשט" – איפה אלוהים ואיפה הצדק?
במילים אחרות ,השאלה המונחת בליבו של שיר החלוץ היא שאלתו המפורסמת של
איוב" :צדיק – ורע לו".
הרמזים אחרים ,אם כי פחות שקופים ,לכך שהדובר מתייחס אל עצמו כאל צדיק
מתייסר נטועים עמוק יותר ב"שיר החלוץ" החל בפתיחתו" :מעילי בלוי ,קרוע"...
צירוף מילים זה ידוע לכל מי שמכיר את השירה והזמר העבריים של של שנות
השלושים מתוך תרגומו של אברהם שלונסקי למספר בתים מתוך הפואמה הידועה של
אלכסנדר בלוק "בהרים ועל הגבעות" ,שנכתבה ב 1918-ועוסקת בתלאות "מהפכת
אוקטובר" של אותה שנה:
ותלְך הלוְך חבריא
בצבא ָאדם עבוד
בצבא ָאדם עבוד
טרף הּנפשַ ,אף קדקד.
ָאח ,צרה ,צרתה לי,
ָאח ,צרות ,צרות ּומרי,
מעילי בלּוי ,קרּוע,
קנה רובה ,רובה אוסטרי.
על אפָך ,בורז'וי ,אֲ נחנּו,
אש – עולם הּנה הפחנּו,
אש עולם ,בדם אין די.
נא חזקנּו ,אל שדי.
השימוש המדוייק במילים של שלונסקי בפתח "שיר החלוץ" של המאירי בלי ספק מעיד
על ההשפעה של האידיאולוגיה המהפכנית הרוסית ,ושל הפואטיקה שליוותה אותה ,על
החלוצים של ראשית המאה ה ,20-ועל שימושן כביטוי לתלאותיו של היחיד שהתגייס
לשירותו של המאבק לתיקון העולם .עולם הרגש החשיבתי וביטויו באמצעות סמלים
מן העולם היומיומי ,שאיפיין את השירה הרוסית של אז ,בלי ספק התאים להלך הרוח
של החלוץ בארץ ישראל כפי שהדבר בא לידי ביטוי בשירתו הסימבוליסטית של
אביגדור המאירי 8.ואולם ,העקבות ההיסטוריות של המילים העבריות והשלכותיהן
לעולם הרגש של החלוץ לא נעלמו מעיניהם של שלונסקי והמאירי כאחד .בחירת
________________________

" 7חביבי" כמילת פנייה המסמלת את היהודי החדש הבונה ונבנה במו ידיו בארץ ישראל מופיעה במלוא עוצמתה כניגוד
ליהודי הגלותי הישן החיוור וחסר היכולת לעשות מעשה בסיפורו רב ההשפעה של ח.י .ברנר "בין מים למים" והמשיכה
לשמש את אנשי העלייה השנייה והשלישית בתקשורת האישית ביניהם.
 8על זיקתו של המאירי לשירה הסימבולסיטית ראו א .המאירי" ,הקדמה :אנדרה אדי"
http://benyehuda.org/hameiri/ady00.html
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המילים של שלונסקי בתרגום בלוק" ,מעילי בלוי ,קרוע ",לתיאורו של מעיל מרופט של
בולשוויק במקור הרוסי איננה סטייליסטית בלבד .היעדרו של מעיל ראוי לשמו ,מעל
ומעבר להיעדר כסות ,מחסה וחמימות ,מעלה שורה של הרמזים מקראיים לאנשים
מיוחדים ומרוממים מעם :משרתי קודש הקודשים ,ומנהיגים רמי מעלה .להלן שתי
דוגמאות מתוך רבות:
 ועשית אתְ -מעִ יל האפוד כליל תכלת ...והיה עלַ-אהֲ רן לשרת ונשמע קולו בבאואל-הּקדש לפני יהוה ּובצאתו וֹלא ימּות( .שמות ,כח.).31–5 ,
 ויאמר לה מה-תאֳ רו ותאמר איש זקן עלה והּוא עטה מעיל וידע שאּול כי-שמּואל הּוא ויּקד אפים ַארצה וישתחּו( .שמ"א ,כח.)14 ,
כפי שאמר מרק טווין" ,הבגד עושה את האדם ",ומעיל במקרא הוא בגד שמעיד על
אדם מיוחד במינו ,בחיר ה' ,מנהיג ומכובד .במסורת החסידית דמות כזאת כידוע
מכונה בשם צדיק.
פסוק מקראי אחר חושף קשר מקראי משמעותי של התיבה 'מעיל' לא רק
לרוממות אלא לישועה ,שמלביש הקב"ה בכבודו ובעצמו על נבחריו:
ֶשעְ ,מעִ יל צְ דָ ָקה יְ עָ ָטנִ י.
שוש אשיש ביהוה ,תגל נפשי באֹלהי כי הלבישני בִ גְ דֵ י-י ַׁ
(ישעיהו ,סא.)10 ,
פסוק זה נמצא בפרק קצר בספר ישעיהו והוא סיפא לנבואת נחמה "לנשברי לב" וחזון
של גאולה ,התחדשות ,הכרה וגאווה לאומית בארץ שתיבנה משממותיה ל"זרע שברך
ה'" (פסוק  .)9הגאולה ובניין הארץ מחורבותיה נתפשים בחזון ישעיהו כמעשה צדקה
אלוהי .אלה שזוכים לבנות את הארץ נחשבים נבחרים ומרוממים מעם" ,כהני ה' –
משרתי אלוהינו" (פסוק  .)6מפסוק אחר וידוע למדיי בספר תהילים מתברר שאלה
הזוכים לרשת את הארץ ולבנותה נקראים במפורש צדיקים" :צדיקים יירשו ארץ"
(תהילים ,לז.)29 ,
ההרמזים המקראיים הבולטים והסמויים שאותם נוטע המאירי בפתח השיר
לצדיקים נבחרים ומרוממים מעם ,מורים על תחושת השליחות והעמדה המנהיגותית
שהוליכה את החלוצים הראשונים מארצם וממולדתם אל הארץ שהקב"ה הועיד
לאברהם אבינו ולבניו .לא במקרה נבחרה המילה המקראית "חלוץ" לייחד אנשים אלה
בעיצומם של ימי העלייה השנייה ,שהרי מי הוא החלוץ המקראי אם לא שם קיבוצי
לקבוצה של אנשים חסרי שם ,מצומצמת ונבחרת ,שייעודה הוא ללכת לפני העם בדרכו
לרשת את ארץ מולדתו 9.בחירה זו הופכת אותם באחת לצדיקים ,כאמור בספר
תהילים.
התפקיד השליחותי והמנהיגותי של החלוץ מתעצם ומקבל נופך תיאולוגי מובהק
כשאנחנו בוחנים את המשמעות המטאפיזית והמיתית של המילה 'צדיק' במסורת
היהודית הפוסט מקראית .לצדיק יש כאמור חשיבות רבה בספרות חז"ל גם אם היא
מתקשה להגדיר את מהותו" .על עמוד אחד העולם עומד ,וצדיק שמו ",נאמר במסכת
חגיגה (יב) .אמרה חז"לית מפורסמת מבהירה ש"צדיק הוא יסוד העולם ,כנאמר בספר
משלי" (י .)25 ,ויש חכמים הסוברים שצדיקים "גדולים אפילו ממלאכי השרת"
(סנהדרין ,צג) .בתורת הקבלה הצדיק הוא אדם מלא קדושה והוד ,והוא משמש קשר
בין העולמות העליונים והתחתונים .במסורת הקבלית השפע האלוהי יורד לעולם
באמצעותו של הצדיק ודרכו .המשמעות הקבלית של הוד ,קדושה ושליחות התמסדה
בתנועת החסידות ,שבה ייעודו ושליחותו של הצדיק הם להנהיג את הציבור ולהוות
________________________

 9במדבר לב ;22– 21 ,יהושע ,ו.7 ,
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מודל של מסירות נפש דתית ודבקות אמונתית 10.במסורת החסידית בצורתה
הראשונית הצדיק הוא בעל מעלה רוחנית יוצאת דופן שבכוחה להשפיע על עם הארץ
ללכת בדרכיה .רבי שניאור זלמן מלאדי ,מייסד חב"ד ,טוען בספר התניא המפורסם
שלו שממעלותיו של הצדיק הוא שאינו חוטא לעולם :לא בדיבור ,לא במחשבה ולא
במעשה ואין בו אף שמץ מן היצר הרע.
האם יכול אדם מן השורה להגיע למדרגה זו של שלמות וטהרה?
ניווכח בהמשך שהשלמות ,הטהרה ,האמונה והדבקות המוחלטת במטרה המקודשת
שיועדה להם היו תכונות שהחלוצים בתנאים הקשים ביותר נדרשו כאחד להאמין בהן,
כפי שייטען שלונסקי במענה השירי שלו להמאירי .השאלה הראשונה ששואל הדובר
בשירו של המאירי את רעו" ,למה כל זה זה ומדוע" ,איננה בהכרח מדוע עליו לסבול,
אלא מדוע אין הוא שותף לתחושות ההנהגה ,הרוממות ,הייעוד ושלמות הלב והנפש
שכל חלוץ בעל בלורית מתנוססת אמור לחוש אותן למרות הסבל.
כפי שמסתבר כבר מתיאורו של החלוץ בשורה הראשונה של השיר" ,מעילי בלוי,
קרוע" ,התחושה השלטת בדובר רחוקה ממעלותיו של צדיק מרומם .הבחירה בצירוף
"מעיל קרוע" מעלה מיד על הדעת את מאבק המלוכה בין שאול לדוד ,ואת התחושה של
החלוץ שהוא הולך ומאבד את השליחות שקיבל על עצמו להנהיג את העם (שמ"א ,כד).
הצירוף "מעיל בלוי" יכול להעיד על כך שהחלוץ מרגיש חוטא גדול יותר מדור המדבר
שהעדיף לשוב למצרים או למות במדבר ולא להתנחל ב"ארץ אוכלת יושביה" (במדבר,
יג ;)32–30 ,זאת משום שהחלוץ לא זכה להשגחה האלוהית שלה זכה אותו דור סורר
ומורה" :ואולְך אתכם ַארבעים שנה במדבר ֹלא-בָ לּו שלמתיכם מעֲליכם ונעלָך ֹלא-בָ לְ תָ ה
מעל רגלָך" (דב' ,כט .)4 ,טענה זו מתחזקת לאור ההרמז הברור לרשע נאלח בפתח הבית
השני של השיר11.
"בי רוחי כים נגרשת" מצהיר הדובר ,ועל פניו הוא נשמע במילים אלה כמתאר את
סערת נפשו ותו-לו .אלא שהשימוש בתבנית הארכאית היחידאית "נגרש" היא רמז
שקוף לספר ישעיהו ,ומן הפסוק שאליו המאירי מרמז" ,והרשעים כים נגרש כי השקט
ֹלא יּוכל ויגרשּו מימיו רפש וטיט" (ישעיהו ,נז ,)20 ,מתברר שנפשו של החלוץ עכורה,
ושראשו כבד המחשבות ,בנוסף לתנאי החיים הקשים מנשוא ,בסופו של דבר משפיעים
על מידותיו ומוציאים אותו מכלל חבריו הצדיקים ,אותם "חביבים" שמקיפים אותו
ואינם מגלים נטיות ספקניות כמוהו .הם צדיקים בדיבור ,במחשבה ובמעשה ,אף על פי
כן ולמרות הכול ,ואילו הוא "כים נגרש" – רשע גמור.
השאלה החותמת את הבית השלישי של "שיר החלוץ" ואת השיר כולו" :מה פירוש
השם מולדת?" היא תמצית הכפירה בעיקר החלוצי שאותה מבטא המאירי בשיר ,והיא
מבטלת את מידות הצדיק שאמורות למלא את נפשו ולכלכל את דרכיו ,אף על פי כן
ולמרות כל הקשיים שנערמים בדרכו .עיון בשירים אחרים שהתפרסמו בימי העלייה
השלישית מבהיר זאת .החלוצים שזכו לרשת את הארץ נקראו להתמיד בצדיקותם
ולדבוק בארץ באהבה ובמסירות נפש" ,בשמחה ,בשיר ובעמל ",אפילו "אם קשה היא
הדרך ובוגדת [ /ו] אם גם לא אחד יפול חלל ",כפי שטוען נתן אלתרמן בשירו הידוע
"שיר בוקר"12:
________________________

 10ג.שלום ,פרקי יסוד בתורת הקבלה וסמליה.258–213 ,1976 ,
 11המאירי ב"שיר החלוץ" מרבה ל בנות תיאורי גוף ונפש דומים (קור ,ניכור ,אכזבה ,וכו') תוך שימוש בסמלים מילוליים
שונים.
 12אהבת המולדת והקשר אליה כפי שהיא באה לידי ביטוי במילים כמו "אנחנו אוהבים אותך ,מולדת  /בשמחה בשיר
ובעמל" מעלה רבות על הדעת תיאורים של אהבת ה' והקשר אליו במקורות היהודיים ,למשל" ,עבדּו את יהוה בשמחה
באּו לפניו ברננה" ,תהילים ק .2
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בהרים כבר השמש מלהטת
ּובעמק עוד נוצץ הטל,
ָאנּו אוהֲ בים אותְך ,מולדת,
בשמחה ,בשיר ּובעמל.
ממורדות הלבנון עד ים המלח
נעֲבר אותְך במחרשות,
ָאנּו עוד נטע לְך ונבנה לְך,
ָאנּו ניפה אותְך מאוד.
נלבישְך שלמת בטון ומלט
ונפרש לְך מרבדי גּנים,
על ַאדמת שדותיְך הּנגאלת
הדגן ירנין פעֲמונים.
המדבר – ָאנּו דרְך בו נחצבה,
הבּצות – אֲ נחנּו ניבשן.
מה ּנתן לְך עוד להוד ושבע,
מה עוד ֹלא נתּנּו ונתן.
בהרים ,בהרים זרח אורנּו,
ָאנּו נעפילה אל ההר.
האתמול נשַאר מאֲ חורינּו,
אְך רבה הדרְך למחר.
אם קשה היא הדרְך ּובוגדת,
אם גם ֹלא אחד יפל חלל,
עד עולם נאהב אותְך ,מולדת,
ָאנּו לְך בּקרב ּובעמל!13
שיר עממי אחר מאותם ימים ,שמחברו לא ידוע ,מתאר את החלוץ כעני מרוד" ,בלוי
וקרוע" ,אבל בניגוד לדמות המעוצבת ב"שיר החלוץ" – עליז ושמח בחלקו .הוא איננו
מתלונן על גורלו .לא מבקש גדולה .לא מתייאש .חי את ההווה ,שכח את העבר ,פניו
לעתיד .בקיצור ,מן הצדיקים בדורו שהעולם מתקיים בהם (חולין צד א):
חלּוץ ,חלּוץ הּנני ,חלּוץ רועה רּוח
בלי נעל ,בלי בגד ,בלי דג מלּוח.
ֹלא ידעתי מַאין באתי ,גדלה ֹלא בּקשתי,
יש עֲבודה ,אין עֲבודה ,אְך ֹלא התיאשתי.
את משפחתי כבר שכחתי ,משה ,חּנה ,דבורה,
ַאחי וַאחיותי הם כל המרּקדים הורה14.
ברומן נפלא בשם "תנובה" שפרסם אביגדור המאירי בשנת  1934מצוטט שיר שמחברו
גם הוא לא ידוע היום ,אבל מן הסתם היה ידוע בזמנו ,וכמו שירי הזמן האחרים היה
אמור היה לעצב את מחשבתם וטוהר עולמם:
________________________
 13שיר בוקר=http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=156&phrase
=http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=3277&phrase 14חלוץ חלוץ הנני
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אני לי חלוצון
מיוצאי מצרים
אלך לי בנעלולים
בלי פיסת סוליים
חלוץ חלוץ חלוצון
מיוצאי מצרים
אלך לי בנעלולים
בלי פיסת סוליים
אין לי כסף אין לי כול
רק זוג מכנסיים
בם נושא אני חלוץ
מיוצאי מצרים
חלוץ חלוץ חלוצון...
תשאלו :מי אנוכי?
למאי נפקא מינה?
בלי פספורט נותנים לי
"שלום" ומקום לינה
חלוץ חלוץ חלוצון...
תשאלוני :מה אני
בורגני או פועל?
לכל קושיא תירוץ אחד:
לארץ ישראל!
חלוץ חלוץ חלוצון...
תשאלו :איך אני חי?
תמיד ישנה בת-חווה
שתביא לי בכל יום
לחם וגם קהוה
חלוץ חלוץ חלוצון...
ועת-ערב כי באה
אשוטט בעיר
ואמצא לי בחורה
להתחבק בשיר
חלוץ חלוץ חלוצון...
ואחרי חצות הליל
לחי על היד
כה אישן לי עד מחר
כילד על הדד!
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חלוצון15...

חלוץ חלוץ
"חלוץ חלוצון מיוצאי מצרים" בלי כסף ,מכנסיים ,או נעליים לא מתחבט בשאלות
זהות ומהות; מוצא אהבה ונחמה במקום שאפשר; הוא יודע שארץ ישראל היא ארצו
ולעולם לא יחטא בשאלה "מה פירוש השם מולדת ".הוא מקבל את הרעיון ש"לכל
קושיא יש תירוץ אחד :לארץ ישראל!" הוא זכה לרשת את הארץ .אי לכך הוא צדיק,
וצדיק לעולם איננו חוטא לא בדיבור ,לא במחשבה ולא במעשה ,ואין בו אף שמץ מן
היצר הרע – אותו כוח מולד באדם שגורם לו לפעול באופן שמספק את צרכיו המידיים
ומסיתו לדבר עבירה.
שירו של שלונסקי "אנו כולנו" הוא בלי ספק מענה שירי לשאלות ולספקות של
אביגדור המאירי ב"שיר החלוץ":
ָאנּו כלנּו
ידענּו כי באנּו,
מארץ נושבת
אל ארץ נדחת.
כי פה ישימון הּוא
ולנּו נכונּו:
רעב וקדחת.
וַאף על פי כן
האֲ מן נאֲ מין
כי ָאנּו נקּום,
ַאף אם שבע נפל!
הישירּו העין,
הגבירּו הּקול!
לשון התוכחה שבה נוקט המשורר מעידה על כך שדבריו של המאירי הם לדעת שלונסקי
לא מוסריים ,פסולים מעיקרם ,ובעיקר אינם ממידותיו של הצדיק .יש לציין שלמרות
המסר התוכחתי של השיר ,שלונסקי בעצמו הולך בדרכי התורה המחייבת כל אדם
שרואה את הזולת נוהג שלא כהלכה או סוטה מדרך הישר לא לנטור לו טינה אלא
לנסות להשפיע עליו על ידי הוכחות שכליות ובירור דברים שישנה את דעתו ודרכיו:
ֹלא – תשנא את ָ -אחיָך ,בלבבָך; הוכח תוכיח את-עֲמיתָך ,וֹלא  -תשא עליו
חטאֹ .לא-תּקם וֹלא-תטר את-בני עמָך ,וָאהבת לרעֲָך כמוָך( ...ויקרא ,יט.)18-17 ,
באופן ברור המענה של שלונסקי בפתח השיר מתעלם מן הפן האמוציונאלי של הדובר
ב"שיר החלוץ" ופונה אל הפן הקוגנטיבי שלו" :אנו כולנו ידענו כי באנו מארץ נושבת
לארץ נידחת כי פה ישימון הוא ו[כן ש]לנו נכונו רעב וקדחת ".במילים אחרות ,הקשיים,
בעצם קללות (רעב וקדחת) שבאות עלינו היו צפויות 16.ידענו מהו מצבה של הארץ
השכוחה לפני שבאנו .נקיטתו של הדובר בשיר "אנו כולנו" בלשון רבים מבטלת באחת
את החיץ שהציב החלוץ בינו לבין רעיו ומחזירה אותו לקבוצה" :אינך שונה מאתנו"
הוא מסביר לו ,בוודאי לא היית שונה מאתנו בעבר כשהחלטת לעזוב את ביתך בארץ
נושבת ולהצטרף לחלוצים הראשונים ,כובשי הארץ ,בארץ הנידחת.
ברובד הסמוי של השיר שלונסקי מועלה טענה משנאית ידועה שיש בה כדי לטהר את
נפשו העכורה מתחושת רשע של הדובר ב"שיר החלוץ":
________________________

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=3702 15
 16ויקרא ,כח.
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עֲקביא בן מהֲ ללאל אומר ,הסתכל בשֹלשה דברים וְ אֵ ין אַׁ ָתה בָ א לִ ידֵ י עֲבֵ ָרה .דע,
מַאין באת ּולָאן אתה הולְך ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון (אבות ,ג ,א).
טענה זו המהדהדת מתוך השורות הראשונות של השיר" ,אנו כולנו ידענו ,"...מהווה
את הרקע לטענה המוחצת שיביא בחלק השני של השיר" :ואף על פי כן האמן נאמין /
כי אנו נקום גם אם שבע ניפול "...ההרמז למקור המקראי במקרה זה ברור כשמש" :כי
שבע ,יפול צדיק וקם; ּורשעים ,יכשלּו ברעה ",נאמר בספר משלי (כד .)16 ,צדיק ,כפי
שפירשו חכמים ,מסוגל להתמודד עם שפע של צרות בלי להישבר ובלי להתייאש17.
בפסוק מקראי אחר ,ידוע גם הוא ,בספר חבקוק נאמר ש"צדיק באֱ מּונתו יחיה( ",ב.)4 ,
אמונה פירושה אמינות ,יציבות ,התמדה ונאמנות .זה שבא לרשת את הארץ הוא צדיק
שעזב ארץ נושבת ובא לארץ נידחת וידוע ידע שהמקום שהוא הולך אליו הוא ישימון
ושנכונו לו שם רעב וקדחת .כך היה המקום בתקופת האבות ,והארץ נודעה ברעתה
ובשממונה מאז הוגלו ממנה בניה הסוררים.
הדברים כתובים במקורות התנ"כים:
– ויהי ָרעָ ב בָארץ וירד ַאברם מצרימה לגּור שם כי-כבד ה ָרעָ ב בָארץ (בראשית ,יב,
.)10
– והפקדתי עֲליכם בהלה את-השחפת ואת-הַׁ ַׁק ַׁדחַׁ ת מכלות עינים ּומדיבת נפש
ּוזרעתם לריק זרעֲכם ואֲ כלהּו איביכם (ויקרא ,כו.)16 ,
– כי ַאעֲלה אֲ רכה לְך ּוממכותיְך ארפאְך נאם-יהוה כי נִ ָדחָ ה קראּו לְך ציון היא דרש
אין לּה (ירמיהו ל.)17,
על פי "אנו כולנו" צדיק יחיה בארץ המקוללת משום שהוא יודע מאין הוא בא (ארץ
נושבת אבל גלות ושיעבוד) ולאן הוא הולך (ארץ נידחת אבל מולדת לעם חופשי בארצו).
הוא בא משום שהאמן האמין שהמעשה החלוצי הוא יעודו ,ושהוא עתיד בסופו של דבר
ליתן דין וחשבון על מעשיו לפני ה' "שופט צדק ,בוחן כליות ולב" (ירמיהו ,יא.)20 ,
האידיאולוגיה והאמונה שנועדו לרפא את הארץ ממכותיה ולהפוך אותה מארץ נידחת
לארץ נושבת הם מנוע של אנרגיה וכוח שהניע אותו מלכתחילה לקחת על עצמו משימה
כבדה ,ולכן הוא יקום על רגליו גם אם שבע יפול ,יישיר מבטו לעתיד ,וימשיך לסבול
באהבה כל אתגר שיעמוד בדרכו ככל צדיק בדורו .מוטיב זה זוכה לחיזוק משמעותי
בשיר "קרועים אנו" של שלוסקי ,מענה אחר להמאירי שהוא ישיר ומדבר בעד עצמו:
קרּועים ָאנּו
בלּואים ָאנּו
לכבוד יום-טוב נעד טלאי על גבי טלאי.
הללּויה
הללּויה
הללּוהּו עד בלי די.
והלב קרּוע ויחף
והלב ירן-יריע מּני כאב.
והלב קרּוע ויחף
והלב ירן בכאב.
רעבים ָאנּו
צמאים ָאנּו
לכבוד יום-טוב נקדש על לחם צר.
________________________

 17רלב"ג ,אבן עזרא ,מלבי"ם.
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הללּויה
הללּויה
הללּו מן המצר.
והלב פרּוע ורעב
והלב ירן-יריע מּני כאב.
והלב קרּוע ויחף
והלב ירן בכאב...
...חבריא ,באּו!
מתהּו אֱ לי בהּו
אל בל-נדע-מה-שמו-הּוא
ינחנּו הגורל.
רק רּוח סתו גונח
ככלב הּקרח.
מחר – עורב פורח,
אתמול  -אי ,להֲ דם!
הא לחמא – לחם עני
ּובשבת תחכמוני
מי עוד אשר כמוני
אֲ ני כפרתו!
עולם הזה כזית.
עולם הבא הּוא פיט
אשרי כל בן-בלי-בית
אשרי כל איש גם-זּו!...
נתהוללה
נתחוללה
נשתוללה
ָאמן סלה!
בסחרחרת
לב שכרת
כצפרת
אל האש.
מי שיש לו
מי שאין לו
פתח את פיהּו
יין תן לו.
חלּו
הלּו ֺ
ֺ
צער גלּו
הללּויּה
לב יחף!18
________________________

18

=http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2829&phraseקרועים אנו
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"טוב לסבול בעד ארצנו ",היא הטענה המרכזית של השיר "קרועים אנו" .טוב להיות
בלוי וקרוע ,טוב להיות רעב וכו' .יסורי הצדיק בארץ ישראל נועדו להגדיל את הצלחתו
ומקרבים את הגאולה ,כפי שטוענים אינספור מקורות יהודיים .במקורות אלה ,החל
בגמרא ,קשיים וסבל רב הם ממאפייניה של "אתחלתא דגאולה" .רמת הייסורים
הצפויים באותה עת היא כה נוראה עד שאחד האמוראים אומר" :ייתי [המשיח] ולא
אחמיניה" ,לאמור ,הלוואי שיבוא המשיח ,אך אל אראה אותו [מפני האימה הצפוייה
אז] .בתשובה לאותו אמוראי עונה לו מורהו" :ייתי ,ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא
דחמריה" ,לאמור ,יבוא המשיח ואזכה לראותו אפילו אם אידרש לשם כך לשבת בצל
גללים של חמורו של משיח( ,סנהדרין ,צ"ח) .כמו אותו מורה חכם ,טענתו של שלונסקי
היא שעל החלוצים לגלול מעליהם את את הצער והייסורים ,לחולל ולשורר ולהודות
לאל על "לב יחף" משום שזכו לחוות את ימות המשיח במלוא עוצמת צריבתם 19.זכות
זו היא זכותם של צדיקים אשר כמו אברהם אבינו קונים את הישגיהם המוסריים
והאמוניים תוך מאבק עם משימות קשות ,אתגרים ומכשולים; ודרכם של צדיקים היא
שאין הם מאבדים אמונה ותקווה – לא בדיבור ,לא במחשבה ,וכמובן לא במעשה.

________________________

 19על תכליתם של הייסורים ראו גם שירו של הלל אביחנן ברגמן "הורה אין דבר"" .הגבר ,הגבר האש!" כותב ברגמן" ,אם
גם כואב הלב ,אם גם צורב הכאב ,שרוף אותם ב'הורה אין דבר'"
.http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2066
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מסעות לעולם העתיד:
הדיסטופיה בספרות הישראלית של שנות השמונים
עדנה עמיר-קופין

אוניברסיטת מישיגן

מבוא
כולנו נשלם בסופו של דבר ,דייוויד  ...מגיפת הנאריס ,שפשתה בדרום האוקיאנוס השקט,
עתידה לכלות לא רק את הדגה ואת האצות בכל האוקיאנוס ,אלא את כל החי על-פני כדור-
הארץ .זו מין קללה איומה שמכפילה את עצמה ואת כוחה ...מחלה איומה .קללת
האלים ...אין סיכוי לציוויליזאציה שלנו' .כי עת ופגע יקרה את כולם' ,נאמר .רק להתפלל.
כולנו נשלם על חטאותינו( .מלאכים באים ,יצחק בן נר)346 ,

הדיסטופיה מטבעה היא יצירה אפוקליפטית המנבאת עתיד שחור ובמקרים רבים אף
את סוף העולם .היא נובעת מתוך הרגשה עמוקה של ייאוש ,של תחושה שלא רק
התרבות המקומית אלא כל התרבות האנושית עומדת בסימן הכחדה .האסון הצפוי
יכול להיות קטקליזמה אקולוגית ,הריסת הטבע ,דיכוי פוליטי או דתי של משטרים
דיקטטוריים חסרי כל סובלנות המביאים לשעבוד האוכלוסייה שאותה הם מובילים,
או שימוש גובר בטכנולוגיה הרסנית .הבעיה היא גלובלית ואין מנוס ממנה רוב היצירות
הדיסטופיות הן ואריציות ניגודיות ,או משלימות של הטקסט האוטופי ,תוך שימוש
במספר אסטרטגיות ואמצעים סאטיריים ,פארודיים או אירוניים 1.הן כוללות גם
אלמנטים דידקטיים ומסרים פוליטיים וחברתיים .סוגיות אלה מהוות את הנושאים
המרכזיים והאוניברסליים של ספרות דיסטופית .בנוסף ,קיימות יצירות ספרותיות
המתייחסות לחברות מסוימות ולבעיות הקיומיות המיוחדות להן .הדיסטופיה
הייחודית חושפת את המחדלים שבחלום האוטופי שמהווה בסיס אידיאולוגי של חברה
מסויימת .מאמר זה יתייחס לספרות הדיסטופיה הישראלית המפריכה את תקוותיו של
החלום הציוני ושל האידיאולוגיה המשיחית של החזון הלאומי-דתי שהתפתח
בעקבותיו 2.אלה היו נושאים שעליהם כתבו מספר סופרים שוליים בתחילת העידן
המודרני 3,ובשנות השמונים של המאה ה 20-העסיקו ,שלא במקרה ,סופרים בעלי שם
שפרסמו מספר יצירות דיסטופיות על רקע ההווי והחברה הישראלית .היצירות הללו
מתמודדות במישור האישי עם הדילמות הקיומיות האנושיות וחשוב יותר ,במישור
הקולקטיבי הן מתמודדות עם הסתירות הקיימות באידיאולוגיה הציונית ,או
בהרחבתה – דהיינו האידיאולוגיה הלאומית-דתית-משיחית – שהיא המרכיב העיקרי
המייחד את היצירות הישראליות .הנטיות המיליטריסטיות והקיצוניות הדתית
והלאומית נתפסו כאיומים לחברה שבה הצדק ,השוויון ,חופש הביטוי וחופש הפרט הם
עמודי התווך .היצירות הנידונות במאמר זה הן :פונדקו של ירמיהומאת בנימין תמוז,
 ,1984הדרך לעין חרוד מאת עמוס קינן 4,1984 ,ומלאכים באים מאת יצחק בן-נר,
 .1987יצירות אלה כוללות מרכיבים רבים של ספרות אפוקליפטית ופוסט-
אפוקליפטית.
__________________________
1
2
3
4

ראה דיון נרחב של מרכיבים אלה בספרה של לאה הדומי ,בין תקוה לספק ,סיפור האוטופיה.
"הרעיון המשיחי תפס מקום בולט בתודעה הציונית המודרנית כבר מראשיתה .ם במנהיגותו של הרצל ובהופעותיו
הפובליציסטיות ראו יהודים רבים בגולה גילוי משיחי" ,בשבי האוטופיה ,חנן חבר.12 ,
ראה מסע לארץ־ישראל בשנת ת''ת באלף השישי ,מאת אלחנן לוינסקי .ספר זה הופיע לראשונה במאי  1892במסגרת
המגזין פרדס .המלחמה הבא' של יצחק חייק ,)1968( ,ו'קץ כדור הארץ (.)1969
המגמה הדיסטופית כבר העסיקה אותו בספרו הקודם שואה  )1973( 2וגם בספריו את והב בסופה והבריחה אל הכלא.
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על הדיסטופיה בספרות המודרנית
היצירות הדיסטופיות הקלאסיות ,שהיו מודל להרבה אחרות ,כולל הספרות הישראלית
של שנות השמונים ,נכתבו בעיקרן במחצית הראשונה של המאה העשרים ,אבל גם
בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה 5.הידועים בין הסופרים הם ג'ורג' אורוול,
אנטוני ברג'ס אלדוס האקסלי ,ב .פ.סקינר ואחרים( .בימים אלה רוב הספרות
העתידנית היא בעיקרה ספרות המדע הבדיוני ,שהיא סוגה נפרדת ואיננה נכללת בדיון
זה) .יצירות דיסטופיות בנויות על עולם שבו יש שילוב בין אלמנטים מציאותיים לבין
אלמנטים פנטסטיים .המרכיבים המציאותיים מעוגנים בְּ הווה ּובִ מציאות שהקורא
מזהה בדרכים שונות (אם זה קוד לשוני המוכר לקורא ,או מערכת סמלים ,או מקומות
ואילו המרכיבים הפנטסטיים מקצינים
ידועים ,או אזכורי אירועים היסטוריים)ִ ,
ומעוותים את הנטיות הקיימות בחברה בדרך סאטירית ואבסורדית ,כדי להזהיר את
הקורא בפני התפתחויות לכיוון בלתי רצוי .הדרמה שברוב היצירות האלה מצויה באופי
האפוקליפטי שלהן ובחרדות הקיומיות שהן מעלות בקורא ,תוך נתינת תחושה עמוקה
של חוסר תקווה וחוסר יכולת לעצור את ההתפתחויות המובילות לריק ,לאבדון
ולמוות .בימים אלה האיזון שהיה קיים בין יסודות העולם המציאותי לעומת אילו של
העולם הפנטסטי התערער והשתנה באופן משמעותי – מה שהיה פעם עתידני,
דרמטיזצית-יתר וחרדות חסרות-שחר – הפך היום לעכשווי ,למתקבל על הדעת
ולחרדות אמיתיות ,שגם המדיה וגם המוסדות הפוליטיים מגבירים ומעצימים את
השפעתן על הפרט" .העתיד הוא כבר לא מה שהיה פעם" ,מופיעה כתובת גרפיטי על
קירות בניו יורק .הגיע סדר עולם חדש ,שהגדרתו התעצבה בעיקר בעקבות אירועי
טרור ,השתלטות כיתות דתיות קיצוניות ושיקולים אקולוגיים .את העולם רואים
באופן רדוקטיבי כמורכב מגושי כוחות אידיאולוגיים שונים וקרוב באופיו לדרך שבו
עוצב ברוב היצירות הספרותיות הדיסטופיות שבהן נדון.
ביצירה האוטופית יש הסכמה על מהות החזון ועל הגשמתו ויש הרמוניה בין הכלל
והפרט ,הנובעת מהאמונה שצורכי הכלל יהפכו גם לרצונות הפרט .החזון הזה מוביל
למצב סטטי ,להכחשת התהליך הדינמי של ההיסטוריה .העולם האוטופי מגן על עצמו
על ידי בידודו מהשפעות חוץ המאיימות לפוררו .בתהליך הגשמת החזון האוטופי
קיימים כל הנתונים להסתאבותו והתנוונותו – וכך הוא הופך לכפייתי וחסר סובלנות.
ראיית עולם דיסטופית מעמידה דגם אסתטי המדגיש ניגודים ואירועים יוצאי דופן
לעומת ההרמוניה והיציבות של האסתטיקה של האחידות והאיבון של האוטופיה 6.שני
המושגים אינם מהווים ניגוד מוחלט – בזמן שהאוטופיה נשענת על חזון עתיד,
הדיסטופיה נובעת מהקצנה של המצב הקיים.
דפוסי המסע ופיצול הדמויות
כפי שכבר צויין ,היצירות הדיסטופיות של שנות השמונים בישראל לא נכתבו על ידי
סופרים צעירים מהפכנים ,אלא ,על ידי סופרים שהתחילו את כתיבתם בשנות המדינה
הראשונות או זמן מועט קודם לכן :יצחק בן-נר ,עמוס קינן ובנימין תמוז .שלושתם
__________________________
5

6

רחל אלבוים-דרור מציינת בספרה המחר של האתמול ( )1967את הדברים הבאים" :ככל שהולכים וגוברים החששות
מפורענויות פוליטיות ,סביבתיות ,דתיות ,חברתיות וטכנולוגיות – כמו מלחמות-דת ,שואה גרעינית ,התחממות כדור
הארץ ,הינדוס גנטי– כן הולכים ונעלמים הדגמים החברתיים החיוביים של האוטופיה ...המעבר מכתיבת אוטופיות
אופטימיות וחיוביות לתיאור דפוסים שליליים ...אינו משמש רק כביטוי לחרדות ולחששות מפני הצפוי בעתיד ,אלא
מצביע על שינוי יסודי בעמדות ובנורמות של החברה העכשווית ...הפרט נשחק במכונת-הענק ההירארכית של המדינה,
והדגם האוטופי נהפך על-פיו לאנטי-אוטופיה)24( ".
אלבוים-דרור ,המחר של האתמול’.26 .
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גדלו על החזון הציוני של המדינה ,גם אם היו אז מספר אינטרפרטציות להגשמתו ,הרי
לא היו ספקות רבים לגבי קיומו ולגבי צדקתו .שלושים ושש שנה ויותר אחר כך ,הם
בוחרים להביע את ספקותיהם וחרדותיהם לגבי תהליך הגשמת החלום הציוני
ושלושתם בוחרים בסוגה הדיסטופית ,שהיא למעשה הדרך המתאימה לביקורת ולקיום
דיאלוג עם החזון הציוני .דרך הסאטירה והתיאורים הגרוטסקיים של העולם העתידני
שהוא תוצאתו של הקיים ,המחברים האלה מעצימים את האבסורד שבחזון האוטופי,
ואת הנאיביות של החלום הלאומי .התיאורים הקאטאקליזמיים מתקשרים לטקסטים
הקלאסיים של נבואות הזעם של אחרית הימים.
ניתן לפרש את הטקסטים בדרכים רבות המתייחסות למבנים ולתוכן .במאמר זה
נתרכז בשני מרכיבים שהם המאפיינים המשותפים לשלושת המחברים ביצירותיהם
הדיסטופיות :א .מבנה העלילה כסיפור מסע של גיבור נרדף או רודף בחיפושו אחרי
עברו ומרכיבי זהותו; ב .אפיון הכוחות המנוגדים המתוארים דרך המורכבות של
הדמות המרכזית המתפצלת לחלקים פרודים.
שלוש היצירות נבנו כסיפורי מסע ,בין אם זה מסע בריחה ממצוקה חברתית
וקיומית ,או מסע בריחה ממשטר המדכא את חופש הפרט ,או מסע נקם על עוול
שנעשה ,או מסע פנימי לחיפוש הזהות ,תוך חזרה אל העבר כדי להבין את העתיד.
הדיאלקטיקה ההיסטורית מגיעה בסיפורים לשלב האחרון .כל עוד הגיבורים משלימים
עם מצבם הקיים ,הם נכנעים לתנאים בלתי נסבלים ובלתי ניתנים לשינוי ומוותרים על
מאווייהם האישיים ,אבל ברגע שהם פורצים מן העולם הסטטי והסגור ועוברים למצב
של תנועה ,דרך המסע שלהם ,המחייב סיכון ,מתוך ניסיון למצוא דרכים חילופיות,
להעלות שאלות ,לחפש פתרונות ולחזור לזיכרונות העבר לצורך תכנון העתיד ,גם אם
הם נועדים מראש לכישלון ,חייהם מקבלים משמעות קיומית והם הופכים מהמת-החי
לגיבור אקטיבי ,ושוברים את מעגל הייאוש הפטליסטי.
בסוף המסע ,וכך מסתיימים שלושת הסיפורים האלה ,הם מוצאים שאין פתרון
לדילמות ,שהאינסוף והחופש האבסולוטי פירושו המוות ,ושהתהליך ההיסטורי הוא
יותר מעגלי מאשר ליניארי ,ולכן למסע ולחיפוש יש אופי מחזורי .הפתרון האופטימי
יותר הוא שגם אחרי החורבן ,האדם יחזור אל העבר ,ההיסטוריה תתחיל מחדש,
והפסימי יותר הוא שהגיעה הנקודה הסופית וכאן תסתיים הציוויליזציה.
הגיבורים ,לכודים במסגרת האטומה והמבודדת ,מפגינים אנטגוניזם כלפי עולמם
המנסה לכפות עליהם את כלליו .עיצוב דמויות הגיבורים היא עוד דרך לשקף את
הסתירות הפנימיות לא רק של כל אישיות לכשלעצמה אלא גם של החזון הציוני או
הלאומי-דתי-משיחי .כל אחת מהדמויות מפוצלת ,ונמצאת במצב של התפוררות ,שהיא
אנלוגית להתפוררות החברה שבתוכה הם חיים .הן מקבלות את צביונן המיוחד אך ורק
בתוך הקונטקסט הכללי שבהן הן מתפקדות .זה עולם שמביא לכך שגיבוריו אחוזי
שיגעון ,והעלילה מתפתחת כסיוט סכיזופרני ,שהוא תוצאה של המציאות החברתית
ולא תוצאה של בעיות נפשיות .זה עולם שבין מציאות לחלום ,והחלום הוא חלום
בלהות שאין דרך להקיץ ממנו.
הפיצול הזה מדגיש את הקטבים של הציר הרציונלי/אמוציונלי הקיים גם בגיבור
הראשי וגם בחברה שבה הוא חי .הדמויות המשניות משקפות בדרך אנלוגית את
ההיבטים השונים של הדילמה של החברה ,שבה גם האוטופיה וגם הדיסטופיה קיימות
בדרך מעוותת זו לצד זו ,ואת רב-הצדדיות של הגיבור הראשי .הסטיות השונות
מגולמות ומעוצבות בדמויות המלוות את הגיבור .הן משקפות את תהליך ההתפוררות
בחברה ואת הכיוון הניהיליסטי הטמון בתוכה.
הדמות שבפני הקורא אינה יציבה .עם כל אירוע נוסף בסיפור היא מתפצלת,
מתקלפת וממשיכה להתפרק לחלקים רבים לנגד עיני הקורא .אין כמעט דמות
שמופיעה בסיפור שאיננה איזושהי בבואה של הדמות העיקרית ,והחצנת תכונות שעד
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עתה נדחקו מתודעתו של הגיבור .בדומה לגיבורי "ספר המעשים" 7של ש"י עגנון ,שבו
הגיבורים נאלצים לעזוב את המקלט המבודד ,את הבית ,שבו קיימת שליטה מדומה על
החיים וקיים בו סדר; הם יוצאים אל מסע חיפוש וכך הם נקלעים לעולם פנטסטי
המעוות את הקיים דרך שורת מפגשים עם היבטים שונים של עצמם ,עם בעיות
קיומיות בסיסיות.
מלאכים באים
הקדמה
יצחק בן-נר (יליד  )1937הוא סופר ,עיתונאי ,מחזאי ,מבקר סרטים והיה שדרן שנים
רבות בגלי צה"ל .הרומן הדיסטופי שלו מלאכים באים 8פורסם בשנת  1984בהוצאת
כתר ספרים .במלאכים באים מתגלה בן-נר כמבקר זועם של הנטיות הדתיות
והמיליטריסטיות המתגלות בחברה הישראלית של שנות השמונים ,והוא ממשיך עד
היום בביקורת חריפה של נטיות אלה הגוברות ומתרבות 9.כשהרומן פורסם התגובות
הראשונות היו מאוד ביקורתיות – היו מבין המבקרים שראו את הרומן כיצירה קלילה
וחסרת טעם שאינה תורמת לספרות הישראלית ואחרים – כיצירה מאכזבת וחסרת כל
קוהרנטיות או כבדיחה מתמשכת 10.ללא ספק ,בן-נר בחר במודאליות ששירתה את
מטרתו ושחררה אותו מהמגבלות הקיימות במגמה השלטת בספרות של דור המדינה .
זאת היצירה המורכבת ביותר משלוש היצירות הנבדקות כאן גם במספר העלילות
והתת-עלילות שהיא כוללת וגם בריבוי הדמויות .ברומן זה מופיעה להקת דמויות –
שהיא כעין דמות אחת המשתקפת כבאולם מראות וכאילו התנפצה לאלפי שברירים
כשכל אחד משקף את בבואתה במסע החרדות המתמשך .היצירה היא בעלת אופי
פוליטי מובהק .במהלך הסיפור נוצר מתח רב בין עולם מסודר ורציונלי לבין עולם
כאוטי הנשלט על ידי יצרים משולהבים .הפרוטגוניסט שהוא איש מחשבים חילוני שחי
חיים שגרתיים ,שקטים ומסודרים ללא הפתעות הופך לקורבן של התקפה פתאומית
ובלתי מובנת על חייו בידי כנופית חרדים-קיצוניים .הטראומה הבלתי-צפוייה מכניסה
כאוס לתוך חייו המסודרים ,ולמרות רצונו ,הוא חייב להתמודד לא רק עם תוקפיו
אלא גם עם זהותו האמיתית שאותה הוא מדחיק וכך הוא יוצא למסע שבו יצליח לבצע
את שניהם.
העלילה :מסע חרדות מתמשך – מתל-אביב ,המקום הבטוח ,לירושלים
הרומן ממוקם בעתיד לא קרוב ולא רחוק של המאה ה ,21-כאשר אסונות טבע פקדו
את העולם הגדול ופסחו על ישראל .מקום המוצא של הסיפור הוא בעיר תל אביב שהיא
מרכז אורבני המשתרע לאורך כל החוף .תל אביב הפיקטיבית משמשת כמפלט המיעוט
החילוני במדינה הנשלטת מירושלים על ידי שלטון כפייתי ,דתי ,המתואר כמלא
סתירות ,אלימות וצביעות .גיבור הסיפור הוא דוד הלפרין ,איש מחשבים ,המסתפק
__________________________
 7ש"י עגנון" ,ספר המעשים" ,הוצאת שוקן .במהדורת  1953של כל סיפורי עגנון בכרך סמוך ונראה.
 8מלאכים באים :רומן (ירושלים :הקיבוץ המאוחד :ספרי סימן קריאה.)1987 ,
 9יצחק בן נר תוהה :איך ומתי בדיוק הלך עם ישראל לאיבוד?
"לפני שנים ,כשעוד היה לנו סיכוי לטוב ,בא המהפך של  ' 77ויצחק בן אהרן המנוח ,צוטט כמי שאמר מנהמת לבו" ,אם
העם בחר ככה ,אז צריך להחליף את העם" .הרבה גינו את בן אהרן על דברים שכנראה כלל לא אמר ,אבל הוא כנראה
גם צדק ,במה שלא אמר .ויותר מכך 36 :שנים לאחר המהפך ההוא ,העם החי ובועט בציון מתחלף ממילא ,מרצון,
מקהות מחשבה ,מאי אכפתיות ומקוצר ראייה ,בעזרת המאגר הביומטרי ,מדד החיים המייצר ורושם את אנשי שלומנו
החדשים ,ובעזרת התרופו ת הגנריות ,חוקי הגזע ,הדת ,העמותות ,השוויון בגזל והביזיון בנטל ,סתימת הפיות וסירוס
לדים ,תרבות הפייסבוק והטוויטר ושביעות הרצון
תנח ְּ
הביקורת ,גריעת המימון בשמאל ,שפיכת הממון על הימינו ִֹמ ַָ
הלאומית מעצמנו .כל אלה זרזים להתחלפות העם – והכל בשם שמירת קיומנו היהודו דמוקרטי ".מעריב ,י"ז כסלו,
תשע"ו.29.11.2015 ,
 10על הביקורות ,ראה מאמרו של גלעד מורג על ספרות העתיד של יצחק בן-נר ,ב.270 ,1993 Prooftext -
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במעמדו המקצועי ,במקומו בחברה החילונית ובקשריו האישיים שאינם דורשים ממנו
כל מחויבות ואחריות לאחרים .הוא נמנע מכל מעורבות פוליטית":כל ימי היו קודש
לשמירת עקרון הריחוק ,להתבוננות לא-מעורבת ,מסויגת ,במציאות המהבילה
שלמטה .)11( ".גם אם הוא "משּויך לאותו מיעוט נסבל של חילונים" ...הוא מצליח
"להסתפק ביתרונות שמציעה התקופה – שכר גבוה ,חנויות מלאות בסחורות מוברחות
מחוץ לארץ" כל עוד אינו פועל נגד השלטונות "בדיבור ,בכתב או במעשה" )75(.נגד
רצונו הוא נסחף למערבולת ,כאשר הוא חורג מהגבולות של 'המקום הבטוח' ,בית
הקפה "כאן" ,ויוצא לרחובות העיר בעת שמפגינים חרדים-קיצוניים פולשים לרחובות
העיר .הוא מותקף ,מושפל ומעונה על ידי שלישיה של בריונים אלימים מבין המפגינים
ללא סיבה כביכול ( .)25–20על סף המוות הוא ניצל על ידי זוג המוצא לו מחסה בבית
זקן תמוה .אותו זקן שולח לו מכתב ( )210–184אשר בו הוא מגלה לו את סיפור עברו
ועבר העם שהוא שייך לו .הזקן טוען שדוד הוא בנו האובד,למרות שדוד זוכר היטב את
אביו הביולוגי .דרך הדמות הפיקטיבית הזאת השולחת מכתב לדוד ,בן-נר מסכם את
עמדותיו וביקורתו הנוקבת לגבי המצב הקיים בטקסט מתמשך" :כל מלה בסיפור הזה
אמת צרופה  ...היא אמת של העם הזה ,הבורח כל ימיו מעצמו ...השונא את עצמו
באהבה גדולה כל -כך ...עם הבונה לעצמו כל בוקר מחדש את אמונת העד שלו וכופר בה
עם לילה. )208( ".
בעקבות הטראומה של ההתקפה והמכתב שקורא לדוד לשוב הביתה ,הוא נאלץ
לנטוש את הישיבה על הגדר וחוסר המעורבות שלו ויוצא למצוא לא רק את תוקפיו
במסע נקם אלא גם את עצמו .לצורך זה הוא עוזב את העולם המוגן שבו הוא חי ועולה
לעולם הזר לו בירושלים .הוא מגלה את ירושלים שחטאיה רבים והיא עיר ללא משפט
וצדק 11.ירושלים ,אם כך ,הופכת למקום שבו יוכל הגיבור לממש את הצד האפל שלו,
לגלות את מה שניסה להסתיר ,גם את עברו וגם את אישיותו המלאה סתירות
פנימיות ,וכך לצאת ולנקום את נקמת הדם שלו ולחסל את משפיליו.
פיצול דמותו של הפרוטגוניסט :מי אתה דוד הלפרין?
דוד הלפרין מזוהה במספר כינויים במסגרות השונות בחייו :רשמית הוא ידוע כדוד
הלפרין ,ובעולמו החברתי בבית הקפה "כאן" ידידיו מעניקים לו שם נוסף המגדיר את
זהותו החברתית וקוראים לו דייויד הלפרין בעגה המיוחדת להם הנקראת אנגרית .הוא
מתואר כיצור חברתי שאינו מתעמק בסוגיות פוליטיות ושאלות מוסריות .הוא מתרכז
בתדמיתו החברתית .הוא מתואר כגבר נאה ,המקפיד על מראהו החיצוני :על בגדיו,
נעליו ,תסרוקתו ובשמיו .גבר שנשים רבות נמשכות אליו אבל רק אחת מהן ,דוֹ ,היא
אובייקט אהבתו ותשוקתו .במסגרת אינטימית יותר היא מכנה אותו "דיי" ,קיצור
לשמו המאונגלז ,דייויד .הוא בן  42במחצית ימיו המתוכננים והיציבים כל כך ,רווק
שאינו מוכן או מסוגל ליחסים הדורשים מחויבות .כללי ההישרדות שלו ושל חבריו
בתוך המשטר הדתי הכפייתי :לשתוק ,לא לבקר ,לא למחות ,לוותר על כל חירויות
האזרח .ולא לחלום" .אני שורד ומתקיים בקלות רבה ,יחסית ,במציאות-חיינו הקשה.
לא מעורב .נוגע .לא נוגע .לא מתנגע ...מה טוב שהצלחתי להרחיק עצמי מכל המתרחש
המיוזע ,המהביל והמחניק הזה .)76–75( ".הוא מייצג את המיעוט החילוני הדומם,
למרות העובדה שהשתיקה לא תחסן אותם מרוע שלטון כפייתי.
לדוד הלפרין יש גם זהות נוספת  ,זו של עולמו הפנימי .בכל זאת יש לו צורך לבטא
את רגשותיו המודחקים .הוא ממציא לעצמו זהות דואלית שבה יש מקום לרגשות
מסוכנים ומנוגדים .הזהות הדואלית נחשפת דרך כפילים :זוג ננסים הזויים שדוד
__________________________
 11עיר המזכירה את תיאורו של הנביא ישעיהו בפרק א" 23–21 ,אי ַָכה הַָ יְּ תַָ ה לְּ ז ֹונַָה ִק ְּריַָה נֶאֱ מַָ נַָה ְּמלאֲ ִתי ִמ ְּשפַָ ט צֶ ֶדק יַָלִ ין
בַָ ּה וְּ ע ַָתה ְּמר ְּצ ִחים .כ ְּספְך הַָ יַָה לְּ ִסיגִ ים סַָ בְּ אְך מַָ הּול ב ַָמיִ םַָ .שריִ ְך סו ְֹּר ִרים וְּ חבְּ רי גנַָבִ ים כֻּּל ֹו אֹהב שֹחד וְּ רֹדף שלְּ מֹנִ ים יַָתוֹם
ֹלא יִ ְּשפֹטּו וְּ ִריב ַאלְּ ַָמנַָה ֹלא יַָבוֹא אֲ ליהֶ ם".
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ממציא לצורך השיח הפנימי שלו .התחלתם של הגמדים הייתה בכך שדוד החל לדבר
אל עצמו כשהיה לו צורך לבטא את כעסו ואת כל הספקות שיכלו לסכן אותו .הוא זקוק
להם באותה מידה שקיומם תלוי בו .דוד הגיע למסקנה שמטבעו הוא מסוגר ואינו יכול
לשתף אחרים במצוקותיו.
וכך באו לו שני ננסיו – גמד וגמדת .פתאום שניהם עמו ומיד כאילו היו עמו מאז ומתמיד.
כאילו מילאו חלל גדול שהיה בו בלא שידע עליו .כשהייתה רוחו סרה ,ישבו דוממים ,דוחקים
עצמם לפינה ,שלא יפגע בהם כעסו ,מצפים בכמיהה לפניו שיצהילו שוב .ברחוב היו מהלכים
לצדו...חרדים שמא יאבדם בהיסח הדעת)108( .

דוד הוא אדון הננסים ואלוהיהם – הוא ברא אותם מתוך עולמו והם מלווים אותו
לאורך דרכו .הוא נתן להם קולות :קול גברי וקול נשי .הננס ברווזי הוא הקול הגברי
ומתואר בדרך זו" :ננס ברוא דמיון..ננס שחצן ,מכוער ,מגויד פנים ,המנסה כל העת
להיחשב לאחד האדם ,אף שיליד דמיונו של אדם הוא ואין אדם זר ,לבד מבעליו ועין
אף יצור ,לא תבחן בו .הוא מחוץ למוות ,ולכן הוא יכול לבחון את הדברים בהקשרם
המדעי ,האובייקטיבי כביכול .מתפלסף ומתייהר ובטבעו גם פחדן )9( ".מוק הגמדת
מבטאת את הצד הנשי והרגשי שלו :יד רכה מנחמת .היא הפן האופטימי,
האידיאליסטי ומלא התקווה של דוד .היא דמות רגשנית רחומה היודעת את כל
צפונותיו של דוד.
המפנה החד שמשנה את חייו של דוד בא כתוצאה מהפגנה פראית של אברכים
קנאים-דתיים מירושלים הבאים לכפות בדרך אלימה את משנתם הפונדמנטליסטית על
תושבי תל-אביב החילוניים .ברחוב אלף הגלויות שלישיה של בריונים תוקפת את דוד
הלפרין .כקורבן דוד מתגלה כגבר חלש ופגיע ,שכל חולשותיו וחרדותיו הנסתרות ביותר
נחשפו ,אלה שהוא סבר שהוא יכול להן וכי הן כלואות בחובו לעד .הבריונים משפילים
אותו כאשר הם מתייחסים אליו לא כאל גבר אלא כאל נקבה חלשה ומלאת זימה.
הגברתן אדום הזקן פונה אליו בלשון נקבה" :חוטאת ,חוטאת"'" ,אשת זנונים ,עתליה.
אשה בחטאה תומת .זימה ,איוולת ורשעה .לילית ארורה..אם האופל...דינה הטמאה.
בתולה בעולה זבה בנידתה ,ריח זנונייך ביצועך ותאוותך תאוות בהמה'" )20(.דוד:
"מדוע אני אישה בעיניו? מהו חזיון העוועים המתרחש מסביבי? מדוע קפאתי מאימה
ואיני מתעשת לקום ולעמוד על כבודי?")21( .
מציליו של דוד גם הם כפילים" ,שני אנשים זקנים ..גבר ואשה .קטני קומה .כפופים,
כמו נחתו מעולם אחר" ( )25ובלי פחד הם תוקפים את הבריונים .הם מתווספים
לדמויות הכפילים ,לאותם הננסים מהרהורי לבו ופרי דמיונו .זקן תמוה נותן לו מחסה
בביתו והוא מתאר את שני מציליו במכתב שהוא שולח לדוד "אלמלא היו מודאגים
כל-כך כבני תמותה ,הייתי רואה בהם מלאכים שנשלחו לעזרתי ממרום" .הם אכן
אותם ננסים המתגלים לא רק לדוד אלא גם לזקן נותן המחסה ,ובהלתם הלא-מובנת
מביאה בו "חשש שמא יש קשר בינך לבינם שלא ידעתיו12.)209( ".
הטראומה שעוברת על דוד משנה את דרכו בחיים – מאיש שלו ,חסר רגשות ורציונלי
הוא הופך למרצח ומבצע פעולות נקם .כדי לבצע את פעולות הנקם הוא חייב להתמודד
עם בעיות קיומיות :להכיר בזהותו האמיתית שאליה התכחש ,ורק אחרי גילוי מרכיבי
תדמיתו האמתית ,הטומנת בתוכה גם גורמים אלימים הוא יוכל לבצע את פעולת
הנקם על העוול שנעשה לו .גם כאן משתמש בן-נר בכלים של ניפוץ דמויות ,בעיקר אלו
של כפילים ,כדי לכלול מספר כוחות מנוגדים .בן-נר עושה זאת דרך דמות אב מדומה
__________________________
 12ניתן לפרש את המשמעות של מלאכים בכותר הסיפור כשליחים המובילים את גיבור הסיפור ,דוד ,בדרכו לחשוף את
מעמקי ישותו (שני הננסים) ,וגם כמלאכים שבעת סכנה באים להצילו ממוות (הזקן מתארם כ"איש קטן ואשה
קטנה...ש"יש קשר בינך לבינם" (.)209
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שמגלה לא רק את עברו של דוד אלא גם את עבר הדורות הקודמים שמקורם היה
בארצות נכר .הקשר שבין הדמויות מתגלם בכתם המופיע על מצחו של דוד ,מעין אות
קין ,העובר מדור לדור ,והמסמן את בניה .ההיסטוריה נכללת במכתב בלתי צפוי שדוד
מקבל מד"ר יוחנן זינדרבאום ,אותו זקן שהציל את חייו .זינדרבאום רואה בדוד את
הבן האובד שהוא רק האחרון בשורה ארוכה של בנים .הוא מגלה לו את הסיבה שהוא
נרדף ושאות הקין על מצחו לא היה סימן מקרי ,אלא מסמל המשכיות העוברת מדור
לדור ,ושהם" :יהודים שלא מרצונם ,נרדפים שלא מרצונם – ואות-קין זה טבוע על
מצחם ,לדראון לעולם .)188( ".בנוסף ,אין זאת אמת של משפחה מסוימת – זאת אמת
גדולה יותר" .היא האמת של העם הזה ,הבורח כל ימיו מעצמו ואינו יכול להינתק
מעצמו .עם השונא את עצמו באהבה גדולה כל-כך .עם הבורא לעצמו כל בוקר מחדש
את אמונת העד שלו וכופר בה )208( ".וכך הוא מסיים את המכתב" :שוב ,הביתה ,בן.
אנא ,אנא )219( ".המכתב ארוך ,מלא בפרטים מעוותים ,ויוצר תחושה של ריחוק
וחוסר קוהרנטיות בקורא .אבל הוא המניע העיקרי שמביא את דוד לצאת לחיפוש
האובססיבי של תוקפיו ושל עצמו ולחיפושהסיבה מתוך אמונה בחוסר המקריות .דוד
מכיר בחשיבות הקשר בינו לבין הזקן:
הרי האיש המוזר הזה הוא המפתח לכל אשר הסתרתי מעצמי ...אולי הוא גם הראי שבו
אאלץ לשקף עצמי לעצמי .והדלת לחדר אחד ,למערכת של חדרים ,לאינסוף של מסדרונות
מבואות ומוצאות אפלים-נצח שהאור האכזר ,המסנוור חושף אותם ומוליך בתוכם הלאה
והלאה .ואולי כאן ,בהשתקפות האישית ,הפנימית ביותר ,המפחידה ביותר ,המגלה לאדם את
עצמו בדמותו האמיתית יתפענח הכול? (.(215

הדמות הנשקפת היא יצור היברידי הזוי המשקף כאחת את עברו הקולקטיבי ואת
עתידו האישי של דוד  -דמות מכוערת ,דוחה ומטורפת ,המסכמת את עבר אלף הגלויות
ומסמנת את כל בניה בסימן אות הקין שעל המצח ,את החטא הקדמון ,ואת הכיעור של
הזקנה בדרך פיקרסקית וגרוטסקית.
דוד מגלה שמקנן בו הלפרין קטן ורצחני במעמקי תודעתו האפלולית והוא יוצא
לירושלים לבצע את פעולת הנקם .ירושלים מתוארת כעיר זרה ,עיר אחרת ,ואנשיה
אחרים ומחשבותיה אחרות וכאן הוא בונה לו זהות חילופית .הוא מתחפש ומתחזה
לחוזר בתשובה ,ולמרות חזותו התואמת את חזותם הכללית האחידה של בני העיר,
הוא נשאר איש זר בעיר זרה .כאן הוא כבר אינו קורבן אלא מתפקד כצייד הבא לחסל
את מתעלליו .הוא מנסה למצוא לו מספר תחליפים לביצוע פעולת הנקם .באופן
מסתורי מגיע רובאי מתל-אביב ,שהוא צלף מקצועי שמתאר את מקצועו כ"רוצח-
המונים אפור ואלמוני" ( .)306–303גם הוא אינו אלא פרי דמיונו של דוד ,המחצין את
רצונו ויכולתו להרוג לרצוח אבל עדיין מהסס לעשות זאת .הרובאי מסרב לשחק את
התפקיד שדוד הועיד לו .סירובו של הרובאי מקדם את דוד לקראת אותו רגע שבו הוא
יגיע למסקנה שלאקט האמתי של רצח אין תחליף .הוא אוזר כוח ומבצע את רצח
תוקפיו .הוא מתפלא על כך ש" ַָגבר בקלות רבה כל-כך על מה שנראה לו עד עתה
כמחסום מוסרי נעלה הטבוע בו ,לאמור ,לא יוכל לעולם להמית אדם ,לעולם ,והנה,
בקלות כזאת .בלא שמץ של היסוס ,זוועה ,חרטה או ייסורים .ובמין התענגות שכזאת
על הכוח .בשכרון של ניצחון גדול )330( ".הוא מגלה את עצמו לעצמו – את יכולתו
להיות לא רק מעורב ,אלא אף יוזם ומבצע מעשי רצח .הוא לא רק קורבן האלימות
אלא גם המעניש והרוצח .הוא מתגלה גם כדוד הלפרין וגם כדוד זינדרבאום ,גם כאיש-
מחשבים רציונלי וגם כאיש שהאמוציות שולטות בו .הדמויות מתאחדות והניגודים
מתמזגים.
הסיפור מסתיים במסר הכפול של הצורך להתמודד עם דיקטטורה כפייתית ופעולות
אלימות ,כאשר הכחשת הממד האפל של האדם מגבילה את האפשרות ללחום בהן.
לעומת זאת ,ביצוע פעולת נקם מהווה אתגר להתנהגות מוסרית ומעלה שאלות
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ליעילותה כפתרון .באשר לעתיד הצפוי לגיבורי הסיפור ומעבר להם ,לקהילה הגלובלית.
הסיפור מספק שלוש אפשרויות :שתיים של חיסול ומוות וסוף ההיסטוריה ,והשלישית,
של התכונה המעגלית של אירועים היסטוריים שחוזרים על עצמם:
 התוצאות של הדיקטטורה הדתית :מנהיג הבריונים ,כחול הזקן שפוך העיניים
הופך לשליט בעל כוח ,מתנקם המחסל את המיעוט החילוני.
 תוצאות של ניצול הסביבה :מגיפת הנאריס משמידה את המין האנושי ואין כל
חשיבות לפעולת האדם – הטבע יתגבר עליה וזאת קללת האלים.
 הכל היה חלום פרי הדמיון וחזיון שווא – ואחרי המוות בחלום ,שהוא מקור
החרדות המתממשים בסיפור ,הכל יתחיל מחדש" .הסוף הוא ההתחלה וההתחלה
היא סוף .סוף .זה הכול)348( ".
כפי שהמחבר כבר רמז לקורא" :מילים הן מילים וכך ימשיכו להיות תמיד" ( )10והכל
אכן היה או חלום או בדיה .המציאות כפי שהיא נחשפית בסיפור מלאה באשליות
מסוכנות ואילו עולם הדמיון משמש כמלאך לבשורות נוסכות תקווה וביטחון.
פונדקו של ירמיהו
מעי מעי אחולה (א ִֹחילַָה) ִקירוֹת לִ בִ י
הֹמֶ הּ-לִ י לִ בִ י ֹלא ַאחֲ ִרש
כִ י קוֹל שוֹפַָ ר שמעתי ( ַָשמע ְּת) נפְּ ִשי
ְּתרּועת ִמלְּ חַָ מַָ ה( ...פסוק יט)
ָארץ וְּ ִהנה-תֹהּו וַָ בֹהּו
יתי אֶ ת-הַָ ֶ
ַָר ִא ִ
וְּ אֶ ל-ה ַָשמיִם ,וְּ אין או ַָֹרם (פסוק כג)
ָאדם
יתי וְּ ִהנה אין הַָ ַָ
ַָר ִא ִ
וְּ כַָ ל-עוֹף ה ַָשמיִם נ ַַָָדדּו( .פסוק כה)
יתי וְּ ִהנה הכ ְּרמֶ ל ה ִמ ְּדבַָ ר
ַָר ִא ִ
וְּ כַָ ל-עַָ ַָריו נ ְִּתצּו ִמפְּ ני יְּהוַָה ִמפְּ ני חֲ רוֹן אפ ֹו
(פסוק כו)
ירמיהו ,פרק ד

עירי ,ירושלים ,היא במה
שבה אני מופיע מזמן לזמן
במחזה טרגי.
היא זוכרת דברים דומים
של ירמיהו עם מעיד מעיו
חמת-חלילים מטורפת.
מוקש רגיל של בכי ויללות.
יהודה עמיחי

הקדמה
בנימין תמוז ( 11ביולי  19–1919ביולי  )1989נולד בחרקוב .בהיותו בן חמש עלה עם
הוריו לארץ ישראל .כבר מגיל צעיר הרבה לעסוק בכתיבה ,בפיסול ובציור .בהמשך למד
בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת סורבון בפריז .בצעירותו היה חבר במחתרת
הקומוניסטית ,ובנעוריו הצטרף לתנועה הכנענית ,שלימים דחה את משנתה .הוא היה
אחד היוצרים הבולטים בארץ בשנות הארבעים .הוא כתב טור ,עוזי ושות' 13,שמתח
ביקורת חריפה על הממסד .סיפורו "תחרות שחיה" שפורסם בראשית שנות הששים,
נחשב לאחת היצירות החשובות של אותה תקופה .הסיפור עוסק בבעיות של יחסי
היהודים והערבים בתקופת מלחמת העצמאות ובשוני בין מציאות החיים שהייתה
בארץ ישראל בעבר ,לבין ארץ ישראל המתחדשת.
החזון הציוני והגשמתו בדרכים שלא חזו אותן מייסדיהם מעסיקים את תמוז.
מימוש החזון מתבטא בשתי תפיסות שונות :מסוף המאה התשע עשרה – חזונו של
הרצל של מדינה ציונית חילונית נאורה ,ומסוף המאה העשרים – דעות כמו של אלה של
__________________________
13

עוזי ושות' הוא טור סאטירי יומי שנכתב בתחילה על ידי בנימין תמוז בעיתון הערב יום יום מ 1948-עד .1950
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הרב ד"ר איתמר ורהפטיג ,מחבר הרשימה האוטופית מדינת התורה 14,של "ממלכת
כוהנים וגוי קדוש" .ההשקפות המנוגדות מסמנות התפתחות אידיאולוגית שמדאיגה
אותו .את תסכולו הוא מביע בביקורת נוקבת דרך יצירתו הספרותית פונדקו של ירמיהו
שנכתבה בתחילת שנות השמונים ויצאה לאור בשנת  .1984ביצירה זו קיימת גם ראייה
של מציאות מאיימת וגם אזהרה מפני הסיוט הטמון באוטופיה החדשה לקראת המאה
ה ,21-שבשם הסדר תביא לניהיליזם מוחלט ולאובדן כל שמץ של דמוקרטיה .ובראייה
פסימית הוא צופה שבסוף הדרך שוב תהיה התחלה חדשה שתחזור על חטאי קודמיה.
דרך פרודיה גרוטסקית תמוז בונה את העולם החדש של הגשמת חזון מדינת ההלכה.
הוא משתמש במספר אמצעים לעיצוב עולמו הבדיוני כאשר הוא מקשר אותו דרך
רמזים ברורים למציאות קיימת ומקומית שהקורא יכול לזהות .יש התייחסות
למקורות דרך פסוקים ושברי פסוקים ,ובעיקר לפירושי המקורות לפי צרכי הדור,
ההופכים את משמעותם של הפסוקים על פניה ,מעוותים אותם ומתאימים אותם בדרך
אירונית להקשר ולצרכים ההיסטוריים .הדמויות העיקריות והמשניות נבנות משברים
של סמלים של דמויות העבר ,והן מונעות על ידי חלומות ,חזונות וסיוטי הלילה של
העתיד .הפראנויה של הדמויות משקפת את החרדות של החברה .לכל דמות מסכה
משלה" .דע את האויב" היא הסיסמה של הדמויות המאכלסות את הסיפור ובסופו של
דבר הקורא מגלה שהאויב הוא עצמו ושהמסר הוא דע את עצמך .השילוב של לשון
משנאית המסתמכת על ציטוטים מספרי הקודש ,עם מונחים מיליטריסטיים מודרניים
ולשון נמוכה של דיבור ,יוצרים אווירה של עבר-הווה-עתיד.
העתיד מתואר דרך פרודיה של בואו של המשיח ,שלפי המסורת יבוא רכוב על חמור.
הדמויות החצויות יתאחדו ,דור חדש יקום ,וכך תתחיל ההיסטוריה מחדש .בהערה
אירונית פונה המחבר אל הקורא" :בעל כורחו יודה הקורא ,שבצד כמה פרטים
עגומים עלה בידינו לסיים בנימה אופטימית .והרי זה העיקר)113( ".
העלילה :מסע מירושלים אל המדבר
העלילה מתרחשת במחצית הראשונה של המאה ה .21-ממדינת ישראל נותרו רק
שלושה מעוזים מבוצרים" :המעוז האחד הקיף את ירושלים ובנותיה ...המעוז השני
היה באזורים שבין יפו ורעננה ...המעוז השלישי כלל את נהריה וחלק מגשר הזיו" ()17
ויתר הארץ הפכה לשטח הפקר .השלטון במבצר ירושלים ,המונהג על ידי סנהדרין ,הוא
קיצוני ואכזרי ,ועונשי מוות ,כולל בסקילה ,מקובלים גם עבור פשעים פחותים .העלילה
בחלקה ממוקמת במבצר ירושלים וחלקה במדבר .בזמן התרחשות העלילה בית
המקדש השלישי קיים והוא מימושו של העבר המזהיר וגם חזון העתיד .הרעיון
המשיחי הם גם חלק מנבואת העתיד שבה עוסק תמוז .מהמציאות העכשווית הוא
מתאר את עלייתם של החרדים שהיוו מיעוט לשלטון :הרוב החילוני היה שרוי
במחלוקת והם היו שונאים זה את זה שנאה עזה ,וכמעט שהביאו כליה על עצמם ,ואז
באו החרדים והיו מכריעים בכל מריבה וכך זכו לעליה לשלטון – כולם היו זקוקים
לתמיכת המיעוט ,שמכר את תמיכתו בכסף "כפי שנוהגים בעולם באותו המקצוע
העתיק )28( ".ותמוז מציג לראשונה את האלמנט המשיחי שייכלל בסיפורו" :בשיטה זו
חיזקו שלוחיו של הקדוש ברוך הוא את יסודות הדת במדינה וקירבו את בואו של
המשיח ,כפי שיסופר להלן)28( ".
ירמיהו ,גיבור הסיפור ,עובד במתפרה בירושלים .הוא מתואר כבקיא בשלושה
תחומים" :ראשית – היה ידען גדול בטיבם של בדים...שנית :היתה לו ידיעה יסודית של
דגלי אומות העולם..מהודו ועד כוש...שלישית – היה לירמיהו אברמסון חוש נבואי
__________________________
 14איתמר ורהפטיג ויעקב שץ" ,מדינת התורה" ,ביטאון היכל שלמה שנה בשנה  .שני המחברים חברו יחד כדי להכין תכנית
מגירה לניהול המדינה על פי ההלכה" .לצערנו" ,כותבים השניים" ,אנו נמצאים כיום במדינה המנוכרת לחזון זה".
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מיוחד ,שבעזרתו ידע לנחש אילו צבעים ואילו צורות ילבשו דגליהן של המדינות
העתידות לקום )11( ".מעלות אלה יהיו חשובות למפעל הבדים שיתחיל להפיק דגלים
וסמלים שיישלחו לעולם הגדול .מדגלים וסמלים המתפרה תעבור למפעל להפקת
תכשירים משמידים ,שיהפכו למוצר העיקרי ,וגם אותם הם ישלחו לעולם הגדול.
ו"בפרק זמן זה הגיעו קשריה של המתפרה הירושלמית עם העולם החיצון לשיאם...
נתקיימו דברי הנביא ,לאמור' :ופרצת ימה וקדמה צפונה ננגבה .ונתברכו בך כל
משפחות האדמה'" (בראשית ,כח .)17 ,14 ,הכוחות השולטים בירושלים מצד אחד
משליטים כפייה דתית לשמר את מעמדם הפוליטי ומצד שני ,עוסקים בהפקת ויצוא
כלי השמדה ,וכך חושף תמוז את הצביעות וחוסר המוסריות של הממסדים הדתיים
למיניהם .הגוף השולט הוא הסנהדרין ,וכל היוצא וכל הבא ,חייב לעבור תהליך שבודק
את אמונותיהם ומנסה לשמור על הקיים בתוך העולם הסגור.
בתוך העולם הסגור לא קיימת הרמוניה .יש גופים מתחרים המתנצחים זה בזה.
כיתות וחצרות נלחמות כדי לחזק את מעמדן בחברה הדתית ולהוכיח את עליונות הכת
שאליה הם שייכים .בתיאורים הגרוטסקיים של תמוז הקורא יתקשה לזכור באיזה
שלב של הקריאה חדל מצחוק והחל חש שגרונו משתנק מאימה ,לדוגמה" :אברכי
ישיבת 'יהַָ רג ּובל יעבור' היו מטמינים מוקשים בגני הילדים של חסידי סּוחוֹבְּ רו ְֹּדבְּ ַָקה,
וילדי תלמוד תורה של הרב מקו ְֹּדקו ְֹּד ִרילוֹבְּ ַָקה היו צולפים ,ברגעים שאחרי השקיעה,
בכדורי דּום-דּום לעבר הנערות של 'בית ישורון')19( ".
ירמיהו אברמסון ,גיבור הסיפור ,אינו מסתפק במעמדו במתפרה כי הוא מכיר בכך
שיש לו שליחות מיוחדת שתתגלה מחוץ לעיר במדבר .הוא חולם על דרך לצאת מתוך
המעגל הסגור ומצליח לשכנע את השלטונות להקים מלון אורחים מחוץ לחומה ,ובכך
"מי יִ ְּתננִי ב ִמ ְּדבַָ רְּ ,מלוֹן א ְֹּר ִחים ,וְּ אֶ עֶ זְּ בַָ ה אֶ ת ע ִמי,
הוא מתקשר לדברי ירמיהו הנביא ִ
וְּ אלְּ כַָה מ ִא ַָתם" (ירמיהו ,ט ,א) .הפונדק משמש כנקודת מבדק לעולים חדשים בדרכם
לירושלים .הוא גם משמש מקום מפלט שבו מסתתרים גם החילוניים שנותרו וגם
ערבים צאצאי הסכסוך .הערבים ידועים כערטילאיים ,והם מתוארים כיצורים לא
גשמיים ,החיים במרתף של הפונדק .הם קיימים בסיפור האלגורי כסמלים בלבד.
"אנחנו לא מסמלים את הערבים .אלא אנחנו הערבים ממש" ( ,)70טוען אחד
הערטילאיים .קיומם כיצורים חסרי גוף הוא זמני בלבד" ,כשתגיע שעתנו נשוב להיות
גופים של גשמיות" ( .)70כנקודת מבדק ,הפונדק הוא רק כך למראית עין ,והוא למעשה
מקום חתרני לגורמים המאיימים לא רק על קיומו של העולם המבודד בתוך החומה,
אלא גם כל קבוצה בפונדק חותרת מתחת לקבוצה האחרת ,כי כּלַָם עֲצֶ ֶרת בֹגְּ ִדים
(ירמיהו ,ט ,א) .ודברי הנביא ירמיהו מהדהדיםִ :איש מרעהּו ִה ַָשמרּו ,וְּ על כַָל ָאח ַאל
ִתבְּ טַָ חּו :כִ י כַָ ל ָאח עַָ קוֹב יעְּ קֹב ,וְּ כַָל רע ַָרכִ יל יהֲ ֹלְך (פסוק ג) .וְּ ִאיש בְּ רעהּו יְּ הַָ תּלּו ,וֶ אֱ מֶ ת
ֹלא יְּ דברּו; לִ ְּמדּו לְּש ֹונַָם דבֶ ר ֶש ֶקר(פסוק ד) .הפונדק מביא בסופו של דבר להרס העולם
שממנו יצאו או אליו מייחלים האורחים.
בערב לפני פתיחת הפונדק ירמיהו מגלה את ייעודו האמיתי – את "הדת החדשה"
הקושרת בין העבר לעתיד ,ומחדשת את החזון האוטופי של מדינת היהודים .המפגש
של ירמיהו עם המאה התשע-עשרה מתואר כהזיה במדבר ,בה יופיעו דמויות של העבר
וגם של העתיד שיחדש את מה שנהרס בהווה .מרכבה מהמאה התשע-עשרה נושאת
בקרבה שלושה שליחים מזמנים אחרים" :אם היתה השנה  ,1890היה זה יעקב בקרמן
(המתואר כדמות המזכירה את הרצל שביקר בארץ ישראל בשנת  ,)1898אבל אם היתה
השנה  1967היה זה בוודאי ג'ק בקר מניו-יורק ,או מבוסטון או מלוס אנג'לס ,המביא
אתו את הגרסה החדשה של החזון הלאומי-דתי-משיחי "הדת החדשה" .)53( .בת זוגו
של בקרמן ,האישה הצעירה ,מתוארת כ"מרחפת באוויר ,נטולת משקל" – תיאור
המגביר את הרושם של מפגש סוריאליסטי .היא כל ימיה מצפה הייתה לבוא לירושלים
ולמות בה ומסמלת את האומה היהודית בגולה באירופה .לקראת סוף העלילה היא
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תתגלה כדורה ,אהובתו של ירמיהו ,דמות היסטורית לאורך הדורות .הסיפור מסתיים
בהתקפה של צבא המבצר של ירושלים על הפונדק ,השמדתו של הצבא ,ונפילתה של
ירושלים כמבצר .גם תושביו של הפונדק ,חוץ מירמיהו וגומר נכחדים .החלום
האפוקליפטי מתגשם – בסצנה קומית בוקי עולה על חמורו כי הוא כי "כבר היה בעיניו
שלוחו של מקום ,מעין מבשרו של המלך המשיח" ( ,)100אך לא לירושלים הוא רוכב
אלא אל הפונדק כדי להגשים את ייעודו.
המתרחש בפרק האחרון מזכיר את נבואתו של ירמיהו ,החוזה גם את החורבן וגם
יִשמע במַָ קוֹם הזֶ ה ,אֲ ֶשר א ֶתם
את שיבת הארץ כבראשונה " :כֹה ָאמר יְּהוַָ ה ,עוֹד ַָ
יְּרּושלִם ...קוֹל ַָששוֹן
ַָ
ְּהּודהּ ,ובְּ חֻּ צוֹת
ָאדם ּומאין בְּ המַָ ה בְּ עַָ רי י ַָ
א ְֹּמ ִרים ,חַָ רב הּוא מאין ַָ
וְּ קוֹל ִש ְּמחַָ ה ,קוֹל חַָ תַָ ן וְּ קוֹל כּלַָה ,קוֹל א ְֹּמ ִרים הוֹדּו אֶ ת יְּהוַָ ה ְּצבַָ אוֹת כִ י טוֹב יְּהוַָ ה כִ י
שנַָהָ ,אמר יְּ הוַָה
ָארץ כְּ בַָ ִרא ֹ
לְּ ע ֹולַָם ח ְּסדוְֹּ ,מבִ ִאים תו ַָֹדה בית יְּהוַָ ה :כִ י אַָ ִשיב אֶ ת ְּשבּות הַָ ֶ
(ירמיהו ,לג ,י–יא) .הקריאה הסאטירית של תמוז הפסוק "קול חתן וקול כלה" מרמז
להחלטה של גומר המתעבת את בוקי אבל כאשר היא רואה שבעולם נשארו רק שני
גברים בחיים ,ירמי ובוקי ,והיא מבינה שהזדווגות עם ירמיהו אסורה לה ,וכי בוקי הוא
הגבר האחרון שאתו תוכל להוליד ילד:
מהזדווגות של אח ואחות נולדים ,לפי מה ששמעתי כותבים בעיתונים ,רק מונגולואידים,
דבילים ,אימבסילים ,מרונים וקרטנים ,ולפעמים סתם חולי רוח .אבל אני בתור אחת
שאחראית על הדור הבא של עמנו ...ואולי האחראית היחידה בשטח כיום ...אני מוכרחה
ללכת על בטוח .אני האמא העתידית של העם שיוקם על חורבות העבר ...הנה הוא יושב
ממולי ,החתן שלי ,האבא של הילד שלי ...בגלל מצבי המיוחד הלאומי ,אני חושבת שאין לי
ברירה...קשה להניח שמחלצי הנצר הנתעב הזה יכול לצאת משהו טוב .אבל שמעתי שלפי
תורת התורשה של מאנדל יש קפיצות בגנטיקה .יש אולי סיכוי שגם אני לא אלד שימפנזה.
קשה להאמין .צריך לקוות .הכרחי לנסות)104–103( ".

אבל סיכויי הדור החדש כבר נועדו לאסון ,כי האירוניה הגדולה היא שבחלומו האחרון
מבין ירמיהו את הדברים כפי שהם – אין הוא אלא אותו יצור הנקרא בוקי ,ואין דורה
אלא גומר ,כך שהבן נולד מהזדווגות של אח ואחות .כאן מתאחדות הדמויות של
ירמיהו ובוקי וגם זו של גומר ודורה .בוקי נפטר מיד אחרי שמילא את תפקידו – לספק
את הזרע לדור החדש .איחוד זה מאפשר להקים דור חדש והאירוניה היא בכך ש"הבן
שייוולד לגומר יהיה או יעקב בקרמן ,או ג'ו בקר ,הכול לפי התאריך" ( .)117ירמיהו
ואהובתו עולים לשמיים ,אחרי שקיימו את אשר לו נועדו.
פיצול דמותו של הפרוטגוניסט
הדמויות בסיפור הן בעיקרן סמליות ומתוארות כקריקטורות מעולם האבסורד.
הדמויות הראשיות מפוצלות לאורך העלילה ומתאחדות לקראת סיומה .הפיצול אינו
רק תוצר של אינטרפרטציה ,אלא הוא מפורש בטקסט עצמו.
ירמיהו ובוקי:
בדמות הגיבור מופיע ירמיהו אברמסון והוא כשמו הוא :יש לו קשר עם הנביא ירמיהו
– כאשר גם לו ניתן כושר הניבוי ובנוסף לזה שם המשפחה שלו מקשר אותו עם מייסד
הדת אברהם – הדת החדשה שתקום דרך הבן (אברמ+סון) ,ושתבוא מהמערב .הוא
מוגדר בעיקר לפי התפקידים והשליחויות שהוא ממלא :הוא עובד במתפרה בירושלים
ומסוגל לנבא את העתיד ומעניק את כישוריו המיוחדים למתפרה .הוא המייסד פונדק
על קצה המדבר המשמש מקלט לנמלטים מירושלים ומקום מבדק לעולים החדשים
לירושלים .והוא שליחם של מייסדי הכת החדשה ואב הדור הבא שיתחיל את התהליך
ההיסטורי מחדש.
הדמות הנגדית מתגלמת בעוזרו של ירמיהו ,האברך בוקי טרונץ ,דמות המשלימה
את זו של ירמיהו .הוא מתואר בממד הגופני שלו – דמות דמונית שלמרות שהוא בעל
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פני תינוק ,נולד מההזדווגות של לילית ואשמדאי .הוא מתואר כמלא תאווה וכשיא
הכיעור הפיזי" :עיניים נוצצות היו לו .כאילו ראה זה עתה מעשה אונס מבעד לחור
המנעול .שפתיו העבות היו משוכות לו בין אוזניו בחיוך מתרפס ,אשר בעת ובעונה אחת
היה גם חיוכו של חורש-מזימות )21( ".אין לבטוח בו ובכוונותיו .הוא מּונע על ידי רצונו
הוא "להבקיע למחמדיה של גומר" ( .)26בירושלים בוקי מתגורר בכוכי הקבורה
הקדומים של הציונים והוא חשוד בזה שיש לו שיג ושיח עם החילוניים נוכחותו של
בוקי במדבר לקראת סוף הסיפור היא הכרחית ,כי שם יתגשמו חלומותיו ושם ימלא
את תפקידו כאביה של האומה החדשה .בוקי נפטר אחרי שהשיג את חלומו ואת ייעודו
ההיסטורי להזדווג עם גומר .ירמיהו גורר את גופו של בוקי אל צוק במדבר וכאשר
דורה מגלה לו שהיא וגומר הן אחת ,הוא מגיע להבנה ולמסקנה שגם הוא ובוקי הם
דמות אחת ,הם שני הפנים שלו עצמו" :האיש שאת פגרו גררתי והטלתי זה עתה אל
מעבר לצוק הייתי אני)117( ".
דורה וגומר:
הדמויות הנשיות גם הן דואליות ומשלימות זו את זו בתכונותיהן המנוגדות .דורה
ארוסתו של ירמיהו ,שנפטרה לפני שלושים שנה ,אינה גוף גשמי  -היא מופיעה
בחלומותיו של ירמיהו וגם במפגש ההזוי במדבר .היא מנחה את דרכו לדת החדשה.
היא נשארה צעירה ,ומתוארת כבעלת מזג נלהב ילדותי במקצת .חוסר הגשמיות שלה
מתבטא כאשר היא צועדת "כמרחפת באוויר ,נטולת משקל )53( ".היא מתוארת
כנוכחות סמלית ובראש מאווייה למות בירושלים .הדמות הנגדית היא זו של גומר15
אחותו של ירמיהו ואובייקט התאווה של בוקי טרונץ .גומר היא התגלמות של היצריות
מּונעת על ידי רצונה מעבר כל ללדת ילד .היא מפתה כל גבר הנקרה לדרכה ,חוץ מבוקי,
היצור הנתעב עליה מכולם .היא מתארת את עצמה גם כקדושה וגם כזונה  -אין שום
סתירה .גומר היא זאת שתביא לעולם את הילד שיבטיח את ההמשכיות של העם ודורה
תספק את הרוח של "הדת החדשה".
לקראת סוף הסיפור דורה ,המופיעה שוב בחלומו של ירמיהו ,מגלה לו שהיא אכן גם
גילומה של גומר – שתיהן אותה דמות השייכת לדורות שונים" :יקירי ,האמנם לא
ידעת שגומר ואנוכי לא שתיים אנחנו אלא אחת? אני גומר ,וגומר זו אני ,דורה .גומר
שבחלום – זו אני ,ואני שבלבוש הבשר זו גומר .היקיצה – זו גומר ,התרדמה – אני...
אין אנו שתיים .אנחנו אחת.)117( ".
יעקב בקרמן וג'ק בקר:
יעקב בקרמן מזכיר את דמותו של הרצל .הוא מייצג את מנהיגות התנועה הציונית
בגולה בסוף המאה התשע-עשרה .הוא מתואר בדרך אירונית המדגישה את היסוד
האירופאי שבו – אחרי שהוא ,ממייסדי החזון הציוני ,בא לביקור בארץ ישראל ,הוא
אינו מתיישב בה אלא חוזר לארץ מקורו ,כשם שהרצל עשה כאשר ביקר בארץ ישראל
בשנת  1898בלי שום כוונה להמשיך את חייו בארץ חלומותיו .החזון הציוני שבקרמן
מביא מאודיסה הוא כמתנה לאשתו של ירמיהו ,שמרבה את האירוניה ,מאחר שאין
לירמיהו אישה .וכך ,כמו בגרסה ההיסטורית גם בגרסה של "הדת החדשה" מייסד
הדת ,אחרי ביקורו במדבר ,חוזר אל ארץ מקורו.
ג'ק בקר ,מניו-יורק ,מבוסטון או מלוס אנג'לס מייצג את יהדות ארה"ב שרובה
היגרה מארצות אירופה של יעקב בקרמן והוא גלגולו החדש .במאה העשרים ייצוגם של
__________________________
 15גֹמֶ ר בתִ -דבְּ לַָיִ ם היא דמות מקראית .שמה מופיע בספר הושע ,פרק א' ,בו היא מתוארת כאשת זנונים :ויֹאמֶ ר יְּ הוַָ ה אֶ ל-
ָארץ ,מַאחֲ רי יְּ הוַָ ה .וילְֶך ,ויִ קח ,אֶ ת-גֹמֶ ר ,בתִ -דבְּ לַָיִ ם; ותהר
הוֹשע ,לְך קח-לְּ ָך א ֶשת זְּ נּונִים וְּ ילְּ די זְּ נּונִ ים--כִ י-זַָ נֹה ִתזְּ נֶה הַָ ֶ
ותלֶד-ל ֹו ,בן.
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היהודים הציונים במערב הוא בארצות הברית .ב( 1967-השנה לא מקרית) בקר מביא
אתו את הבשורה של החזון הלאומי-דתי-משיחי – הגרסה של "הדת החדשה" שבשנית
באה מהמערב .שניהם מסמלים אותה דמות של ההנהגה הציונית שבגולה – יושבים על
סיר הבשר – מבקרים אך לא מתיישבים .הם מתאחדים בדמות הבן הנולד לגומר
במדבר .הם העתיד הצפוי לעם בסיפורו הגרוטסקי של תמוז .ותמוז פונה אל קוראיו
לקראת סיום סיפורו" :בעל כורחו יודה הקורא ,שבצד כמה פרטים עגומים ,עלה בידינו
לסיים בנימה אופטימית והרי זה העיקר )113( ".והוא מסיים במילים הבאות" :וכאן
שהקו – אשר העיפרון רושם אותו – מסתיים באשר תכלה העופרת
ַָ
סיפורנו תם ,כשם
שבעיפרון) 117( ".
המחבר המובלע מסכם את תהליך הכתיבה דרך גיבורו ירמיהו שראשו המה רעיונות
מרעיונות שונים .מלים .שברי פסוקים .ואפילו פסוקים שלמים התייצבו לפניו ,כדרך
היוצרים שיצירתם מתייצבת בדמיונם .קטעים-קטעים ...עד שבא המשורר ומאחה את
הקרעים ,מחבר את הנפרדים ומצרף את הכל למסכת אחת .ובדרך כלל המשורר פורש
בשעה כזאת אל חדר מיוחד ושם הוא יושב ומבצע את זממו)103–102( ".
הדרך לעין חרוד
הקדמה
היה סופר ,סטיריקן ,פובליציסט ,מחזאי,
עמוס קינן ( 2במאי  4–1927באוגוסט
מתרגם ,צייר ופסל ישראלי .עמוס קינן אינו אחד הסופרים המרכזיים שעיצבו את
דרכה של הספרות הישראלית – בדרך כלל יצירותיו מצטיינות בעמדת-נגד כלפי עולמו,
שכולל גם את הסביבה המידית המקומית וגם את המרחב הגלובאלי – מושפע
מהפילוסופיה האקזיסטניאליסטית והנושאים שעליהם הוא כותב מטפלים במצבו
הקיומי של האדם ,בריקנותו ,ובחוסר תכליתו .לפני קום המדינה ובמלחמת העצמאות
לחם קינן בשורות ארגון לח"י .לאחר מכן היה לפובליציסט ובטורו "עוזי ושות'" 17
בעיתון הארץ שבו מתח ביקורת חריפה על הממסד של מפא"י .בתקופה זו היה מקורב
לתנועת הכנענים .לאחר מלחמת ששת הימים החזיק בעמדות יוניות בנוגע לפתרון
הסכסוך הישראלי-פלסטיני אבל ככל שהפתרון נראה יותר ויותר קשה להשגה ,הוא
מתמלא בייאוש 18.את ספקותיו ואת ייאושו הוא מבטא בשתי דרכים :זו של
הדיסטופיה שפניה אל עתיד אפל ,וזו של המסע אל העבר דרך דיאלוג פנימי נוקב ,כפי
שניתן לראות בשתיים מיצירותיו משנות השמונים .האחת היא בדרך לעין-חרוד19,
סיפור דיסטופי עתידני על רודניות וניצחון המיליטריזם – כאשר קולה של עין חרוד
החופשית ,התחנה האחרונה של החירות ,משתתק .היצירה השנייה היא את והב
בסופה 20,הצופה אחורה במסע אל הפנים 21.בקובץ סיפוריו האחרון שהופיע בשנת 2002
הוא נוטה דווקא לכיוון ההפוך – בריחה לא מן הכלא של שגרת החיים הממוסדים אלא
אל הכלא22.
הנובלה הדרך לעין חרוד היא היצירה היחידה משלוש היצירות שבהן דנו שתורגמה
16)2009

__________________________
 16נורית גרץ ,פרופסור אמריטה לספרות וקולנוע באוניברסיטה הפתוחה ,אשתו של עמוס קינן ,תיעדה קטעים מעניינים
מחייו בספרה על דעת עצמו – ארבעה פרקי חיים של עמוס קינן.
 17עוזי ושות' הוא טור סאטירי יומי שנכתב בתחילה על ידי בנימין תמוז והמשיך אותו עמוס קינן בהארץ מ 1950-עד .1952
 18הייאוש הוא הדבר המרכזי ביותר בהווייה של בני אדם" – טוען עמוס קינן "...ייאוש זה דבר קיומי.
 19יצא לאור בשנת  1984בהוצאת עם עובד.
 20עמוס קינן ,את והב בסופה ,הוצאת כתר.1988 ,
 21עדנה עמיר-קופין" ,להתעורר מתוך חלום".
 22הבריחה אל הכלא מאגד סיפורים חדשים של עמוס קינן עם מבחר מסיפוריו המוקדמים שראו אור בעבר .הוצאת
הספרים כנרת זמורה ביתן .2004
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לאנגלית .התרגום לאנגלית הוא תרגום של הנוסח המתורגם לצרפתית ובכך מהווה
מרחק נוסף מהטקסט המקורי 23.הנובלה נשארה פופולארית ורלבנטית גם בימים אלה
ואולי בייחוד בימים אלה .מיצירה בדפוס היא עובדה לסרט קולנועי ולאחרונה אף
למופע של תיאטרון בובות .ב 1990-עובד הספר לסרט בבימויו של דורון ערן 24,ב2004-
הסיפור הועלה בגרסה בימתית של מיכל קפלן ומור פרנק בפסטיבל עכו וב 2014-עובד
הספר להצגה בתיאטרון בובות בבימויו של צבי סהר25.
העלילה :מסע הבריחה
קינן פותח את סיפורו במילות הפתיחה של הפזמון הידוע" :הדרך אל הקבוצה אינה
קצרה ואף לא ארוכה" .הדרך הסמלית הזאת ,שסביבה נבנה הסיפור ,מובנת גם בממד
הזמן וגם בממד המרחבי .בדרכו לעין חרוד ,המשדרת מסרים חתרניים נגד השלטון
ואת בשורת החופש ,המספר פורץ את המתחם הסגור של תל-אביב שהוטל עליה סגר על
ידי המשטר הצבאי שעוסק בביעור אלמנטים בחברה המאיימים על קיומו .התקהלות
תושבים אסורה ,אין מקום להבעת דעות ,תנועת תושביה צפונה אינה מותרת ,ואזרחים
נעצרים ואף נהרגים רק על חשש שהם דוגלים בדעות שאינן בהרמוניה מוחלטת עם
המשטר .אחרים אף מוצאים להורג ביערות ,מסיבות לא ברורות ,בדרך המזכירה את
האלימות של מלחמת העולם השנייה .המספר מצליח לצאת מתל אביב הנצורה במטרה
להגיע לאחד המקומות שבהם מצוי תא פעיל של המורדים":לפי חשבוני ,ועם הרבה
מזל כמובן ,יכולתי להגיע לעין חרוד בשלושה ימים ,לכל היותר שבוע .ידעתי שאם אני
רוצה להגיע חי לעין חרוד ,אסור לי לא רק לנסוע על הכביש או ברכבת ,אסור לי אפילו
להיראות בקרבתו של כביש כלשהו".
בדרכו הוא פוגש את מחמוד ,ערבי צעיר המסתתר בפרדס ברמת השרון ,שילווה אותו
לאורך הדרך .השניים הופכים לשותפים למסע יחד עם בני ערובה שנתפסים בדרך .זה
סיפור מסע ברחבי ישראל ,מעל ובעיקר מתחת לאדמה ,מקום הקשור לעבר הרחוק
ולהיסטוריה של ימים קדומים ,בו נחשפים הלכי רוח ,יחסי הכוחות בין תושבי הארץ,
אידיאולוגיות וחלומות שקמו ונפלו.
במבנה הלינארי של מסע הגיבור הוא מתקדם לקראת יעדו ,עין חרוד הווירטואלית –
אבל במפגשיו עם הדמויות השונות הנקרות בדרכו ,הן מובילות אותו אחורה ,אל זמנים
אחרים ואל מקומות אחרים ,העולם הבדיוני הופך מעולם הבנוי על רקע ריאליסטי
למחצה למעין חלום בלהות על-טבעי אפילו פסיכוטי ,שבו משחקות דמויות השייכות
לעלילות אימה .כאשר הוא סוף סוף מגיע לעין חרוד ,היא כבר איננה קיימת וכל קיבוצי
עמק יזרעאל נעלמו .הדרך לעין חרוד שאינה קצרה ואף לא ארוכה מסתיימת בקריאה
אירונית של השורה מהשיר "טוב מאוד בעין חרוד"" .עכשיו סוף סוף טוב לי ,סוגר
המספר את הסיפור ,אני בעין חרוד .העולם חשך והגיע לסופו" .
פיצול דמותו של הפרוטגוניסט
ניתן לפרש את המספר הנמלט גם כרודף ולוחם .הוא מכנה את עצמו "רפי" .רפי מתגלה
גם כדמות הראשית בסיפור וגם בגילומו דרך דמויות המשנה הנקרות בדרכו ,שהן גם
מכנות את עצמן בשם "רפי" .הוא מתאר מספר פנים של אישיותו וכוחות פנימיים
__________________________
 23תרגומו של אנסלם הולו בשנת .1988
 24הסרט נפתח בשיר שהלחינה רונה ,בתו של קינן "הדרך אל הקבוצה אינה קצרה ,אך גם לא ארוכה" ,וכך יוצאים למסע
שתיאר עמוס קינן ברומאן האפוקליפטי ,הכל כך אקטואלי .הספר עובד ב 1990-לסרט ,בבימויו של דורון ערן.
 25צבי סהר הוא שחקן ,במאי ובובנאי ,זוכה מלגות מטעם קרן אמריקה ישראל ווייסד את קבוצת
התיאטרון  PuppetCinemaתיאטרון בובות ווידאו הפועל בישראל ובניו יורק ומופיע ברחבי העולם .הפיק את מופע
תיאטרון הבובות לפי 'הדרך לעין חרוד' של עמוס קינן .ניתן לראות קטע ממופע זה באתר הבא:
www.youtube.com/watch?v=i9OK8M
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מנוגדים המתנצחים זה בזה .בממד הקולקטיבי הוא חושף דמויות סטראוטיפיות
הקיימות בחברה הישראלית של זמנו .כל אדם ,ולו יהי האינדיבידואליסט המושבע,
מושפע מהשקפות קיימות בחברה .מסעו של קינן ,דרך יצירתו ,הבריחה מהעולם בו
הוא חי ,מסתיימים בכך שהוא חוזר אל מקום מקורו שממנו נמלט .המסע הוא
כבסיפורים הקודמים ,שבהם דנו ,הוא מסע פנימי אל עצמו המתואר כמסע בעולם
חיצוני ומציאותי .אבל עיקר הדברים הוא שהמספר מנסה להתמודד עם עצמו ,עם
עברו ,עם תקוותיו ואשליותיו .בסוף דרכו הוא מיואש .ברומן הבריחה אל הכלא קינן
חוזר על אותו מוטיב והפעם מתחיל בדרך חזרה :הדרך שהיוותה את מסע הבריחה לעין
חרוד הפעם מובילה אותו לאותה עיר שממנה נמלט" :לפעמים בא הייאוש .אולי אחזור
אל מה שהשארתי מאחורי? הדרך אינסופית .הדרך בחזרה קצרה יותר .אינני מצליח
לשכנע את עצמי לוותר על הצורך המוחלט לחזור אל הכלא ...החלק המסוכן ביותר
בדרך חזרה הוא בני האדם26".
מחמוד"-רפי" ,בן לווייתו
קינן יוצר דמות כפילה למספר היהודי .לאורך מסעו המספר מתמודד עם בעיות
הסכסוך ועם רגשותיו המעורבים כלפי הערבים וגישתו המשתנה לגבי הלגיטימיזציה
של מלחמת השחרור .גם מחמוד הערבי הצעיר מכנה את עצמו בשם "רפי" כדי להתקבל
בחברה הישראלית ,ובייחוד במקום עבודתו ,ומקווה שיראו אותו כיהודי שנראה
כערבי .הוא אינו סנצ'ו פנסה כשם שהמספר אינו דון קישוט למרות שהשניים שותפים
למסע – כל אחד לפי דרכו" 27.רפי" הערבי הוא אינו אלא ניסיונו של המחבר להעמיד
את עצמו במקומם של "אויביו" .הוא מתואר כצעיר המזכיר למספר את ימיו כאיש
צעיר וכאיש מחתרת נגד המשטר הבריטי המדכא את קיומו 28.ובכך מחמוד הוא גם
כפילו של "רפי" היהודי .שניהם נמלטים מאותה סיבה שהם נרדפים על ידי אותו שלטון
מיליטריסטי מדכא .יעדו של רפי היא עין חרוד ואילו יעד מחמוד הנמלט הוא מעבר
לעין חרוד .הגורל הפגיש את השניים היוצאים לדרכם צפונה – זה לעין חרוד והשני
צפונה משם.
התפצלות הדמויות תופסת תאוצה כאשר שני ה"רפים" פוגשים דמויות נוספות
המכונות גם הן "רפי" ומדגימות גישות שאפשר לכנותן כמייצגות את משברה של
החברה הישראלית ,לפי תפיסתו של קינן בדרכם הם עוברים תחנות אנושיות נוספות,
שבאמצעותן קינן בוחן את תפיסת העולם שלו.
רפי בדמויות התת-האלוף ונהגו
זוג הכפילים הבא הם תת-אלוף ונהגו – שניהם בעלי השם רפי .הופכים לבני הערובה
של המספר ומחמוד והם דורשים שיראו להם את הדרך צפונה המובילה לעין חרוד .הם
יובילו אותם בדרך חזרה.
השאלה האמיתית שנשאלת בקטע זה היא לא היכן הדרך לעין חרוד ,אלא מי מוכן
להרוג את מי? מה הם יחסי האנוש בין "אויבים"? מי הם האויבים האמיתיים? מתי
ובאילו תנאים אדם בעל גישות אנושיות מזניח את הצופן המוסרי שלו ועובר לפעולות
של "בל ייעשה" .רפי  ,התת-אלוף מתגשם כאן בדמות מפקד הממלא פקודות .הוא בן
קיבוץ לשעבר .בעל אידאלים לשעבר – מוותר עליהם כדי לשרוד .הוויתור מוחק את
הגבול בין המותר לאסור – מארגן את הרצח ההמוני .אלה שאלות מוסריות שעלו
בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה :האם ההצדקה של אלה שביצעו מעשי זוועה
__________________________
 26הבריחה אל הכלא.16 ,
 27ניתן להניח שהטיפוס הדון קישוטי היה חלק מהשראתו של קינן בתיאור גיבורו.
 28קינן שהיה איש לח"י בזמן מלחמת השחרור שינה את עמדותיו הפוליטיות אחרי המלחמה .מתוך ניסיונו האישי הוא
מנסה לחדור למניעים של ערבי צעיר הבוחר בבריחה מהמצב הקיים – וכך נבנית דמותו של מחמוד.
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הייתה כי הם רק מילאו פקודות ולא יזמו את המעשים?
רפי האלוף – המפקד הצבאי העליון
האלוף המטורף ,המפקד הצבאי העליון בנוסח "ד"ר סטריינג'לאב" המכוון טילים
מ"חדר המלחמה" שלו בדרך אבסורדית – לא לאויביו בני זמנו אלא לאויבי ישראל
בעבר .כצפוי גם הוא בעל השם "רפי" ומדגים את הסכנה שבקיצוניות מימוש החזון
הציוני בדרכים מיליטריסטיות .הוא מאמין שפתרון הבעיה יימצא בהרס העבר –
מטרתו היא לחזור לעבר ולהשמיד את אויבי ישראל ובכך להבטיח את העתיד .ובין
האויבים נכללים טיטוס ,חמלניצקי ואחרים .כל טיל נעול בנקודה בזמן ובנקודה
במרחב .גם כאן מתגלה הפן האחר של דמותו של רפי החפץ להרוס את העבר ,עבר של
דיכוי ורדיפה .יש התייחסות כפולה לעבר – חיזוק עמדה של הסטראוטיפ של הישראלי
חובב הארכיאולוגיה והקשר אל העבר ההרואי הקדום לעומת העבר של יהדות הגולה
כקורבנות נצחיים – אלה התגובות העומדות בניגוד לטיפוס של היהודי החדש – רעיון
שאם יקדמו אותו בלי הגבלות התוצר יהיה האלוף המטורף.
שומרי ההיסטוריה :יוסף בן מתתיהו ועמוס קינן
גם ההיסטוריונים המופיעים בסיפור הם כפילים :היסטוריון של תקופה הרומאים
והיסטוריון שהוא גם דמות פיקטיבית וגם המחבר עצמו .הם מתגלים בשמותיהם
האמיתיים והם המתעדים גם את ההיסטוריה של העבר וגם את המסע בסיפור – הם
נשארים בחיים כי הם חשובים להמשך ההיסטוריה ,אם יהיה לה המשך :יוסף בן
מתתיהו בהפניה היא אל המספר בעל אותו שם בחלום – הוא במערב בגליל – נמלט
מהרומאים אחרי החורבן ו עמוס קינן הוא פרשן היסטורי וצבאי החי בהווה הבדיוני
ומתאר את הקורה בדרך לעין חרוד – האם גם הוא יתעד חורבן?
הסאטירה :התמודדות עם הייאוש
הנחת היסוד בנובלה "הדרך לעין חרוד" היא שהחברה הישראלית לא רחוקה מזאת
המתוארת בסיפור .קינן מתאר תמונת מצב עגומה ,ומסיים בנבואה אפוקליפטית
במטרה להדגיש לחברה הישראלית את אפשרות קיומה הממשי במציאות .תפיסת
עולם זאת הביאה את קינן לעניינו בנושא הייאוש ואף הביע את רצונו בראיון שהעניק
לאריאנה מלמד לכתוב ספר על תולדות הייאוש 29.אחת הדרכים שבה התמודד עם
תחושת הייאוש הייתה דרך הסאטירה .בראיון שנתן קינן לעיתון תל אביב ()2.18.2000
הוא אמר את הדברים הבאים על ההיבט הסטירי שביצירותיו" :בשעתו לחמתי בנשק,
אחר-כך לחמתי בעזרת העט ...עובדה שאני ממשיך לכתוב סאטירה ...אני מפרק את
הכעס על ידי הסאטירה .בהיותי סאטיריקן ,מה שמרגיז אותי הופך להיות מה שמצחיק
אותי או משעשע אותי".
סיכום דברים
אחת השאלות העולות מהעובדה ששלוש היצירות הדיסטופיות-אפוקליפטיות בספרות
המדינה מופיעות לראשונה בשנות השמונים היא :מה מייחד את העשור הזה? האם יש
חשיבות לכך ששלושת הסופרים משתייכים לאותו דור סופרים שעיצבו את הספרות
הישראלית בתחילת דרכה ושלושים שנה לאחר מכן הם כותבים ספרים המבקרים
בחריפות את מצבה של החברה הקיימת? העקרונות של דור ההתיישבות ותנועת
העבודה כללו ,בין השאר ,אמונה ביצירת האדם החדש ,בחברה שוויונית ,באחוות
העמים ,בטוהר הנשק ,בטוהר הערכים ,במהפך בפסיכולוגיה של היהודי וקשריו
__________________________
" 29גיבורי התרבות שלי" אריאנה מלמד ,תרבות ,ידיעות אחרונות .19.10.2003
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לאדמה .אלה הנחות אוטופיות ,וכמו כל ההנחות האוטופיות המשלבות שאיפה לשינוי
ומהפכה ,הן שואפות לכונן חברה חדשה ,תולות את תקוותן בדור הצעירים ,דוחות את
העבר הקרוב ובוחרות בעבר קדום שאותו הן משחזרות כקונסנטרוקציה אידיאלית.
הנחות אלה מתנפצות לאור המציאות והניסיון למימוש החלום – קיימת יקיצה מתוך
חלום נאיבי לתוך אמת חדשה ולהתפכחות לאור מציאות חדשה של שינויים מהותיים
בערכי החברה הישראלית והתוצאות של הכיבוש .לעתים אכזבה זו מתבטאת בספרות
אפוקליפטית וניבוי קטסטרופות למיניהן 30.קטסטרופות אלה מסתיימות בשתי
אפשרויות :ראיית סוף גמור לציוויליזציה או השקפה היסטורית שונה הרואה
מחזוריות – הכל יתחיל מחדש ומזכיר את השורה בשיר העממי שכתב חיים חפר:
"רבותי ,ההיסטוריה חוזרת ,שום דבר לא אבד ,לא נשכח".
נשארות הסוגיות הבאות לדיון:
 .1האם המגמה הדיסטופית מהווה ביקורת קיצונית מדי לחברה הישראלית? אין כלי
דמוקרטי חשוב יותר מביקורת פנימית .אחת הדרכים האפקטיביות היא שימוש
בספרות ,כגון הספרות הדיסטופית ,ככלי אידיאולוגי .למרות שזה כלי אפקטיבי
לביקורת חברתית ופוליטית תמיד קיים סיכוי שהמגמה הדידקטית תשלוט וערכים
ספרותיים יהפכו למשניים בסיפורת מסוג זה ואף יהוו כלי תעמולה.
 .2המסר העיקרי שבשלושת הסיפורים הוא ההתנגדות לכפייה דתית או אידיאולוגית
ולנטיות סופר-מיליטריסטיות ולפלישה לחופש הפרט גם על ידי אמצעים טכנולוגיים
וגם על ידי משטרים דיקטטוריים .כל אלה הם מאפיינים אוניברסליים של הספרות
הדיסטופית .נשאלת השאלה עד כמה ספרות דיסטופית הבנויה על סביבה מקומית
ותרבות ספציפית יכולה להיות בעלת משמעות גלובאלית .היצירות שנידונו כאן מהוות
אתגרים רציניים לתרגומן מאחר שהן מושרשות בטקסטים עבריים בעלי רבדים
ומשלבים היסטוריים וברקע חברתי ופוליטי מאוד ספציפי .אך המסר ,גם אם הוא
תלוי-תרבות ,ניתן לתרגום – המקומי הוא גם בעל חשיבות עולמית .בשיר שכתב מאיר
ויזלטיר באותה תקופה ,יש ארמוז לטקסטים מקראיים ,אבל המסר הוא גלובלי .בשיר
זה המשורר מסכם את החרדה על עתיד האנושות ,או היעדרות הזמן ,בעולם שעבר את
כל הקטסטרופות האקולוגיות ,האנושיות התוצאה היא הכחדת האנושות מהעולם
והעולם יחזור לתקופה טרום-היסטורית ולהיות ריק מאדם .הדימוי בו משתמש
המשורר מקורו בנבואתו של ירמיהו 31,אבל בשירו אין מקום "קול חתן וקול כלה" 32כי
ָאדם".
העולם "חַָ רב הּוא מאין ַָ
זהות  /מאיר ויזלטיר
ָאדם
אֲ נִי חיַָה ע ֹונֶה לשם ַָ
ָאדם
ּובְּ עיני אֲ נִי רוֹאֶ ה ַָ
ָאדם ּובַָ ע ֹולַָם כֻּּל ֹו
וְּ רק ַָ
ָאדם
ָאדם וְּ רק ַָ
אֲ נִי רוֹאֶ ה ַָ
ָאדם
ריק הַָ ע ֹולַָם ּוב ֹו יש רק ַָ
ְָּאדם
אֲ פִ ּלּו ב ִמ ְּדבַָ ר רק אינ ַָ
ְָּאדם
בְּ כֹל אֲ ֶשר אלך רק אינ ַָ
הצֶ בע וְּ הַָ אוֹר ה ְּמפ ְּרכס
ָאדם ח ְּמצן הנ ְַָּשמַָ ה
בְּ אין ַָ
ָאדם
ָאדם וְּ רק ַָ
וְּ הַָ ע ֹולַָם ַָ
__________________________
 30עדנה עמיר קופין’,להתעורר מתוך חלום בתוך חלום :עולמות מקבילים ועולמות מתנגשים באת והב בסופה מאת עמוס
קינן.
רּושלִם
הּודה ּובְּ חֻּ צוֹת יְּ ַָ
ָאדם ּומאין בְּ ה ַָמה בְּ עַָ רי יְּ ַָ
 31כֹה ָאמר יְּ הוַָ ה עוֹד יִ ַָשמע במַָ קוֹם הזֶ ה אֲ ֶשר א ֶתם א ְֹּמ ִרים חַָ רב הּוא מאין ַָ
ָאדם ּומאין יוֹשב ּומאין בְּ המַָ ה" ( ירמיהו ,לג ,י).
ה ְּנשמוֹת מאין ַָ
 32קוֹל ַָששוֹן וְּ קוֹל ִש ְּמחַָ ה ,קוֹל חַָ תַָ ן וְּ קוֹל כּלַָה (ירמיהו ,לג ,יא).
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הערה פדגוגית
באיזו מסגרת לימודית שבה העברית אינה שפת-אם ניתן ללמד את היצירות
הספרותיות הדיסטופיות? מכיוון שהדיסטופיה נוגדת את האוטופיה ,הדרך לעסוק
ביצירות דיסטופיות של הספרות הישראלית היא במסגרת קורס העוסק גם בחזון
הציוני וגם בגורמים העלולים להביא קץ לאוטופיה זאת .הרקע ההיסטורי ,התרבותי
והאידיאולוגי מתבקש לפני העיסוק בעתיד הפוסל את הנטיות האידיאולוגיות של
החברה העכשווית ומנבא קטקליקזמות כתוצאה מהמרכיבים המכוננים של החברה
הקיימת .קשיי שפה ,היכולת להעריך את סגנון היצירות והשימוש במשלבי לשון שונים,
וכמו כן ארמוזים לטקסטים קודמים ואירועים היסטוריים יוצרים מגבלות כבדות
משקל לקוראים שאינם דוברים-ילידיים .לו ניתן היה להגיש את החומר באנגלית,
למרות המגבלות שבטקסטים בתרגום ,הוא היה מהווה חומר חשוב ומאתגר לקבוצה
גדולה יותר של תלמידים .הנובלה הדרך לעין חרוד של קינן קיימת בתרגום ואילו
היצירות הדיסטופיות של בן-נר ותמוז לא תורגמו לאנגלית( .היצירות הכלולות במאמר
תורגמו ,אבל בגלל זכויות יוצרים התרגומים אינם ניתנים לפרסום) .באוניברסיטאות
בהן קיימות תכניות לתארים מתקדמים בספרות עברית ובמדעי היהדות קיימת
אפשרות לכלול טקסטים מסוג זה בשפה המקורית ,כאשר מצד המגישים קיימת
הדרישה של עבודת הכנה רבה עם הערות הכוללות גם ענייני לשון ,סגנון ורקע היסטורי
כדי לאפשר קריאה סבירה הנדרשת להבנה משמעותית של הטקסטים והדיון בהם.
מסגרת נוספת היא בקורסים במגמה לספרות משווה ,כאשר הנטיות המקומיות
המתוארות בהן מעסיקות גם תרבויות אחרות ובעיקר בעיות רציניות שהן גלובליות.
האתגרים מתבטאים בספרות ,בסרטים ,בתיאטרון ובשאר האומנויות – השאיפה
לחברה חופשית וצודקת ,שבה רצח המונים מסיבות דתיות ופוליטיות מאיימים על
עולם הסדר והדמוקרטיה ,האי שוויון הכלכלי והפערים החברתיים הם נושאים שנויים
במחלוקת .גם בתחום האקולוגי ,זיהום האוויר והמים ,התפוצצות האוכלוסין
התחממות כדור העולם מהווים נושאים מרכזיים לקבוצות רבות שפלגים מהן ,בעיקר
מהימין אבל גם מהשמאל מתחילים לנקוט באלימות כדי להשיג את מטרותיהן ומעבר
לזה .כפי שתיאר פרויד את המבנה המשולש של האישיות – בימים אלה ה"איד" שולט.
הספרים הנידונים במאמר זה ,ניבאו בדרך מדהימה את הכיוונים האלה וניבאו על
עתיד אפל ,אבל שלושתם משאירים קו דק של תקווה ,אם גם היא טומנת בחובה
יסודות פסימיים .למרות שהמוות מחכה לדמויות בסיפורים ,למרות שהחברה
מתקדמת לקראת אנרכיה ולמרות שהסיכויים רבים שהעולם ייכחד ,קיימת אפשרות
אחת מתוך רבות אחרות ,והיא שקיימים חיים אחרי המוות – כי ההיסטוריה אינה
מסתיימת – היא מעגלית בטבעה ,אך למרבית הצער ,לא לומדים מהניסיון – כך
שהסיפור של האנושות יחזור על עצמו .כל אלה סוגיות מעניינות לדיון וראויות להיכלל
במסגרת לימודים באקדמיה.
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WHITE HAIR AND OLD AGE: MATURITY, HELPLESSNESS,
AND FRUSTRATION IN ARABIC AND HEBREW POETRY
Abdallah Tarabeih1 and Adel Shakour
Al-Qasemi Academy

INTRODUCTION
Throughout the ages Hebrew literature was influenced by the literature of
the surrounding cultures, and in the Age of Andalusia, by Arabic literature
in particular. A pioneering comparative study is presented which sheds
light on the motifs of white hair and old age which the Jewish poets used
in their complaint and aesthetic poetry, under the influence of Arabic
poetry.
The foremost two experts on the question of the connection between
Arabic and Hebrew poetry, Yehuda Ratzhabi and Yisrael Levin, have
mainly examined secular poetry.2 In addition, Pagis sought to incorporate
the new approach proposed by Shirman, who studied medieval Arabic and
Hebrew poetry.3Tobi discussed the link between the two poetry corpuses
noting that although sacred Hebrew poetry was rooted in ancient Israelite
piyut it was not impervious to Arabic influence, though to a lesser degree
than secular poetry.4 In their studies, Ratzhabi and Levin provided many
parallels showing that the Jewish poets of Andalusia5 were very familiar
with Arabic poetry, not only borrowing its form and rhetoric but also
themes and subject matter.6 The contact between the two poetries led to
the influence of Arabic poetry on Hebrew poetry only after certain
processes in the two societies, which brought them close together.7 It was
no accident that Hebrew poetry imitated Arabic poetry; this was clearly
intended by the poets.8 The Jews of Andalusia saw Arabic poetry as
superior to all other forms of poetry and felt that they should copy their
methods in their own writing.9
The study aims to fill the gap in Ratzhabi's last study which discusses
borrowed motifs and parallels between the two poetries but misses (and
short-changes) two great Muslim poets. The first of these is Ibn Ḥamdīs
(1058–1137) and the second is Ibn Khafāja (1005–1133). There are
1

The order of authors has no significance.
Ratzhabi. 1995, 329; Levin 1995, b, 8;
3
Tobi. 1998, Introduction, 24–31.
4
Tobi. 1998, Introduction, 7.
5
Ratzhabi. 1997, 7–10; Ratzhabi. 2007, 8–9.
6
Tobi. 1998, 30; Tobi 1996, 43–44.
7
Levin. 1973, 178–179.
8
Ibn Ezra. 1975, 28–29. Tobi. 1998, 30; Levin 1939, 43–44.
9
Levin. 1978, 5; Levin. 1939, 167–180.
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countless examples of parallels between these poets' writings and the
writing of the Jewish poets discussed in Ratzhabi's book, R. Moshe Ibn
Ezra (1055–1138) and R. Yehudah Halevi (1075–1141) in particular.
The motifs and images presented here have parallels in the poetry of
these poets. All four poets have several things in common: all four lived in
Andalusia during the same period and all four wandered from place to
place, in other words, they shared a common fate. However, despite what
they had in common they had different attitudes towards white hair and old
age.
The motifs of old age, white hair, and fate belong to the same semantic
field and concern a specific period along the axis of life. These motifs are
found in the complaint, asceticism, nature, and nostalgic poetry of their
autobiographical work in which they describe their suffering and
frustration about their lives and their suffering due to wandering and exile
against their will. Here, all the poets, apart from R. Yehudah Halevi,
express a great longing for the golden days of their past and their youth
which has been supplanted by old age.
In his group of poems, Songs to Zion, which are also considered his
personal poetry, R. Yehuda Halevi expresses a terrible sense of longing
and an urgent desire to realize a spiritual dream. The poems indicate that
the poet's life changed at about the age of 50; they declare that the time has
come to make the journey to the Holy Land, Zion, because the poet has
reached the age of maturity and spiritual readiness, and urges him to turn
his back on the material world (galut or exile) and undertake a quest
spiritual for redemption (geula) whichcan onlybe achieved in the holy land
of Zion.
Methodologically, the article contributes to the teaching of the general
topic: "The linguistic contact between Hebrew and Arabic in the Age of
Andalusia".
A. ATTITUDE TO FATE AND TIME
The human being's war against fate is a recurring motif in Arabic poetry
since fate (time) is man's mortal enemy, harassing him throughout his life,
and subjecting him to pains and sorrows. Life is full of difficulties and
suffering which is beyond human endurance. This overwhelms and defeats
man, and ends his life. The analogy used to compare hardships with life's
scarce pleasures is that of poison and honey, a comparison from Kalila wa
Dimna, which the Jewish scholars also knew. The ancient Persian
philosopher who copied this book from the Sanskrit concluded that life's
pleasures lead to pain and suffering.10
10

Ibn l-Muqaffa. 1934, b, 158.
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Levin clearly described the anthropomorphic "Faces" of "time" and the
"world" in Andalusian Hebrew poetry, with special emphasis on the
"image of time" which portrays fate as wicked and blind and suddenly
striking at man.11 Numerous researchers have discussed the conflict
between poems dealing with fate and those dealing with religious faith religious poetry.12
In the Bible and Midrash, the transience and shortness of human life is
like a fleeting shadow (Psalms 102, v. 12; 144, v. 4; Bereshit Rabbah 96,
2). In medieval literature, the metaphor of a dream was used to describe of
life, with death as its resolution.13 In his confessions, R. Yehuda Halevi
exhorts men to return to God because life is short and a person's lifespan
is unknown. Ibn Ezra frequently used this motif as well:
14
שקֶר ְו ַחי ֶיָך ַכ ֲענַן בֹּקֶר
ֶ  יָמֶיָך חֲֹלמֹות/ שּוב יֹום ֶאחָד ִל ְפנֵי מִיתָ תְ ָך
15
שבְרֹו
ִ ֹּ  ּו ָמוֶת ְכ, ַכחְלֹום/ ַחי ֵי ְבנֵי אִיש בְעֹולָם
'Return to God the day before you die / Your days are a deceitful
dream and your life a morning mist'.
'Human life is but a dream shattered by death'.
In a similar kind of context, the Andalusian vizier Abu Abdallah Japar al
Keisi (d. 1045) mourned the death of a religious sage:
16
ُ
 والعيشُ نو ٌم والمنى تضلي ُل/ الموت حت ٌم والنفوسُ ودائ ُع
'Death is unavoidable; we receive life in temporary trust / Life is
sleep and ambitions are deceptions'.
Human existence is a kind of ongoing unbroken journey ending in death.
This world, the world of action, is seen as a constant movement, and the
world to come, the world of reward, as eternal rest. Louis Cheikho, in his
book, quotes Al-Ghazali (1059–1111), "They said: This world may be
compared to a person traveling along a road which starts at the cradle and
ends at the grave. And in the middle there are different stopping places;
each month is a parasang (ancient unit of length), each day is a mile, every
breath is a step, and so it goes, on and on".17
White hairs are messengers sent by the Angel of Death, to inform man
that his death approaches. We meet this idea for the first time in Andalusian
Hebrew poetry, in Ibn Ezra's poems. In a short moral epigram called "On
condemning the world" ''מעניין גינוי תבל, the poet writes:
 הּוא לָקּו ַח/  כִי ַל ָמוֶת/  בִימֵי ַחי ָיו/ י ִזכ ֹּר גֶבֶר
 כִי י ָנּו ַח/  ָאכֵן יַחְש ֹּב/  כָל יֹום ַמסַע/ ּולְַאט יִסַע
11

Levin. 1962, e, 70.
Elitzur. 1994, 27.
13
Levin. 1962, e, 70; Ratzhabi. 2007, 44–45.
14
Yehudah Halevi. 1946, 490.
15
Ibn Ezra. 1935, 201.
16
Shantīrī. 1939–1945, b, 312.
17
Cheikho. 1913, a, 12–13.
12
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 ַכנְפֵי רּו ַח/ - אְַך י ֵדֶ א עַל/  שֹּקֵט עַל צִי/ דֹומֶה אֵל אִיש
'A man should keep in mind / during his life / that to death he is
taken'.
'And travel slowly / Each day a journey / Indeed he will think / that
he will rest'.
'He is like someone / resting on a ship / But he will vanish on / the
wings of the wind'.
According to Yehuda Halevi, who was a younger contemporary of Moshe
Ibn Ezra, human beings do not feel the passage of time. The same
description continues:
19
 י ֵ ָחשְבּו חֹונִים ְוהֵם יִסָעּו/ נַחְֹלף וְֹלא נָבִין כְרֹו ְכבֵי י ָם ֲאשֶר
'They pass by and do not realize / like sailors who think they are
moored but'.
In two epigrams and a poem, Ibn Ezra blames his travels and suffering over
time for his white hair:
 נֶ ְעבָד ְלכָל מָצֹוק ְו ַלפִידִ ים/  שָֹּמֹו,שחִיר ְל ָבבִי י ַד זְמָן
ְ ִה
20
נֹּעַר ְו ַלפִידִים- מִיקֹוד נְד ֹּד/ ש ֹּעֲרֹות ר ֹּאשִי מא ֹּד שָֹּבּו
ַ אְַך
'The hand of time (fate) has wounded me so much that my heart is
black, sad/ It (fate / time) made it a slave to every misfortune and
tragedy'.
'How white are the hairs of my head / Caused by the wanderings of
youth and my misfortunes'.
In the Hebrew sources, fifty is not considered old age and a time for
withdrawal from the material pursuits of life. In Andalusian poetry, fifty
and sixty are mentioned as the years of old age and repentance. In a poem
about the ages of man, which he wrote following the Mishna (Avot, Ch. 5,
v. 28) Rabbi Shmuel Hanagid (933–1056) said of this age:
21
 ְבלִבּון ר ֹּאש ְוזָקָן בֶן ֲח ִמשִים/ שחְרּות
ַ שנַת יַלְדּות ְו
ְ ְוי ִיקַץ ִמ
'And he will wake up from the sleep of childhood and youth / age
fifty with white hair and a beard'.
In his book "Sefer Haʽanak", Ibn Ezra devoted a separate section with
its own title to the subject of old age and youth – "a-shshayb wa-shshabāb
- " الشيب والشباب:
 כ ֹּ ַח זְמָן נֹּעַר ְלבַד חֹּמֶש/-בֶן ַה ֲח ִמשִים אֵין ְבי ְדְ ך ִמ
22
 עַד ר ֹּאש יְהִי כָפּוף ֱאלֵי חֹּמֶש/ ּולְַאח ֲֵריהֶם תַ הֲֹלְך נֶ ֶאסָר
'When you are fifty you have no strength / You can't be a youth of
ten years
And you cannot ignore those years / Your head will be bent over'.
18

18

Ibn Ezra. 1935, 67, section 68.
Yehuda Halevi. 1945, 286.
20
Ibn Ezra, 1935.. 357, Section 26
21
Schirmann. 1955–1961. 132, Section 7.
22
Ibn Ezra 1935. 355, Section 19.
19
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In the introduction to one of his poems about the sea, Yehuda Halevi
reproaches himself thus:
23
? ְויָמֶיְך ְלהִתְ עֹופֵף חֲמּושִים/ הֲתִ ְרד ֹּף נַעֲרּות ַאחַר ֲח ִמשִים
'Will you still chase girls after fifty / Are you strong and able to fly
(like a young man)?'.
Here, we bring the example of one of the Bedouin poets and his attitude to
the age of fifty, which parallels what I found in the Hebrew poetry:
24
ُ
الظلم
غسق
الصبح في
 يدبُ دبيب/ ً جاوزت خمسين دائبا
أرى الشيب منذ
ِ
ِ
ِ
'Since I passed the age of fifty I see white hair spreading / like dawn
across the darkness of the black'.
The Andalusian Jewish poets copied the idea of fifty being old age from
Arabic poetry. In Spain, it was common for pleasure seeking poets to
repent and seek to God in old age and they often wrote poetry preaching
the virtues of an abstemious lifestyle in an attempt to atone for their
youthful abandon. There is a surprising similarity between R. Yehuda
Halevi's writing and the following two parallels. Approximately a century
before R. Yehuda Halevi, the poet Al-Qassim ibn Al-Fath al-Andalusi
(998-1059) exhorted himself in the following way:
 تطلبُ ما قد نأى وولى/ أبعد خمسين قد تولت
25
 قد كان بعضا ً فصار كال/ ب أما نظرت وعظ
ِ في الشي
'After fifty years have gone by / Can one seek what is left behind'.
'Don't you see white hair as a reproach? / First it seized a small
area, now it has occupied it all'.
Ibn l-Khatīb (1313–1374), another Andalusian poet writes:
26
 وعمرك قد ولى ولم يبق طائ ُل/ أتلهو والشباب قد انقضى
'Nothing will entertain you, youth is gone / and your life has no purpose'.
The Korān describes the stages of a person's life from his birth. These
stages are clearly described and every creature is aware of them:
ه
ۚ ًض ْعفًا َو َش ْيبَة
ٍ ضع
ٍ ضع
َ ْف قُ هوةً ثُ هم َج َع َل ِمن بَ ْع ِد قُ هو ٍة
َ ْف ثُ هم َج َع َل ِمن بَ ْع ِد
َ َّللاُ اله ِذي خَ لَقَ ُكم ِّمن
ُ ُيَ ْخل
)54( ق َما يَ َشا ُء ۖ َوهُ َو ْال َعلِي ُم ْالقَ ِدي ُر
'Allah is the one who created you from weakness, then made after weakness
strength, then made after strength weakness and white hair. He creates
what He wills, and He is the Knowing, the Competen'. (Korān, rom: 54)
Thus, when a person reaches old age he remembers the happiness he felt
when he was young because he has no joy in the present.

23

Schirmann. 1955–1961. 494, Section 7.
Ibn-Qutayba. 1930, b., 325.
25
Ibn Bashkwal. 1955, 446.
26
Ibn l-Khatīb. 1963, 68.
24
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B. THE FOUR POETS' REFERENCES TO THEIR ACTUAL AGE
Ibn Khafāja tries to find a way to look back at the good days that have gone
by like a dream. In his mind, the loss of youth creates an existential
problem which exists side by side with the major misfortunes.27 Almost all
his poems mention the subject of old age and youth:
ُ
 ص,أريت بها حلما ً (ابن خفاجة
, وقد ولت, كأني/ ٍ صبا إحدى وخمسون حجة
ِ ودون ال
)226
'Since my youth, fifty-one years (haja) have passed / They have
vanished like a dream'.
Despite the difficult situation he finds himself in, the poet does not
surrender to old age and wandering but fights it by talking about his
nostalgia for youth. It is important to explain the link between the
complaints of the poets discussed here, regarding the ravages of time, and
their nostalgia for the past. The verses of the poem relating to Ibn Khafāja's
age should be regarded as one link in a poem that is full of passionate
yearning for the stylized nature where he spent time at the funeral of Ofira,
the young servant girl. In contrast, Ibn Ezra speaks of his age in order to
voice his clear complaint about the ravages of time and the weariness of
old age, without mentioning nature. However, the poets' complaints
because they are far away from the landscapes of their motherland. There
are four instances where Ibn Khafāja speaks of his age, and in the same
context he talks about his pain and suffering at being in strange lands. Ibn
Ḥamdīs also mentions his age to convey a certain mood. And in one of his
poems of Zion Yehuda Halevi says that he is fifty. In the next quotation,
Ibn Khafāja complains about fate and time—that fifty years have passed
so quickly:
ُ
 ص،1961 ،المراحل (ابن خفاجة
/ خلفت خمسين حجةً ورائي لقد أعجلت طي
فقلت وقد
ِ
)211
'I said after I rested after fifty years / Yes, I was in a hurry to end my
travels'. (Ibn Khafāja, 1961, 211)
In those days, fifty signaled the approach of the end and the final
countdown. It is a critical age, which frustrated and frightened the poets of
that period, who often expressed their complaints about their lives. I deal
with this in the section which examines common themes in the work of the
Arab and Jewish poets:
)927 , ב, כ ֹּ ַח זְמָן נֹּעַר ְלבַד חֹּמֶש (ריה"ל/ -ַה ֲחמִישִים אֵין ְבי ָדְ ָך ִמ
'Man of fifty you do not possess the strength of a young man in his
prime,
just a tenth (of it)'. (Moshe ibn Ezra, 355, Section 19).
)355 , ְויָמֶיָך ְלהִתְ עֹופֵף חֲמּושִים? (רמב"ע/ הֲתִ ְרד ֹּף נַעֲרּות ַאחַר ֲח ִמשִים

27

Ṭaḥṭaḥ 1993. 211.
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'Will you still chase girls after fifty /Are you strong and able to fly
(like a young man)'? (Yehuda Halevi, 1978–1986, 4, 927)
In the third example, the poet is sixty, and he addresses his homeland,
which he feels he might never see:
)238  ص،1961 ، ونادتني ورائي هل أما ُم ؟ (ابن خفاجة/ ًفقد وفيتها ستين حوال
'I have reached the age of sixty / And they (the years) called from
behind me "Are there more (years) left?'. (Ibn Khafāja, 1961, 238)
And in the last example, the speaker is eighty and refers to his inability to
eat and sleep:
)269  ص،1961 ، البن إحدى وثمانين سنه (ابن خفاجة/ ش أو غذا ٍء أو سن ٍة
ٍ أي عي
. [יוסיפו] לבן שמונים ואחת שנים? (אבן כפאג'ה/  או מזון או שינה, אילו חיים
)269 ,1961
'What can life, food, or drink [add] / to a man of eighty-one years?28
(Ibn Khafāja, 1961, 269)
Ibn Ḥamdīs also expresses his view in the same tone of complaint and
despair, in three places where he mentions his age where he describes his
feelings and his nostalgia for his youth:
 ص،1960 ،خلف (ابن حمديس
 ثالثون يمشي المر ُء فيها إلى/ ألعشرين عاما ً وبيننا
إلى
ِ
ِ
)320
'I miss my twenties which I left thirty years ago / And a man looks
back on them'. (Ibn Ḥamdīs, 1960, 320)
ُ
)320  ص،1960 ، بكيت ابن ستين أوزارهُ (ابن حمديس/ ضحكت ابن عشرين من صبو ٍة
'I laughed when I was twenty, when I was young, / I cried when I
was sixty because of my terrible misfortune'. (Ibn Ḥamdīs, 1960,
320)
،السدس (ابن حمديس
 من عمرها ينتهي منها إلى/ ست وستون عاما ً كيف تدرك بي
ِ
)285  ص،1960
'Sixty-six-year-old man, / how can someone who is just a sixth of my
age'? (eleven-year-old girl) catch up with me. (Ibn Ḥamdīs, 1960,
285)
The above examples are laments about Time, which is pitiless to those who
are forcibly separated from their birthplace and brothers. Time treats them
cruelly and torments them from youth to old age. The suffering caused by
their wanderings and the sorrows of old age combine with feelings of
alienation caused by their exile, producing an outburst of longing for their
birthplace – the only place where they can find rest and peace. Ibn Ezra
only mentions his age and the anguish of old age, in the last twenty years
of his life, for example, in the poem ""על מעצבי יהמה לבי, ("Do not be sad
and yearn my Heart") where he compares age and the swift passage of time
to a horse race:
28

The idea of eighty years is the period Hg'ahilit words of Zuhair bin Abi Salma

ُ َسئ
ك يَسأَم
َ َ َثمانينَ حَ والً ال أَبا ل/ ِمت َتكاليفَ الحَ يا ِة َومَن َيعِش

89

HHE 18 (2016)

Tarabeih and Shakour: White Hair and Old Age

)197 ,1935 , אֹו סּוס שֹוטֵף ִבמְרּוצָתֹו (אבן עזרא/  ִמצֵל ָחשִים/ ש ֹּשִים
ִ ָעבְרּו
'Sixty years have passed / Which felt like a shadow / or a galloping
horse in a race'. (Ibn Ezra, 1935, 197)
There are many instances where Ibn Ezra laments that the pleasant days
and nights spent with friends have passed like a shadow or a dream. Of all
the poets R. Yehuda Halevi refers to his age the least. In my view, the other
three poets probably went through terrible experiences during their
wanderings when they were harassed, and their starting premise is a feeling
of regret at the loss of the material life they once knew. But, R. Yehuda
Halevi, who has lived a spiritual life, refers to his age (fifty) once, to stress
that it is a critical age for a Man of Faith which he can utilize in preparing
to meet his God.
C. NOSTALGIA FOR YOUTH AND LAMENTS ABOUT OLD AGE
In many of their poems, Ibn Ḥamdīs, Ibn Khafāja, and Ibn Ezra lament old
age, contrasting it with the days of their youth. The white hair, which
appears during their exile kindles the flame of nostalgia for their
birthplace, which remains only in their memory. If the motif of white hair
is common in the poetry of lament and nostalgia for youth, its presence is
even stronger in poems linking old age and time to feelings of nostalgia
for certain places. Longing for happier times, youth, is linked inextricably
to the nostalgia for a specific place and the poet's homeland.
The poet associates happier days with youth, with times and places when
he experienced pleasure and satisfaction. Their hardship and frustration
due to old age with its associated suffering heighten their feelings of
nostalgia.
Despite the differences between the poetry of Ibn Ḥamdīs and Ibn
Khafāja in the end, both meet at the same point, which is a common
denominator. As they reach old age, at the end of their lives, they express
pain at their old age and grey hair which cause them terrible feelings of
hopelessness. These two poets and Moshe ibn Ezra feel grief and sorrow
because of their life of wandering and their physical and emotional exile.
Ibn Ezra's feelings of strangeness and alienation due to his exile from
Grenada to Christian Spain deepens his sense of frustration and
helplessness. All three poets expressed anguish and fear at the prospect of
dying in a strange country, far from their families and the city of their birth.
It was their physical frailty due to their lengthy travels and their
helplessness that fanned the flames of their nostalgia for their youth and
glory days.
Ibn Bashkwal testified that when Ibn Khafāja reached his eightieth year
and when he approached this age, he was assailed by despair and could not
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accept the prospect of his death.29 In contrast, when R. Yehuda Halevi
reached fifty, he did not fear of death at all. He set himself just one goal –
to undertake the long journey to Zion, involving a lengthy and dangerous
voyage by sea.
In his latter days, Ibn Khafāja felt that his end was approaching and
focused on describing the mountain in the city of Valencia, the moon, and
the night. These elements represent a source of peace, mental repose,
continuity, and the mystery of everlasting life.
The medieval poetry scholar Iḥsan Abbās explains the connection
between Ibn Khafāja and nature in his introductions. Most scholars of his
poetry note that his mental state due to his final illness) is reflected in his
famous poem about the mountain30 which continues the theme of his
longing for the past, for his youth, and his complaint against old age and
the fact that he is a foreigner.
One type of suffering that Time causes is that it separates friends, and
both the Arab and Andalusian poets discuss this. Ibn Ezra describes the
separation from his friends and his longing for friendship:
)19 , (רמב"ע31 ֲאחֵי ִלבִי וְתּוגֹותָיו ְלהַתְ אִים/ ֲאהָּה ִלזְמָן ֲאשֶר יָזַם ְל ַהפ ְִריד
'Oh cursed Time / Fate which has separated me from / Those I love
and caused me pain and sorrow'. (Ibn Ezra, 19.)
The poetry which laments the passage of time and the poetry that laments
the betrayal by brothers and friends are both aspects of Arabic rebuke
poetry.32
Nostalgia for the past, and for lost youth when the poet knew happy
times before leaving his country, and the motif of weeping for those places
and the good times past, are considered one aspect of nostalgia. At a certain
age, especially when they are old, the poets felt sadness and yearning for
the past and youth. This is a common motif among the Muslim poets:33
שחֲרּות ָקצָבּו
ַ  נֹּעַר יְמֵי ַה/ ֶא ְבכֶה יְמֵי ֶחב ְָרה ֲאשֶר מֵהֹוד זְמָן
34
)25 , זְמָן זֹּקֶף ּו ַבח ְַרחֻר שְֹּדָ פֹו (רמב"ע/ ְוגַם ָעבַר זְמָן עֶדְ נָה ְו ָקפַץ
'I will cry for the days of friendships, / the glorious days of my youth
which were given (to me)'.
'The days of pleasure and happiness have also passed / And Time /
Fate has withered the body like burned flowers'. (Ibn Ezra, 25(
Ibn Khafāja talks about how has youth has passed without being felt and
that the time he has left to live has decreased:
)156  ص،1961 ، وما كنت أدري أنه سيتقلص (ابن خفاجة/ ُذيل للشباب سحبته
ٍ ويا رب
29
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Abbās. 1987, 208.
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'Alas oh my Youth that is left behind me / And did not understand
that it would vanish'. (Ibn Khafāja, 1961, 156)
In Ibn Khafāja's poetry, he is clearly expressing the sorrows and sufferings
caused by old age, which for him has been a time of exile, wandering, and
sleeplessness. Many poets have employed this motif, which is in fact
typical of love and separation poetry, and used it in poems, which lament
old age. In the next verse, Ibn Khafāja depicts his physical and mental state,
mourning the transience of youth:
ُ
ُ
،1961 ، من شكوى تألمت عن شكرى (ابن خفاجة/ تأوهت
يجف فكلما
أقلب جفنا ً ال
)121 ص
'My eyes weep constantly and I sigh because of the pain and
wandering'. (Ibn Khafāja 1961, 121)
In a lament poem Ibn Khafāja mourns a death, which he links with his own
pain at the passage of his youth:
ُ عين أو
)91  ص،1961 ،يحن فؤا ُد؟ (ابن خفاجة
ُ فتفيض/ حتام أندب صاحبا ً وشبيب ٍة
ِ
'Is it a duty to mourn for a friend and for youth, / the eye weeps and
the heart yearns?' (Ibn Khafāja 1961, 91)
In Ibn Ḥamdīs' poetry white hair and the fear of old age are a recurring
motif. The poet attempts to escape reality in his quest for a cure for the
disease of old age. He finds this cure in coloring white hair black, which
shows how hard he is holding on to youth. Living in a state of conflict
between past and present, he tries to confront the glaring fact that he is
indeed aging, that there is no escape, and that what remains is to simply
admit that this is his situation. This he expresses in the first verse, where
he talks about the treachery of the transient nature of youth:
 فأجعل للصبح ليال غطا ُء ؟/ ب
ِ أأكسو ألمشيب سواد الخضا
)3  ص،1960 ، اذا لم أجد لشبابي وفا ُء؟ (ابن حمديس/ ب
ِ وكيف أرجي وفاء الخضا
'Should I cover the white hair with black dye / and transform the
dawn into dark night?'.
'How can I expect loyalty from black / when I had no loyalty from
youth?'. (Ibn Ḥamdīs 1960, 3)
Ibn Ezra asks how can a person pretend to himself that if he colors his hair
he can hide the marks of time.
 ֶצ בַע ֲע לֵי ר ֹּאשֹו ְכ ִמ ְס ָפ חַת/ ֹּ ַע צְמֹו י ְ ַפ ֶת ה כָל ֱא נֹוש ִב פְר ֹּש
35
 ִמ צְחֹו שתמחיהו ִמ ְס ָפ חַת/ ֵא יְך יּו ֱכ לָה גֶבֶר ְל ַה ְס ִת יר עַל
'A person is tempted / when the (white) / color covers his head like
sapahat (white biblical skin symptom)'.
'How can a man hide the white signs on / his head of se'etmihya and
sapahat (white biblical skin symptoms)'.
In the case of Ibn Ḥamdīs, in the two verses I quoted earlier, the poet talks
about the weakness and infirmity that typify old age. In the next verse, the
35
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poet's physical infirmity is described and his astonishment that it has come
so soon:
ُ
 ص،1960 ، لكي ما اوطىء نفسي عليها (ابن حمديس/ ت العصا
ِ تخذت العصا قبل وق
)518
'I carried the stick early / in order to lean on it'. (Ibn Ḥamdīs 1960,
518)
R. Yehuda Halevi suffered the hardships of exile and wandering and he
laments how time and age have made his journey harder:
36
 וְיֹום י ִ ְכבַד ְקצָתִ י עַל ְקצָתִי/ ְבט ֶֶרם יֹום ֱאהִי ָעלַי ְל ַמשָא
'As time has passed on the journey (of life towards old age) / Each
day makes my steps heavier'.
For Ibn Ḥamdīs, white hair causes trouble and frustration. White hair
impoverishes, and he likens it to tyranny since white hair has occupied the
place of youth.
In the poem The Poet and the Mountain, Ibn Khafāja expresses his
tremendous longing for the past and talks about the torment and cruelty of
the present. The poet laments his fate and shares with the inanimate and
static nature his pain and feeling about old age and loneliness which have
overtaken him in exile. In his address to the mountain, he describes his
personal experiences and mental anguish, in a poem full of wisdom and
philosophy. In addition to these sorrows, man also struggle with Fate, the
fate that awaits him at every turn and tries to ensnare him.37 The poet tries
to imagine what the future will bring but finally sees that he cannot fight
fate and accepts it.38
Ibn Khafāja feels the tragic passage of time and transience of youth; time
is associated with love and beauty, wine and banquets, nights of pleasure,
but suddenly he finds that he is old, and that this period of his life is full of
pain and suffering. And although old age lights the fires of nostalgia for
youth within him, he realizes that his time is over, never to return, and that
his days are numbered. He feels death hovering around him, and his
lamentation for himself and his youth are an expression of his actual mood.
His poetry erupts from deep in his soul, revealing his deepest sorrow and
sadness.39
The poem, which was written towards the end of the poet's life, when he
was eighty-two,40 was inspired by Ibn Ḥamdīs (Diwan, 28).41 The poem
is a monolog expressing the deep sorrow, pain, and anguish that tormented
the poet towards the end of his days. The poet turns to the mountain,
identifying with its loneliness. He expresses his alienation and distance
36
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from his relatives who do not understand him and pours out his laments
about old age to the mountain.
The motif in Ibn Ezra laments on old age ,""ש ֹּבְתִ י וְתַ לְתַ לֵי זְמָן ֹלא שָֹּבּו
ַ 42
[śavti ve-taltalay zman lo śavu], is man's struggle against fate. Time is
man's enemy, harassing him throughout his life, and bringing him trouble
and torment.43 While my analysis of the main issues in this poem follows44
Pagis' interpretation, I would also like to stress how its motifs are
connected with our theme of nostalgia.45 I have dealt extensively with this
motif in my previous work.46
In the poem, white hair stands for the forlorn present and old age, which
cannot cope with White hair and old age have caused him hardship and
torment and he has continued to wander even though he is old. Underlying
the poem is a yearning for youth and the glorious past:
 ימֵי נְדֻ דִ ים ַלעֲלּומִים שָבּו/ ש ֹּבְתִ י וְתַ לְתַ לֵי זְמָן ֹלא שָֹּבּו
ַ
 ְויַלְדֵ י תַ ֲאוָה י ֶ ְעגָבּו, ְלאֵם פֵרּוד/ ַאח ְֵרי בְלֹותָ ּה ָהי ְתָ ה עֶדְ נָה
, ַמ ְעגַל תְ לָאֹותַ י ְכי ָם ָרחָבּו/ י ְדֵ י-שנַי מְא ֹּד צָרּו
ָ יֹום ַצעֲדֵ י
...שחֲרּות ח ָָרבּו
ַ  עֵינֹות יְמֵי ַה/ שב ְֵרי שֵֹּיבָה ֲאפָפּונִי ּומֵי
ְ ֹּ גַם ִמ
47
 ּומַה י ִיטָבּו, זָכ ְִרי ֲעלִילֹותָ ם/ מַה יָקְרּו ֶעב ְֵרי קְצֹות ִמז ְָרח ְבעֵת
First the poem describes the white hair and old age that have subdued the
poet. The verb ""–"אספודI will eulogize", and the line "My heart will bow
and my tears have dried up on their own: " "לבי יקוד ומי עיני לבד חרבוand
others show a sad, heartsick mood.48 Ibn Ezra uses very typical desert tale
motifs, but not in the normal way found in introductions, nor does he
sprinkle desert motifs throughout the poem.
The poem first presents an antithetical parallel between בין "ש ֹּבתי ו"לא
" "ש ֹּבוmy white hair" and "they will not be restored". He starts with a
personal lament about white hair, symbolizing old age. We can paraphrase
the theme of the last quote in a few simple words, expressing a forlorn
mood: He is already old but suffering in many ways not just loneliness.
His loneliness has also deepened: as time runs out, hardships increase, old
age has arrived and youth has ended.49
The fabric of the borrowed language is interwoven in the poem. In the
one verse quoted above we find that the metaphors follow each other
rapidly in quick succession. In the poetry of Ibn Ezra, who was a scholar
42
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of Arabic poetics, and was certainly familiar with these tensions, we find
clear evidence of his expertise in the use of the badiya (rhetorical)
metaphoric style.50.Here the poet describes a real situation: Towards the
end of his life he wandered through Christian Spain far away from his
friends and the culture of his youth, in Muslim Grenada. In the first line,
we see "Time" as a man with curly hair and learn that the poet also has
curly hair. But the curls of Time have not grown white like the poet's. "The
days of wandering" have regained their youth, and their power to harm the
poet has grown, reminding us of a common motif in medieval poetry: that
days are the messengers / sons of time, namely, its tragedies.51 But, to
understand this verse we must analyze the picturesque language more
closely. The first line speaks of how Time is growing stronger than the
poet, establishing the antagonism between the poet's old age, and Time
which remains powerful. This also applies to Wandering, which has
regained its youth as it were, and controls the poet. In the second line,
which is entirely metaphoric, Ibn Ezra addresses loneliness, "separation",
as a mother who has regained her youth, like Sarah Abraham's wife. This
is analogous to the mother of the separation, which has already become old
after the years of tormenting the poet. But she has regained her youth and
is being wooed by "the children of " "ילדי תאווהpassion" thus giving birth
to new separation.52
Ibn Ezra's borrowings in this verse are a good example of "image
attribution and astaratehila (borrowed imagery), because there is no
equivalent in real life to: the curls of time and the mother of separation.53
In line 3 we find the following metaphors: " יד מעגל תלאותיי," "צעדי שניthe
steps I took during my years of life,  יד מעגלthe circle of my suffering"
which form an antithetical parallel with: "crises of white hair surround me"
(like high waves) and the image of "' "מי עינות ימי השחרות חרבוthe waters of
the spring of youth have dried up'.54 The parallelism switches from
complementary to antithetical parallelism. When we examine these lines
closely we can also see many embellishments, for example, the
juxtaposition of words with letter change " ימי- ומי, ש ֹּבו- ֹ"שבוand juxtaposed
semi-palindromes that also rhyme. The third line establishes an antithesis
between "( "צרו" ו"רחבוits narrowness and its breadth, which links old age
and the passage of time to the hardship and misfortune which have
increased the poet's burden in old age.

50
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The Muslim poets similarly expressed their fear. When white hair
appears, Ibn Ḥamdīs indicates signs of frustration, despair, and fear
concerning the outward changes to his body, thus:55
، وابيضاض ذوائبي؟ (ابن حمديس, قضامة جسمي/ فهل حال من شكلي عليه فلم يزر
)30  ص،1960
'Has it left me because of my appearance / or because of my physical
infirmity and my white hair'? (Ibn Ḥamdīs 1960, 30).
In his lament about old age, Ibn Khafāja expresses his fear regarding the
white hair on his head:
)254  ص،1961 ، توقد في قطع من الليل فاح ُم (ابن خفاجة/ فما راعني إال وميض لشيب ٍة
'Nothing frightens me except the shining of white hair / which will
shine in parts of the coal black night'. (Ibn Khafāja 1961, 254)
In poems about old age, we find that the Spanish Jewish poets borrowed
descriptions and images from Arabic poetry. Although white hair
symbolizes majesty and reverence in both cultures it also signifies the
approach of the end. We see this in the poetry lamenting that Time and
Fate have robbed the poets of their happy life.
D. MOTIF OF THE WAR OF WHITE HAIR AGAINST YOUTH
 י ֶ ְחלַש ְו ֵאלָיו זֶה מְא ֹּד י ָשּור/ י ֵָאבְקֹו נֹּעַר וְשֵֹּיב אְַך זֶה
 מָנֹוס ֲאבָל ִמ ַמלְתְ עֹות ד ֹּב ַלא ֲִרי/  ְואֵין,ַלי ִל וְיֹום ָעלַי שְתֵ י ַמחְנֹות
'There will be a struggle between youth / and white hair but youth
will become weaker and fall'.
'Night and day, there are two camps on me / with no escape except
from the bear's jaws into the lion's mouth'.
Although Ibn Ezra and many poets talk about their despair and abhorrence
of white hair and old age, Ibn Ḥamdīs talks about his suffering at the hands
of Fate-Time and his battle against old age / white hair. Fate has brought
him many torments in his old age because he blames Fate for his exile and
wandering:
ُ
ُ
 ص،1960 ،والزمان أبي (ابن حمديس
 هذا,ُ ولم أشيبه/ قاسيت شيبني
إن الزمان بما
)17
'Time has tortured me with white hair and / I don't torture it because
it is stronger than me'. (Ibn Ḥamdīs 1960, 17).
In his poem "The Mountain" Ibn Khafāja is at peace with the heartbreak of
old age and realizes that the time which man lives is fluid and unstoppable.
He therefore turns to the mountain with a rhetorical question, expressing
his wonderment at still being alive:
56

57
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ُ  أود/ , ٌويظعن صاحب
ُ
 ص،1961 ،ب؟ (ابن خفاجة
,فحتى متى أبقى
ِ ع منه راحالً غير آي
)43
'How long will I stay and my friends are / going on their way, I say
goodbye to them and there is no way back to them'. (Ibn Ḥamdīs
1960, 17)
E. COMPARISON OF WHITE HAIR TO SHINING STARS
In his lament regarding white hair, separation, and hardships "as wide as
the sea", Ibn Ezra compares shining white hair to stars. White hairs are "the
stars of old age", their appearance on the head is likened to the dawn. And
Ibn Khafāja says the same thing in this context. Ibn Ezra refers to black
hair and white hair as "the stars of old age", and the motif of the uselessness
of coloring grey hair appears in his writing:
58
 בֹּקֶר וְֹלא ָעבִים ֲעלֵיהֶם עָדו/ ז ְָרחּו כְכֹו ָכבִים וְֹלא בָאּו עֲדֵי
'They (the white hairs) shone like starsand did not disappear in the
light of the morning and the clouds (black hair) did not cover them'.
Ibn Ḥamdīs and Ibn Khafāja describe the same thing in the following lines:
،1960 ، وهي الئحة (ابن حمديس, يخفى غيرها, ٌ كواكب/ تقو ُل وقد الحت لها في مفارقي
)81 ص
'It (what hair) says: (White hair) is clearly seen on the head
(between the other hair), / it is like stars which cover everything and
gradually turn the whole head white'. (Ibn Ḥamdīs 1960, 81)
)3  ص،1961 ، لقد اظلم الشيبُ لما أضاء (ابن خفاجة/ ب
ِ نفى هم شيبي سرور الشبا
'The suffering of old age has banished the joy of youth, / old age has
darkened what youth illuminate'. (Ibn Khafāja 1961, 3).
 ص،1961 ، اتخرصُ (ابن خفاجة, أقلب فيها ناظري/ ب
ٍ  بيض كواك, الشيب,وقد طلعت
)157
'They shone, white hairs, white stars, / I gaze on them and ponder'
(Ibn Khafāja 1961, 157)
F. IMAGE OF THE RAVEN–YOUTH / DOVE–OLD AGE
The blackness of a young person's hair is compared to a raven and an old
person's white hair to a dove, this imagery is common in nature poetry.59
The dove symbolizes purity and innocence, and it is a nice comparison to
make to compare it to old age, which is the time of repentance and
withdrawal from a material attitude to life. In Arab tradition, the raven has
negative connotations and its appearance on a house heralds wandering

58
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and separation for the residents, just like a person is separated and
distanced from his youth.60
This image occurs in both Hebrew and Arabic poetry. Ibn Ezra mourns
the loss of youth thus:
61
 עַל מָה ְכצֵל ב ַָרח וְעֹוף דָ ָאה/ ש ֹּע ְִרי
ַ ע ֵֹּרב ֲאשֶר ִקנֵן ֲעלֵי
ָארב
ֶ ש ֹּחְתִ י ֲאהָּה ַחי ָה בְמֹו
ַ / יֹום ִקנְנָה יֹונָה ְבקַן ע ֵֹּרב
62
 ִמזָה ֳֵרי יֹונָה ְלעֵת ע ֶָרב/ שחֲרּות ע ֵֹּרב ְלעֵת בֹּקֶר
ַ טֹוב
'The raven which nested in my hair / It fled like a shadow and
became white'.
'Then came the dove and nested in the raven's place / I said to myself
it is like a wild animal waiting for its prey'.
'The raven's blackness in morning (youth) / Is better than the
glowing of the dove at night (old age)'.
In Ibn Khafāja's writing, the raven, known for its black color, is white,
although it still retains its negative association:
)53  ص،1961 ، يمد جناحيه علي غراب (ابن خفاجة/ كأني وقد طار الصباح حمامة
'It is like the morning (youth) has flown away like a dove / and been
replaced by a raven (night) which has spread its wings over me'.
(Ibn Khafāja 1961, 53)
،1961 ، وكان على عهد الشبيبة أسحما (ابن خفاجة/ ً  أبيضا, يصدع الشمل,فعفت غرابا
)234 ص
'I drove away the raven which separated the friends, / in youth it
was black and now it is white'. (Ibn Khafāja 1961, 234)
The dove identifies with the grief of the Arab poets at the death of their
loved ones or their separation from them. This idea preceded the genre we
are examining here.
In his poem , Ibn Khafāja cries out against old age and 63""שראב אלאמאני
weeps for his youth. Daily he comes closer to the house of sorrows, which
cause him to lose sleep. Ibn Ḥamdīs also makes several references to white
hair and old age in his dīwān.64
When Ibn Ḥamdīs seeks to escape from reality and find a cure for his
old age he finds it in dying his hair black. This shows how strongly the
poet is attached to his youth and that he lives in a state of conflict, between
past and present. The conflict is expressed in the rhetorical question posed
in the last line – "How shall I wish?". This question shows the poet that old
age and white hair are an inescapable fact, ruled by fate, and the only thing
he can do is weep for his lost youth which is gone, and never to return.
Tears over the past are expressed strongest in the lines below:
60
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 ص،1961 ، لكيما اوطىء نفسي عليها (ابن حمديس/ تخذت العصا قبل وقت العصا
)519
'I carried the stick early / in order to lean on it'. (Ibn Ḥamdīs 1960,
519)
The verses above show a man who is debilitated and unhappy. Sorrow and
sadness prevent him from living a normal life without leaning on the stick
and depending on it. The question in the second line reveals his state of
despair and sense of helplessness.
The poet expresses his sadness and wretchedness more strongly in other
verses where the torment and pain is heart rending. He weeps over his
youth, the loss of youth – ""השבאב, which causes him grief and great
anguish.65
The same poem shows Ibn Ḥamdīs as a man who is frustrated, his life
worthless, like a dead person in the society of the living because he is old
and weak in the company of vital youngsters. He is wracked with pain and
sorrow because the good people have ignored him because of the visible
marks of time on his face and head.
The poet is in exile, which caused his pessimism about life; he weeps
for the years that have passed and misses his youth, when he was in his
prime. The theme of sadness over lost youth is a central theme in Ibn
Khafāja's poetry. This feeling is expressed at the end of the poet's life:
 أال أنها األعالق تغلو وترخص/ وعز شباب كان قد هان برهة
 تعم بها طوراً طوراً تخصص/ ً فمن مبلغ تلك الليالي تحية
 وال برد تلك الرياح يسري ويخلص/ على حين ال ذاك الغمام يظلني
 ص،1961 ، اقلب فيها ناظري اتخرص (ابن خفاجة/ وقد طلعت للشيب بيض كواكب
)157–156
'Youth is short but it can be longer or shorter / the way that goods
can increase and decrease in value'.
'Can anyone send my good wishes / to the nights that gave me
pleasure?'.
'When I did not worry about falling / rain or cold wind blowing'.
'They shone–white hairs, white stars / I turn my gaze on them and
ponder'. (Ibn Khafāja 1961, 156–157)
G. COLORING WHITE HAIR TO HIDE OLD AGE
The poets are worried about imminent old age. White hair signifies the end
and extinction. Some saw it as an inescapable fact, others sought to deny
it.66 Many poets saw the positive side of old age, for example the respect
that comes with old age.67 R. Yehuda Halevi did not relate to old age as
65
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negative, he made it his mission to fulfill his dream of reaching the Holy
Land and to visit the graves of saints before he died and writes that he
wants to be buried there. Ibn Ḥamdīs is at peace with his old age and rejects
the idea of coloring the white hair and trying to cover it up. He devotes a
whole poem to the issue of hair coloring.68 The poets dyed their hair was
to hide the fact that they were old, I think that they dyed their hair because
they wanted to be young, but we know that this is self-deceptive and
impossible:
69
 אֶת ְפנֵי ֶעלֶם ְו ֶלחְיֹו ֵפא ֲָרה/ שוְא דִ בְרּו הָאֹּמ ְִרים שֵֹּיבָה תְ ַכבֵד
ָ
'Those who said that there is respect / for old age were wrong'.
In the epigram below, the poet fully accepts old age and concludes that at
this age it is futile to color the hair of a person whose life is racing forward,
the same way that a sheep cannot prey on a lion:
ש ֹּעַר ר ֹּא ֹּשֹו ְוצָבֹו ַע
ְ  שַנֹות/ אֵין ֶלאֱנֹוש מֹועִיל ְבעֵת י ָרּוץ
70
יַעַר ְוצָבֹו ַע- ֶכבֶש ֹּ ְכפִיר/ יְהִי ֶעלֶם עֲדֵ י יִטְר ֹּף-כִי ֹלא
'It will not help a man while he is running / to change his hair and
color it'.
'Because it will no more bring youth than / a sheep will prey on a
lion and a hyena'.
In the next line, Ibn Hamdis rejects the idea of coloring hair completely:
)198  ص،1960 ، انه في شعري شاهد زور (ابن حمديس/ وخضاب الشيب ال أقبله
I completely disagree with coloring white hair / because it bears
false witness to my deeds. (Ibn Hamdis 1960, 198)
Weeping over the loss of youth and separation from friends is a key theme
in the poet's writing. This view is expressed very emotively: that a friend
in old age is no substitute for a friend in youth, just an artificial hair color
is no substitute for the original black hair:
، وال عاض من شرخ الشباب خضاب (ابن خفاجة/ فما ناب عن خل الصبا خل شيبة
)53  ص،1960
We should not see a friend of old age / as a substitute for a friend
from youth, the same way that artificial color should not be seen as
a substitute for the natural black color. (Ibn Khafaja 1960, 53)
71
 ֶצבַע ֲעלֵי ר ֹּא ֹּשֹו ְכ ִמ ְס ָפחַת/ ֹּ ַעצְמֹו יְפַתֶ ה כָל אֱנֹוש ִבפְר ֹּש
A man will be tempted when his hair is white as mispahat.
According to the idea referred to earlier the poet is in a depressed and
pessimistic mood, he sees nothing but a long black night and morning
which hides its face under a cover of darkness. This image refers to the
poet's exile, the mysteries of life, and the unknown fate that awaits him.

Ibn Ḥamdīs. 1960, 107.
Ibn Ezra. 1935, HaAnak, 359.
70
Ibn Ezra. 1935, HaAnak, 354.
71
Ibn Ezra. 1935, Ha-ʽanak, 357.
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Such allusions are typical of Ibn Khafaja's poetry and the identifying marks
of his work, and not mere poetic devices and rhetoric.
Despite the disadvantages and negative images used to portray old age
they also finalize the picture of completing the circle of life. (the darkness
of old age, the darkness of the mysterious fate, the darkness of the grave,
the darkness of the raven, the darkness of night, etc.). Together these
images create a full imaginary unity reflecting the poet's whole world.72
H. THE MOTIF OF NOSTALGIA FOR YOUTH AND FRIENDS
One of the worst hardships which time causes is the loss of friends. Both
the Arab and Andalusian poets addressed this. Ibn Ezra describes the
feeling of being separated from his friends and his nostalgia for the past
when he had friendship:
73
 ֲאחֵי ִלבִי וְתּוגֹותָיו ְלהַתְ אִים/ ֲאהָּה ִלזְמָן ֲאשֶר יָזַם ְל ַהפ ְִריד
'Oh cursed Time / Fate which has separated me from / Those I love
and caused me pain and sorrow'.
Arabic rebuke poetry contains both poetry of complaint about time and
lament poems about the treachery of brothers and friends.74
Nostalgia for the past and lost youth which signifies the happiness in
the days before the poet left his country, and the motif of weeping for those
places and good times, is considered one of the elements of nostalgia. At a
certain age, and especially when they were old, the poets were sorrowful
about the past and the passage of their youth. This is a common motif
among the Muslim poets.75
76
שחֲרּות ָקצָבּו
ַ  נֹּעַר יְמֵי ַה/ ֶא ְבכֶה יְמֵי ֶחב ְָרה ֲאשֶר מֵהֹוד זְמָן
 זְמָן זֹּקֶף ּו ַבח ְַרחֻר שְֹּדָ פֹו/ ְוגַם ָעבַר זְמָן עֶדְ נָה ְו ָקפַץ
'I will cry for the days of friendships, / the glorious days of my youth
which were given (to me)'.
'The days of pleasure and happiness have also passed / And Time /
Fate has withered the body like baked flowers'.
Ibn Khafāja talks about how youth has passed without him feeling it and
that not much time is left:
77
 وما كنت أدري أنه سيتقلص/ ويا رب ذيل للشباب سحبته
'The end of youth is behind me and / I did not realize that it would
disappear'.
In many of their poems, Ibn Ḥamdīs, Ibn Khafāja, and Ibn Ezra complain
about old age and compare it to youth. The white hair which grew during
Ibn Khafāja. 1961, 53
Ibn Ezra. 1935, 19.
74
Ratzhaby. 2007, 184; yellin 1978, 41.
75
Tarabieh. 2009, 161.
76
Ibn Ezra. 1935, 25.
77
Ibn Khafāja. 1961, 156.
72
73
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their exile kindles the fire of longing for their birthplace which is just a
memory. While the white hair motif is a common motif in complaint poetry
and poetry of longing for lost youth, old age and time are an even stronger
trigger of the poets' wistful yearning for youth which is associated with
specific places. The poets' sadness and nostalgia for better days, their
youth, is linked inextricably to their sadness at the loss of their home with
its comforting ties and their own familiar country.
SUMMARY
Elements and motifs borrowed from the nostalgia genre in Arabic poetry
are conspicuous in the personal complaint poetry of Ibn Ezra. His nature
poetry is not inferior to that of Ibn Khafāja, who shares his complaints
against old age and white hair with nature.78 We can assume that Ibn Ezra's
personal complaint poetry expresses his yearning for his birthplace of
Grenada and its landscapes where he spent a happy youth and the best
years of his life.79 Most scholars see the poetry describing his complaints
and personal nostalgia as autobiographical. According to Pagis, "When he
tried to write about his wanderings and sufferinghe produced a kind of
complaint poetry".80 Pagis maintained that Ibn Ezra's "complaint poetry"
is flexible and contains elements and motifs which place it in the genre of
independent poetry.81
It should be noted that the Muslim poets and Ibn Ezra have a very similar
way of expressing their feelings and mood about their bygone years and
lost youth and their bewilderment that no one responds to their weeping
for those times, signifying an ongoing silence and indicating their
frustration and helplessness as a result of the present.
Ibn Ezra laments his old age, which makes him yearn for better days
which he enjoyed in the past, and for his youth, and Ibn Ḥamdīs and Ibn
Khafāja in their poetry also describe the suffering of age and grey hair.
They refer to their actual age, which they note with great sadness in their
secular poetry. However, R. Yehuda Halevi deals with it differently. He
saw his maturation and the fact that he was becoming an old man as a stage
of maturity which prompted him to think about the next world and the
future. The attitude he describes is a kind of exhortation to Jewish poets
living in exile to undertake something great and follow him to the Holy
Land, where they can fulfill their spiritual yearnings.

78

Tobi. 1998, 163; Tarabieh 1994, 20–23.
Levin. 1966, 67–68.
80
Pagis. 1970, 286 (in this same context Pagis writes that R. Yehuda Halevi wrote the Zion poem series
as an expression of his mood and personal longings and sadness.
81
Pagis. 1970, 282.
79
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ABŪ TAMĀM'S POETRY IN MEDIEVAL JEWISH
LITERATURE
Abd al-Raḥmān Mar'i
Beit Berl Academic College

ABSTRACT
Hebrew literature has at all times been influenced by the literatures of the
nations with which it was in contact. The natural ties between Arab and
Hebrew culture created a spiritual union. The initial encounter between Arab
and Hebrew culture took place in the Muslim orient, and later became even
stronger in the west, in Spain. In the wake of their encounter with a rich
Muslim culture, Jewish writers strove to use Arabic verses in their JudeoArabic speculative writings and their Hebrew poems. This study explores the
integration of verses from Abu Tamām's poetry in the work of Jewish authors
of Judeo-Arabic literature and of Hebrew poetry of the Middle Ages.

PREFACE
Jewish writers were influenced by Arab culture, in which beauty, order
and system were in high regard. They used Arabic scholarly literature and
quoted it in their compositions. Their writings encompassed numerous
topics, including rhetoric, grammar, poetry, biblical exegesis, philosophy
and ethics, Jewish ritual law and Talmud. They wrote in Arabic, which
was the spoken language in the Jewish communities.1
Jews in the Muslim east were familiar with Arabic poetry, which
influenced writers in Spain as well. The two Arab poets whose words
were more often quoted than any others in the earliest work on Hebrew
poetics, Moshe Ibn Ezra's (1055–1135) al-Muḥāḍara wal-mudhākara2
were al-Mutanabbī (915–965) and Abū Tamām. Yosef Tobi3 in his study
enumerated the verses by al-Mutanabbī used by medieval Hebrew poets.
The central question of this research is: In what ways were verses by Abu
Tamam incorporated in Jewish literature of this period?
In this study I shall focus on the way Abū Tamām's poetry was used in
Jewish works of the period in question, in Judeo-Arabic prose as well as
in poetry.4 In addition, I shall attempt to discover whether the quoted
verses were chosen randomly or with care.
Pedagogy aspect, the Hebrew poets in Spain admired Arabic poetry of
all periods and regarded it as a source of inspiration to Hebrew poetry
________________________________
1
Tobi, 2000, 35–160.
2
The book, the most important work on Hebrew poetics composed in Spain, is written in the Arabic
adab style. It contains numerous reports on Spanish poets, commentaries on biblical verses and other
cultural elements, proverbs, maxims, gnomic sayings and more. See Ibn Ezra, 1075.
3
Tobi, 2010, 325–352; Bonebakker, 1984
4
A comprehensive work on Arabic Verses in Medieval Judeo-Arabic Literature by Yosef Tobi and
ʿAbd al-Raḥmān Marʿī is planned for publication in the near future.
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worthy for imitation. A close reading of the verses presented in this
article enables us to trek the affinities between Medieval Hebrew poetry
and contemporaneous Arabic culture. Uncovering the sources of Hebrew
verses influenced by the Arabic poet Abū Tamām reveals the greatness of
Andalusian Jews, whose upbringing was a neat combination of Jewish
and Arabic cultures. Moreover, the expression of the daily conduct and
customs reflected in Arabic poetry is essential for interpreting Hebrew
poems. Similarly, the knowledge of the themes, motifs and descriptions
copious in Abū Tamām poetry is crucial for understanding the processes
occurring in these Hebrew verses.
The traces of Abū Tamām's Arabic verses in regard of the
interpretation of the Hebrew verses is visible in two loan-elements. The
first is linguistic, where the poet uses Arabic and transfers it as it is into
Hebrew. The second is motifs, where the Arabic sources enable us to
understand the way in which the poet refashioned a certain motif in the
Hebrew pattern. This refashioning is in respect of translation and
phrasing as well as in respect of Judaizing by extracting from the Bible
and the Midrash parallels to the Arabic descriptions whenever needed.
The Hebrew poetry of Spain is taught in the Academia and in the
curriculum of Hebrew literary studies in schools. The paper contributes to
developing the skills of research and study in a multi-cultural society like
the Israeli society. From didactic perspective, it presents an opportunity
for a comparative examination of two literary traditions that existed side
by side for a long period.
ABŪ TAMĀM'S POETRY IN ARABIC LITERATURE
Arabic adab literature in the Muslim east, especially poetry, served as a
model for imitation by the Arabs of al-Andalus.5 Arab poets in Spain did
their best to follow in the footsteps of their peers in the east, using Abū
Tamām as their model. The poet Ḥabīb b. Aws Abū Tamām was born in
the year 803 in the village of Jāsim in Syria. He was born into a Christian
family but converted to Islam. As a youth he traveled to Egypt, where he
learned the art of poetry and began to compose verses that elicited the
admiration of poets. The caliph al-Murʿtaṣim (d. 842) was so impressed
by Abū Tamām's talent that he invited him to be the court poet.6He was
also promoted by the vizier Ibn Wahb, who appointed him to be the head
of the postal service in Mosul, a position that he held for two years, until
his death in 845.
Abū Tamām was unusually tall. A most talented and productive writer, he
composed numerous poems in every genre and became a bulwark of
________________________________
5
Al-Shantarīnī, 1978, Part One, 112.
6
Farrūkh, 1964.
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Abbasid poetry in his days.7 The most frequent types of poetry in his
oeuvre are heroic poems, love poems, elegies and descriptive poems.8
Chronologically Abū Tamām composed his poetry at the point when in
al-Andalus poetry began to flourish. His influence on Spanish poetry,
according to Iḥsān ʿAbbas,9 was crucial. Abū Tamām was greatly
attached to ancient Arabic poetry and was influenced by poets about
Arabian heroes. He collected Arabian poetry in praise of heroism in battle
and of the sword that determines one's fate, naming his collection Dīwān
al-ḥamāsa.10 He borrowed the locutions and rhetoric of heroism from the
ancients and transformed them into novel themes by way of creating a
metaphorical fabric which expresses new meanings in old vessels.11
It should be noted that Abū Tamām's poetry was a major bone of
contention in the debate on the evolution of the study of poetics in Arabic
poetry.12 This debate concerned two central concepts for poetry, ṭabiʿ or a
poem's natural character, versus ṣanʿa, poetry as a craft. It was the
consensus of opinion, for example, that al-Buḥturī's poetry was "natural"
(maṭbūʿ) while that of Abū Tamām was "crafted" (maṣnūʿ). The two main
participants in this debate were Uṣūlī (d. 946) and al-Amādī (d. 980).13
THE INTEGRATION OF ABŪ TAMĀ'S POETRY INTO JEWISH CULTURE
Arabic adab texts consist to a great extent of inserted poetic passages,
ranging from single verses to entire poems. Writers in this genre use
Quranic verses, passages from ḥadīth literature and gnomic sayings to
make their point, which they then further stress by quoting poetry. Jewish
authors and poets also used this style, although not as extensively as the
Arabs. Writers quoted Arabic verses in order to explicate the
corresponding linguistic or thematic phenomenon in Hebrew poetry. In
this style verses by Abū Tamām were incorporated into Judeo-Arabic
poetry, as discussed in detail below.
ABŪ TAMĀM IN JUDEO-ARABIC LITERATURE
Arabic was the language of everyday communication among the Jews of
Spain. Prose was usually written in Arabic using Hebrew letters, with
diacritics added for Arabic letters that had no Hebrew counterpart. In
literary works of prose, the Jewish writers emulated their Arab peers and
________________________________
7
See Stetkevych, 1991.
8
See al-Dhahabī, 2001, vol. 11, 66–69; Meisami, 1998, 47–49.
9
ʿAbbās, 1997.
10
Klein-Franke, 1971,1972; Gamal, 1976, 28– 44; von Gelder, 1985, 61–72.
11
Levin, 1977, 160; Badawi, 1978, 43–56; Schippers, 1981, 248–265
12
See: Lyons, 1978, 57–64.
13
Tobi, 2013, 136; see also al-Amādī, 1961.
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inserted biblical verses, poems, proverbs and the like into their texts.
Below we present the verses by Abū Tamām which were used by Jewish
writers:
A. Yehuda Ibn Quraysh, Risāla
1.

:יקול אלשאער
פחואך עון עלי נגֹואך

The poet says:
Your speech helps understanding14
This is the opening stanza of a long poem containing forty-eight lines by
Abū Tamām (214)15 in which he sings the praises of the caliph alMuʿtaṣim:
ضى قَوْ لكَ الخَ ط ُل
َ  َحتا َم ال يَتَق/ فَحْ واكَ َعي ٌْن عَلى نَجْ واكَ يَا َم ِذ ُل
Your speech helps understanding / and your silence hides your idle
talk
B. Jonah Ibn Janāḥ, Kitāb al-mustalḥik:
16:כמא קאל אלשאער
2.
 אדב אקמנאה מקאם אלואלד/ אן נכתלף נסבא יולף ביננא
Abū Tamām (86), with a slight change in the first two words ("as the poet
said"):17
ُ أَوْ يَ ْفت َِر
 أَدَبٌ أقَ ْمنَاهُ ُمقَا َم ْالوالَ ِد/ ق نَ َسبٌ يُؤَ لّف بَيْننَا
Although we differ in our descent, our bond / is the ethics we
erectedinstead of the father
C. Ibn Gabirol, Iṣlāḥ:
3.

:وكما قال بعض الشعراء
 كأنك تعطيه الذي أنت نائله/ ت ََراهُ إذا َما َحيَيْته متهلال
ُق هللاَ َسائِل ْه
ِ َّ  لَ َجا َد بِهَا فَ ْليَت/ َولَوْ لَ ْم يَ ُك ْن فِي َكفِّ ِه َغ ْي ُر نَ ْفس ِه
As one of the poets (Abū Tamām, 219) has said:
When he comes to you you see him exulting, as if / you give him
what you ask
And if he had nothing in his hand but his soul, he would generously
give it / therefore fear God who lends it
19:ד יקול אלשאער פי דֹאלך
4.
ֹ א
 פהם ואן פרקו פי אלאר ֹץ ֹגיראני/ עצאבה ֹגאורת אדאבהם אדבי
Since the poet said:
18

________________________________
14
Ibn Quraysh, 286:322.
15
Abū Tamām, 1992.
16
Ibn Janāḥ, 234.
17
Moshe Ibn Ezra, too, quotes this verse in his Muḥāḍara; see below, #9; and also Yosef Ibn ʿAqnīn in
his Sefer hitgalut ha-sodot; see below, #16. Shmuel ha-Nagid translated it into Hebrew without
giving an attribution to the Arabic original. See below, #21.
18
Wise, 1966, 41; Ibn Gabirol, 1951, 96. This line is also found in Ibn Ezra's Muḥāḍara, see below, #8,
and in Gabison's ʿOmer ha-shikheha, see below, #20.
19
Ibn Ezra, Muḥāḍara, 80.

108

Mar'i: Abū Tamām's Poetry

HHE 18 (2016)

ْ او َر
ْ  فَهُ ْم َو/ ت آدابُهُ ْم أدَبي
ض ِجيرانِي
َ ِع
َ صابة َج
ِ ْإن فُرِّقوا فِي األر

(Abū Tamām, 314).
A band whose manners are close to mine / they are my neighbors
even when they are dispersed on the earth
20 :אלגֹהל

אהל אלאדב גֹרבא לעמום
 ואם אלעלם ֹגדא חאיל/ ואל ֹגהאלה אמהא ולוד
Men of culture are strangers to the masses of ignorance:
العلم ج ّداء حائل
ِ  وأُّم/ والجهالةُ أ ُّمها ولو ُد
(Abū Tamām, 241):
Ignorance is a fertile mother / and the mother of wisdom is
breastless, barren21
22:קאל שאערהם
6.
 למתן א ֹדא מן ֹגהלהן אלבהאים/ פלו כאנת אלארזאק ת ֹגרי עלא אלח ֹגא
Their poet said:
ُ ت األرْ زا
 لَ ُم ْتنَ إذاً ِم ْن َج ْهلِ ِه َّن البَهَائِ ُم/ الح َجا
ِ ق تَجْ ِري عَلى
ِ َفَلَوْ َكان
Abū Tamām (Dīwān, 269), with two changes: The second work in the first
ُ  األرْ زاand the first word in the second
hemistich is  األق َسا ُمinstead of ق
hemistich is َ هَلَ ْكنinstead of َهَلَ ْكن:
If livelihood were granted only to the wise / the ignorant beasts
would have died of hunger
5.

23:ואנשד

7.

 ולכן תפיץ אלנפס ענד אמתלאיהא/ שכות ומא אלשכוי למתלי בעאדה
:وأنشد
ْ
ْ
ُ َْش َكو
 َول ّكن تَفِيضُ النَّفسُ ِع ْن َد ا ْمتِالئِها/ ت َو َما ال ّش ْك َوى لِ ِمثلِي بِ َعادة
24
Abū Tamām (Dīwān, vol. 4, 442), with a change in the last two words
of the first hemistich:  لنفسي عَادةinstead of "( لِ ِم ْثلِي بِ َعادةa custom for the likes
of me"):
It was said:
I complained, although complaint is not a custom for the likes of
me / but the soul overflows when it is full
8.

25:אלאול

פקד קאל
 פלגֹתה אלמערוף ואל ֹגוד סאחלה/ הו אלבחר מן אי אלנואחי אתיתה
 תֹנאהא לקב ֹץ לם ת ֹגבה אנאמלה/ תעוד בסט אלכף חתי לו אנה
 כאנך תעטיה אל ֹדי אנת סאילה/ תראה א ֹדא מא ֹגיתה מתהללא
 ל ֹגאד בהא פליתק אללה סאילה/ פלו לם יכן פי כפה גיר רוחה
:והנה אמר קדמון

________________________________
20
Ibid., 90.
21
Shmuel Hanagid also used this verse and translated it into Hebrew without mentioning its Arabic
origins, see below #21.
22
Ibid., 92.
23
Ibid., 112.
24
Abū Tamām, 1983. All the verses quoted in this paper are based on the 1992 edition, with the
exception of this line, which appears in the 1983 edition.
25
Ibid., 116.
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ُ
ّ هُ َو ْالبَحْ ُر ِم ْن أ
احله
 فَلُ َّجتَهُ ْال َمع/ ُاحي أتَ ْيتَه
ِ ْروف َوالجُّ و ُد َس
ِ ي الن َّ َو
ّ ت َع َّود بَ ْسطَ ال َك
 ثَنَاها لِقَبْض لَ ْم تُ ِج ْبهُ أنَا ِملُه/ ُف َحتّى لَوْ أنَّه
ْطيه الَّ ِذي أ ْنتَ َسائِلُه
ِ  َكأَنَّكَ تُع/ ًت ََراهُ إذا َما ِج ْئتَهُ ُمتَهَلِّال
ق هللاَ َسائِلُه
ِ َّ  لَ َجا َد بِها فَ ْليَت/ فَلَوْ لَ ْم يَ ُك ْن فِي َكفِّ ِه َغ ْي ُر رُو ِح ِه
Three lines (1, 2 and 4) by Abū Tamām (219), with a change in the fourth
word of the second hemistich in line 2: ُ"( تطعْ هobey") instead of ُت ِجبْه
("respond"); line 3 is by the poet Zuhayr b. Abī Sulamā:26
It is the sea from whichever side you approach it / bounty is its
wave and generosity its shore
It became used to open its hand, so even if / it were asked to close
it its fingers would not obey
When he comes to you you see him exulting, as if / you give him
what you ask
And if he had nothing in his hand but his soul, he would
generously give it / therefore fear God who lends it
27:ואנשד

9.

 אדב אקמנאה מקאם אלואלד/ אן נ ֹכתלף נסבא יולף ביננא
It was said:

ْ ِإن ن َْختَل
ْ
ُ ّف نَ َسبا ً يُؤل
 أدبٌ أقَ ْمناهُ َمقَا َم ْال َوالَ ِد/ ف بَ ْينَنَا

Abū Tamām (86):
Although we differ in our descent, our bond / is the ethics we
erected instead of the father
10.

28:שאערהם

וקאל
 טוית אתאח להא לסאן חסוד/ ואדֹא אראד אללה נשר פצֹילה
 מא כאן יערף טיב ערף אלעוד/ לולא אשתעאל אלנאר פימא גֹאורת
Their poet has said:
ْ َ طوي/ ضيلَة
َاح لَهَا لِسانَ َحسُو ِد
َ ت أت
َ َوإذا
ِ َأرا َد هللا نَ ْش َر ف
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ ُعر
ف العُو ِد
َ  ِما َكانَ ي/ او َرت
ِ ْف ِطيبُ َعر
َ ار فِيما َج
ِ لَوْ ال اشتِ َعا ُل الن
Abū Tamām (85):
When God will desire to announce a virtue / that has been hidden
He will summon an envious tongue for it
Had not fire taken hold of all in its surroundings / the Fragrance
of the perfume would not have been known
29:וקאל שאערהם
11.
 אוליך עקאלאתה לא מעאקלה/ פאן תבן חיטאנא עליה פאנמא
Their poet said:
ْ َف
 أُولَئِكَ ُعقَّاالتهُ ال َم َعا قِلُ ْه/ إن تَبْن ِحيطانا ً َعلَ ْي ِه فَإنّ َما
________________________________
26
Ibn Abī Sulamā, 142.
27
Ibn Ezra, 184.
28
Ibid., 188. These two lines were translated into Hebrew by Shmuel Hanagid in Ben mishlei, see
below, #22.
29
Ibid., 240.
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Abū Tamām (219), with a change in the second word of the first
hemistich,  يبنinstead of تبن:
If you build walls on it they would only / be its breaks, not its
fortresses
30:אלערב

פאבתדי שאער
אצם בך אלנאעי ואן כאן אסמעא

12.
As the poet of the Arabs began:

أصم بك الناعي وان كان اسمعا
This is the first hemistich in a famous elegy by Abū Tamām (p. 361):
ْ ص َّم بِكَ النَّا ِعي َو
 َوأصْ بَ َح َم ْغنَى الجُو ِد بَ ْعدَكَ بَ ْلقَ َعا/ إن َكانَ أ ْس َم َعا
َ أ
The announcer of death has been silent, and if he were to
announce / the field of generosity will become a wasteland after
your death
D. Moshe Ibn Ezra, Ḥadīqa31
In Ḥadīqa the Arabic verses are quoted in the original form, not in
transcription into the Hebrew alphabet. The transcription may have been
lost:
32
13.
 َمثَالً ِمنَ ال ُم ْشكا ِة وال ُم ْقباس/ ب األق ّل لِنُور ِه
َ ض َر
َ هللاُ ق ْد
Abū Tamām (163), with the last word changed: ( والنبراسlantern) instead
of ( والمقباسgauge):33
God have a simple example of His light / like a niche in a wall in
which there is a lantern and a burning stick to pass the fire from
one place to another

14.
 َو َما أبَالِي َو َخ ْي ُر34َحقَ ْنتَ لِي َما َء وجْ ِهي أ ْم َحقَ ْنتَ َد ِمي
ُالقول أصْ دقُه
ِ
Abū Tamām (273):
I do not care, for the best speech is the truth / if I preserved my
honor and my soul
15.
Abū Tamām (19).36

35

ْ َّ َوال ت ََرق/ ف َحا ِدثت ِه
ُّ بك ٌر فَ َما ا ْفتَر َع ْتها َك
ب
ِ ت إلَيْها ِه َّمةُ النُّ ُو

________________________________
30
Ibid., 276.
31
Moshe Ibn Ezra also wrote on philosophy, an aspect of his output that has been ignored by scholars.
He called his Maqālat al-ḥadīqa fī al-majāz wal-ḥaqīqa (Garden Essay on Metaphor and Literal
Sense) ʿArugot ha-bosem in Hebrew. Shmuel Harvey (1998) claims that the original Arabic text was
never published, only passages from the Hebrew translation. In 1997 a French edition was published
by Paul Fenton, the first edition based on the Arabic original, under the title "Philosophy and
Interpretation in the Garden of Metaphor by Moshe Ibn Ezra, a Twelfth-Century Philosopher and
Poet from Andalusia" See Fenton, 2001, 83–88.
32
Fenton. 1997 , חדיקה.27.
33
This line is based on a Quranic verse (Q 24:35): "Allah is the Light of the heavens and the earth. The
example of His light is like a niche within which is a lamp".
34
Fenton.,1997 , חדיקה, 139
35
. Ibid., 145.
36
This is from a very well-known war poem, in which the caliph al-Muʿtaṣim praises the capture of the
fortified city of ʿAmūriyya.
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A virgin whom the misfortunes of time have not touched / she is
protected and fate has not dared destroy her
E. Yosef b. ʿAqnīn, Hitgalut ha-sodot
37
ْ
ُ ّتلف نَسبًا ً يُؤل
ُ إن ن َْخ
16.
 أَدَبٌ أقَمنَاهُ ُمقا َ َم الوالِدَة/ ف بَ ْينَنا
Abū Tamām (Dīwān, 86), with the first word changed, "( أوor") instead of
"( إنif"), as well as the last word, "( الوالدfather") instead of الوالدة
("mother"):
Although we differ in our descent, our bond / is the ethics we
erected instead of the mother
F. Elʿazar ha-Bavli,38 Torat ha-shir
Ha-Bavli in his book Torat ha-shir quotes seventy-seven lines of Arabic
poetry, including two by Abū Tamām:
39:פרסא

כקולה יצף
 מן צכֹר תדמר או מן ו ֹגה ע ֹתמאן/ איקנת אן לם י ֹתבת אן חאפרה
As in the following description of a horse:
ْ إن ل ْم يُثَب
ُ أ ْيقَ ْن
ْ ت
َّ ِّت
ص ْخ ِر تَ ْد ُم َر أوْ ِم ْن َوجْ هُ ُع ْثما ِن
َ  ِم ْن/ ُأن َحافِ ِره
ُ "( َحلَ ْفI swear") instead of أيقنت:
Abū Tamām (540), with the first word ت
Did you know or not that its hoof / was made of solid rock or of
ʿUthmān's face
17.

40:כקולה

18.

 יעד לקד אסמי ולדי אמ ֹץ אלמקאתל/ אמא ואביה והו מן לא אבא לה
As he said:
 يُ َع ُّد لَقَ ْد أ ْمسى َمضي َء المقاتِ ِل/ ُأ ّما َوأبِي ِه َو ْه َو َم ْن ال أبّا لَه
Abū Tamām (234):
I swear by his father, although he has no father / he has become a
brave fighter
G. Yehuda Alharizi, Kitāb al-durar
Jewish poets in Spain wrote verses in Arabic as well. According to
Ratzabi, "the Arabic poetry composed by Jews has all the virtues of
Arabic poetry, in content as well as in poetics".41 One of these poets was
Yehuda Alharizi (1166–1225), who was very well-versed in Arabic
poetry.
________________________________
37
Ibn ʿAqnīn, 1965, 446.
38
Elʿazar b. Yaʿaqov ha-Bavli lived in Baghdad in the first half of the thirteenth century. He moved in
the circles of Baghdad's high society, the rich and the influential, and was well versed in Arabic
culture. In his book he applies the principles of writing in use in Arabic canonical culture to
traditional Jewish society.
39
Ha-Bavli, 2001, 142.
40
Ibid., 152.
41
Yehuda Alharizi, Kitāb al-durar, 2009, 54–56.
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At the end of his fourth poem, consisting of eleven lines, Alharizi placed
a famous verse by Abū Tamām, which is completely integrated into the
poem both in content and in structure (meter and rhyme). The last three
lines are as follows:
42: אלתי הי פי אלפצֹאיל עאשקה.פי אלנפס אלנאטקה
19.
 חלל אלוקאר מן אלטראז אלאגֹמל/  לתכתסי.... כֹלעת לבאס אלגֹסם
 כאלוגֹה יבדו פי צפיח אלסנגֹל/ פי נור חֹאלקהא יבין גֹמאלהא
 וחנינה אבדא לאול מנזל/ כם מנזל פי אלאר ֹץ יאלפה אלפתי
ْ خَ لَ َع
از األجْ َمل
َ َت لِب
َ  ُحلَ َل/  لِتَ ْكت َِسي.... الجس ِْم
ِ اس
ِ قار منَ الطّ َر
ِ الو
ُ َفِي نُور خَ الِقِهَا ي
صفِيح ال َّس ْن َجل
َ الوجْ ِه يَ ْب ُدو فِي
َ  َك/ بين َج َمالهُا
ُ
 َوحنينُهُ أبدًا أل ّو ِل َم ْن ِز ِل/ نزل في األرْ ض يألفهُ الفَتَى
ِ َك ْم َم
43
Abū Tamām (463).
On the speaking soul that desires virtue:
It will remove the clothes of the body … in order to put on / robes
of honor from choice embroidery
Its beauty will be revealed in the light of its Maker / like a face
reflected from a mirror
A young man can adapt to many homes on earth / but will always
long for his first home
H. Gabison, ʿOmer ha-shikheha
20. I, too, forgave him completely / and forever, and praised him in the
following lines:44
 אראדה לקב ֹץ לם תרידה אנאמלה/ תעוד בסט אלכף חתי לו אנא
 ל ֹגאד בהא ל ֹגאד אללה אמלה/ לו לם יכן פי כפה גיר נפסה
 פנגתה אלמערוף ואלחק סאחלה/ הו אלבחר מן כל נואחיה תאתיה
Abū Tamām (219): Here is the original correct version
ْ عروف
ُ
احلُ ْه
 فَلُ َّجتُهُ ْال َم/ ُواحي أتَ ْيتَه
ِ والجُو ُد َس
ِ ّهُ َو ْالبَحْ ُر ِم ْن أيِّ الن
ّ تَ َع ّو َد بَ ْسطَ ْال َك
 ثَنَاهَا لِقَبْض لَ ْم تُ ِط ْعهُ أنَا ِملُ ْه/ ُف َحتّى لَوْ أنّه
َق هللاَ َسائِلُ ْه
ِ َولَوْ لَ ْم يَ ُك ْن فِي َكفّ ِه َغ ْي ُر ر
ِ  لَجا َد بِها فَ ْليَت/ ُوح ِه
(For the translation, see #8 above).
ABŪ TAMĀM IN HEBREW POETRY
Jewish poets fluent in the Arabic language and its literature made
generous use of Arabic poetry. The late Yehuda Ratzabi devoted most of
his studies to original Hebrew poetry, prose, gnomic literature and more
________________________________
42
Ibid. 54–56.
43
Alharizi also inserted lines of Hebrew poetry. The following line was composed by Yehuda Halevy
(Halevy, 1891, 302/2): ? מה החֲ לוֹם הזֶּ ה אֲ ֶּשר חל ְמת/ נ ְמת וְ נִ ְרד ְמת וְ ח ֵרד ק ְמת
Alharizi used the second hemistich of this line twice in his Taḥkemoni (Alharizi, Taḥkemoni, 1952,
87; idem, Taḥkemoni, 2010, 273): ? מה החֲ לוֹם הזֶּ ה אֲ ֶּשר חל ְמת/ הבְ לֵי חֲ לו ֶֹּמיָך לְ בבְך לִ בְ ב ֹו
The second case is in maqāma no. 50 (ibid., p.422 and ibid., 580, respectively):
? מה החֲ לוֹם הזֶּ ה אֲ ֶּשר חל ְמת/ ִתישן ְבחֵ יק ֵתבֵ ל וְ טוֹבוֹת תחֲ ֹלם
Note that the hemistich is in turn taken from the Bible (Exodus 36:10).
44
Gabison, 1973, 117b.

113

Mar'i: Abū Tamām's Poetry

HHE 18 (2016)

and to the Arabic influence on them. He noted that Spanish Hebrew
literature more than any other adopted Arabic motifs and maxims. In his
words,45
The Arabic counterparts inform us not only of the motifs but also the authors
and the books which Jewish poets read, and the methods they used in the
translation of poetry and prose. Occasionally the Arabic counterpart makes it
possible to edit the Hebrew version and to fill in missing elements; the Arabic
source can also help interpret difficult passages in Hebrew.

Abū Tamām's poetry appears in Hebrew poetry in three different ways.
1. Translation
The art of translation flourished in the period under discussion here,
under the impetus of well-known translators, among them Yehuda Ibn
Tibon, Shmuel Ibn Tibon, Yehuda Alḥarizi and others. Important works
that had originally been composed by Jews mainly in Judeo-Arabic were
now translated into Hebrew. Among these works we may mention Duties
of the Heart by Baḥyeh Ibn Paquda (1050–1120), The Kuzari by Rabbi
Yehuda Halevy (1075–1141) and Guide to the Perpexed by Maimonides
(1138–1204). Poetry was also translated; occasionally one encounters
Hebrew verses which are translations of well-known Arabic poems.46
I. Shmuel Hanagid
21. In his Dīwān Shmuel Hanagid (993–1056) makes the following
statement about foolishness and wisdom:47
 בְ ִשכְ ל ֹו אֵ ם ְתבּונה העֲקרה/ וְ המ ְשכִ יל אֲ בִ י ִסכְ לּות ּומוֹלִ יד
Abū Tamām (241):
ّ أبَا َج ْعفَ ِر
 َوأ ّم ال ِع ْل ِم َج ّدا ٌء َحائِ ٌل، َولو ٌد/ الجهَالَةَ أُ ّمهَا
َ إن
O Abū Jaʿfar if ignorance gives birth / and if wisdom is barren
22. On the virtues of jealousy Hanagid says in Ben Mishlei:48
ישים ְמשימים
ִ  לְ ָך ֵשם טוֹב בְ פִ י ִא/ ְשמח כִ י ִדבְ רּו חו ְֹמ ִדים בְ ָך כִ י
 לְ מֵ רחוֹק בְ ֵריח הבְ ש ִמים/ לְ שוֹן חוֹמֵ ד כְ אֵ ש מ ְחתה ְתהלֵך
Abū Tamām (84), praises Abū ʿAbdullāh Aḥmad b. Abī Dāwūd"
َاح لهَا لِ َسانَ َحسُو ِد
َ  طُويت أت/ ضيلة
َ َوإ َذا
ِ َأرا َد هللاُ نَ ْش َر ف
ْ او َر
ُ  َما َكانَ يُع َْر/ ت
َرف العُو ِد
ِ ف ِطيبُ ع
َ َار فِي َما َج
ِ لوْ ال ا ْشت َعا ُل الن
________________________________
45
Ratzabi, 2007, 7.
46
For example, the following line composed by Moshe Ibn Ezra (1965, 282):
? וְ ֵאיְך יבִ ין אֱ נוֹש נו ֵֹשא חֲ ל ִאים/ וְ ֹלא אֲ בִ ין היֶּאֱ רך א ֹו הֲ יִ ְקצר
I do not understand if it is long or short / so how can a mortal bearer of illnesses understand?
This is a translation of a line by ʿAlī b. al-Jahm (Ibn ʿAbd Rabbihi, 1983, vol. 8, 129):
 َك ْيفَ ي َْدري ِبذاكَ َمنْ َي َتقلّى؟/ لَسْ ت ْأد ِري أَطا َل َليْلي أ ْم ال
47
Hanagid, Dīwān, 1966, 157, poem no. 49. The line is quoted by Ibn Ezra in his Muḥāḍara; see
above, #5.
48
Hanagid, Ben Mishlei, 1948, 318; see Ratzabi, 2007, 406.
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When God wants to make known a virtue / that was hidden, He will
provide a jealous tongue
Had not fire taken hold of everything around it / the fragrance of
perfume would have remained unknown
23. In his Ben Mishlei Hanagid brings together unrelated people:49
 בְ בֵ ית ָאבוֹת ּומוֹלדוֹת ְק ֵרבּות/ ומּוסר בֵ ין בְ נֵי מּוסר חֲ לו ִֹקים
Abū Tamām (86):
ْ
ُ ّتلف نَسبًا ً يُؤل
ُ إن ن َْخ
 أَدَبٌ أقَمنَاهُ ُمقا َ َم الوالِ ِد/ ف بَ ْينَنا
Although we differ in our descent, our bond / is the ethics we
erected instead of the father
J. Yehuda Halevy, Dīwān
24. In line 26 of the poem "Is my heart a sea full to its shores" ( הֲ לִ בִ י ים
 )ממֻ לא על גדותיוHalevy says:50
 לְ קפְ צה מֵ אֲ נּו ל ֹו אֶּ צְ בְ עוֹתיו/ וְ הּוא לִ ּמּוד פְ תוֹח יד וְ לּו שב
This line is an almost verbatim translation of a line by Abū Tamām
(291):51
ّ تَ َع ّو َد بَ ْسطَ ْال َك
 ثَنَاهَا لِقَبْض لَ ْم تُج ْبهُ أنَا ِملُه/ ُف َحتّى لَوْ أنّه
2. Themes
In both Arabic and Hebrew poetics, it was a commonly acceptable
practice to borrow themes, ideas, motifs and other influences, because in
both languages poetry was subject to strict traditions that restricted poets
and writers, who had no choice but to use the patterns dictated by
previous generations. Medieval poetry was common property, not the
personal possession of any individual poet. Because of this approach,
poets were both influenced and influenced others.
The issue of mutual influences in the Middle Ages is inextricably
connected to Arab culture. Every good idea and every new topic became
public property which other poets used as the need arose. As Ibn Ezra
says:52
Al-Jāḥiẓ, the head of all speakers, said: I do not know any poet who composed
an apt new opening for a love poem, a crucial thought or an original saying,
without a later poet coming along and taking at least part of the credit for it.
By my life, if one changes a word or the rhythm, then the first has no more
right to it than the last.

Ibn Ezra thus sees nothing wrong with borrowing the words of others.
However, he does put restrictions on such borrowing, in order to remove
________________________________
49
Hanagid, op.cit., 14; see Ratzabi, 2007, 414.
50
Halevy, Dīwān, 1891, 125, poem 87.
51
Ibn Ezra quoted this verse as the second of four lines composed by Abū Tamām (see above, #8);
Abraham Gabison, too, quoted it with a few changes in ʿOmer ha-shikheha, as the second of the
three lines of the poem above (see above, #20).
52
Ibn Ezra, 1975, 175.
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charges of plagiarism against the borrower:53

If you wish to use an idea that someone else had before you, act wisely in this
matter and add something to it or subtract from it, an addition that will not
ruin the idea or a subtraction that will not shame it, that is, add something that
needs adding or subtract something that needs subtracting.

Jewish poets borrowed many ideas from Arabic poetry, as has been very
often noted in the scholarly literature. In doing so Jewish poets intended
to prove that the Hebrew language was just as capable as Arabic of being
the vehicle of the methods of Arabic poetry as far as language, prosody,
rhetoric and ideas were concerned.
Below we present eight lines of verse whose themes are directly
influenced by Abū Tamām.
K. Yosef Ben Ḥisday, be-Shevaḥ ha-ʿEt
Panegyric poetry was a popular genre in classical times. Yosef Ben
Ḥisday composed the poem ' 'הלצי חןin praise of Shmuel Hanagid in the
first half of the eleventh century. It became instantly famous and
remained so in later generations.
25. Ben Ḥisday praise Shmuel Hanagid's writing as follows:54
 וְ הּוא נִבְ זֶּ ה חֲ דל תַֹאר וְ קוֹמה/ לְ ָך העֵ ט אֲ ֶּשר נִכְ בד וְ נ ְֶּחמד
Israel Levin notes that this idea already exists in the Arabic poetry of alMutanabbī and Abū Tamām. The latter praised the writing of Muḥammad
b. ʿAbd al-Malik al-Zayyāt, the cultured writer and vizier of the caliph alMuʿtaṣim (Abū Tamām, 242):
ألمر ال ُكلى والمفاص ُل
ِ  تُصابُ من ا/ لكَ القل ُم األ ْعلى الذي بشباتِ ِه
To you the sublime pen with whose tip / every substantial matter is
hit and the ends of the limbs
26. Subsequently Ben Ḥisday notes that the fluid in the pen can be poison
or honey:55
 ייפגעו בכל עניין הכבד ופרקי הגפיים/ לך העט הנעלה אשר בחודו
56אם לְ חֶּ סֶּ ד א ֹו נְקמה
ִ  וְ רֻ ּקּו/ ְשנֵי ִשניו ְשנֵי ִחצִ ים ְשנּונִים
The same idea can be found in the same poem by Abū Tamām (242):
َواس ُل
ُ ْ وأَر/ ُت لِعابُه
ِ ي الجنَا اشتا َرتهُ أيْد ع
ِ ل َعابُ األفَاعي القَاتِال
Its saliva is that of deadly vipers / honey collected by sweet hands
L. Moshe Ibn Ezra, Dīwān
27. Ibn Ezra calls his original ideas "virginal". This was the common
word used in such cases, since they denoted ideas that had never been
touched before. Ibn Ezra praised himself and his poetry in his poem
________________________________
53
Ibid.
54
Shirman, 1955, 174.
55
Ratzabi, 2007, 193.
56
Shirman, 1955, 75.
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''מעונות מעונתי נעלמות:57
?ּומלוֹת
ִ  אֱ נוֹש יכִ יר פְ נִינֵי ִשיר/ וְ ִשירוֹתי חֲ לִ י כֶּ תֶּ ם וְ איֵה
יִהיּו בְ עּולוֹת
ְ נשים ֹבע ֲִרים
ִ  לְ ִא/ עֲלמוֹת ֹלא יְ דען ִאיש וְ אֵ יכה
 נ ְִדיבִ ים י ְֵשבּו לעד בְ תּולוֹת/ ְצרֻ רֹת י ְִהיּו נֶּצִ ח ּובאבֹד
The collocation of pearl necklace and virgins is also found in Abū
Tamām's poetry (44), in a panegyric to al-Ḥasan b. Wahb:
ْ / َولَقَ ْد رأيتُكَ وال َكال ُم آلل ُئ
تؤ ٌم فبك ُر في
ُالنظام وثيّب
ِ
I did indeed see you, (your) speech is large pearls / and a virgin
and a deflowered woman in composition
28. Ibn Ezra describes old age as an incurable disease:58
 מ ְצאּו לְ ִאיש ז ֵקן וְ שב חוֹבֵ ש/ כִ י יֵש לְ כֹל מ ְחלה צ ֳִרי ַאך ֹלא
Abū Tamām (33):
 ميتَةً و َمشيبَا: إالّ الفَظي َعي ِْن/ ُُرجى ال ّد َوا ُء لَه
َ ُك ّل دَاء ي
Every illness has hope for a cure / except for two terrible things:
Death and old age59
M. Yehuda Halevy, Dīwān
29. In a similar vein, Yehuda Halevy writes about the pen and the
fingers:60
ַאהבתם יְמֵ י חייו יְבלֶּה
ְ ְ ב/ ּומש ְר ִתים ל ֹו
ְ חֲ ִמשה י ֹוע ֲִצים
This theme can be found in Abū Tamām's poem quoted above (242), in
the following line:
ُ
كر َو ِهي َحوافِ ُل
َ إ َذا َما امتَطى الخَ ْم
ِ ِ َعلَي ِه شعابُ الف/ س اللّطافَ وأ ْف ِرغَت
When he rides on the five delicate ones (the fingers) and / on him
werepoured copious streams of thought
N. Tadrus Abū al-ʿĀfiya, Dīwān
30. Abū al-ʿĀfiya praises poetry:61
 פְ נִינֵי ִשיר יְפִ יתּון ִקנְמ ֹונִים/ ידי צ ְֹור ֹונִים
ֵ ִחֲ רּוזֵ י דר ְרב
Abū Tamām (312):
ْ َجا َء ْتكَ ِمن ن
ْ طان فِيها
ُ ُاللؤلُ ُؤ الم ْكن
ون
ِ  ِس ْم/ ٌَظ ِم اللّساِن قِال َدة
A necklace with arrangements of the tongue / a string of beads in
which the pearl is hidden
31. Abū al-ʿĀfiya praises without sycophantic flattery:62
 וְ ֹלא ֶּש ֶּקר וְ שוְ א נסכו, שרים/ כזֵ ב בְ מ ְהלל הגְ בִ יר ֹלא יּוכְ לּו
________________________________
57
Ibn Ezra, 1934, 111, poem no. 109; see also Levin, 1977, 166.
58
Ibn Ezra, 1965, 355.
59
In a similar vein it is said (Ibn ʿAbd Rabbihi, 1983 2:226):
ْلِ ُكلِّ دَ اءِّ َدواءِّ يُس
اويهَا
ِّْ َت م
ِّْ ل ا الحَ مَاق ُِّه أعْ ي
ِّ  إ/ تطاب ِب ِِّه
ُِّ
ِ ََن يُد
Every ailment has a medication that will cure it / except for stupidity, which exhausts the healer
60
Yehuda Halevy, Dīwān, 1891, 137, riddle no. 12; see Yelin, 1940, 281. Yelin provides examples
used as riddles about the pen with which the poets Shlomo Ibn Gabirol, Moshe Ben Ezra, Yehuda
Halevy and Abraham Ibn Ezra wrote.
61
Abū al-ʿĀfiya, 1932, Part Two, Vol. 3, p. 2. David Yelin, who edited the Dīwān, notes that this line
was influenced by Abū Tamām.
62
Abū al-ʿĀfiya, op.cit., Part One, 12.
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 ב ֹו יִ ְמ ְצאּו רב מֵ אֲ ֶּשר ערכּו/ כִ י עֵ ת ְת ִהלה יע ְֲרכּון ל ֹו בְ שוְ א
Panegyric poetry is usually based on flattery, but in this case the poet
insists that his patron is an honest man who deserves the praises he gets.
Abū Tamām (26) writes:
ْ فأ ْق ِس ُم لو أ ْف َر
ُ ب في َم ِديح ِه َما ُك ْن
ُ ط
ت َكا ِذبا
َ  ِأل ْك ِذ/ ف عَامدًا
ِ ْالوص
َ ت في
I swore an oath that if I exaggerated in purpose in my description /
in his praise there was no lie63
32. Abū al-ʿĀfiya describes the world as miserly:64
 ֵתבֵ ל בְ כמוֹהּו ְמאֹד נ ֹו ֶּכלֶּת/ ַאל עוֹד ְתקוּו לחֲ זוֹת לשר ְדמּות
 וְ הלֵילוֹת בְ כמוֹהּו עֲקרוֹת/ ?הֲ יוֹלִ יד הזְ מן לעד ְדמּות לּו
The very same complaint is made by Abū Tamām (363) about
Muḥammad b. Ḥamīd and his brother:
ّ / ان بِ ِم ْثلِ ِه
ُ ت ال يَأتي ال َّز َم
إن ال َّز َمانَ بِ ِم ْثلِ ِه لَبَ ِخي ُل
ِ هَيْها
The world will never bring one like him / for the world is as miserly
as he is
3. Motifs
As already noted, Abū Tamām collected model classical poetry from the
Islamic and pre-Islamic periods into an anthology which he called Dīwān
al-ḥamāsa (Collection of Heroic Poetry), because it gives sublime
expression to bravery and boasting.65 His choices were quite to the point
and objective, proof of his profound understanding of both the form and
the substance of poetry. Below we shall note three examples by the three
greatest Hebrew poets in Spain, Shmuel Hanagid, Shlomo Ibn Gabirol
and Yehuda Halevy.
O. Shmuel Hanagid, Dīwān
33. The gaze of the beloved one is an arrow that pierces the heart; the
gazelle's gaze is like arrows, shot from the eyelids towards the lover,
whom they kill. Thus Hanagid writes:66
 ֲעלֵי ק ְשתוֹת עפְ עף וְ תו ֶֹּרה לְ בבוֹת/ הֲ תכִ ין לְ ָך ִחצִ ים ְשנּונִים בְ בבוֹת
Abū Tamām (445):
ُ ُجفَونُه تَرْ ش
اتر
ِ َ بأ ْسهُم ِمن طَرف ِه الف/ ق أهل الهَ َوى
His lids shoot at the people in love / arrows from his sleepy eye
34. The beloved woman dominates her lover and confuses the lover, as if
she held life and death in her hands. Hanagid says that the day in which

________________________________
63
In Abū al-ʿĀfiya's book, ibid., p. 80, David Yelin notes that Yitzhak b. Rabiʿ praises without flattery
in the following line, which is also influenced by the same verse by Abū Tamām:
 אֲ ֶּשר ש ְמת אֲ ִמתוֹת כֹל ְשקריו/ אֱ מֶּ ת י ְֶּהגֶּה בְ ָך לשוֹן בְ בד ֹו
64
Ibid., Part One, 183.
65
See above, note 11.
66
Hanagid, 1966, 300; see Ratzabi, 2007, 42.
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she will be pleased with him will be a day of redemption for him and, in
contrast, a day in which she is angry is like the day of death for him.67
 בִ י וְ יוֹם זעֲמֵ ְך כְ יוֹם הפְ קֻ דה/- ְי ֹום ְרצ ֹו ֵנך כְ י ֹום גְ אֻ לה בְ ת ֹוך ל
Abū Tamām (461):
ُ  لَس/ ضاكَ فإنّي
ضا َكا
َ أدري َما ِحيلَتي في ِر
َ أرْ ِشدَني إلى ِر
ِ ْت
Guide me to what you desire, for I / do not know with what
stratagem I will please you
P. Shlomo Ibn Gabirol, Dīwān
35. The heart is the grave of the dead, as Ibn Gabirol writes in his elegy
for his father:68
 וְ היגוֹן בְ תוְֹך לִ בִ י ְקברְך/ ְקברְך הזְ מן בִ לְ בב יְג ֹונִים
Abū Tamām (341) mourns the wife of Muḥammad b. Sahl:
ب
ِ ح والقَ ْل
ِ ِ لها َم ْن ِز ٌل بينَ ال َجوان/ لَها َم ْن ِز ٌل تحتَ الثَّرى و َع ِه ْدتُها
She has a home under the earth, but I know / that she has a home
between the ribs and the heart
Q. Yehuda Halevy, Dīwān
36. The beloved is depicted as a sorceress, as in the following line by
Yehuda Halevy:69
ידיה
ֶּ  וְ ק ְצרּו יְ מֵ י חיֵי יְ ִד, י ִמים/ ְדּודיה
ֶּ ָארכּו נ
ְ בעְ לת כְ שפִ ים בעְ לת כְ שפִ ים אֲ ֶּשר
Abū Tamām (446):
ُ َو َعلِ ْم
َّاح ِر
َ / ت إِث َم السحْ ِر حينَ َذ َم ْمتَه
ِ وأراكَ ُمتَّ ِخذاً أَدَاةَ الس
You have committed the sin of sorcery and then condemned it / I
see that you use the tools of witchcraft
CONCLUSION
Comparative studies of Arabic and Hebrew poetry have shown just how
rich and deep the connections between them were. The contents and
themes with which medieval poetry dealt were based on conventions;
poets showed their originality in the way they formulated their verses and
in their mode of expression.
As we have shown, varied use was made of Arabic poetry, in accordance
with the poets' needs. Verses were quoted for two purposes: to bolster the
writer's position on the issue at hand, and/or to give an example of a
Hebrew linguistic or rhetorical phenomenon that had a counterpart in
Arabic.
Abū Tamām was highly regarded as a poet not only among his own
people but also by Jewish poets, who used his verses in their
compositions in a number of different ways. He was considered one of
________________________________
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Ibn Gabirol, 1975, 140; see Ratzabi, ibid., 222–223.
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the best practitioners of wisdom poetry, next to al-Mutanabbī, as noted by
the latter himself: "One day al-Mutanabbī was asked what he had in
common with Abū Tamām. He replied: I and Abū Tamām are wise, while
al-Baḥtarī is the poet".70
A perusal of Abū Tamām's poetry quoted in this study reveals that the
verses were not picked at random, but were chosen quite carefully. Most
of the verses are of a gnomic nature. Their objective is to teach ethical
lessons and urge one to behave appropriately. This is proven by the fact
that gnomic verses attracted the interest of more than one poet (see notes
18, 19, 22, 29, 48 and 52), who attached importance to their message.
Another aspect of Abū Tamām's poetry that aroused the interest of
Hebrew poets was his proficiency in poetic technique (ṣanʿa), because of
which they quoted him when explaining issues in Hebrew poetics, as we
saw in the case of Ibn Ezra and Elʿazar ha-Bavli. Other verses were
quoted in the specific context of the poem in question. For example,
Alḥarizi in a poem on the soul that strives for virtue (#19) uses Abū
Tamām's most famous line, on love for one's place of birth.
To conclude, Hebrew poets in Spain allowed themselves to use Arabic
verses in their compositions, and also to take others' ideas and give them
an original formulation. They did not consider such borrowings as
plagiarism, since they gave them forms of their own. Many poems
became very popular, were memorized and declaimed on appropriate
occasions. The composers of poetry did not see anything wrong with
using such model verses or the sublime metaphors of well-known poets.
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פסוקיות הזמן בשירת זלדה ותפקידן הפואטי
בת-ציון ימיני

מכללת לוינסקי ומכללת תלפיות

זלדה הייתה משוררת ירושלמית דתית שחייתה ויצרה בתקופת דור המודרנה
במקביל למשוררי שנות השלושים והארבעים כמו שלונסקי ,אלתרמן ולאה
גולדברג ,אך בניגוד אליהם זכתה לפרסום מאוחר .בשנת  1967יצא לאור ספר
שיריה הראשון פנאי שעליו חתמה את השם זלדה .בר-יוסף (תשמ"ח )20 :מספרת
כי חתימה זו הצביעה מיד על רקע ביוגרפי יוצא דופן ותדמית לא מקובלת בשירה
הישראלית .כאשר הופיע פנאי הייתה זלדה כבר בת חמישים ושלוש ,אחרי
כשלושים וחמש שנים של כתיבה .יצירותיה בפרוזה ובשירה התפרסמו מדי פעם
לאורך שנים בעיתונים ,בכתבי עת ובמאספים שונים .לאחר שנחשפה לציבור הרחב,
זכו ספריה לפופולריות רבה ונעשו לרבי-מכר בצד ספרי שירה של משוררים,
שהמוניטין שלהם נבנו והתמסדו בשנות החמישים .הפרסום הרב שקיבלה זלדה
אירע במקביל לתמורות בחייה המשפחתיים :מות אמה ומות בעלה .בבת אחת
נחשפה זלדה "לבדידות ולרגשות אשמה מזה ,ולחיים חדשים מזה" (שם.)26 :
לדברי בלט (תשל"ג :קפ"ג) ,רבים משיריה חושפים יגון ועצבות וכן צער וסבל בשל
מחלתה המתמשכת ,ומצד אחר ,ניסיון להתעלות מעל הכאב לדרגה גבוהה של
התרוממות רוח וקרבה לבורא.
גלעד (תשמ"ה )234 :מציין כי למרות היותה אישה חרדית ,הייתה זלדה פתוחה
לעולם התרבות החילוני .היא גילתה התעניינות עמוקה לא רק בשירה העברית לכל
דורותיה ,בשירה הרוסית ובספרותה ,אלא גם בשירה ,באמנות ובתרבות של המזרח
הרחוק ,והייתה פתוחה לשיחות על אמונה עם יראי שמים ,עם חילוניים ועם אנשים
בני דתות אחרות .בן-דוד ( )32 :2006מצביעה על חשיבות הקשר האמיץ בין היצירה
לביוגרפיה של היוצר במקרה של זלדה ,ואומרת כי מהלך חייה הוא מפתח חשוב
להבנה עמוקה של רכיבי שירתה.
במאמר זה נתמקד במאפיין סגנוני בולט בשירתה של זלדה והוא השימוש
בפסוקיות זמן .נעמוד על היבטים תחביריים בשימוש בפסוקיות הזמן בשיריה
ונבחן את תפקידן הפואטי .כמו כן ,נשווה את תפקיד פסוקיות הזמן בשיריה
לתפקידן בשירי משוררים אחרים בני דורה.
 .1דרכה של זלדה בשירה
בשונה ממשוררי דורה כמו שלונסקי ,אלתרמן וגולדברג ,כתבה זלדה שירים בסגנון
חופשי ,ללא חרוז ומשקל ,בריתמוס חופשי ובאורך לא סדיר של בתים וטורים,
ולמעשה ביטלה את הגבולות בין שירה ופרוזה .לדברי בר-יוסף (תשמ"ח ,)109 :על
פי תפיסתה הפואטית של זלדה ,היצירה היא פעולה של חירות הרוח ,ולכן אין
להטיל על המציאות חלוקות ודפוסים קבועים מראש .אף על פי כן ,זלדה אינה
מתנתקת לחלוטין מסדירות ריתמית ,אלא משלבת אותה במקומות מסוימים כדי
לשרת את התוכן.
חוקרי ספרות מצביעים על נטייתה של זלדה לקשר נושאים ארציים לנושאים
נשגבים .בר-יוסף (תשמ"ח 1)91 :אומרת כי זלדה נוהגת לפשט את המופשט ,והיא
אינה מעוניינת להצטמצם ברשמים מוחשיים מדויקים ,אלא רוצה להעביר את
המשמעות הרוחנית המתלווה לרושם החושי .צמיר ( )186 :2006מאפיינת את שירת
זלדה כמתווכת בין שמים לארץ ,בין האל לבין המציאות ,וחושפת את אחיזתם
ההדדית זה בזה .לוז (תשס"ג )44 :מתייחס למתח המהותי הקיים בשיריה בין
1
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אמונה (שגב ,עולם רוחני) לעובדות (לאמת) .לדבריו ,היא מעדיפה את המציאות
השירית הבלתי מוגבלת על פני תביעות החיים המוגבלים במציאות .גם אטינגר
( )102 :2007המציינת את נטייתה המפותחת של זלדה לעסוק בהגותיות ,אומרת כי
היא כותבת על היומיומי והארצי הנפתח דווקא במופעיו הקונקרטיים ביותר אל
המטפיזי ,החווייתי והדתי .מאפיין זה הרווח בשיריה של זלדה מעיד על הגיגים
ומחשבות ייחודיים ,מורכבים ומגוונים.
בר יוסף (תשמ"ח )47 :שמה לב לניגודיות הסגנונית בשירת זלדה בין יסודות
לשוניים שהתחביר שלהם מתקרב ללשון הדיבור היוצרים רושם של פרוזה ,לבין
קטעים בעלי ציוריות מפתיעה ונועזת המעצימים את הרושם הפיוטי .גם אטינגר
( )105 :2007המתייחסת לתשתית הרוחנית של שירת זלדה ,אומרת כי היא כותבת
"בלשון שדימויה ,תחבירה ומקצביה כרויים אל המאגר היהודי הספרותי
לדורותיו" .עוד היא מציינת (שם ,)144 :כי לשונה היא תערובת של לשון דיבורית
נטולת דימויים ומילים גבוהות נדירות ונמלצות" .הלשון הזאת שבה מתערבים
מושגים מופשטים ,הגותיים עם קטעי מציאות קונקרטית הייתה יוצאת דופן
בסביבתה השירית" .קרטון בלום (תשל"ג )183 :מצביעה על יסודות מודרניים
בשירי זלדה ,למשל ,המטפוריקה המקורית ,עירוב של חול וחג ותחביר לשון הדיבור
המשווה לשיר ספונטניות וישירות .מכאן עולה שהשימוש המיוחד של זלדה בלשון
משמש לה אמצעי לקישור בין עולם החומר לעולם הרוח.
 .2התחביר בשירת זלדה ובשירה המודרנית
בר-יוסף (תשמ"ח )113 :שחקרה רבות את שירת זלדה ,אומרת כי שיריה הם
ארוכים בהשוואה לאורך המקובל של השיר הלירי .הטור הארוך והבית הארוך
מאפיינים את שירת זלדה ,והם משתתפים ביצירת הרושם של טון כבד ואטי ,טון
רציני של מספר אפי .הצורה הטיפוסית לשיריה היא רצף שאינו מחולק לבתים ,או
שיר הבנוי מבתים ארוכים .הטור בעל האורך החריג כתוב במבנה של משפט מורכב
בן כמה פסוקיות ,ולדברי בר-יוסף ,מופיע בהקשרים של התפרצות ופריצת גבולות.
גלעד (תשמ"ה )236 :מציין כי בניגוד לזלדה ,המשוררות בנות זמנה לא כתבו
משפטים ארוכים מדיי .בשירי כל המשוררות הייתה במשפטים המורכבים רק
פסוקית אחת ,ובדרך כלל הסתיים המשפט בסוף הבית שהיה לרוב מרובע .יוצאת
מכלל זה הייתה אסתר ראב ,ששיריה הקדימו את זמנה ,אבל גם היא לרוב לא
הייתה כותבת משפטים כה ארוכים.
פרוכטמן (תש"ל )29 :מסבירה את הקשר בין מבנה המשפט לתוכן המובע בו
בדברי החוקרים רנאן ורינל .רנאן אומר שמשפט מרובה שעבודים מצביע על מבנים
מחשבתיים מורכבים ומסובכים ,ואילו טקסט שיש בו בעיקר איחויים מצביע על
לשון פרימיטיבית .רינל יוצא נגד קביעה זו ואומר שבשירה יש נטייה לאיחויים,
מאחר שהיא "ספונטנית ,נאטורלית ,אינטואיטיבית ,רגשית ,לעתים אפילו
רגשנית" ,לעומתה הפרוזה היא "לעתים קרובות קרה ,קורקטית ,אנליטית ,לוגית
ולא רגשנית" (שם .)30 :מדיון זה עולה כי שירתה הפרוזאית של זלדה המרובה
בשעבודים מאפשרת לה לבטא מחשבות מורכבות ומסובכות.
כאמור ,המאמר הזה יעסוק במאפיין סגנוני בולט בשירת זלדה והוא הריבוי
בפסוקיות זמן .מבין כל צייני הזמן המגוונים הקיימים בשפה ,מרבה זלדה לפתוח
את פסוקיות הזמן ,בעיקר בציין הזמן כאשר .בתחביר המשפט ידוע כי הפסוקית
המשועבדת מוסרת בדרך כלל את המידע המשני ,ואילו המידע העיקרי נמסר
בפסוקית הראשית ,אך בלשון הספרות המודרנית היוצרים הופכים לעתים את יחסי
האינפורמציה האלה – בספרות העולם למשל צ'כוב 2ובספרות העברית יעקב
שבתאי 3.גם נתן זך ששיריו היו נושא למחקריהן של פרוכטמן ופלג-בנימיני ,נוקט
2
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ראו בן-שחר .תש"ן/ב.
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תחבולה זו .חוקרות אלו שבדקו את פסוקיות הזמן בשירי נתן זך ,העלו מסקנות
דומות :פרוכטמן (תשנ"ב/א) מצביעה על פסוקיות הזמן כמאפיין סגנוני בשירת נתן
זך .לדעתה ,הדיוק בזמן לציון אירועים רגשיים בשיריו תמוה ומשמש לאיפוק
ולמיתון של רגשות על ידי מיקום האירועים החשובים במקום המשני .פלג-בנימיני
(תשס"ה) מציינת את נטייתו של זך לשימוש מניפולטיבי בפסוקיות הזמן .היא
מצאה שהוא נוטה למקם את המידע החשוב והמרכזי דווקא בפסוקיות הזמן,
במקום שימקם בהן את המידע השולי .שימוש זה נפוץ אצלו כשתוכן השיר רגשי,
והוא נועד למתן ולרסן את המידע הרגשי כדי ליצור שירה בעלת חזות שכלתנית
שאינה מבטלת את הרגש ,אלא מעדנת את מסירתו בשיר.
כפי שנראה ,פעמים רבות זלדה פותחת את המשפט בפסוקית הזמן ולא בפסוקית
העיקרית .בן-שחר (תש"ן/א )136 :מסבירה את התפקיד הרטורי של שינוי סדר
החלקים במשפט ומדגימה מקרים של שינוי בסדר הפסוקיות .על פי ההגדרה
המקובלת ,כאשר המשפט פותח בנושא ובנשוא נוצר משפט סטטי ,כי הקורא אינו
מתעכב בהבנת המסר העיקרי של המשפט .לעומת זאת ,כשהמשפט פותח בחלקים
טפלים ,והנושא והנשוא מופיעים רק בסופו ,הוא הופך להיות דינמי בגלל העיכוב
במסירתם של חלקי המשפט העיקריים היוצר מתח אצל הקורא .לדברי בן-שחר,
מידת המתח או הדינמיות של המשפט תלויים במספר החלקים הטפלים
המקדימים את החלקים העיקריים ובאורכם .ככל שהנושא והנשוא מרוחקים יותר
מראש המשפט ,כך גדל המתח שהמשפט עשוי ליצור בקורא .לעתים מוצאים מבנה
של משפט מורכב שבו הפסוקית העיקרית מופיעה רק אחרי פסוקיות טפלות
אחדות ,או שהנושא והנשוא שלה מופרדים על ידי פסוקיות משועבדות .מבנה זה
הקרוי מחזורת (פריודה בלעז) – יש לו תפקיד פואטי המשרת יפה את תוכן הסיפור
או השיר.
הגברת המתח והדינמיות באמצעות הקדמת החלק המשני לחלק העיקרי מודגמת
במאמרה של פרוכטמן (תשמ"ו) כאשר היא דנה בצירופים אדוורביאליים כמארגנים
סגנוניים של זמן ומקום בכתיבת גנסין .היא מצביעה על נטייתו של גנסין לפתוח את
הפסקות בסיפוריו בפסוקיות זמן ורק אחר כך להגיע לפסוקית הראשית .ארגון כזה
של המשפטים יוצר ריתמוס שבו רצף המשפטים הדינמיים הפותחים בפסוקיות זמן
מבטא את המתח הפנימי שבו שרוי גיבור הסיפור .עוד דוגמה לתחבולה זו מובאת
במאמר אחר של פרוכטמן (תשנ"ב/ב) כשהיא מציגה שינויי סדר במשפט ומבני
אקסטרפוזיציה בסיפורי דבורה בארון שמטרתם להדגיש ולמקד את תשומת הלב
לתוכן המובא בראש המשפט 4.לדבריה ,שינויי הסדר יוצרים משפטים דינמיים,
ומבני האקסטרפוזיציה מארגנים מחדש את תפקידם התחבירי של חלקי המשפט
באופן שחלקים משניים עולים בדרגה ומקבלים מעמד ראשי ,לדוגמה במשפט "אלה
כבר עלו בהם ניצנים חדשים" ,שבו אלה מקבלת מעמד של נושא פסיכולוגי במקום
מושא בסדר הרגיל.
 .3קורפוס ושיטה
קורפוס המחקר כולל שלושה ספרי שירה מתוך שישה ספרים שכתבה זלדה
המקובצים בספר שירי זלדה (תשמ"ה) – היקף קורפוס שהספיק כדי להגיע
לממצאים מובהקים .אלה הם שמות הספרים :הכרמל האי נראה ,אל תרחק והלא
הר הלא אש.
תחילה נאספו ונספרו כל סוגי הפסוקיות בקורפוס הנבדק ואחר כך מוינו לסוגיהן
השונים .הבדיקה הסתמכה על שתי גישות בתורת הסגנון ,כפי שנקט קדרי בסגנונו
של עגנון :הדרך ההתרשמותית והדרך הכמותית 5.מקריאה מעמיקה בשירי זלדה
4
5

מבנה אקסטרפוזיציה מזכיר מבנה של משפט יי חוד שבו חלק שאיננו הנושא הדקדוקי ,ממוקם בראש המשפט
לצורך מיקוד והדגשה .בדרך זו גם עולה מעמדו של החלק הפותח והוא הופך להיות הנושא הפסיכולוגי.
בספרו ש"י עגנון רב סגנון .תשמ"א.10 ,
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עולה שהיא משלבת בשירתה פסוקיות רבות הפותחות ב-כאשר .לאחר ההתרשמות
הזאת נקטנו את דרך השיטה הכמותית על ידי מניית מספר הפסוקיות ומספר
המילים המרכיבות אותן.
 .4הממצאים
בקורפוס הנבדק הכולל  60שירים ,נמצאו פסוקיות זמן ב 29-שירים .ברוב המקרים
הכיל השיר יותר מפסוקית זמן אחת .נבהיר כי לעתים זלדה משתמשת ב-כאשר
כציין זמן ולעתים כציין מצב .למשל בדוגמה שלפנינו שבה אין התייחסות לזמן
מסוים ברצף הזמן ,אלא לסיטואציה בחייה של המשוררת:
כאשר אתה יושב כמלך בשבי  /ומביט דומם על הרחוב הסלעי  /גואה
מתיקות בלבי המיילל( .כי האור שעשועיי.)87 ,
נמצאו  37פסוקיות זמן ו 24-פסוקיות מצב – בסך הכול  61פסוקיות .בכל
הפסוקיות האלה פתח הציין כאשר את הפסוקית ,להוציא מקרה אחד שבו
השתמשה זלדה בציין כש 6.יובהר כי במאמר זה השתמשנו במונח "פסוקיות הזמן"
בשל היקרויותיהן הרבות של הפסוקיות מסוג זה בשירי זלדה ,וכל הנאמר עליהן
מתייחס גם לפסוקיות המביעות מצב.
 .5פסוקיות הזמן בשירת זלדה – היבט תחבירי
 5.1מורכבות המשפט – אמצעי להבעת רעיונות מורכבים
כפי שראינו 7,בשיריה של זלדה קיימים הקבלה או מפגש בין שני עולמות :העולם
הארצי והחומרי והעולם הרוחני הנשגב .על פי רוב זלדה מתחילה את שיריה
בתיאור תמונה פשוטה ויומיומית ,ובהמשך היא מתרגמת את התמונה הזאת לציור
רוחני דמיוני המשקף את מחשבותיה העמוקות ,את רגשותיה ואת המתחולל
בנפשה .עיון מעמיק בשירי זלדה מעלה כי על פי רוב המשפטים המורכבים משמשים
אותה לשילוב עולם החומר עם עולם הרוח .בדוגמות שנביא כאן נסתפק בניתוח
תחבירי כללי ולא נרד לפרטי פרטים ,בדרך שתמחיש את הנאמר בדיון לעיל .כדי
להבליט את פסוקיות הזמן הדגשנו את הציין כאשר בכל השירים.
נעיין בשיר דו-שיח פראי המובא כאן בשלמותו :המילית כאשר הפותחת את
פסוקיות המצב במקרה זה ,מופיעה בהבלטה:
ּדּוִׂ -שיחַ ִׂפ ְר ִׂאי
ּדּוִׂ -שיחַ פִׂ ְר ִׂאי
בֵּ ין ִׂאשה בְ לּולה בְ צַ עַ ר
וְ הַ ֶּׁשמֶּׁ ׁש ִׂממַ עַ ל
בְ לׁשוֹן ע ֲִׂדינה רוֹטֶּׁ טֶּׁ ת
ֶּׁׁשל ַק ְרנֵּי האוֹר,
בְ סוֹד ִׂצבְ עֵּ י הַ ֶּׁק ֶּׁׁשת.
וְ כַ אֲ ֶׁשר ִׂהיא עוֹצֶּׁ מֶּׁ ת עֵּ ינֶּׁיה
פִׂ ְתא ֹום
בא לִׂ ְקראתּה נ ְַחׁשוֹל ָאדֹם
ּומכַסֶּׁ ה אֶּׁ ת נוֹצוֹת הַ טַ ּוס אֲ ֶּׁׁשר ִׂציֵּר האֲ וִׂ יר,
ְ
6

7

המילית כאשר מקורה בלשון המקרא ,ולעומתה כְ ֶׁש משמשת בלשון חז"ל .אמנם יש במקרא היקרויות של כְ ֶׁש אך
רק בספר קהלת ,שלשונו משקפת עברית מאוחרת יותר .במשנה כְ ֶׁש אינה נפוצה ,ובמקומה רווחות ִׂמ ֶׁש ולִׂ כְ ֶׁש .על
פי רוב מציינות כאשר ו -כְ ֶׁש זמן ,אך הן עשויות לציין גם משמעות של מצב ,למשל במשפט " ְנתנ ֹו כשהוא קטן
ותבע ֹו כשהוא קטן" (מסכת בבא קמא ,קו ,ב) .משמעות זו נדירה במשנה כשם שכש נדירה אף היא.
ְ
משמעות נוספת שיש למיליות אלו היא אופן והשוואה :כאשר ציווה האלוקים את נח (בראשית ,ז ,ט) ; וישוב
העפר על הארץ כש היה (קהלת ,יב ,ז) .המשמעות הרביעית שהיא נדירה יותר ,קיימת במילית כאשר כשהיא
מציינת סיבה :כאשר אינם יודעים את משפט( ...מלכים ב ,יז ,כו).
לעיל סעיף .1
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וְ כַ אֲ ֶׁשר ִׂהיא עוֹצֶּׁ מֶּׁ ת עֵּ י ַניִׂם לֵּאוֹת
ב ֹולֵּעַ ים ָאפֵּ ל
אֶּׁ ת העוֹלם)94( .
השיר פותח בצירוף שמני שהוא משפט חד-איברי 8המשתרע על שש השורות
הראשונות והמסביר את הסיטואציה שבה נמצאת המשוררת .בשיר היא מתוארת
כאישה אכולת צער הנושאת את עיניה לאורו של העולם – השמש ,ומנהלת אתה דו-
שיח .השמש מאירה את פניה אל האישה העצובה ומדברת אליה בלשון עדינה
ורוטטת של קרני האור ובשפה מסתורית של צבעי הקשת ,אך כאשר היא עוצמת
את עיניה ואינה רואה את אור השמש ,טופחת על פניה המציאות האכזרית – נחשול
אדום ומסוכן וים אפל בולעים את העולם החיובי שאליו היא מנסה להימלט.
התמונה המצטיירת בפנינו היא של אישה המנסה לשאוב כוח להתמודד עם צערה
בצורה אופטימית בעזרת מחשבות רוחניות חיוביות ,אך היא נתקלת בקשיים
ברגעים שבהם אין לה הכוח להישיר מבט אל האור המגן עליה ,והיא חוזרת לשקוע
בצערה.
החזרה על המילית כאשר יוצרת משפט מאוחה הבנוי משני משפטים מורכבים –
כל אחד מהם מכיל פסוקית מצב:
איבר א:
ּומכַ סֶּׁ ה אֶּׁ ת נוֹצוֹת
וְ כַ אֲ ֶׁשר ִׂהיא עוֹצֶּׁ מֶּׁ ת עֵּ ינֶּׁיה פִׂ ְתאֹום בא לִׂ ְקראתּה נ ְַחׁשוֹל ָאדֹם ְ
ׁשר ִׂציֵּר האֲ וִׂ יר9,
הַ טַ ּוס אֲ ֶּׁ
איבר ב:
וְ כַ אֲ ֶׁשר ִׂהיא עוֹצֶּׁ מֶּׁ ת עֵּ י ַניִׂם לֵּאוֹת ב ֹולֵּעַ ים ָאפֵּ ל אֶּׁ ת העוֹלם.
ּומכַ סֶּׁ ה אֶּׁ ת נוֹצוֹת הַ טַ ּוס.
הפסוקית העיקרית של איבר א :בא לִׂ ְקראתּה נ ְַחׁשוֹל ָאדֹם ְ
והפסוקית העיקרית של איבר ב :ב ֹולֵּעַ ים ָאפֵּ ל אֶּׁ ת העוֹלם.
ארגון המשפטים בסדר הזה יוצר שני משפטים דינמיים שבהם נוצר מתח אצל
הקורא בשל העיכוב בהבנת המסר העיקרי של המשפט .בחלקו הראשון של השיר
יש שיתוף פעולה מושלם בין המשוררת לשמש המצוי בדמיונה ובעולמה הרוחני ,אך
בפועל ,בעולם האמתי ,היא נוחלת מפח נפש .זלדה משתמשת באמצעי תחבירי
המשלב בין התוכן לצורה – המתח שבו שרוי הקורא ממחיש לו היטב את המתח
הרעיוני בין העולם הרוחני של המשוררת למציאות האמתית ,וכבר ראינו את דברי
לוז 10על זלדה שמעדיפה את המציאות השירית הבלתי מוגבלת על פני תביעות
החיים המוגבלים במציאות.
אמצעי נוסף היוצר רושם דומה הוא ה-ו' הפותחת את פסוקית המצב הראשונה
הנראית כאילו היא ו' החיבור ,אבל היא למעשה ו' הניגוד השקולה למילת הניגוד
אבל .הניגוד הרעיוני בין שני החלקים שלפניה ואחריה מבטא את השבר שחווה
המשוררת ,כשהיא אינה מצליחה להשתחרר ממצוקתה ומחרדותיה .מבחינה
תחבירית ו' אינה יכולה לבוא אחרי נקודה שהיא מפסיק גדול ,והחריגה מכלל זה
מצביעה דווקא על חוסר איחוי בין המשפטים ,ומבליטה את הפער בין המשפט
החד-איברי המביע אופטימיות להמשך השיר שבו מתוארת הרגשת האכזבה
והתסכול .בהיקרות השנייה של וכאשר בשיר ,האות ו' מציינת חיבור והיא ממשיכה
את הרעיון שלפניה – תחושת התסכול של המשוררת ההולכת ומתעצמת.
השיר הבא הוא "ציפור אחוזת קסם":
צִׂ פור אֲ חּו ַזת ֶׁק ֶׁסם
כַ אֲ ֶׁשר הַ ּגּוף ה ַרְך
מט לִׂ ְנ ֹפל וְ הּוא ְמ ַג ֶּׁלה חֶּׁ ְרדת ֹו ִׂמפְ ֵּני הַ ֵּקץ
 8משפט חד-איברי הוא משפט שאין בו פרדיקציה – מילים וחלקי משפטים שאפשר להשלימם על פי הדמיון.
 9אֲ ֶׁשר צִׂ יֵּ ר הָ אֲ וִׂ יר הוא למעשה פסוקית לוואי  ,אך כאמור נסתפק בניתוח תחבירי כללי שיספיק להבהרת ענייננו.
 10בסעיף .1
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ַל ְנשמה,
מַ ְצ ִׂמיחַ עֵּ ץ הַ ִׂשגְ רה הַ נמּוְך
ֶּׁשָאבק אֲ כל ֹו
עלִׂ ים יְ ר ִׂקים פִׂ ְתא ֹום.
כִׂ י מֵּ ֵּריחַ הַא ִׂין ַיפְ ִׂריחַ
הדּור נאֶּׁ ה
ּובְ צַ מַ ְרת ֹו ִׂצפ ֹור
אֲ חּוזַ ת ֶּׁקסֶּׁ ם)108( .
השיר פותח בתמונה יומיומית המתארת את מצבו של מי שמחלתו המסוכנת
מאיימת על חייו ,והוא מגלה פתאום את טעמם של החיים .השגרה היומיומית אינה
משעממת כתמיד ,והחולה החושש לחייו ,מתחיל להעריך אותה ולהכניס בה
שינויים מרעננים .המשפט פותח בפסוקית ארוכה בת  11מילים שבמקרה זה
מציינת מצב:
כַ אֲ ֶּׁשר הַ ּגּוף ה ַרְך מט לִׂ ְנ ֹפל וְ הּוא ְמ ַג ֶּׁלה חֶּׁ ְרדת ֹו ִׂמפְ ֵּני הַ ֵּקץ ַל ְנשמה – הפסוקית היא
משפט מאוחה שבין שני איבריו יש איחוי ב-ו' החיבור;
המשך המשפט הוא הפסוקית העיקרית הנחצית לשניים על ידי פסוקית לוואי:
מַ ְצ ִׂמיחַ עֵּ ץ הַ ִׂשגְ רה הַ נמּוְך ֶּׁשָאבק אֲ כל ֹו עלִׂ ים יְ ר ִׂקים פִׂ ְתא ֹום.
ֶּׁשָאבק אֲ כל ֹו – פסוקית לוואי
גם אורך הפסוקית וגם מיקומה יוצרים משפט דינמי ,ואם נוסיף לכך גם את
הפסוקית המשנית החוצה את הפסוקית הראשית ("שאבק אכלו") ,נראה שהמידע
העיקרי נחשף לקורא רק לאחר חמישה טורי שיר ,ואכן מבנה זה משרת היטב את
כוונת המשוררת להעביר לקורא את התובנה הפתאומית המתעוררת במוחו של
החולה המסוכן – השגרה היא יפה ויש ליהנות ממנה כל עוד אפשר ,ולנצל עד תום
את הזמן השאול העומד לרשותו .הפסוקית המספרת על מצבו המידרדר של הגוף,
מתארת דו-שיח בין הגוף לנשמה המביא להתחיּות פתאומית ולצמיחה מחודשת של
שגרת החיים הדומה לשגרה בטבע :מראה העץ מתחדש וריח הפריחה העולה ממנו,
מושך אליו את הציפור היושבת על צמרתו ההדורה כשהיא כולה מוקסמת ממראהו
ומיופיו11.
המשך השיר פותח במילת הסיבה כי ,אף שהחלק הקודם מסתיים בנקודה,
בניגוד לכללי התחביר שלפיו צריך לסמן פסיק במקום הנקודה .אם נבדוק ,ניווכח
לדעת שאפשר לוותר על ציין הסיבה כי ולקבל משפט המתקשר לקודמו בקשר של
איחוי ,אך מבנה כזה איננו משרת את כוונת המשוררת להראות שהגוף תלוי
בנשמה .בלי עידוד וחיזוק מצד הנשמה ("הַאיִׂ ן") אדם אינו יכול להחליט פתאום
להכניס שינויים מרעננים בשגרת חייו ,כי הוא איננו רק חומר וגוף אלא ישות
מורכבת שבה החומר מונהג על ידי הרוח.
הדגמנו שני שירים של זלדה שבהם המשפטים המורכבים מביעים מחשבות
מורכבות ומסובכות .בשירים שלהלן נתמקד אמנם בהיבטים אחרים של המשפט
המורכב ,אך גם בהם נוכל לראות כיצד באה לידי ביטוי המורכבות התחבירית
שבשיריה.
 5.2סדר הפסוקיות ומיקומן
מבחינת המבנה ,רוב הפסוקיות פותחות את המשפט המורכב ,ורק  12מתוך 60
פסוקיות הזמן בקורפוס הנבדק מופיעות בסופו .ראינו כי הקדמת הפסוקית
המשנית לפסוקית הראשית הופכת את המשפט לדינמי יותר ויוצרת מתח אצל
הקורא ,נראה שתי דוגמות נוספות לכך.
לפנינו הבית הראשון בשיר "הכרמל האי-נראה" ,ששמו מציין גם את שם ספרה
השני של זלדה:
11

ויינמן ) (Wineman. 1984: 33מציין שהציפור בשירי זלדה ,כמו ביהדות ,מסמלת את הנשמה .בשיר זה הציפור
שהחייתה את הגוף החולה ,מוקסמת מהשינוי הפתאומי שחל בו.
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כַ אֲ ֶׁשר ָאמּות
ַל ֲע ֹבר לְ מהּות ַאחֶּׁ ֶּׁרת –
יִׂ פ ֵּרד הַ כַ ְרמֶּׁ ל ה ִׂאיִׂ -נ ְראֶּׁ ה
ֶּׁשהּוא כל ֹו ֶּׁשלִׂ י,
א ֶּׁשר,
כל ֹו ַת ְמ ִׂצית ה ֹ
ֶּׁש ְמחטיוִׂ ,א ְצ ְטרבליו ,פְ רחיו וַ ֲענניו
חֲ קּו ִׂקים בִׂ בְ ִׂשרי – ִׂמן הַ ַכ ְרמֶּׁ ל הַ ִׂנ ְראֶּׁ ה
עִׂ ם ְש ֵּד ַרת האר ִׂנים ֶּׁשי ֹו ֶּׁר ֶּׁדת ַלים)73( .
קרטון בלום (תשל"ג )180 :מציינת שבקובץ השירים הזה יש חתירה אל המהות
הבלתי נראית שבנראית ,אל נוף פנימי החקוק בדמיונה של המשוררת הנגזר
מהעולם הממשי החיצוני .כאמור ,בדרך כלל פותחת זלדה את שיריה בהצגת תמונה
מוחשית ועוברת להרהר ברושם שתמונה זו יוצרת בתודעתה .בשיר זה מתארת
זלדה את רגע המוות שבו תעזוב נשמתה את העולם הזה ותעבור למהות אחרת –
לעולם הרוחני העליון .נשמתה המכונה בפיה "הכרמל האי-נראה" תיפרד בבוא יום
המוות מהנוף היפה של הכרמל המייצג את העולם הגשמי .גם בכרמל האי-נראה
שלה יש נוף דומה של מחטי עץ האורן ואצטרובליו ,פרחיו וענניו שכיום חקוקים
בבשרה ,אך בבוא העת יעברו למהות האחרת .על פי בן-דוד ,בשיר זה עולמה הפנימי
העשיר של המשוררת הכולל את חוויותיה הגלומות בכרמל האי-נראה הוא בן-
אלמוות ,ואילו העולם המציאותי והגשמי הקשור לכרמל המוחשי שהוא טפל
לעיקר ,ייעלם ויחלוף (.)35 :2006
השיר פותח בפסוקית הזמן:
כַ אֲ ֶׁשר ָאמּות
ַל ֲע ֹבר לְ מהּות ַאחֶּׁ ֶּׁרת –
אך הפסוקית הראשית נחצית לשניים :יִׂ פ ֵּרד הַ כַ ְרמֶּׁ ל ה ִׂאיִׂ -נ ְראֶּׁ ה – החלק הראשון
[]...
ִׂמן הַ כַ ְרמֶּׁ ל הַ ִׂנ ְראֶּׁ ה
עִׂ ם ְש ֵּד ַרת האר ִׂנים ֶּׁשי ֹו ֶּׁר ֶּׁדת ַלים – .החלק האחרון.
בין שני חלקי הפסוקית הראשית יש שתי פסוקיות :
הראשונה היא משפט מאוחה:
ֶּׁשהּוא כל ֹו ֶּׁשלִׂ י,
א ֶּׁשר,
כל ֹו ַת ְמצִׂ ית ה ֹ
והשנייה משפט שבו נושא חוזר (כולל):
ֶּׁש ְמחטיוִׂ ,א ְצ ְטרבליו ,פְ רחיו וַ ֲענניו
חֲ קּו ִׂקים בִׂ בְ ִׂשרי.
לפנינו בית שיר שבו המשפט המורכב משתרע על שש שורות ונחלק לחמש פסוקיות.
בראשו פסוקית זמן ,ובאמצעו שתי פסוקיות החוצות את הפסוקית הראשית
לשניים .מבנה תחבירי זה הקרוי מחזורת 12,יוצר משפט דינמי הגורם לקורא
"לרוץ" עד סוף המשפט כדי להשלים את הרעיון המרכזי ,ויש לו תפקיד פואטי –
במקרה זה גם המחזורת וגם הקו המפריד המחלק את הפסוקית העיקרית לשניים,
באים להבליט את ההבדל בין הנוף הרוחני המיוצג על ידי הנשמה לבין הנוף הארצי
של הכרמל ,שדרת האורנים והים .בשני סוגי הנופים האלה פרטי הנוף הם דומים
ויחד עם זאת מנוגדים מאוד.
אמצעי לשוני נוסף המחזק את ההתרשמות מהנוף הרוחני העשיר שמתארת
המשוררת הוא ריבוי האזכורים בטורים  6–4של השיר המובאים כאן בהבלטה:
ֶּׁשהּוא כּלו ֶּׁשלִׂ י,
א ֶּׁשר,
כּלו ַת ְמ ִׂצית ה ֹ
ֶּׁש ְמחטיוִׂ ,א ְצ ְטרבליו ,פְ רחיו וַ ֲענניו
12

לעיל סעיף 2
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ִׂשבְ עַ ת האזכורים של הכרמל האי-נראה בטורים אלו מצביעים על חשיבותה הרבה
של הנפש בעיניה של המשוררת ועל המשקל הגדול שהיא ממלאת בחייה .אם נוסיף
לכך את החזרה הרעיונית ואת הנושאים החוזרים שאליהם מתחברים ארבעת
האזכורים האחרונים ,תתקבל תמונה של נוף רוחני מלא ועשיר שקל לדמיין אותו
הודות למטפורות הלקוחות מהעולם העשיר של הצומח .שתי המילים :שלי ובבשרי
מציינות את הקשר הבַ ל-יינתק בין הגוף והנפש שקיים בחייה.
הדוגמה השנייה בסוגיית סדר הפסוקיות במשפט היא הבית השני בשיר "אל
תשליכני מלפניך":
ָאקיץ מֵּ חֲ לו ִֹׂמי
וְ כַ אֲ ֶׁשר ִׂ
יִׂהיֶּׁה ְסבִׂ יבִׂ י
וְ ח ֶֹּׁׁשְך ְ
וְ ר ִׂהיטַ י הַ יְׁשנִׂים ַי ְׁש ִׂמיעּו
קוֹלוֹת נֶּׁפֶּׁ ץ ַּד ִׂקים –
ַאל ַת ְס ִׂתיר פנֶּׁיָך ִׂממֶּׁ נִׂי)102( .
תפקיד פואטי נוסף המושג באסטרטגיה של מיקום הפסוקיות בראש המשפט הוא
הדגשה ומיקוד תשומת הלב לחלק הפותח הבא לידי ביטוי בשני השירים הקודמים
וגם בשיר שלפנינו .בשיר זה המשוררת מפרטת את הגורמים לתחושת הפחד,
ולקורא השיר קל לחוש הזדהות עם רגש הפחד המלווה אותה בלילות כשהיא לבד
בביתה .הבית פותח בפסוקית מצב ארוכה בת שתים עשרה מילים" :וכאשר []...
דקים" ,שבה זלדה מצליחה להמחיש לקורא בהדרגה את הפחד ההולך ומתעצם על
ידי השימוש החוזר ב-ו' החיבור :כל שורה הפותחת ב-ו' החיבור מתארת שלב
בהתגברות תחושת החרדה שחשה המשוררת:
שלב א – וכאשר...
שלב ב – וחושך...
שלב ג – ורהיטיי...
ואתּה
בשלב השלישי שבו המשפט ארוך יותר ,מגיעה לשיא תחושת הפחד שלהִׂ ,
הצורך להתפלל ולקרוא לאל לעזרה .פסוקית זו מופרדת ברווח גדול ובקו מפריד
מהפסוקית העיקריתַ :אל ַת ְס ִׂתיר פנֶּׁיָך ִׂממֶּׁ נִׂי .במבנה זה מובלט הפער בין תחושת
חוסר האונים ,החרדה והפחד שהם רגשות אנושיים טבעיים המבטאים את אפסות
האדם ,לבין עצמתו של האל הנתפש בעיניה מושיע וכול יכול.
מבנה אחר בשיריה של זלדה הוא מבנה של מסגרת :בשני מקרים יש בשיר שתי
פסוקיות – בראש המשפט ובסופו .לפנינו שני הבתים הראשונים של השיר "כאשר
היית פה":
כַ אֲ ֶׁשר היִׂית פֹה
ּומַ ב ְטָך הַ חּום מֵּ גֵּן עלַי
ּומַ ְח ְשבוֹתֵּ ינּו נוֹגְ עוֹת
פֶּׁ תַ ע
כנף אֶּׁ ל כנף.
כַ אֲ ֶׁשר היִׂית עִׂ מ ִׂדי
בְ תוְֹך הַ ִׂקירוֹת הַ חוֹלְ פִׂ ים
ישים
היּו הַ ִׂקירוֹת בְ נֵּי בַ יִׂ ת ְק ִׂש ִׂ
ֶּׁש ִׂספְ רּו מַ ע ֲִׂשיוֹת עַ ִׂתיקוֹת
בעֶּׁ ֶּׁרב
כַ אֲ ֶׁשר ש ִׂתינּו ֵּתה)91( .
מבנה המסגרת הוא למעשה מחזורת הפותחת בשתי פסוקיות זמן עוקבות:
הראשונה שבבית הראשון היא למעשה פסוקית זמן חד-איברית ,והשנייה משתרעת
על שני הטורים הראשונים של הבית השני:
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כַ אֲ ֶׁשר היִׂית עִׂ מ ִׂדי
בְ תוְֹך הַ ִׂקירוֹת הַ חוֹלְ פִׂ ים
בטור השלישי מופיעה הפסוקית הראשית:
ישים
היּו הַ ִׂקירוֹת בְ נֵּי בַ יִׂ ת ְק ִׂש ִׂ
ֶּׁש ִׂספְ רּו מַ ע ֲִׂשיוֹת עַ ִׂתיקוֹת
בעֶּׁ ֶּׁרב
לפסוקית הראשית צמודה פסוקית זמן נוספת:
כַ אֲ ֶׁשר ש ִׂתינּו ֵּתה.
כשמעיינים בשיר רואים ששלוש פסוקיות הזמן מתארות זכרונות של המשוררת
מהתקופה שבעלה היה עדיין בחיים 13,ואילו הפסוקית הראשית מציירת תמונה
דמיונית :הקירות מקבלים סגולות אנושיות ,וכאילו מחזירים הד ליושבי הבית –
הזוג שנהג להשתעשע בסיפורי אגדות ולשתוק ולהרהר ביחד (אטינגר.)118 :2007 ,
תפקיד המחזורת אפוא הוא להבליט את הקרבה והזוגיות היפה של יושבי הבית
שהייתה כה מושלמת ,עד שהיה בכוחה להשפיע ולהקרין גם על החומר ,כאילו
נוצרה אחדות והזדהות בין הזוג לבין משכנם הפרטי .הבלטה זו נוצרת הודות
לטכניקת המיקוד שיצרה זלדה .העובדה שרק אחרי שתי הפסוקיות הראשונות
(המשתרעות על שבעת הטורים הראשונים) מגיע המידע העיקרי ,יוצרת אצל הקורא
הרגשה שהזכרונות האישיים המובעים בה הם כה מוחשיים וכה משמעותיים
בעיניה .במקביל לתחושה זו מושג אפקט נוסף – השהיית המידע העיקרי על הדרך
שבה בילו בני הזוג בזמן האיכות שלהם.
 5.3אורך פסוקיות הזמן
כשמתעמקים בשירת זלדה ומנסים לבדוק מהם הכלים שבהם היא מצליחה
להעביר הגיגי נפש כה עמוקים ומורכבים ,כדאי לבדוק גם את אורכם של המשפטים
וחלקיהם השונים .הראינו לעיל שירים אחדים שבהם סדר הפסוקיות וגם אורכן
משמש לדחיית המידע העיקרי הנמסר לקורא וליצירת מתח .מן השירים שהצגנו
עולה נטייתה של זלדה ליצור משפטים מורכבים ארוכים שבהם הפסוקית הראשית
או המשועבדת ,ולעתים אפילו שתיהן הן ארוכות .הפסוקיות המשועבדות לסוגיהן
השונים מופיעות בשיריה באורך משתנה ,אך רוב פסוקיות הזמן בקורפוס הנבדק הן
ארוכות מאוד –  23פסוקיות מונות  8מילים ומעלה.
נראה לדוגמה שיר דיוקן שכתבה זלדה על ידידה שהתאבדה .זלדה כתבה שירי
דיוקן אחדים על מתאבדים 14,שעליהם כותבת אטינגר" :שירי הדיוקן של זלדה הם
סיפורים בזעיר אנפין ,הסיפור מוצא מסילות ללבו של הזולת ,ויש בו משום מטלה
דתית עליונה של תיקון הנפש והמידות .הסיפור מחלץ את השיר ממעמד אסתטי
גרידא ,ומקדיש אותו לפניו של האחר" (.)134 :2007
לפנינו הבית האחרון בשיר בן  46טורים ששמו" :העזובה מכל הקסומות ההוזות
הצמאות".
[ ]...וְ כַ אֲ ֶׁשר ִׂהבִׂ יטּו ע ֹובְ ִׂרים וְ שבִׂ ים
טרף
בְ לִׂ גְ לּוג ְמ ֹ
עַ ל ַא ְרמ ֹונּה הַאוְ ִׂר ִׂירי
וְ סגְ רּו ע ֶּׁליה הַ מַ ב ִׂטים,
צ ֲעקה ִׂנ ְשמתּה:
מַ ה זְ עִׂ ירה הַ ַשלְ הֶּׁ בֶּׁ ת
בְ לִׂ ב ֹו ֶּׁשל בשר ודם,
וְ ִׂה ְשלִׂ יכה אֶּׁ ת עַ צְ מה
אֶּׁ ל לִׂ בַ ת אֵּ ש חַ יה
13
14

ראו הערתה של בן-דוד בעמ' .1
על הסיבות לעיסוק המתמיד של זלדה בנושא ההתאבדות ראו את דברי בר-יוסף .תשמ"ח.80 :
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תפֶּׁ ת)157( .
ַל ֲעל ֹות הַ שמַ יְ מה בַ ֹ
לאורך רוב טורי השיר מספרת זלדה על דמותה ואישיותה של הידידה שהתאבדה,
ומתקבלת תמונה של אישה בעלת נשמה רגישה שחיה בעולם מדומיין רוחני ועשיר.
היא לא הצליחה למצוא ידידות אמת בין מקורביה וחשה לעתים רדופה ומאוימת.
סיום השיר המובא בפנינו ,מתאר את סופה הטרגי של הידידה ששמה קץ לחייה
בשל יחסם המזלזל והמלגלג של הבריות .ה"ארמון האוורירי" שבו חיה – סמל
לעולם פנימי עשיר ודמיוני ,אמנם הסב לה אושר ,אך יצר פער בלתי ניתן לגישור
בינה ובין האנשים .אנשים אלה המתוארים כעוברים ושבים ,לא השכילו לגלות את
שורש נשמתה ,והיא הרגישה את מבטיהם הסוגרים עליה .נפשה המיוסרת צעקה על
ראייתם השטחית של בני אנוש ,אנשים בשר ודם ,שאינם מעריכים אותה ואינם
רואים בה דמות אנושית נורמלית הזקוקה גם היא לחום ולאהבה .מול לבו האטום
של האדם שממדיו כשל שלהבת זעירה ,מצאה אותה נשמה מיוסרת מפלט בלבת
אש חיה ,והיא העלתה את עצמה על המוקד כאילו הייתה קרבן עולה .זלדה מדגישה
את הטלטלה הגדולה שעברה על נשמתה של אותה ידידה ,באמצעות הבלטת הניגוד
החריף בין ארמונה "האוורירי" למבטים ש"סגרו עליה" ודיכאו בה כל רצון
להמשיך לחיות .ניגוד חריף נוסף המצטייר בעיני הקורא הוא השלהבת הזעירה
שכיבתה את התשוקה לחיים המאפיינת אדם נורמלי ,לעומת לִׂ בַ ת האש הגדולה
שהמיתה את הידידה ,אך הביאה לה חיי נצח15.
פסוקית הזמן הפותחת את הבית הזה מתארת את הגורם להתאבדות הידידה –
יחסה המעליב של החברה ,ואילו החלק העיקרי שלה מתאר את התוצאה – הפגיעה
הנפשית ובעקבותיה הפגיעה הפיזית בעצמה:
טרף עַ ל ַא ְרמ ֹונה הַאוְ ִׂר ִׂירי וְ סגְ רּו ע ֶּׁליה
וְ ַכאֲ ֶּׁשר ִׂהבִׂ יטּו ע ֹובְ ִׂרים וְ שבִׂ ים בְ לִׂ גְ לּוג ְמ ֹ
הַ מַ ב ִׂטים – פסוקית זמן בת  12מילים.
צ ֲעקה ִׂנ ְשמתּה [ ]...וְ ִׂה ְשלִׂ יכה אֶּׁ ת עַ ְצמה אֶּׁ ל לִׂ בַ ת אֵּ ש חַ יה ַל ֲעל ֹות הַ שמַ יְ מה בַ ֹתפֶּׁ ת –
פסוקית ראשית הנחצית לשניים על ידי פסוקית המושא :מַ ה זְ עִׂ ירה הַ ַשלְ הֶּׁ בֶּׁ ת בְ לִׂ ב ֹו
ֶּׁשל בשר ודם.
לבד מאורך הפסוקית הפועל את פעולתו במיקוד המידע (הסיבה) ובהשהיית
המידע העיקרי (התאבדות הידידה) ,זלדה משתמשת באמצעי לשוני נוסף כדי
להבליט את הפער בין גיבורת השיר לחברה הסובבת והוא רמת הלשון 16.כשזלדה
מתארת את יחסם של האנשים לדמות יוצאת הדופן של הידידה ,היא כותבת ברמת
לשון בינונית ,אך כשהיא עוברת לתאר אותה היא מגביהה את הסגנון לרמה של
לשון מליצית :מה במשמעות של כמה ,לבת אש חיה ,לעלות השמימה (הא המגמה
בסוף המילה) .זאת ועוד ,בעיני זלדה לא הידידה היא זו שמעורערת בנפשה ,אלא
החברה שמסביבה שהביטה בה "בלגלוג מטורף" .תיאור אנושי זה הבא לידי ביטוי
גם בשם השיר" :העזובה מכל הקסומות ההוזות הצמאות" מדגים את דברי בלט
(תשל"ג :קפ"ג) האומר על שירת זלדה שהיא נוטה גם לאפיק סוציאלי ולבה עם
הגלמוד והעייף.
השיר "בנהר השינה" משתרע על  40טורים .הבאנו רק את חלקו הראשון הכולל
את פסוקית הזמן הארוכה ביותר המכילה  25מילים:
בִׂ נְ הַ ר הַ ֵּש ָנה
בַ ַליְ לה ש ְקטּו חּו ַשי
אַ ְך ַנפְ ִׂשי ֹלא ּגִׂ לְ תה לִׂ י
אֵּ יְך בִׂ ְנהַ ר הַ ֵּשנה הַ ְמהַ ֵּלְך ֲע ַקלְ ַקֹּלות

15
16

ייתכן מאוד שתיאור הדרך שבה בחרה הידידה למות הוא מטפורי ,וזו דרכה של זלדה לזעזע את החברה האנושית
על יחסה לחריג ולשונה.
הכוונה היא לרמה סגנונית ולא למשלב לשון שהוא סוג לשון המשמש את האדם בנסיבות מסוימות ובהקשר
מסוים.
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ִׂה ְת ַרחֵּ ש א ֹות ֹו טֶּׁ ֶּׁקס סמּוי,
כַ אֲ ֶׁשר נפְ צה הַ זְ גּוגִׂ ית הַ ַּדקה ֶּׁשל הַ ִׂהּגי ֹון
וְ אֶּׁ ְש ַנבֵּ י הַ הַ כרה כסּו בְ ִׂציּו ִׂרים נ ֹוזְ לִׂ ים
בִׂ ְסמלִׂ ים ַרבֵּ י ַת ֲעלּומה,
ּו ְקרעִׂ ים ֶּׁשרגְ זּו בִׂ י בַ י ֹום
ֶּׁנהֶּׁ פְ כּו בִׂ ְשנ ִׂתי ַל ֲערפֶּׁ ל ,לִׂ בְ דיהַ ,לחֲ ל ֹום,
לִׂ פְ סַ ק ִּׂדין)146( .
גם בשיר זה זלדה מציגה את ההקבלה בין הגוף ("חושיי") לנפש .ראינו שבשירים
אחרים מתנהל ביניהם דו-שיח שבו הנפש מחזקת ומעצימה את הגוף ,אך בשיר זה
המשוררת מביעה את אכזבתה מאי-שיתוף הפעולה ביניהם בשעה שהיא ישנה.
לאחר שסבלה מכאבים כל היום ("קרעים שרגזו בי ביום") ,היא הולכת לישון
ואירועי היום הקשים חולפים לנגד עיניה .בסיטואציה זו הקרויה בפיה "נהר
השינה" ,היא רואה מראות מעורפלים ,הזויים וחידתיים ההופכים בסופו של דבר
לפסק דין .מאחר שהחלום הוא סוג של איבוד הכרה ,היא מדמה אותו לסיטואציה
של ניפוץ זכוכית שבה כוסו בציורים בלתי מובנים כל "אשנבי ההכרה" – התופעות
הקוגניטיביות המאפיינות אדם ער.
השיר פותח בפסוקית העיקרית שהיא משפט מאוחה:
בַ ַליְ לה ש ְקטּו חּו ַשי
אַ ְך ַנפְ ִׂשי ֹלא ּגִׂ לְ תה לִׂ י
לאיבר השני מצטרפת פסוקית מושא מורכבת :חלקה העיקרי הוא:
אֵּ יְך בִׂ ְנהַ ר הַ ֵּשנה הַ ְמהַ ֵּלְך ֲע ַקלְ ַקֹּלות
ִׂה ְת ַרחֵּ ש א ֹות ֹו טֶּׁ ֶּׁקס סמּוי,
והפסוקית שבתוכה היא ,כאמור ,פסוקית הזמן הארוכה ביותר.
בדומה למשפטים הפותחים בפסוקית ויוצרים משפט דינמי ,גם במבנה שלפנינו
כשהסדר הפוך והמידע העיקרי נמסר בפסוקית הראשית ,נוצר אפקט דומה בשל
אורכה של הפסוקית .הפסוקיות הארוכות בשירי זלדה מאפשרות לה לשרטט
מצבים בצורה מפורטת ומדויקת ,והקורא נחשף בהדרגתיות למחשבותיה
המורכבות ,כפי שכותבת בר-יוסף (תשמ"ח .)89 :לדבריה ,בשירי זלדה המחשבות
הן שותפות פעילות ,לגיטימיות וגלויות בסיטואציה ,ויש להן תפקיד מכריע בחוויה
המתוארת בשיר ובדינמיקה שלו .זלדה מתייחסת אליהן כאילו הן ישויות
המשתתפות באירוע והיא מדווחת עליהן כעל חלק מההתנסות הממשית המתוארת
בשיר.
את הסיטואציה של החלום מיטיבה זלדה לתאר באמצעות השימוש בצורות סביל
ובמילים המביעות עמימות וחוסר ודאות.
צורות הסביל בשיר( :טקס) סמוי ,נופצה ,כוסו ,נהפכו.
הצורות המביעות עמימות :עקלקלות ,סמוי ,כוסו ,סמלים ,תעלומה ,ערפל ,בדיה
חלום.
רוב הצורות שפורטו כאן נכללות בתוך פסוקית הזמן הארוכה שהצגנו ,ובאמצעותן
מנסה זלדה לשרטט בצורה מדויקת את העובר עליה בשנתה.
בק ָשר "כאשר"
 5.4השימוש ַ
לאחר שהצגנו שבעה שירים של זלדה המכילים פסוקיות זמן ועמדנו על משמעות
השילוב בין המבנים התחביריים לתוכן שיריה ,נוכל לשאול מדוע בחרה זלדה
דווקא בפסוקיות הזמן והמצב להשגת מטרותיה ,נראה שהתשובה טמונה בשתי
הקשר "כאשר" בשירי זלדה .בתפקידו כציין הפותח פסוקיות זמן
משמעויותיו של ַ
רבות 17בשיריה הוא מצביע על שימוש רב ברעיונות המבטאים את הזמן האירעי –
חיי העולם הזה ,לעומת הזמן הנצחי (חיי העולם הבא) .תפקידו השני של "כאשר"
17

מספר פסוקיות הזמן בשירי זלדה הוא  37ומספר פסוקיות המצב הוא  .24ראו סעיף .4
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בשירי זלדה הוא ציין הפותח פסוקיות מצב שגם הן רווחות בשיריה ,אך פחות
מפסוקיות הזמן 18.גם פסוקיות אלו המביעות תיאורי מצב משרתות את כוונת
המשוררת בתארה את המעברים מסיטואציה ארצית לסיטואציה טרנסצנדנטלית.
 5.5יחסי האינפורמציה בפסוקיות המשפט המורכב
היבט נוסף בתפקידן הפואטי של פסוקיות הזמן בשירת זלדה עולה מן השאלה אם
גם היא כמו יוצרים מודרניים אחדים ,נוקטת דרך מניפולטיבית ומביאה את
האינפורמציה הראשית דווקא בפסוקית המשועבדת 19.פלג-בנימיני (תשס"ה) מציגה
שבעה קריטריונים כלליים לשוניים וספרותיים שבעזרתם אפשר לקבוע איזו
פסוקית מכילה את המידע העיקרי – הפסוקית הראשית או פסוקית הזמן
המשועבדת .נציג שניים מבין הקריטריונים שהיא מצביעה עליהם :פסוקית
החיונית להבנת תשתית הרעיון של השיר ,ופסוקית המהווה מניע לנאמר בפסוקית
האחרת או בשיר כולו (תשס"ה).
אם נסקור את כל שיריה של זלדה שהוצגו כאן ,נראה כי המקום ,הזמן
והסיטואציה מוזכרים בדרך כלל בפסוקיות המשועבדות ,ולאחריהן עוברת זלדה
להסתכלות אחרת ,רוחנית יותר ,על האירועים המוזכרים בהן .למשל ,בשיר "ציפור
אחוזת קסם" מתוארת בפסוקית המשועבדת סיטואציה שבה הגוף מידרדר ונחלש
לקראת הקץ ,אך כשהוא משתף את הנשמה בחרדותיו ,הוא מקבל פתאום רעננות
וחיות (בפסוקית הראשית) .דוגמה אחרת היא השיר "אל תשליכני מלפניך" שבו
מתארת זלדה בפסוקית המשועבדת את הפחד המשתק אותה בעת שהיא לבדה
בביתה ,ובפסוקית הראשית היא פונה בתחינה לאל" :אל תשליכני מלפניך" .אפילו
בשיר "הכרמל האי-נראה" מוזכר המוות שהוא אירוע דרמתי לכל הדעות ,בפסוקית
זמן משועבדת ,ואילו עיקר המסר – חיי הנצח של הנשמה – בפסוקית העיקרית.
בדוגמות שהזכרנו וגם באחרות מתקיימים שני הקריטריונים שקבעה פלג-בנימיני:
הפסוקיות המכילות את המידע העיקרי חיוניות להבנת תשתית השיר ומהוות מניע
לנאמר בכל השיר.
נזכיר גם כי כל החוקרים שחקרו את שירת זלדה הצביעו על הממד הרוחני,
המיסטי והמטפיזי כמסר העיקרי שבשירתה 20.אטינגר כותבת:
שירת זלדה הצטיירה כאנטיתזה להלכי הרוח שרווחו בשירה העברית דאז .היא הצביעה
על אפשרות כתיבתה של שירה אחרת המתרחקת מן החיטוט הנרקיסיסטי וחורגת
מראיית עולם המוגבלת לכאן ועכשיו ,למציאות חד-ממדית ומוכרת עד ייאוש ,לתחומי
שלטונו של ה'אני' [ .]...היא מציעה בשירתה כמה עולמות המבקיעים לממדים אחרים –
גבוהים ,רוחניים ואנושיים ,ובעיקר היא מציעה עמדה מוסרית-אנושית חזקה כלפי
האחר ,הנידח והעזוב ,וזאת בפשטות כובשת ובקול צלול (.)22 :2007

דומה שנוכל להגיע למסקנה החד-משמעית העולה מעיון בשיריה של זלדה – העולם
הארצי הוא משני בחשיבותו ,ועולה עליו העולם השמימי והרוחני; הגוף והחומר הם
בני-חלוף ואילו הנשמה היא נצחית ויש בה כדי לרומם ולהעצים את הגוף .הולנדר-
שטיינגרט מצטטת את זלדה בריאיון שקיימה איתה:
כמובן שהיו לי משברים זמנים שלא יכולתי להבין בשום אופן מה תכליתו של הקדוש
ברוך הוא ,ואף על פי כן אני משוכנעת שהסבל אינו חסר משמעות ואיננו תוצאה של גורל
עיוור ,וכשמאמינים שיש משמעות לחיים ,יכולים לצאת אפילו מבור עמוק" (שם.)234 :
"גדולת יוסף התבטאה בעובדה שהסכים להמשיך לחיות ,להאמין באלוקים ,באהבה,
במשפחה אחרי שאחיו זרקו אותו לבור .אני כשלעצמי יודעת כמה קשה להמשיך לחיות
אחרי פגיעה קטנה לאין ערוך .אין דבר יותר קל מאשר לרצות למות (.)235 :1983

18
19
20

ראו הערה .6
לעיל סעיף 2
למשל :בר-יוסף .תשמ"ז ,48 :ברזל  ,2008 .וייס.229 :1983 .
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 .6השלכות להוראה

שנים רבות התבצרו חוקרי הלשון וחוקרי הספרות בתחום התמחותם ,אך לקראת
אמצע המאה העשרים החלה להתפתח אסכולה חדשה של חקר הספרות שנקראה
פואטיקה סטרוקטורליסטית .לפי גישה זו ,הבלשנים חוקרים את המבנים ואת
האמצעים הלשוניים הבוראים את היצירה הספרותית .זה עשורים אחדים הולך
ומתרחב בישראל המחקר הבין-תחומי שיוצר חיבור מעניין ופורה בין שני התחומים
האלה .מאמר זה העוסק בניתוח לשוני של טקסטים ספרותיים כמקובל בחקר
הסגנון ,יכול לסייע בידי מרצים בלשון ובספרות להדגים מחקר בין-תחומי
באמצעות הידע שיש ללומדים בתחום הלשון והספרות 21.בנתחם יצירות ספרות
מגיעים אנשי הספרות למסקנות שונות באמצעות כלים ספרותיים ,ומחקרים אלה
יכולים לקבל חיזוק ואישוש על ידי המחקרים הלשוניים המגיעים לאותן מסקנות
בכלים בלשניים .בניתוח התוכן הספרותי של שירי זלדה מתוודעים הקוראים
לשילוב המעניין של התכנים מחיי הרוח וחיי החומר הבא לידי ביטוי בשיריה,
ובקריאה מעמיקה בניתוח הלשוני-תחבירי מגלים הם שלרוב פסוקיות הזמן
בשיריה מתארות את המציאות היומיומית ,הארציּות ,החולשות והפחדים של יצורי
האנוש ,ואילו הפסוקית הראשית מעתיקה את התמונות המוחשיות האלה למראות
דמיוניים ולמחשבות רוחניות נשגבות .זאת ועוד ,הקוראים לומדים לגלות כיצד
המבנה התחבירי של המשפט הוא כלי שרת בידי המשורר להבעת רעיונות
המשמשים ראי למחשבותיו  -המשפטים הארוכים מרובי הפסוקיות מבטאים
מחשבות מורכבות ומסובכות ,והקדמת הפסוקית למשפט העיקרי יוצרת משפט
דינמי המעורר מתח אצל הקורא שהוא ביטוי של המתח הפנימי שבו שרוי הגיבור.
 .7סיכום
במאמר זה עמדנו על מאפיין סגנוני רווח בשירת זלדה והוא השימוש המרובה
בפסוקיות זמן .ראינו כי אופיו של המשפט המורכב ,מיקום הפסוקיות המרכיבות
אותו ואורכן הם אמצעים בידי המשוררת להבעת הגיגים ,מחשבות ורעיונות הנעים
מן המציאות הגשמית האמתית לעולם רוחני נשגב .בשירתה של זלדה שולטים
אמנם יסודות מודרניים כמו כתיבה פרוזאית ,השהיית המידע העיקרי ,מיקוד
והבלטה של מידע ,אך היא איננה מנצלת אותם להתחפשות או להעמדת פנים כמו
יוצרים בני דורה ,אלא חושפת בפני הקורא הסתכלות אחרת על העולם שבה אפשר
להקשיב לרחשי הנשמה ,לחוש את האחר וליהנות ממעשי הבריאה.
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SOME NOTES ABOUT RHETORICAL DEVICES IN MUSIC
CRITICISM: A CASE STUDY
Dalia Cohen-Gross
Bar-Ilan University

This paper reviews three main rhetorical devices as they are manifested in
music criticism in Israeli daily papers: figurative language (metaphors and
synesthesia), syntax (short and minor sentences), and lexicon (colloquialism).
The article is an attempt to diagnose an individual stylistic-idiosyncratic
discourse, and to expose the rhetorical interfaces between linguistic and
musical aspects as they are reflected in Hanoch Ron's writings. Ron, a
musicologist by profession, has been the music critic for the Israeli daily
papers Davar and later Yedioth Ahronoth since the 1970s. His controversial
writing style always drew a great deal of public attention, both from
professionals in the music world and from those he reviews.

1. INTRODUCTION (or: OVERTURE)
Writing is an act of creative design.1 Whereas a knowledge-teller is authorfocused, and a knowledge-transformer is author-and-text-and-reader
focused, a knowledge-crafter is author-text-and-reader focused. For only at
this stage a writer can represent the text's meaning and the imagined
readers' interpretation of the text.2 According to research literature,
rhetorical structure theory is based on three foundations: the predominance
of nucleus/satellite structural patterns, the functional basis of hierarchy,
and the communicative role of text structure.3 Moreover, other studies have
suggested4 that because creative writing involves critical thinking, it
supports students in developing critical awareness, particularly
argumentative writing, which is essential in academic education. Perhaps
the most salient call for strengthening this approach came from Graff,5 who
maintained that argument is the unifying thread through all academic and
public discourse: "Academia is an argument culture; therefore, 'argument
_________________________________
M. Sharples, How We Write: Writing as Creative Design (London: Routledge, 1999), 63.
R.T. Kellogg, "Training Writing Skills: A Cognitive Development Perspective," Journal of Writing
Research 1 (2008): 1–26.
3
E.g., W. C. Mann and S. A. "Thompson, Rhetorical Structure Theory: Toward a Functional Theory of
Text Organization," Text 8 (1988): 243–283.
4
E.g., R. P. Ferretti, and W. E. Lewis, "Best Practices in Teaching Argumentative Writing," Best
Practices in Writing Instruction, eds. S. Graham, C. A. MacArthur and J. Fitzgerald (NY: Guilford,
2013), 113–140; F. Liu, Investigating Critical Thinking in the Argumentative Writing of English
Majors at a Mainland Chinese University: Implications for Policy Changes (Ph.D. dissertation, The
Hong Kong Institute of Education, 2014).
5
G. Graff, Clueless in Academe: How Schooling Obscures the Life of the Mind (New Haven, CT: Yale
University Press, 2003).
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literacy' is crucial for success in academia," 6 and as such, it is the
pedagogical key to unlocking the latent intellectual in each student. Music
criticism is a genre that demands critical thinking, creativity, linguistic
dominance and sensitivity, persuasive techniques, and argumentative tools.
Hence, it is undoubtedly strongly associated with a variety of practices,
which may have meaningful implications in writing instruction in higher
education.
Music criticism began only in the 18th century as the younger sibling of
other forms of art criticism such as theater, literature, painting and
sculpture. The German periodical Johann Mattheson's Critica Musica from
1722 is acknowledged as a primary event in music criticism, and was
followed by similar publications in other countries.7 In the centuries since,
music criticism has branched out to encompass both practical and
theoretical criticism. It ranges in approaches and style from personal
columns such as the one written by George Bernard Shaw in London at the
end of the nineteenth century8 to lengthy comprehensive essays.9 In the
1960s, music criticism expanded to include other musical genres such as
jazz, rock, and ethnic music.10
Only after establishing the tradition of employing music critics in the
daily press, music criticism became a profession onto its own. The rapid
growth of music criticism was strongly tied to the political and economic
triumphs of the bourgeoisie in the nineteenth century, ending the reign over
'high culture' that was the domain of the church and the social elite. The
burgeoning bourgeoisie had a far-reaching impact on musical life.
Alongside the formal and structural changes in the various musical genres
and they growth of new ones, major changes also occurred in the
_________________________________
G. Graff, Clueless in Academe, p. 23.
S. Rose, "The Musical Map of Europe c.1700," in The Cambridge History of Eighteen-Century
Music, ed. S. P. Keffe (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 3–26.
8
G. B. Shaw, "How to Become a Music Critic," in The Scottish Music Monthly (December 1894), ed.
D. H. Laurence (reprinted: London: Rupert Hart-Davis, 1960), 1–6; J. Parakilas, "Music for the
People: George Bernard Shaw’s Musical socialism," Musical Newsletter 7 (1977): 21–28.
9
E.g.: R. Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Muskier (Leipzig: Breitkopf & Härtel,
1914); M.D. Calvocoressi, The Principles and Methods of Musical Criticism (London: Oxford
University Press, 1923); A. Walker, An Anatomy of Musical Criticism (Philadelphia: Chilton Book
Company, 1966); D. Cook, "The Futility of Music Criticism," The Musical Newsletter 2 (1972): 7–9;
B. Mueser, The Criticism of New Music in New York: 1919 –1929 (Ph.D. dissertation, The City
University of New York, 1975); S. Lipman, "A Constitution of Critics," The Music Journal 35
(1977): 8–11; E. Cone, "The Authority of Music Criticism," Journal of the American Musicological
Society 34 (1981): 1–18; C. Dahlhaus, Esthetics of Music (Cambridge: Cambridge University Press,
1982).
10
L. Kramer, "Music Criticism and the Postmodern Turn: In Contrary Motion with Gary Tomlinson,"
Current Musicology 53 (1993): 25–35; R. D. Schick, Classical Music Criticism (New York and
London: Garland, 1996), 166–190.
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marketing and dissemination of musical products and in consumption
patterns. Concerts were no longer one-time background music in palaces
and manors, but took place in public halls to an audience that paid a high
fee to enjoy them. This, in turn, created a new profession – the impresarioproducer – who made the arrangements for efficient concert tours, wellappointed concert halls, subscription series, ensuring advertising and
promotion, and managing the public relations of the composer and the
performing musicians.
It was against this background that the profession of music critic entered
the musical life of the bourgeoisie, and the critic became a prestigious
tastemaker, who helped codify the cultural-musical canon. He was to serve
as the soothsayer of musical esthetic, who directs and fine-tunes the
audience's good taste and musical education,11 and intentionally "prolongs
and deepens the experience of music" and "brings the reader nearer to the
ineffable essence of music."12
Indeed, even nowadays, nearly three hundred years after music criticism
was established, it is still less noticeable than criticism of other arts. For
example, a theater premier gets major headlines in the press, whereas a
musical premier is reviewed only in the inside pages. However, at the same
time, music is widely discussed, and is part of social, cultural, gender, and
public discourse, sharp tongue lashing, and emotional, charged debates,13
and as such, it is well attended in the arena of art criticism.
Rhetorical research "has been common in scientific and professional
disciplines, but rare in the arts and humanities. Of all the arts, writing in
music is perhaps most unlike writing in the sciences because music is an
abstract phenomenon, aurally perceived."14 Abrams15 attempted to reduce
_________________________________
P. V. Bohlman, "On the Unremarkable in Music (Music in Its Social Contexts)," 19th Century Music
16 (1962): 203–217; M. Zuckermann, "Hebetim shel Bikoret Ha-musika – Aspects of Music
Criticism," Opus 11 (1994): 4–16; F. Blanks, "Half a Century as a Music Critic," Quadrant
(January 2001): 68; M. N. Grant, Maestros of the Pen: A History of Classical Music Criticism in
America (Boston: Northeastern University Press, 2001), 77.
12
H. Haskell, The Attentive Listener: Three Centuries of Music Criticism (London: Faber and Faber,
1995), xii.
13
J. Kerman, "The State of Academic Music Criticism," in On Criticizing Music: Five Philosophical
Perspectives, ed. K. Price (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1981), 38–54; P. Kivy, "A New Music
Criticism?", The Monist 73 (1990): 247–268; D. Dutton, "Please Shoot The Piano Player! – The
David Helfgott Debate," Philosophy and Literature 21 (1997): 332–391; L. Treitler, "Language and
the Interpretation of Music," in Music and Meaning, ed. J. Robinson (Ithaca: Cornell University
Press, 1997), 23–56; S. M. William McCarthy, "Women’s Words about Music: American
Newspaperwomen as Music Critics," IAWM Journal (1998): 12–14.
14
E. A. Hoger, Writing in the discipline of music: Rhetorical parameters in writings about music
criticism (Ph.D dissertation, Indiana, Purdue University, 1992).
15
M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition (New York:
Norton, 1953), 6-25.
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the tension, often reflected in art criticism, between the mutual embracing
and the never-ending squabbling among those who have staked a claim to
the creation – the artist, the performer, the critic, and the audience. He
formulated the four relationships, at least one of which must be part of any
form of art criticism (see Figure 1): mimetic – the relationship between the
work and reality; pragmatic – the impact of the work on the audience;
expressive – the relationship between the work and the artist/composer;
and objective – addressing the work as an independent, freestanding and
self-sufficient piece. As far as music criticism is concerned, among the
three interactions between the work and reality, audience and performer –
only the pragmatic relationship is expressed in the verbal reaction of the
critic. In other words, a musical piece has both direct (the critic) and
indirect (the reader) recipients, while music criticism stands in the middle
(see Figure 2). Hence, music critique is actually an illustration-viaverbalization when dealing with the influence of the work on its listeners,
including the critic.
Figure 1: The Fundamental Relationships in Art Criticism (Abrams, 1953)
Mimetic

Pragmatic

Work-Reality

Work-

Expressive

Audience
Objective

Work-Artist

Work-Work

Figure 2: The Pragmatic Relationship in Music Criticism
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2. FIGURATIVE LANGUAGE IN MUSIC CRITICISM
The verbal display of music criticism includes figurative language,
mainly metaphors, which are among the best ways to achieve linguistic
illustrations. Metaphors are a widespread linguistic medium for the
realization of the abstract and embodying the imaginary, and therefore
have a central place in implementing the abstract pragmatic connections
between the audio-phonic work and its recipients, the listeners. In fact,
metaphors serve music critics in fulfilling their duty which is to be an
agent, establishing a verbal bridge between two very different codes, the
musical code (the actual) and the impressionable code (the abstract)
through the language code.
It was Victor Hugo who wrote: "Music expresses that which cannot be
said, and which cannot be suppressed."16 Claude Debussy believed that
music gathers the remainders of human speech: It "begins where speech
fails" and it is "intended to express the inexpressible."17 These sayings
and others like them reveal that the need to use verbal means to judge a
musical performance raises serious issues, first and foremost, among
them the very ability to talk about music. There are special difficulties
associated with such verbalization, as music is the most abstract of all art
forms. Its essence is the relationship between sounds, which renders it a
language without semantics.18 Bernard Holland, renowned music critic
for The New York Times, referred to the difficulty – if not outright
impossibility – of using words to describe and evaluate a musical work
that is nonverbal: "I am helpless to write about what music is; I can only
record the aftershocks it leaves behind."19
Some claim that in keeping with the traditional concepts regarding
language, music criticism too should choose between analytical-scientific
language and metaphoric language,20 i.e., separate denotation from
connotation, direct from indirect, known from discovered. However,
many music critics find this distinction to be too arbitrary, as
_________________________________
Trans. A. Baillot, William Shakespeare, (London: Hurst and Blackett, 1864), 91.
L. Engel and H. Kissel, Words with music (New York: Milwaukee, WI: Applause Theatre & Cinema
Books, 2006), 255.
18
G. Erickson, "Speaking of Music: Explorations in the Language of Music Criticism," Enculturation
2 (1999) enculturation.gmu.edu/2_2/erickson.html; O. Shomrony, "Tslil Ktifati: Hebetim
Hashva'atiyim Be-shiput Ve-ha'araha shel Bitsu'im Musikaliyim – Velvety Sound: Comparative
Aspects in Judging and Assessing Musical Performances (Master’s Thesis, Tel Aviv University,
1999), 14.
19
J. Nordlinger, "Seth, Rhymes with 'Great' – Review," National Review (1999, May 17)
www.nationalreview.com/articles/217981/seth-rhymes-great/flashback.
20
T. Grey, "Metaphorical Modes in Nineteenth-Century Music Criticism: Image, Narrative, and Idea,"
in Music and Text: Critical Inquiries, ed. S. P. Scher (Cambridge: Cambridge University Press,
1992), 93–117.
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musicologist Geoffrey Payzant stressed: "What in every other art is still
description is in music already a metaphor."21 Hence, unsurprisingly, as
early as the first half of the nineteenth century, metaphors were used as a
tool for criticism in the nonverbal arts, and especially for music
criticism.22
When discussing the role of metaphor in language, scholars emphasize
its important hermeneutic role in interpreting reality or a work of art.
This concept is consistent with Lakoff's mapping theory,23 according to
which metaphor is not merely a lingual form, but a way of thinking.
Therefore, metaphors cannot be viewed as rhetorical devices only, but as
a necessary tool for comprehension:24
Much maligned as music critics are, they tend to be well informed and
sensitized to good music making. However, their language is very different
from that of academia. Music criticism, which aims to communicate the
essence of a performance to a non-academic, but well-informed audience,
frequently uses metaphor in trying to describe musical events meaningfully.

As for metaphors of musical motion, Johnson and Larson25 stated that
music is metaphorically projected as moving. Accordingly, "people have
no robust way of conceptualizing musical motion without metaphor"
because our understanding of motion is derived from other senses, such
as sight and touch, when using our body. This experience allows us to
"develop our sense of locomotion" and thus we "know, in an immediate
bodily way, what it feels like to be moved by something else and to move
ourselves." The difficulty to call in words to describe phenomena in
another system leads music criticism to use metaphors extensively,
especially in synesthesia – "a blend of the Greek words for 'sensation'
(aisthesis), and 'together' or 'union' (syn), implying the experience of two
_________________________________
Trans. E. Hanslick, On the Musically Beautiful (Indianapolis: Hackett Publishing, 1986), 30.
J.P. Saint-Gérand, "Métaphores Correspondancielles du Début du XIXe siècle: Linguistique, Style,
Synethésies," Nineteenth-Century French Studies 26 (1997/8): 1–23; L. Goehr, The Quest for Voice:
Music, Politics and the Limits of Philosophy (Oxford: Clarendon Press, 1998), 1–47; A. Mead,
"Bodily Hearing: Physiological Metaphors and Musical Understanding," Journal of Music Theory 43
(1999): 1–19; R.W.H. Savage, Hermeneutics and Music Criticism (New York: Routledge, 2010),
100–117.
23
G. Lakoff, "The Contemporary Theory of Metaphor," in Metaphor and Thought, ed. A. Ortony
(Cambridge: Cambridge University Press, 1979), 202–251; G. Lakoff and M. Johnson, Metaphors
We Live by (Chicago: University of Chicago Press, 1980); G. Lakoff and M. Turner, More than Cool
Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor (Chicago: The University of Chicago Press, 1989).
24
H. Schippers, "'As if a Little Bird is Sitting on Your Finger…’: Metaphor as a Key Instrument in
Training Professional Musicians," International Journal of Music Education, 24 (2006): 209–217.
25
M. L. Johnson and S. Larson, "Something in the Way She Moves: Metaphors of Musical Motion,"
Metaphor and Symbol 18 (2003): 63–84.
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or more sensations occurring together,"26 as in soft voice, warm color.
Synesthesia is most frequent in music criticism in realms of sight (dark,
light, transparent), touch (soft, hard, velvety), taste (spicy, hot, bland,
sweet), temperature (cold, hot), and shape (sculpted, rounded).27
According to Edmondson:28
The synesthetic experience is essentially private and unshared. The reality of
this and its pervasiveness in relation to communication behavior (for
example), where characters are colored, and where some people see shapes for
sounds, and so forth, undermines for a synaesthete the superficial obviousness
of a code/message model of communication. The idiosyncrasy of experience
is so overwhelming and unavoidable, that conventional models predicated on
objective sharing simply look and feel wrong.

Furthermore, when analyzing the concept of musical analogy in the
visual arts Zilczer emphasizes,29 that
Although the concepts of musical analogy, synesthesia and color music arose
in the nineteenth century, these closely related ideas have had a continuing
influence on twentieth century art. In abstract painting musical analogy has
persisted. Artists such as Hans Hofmann, an influential teacher, relied on
musical analogy and often used musical titles for their abstract canvases.
Analogy with music is an underlying assumption of much critical writing
about abstract art. Musical terminology has been appropriated in the critical
vocabulary of modern art. While musical analogy usually signifies the
predominance of formal over narrative values, in the later twentieth century
_________________________________
J. E. Harrison, Synaesthesia: The Strangest Thing (Oxford: Oxford University Press, 2001), 3.
E.g.: C. E. Osgood, "The Cognitive Dynamics of Synesthesia and Metaphor," in Cognition and
Figurative Language, ed. R. P. Honeck and R. R. Hoffman (New Jersey: Hillsdale: Lawrence
Erlbaum Associates, 1980), 203–238; M. Guck, "Musical Images as Musical Thoughts: The
Contribution of Metaphor to Analysis," In Theory Only 5 (1981): 29–42; R. Rotry, Contingency,
Irony, and Solidarity (Cambridge: Cambridge University Press 1989), 3–22; M. Turner, "Aspects
of the Invariance Hypothesis," Cognitive Linguistics (1990): 247–255; Y. Shen, "Cognitive
Constrains on Poetic Figures," Cognitive Linguistics 8 (1997): 33–71; Y. Shen and M. Cohen,
"How Come Silence is Sweet but Sweetness is Not Silent: A Cognitive Account of Directionality in
Poetic Synaesthesia," Language and Literature 7 (1998): 123–140; J. Grady, T. Oakley and S.
Coulson, "Conceptual Blending and Metaphor," in Cognitive Linguistics, ed. R. W. Gibbs Jr. and
G. J. Steen (Amsterdam: John Benjamins, 1999), 101–124; Y. Shen, "Cognitive Constrains on
Verbal Creativity', Cognitive Stylistics Language and Cognition in Text Analysis, eds. E. Semino
and J. Culpeper (Amsterdam: John Benjamins, 2002), 211–230; F. Delalande, Y. Lemeunier and B.
Lemeunier, "Sense and Intersensoriality," Leonardo 36 (2003): 313–316; Y. Shen and R.
Aisenman, "Heard Melodies Are Sweet, But Those Unheard Are Sweeter: Synaesthetic Metaphors
and Cognition," Language and Literature 17 (2008): 107–121; M. Saenz and C. Koch, "The Sound
of Change: Visually-Induced Auditory Synesthesia," Current Biology 18 (2008)
www.cell.com/current-biology/fulltext/ S0960-9822(08)00734-3.
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W. H. Edmondson, "Synaesthesia and Color Vision: The Personal is Philosophical," Semiotik 24
(2002): 51–64 www.cs.bham.ac.uk/~whe/scv.pdf .
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J. Zilczer, "'Color Music': Synaesthesia and Nineteenth-Century Sources for Abstract Art," Artibus et
Historiae 8 (1987): 101–126.
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several abstract painters have used musical allusions to endow abstract
compositions with tangible meaning.

3. FIGURATIVE LANGUAGE IN RON'S WRITINGS
In his columns, Ron uses metaphors, especially synesthetic ones. For
purposes of this study, we divided them by semantic fields: Hearing –
Sight/Taste/Smell/Touch (sections 1–4), Cleanliness (5), Liturgy (6),
Health and medicine (7), Emotions (8), Life and death (9).
3.1 Hearing – Sight
3.1.1 Interface of sound and color
The color scale covers not only the various types of colors, but also their
hues and additional features such as sheen, opacity, transparency, or lack
of color. Some of the colors carry linguistic fixed qualities, which
produce lexical clichés: green (indicating a lack of ripeness and
inexperience), black (indicating difficulty, or stress), pink (joy or
optimism), blue (gloominess or eroticism), etc. The interface sound-color
is based on the firm connection between the most primitive semantic
features of hearing and sight: Capacity, existence in space, and changing
ability. These basic semantic components of the different sensual
characters cause a partial congruence, which allows mutual shifts. This
synesthesia is deeply rooted in languages ("and all the people saw the
voices," Exodus 20:18), and Ron's writings reveal a high usage of this
mode:
A sound full of color. A voice that is still green. Culled rich colors out of the
orchestra. He used the color model in the orchestration. He stood there
coloring Schumann (Sonata No. 1) with dark oil colors and such wonderful
shades. The men have neither voice nor color. Colorless alto. Dark voice.
Turning the throat into an engine that creates colors in the singing. When will
we have the privilege to listen to an orchestra that frees such out-of-this-world
colors? A lackluster production. The dazzle that is opera. He actually shone in
his playing. Brilliant [composer]. Brilliant singing. It is hard to play a lightmusic program. This is where you need a brilliance of sound. Virtuosity.
Transparency in playing.

3.1.2 Interface of sound and vertical movement
In this section, the sounds appear as if they are drifting up and down,
describing heights and depths, takeoff and landing. The elevation is
indicated by phrases of superbness and excellence in performance
(reached up, left off, touched the summit), while descending markers
include both high level of performance (the Valley of Emotion, went
down to the very depths), and poor one (grounded, on earth).
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Elevation:
She reaches the peaks of Mozartian expression. The cellist reached great
heights with his depth of playing. The singer towers above everyone with rare
singing beauty, as if taking us in his Mozart to different realms – at times he's
in the Mountains of Philosophy, at others in the Valley of Emotion. The cello
descended to the very depths. He combines the two Scriabin poems into a long
journey into the depth. He did not manage to scale the heights of the musicalhuman poetics of this magnificent Requiem. It is hard to resist such a deep
quartet. And he writes beautiful music to the greatest depths. This time X
(actually a great talent) didn't take off. The chorus did not really soar. Last
night [he] took to the skies. The magnificent aria she sang… as she takes off
like the big boys. So I, too, went up to the heavens with him. Monteverdi
wrote the songs of angels, and the conductor came and plucked it from the
heavens. This Schubert became the singing of angel. The pianist plays as if
he plucks the clouds from the sky. It was the Everest of spirituality.

Descent:

The conductor was not able to descent to the depths of the pain and sorrow. A
rendition full of depth. And in each piece she seems to be digging into the
ground and moving through the depths. All of a sudden, the Mass landed in
Abu Gosh. Down. Earthbound. She remains grounded. On earth.

Stream:
Another variation of movement is implemented in flow and its synonyms,
e.g., leak, drip, and pour:
There was music that flowed. The conductor allows the beauty of the music to
flow. X flowed with the waves of the stylized Baroque. The singing seems to
flow by itself. The beauty of this young man is that he lets the music flow.
And thus he turned the Pathetic into a river flowing under light. The orchestra
sits there, and the notes, all of them, do not leak toward the audience in the
hall. Alas, they retreat into the stage. Brahms' Requiem, the one from which
poetry drips. X's beautiful musicality simply pours down his fingers, and his
sensitivity to notes, the human voice, and good taste come pouring out of his
conducting. No big voice poured from her throat. Last night I heard controlled
sadness leaving the heart, pouring out of her viola. And then came Schumann
(the Piano Quartet, Op. 47), and it turned into a tsunami wave of fascinating
emotional silt.

3.2 Hearing – Taste
3.2.1 Interface of sound and flavors
Of all the basic tastes, only three (sweet, bitter, and sharp) appear in
Ron's writing, and when referring to sweet, he uses sweetish or sticky
sweetness to express his reservations. As for bitter and sharp, these
flavors may indicate a concentrated intensity over a short period, and so a
sharp tone is perhaps a quick, short, momentary tone:
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A sweetish melody. Here they are awash in true romantic light, but without
any sticky sweetness. This was Amadeus without the saccharine. A musical
interpretation innocent of any sticky sweetness. X presents a sharp tone.
Mozart with the taste of a short espresso. Bitter. Sharp.

3.2.2 Interface of sound and culinary matters
Food types can be associated with contradictious connotations. Hence,
freshly baked, whipped cream, and a tasty cake are positive, as opposed
to porridge (even without the additional adjective boring), and falafel
and hummus (even before adding low calorie). Another frequent image in
Ron's critique is potato in one’s mouth. The examples demonstrate that
thecriticism is not about music per se, but rather aims toward the
performer:
There's a good reason to get out of your armchair to hear X in concert, and
right after – head off for an espresso laced with Mozart. With her delicate
voice, it was as if she's just taken a freshly baked Vivaldi out of the oven –
warm and soft. This is the first time we received such a delicacy – 15 pieces
with tranquility as their common denominator. Every bit of singing – a
celebration. Every bit of music – a delicacy. X presented Schuman without
dripping olive oil. Straus's music is so juicy. Turning it into chocolate
pudding. It is only a shame that the young composer presents an unripe work.
Pretty crumbs do not make a tasty cake. It is the music of whipped cream that
was served last night as a low calorie falafel and hummus. A dietetic Brahms.
How can that be? Brahms was full of calories. Is this Brahms? Those who
cannot identify great singers on Friday night, shouldn't be surprised if they get
bones stuck in their throats on Saturday. He turns Shostakovich into a boring
porridge. As if he has a potato in his mouth. Almost all the singers sang as if
they were holding a hot potato in their mouth. The baritone sang like
someone with potatoes in his mouth. He didn't eat Beethoven whole.

3.3 Hearing – Smell
In the interface of sound and smell, we found one example: An
effervescent piece that gives off the Mediterranean aromas of oranges,
Middle Eastern spices, and mint. Clearly, this synesthetic metaphor
draws the positive connotations of tasty, appetizing foods and spices,
e.g., freshness, health, joy of life, etc. The explicit connotations make
The attributive addition effervescent almost redundant.
3.4 Hearing – Touch
This section of synesthetic metaphors contains three interfaces:
Temperature, materials, and physical gestures. The first two interfaces
can be divided into positive (e.g., hot, crystal, velvet, silk) and negative
(e.g., cold, plastic, and Formica) connotations. The negative reaction
does not imply a rejection of coldness or some materials, but merely
expresses the attitude towards them: Crystal, velvet and, silk are
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associated with nobility, softness and festivity, while plastic and Formica
are banal, cheap, everyday materials. Lending their characteristics to
sounds allows the music critic to use the connotative infrastructure to
describe music and distinguish it according to his perception and taste.
The third interface – physical gestures – contains expressions of positive
feelings (caress, hug, kiss), or negative (an absence of physical touch).
In order to avoid the conventionality of the hearing-touch synesthesia,
Ron attempts to distinguish it by joining original and unique additions,
e.g., a heat-producing engine, pats the eyes, a taste like a kiss without a
hug.
3.4.1 Interface of sound and temperature
Warms the heart. Hot rendition. Amazing singing that is nothing but heat.
Warmth, style, culture. Steamy. Warm singing. [He] puts a great deal of
warmth. Poetry. Humanness. The strings have a warm sound. Icy cold
singing. Thank God he isn't a sterile musicologist who's on ice in the freezer.

3.4.2 Interface of sound and materials
Wild Baroque music, in the manner of French crystal. The young lady
opened her mouth, and suddenly, pure crystalline notes came pouring out. He
read with his velvety-cello voice. The Chinese musician's playing was
reminiscent of silk touching velvet. She presents a wonderful collection of
pieces by Vivaldi and his contemporaries. Her voice has the depth of velvet.
A velvety voice that come from inner depths. She brought the peak of
excitement to the piece, when velvet came pouring out of her throat. He
played to tuba solo beautifully. Handed us the sound of black velvet. The
sound of silk poured out of the two choirs. A plastic Brahms. A greasy Bach.
A Formica voice.

3.4.3 Interface of sound and physical gestures
He touched the pain. Touched human sadness and despair. The Mass caresses
the church walls. The conductor caresses them with a wonderful
accompaniment. The wind instruments caressed the stylized strings. The
beauty of Baroque beckons from the walls and pats the eyes. Rough. Rough
basses. The rendition tastes like a kiss without a hug, like a Polish aunt’s
kiss. All on the outside.

3.5 Hearing – Cleanliness
This synesthesia exists in the interface of sounds and three senses – sight,
touch, and smell – that share the edge's target of the metaphor
cleanliness. For nonprofessional readers, a clean sound is a pleasant tone
that needs no change or improvement. In Ron's writing, this metaphor has
no explicit antonymous parallel (i.e., dirty sound) which might reflect the
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dynamics of Semantic Projection;30 however, his phrase “If most of the
notes this orchestra played has first been sent to take a shower, we might
have had a clean orchestral sound” is a clear allusion of his intention:
Cleanliness has several degrees, and extreme clean is negative, as in A
bleached Mahler. More examples:
Mozart came out of the shower all spruced up. And across from her the bass…
who forgot to send his notes to the laundry. What was left was a Laundromat
of notes that all came out white. Void of excitement.

3.6 Hearing – Liturgy
Because music plays an integral part of religious rituals in every human
culture, it is only natural that those rituals would be borrowed into music
playing. In Ron's columns we found two main borrowings: Prayer and
venue. A prayer is a textual part of a religious ritual. Though it is
ceremonial and repetitive – and as such, it might be technical and
emotionally sterile – Ron uses it to indicate emotive vocal performances
rather than instructed verbal expressions. Interestingly, the metaphorical
praying place is always the Christian one: Cathedral, and never
synagogue, mosque, or ashram. Perhaps this choice of Ron is due to the
fact that instrumental music is associated with churches, or because of the
influence of his mental image of Renaissance while listening mostly to
Christian European music:
Such prayer in Beethoven has never been heard here. Last night I heard him
praying-the-piano. …As if he were on his knees, praying with Verdi. You
could hear him praying with Tchaikovsky and building magnificent
architecture in Rachmaninoff's Second Sonata. At once, a classical concert
turned into a prayer, and the hall at the Tel Aviv Museum to a cathedral. This
time he presents a cathedral of rhythm, of innovative release. He constructs
the cathedral of this piece like a master architect. X builds Rossini into a
musical cathedral.

3.7 Hearing – Health and Medicine
References of systemic or executive deficiencies by various types of
illnesses are quite common in the language, so that phrases as the
economy is sick, or the health system is bleeding are commonplace in the
daily press. Hence, finding metaphors that indicate inadequacies, feels
_________________________________
J. J. Katz and J. A. Fodor, "The Structure of a Semantic Theory," The Structure of Language:
Readings in the Philosophy of Language, eds. J. J. Katz and J. A. Fodor (Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall, 1964), 479–518.
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rather natural in music criticism. Ron implements this metaphor in three
properties: Physical (e.g., anemia), mental (e.g., depression), and the
appropriate medical treatment (e.g., surgery).
3.7.1 Physical
The choir was anemic and vegetarian. The virulent microbe attacked Bach,
who had been infected by the conductor and a Russian bass. Even an infusion
of the entire choir could not kill the germ. Anthrax bacteria arrived at the
Kibbutz Orchestra and, of all people, attacked Beethoven. Pundits
immediately recognized that this was not the dermal variety, as there was
nothing subcutaneous about the performance. It must have been the
pulmonary variety, because I felt that Beethoven's music was encountering
breathing problems. All of the breath in his long sentences was truncated.
Now the important thing is to attach the strings to an IV so there's more
adrenalin in the sound. A special CD, but only for those with a strong heart.
His Mozart was not infected by the virus of banality. The cellists have no red
blood cells. The baritone was pale. This is wild music that enters your
bloodstream intravenously. The orchestra came across pale, as if playing in a
hospital emergency room. Israel is in a coma. By tomorrow, the concert will
be a has-been. It is a shame that the men soloists were pale. He plays violin
from the guts. The Italian tenor was not one of those small, fat, stupid ones.
Actually, he was skinny. But so was his voice – thin. Small. Ladies and
gentlemen: It's over. The tenor type who is small, fat, and shouts like a rutted
cat, is gone. Faded away... On the stage stood a young guy, thin, with a voice,
which has a light… A big tenor was born. This is not for the weak of heart.
Emaciated voices. Today's Philharmonic is in serious condition. Not only are
the wood wind instruments in trouble. The trombones, too, are suffering weak
spells. The tenor was too "robust." No fine points of humanity. Illiteracy hugs
impotence. The stomach turned upside down. Musical performing institutions
might be an allegory for essential parts in the human body. The Philharmonic
Orchestra is the right hemisphere of our musical mind, the one that is
responsible for the entirety and the musical expression as a whole. The Opera
is the left hemisphere, the one that is in charge for the continuity of music,
theater, and dance by making them cohesive. The Camerata Orchestra is the
pancreas, our insulin provider. The Jerusalem Orchestra is the kidneys31 –
whoever touches it is doomed to suffer a pang of remorse. For a good
orchestra is never to be closed.

3.7.2 Mental
As if he's on the psychiatrist's couch, letting go of the person's human feelings
trauma. It was a long song of lamentation where melancholy meets
depression.
_________________________________
31

In Hebrew, the kidneys are associated with the psyche of a person as they represent the seat of
conscience, emotions, desire, and wisdom, i.e.: "Examine me, O Lord, and prove me; try my reins
and my heart" (Psalms 26:2, King James Version of the Bible); see also G. Eknoyan, "The Kidneys
in the Bible: What Happened?," JASN 16 (2005), 3464–3471.
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3.7.3 Medical treatment
X performed surgery to remove the malignancy of the banal. The pianist sat
down last night, like a surgeon holding a laser, working his way into
Beethoven's brain. And then he takes off his surgical scrubs. Letting a
mediocre conductor and an artificial orchestra like this one perform the Ninth,
is like letting a surgery resident separate Siamese twins. He rebuilt the sonata
as if he had entered the person's raw nerves.

3.8 Hearing – Emotions
In many languages, including Modern Hebrew, the lines between sense
and feeling are quite blurred. Occurrences of phrases such as a sense of
language or a sense of joy and sorrow (referring to the cognitive, the
mental, or the emotional ranges) can be found alongside I don't feel
anything (referring to the sensual perception). However, synesthesias in
this interface are common in Ron's critique, as music generates both
emotional and physical changes, along with reactions. Among these
metaphors, Ron inserts combinations of personification and emotional
markers. Hence a smiling voice makes the listeners smile, and a crying
piano brings them to tears. Examples:
The song of sorrow and compassion. A piece saturated with emotion. Like a
sensitive poet, he leads the lines of musical harmony to the crevices of the
soul. He did not look… toward over emotionalism. Poetry that emanated from
the sting instruments to play upon the heart's strings. He touched the pain.
Touched human sadness and despair. A piece devoid of pain. There is no
attribute of feelings of sadness or compassion. [A piece] innocent of sorrow.
Brahms' Requiem… whose beauty touches all chambers of feelings. It was
here, in his playing, that X presented a new aspect of the musical statement –
a feeling of compassion. He added sprinkles of softness and warmth to
Chopin's heroic aspect. All of a sudden, I saw her voice smiling, and rolling
about through all chambers of the soul. At times playing upon the strings of
sentimentalism, other times walking arm in arm with poetry. When he played
Mozart, the piano suddenly started singing. And when he played Bach, the
piano even started crying. Religious singing, full of softness, compassion, and
warmth. It was as if X took us by the hand and walked us into the autumn of
our soul. X passes through all chambers of emotion with amazing virtuosity –
from the realms of depression, through melancholy, touches upon the twilight
of longing and from there to passion. His playing contains a full kilogram of
poesy . I saw sadness paying a visit, especially in the second chapter. I also
saw poetry standing on stages, smiling over his shoulder.

3.9 Hearing – Life and death
As music is considered a new creation, it is only natural to find
metaphors of birth and life in Ron’s descriptions (born, alive, new life).
This interface implies the joy of its very liveliness, both when creating
music and when instilling life in it during the performance. Conversely,
152

HHE 18 (2016)

Cohen-Gross: Some Notes about Rhetorical Devices

to denote a poor performance, Ron uses terminology of obliteration (e.g.,
murder, kill, throwing into a hole, the latter echoing the biblical story of
Joseph and his brothers); for there is no way to nullify an existing
creation, but to strike it by pointing at the lifeless body (mummy, stuffed
animal). Furthermore, these metaphors draw a decisive claim, almost a
criminal one, against the performers. The difficulty and time necessary
for creating life and developing it, as well as the deep grief of losing it,
are therefore forcibly drawn into the metaphors, representing the intensity
of the negative criticism. Nevertheless, poor musical performance is not
within the limit of lost life; hence, a "murdered" work may be revived
through improved performance.
Life:
All around there is killing, crying, and terrible tragedy, and with all that as a
background – new life. A new baby was born, the Holon Israeli Stage
Orchestra. A sensitive conductor was born. The musical sound is well formed.
Alive.

Death:

All the notes were there, but Brahms' musical soul had escaped. Last night,
Straus was murdered in Tel Aviv. He sounded like the voice of Acceptance at
the end of life. I was horrified during the second chapter of Beethoven's
sonata, because he played like a man bidding life adieu. The oratory may have
not taken us to Hell, but…. He turned the magical Coronation Concerto into a
lifeless Egyptian mummy. And for those who are musical stuffed shirts – just
switch channels. This isn't for you. This was manslaughter – this was
premeditated murder. It was as if she wrapped Concerto No. 5 in shrouds
andthrough it into the pit. Today's concert is on its deathbed.

After life:

Sounds like an (exciting) reincarnation of legendary conductor Mitropoulos.
The orchestra also came back to life.

4. SYNTACTIC FEATURES: SHORT AND MINOR SENTENCES
Sentence length is one of the basic characteristics in stylistics and
rhetoric.32 The main goal of a sequence of short sentences is to introduce
_________________________________
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A. Rynell, Parataxis and Hypotaxis as a Criterion on Syntax and Style, especially in Old English
Poetry (Lund: Gleenrups, 1952), 47; S. Naḥshon "'eyzehu Sefer Kari' – What is a Readable Book,"
Ha-ḥinukh 31 (1959): 71–85; B. Shachevitz, "Shi'uro Ve-givun Shi'uro shel Ha-mishpat Bikhtivat
Ha-'iyun She-ba'ivrit – Extent and Extent Variety of Sentences in Hebrew Essays," Leshonenu 34
(1970): 210–224; Z. Sarel, "'orekh Ha-mishpat Ke-madad Signoni 'al-pi Sefer Yona U-megilat Rut –
Sentence Length as a Stylistic Criterion according to The Books of Jonah and Ruth," Prakim 2
(1980): 85–94; D. Kurzon, "Themes, Hyperthemes, and the Discourse Structure of British Legal
Texts," TEXT 4 (1984): 31–56; R. Nir, "Pishut shel Tekstim 'ivriyim 'itona'iyim – simplification of
Hebrew Journalistic Texts," 'uma Ve-lashon: Sefer Zikaron Le-professor Arie Tartakover
(Jerusalem: Brit 'ivrit 'olamit, 1986), 277–288.
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consecutive phrases in order to create fast-moving and dynamic rapid
rhythm in a staccato-like manner.33 A relatively large number of very
short (one- or two-word) sentences could indicate a rhetorical device by
which the writers serve the readers' complete ideas that are seemingly
incomplete. Thus, the readers become partners to expressing ideas, and
thence partners in the opinions. It is commonly held that the shorter the
sentences – the more emotional weight they carry, and this is one of the
basic means of persuasion.34
Hebrew is a highly synthetic language, i.e., it allows grammatical and
lexical morphemes to incorporate and form a single word. Thus, an
English sequence like and in front of them may be presented in Hebrew
in one word – velifneyhem. Hence, an average sentence length in Hebrew
is 14 words,35 whereas the average in English is about 20.36 For our
examination of sentence length as stylistic and rhetoric feature in Hanoch
Ron's writing, we selected 22 of his articles as a representative sample.
The total word count for these articles is 4,863, with 642 sentences; so
that the average sentence length is only 7.56 words (see Figure 3). This
fast rhythm, which indicates an emotive punctuation, is a coherent
linguistic layer in Ron's emotional discourse and it joins his aforementioned original and creative metaphoric. In many cases, Ron uses the
very short staccato-like sentences to end a paragraph. At times this seems
as if the reader is reading a musical score, where the written text is
affected by echoes of well-defined, rhythmic musical structures: Overture
where the theme is presented, theme developed, and a crescendo in a
perfect cadence: Wonderful. Consolation. How very embarrassing.
Amazing. Wild world. What a revelation. Stunning. Celebration. Magic.
Beauty. A shame. No need to try too hard. The drama is obviously at its
best.
_________________________________
R. Fowler, "Defining Narrative Units," in Style and Structure in Literature: Essays in the New
Stylistics, ed. R. Fowler (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1975), 123–142; G. N. Leech
and M. Short, Style in Fiction (New York: Longman, 1981), 66–67.
34
Y. Shlesinger, Leshonot Ha-'iton – Journalistic Hebrew (Beer Sheva: Ben-Gurion University, 2000),
129–135.
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Y. Shlesinger, ibid, 251; E. Schwartz, R. Reichart and E. Levi, "An Hmm-based Model for
Morphology & PoS Tagging of Text in Modern Hebrew," ISCOL, June 2 2011, Bar-Ilan University,
Israel.
www.cs.bgu.ac.il/~adlerm/iscol11/bisfai11_submission_53.pdf
36
J. Wang, A Machine Learning System for Understanding Appraisal in Design Documents (Ph.D.
dissertation, University of Sydney, Australia, 2009), 100; J. M. Patton and F. Can, "Determining
Translation Invariant Characteristics of James Joyce's Dubliners," in Quantitative Methods in
Corpus-based Translation Studies: A Practical Guide to Descriptive Translation Research, eds. M.
P. Oaks and M. Ji (Amsterdam: John Benjamins, 2012), 209–230.
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Figure 3: Sentence Length in Modern Hebrew (number of words)

As for minor sentences,37 in which the subject or the predicate are
omitted, they are classified as completive, exclamatory, and aphoristic,38
and yet may be a complete expression of thought.39 In other words, they
are treated as entences regarding their content completion and as text
regarding their form (with at least two major punctuation marks). Using
minor sentences in written texts is clearly a rhetorical device, indicating a
desire to synthesize the dramatic with the vernacular, a combination more
typical of the spoken language than of the written one.40 The appearance
of minor sentences in a written text pours instability and surprise into the
discourse, and thus frequently achieves satire, irony, and humor.41
Furthermore, the use of both short and minor sentences for rhetorical
impact is a mark of higher quality writing. 42
_________________________________
G. Curme, Syntax (Boston: D.C. Heath, 1931), 30.
L. Bloomfield, Language (New York: Hold, Rinehart and Winston, 1933), 176.
39
For further discussion see: J. Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics (Cambridge: Cambridge
University Press, 1968), 174; O. Schwarzwald, "Ma Beyn Ha-mishpat He-ḥaser La-mishpat Hastami – Between Minor and Subject-free Sentences," Leshonenu La'am 291 (1979): 15-21; O.
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C. R. Jr. Kline and W. D. Memering, "Formal Fragments: The English Minor Sentence," Research in
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2009), 402-414.
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In our sample of 642 sentences, we found 163 minor sentences – over
one quarter (25.3%) of all sentences. This is a very high rate when
compared to other press items where the average rate is 2.2% (1.9%–
2.6%), and even when compared to the front-runner gossip columns with
their 5.8% rate of minor sentences (see Figure 4).43 Here are some
examples:
1. And he aims himself at you. At me. At all of us.
2. I saw part of the series, and it is a feast for the eye. For the ear. For good
taste. For the listener's intelligence.
3. He is like no one else in his ability to convey musical messages in a
language that is simple. Clear. Free of gimmicks and ostentation.
4. He brings young artists, on the threshold of their career, to the studio.
Reveals the true and beautiful talent of our young people. Pushes them to front
stage.
5. "The worst" of all is that the people of Bamberg put together a professional
competition. Correct. Respectful. Appropriate. Highly prestigious.
6. Deans and rectors sit on the Committee for Higher Education, fighting tooth
and nail over funding for their scientific research. The forgotten music. They
do not discuss the opportunities to enter the "authenticity" music either into
research or into application. They roll their eyes. … At the same time, the
universities gave out music professorships to any Tom, Dick, and Harry.
Professorial inflation. In Shira,44 Agnon calls this type of impotent Professor
Bakhlam.45 Great name.
7. X accuses conservative orchestra management, saying that the twenty-first
century caught them with their pants down:46 Boring programs. Dust-covered
concerts. A musical wasteland.
8. No one has ever played Rachmaninoff this darkly. Deep.
9. Last night, when X returned to the Philharmonic, I hoped a miracle would
finally happen. Some sort of transcendence. But no. There was not
excitement. But there was no failure either. Reasonable mediocrity. No
complaints.
10. Under X's baton the Kibbutzim Orchestra fit like a glove onto the tango's
hand. The orchestra played Y's arrangements in a tone that was uniform.
Open. Free. A note full of joie de vivre. Playing full of sensuality.
11. The wind instruments stroked the stylized strings. Marvelous.

_________________________________
Y. Shlesinger, ibid, 230.
A novel by Shmuel Yoseph Agnon, Nobel Prize Winner for Literature, 1966.
45
Backlam is a Hebrew acronym ()בכל"ם, indicating some of the formative letters in Hebrew grammar.
46
Further discussion and examples of colloquialism appear in the next section.
43
44
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Figure 4: Minor Sentences in the Daily Israeli Press (%)

5. COLLOQUIALISM
Colloquialism naturally belongs to the spoken language. Hence, its
appearance in written texts is a rhetorical device, which aims to achieve
various purposes: a) serving as supplementary emotive means of
communication; b) bridging a discursive gap between the server (the
writer) and the receivers (his readers); c) getting closer to the audience
(the readers); d) intensifying the critic's ridicule or scorn toward the
objects of his criticism; and e) implementing the rhetorical technique of
persuasion.47
The use of colloquialism enables Hanoch Ron to enhance the feeling
of spoken discourse in his writing. It is rarely that he yields to the rules of
formal writing, which calls for putting colloquial items in quotation
marks. Thus, his readers experience the nature of an everyday narrative, a
lingo that is "at eye level". In some cases, Ron does not use vocabulary to
express colloquialism, but rather syntax, as in ze ('this') sentences: "This?
This is a good voice? This is staging? This? This is what it is." Here are
some examples from Ron's hybrid discourse of colloquialism and
professional authority:
1. As an encore he was wild … in Schubert's "Impromptus"; … wild lyrical
writing French-crystal style, wild Baroque music; … his wild duets and arias;

_________________________________
47

J. Svartvik and G. Leech, English – One Tongue, Many Voices (Houndmills: Palgrave Macmillan,
2006), 219; A. M. Durik, M. A. Britt, R. Reynolds and J. Storey, "The Effects of Hedges in
Persuasive Arguments: A Nuanced Analysis of Language," Journal of Language and Social
Psychology 27 (2008): 217-234; C. Atton, "Writing about listening: alternative discourses in rock
journalism," Popular Music 28 (2009): 53-67; M. Danesi, Dictionary of Media and
Communications (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2009); M. Eisner Harle, The Big Society Will
Not Take Place: Reading Postmodernism in Contemporary Conservative Discourse (MSc
dissertation,
London
School
of
Economics
and
Political
Science,
2010)
webfirstlive.lse.ac.uk/media@lse/research/ media WorkingPapers/MSc
DissertationSeries/2010/EisnerHarle.pdf
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The young singer… dazzled us with wild renditions of Baroque works. Give
the audience a mesmerizing program like a wild marathon – and they'll show
up.
2. The acoustics turned out to be totally screwed up. At the moment of truth,
he gets up and admits that the acoustics of our opera house is screwy.
3. In the last two weeks a bomb hit the building. And the Israeli audience fills
the hall till it bursts. Are there young people who don't want to walk into the
studios and blow the world to pieces? Everything is exhilarating. It works.
The wind instruments had a blast covering up the poor strings.
4. For the audience, those good moments before the concert are to die for.
5. It has turned into a need. Into total fun.
6. This is not only the Philharmonic's mess-up.
7. He did it big time.
8. Why did Berlioz cry? Because X did not manage to weave it all into one
musical tapestry. It was more than he could handle.
9. Philadelphia doesn't kowtow to its audience. It doesn't suck up to it.
10. Who needs such a pathetic Strauss when we have our own comedians? He
really was the cat's pajamas.
11. And don't let the Israeli opera feed you this hogwash.

6. CONCLUSION (OR: FINALE)
Since it first appeared, music criticism has been an integral part of the
cultural-social world, and it surpasses all other art forms in discourse.
Music criticism discourse is hot, colorful, emotional, loaded, and at times
sensual. When faced with criticism about his sharp and blatant writing,
George Bernard Shaw responded: "People have pointed out evidences of
personal feeling in my notices as if they were accusing me of a
misdemeanor, not knowing that a criticism written without personal
feeling is not worth reading. It is the capacity for making good or bad art
a personal matter that makes a man a critic."48
In this paper, we illustrated Ron's rhetorical devices: He uses
metaphors, short and minor sentences, and colloquialism. The dynamic,
stormy presto tempo, combined with emotionality and enthusiasm,
reinforces the readability register that is spoken, causal, and personal.
These aspects highlight the content of the narrative and emphasize the
self-portrayal of the critic. Implementing the discussed elements in the
curriculum may develop meaningful writing skills and argumentative
literacy in higher education.
In way of summation, we present one full critique of Hanoch Ron,
which demonstrates his unique rhetorical writing:
_________________________________
48

E. Bentley, ed. Shaw on Music (New York: Applause, 1995), 34.
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Beethoven Had an Accident
Beethoven's Missa Solemnis. The Jerusalem Orchestra, conducted by
Gary Bertini
Yedioth Ahronoth, 8 January 2004
Beethoven's Missa Solemnis is his musical Everest, where drama, poetry,
and the worlds of beauty and harmony all gather for a summit meeting.
But conductor Gary Bertini turned it into something loud. Vulgar. Crude.
Instead of driving a Rolls-Royce, he thought the Missa is a scooter. Alas,
Beethoven had an accident.
What happened to the Jerusalem Orchestra? Last night it was a
collection of musicians looking for the orchestra's lost sound. The strings
asleep. The music making came out of an assembly line in a plastics
factory. The brass wind instruments were as gray as old sack. The
Philharmonia Choir was disappointing. Everyone was doing one thing,
and one thing only – scream all you can. The sopranos screamed. The
altos were in shock. The tenors – weak. Only the basses have a presence.
Until we have a true professional choir, Beethoven et al. are doomed to
go down for the count.
Even the soloists were not spared in this accident. Sylvia Greenberg
sang all the notes. So what? Susana Poretsky sang and didn't understand
the style. Bass Frank Von-Hoven understood, but didn't sing well. Only
tenor Steve Davislim got it and sang well.
What goes for a young model can't get up and play Hamlet on stage, goes
for a young choir, faulty orchestra, and run-or-the-mill soloists. They
should not take on this magnificent Missa. True, Beethoven was deaf, but
that's no reason to stand and scream at him.
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פעולת הדיבור שבהבעת תודה
עדינה עבאדי

האוניברסיטה העברית בירושלים

א .הרקע התאורטי
נושא המאמר שייך לפרגמטיקה ,ואין לתמוה על כך ,שהרי הוגי תורת הדיבור כפעולה
היו פילוסופים (אוסטין וסרל) ,ובנושא הכרת טובה עסק כבר אפלטון בדיאלוג
קריטון ) .(Critoבדיאלוג זה סוקרטס השווה את החוקים באתונה לאביו מולידו,
ִ
משום שבזכותם גדל וזכה לחינוך רחב ,שכלל גם מוסיקה ואף פיתוח כושר גופני.
מתוך השוואה זו טען סוקרטס שעליו לקבל את עונש המוות שנגזר עליו על ידי
החוקים ,ולא לברוח מבית הסוהר ,כעצת ידידו קריטון ,לאחר שדחה את הברירה
לצאת לגלות (אפלטון ,קריטון .)250–249 :כלומר ,בשל האנשת החוקים בתפישתו
של סוקרטס הוא סבר ,שכשם שבן חייב להישמע לאביו ,משום שהעניק לו חינוך ,כך
הוא חייב להישמע לחוקי אתונה1.
הפילוסוף עמנואל קאנט טען ,שהכרת תודה היא חובה מוסרית ואף חובה קדושה
(ראו מובאה מדברי קאנט בספר שכותרתו  Gratitudeמאת מקקונל .)168 :1993
יותם בנזימן מנמק את תפישת הכרת התודה כחובה "ובניסוח קאנטיאני חובה
קדושה" שהרי התנאים להכרת תודה הם הכרחיים ולפיכך אמורים להיות
אובייקטיביים" :בהינתן ש-א עשה עבור ב דבר מה ג בתנאים ד ,ה ו-ו ,על ב להכיר לו
תודה" (בנזימן .)55 :2009
נחזור עתה לפילוסופים שעסקו בפרגמטיקה .בעקבות הוגה תורת הדיבור כפעולה ג'
אוסטין ( ,1962עמ'  )151–150מיין ג' סרל את פעולות הדיבור לחמש קטגוריות:
א) טענות (;)Assertives
ב) פניות ( – )Directivesבקשות ,הוראות וכד';
ג) הבטחות (;)Commissives
ד) הבעות ( – )Expressivesבקטגוריה זו כלולה אמירת תודה לצד דברי שבח,
התנצלות וכד';
ה) הצהרות (( )Declarativesסרל .)20–12 :1979
הקטגוריה החמישית במיונו של סרל – הצהרות ( – )Declarativesהיא שחוללה את
התאוריה על הדיבור כפעולה .זה קרה כאשר ג'ון אוסטין נוכח שיש משפטים בלשון
המביאים לידי עשייה (משפטים ביצועיים – פעולות דיבור) ולא להבעת טענות
ולבחינתן באמת מידה של טענה אמתית או שקרית .למשל ,כאשר גבר אומר לאישה
"הרי את מקודשת לי" הוא עושה פעולה ויוצר מצב חדש .פעולת דיבור נבחנת על פי
הצלחתה או אי-הצלחתה ,וזו תלויה בתנאים מסוימים .כבר בשלבים הראשונים של
פיתוח התאוריה – המכונה פרגמטיקה – הגיע אוסטין למסקנה שאפשר לעשות
פעולות דיבור לא רק במבעים פרפורמטיביים מובהקים ,כגון השקת אניות ,מתן
פסקי דין ,וכד' ,אלא גם באמצעות מבעים שתוכנם הוא ציון עובדות ,תיאורים,
טענות (אוסטין .)1962 ,במיונו של סרל זוהי הקטגוריה הראשונה – טענות
( ,)Assertivesוהיא כוללת פעולות הנעשות באמצעות הפעלים :לטעון ,להסיק,
להקיש וכד'.
הקטגוריה השנייה לעיל היא פניות ( )Directivesהנעשות באמצעות הפעלים:
לבקש מאת ,להפציר ב ,-לצוות על ,לפקד על ,וכד' .הקטגוריה השלישית היא הבטחות
_____________________________

 1לפי מיטב ידיעתי ,זוהי הפעם הראשונה בתרבות המערבית שחובת הכרת טובה מוזכרת .החובה להכיר טובה למחליפי
ההורים נוסחה באופן ברור בדברים אלה שנאמרו בכלי התקשורת" :אמא שלי נפטרה כשהייתי בת שנה; גדלתי עם
הסבתא שלי ,ואני חייבת לסבתא שלי את הכל" (מעיין קרן ,מלכת היופי של ישראל ,רשת ב' ברדיו 3 ,ביוני .)2015
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( )Commissivesוהיא כוללת התחייבויות ,מתן ערבויות ,צוואות ,הנעשות באמצעות
הפעלים :להבטיח ל ,-להתחייב ל ,-להיות ערב ל -וכד' .הקטגוריה הרביעית הבעות
( )Expressivesהיא מענייננו כאן ,שהרי היא כוללת בראש ובראשונה אמירות תודה.
נוסף לכך היא כוללת התנצלויות ,דברי שבח ,איחולים וכד' .ההבעות מתבצעות
באמצעות הפעלים :להודות על ,להתנצל על ,לגנות את ,לשבח את ,לאחל ל -וכד'.
לביצוע פעולת דיבור של תודה ניסח סרל כללים בניסוח המקובל בפרגמטיקה ,כפי
שנראה להלן:
– כלל הפרופוזיציה :פעולה מסוימת נעשתה בידי השומע.
– כלל ההכנה :הפעולה היטיבה עם הדובר ,והוא סבור שהיא אמנם היטיבה עמו.
– כלל הכֵּנות :הדובר חש הכרת תודה או הערכה לפעולה.
– כלל עיקרי :בפעולת הדיבור של תודה מתבצעת הכרת טובה או הערכה (סרל :1969
.)67–66
בספרו על הכרת טובה מקקונל בחן את התנאים ,שג'ון סימונס הציב לחובת אדם
להכיר טובה (סימונס  ,)178–170 :1979אך אימץ רק ארבעה מהם (לעתים תוך כדי
שינוי נוסח משלילה לחיוב):
– הטובה צריכה להינתן באופן וולונטרי וחופשי ,ולא מתוך מניעים פסולים;
– הטובה אסור שתהיה כפויה על המוטב (המקבל) בניגוד לרצונו (באופן שלא ניתן
להצדיקו);
– המוטב צריך לרצות את הטובה;
– אדם שחייבים לו הכרת טובה עשה זאת במאמץ ובניסיון להיטיב (מקקונל :1993
 ,44בתרגומו של בנזימן .)54 ,51 :2009
עיון בתנאים הנ"ל מעלה ששני הראשונים והאחרון מתמקדים בעושה הטובה
ובעיקר בהיבט המוסרי של המעשה (וראוי שיבואו לידיעתם של אנשי ציבור) .התנאי
השלישי לעיל דומה לתנאי השני ,אך מנוסח מנקודת מבטו של המוטב .בלשונו של
מקקונל בתנאי השלישי מתואר הרכיב הפנימי של הכרת הטובה ,בניגוד לרכיב
החיצוני (מקקונל  .)viii :1993תנאי זה דומה לכלל הכנות שניסח סרל.
אשר לתנאי השלישי לעיל ,יותם בנזימן מתאר בספרו הכרת תודה מקרה (ספרותי)
שבו גבר אינו מכיר תודה באופן וולונטרי ומתוך שמחה ,אלא אסור אל התודה
בעבותות שאינו יכול לנתקם והגדיר אותו "אסיר תודה" (בנזימן .)53 :2009
אשר לתנאי הכנות שניסח סרל" ,הדובר חש הכרת תודה או הערכה לפעולה",
ניסיתי לראות אם אפשר ללמוד על כך ממחקר אמפירי שערכו רוברט אמונס ועמיתו
מייק מקקאלו ( )McCulloughבתחום "הפסיכולוגיה החיובית" .החוקרים רצו
לבדוק באיזו מידה ,אם בכלל ,משפיעה גישה של הכרת תודה על רווחתם הנפשית
והגופנית של המשתתפים בניסוי ,על רמת האושר שלהם (אמונס ,תודה .)34 :2008
החוקרים השתמשו במונח "מתנה" במובן הרחב של המילה ,וביקשו מהמשתתפים
להתרכז בכל הדברים הטובים" ,במתנות" ,שקיבלו בחייהם ,כגון הנאות יומיומיות
פשוטות ,כישורים אישיים ,הנאה מהטבע ,ומחוות של חיבה ואהבה מאנשים אחרים.
התוצאות היו שכמחצית ה"מתנות" היו בקטגוריה ה"בינאישית" או ה"רוחנית",
שהן הקטגוריות המשמעותיות ביותר ברמת האושר והרווחה האישית (שם.)42 :
באחד הניסויים חולקו המשתתפים באקראי לשלוש קבוצות ,והתבקשו לנהל
יומנים .החוקרים עודדו את הקבוצה הראשונה לחוש תודה ,את השנייה להתלונן
ולחוש רגשות שליליים ,והשלישית שימשה קבוצת בקרה .המשתתפים בקבוצה
הראשונה (מכירי התודה) התבקשו לתאר חמישה דברים שקרו להם במשך השבוע
ושהם אסירי תודה עליהם; המשתתפים בקבוצה השנייה (המתלוננים) התבקשו
לרשום חמישה דברים מטרידים ומדכדכים שקרו להם; והמשתתפים בקבוצת
הבקרה התבקשו לרשום באקראי חמישה דברים שקרו להם במשך השבוע .הניסוי
נמשך  10שבועות .מכירי התודה דיווחו על חוויות שעוררו בהם תחושה של הכרת
תודה :יחסים טובים ,בריאות פיזית ,היכולת להתגבר על קשיים ,או עצם העובדה
שהם חיים (שם .)34 :המקטרים דיווחו על בעיות כספיות ,קשיים במציאת חנייה,
162
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לכלוך בבית ,וכן עשיית טובה לחבר ,שלא זכתה להערכתו (שם .)35 :עם תום הניסוי
התברר שהמשתתפים בקבוצת מכירי הטובה הרגישו טוב יותר ביחס לחייהם והיו
אופטימיים יותר ביחס לעתיד מאשר המשתתפים בשתי הקבוצות האחרות.
במספרים ,על פי מדד האושר ,שהחוקרים פיתחו ,מכירי התודה היו מאושרים ב25-
אחוזים יותר מאשר המשתתפים בשתי הקבוצות האחרות (שם .)37 :מניסוי זה
שנערך במסגרת "הפסיכולוגיה החיובית" 2לומדים אנו שאפשר לטפח ולחזק את
תנאי הכנות לביצוע פעולת דיבור של תודה ,שניסח הפילוסוף ג'ון סרל.
ברברה פרדריקסון ) )Fredricksonמחלוצות מחקר הרגשות החיוביים טוענת
שהכרת תודה מחזקת יחסים חברתיים ,שהרי היא יוצרת הלך רוח חיובי בתחום
היחסים הבינאישיים והופכת את האדם החווה רגש כזה לידידותי יותר ,אהוב ,מוגן
ורצוי .לדעתה ,הכרת תודה משמשת אבן יסוד ביצירת משאבים חברתיים ,שכן
בעתות מצוקה קשרי ידידות הם מקור לתמיכה חברתית .הכרת תודה מפתחת
אלטרואיזם הדדי ,וכשהיא מופנית לאנשים שאינם מוכרים אישית ,כגון אומנים או
פוליטיקאים ,היא משמשת להידוק הקשר בין הפרט לחברה (פרדריקסון :2004
3.)151
לעומת זאת ,אמונס מתאר גם רגשות שליליים הנובעים מהצורך להכיר תודה:
להיות מכיר תודה פירושו שאדם מרשה לעצמו להיות בעמדת מקבל – להרגיש אסיר
תודה ולהיות מודע לתלותו באחרים .אצל חלק מהאנשים המודעות לתלותם
באחרים עלולה להסב להם סבל .זאת ועוד בהכרת תודה יש רכיב של חוב ,משום שיש
ציפייה שהמקבל יגמול על נדיבות באותו מטבע ,וציפייה זו עלולה לקומם אותו .לדעת
אמונס ,רוב האנשים חווים מצב של חוב כמצב פסיכולוגי בלתי נעים ,והמודעות
לצורך לגמול טובה תחת טובה עלולה לעורר בהם רגשות טינה ורגשות שליליים
אחרים ,עד כדי שנאה ,כלפי מיטיביהם (אמונס ,תודה!.)38 ,2008 ,
הפסיכולוג אברהם מסלו דן בחשיבותה של הבעת תודה ובמתח הפסיכולוגי שנוצר
כתוצאה מאי-הבעת תודה ראויה למיטיב .הוא הדגים כפיות טובה של צאצאים
באמצעות מילותיו של המלך במחזהו של שקספיר המלך ליר (מסלו .)54–53 :1979
זליגמן ועמיתיו באוניברסיטת פנסילבניה ערכו ניסוי ובו התבקשו המשתתפים
לכתוב מכתב תודה אישי (בן  300מילים) למישהו שהיטיב עמם או השפיע לטובה על
חייהם .לאחר מכן הם התבקשו לערוך ביקור תודה בבתי המיטיבים .החוויות היו
מרגשות מאוד .לדוגמה ,בחור קשוח כתב מכתב תודה להוריו .הוא חשש שהקראת
המכתב תהיה רגשנית ומביכה ,אך לבסוף הקריא את המכתב בנסיבות קשות
במשפחה ,וההקראה הפכה לחוויה מזככת (זליגמן  .)416 :2005אשר להבעת תודה
להורים ,ראוי להזכיר את הנוהג של ילדים וילדות להודות להוריהם בטקס בר/בת
מצווה.
במחקר ,שנערך בבתי ספר יסודיים לאחר אירועי  11בספטמבר בניו-יורק ,התברר
שיותר בנות הכירו תודה לבני משפחה ולחברות מאשר בנים .כל המשתתפים במחקר
הכירו תודה לכוחות המשטרה ולכבאים (גורדון .)553 :2004
סרן במשמר המפרץ ,שצוותו חילץ כ 200-אנשים משיטפונות בסופת קתרינה בניו-
אורלינס ,לואיזיאנה ,והעלה אותם לסירות הצלה סיפר ,שמקבלי התודה חוו חוויה
בעלת עוצמה .מיטיבים מרגישים טוב כשמאמציהם זוכים להוקרה ,ולעומת זאת
_____________________________

2

כאן ברצוני להעיר ,שכשסיפרתי לבתי ,סמדר ארז ,על תחום "הפסיכולוגיה החיובית" ,היא שלחה לי את חומר הסדנה

3

מאמרה של פרדריקסון הוא פיתוח הרצאתה בסימפוזיון על הכרת טובה שארגן רוברט אמונס בדאלאס ,טקסס,
באוקטובר ( .2000פרדריקסון .)161 :2004

שהיא מנחה בבית-ספר תיכון בתחום זה ,סדנה הכוללת את המטלה של כתיבת יומנים" .פסיכולוגיה חיובית" עוסקת
בקידומם של רווחה נפשית ותפקוד אנושי אופטימלי ברמה האישית והחברתית .בעוד הפסיכולוגיה המסורתית
מתמקדת ,בדרך כלל ,בקשיים החברתיים וה רגשיים של בני האדם ומבקשת להקל את התסמינים הפסיכולוגיים
והסבל הכרוך בהם ,הפסיכולוגיה החיובית מתמקדת בחוזק אישי וגורמי החוסן והעמידות שיש לילדים ומבוגרים
כדי להשיג תחושות של מסוגלות ומימוש עצמי ,אושר אנושי ומשמעות בחיי היומיום .ד"ר טל בן-שחר מאוניברסיטת
הרו וארד הקים מרכז לחקר וליישום הפסיכולוגיה החיובית במרכז הבינתחומי הרצליה בשנת ( 2010מתוך הקדמה
ל"מיטיב – תכנית לימוד בפסיכולוגיה חיובית לבתי הספר העל יסודיים").
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נפגעים כאשר הם נתקלים באדישות ,בתודה שנאמרת כלאחר יד או בכפיות טובה.
לדעת אמונס ,אדם המקבל הכרת תודה אמתית עשוי לחוש טוב בגופו ,בעקבות
אנרגיה אלקטרומגנטית (אמונס תודה .)89–88 :2008
במאמר על הודיה ביהדות כותב שלמה שימל שהודיה היא רכיב מרכזי בדת ומזכיר
פרק קז בתהילים וכן ט  ,2ל  .13שימל מציין ,שזהו המקור לחג השבועות החקלאי
והבאת הביכורים לכוהנים [ועשית חג שבועות לה' אלהיךִ ,מסַּ ת (לשון מס ומתן) נדבת
ידך אשר תתן ,דברים טז ,י] ,ומצד שני מקור האיסור הדתי ליהנות מדבר-מה
בעולמנו מבלי לברך עליו (שימל 4.)96 :2004
לדעת אמונס ,חג ההודיה בתרבות האמריקנית  Thanksgivingנובע מחג השבועות
התנכ"י ,שלפיו נהגו בסיום קטיף ובציר להודות לאלוהים על היבול החקלאי .לדבריו,
הגברים והנשים האמיצים ,שיצאו מנמל פלימות שבאנגליה ,הפליגו להולנד ,ומשם
חצו את האוקיינוס האטלנטי עד שהגיעו לחופי ניו-אינגלנד בשנת  ,1620נאלצו לכרות
שם קבר לאחד מבני המשפחה .הם הביאו על סיפון ה"מייפלאואר" צמחים וזרעים
לחורף הראשון .השעורה שזרעו הניבה יבול דל ,ואילו שאר הזרעים לא הניבו דבר.
הם התייחסו לתלאותיהם לאור סיפורם של בני ישראל ,והודו לאלוהים על כך שהיה
להם די תירס לחורף .הם סברו שעליהם להלל ולשבח את האל הן בעתות שפע והן
בעתות מצוקה (אמונס ,תודה .)155 :2008
במסורות המזרחיות הגישה החיובית לחיים נובעת מתחושה עמוקה של הכרת
תודה לכל צורות הקיום .הכרת התודה הסינית מתגלמת בשני סימנים פַּ או-אֵּ ן .פַּ או
כולל משמעויות כגון החזר חוב ,תגמול ותגובה ומהווה את הבסיס לחיים חברתיים.
הכישלון להחזיר את החוב ,להגיב או להחזיר למיטיב כגמולו מסמל מעגל שבור של
הכרת תודה (אמונס ,תודה .)102 :2008
לקראת שנת  2000שהוכרזה באו"ם כשנת הודיה בינלאומית הונפק בול וכן נכתב
"הכרת תודה היא תכונה אנושית בסיסית שאפשר למצוא לה עדויות בכל מקום וזמן.
היא שוזרת יחדיו קהילות ומעודדת אחדות ושיתוף פעולה" (אמונס ,תודה :2008
.)116
מהצדדים הפסיכולוגיים של הכרת טובה נובעים ביטויים שונים של אמירת תודה,
שעוצמתם או שגירותם הלשונית נובעת מהמעשים שעליהם מודים .נדגים זאת בפרק
הבא במובאות מכלי התקשורת הכתובה והאלקטרונית.
ב .הבעות תודה בכלי התקשורת
ביטויי התודה שנמצאו בכלי התקשורת הכתובה והאלקטרונית מדורגים כאן לפי
עוצמת ההבעה שלהם ,וזו נובעת מאוצר המילים ,למשל" :אסיר" ,ומגבירים
( ,)intensifiersלמשל :מאוד ,המון .אפתח בביטוי בעל העוצמה הרבה ביותר "אסיר
תודה".
בביטוי "אסיר תודה" השתמש גלעד שליט ב 10-בדצמבר  2011בכינוס שאורגן
להודות לפעילים שעמלו רבות לשחרורו משבי החמאס נוכח התנגדות רבה ,5ואלה
דבריו:
– "אני שמח שבאתם הערב .יש לי הזדמנות [ ]...להודות לכם על מה שעשיתם למעני.
אני רוצה להודות לכם הערב מעומק לבי ולומר לכם שאני אסיר תודה לכולכם ולכל
אחד מכם בנפרד .אני אמשיך להיות אסיר תודה לכם כל חיי.
_____________________________

 4נחמן כהנא ז"ל ,ניצול שואה שהגיע ארצה בספינה רעועה בעלייה ב' ,כתב בתפילה אישית" :ריבונו של עולם /מודה
אני לפניך  /על כל הטוב וגם הרע שהנחלת לי" (.)18.8.2012
 5ראוי להעיר שהייתה התנגדות רבה לשחרורו של גלעד שליט בעיקר מצד משפחות שכולות .בשנה וחצי האחרונות
למאבק לשחרורו התמקדה הפעילות בירושלים לא רחוק מהמעון הרשמי של ראש הממשלה – בתחילה אהוד אולמרט
ולאחר מכן בנימין נתניהו ,שהביא לבסוף לשחרורו .ממול אוהל הפעילים ,מעבר לכביש ,התרכזו המתנגדים לשחרורו,
כיוון שזה היה כרוך בשחרור של למעלה מאלף מחבלים תמורתו.
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– גלעד שליט הזכיר בדבריו שהפעילים למען שחרורו החלו לפעול בשנת 2006
והמשיכו בפעילותם במשך חמש שנים עד לשחרורו.
– בביטוי "אסיר תודה" השתמש גלעד שליט גם במכתב לנשיא צרפת דאז סרקוזי,
שפעל לשחרורו .גלעד כתב" :אני מודע לכך שתרמת רבות לשחרורי ,ואשאר אסיר
תודה כל חיי" (א' אייכנר ,ר' וייס וג' בנו ,ידיעות אחרונות.)12.1.2012 ,
– במודעה של המשפחה שפורסמה לאחר שחרורו נכתב :אחרי  1941ימים ולילות
ארוכים רצינו להגיד תודה .תודה לכל מיליוני האנשים בארץ ובעולם שתמכו בנו []...
"ושבו בנים לגבולם" (ידיעות אחרונות)19.10.2011 ,
– בביטוי שונה השתמש כתב 'ידיעות אחרונות' צדוק יחזקאלי שנפצע קשה בעת
סיקור קרבות בקווקז .כשהתעורר לאחר שלושה שבועות לחש "אני חייב חוב גדול
להרבה אנשים על שהצילו את חיי .אני לא משלה את עצמי :בלי האנשים האלה לא
הייתי חי היום ".אמו הוסיפה" :אין לי מילים להודות לצוות הרפואי ,בראשות פרופ'
ריבקינד שהצילו את בני (דני אדינו אבבה ,ידיעות אחרונות.)5.9.2008 ,
– בשיחה עם חולה כליות בשם אהרון ,שקיבל תרומה של כליה מתורם בשם יצחק,
אמרה יעל דן לחולה" :לעולם לא תצליח להודות לו" .אהרון ענה לה :אודה לו כל חיי
(עושים צהריים עם יעל דן ,גלי צה"ל.)16.12.2014 ,
– מושתל כליה אחר ,ד"ר אלכסנדר בלינקי ,הביע תודה בתרומת ספר תורה לכבוד
תורם הכליה מנחם בן שחר לבית הכנסת ביישוב מגורי התורם (ישראל היום,
.)2.10.2015
– לאחר טבח מתפללים בבית הכנסת "קהילת בני תורה" בשכונת הר-נוף בירושלים,
נסעו רבים לכפר הדרוזי יאנוח שבגליל המערבי כדי לחלוק כבוד אחרון לשוטר זידאן
סייף ,שחירף את נפשו והציל חיי מתפללים .הרב מרדכי רובין אמר "ערך גדול
ביהדות להכיר טובה ותודה למי שמסר נפשו עבורנו" (גואל בנו ,ידיעות אחרונות,
.)20.11.2014
– במקרה דומה של סיכון עצמי לשם הצלת חיים הביעה המשטרה תודה לאזרחים
גלעד גולדמן וקובי לנגלבן בהענקת תעודות הערכה על שסייעו להשתלט על דוקר
שרצח את אלמוג שילוני (אבי כהן ,ישראל היום.)20.11.2014 ,
– לאחר שתושבי כפר שנהרס ברעידת אדמה במחוז סצ'ואן בסין סייעו לשתי
ישראליות פצועות ,שגריר ישראל בבייג'ינג ,עמוס נדאי ,הגיע לכפר "כדי להחזיר
לאנשיו טובה גדולה" .הוא הביא תרומה של  10,000דולר לרכישת ציוד רפואי עבור
המרפאה המקומית .יו"ר חברת ארטויקום הישראלית הוסיף  25,000דולר לשיקום
בית הספר האזורי .גיא קיבץ ,דובר שגרירות ישראל בבייג'ינג אמר "אנו מאושרים
שביכולתנו לתת להם משהו בחזרה" (בעז ארד ,ידיעות אחרונות.)19.9.2008 ,
– בפרידת הרמטכ"ל היוצא בני גנץ ,הוא אמר שפע של תודות כפי שנראה להלן" :אני
רוצה להגיד לכם הרבה מאוד תודה ,אז תודה רבה לכולכם על עשייה נהדרת ,ולא
לבכות עכשיו .באמת ,המון המון תודה .אני מבקש להודות לך [לשר הביטחון בוגי
יעלון] באופן אישי .אני מאוד מעריך את ההובלה שלך ...אני רוצה בכל זאת לחרוג
מהפרוטוקול ולהודות למשפחה שלי ,ליקירתי ...המון תודות .לך ,גדי (אייזנקוט)
[הרמטכ"ל הנכנס] הרבה הצלחה .אז אני מאחל לך הצלחה ...אי-אפשר בלי חברים.
עוד פעם תודה רבה לכם .אתם באמת סופר ...אז תודה רבה ...תודה רבה( ...שודר
בערוצי הטלוויזיה ,ביום  15.2.2015בשעה  3.00אחה"צ).
אי-הכרת טובה נחשבת לכפיות טובה – תכונה מגונה בעליל .הרי כמה דוגמות
הנוגעות לפוליטיקאים:
– שר ההגנה האמריקאי לשעבר רוברט גייטס צוטט" :ראש הממשלה בנימין נתניהו
הוא כפוי טובה שמסכן את ארצו ".גייטס מנה את הצעדים שהממשל האמריקאי
עשה כדי להבטיח את ביטחון ישראל ,ואז הצהיר כי "ארה"ב לא קיבלה שום דבר
בתמורה" ,במיוחד בכל הקשור לתהליך השלום( .ברק רביד ,הארץ.)7.9.2011 ,
– נראה שבתגובה לדברים אלה הודיע בנימין נתניהו בחדשות בטלוויזיה במוצאי-
שבת :אנחנו חבים לנשיא אובמה תודה מיוחדת (ערוץ  2בטלוויזיה.)10.9.2011 ,
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– איילה חסון-נשר דיווחה מוושינגטון אחרי שיחה של נתניהו ואובמה "תודה
ישראלית ענקית" (ערוץ  1בטלוויזיה.)21.9.2011 ,
– שאלת הכרת טובה או כפיות טובה עלתה בוועדה בכנסת יום לאחר מחאת הענק
על האפליה כלפי יוצאי העדה האתיופית בקריית מלאכי .שרת העלייה והקליטה דאז
סופה לנדבר אמרה כי "לפעמים צריכים גם להגיד תודה רבה על מה שקיבלתם .אני,
שהייתי עולה חדשה ,אומרת תודה על מה שנעשה למען העולים בישראל" (ערוץ 10
בטלוויזיה  ;11.1.2012אריק בנדר ,מעריב .)12.1.2012
– לעומת דברים אלה אמר נשיא המדינה לשעבר ,שמעון פרס ,לתלמידים בני יוצאי
אתיופיה" :לא אתם צריכים להגיד תודה; אנחנו צריכים להגיד לכם תודה( ".דבריו
שודרו ברשת ב' ברדיו ב.)12.1.2012-
– בסרט דוקומנטרי שהפיק חיים יבין ,לשעבר קריין ערוץ  1בטלוויזיה ,על תהליך
השתלבותם של היהודים מרוסיה בחברה הישראלית הוא אמר" :הגיע הזמן שיהודי
ברית המועצות יכירו תודה .תגידו תודה רבה לארץ שקיבלה אתכם" (ערוץ 10
בטלוויזיה .)1.1.2015
– בכתבה שכותרתה "מה תודה?" שאלה אריאלה איילון "למה יש אנשים כפויי
טובה ומה הפך אותם לכאלה?" ד"ר יאיר כספי השיב" :האדם הדתי לומד כבר
מילדותו שהחיים הם מתנת האל ,ולכן יש לא רק לברך עליהם אלא גם להודות :על
המזון ,על השלמות ,על הכול .כבר בהשכמה מצטווה האדם לפתוח בתפילת 'מודה
אני'" .הוא מסביר "אנשים שהם נכים רגשיים אפילו לא שמים לב לטובה שקיבלו
ולכן הם לא ערים בכלל לצורך של הנותן בתודה ]...[ .הם גדלו בסביבה מרפדת מדי,
שנתנה ותמכה כמובן מאליו ומעולם לא עמדה על הצורך לקבל תמורה או תודה .יש
בהם ילדים מפונקים ,לפעמים ילדים יחידים להוריהם [ ]...לוקחים ולא נותנים
ולעולם אינם חשים
צורך להודות (ידיעות אחרונות 24 ,שעות.)29.7.2012 ,
ראוי לציין בשמחה ,שבימים אלה שומעים יותר תודות בכלי התקשורת מאשר בעבר.
להלן כמה דוגמות:
– אנחנו מסיימים שעתיים של שידורים בערב החג .תודה רבה לכם שהייתם אתנו
כאן( .יגאל רביד ,רשת ב' ברדיו .)25.3.2013
– תודה לרשת סטימצקי על העיתונים .באמת תודה (יצחק נוי ,בסוף השעה
הבינלאומית ,רשת ב' ברדיו .)21.2.2015
– מירי מסיקה הגיבה על מחיאות כפיים ,אחרי ששרה בערב הצדעה לצה"ל :תודה
רבה מכל הלב! (ערוץ  2בטלוויזיה.)27.11.2014 ,
– אבי פישר הגיב על תשואות ,לאחר ששר באותו אירוע :תודה ענקית! (שם)
יש המודים על תודות:
– פרופ' עפרה תירוש-בקר הגיבה ,לאחר שהודו לה על ארגון הכינוס הבינלאומי
החמישי של המרכז ללשונות היהודים וספריותיהם :תודה על התודות (בית בלגיה
בקמפוס האוניברסיטה העברית.)30.4.2013 ,
– קרן נויבך :תודה שדיברת אתנו הבוקר.
– פרופ' אמנון רובינשטיין :חן חן"( .סדר יום" ,רשת ב' ברדיו.)1.6.2015 ,
– ד"ר צבי סדן הגיב על מכתבי אליו :תודה רבה על תודתך (מכתב ששלח אליי בדואר
אלקטרוני.)1.1.2013 ,
– עדינה עבאדי :תודה רבה על הספל שעיצבת לכל אחד מבוגרי גדוד הגליל" ,צופי
קהילה" בירושלים.
– עלי כהן :אני מודה לך על זה שאת מודה לי (.)1.5.2015
בפרק זה הובאו כשישה ביטויי תודה שנאספו מכלי התקשורת באקראי ,ולא
מקורפוס מסוים ,מהשנים ( 2015–2011פרט לדוגמה אחת מ .)2008-בשל כך חשתי
שאין בהם כדי למצות את כל ביטויי התודה שבלשון העברית וכן לשקף את תדירות
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השימוש בהם .לפיכך טרחתי לעיין בקורפוס עשיר הכולל מידע סטטיסטי חשוב
ולדלות ממנו ביטויי תודה נוספים ,כפי שנראה בפרק הבא.
ג .ביטויי תודה בקורפוס heTenTen

6Hebrew

הקורפוס  Hebrew heTenTenכלול בקורפוס של שפות רבות הקרוי
 .Sketchengine.co.ukהקורפוס העברי כולל פחות ממיליארד מילים .הוא נאסף
מחומר באינטרנט :דואר אלקטרוני ,בלוגים ,אתרים שונים ,וכולל גם פרסומים
מהעיתונות הכתובה ,כגון מוסף שבת של עיתון הארץ .בכמה מקומות מצאתי
תאריכים ( 2011 ,2007עד  .)2013אך כלול בו גם "פרוייקט בן-יהודה" שבו מילים
מתקופות קודמות ,שמרחיב לא רק את תקופת האיסוף אלא גם את מספר רובדי
הלשון העברית שבו7.
בבדיקת הקורפוס התברר לי שיש מבעים הכוללים גם הערכה ושבחים למעשה ,אך
לא התאפשר לי תמיד להסיק מהו המעשה שעליו מודים ,כפי שיכולתי להראות
בדוגמות שהצגתי לעיל .אציג עתה דוגמות מהקורפוס ,אך בסדר הפוך מהקודם.
תחילה אציג ביטויי תודה שהם לדעתי בעלי הכוח האילוקוציוני Illocutionary
) ) forceהחלש
ביותר ,ולבסוף אציג מבעים שעוצמת התודה שלהם היא החזקה ביותר.
אני מעריך  /מעריכה את ,אנחנו מעריכים  /מעריכות את ( 1.183היקרויות)
– אני מעריך את כל המאמצים שלכם כדי לעזור לנו ,אבל השאלות
(;)opendoor.org.il
– אני מעריך את הנכונות שלך לקבל את החדש ,אבל (;)hartogsohn.com
– אנחנו מעריכות מאוד את כל הדברים הנחמדים שאתם קונים לנו ,אבל היינו
(;)yahadoot.net
– כבוד השופט ,אני מעריכה את העובדה שהתנצלת ,אבל חוסר כבוד כזה כלפי...
(.)ynet.co.il
– אני מעריכה את זה שאומרים לנו תודה ,אך מה עם האחרים? (cosmicbff.
);Bloger.co.il
– נתניהו :אני מעריך את תמיכתה של ארה"ב במאמץ המשותף הזה (;)inn.co.il
– רה"מ שלח מסר לתושבי הדרום :אני מעריך את העמידה שלכם ,את הסבל שלכם,
ואני שותף לכאב שלכם (;)israelhayom.co.il
– אנחנו מעריכים את התמיכה שלכם בנו ,וחשים אחראים לספק לכם ירקות
(.)chubeza.com
דעתי ,שהערכה היא מבע חלש של תודה ,מבוססת על מבעים הפותחים בהערכה
ומסתיימים בהסתייגות המבוטאת במילים אבל ,אך( .ראו חמשת המבעים
הראשונים שלעיל) .כאשר מוסיפים מגביר למבע הערכה ,כגון מאוד ,הכוח
האילוקוציוני של המבע
עולה ,כפי שנראה להלן:
_____________________________

6
7

אני מודה לד"ר צבי סדן ,מרצה בכיר במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן ,על שהפנה
אותי לקורפוס זה.
בפרוייקט מאמרים" :האינטליגנציה מהי?" מאת י"ח ברנר; "החריפות והחידוד שבתנ"ך" מאת ישראל חיים טביוב;
"עברית וז'רגון" מאת י"ל כצנלסון; "מה נתנה לו לביאליק שירתו?" מאת אלתר דרויאנוב; "שחוק ודמע בבית הדין"
מאת שניאור זלמן חשין; וכן מאמרים של ארלוזורוב ,גנסין ,ושץ; זכרונות ,יומנים ומכתבים מאת אפל ,בריינין ,ילין
ואבשלום פיינברג; השירה של ביאליק וכן של רחל .הפרוזה של ביאליק ,בן-ציון ,ברזילי ,יאן אירה ,מאפו ,מנדלי,
פיארברג ,שץ ,בן-ציון ,גנסין ,לבנזון ,רגלסון; תרגום ההמנונים ההומריים ,ועוד.
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אני מעריך מאוד  /מעריכה מאוד את ,אנחנו מעריכים מאוד  /מעריכות מאוד את (302
היקרויות):
– אנחנו מעריכים מאוד את עבודתך במשך כל השנים (;) tel-avivtimes.com
– אני מעריך מאוד את כל מי שהגיע ומודה לכולם.)hughaifa.wordpress.com( .
במבע האחרון לעיל הצירוף מודה לכולם מחזק את הצירוף מעריך מאוד.
חן חן על ( 114היקרויות)
מקור הביטוי בזכריה ד ,ז" :והוציא את אבן הראשה ,תשואות חן חן לה" (יהודה
הלוי לנגיד "חן חן לנוטר כרמו").
– מכתבו הבהיר הגיעני ,תשואות חן חן על ברכתיה )(moreshet-morocco.com
– חן חן על המתנה! חזק ואמץ ( ;(musaf-Shabbat com.חן חן על המחמאות
(;)mythailand.co.il
– חן חן על המשוב והפירגון ) ;(watch.modiin.usחן חן על ההתנצלות
(.)irisya.wordpress.com
– חן חן על המילים הטובות ,תודה רבה );)dream.co.il
– חן חן על החן חן (.)theodos.co.il
במבע לפני האחרון לעיל כפל מבעים להבעת תודה ,ואילו במבע האחרון מובעת תודה
על התודה .היידוע לפני הצירוף חן חן מעיד על שימושו כניב.
הביטוי חן חן אינו שקוף בעברית החדשה ,ומכאן ,לדעתי ,נובעת חולשתו.
מחזיק טובה ל /-מחזיקה /מחזיקים ( 80היקרויות)
הביטוי משמש בלשון חז"ל :אדם צריך להחזיק טובה למקום שיש לו הנאה ממנו
(בראשית רבה עט); אמר להם צריך אני להחזיק טובה לבניכם שיקיימו את התורה
אחרי (ספרי האזינו ,שלה).
ַּ
– אהיה מחזיק טובה לאדוני הפרופסור! (;)benyehuda.org
– אמנם הננו מחזיקים טובה לך "אחד העם" החביב לכולנו );)benyehuda.org
– מצד שני הוא מחזיק טובה גדולה לבן-גוריון שעשה את הפעולה הגדולה
).)iraqijews.info
מקומו הנמוך של הביטוי בסולם עוצמת התודה נובע מנדירותו ומחוסר שקיפותו.
מוקיר לך תודה /לָך/לכם/לכן /מוקירה/מוקירים ( 17היקרויות); הוקרת תודה על
הוקר מָ ך ,בן-סירא יב ,ז).
( 22היקרויות); (ראו ֵּ
– אני מוקיר לך תודה ענקית על כך שאתה מלווה אותי );)articlesisrael.info.il
– אני מאוד מוקירה לך תודה .אני ממש מרגישה יותר טוב אחרי שטופלתי
(;)iridology-clinic.co.il
– אני משוכנע כי תושבי העיר [שדרות] כולה מוקירים לך תודה ...השר פרץ
(.)sderot.co.il
מקומו הנמוך של הביטוי בסולם עוצמת התודה נובע מאטימותו ,שהרי להוקיר
פירושו לכבד; אך המילה תודה שקופה יותר מהמילה טובה שבמבע לעיל ,ולכן
עוצמת התודה
גדולה יותר מזו שבקודם.
מכיר טובה ל ,-מכירה ,מכירים ,מכירות ( 155היקרויות) ,להכיר טובה (251
היקרויות)
כנראה על פי" :כן אכיר את גלות יהודה ...לטובה" (ירמיה כד ,ה) .אמנם המשמעות
במקרא אינה של תודה ,אך סביר להניח שזהו המקור המילולי של הביטוי ,ולאחר
שינוי במקומה של מילת היחס הפך לביטוי תודה.
– אני מכיר לו טובה כל כך ,עד שאני מוכן ומזומן לחבקו ולנשקו (שלום עליכם",יוסל
הגנן" ,אודיסה תר"ס);
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– ממשלת ישראל מכירה טובה על ההזדמנות שניתנה לנציגה להביע את השקפותיו
(משה שרת ומורשתו ,פרק ;(sharett.org.il ,23
– אני מכיר טובה לפרופ' חוה לצרוס-יפה שהפנתה אותי למאמר
(;)lib.toldot.cet.ac.il
– כאשר אדם מכיר טובה לחברו ,הוא מחזק את הקשר ביניהם (;)new-m.org.il
– בן המתכחש להוריו ואינו מכיר טובה להם [ ]...נוהג בחוסר מוסריות
(;(chabadbursa.com
– "אנחנו בני הישיבות צריכים להכיר טובה לחיילי ישראל וזה ע"י שנרבה בעיסוק
בתורה" (.(ladaat.info
הכוח האילוקוציוני של המבע נובע משקיפותו ,דהיינו הכרת האדם בטובה
שהוענקה
לו.
מכיר ,מכירה ,מכירים ,מכירות לך תודה על ( 13היקרויות)
בלשון ימינו במשמעות הכרת טובה (ראו מילון בן-יהודה ,הערך "תודה")
– אני מכירה לך תודה על היותך קשובה לחששותיי );)shad.co.il
– הרבה תודות ,מירב היקרה ,אנו מכירות לך תודה גדולה על תהליך התפתחותי אישי
ועוצמתי שעברנו (;)merav-cohen.com
– אני מכירה תודה על שאפשרתם לי לרפא את עצמי (.)beitosher.com
הכוח האילוקוציוני של המבע נובע ממשמעות המילה תודה הכלולה בו.
תודה על ( 32.232היקרויות)
המקור במקרא (בקול רנה ותודה המון חוגג ,תהלים מב ה; מזמור לתודה ,שם ק ,א;
זבחי תודה ,שם קז ,כב;).
– תודה על הפרגון ,המחמאות ,המילים החמות ,הברכות (;)duran-seo.co.il
– תודה על הביקורת .אני באמת נוטה לכתוב טרגדיות (;)hportal co
– תודה על המלים החמות והחכמות והתמיכה במאבקנו (לשר הגמלאים אורי אורבך
ז"ל ;)uriorbach.co.il
– תמסור תודה ענקית ממני לחברה (.) kivi.co.il
הכוח האילוקוציוני נובע מישירות המבע הפותח במילת תודה .שם התואר
ענקית
מעצים את כוחו.
אני מודה לך (על) ( 2.171היקרויות)  /לכם ( 552היקרויות)
מקור הביטוי במקרא :אלהינו מודים אנו לָך (דברי הימים א' כט ,יג).
– היו"ר יואל חסון :אני מודה לך ,חבר הכנסת חנין ,תרצה לומר משהו לסיום?
(;)dovblog.org
– היו"ר אופיר אקוניס :אני מודה לך חברת כנסת שלי יחימוביץ' :הובלת ,סייעת,
נגעת ואהבת(;)Knesset.gov.il
– אני מודה לך מראש ,ומחבק אותך בלבביות .שלך ו' ז'בוטינסקי (;)mytelaviv.co.il
– אני מודה לך מאוד על הפרגון החם ומזמינה אותך לשתות מהמעיין
(;)kccollege.co.il
– אני מודה לך על ההתנצלות (;)maariv.co.il
– בכל מקרה אני מודה לך על האמפתיה );)hilanoga.wordpress.com
– אני מודה לך מאוד על המחמאות ומברך אותך שתזכי לזיווג (.)ask-the-rabi.info
כוחו של המבע נובע משקיפותו ומהכללת המוען והנמען בפעולת הדיבור.
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אני מודה לך מקרב לב על ( 20היקרויות)  /מעומק ליבי על ( 16היקרויות)
– אני מודה לך מקרב לב על יום החתונה שלי ,הכל היה מושלם (;)efind.co.il
– אני מודה לך מקרב לב על שנטלת מכחול בידייך וציירת תמונות
(;)yitzchakm.wordpress.com
– אני מודה לך מעומק ליבי על דברי חכמה אותם את מעבירה במסרים קצרים
(;)reut4u.co.il
– אני מודה לך מעומק ליבי ונשמתי על קורס נהדר שהעברת בדרכך המיוחדת
(.)ornegohot.co.il
התיאורים מקרב לב  /מעומק ליבי מעצימים את כוחו של המבע.
ראוי לציין שנוסף לכך מצויים בקורפוס  3.420היקרויות של ביטוי זה מנוסח כשם-
פועל להודות ל -וכן עם תיאורים שמעצימים את כוחו האילוקוציוני:
– להודות לך מכל הלב ( 43היקרויות);
– להודות לך מקרב לב ( 137היקרויות);
– להודות לך מעומק הלב ( 23היקרויות);
– להודות לך המון על ( 5היקרויות).
חייב /חייבת  /אנחנו חייבים לך תודה (על) ( 53היקרויות) ,חייב  /חייבים לכם תודה
( 10היקרויות)
הביטוי לפי :אנחנו חייבים להודות לך ולשבחך (ברכת השחר).
– אני חייב לך תודה ענקית! (;)bazekalim.com
– אני חייב לך תודה עמוקה (;)uripaz.wordpresws.com
– אמרתי" :אבא ,אני מרגישה חייבת לך תודה על הכל ,ורוצה לבקש סליחה על
העבר" (;)merkaz-shefer.org
– בזכותך ובזכות הסתדרות המורים אני חייבת לכם תודה גדולה על שהחזרתם לי
את האמון בבני אדם (;)itu.org.il
– אני חייב לכם תודה! תודה שקיבלתם אותי עם חיוך רחב ועם טונות...
(;)kovo2max.co.il
– כוחות הביטחון" ,אנחנו תושבי מדינת ישראל חייבים לכם תודה ענקית ,חושבים
עליכם ורוצים שתחזרו הביתה" (.)celebs.walla.co.il
הכוח האילוקוציוני הרב של המבע נובע ממשמעות הפועל חייב .שמות התואר
גדולה,
ענקית ,עמוקה מעצימים את התודה.
אני אסיר תודה לך (על) ( 486היקרויות); אסירת  /אסירות תודה לך (על) (45
היקרויות)
הביטוי על-פי :שובו לבצרון אסירי התקוה (זכריה ט ,יב).
– אינך יודע כמה אני אסיר תודה לך על שזיכית אותי במצוות הכנסת אורחים
);(dvar-tora.blogspot.cz
– איזה מזל שאמרת לי! אני אסיר תודה לך לכל ימי חיי! (;)dev.www.aish.co.il
– אני אסירת תודה לך על החלטתך לבוא אלינו במצב המיוחד שנקלענו [אליו]
(;)leanumerology.com
– אנחנו אסירות תודה לך .אמרי לנו ,בבקשה ,כיצד נוכל לקדם את פנייך
(;)yogaoflove.com.org
– אנו אסירות תודה לך לעד על שגוננת עלינו פעמים כה רבות והצלת ...
(.)yogaoflove.com.org
הכוח האילוקוציוני הרב נובע ממשמעות שם התואר אסיר.
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ממש תודה (לך  /על) ( 386היקרויות)
– אני גרה בקיבוץ מגן ,שוב ממש תודה (;)opendoor.org.il
– ממש ממש תודה לך אודליה ,עזרת לי מאוד (;)makshivim.org.il
– ממש ממש ממש תודה רבה על האתר הנפלא הזה (;)ask-the-ra
– ממש ( 9פעמים) תודה! ( 6פעמים) (;)4girls.co.il
– וואוו! ממש תודה! אתם כל כך עזרתם לי! אני מכיתה ו'; ממש תודה! ובאמת
אין לי מילים! (.)makshivim.org.il
עוצמת הביטוי נובעת מהמילה ממש ומהחזרות עליה.
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נראה שהכוח האילוקוציוני של ביטוי להבעת תודה נובע בעיקר מהרכבו הסמנטי,
כלומר ממשמעות המילים .לפיכך משמעות הביטוי אסיר תודה מקנה לו את הכוח
הרב ביותר .מביטויי התודה שאספתי מכלי התקשורת מתברר שככל שהמעשה חיוני
וחשוב יותר ,ששיאו הצלת חיי אדם ,כן גדל הכוח האילוקוציוני של ביטוי המשמש
להבעת תודה .אשר לביטוי הנ"ל אסיר תודה ,יותם בנזימן מחבר הספר "להכיר
תודה" מתאר מקרה שביטוי זה מביע "הכרת תודה [ ,]...שבה חייב אדם לשאת כאבן
ריחיים על צווארו" (בנזימן  .)58 :2009ואמנם בריאיון של עדי סיגלר ,חברתו של גלעד
שליט ,עם חיים אתגר ,היא אמרה ש"לגלעד יש חוב עצום ,לא במובן שהוא חייב ,אלא
בצורך שלו .איפה שהוא יכול הוא עושה את זה ".על שאלת המראיין "אם הוא חי
בתחושה שהוא צריך להחזיר כל הזמן?" היא השיבה" :באיזה מובן ,כן" (הריאיון
שודר בערוץ  2בטלוויזיה בערב  11באוגוסט.)2015 ,
יש שחוב הכרת הטובה מתבטא לא רק במילים כי אם גם במעשים ,כגון תרומת
ספר תורה של ד"ר אלכסנדר בלינקי ,מושתל כליה ,לכבוד מנחם בן שחר ,תורם כליה
שהציל את חייו ,או תרומת כסף למרפאה ולבית ספר במחוז סצ'ואן בסין כהוקרה
על הצלת שתי ישראליות פצועות.
אשר לביטויי התודה בקורפוס  Hebrew heTenTenלא תמיד אפשר היה לגלות
מהו המעשה שמודים עליו .אך בכל המקרים שהצלחתי לגלות את המעשה ,הסקתי
מסקנה דומה ,שעוצמת ביטוי התודה נובעת מהמעשה שמודים עליו .בקורפוס זה
מצאתי עשרה ביטויים להבעת תודה ,שמקורם ברבדים שונים בעברית .דירגתי את
הביטויים אסיר תודה וכן את ממש תודה ,הנובע מהעברית החדשה ,כבעלי הכוח
האילוקוציוני הרב ביותר .כאמור ,הביטוי אסיר תודה מביע עול קשה המונח על כתפי
החייב בתודה ,ולעומת זאת הביטוי ממש תודה מביע נעימות והבעת תודה מתוך
שמחה ,בעיקר כאשר המילה ממש מוכפלת ,משולשת ואף יותר מכך .אך מעבר
להבדלים אלה שני הביטויים האלה שייכים למשלבים שונים בלשון .הביטוי אסיר
תודה משמש בנסיבות פורמליות ובעיקר בלשון הכתובה ,ואילו ממש תודה – משמש
בסיטואציות של קרבה בין אנשים ובעיקר בלשון הדיבור.
התבוננות בגרף דלעיל ,המסכם באופן סטטיסטי את היקרות ביטויי התודה
בקורפוס ,מעלה שהביטוי תודה על הוא הרווח ביותר בקורפוס – מעל  32.000מילים,
ואילו הביטוי הוקרת תודה  /מוקיר תודה הוא הנדיר ביותר (רק  39היקרויות).
(פירוט סטטיסטי של כל המבעים מובא בנספח א') .היקף הקורפוס 890.282.843
מילים ,והוא כולל  42,500מילים להבעת תודה .לפיכך ביטויי התודה מהווים
כמחצית אחוז מאוצר המילים שבקורפוס.
לא עשיתי מחקר סוציולוגי מסודר של הבעת תודה בארץ ,כפי שעשו באוניברסיטת
בריסטול באנגליה ,שבו בדקו הבעות תודה של סטודנטים או היעדרן ,כאשר הם נהנו
מפתיחת דלת הספרייה המרכזית לעוברים דרכה (ראו נספח ב') .לעומת זאת לא בכל
פעם שפתחתי את דלת הספרייה הלאומית בירושלים למעבר היוצאים או הנכנסים,
הבחנתי בתגובה.
עניין אחרון זה נוגע להשלכות הפדגוגיות של מאמר זה ,משום שמהמחקר שנעשה
באנגליה אפשר ללמוד שהבעת תודה בתרבות האנגלוסקסית רווחת יותר מאשר
בתרבות הישראלית .כלומר ,אין חשש שסטודנטים דוברי אנגלית ימעיטו בהבעות
תודה במגע עם ישראלים ,ואילו עודפות בהבעת תודה אינה נתקלת בביקורת כיום8.
אשר לשימוש בביטויים השונים ניתן ללמוד מהגרף הסטטיסטי .באופן כללי ,ככל
שמספר ההיקרויות של ביטוי גדול יותר ,כך השימוש בו חופשי יותר .לכן ראוי
להמליץ לתלמידים להשתמש בלשון הדיבור בארבעת הביטויים הראשונים (משמאל)
_____________________________

8

נראה שנדירות הבעות תודה נובעת מהרקע הסוציאליסטי של החברה הישראלית (לדברי ההיסטוריון ד"ר גבריאל
אלכסנדר ,בתנועות הסוציאליסטיות בעולם לא נהגו להביע ביטויי תודה ,משום שזה נחשב למנהג בורגני).
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 ואילו בלשון הכתובה ראוי לעודד התנסות בשימוש,)ואפילו בשביעי (ממש תודה
.בביטויים שונים תוך כדי התאמתם לעוצמת הכרת הטובה
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נספח א
להלן הצגת המבעים לפי שכיחותם בקורפוס .תחילה אביא את הנדירים ביניהם.
מוקיר לך תודה –  ,8מוקירה לך תודה –  ,3מוקירים לך –  ,4מוקיר לכם ,לכן –  .2סה"כ

 17היקרויות.

הוקרת תודה על –  22היקרויות.
חייב לך תודה –  7( 17מתוכם תודה ענקית) ,חייבת לך תודה –  5( 19תודה ענקית),
חייבים לך תודה –  ,7חייב לכם תודה –  ,8חייבים לכם תודה –  .2סה"כ  53היקרויות.
מחזיק לך טובה –  ,3מחזיק לכם טובה –  ,1מחזיקה לך טובה –  .1סה"כ  5היקרויות.
מחזיק טובה –  ,70מחזיקה טובה –  ,2מחזיקים טובה –  .8סה"כ  80היקרויות.
חן חן על –  114היקרויות.
מכירה תודה על –  ,6מכירה לך תודה על –  ,3מכיר לך תודה –  ,7לכם –  ,1מכירים/ות
–  .3סה"כ  20היקרויות.
הכרת תודה –  230היקרויות.
ממש תודה –  ,373ממש ממש תודה –  ,10ממש ממש ממש תודה –  .3סה"כ 386

היקרויות.
מכיר טובה –  ,70מכירה טובה –  ,42מכירים טובה –  ,26מכירות טובה –  .17סה"כ
 155היקרויות.
להכיר טובה –  251היקרויות.

אסיר תודה על –  ,496אסיר תודה לך –  ,21אסירת תודה לך –  ,19אסירות תודה לך –
 .5סה"כ היקרויות .541
אני מעריך את –  ,1.123מעריכה –  ,460מעריכים –  ,188מעריכות –  .12סה"כ 1183

היקרויות.

אני מעריך מאד –  ,243אני מעריכה מאד –  ,33מעריכים מאד –  ,25מעריכות מאד –
 .1סה"כ  302היקרויות.
אני מודה לך על –  ,2.171אני מודה לכם –  ,552אני מודה לכן –  .40סה"כ 2.763
היקרויות.
אני מודה לכם מאוד –  .36אנחנו מודים לך –  ,73אנחנו מודים לכם –  ,41אנחנו מודות
לך –  .1סה"כ  115היקרויות.
להודות לך –  ,3.402להודות לך מקרב לב –  ,137מכל הלב –  .43סה"כ  3,420היקרויות.
תודה על –  32.232היקרויות.
נספח ב
באנגליה נעשה מחקר לפי ההיפותזה :ככל שמאמץ העזרה גדול יותר ,כך גדלה עוצמת
ביטוי תודה .במחקר השתתפו  228סטודנטים שעברו דרך דלתות הספרייה המרכזית
באוניברסיטת בריסטול .החוקר פתח דלת לעוברים דרך הדלתות בארבע דרכים,
כשבכל אחת מאמציו גוברים.
א) החוקר הולך באותו כיוון של הנחקר ,פותח דלת ואינו מסתכל אחורה (מאמץ
מינימלי);
ב) החוקר הולך באותו כיוון של הנחקר ,יוצר קשר עין עם העובר דרכה לאחר פתיחת
הדלת;
ג) החוקר הולך בכיוון מנוגד לנחקר ,עובר ראשון דרך הדלת ,מחזיק את הדלת פתוחה
ויוצר קשר עין;
ד) החוקר הולך בכיוון מנוגד לנחקר ,מאפשר לנחקר לעבור ראשון ויוצר אתו קשר עין
(מאמץ מקסימלי).
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פעולת הדיבור שבהבעת תודהAbadi :

תוצאות המחקר :כשהמאמץ היה מינימלי וללא קשר עין ,ביטויי תודה הובעו לעתים
רחוקות והיו שגרתיים; ואילו כשהמאמץ היה מקסימלי ,ביטויי תודה הובעו לעתים
קרובות ובעוצמה גדולה יותר( .המחקר פורסם ב:
S Okamoto, WP Robinso Journal of Language and Social Psychology, 1997.
Determinants of Gratitude expressions in England. 16:411–433.
)(summary in Emmons & McCullough 2004:323.
נספח ג
ִמלִ ים ֲעיֵיפוֹת  © /דוד אשל
י ְֶׁשנָן ִמלִ ים ְׁמאד יָפות
אַּ ְך נ ְִׁשמָ עות ְׁקצָ ת ֲעיֵּיפות,
ֹלא ַּשיָכות הֵּ ן ל ְַּׁתקּופָ ה
וְׁ נו ִציַאן ִמן הַּ ָשפָ ה.
לְׁ מָ ָשל ,הַּ ִמלָה "ּתו ָֹדה"
לּודה,
ִהיא כִ ְׁמעַּ ט ּומַּ ֲעלָה חֲ ָ
טוב ֶשיֵּש פה וְׁ ָשם ַאלְׁ מונִי
ֶשבְׁ קּומו אומֵּ ר " :מו ֶדה אֲ נִי".
"סלִ יחָ ה"
הָ אומֵּ ר לְׁ ֵּרעֵּ הּו ְ :
ָאדם הּוא בְׁ ִדיחָ ה,
הּוא ֹלא בֶ ןָ -
טוב ֶשיֵּש פה וְׁ ָשם הוכָחות
ֶשח ֶדש אֱ לּול ,הּוא ח ֶדש ְׁסלִ יחות.
הַּ ִמ ְׁש ַּתמֵּ ש בַּ ִמלָה " :בְ בַ ָק ָשה"
לְׁשה,
הּוא מַּ פְׁ גִ ין ְׁרגָשות ֶשל חֻ ָ
ישה
הַּ יום ְׁמבַּ ְׁצעִ ים אֶ ת הַּ כל בִ ְׁד ִר ָ
ישה.
הַּ ִמלָה "בְׁ בַּ ָק ָשה" ,נ ְִׁמצֵּ את בִ פְׁ ִר ָ
יתי" !
"טעִ ִ
ישהּוָ ,
ִאם אומַּ ר לְׁ ִמ ֶ
יתי,
זו ִת ְׁהיֶה הַּ טָ עּות הַּ גְׁ דולָה ֶשעָ ִש ִ
ם,אם לִ ְׁהיות או ֹלא לִ ְׁהיות
כִ י הַּ יו ִ
ָתלּוי בְׁ הו ָדָאה ֶשל טָ עֻיות.
ָ",אחי"
ִ
ישהּו
אמרּו לְׁ ִמ ֶ
ִאם הַּ יום ת ְׁ
אַּ ֶתם בִ ְׁשבִ ילו כְׁ בַּ ר הֲ כִ י,
"ָאחי" ִהיא ִמלָה ְׁממַּ צָ ה
ִ
הַּ ִמלָה
ּו"סלִ יחָ ה" ִהיא ְׁמפַּ צָ ה,
עַּ ל "בְ בַ ָק ָשה"ּ" ,תו ָֹדה" ְ
וְׁ אֶ ת הָ עִ בְׁ ִרית ֹלא תוזִ ילּו אֶ לָא ַּתנ ְִׁחילּו
ִאם בְׁ כָ ל ִמ ְׁשפָ ט גַּם תו ִסיפּו " :כְ ִאלּו".
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THE CONDITIONAL SENTENCE AS A RHETORICAL DEVICE
IN YAIR LAPID’S POLITICAL SPEECHES
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A. INTRODUCTION

Lewinsky College of Education

The present article examines verbal communicative discourse in modern
Hebrew, and focuses on the use of the conditional sentence as a rhetorical
device in the political speeches of Yair Lapid. Before entering politics, Lapid,
who is known for his rhetorical ability in both oral and written
communication, was a media personality (a journalist and television
moderator) and writer (script writer, playwright, and lyricist), as well as a
director and actor. As a result of the elections for the nineteenth Knesset, his
party, Yesh Atid (there is a future), became the second largest in the Israeli
parliament (with nineteen seats). He became a member of the Knesset (MK)
overnight, as well as Israel’s Minister of Finance. Lapid defined Yesh Atid as
a centrist party that would concern itself with the middle class, a party which
believes that priorities must be changed by concentrating on secular
education, changing the system of governance, and fighting public corruption.
According to Gitai (2013: 23), rhetoric creates realities that could prove to
be crucial. It is the verbal tool that enables significant communication in
polemical situations; it is the art of understanding the other person and finding
common ground so as to form a foundation for arriving at a consensus. In his
opinion, although rhetoric is the cradle of democracy, it is not automatic or
spontaneous. The very fact that polemics exist wherever we turn demonstrates
that there is no single, unequivocal truth; therefore, given this reality – we
must attempt to employ persuasion when searching for ways and means to
express our opinions convincingly, with the help of language and its logical
and emotional artifices.
Landau (1988: 17) notes that according to Aristotle (1973), rhetoric is the
art of persuasion. It does not provide the information required for discussing
a problem, rather the ways in which certain information that deals with a
specific field of human interest will be organized and presented in an effective
manner. She adds that “among linguistic means of persuasion, rhetoric plays
a major role in all forms of language or types of texts whose purpose is to
persuade, where persuasion means bringing about a change of attitude or
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behavior on the part of the addressees, if their initial attitudes differed from
those of the addressor, the agent of influence” (ibid: 22).
In their book "Political discourse analysis" (2012: 35–36) Fairclough &
Fairclough notes that pragmatic reasoning is reasoning that deals with the
question of "what to do". This question arises in response to practical
problems which are addressed to us as agents who are acting in certain
circumstances and aiming to achieve various goals. Also in the center of the
pragmatic reasoning stands the desire and need to find appropriate actions
while reviewing the pragmatic arguments for and against and examination of
possible outcomes.
This kind of reasoning involves an imaginative effort to think of all possible
circumstances. Pragmatic is reasoning contrary to theoretical thinking that
deals with the question of what is or is not true, and is guided by a search or
need for knowledge.
Human social-political history is a history of speeches. Almost every social
or political struggle, almost every public crisis has its outstanding orations,
which have over time become imbued with various methods of persuasion
(Gitai, 2013: 24). Whether the speech is political, diplomatic, or even
informal, it is not a monologue, since in all cases the speaker is addressing
someone, or more precisely, in most cases, an audience. The speaker sends
out signals that he is expecting responses from the listeners. In non-formal
addresses, the audience’s reaction is usually spontaneous, whereas in political
speeches it is less so (Curzon, 1997: 95).1
Political (deliberative) oration, which is the focus of this article, is one of
the types of rhetoric defined in Aristotle’s classic categorization.2 In Gitai’s
view (2010: 131), the purpose of political oration is to convince, to take a
stand in a controversial situation, and to attempt to draw listeners closer to the
opinion of the speaker. When referring to a political speech, it is worthwhile
to relate to the “audience of listeners,” a key concept in political rhetoric.
Tsur (2004: 70) maintains that political rhetoric is intended to motivate the
audience to behave in a desired manner, or deter them from undesirable
behavior.3 He adds (ibid.) that the political orator presents arguments to his
listeners, which are intended to persuade them that his objectives are
consistent with their needs and interests, and that it is worthwhile for them to
For further discussion about the differences between audience reactions to political or diplomatic speeches,
see Curzon, 1997: 95.
2
Aristotle’s classic categorization includes three types of rhetoric: political (deliberative); ceremonial, or
demonstrative (epideictic); and judicial (Aristotle, 1973: 1358b).
3
On the three types of persuasive expression – political, judicial, and circumstantial rhetoric, see Tsur (2004:
70–74).
1
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follow his path. Gitai (2010A: 31) goes on to say that a good speech emerges
from the disposition of the audience. He believes that the orator must attempt
to launch into his speech from a standpoint of complete agreement between
himself and the audience, adapting his positions to those of his listeners, and
discovering what they have in common; in this way, he prepares them to
absorb the reality he has designed for them in keeping with his approach.4
In order to persuade those who came to hear his political speeches about
the truth of his opinions and views, both before and after the elections, Lapid
uses parallel syntactical structures in different logical constructions, the most
prominent of which is the conditional, which is the focus of this article.5 We
found that this linguistic device appears in several models of Lapid’s oratory,
and that it is a stylistic feature which serves as a means of persuasion.6
Perelman (1984: 35–36) writes that in order to make presence the message of
a speech in front of the recipients' awareness and prevent them from being
able to ignore it, the speaker uses the technique of repetition, he writes: "In
order to create a presence it would be helpful to highlight lengthily
foundations that are not questionable: – by lengthening the time a person pays
attention to them, increasing the presence in consciousness of listeners. Only
by expanding the discussion on a particular topic, initiating the desirable
emotion" .
Landau (1988: 53) notes that political oration is replete with syntacticalrhetorical repetitions of various types. Landau, Peleg-Binyamini, and Sher
(2001: 42) add that these types of repetitions are communicated in parallels
between complete sentences, as well as between clauses, phrases, and
individual words. Parallel repetition can not only be syntactical repetition.
Parallel repetition can not only be syntactical, but also lexical repetition.7
Yatziv and Livnat (2007: 45) point out that repetitions appear in both oral
and written discourse, and function in monologue as well as interactions
among speakers.8 According to Tannen (1989: 80), repetitions are one of the
rudiments of conversation in particular, and discourse in general, and genres
4

For further discussion on the “audience” being addressed, see Livnat (2009: 65–67); Perlman (1984: 17).
On the various logical constructions in Lapid’s political speeches, see Gvura and Levi (2016).
6
A stylistic feature is a linguistic element that repeats itself in several of the same author’s texts and is capable
of being measured. A stylistic feature may ostensibly be a linguistic characteristic that could be unique to
a particular author, but this can only be determined with certainty after all the author’s texts have been
examined (Kadari, 1980, 1983; Fruchtman, 1990; Levi, 2004).
7
For further discussion on the function of syntactical parallels as rhetorical-persuasive devices, see Brooks
and Warren (1970); Fruchtman (1990); Shiloh (1996); Landau (1989); Darshan (2000); Tsur (2004);
Kayam (2011; 2013).
8
Halliday and Hassan (1976) included lexical repetitions as a means of creating connectivity in discourse.
5
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such as public speaking, oratory, and drama make creative use of the repetition
strategies of dialogue.9
Moreover, Hughes and Duhamel (1962: 487) argue that parallel syntactical
structures are a means of presenting ideas in an efficient manner and creating
a special rhetorical style. Abadi (1980: 142) defines syntactical repetition as
Mahzoret (perioda), stressing that it is a way to consolidate a unit of speech
from beginning to end. Syntactical structure repetition means the repetition of
the same type of sentence – from the point of view of its syntactical structure
(simple, compound, complex).
As we all know, rhythm is an important component of rhetorical syntactical
repetition, whose purpose is to help persuade the audience and bring about
their acquiescence with the positions of the addresser. Kayam (2013: 37)
following Peretz and Peretz (2010) points out that many studies prove that our
brain works best – absorbing, storing, and retrieving information – when the
material is presented in structures of syntactical repetition accompanied by
rhythm. It is well-known that a message which is repeated several times
gradually breaks down opposition or at least elicits agreement in cases where
the addressee has not yet formed a well-defined opinion on the issue at hand.
Furthermore, as Nir and Roeh (1991) observed, a speech is considered to be a
type of written text transmitted to the addressees by oral means.10 Since a
vocal medium is being used, the speaker employs para-verbal tools, one of the
most prominent being is intonation. In Bakhtin’s view (1984),11 intonation is
an ambiguous phenomenon, neither wholly verbal nor non-verbal.
Nonetheless, it has special importance, since it conveys an “unspoken”
message, which the speaker utilizes to create a direct connection with his
listeners.
The purpose of the present article is to delineate the rhetorical structures of
conditional sentences and demonstrate how the use of parallel syntactical
structures helps Lapid reinforce the message and logical meaning that emerge
from the various conditional structures.
“Conditional sentence” refers to both parts of the sentence: the conditional
clause (protasis), which contains the condition, and the consequence clause
(apodosis). Lapid repeatedly uses the conditional – which is considered both
a logical construct and a syntactical structure – as a means of persuasion due
On the phenomenon of self-repetitions, see Badichi-Kalphus (2005); Yatziv & Livnat (2007); and Johnstone
(1987); on repetitions in dialogue, see Norrick (1987); Tannen (1989); Tyler (1994); Rieger (2003).
10
Tsur (2004: 96) explains that oral means of communication focus on the components of voice production,
such as the volume, frequency, speed, and harmonious continuity of speech. Changes in the components
of speech may change the meaning of the message. For example, stressing certain words may give a
different meaning to a speech.
11
See Todorov (1984: 46).
9
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to the effect of warning and threat it sometimes contains,12 since he is seeking
to convey the message that if the existing social-political reality he is defining
as “old politics” is not replaced with the “new politics,” which he represents,
not only will the situation in Israel not improve, it will deteriorate.
Furthermore, in some cases choosing the conditional structure helps Lapid
make the success of his political endeavors dependent upon external
circumstances that are out of his or his party’s control. This choice gives him
the option of claiming that if he does not succeed in fulfilling his promises, it
is because the conditions he set down were not met, since they are not
connected to him, but rather to Israel’s current situation, that is, “old politics.”
B. ANALYSIS – YAIR LAPID'S SPEECHES
The corpus under discussion includes seven speeches that reflect the early
days of Lapid’s political career. The first one (May, 2012) in the list below
represents the launching of his official political activities (following the
establishment of his party on April 29, 2012), while the others coincide with
the beginning of his activities as Israel’s Minister of Finance.
The passages discussed below are taken from the following speeches:
1. Conference of activists, Shefayim, May 2012.
2. The sixth annual international conference of the Institute for National
Security Studies (INSS), April 2013.
3. Selichot, September 2013.
4. The Sderot Conference for Society, November 2013.
5. A speech by Minister of Finance Lapid at the Forecast Conference for
2014, December 2013.
6. Do the Palestinians really want a state? April 2014.
7. My brothers the Haredim – The military service conscription reform is
getting underway, May 2014.
The use of the conditional in parallel structures is evident in Lapid’s speeches,
as will be shown in the examples below.
1. Sequence of Conditional Sentences with Identical Consequence
Clauses
The following passage is taken from Lapid’s address to the sixth international
conference of the INSS (April 2013). In this speech he criticizes the situation
that exists in various areas of life in Israel by means of six conditional
sentences presented one after the other. Each one contains a new condition
12

On the effect of warning and threat inherent in the conditional, see Gvura (2012: 2–7).
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and its consequences, with the consequence clause being identical in each
case.
Passage no. 1.

If the average payment received by the state of Israel as royalties for natural
resources is particularly low – and all of you know that I am understating this now
– then we have sold the interests of working people and this must be changed. If
dozens and hundreds of thousands of healthy people do not work and live on
allowances arranged for them by unethical political agreements, then we have sold
the interests of the working people and this must be changed. If small powerful
groups control our ports, our public services, the prices of our products, then in the
name of working people, we have sold their interests, and this must be changed. If
a day-care center costs a working mother one thousand shekels more than another
mother who does not work, then someone has “sold us a bill of goods.” If housing
benefits are given in accordance with the number of years a couple is married and
the number of children they have while discriminating against those who serve in
the military and are part of the workforce, then we have sold the interests of
working people and we are going to change this. If the cost of water can be reduced
by 4% by closing and merging redundant water companies, then we are going to
do this. Because a government that can reduce prices and does not do so, is selling
the interests of working people.

The model of the conditional in the above passage is:
If A then X + If B then X + If C then X
The table below presents the six conditional clauses and six consequence
clauses in the order in which they appear.
Conditional Clause
Consequence Clause
Subordinating The issue (content
Conjunctive
conjunction
aspect)
adverb
1 If
Payment of royalties then
we have sold the
for natural resources
interests of
is too low
working people
and this must be
changed
2 If
Healthy people do
then
we have sold the
not work
interests of
working people
and this must be
changed
3 If
Small, powerful
then
we have sold the
groups control us
interests of
working people
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Day-care centers
cost more for
working mothers
than for nonworking mothers
Housing benefits
discriminate against
those who serve in
the military and are
part of the
workforce
The cost of water
can be reduced

then

and this must be
changed
someone has
"sold us a bill of
goods changed"

then

we have sold the
interests of the
working person
and we are going
to change this

then

we are going to do
this. Because a
government that
can reduce prices
and does not do
so, is selling the
interests of the
working person

The passage above is a verbal discourse that relates to the culture of listening.
Usually, as Gitai points out (2010: 136), if a listener does not pay attention to
what is being said at a certain moment during an address, he may miss the
point being made, and while he is still wondering about it, the speaker has
already moved on and it is difficult for him to catch up, as would be the case
in a written text. As Doron (2010) notes, the consideration of a written text is
different from that of a text which is delivered orally. A written text lacks the
pathos, physical gestures, and modulations of the voice – devices that sharpen
meanings and give greater force and clarity to the intentions of the speaker.
To overcome the problem defined by Gitai (2010: 136), Lapid utilizes
syntactical repetition of the conditional sentence to make sure that his
audience is able to fill in the gaps, and absorb and understand the message.
Indeed, we can see that, by the time the listeners hear the third conditional
clause, they already know what to expect, since the previously uttered
consequence clause is the same one employed in the subsequent conditional
sentences. This type of rhetorical structure also enables the listener to quickly
make logical analogies and predict how the speech will continue.
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Although Lapid makes the stylistic decision to use the syntactical structure
of a complex sentence with a conditional clause, it appears that the real
implication of this choice is that of a declarative sentence. Nonetheless, the
choice of the conditional syntactical structure is not accidental, because by
using the conditional sentence, Lapid accentuates the effect of warning and
the threat of punishment. It also enables him to describe current reality, while
strongly criticizing the existing situation in Israel, since if the circumstances
portrayed do not change, then the interests of working people will again be
sold.
In the first five conditional clauses, a verb in present tense is used to
communicate a declarative sentence describing current reality: is low, work,
control prices, are given, discriminates, whereas in the final last clause, “if
the cost of water can be reduced,” even though Lapid uses the modal
combination “can be reduced,” the actual meaning that emerges is “the price
of water is high.”
In the first five consequence clauses, the past tense of sell, “we sold,” is
used to underscore the fact that the government of Israel has in fact been
selling the interests of working people; however, in the last consequence
clause, “we are going to do this,” the verb appears in the present tense from
the grammatical point of view. Nevertheless, the future is intended, because
the function of the clause is to emphasize that Lapid is setting out to change
the reality described in the first five clauses. In order to make it more apparent
that he is referring to current reality, let us substitute the first conditional
sentence with a declarative sentence: “The average payment received by the
state of Israel as royalties for natural resources is particularly low, therefore it
has sold the interests of working people.” Thus, the question that needs to be
asked is: Why did Lapid specifically choose conditional sentences and not
declarative sentences to describe existing circumstances?13 It would appear
that the answer to this question is that choosing a declarative sentence would
eliminate the effect of warning and threat of punishment that exists in the
conditional sentence, that is, if the situation described does not change, then
the interests of the working person will again be put up for sale.14
According to Fruchtman (1990: 30) “The concept of ‘style’ refers to the way language is used in a given
text by a given person for a particular purpose (following Leech and Short, 1981: 10). In order for this to
happen, the possibility of choosing from a linguistic supply has to exist in the first place, and this reserve
has to be available to the speaker or writer, mainly by means of the dictionary and within the parameters
established by the rules of grammar. The possibility of choice is also what differentiates between language
or a linguistic rule and style.” For further discussion about the essence of style, style as choice, and the
choice of linguistic forms and syntactical structures in literary language, see the detailed analysis in
Fruchtman, ibid.: 30–87.
14
On the effect of warning and threat in conditional sentences, see Gvura (2012: 2–7).
13
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Furthermore, the articulation of this sequence of conditions and
consequences demands a change of tone from the utterance of the first
conditional sentence, to the second, and finally the sixth and final one, with
the words “if” and “then,” which introduce the conditional and the
consequence clauses, being stressed more and more. In fact, this change of
tone may be discerned in Lapid’s words as he attempts to persuade his
listeners that what he described is indeed the way things are and that they must
be changed.
The string of conditional clauses and the effect of warning would not have
had an impact or persuaded the listeners without the rhythm that goes along
with the repetition and underscores the pragmatic function of the conditional
in the act of persuasion. Richards (1973: 483) claims that rhythm is not only
created by means of the syntactical parallel, but also through the anticipation
of the repetition. In his opinion, when there is repetition, it arouses
expectations among the addressees about what is to come.
The following passage is another example in which Lapid uses the model
If A then X + If B then X + If C then X; it is an excerpt from his speech “My
brothers the Haredim (ultra-Orthodox) – The military service conscription
reform is getting underway” (May 2014).
Passage no. 2
A segment of the population this large cannot stand by and tell itself that this
country is not their problem. I would like to say to Asher and Chaim, and every
young Haredi man in the State of Israel, if Syria collapses and thousands of Al
Qaeda terrorists begin swarming around our northern border, this will also be
happening to you, and we will need you, too, to be there with weapons in your
hands, defending our lives and your lives as well. If Iran develops a nuclear bomb,
this will also be happening to you. If a third Intifada breaks out tomorrow and we
are engulfed by waves of terror, as has happened in the past, this will also be
happening to you, and you know as well as I do that the terrorists do not
differentiate among us, they do not draw distinctions, they do not think that you are
more or less Jewish than we are.

In the next example, a quote from Lapid’s speech at the sixth annual
international conference of the Institute for National Security Studies (INSS)
(April 2013), it could be concluded that he has one clear message, which
implies that only he is capable of solving the complex problems.
Passage no. 3

We are always talking about helping the vulnerable among us. But we don’t have a
clear image of such an individual. If you are a mother in a single parent family in
Beersheba, one of hundreds of thousands of working poor, and you are about to be
hurt by a cut-back in children’s allowances, it is our job to see you, and with this
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aim in mind, we have set up a new 200 million shekel fund under the Ministry of
Social Affairs and Social Services to ensure your children’s nutritional security. If
you are a young ultra-Orthodox man who was not taught mathematics and English,
but you are suddenly being asked to work and find that you are no longer eligible
for transfer payments, then it is our job to set up – and we will set up, together with
Naftali Bennett, and his staff in the Economy Ministry – a comprehensive
placement system geared toward the labor market in order to give this young man
the tools to earn his living and provide for his family. If you are a girl who is
confined to in a wheel chair, we will make sure your school and your home are
accessible, and replace your wheelchair with a newer model. If you are eligible for
public housing, we must find you suitable housing, and preferably not in a poor
ghetto that gets flooded every winter and is sweltering in the summer; and even
more importantly, it is our obligation to make sure that the education your children
receive is on the highest possible level so as to break this horrible cycle in which
poor people are always the children of poor people and the rich are children of the
rich. If you are Holocaust survivors and you do not have money for medications,
you should know that we have already allocated – in cooperation with the Prime
Minister –500 million NIS over the next five years for caregivers and life-saving
medications.

The table below demonstrates the power of the condition that is articulated
in the syntactical repetition of five conditional clauses, one after the other,
and the five consequence clauses, which have one sole purpose.

1
2

3
4
5

Conditional Clause
Subordinating The issue (content
conjunction
aspect)
If
you are a mother in a
single parent family in
Beersheba
If
you are a young ultraOrthodox man who
was not taught
mathematics
If
you are a girl who is
confined to a wheel
chair
If
you are eligible for
public housing
If
you are Holocaust
survivors
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Consequence Clause
Conjunctive
adverb
(then)
it is our job to
see you…
(then)

it is our job to
set up – and we
will set up…

(then)

we will make
sure…

(then)

we must find
you …
we have
already
allocated…

(then)
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In view of the common meaning of the consequence clauses, the following
conditional model may be formulated:
If A then X + If B then X + If C then X
Another, condensed version could be outlined as follows:
If (your situation) is A
If (your situation) is B
(then) Yair Lapid has the solutions
If (your situation) is C
Using the conditional structure allows Lapid to broaden the conditions and
their applicability, and encompass as many areas of life as possible, while
simultaneously criticizing the existing situation by bringing up a variety of
problems in contemporary Israeli society. On the one hand, it appears that the
essence of the problem does not matter because Lapid always has the
solutions. On the other hand, it seems that by choosing to enumerate several
problems one after the other in a certain rhythm and meter, he is able to
highlight the existing woeful state of affairs in Israel and fix himself in the
public consciousness as the one who is capable of solving these complex
problems. For this reason, Lapid did not choose a more concise structure; had
he done so, he would have lost the advantage of repeatedly emphasizing that
only he has the solutions.
In this example Lapid does not use the conditional structure to express a
condition. So why does he choose it? If he had used declarative sentences, the
impression would have been that he only intended to take care of a certain
vulnerable groups and not everyone who falls in this category. For example,
a declarative sentence such as: “We will take care of mothers in single parent
families from Beersheba” gives the impression that “if you are not a mother
from Beersheba who is supporting your family on her own, we will not look
after you.” This is the type of interpretation that Lapid is trying to avoid. The
repetition of conditional phrases whose substance highlights certain types of
vulnerable populations allows Lapid to focus the attention of his listeners on
those groups and on his ability to find solutions for them, which is expressed
in the identical consequence clauses.
The next passage is from the Minister of Finance’s address at the Forecast
Conference for 2014 (December 2013). Although the two consequence
clauses are not the same, here, too, both of them express an identical idea – a
call to action.
Passage no. 4
There are quite a few people who are cynical about this, but being cynical means
standing on the sidelines. Cynics have never built anything in this world. We are
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not standing idly by. We are moving ahead and making things happen […] If you
want a municipal police force, then it is not enough to say so, in the end you need
to go around and somehow scrape together 565 positions for police officers
because municipal inspectors can’t patrol Ramle and Lod on their own. If you want
there to be rental housing in this country, you can’t just make grand
proclamations, you have to go out and create an aggressive pilot project and
issue, at top speed – within five months – a tender for 268 apartments in Haifa, 215
in Herzliya, and 246 in Ramat Hasharon.

In this example as well, we can delineate a condensed model which Lapid
could have used but chose not to:
If A
If B

(then) you have to take action (= we will do it)

The passage begins with a generalization: We are moving ahead and
making things happen. This is followed by two conditional sentences, each
of them constructed with a conditional clause + a consequence clause. In the
conditional clause, Lapid states what is lacking in Israel today, and in the
consequence clause, what needs to be done to change this state of affairs.
Ostensibly, Lapid could have written the two conditions in sequence and
immediately thereafter present the consequences; however, because he
wanted to emphasize that his party makes things happen not by proclamations,
words, or statements (which can also be construed as criticism of the conduct
of other political parties), but rather by “taking action in the field,” he utilizes
the consequence clause to provide details and give examples of what he is
talking about. Presenting the conditions in sequence and delaying the
presentation of the consequence clause to the end would have precluded his
opportunity to reinforce his message and provide details about the issues he
was discussing.
It is worth pointing out that Lapid begins each conditional clause and
consequence clause with the second person you; but, whereas you refers to
the entire public (you = us, the citizens) in the conditional clauses, it relates
to Lapid and his party (you = us, the party) in the consequence clause. Again,
the effect is that Lapid is capable of taking action.
The fifth passage below, taken from Lapid’s Selichot address of September
2013, is an example of an entire speech that is almost exclusively based on
the syntactical repetition of the conditional structure, articulated by means of
the subordinating phrase as long as. According to Comrie (1986), the
conditional can be expressed in numerous ways even without using the
canonic structure of an “if clause” to introduce a condition.
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Passage no. 5

Now, when the economy is becoming stable in the wake of the difficult decisions,
I am taking stock, as every Jew does on this day, “Selichot.” And Dear Lord, there
are things for which I have to ask forgiveness, although it is not for the mistakes
we have made, but rather for what we have not yet changed.
Because as long as there is one child in Israel who does not have money for food
or school books, there is something we need to change.
As long as there is one Holocaust survivor who does not have a Shabbat table to sit
down to, there is something we need to change.
As long as there is one young couple that is unable to purchase an apartment at a
reasonable price, there is something we need to change.
As long as a young person in the periphery does not have an equal opportunity for
higher education, a job, fair wages, there is something we need to change.
As long as there is no civil marriage in Israel and no public transportation on
Shabbat because of people who think that they are speaking on your behalf, there
is something we need to change.
As long as we have not completed the historic process of drafting Haredi (ultraOrthodox) men into the armed forces and enabling them to enter the work force,
there is something we need to change.
As long as the peace process is not changing our reality, there is something we
need to change.
As long as our education system has not been turned into a center of excellence and
values second to none, there is something we need to change.
As long as the tycoons continue to divide the country among themselves without
any concern that they might be taken to task, there is something we need to
change.
As long as small businesses continue to struggle to make ends meet, there is
something we need to change.
As long as our public discourse continues to be violent and superficial, purist and
uncompromising, and replete with insults, and a place where people do not pay
proper attention to what others are saying, there is something we need to change.
As long as our politics is cynical and headline-seeking, preferring conflicts that are
well-covered in the media to cooperation that produces results, there is something
we need to change.
As long as we have not reduced the scandalously high cost of living and made life
easier for Israel’s middle class, then I will not relax my efforts until we improve
their situation, because it means that there is still something we need to change.

Nahir (1983) and Peretz (1966) pointed out the similarity of content between
conditional sentences and those related to time. They asserted that common
words denoting time such as when, so long as, only when, can take on the
meaning of a condition. In order to confirm that in the above passage we are
in fact dealing with conditional sentences, we should replace the time word
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with the word if.15 Throughout the speech, the phrase as long as in each of the
conditional sentences can be exchanged for the canonical subordinate
conjunction if to express a condition. The meaning of the condition takes
shape in two stages:
As long as > so long as > if (if it is the case that)
Thus, for example, in the first conditional sentence:
As long as there is one child in Israel who does not have money for food or school
books, there is something we need to change.
So long as there is one child in Israel who does not have money for food or school
books, there is something we need to change.
If (if it is the case that) there is one child in Israel who does not have money for
food or school books, there is something we need to change.

Gvura (2000) notes that a conditional clause introduced by a word that denotes
time has a stylistic function that is characteristic of a relatively high register,
on the one hand (Schlesinger, 1996), and on the other hand, a pragmatic
function that stresses the connection between present reality, described by
means of the time clause, and the condition it presents.
2. The consequence prior to the sequence of conditions
The sixth passage we will discuss is from the address given by Minister of
Finance Yair Lapid at the Sderot Conference for Society (November 2013).
Passage no. 6

Innovation is not the goal – it is the instrument. System-wide innovation is the
economic engine that creates an economy in which the middle class is the nucleus,
a middle class that earns more without the cost of living crushing it. “Quality of
life” is a broad concept, but it begins with the idea that people can make ends meet;
that they earn enough and that even after they have finished paying their mortgage
or rent, they are still able to make it to the end of the month.
This will happen if we will reach a situation in which the Israeli tax system
makes sure that the middle class will be the first to enjoy the fruits of the
innovations’ successes; if we will take advantage of the natural gas that we found
not to increase government bureaucracy, but to switch from being a country based
on expensive, polluting fuels and become a green, less expensive country that
uses the revenues from the gas to open day-care centers and schools, and improve
the health and welfare systems; if we will lead an uncompromising battle against
the high cost of living in Israel by removing customs tariffs, opening up the
economy to real competition, conducting an untiring crusade against undeclared

15

For a discussion about words of time that denote conditions in the language of the Mishnah, see Azar.
(1995). See also Gvura (2000), for a discussion about the variations of the subordinating phrase opening
the conditional clause in legal contracts.
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capital, and making consistent and uncompromising efforts to improve the
housing crisis in Israel.

The passage opens with a presentation of background that serves as the
consequence clause for the sequence of conditions that follow it. In other
words, what we have here is an abridged and reversed version of the model If
A then X + If B then X + If C then X; in other words: (then) X, If A, If B
and If C
A cataphoric cue, “this” appears before the first conditional clause as a
reminder of what preceded it. Each conditional clause begins with the
subordinate conjunction “if” plus a verb in the future tense: If we will reach;
if we will take advantage; if we will lead. This expresses the need for future
action that will change reality and create a proper economy in which the
middle class is the nucleus.
The meaning of the essential condition emerges from the reversed and
abbreviated version in which the consequence clause is placed before the
sequence of conditional clauses: If we want to achieve a desirable economic
reality for the middle class (=consequence clause), this will not happen if we
do not do A, B, C. In other words, X will only occur, if we carry out the
requisite conditions: A, B, C.
Lapid’s choice of placing the consequence clause before the conditional
clauses is not accidental, since presenting the “main” consequence clause in
the opening paragraph, allows him to go on to list conditional clauses that are
essential for realizing the consequence clause. In addition, the content of the
consequence clause – the main elements of Yesh Atid’s political platform – is
the subject that Lapid seeks to highlight.
3. Double Condition
3.1 Double condition that emerges from a single conditional sentence
The model If A then X + If B then X + If C then X can also be discerned in
the seventh passage, an excerpt from the Lapid’s address to the conference of
activists, (Shefayim, May 2012); nevertheless, this passage has single
conditional sentences that contain the conditional clause together with the
consequence, and each of them may be seen as a double conditional sentence.
Furthermore, the conditional sentences do not describe present-day reality, but
rather real conditions that have the potential of being realized.
Passage no. 7

If, as the Prime Minister pledged to us, the government will change the Tal Law by
July 31 and propose the passage of a law to replace it, which states that every
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eighteen-year-old man – whether Haredi, secular, or religious – will go to the
induction center and be drafted into military or civilian service, then the
government will deserve to be praised, and I will be the first to do so. And if, as
the Prime Minister guaranteed, they will change the system of governance by
December 31, raise the threshold of votes, reduce the government to eighteen
ministers, and diminish the power of the sectorial parties, then they deserve to be
praised.

In Landau’s (1993: 11) view: “The double conditional sentence is an explicit
(exclusive) way to express an essential condition that may also be expressed
in a single conditional sentence in which the logical meaning of the essential
condition will be understood by implication. This meaning can be inferred
from such a single conditional sentence when the words introducing it are
‘only if’ or the meaning ‘only if’ is implied in the content.” Landau also
contends that a double conditional sentence is constructed according to the
model: If A then B, and if A does not transpire, then B does not transpire. As
an example, she cites the condition that Barak gave the Prophetess Deborah:
“If you will go with me, I will go; if not, I will not go” (Judges 4:8). She
explains that “the purpose of wording content according to this model of the
double conditional sentence is to declare that no other possible condition
except this one will bring about this particular result.”
Thus, in keeping with Landau, the conditional model for the seventh
passage can be outlined in the following manner: If A then X (and if A does
not transpire then X does not transpire) + If B then X (and if B does not
transpire then X does not transpire). The passage includes two single
conditional sentences, each one containing a conditional clause and its
consequence, and our question is: should we understand the single conditional
sentence according to the logic of the non-double conditional sentence, i.e., a
material implication that does not express what a double conditional does, or
according to its pragmatic implication, which in layman’s terms means that a
person who utters a simple conditional sentence, implies a double conditional?
The decision to view these two conditional sentences as double conditionals
is based on the fact that there is a possibility of realizing the condition, since
the logical meaning of the essential condition is understood by means of
implication due to the concrete action that appears in the consequence clause,
which Lapid himself will carry out: then the government will deserve to be
praised. In other words, this is not a general action that must be carried out,
such as, “we must change…,” “X must be changed,” “our job is to see…,”
“we must find…,” but rather a specific action.
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Our contention is that when the speaker uses a single condition, which has
the possibility of being implemented, he denotes a double condition, because
if this would not be the case – why use it. In instances of this sort, the
pragmatics affects the decision about whether to consider the single condition
as expressing a double condition. Given the context of the communicative
discourse under discussion here – a political speech – its nature is pragmatic
in principle and practical in essence, since the purpose is to persuade listeners
to believe what the speaker is saying. Indeed, in the above passage, by using
a single condition that is capable of being realized, Lapid emphasizes that it
is an obligatory condition, that is, only if the Prime Minister fulfills his
commitments will Lapid praise and support him, and if the Prime Minister
fails to meet these obligations, Lapid will be able to take advantage of the
second, implied half of the double condition and claim: “the Prime Minister
did not fulfill his obligations, therefore, I did not carry out my promises.” Thus
the syntactical repetition in this model gives Lapid a sort of escape hatch that
allows him to avoid fulfilling his promises.
3.2 Double Condition According to the Model: If A, Then X and If A Does
Not Transpire Then X Does Not Transpire, But Y Does.
The next passage is taken from Lapid’s speech “Do the Palestinians really
want a state?” (April 2014).
Passage no. 8

The question that remains is: if the Palestinians want their own country, and if so,
do they want to establish it side by side with the Jewish state, or have they never
abandoned their original dream – a Palestinian state instead of the Jewish state.
This is the choice that they have to make. Now, when they have joined with Hamas,
this choice has become clear-cut than ever. Next to us or instead of us.
If they want to establish a state next to us, they are welcome to do so.
If they want to set up a state instead of ours, they must know that this will never
happen.

This passage has two parts:
Part 1: Background in the form of a question and answer (the first five lines)
– if the Palestinians want their own country, then the question is if they
want it to exist next to our country or instead of it.
Part 2: Interpretation in the form of a double condition (the final two lines).
If A, then X, but if A does not transpire, then Y.
If the state exists side by side with ours, then they are welcome; if the state is
instead of ours (then they are not welcome), (instead) this will never happen.
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Several scholars have dealt with the significance of the double conditional
sentence, which in Hebrew syntactical studies is sometimes referred to as “the
condition of the children of Gad and the children of Reuben (Numbers 32: 29–
30). Landau argues that “the second member of the condition of the children
of Gad and of Reuben, which is considered the prototype of double
conditional sentences […] is not constructed according to the model: if A does
not transpire, then B does not transpire, but rather the model: if A does not
transpire, then C does transpire.” Abadi (2010: 75) supports this contention
adding that “a study of these verses shows that there is no contradiction
between the endings, but there is a difference.” “And Moses said unto them:
‘If the children of Gad and the children of Reuben will pass with you over the
Jordan, every man that is armed to battle, before the LORD, and the land shall
be subdued before you, then ye shall give them the land of Gilead for a
possession; but if they will not pass over with you armed, they shall have
possessions among you in the land of Canaan.’” (Numbers 32: 29–30). 16
Lapid could have ostensibly been satisfied with a single conditional
sentence: “If they want to establish a state next to us, they are welcome to do
so,” which can be understood by implication, and as the basis for phrasing the
second part of the double condition: “If they do not want to establish a state
alongside us, then they are not welcome (=I do not support them). Yet, his
choice of doubling the condition allows him to state his position explicitly
regarding the case where the Palestinians do not want to set up a state
alongside us, and so we are given the second half of the double conditional,
according to the model devised by Landau (1993): If A does not occur then B
does not occur, but C does.
By making this choice, Lapid does not leave room for doubt about his
position in the event that the Palestinians do not want to establish a state next
to us. The second half of the conditional sentence as a whole is more important
to Lapid than the first part, especially when we consider the fact that he “went
to the trouble” of clearly stating his position in case the Palestinians do not
want to establish a state alongside ours. As noted, Lapid could have used a
single conditional sentence that implies the double conditional: “If the
Palestinians will want to set up a state next to ours, they are welcome to do

16

The veracity of the two models can already be seen in the Mishnah (Kedushin 3:4): “Rabbi Meir says:
Any condition that is not like the condition of the Reubenites and the Gadites is not a [valid]
condition…; Rabbi Hananiah son of Gamaliel says: It was necessary for the matter to be stated, for if
not so, it would be implied that even in the Land they would not receive an estate.”
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so”; however, by utilizing this phrasing, he would be leaving out the second
part of the condition and would not be revealing his position.
In other words, Lapid does not rely on implication, because the denotation
of “this will never happen” cannot be understood by implication; therefore,
he had to double the condition. This example demonstrates that only in
certain cases – when he wants to emphasize a consequence other than If A
does not transpire then B does transpire – does Lapid use the model of
the Gadites and Reubenites condition, that is […]
And if A does not transpire, then B does not transpire, but Y does. This
conclusion brings us back to the previously mentioned assertion: in reality, a
singular conditional expresses the same thing as the basic model double
conditional.
4. The Conditional Model: If They Are Not A… Why Should I Be A?
In the passage below, an excerpt from the conference of activists at
Shefayim (May 2012), which took place in the wake of Kadima’s
unexpectedly swift decision to join the coalition government and Prime
Minister Netanyahu’s postponement of the elections, Lapid uses the
repetition of the conditional clause and speaks in the name of the working
person (professionals and skilled workers).
Passage no. 9

Every professional of this type looks at his government and says to himself “If they
are not committed to integrity, why should I behave with integrity? If they have no
qualms about cheating the public, why shouldn’t I cheat the public? If they relate
to governing not as an obligation but as a perquisite, why shouldn’t I be concerned
only with myself?”

1 If they are not committed to
integrity
2 If they have no qualms about
cheating the public
3 If they relate to governing not
as an obligation but as a
perquisite

Why should I behave with integrity?
Why shouldn’t I cheat the public
Why shouldn’t I be concerned only
with myself?

By using the register of informal speech embedded in the syntactical structure
of a complex sentence with a conditional clause, Lapid creates an alliance with
his audience and gets them to identify with what he is saying. Lapid appears
to be articulating the voice of the working person, and thus proving that he
knows what they are thinking and feeling.
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This is a repeated rhetorical structure in which Lapid demonstrates an
intelligent choice that blends syntax and style. It is important to point out that
the repetition of the conditional clause in the rhythm of the register of spoken
language may remind his listeners of a common linguistic structure of speech:
“If he didn’t do… why should I do…?” with special emphasis on the “he” and
avoiding the use of the conjunctive adverb “then.” Moreover, in speech there
are situations in which the speaker dispenses with the subordinating
conjunction “if” and creates an asyndetic conditional clause: “(if) she isn’t
coming… why should I come?”
C. SUMMARY
In the present article we discussed the rhetorical structures of conditional
sentences and demonstrated how the use of parallel syntactical structures
helps Yair Lapid reinforce the message and logical meaning that emerge
from the various conditional structures.
An analysis of several of Yair Lapid’s speeches revealed four structures of
conditional sentences:
1. A sequence of conditional sentences with identical consequence clauses;
2. The consequence preceding a sequence of conditions;
3. Double conditions; and
4. The conditional model in a repeated structure: If they are not A… why
should I be A?
By using conditional sentences in parallel structures, Lapid not only
reinforces and intensifies the message, but also creates a situation in which
the listener knows what to expect as the speech goes on, so that he can
bridge gaps even if he was not paying attention at a specific moment during
the address, and thought he might have missed some important point.
Furthermore, the various conditional structures integrated in the
syntactical repetition increase the function of persuasion due to the effect of
warning and threat inherent in the condition. By using them, Lapid succeeds
in conveying the message that if the existing social-political reality (= old
politics) is not replaced by “new politics,” which he represents, not only will
the situation in Israel not improve, it will deteriorate even further.
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"כשהתותחים רועמים – המוזות שותקות" .האומנם?
יצירתיות בתקשורת הישראלית בתקופת מבצע "צוק איתן"
אסתר בהט

אוניברסיטת תל אביב

רבות נאמר ונכתב על שפה בהקשר תרבותי-חברתי .השפה קולטת את המתרחש
בזמן נתון ומביעה אותו בהתאם (ג'קסון ;2002 ,בהט ,)2015 ,בדרכים שונות
ומגוונות .הדבר בולט בעיקר כאשר חל בחברה אירוע מרכזי כמו מלחמה ,אשר
מערער את החיים הרגילים ,היומיומיים .ואכן ,ההתייחסות המילולית בתקשורת
למבצע "צוק איתן" 1ולספיחיו הצביעה על הקשר האמיץ שפה-חברה ,וסתרה את
הפתגם "כשהתותחים רועמים – המוזות שותקות" ,אשר לכאורה מקובל על הכל.
מקור פתגם זה הוא מפי הפילוסוף היווני קיקרו ( 43–106לפנה"ס) .ניסוחו של
קיקרו היה "החוקים שובתים בין כלי הנשק המשקשקים" ,ומאז עברה אמירה זו
גלגולים שונים עד לניסוחה הסופי כפי שהוא מקובל היום (סלע**2.)1990 ,
כהדגמה למציאות אחרת מזו של הפתגם ניתן לראות כי נמצאו בחלק גדול של
המדיה הישראלית יצירתיות לשונית רבה ופרודוקטיביות על בסיס הצירופים
הבאים שהיו מקובלים בפי כל בתקופת המבצע" :צוק איתן"; "כיפת ברזל"; "עוטף
עזה" .יצירתיות זו היא כנראה תוצאה של צרכים מיידיים לביטויים לשוניים
חדשים ,שיבטאו את רוח התקופה .כמו כן נמצאה יצירתיות רבה בצירופים נוספים
שהתייחסו למציאות באותה תקופה עצמה ,וגם בצירופים חדשים שנוצרו רק
באותה תקופה אך אינם קשורים אליה .קרוב לוודאי ש"הצירופים החדשים" הם
קיקיוניים ,פרי של צורך בן הזמן ,אך הם מצביעים על התרחבות בשפה ועל עושר
לשוני (בהט.)2013 ,
כדי לבחון את התופעה ,הוגבל הקורפוס שיודגם במאמר לשלושה חודשים בלבד
של תקופת מבצע צוק איתן (יולי ,אוגוסט וספטמבר  .)2014הנתונים לקוחים בעיקר
מהעיתונות הישראלית וכן מראיונות בטלוויזיה וברדיו.
מאיסוף וניתוח ה"המצאות והחידושים" הלשוניים בתקופה כה קצרה ניתן
ללמוד בצורה מתומצתת ומרוכזת מהן הרוחות הנושבות בחברה ומהו הלך הרוח
של הציבור .היצירתיות הלשונית בתקשורת באה לידי ביטוי על ידי שינוי הצירופים
המקובלים/כבולים ,ש"כיכבו" באותה תקופה ,וזאת לצורך מטרות שונות.
השינויים נוצרו על ידי שימוש באסטרטגיות של שבירה ופגיעה (טורי ומרגלית,
 ,)1973ושל שימוש חורג (ניר.)1974 ,
טורי ומרגלית כינו אסטרטגיות אלה "שימוש סוטה" שהוא "כל שימוש הפוגע
בדרך כלשהי ובמידה כלשהי באחד האלמנטים של הצירוף :במילים עצמן או
בצורתן הקבועה ,בשינוי במשמעותן או באי שימור המבנה הקיים" .ואילו ניר
משתמש במילה "חריגה" המתבטאת ב"שימוש בצירוף במשמע החורג מהמקובל,
או בחריגה ממבנהו המקובל של הצירוף" .מרים שלזינגר (בהרצאה שניתנה ב-
 )2014דיברה באופן כללי על צירופים כעל גורם דינמי ומשתנה.
יצויין כי תופעה זו של יצירתיות לשונית ,המשנה את הצירופים המקוריים
עצמם ,אינה חדשה .אופי השינויים מגלם עולם שלם הנסמך על המקורות ,על
תחומי ספרות ואמנות ועל ידע לשוני.

 1מבצע או מלחמה .נושא זה יידון במאמר אחר.
 2המקור של קיקרו רחוק מהשימוש בביטוי זה בימינו .נראה שהכוונה היום מרחיבה ביותר ומתייחסת ליצירתיות
מכל סוג שהוא.
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הגדרות של סוגי צירופים
צירוף לשון – "קבוצת מילים המהווה יחידה בתוך משפט .צירוף המילים שגור
וקבוע בעל משמעות כוללת מוגדרת" (שויקה.)1997 ,
צירוף לשון – "הוא ביטוי מקורי ומקובל בלשון" (אבן שושן.)1981 ,
צירוף כבול – "צירוף שגור וקבוע של שתי מילים או יותר ,לרוב בעל משמעות כוללת
השונה ממשמעותה של כל מילה בנפרד" (שויקה( )1997 ,אבן שושן אינו מתייחס
כלל לערך זה).
צירוף כבול – "...אין להפיק את משמעו הכולל מפירוקו של הצירוף באמצעות
המילה של" (ניר.)1974 ,
ניב כצירוף כבול – "את הניב אי אפשר לתרגם ללשון אחרת בדיוק מילולי ,אלא
להסביר את המשמע הכלול בו או למצוא לו ניב מקביל בלשון התרגום" (בן אור,
.)1967
רוזנטל ( )2014אינו משתמש במונח 'צירוף כבול' בגלל ריבוי הגדרות ,לטענתו ,אלא
במונח 'צירוף לשון' באופן כללי.
מהתיאוריה לתקשורת
לצורך ניתוח של המובאות מתוך התקשורת חולקו הדוגמאות לארבעה פרקים:
א .שלושת הצירופים המיוחדים למבצע :צוק איתן ,כיפת ברזל ,עוטף עזה;
ב .צירופים אחרים הקשורים למבצע;
ג .צירופים שהופקו באותה תקופה ואינם קשורים למבצע ,אך מבטאים את
התקופה;
ד .צירופים שהופקו באותה תקופה ואינם קשורים אליה (דוגמאות מתחום האוכל);
א .שלושת הצירופים המיוחדים למבצע :צוק איתן ,כיפת ברזל ,עוטף עזה
אמנם רוזנטל ( ,)2014ולנדאו ( )1971מדברים בהרחבה על מקורות ,גלגולים
והיווצרות של צירופים ,אך מכיוון ששלושת הצירופים הקשורים למבצע עצמו הם
צירופים עכשוויים של רגע זה ,יש לנו הזדמנות טובה לקבל מידע כיצד "מומצאים"
צירופים שהפכו להיות מקובלים על הכל.
הצירוף "צוק איתן" הופק כנראה באמצעות מחשב ,כמקובל בצה"ל לגבי פעולות
ומבצעים ,ולא כפי שאולי נדמה שנלקח מהתנ"ך .המילה 'צוק' כלל אינה מופיעה
בתנ"ך.
הצירוף "כיפת ברזל" הומצא על ידי אשתו של ראש הפרויקט במשרד הביטחון.
השם הראשון שבעלה רצה לתת היה "אל-קסאם" (במובן לא או נגד קסאמים)
שנדחה בגלל האסוציאציה השלילית .אשתו הציעה "כיפת זהב" אבל מחשש שהשם
ייתפס כמנקר עיניים ,הוא שונה ל" -כיפת ברזל".
הצירוף "עוטף עזה" הוא תיאור גיאוגרפי .בשנים הראשונות כונה האיזור "סובב
עזה" ,והחל מ ,2006 -ומבלי שהתקבלו אישור או החלטה של ועדת השמות
הממשלתית ,כונה האיזור במכתבים רשמיים "עוטף עזה".
על פי ההגדרות המילוניות ניתן להגדיר שלושה צירופים אלה כצירופים כבולים,
שניתן למצוא בהם את התכונות שהוזכרו בהגדרות וכן להבחין בהם :עוצמת זיקה
בין מרכיבי הצירוף ,קביעות בין המרכיבים וסדר קבוע בין המילים (ניר.)1971 ,
אסטרטגיות המשמשות ליצירת צירופים חדשים ודוגמאות מתוך התקשורת
באמצעות ניתוח הצירופים החדשים שהופיעו בתקשורת ,ניתן לעמוד על מידת
היצירתיות הלשונית ולבחון כיצד שימשו האסטרטגיות השונות (על פי טורי,
מרגלית וניר :שבירה /פגיעה /סטייה /חריגה) ליצירתם של החידושים על בסיס
שינוי הצירופים הכבולים המקובלים.
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 .1שימוש בצירוף בהקשר שאינו מתאים לו:
 צ'ק איתן (במדור הכלכלי) חיבוק איתן (הבאת הורים של חיילים בודדים מחו"ל) אפטר צוק (חזרה למסעדות מלאות) .2אי התאמה על בסיס סמנטי:
 מתחת לצוק (הפסדים כלכליים אישיים) סטייל איתן (יציאה ליום כיף של מקום עבודה) טלית ברזל (כותרת לתמונה  -ילדי עוטף עזה מניפים טלית בגודל  4X3מטר) .3אי התאמה על בסיס סגנוני:
 מה עניין שמיטה לצוק איתן (כותרת למאמר שעוסק במחלוקת) .4פיזור הצירוף:
 בצוק העיתים והאיתן (על שר התיירות היוצא לחו"ל בתקופת המבצע) .5הרחבת הצירוף ושינוי:
 שקל איתן ומשק חלש (על הריבית במשק) לדון לכיפת זכות (על פקודת יום שנויה במחלוקת של מח"ט גבעתי הדתי) .6שינוי סדר המילים:
קצה הצוק (הפקת לקחים מהמבצע) .7המרת מילה:
 עוטף טראומה חוטף עזה (ביטוי זה חוזר בכל אמצעי התקשורת ,עיתונות ,רדיו וטלוויזיה) עוטף ישראל (הבעת הערכה ליישובי האיזור) כיפת הזהב (שבח לכיפת ברזל) קופת ברזל (כמה ישלמו למילואימניקים עם גמר המבצע) .8אי התאמה על בסיס הקשרי:
 ילד איתן (שם של קליפ מוזיקלי) .9אנטונים:
 מצוקת איתן (בעיות הממשלה) .10משמעות כפולה:
 כיפת שמיים (יירוט כלי טייס סורי שנכנס לשטח ישראל) .11אי התאמה משלבית:
 צוציק איתן (כותרת לצילום של ילדי גן בזמן אזעקה)הסיבות והמטרות ליצירתיות
הסיבות והמטרות לשינויים ולסטיות שנעשו בצירופים המקוריים מצביעות על כך
שהתקשורת תורמת את חלקה וממלאת את תפקידה על ידי תיאור המצב ,על ידי
ביקורת וכן על ידי 'משיכת' תשומת לב הציבור באמצעות צירופים משעשעים,
מפתיעים ,אירוניים ומתחכמים.
 .1משיכת תשומת לב והבלטה:
 צ'ק איתן ילד איתן .2הפתעה
 כלכלת ברזל ("אשקלון ואשדוד יציבות פיננסית יותר מתל אביב") .3ביקורת והבעת עמדה:
 מצוקת איתן עוטף טראומה קצה הצוק חוטף עזה203
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 .4הומור ,אירוניה והתחכמות:
 כיפת ברזל (משמעות אחרת לאותן מילים) סטייל איתן קופת ברזל בצוק העיתים והאיתןלסיכום פרק זה ,העוסק בצירופים הקשורים לשלושת הצירופים הכבולים
המייצגים את המבצע ,נראה כי כיוון היצירתיות המשנה את "כיפת ברזל" ואת
"צוק איתן" הוא חיובי ועוסק בהבעת תודה .ואילו הצירופים המעטים ,אבל
בהיקרויות רבות ,לגבי "עוטף עזה" עוסקים במציאות הקשה וגם בהערכה לתושבי
האיזור.
ב .צירופים אחרים הקשורים למבצע
נראה שהמוזות אינן שותקות גם בנושאים אחרים הקשורים ישירות למבצע (וכן גם
בנושאים שאינם קשורים למבצע – ר' להלן בסעיפים ג .ו – ד).
בפרקים הבאים יובאו דוגמאות בלבד ללא חזרה על הניתוח של אסטרטגיות
השינוי.
 עוד חוזר המיגון מכל פרשני הסכלתי (ביקורת על המבצע) לא כצעקתה של זועבי (כמחצית אזרחי ישראל הערבים השיבו בסקר שהםתומכים בהגבלת הביקורת על המבצע)
 ארגון האומות המפוחדות עלומי קרב (תופעות קשות בקרב הנוער) פריצת דיסקין (ראש השב"כ לשעבר בביקורת על ראש הממשלה) פתרון בקצה המנהרה ועדת חפירה סיור בקצה המנהרה זועקים חמאס (כותרת לצילום של עזתים המפגינים נגד החמאס) אולי מעז(ה) יצא מתוק קשות עורף (בנות הזוג של מילואימניקים בעלי עסקים שמתקשות לנהל אתהעסקים בעורף)
 כשהתותחים רועמים – המפרסמים סותמים אונר"ע במדינת הטווסים רעש מהומה (ביקורת כלפי הממשלה) שיר הרס כוננות ספיגה (פרסומת לחיתולים) בשיגור חוזר אין חדש מתחת לאדמה תו השעה (הטבות המעסיקים לעובדים) דף חדש (ניסיון החיסול של מוחמד דף) פינוי ללא בינוי (על מגדלי הקומות בעזה) -מסע מחוף לסוף (חיסול חוליית מחבלים בחוף זיקים)

204

"כשהתותחים רועמים  -המוזות שותקות" Bahat:

)HHE 18 (2016

ג .צירופים שאינם קשורים למבצע אך מבטאים את התקופה
לשם השלמת התמונה יובאו כאן מספר צירופים ,שהופקו בתקופת המבצע ואינם
קשורים למבצע ,אך בהחלט מאפיינים את התקופה ואת הנושאים שהעסיקו אז את
התקשורת ואת הציבור .אין פלא לכן שצירופים אלה עוסקים בנושאי המזרח
התיכון והצבא.
 מזרח תיכון חדאע"ש יש לכם דאע"ש מטוויטר ד"ש מדאע"ש הריב הצבאי הראשי צו בילוי  /צו קנייה (לחיילים הבודדים) סייען ורע לו הכנסת בורחים (כוח השלום שברח מסוריה לישראל) מה עניין שמיטה למסתערביםד .צירופים שהופקו באותה תקופה ואינם קשורים אליה
ניתן להצביע על צירופים לשוניים גם בתחומים נוספים שהופקו אמנם באותה
תקופה אך ללא קשר מיוחד לתקופה עצמה .לשם הדגמה יובאו כאן חידושים
מתחום האוכל שתמיד בא לידי ביטוי ,ונחשב כמקור ליצירתיות הלשונית הרבה
ביותר.
 שיר הסירים כתום היום (הצבע הכתום של המלון) תאנת שרשרת ספרות צולה צלי הכל בסדר כאן גרגירים בכף למלא את החלאל בצק העיתים עולם ומילויו חסה עלינוסיכום
מכל האמור לעיל נראה כי השינויים הלשוניים שנעשו בצירופים" :צוק איתן",
"כיפת ברזל" ו"עוטף עזה" ,מצביעים ראשית כל על תחושה של חוסן פיזי ,וזאת גם
מעצם השימוש החוזר במילים :צוק ,ברזל ואיתן .כמו כן נמצא שמרבית הצירופים
שנוצרו ואשר נלקחו מהתחומים הסמנטיים של :כלכלה ,חברה ותרבות – מביעים
אף הם חוזק וחוסן .רק החידושים שמתייחסים לצירוף "עוטף עזה" מביעים מחד
הערכה ומאידך זעם.
היצירתיות שנמצאה היוותה אמצעי יעיל לתיאור המצב ולהגדרת היחס אליו
בתקופה קצרה של שלושה חודשים .בין היתר בהיבטים :הצבאי ,הכלכלי,
הפסיכולוגי (של הילדים) ,הרומנטי (יש חתונות) ,הדתי ,החברתי ואפילו המוזיקלי.
כמו כן שימשה היצירתיות הזו אמצעי יעיל לביקורת ,הן לגבי המבצע והן לגבי מה
שיבוא אחריו.
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אם נתבונן גם ביתר הדוגמאות (פרקים ב ,ג ,ד) – ניווכח שגם אלה מוסיפות
ומאששות את הטענה כי קיקרו (וממשיכיו) טעה .ומכאן שיצירתיות לשונית היא
אמצעי טוב לתיאור המצב וגם לביקורת עליו בתקופת מלחמה לא פחות מבכל
תקופה אחרת3.
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אבן שושן ,אברהם .1981 .המילון החדש .קרית ספר ,ירושלים.
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– .1999 .לדבר פתגמים וניבים .הד האולפן החדש  .77משרד החינוך.
–  .2013 .הרחבת אוצר המילים בעברית הכתובה והמדוברת כפי שהיא משתקפת
בתקשורת .הד האולפן החדש  .101משרד החינוך.
– .2015 .אכילה ושתייה – מטפורות לתיאבון .הד האולפן החדש  .103משרד
החינוך.
בן-אור (אורינובסקי) ,א .1967 .לשון וסגנון .יזרעאל ,תל אביב.
טורי  ,גדעון ומרגלית ,אבישי .1973 .דרכי השימוש הסוטה בצירוף הכבול .הספרות
ד' .אוניברסיטת תל אביב.
לנדאו ,רחל .1971 .לדרכי היווצרותם של צירופים כבולים בעברית של ימינו .לשוננו
ל"ה .האקדמיה ללשון העברית .ירושלים.
סלע ,אורי .1990 .מילה בסלע .כתר ,ירושלים.
ניר ,רפי .1971 .לבירור מהותו של הניב העברי .ספר קמרט .המועצה להנחלת
הלשון ,ירושלים.
– .1974 .הוראת העברית כלשון אם .עמיחי ,תל אביב.
רוזנטל ,רוביק .2014 .אוזניים לכותל על רגל אחת .לשון רבים :העברית כשפת
תרבות .הקיבוץ המאוחד ומכון ליר.
שויקה ,יעקב .1997 .רב מילים – המילון השלם לעברית החדשה .סטימצקי ,תל
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Jackson, Peter. 2002. Commercial Culture: Transcending the Culture on
the Economics. Progress in Human Geography 26.

3

עבודה זו עוסקת רק בתקופת התנהלות מבצע 'צוק איתן' .גם מלחמות אחרות של ישראל הביאו ליצירתיות
לשונית ,בעיקר לאחר המלחמה .מעניין יהיה לבדוק אם הייתה גם במלחמות קודמות יצירתיות לשונית רבה כל כך
תוך כדי הלחימה עצמה.
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REVIEW ARTICLE: MA'AGARIM – HEBREW DIACHRONIC
CORPUS AND CORPUS QUERY SYSTEM*
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Homepage of Ma'agarim

1. INTRODUCTION
Ma'agarim,1 a project of the Academy of the Hebrew Language, is both a
(national) diachronic corpus of Hebrew, primarily for its Historical
Dictionary of the Hebrew Language, 2 as well as a query system for this
specific corpus. It became freely accessible online in 2014 with support from
the Israeli Prime Minister's Office and is available now in two language
interfaces – fully in Hebrew and partially in English.
The present article will examine these two aspects of Ma'agarim, including
I would like to express my sincere gratitude to Ayelet Harel (The Historical Dictionary Project, The
Academy of the Hebrew Language, Jerusalem) and Doron Rubinstein (The Historical Dictionary Project,
The Academy of the Hebrew Language, Jerusalem) for patiently sharing with me invaluable
undocumented information about Ma'agarim. I would also like to thank Elena Luchina (Inalco, Paris) for
her constructive comments and suggestions on an earlier draft of this article. Any errors and inaccuracies
that remain, however, are my sole responsibility.
1
http://maagarim.hebrew-academy.org.il/.
2
http://hebrew-academy.org.il/topic/%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C
D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%
D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C
%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D
%98%D7%95%D7%A8%D7%99/
*
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its primary sources and linguistic annotation, and its concordance and
automated assistance for dictionary writing (or lack thereof). This analysis
will be undertaken both independently in comparison with major corpora in
other languages as well as with Sketch Engine.3 Sketch Engine is a powerful
and innovative online corpus query system used by a number of worldrenowned dictionary publishers, such as Oxford University Press and
Cambridge University Press, and national dictionary projects, such as
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies.4 As this article is not a user
manual, it will not be able to touch upon all the technical details of
Ma'agarim as both a diachronic corpus and a corpus query system. Special
attention will be paid at the end of the article to the possible, unintended, use
of Ma'agarim for language teaching and learning in addition to its intended
use as the data source for the Historical Dictionary of the Hebrew Language.
The major corpora, including 1) national diachronic, 2) non-national
diachronic, and 3) national synchronic ones, examined and compared with
Ma'agarim in this article are: 1.1) Georgian National Corpus (Project);5 2.1)
Corpus of Historical American English, 6 2.2) Corpus of Historical
Portuguese, 7 2.3) Diachronic Corpus of Written Italian, 8 2.4) Helsinki
Corpus of English Texts,9 2.5) Historical Corpus of the Welsh Language,10
and 2.6) Penn Corpora of Historical English; 11 3.1) Bulgarian National
Corpus,12 3.2) Croatian National Corpus, 13 3.3) Czech National Corpus,14
3.4) Hellenic National Corpus, 15 3.5) Hungarian National Corpus, 16 3.6)
National Corpus of Polish, 17 3.7) Russian National Corpus, 18 3.8) Slovak
National Corpus,19 and 3.9) Turkish National Corpus.20
Ma'agarim is unique in the world in that it is probably one of the few
national and diachronic corpora that are already available online to the
public and it covers such a long period of time – a feat unparalleled by most
http://www.sketchengine.co.uk/.
http://www.trojina.si/.
5
http://gnc.gov.ge/gnc/static/portal/gnc.html.
6
http://corpus.byu.edu/coha/.
7
http://corporavm.uni-koeln.de/colonia/.
8
http://corpora.dslo.unibo.it/DiaCORIS/.
9
http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpora/HelsinkiCorpus/.
10
http://people.ds.cam.ac.uk/dwew2/hcwl/menu.htm.
11
http://www.ling.upenn.edu/hist-corpora/.
12
http://dcl.bas.bg/bulnc/.
13
http://www.hnk.ffzg.hr/.
14
http://www.korpus.cz/.
15
http://hnc.ilsp.gr/.
16
http://corpus.nytud.hu/mnsz/.
17
http://www.nkjp.pl/.
18
http://www.ruscorpora.ru/.
19
http://korpus.juls.savba.sk/.
20
http://www.tnc.org.tr/.
3
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other languages and their respective diachronic corpora. It is also special in
that such a corpus was already envisioned well before the start of the socalled "corpus revolution" in lexicography21 in the 1980s. The whole corpus
project became fully computerized only in 1995, the first fruit of the work
was made public as a CD-ROM in 1998, and it made its first online
appearance in 2005, then as a subscription-based service. The idea of
compiling the Historical Dictionary of the Hebrew Language, however, was
proposed much earlier, in 1937, before the establishment of the State of Israel.
It was officially launched as a project in 1954, one year after the Academy
of the Hebrew Language was legally recognized as the supreme body for
research in the Hebrew language. The task of writing individual dictionary
entries, however, has only recently begun, and in a very limited scale so far.
2. MA'AGARIM AS A DIACHRONIC CORPUS22
2.1 Primary Sources23
Ma'agarim at its present stage of development covers four of the five main
periods in the long history of Hebrew language – that is, Hebrew of the
Second Temple Period, Rabbinic Hebrew, Medieval Hebrew, and Modern
Hebrew (until the establishment of the State of Israel), spanning about two
millennia from ca. 200 BCE to 1948. The Hebrew Bible has not been
included yet as it is already freely available electronically, such as with
TanakhXL 24 or commercially as part of software packages such as
Accordance 25 and BibleWorks. 26 In addition, a number of scholarly
dictionaries already exist. Yet, work will start soon on this first important
period of the language. There are several comprehensive monolingual
dictionaries for Modern Hebrew, such as Rav-milim,27 though none of them
is corpus-driven or even corpus-based. The extent of Hebrew primary
sources to be included in the corpus, especially from before the modern
period, is not yet clear.
The primary sources included in Ma'agarim as of this writing (January
2016) can be divided as follows by period and genre in terms of their
respective number and size in words (tokens):
See, for example, Hanks (2012) for details.
A historical corpus is not the same as a diachronic corpus. It can be either diachronic or synchronic. If it
is only concerned with one historical period of the language in question, then it is a synchronic corpus;
only if it covers multiple historical stages of the language is it diachronic. See, for example, Claridge
(2008: 242) on this distinction as well as possible restrictions and problems. See also Brinton (2015) on
the latter issues.
23
See the following clip for guidance: https://www.youtube.com/watch?v=YSTTaRdXZms.
24
http://www.tanakhml.org/.
25
http://www.accordancebible.com/.
26
http://www.bibleworks.com/.
27
http://www.ravmilim.co.il/.
21
22
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Number of Sources

Size in Words (Tokens)

-200 – 0

304

60,786

0 – 300

227

825,307

300 – 600

583

1,883,062

600 – 800

354

864,985

800 – 1100

4,960

135,332

1100 – 1300

386

2,307,006

1300 – 1500

154

15,342

1500 – 1750

0

0

1750 – 1918

266

3,047,897

1918 – 1948

54

242,757

7,289

ca. 9.4 million

Total
Genre

Number of Sources

Size in Words (Tokens)

122

1,152,877

6

207

Dead Sea Scrolls

303

1,019,240

Epigraphy

241

4,716

Geonic literature

585

16,820

Karaite literature

63

678,885

Letters

531

24,304

Linguistics

16

386,403

Non-fiction and
journalism

166

1,017,257

Piyyut and prayer

2,220

49,559

Rabbinic literature

30

10,020

Science

36

1,141,143

Spanish poetry

2593

230,001

Talmud and
Midrash

377

3,651,042

7,289

ca. 9.4 million

Belles Lettres
Bills

Total
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It may be too late to change this classification into genres; unfortunately,
historical periods and geographic locations are mixed as part of genres. For
example, "Geonic literature" and "Spanish poetry" are genres delimited by a
historical period and a geographic location respectively.
It must be emphasized that since new primary sources are being constantly
added to the corpus, these numbers only reflect what is available to the public
at present. All the primary sources already included or to be included are
typed in manually from their respective oldest manuscripts or first printed
editions. In addition, since the work on some periods was started earlier than
that on others, the corpus in its present stage of development does not
necessarily reflect the putatively planned distributional balance of the
primary sources from various historical periods; for example, the period
between 1500 and 1750 is not represented yet in the corpus.
Clicking on the left tab of Ma'agarim's homepage retrieves a list of all the
primary sources that match the search criteria. Such a list can be retrieved by
searching a specific author or primary source, and the search can also be
filtered by period and genre in the window to the right. One can even read
the whole text of any primary source.
A comparison with major corpora in other languages, including national
diachronic, non-national diachronic, and national synchronic ones, could
clarify the quantitative characteristics of Ma'agarim. The following list
shows the size of each of these corpora as well as its time span if it is a
diachronic corpus:
1) National diachronic corpus
1.1) Georgian National Corpus (Project):28 5th century CE - present; (in
preparation)
2) Non-national diachronic corpora
2.1) Corpus of Historical American English: 1810–2009; 400 million
2.2) Corpus of Historical Portuguese: 16th century – 20th century; 5.1
million
2.3) Diachronic Corpus of Written Italian: ?1750/1861 – 1945; (size
unknown)
2.4) Historical Corpus of English Texts: 730 – 1710; ca. 1.6 million
2.5) Historical Corpus of the Welsh Language: 1500 – 1850; 420,000
2.6) Penn Corpora of Historical English: mid-12th century – early 20th
century; ca. 404,000
3) National synchronic corpora
3.1) Bulgarian National Corpus: over 1.2 billion
3.2) Croatian National Corpus: 216.8 million
28

See, for example, Gippert & Tandashvili (2015) on the design principles of this new corpus, currently in
the planning stage, which is one of the few national diachronic corpora together with Ma'agarim.
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3.3) Czech National Corpus: over 2 billion
3.4) Hellenic National Corpus: over 47 million
3.5) Hungarian National Corpus: 187.6 million
3.6) National Corpus of Polish: 1.8 billion
3.7) Russian National Corpus: over 600 million
3.8) Slovak National Corpus: over 829 million
3.9) Turkish National Corpus: 50 million
Although it is not clear how much of the planned corpus has been completed,
one thing seems obvious: even when Ma'agrim has been completed, it will
be much smaller than many of these national synchronic corpora.
2.2 Linguistic Annotation29
The three major types of linguistic annotation of corpora are morphological
annotation (also known as lemmatization), morphosyntactic annotation (also
known as part-of-speech tagging), and syntactic annotation (also known as
parsing). The choice of linguistic annotation also affects the types of corpus
query possible and the accuracy of their results. For a morphologically rich
and complicated language like Hebrew, the first type of linguistic annotation
– that is, morphological annotation – is probably the most important.
The following list shows which of these linguistic annotations is used, as
known, in the other corpora mentioned above (corpora with no publicly
available information about their respective annotations were omitted):
2) Non-national diachronic corpora
2.2) Corpus of Historical Portuguese: morphosyntactic annotation
2.6) Penn Corpora of Historical English: morphosyntactic annotation,
syntactic annotation
3) National synchronic corpora
3.1) Bulgarian National Corpus: morphological annotation,
morphosyntactic annotation
3.2) Croatian National Corpus: morphological annotation,
morphosyntactic annotation
3.3) Czech National Corpus: morphological annotation, syntactic
annotation
3.5) Hungarian National Corpus: morphosyntactic annotation
3.7) Russian National Corpus: morphological annotation,
morphosyntactic annotation, semantic annotation
3.8) Slovak National Corpus: morphological annotation
In least this limited list of existing corpora, morphological annotation is the
most commonly used type of linguistic annotation, and, for some it is even
29

See, for example, Gries & Bereez (forthcoming) for an excellent, concise survey of linguistic annotation
in and for corpus linguistics, including corpus lexicography.
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the only one. Ma'agarim systematically offers morphological annotation. It
is not syntactically annotated at all, and, strangely, morphosyntactic
annotation is optional – that is, it is up to each annotator to decide whether
to annotate his or her data morphosyntactically. The corpus is annotated
manually, and then it is carefully checked by three researchers in order to
ensure accuracy. No publicly available tag set is used, though there is a plan
to switch to TEI,30 an international standard used by a number of corpus
projects (as well as for other purposes).
3. MA'AGARIM AS A CORPUS QUERY SYSTEM
3.1 Concordance31
Kilgarriff (2013: 78) mentions the following aspects of a dictionary’s
creation which a corpus supports:
- headword list development
- for writing individual entries:
- discovering the word senses and other lexical units (fixed phrases,
compounds, etc.)
- identifying the salient features of each of these lexical units
- their syntactic behavior
- the collocations they participate in any preferences they have for
particular text-types or domains
- providing examples
- providing translations
Although, as a corpus, Ma'agarim can safely be assumed to be the main
data source for the Historical Dictionary of the Hebrew Language, as a
corpus query system, it does not support the first option of generating a list
of all the word-forms and/or lemmata, unlike, for example, Sketch Engine.32
It thus seems that dictionary writers have such a list in advance. The
lexicographic approach is thus corpus-based rather than corpus-driven33 in
this area, and Ma'agarim, as a corpus query system, cannot be used either for
some of the above mentioned aspects for writing individual entries, such as
their syntactic behavior and collocations.
Ma'agarim offers six query types: 1) word, 2) free text, 3) root, 4) smart
phrase, 5) patterns, and 6) adjacency. In all the query types, search texts must
http://www.tei-c.org/.
See the following clips for guidance:
https://www.youtube.com/watch?v=e8C-c8csvSk.
https://www.youtube.com/watch?v=NbAxr0Ax6tM.
32
See Kilgarriff et al. (2014) on the evolution and present functionality of this sophisticated online corpus
query system. See also Kilgariff et al. (2012) on the use of Sketch Engine as infrastructure for historical
corpora, including their subtypes, diachronic corpora.
33
See, for example, Hanks (2012) on this important distinction in lexicography.
30
31
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be typed with no vowel signs. The first is probably the most basic query type,
and it has three subtypes: a) a word in the sense of lemma, b) a word in the
sense of word-form, and c) both. Querying the corpus in this type returns a
list of possible lemmata disambiguated by vowel signs and senses. The third
query type is straightforward.
Querying the corpus using the word ערב, for example, 28 lemmata and ten
roots are retrieved in query types 1a and 3 respectively. Clicking the retrieved
roots will lead to the lemmata. Clicking any of the lemmata displays a
concordance. It follows, therefore, that reaching the desired lemma after
typing a search term in query types 1 and 3 is a two or three step process
respectively.
In the other four query types, a search term is composed of more than one
word. Type 2) searches a verbatim combination of words and one wild card
(* for any one character). Type 4) searches a more sophisticated word
combination by specifying their distance and order, etc. Type 5 searches
word-forms or lemmata according to their verbal or non-verbal templates or
both. Type 6 is a collocation generator retrieving a list of words immediately
preceding or following a search term. This query type could be of immense
practical value, but its limitation to immediate adjacency also limits its
usefulness.
Search and search results can be filtered by period, genre, author, and
primary source. But more sophisticated queries with regular expressions or
specifying parts of speech as well as advanced operators that are part of query
options, which exist, for example, in Sketch Engine, are absent from
Ma'agarim.
The display format of the concordance could also be more user-friendly.
The present format may be convenient enough when one is to examine each
occurrence of a lemma closely, but it can cause a serious problem when
browsing for good dictionary examples from a long list of occurrences for a
very common lemma. These occurrences should have been displayed in the
standard KWIC (keyword-in-context) format with metadata hidden from the
main window but viewable by clicking if needed.
3.2 Automated Assistance34
Since the actual dictionary writing using Ma'agarim as a corpus is in its
infancy and is done only by one person, it may not be sufficiently apparent
that the present user interface for its concordance forces potential dictionary
writers to spend a lot of unnecessary time scrolling manually through lists of
occurrences for lemmata. For example, the lemma  בַּ יִ תhas more than 40,000
occurrences spanning more than 1,500 pages. Scrolling through all these
34

See, for example, Rundell & Kilgarriff (2011) and Rundell (2012) for an extensive list of automated
functions assisting dictionary writing.
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pages and checking all these occurrences manually is time-consuming and
can very easily make one lose sight of the forest for the trees.
More and more operations previously handled by people in practical
lexicography are being automated. This is also the case with corpus query
systems. The most famous automated assistance to handling of a massive
number of such occurrences is the so-called word sketch,35 which is part of
Sketch Engine. In the words of its developers, a word sketch is "a one-page
summary of a word's grammatical and collocational behaviour"36 and "can
be seen as a draft dictionary entry." 37 In other words, "[t]he system has
worked its way through the corpus to find all the recurring patterns for the
word and has organized them, ready for the lexicographer to edit, elucidate,
and publish. This is how word sketches have been used since they were first
produced."38 A similar function is of paramount importance for Ma'agarim,
as a corpus query system, to serve prospective users-cum-dictionary writers
efficiently.
Another welcome function to Ma'agarim as a corpus query system would
be GDEX (Good Dictionary Examples), also part of Sketch Engine. Again,
in the words of its developers, GDEX "works by sorting a concordance, so
the corpus lines judged best by the algorithm are shown first. Then the
lexicographer should not have to read many of them before finding a good
one. The same core technique has also been used to score documents and to
exclude low-scoring documents from a corpus entirely."39
However, even if Ma'agarim would be equipped with such automated
assistance functions for dictionary writing, "[f]or the time being, the hardest
parts of lexicography – word sense disambiguation, definition-writing (for
monolinguals), and providing translation equivalents (for bilinguals) – still
require expert intervention by skilled lexicographers. But none of these
operations is inherently intractable."40
4. POSSIBLE USE OF MA'AGARIM FOR LANGUAGE TEACHING AND LEARNING
Ma'agarim was conceived and has been being built as the data source for the
Historical Dictionary of the Hebrew Language. In spite of the limitations in
its corpus query system at the present stage of development, however, it can
also serve teachers and learners of Hebrew, especially of the Second Temple
period, the period of the Mishna and the Talmud, the Middle Ages, and the
Word sketch can be experienced in the free pedagogical lite version of Sketch English called Sketch
Engine for Language Learning (SkELL): http://skell.sketchengine.co.uk/.
36
Kilgarriff et al. (2014: 9).
37
Kilgarriff et al. (2014: 10).
38
Kilgarriff et al. (2014: 10).
39
Kilgarriff et al. (2014: 29).
40
Rundell (2012: 28–29).
35
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modern era until the establishment of the State of Israel.
Thomas (2015) demonstrates with ample examples how to tap the full
potential of Sketch Engine, which is primarily a corpus query system but is
preloaded with many huge corpora in multiple languages, including a few
diachronic corpora. Similar things may be possible with Ma'agarim for
discovering the above-mentioned periods of Hebrew, though with limitations.
Ma'agarim can be primarily used as an online repository of primary
sources in Hebrew meticulously selected by competent linguists. Unlike in
many other online corpora, reliable full texts – and not only lines containing
search terms – are freely accessible. This possibility alone makes it worth
introducing Ma'agarim to the classroom. The currently available query types
and functions are more than adequate for this purpose, if not for the purpose
of dictionary writing. Ma'agarim can also be used as a concordance,
especially for those periods of Hebrew for which there is no dedicated
modern scientific dictionary. It is, however, still limited in functionality to
be used as a collocations dictionary. The use of Ma'agarim for language
teaching and learning is restricted to morphological and lexical levels. As it
is not annotated syntactically, it cannot be used for checking, for example,
syntactic patterns and other syntactic behaviors of the queried lemmata.
5. SUMMARY
All in all, Ma'agarim is a significant milestone in the history of Hebrew
corpus linguistics and prospective corpus(-based) lexicography. It consists
of two parts: 1) a (national) diachronic corpus of Hebrew from the Second
Temple period to the establishment of the Stata of Israel with the best primary
sources carefully chosen and checked by experts at the Academy of the
Hebrew Language, and 2) its corpus query system.
As a corpus, Ma'agarim is already quite impressive. However, there is still
one important period of language – Biblical Hebrew – that is missing, not
enough primary sources have been included in certain other language periods,
and the part on Modern Hebrew does not go beyond the year of Israel's
independence, thus omitting more than half of the history of Modern Hebrew.
As a corpus query system, Ma'agarim still leaves much room for further
improvements. Since the actual process of dictionary writing has just begun,
at a very limited scale, its limitations may not be so keenly felt now. Once
this task is underway more seriously, both quantitatively and qualitatively,
the need will become more compelling. The corpus query system can
hopefully be improved to meet the demands of dictionary writers, facilitating
their daunting task as, for example, Sketch Engine already does for a number
of world-renowned dictionary publishers and national dictionary projects.
Ma'agrim seems to be unique as a functioning national diachronic corpus
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and corpus query system. Other such national or international projects to
build diachronic corpora, with or without compiling historical dictionaries,
include the Doha Historical Dictionary of Arabic41 and Georgian National
Corpus (Project) respectively. Both of them are, however, still in their
planning stage, while Ma'agarim was already conceived decades ago.
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בספרה ,האתגר המגדרי של העברית ,מתמודדת מלכה מוצ'ניק עם הקושי והאתגר של
שפות בכלל ושל העברית בפרט לגלם גישה שוויונית בתחום המגדר ,כך שתתאפשר
לדוברים שונים נראּות דומה בתחומן .מפרספקטיבה מקורית ומאירת עיניים היא מראה
לא רק כיצד קשורים ההטיות והאי שוויון המגדרי בממד הזנוח יחסית של המורפולוגיה
הדקדוקית ,אלא אף את עמידותו של ממד זה לשינויים יזומים .בניתוחה ההיסטורי
המקיף ,מחלצת המחברת את הסימון המגדרי המתמשך והאינטנסיבי של השפה העברית
משקיפותו המרשימה .במהלך הקריאה חווה הקורא דובר העברית שוב ושוב הזרות במה
שנראה כניטרלי וכשרירותי ומואר כעת כלבנה נוספת ב"משחק שפה" עיקש ומגביל.
אפקט רגשי זה ,הנוצר כאמור במהלך הקריאה עצמה ,מדגים היטב את טענת המחברת
אודות עומק ההשפעה של סימון המגדר המוטה בדקדוק העברי ,גם בקרב דוברים
מודעים וביקורתיים ביותר .באמצעות דוגמאות רבות מתחדדת טענתה של המחברת כי
הסימון המגדרי בשדה הדקדוק פועל במשולב עם ערכים הטבועים בשדה הסמנטי בכל
תקופה .באופן זה נוצרות תמונות מגוונות ומורכבות של מצבי הטיה ואי שוויון גם בשפות
בהן לא מסומן בהכרח המגדר דקדוקית ובהן האי שוויון גלוי יותר
הפרק הראשון בספר מהווה מבוא המניח את המסד התיאורטי לחשיבה אותה יפתחו
הפרקים הבאים ביחס לשפה העברית מפרספקטיבה היסטורית יותר .פרק זה פורש את
בעייתיות היחס למגדר בשפות מובנות וטבעיות ומציג מגוון חשוב של מחקרים העוסקים
באספקטים הנובעים מנוכחותו של סימון מגדר דקדוקי או מהעדרו .הוא בוחן ,למשל,
את הקשר בין שפות כדוגמת העברית בהן כמעט כל מילה מסומנת מגדרית לבין רכישתן
המואצת של תודעה מגדרית וזהות מגדרית בקרב ילדים .התיאוריות והמחקרים השונים
מעמיקים את הדיון בשאלות כמו באיזו מידה קשורות קטגוריות המגדר שבשפה לנקודת
המבט על העולם והאם הסימבוליזציה המלווה את הרישום הדקדוקי היא תוצאה
מרישום זה או אף גורם לו .המחברת מראה כי במרבית השפות נחשבות צורות זכריות
לגנריות בעוד שצורות נקביות נותרות בעלות ספציפיות מוגבלת .כתוצאה מכך גם אם
מספרן של שתי הצורות מאוזן ,השימוש הנעשה בצורה הזכרית כצורה גנרית מוביל
לצמצום משמעותי בנראּותן של הצורות הנקביות .זאת ועוד ,משום שהצורות הזכריות
נחשבות כנורמה בסיסית ואינן מסומנות מגדרית ,הופכות הצורות הנקביות הנקבעות
בהתאם להן למסומנות ביותר ,לשניוניות ולבלתי עצמאיות .כך למשל ,המוספיות
המציינות כי הצורה הזכרית הגנרית ,הניטרלית לכאורה ,מסומנת מגדרית רק כאשר
מדובר בנקבה בעוד שהצורה הזכרית היא בסיסית (מוצלח-מוצלחת ,זמר-זמרת ) .את
היחס למגדר הדקדוקי משלים כאמור היחס למגדר החברתי .כך ,למשל ,בעוד
שמקצועות בכירים מבטאים צורות זכריות (פרופסור ,אלוף ,גונדר ,מדען) המקצועות
הנחשבים לבעלי סטטוס נמוך יותר מבטאים צורות נקביות או צורות מעורבות (אחיות,
מזכירות ,מטפלות ,סמל/סמלת ,שוטר/שוטרת ,סטודנט/סטודנטית) .בשפה העברית
מצב זה אף קיצוני יותר .זאת משום שלא רק שמות עצם ,אלא כל מילות התוכן כפופות
למערכת הסימון המגדרית הכופה על תחביר המשפט בכללו הסכמה מלאה .קליניקה בה
עובד גבר אחד ,עשויה למשל להיות מתוארת במשפט המדהים הבא" :ארבעה עשר
רופאים ,אחיות ומזכירות רפואיות ,עובדים במרפאה זו" .באופן דומה מתואר היחס
המגדרי לשמות עצם חיים ודוממים ולמספרים ,תוך הדגשת השפעות הגומלין בין
המערכת הסמנטית והמערכת הדקדוקית .כך ,למשל ,מקושר המגדר הנקבי לתצורות
מקטינות באמצעות הסיומת "ית" (כף-כפית ,יד-ידית) .למרות שקיימות צורות
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מקטינות אף עם הסיומת הזכרית "ון" (מגבת-מגבון ,ספל-ספלון) ,נתפסת הסופית
בנקבה ,כבסיסית וכנפוצה יותר לציון הקטנה .באופן מעניין מציעה המחברת בעקבות
אלמוג ( )2002כי ניתן אולי למצוא הד לסימון הנקבי השניוני כבר בסיפור המקראי על
יצירת האדם והאישה .המילה "אדם" ,המהווה בעברית הקלאסית והמודרנית שם זכרי
וכינוי למין האנושי בכללו ,משקפת על כן צורה זכרית וגנרית .לעומתה מהווה המילה
"אישה" ,שנוצרה על-פי אחד מסיפורי המקרא מהאיש ,רק צורה שניונית ,שאינה
מקורית ונורמטיבית כמו הראשונה.
פרק המבוא סוקר מכאן תיאוריות ומחקרים מעניינים אודות שפה וייצוגי מגדר
בספרות ,אודות מגדר וייצוגים מוחיים ואודות המגדר וקהילת הדוברים .כך ,למשל,
תיאוריות על סגנונות שימוש שונים ואופייניים של נשים וגברים בשפה ואודות מקורם.
מכאן דנים פרקי הספר באתגר המגדרי של השפה העברית מפרספקטיבה היסטורית
וזאת בשני צירים :השפה הפורמאלית והשימוש הלשוני שנעשה בה בתקופות השונות
בידי דוברים וכותבים .ההיגיון שביסוד מתודולוגיה זו הוא להצביע על שינויים
דיאכרוניים העשויים לספק תובנות אודות האופן בו עובדת מערכת המגדר בשדות
הדקדוקיים והסמנטיים .בפרקים אלו מראה המחברת כי למרות שבשמות העצם
המגדריים חלו שינויים ניכרים במעבר בין התקופות (העברית המקראית ,העברית
המשנאית ,זו של ימי הביניים ועד העברית המודרנית) ,נותר בכולן מבניה המורפולוגי של
העברית יציב למדי.
הפרק השני עוסק בטיפולה של העברית הקלאסית ,בתקופות המקרא ,המשנה וימי
הביניים בסוגיית המגדר .הוא בוחן הן את המישור הדקדוקי והן את ייצוגי המגדר
המשתקפים בסיפורים ,במטפורות ובפתגמים פרי התקופות .הטקסטים המקראיים
והקלאסיים נחשבים כבסיס תרבותי עמוק לא רק בעולמם של דוברים וכותבים
מסורתיים אלא אף בזה של דוברים וכותבים חילוניים .מסיבה זו ליחסם של הטקסטים
הקלאסיים לשאלת המגדר רלוונטיות רבה אף להבנת מקורו המורפולוגי של התחביר
העכשווי ולאפשרויות שינויו בהווה .המחברת מצביעה על כך שאופייה הפטריארכלי של
החברה המקראית ,מיוצג בדקדוק המקראי כבר בסיפור הבריאה" :זכר ונקבה ברא
אותם" (בראשית  .)27 :1השורש "ז-כ-ר" המשותף למילים זכר וזיכרון קושר בין איבר
הזכרות להנצחת המורשת האישית והמשפחתית בזיכרון ההיסטורי .באופן זה מובלטת
נראותם של גברים במקרא ,דבר המשתקף בפועל החשוב "זכור" ,המופיע בספר 229
פעמים ומובא תמיד בגוף שני זכר .קולן של נשים נדחק גם כאשר הן במוקד .כך למשל:
כשמובא סיפורן של דמויות חשובות כגון מרים ,רות ,חנה ואסתר ,הוא נכתב למעשה
אודות נשים ,על ידי גברים ומפרספקטיבה גברית .האמביוולנטיות כלפי ביטוי ישיר
והעצמאי של נשים משתקפת אף במשלים הנעים מ"מצא אישה ,מצא טוב" (משלי :18
 )22ועד "מוצא אני מר ממוות את האישה("...קהלת  ,)26-28 :7והן שבות ומתוארות
במקרא כקניין גברי .באופן המשלים רובד סמנטי זה ,נמצא בלשון המקרא כי הדקדוק
הזכרי הבסיסי אינו מסומן מגדרית כמו הנקבי ,למרות שקיימות דוגמאות של חריגות
בהשפעת הארמית .מרשימה במיוחד בהקשר זה היא הפניה לנמען ,בין אם זוהי פנית
אישה לבעלה (למשל של שרה לאברהם בבראשית  )12 ;18או אפילו פנית גבר אל אישה
בעלת סטטוס רם ממנו כמו מלכה (למשל נתן לבת שבע במלכים א'  ,)1:13משמשים כינויי
כבוד רק כשהנמענים הם גברים.
על פי המחברת ,למרות שחלו בשיח הרבני בתקופת המשנה וימי הביניים שינויים
דקדוקיים מסוימים בכיוון שוויוני יותר ,נראה דווקא כי שיח זה ,שנשלט אקסקלוסיבית
על ידי גברים ,החמיר את האי שוויון .בתקופת המשנה שימשה העברית כשפה מקומית
222
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לצד הארמית אותה דיברו כל תושבי האזור .מהטקסטים הדתיים והמשפטיים הרבים
שחוברו לאורכה ניתן ללמוד הן על השינוי הדקדוקי והן על שינוי היחס לנשים .לצד הצגת
שמות נקביים לתיאור בעלי חיים שהוזכרו במקרא בצורות זכר ( למשל ,גדי-גדייה ,זאב-
זאבה) ושימוש רב בצורות נקביות לשמות עצם דוממים שהובאו במקרא רק בזכר ,בלטו
בהעדרם שינויים דומים ביחס לבני אדם .למרות שבתקופת המשנה נעלמו הבדלי מגדר
דקדוקיים רבים גם בפעלים מקראיים ,הדבר התרחש תמיד בכיוון אחד :צורות נקביות
חדלו להיות בשימוש ,כך שצורות זכריות כללו כעת את שתי המשמעויות .גם ברמה
הסמנטית מופיעה תופעה דומה כששמות נשים והסיפורים אודותיהן שהופיעו לא פעם
בטקסט המקראי נעדרו כמעט לגמרי מהטקסטים המשנאיים .הדרתן המפורשת מלימוד
התורה מתבטאת אף בפתגמים המדגישים את בורותן (למשל" ,אין חכמה לאישה אלא
בפלך" ,יומה  2: 66או "כל המלמד את ביתו תורה ,כאילו מלמדה תפלות" ,סוטה .)2: 21
המחברת מנתחת דוגמאות דומות הממחישות את רוחה המגבילה של התקופה אף
מסיפורי המשנה בהם מודגשת הרחקת הנשים מהספרה הציבורית .גם בעברית של ימי
הביניים נמשכה מגמה זו .במשך כאלף ושבע מאות שנים ,בהן לא שימשה העברית לדיבור
אלא לצרכים דתיים ,פילוסופיים ומדעיים ,היא הייתה זמינה כמעט רק לגברים ובמובן
זה הייתה שפה גברית .תופעות אלו לא רק התבטאו בקריאה בטקסטים ובלמידתם ,אלא
אף בהקראת התפילות .מחובות אלו היו הנשים פטורות ,לפחות חלקית ,והן קראו את
התפילות בשפת המקום שאליה תורגמו הטקסטים העבריים .לעובדה זו היו השלכות אף
על השינויים שחלו בדקדוק ,באוצר המילים ,בפתגמים ובמדרשים בני התקופה.
הדקדוק ,שקיבל בתקופה זו צביון מדעי ושיטתי יותר ,נלמד בעיקר לאור הדקדוק הערבי
והאירופאי ,וגם בו המשיכו הצורות הזכריות להיחשב לבסיסיות והנקביות לתוספת
שניונית .ברם ,באופן מעניין דווקא בימי הביניים קיימות עדויות ספורות לתחילתו של
שינוי ביחס לביטוי הקול הנשי .למרות הדרתן המתמשכת מחיי הרוח אנו פוגשים
דוגמאות ראשונות לנשים שלמדו תורה ותלמוד ,כגון בנותיו של רש"י .לצד סקירת
דוגמאות נוספות ובודדות כאלו של נשים למדניות ,מדגישה המחברת את צביונו המיוחד
של היחס השלילי הרווח אליהן שנצבע ברוח הדמוניזציה האופיינית לימי הביניים
(למשל" ,בלשונה נופת ובקרבה תופת" בשורה משירו של יהודה אלחריזי).
הפרק השלישי עוסק בשפה ,במגדר ובדת ונסוב סביב המתח בין הצורך לשמר לבין
הצורך להתאים שינויים בטקסים הדתיים ובנוסחי התפילות לאורך התקופות .מתח זה
מתואר החל מהמשנה וימי הביניים ועד להשפעות פמיניסטיות מהתקופה המודרנית.
הפרק בוחן את מקומן של נשים בלימוד התורה כאחד הביטויים המרכזיים ביותר של
חיי הרוח היהודים ואת השלכותיו על השפה .הוא מראה כיצד חובה זו ,שהייתה נחלתם
של גברים ,קיבלה ביטוי בנוסח התפילות שנכתבו בצורה זכרית גם כשאלו יועדו לנשים.
השינויים הדרמטיים וההדרגתיים שחלו במעמד הנשים ובעצמאותן הרוחנית במאות
האחרונות ,הובילו לניסיונות שינוי מעניינים גם בתחום זה .הפרק דן ,למשל ,בשינויים
שהוצעו למונחי התפקידים הדתיים שהיו גבריים באופן מסורתי ובמורכבות הפנמתם
בקרב קהילות ליברליות ואורתודוקסיות .כך ,למשל ,גם בקהילות ליברליות בהן הוצעו
צורות נקביות לתפקידים דתיים כאלה ,הצעות מתבקשות וטובות דקדוקית (כגון
"תלמידה חכמה"" ,חזנית"" ,גבאית"" ,סופרת סתם") ,לא בנקל התרחשה הפנמתם.
לדעת המחברת ,למרות שנראה כי שינוים אלו מחלחלים לאיטם ,הם חושפים את המתח
המורכב בין השינוי הלשוני היזום ליכולת הכלתו החברתית .המחברת דנה מפרספקטיבה
זאת גם בטקסי בר המצווה והבת מצווה ,בטקס הנישואין ,בטקסטים דתיים המיועדים
לנשים ובטקסטים כאלה שחוברו על ידי נשים .היא מראה כיצד האפשרות הגוברת שלהן
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לא רק להעמיק בטקסטים הדתיים ,אלא אף להשתתף ביצירתם הספרותית ,החלה
לעורר את החשיבה על שינוי הדקדוק הזכרי בכיוונה של צורה כוללנית ושוויונית יותר.
דיון מעניין וחשוב בהקשר זה מובא בהקשרה של "ברכת השחר" ,בה מופיעות המילים
הטעונות "ברוך ...שלא עשני אישה" .המחברת סוקרת ודנה בדוגמאות להתמודדות עם
השלילה המכאיבה של הטקסט המסורתי .זאת באמצעות הכנסת שינוים שוויוניים
המבוססים דווקא על חיוב ,אך באופן הנובע בכל זאת מהמקורות .דיון דומה מובא ביחס
להחלפת שמותיו הזכריים של האל בשמות ניטרליים מגדרית כגון "המקום" או "מקור
חיים" ,הקיימים אף הם במקורות .המחברת מדגישה כי למרות ששינויים אלו החלו
להתרחש בקהילות ליברליות ,תחילה באמריקה ולאחר מכן בישראל ,הם מחלחלים ,אף
לקהילות האורתודוקסיות.
הפרק הרביעי עוסק במגדר בספרות ובעברית המודרניות .המחברת מציגה תחילה את
הטענות המקובלות ביחס להבדלים המקוטבים שבין שפה נשית לשפה גברית ,טענות
המציירות תמונה סטריאוטיפית למדי .בהמשך היא מציעה הסבר אחר למקור ההבדלים
לאור הפרספקטיבה ההיסטורית ולאורם של מחקרים חדשים .כך ,למשל ,היא מנתחת
את ז'אנר כתיבת המכתבים שהיווה פרקטיקה אופיינית לביטוי נשים במאה ה18-
כ"שפת האם" אישית ,סנטימנטלית ויומיומית .זאת בניגוד לכתיבה הקנונית ב"שפת
האב" ,ששקפה סגנון גברי מתוחכם שרכישתו נמנעה מנשים בתהליכי הסוציאליזציה
והחינוך להן נחשפו .על רקע זה מתוארת הופעתן של סופרות עבריות כמו דבורה בארון,
אלישבע ביכובסקי ואחרות בעולם הכתיבה הגברי ואת העדפתן של סופרות חשובות כמו
לאה גולדברג לראות במקצוען "סופר" ולא "סופרת"..." :או שאישה היא סופר או שהיא
לא סופר"( ...שם ,עמ'  .)139מאידך ,סופרות כמו עמליה כהנא-כרמון הציעו כי נשים
היטיבו לכתוב בטון אוניברסלי ,חופשי ואותנטי ,דווקא משום שבתהליכי סוציאליזציה
אלו הציפיות מהן היו לייצג פחות אידיאולוגיות ונורמות רווחות .בכל מקרה ,ממד חתרני
זה לא בנקל השפיע על שינוי הדקדוק המקובל .באופן אירוני למרות שהיה מצופה מנשים
למלא תפקיד מכריע בהטמעת העברית המתחדשת הן כאימהות והן כגננות ,הן לא נטלו
כל חלק בקביעת הנורמות הדקדוקיות .החל ממחדשי השפה כאליעזר בן יהודה ,דוד ילין,
זאב יעבץ ,יחיאל מיכל פינס ואחרים ועד חברי "וועד הלשון" ומחברי ספרי הדקדוק
החשובים ,היו כולם גברים .הציפייה כי נשים יאמצו נורמות דקדוקיות שנקבעו על ידי
גברים חלחלה אף לכתיבה הספרותית והעיתונאית ותהליכי שינויה נדחו לפחות בדור.
המחברת מביאה דוגמאות מכתיבתם של יהודית קציר ועמוס עוז המדגימות סגנון
כתיבה גברי או נשי בהתאם לדמויותיהם ההפוכות למגדר המחברים עצמם .בכך היא
ממחישה בין השאר וברוח התיאוריה הפרפורמטיבית כמה סגנונות כתיבה אלו הם אינם
הכרח המציאות .היא מחזקת את טענתה בהתבסס על מחקרים המצביעים על הקשר בין
מובחנותם של סגנונות כתיבה מגדריים לבין נוכחותם של סטטוסים מגדריים
דיפרנציאלים בחברה .הטיה זו מתבטאת ברמה הדקדוקית בתופעה הרווחת בשפות
רבות ומכונה "גנריות אנדרוצנטרית" ,ולפיה הצורות הזכריות הן שישמשו לביטוי
אימפרסונלי כללי ("מי היה פה?"" ,מצלצלים בדלת" או "מישהו רוצה לאכול?").
בולטותן של הצורות הזכריות ניכרת גם בצמדי מגדר בהם מקדימה הצורה הזכרית את
הנקבית כמו בצירופים "אבא ואמא"" ,סבא וסבתא"" ,בעל ואישה"" ,חתן וכלה"" ,בנים
ובנות" .לתופעה זו קיימות מעין מקבילות אף במישור הסמנטי ,למשל ,בנטייה לציין את
שמן של יוצרות באמצעות שמן הפרטי תוך שכחת שם משפחתן ואילו יוצרים בשם
משפחתם אך הפעם תוך ידיעת שמם הפרטי .כך למשל" ,רחל" (בלובלשטיין סלע),
"זלדה" (שניאורסון-מישקובסקי) ואלישבע (ביכובסקי) ,לעומת "ביאליק" (חיים נחמן)
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"אלתרמן" (נתן) ו"עמיחי" (יהודה) .תופעות אלו קשורות אף לערך המגדרי המוצמד
לביטויים ולאמרות פופולריות העוסקים בגבריות והמובאים בהקשרים מוערכים
ואוטונומיים לעומת אלו הנוגעים לנשים ונקשרים לתכנים לא מוערכים או ראשוניים,
כך ,למשל" ,גבר לעניין"" ,יצא גבר"" ,גבר גבר"" ,הטובים לטייס"" ,בחורינו המצוינים",
"בחור כארז"" ,בעל הבית" ,ו"דוד" (ככינוי חיובי לגבר זר) ,לעומת "בטטה"" ,פוסטמה",
"מכשפה"" ,קלפטה"" ,יכנע"" ,בלבוסטה" ו"דודה" (ככינוי לאישה לא אטרקטיבית).
בעוד שאיבר המין הזכרי נקשר בביטויים המבטאים עוצמה ,עצמאות ותעוזה כמו "כלי",
"שם זין" ו"יש לו ביצים" ,איבר המין הנשי נקשר בביטוים מחפצנים ,כגון" :כוסית"
ובקללות כמו "כוס אמו" או "כוס אוחתק" (חלק מהדוגמאות מרחיבות את אלו
המופיעות בספר -א.י).
הפרק החמישי עוסק באפשרויות השינוי של מה שמכנה המחברת "הסקסיזם
הדקדוקי" של העברית .הפרק סוקר שינויים שניתן כבר לראות בעברית המודרנית
כתוצאה מהשפעות פמיניסטיות ומתמורות היסטוריות ,והוא דן בהמשך באפשרויות
עתידיות ליצירת בסיס דקדוקי לנראּות ולשוויון .המחברת מציינת כי למרות ששינויי
שפה יזומים לא הובילו תמיד לשינוי בהרגלי הדיבור ,נראה כי הם בהחלט תרמו להגברת
המודעות וכי יש לחזק מגמה זו .לדעתה ,מאפיינים רבים של העברית נותרו ללא שינוי,
למרות התמורות הרבות שהתרחשו ,בעיקר בשל המורפולוגיה הנוקשה והסימון המגדרי
הבסיסי של העברית .למרות שההבחנה בכינוי גוף שני ושלישי ברבים בוטלה כבר בעברית
המשנאית ,שהכניסה אף סופית בנקבה ("אתן") לצד הסופית הגנרית בזכר ("אתם"),
העברית המודרנית שבה דווקא למתכונת המקראית המטה .כך משמשות כיום צורת
הרבים בגוף שני ("אתם") ובגוף שלישי ("הם") וכן כינוי הקניין "שלכם" ומילות היחס
"אליכם" ו"בשבילם" עבור שני המינים .מגמה זו אינה מציעה כמובן ניטרליות מגדרית
שכן הצורות בזכר כוללות גם משמעויות בנקבה אבל לא להפך .הקושי לבטל את
ההשפעות החברתיות באמצעות שינויים לשוניים יזומים מודגם בדוגמאות רבות .כך,
למשל ,האופנה החדשה והשוויונית לכאורה להעניק שמות של בנים לבנות ,אינה פועלת
בכיוון ההפוך .גם השימוש במקצועות נשיים מסורתיים לתיאור תפקידים גבריים
חדשים ,מתאפשר רק כשהסטטוס המועדף של האחרונים נשמר דיפרנציאלית .כך,
למשל ,קרה למקצועות כמו עוזרת ,מזכירה ומטפלת כשהפכו ל"עוזר השר"" ,מזכיר
האגודה" ו"מטפל" (פסיכולוג) .הפרק דן בהמשך גם בניסיונות לשינוי המגדר הדקדוקי
ובמונחי העברית ביחס למיניות ולהומוסקסואליות שהשתנו (אם כי לא תמיד בהצלחה),
מתוך מודעות זו .המחברת מציעה לסיכום כי גם אם חלק מניסיונות השינוי אינם
צולחים או מתפרשים בתחילה כנלעגים ,העובדה כי הנושא מעסיק ומעורר למחשבה
ולפעולה חשובה כשלעצמה .רפורמות לשוניות עשויות להצליח רק אם תתקבלנה כלא
מלאכותיות ,קבלה שזקוקה להבשלה חברתית איטית יותר .ברם ,רק מתוך הצטברותם
של ניסיונות שינוי כאלו ,יכול תהליך ההבשלה להתקדם ועל כן ,לדעתה ,אין אלה
ניסיונות סרק.
Ariel Izhar
Bar Illan University
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DEVOTIONS ON THE HEBREW BIBLE: 54 REFLECTIONS TO
INSPIRE & INSTRUCT. Edited by Milton Eng & Lee M. Fields. 186 pp.
Grand Rapids: Zondervan, 2015.

A common frustration for students of biblical languages is that once their
coursework ends, so does their use of the original languages. Keeping up with
biblical languages requires time and regular discipline; it is much quicker to
turn to English translations that can be read consistently and effortlessly. For
this reason, Devotions on the Hebrew Bible is a valuable resource for past and
present students of biblical Hebrew to engage the original language of the text
in a sensible and effective way. Milton Eng and Lee M. Fields’ compilation
of two-page reflections, written by 54 biblical scholars, is aimed at
encouraging “students and pastors to continue (or to resume!) using their
Hebrew knowledge in their devotions and sermon preparation.” The hope is
that this usage will also show that “knowledge of the original languages can
and should be a spiritually rewarding exercise.” Additionally, this book is
aimed at professors “as a supplemental resource” for the classroom.
These devotionals are arranged in the order of the Hebrew Bible: Law,
Prophets and Writings. For those unfamiliar with this order, a helpful chart
lists the Hebrew and English names and their categories (Note: the book of
Proverbs is incorrectly listed as Song of Songs in the English column on p.11).
Each reflection begins with a selection of verses from the Masoretic Text set
alongside an English translation for comparison. This is followed by an
exegetical analysis of the passage, bringing out the nuances of verb tenses and
stems, literary devices of assonance or alliteration, word play and historical
allusions, emphatic word order, atbash writing, or chiasms not apparent in
English. Below are some highlights from each section:
Law: Randall Buth explains the implications of the open-ended tense
used to describe Abraham’s belief in God (Gen 15:6) as an ongoing life
process of faith, rather than a starting point for or completion of faith.
Milton Eng compares the singular and plural personal pronoun “you”
in Hebrew, Spanish, and Chinese to show that the Ten Commandments
are a personal ethical code, addressed to the singular “you”, rather than
the plural “you”, which thus requires a “singular and personal”
commitment to God.
Prophets: Robert B. Chisholm Jr. shows, throughout David’s life story,
how the verbal repetition of the verbs “to strike” and “to kill” reflects
the way power corrupts and transforms him as he reaps God’s justice
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for his actions. Verlyn D. Verbrugge elucidates the wordplay of Isaiah
5:7, in which repetition of similar sounding but opposite words
exemplifies how God sees past outward actions and into his wayward
people’s hearts: instead of  משפטjustice, he sees [ משפחsic] bloodshed;
instead of  צדקהrighteousness,  צעקהdistress.
Writings: Miles V. Van Pelt addresses the generic translation of the
Hebrew word  דודas “love” and its more precise and explicitly sexual
meaning in the context of Song of Songs 1:2 and 5:1b. Frederic Clarke
Putnam’s explanations of the seductive meaning of the verb  פתהin
Proverbs 25:15 serve as a warning for all people in positions of
authority to carefully consider the motivations behind the advice they
receive from others.
Since nuances of the Hebrew language, such as wordplay, dual meanings of
verbs, and other grammatical features are completely lost in the process of
translation, a return to the original language uncovers a richer depth of
understanding, especially in the more obscure books of the Hebrew Bible.
Other contributors also present alternative explanations of difficult verses by
looking at the translations of the Targums and the LXX and comparing
Christian and Jewish interpretations (citing the New Testament and Rashi).
After an analysis and explanation of the ancient context of the Hebrew Bible,
each reflection concludes with modern day applications for spiritual growth.
This book’s focus on inspiring and instructing learners of biblical Hebrew
through every book of the Hebrew Bible is commendable; however,
clarification on the contributors varying use of the ESV, NASB, NET, NIV,
NJPS, KJV, or NRSV translations would be useful. Since each English
version is set against the Masoretic Text in a line-by-line comparison, it can
be quite confusing when each line in English does not match the original text
(p. 30). It would have been helpful for readers to reference one consistent
English translation for all reflections, and for authors to highlight different
English translations when central to their analysis.
For students of biblical Hebrew, this book contains practical insights packed
into a digestible format. The concluding significance of each reflection ranges
from technical terminology (p. 140) to very personal life experiences
tangentially connected to each passage (p. 151, 166). This inconsistency
perhaps is due to the fact that there are three intended audiences for this book:
students, professors, and pastors; as well as two settings for these audiences:
individual and group. Ideally, each scholar should show how to make biblical
228
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Hebrew a personally applicable tool, understanding the context and truth for
their life situation. Because this book tries to reach multiple audiences and
settings, it is not fully integrated for or wholly directed at any of these settings.
The more technical reflections speak to teachers and build on students’
knowledge of the Hebrew language, whereas the more personal reflections are
applicable as devotionals or sermon applications.
The end of the book contains a list of all 38 contributors and their backgrounds,
along with indexes of the grammatical terms and Hebrew words that appear
throughout each reflection. The grammar and terminology referenced in this
book are well suited for elementary and intermediate level biblical Hebrew
students. These references can also serve as a refresher for those who have not
looked at biblical Hebrew for some time. As a book aimed at professors
looking to supplement their courses, though, each reflection lacks the length
and depth necessary for a holistic picture of the texts chosen. For teachers of
biblical Hebrew, this book can facilitate discussion or provide examples of
different ways to approach biblical interpretation. Ultimately, this book is
more appropriate as a personal devotional than a classroom teaching aid.
Rosanna Lu

University of California Los Angeles
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MULTICULTURALISM IN ISRAEL: A LITERARY PERSPECTIVE
Adia Mendelson-Maoz. Purdue University Press, 2014

Adia Mendelson-Maoz’s comprehensive study demonstrates the richly
diverse nature of Israeli literary culture. Maoz’s study is articulated through
two theoretical lenses: pluralistic multiculturalism and postcolonialism. The
first allows for the nurturing of different cultural groups whilst preserving
the collective Israeli core, though the term ‘Israeli’ is of course itself under
dispute. The second views multiculturalism within Israel as an impossibility
since cultural groups will always be marginalised and subordinated by the
dominating monocultural hegemony, which is predominantly European,
white, and Ashkenazi. Moreover, the hegemonic Zionist narrative is always
linear and utopian and necessarily excludes countless cultural and historical
trajectories. It is a narrative that is perpetuated through various cultural and
state institutions including schools and publishing houses. Maoz applies
both theoretical approaches – pluralistic and postcolonial – in different ways
throughout the study asserting that this allows for a deeper discussion and
analysis of the texts in question.
Maoz focuses on four specific examples of literary Israeli
multiculturalism – Palestinian-Israeli, Mizrahi, Russian and Ethiopian –
each patiently and meticulously analysed in four separate chapters. She
offers numerous close readings of texts from each group to demonstrate how
immigrant groups negotiate the dominant Zionist narrative in their works
and construct and represent what she describes as hyphenated identities, i.e.
Ethiopian-Israeli, Russian-Israeli and Palestinian-Israeli. Within these
categories Maoz is especially interested in personal and autobiographical
experiences arguing that ‘“the particular” is the opposite of ideology’ so that
focusing on the personal actively undermines the national.
Whilst there are existing studies of Mizrahi, Palestinian-Israeli and
Russian literature there is very little on Ethiopian authors in Israel writing in
Hebrew. The fourth chapter is therefore especially revealing, in particular,
Maoz’s discussion concerning the themes of blood and water in EthiopianIsraeli fiction, which is both fascinating and disturbing. The so-called Blood
Affair of 1996 during which it was discovered that Israeli doctors were
discarding Ethiopian blood donations for fear of contamination is one
example among many that highlighted racist attitudes towards Jewish
minorities in Israel. These attitudes centred on notions of hygiene and
morality and have been explored in literary texts including Asterai (2008)
by Omri Tegamlak Avera, Facing Forward (2002) by Avraham Adage and
Start at the Beginning (2003) by Gadi Yevarken.
Maoz’s comparative discussion regarding Israel’s immigrant absorption
policies further sheds light upon tensions between pluralistic and
postcolonial views of multiculturalism. During the 1950s, when there was
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mass immigration of North African Jews to Israel, the prevailing attitude
was paternalistic. These Mizrahi Jews were expected to shed their ostensibly
problematic Arab identities in order to enter the ‘melting pot’ and become
integrated Israelis. Thirty years later when the first Ethiopian Jews entered
Israel they were received in the same way, as an inferior foreign mass that
needed to be reprogrammed for entry into national life. By contrast Russian
Jews, white, European, and proud of their Modern Hebrew heritage were not
subjected to these measures but were instead given opportunities to be
independent and autonomous.
Multiculturalism in Israel is an ambitious project that analyses a
significant body of texts, poetry and prose, each from different cultural
groups and periods. Whilst this overwhelming mass of material consolidates
Maoz’s central thesis, it is occasionally a little unwieldy. In some instances,
Maoz explores an author in great detail but in others she refers to names and
titles only fleetingly. There is clearly enough material for several studies and
indeed each chapter could easily be extended. The study might have
benefitted from a more streamlined approach. On the other hand, the
breadth of Maoz’s work is impressive even if at times
confusing.
The study, which engages with a broad range of themes – postcolonialism,
literature, history, and politics – will interest readers across the academic
spectrum. Although some aspects will be familiar to scholars in the field of
Modern Hebrew literature, there is a lot of absorbing material and analysis
and the overall work constitutes a valuable contribution to the field.
Giulia Miller

Keele University, UK
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THE BIBLICAL HEBREW COMPANION FOR BIBLE
SOFTWARE USERS: GRAMMATICAL TERMS EXPLAINED FOR
EXEGESIS. By Michael Williams. 144 pp. Grand Rapids: Zondervan, 2015.
Paperback, $18.99.

Bible software has increasingly broadened access to the exegetical data latent
within the original language of biblical literature. Users of all backgrounds
now find themselves within just a click of information once reserved solely
for the academic. Without proper training or recall of once completed training,
however, the implications of this data remain untapped by the layperson,
hidden behind a wall of technical jargon. In such cases, exposure to original
language study can be an unnavigable labyrinth, rendering some features of
Bible software mostly useless to all but a few specialists. Williams’ book
represents a valuable attempt to bridge this gap between specialized linguistic
training and access to original language study. The Biblical Hebrew
Companion for Bible Software Users offers a simple, well-organized, helpful
guide for understanding the standard terminology used by Bible software to
label grammatical features.
Williams has conveniently structured the book according to alphabetical
order. Any term that appears in a software’s analysis of a word also appears
in Williams’ table of contents. The user need only locate the term in the
alphabetically organized table of contents to find the respective page number.
Once on the correct page, the user is confronted with a two-page entry that
offers a description of what the feature looks like in Biblical Hebrew, followed
by a description of what the respective linguistic feature accomplishes. If in
his description Williams mentions a term that has its own entry in the book,
he places the word in bold. This convenient feature ensures further
understanding by directing the reader to other terms whose characteristics
may be critical to the full comprehension of each entry. In a third section,
Williams supplies an example of how understanding the term may affect
interpretive practice. This last section usually contains some theologically
driven insight, tailored to a Christian audience. Potential non-Christian users
of the book are here forewarned that the title does not accurately reflect this
aspect.
The author demonstrates his linguistic prowess throughout the book.
Moreover, he balances his deep technical knowledge of the language with his
skill as an instructor. The presentation of each linguistic feature contains all
the pertinent information while written in a way that is easy to grasp for the
non-specialist. The author’s relevant examples of linguistic features in
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English promote easy understanding of the material. Many of the entries
feature tables, charts, and diagrams that facilitate learning and recall. In that
respect, in addition to Williams’ target audience, the reviewer would also
recommend the book to instructors of Biblical Hebrew. The pedagogy of
many would surely benefit from Williams’ simple presentation and
description of grammatical features.
For the actual target audience, the book aims to assist three primary
categories of users: Pastors and ministry leaders, college and seminary
students, and software users without a language study background. While the
book will usefully serve all of these categories, users uninitiated in language
study will likely be disappointed and overwhelmed. These reservations have
much more to do with the nature of language study and are not an indictment
upon the book. The uninitiated reader should not expect the book to provide
an easy path to the acquisition of in-depth original language knowledge.
Those users with some background in language study will benefit the most
from adding this book to their library. If Bible software users are looking for
a quick, easy reference guide to assist in their understanding of grammatical
terms, they are unlikely to find a better resource. In that respect, the book
accomplishes what it sets out to do. Namely, offer a supplement that is tailored
to the use of Bible software.
The book has one minor shortcoming for its intended use alongside Bible
software. Users will find that a few select usages and grammatical features
that appear in the parsing of Bible software are not discussed in the book.
These include the passive Qal, non-standard pronominal forms, the use of ש
as the relative particle instead of אשר, and the periphrastic use of the participle.
The non-treatment of features like these represents the problematic tendency
of the field to treat Biblical Hebrew as a monolithic entity. Biblical Hebrew
possesses a diversity of forms that point to diachronic changes as well as
dialectical differences. For example, users, who solely depend upon the
presently reviewed book, will likely be confused by the second feminine
singular form of the pronominal suffix  כיand the second feminine singular
independent pronoun אתי. These non-standard pronominal forms represent a
dialectical feature of northern Hebrew and are found in both biblical poetry
and the prophetic narratives. The passive use of the Qal and the periphrastic
use of the participle, each not mentioned by the book, highlight archaic and
late developments respectively in Biblical Hebrew. The presence of these
forms in biblical literature remains unexplained by Williams’ guide. However,
these non-standard features represent only a limited portion of biblical texts.
Buyers of Williams’ helpful resource will undoubtedly be happy with their
purchase in its ability to skillfully give a quick sketch of the most pertinent
234
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grammatical features encountered in the use of Bible software for original
language study.
Jason R. Price

University of California Los Angeles
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HANDBOOK OF JEWISH LANGUAGES. Lily Kahn and Aaron D.
Rubin (eds.). 2015. Leiden & Boston: Brill, xx + 760 pages.

A language can be defined as being Jewish if it meets one or a number of
criteria: inclusion of Hebrew-Aramaic component; usage of Hebrew script;
deviation from equivalent non-Jewish language in several grammatical
respects – phonological, morphological, syntactical and semantic; whether
it is diglossic with Hebrew; perception by Jews and non-Jews as being a
unique form of a language as spoken by the Jews. Not all of these criteria
feature in every Jewish language. For instance, some languages do not use
the Hebrew alphabet, the Hebrew-Aramaic component of others is minimal,
and some encompass grammatical characteristics that are identical to their
non-Jewish equivalents.
Yiddish and Judeo-Spanish are the only two languages which developed
after Jewish communities left the geographical vicinities in which they were
established and moved to different areas where other languages were
spoken: Yiddish originated in Germany and developed throughout Slavic
areas in central and eastern Europe; Judeo-Spanish originated in the Iberian
Peninsula and developed throughout the Ottoman Empire to the east and
North Africa to the west of the Mediterranean. All other Jewish languages
developed in the same geographical locations as their equivalent non-Jewish
languages.
Some Jewish languages have a very long history, e.g., Judeo-Aramaic and
Judeo-Greek were both established in the 5th–4th centuries BCE. Other
Jewish languages such as Yiddish, Judeo-Spanish and Judeo-Arabic
developed during the Middle Ages. A number of Jewish languages
developed relatively recently. Examples include Jewish English, Jewish
Hungarian, and Jewish Swedish.
Jewish languages also differ regarding literary tradition. Some of the
languages boast a rich catalogue of written literary texts encompassing a
variety of genres, e.g., Yiddish, Judeo-Spanish, Judeo-Arabic and JudeoAramaic; others are almost exclusively oral in nature with no such written
literary tradition, e.g., Jewish Russian, Jewish English, and Jewish
Malayalam. Some Jewish languages have been extensively researched while
many others have not. Moreover, some research into Jewish languages has
only been published in languages local to where specific Jewish
communities lived and are therefore not accessible to most researchers.
The Handbook of Jewish Languages is comprised of twenty three chapters,
each of which is dedicated to a different language as of a different Jewish
community. Most of the chapters are authored by a single author; three
chapters were written by two authors: Judeo-French, by Mark Kiwitt and
Stephen Dörr; Jewish Latin American Spanish, by Evelyn Dean-Olmsted
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and Susana Skura; and Judeo Occitan (Judeo-Provençal), by Adam Strich
with George Jochnowitz.
Yiddish and Judezmo (Ladino [=Judeo-Spanish]) are the only languages
in the book that are entitled according to the special names assigned to them
by their speakers. All the other languages are labeled as being either Judeoor Jewish according to the following criteria: languages with a written
literary tradition which used Hebrew script are entitled Judeo-, e.g., JudeoArabic, Judeo-Turkish, Judeo-French, Judeo-Slavic, Judeo-Iranian, etc.;
languages which were either written down using non-Hebrew letters or
which are predominantly only oral in tradition are entitled Jewish, e.g.,
Jewish English, Jewish Berber, Jewish Swedish, Jewish Georgian, etc.
The book is structured as follows: Acknowledgements (ix); Authors'
biographies (x–xvi); Transcription methods for biblical and modern Hebrew
and for other languages (xvii–xix); Editors' Introduction (1–7); twenty three
chapters, each of which depicts a different Jewish Language (8–747);
Epilogue: Other Jewish Languages, Past and Present, by A.D. Rubin (748–
751); Index (753–760). The language chapters are listed alphabetically in
the book according to the name of their source or neighboring languages or
their special names, starting with Jewish Amharic and ending with Yiddish.
The longest chapters are as follows (in descending order): Yiddish, by
Lily Kahn (107 pages long), Judezmo (Ladino), by David M. Bunis (86
pages), Judeo-Italian, by Aaron D. Rubin (68 pages), Judeo-Iranian
Languages, by Habib Borijian (63 pages), Judeo-Aramaic, by Steven E.
Fassberg (54 pages), Judeo Arabic, by Geoffrey Khan (42 pages), and JudeoPortuguese, by Devon Strolovitch (41 pages). The shortest chapters are (in
ascending order): Judeo-Syriac, by Siam Bharo (4 pages long), Jewish
Russian, by Anna Verschik (6 pages), Judeo-Turkish, by Laurent Mignon (7
pages), Jewish English, by Sarah Bunin Benor, and Jewish Hungarian, by
Judith Rosenhouse (each 8 pages long), Jewish Berber, by Joseph Chetrit,
and Jewish Swedish, by Patric Joshua Klagsbrun Lebenswerd (each 12
pages long). Descriptions of other Jewish languages range from 14 to 40
pages long.
Each chapter is preceded by a table of contents and, after a short
introduction, the history and development of the Jewish language in question
is presented. This is followed by a grammatical description of the language
which specifies any unique phonological, morphological, syntactic, and
lexical features that distinguish it from its non-Jewish equivalent. The scope
of literary and oral testimonies for each language is described, and samples
of texts in original script (mostly written in Hebrew letters) in addition to
transcriptions and translations are also given. Suggestions for the further
study of each language are offered at the end of the chapter, and a very
238
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detailed list of references providing further information about relevant
academic research concludes the discussion.
The book is an excellent assessment of the languages used by the Jews, and
is more thorough than The Languages of the Jews: A Sociolinguistic History
by Spolsky (2014). While Spolsky's book concentrates on the sociology and
history of languages besides Hebrew used by the Jews, Kahn and Rubin's
book is more linguistically oriented. Along with a detailed description of
each language, the book also includes a history of the Jews in certain
locations, rich information regarding the types of languages they used, the
literature with which they were familiar, and detailed linguistic analysis
about the uniqueness of each language. All this information is accompanied
by a massive number of references which future academics will no doubt
find very helpful.
Some chapters include photocopies of printed texts and manuscripts. A
page from a printed edition of Psalms 137–138 in Judeo-Arabic, from
Vienna 1891 appears on page 40. The Shema prayer in a Judeo-Italian siddur
from Parma (no date) features on page 343. A photocopy of the beginning
of Genesis in the printed Constantinople Bible from 1547 is included twice:
on p. 206 with the Judeo-Greek translation on the left-hand side, and on page
373 with the Ladino translation on the right-hand side. (The original version
included Hebrew text in the middle with both translations on the sides.) A
copy of ˀOr Ṭob, a Hebrew Judeo-Portuguese glossary for students from
Amsterdam 1675, appears on p. 561. Several manuscripts are reproduced in
the book, although no date (not even the relevant century) are indicated in
several cases – for example a merchant's letter from Egypt in Judeo-Arabic
written in cursive Sephardic script, 18th century CE, p. 29; a manuscript of
part of the song Ḥad Gadya in Judeo-Berber in square Hebrew letters, p.
127; a manuscript in Judeo-French, ca. 1300, p. 159; Gen. 37:3–6 in Hebrew
and Judeo-Persian translation, p. 248; Judeo-Italian instructions for the
Passover seder, p. 317; Halich Karaim poem, p. 471, and a few others.
A number of chapters include translations of various liturgical Hebrew
texts (mostly from the Bible) into different Jewish languages. In the Jewish
tradition, sacred texts were subject to rigid translation regulations whereby
an effort was made to follow the original Hebrew syntax as much as
possible.
Sacred texts were initially translated into Aramaic and Greek, as
described in Chapters 3 (Judeo-Aramaic) and 8 (Judeo-Greek) in the book.
This tradition was continued in other Jewish languages for educational
purposes. Interestingly, some translations into Jewish languages were made
by non-Jews using Hebrew script with the intention of converting Jews. Not
all liturgical translations were written down and published. In languages
such as Yiddish, Judezmo, Judeo-Italian, Judeo-Iranian, and Judeo-Arabic,
translations of the Bible and other liturgical texts such as the Passover
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Haggadah and Pirke Avot were published in their entirety. The practice of
translating such works was given special names in different languages:
ladino in Judezmo, šarḥ in Judeo-Arabic, and targum in Judeo-Aramaic.
The interpretation of classical texts was called tafsir in Judeo-Arabic, ladino
in Judezmo, and ivri taytš in Yiddish. In other languages there was only an
oral tradition of translating liturgical texts, e.g., Jewish Georgian, Jewish
Hungarian.
As the Bible was considered so important in all Jewish communities,
special glossaries were written and published in several Jewish languages.
In all instances, Hebrew words were explained using relevant Jewish
language equivalents, e.g., Judeo-Italian, Judezmo, Judeo-Iranian.
The use of the Hebrew component in numerous Jewish languages is another
feature that typifies them as being specifically Jewish. Many Hebrew words
are religious or halakhic in nature, specifically the names of Jewish holidays
and prayers, dates in the Hebrew calendar such as the names of the months,
and life cycle events including circumcision, Bar Mitzvah, marriage, death,
and so on. These words could hardly be replaced by corresponding terms in
any equivalent non-Jewish language, and so were frequently used both in
literary texts and in everyday speech.
Other Hebrew terms are also commonly found in various Jewish
languages. The Hebrew word mazál 'luck', for instance, occurs in many
Jewish languages and in several of them it was adapted into special forms
and expressions, e.g. mazalózo~mazaládo 'lucky', dezmazaládo 'unlucky,
miserable' in Judeo-Spanish, mazldik 'lucky', šlimázl 'unlucky' in Yiddish,
maré mazzál 'lucky' in Judeo-Arabic, mazzál dár in Judeo-Persian,
smaʦalato~smazalato 'unlucky' in Judeo-Italian, etc. The Hebrew
component of Yiddish is larger than of any other Jewish language although
it is also prevalent in other languages (e.g., Bunis 1993; Maman 2013).
Because of the dispersion of the Jews throughout the diaspora, most Jewish
languages formed linguistic variations which turned into independent
dialects, e.g., Western and Eastern Yiddish, Eastern Judezmo and Ḥaketía
(the North African variety of Judeo-Spanish). These dialects split into
further sub-dialects according to location and various sociological factors
such as whether the speakers lived in urban or provincial areas, the extent of
Hebrew and foreign language education, and so on. In most cases, speakers
of Jewish languages considered their spoken languages to be unique and
mundane with little or no linguistic prestige.
As mentioned earlier, most Jewish languages were written using the
Hebrew alphabet. This practice evolved because of the Jewish educational
system throughout the ages: every child was taught the Hebrew alphabet so
that he would be able to read sacred texts and pray properly. This alphabet
was then used for the transmission of every Jewish language. Exceptional
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are languages like Jewish Russian, Judeo-Syriac, Jewish Amharic, and
Jewish Georgian which used local alphabets. Because of changes in
traditional Jewish education methods due to increasing secularization and
the Enlightenment movement, Jews began to use local alphabets for writing
their languages. For instance, Judeo-French, Judeo-Spanish, and JudeoOccitan used the Latin alphabet, and modern Judeo-Greek used the Greek
alphabet.
It is impossible to comment on all facets of such a large and important book
in this review; nevertheless, I would like to discuss one song which is
described in two languages. The Aramaic song Ḥad Gadya 'one kid' that is
sung in all Jewish communities at the end of the Passover Seder appears in
this book in two different versions, Judeo-Aramaic (p. 98–100) and Jewish
Berber (p. 127). The traditional Aramaic version has the following
translation in its last stanza:
And the Holy One blessed be He, came and smote the Angel of Death that slew
the slaughterer that slaughtered the ox that drank the water that extinguished the
fire that burned up the stick that beat the dog that bit the cat that ate the kid that
father bought for two zuzim, One kid, one kid. (p. 98).

The Jewish Berber version resembles this tradition in the number of clauses
and the characters involved with minor differences:
Then came God and killed the Death, then came the Death that killed the rabbi,
then came a rabbi that slaughtered the calf, then came the calf that drank the water,
then came water that put out the fire, then came fire that burnt the little stick, then
came a little stick that hit the little dog, then came a little dog that bit the little cat,
then came a little cat that ate the kid, one kid, one kid that father bought for me for
two pennies. (p. 127)

Instead of "and", the Jewish Berber version uses "then", but the same or
similar characters appear in both versions: God, Death instead of the Angel
of Death, the Rabbi [lḥəzzän] instead of the slaughterer (perhaps both
functions were performed by the same person), the calf instead of the ox, the
water, the fire, the (little) stick, the (little) dog, the (little) cat, the kid that
father bought.
The Judeo-Aramaic version is longer. The text is not given in full in the
book, but here is the translation:
… A cat came and ate the mouse that ate the cord (that) bound the ox that drank
the water that extinguished the fire that burned up the stick that beat the dog [that
bit the cat] that ate the kid that father bought for two zuzim, One kid. (p. 100; The
words in square brackets were mistakenly added by Fassberg)

In this version the dog eats the kid (ˀtˀ klbˀ w-ˀkl gdyˀ), and the song continues
after the ox drinks the water. A cord ties the ox, a mouse eats the cord, and
a cat eats the mouse… There is not mention of the slaughterer or of God.
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Ḥad Gadya was added to the end of the Haggadah only sometime after
the Middle Ages, and as it is folkloristic in nature, it exists in many versions,
as is the case with Eḥad Mi Yodeaˁ (Sharvit 1972, 2013)
As indicated in Rubin's Epilogue, there are probably other Jewish languages
which could not be included in this extensive book; some of these continue
to develop in various locations around the world today. There are some
extant rare old manuscripts in Jewish languages such as a glossary in JudeoLatin and a play in Judeo-Urdo. Other forms of Jewish languages continue
to develop in religious communities in France (a language distinct from
historic Judeo-French), the Netherlands, England and other locations. The
book does not discuss all of these, and I doubt if much research has been
conducted on them.
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מדינת ישראל
משרד החינוך האגף לחינוך מבוגרים
פרסומי האגף

הד האולפן החדש -גיליון  – 104סתיו תשע"ו 2015
העורך :ד"ר עידו בסוק
יושבת ראש המערכת :מגי קורן
חברי המערכת :ד"ר שרה רובינשטיין ,סמדר ברק ,רינה זסלבסקי ,רווית בארי,
יהודית אסרף ,בלהה נעים ,ציפי מזר

תוכן העניינים
דבר ראשון
העורך – עברית מן הגוף ,עברית מן המוח

נושא במוקד :גישות חדשות ועדכניות בהוראת עברית כשפה נוספת
שרה רובינשטיין  -תוכנית הלימודים החדשה בהוראת הלשון לעולים באגף לחינוך מבוגרים
דרורה ערוסי – עברית בתנועה
יואל ואורלי גנור – יישום מעשי של שיטת הלמידה Blended Learning
בהוראת העברית בבתי ספר בחו"ל
איתמר שץ –שימוש בטכניקות קידוד צבעים בלימוד עברית כשפה זרה
סוזי שטיינברג – קריאת טקסטים ספרותיים בעזרת קומיקס במסגרת הוראת שפה שנייה
ליאת קדוש וצביה טל-אור – 'הדור הבא עברית'  -מיזם להעשרת לומדי השפה העברית ברמות
תפקודי הביניים
אנג'ליקה אדמצ'יק ומרתה דוג'יק-רודקובסקה – 'משוחחים' – תוכנית חדשה לפיתוח מיומנות
הדיבור

מחקרים בקליטת העלייה
יצחק דהן – מקומה של המנהיגות הרוחנית בעיצוב הזהות הקולקטיווית :המקרה של קהילת
העולים הצרפתית בישראל
קארין אמית ושירלי בר-לב – העסקת עולות מצרפת בחברות דוברות צרפתית – מלכודת דבש או
רשת ביטחון?
יעל פוניזובסקי-ברגלסון ואנה קוסנר – הסתגלותם הפסיכולוגית של מהגרים צעירים יוצאי
ברית המועצות לשעבר :ההיבט של תיווך שפה ותרבות
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הד האולפן – תוכן העניינים
מחקרים בהוראת שפות :הערכת הישגים
יאיר אור – ה :CEFR-כלי חוצה שפות לאפיון ולהערכה של ידע לשוני

ללמוד מאחרים :ראיון עם ירג קלינר ,המנהל הפדגוגי של מכון גתה בישראל
חיה פייג – שילוב הנחיה ומדידה בהוראת העברית לשם יצירת לומדים עצמאיים

דידקטיקה :הוראת תכנים
אסנת גביאן –? – Speak the language of the Hebrew manמעמד תרבות ישראל באולפן
דובר הרוסית
רינה ענבר – תל אביב  -ראשיתה ,המאבק על עיצובה ופניה כיום :מבוא היסטורי והצעת עבודה
בכיתה

דידקטיקה :הוראת לשון
יהודית גולן בן-אורי – תרגול נושא לשוני באמצעות טקסטים בספרי לימוד

בלשנות חברתית
שלומית לנדמן – השמות הפרטיים החד-הברתיים כדוגמה לזיקה בין תהליכי שפה וחברה
אהרן מוריאלי – בעלי מקצוע כשמות משפחה בישראל .חלק א :כלי קודש ,אמנים ואומנים

תולדות הלשון :מחקר ויישום
גבריאל בירנבאום – המילון ההיסטורי ואנחנו
אריה אולמן – החשיבה המטה-לשונית של חז"ל – בניינים וגזרות

אישים בתולדות האולפן
גיל וייסבלאי  -על ד"ר שלמה קודש  -במלאת  15שנים למותו
ד"ר שלמה קודש  -על הספר 'אדם במולדת'

ספרים
שרה רובינשטיין  -תולדות עליית 'זרע ישראל' מאתיופיה באלבום מרהיב (על ספרו של מנחם
ולדמן ,מסע אל שארית יהודי אתיופיה)
העורך – עומסים מפוקפקים :קהילת היהודים המתחדשת בגרמניה (על ספרה של סווטה
רוברמן)Sweet Burdens ,
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