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:

טוֹ ב ֵׁשם ִמ ּ ׁ ֶש ֶמן טוֹ ב וְ יוֹ ם ַה ָּמוֶ ת ִמ ּיוֹ ם ִה ָּולְ דוֹ

ַּכ ֲא ֶׁשר יָ ָצא ִמ ֶ ּב ֶטן ִא ּמוֹ ָערוֹ ם יָ ׁשוּב לָ לֶ ֶכת ְּכ ֶׁש ָ ּבא
ו ְּמאו ָּמה לֹא־יִ ּ ָשׂ א ַב ֲע ָמלוֹ ֶׁש ּיֹלֵ ְך ְ ּביָ דוֹ

(קהלת ז׳:א׳)

(קהלת ה׳:י״ד)

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'.
◆

◆ ◆

◆

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

יבא ָא ַמר לְ ׁשו ָּעל ֶׁש ָּמ ָצא ֶּכ ֶרם
ַּכ ֲא ֶׁשר יָ ָצא ִמ ֶ ּב ֶטן ִא ּמוֹ ּ ְ ,גנִ ָ

ָהעוֹ לָ ם ֻּכ ּלוֹ ֶׁש ִּלי הוּאֲ ,אנִ י נוֹ ֲחלוֹ  .ו ְּכ ֶׁשהוּא נִ ְפ ַטר ִמן
ָהעוֹ לָ ם יָ ָדיו ֵהן ּ ְפ ׁשוּטוֹ תְּ ,כלוֹ ַמר לֹא נָ ַחלְ ִּתי ִמן ָהעוֹ לָ ם

לְ ִה ָּכנֵ ס בּ וֹ וְ לָ א ֲהוָ ה יָ ֵכילָ ,מה ֲע ַבד ָצם ְּתלַ ת יוֹ ִמין ַעד

ַה ֶּזה ְּכלוּםֶׁ ,ש ֵּכן ְׁשלֹמֹה אוֹ ֵמרַּ :כ ֲא ֶׁשר יָ ָצא ִמ ֶ ּב ֶטן ִא ּמוֹ

יש וְ ָת ַׁש ׁש ,וְ ָעאל ַ ּב ֲה ָדא נְ קו ָּבא ,וְ ָא ַכל וְ ָׁש ַמןּ ְ ,ב ָעא
דְּ ָכ ֵח ׁ

ָערוֹ ם יָ ׁשוּב לָ לֶ ֶכת ְּכ ֶׁש ָ ּבא ו ְּמאו ָּמה וגו'.

יבר ְּכלוּםָ ,חזַ ר וְ ָצ ֵאים ְּתלַ ת יוֹ ִמין
יפק וְ לָ א יָ ֵכיל ְמ ִע ַ ּ
לְ ֵמ ַ
יש וְ ָת ַׁש ׁש ,וְ ָחזַ ר ֵה ְ
יך ַמה דַּ ֲהוָ ה וּנְ ַפק,
אוֹ ֳח ָרנִ ין ַעד דְּ ָכ ֵח ׁ

(קוהלת רבה ה׳:י״ד:א׳)

וְ ָהיָ ה ְמ ֻס ָ ּיג ִמ ָּכל ּ ִפנּ וֹ ָתיו ,וְ ָהיָ ה ָׁשם נֶ ֶקב ֶא ָחד ו ִּב ֵ ּק ׁש

ַּכד נְ ַפק ֲהוָ ה ַא ּ ִפ ְ
יהָ ,א ַמר ַּכ ְר ָמא
יס ַּת ַּכל ֵ ּב ּ
יך ַא ּפוֹ י וְ ִא ְ
ַּכ ְר ָמא ַמה ָּטב ַא ְּת ו ַּמה ָּט ִבין ִאינוּן ּ ֵפ ִירין דִּ ְבגַ ָּו ְ
וך ,וְ ָכל ַמה
דְּ ִאית ָ ּב ְך יָ ִאין ו ְּמ ַׁש ְ ּב ָחןּ ְ ,ב ַרם ָמה ֲהנָ יָ ה ִמ ָּמ ְך ְּכ ָמה דְּ ַבר

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

נָ ׁש ָעלֵ יל לְ גַ ָּו ְ
ויך ָּכ ְך הוּא נָ ֵפיקָּ ,כ ְך הוּא דֵּ ין ַעלְ ָמא .דָּ ָבר

ימים עד שנהיה כחוש ותשוש ,ונכננס בזה הנקב,

ַא ֵחרַּ ,כ ֲא ֶׁשר יָ ָצא ִמ ֶ ּב ֶטן ִא ּמוֹ ָערוֹ ם יָ ׁשוּב לָ לֶ ֶכת ְּכ ֶׁש ָ ּבא,
ַּתנְ יָ א ְּכמוֹ ֶׁש ָ ּבא ָא ָדם ֵּכן יֵ לֵ ְךָ ,א ָדם ָ ּבא ְ ּבקוֹ ל וְ נִ ְפ ַטר

ואכל והשמין ,רצה לצאת ולא היה יכול לעבור ,חזר
וצם שלושה ימים אחרונים עד שנהיה כחוש ותשוש,

ִמן ָהעוֹ לָ ם ְ ּבקוֹ לּ ָ ,בא לָ עוֹ לָ ם ִ ּב ְב ִכיָ ה וְ נִ ְפ ַטר ִמן ָהעוֹ לָ ם

וחזר איך שהיה ויצא .אחרי שיצא ,היה הופך את

ִ ּב ְב ִכ ָ ּיהּ ָ ,בא לָ עוֹ לָ ם ְ ּב ִח ָ ּבה ,וְ נִ ְפ ַטר ִמן ָהעוֹ לָ ם ְ ּב ִח ָ ּבהּ ָ ,בא

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

ָ ּבעוֹ לָ ם ַ ּב ֲאנָ ָחה וְ נִ ְפ ַטר ִמן ָהעוֹ לָ ם ַ ּב ֲאנָ ָחהּ ָ .בא לָ עוֹ לָ ם

את ומה טובים היו הפירות שבך ,וכל מה שיש בך

ִ ּב ְבלִ י ַד ַעת וְ נִ ְפ ַטר ִמן ָהעוֹ לָ ם ִ ּב ְבלִ י ַד ַעתָּ .תנֵ י ְ ּב ֵׁשם ַר ִ ּבי

יאה ומשובח ,אבל מה ההנאה ממך? כמו שאיש נכנס

ֵמ ִאירְּ ,כ ֶׁש ָא ָדם ָ ּבא לָ עוֹ לָ ם יָ ָדיו ֵהן ְקפוּצוֹ תְּ ,כלוֹ ַמר ָּכל

לתוכך ,כך הוא יוצא .כך הוא זה העולם.

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?
מיּוֹם הִוָּל ְדוֹ׃ קהלת ז׳:א׳
שמֶן טוֹב ו ְיוֹם הַמּ ָו ֶת ִ
מ ּ ֶׁ
שֵם ִ
נחזור לפסוק השני :טוֹב ׁ

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.

ַר ִ ּבי ּ ִפנְ ָחס ָא ַמר ָא ָדם ָח ִביב ִ ּב ְׁשמוֹ  ,וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ְ ּב ֵאיזֶ ה
ֵמ ֶהןּ ָ ,בא ְׁשלֹמֹה ו ֵּפ ַר ׁש ,טוֹ ב ֵׁשם ִמ ּ ֶׁש ֶמן טוֹ ב וְ יוֹ ם ַה ָּמוֶ ת

ִמזְ דַּ ֶּוגֶ ת לָ ּהַּ ,כ ָּמה ַעלְ עוֹ לִ ין ֵהן ִמזְ דַּ וְ גוֹ ת ,וְ ֶׁש ִ ּנ ְכנֶ ֶסת לַ ָ ּל ָמן
יכין לִ שְׂ מ ַֹח ֶׁש ִ ּנ ְכנְ ָסה לְ ָׁשלוֹ םָּ .כ ְך ֵמת ָא ָדם ַהכּ ֹל
ַהכּ ֹל ְצ ִר ִ

יתהֵ .מת ,מוֹ נִ ין לוֹ
ִמ ּיוֹ ם ִה ָּולְ דוֹ  .נוֹ לַ ד ָא ָדם מוֹ נִ ין לוֹ לַ ִּמ ָ

יכין לִ שְׂ מ ַֹח וּלְ ַׁש ֵ ּב ַח ֶׁש ִ ּנ ְפ ַטר ְ ּב ֵׁשם טוֹ ב ְ ּב ָׁשלוֹ ם ִמן
ְצ ִר ִ
ָהעוֹ לָ ם .הוּא ֶׁש ּ ְׁשלֹמֹה ָא ַמר :וְ יוֹ ם ַה ָּמוֶ ת ִמ ּיוֹ ם ִה ָּולְ דוֹ ַ .א ְּת

ֵכןֶ ,א ָ ּלא נוֹ לַ ד ָא ָדם וְ ֵאין שְׂ ֵמ ִחין לוֹ ֶׁ ,ש ֵאין יוֹ ְד ִעין ְ ּב ֵאיזֶ ה

יקים נוֹ לָ ִדין ֵאין ְ ּב ִר ָ ּיה ַמ ְר ֶ ּג ֶׁשת ,ו ְּכ ֶׁש ֵּמ ִתין
מוֹ ֵצא ְּכ ֶׁש ַה ַ ּצדִּ ִ
יש ָ ּב ּה ְ ּב ִר ָ ּיה,
ישיםְּ ,כ ֶׁשנּ וֹ לְ ָדה ִמ ְריָ ם לֹא ִה ְר ִ ּג ׁ
ַהכּ ֹל ַמ ְר ִ ּג ִׁ

יכין לִ שְׂ מ ַֹח ֶׁש ִ ּנ ְפ ַטר ְ ּב ֵׁשם טוֹ ב
וְ ִאם ָרע .ו ֵּמתֵ ,הם ְצ ִר ִ
וְ יָ ָצא ִמן ָהעוֹ לָ ם ְ ּב ָׁשלוֹ םָ .מ ָׁשל לִ ְׁשנֵ י ְס ִפינוֹ ת ּפוֹ ְר ׁשוֹ ת

יעה
יש ּו ַהכּ ֹלַ ,ה ְ ּב ֵאר הוֹ ִד ָ
ו ְּכ ֶׁש ֵּמ ָתה נִ ְס ַּת ְּל ָקה ַה ְ ּב ֵאר וְ ִה ְר ִ ּג ׁ
יש בּ וֹ ְ ּב ִר ָ ּיה,
ית ָת ּה .נוֹ לַ ד ַא ֲהרֹן כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל וְ לֹא ִה ְרגִ ׁ
ִמ ָ

לַ ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ לַ ,א ַחת יוֹ ֵצאת ִמן ַה ָ ּל ָמן וְ ַא ַחת נִ ְכנֶ ֶסת לַ ָ ּל ָמן,
ַה ּיוֹ ֵצאת ִמן ַה ָ ּל ָמן ַהכּ ֹל שְׂ ֵמ ִחין וְ ַהנִ ְכנֶ ֶסת לַ ָ ּל ָמן לֹא שָׂ ְמח ּו

יע
יש ּו ַהכּ ֹלֶ ,ה ָענָ ן הוֹ ִד ַ
ו ְּכ ֶׁש ֵּמת נִ ְס ַּת ְּלק ּו ַענְ נֵ י ָּכבוֹ דִ ,ה ְר ִ ּג ׁ
יש בּ וֹ ְ ּב ִר ָ ּיה ,ו ְּכ ֶׁש ֵּמת
משה ַר ֵ ּבנ ּו וְ לֹא ִה ְר ִ ּג ׁ
יתתוֹ  .נוֹ לַ ד ֶׁ
ִמ ָ

לָ ּהָ ,היָ ה ָׁשם ּ ִפ ֵ ּק ַח ֶא ָחד ָא ַמר לָ ֶהם ִח ּלוּף ַהדְּ ָב ִרים ֲאנִ י
יכין לִ שְׂ מ ַֹח
רוֹ ֶאה ,זוֹ ֶׁש ָהיְ ָתה יוֹ ְצ ָאה ִמן ַה ָ ּל ָמן לֹא ְצ ִר ִ

יתתוֹ ֶׁ ,ש ּ ָׁש ַבת.
יע ִמ ָ
יש ּו ַהכּ ֹלַ ,ה ָּמן הוֹ ִד ַ
ִה ְר ִ ּג ׁ

לַ ַח ִ ּיים .נוֹ לַ ד ָא ָדם ַהכּ ֹל שְׂ ֵמ ִחיןֵ ,מת ַהכּ ֹל בּ וֹ ִכין .וְ ֵאינוֹ
ּ ֶפ ֶרק ו ַּמ ֲעשִׂ ים יַ ֲעמֹדִ ,אם ַצדִּ יק ,וְ ִאם ָר ָׁשעִ ,אם טוֹ ב,

(קוהלת רבה ז׳:א׳:ד׳)

ִע ָּמ ּה ֶׁש ֵאין יוֹ ְד ִעין ְ ּב ֵאיזֶ ה ּ ֶפ ֶרק עוֹ ֶמ ֶדתַּ ,כ ָּמה יָ ִמים
◆
◆

◆ ◆

◆ 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:

א־היָ ה ַמיִ ם לָ ֵע ָדה
אשוֹ ן וַ ֵ ּי ֶׁשב ָה ָעם ְ ּב ָק ֵד ׁש וַ ָּת ָמת ָׁשם ִמ ְריָ ם וַ ִּת ָ ּק ֵבר ָׁשם׃ וְ ל ֹ ָ
ר־צן ַ ּבח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
ל־ה ֵע ָדה ִמ ְד ַ ּב ִ
וַ ָ ּיבֹא ּו ְבנֵ י־יִ שְׂ ָר ֵאל ָּכ ָ
ל־א ֲהרֹן׃ (במדבר כ׳:א׳-ב׳)
וַ ִ ּי ָ ּק ֲהל ּו ַעל־מ ֶֹׁשה וְ ַע ַ
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  30יום לפני שמתקדמים) .אולי זו אחת הסיבות שהמדרש הבא נכתב:

וְ ַה ְ ּב ֵאר ִ ּבזְ כוּת ִמ ְריָ םַ ,מה ְּכ ִתיב (במדבר כ ,א) :וַ ָּת ָמת ָׁשם ִמ ְריָ ם וַ ִּת ָ ּק ֵבר ָׁשם ,ו ַּמה ְּכ ִתיב ַא ַחר ָּכ ְך (במדבר כ ,ב) :וְ לֹא ָהיָ ה
ַמיִ ם לָ ֵע ָדה( .במדבר רבה א׳:ב׳)
◆

◆ ◆

◆

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

◆

◆למה הוא עושה זאת לדעתכם?
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שימו לב להופעותיה של מרים:
קודם ,על היאור( :הולדת משה):

ת־בת־לֵ וִ י׃ וַ ַּת ַהר ָה ִא ּ ָׁשה וַ ֵּתלֶ ד
יש ִמ ֵ ּבית לֵ וִ י וַ ִ ּי ַ ּקח ֶא ַ ּ
וַ ֵ ּילֶ ְך ִא ׁ
ֵ ּבן וַ ֵּת ֶרא אֹתוֹ ִּכי־טוֹ ב הוּא וַ ִּת ְצ ּ ְפנֵ ה ּו ְׁשל ֹ ָׁשה יְ ָר ִחים׃ וְ לֹא־

ת־ה ֶ ּילֶ ד וַ ָּתשֶׂ ם ַ ּב ּסוּף ַעל־שְׂ ַפת ַהיְ אֹר׃
ו ַּב ָּז ֶפת וַ ָּתשֶׂ ם ָ ּב ּה ֶא ַ
וַ ֵּת ַת ַ ּצב ֲאחֹתוֹ ֵמ ָרחֹק לְ ֵד ָעה ַמה־ ֵ ּי ָעשֶׂ ה לוֹ ׃

יָ כְ לָ ה עוֹ ד ַה ְ ּצ ִפינוֹ וַ ִּת ַ ּקח־לוֹ ֵּת ַבת ּג ֶֹמא וַ ַּת ְח ְמ ָרה ַב ֵח ָמר

(שמות ב ,א-ד)

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

ת־ה ּתֹף ְ ּביָ ָד ּה וַ ֵּת ֶצאןָ
יאה ֲאחוֹ ת ַא ֲהרֹן ֶא ַ
וַ ִּת ַ ּקח ִמ ְריָ ם ַה ְ ּנ ִב ָ

לַ יהוָ ה ִּכי־גָ אֹה ָ ּג ָאה סוּס וְ רֹכְ בוֹ ָר ָמה ַב ָ ּים׃

חלֹת׃ וַ ַּת ַען לָ ֶהם ִמ ְריָ ם ִׁשיר ּו
יה ְ ּב ֻת ּ ִפים ו ִּב ְמ ֹ
ל־ה ָ ּנ ִׁשים ַא ֲח ֶר ָ
כָ ַ

(שמות ט"ו ,כ-כ"א)

(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?
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גילוי וכיסוי בלשון
"הדֵּ ָעה וְ ַהדִּ בּ וּר" ׁשוֹ לְ ִטים ֶא ָ ּלא ְ ּב ַמה
(צז) ו ֶּב ֱא ֶמת ֵאין ַ
ְ
"מ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך" ְ ּבד' ַא ּמוֹ ת ֶׁשל ָמקוֹ ם וּזְ ַמןַ .אך ְ ּב ֶצלֶ ם
ֶׁש ִ

יפה ַא ֲח ֵרי "...הוּא ְ ּבאוֹ תוֹ ֶרגַ ע
ֶה ַּסח ַהדַּ ַעתָּ .כל ֶרגַ ע ֶׁשל ְ"ר ִד ָ
יפה
יטה ִמן – "...וְ זֶ הַ ,רק זֶ הָּ ,כל שְׂ כָ רוֹ  .שְׂ כַ ר ְר ִד ָ
"פלֵ ָ
ַ ּגם ּ ְ

יש ,וּכְ כָ ל ֲא ֶׁשר יִ ְת ָק ֵרב ֶאל ָהאוֹ ר ַה ְמ ֻד ָּמ ּה ֶׁש ְּל ָפנָ יו,
יִ ְת ַה ֵ ּל ְך ִא ׁ
ֵּכן יִ גְ דַּ ל ַה ֵ ּצל ֵמ ַא ֲח ָריו וְ כֵ ן לֹא יִ ְמ ַעט ָהא ֶֹפל ִמ ָּכל ְס ִביבוֹ ָתיו.
"מ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך" אוּלַ י יֵ ׁש לְ יַ ּ ֵׁשב ֶאת ַהכּ ֹלּ ְ :בד ַֹחק אוֹ ִ ּב ְרוָ ָחה,
ִ

יטהָ .הרוֹ ֵדף מוֹ ֵצא ָּכל ֶרגַ ע ֶאת ִס ּפוּקוֹ לְ ִפי ָׁש ָעה לֹא
– ּ ְפלֵ ָ
ְ ּב ַמה ֶׁש ִה ּ ִשׂ יג ֶא ָ ּלא ְ ּב ַמה ֶׁש ִ ּנ ְמלַ ט ,וְ הוּא ַהנּוֹ ֵתן לוֹ ֵצל ֶׁשל
"כי ִמי ֲא ֶׁשר יְ ֻח ַ ּבר ֶאל כּ ׇל
י־ש ָעהִּ .
קוֹ ַרת־רו ַּח ו ִּב ָּטחוֹ ן לְ ִפ ָׁ
ַה ַח ִ ּיים יֵ ׁש ִ ּב ָּטחוֹ ן"ַ .א ְך ִה ֵ ּנה ֵמת ָה ָא ָדם – וְ ֶה ָחלָ ל נִ ְתרוֹ ֵקן.

ֲא ָבל יֵ ׁש לְ יַ ּ ֵׁשבָ .ה ִע ָ ּקרֶׁ ,ש ּלֹא יִ ּ ָׁש ֵאר ֲחלַ ל ַה"דֵּ ָעה" ֶׁשל
ָה ָא ָדם ֶרגַ ע ֶא ָחד ּ ָפנוּי ְ ּבלֹא ִמ ִּלים ְצפוּפוֹ ת ו ְּרצוּפוֹ ת זוֹ ֵא ֶצל
זוֹ ְּכ ַק ְׁש ַק ּ ֵׁשי ַה ּ ִׁש ְריוֹ ן ,לְ לֹא ֶרוַ ח ֵ ּבינְ ַתיִ ם ְּכחוּט ַה ּ ַשׂ ֲע ָרה .נֵ ר

יצה נִ ְס ַּת ְּל ָקהַ .הכּ ֹל
יח ֶאת ַהדַּ ַעת – וְ ַה ְּמ ִח ָ
ֵאין ַמה ֶׁש ַ ּי ִּס ַ
יקס" ַה ֶ ּנ ְעלָ ם ִמ ְׁש ַּת ְר ֵ ּבב
"א ְ
נַ ֲעשָׂ ה ּ ִפ ְתאוֹ ם ִ ּבלְ ִּתי מו ָּבןַ .ה ִ

ַהדֵּ ָעה וְ ַהדִּ בּ וּר – ַה ַ ּג ֶחלֶ ת וְ ַה ּ ַׁשלְ ֶה ֶבת – נֵ ר ָּת ִמיד לֹא יִ כְ ֶ ּבה.
"מ ָּכאן וְ ֵאילֵ ְך"ַ ,ה ּ ָׁשרוּי ִ ּב ְתחוּם
וְ אוּלָ ם אוֹ תוֹ ַה ּ ֶׁש ַטח ֶׁשל ִ

ַעל ָה ָא ֶרץ ָ ּב ֲא ֵפלָ ה ֲא ֵבלִ ים וְ דו ָּמם ָּכ ֶא ֶבןֲ .א ָבל ַרק ֶרגַ ע ֶא ָחד,

ָהאוֹ ר ַה ְמ ֻד ֶּמה – סוֹ ף־סוֹ ף ַ ּב ֶּמה נֶ ְח ָׁשב הוּא לְ ֻע ַּמת יָ ם ָה ֵאין־

יחה ,וְ הוּא ַמזְ ִמין
ימה לַ ּ ְפ ִת ָ
לְ ִפי ֶׁש ּ ַׂשר ֶׁשל ַח ִ ּיים ַמ ְקדִּ ים ְס ִת ָ

סוֹ ף ֶׁשל א ֶֹפל ָהעוֹ לָ ִמים ַה ִ ּנ ְׁש ָאר ֲע ַדיִ ן ,וְ ֶׁש ִ ּי ּ ָׁש ֵאר ָּת ִמיד,
ִמ ַ ּבחוּץ .וְ סוֹ ף־סוֹ ף ֲהלֹא דַּ וְ ָקא אוֹ ָת ּה ָה ֲא ֵפלָ ה ַה ִ ּנ ְצ ִחית ,זוֹ
ל־כ ְך – ֲהלֹא ִהיא ִהיא לְ ַבדָּ ּה ֶׁש ּמוֹ ֶׁשכֶ ת
ימה ָּכ ָּ
ַה ַּמ ִּטילָ ה ֵא ָ

יח ָ ּב ּה ֶאת ַהדַּ ַעת וּלְ ָה ִפיג ֶאת
"סגֻ ָ ּלה" ֲח ָד ָׁשה לְ ַה ִּס ַ
לָ נ ּו ִמ ָ ּיד ְ
ַה ּ ַפ ַחד ,וְ ַעד ֶׁש ּלֹא נִ ְס ַּתם ַהגּ וֹ לֵ ל ַעל ַה ֵּמת – וּכְ ָבר נִ ְמ ָצא
אוֹ תוֹ ֶה ָחלָ ל ֶׁש ִ ּנ ְתרוֹ ֵקן ָסתוּם ׁשוּב ְ ּב ַא ַחת ִמן ַה ִּמ ּלוֹ תְּ ,ת ֵהא

יה ָּכל יְ ֵמי עוֹ לָ ם ֶאת לֵ ב ָה ָא ָדם ַ ּב ֵּס ֶתר ו ְּמעוֹ ֶר ֶרת בּ וֹ
ֵאלֶ ָ

זוֹ ֶׁשל ֶה ְס ּ ֵפדֶׁ ,של ַּתנְ חו ִּמיןֶׁ ,של ִפילוֹ סוֹ ְפיָ ה אוֹ ֶׁשל ֱאמוּנָ ה

ַ ּג ְעגּ ו ִּעים ְּכמו ִּסים לְ ָה ִציץ ָ ּב ּה ֶרגַ ע ָק ָטן( .קמב) ָה ֵאין דֻּ גְ ָמא

ְ ּב ַה ְׁש ָא ַרת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש וְ כַ דּ וֹ ֶמהָ .ה ֶרגַ ע ַה ְמ ֻס ָּכן ְ ּביוֹ ֵתר – ַ ּגם

"מ ַד ְ ּב ִרים" ַע ְצ ָמם? ָא ָדםָּ ,כל זְ ַמן ֶׁשהוּא
ְקרוֹ ָבה לָ זֶ ה ֵ ּבין ַה ְ

ַ ּבדִּ בּ וּר וְ גַ ם ַ ּב ַח ִ ּיים – ֵאינוֹ ֵאפוֹ א ֶא ָ ּלא זֶ ה ֶׁש ֵ ּבין ִּכ ּסוּי לְ כִ ּסוּי,

ַחי וְ ׁשוֹ ֵאף ו ִּמ ְתנוֹ ֵע ַע וּפוֹ ֵעל – ְמ ַמ ֵ ּלא ָחלָ ל ,וְ ַהכּ ֹל מו ָּבן,

ְּכ ֶׁש ַה ּתֹה ּו ְמנַ ְצנֵ ץֲ ,א ָבל ְרגָ ִעים ָּכ ֵא ֶ ּלה ְמ ַע ִּטים ְמאֹד ַ ּגם

"הכּ ֹל ַא ֵתי ַׁש ּ ִפיר"ָּ .כל ֶׁש ֶטף ַה ַח ִ ּייםָּ ,כל ָּתכְ נָ ם
לִ כְ אוֹ ָרה; ַ

ל־פי רֹב ְ ּבנֵ י ָא ָדם
ְ ּב ִׁשגְ ַרת ַה ָ ּל ׁשוֹ ן וְ גַ ם ְ ּב ִׁשגְ ַרת ַה ַח ִ ּיים ,וְ ַע ּ ִ

יעה ִ ּבלְ ִּתי ּפוֹ ֶס ֶקת ֶׁשל
– ֵאינָ ּה ֶא ָ ּלא ִה ְׁש ַּתדְּ לוּת ְרצו ָּפה ,יְ גִ ָ

ישיםׁ .שוֹ ֵמר ּ ְפ ָת ִאים ה'.
יהם וְ ֵאינָ ם ַמ ְר ִ ּג ִׁ
ְמ ַד ְּלגִ ים ֲעלֵ ֶ

◆

לְ ָפנֵ ינ ּו ְ ּבכָ ל מוֹ ָרא קוֹ ָמתוֹ – וְ ָאנ ּו יוֹ ְׁש ִבים לְ ָפנָ יו ֶרגַ ע ֶא ָחד

◆ ◆

◆

◆ מה יש לו לומר על המילים?

◆

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

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:

ו ִּמ ָּכל ָה ָאמוּר יוֹ צֵ א ֶה ְבדֵּ ל ָ ּגדוֹ ל ֶׁש ֵ ּבין לְ ׁשוֹ ן ַ ּב ֲעלֵ י ּ ְפרוֹ זָ ה לִ לְ ׁשוֹ ן

יהם
וְ ֵא ֶ ּלה ֶׁש ְּכנֶ גְ דָּ םּ ַ ,ב ֲעלֵ י ָה ֶר ֶמזַ ,הדְּ ָר ׁש וְ ַה ּסוֹ דְ ,רדו ִּפים ָּכל יְ ֵמ ֶ

ַ ּב ֲעלֵ י ִׁש ָירהַ .ה ָּללוּּ ַ ,ב ֲעלֵ י ַה ּ ְפ ָׁשט ,סוֹ ְמכִ ים ַע ְצ ָמם ַעל ַה"צַ ד

"ה ַ ּצד ַה ְּמיַ ֵחד" ֶׁש ַ ּבדְּ ָב ִריםַ ,א ֲח ֵרי אוֹ תוֹ ַה ַּמ ּ ֶׁשה ּו ַהבּ וֹ ֵדד,
ַא ֲח ֵרי ַ

ַה ּ ָׁשוֶ ה" וְ ַעל ַה ְמ ׁ ֻש ָּתף ֶׁש ַ ּב ַּמ ְראוֹ ת ו ַּב ִּמ ִּליםַ ,על ַה ָ ּקבו ַּע וְ עוֹ ֵמד
ַ ּבלָ ׁשוֹ ןַ ,על ַה ֻּנ ַּסח ַה ְּמ ֻק ָ ּבל – וּלְ ִפיכָ ְך ֵהם עוֹ ְב ִרים ֶאת דַּ ְר ָּכם

ַא ֲח ֵרי אוֹ ָת ּה ַה ְ ּנ ֻקדָּ הֶׁ ,שעוֹ שָׂ ה ֶאת ַה ַּמ ְראוֹ ת – וְ צֵ רו ֵּפי ַה ָ ּל ׁשוֹ ן
ן־ה ֲחלוֹ ף
ַה ְּמכֻ ָ ּונִ ים לָ ֶהן – ַּכ ֲח ִט ָיבה ַא ַחת ָ ּבעוֹ לָ םַ ,א ֲח ֵרי ָה ֶרגַ ע ֶ ּב ַ

ל־פנֵ י
ַ ּב ָּל ׁשוֹ ן ֶ ּב ַטח .לְ ָמה ֵהם דּ וֹ ִמים? לְ ִמי ֶׁשעוֹ ֵבר ֶאת ַה ָ ּנ ָהר ַע ּ ְ

ֶׁש ֵאינוֹ נִ ְׁשנָ ה עוֹ ד לְ עוֹ לָ ִמיםַ ,א ֲח ֵרי נִ ְׁש ָמ ָתם ַה ְ ּי ִח ָידה ו ְּסגֻ ָ ּל ָתם

יח
ֶק ַרח מוּצָ קָ ,עשׂ וּי ִמ ְק ָׁשה ַא ַחתַ .ר ּ ַׁשאי וְ יָ כוֹ ל הוּא זֶ ה לְ ַה ִּס ַ

ָה ַע ְצ ִמית ֶׁשל ַהדְּ ָב ִריםְּ ,כ ִפי ֶׁש ִ ּנ ְקלְ ט ּו ֵא ּל ּו ְ ּב ֶרגַ ע ְמ ֻס ָ ּים ְ ּבנֶ ֶפ ׁש

ֶאת דַּ ְע ּתוֹ לְ גַ ְמ ֵרי ִמן ַה ְּמצוּלָ ה ַה ְּמכֻ ָּסהַ ,ה ּ ׁשוֹ ֶט ֶפת ַּת ַחת ַרגְ לָ יו.

יהם...
רוֹ ֵא ֶ
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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.
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