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 שתי מחשבות על אבל ועל חיים, 
על שתיקה ושירה

מתוך ספר קהלת
 ◆

סיגל שטיינברג

אנחנו רוצים לדבר. אני מתכוונת לזה שיש לנו צורך אנושי לחפש כל מיני דרכים לתפוס את מה שאנחנו לא 
יכולים לתפוס - בין אם זה הנשגב )כמו אלוהים( ובין אם זה האבוד )כמו מישהו שכבר איננו(. לתפוס עם מילים, 
עם מקדשים, ספרי זכרונות, תפילות, תמונות. כל אחד מהדברים האלו נותן לנו רגע להרגיש שתפסנו משהו שאי 

אפשר בעצם להחזיק בו.

עם המחשבה הזו יצאתי לדרך במערך לימוד הזה. האם יש משהו לתפוס בחיים שכבר אינם? 

ספר קהלת, אחד מתוך הספרים המכונים "ספרות החכמה" בתנ"ך )זאת אומרת שהוא דומה לספר פילוסופיה( 
שואל בכל מיני אופנים מה עדיף - החיים או המוות - ולמה. אם תרצו, אפשר לפתוח בספר קהלת לקבל קונקסט 

רחב יותר, כאן בחרתי שני פסוקים שעניינו אותי:

אפשר להתחיל מהסבר מילולי של הפסוק, לא נורא אם עוד לא הבנתם הכל: מה בעצם אומר כל אחד 
מהפסוקים? מה הוא אומר על הקשר בין החיים למוות, ומה על הקשר בין לידה למוות? האם הפסוקים מביעים 

אותו דבר על המוות ועל החיים?

בואו נתעמק בכל אחד מהפסוקים קצת, נתחיל מהראשון. תפתחו בספר קהלת, פרק ה'. 

א  ּבָ ׁשֶ ֶטן ִאּמֹו ָערֹום ָיׁשּוב ָלֶלֶכת ּכְ ר ָיָצא ִמּבֶ ֲאׁשֶ ּכַ

ָידֹו ּיֵֹלְך ּבְ א ַבֲעָמלֹו ׁשֶ ָ ּוְמאּוָמה לֹא־ִיׂשּ

)קהלת ה׳:י״ד(

ְלדֹו ֶות ִמּיֹום ִהּוָ ֶמן טֹוב ְויֹום ַהּמָ ֶ ם ִמׁשּ טֹוב ׁשֵ

)קהלת ז׳:א׳(

מה ההקשר הרחב? ◆
איך אדם מגיע לעולם? מה הוא עושה כשהוא כאן? וכיצד הוא הולך? ◆
מה בעצם רוצה כותב הספר לומר? ◆

 ◆   ◆    ◆
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ֶרם  ָצא ּכֶ ּמָ ִניָבא ָאַמר ְלׁשּוָעל ׁשֶ ֶטן ִאּמֹו, ּגְ ר ָיָצא ִמּבֶ ֲאׁשֶ ּכַ

ׁש  ם ֶנֶקב ֶאָחד ּוִבּקֵ ּנֹוָתיו, ְוָהָיה ׁשָ ל ּפִ ג ִמּכָ ְוָהָיה ְמֻסּיָ

ַלת יֹוִמין ַעד  ֵנס ּבֹו ְוָלא ֲהָוה ָיֵכיל, ָמה ֲעַבד ָצם ּתְ ְלִהּכָ

ָעא  ַמן, ּבְ ֲהָדא ְנקּוָבא, ְוָאַכל ְוׁשָ ׁש, ְוָעאל ּבַ ָכֵחיׁש ְוָתׁשַ ּדְ

ַלת יֹוִמין  לּום, ָחַזר ְוָצֵאים ּתְ ר ּכְ ְלֵמיַפק ְוָלא ָיֵכיל ְמִעיּבַ

ֲהָוה ּוְנַפק,  ׁש, ְוָחַזר ֵהיְך ַמה ּדַ ָכֵחיׁש ְוָתׁשַ אֹוֳחָרִנין ַעד ּדְ

ְרָמא  יּה, ָאַמר ּכַ ל ּבֵ ּכַ יְך ַאּפֹוי ְוִאיְסּתַ ד ְנַפק ֲהָוה ַאּפִ ּכַ

וְך, ְוָכל ַמה  ְבַגּוָ יִרין ּדִ ִבין ִאינּון ּפֵ ב ַאּתְ ּוַמה ּטָ ְרָמא ַמה ּטָ ּכַ

ַבר  ָמה ּדְ ְך ּכְ ַרם ָמה ֲהָנָיה ִמּמָ ָחן, ּבְ ּבְ ְך ָיִאין ּוְמׁשַ ִאית ּבָ ּדְ

ָבר  ין ַעְלָמא. ּדָ ְך הּוא ּדֵ ְך הּוא ָנֵפיק, ּכָ ויְך ּכָ ָנׁש ָעֵליל ְלַגּוָ

א,  ּבָ ׁשֶ ֶטן ִאּמֹו ָערֹום ָיׁשּוב ָלֶלֶכת ּכְ ר ָיָצא ִמּבֶ ֲאׁשֶ ַאֵחר, ּכַ

קֹול ְוִנְפַטר  א ּבְ ן ֵיֵלְך, ָאָדם ּבָ א ָאָדם ּכֵ ּבָ מֹו ׁשֶ ְנָיא ּכְ ּתַ

ְבִכָיה ְוִנְפַטר ִמן ָהעֹוָלם  א ָלעֹוָלם ּבִ קֹול, ּבָ ִמן ָהעֹוָלם ּבְ

א  ה, ּבָ ִחּבָ ה, ְוִנְפַטר ִמן ָהעֹוָלם ּבְ ִחּבָ א ָלעֹוָלם ּבְ ה, ּבָ ְבִכּיָ ּבִ

א ָלעֹוָלם  ֲאָנָחה. ּבָ ֲאָנָחה ְוִנְפַטר ִמן ָהעֹוָלם ּבַ עֹוָלם ּבַ ּבָ

י  ם ַרּבִ ׁשֵ ֵני ּבְ ְבִלי ַדַעת. ּתָ ְבִלי ַדַעת ְוִנְפַטר ִמן ָהעֹוָלם ּבִ ּבִ

ל  לֹוַמר ּכָ א ָלעֹוָלם ָיָדיו ֵהן ְקפּוצֹות, ּכְ ָאָדם ּבָ ׁשֶ ֵמִאיר, ּכְ

הּוא ִנְפַטר ִמן  י הּוא, ֲאִני נֹוֲחלֹו. ּוְכׁשֶ ּלִ ּלֹו ׁשֶ ָהעֹוָלם ּכֻ

י ִמן ָהעֹוָלם  לֹוַמר לֹא ָנַחְלּתִ ׁשּוטֹות, ּכְ ָהעֹוָלם ָיָדיו ֵהן ּפְ

ֶטן ִאּמֹו  ר ָיָצא ִמּבֶ ֲאׁשֶ לֹֹמה אֹוֵמר: ּכַ ן ׁשְ ּכֵ לּום, ׁשֶ ה ּכְ ַהּזֶ

א ּוְמאּוָמה וגו'.  ּבָ ׁשֶ ָערֹום ָיׁשּוב ָלֶלֶכת ּכְ

)קוהלת רבה ה׳:י״ד:א׳( 

תרגום לחלק בארמית: חכם בשם גניבא אמר - היה 

שועל אחד שרצה להכנס לכרם, ראה שיש שם נקב 

וביקש להכנס ולא היה יכול. מה עשה? צם שלושה 

ימים עד שנהיה כחוש ותשוש, ונכננס בזה הנקב, 

ואכל והשמין, רצה לצאת ולא היה יכול לעבור, חזר 

וצם שלושה ימים אחרונים עד שנהיה כחוש ותשוש, 

וחזר איך שהיה ויצא. אחרי שיצא, היה הופך את 

פניו והסתכל בה )בכרם(, אמר כרם כרם מה טובה 

את ומה טובים היו הפירות שבך, וכל מה שיש בך 

יאה ומשובח, אבל מה ההנאה ממך? כמו שאיש נכנס 

לתוכך, כך הוא יוצא. כך הוא זה העולם. 

הנה מדרש שנכתב על העירום בו אנחנו באים לעולם, ואיתו, ורק איתו, אנחנו גם הולכים:

למדרש יש שני חלקים: סיפור על שועל וכרם, ואחר כך "דבר אחר", אמירות שונות על איך אדם מגיע לעולם 
וכיצד הוא הולך.

כמו על כל מדרש טוב, נשאל רגע: מה היה חסר בפסוק שהמדרש בא להשלים? מה הסיפור מוסיף על הפסוק? 
)מעניינת הבחירה בשועל דווקא, כשלוקחים בחשבון את העירום שבפסוק. אולי יש כאן ערמומיות שחז"ל קוראים 
בתוך העירום. אולי יש משהו שאדם חושב שהוא יוכל לקחת מן העולם, לגנוב. ושימו לב לשמו של החכם שאומר 

את הסיפור.(  

מה דעתו של המדרש על החיים? אנשים ונשים הולכים מהעולם בדיוק כמו שנכנסו אליו?  ◆

החלק השני של המדרש בעצם לוקח את ההקבלה שנעשתה בפסוק, בין רגע הלידה ורגע המוות, ובונה עליו 
הקבלות נוספות. איזו הקבלה מוצאת חן בעיניכם ולמה? האם יש הקבלה שהייתם מוסיפים? מה דעתו של מי 

שכתב את החלק הזה של המדרש על המוות ועל החיים? 

ֶמן טוֹב וְיוֹם ַהּמָוֶת ִמיּוֹם ִהוָּלְדוֹ: קהלת ז׳:א׳ ֶ ם ִמׁשּ נחזור לפסוק השני:  טוֹב ׁשֵ

כאן הפסוק הזה עושה הקבלה מעניינת: הוא מעמיד את יום המוות מול יום הלידה, ומעדיף, במפתיע אני חושבת, 
את יום המוות. אחר כך הפסוק מעמיד שם טוב ושמן טוב זה מול זה - ומעדיף את השם. 

מוזמנות ומוזמנים לחשוב רגע: מה בעצם אומר הפסוק?  ◆

הנה כמה שאלות שיכולות לפרק את זה קצת: 
מדוע "שם" יותר טוב מ"שמן"?  ◆
מדוע יום המוות עדיף מיום הלידה? )האם זה באמת ככה, בעיניך?(  ◆
וזו השאלה הכי מעניינת בעיני, מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? מה מקביל למה- שם מקביל ליום המוות או  ◆

דווקא ללידה? ושמן טוב- מקביל למוות או ללידה? מה מוסיפה ההקבלה הזו לכל אחד מזוגות המילים?
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במדרש הבא מופיעות כמה אפשרויות להבין את הפסוק ולענות על השאלות האלה. 

ֵאיֶזה  מֹו, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ ׁשְ ְנָחס ָאַמר ָאָדם ָחִביב ּבִ י ּפִ ַרּבִ

ֶות  ֶמן טֹוב ְויֹום ַהּמָ ֶ ם ִמּשׁ לֹֹמה ּוֵפַרׁש, טֹוב ׁשֵ א ׁשְ ֵמֶהן, ּבָ

יָתה. ֵמת, מֹוִנין לֹו  ְלדֹו. נֹוַלד ָאָדם מֹוִנין לֹו ַלּמִ ִמּיֹום ִהּוָ

ֵמִחין, ֵמת ַהּכֹל ּבֹוִכין. ְוֵאינֹו  ים. נֹוַלד ָאָדם ַהּכֹל ׂשְ ַלַחּיִ

ֵאיֶזה  ֵאין יֹוְדִעין ּבְ ֵמִחין לֹו, ׁשֶ א נֹוַלד ָאָדם ְוֵאין ׂשְ ֵכן, ֶאּלָ

ע, ִאם טֹוב,  יק, ְוִאם ָרׁשָ ים ַיֲעֹמד, ִאם ַצּדִ ֶרק ּוַמֲעׂשִ ּפֶ

ם טֹוב  ׁשֵ ְפַטר ּבְ ּנִ ֹמַח ׁשֶ ְוִאם ָרע. ּוֵמת, ֵהם ְצִריִכין ִלׂשְ

ֵני ְסִפינֹות ּפֹוְרׁשֹות  ל ִלׁשְ לֹום. ָמׁשָ ׁשָ ְוָיָצא ִמן ָהעֹוָלם ּבְ

ָמן,  ָמן ְוַאַחת ִנְכֶנֶסת ַלּלָ דֹול, ַאַחת יֹוֵצאת ִמן ַהּלָ ם ַהּגָ ַלּיָ

ְמחּו  ָמן לֹא ׂשָ ֵמִחין ְוַהִנְכֶנֶסת ַלּלָ ָמן ַהּכֹל ׂשְ ַהּיֹוֵצאת ִמן ַהּלָ

ָבִרים ֲאִני  ַח ֶאָחד ָאַמר ָלֶהם ִחּלּוף ַהּדְ ּקֵ ם ּפִ ָלּה, ָהָיה ׁשָ

ֹמַח  ָמן לֹא ְצִריִכין ִלׂשְ ָהְיָתה יֹוְצָאה ִמן ַהּלָ רֹוֶאה, זֹו ׁשֶ

ה ָיִמים  ּמָ ֶרק עֹוֶמֶדת, ּכַ ֵאיֶזה ּפֶ ֵאין יֹוְדִעין ּבְ ּה ׁשֶ ִעּמָ

ָמן  ְכֶנֶסת ַלּלָ ּנִ ְוגֹות, ְוׁשֶ ה ַעְלעֹוִלין ֵהן ִמְזּדַ ּמָ ֶגת ָלּה, ּכַ ּוֶ ִמְזּדַ

ְך ֵמת ָאָדם ַהּכֹל  לֹום. ּכָ ְכְנָסה ְלׁשָ ּנִ ֹמַח ׁשֶ ַהּכֹל ְצִריִכין ִלׂשְ

לֹום ִמן  ׁשָ ם טֹוב ּבְ ׁשֵ ְפַטר ּבְ ּנִ ַח ׁשֶ ּבֵ ֹמַח ּוְלׁשַ ְצִריִכין ִלׂשְ

ְלדֹו. ַאּתְ  ֶות ִמּיֹום ִהּוָ לֹֹמה ָאַמר: ְויֹום ַהּמָ ּשְׁ ָהעֹוָלם. הּוא ׁשֶ

ִתין  ּמֵ ת, ּוְכׁשֶ ׁשֶ ה ַמְרּגֶ ִרּיָ יִקים נֹוָלִדין ֵאין ּבְ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ מֹוֵצא ּכְ

ה,  ִרּיָ ּה ּבְ יׁש ּבָ ּנֹוְלָדה ִמְרָים לֹא ִהְרּגִ ׁשֶ ים, ּכְ יׁשִ ַהּכֹל ַמְרּגִ

ֵאר הֹוִדיָעה  יׁשּו ַהּכֹל, ַהּבְ ֵאר ְוִהְרּגִ ָקה ַהּבְ ּלְ ָתה ִנְסּתַ ּמֵ ּוְכׁשֶ

ה,  ִרּיָ דֹול ְולֹא ִהְרִגיׁש ּבֹו ּבְ ִמיָתָתּה. נֹוַלד ַאֲהרֹן ּכֵֹהן ּגָ

יׁשּו ַהּכֹל, ֶהָעָנן הֹוִדיַע  בֹוד, ִהְרּגִ קּו ַעְנֵני ּכָ ּלְ ת ִנְסּתַ ּמֵ ּוְכׁשֶ

ת  ּמֵ ה, ּוְכׁשֶ ִרּיָ יׁש ּבֹו ּבְ נּו ְולֹא ִהְרּגִ ה ַרּבֵ ִמיָתתֹו. נֹוַלד מׁשֶ

ַבת.  ָ ּשׁ ן הֹוִדיַע ִמיָתתֹו, ׁשֶ יׁשּו ַהּכֹל, ַהּמָ ִהְרּגִ

)קוהלת רבה ז׳:א׳:ד׳(

ם׃ ְולֹא־ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה  ֵבר ׁשָ ּקָ ם ִמְרָים ַוּתִ ָמת ׁשָ ָקֵדׁש ַוּתָ ב ָהָעם ּבְ ׁשֶ ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַוּיֵ ר־ִצן ּבַ ל־ָהֵעָדה ִמְדּבַ ָרֵאל ּכָ בֹאּו ְבֵני־ִיׂשְ ַוּיָ

ה ְוַעל־ַאֲהרֹן׃  )במדבר כ׳:א׳-ב׳( ֲהלּו ַעל־ֹמׁשֶ ּקָ ַוּיִ

ְך )במדבר כ, ב(: ְולֹא ָהָיה  ִתיב ַאַחר ּכָ ם, ּוַמה ּכְ ֵבר ׁשָ ּקָ ם ִמְרָים ַוּתִ ָמת ׁשָ ִתיב )במדבר כ, א(: ַוּתָ ְזכּות ִמְרָים, ַמה ּכְ ֵאר ּבִ ְוַהּבְ

ַמִים ָלֵעָדה. )במדבר רבה א׳:ב׳(

מה עושה המדרש? איך הוא מקשר בין המחסור במים למותה של מרים? ◆
למה הוא עושה זאת לדעתכם? ◆

 רבי פנחס שואל באיזה שם אדם חביב. מה כוונתו? איך שלמה )שלמה כתב את קהלת, על פי המסורת,  ◆
ולכן הוא מוזכר פה( עוזר לו לענות על השאלה? מה מיוחד בתשובתו של שלמה בקהלת לעומת מה שהיינו 

חושבים, על פי תחילת המדרש?
האם ההבנה שלו מתיישבת עם הרעיון המקורי של הפסוק, לדעתך? מה הקשר בין שם למוות שמצביע עליו  ◆

המדרש? 
האם אתם מסכימים עם זה, שכשמישהו נולד אנחנו לא "מרגישים" את זה, ואילו בלכתו אנחנו כן? ומה  ◆

בעצם המשמעות של "להרגיש" כשמישהו מת, על פי המדרש הזה?

ראינו שני פסוקים שונים מתוך קהלת שעוסקים בלידה ובמוות, ואת הניסיונות של המדרש להסביר ואולי לרכך 
את האמירות הקשות על כך שלא מרוויחים שום דבר בחיים, ועל כך שעדיף למות מאשר לחיות.

 בסוף המדרש של הפסוק השני, מופיעים מרים, אהרון ומשה. מותו של כל אחד מהם לוקח איתו לא רק "שם" 
אלא גם "שמן" מן העולם: אוכל, צל, ומים. האמירה הזו היא ממש הפוכה מן הפסוקים. על פיה, אנשים מביאים 

משהו ממשי לעולם, והוא נעלם יחד איתם. )משאירה לכם לחשוב למה אותי זה לא הפוך מן הפסוקים, אלא 
דווקא בדיוק מה שהם אומרים.( בואו רגע נראה את אחת הדוגמאות האלה מקרוב:

מרים מתה. היא זו שבזכותה משה חי כשהשגיחה עליו ביאור, והנה היא מתה. ואפילו לא טורחים לעשות 
הפסקה בין הפסוקים ומיד כבר ישראל חוזרים לשגרה )להשוואה, אהרון מת כמה פסוקים אחר כך. כתוב 

שישראל יושבים עליו 30 יום לפני שמתקדמים(. אולי זו אחת הסיבות שהמדרש הבא נכתב: 

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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שימו לב להופעותיה של מרים:

קודם, על היאור: )הולדת משה(:

אחר כך, על ים סוף: שירת הים אחרי קריעת ים סוף:

)רוצים לראות עוד משהו מסקרן על הקשר של מרים והמים? תקראו שם כמה פסוקים אח"כ(

מה יפה? שדרך הבאר הקטנה הזו, אנחנו מקבלים חלון לחייה של מרים. הבאר שנעלמה עם מותה מסמלת את 
חייה ואת המשמעות שלה עבור דור המדבר ומשה. )יש גם פירושים יפים על השם שלה, שיש בו מים וים.( איך 
שאני מבינה את זה, הדבר הפיסי שנעלם עם מותה מסמן לנו את אחד הדברים המשמעותיים שהיו בחייה. הדבר 
הפיסי הזה הוא אחיזה במי שהיא היתה ברוח ובנפש שלה. הרי לא כתוב )מלבד במדרש!( שהיא היתה אחראית 
על המים, אלא היא ראתה את משה מרחוק על המים והשגיחה עליו, היא שרה תודה עם כל הנשים אחרי חציית 

ים סוף. יש כאן דברים לא פיסיים בכלל, אלא מעשים שמעידים על אישה עם תכונות אופי מסוימות.

 

***

אז האם אנחנו משאירים משהו בעולם? או הולכים ערומים בדיוק כמו שבאנו? אני רוצה לסיים במחשבה במלווה 
אותי כבר הרבה שנים כשאני חושבת על הבעיה הפסיכו-פיזית. זו בעיה שמעסיקה את בני האדם מאז ומעולם, 
מה הקשר בין הנפש שלנו לגוף שלנו? כשבני אדם מתים, כשמבנים נחרבים, נשאר משהו פיסי מהם בעולם. 
הוא קבור באדמה, יוצר עוד שכבה פיסית. מה עם הדברים הלא פיסיים שאנחנו עושים בחיינו? האם להם יש 

הישארות כלשהי?

במאמר "גילוי וכיסוי בלשון" ביאליק כותב על מילים והמשמעות החמקמקה שלהם. הוא משווה את השתיקה בין 
מילים למוות של אדם, ומראה כמה קשה לנו כבני אדם לשבות רגע בחלל ריק, ריק מאדם או ריק ממילים, ואולי 

שילוב של שניהם. מה עושה לנו העמידה מול הריק הזה, מול האבידה?

ֶלד  ה ַוּתֵ ָ ַהר ָהִאׁשּ ת־ֵלִוי׃ ַוּתַ ח ֶאת־ּבַ ּקַ ית ֵלִוי ַוּיִ ֶלְך ִאיׁש ִמּבֵ ַוּיֵ

ה ְיָרִחים׃ ְולֹא־ לֹׁשָ ֵנהּו ׁשְ ְצּפְ י־טֹוב הּוא ַוּתִ ֶרא ֹאתֹו ּכִ ן ַוּתֵ ּבֵ

ְחְמָרה ַבֵחָמר  ַבת ּגֶֹמא ַוּתַ ח־לֹו ּתֵ ּקַ ִפינֹו ַוּתִ ָיְכָלה עֹוד ַהּצְ

ַפת ַהְיֹאר׃  ּסּוף ַעל־ׂשְ ם ּבַ ׂשֶ ֶלד ַוּתָ ּה ֶאת־ַהּיֶ ם ּבָ ׂשֶ ֶפת ַוּתָ ּוַבּזָ

ה לֹו׃  ָעׂשֶ ב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ְלֵדָעה ַמה־ּיֵ ַתּצַ ַוּתֵ

)שמות ב, א-ד(

ֶצאןָ  ָיָדּה ַוּתֵ ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת־ַהּתֹף ּבְ ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ ַוּתִ

ירּו  ַען ָלֶהם ִמְרָים ׁשִ ים ּוִבְמֹחלֹת׃ ַוּתַ ֻתּפִ ים ַאֲחֶריָה ּבְ ׁשִ ָכל־ַהּנָ

ם׃  ָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ י־ָגֹאה ּגָ ַליהָוה ּכִ

)שמות ט"ו, כ-כ"א(
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גילוי וכיסוי בלשון

אולי קהלת, בפסוק בפרק ה', אומר משהו פשוט ואמיתי. הוא מנסה לומר - תראו, אין כלום. בן אדם בא והולך 
כלעומת שבא. וביאליק מוסיף שקשה לנו כבני אדם להתמודד עם הריק הזה. בחיים ובמילים, אנחנו כל הזמן 

רוצים למלא את חוסר הזה. "זה כל האדם". אבל בין השורות של ביאליק, ואולי גם בין השורות של קהלת, ברגע 
שנשכיל להתמודד עם הריק הזה, עם האין, עם התהום - אולי ניפול. אבל אולי יקרה משהו אחר. בהמשך הוא 

מתאר את לשון השירה, ולמה שירה עובדת, בדיוק דרך החורים האלו.

כך ביאליק ממשיך:

ַמה  א ּבְ ּבּור" ׁשֹוְלִטים ֶאּלָ ָעה ְוַהּדִ )צז( ּוֶבֱאֶמת ֵאין "ַהּדֵ

ֶצֶלם  ל ָמקֹום ּוְזַמן. ַאְך ּבְ ד' ַאּמֹות ׁשֶ אן ְוֵאיָלְך" ּבְ "ִמּכָ ׁשֶ

ָפָניו,  ּלְ ּה ׁשֶ ר ִיְתָקֵרב ֶאל ָהאֹור ַהְמֻדּמָ ְך ִאיׁש, ּוְכָכל ֲאׁשֶ ִיְתַהּלֵ

ל ְסִביבֹוָתיו.  ל ֵמַאֲחָריו ְוֵכן לֹא ִיְמַעט ָהֹאֶפל ִמּכָ ל ַהּצֵ ן ִיְגּדַ ּכֵ

ְרָוָחה,  דַֹחק אֹו ּבִ ב ֶאת ַהּכֹל: ּבְ ֵ אן ְוֵאיָלְך" אּוַלי ֵיׁש ְלַיׁשּ "ִמּכָ

ל  ָעה" ׁשֶ ֵאר ֲחַלל ַה"ּדֵ ָ ּלֹא ִיׁשּ ר, ׁשֶ ב. ָהִעּקָ ֵ ֲאָבל ֵיׁש ְלַיׁשּ

ים ְצפּופֹות ּוְרצּופֹות זֹו ֵאֶצל  לֹא ִמּלִ נּוי ּבְ ָהָאָדם ֶרַגע ֶאָחד ּפָ

ֲעָרה. ֵנר  ַ חּוט ַהׂשּ יְנַתִים ּכְ ְריֹון, ְללֹא ֶרַוח ּבֵ ִ י ַהׁשּ ֵ ַקׁשּ ַקׁשְ זֹו ּכְ

ה.  ִמיד לֹא ִיְכּבֶ ְלֶהֶבת – ֵנר ּתָ ַ ֶחֶלת ְוַהׁשּ ּבּור – ַהּגַ ָעה ְוַהּדִ ַהּדֵ

ְתחּום  רּוי ּבִ ָ אן ְוֵאיֵלְך", ַהׁשּ ל "ִמּכָ ַטח ׁשֶ ֶ ְואּוָלם אֹותֹו ַהׁשּ

ת ָים ָהֵאין־ ב הּוא ְלֻעּמַ ה ֶנְחׁשָ ּמֶ ה – סֹוף־סֹוף ּבַ ָהאֹור ַהְמֻדּמֶ

ִמיד,  ֵאר ּתָ ָ ׁשּ ּיִ ָאר ֲעַדִין, ְוׁשֶ ׁשְ ל ֹאֶפל ָהעֹוָלִמים ַהּנִ סֹוף ׁשֶ

ְצִחית, זֹו  ְוָקא אֹוָתּה ָהֲאֵפָלה ַהּנִ חּוץ. ְוסֹוף־סֹוף ֲהלֹא ּדַ ִמּבַ

ֶכת  ּמֹוׁשֶ ּה ׁשֶ ְך – ֲהלֹא ִהיא ִהיא ְלַבּדָ ל־ּכָ יָלה ֵאיָמה ּכָ ּטִ ַהּמַ

ֶתר ּוְמעֹוֶרֶרת ּבֹו  ּסֵ ל ְיֵמי עֹוָלם ֶאת ֵלב ָהָאָדם ּבַ ֵאֶליָה ּכָ

ְגָמא  ּה ֶרַגע ָקָטן.  )קמב( ָהֵאין ּדֻ מּוִסים ְלָהִציץ ּבָ ְעּגּוִעים ּכְ ּגַ

הּוא  ל ְזַמן ׁשֶ ִרים" ַעְצָמם? ָאָדם, ּכָ ין ַה"ְמַדּבְ ְקרֹוָבה ָלֶזה ּבֵ

א ָחָלל, ְוַהּכֹל מּוָבן,  ַחי ְוׁשֹוֵאף ּוִמְתנֹוֵעַע ּופֹוֵעל – ְמַמּלֵ

ְכָנם  ל ּתָ ים, ּכָ ֶטף ַהַחּיִ ל ׁשֶ יר". ּכָ ּפִ ִלְכאֹוָרה; "ַהּכֹל ַאֵתי ׁשַ

ל  י ּפֹוֶסֶקת ׁשֶ ְלּתִ לּות ְרצּוָפה, ְיִגיָעה ּבִ ּדְ ּתַ א ִהׁשְ – ֵאיָנּה ֶאּלָ

אֹותֹו ֶרַגע  ל "ְרִדיָפה ַאֲחֵרי..." הּוא ּבְ ל ֶרַגע ׁשֶ ַעת. ּכָ ח ַהּדַ ֶהּסַ

ַכר ְרִדיָפה  ָכרֹו. ׂשְ ל ׂשְ ֵליָטה ִמן..." – ְוֶזה, ַרק ֶזה, ּכָ ם "ּפְ ּגַ

ָעה לֹא  ל ֶרַגע ֶאת ִסּפּוקֹו ְלִפי ׁשָ ֵליָטה. ָהרֹוֵדף מֹוֵצא ּכָ – ּפְ

ל  ְמַלט, ְוהּוא ַהּנֹוֵתן לֹו ֵצל ׁשֶ ּנִ ַמה ׁשֶ א ּבְ יג ֶאּלָ ִ ִהׂשּ ַמה ׁשֶ ּבְ

ר ֶאל ּכׇל  ר ְיֻחּבַ י ִמי ֲאׁשֶ ָעה. "ּכִ חֹון ְלִפי־ׁשָ קֹוַרת־רּוַח ּוִבּטָ

ה ֵמת ָהָאָדם – ְוֶהָחָלל ִנְתרֹוֵקן.  חֹון". ַאְך ִהּנֵ ּטָ ים ֵיׁש ּבִ ַהַחּיִ

ָקה. ַהּכֹל  ּלְ ִחיָצה ִנְסּתַ ַעת – ְוַהּמְ יַח ֶאת ַהּדַ ּסִ ּיַ ֵאין ַמה ׁשֶ

ב  ְרּבֵ ּתַ ְעָלם ִמׁשְ י מּוָבן. ַה"ִאיְקס" ַהּנֶ ְלּתִ ְתאֹום ּבִ ה ּפִ ַנֲעׂשָ

ִבים ְלָפָניו ֶרַגע ֶאָחד  ָכל מֹוָרא קֹוָמתֹו – ְוָאנּו יֹוׁשְ ְלָפֵנינּו ּבְ

ֶאֶבן. ֲאָבל ַרק ֶרַגע ֶאָחד,  ֲאֵפָלה ֲאֵבִלים ְודּוָמם ּכָ ַעל ָהָאֶרץ ּבָ

ִתיָחה, ְוהּוא ַמְזִמין  ים ְסִתיָמה ַלּפְ ים ַמְקּדִ ל ַחּיִ ר ׁשֶ ּשַׂ ְלִפי ׁשֶ

ַעת ּוְלָהִפיג ֶאת  ּה ֶאת ַהּדַ יַח ּבָ ה ְלַהּסִ ה" ֲחָדׁשָ ד "ְסֻגּלָ ָלנּו ִמּיָ

ת – ּוְכָבר ִנְמָצא  ם ַהּגֹוֵלל ַעל ַהּמֵ ּלֹא ִנְסּתַ ַחד, ְוַעד ׁשֶ ַהּפַ

ֵהא  ּלֹות, ּתְ ַאַחת ִמן ַהּמִ ְתרֹוֵקן ָסתּום ׁשּוב ּבְ ּנִ אֹותֹו ֶהָחָלל ׁשֶ

ל ֱאמּוָנה  ל ִפילֹוסֹוְפָיה אֹו ׁשֶ ְנחּוִמין, ׁשֶ ל ּתַ ד, ׁשֶ ל ֶהְסּפֵ זֹו ׁשֶ

ם  יֹוֵתר – ּגַ ן ּבְ ֶפׁש ְוַכּדֹוֶמה. ָהֶרַגע ַהְמֻסּכָ ָאַרת ַהּנֶ ַהׁשְ ּבְ

ּסּוי ְלִכּסּוי,  ין ּכִ ּבֵ א ֶזה ׁשֶ ים – ֵאינֹו ֵאפֹוא ֶאּלָ ַחּיִ ּבּור ְוַגם ּבַ ּדִ ּבַ

ם  ים ְמֹאד ּגַ ה ְמַעּטִ ֵאּלֶ ַהּתֹהּו ְמַנְצֵנץ, ֲאָבל ְרָגִעים ּכָ ׁשֶ ּכְ

ֵני ָאָדם  י רֹב ּבְ ים, ְוַעל־ּפִ ְגַרת ַהַחּיִ ׁשִ ׁשֹון ְוַגם ּבְ ְגַרת ַהּלָ ׁשִ ּבְ

ָתִאים ה'.  ים. ׁשֹוֵמר ּפְ יׁשִ ִגים ֲעֵליֶהם ְוֵאיָנם ַמְרּגִ ְמַדּלְ

רֹוָזה ִלְלׁשֹון  ֲעֵלי ּפְ ין ְלׁשֹון ּבַ ּבֵ דֹול ׁשֶ ל ּגָ ל ָהָאמּור יֹוֵצא ֶהְבּדֵ ּוִמּכָ

ט, סֹוְמִכים ַעְצָמם ַעל ַה"ַצד  ׁשָ ֲעֵלי ַהּפְ לּו, ּבַ יָרה. ַהּלָ ֲעֵלי ׁשִ ּבַ

בּוַע ְועֹוֵמד  ים, ַעל ַהּקָ ּלִ ְראֹות ּוַבּמִ ּמַ ּבַ ף ׁשֶ ּתָ ֶוה" ְוַעל ַהְמׁשֻ ָ ַהׁשּ

ם  ְרּכָ ל – ּוְלִפיָכְך ֵהם עֹוְבִרים ֶאת ּדַ ֻקּבָ ח ַהּמְ ּסַ ָלׁשֹון, ַעל ַהּנֻ ּבַ

ֵני  ָהר ַעל־ּפְ עֹוֵבר ֶאת ַהּנָ ַטח. ְלָמה ֵהם ּדֹוִמים? ְלִמי ׁשֶ ׁשֹון ּבֶ ּלָ ּבַ

יַח  אי ְוָיכֹול הּוא ֶזה ְלַהּסִ ַ ה ַאַחת. ַרׁשּ ֶקַרח מּוָצק, ָעׂשּוי ִמְקׁשָ

ַחת ַרְגָליו.  ֹוֶטֶפת ּתַ ה, ַהׁשּ ֻכּסָ צּוָלה ַהּמְ ְעּתֹו ְלַגְמֵרי ִמן ַהּמְ ֶאת ּדַ

ל ְיֵמיֶהם  ָרׁש ְוַהּסֹוד, ְרדּוִפים ּכָ ֲעֵלי ָהֶרֶמז, ַהּדְ ם, ּבַ ֶנְגּדָ ּכְ ה ׁשֶ ְוֵאּלֶ

הּו ַהּבֹוֵדד,  ֶ ׁשּ ָבִרים, ַאֲחֵרי אֹותֹו ַהּמַ ּדְ ּבַ ַיֵחד" ׁשֶ ד ַהּמְ ַאֲחֵרי "ַהּצַ

ׁשֹון  ְראֹות – ְוֵצרּוֵפי ַהּלָ ה ֶאת ַהּמַ עֹוׂשָ ה, ׁשֶ ֻקּדָ ַאֲחֵרי אֹוָתּה ַהּנְ

ן־ַהֲחלֹוף  עֹוָלם, ַאֲחֵרי ָהֶרַגע ּבֶ ֲחִטיָבה ַאַחת ּבָ ִנים ָלֶהן – ּכַ ֻכּוָ ַהּמְ

ָתם  ִחיָדה ּוְסֻגּלָ ָמָתם ַהּיְ ָנה עֹוד ְלעֹוָלִמים, ַאֲחֵרי ִנׁשְ ֵאינֹו ִנׁשְ ׁשֶ

ֶנֶפׁש  ם ּבְ ֶרַגע ְמֻסּיָ ְקְלטּו ֵאּלּו ּבְ ּנִ ִפי ׁשֶ ָבִרים, ּכְ ל ַהּדְ ָהַעְצִמית ׁשֶ

רֹוֵאיֶהם...

 מה יש לו לומר על המילים? ◆
ורגע נתמקד בנו - מה יש לו לומר על המוות? מה הקושי שלנו, בני האדם, עם המוות? ◆

 ◆   ◆    ◆
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ביאליק אמנם מדבר על שירה, אבל אני חושבת שביאליק מנסה לפתור את הבעיה הפסיכו־פיזית. כלומר, הוא 
מנסה לייצר קשר בין הנפש שלנו לגוף שלנו, בין מה שקיים למה שיכול להיות קיים, בין מה שהיה למה שיש. 

אדם חי פעם אחת ועשוי רצף אחד ייחודי של אטומים ורצף אחד ייחודי של נפש ורוח, ובעיקר חיבור חד פעמי 
של שניהם. "נקודה שעושה את המראות ואת צירופי הלשון כחטיבה אחת בעולם". אני חוזרת למרים, לפסוק 

המספר על מותה באופן סתמי לחלוטין, ולמדרש שמנסה למלא את החלל הזה במילה אחת שמזכירה לנו 
מעשים של אשה שהיתה חד פעמית בעולם הזה. אני חוזרת לקהלת, שמעדיף שם על שמן - ויום מוות על יום 

לידה - כי שם מחזיק בתוכו תערובת ייחודית חד פעמית של אדם שהיה, ולא רק פוטנציאל של מה שיכול להיות 
כמו יום הלידה. זה ריק וזה ריק - הלידה והמוות, אך המוות, אם נחזור לקהלת, מצביע על ניצוץ חד פעמי שהיה. 

וזה דבר שאפשר להתבונן עליו.

 

 


