
 

 

 

 

 וניסיונות השווא לפרוק את עולוהלאומי  "האחד"מיתוס על עקת  :מסה

 בשירה העברית החדשה

 ראובן שהם

 1911-ב, גיבורו של יוסף חיים ברנר, מאבות הספרות העברית החדשה, מצהיר "אובד עצות"

 את אחת ההצהרות היותר ידועות והיותר מפורסמות בספרות העברית החדשה: 

]...[ אין אני חוזר בי מן העיקר שלי: מן היחס  –בפתח דברי כך אכתוב  –ואני 
השלילי לעצמיות ההיסטורית שלנו, מן הכפירה הגמורה בגדלות הירושה שלנו... 

 אמנם, עיקר שלילי, אבל עליו יעברו גאולים.
]...[ 

בהנאה חריפה ְוָתֲאָוִנית הייתי  –אני במרדי עומד! אני  –אם יש מתעניין בזה  –ואני 
ק מן הסידור של העברי בן הדור את ה"אתה בחרתנו" בכל צורה שהיא. עוד מוח

היום הייתי עושה זאת: מגרד ומוחק את הפסוקים הלאומיים המזויפים עד לבלי 
כן לא התו-ַהְיהּוָדִתית מחוסרתהשאיר זכר. כי הגאווה הלאומית הריקה וההתפארות 

א  1לא תועלנה כלום".את השבר, והמליצות הלאומיות המזויפות  ְתַרפֵּ

על רקע המציאות הארצישראלית הקשה אומר "אובד עצות" הדברים הקשים האלה את 

 אני מוציא אותה מהקשרה ההיסטורי בראשית המאה העשרים שאינה מעניינה של מסה זו.

לסיור מודרך בשירה העברית החדשה. כדי להשתמש בה כנקודת מוצא, מצפן ומפת דרכים 

, בני דורות שונים, המתמודדים, מי יותר ומי מרכזייםידי יוצרים -ו עלסיור בטקסטים שנכתב

, לטוב זהאת צעדי העם השמכתיב פחות, מי בגלוי ומי בסתר, עם עקת המיתוס הלאומי 

 בימים ההם בזמן הזה. ולמוטב,

מן הראוי לומר כמה מילים על מהותו  ,אבל כדי לתת לדברים מעט נופך אקדמי

נסה מעל, ש-טקסטהמיתוס הוא לל. ובכן, ואין בזה כל חידוש, ומיהותו של המיתוס בכ
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 ,על אלה-סיפורי באמצעות גלויות וסמויות. ,על-שאלותסיפור/ים על באמצעות להשיב 

מבדלת ומייחדת את  ,והקהילה השבטית, הלאומית, בין אם היא מדומיינת ובין אם לא

 פרט ולכלל תעודת הזהותלעומת קהילות אחרות. באמצעותם מוצגת לוכלפי עצמה  עצמה

ׁש ַעל ַהַמִים""בראשית בראב"שראשיתו השבטי הקהילתית, חוט השדרה  מֶּׁ   2., "ִבְרעֹות ַהשֶּׁ

 ;)מארם נהריים( ?באנו מהיכןסיפורים אלה עונים על שאלות מפתח של הקהילה: 

הים(;  ומי שלח אותנו אליה? )אל ;אשר אראך( המובטחת )אל הארץ ?יםהולכאנחנו לאן 

לשלם המחיר שעלינו מה תנאים ו לו(; באי, עם סגולה)עם נבחר ?חנונלמה אנחנו מי שא

( וכדומה, , ָוֹלא, תגורשו מהארץ המובטחת)נאמנות טוטלית לאל האחד בחירה זו? עבור

 של ,קצת פחות( , כמקובל,מהותי)הא האבות המייסדים של השבט. זמניות-על שאלות

ובניהם ובני בניהם אחריהם  ,האלה מכונניםורים האת הסיפו בשכבר הימים יצרהקהילה 

)בכל דור ודור, כאילו הם יצאו ממצרים מבית עבדים(. המיתוס חייבים לשמרם ולספרם 

את זהותו דורות הבאים. הוא אמור לעצב ה לארוך הטווח שנועד להישמר בזיכרון 

עולם מדומיין  בונה זה, סיפורי-זיכרון קיבוציהקולקטיבית של כל פרט ופרט בכל דור ודור. 

זמנם של מציאות האת  והקהילה לראות ולהבין באמצעותבני תים קרובות מאלץ את ישלע

. המושלך על העולם הממשיבדוי ם וירטואליים המקרינים עולם יומקומם. מדובר במשקפי

על העולם  הכופ ואה ןודעות שאות אמונות ,חשיבההוא מכתיב לכל פרט בקהילה דרכי 

  .בלעדיו אין לו תקומהו המאומץ הזה זיכרוןמותנה במיתוס ו של הקיומ. הריאלי

 גם משפץ את המיתוס ומעדכן אותו לפי צרכיו פור עממי,י, כמו בכל סכל דור אבל

הדינמיקה את משקף מעקב צמוד אחר המיתוס ועדכוניו לאורך ציר הזמן  .בזמן ובמקום

האחד  :ס נקרע בין שני וקטוריםהמיתו ,אי לכך של העם. התודעתיתו ית, החברתיתתרבותה

קטור המשמר מעניק לסיפור המיתי מעמד מיוחד. הילה של קדושה. והו משמר, השני מעדכן.

העדכון וקטור הילה זו מזהירה את הקהילה שלא לסטות מן הסיפור המיתי ימין או שמאל. 

. םבלתי רלוונטי לדורות הבאילשעלול להפוך אותו מקיפאון שומר על הסיפור המיתי 

ההיסטורי של כל פרט בחברה ושומר אותה ו למסד התרבותיהופך  , בכל גלגוליו,המיתוס

חזון לגורם מכונן, ליקרון מכונן, או הופך לעכך או כך, הסיפור המיתי . ממשיתכקהילה 

ם ואת קהילה מזהים את עצמם, את אמונתבני ה שבמסגרתו אוניברסלי כביכול, ,מרכזי

 .אחריםזהותם מול עצמם ומול כל ה

דרכים להתמודד עם  ,"מכאן ומכאן", בכל מאודו של ברנר מחפש "אובד עצות"

העומס המיתולוגי שעיצב את העם היהודי ושהעם היהודי יצר אותו בצלמו ובדמותו. אבל 

מתגלה  קטור העדכון. ראשיתו של התהליךוהנזקק לו אחרוןהראשון ולא אינו ה ,כמובן ,הוא
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אלטרנטיביים עומדים בו בטור  ית, כאשר שני סיפורי בריאהמבראשהחל  ,בתנ"ך עצמו כבר

 השחקן הראשי מתהדר בשמות ,כאשר בכל אחד מהם מתחרים בו על הבכורהו 3עורפי

תית תחת אושיותיו של אותו שחקן יאבל החתירה האמ הים בראשון, יהוה בשני.ושונים: אל

 ,איוב וקהלתפר הספרים: מצא לנו בשני ספרים, שרק לפלא הוא כיצד הוכנסו לסיראשי, ת

הגיבור הראשי של של  "לדעתו"בניגוד  כי עז הכניסו אותם לקנוןלבם שחז"ל באומץ 

ז"ל והלאה והלאה עד ימינו ממש. ההמשך כמובן באגדת ח חסידיו.של והמיתוס המקראי 

 נתרכז בשירה העברית החדשה.במסה זו  אבל

כלה הייתה על אף הספרות העברית החדשה מצעדיה הראשונים בתקופת ההש

משך. גם  – אורתודוקסית-התכוונותה החתרנית, האנתרופוצנטרית והאנטי ספרות של הֶּׁ

 העל-אף היא הייתה ספרות שחזרה, כמו מדרשי חז"ל אל עלילותהמשך במובן זה ש

. הספרות העברית החדשה מקוםהזמן והרכי ותוך עדכונן לפי צ ,הארכיטיפיות ,המקראיות

פוסעת בעקבות בכך היא , והאלה ארכיטיפיותה לעלילות היום,, גם לדורותיה נזקקת

שהמדרש ו/או  המאפיין רבים ממדרשי חז"ל, שהם הרחבה  הסיפור הפרשני המורחב והמחדֵּ

 לסיפור המקראי. ,תים נועז ביותר, ברוח תקופתםיומילוי פערים, לע

 העל-דור ודורשיו: ספרות ההשכלה דרשה את המקרא, ופיתחה את עלילות-דור

המקראיות לאורן של האידאות הרציונליסטיות של תנועת ההשכלה והדרישה לשיווי זכויות 

 (ה" והמודרניזם הארצישראליהציונית )שירת "חיבת ציון", "התִחיָ  הספרות בקרב העמים;

דרשה את הסיפורים המקראיים לאורה של התעוררות הלאומיות היהודית, שיבת ציון 

העל הציונית". מימושו של הרעיון הציוני חייב מערכת -לתויישובה של הארץ ברוח "עלי

הן מן המסורת הרבנית והחסידית הן  ,חדשה של סמלים קולקטיביים, שונים קיצונית

ציונית. המערכת התרבותית החדשה, בדומה לתנועת -ממסורת ספרות ההשכלה הלא

ומיות היהודית ההשכלה וספרותה ובשונה ממנה, נזקקה לקדם את הרעיון המהפכני של הלא

ם של ממקוש הגרסשתנועת ההשכלה , בניגוד להאידאיהציוני הארצישראלי  במקום

של על ה-עלילותאל  הספרות הציונית גם . לצורך זה חוזרתהיהודים הוא בארצות מושבם

נתפס מקרא האלא ש .ולאבד בכך את קוראיה העם היהודי כדי שלא להישאר "מחוץ לגדר"

פס את מקומו של האפוס ולאומי, שת-אפוס יהודיכודית, אלא מקור הדת היהעכשיו לא כ

דומה למתרחש מעבר לחומות זאת ב. כפי שניתן לראות במסות של אחד העם דתי-היהודי

עודכנו  לאומייםהאפוסים ה , בחוץ,הגטו, בתרבויות המארחות את הפזורה היהודית. שם

המקרא המשיך וממשיך את עמיהם ללחום על חירותם. בהתאם לרוח הזמן כדי להלהיב 

 מודלים מיתיים גדולים מן החיים של תהילה וכוח ,םיים, הישראליילספק ליוצרים העבר

                                                           
 ג – 4; ב 3ב -בראשית א 3



 ראובן שהם

216 

 

שגיבורּה הגלותית,  ,היהודית העל-נגד הנרטיב התרבותי של עלילתעימתו כאותם ש, ציוני

ם שם ְמקדש התלמיד החכם, רבן,והק-הוא היהודי יוצרים  :פרדוקסמדובר ב .ותורתו הׁשֵּ

 " חי וקיים. האחד"על אלה, כביכול -סטים מובהקים ממשיכים להתעמת עם סיפוריאתאי

הספרותיים להשתחרר מעקת  "הנפל"הטקסטים שבאמצעותם נדגים את ניסיונות 

ו באגרופים הם טקסטים שמטפלים, בכפפות של משי, בכפפות אגרוף, א המקראי המיתוס

, ואחד זההמיתית של העם היהודי. ש הפירמידה הניצב ברא חשופים בדיוקנו של "האחד"

, שאסור אמת אחת שאין בלתהכופה על מאמיניו ועל כופריו כיוון שהוא "אחד" ואין בלתו, 

 , כפי שמזהירים אותנו חז"ל:לחקור אותה ולתהות על קנקנה

ולא במרכבה ביחיד, אלא  .ולא במעשה בראשית בשנים .אין דורשין בעריות בשלשה
כל המסתכל בארבעה דברים, ראוי לו כאילו לא בא  .דעתואם כן היה חכם ומבין מ

וכל שלא חס על כבוד קונו,  .לעולם, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, ומה לאחור
  4.ראוי לו שלא בא לעולם

אותו אחד עקתו של מי שינק אזהרות אלה עם חלב אמו יתקשה מאוד לחתור תחת 

את  ולא נטולת היסוס. הדרגתיתא החתירה תחת כסאו של האחד היאבסולוטי. לפיכך 

בני  משוררי מפתח בשירה העברית החדשהבשירתם של נדגים החתירה ההדרגתית הזו 

, ככל שהם טקסטים אלהעם זאת  .גרינברגויזלטיר ו: בשירת גורדון, ביאליק, דורות שונים

לה הדרך הסלושבאופן אבסורדי,  ,מוכיחיםחתרניים יותר אירוניים יותר ו יותר, חריפים

המרד הזה, על אפם וחמתם היא למרוד בו.  ,עקתועל אף  והעומד בראשו, לשימור המיתוס

מבטיח את  "האחד" ומחדש אתבדלו לחיים ארוכים, דווקא מחייה ישל חכמינו ז"ל ואלו שי

 ., בהיותו אבן עליה משחיזים משוררי העת החדשה את סכיני לשונםכמיתוס חיחיוניותו 

המשורר איש תנועת  היה ,היהודיאחד" ה" עקת ת כנגדאחד הראשונים שהעז לצא

על פני  "שלוחיו". ספרות ההשכלה לא מרדה באל אלא בגורדון ייבלהודה יההשכלה, 

 תיחסידהופנו כלפי התנועה ה חיציה עיקראך  ושאר "כלי קודש". האדמה: רבנים, גבאים

וא הרומן הראשון ספר מפתח בסוגיה זו ה ., שבהם ראתה ממש עבודה זרהובמוסד הצדיק

מבחינה זו גורדון אינו  5.מגלה טמירין –יוסף פרל שמחברו היה בספרות העברית החדשה, 

קצת שהוא בכל זאת אחד,  בשיר "קוצו של יוד"(. אבלהידועה למשל, הפואמה יוצא דופן )

אומץ לב אזרחי כדי  ,בשעתו ,שהצריךצעד  הוא מעז לעשות צעד אחד קדימה, ,יוצא דופן

. שמו של השיר מעיד על מהותו: "סילוק השִכינה" ממנו נביא את הסטרופות דפוסב להביאו

 הבאות:
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ן ֹפה ִלי ִמי, ֹפה ִלי-ָמה ׁש ִמְרָמס ַעל ָעָפר ָכל ָנַחת!/ ַאְך ָחִציר ָהָעם ?/ ַהָשַחת ִביוֵּ ָכל ֹקדֶּׁ
ׁש. // ] י ַהנֶּׁפֶּׁ ָחִציר ִכָסה ָכל ֲאַגמֵּ ׁש;/ הֶּׁ פֶּׁ ןָיתּור לֹו ָברֶּׁ ר בֶּׁ יָך, ַהְמׁשֹורֵּ -...[ // ַצר ִלי ָעלֶּׁ

יָת ָכמֹוִני,/  ׁשֹפה ִמַצֲחָנה  ִיְבַאׁש ִנְרְדָךאֹוִני!/ ַגם ַאָתה, ָיַדְעִתי, ֻחלֵּ פֶּׁ ין ָורֶּׁ ְרָחב ָיּה אֵּ  ָלְך/ ּומֶּׁ
ׁש. // ּוָמה -ַלֲהָלְך ׁש-ֲהָלְךַהנֶּׁפֶּׁ יָנִים?!/ ּוָמה-ְבִלי ְראּות נֶּׁפֶּׁ ֱחזֶּׁה -עֵּ ַתַחת ָׁשַמִים?/  הַעתָ תֶּׁ

ה  ָאְרָצהֻסָלם ֻמָצב    6.]...[ ַאִין/ ַוֲאָנִׁשים יֹוְרִדים בֹו ַאְך עֹוִלים בֹו ָלַעִיןִתְראֶּׁ

 סיפור שמבסס אתל 7,בראשיתספר במכוננים הטקסט זה מתחבר אל אחד הטקסטים 

מלך מקדש כ המקדשאת ובירת הממלכה הצפונית, ישראל,  ,אל ביתלוז, כמעמדה של העיר 

 של ישראל חולם שם, 9יעקב, האפונים 8.()"ואולם לוז שם העיר לראשונה" עד היום הזה

י ֱאֹלִהים ֹעִלים "במקום" , חלום ובחלומו "ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמִגיַע ַהָשָמְיָמה ְוִהנֵּה ַמְלֲאכֵּ

ין  ית ֱאֹלִהים ְוזֶּׁה ַׁשַער ְוֹיְרִדים בֹו". ויעקב, כמבין דבר מתוך דבר מכריז: "אֵּ זֶּׁה ִכי ִאם בֵּ

 מרחיק לכתהדובר היל"גי הופך את המקום המקודש הזה למקום של יוון שחת, ו 10.ַהָשָמִים"

. בשר ודם בסולם יורדים אבל לא עולים, לא מלאכי עליון אלא אנשיםכשהוא מזהה ש

א מסלק מן הסולם ש הזה, מאניש ומחלן אותו כשהווהקד המעלות חותר תחת סולם הדובר

המקראי. בכך הוא  , את "האחד"המחבר את השמים לארץ את הגיבור הראשי של המיתוס

אל תחקור במופלא "בות למיד בסימן שאלה את המחוימקל על עצמו ועל בני דורו להע

של משורר , ובספרות העברית . בעצם יש פה הצהרה, כמעט ראשונה בספרות ההשכלה"ממך

מנם קיים, עובדה שאני עושה בו שימוש, אבל ושהמיתוס המקראי אשמצהיר קבל עם ועדה 

 .הר סיניהים סיפר למשה על וולא סיפור שאלבשר ודם , "אנשים"ידי -נבדה עלהזה הסיפור 

המרת לכן בסולם יורדים אנשים שאינם מסוגלים לעלות בו חזרה לשמים האלוהיים. 

בראשיתה לא  תנועת ההשכלה הות.והלכה למעשה שלילת האליש בה  באנשים המלאכים

והיא האם הגדולה של תנועת הרפורמה היהודית עד היום  הייתה אתאיסטית אלא רפורמית

את המגננה נוטשת תנועת ההשכלה  עשרה-תשעשים של המאה הי. רק בשנות השהזה

ויצאה למתקפה,  הרבניים והצדיקיים חוגי האורתודוקסיהכאסטרטגיה נגד שאותה אימצה 

 שלמרבית שירתו  . אבלנבלוםילילמשה לייב והודה לייב גורדון י יםעומד כשבראש המחנה

הוא  ב"סילוק השכינה"אלא ש .כלפי המנהיגות האורתודוקסית את חיציה נהמפגורדון 

את עולו של רק וכשהוא פ האל, המיתוס,הגיבור הראשי של ויוצא להתקפה על מרחיק לכת 

עורך את המתקפה יל"ג עם זאת  לח עצמו.אלא בשו "שליחים"בשתלח מהוא אין זה. כאן 

, הוא פשוט מאיין אותו כשהוא מציב אנשים חזיתית אינו תוקף את האלבזהירות. הוא 
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אם אין מלאכים שעולים בסולם אלא רק אנשים שיורדים בו, משמע מזה  במקום מלאכים.

 הים, אלא רק אנשים.ושבשמים אין אל

 שירתו של המשורר "הנביאי" ביאליק,אחרת, מתוחכמת יותר, ניתן למצוא ב דרך 

 ועד היום לא ברור האם הכתרה זו ,לנביא ידי בני זמנו-שהוכתר על מאבות "שירת התחייה",

שלו את  DNA-כל נביא קלאסי נושא ב .סתרתוהמלשביעות רצונו הייתה למורת רוחו או 

איוב ואחרים(. ברהם, משה, גדעון, ירמיהו, קהלת, א) חייב אותו להתמודד עם שולחוהגן המ

לאל או  מתייחסבשירה העברית החדשה  הכרונית י האמביוולנטיותאבִ כביאליק, 

אותה . באמביוולנטיות בעלת פנים רבותלמטונימיות שלו )הגמרה, בית המדרש, השכינה( 

 .וכלפי "התחייה" הלאומית עצמה הבלתי מושגת אהובתוכלפי עצמו, כלפי גם הוא מפנה 

והיא חוט  לאורך מסלול יצירתומפעפעת מעל ומתחת לפני השטח זו אמביוולנטיות כרונית 

מן רחמים הוא מבקש שבו נפתח. בו ב"על השחיטה"  גם כך. החתרנית יצירתושדרה של ה

ם יֵּׁש ְּוִאם!/ ָעָלי ַרֲחִמים ַבְקׁשּו ָׁשַמִים": , ולא מן האל עצמוהשמים  ֹלא ַוֲאִני/ – ָנִתיב ָבכֶּׁ

ם ְללּוִהְתפַ / – ְמָצאִתיו  – המטונימי , מעונוהפנייה אינה אל האל, אלא אל מקומו!" ָעָלי ַאתֶּׁ

ק -השמים. "ְוִאם יֵּׁש דֶּׁ ק יֹוִפיַע -יֹוַפע ִמָיד!/ ַאְך ִאם –צֶּׁ דֶּׁ י ִהָשְמִדי ִמַתַחת ָרִקיַע/ ַהצֶּׁ / –ַאֲחרֵּ

  11.ָנא ִכְסאֹו ָלַעד"-ְיֻמַגר

 את המטונימיות , כאמור,אלאבודו כהדובר אינו מתקיף את האל בבטקסט חריף זה 

, לקיימו בעולמול אמור אהמבוקש ביותר שהמוצר , ה"צדק"הואת  מעונו השמימישלו: את 

: צדק, במשמעות המקובלת, שהיא מסומניםהי צבאות. תיבה זו מכוונת לשני וכאדוני אל

הים הוא אל צדק וחלק מתורת הגמול, אך לא פחות חשוב: צדק במשמע של ישועה. אל

באל  פגיעההדובר נמנע מכאן גם  ר כסאו לעד.ימוג ,וישועה ובשני אלה כשל. ואם כך

 סאו, כס מלכותו.י, בכאת כבודוהמגדירה  במטונימיהומעדיף לפגוע 

 –האלוהית  המטונימיאת נוצותיה של המורט  ,לפניו , כמו יל"גהוא 12בשיר "לבדי"

י ַהְשִכיָנה"כמי שנשתכח מלב "תַ גורלו, הדובר מקונן על  ינה.השכִ   ,החזקה ןימיה, כנף ַחת ַכְנפֵּ

ת ראשו. בהמשך שבורה ומרעידה על שעתה היא  הוא מרחיק לכת ומצהיר: "ָיַדע ִלִבי אֶּׁ

יודע  , כגוזל רך,, האדםאילו הפעםבו של האדם וייודע את לש הוא מיתי האלבעולם הִלָבּה". 

יסיון נואש לעכב את מרתו, בנשדמעתה נטפה על דף ג ,האלוהית השכינהבה של יאת ל

ומהדהדת את בדידותו של  בבכי מתוך חולשה אנושית, היא ממררת .הפרידה הבלתי נמנעת

ר ְלַבִדי, ְלַבִדי".: "הגוזל שנשכח תחת כנף ימינה בפתיחת השיר נותר  רק הדובר לא ָוִאָּותֵּ

ובכך  ה על זהמקוננים על עצמם וז אלה שני בודדים .שנרמסבכבודה  השכינה אלבדו, אל

                                                           
 249: 2004, השירים –חיים נחמן ביאליק  11
 228שם:  12



מי "האחד" הלאו מיתוס   על עקת 

219 

 

אינו  , ראש הפירמידה המיתית,האחרון, "על השחיטה"אבל כמו ב. נרמס כבוד האל עצמו

ִני  –. בכך נותר הדובר הביאליקאי בתוך ומחוץ המיתוס: מצד אחד בטקסט מופיע "ֹלא ִיְראֵּ

: בית המדרש, הגמרה לאדם מלא רחמים על ייצוגי האהוא ומצד שני  13,ָהָאָדם ָוַחי"

וכשהאל הופך  הי לאנושי לאחר שהתפרק מכבודו.והופכים את האלרחמים אלה והשכינה. 

 פרק מאלוהותו.תלאנושי הוא מ

אפשר היה להביא עוד טקסטים קשים משירתו של המשורר הלאומי, למשל את 

מפנה את חיציו השנונים  כבר שירת "האיש זעום העפעפיים" מ"מגילת האש", שם הוא

י ַהיְ  ם" –ׁשּוָעה? ישירות אל האל: "ְואֵּ יהֶּׁ ל ֱאֹלהֵּ ל ַהָשַמִים/ ְואֶּׁ , "זעום אבל 14,זֹוָנה ִהיא אֶּׁ

ידי המחבר המשתמע. גיבורה של המגילה הוא "העלם בהיר -נתמך רק חלקית עלהעפעפיים" 

 העיניים" שמבקש, לשווא, לשיר את שיר הנחמה והאחרית. 

 מעניינת ביותרולכן גם אולי ה ,התייחסות האכזרית ביותר והמכוסה ביותרה את

נמצא בפואמה "המתמיד". שם, בבית המדרש, "בבית היוצר לנשמת  וייצוגיו היוכלפי האל

 : המכלה את ימיו לשווא םמתמידיהבאחרון , מעל ארון הקודש האומה" מתבוננת השכינה,

ָיְצָקה ּוַבֹנַגּה ׁש ׁשֶּׁ מֶּׁ ת ַעל/ ַהָבָאה ַהשֶּׁ פֶּׁ ד ִכיַקר /ִמְלַמְעָלה ּוְכרּוָביו ָהָארֹון צֶּׁ סֶּׁ ל חֶּׁ , אֵּ
ֲאִתי ק,/ ֲהָנָאה, ָרצֹון ְמלֵּ ל ּוְכבֹוד ַהְשִכיָנה ִתְסַתלֵּ ט;/ ַנֲעָלה אֵּ בֶּׁ ָחד אֹור ּוְבׁשֵּ ׁש אֶּׁ מֶּׁ  ַהשֶּׁ
ת דֶּׁ ָכה ַהַנַער ָזִוית-ַגם/ פֹוקֶּׁ יהָ  ְוָעְלָתה,/ ַהָצָרה, ַהֲחׁשֵּ ת ָעלֶּׁ רֶּׁ ת ַבהֶּׁ דֶּׁ ׁש/ יֹוקֶּׁ ת ְבאֵּ מֶּׁ  ֲאַדְמדֶּׁ
ת דֶּׁ   15.ָהָרהִבנְ  רֹועֶּׁ

המתמיד, , המופתי גיבורו ודעיכתהיא קינה על חורבן בית המדרש פואמה זו לכאורה, 

כלפי  , כמובן,השכינה ודרכהאל עיקר העוקץ האירוני מופנה דווקא  אבל התלמיד החכם.

אל  של הפואמה מה יחסה של השכינה אל המתמיד ומהו יחסו של המחבר המשתמעהאל. 

 ,השכינהא ושהנוגה שיצקה השמש ה יש מי שטוען? את הנאההצופה במתמיד מל השכינה

יש כאן לכן נה השכינה עצמה. ימופיעה לא רק כאש פנימית של לימוד התורה: השמש הה

, על אותם טורים עצמם מאידךאחדות והרמוניה מלאה ושלמה בין המתמיד, נופו ואלוהיו. 

של בהרת האור האדמדם, המטפיזית בהירות באשר למשמעותה -איניתן לטעון שמדובר ב

הקודש של הישיבה. האם מדובר בחיוך של שביעות רצון של  הנחה לה לעת ערב על ארון

 זה חיוך זדונישהשכינה למשמע שבועת האמונים שנשבע המתמיד ללימוד התורה, או 

 א של המתמיד.ולמראה קורבן השו

מה כל ת בבהירות, לפחו-אירונית, המסלקת כל אימדובר בנקודת מבט לתפיסתי 
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הרי היא  ,בהירות או אמביוולנטיות-שנוגע לנקודת מבטה של השכינה. במידה שיש כאן אי

 השכינההאחראי לעיצוב הסיטואציה. נקודת מבטה של  ,המשתמע-של הדובר או של המחבר

 16.ויקרא, לקוחה מתורת המצורע שבספר "באש אדמדמת", העולה "הבהרת היוקדת". ברורה

ראה מלמשמע, השכינה, המתמוגגת  17."בהרת לבנה אדמדמתוא "ה מני השחיןיאחד מס

 ., הופכת אותו ואת פינתו לנגועי שחין, למצורעים"מזבח התורההצעיר המוסר נפשו על "

, אם לפיכך 18.ודינם הסגר, פינוי הבית ואפילו הריסתו יםהי הם טמאופי החוק האל-עללכן, 

הרמוניה שבין טמא לבין מי לפנינו  הרי ,מדובר בהרמוניה בין השמש, השכינה והמתמיד

אמירה כמעט מפורשת. האמביוולנטיות המתנסחת בהמשך, עם יש כאן . טמאה אותומש

ג ַעל"סימן שאלה ) יָה,/ ַהקֹוְבִרים -ַהְשִכיָנה ִתְתַענֵּ ל ִפי ִתינֹוק./ אֹו אּוַלי ִהיא ִתְלַעג ְלָקְרְבנֹותֶּׁ בֶּׁ הֶּׁ

ם ַבַמְחָׁשְך, ַבצִ  תינֹוק,/ ַהֹמְסִרים בִ ַחיֵּיהֶּׁ יָה?"-ְגבּוָרה אֶּׁ אמירה  באמת איננה(, ַנְפָׁשם ָעלֶּׁ

. העובדה משמעי-חדכנראה,  ,ואההמתמידים אמביוולנטית. יחסה של השכינה אל אחרון 

שהלעג לקורבן הוא החותם את השאלה הרטורית ולא ההתענגות על הבל פי התינוק, היא 

מנם יש כאן ון השכינה לועגת לקורבנותיה. אם אעדות לכך שהתשובה המתבקשת היא שאכ

המשתמע, ומנקודת מבט זו -אמביוולנטיות, הרי היא נחלתו של הדובר, או של המחבר

כאן לא שכינה שכנף נשפטת השכינה הזדונית, חסרת הרחמים, הקוברת את קורבנותיה. 

 ימינה שבורה, כאן שכינה כמעט שטנית.

כפי שהיא  ,בה של החוויה הביאליקאיתיל-המתמיד מנסה לחוות לרגע את לב

, שהוא "העולם הירוק"של דובריו האוטוביוגרפיים והדרמטיים: להגיע אל מתנסחת בפיהם 

 השטן, הממלא-זאת בהמלצת הרוח מנות. כלוהרומנטי: היצר, היצירה והא "החיים"עולם 

הנשאף א האל הו-, שהוא"אלוהי ההרים והעמקיםאת תפקיד " ,פוריתבפואמה, בצורה מט

פה . ודווקא משום כך, תגובתה של השכינה, ש"מגילת האש"מ "בהיר העינייםשל העלם "

 ְמֻלָּוה 19,"בהיר העינייםהמדרש, שממנו מתיירא " אלוהי בית ,"אלוהי השמים"היא נציגת 

, קומי של אותו חלכה-הפתטי "מרד"באירוניה חריפה, שאינה הולמת, כביכול, את ניסיון ה

 .אביבית, "השטנית", המפתה אותו לברוח מן הישיבההשואף אל הרוח ה

את שרידי המתמידים ואת עולמם, בדומה למה כאן מאיר  הביאליקאי הדובר

יש את נפשך -"אםָבאֹוָדה  בשיר אחר, ,שמתחבא בין השורות, ומעל לראשו של הדובר

פתיה אמולם, שלמרות העקברות.  ביתדהיינו, , "בית חייםבית המדרש הוא "שם  .לדעת"

ת ָלנּו "ִצּוּו בו אבותינוהוא עולם שהעצומה של הדובר אליו,  -/ ַהַחִיים ַעד–ַהַחִיים  אֶּׁ

                                                           
 37; יד 43–42, 24, 4, 2יג  ,ויקרא 16
 24, 19שם, יד  17
 47–33שם, שם,  18
 308-328: 2004ביאליק,  19
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"עד  הפיזיומותנו הרוחני בבית החיים, בית הקברות, מביאים עלינו את  כשהחיים 20.ָהעֹוָלם"

הדובר ", על אף שלמיןמרוח הדברים ניתן לפרש שמדובר ב"בית העאיזה עולם?  .העולם"

יודעת את האמת המרה הזאת ולועגת  ב"המתמיד" השכינה האלוהית ולא פירש. סתם

, כמו השכינה, אך בכל והמשתמע, מכיר באמת אכזרית ז-לקורבנותיה. הדובר, או המחבר

לא תשנה  "העולם"זאת ליבו יוצא אל הקורבנות התמימים האלה. אבל שום אמפתיה שב

מחוץ  הישיבה, הם מחוץ לכותלי בית תייםיהיסטוריה: החיים האמאת פסק הדין של ה

תו ושום מתמיד לא יוכל בניסיונו התמים לתקנה, גם לא או להישג ידו של "אלוהי השמים"

  21."תיקון חצותיהודי שקם בחירוף נפש לעסוק ב"

מתגלה באופן מטפורי כמוכת שחין, ואם היא, כמטונימיה של האל נגועה  השכינה

אזי סביר להניח שגם נושא המטונימיה, האל, מוכה בשחין. בכך מתגלה בכל עוזו  ,בשחין

הניסיון לפרוק את עולו של המיתוס ושל העומד בראשו, הגיבור האולטימטיבי של המיתוס 

י עקיפין כאלוהות מצורעת, מבלי שהדובר יסגיר את עמדתו  היהודי. הוא מתגלה בעִקיפֵּ

, המיתוס ושל העומד בראשו סיון לפרוק את עולו שליהנ ,בכל עוזו כאן, מתגלה .במפורש

י עקיפיןמתגלה הוא המיתוס היהודי.  הגיבור האולטימטיבי של  תמצורע והותכאל בעִקיפֵּ

  .יסגיר את עמדתו במפורש, מבלי שהדובר המנגעת את גיבורה, המתמיד המסכן

 ן. מכאןה הראשויהאל, מאבות שירת דור התחיהעימות הביאליקאי עם עד כאן 

עד שנות  עשריםשל שנות ה לאחד מאבות המודרניזם הארצישראלי, אורי צבי גרינברג

לנביא ולכן אין לו ברירה אלא בריש גלי , שהכתיר עצמו של המאה הקודמת שישיםה

  .להתמודד עם שולחו

אינה פחותה במורכבותה  היהודי עם האלורי צבי גרינברג של איחסיו מערכת 

כאן לא נוכל להרחיב גם אלא ש יאליק עם ראש הפירמידה המיתית.ממערכת יחסיו של ב

בכל גילוייה. לכן אתעכב פה רק על פן אחד של המרד הגרינברגי באלוהיו, כפי שהוא בא 

נע ונד  כיוצר, נבואי, גרינברג לכל אורך דרכו 22.צבוןיהע קטבאנקראון על ספרו טוי בילידי ב

 23הגברות העולהכך למשל, . פרסיותדִ  מורדותלבין  תמאניו בין עליות, ילמינור ימז'ורהבין 

 לידתו ואת את ,"לחג ההתגלות" ,בו הוא מתעד בפרק הראשוןהמאניים שהוא אחד מספריו 

ׁש רּוחַ ידי "-לנביא עלהקדשתו  בסימן  עומד אנקראון על קטב העיצבוןואילו  24.ַהחֹוְתָרה" ַהֹקדֶּׁ

 מרי שופך אתעומד על קוטב העיצבון, ן, אירוני. הדובר, אנקראוהו כאונייהד של הסולם

                                                           
 143שם:  20
 145שם:  21
 (1990א', )בתוך כל כתביו,  1928רינברג, ורי צבי גא 22
 (1990 א', )בתוך כל כתביו, 1926 ,אורי צבי גרינברג 23
  77 א', :1990, אורי צבי גרינברג 24
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מאז. בשיר  ותהיהודי "התחינות"מתחנן לפני אלוהיו, שבחר בו לנביאו, ברוח מסורת  בו,יל

לי הנפח" הכותרת מעוררת ציפיות לשירה העומדת בסימן הלמות קורנסו של הנפח ם אֵּ "עִ 

פועל אנו מקבלים פסטוס קדמון. אך בייהמכה באקורד מז'ורי על הסדן, כמין ה ,האלוהי

היו ולא מול השכינה, כמו ומול אלפנים אל פנים עומד אנקראון שירת תחנונים מינורית. 

מצהיר כי  ןאנקראואלוהי אכזרי. -מכילה חומר נפץ אנטי. תחינתו יל"ג וביאליקדובריהם של 

ה זֶּׁהלאחר  ל/ ַׁשִליט ְבָכל ְצָבָעיו/ ְככֹורֶּׁ ת ָהאֵּ ָמָצא מחקר ארוך ומייגע "ָמָצא אֶּׁ ת ַהָזָהב" ׁשֶּׁ  25.אֶּׁ

הוא מחזק כביכול את התפיסות הנורמטיביות של ההשגחה האלוהית, האישית, שאליה  בכך

ולא היא. כי בעולם שהאדם מאבד בו את כל  26אימה גדולה וירחספרו הראשון, שאף ב

ה ַבְסָתו" כדי להיזכר באל, ב"ַאב ַהָדִמים  ַהַחי" )"את כל יקיריו ונשאר על האדמה "ְכמֹו ָשדֶּׁ

בעולם כזה גם אם הפנייה לאל נעשית בדרך של שירת התחנונים, האל  –( 27קרובי הדם",

 ַמָסה ּוְמִריָבה ּוְתִפָלה"; כיהאנשים "ָעְיפּו ְמֹאד ַלֲעֹמד ִעם ַמְלָכם/ לַ כי  ,יוצא וידיו על ראשו

יָך נואשו ממלכותו ו"ָהְלכּו ְלַאְרַבע ָהרּוחֹות/ ִלְמֹצא: ַמה שֶּׁ  ַחר ָלבֹוא/ ִמָידֶּׁ ָחמּוד ְוָרגּוג"  –אֵּ הֶּׁ

)חמּוד, ָכסּוף, ר.ש.(. "אנקראון" פונה בתחנונים אל "החמוד ורגוג" ומבקש על כל אלה 

ַתָת ְבִחָנם  שברחו אל בתי ף/ ֲהָנָאה ׁשֶּׁ סֶּׁ ד –המרזח, אל קובות הנשים, כדי לקנות "ְבכֶּׁ סֶּׁ / ּוְבחֶּׁ

ה/ ]...[/ בְ  יָך"ְלַחַית ַהָשדֶּׁ ה ֱאֹלַהי, ְלָבנֶּׁ  חומצההנימה המתחטאת שהדובר נוקט היא  28.כֵּ

. הדובר מופיע כדמות מוכה ראש הפירמידה של עם ישראלעל הנשפכת בוטה  מאכֶּׁלת

. תחת שמי האל כל המוכים והחבוליםאת ייצוגית אישית ותביעה בומתחננת, שמייצגת 

)המנמיך עצמו,  דובר כאיירוןאת השמציגה קטגוריה  מסתתרתרי הנימה המתחטאת ומאח

 ְכָאב. אב הרחמים מתגלה האלזוני )המגביהה עצמו, גוליית( את ערוות האלחושף ה דוד(,

 את בניו לחיי קלון דוחקתיים כשהוא יהמעדיף את חיית השדה על פני בניו האמהאכזריים, 

  .בבתי מרזח ובבתי זונות

כדי לזכות  ונית יצור אשם,שבמסורת היהודית ובמסורת הנוצרית הוא עקר האדם,

"ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִתי את האל מאי יכולתו להשליט בעולמו את תורת הגמול המיוחסת לו )

ם" ׁש ָלחֶּׁ ֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבקֶּׁ שוב אינו מוכן לשאת באשמה שנטל על עצמו  29(,ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִדיק נֶּׁ

, מסרב לשחרר את ה"אחד" אנקראון .וסיםידי מייסדי הדתות ויוצרי המית-על "בהתנדבות"

מנטל אשמתו. מסרב להוסיף ולשחק את תפקיד השעיר לעזאזל, כדי שהאל, שברא את 

                                                           
 125שם:  25
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 25לז  ,תהילים 29



מי "האחד" הלאו מיתוס   על עקת 

223 

 

להיות אל הצדק והרחמים על חשבונו של יציר  יוסיף 30,העולם והחליט שהוא "טוב מאד"

כפיו, המנקה אותו תמיד מכל אשמה וללא כל תנאי. הפעם, בניגוד לנימה המתלהמת 

 בדחילו ,או שלא כביכול ,, הדברים נאמרים כביכולאימה גדולה וירחאותה ניתן למצוא בש

מושחזת. בחיי הטומאה שהמין אבל ורחימו. בין כך ובין כך, האפקט הוא של אירוניה דקה 

ֹאנֶּׁס ְלִמְקַסם ׁש ַהָכאּוב". עיני האדם "ֻהְצתּו מֵּ . ַהָשְוא"-האנושי כולו נפל לתוכם יש מן "ַהֹקדֶּׁ

האל הוא האחראי הבלעדי למציאות טמאה זו כמו למוות שבקוטב העיצבון. והדובר 

 לפני אלוהיו: "מתחנן"

ר ֲהלֹום  ר ְבָכל ַלְיָלה, בֹוא ִלְפנֹות ֹבקֶּׁ / ִלְמקֹום ַהֲהָקָאה ִכְלַגְרֹדם,/ ]...[/ –הֹוי, ַאָתה ָהעֵּ
ם  ת יֶַּׁזע ַהֹגַעל ִמְפנֵּיהֶּׁ ׁש אֶּׁ רֶּׁ ה חֶּׁ ָנְפלּו/  ְפָחהּובֹוא ּוְמחֵּ ם ִכיָלִדים ׁשֶּׁ ם; ֲהִקימֵּ נֶּׁת ָבהֶּׁ רּוַח צֹונֶּׁ

ָעִני יָתם הֶּׁ ַתח בֵּ ם ְלַאט ַעל ַהְכִביׁש ַעד פֶּׁ   31.ְוִהְצִעידֵּ

את  תמסורתית, אבל האמירה חותרת תחת מסורת זו ומערערהתחינה ההיא של  המוזיקה

ת הָ  ף אֶּׁ ֱעָלם ַהְמַאסֵּ ה ַהנֶּׁ ר", ואין מי שיחלוק עיסודותיה. האל הוא "ָהרֹועֶּׁ דֶּׁ מו באחריותו יעֵּ

ה/ אֹוְמרֹות ְתִפָלה ְלָך". אבל הכרה מהפכנית זו  י ַהַחָיה ָבִעיר ּוַבָשדֶּׁ ינֵּ ינּו ְועֵּ ינֵּ למצב העולם. "עֵּ

עדיין אין בכוחה לשנות הרגל של אלפי שנות ציביליזציה, כי "ַדת ַהַגְעגּוִעים" היא "ַבָדם", 

ְמַצע ו"ַהָשַמִים אֱ  ם ַגם ––ֹלִהִיים ְוַגם ָהֲאָדָמה ִמְסתֹוִרית;/ ְוָאנּו ָבאֶּׁ ינּו הֵּ ן ְרָפתֹות"-ָבתֵּ  32.כֵּ

משמע, גם המין האנושי כולו הוא ממין הבהמות המתוכנתות מאז ומקדם להתגעגע אל 

ֱעָלם". ה ַהנֶּׁ עָ  "ָהרֹועֶּׁ יל", האל מתואר "כֶּׁ ַבלֵּ ִני ַהִנְצִחי, ֲחַסר בשיר האחרון במחזור זה, "ְויֵּׁש ׁשֶּׁ

ְפרּוָטה ַאַחת", המזדמן לפונדק עם הדובר "העשיר" בעל ה"ְפרּוטֹוַתִים", המשלם את חשבונו 

הרצפה, שם הוא שוכב "ְבגּוף ָאָדם ומעדיף את לבעל הפונדק. האל מסרב לישון על המיטה 

הותו ההומנית ָעִני ְוָעַיף". אבל דווקא בדמותו האנושית, המתחננת, הוא מתגלה באלו

יַני ַהְסגּורֹות  ָרְדִמי ָיַדְעִתי, ִכי ַאָתה ַהַמִביט ְבָפַני/ ּוְבעֵּ / –ומפעיל את השגחתו המבוקשת: "ּוְבהֵּ

ץ ַעל ִרְצָפה ַבפּוְנָדק" ָעִני ָהרֹובֵּ בהתגלמותו האנושית, ורק בה, האל מבצע את  33.ַאָתה, הֶּׁ

 "הסתר הפנים"השגחה אישית. רק אז נעלם  תפקידו המסורתי: מביט בדובר ומעניק לו

. ברוח הדברים האלה הדובר מוסיף להתבטא בדברי אימה גדולה וירחשחווה הדובר ב

 הפתיחה של המחזור "ַהנּוגֶּׁה הגדול":

ר ָבַקע ְבִבְכִיי ִמתֹוְך ָכל ַהִחתּוכִ  ֱאַמְנִתי ַעד ָעְנִׁשי,/ ַעד ֲאׁשֶּׁ בֹו ֹלא הֶּׁ ַמר ִלי ָׁשַדי, ׁשֶּׁ ים./ הֵּ
ד ְמֹאד הּוא/  י בֹודֵּ ר ִמיְוַגם הּוא ֲהרֵּ ה/ ]ְוַגם לֹו ָחסֵּ ְבָפָניו ִיְתַודֶּׁ ה  […, ׁשֶּׁ ֱאֹלִהים זֶּׁ // וֶּׁ
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ִני  ם גּוף ׁשֵּ ָיֹכל ְלָהחֵּ לֶּׁת תּוָגתֹו ִמתּוַגת ַהָבָשר,/ ׁשֶּׁ ְך ְבִלי גּוף ּוְבִלי ָדם/ ּוְמֻכפֶּׁ ִמְתַהלֵּ
ָיֹכל ָלׁשֶּׁ  ָיֹכל ִליֹׁשן ְוַלְחֹלם ּוְׁשִליִׁשי;/ ׁשֶּׁ ר;/ ׁשֶּׁ ה ְוַיִין ַהְמַׁשכֵּ ן ִסיָגָרה/ ְוִלְׁשתֹות ָקפֶּׁ ת ּוְלַעשֵּ בֶּׁ

ׁש  מֶּׁ י ׁשֶּׁ ְפָׁשר, ִכי הּוא ֱאֹלִהים ––ֲעדֵּ ן ִאי אֶּׁ   34.// ְולֹו הֵּ

אלמנטים שכבר הוזכרו: חזרה בתשובה לאחר כפירה ובכי ותחנונים לאל, נמצא  כאן

האדם,  סי,אהקלושית, כי מצבו גרוע ממצבו של הדובר. המתחנן אנ-שהונמך עד למדרגה תת

מתחננת. כל כמה -מבקש רחמים על מקבל התחנונים המסורתי, על אל, שהפך לדמות מוכה

נסבל, הרי הוא טוב יחסית לעומת מצבו של האל בעולמו. מי  שהקיום האנושי הוא בלתי

י, מוצא עצמו לפתע מתבונן שהיה רגיל "להתבונן" באל מלמטה למעלה, ממרחק אינסופ

באל מלמעלה למטה. חולשת האל נגזרת בין השאר מבדידותו העקרונית, המקרינה על 

י ַאָתהבדידות האדם בעולם: "ִאם  ְלקֵּ נּו חֶּׁ יָך, ִהנֵּ ינּו,/ ָאנּו, ְיצּורֶּׁ ד ְבעֹוָלְמָך, ֱאֹלהֵּ -ִהְנָך בֹודֵּ

את  , וכל פרט ופרט בו,המין האנושי האל מגלם את עקרון הבדידות; ואילו 35.ְבִדידּוְתָך"

. חלקים סינקדוכיים ומטונימיים אלה של האל יכולים לנחם זה את זה, וחלקיה של בדידות ז

 –מה שנבצר מן ה"בודד" העקרוני, השלם, חסר הגוף והדם. מה שהיה מקור כוחו של האל 

אותו ומשכיבה הופך למקור חולשתו, המנמיכה  –היותו דמות מופשטת, נטולת גוף וצורה 

ל ָמלֵּא  אותו לרגלי מיטתו של הדובר. האל והאדם החליפו ביניהם תפקידים: במקום "אֵּ

ַרֲחִמים" על האדם, אנו מקבלים "אדם מלא רחמים" על אלוהיו. אך מי שמרחם על האל, 

ְמַאיֵּן אותו לא פחות ואולי אף יותר ממי שמורד וכופר בו או מתעלם ממנו בתרועת 

ם והתחנונים מתגלים כתכסיס למרידה הבוטה ביותר כלפי שמים, והם חצוצרות. הרחמי

המשך להתבטאותו של הדובר בשירו של ביאליק, העומד "על סף בית המדרש" החרב 

ֱאֹלִהים ִהִציַלִני"  מי שמציל את אלוהיו, כמו מי שמרחם עליו, 36.ומצהיר: "ַאְך ִהַצְלִתי ֱאֹלַהי וֶּׁ

מנמיכו, מביט עליו מלמעלה למטה, ובעקיפין אף מכריז על מוריד אותו מעל כיסא הכבוד, 

 תפיסת השלטון.

ואין תפיסת שלטון זו דבר מופרך מכול וכול. ניתן ללמוד עליה מן הדברים שהעלה 

כלפי תשעים "יצא לאור. במסתו צבון יאנקראון על קטב העהמשורר על הכתב בשנה ש

ם שצירף להווייתו הרוחנית את מתאר גרינברג את האדם החדש המודרני כאד 37"ותשעה

הברזל )לבשר(, את הקיטור )לדם(, את החשמל )להשגה(, ואת הבטון )למעשה; לביטוי(. 

והיוצר, כאלוהים, יודע טוב  המיתוס וממנו הוא שואב את כוחו המשחרר האדם הפך לאדון

 :ורע

                                                           
 130 :שם 34
 131שם:  35
 47: 2004ביאליק,  36
 1928אורי צבי גרינברג,  37
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ָהֳעָלה ברצון-האדם חלט. טוב הוא בה –ההכרח ההגיוני -האדון מכיר: שזה, מה שֶּׁ
"דֹומם", היא אחת -"אדם" ְוַהְמכֹוָנה-ִחיּוִניּות כאן. והדינמיקה של כל חלקי ַהְמכֹוָנה

ֻהְכַנס מן ההפקר ומן הפרימיטיבי לשם  המולכת מבית ומבחוץ על כל כדור הארץ, ׁשֶּׁ
הֹוַעל ביד האדם ְוָהֳעַמד לפעולה  הוא חי. והוא הדין  –ניצול ושימוש. ]...[ הדומם ׁשֶּׁ

ס יצירה: גבוש התפרצות מחשבה באמנו ת: בכתב ובציור וכו'. ממש אותו ְפרֹוצֶּׁ
  38.לביטוי המסוים, התכליתי –היולית 

דוברו של מאיר ויזלטיר, אחד הנציגים הבולטים של יישמע האחרון שיידון כאן בטקסט 

כותב שיר הוא  אנקראון על קטב העיצבוןכארבעים שנה לאחר . שבעיםמשוררי דור שנות ה

 ממנו נביא כמה קטעים מאליפים המתחברים אל פתיחתה של מסה זו 39.מור לאברהםמז

 .ואל העובדה שהאחד המונותאיסטי דורש ממאמיניו אמת אחת ויחידה, בלתי מתפשרת

ָאַהב ַהָיִחיד ַהָדָבר ֹלִהים ָהָיה ָבעֹוָלם ַאְבָרָהם ׁשֶּׁ ת ָאַהב ֹלא הּוא./ אֶּׁ י אֶּׁ  ָהֲאָנִׁשים ֱאֹלהֵּ
ִרים ָהיּו,/ ָהֲאחֵּ ץ ֲעשּוִיים ׁשֶּׁ ר אוֹ  עֵּ ִנְצְבעּו ֹחמֶּׁ ב הּוא,/ ]...[/ ְבָׁשַׁשר ְוׁשֶּׁ ל לוֹ  ִחשֵּ לוֹ  אֵּ  ִמשֶּׁ

ָהָיה ּוִמָכל//  .ְבִחירוֹ  ַעְצמוֹ  ְוָעָשה ֹלִהים-אֹותוֹ  ַרק ָאַהב ָבעֹוָלם שֶּׁ  ִהְׁשַתֲחָוה ֹלא הּוא./ אֶּׁ
י ֱאֹלהֵּ ִרים לֶּׁ אֵּ //  ]...[; ָהֲאחֵּ ת ָדָבר הּוא מֵּ ָאָדם אֹו ָלתֵּ ל ָדָבר מֵּ הּון ְלַקבֵּ ל,/ זּוַלת ְלִמיׁשֶּׁ . ָהאֵּ

ׁש ָהַרְך/ )ַאְך ִאם  ל. ָכל ָדָבר. ֲאִפלּו ִיְצָחק ַהָיִחיד, ַהיֹורֵּ ׁש/ ָהָיה ְמַקבֵּ זֶּׁה, ִאלּו ַרק ָבא ְלַבקֵּ
ֹלִהים, יֵּׁש לֹו ַגם ַמְלָאְך( ֱחִׁשיבהּוא ֹלא  // יֵּׁש אֶּׁ ס  ָלםָבעוֹ  הֶּׁ פֶּׁ ל, ַרק ָדָבראֶּׁ ./ לֹו ֹלא ָהאֵּ
ם  ינֵּיהֶּׁ עֹודֹו, ֹלא ָהָיה בֵּ לָחָטא מֵּ ְבדֵּ ת ְבנֹו ַגסהֶּׁ ָאַהב אֶּׁ ַהֹמִחין, ֹלא ְכמֹו -./ ֹלא ְכמֹו ִיְצָחק, ׁשֶּׁ

ָעַבדַיֲעֹקב/  ָרָאהָנִׁשים, ]...[,/  ַבֲעבּור ׁשֶּׁ ן ַרק ַבֲחלֹומֹות./ ֹלא כֵּ  ְמֻמְלָאִכיםֻסָלמֹות  שֶּׁ
ת  ָאַהב אֶּׁ לַאְבָרָהם, ׁשֶּׁ ל ָהאֵּ בוֹ  ְוָהאֵּ י ַהָמחֹוז,  ְוִעמו./ ֲאהֵּ ְׁשבֹון ַצִדיקֵּ ת חֶּׁ ה אֶּׁ ָהָיה עֹושֶּׁ

ם  רֶּׁ   40.ַיֲחִריבוֹ ְבטֶּׁ

במקום לחתור תחת  משנה כיוון.ויזלטיר  ,"האחד"כמאה ועשרים שנות חתירה תחת  אחרי

שוב אין  .של האל בוראו-צרושל האל עצמו, הוא חותר תחת יוהשכינה או תחת כסאו 

 המאמיןאברהם,  שלהמצאתו פרי שהיה מדובר בעם הנבחר אלא באל הנבחר, 

ר ו, שכדי להיות מקורי, ויתר על אלהראשוןהמונותאיסטי  ץ אֹו ֹחמֶּׁ ָהיּו ֲעשּוִיים עֵּ הים "ׁשֶּׁ

ִנְצְבעּו ְבָׁשַׁשר" ויצר לעצמו   בדיבור, והפך ,יצר את האל ,שכביכול ,האיש הוא .אל אחדְוׁשֶּׁ

לֹו ְוָעָשה ַעְצמֹו ְבִחירוֹ  :של מוצרו רויעצמו לבח ל ִמשֶּׁ ב לֹו אֵּ  .""הּוא ִחשֵּ

ַאִין ,אברהםשנברא בצלמו של  הבדוי, האל ית.אבסורדהתנהגות מדובר ב בוחר  ,יש מֵּ

ת ְבִריִתי ְוַעָתה ִאם ָׁשמֹוַע ִתְׁשְמעּו ְבֹקִלי ּוְׁשַמְר ": מכל העמים עם סגולהלצאצאיו ת א ם אֶּׁ תֶּׁ

ץ ם ִלי ְסגָֻלה ִמָכל ָהַעִמים ִכי ִלי ָכל ָהָארֶּׁ , הי הוא מרד נואלולפיכך המרד האנטי אל 41."ִוְהִייתֶּׁ

                                                           
 : לושם 38
 1984ויזלטיר,  39
 78-79שם:  40
 5יט  ,שמות 41
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, תפנו אותן בבקשה לקוראיו ויזלטריו, אומר הדובר הלאל . אם יש לכם טענותאבסורדי

וממשיכיו. אותו אב  בוראי המיתוס כצאצאים של לאביכם הקדמון, או מוטב, אל עצמכם,

התאהב במוצר פיו עד כדי כך שאם היה בא לבקש  בצלמו ובדמותו חדאהברא את שקדמון 

ׁש ָהַרְך ל" את מבוקשו את "ַהיֹורֵּ כביכול סיפור העקדה  ".ממנו להקריב את יחידו "ָהָיה ְמַקבֵּ

לבסס כדי , שצפויה להיכתב בעתיד והוא בחזקת אפשרות הגיונית בעלילעדיין לא סופר 

 .אהבת אל אולטימטיבית מהי את הדורות הבאיםמופת סיפורי שילמד 

וחטאו הוא את אברהם.  מאשים את האל בעלילת העקדה העתידית אלא אינו הדובר

מעולם לא חטא לאל שאותו הוא איבד את אנושיותו.  מופרזת שבזכותה אהבת אלשל חטא 

מעולם לא חטא ליציר פיו ע, הוא משמ, כי בינו לבין אלוהיו לא היה "הבדל". בדה וברא

ומכיוון שאין שום הבדל בין  שלו העניק חסינות מכל חטא אפשרי. ,היםוולפיכך הפך לאל

 נכדוויעקב בנו יצחק לעומת וזאת אנושיותו. בדן והי, התוצאה היא אוברואו האלאברהם ל

ויעקב  חטאו או גילו חולשות אנוש. הראשון אהב דווקא את הבן גס המוחין, את עשו,ש

" שאהב את ברואו . "לא כן אברהם"סביר"השתטה ועבד בעבור נשים, כמו כל בן אדם 

בסוף היום, צדיקים ש הם, האדם הבורא והאל הנברא, הם שני. שניוברואו אהב אותו

לפני  המחוז )לא של העיר( צדיקי עסוקים בספירת מלאי שלובשערי מחוז סדום  יםמדוע

  .ותושיחריבו א

פורש, אבל ברור נאמרים במ. הדברים אינם דק, דק לאט, לאט, חזתהאירוניה מוש

מי קנה המידה לצדיק הוא המודל של אברהם.  כאשרשבין אנשי המחוז לא יימצאו צדיקים 

שיהיה מוכן להקריב, אם ; מי עד כדי אובדן אנושיותו , שנברא במו פיו,אלאת האוהב ש

 לא יכול להציל את סדוםהוא  ;את יחידואפילו  אנושי,-הצדיק העל ,אוברּוידי -יתבקש על

פי המודל -על לא אפשר יהיה למצוא בה צדיקיםמשום ש בהתמקחות ההיא בשעריה.

 דינה של סדום .את המחוז בכלל רוצה להצילאותו האיש ספק אם בכלל ו .האברהמי

העמדת פנים כדי להראות לעולם שניסה, ספירת המלאי אינה אלא  .מראשנגזר  המקראית

 .אבל.. ,ניסהבאמת 

. גם האחרון יודע שעניין ה"אתה הברנרי ת"מתחבר אל "אובד עצו 1984-ויזלטיר ב

ׁש ַעל ַהַמִים", כדי לרומם  אי אז, בחרתנו" הוא פיקציה שבדה לו עם ישראל, מֶּׁ "ִבְרעֹות ַהשֶּׁ

מגחך הוא בו על ה"אתה בחרתנו", יאלא שבמקום לזעוק מנהמת ל את עצמו על כל העמים.

ואחר הים אחד, וסיפור על אל ובורא לעצמזה ש .עם הזהה"תמימותו" של וניה מרה על באיר

האירוניה  הלמרב, האדם ומתמכר לבדיה. הבדוי ריבונו של הסיפורמיהו "שוכח" כך 

ָחיובכך מנסה ויזלטיר לשחרר את  .בדוימשתעבד ליציר כפיו ה ,והאבסורד מן העומס  אֶּׁ

, ויזלטיראבל גם  .שבראשו עומד האחד הבדוי לאומיהמיתוס השכפו על עצמם, העומס של 
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. בווריאציה על המנון הלחי הבדיה הזו של סיונו לפרוק את עולהיבנ , כשלאחיו לעטכמו 

האדם יכול . "ישחרר רק המוות [המיתוסשל ] ִמשּוָרה": ניתן לומר של אברהם שטרן

ִתים ָחְפִׁשי רק "להשתחרר מן המיתוס  ָמה ְכמֹו ֲחָללִ ַבמֵּ ר ֹלא ְזַכְרָתם עֹוד ְוהֵּ ר ֲאׁשֶּׁ בֶּׁ י קֶּׁ ים ֹׁשְכבֵּ

מלט מהמיתוס באם הוא מבקש לעצמו יגם האתאיסט הטוטלי אינו יכול לה 42."ִמָיְדָך ִנְגָזרּו

הוא שחרור לקוראיו ויזלטיר מציע והשחרור ש. לפיכך, בקרב עמו ומשמעות חיי עומק

אינו רי יויזלטוההדובר  דונו כאן,יים שלא נדונו כאן ואחרי, שנ. אבל שלא כמו קודמיומדומה

עבדו את צאצאיהם לבדיה ששִ באלה  .ויוצריבאלא  ראש הפירמידה המיתית,ב, מורד ב"אחד"

לאפסה, מסרבת ו הנפל לגמדה ניסיונותעל אף כל , למרות כל גלגוליהזו,  הקדושה.

יאנוס: מצד  זאת משום שהיא הפכה לאושיית התרבות הלאומית. לכן יש לה פני .להתאפס

לכל דור מאפשר חומר גלם שהיא מצד שני  ;ממשיכה להעיק על צאצאי יוצריהאחד היא 

מיתוס טוב . עוצמתם הבדויהאת  למרבה האירוניה, ,ליצור טקסטים השואבים ממנהודור 

למרות בוראת עולמות, נקודת מוצא יוצאת מן הכלל להתמודדות  זמנית-עומס ובו הוא

 ."מיליםללא "ביא אאותו ו סייםאשבו  האנונימי הבאטקסט ויוכיח הובגלל עקתו. 

ה לי ִלְׁשֹאל  ַע אוְתָךַתְרׁשֶּׁ ק אֹותֹו ׁשּוב/ ְוׁשּוב כָמה / ַבַפַעם ַהִמי יֹודֵּ :/ "ַמדּוַע ַאָתה ְמַלהֵּ
ל 'ַהִגבֹור ָהַרע?'" // מִ ָבעלילהַלַתְפִקיד ֲהִכי ְמֻבָקׁש  י ָכמֹוִני ָיכֹול :/ ַלַתְפִקיד ָהָראִׁשי ׁשֶּׁ

בֶּׁ  ינֹו/ נֹוגֵַּע ַבָדָבר, ׁשֶּׁ אֵּ ָליו/ ָכל ְנִגיָעה. ׁשּום ִנגּוד ִעְנָיִנים,/ אֱ ְלָהִעיד,/ ְכִמי ׁשֶּׁ ין ְלָך אֵּ ת אֵּ מֶּׁ
ין ַמָתן./ ֲאָבל  ין ַמָשא אֵּ י ָׁשם./ אֵּ ין ׁשּום ָדָבר. // ַאָתה ֹפה. הּוא אֵּ ינֹו, אֵּ יְנָך ְלבֵּ בֵּ

ְלָך/ הּוא ָתִמיד ִנְדָחף ְבִלי/ בּוָׁשה ְוַאָתה, ִמשּום ַלִספּוִרים  ן לֹו עֹוד/ מָ ׁשֶּׁ ה,/ ִנְכָנע ְונֹותֵּ
ה ְלַעְצמֹו ְלהֹוִפיַע/ ְבָכל ְבכֹוָרה ְבִמין נֹון -ִהְזַדְמנּות ַאַחת, ְבִלי ַדי. // ְוהּוא ַמְרׁשֶּׁ

ָחד",/ ָחמּוׁש ְבַסְנָדִלים ָתָנ"ִכיים, ֻדבֹון/ ּוְמֻעָטר ַצֲעָקִני: "ֲאִני ָהאֶּׁ  T shirt-ָׁשָלְנִטיּות,/ בְ 
ר  ק ַבַמְחבֹוִאים./ ִמְסַתתֵּ י ְבָזָקן ָלָבן. // ְמַשחֵּ ֲאחֹורֵּ ה/ מֵּ ל רֹואֶּׁ ַהַפְרגֹוד,/ ַמֲעִמיד ָפִנים ׁשֶּׁ

ה ְלעֹוָלם  ינֹו ִנְראֶּׁ ץ דעֵּ וָ ְואֵּ י עֵּ ֲאחֹורֵּ א/ מֵּ ל  // ְוַאָתה ׁשּוב ִמְתַחבֵּ ַהַגן ְוהּוא/ ׁשּוב ׁשֹואֵּ
ִני". //  ָבסאֹוְתָך/ בְ  ׁש ְבקֹול/ ְדָמָמה ַדָקה: "ִהנֶּׁ ָבִריטֹון "ַאיֶָּׁכה?? // ְוַאָתה ְכמֹו ָאז לֹוחֵּ

ש/ אֹוִתי ְך ְתַחפֵּ ִני!" לֵּ ינֶּׁ ִבְזַמן  אּוַלי ַבַפַעם ַהָבָאה,/ ָמה ַדְעְתָך? תֹוִדיַע לֹו ְבקֹול/ ָגדֹול: "אֵּ
ָחד,  ֱאֹזר ֹעז/ ְוִתְׁשַאל אֹותֹו ְלרּוַח ַהַגן:/ "ַאיֶָּׁכה ָהאֶּׁ ר!/ ְואּוַלי, ַהַפַעם תֶּׁ ּוְבָמקֹום ַאחֵּ
ְך/  רֶּׁ ַע, ַבסֹוף זֶּׁה ִיְסַתיֵּם/ ְכמֹו ָאז ְבעֹוד ַמֲאָסר עֹוָלם/ ִעם ֲעבֹוַדת פֶּׁ ַאיֶָּׁכה?"// ֲאִני יֹודֵּ

ַע:/ "ָלָמה ַאָתה ׁשּוב ִמחּוץ ְלחֹומֹות ַהַגן. / ל/ ַבַפַעם ַהִמי יֹודֵּ ר ְוׁשֹואֵּ / ּוְבָכל ֹזאת ֲאִני חֹוזֵּ
ִעיק ַהזֶּׁה,/ ְועֹוד ַלַתְפִקיד ֲהִכי ְמֻבָקׁש/ ָבֲעִליָלה: ַלַתְפִקיד  ק/ אֹותֹו ַלִספּור ַהמֵּ ְמַלהֵּ

ל ַהִגבֹור ָהַרע?  ַהִהיְסטֹוִרי/ ׁשֶּׁ

הוא  היא למרוד בו. בכךגם יחד הבטוחה לשימור המיתוס ועקתו הנה כי כן, הדרך הסלולה ו

 כלפי כל הקמים עליו לכלותו.היוצר והמתחדש מפגין את כוחו 
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