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אי הוודאות כעיקרון פואטי: קריאה ב'נאום אשר בן יהודה' לשלמה אבן צקבל

מאת

עידית עינת־נוב

כבר לפני שנים רבות עמד דן פגיס על שני היבטים יסודיים באמנות הסיפור של המקאמה, המדגימים 

לדבריו את האופי המודע בעליל והמתוחכם של אמנות זו: 'אחד מהם נוגע בהיבט הקונטקסטואליות 

ביחס לטיעונים מנוגדים, והשני – בתחבולה מתוחכמת הבנויה על משחק גומלין בין בדיה למציאות'.1 

להדגמת חשיבותו של הקונטקסט בתפיסת משמעותו של הסיפור היחיד הראה פגיס כיצד משמעותו 

שבין  ליחס  הנוגעת  התחבולה  לעניין  הרחב.2  בהקשרו  מתהפכת  מובהק  אנטי־פמיניסטי  סיפור  של 

בדיה למציאות, והמעידה אף היא על מלאכתם של מחברי המקאמה כעל 'אמנות של מספרים',3 הזכיר 

פגיס את הערתו של חיים שירמן על 'תחבולה ספרותית מעניינת המופיעה לקראת סוף "מנחת יהודה 

של  הבדוי  לעולם  המחבר  של  המציאותי  'העולם  בין  הקושרת  שבתי',  אבן  ליהודה  הנשים"  שונא 

הסיפור'.4 פגיס הוסיף דוגמאות לעניין זה ממקאמות אחרות – השער הראשון ב'תחכמוני' לאלחריזי 

והשער היז ב'מחברות עמנואל' לעמנואל הרומי5 – וציין שעיקר כוונתה של התחבולה במקאמות אלה 

'להשיג אפקטים משעשעים', אם כי השימוש בה 'חושף רמה בלתי צפויה של תחכום'.6 

מרחיבה  והערבית  העברית  במקאמה  הבדיון  מעמד  על  במאמרו  הוס  מתי  של  העיקרית  טענתו   

להבנתי את היקף תחולתה של התחבולה שפגיס הגדירּה 'משחק גומלין בין בדיה לאמת'.7 בעוד פגיס 

דיבר בהקשר זה על כניסתו של המחבר הראלי לעולם של דמויותיו הבדויות,8 כלל הוס בעירוב זה 

ד' פגיס, 'פנים מתחלפות בסיפור העברי המחורז בימי הביניים', הנ"ל, השיר דבור על אופניו: מחקרים ומסות בשירה   1

העברית של ימי הביניים, בעריכת ע' פליישר, ירושלים תשנ"ג, עמ' 64.

שם, עמ' 73–76.  2

שם, עמ' 80.  3

שם, עמ' 77.  4

שם, עמ' 77–79.  5

שם, עמ' 79.  6

מ' הוס, '"לא היה ולא נברא" – עיון משווה במעמד הבדיון במקאמה העברית והערבית', מחקרי ירושלים בספרות   7

עברית, יח )תשס"א(, עמ' 57–104. אני מודה לד"ר מתי הוס שקרא בחפץ לב את המאמר בנוסח ראשוני שלו, העיר 

לי הערות חשובות וִאפשר לי לקרוא דברים חדשים שכתב בנושא טרם פרסומם.

פגיס, פנים מתחלפות )לעיל הערה 1(, עמ' 78–79.  8
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שבמקאמות  וטען  הבדוי,  העולם  בתוך  ביניהם  ה'מתגוששים'  אחרים  יסודות  גם  לבדיה  אמת  שבין 

העבריות שנכתבו קודם ל'תחכמוני'9 – ובהן 'נאום אשר בן יהודה', שתידון להלן – ניכרת פואטיקה 

חדשה ה'מבוססת על שילובם של מסרים סותרים בדבר תוקף האמת של המבדה'.10 לדברי הוס מחברי 

המקאמות העבריות 'שילבו בהקדמות לחיבוריהם )ולעתים במהלכם( אמצעים ישירים ועקיפים שגרמו 

לקורא להתייחס אל הנאמר בהם כאל אמת. אבל לאחר מכן ]...[ הם הצהירו הצהרות שבהן הבהירו 

'שילובם  בדוי'.11  כזב  אלא  אינו  גמורה  כאמת  לכן  קודם  שהוצג  המעשה  סיפור  כי  המופתע  לקורא 

של המסרים הסותרים הללו', טען הוס, 'נועד למנוע מן הקורא לייחס לסיפור שלפניו מעמד של אמת 

היסטורית, ובה בעת לבטל את האפשרות כי הוא יתייחס אליו כאל בדיה כוזבת. המהלך המורכב הזה 

נועד להבהיר לו כי עליו להוציא את המקאמה מתחום שיפוטם של שיקולי אמת ושקר ולהעבירה אל 

תחומו של הדמיון, המופקע מעצם מהותו משיקולים כאלה'.12 בתפיסת הבדיון המיוחדת הזאת נכללות 

כמובן הדוגמאות שהזכיר פגיס לעירוב בין בדיה לאמת, אך גם הבחנות אחרות בין מסרים סותרים 

בדבר תוקף האמת של המבדה. בהקשר זה דן הוס למשל בדבריו של אשר בן יהודה, גיבור המקאמה 

'נאום אשר בן יהודה' לשלמה אבן צקבל, שמעיד בפני חבריו: 'ֶאת ַחָּטאִתי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום!' ]6[; לדברי 

זה – בצירוף הטון המוסרי העולה משיר הפתיחה שהקדים אבן צקבל למקאמה13 – עשוי  הוס ניסוח 

לעורר ציפייה 'לסיפור מוסרי שבמרכזו לא רק החטא אלא גם הכאה עליו ותשובה ממנו', כאשר בסופו 

של החיבור המחבר מצהיר במפורש שהמסופר קודם לכן הוא בדיה גמורה, 'לא היה ולא נברא', ו'אין 

הוא נושא משמעות מוסרית כלשהי'.14 במקום אחר דן הוס מבחינה זו ב'ראיות' המקראיות להצדקת 

שנאת הנשים אשר נתן המלאך לתחכמוני אבי זרח במקאמה הידועה של יהודה אבן שבתי 'מנחת יהודה 

שונא הנשים'.15 הוס מציין שה'ראיות' הללו להצדקת שנאת הנשים חלקן דברי אמת וחלקן שקריות או 

מוציאות דברים מהקשרם, כלומר מעין מה שקרא פגיס בהקשר אחר, 'ציטטות כזב'.16 משום עירוב זה 

של אמת בבדיה – שהוס הדגימו באופן משכנע גם במקומות אחרים ביצירה זו – מתבטלת לדבריו כל 

אפשרות לשיפוט ערכי של הדברים, ועל כן 'מנחת יהודה' היא לדבריו 'יצירה הומוריסטית שאי אפשר 

בשום פנים ואופן לקרוא אותה כיצירה דידקטית הדורשת מקוראיה שיפוט ערכי של ההתרחשויות'.17 

 ,)7 'תחכמוני' הוא לדעת הוס 'שירת הברבור' של תפיסת הבדיון המיוחדת הזאת. ראו: הוס, לא היה )לעיל הערה   9 

עמ' 77.

שם, עמ' 62.  10

שם.  11

שם.  12

נוסח שיר הפתיחה של המקאמה: 'ִהּכֹון, ֱאנֹוׁש, ִלְקַראת ֱאֹלֶהיָך, ְוַאְׁש־ / ֵרי ִאיׁש ְמָצאֹו ַבר ְנִקי ַכַּפִים! // ַהּיֹום ְליֹום ָמָחר   13

 ֲחָסִדים ַקְדָּמה / ּוְלָמֳחָרת ִּתַּקח ְׂשַכר יֹוַמִים. // ִּתְנַעם ְּבעֹוָלם ֶזה ְועֹוָלם ָּבא, ּוִמי / אֹו ִמי ֲאֶׁשר ִיְתַחְּתָנה ִבְׁשַּתִים!'. ראו: 

ח' שירמן, השירה העברית בספרד ובפרובאנס2, א, חלק ב, ירושלים ותל אביב תשכ"א, עמ' 556. המחברת נדפסה 

שם, עמ' 556–565. להלן יסומנו בסוגריים מספרי השורות המובאות במאמר לפי מהדורה זו.

הוס, לא היה )לעיל הערה 7(, עמ' 63.  14

מ' הוס, '"מנחת יהודה", "עזרת הנשים" ו"עין משפט": מהדורות מדעיות בלוויית מבוא, חילופי גרסאות, מקורות   15

ופירושים', עבודת דוקטור, א, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ב, עמ' 82–83.

פגיס, פנים מתחלפות )לעיל הערה 1(, עמ' 76.  16

הוס, מנחת יהודה )לעיל הערה 15(, עמ' 85.  17
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פגיס דיבר כאמור על משחק הגומלין שבין אמת לבדיה במקאמה בהתייחסו לכניסת המחבר הראלי   

לעולם של דמויותיו הבדויות. הוס דיבר על מסרים סותרים בדבר תוקף האמת של המבדה החורגים 

הרבה מן התופעה הספציפית שציין פגיס. אך ביסוד שתי ההבחנות מונח 'עיקרון אוקסימורוני', המצרף 

ניגודים, יוצר מציאות מוזרה ותוקף את הרציונלי או את הלוגיקה הטבעית של הדברים. בדבריה של 

טובה רוזן על אופייה ההיברידי )'השעטנז הסגנוני'( של המקאמה העברית יש לדעתי הרחבה נוספת 

רוזן במקאמה  של תחולת העיקרון האוקסימורוני השולט מבחינות רבות במקאמה העברית. לדברי 

נחצו 'גבולות מסוגים שונים': 'בין פרוזה )מחורזת( לשירה, בין הרציני לקומי, ובין הרטורי לנרטיבי. 

עם  בהן  הצטלבו  ואצילים  נסיכים  של  סיפוריהם  במקאמות;  התמזגו  ומערביים  מזרחיים  אלמנטים 

מעלליהם של פושעים ובני־בליעל; מן הריאליסטי נדדו המקאמות לבדיוני, ולעתים אף לאלגורי'.18 

אל המסרים הסותרים בדבר תוקף האמת של המבדה המאפיינים לדברי הוס את הפואטיקה החדשה של 

המקאמה העברית, הצטרפו כאן עירובים שונים של מין בשאינו מינו, עירובים החורגים מתחום תוקף 

האמת של המבדה ומתקיימים ברבדים שונים של הסיפור המחורז. 

זה את  – אני מבקשת להבליט במאמר  ואחרים, שיוזכרו להלן   – על רקע מחקרים קודמים אלה   

הנוכחות הבו־זמנית של יסודות סותרים או דו־משמעיים כעיקרון מרכזי באמנות הסיפור של המקאמה 

העברית, להצביע על כמה מהיקרויותיה של התופעה, ובעיקר לבחון את השלכותיה על טיבה של 

לטקסט. את אלה אבקש לבסס בקריאה שאציע להלן במקאמה  הקורא  של  תגובתו  ועל  היצירה 

העברית הראשונה, 'נאום אשר בן יהודה' לשלמה אבן צקבל.19 על מקאמה זו כבר נכתבו כמה וכמה 

פרשנויות, כוללות או חלקיות, ואדרש אליהן להלן לפי צורכי המאמר.20 

וודאות כעיקרון פואטי : אי ה ודה' נאום אשר בן יה '

הסיפור נפתח בתיאור אשר בן יהודה היושב עם חבריו בשער העיר ומספר להם מעשה שאירע לו לפני 

שנים רבות, בהיותו איש צעיר. בימים ההם פרש מן הציבור וחי בבדידות מענגת ב'חיק הטבע' )'ּדֹוֵלג 

ט' רוזן, ציד הצבייה: קריאה מיגדרית בספרות העברית מימי הביניים, תרגם א' מוקד, תל אביב תשס"ו, עמ' 259.  18

המאה  של  הראשונה  במחצית  המוסלמית  בספרד  חי  הלוי,  יהודה  של  דורו  בן  צקבל,  אבן  שלמה  המקאמה,  מחבר   19

השתים עשרה. ראו: שירמן, השירה העברית בספרד )לעיל הערה 13(, עמ' 554–555. כל הציטטות שיובאו להלן מן 

המקאמה לקוחות מן הנוסח שפרסם שירמן, וכל ההדגשות בהן הן שלי. ראו: שם, עמ' 556–565.

יהודה לשלמה אבן צקבל והמקאמה העשרים בתחכמוני  'נאום אשר בן  י' דישון,   ;555–554 ראו למשל: שם, עמ'   20

ליהודה אלחריזי', בקורת ופרשנות, 6 )תשל"ד(, עמ' 57–65; הנ"ל, חרוזים של חכמה, הגות מוסר ושעשועים בספר 

 D. S. Segal, ‘“Mahberet Neʾum ʾAser Ben  ;127–114 תחכמוני ליהודה אלחריזי, לוד ותל אביב תשע"ב, עמ' 

 Yehuda” of Solomon Ibn Saqbel: A Study of Scriptural Citation Clusters’, Journal of American Oriental
 Society, 102, 1 (January–March 1982), pp. 17–26; R. P. Scheindlin, ‘Fawns of the Palace and Fawns of
the Field’, Prooftexts, 6, 3 (September 1986), pp. 189–203; מ' הוס, 'התחפושת במקאמה העברית בספרד', 
מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל, ו )תשנ"ו(, עמ' 53–84; הנ"ל, לא היה )לעיל הערה 7(; הנ"ל, 'טבע ותרבות, 

חשק וחתונה ב"נאום אשר בן יהודה" לשלמה אבן צקבל' )בכתובים(; ח' שירמן וע' פליישר, תולדות השירה העברית 

בספרד הנוצרית ובדרום צרפת, ירושלים תשנ"ז, עמ' 100–109; רוזן, ציד הצבייה )לעיל הערה 18(, עמ' 234–238; 

י' יהלום, ליבבתיני: מחברות אוהבים מימי הביניים, ירושלים תשס"ט, עמ' 46–48.
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ַעל ֶהָהִרים / ְוׁשֹוֵכן ַּבְּיָעִרים' ]7[( חיי אהבהבים )'ְוַיֲעַלת־ֵחן ַחְבִלי ּוַמְלֻּכְדִּתי']8–9[21(. לאחר שבלו בגדיו 

מאס בחיי הטבע וחזר העירה, לביתו. בני ביתו קיבלו אותו בשמחה רבה, ולאחר שלושה ימים יצא עמם 

לטייל בעיר ובסביבותיה. יפיפייה נשקפה מחלון אחד הבתים ורמזה לו שהיא מאוהבת בו. אשר השים 

עצמו אדיש לקריאתה והמשיך לטייל עם קרוביו, אך עד מהרה פרש מהם וחזר למקומה של הגברת 

היפה. אז נזרק אליו תפוח שעליו כתובים דברי אהבה. אשר נמלא גאווה והחליט להתעלם מהדברים 

ומשולחתם, ופנה הלאה משם. בדרכו חזר וקרא את דברי האהבה שנשלחו אליו – ונהפך עליו לבו. הוא 

הצטער על שהקדים לעזוב את מקומה של הגבירה והכה על חטא )'ְוָאַמְרִּתי: ַמה ּזאת ָעִׂשיִתי / ֲאֶׁשר ֹלא 

ָעִניִתי? ]...[ ָוֵאֵׁשב ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה, / ַמִים ֹלא ָׁשִתיִתי / ְוֶלֶחם ֹלא ָאַכְלִּתי / ּוְתנּוָמה ֹלא ָיַדְעִּתי' ]43–45[(. 

להזמנת האהבה  נענה  ובו  אליה שיר חשק,  ונשא  הגבירה  אל מקומה של  הוא שב   בבוקר שלמחרת 

שלה – אך 'ֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה', והוא עזב את המקום מוכה צער. למחרת בבוקר חזר עוד פעם אל המקום 

וניסה כוחו בשיר חשק שני – ללא הצלחה. סבלו התגבר, שנתו נדדה, וכשעלה הבוקר הבא התייצב 

שוב לפני ביתה של הגבירה ונתן קולו בבכי־שיר אחרון ומיד התמוטט )'ּוִבְקֵצה ַמֲעַני / ִנְבֲהלּו ַרְעיֹוַני / 

ְוָנַפְלִּתי ַעל ָּפַני' ]93[( ונרדם. לפתע הוא חש שידי נשים )'ִמְּנֵׁשי ָהֲעִלּיֹות'( הרימו אותו ונשאוהו אל בית 

הגבירה. בהיכנסו לחדר הנשים שבבית שמע נשים מנגנות ושרות דברי פיתוי ואהבה ומכריזות על 

בואה של הגברת. בתוך זמן קצר התברר שאותה הגברת היא אדון )'ֲאדֹון ָהַאְרמֹון!'( – ואשר לא ידע את 

נפשו. אדון הארמון גער בו והבעיתו בדבריו, ואשר כמעט התעלף מפחד )'ַוְיִהי ִלִּבי ַּכּדֹוַנג / ְוַנְפִׁשי ָעַלי 

ִּתְתמֹוָגג' ]149[(. אלא שאז התברר שאדון זה הוא בעצם גברת 'ִמְּבנֹות ַאְרמֹון'. אשר חשב שגברת זו היא 

אהובתו שולחת התפוח, אך הגברת העמידה אותו על טעותו – 'ֲאִני ִׁשְפָחה ִמִׁשְפחֹוֶתיָה' ]166[. לפתע 

ְכָמּה ָוַמְעָלה ְּגבֹוָהה ַעל ֻּכָּלן' ]173[ והניח שזו אהובתו, אך כאשר היה אתה ביחידות  הבחין ב'ַעְלָמה ִמׁשִּ

 )]188[ )'ּוָבְרחּו ְׂשׂשֹוַני'  ]185[(. בן רגע התחלפה השמחה  ָזָקן ָארּוְך'  )'ָרִאיִתי  גילה שאין היא אלא גבר 

בבהלה רבה, ואולם אז התברר שהאיש הנורא הוא חברו הקרוב )'ֲאִני ֵרֲעָך ָהֲעֻדָּלִמי' ]190[(, שרקח את 

כל העלילה כמעשה לצון. אשר בא בטרוניה עם האיש על מעשהו, אך זה ניסה לנחמו, השיא לו את 

ִּבתו ואף הפקיד בידיו את כל רכושו. 

אי יציבות לשונית

כאמור בראשית היצירה אשר בן יהודה, המספר־הגיבור, הקדים משפט המציג את סיפורו כווידוי על 

חטא: 'ֶאת ַחָּטאִתי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום!' ]6[. כמו שטען הוס, מכאן עשויה להתעורר ציפייה לסיפור שיש 

לו ערך דידקטי־מוסרי, אלא שבסופה של היצירה התנער מחבר המקאמה במפורש מכיוון פרשני זה, 

והנחה את קוראיו לכיוון פרשני מנוגד לו: 'ְׁשעּו, ּדֹוַדי, ְיִפי ִׂשיִחי ְוטּובֹו / ְוִׁשְמרּו ָנא, ְלַבל ִּתָּנְקׁשּו בֹו: // 

ֲהֹלא ֵהם ַלֲעֵגי עֹוְגִבים ּוִמִּלים / ֲאֶׁשר ָּבָדא ְיִדיְדֶכם ִמְּלָבבֹו!' ]197–198[.22 

ולא נערה מסוימת אחת.  היפות  סינקדוכי לציון כלל הנערות  חן', ביחיד, בא כאן בשימוש  'יעלת  לדעתי הצירוף   21

פירוש זה מתאים לדמותו המצטיירת של אשר כנהנתן קל דעת שאינו מחויב לאיש.

אהבה.  בענייני  הראוי  ההתנהגות  אורח  את  במהלכו  לומד  שגיבורו  חניכה  כסיפור  הסיפור  את  הבין  שיינדלין   22
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המשפט 'ֶאת ַחָּטאִתי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום!' כרוך בסתירה נוספת – בנקודות שונות ברצף הקריאה הוא   

עשוי לקבל מובנים מנוגדים בתכלית. לאחר שהתעלם אשר בגבהות לבב מגילויי האהבה של צביית 

הארמון, הוא פרץ בדברי חרטה: 'ַמה ּזאת ָעִׂשיִתי / ֲאֶׁשר ֹלא ָעִניִתי? / ֲהֵרעֹוִתי / ֲאֶׁשר ֹלא ֲהִׁשיבֹוִתי! / 

ָיַדְעִּתי' ]43–45[. מדברי החרטה  ְוֶלֶחם ֹלא ָאַכְלִּתי / ּוְתנּוָמה ֹלא  ְוַהַּלְיָלה, ַמִים ֹלא ָׁשִתיִתי /  ָוֵאֵׁשב ַהּיֹום 

)אי ההיענות לגבירה החושקת(. לפיכך אם  האלה משתמע שהחטא שאשר מזכיר הוא חטא הגאווה 

נראה בנקודה זו שאשר, שאך לפני רגע גילם את דמותו של החשוק, מתחיל למלא את תפקיד החושק 

האנדלוסי – הסובל סבל ללא נשוא, ושבסערת נפשו איננו מסוגל לשתות, לאכול ולישון – הרי הוא 

גם נבדל ממנו הבדל משמעותי.23 החושק הטיפוסי לשיר החשק האנדלוסי סובל בשל מה שהוא תופס 

כאכזריות חינם של מושא חשקו; לעומת זאת אשר כחושק היה מּודע לכך שהוא האשם בסבלותיו, 

ובדבריו המובאים לעיל הכה על חטא )'ַמה ּזאת ָעִׂשיִתי / ֲאֶׁשר ֹלא ָעִניִתי?' וכו'(. בדברים אלה מכוון 

ַהּיֹום!'( לבין  ַמְזִּכיר  ֲאִני  ַחָּטאִתי  )'ֶאת  בין החטא שנזכר בדברי הפתיחה לסיפור  אותנו הכתוב לקשר 

הגאווה שהתבטאה באי ההיענות של אשר לפיתוי, לקריאתה של החושקת. הביטוי 'חטאתי' יוצא כאן 

אפוא ממשמעותו המילונית המוסרית הרגילה ומקבל משמעות הפוכה: חטא כהתאפקות, אי היענות 

לפיתוי.

המוסרי  למובנו  במפתיע,  שוב,  אותו  המחזיר  נוסף,  מהפך  הביטוי  עובר  העלילה  התקדמות  עם   

הרגיל. אשר הובל בפקודת נשי העליות אל הארמון וראה שם את מי שהן הציגו לפניו כאדון הארמון, 

איש מזרה אימים – 'ֻּכּלֹו ְמֵלא ַזִין, / ִמְׁשַּתֵּכר ְוֹלא ִמַּיִין. / ִמְצֶנֶפת ַּבד ַעל ֹראׁשֹו / ּוְבֵאׁש ִקְנָאה ָּבֲעָרה ַנְפׁשֹו' 

]134–135[. אשר נבהל מחדירתו האסורה להרמון24 והתוודה לפני האיש: 'ָחָטאִתי ְוָיָׁשר ֶהֱעֵויִתי' ]133[. 

בנקודה זו כבר לא ברור מהי חטאתו של אשר שהוא מזכיר היום: העובדה שעמד בפיתויה של האישה 

והסב פניו ממנה או שחזר בו לחזר אחריה. החטא מיטלטל כאן אפוא בין מסגרת הקשר אחת למסגרת 

 הקשר אחרת, שיוצרת הזרה25 לתפיסה הקודמת ומזמנת תפיסה שונה, ואף מנוגדת, לאותה התופעה – 

הדברים'  על  שלנו  שבהשקפתנו  ל'יחסיות  מודעותנו  את  לעורר  עשוי  הזה  הפרספקטיבות  ומשחק 

או ל'היעדרו של קנה מידה אובייקטיבי ומוחלט לגבי דברים הנראים בעינינו בדרך כלל כמובנים־

מאליהם', כדבריה של יעל רנן.26 כפי שאדגים עוד בהמשך, בבריחה זו 'מן הקבוע והדומם בלשון ]...[ 

אל החי והמתנועע שבה', שהיא לדברי חיים נחמן ביאליק 'סוד השפעתה הגדולה של לשון השירה', 

בהתאם לכיוון הפרשנות הזה הוא ראה בהכרזה 'ֶאת ַחָּטאִתי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום!' עדות של המספר על התנהגותו הבלתי 

)לעיל  הארמון  צביות  ראו: שיינדלין,  צביות הארמון.  ולא אחר   – צביות השדה  ברדפו אחר  ראויה, בצעירותו, 

הערה 20(, עמ' 195. בהתאם לכיוון הפרשנות השונה שאציע כאן אצביע להלן על המובן הדו־משמעי של המשפט 

הזה לדעתי. 

כפי שהבחין הוס, התחפושת )לעיל הערה 20(, עמ' 72–73.  23

על החדירה האסורה של אשר, הגבר הזר, אל בית הנשים ראו: שם, עמ' 75–77.  24

כאן ולהלן אני משתמשת במונח הזרה גם כביטוי לחבלה בקונוונצייה, בלשון או בתפיסת המציאות הבדויה.   25

 2 קריאה,  סימן  הספרותית',  ביצירה  המציאות  קליטת  של  החייאתה  ה"הזרה":  הגלים:  רחש  את  'לשמוע  רנן,  י'   26

 )תשל"ג(, עמ' 353. שתיים מהבחנותיה של רנן באשר לתחומים השונים של ההזרה – הזרה של הלשון )שם, עמ' 345( 

והזרה של קונוונציות ספרותיות )שם, עמ' 346( – ישמשו אותי בהמשך הדיון במקאמה. 
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מצוי לדעתי גם סוד השפעתה הגדולה של לשון המקאמה. על ימין ועל שמאל יוצאות כאן המילים 
ממשבצותיהן הרגילות 'ומחליפות מקום זו עם זו', 'החול מתקדש והקודש מתחלל'.27

יותר, יש בתיאור הטיול של אשר בחברת קרוביו, לאחר חזרתו הפתאומית  תעתוע אחר, מעודן   

ְוׁשֹוֲאִפים   / ְמנּוחֹות  ֵמי  ַעל  ִמְתַנֲהִלים   / ְכַאִין,  ְלֶנְגֵּדנּו  ְוַהּכל   / ַיִין  ֲהלּוֵמי  ָיָצאנּו  ָהְרִביִעי  'ּוַבּיֹום  הביתה: 

ּוַמֲאִזין   / ֲאֵליֶהן  ִמְתּבֹוֵנן  ֲאִני   / הֹוִמּיֹות,  ְויֹוִנים   / ְיֵפִפּיֹות   / ַיֲעלֹות   /  – ַהְּתָעלֹות  ְוַעל   / ַצְחָצחֹות.  רּוחֹות 

ִּביִמינֹו'  ּומֹוֵלל   / ְּבֵעינֹו  ֵאַלי  קֹוֵרץ   / ַהִּפּנֹות,  ִמן  ּוֵמִציץ   / ַהַחּלֹונֹות  ִמן  ַמְׁשִּגיַח  כֹוָכב  ְוִהֵּנה   / ְלקֹוֵליֶהן, 

ַיֲעלֹות' אפשר לחשוב לרגע שמדובר ביעלות כפשוטן, כלומר   /  – ַהְּתָעלֹות  'ְוַעל  ]19–21[. כשנאמר 

בחיות. שם התואר המצטרף, 'ְיֵפִפּיֹות', עשוי לכוון לתפיסתה המטפורית של המילה המוכרת משירת 

החשק )נערות יפיפיות(. המשך הדברים, 'ְויֹוִנים הֹוִמּיֹות', עשוי לפעול להפך ולכוון את תפיסתנו שוב 

לקריאה  ומפריעה  אחרת  בתפיסה  מתערבת  אחת  תפיסה  כפשוטן.  יעלות  הראשונה,  המשמעות  אל 

החד־משמעית או הוודאית של הדברים.

עוד ערך מילוני שתנועה פתאומית עשויה להיתפס בו הוא המילה יד. כשראה אשר את קריצת העין   

ורמיזת האצבע של היפיפייה מן העלייה והבין שזו חושקת בו, הוא החליט, למול קהל חבריו, להעמיד 

פנים שאינו מעוניין בה, ותיאר את ההתרחשות הפנימית בקרבו – ואת הפעולה שבאה בעקבותיה – 

באלה המילים: 'ִהְתַאַּפְקִּתי ְלֵעיֵניֶהם / ְוִהְתַהַּלְכִּתי ֵביֵניֶהם, / ַעד ֲאֶׁשר ָעְברּו ֶאת ַהַּמֲעָבר / ְוָיְצאּו ֶאל ַיד 

ַהִּמְדָּבר. ִנְמַלְטִּתי ֵמֶהם ִּכְצִבי ִמָּיד / ְוַׁשְבִּתי ֶאל ַהָּמקֹום ִמָּיד' ]23–26[. בשתי ההיקרויות הראשונות המילה 

יד מתארת מקום )המדבר, ויד חבריו של אשר, שאף היא בבחינת מקום שאשר נמלט ממנו(; בהיקרות 

השלישית, ההומונימית לשנייה, 'מיד' הוא תיאור אופן, והוראתו: לאלתר, בתוך זמן קצר ביותר. אך 

בגלל השימוש הקודם במילה כתיאור המקום שממנו נמלט אשר, ומאחר שבהיקרות השלישית נעשה 

דו־משמעות  כאן  שתורגש  אפשר   – ל'נמלטתי'  בדומה  תנועה,  פועל  שהוא  'ׁשבתי',  בפועל  שימוש 
מפתיעה: 'ְוַׁשְבִּתי ֶאל ַהָּמקֹום ִמָּיד': מיד חבריי )ומיד המדבר(, ומהר מאוד.28

לאחר שאשר נמלט מחבריו ושב במהירות אל המקום שבו פנתה אליו הצבייה הוא שמע קול: 'ֲאִני   

חֹוֵלף ְועֹוֵבר / ְוִהֵּנה קֹול ְמַדֵּבר / "ְקַרב ַעד ֵהָּנה ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליָך / ְוֶאְׁשּפְך ֶאת רּוִחי ָעֶליָך"'. רצף המילים 

 'ְקַרב ַעד ֵהָּנה ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליָך' הוא שיבוץ מקראי )שמ"ב כ 16(, ובהקשרו במקרא יש לו ייחוס ברור – 

יוצר  הוא  במקאמה  בהקשרו  אך  יואב.  אל  העיר'(  מן  חכמה  )'ִאשה  ודם  בשר  אישה  של  דבריה  אלה 

תרפ"ג,  ברלין  ב,  תרגומיו,  ומבחר  ביאליק  נחמן  חיים  כתבי  בלשון',  וכיסוי  'גילוי  ביאליק,  ח"נ  מתוך:  המובאות   27 

עמ' רטו.

מיד'  כצבי  )'ִהָּנצל  המקראי  השיבוץ  מכוח  נוספת,  משמעות  ִמָּיד'  'ִּכְצִבי  הצירוף  אל  לקשור  שאפשר  לי  העיר  הוס   28 

]מש' ו 5[( ובהתייחס לפירושו של שירמן, שהעיר, על יסוד השיבוץ, שהיד היא ידו של הצייד; ראו: שירמן, השירה 

העברית בספרד )לעיל הערה 13(, עמ' 557, הערה לשו' 25. על פי הצעתו אשר, שעסק בציד יעלות, נמלט מן המקום 

ונמלט גם – מכוח השיבוץ – מן הצייד, ובה בעת, בלי להיות מודע לכך, שם פניו אל הַצִיד, אל גבירת הארמון. מכוחו 

של אותו זיהוי, דהיינו 'מיד' – מידו של הצייד, עשויה להתקבל לדעתי בנקודה זו גם תובנה אירונית: אם חבריו של 

אשר, שמידיהם נמלט, נדמים – על יסוד השיבוץ – לצייד, הרי אשר נמלט מידי צייד אחד, חבריו, כדי ליפול בפח 

של צייד אחר, גבירת הארמון, וכך השחרור ִאפשר את השבי. אירוניה מעין זו מתבטאת גם במקומות אחרים בסיפור, 

בהצגה אוקסימורונית של דמותו של אשר כעבד וכמלך, כאסיר וכאדון, כפי שאראה להלן.
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עמימות, אווירת מסתורין, ומעמיד מין מוחשות29 בלתי נראית. על רקע ההקשר המקראי, המייחס את 

הדברים מפורשות לגוף המדבר )'ותקרא ִאשה חכמה מן העיר'(, בולט כאן מעשה המחבר )אבן צקבל(, 

ְמַדֵּבר' ]26[ – והעמיד נוסח העשוי  קֹול  ִהֵּנה  אשר ניתק את הדברים מכל גוף – 'ֲאִני חֹוֵלף ְועֹוֵבר / ְו

לעורר זכר של חיזיון נבואי30 )'ָוֶאְׁשַמע קֹול ְמַדֵּבר' ]יח' א 28[( ולהעלות את האפשרות שהקול המדבר 

הוא קול ממרום, נשגב ופלאי. המשכם של הדברים, 'ְוֶאְׁשּפְך ֶאת רּוִחי ָעֶליָך' ]27[, עשוי לחזק עוד את 

כיוון הקריאה הזה )וראו: יואל ג 1; יח' ב 2(. לפיכך אפשר שיתעורר כאן הרושם שלפתע חודר אל תוך 

זו אפשרות ההבנה היחידה:  הרצף הסיפורי דמוי המציאות יסוד פנטסטי, מעין קול משמים. אך אין 

אפשר גם לייחס את הקול לאותה יפיפייה אשר השגיחה ממרום החלונות. על פי הבנה זו העולם הבדוי 

יישאר דמוי מציאות, והרמיזה לדברי החיזיון הנבואי תובן כתחבולה להפלאת האישה או ליצירת אי 

הלימה – בין הנשגב לארצי או בין הפנטסטי לראלי – המעוררת איכות קומית. על כל פנים הטקסט 

עצמו אינו מאפשר להכריע לאחת מן האפשרויות. גם המשכם של הדברים מותיר את העמימות 

על כנה: 'ַוִּיּפל ָעַלי ַּתּפּוַח / ְּבֶׁשֶמן מֹור ָמׁשּוַח', 'ויפול' – ללא ציון של עושה הפעולה. 

ז'אנריות הזרה של קונוונציות 

מורכבות דומה קיימת גם ברובד אחר – רובד הקונוונציות הז'אנריות. עניין זה כבר נדון במחקר, גם 

אם לא תחת הגדרה זו. החיזור של הנערה אחר הגבר )אשר( ואי ההיענות של הגבר לחיזוריה יש בהם 

היפוך תפקידיהם המסורתיים של החושק ושל החשוקה בשירי החשק האנדלוסיים.31 כידוע בשירים 

כאן  ואילו  לחיזוריו.  נעתרים  אינם  לעולם  החשוק  או  והחשוקה  זכר,  ממין  תמיד  הוא  החושק  אלה 

עניין לנו לכאורה בחושקת – בניגוד לקונוונצייה של שירת החשק – שחשוקּה לא נעתר לה, כמיטב 

הקונוונצייה; אך עד מהרה גם יסוד זה מתהפך, כשהחשוק מתחרט על אי היענותו ונעתר – בניגוד 

לקונוונצייה – לחיזוריה של החושקת. 

של  במונחים של ביקורת הספרות המודרנית אפשר אפוא לתאר את היפוך התפקידים הזה כהזרה   

הז'אנריות המוכרות משירת החשק האנדלוסית עוברות כאן  אנריות. הקונוונציות  ז' קונוונציות 

ומבוכה. לאחרונה טען  בלבול  לידי תחושה של  בהן  הקורא הבקיא  להביא את  טלטלה אשר עשויה 

הוס ש'אבן צקבל מציג במקאמה זו במפורש את העימות המובלע שהתנהל בשירי החתונה הארוטיים 

עם מוסכמותיה של שירת החשק האנדלוסית'.32 בשירי החתונה הארוטיים מצויים מוטיבים המוכרים 

משירת החשק האנדלוסית, אך הם הובאו בשירים בהקשר כולל שונה:33 הדוברת בשיר החתונה היא 

התייצבותו של אשר לעומת הקול )'ָקַרְבִּתי / ּוְלֻעַּמת ַהּקֹול ִנַּצְבִּתי'( מעצבת את הקול המופשט כעין אובייקט מוחש.  29

כפי שהעיר שירמן, השירה העברית בספרד )לעיל הערה 13(, עמ' 557, הערה לשו' 26.  30

וראו: הוס, התחפושת )לעיל הערה 20(, עמ' 69.  31

צקבל',  אבן  לשלמה  יהודה"  בן  אשר  ב"נאום  החצרנית  התרבות  על  הלוי  יהודה  של  ביקורתו  'השתקפות  הוס,  מ'   32 

תשע"ב,  שבע  באר  רוזן,  טובה  לפרופסור  מוגשים  מחקר  פרקי  לטובה:  אות  )עורכים(,  כפיר  וא'  ישי  ח'  יסיף,   ע' 

עמ' 154.

ראו על כך: ט' רוזן־מוקד, לאזור שיר: על שירת האזור העברית בימי הביניים, חיפה תשמ"ה, עמ' 217–220.  33
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האישה־הכלה־החושקת אשר מביעה 'את אהבתה העזה אל החתן, ובחלק מן השירים אף מזמינה אותו 

שירת  של  מדימוייה  דימוייהם  את  'שואבים  רוזן,  כתבה  החתונה',  'שירי  באהבים'.34  עמה  להתעלס 

האהבה, ובו בזמן גם מפרקים אותם: בעוד ששירת האהבה עניינה על פי רוב אהבה שמחוץ לנישואים, 

ומתארים  הנשוי  הזוג  של  ההרמוני  האיחוד  את  מאדירים  החתונה  שירי  הרי  וסכנותיה,  פיתוייה  על 

אותו כגן־עדן נטול סכנה וחטא. החתן מתבקש להתעלם מהנחשים המקיפים את אהובת לבו, וליהנות 

מפרי גן תענוגותיה'.35 ביטויי התאווה פורצי המוסר משירת החשק נכנסו אפוא בשירת החתונה אל 

הגדר הטובה של יחסי אישות מקודשים ומבורכים, עד ששירי החתונה 'מציבים תמונת תשליל כמעט 

האלה  הז'אנריות  המערכות  שתי  שבין  בעימות  העברית'.36  החשק  שירת  של  למוסכמותיה  מדויקת 

נעוץ לפי הוס גם המסר הדידקטי־המוסרי של היצירה: אשר, שהיה מורגל לנהל את חייו על פי הצופן 

של שירת החשק, לא קלט שהוא נכנס – עם המעבר מן הטבע הפראי לתחום היישוב – אל משחק שפה 

אחר, זה של שיר החתונה הארוטי.37 אך בסופו של דבר הגיבור הסורר נכנס בברית הנישואין, וכך 

העימות בין הנורמות של שירת החשק למוסכמות של שירת החתונה מסתיים 'בניצחונה הגמור של 

החתונה על החשק'.38 לדעת הוס משתקפת בסיפור ביקורת על שירת החשק ועל מעמדה המרכזי בחייה 

של החברה החצרנית.39 גם ראובן שיינדלין הבין את הסיפור כסיפור מוסרי דידקטי; הסיפור מתמקד 

שיינדלין  לדעת  לאהבה.40  יחסו  בעניין  בהתבגרותו  בעיקר  הגיבור,  שעובר  האישי  בשינוי  לדעתו 

ַמהתלֹות חברו של אשר נועדו להלעיג על גיבור המקאמה, להענישו על התנהלותו לפי מוסכמות שירת 

החשק וללמדו שיעור בענייני אהבה.41 בדומה לזה ראתה גם רוזן את הסיפור כסיפור חניכה המתמקד 

'הנישואים המוצלחים  וחינוכו המיני'.42 להבנתה  ב'תהליך התבגרותו של הגיבור – חיברותו, ּביּותו 

בסוף הסיפור מבשרים על השלמת תהליך ההתבגרות ועל הסתגלותו של אשר לסדר החברתי הקיים'.43 

להבנתי הסיפור איננו סיפור דידקטי, אינו מכוון למוסר השכל, ויש לו תכלית אחרת לגמרי )ועל כך 

בהמשך(.

אשר חזר בו מהתעלמותו מגילויי האהבה של הגברת היפה, וחזרה זו מפתיעה וצפויה כאחת. היא   

מפתיעה משום שבאה מיד לאחר מאמרים עיקשים ונחרצים – בלשון שבועה – בזכות ההתעלמות: 

הוס, השתקפות )לעיל הערה 32(, עמ' 148.  34

רוזן, ציד הצבייה )לעיל הערה 18(, עמ' 21.  35

הוס, השתקפות )לעיל הערה 32(, עמ' 151.  36

'הדמות המסתורית מן החלון ]...[ מבקשת יחד עם המספר להבהיר לאשר כי בתחום התרבות הדרך הנאותה ליצור   37

קשר עם אישה הוא במסגרתם של יחסים מותרים – נישואין, ולא במסגרתם של יחסים אסורים – חשק. אולם אשר 

אינו מבין את דברי הנערה ואינו מסוגל לקרוא נכונה את מחוותיה ואת שיריה משום שהוא חסר את המפתח הנחוץ 

לפענוח כוונותיה ]...[ את מחוותיה ודבריה הוא מפענח באמצעות הצופן היחיד המוכר לו – הצופן של שירת החשק' 

)שם, עמ' 155(.

שם, עמ' 158.  38

שם, עמ' 158–160.  39

שיינדלין, צביית הארמון )לעיל הערה 20(, עמ' 192.  40

שם, עמ' 196.  41

רוזן, ציד הצבייה )לעיל הערה 18(, עמ' 237.  42

שם, עמ' 238.  43
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'ֵחי ַנְפִׁשי, ְּבֹאֶרְך ְנדּוִדים ַאְכִעיֶסָּנה / ּוְבַאֲהָבִתי ַאִּניֶחָּנה / ְוֶאֶעְזֶבָּנה ְבִחיָלּה / ָוֶאְדָעה ַמה ִּיְהֶיה ָלּה! / ְוָנִטיִתי 

ֵמָעֶליָה / ְוֹלא ָפִניִתי ֵאֶליָה' ]37–39[. עם זאת היפוך המערך הנפשי44 של אשר הוא גם צפוי או מסתבר. 

כשהתעלם מרמיזתה של הנערה מן החלון תיאר את תגובתו במילים 'ִהְתַאַּפְקִּתי ְלֵעיֵניֶהם ְוִהְתַהַּלְכִּתי 

ֵביֵניֶהם' ]23–24[, ואם כן מדובר לא בחוסר עניין או באדישות לקריאתה של הנערה אלא בהתגברּות 

על העניין קבל עם ועדה, ואכן מיד אחר כך נטש אשר את חבריו ושב אל המקום. הפער המשתמע כאן 

בין הרצון להיעתר לבין מראית הפנים של הסירוב מנוסח במפורש בהמשך הסיפור, במונולוג שִהפנה 

אשר ללבו: 'ָלָּמה ֹלא ָעַמְדָּת / ַּכֲאֶׁשר ָחַמְדָּת?' ]58–59[. ומלבד זה תואר גם הגורם הישיר למהפך הנפשי: 

ַהָּבִּתים  ִלִּבי  ְּב ָהָיה ֵאַלי ָׁשלּוַח / ַׁשְבִּתי ִלְקרֹותֹו / ּוְבָיְפיֹו ַלֲחזֹותֹו, / ָּדְבּקו  'הֹוֵצאִתי ֶאת ַהַּתּפּוַח / ֲאֶׁשר 

]33[, כעת היה שיכור מחרוזי  ְוִתירֹוׁש'  ָחַמר  ְּבֵיין  'ָׁשַכר  ]40–42[. אם קודם לכן  ִפִּתים'  אֹותֹו  ּוָפתֹות 

שיריה של הנערה, והם שעוררו בלבו חשק עז אליה. יפי דבריה נתפס )במטונימיה( כמעיד על יופייה 

ֵמֶאְתמֹול' להיעתר להזמנתה  ֲאֶׁשר  'ֶאל ְמקֹום ַהּקֹול  שלה, ואשר התחיל להתאהב. על כן חזר בו ושב 

בשיר ]48–52[:

שָׁלֹום ְלַבת ַרּבּו ְמצּוֶקיָה, / ָׁשלֹום ְלַעְלָמה ֵמֲחׁשּוֶקיָה!

ָׁשלֹום ְלַיְעָלה ִמְּבנֹות ַאְרמֹון – / ָהַאֲהָבה ָּדָתּה ְוֻחֶּקיָה!

ִאם ָאֲהָבה ַלְעּדֹות ְיִפי ִׁשיִרי – / חּוֵטי ֲחרּוִזים ַאֲעִניֶקָה,

אֹו ָצְמָאה ֶאל ֵמי ְיִדידֹוַתי – / ִהֵּנה ֲחֵלב ַאֲהָבה ֲאִניֶקָה,

אֹו ִנְכְסָפה ִלְראֹות ֲהַדר ָּפַני – / ָאבֹוא ְוֶאְׁשַּתְעַׁשע ְּבֵחיֶקָה.

שיינדלין הבחין בשינויי הטון של גיבור המקאמה בשיריו אל הגבירה, שינויים אשר מבטאים את הלהט 

הנפשי כלפיה, שהלך והתגבר בקרבו, ואת מצוקתו הנפשית, שהתגברה בהתאם. בשיר ראשון זה, כפי 

שציין שיינדלין, דיבר אשר מעמדה של גאווה, בטון מתנשא, והסביר שהוא פנוי לאהבה, אם נמענתו 

החושקת בו רוצה בכך.45 עמדה זו כלפי האישה הנחשקת אינה מתיישבת עם עמדתו המוסכמת של 

ומתרפס, הסובל ללא  כנוע  הדובר בשירת החשק החצרנית,46 המציירת את דמות החושק כאומלל, 

נשוא מאי היענותם האכזרית של החשוקה או החשוק לחיזוריו. הקונוונצייה הז'אנרית משירת החשק 

מכוח  לו  המוקנה  אשר,  של  הדואלי  המעמד  בשל   – ניגודית  בעמדה  והוחלפה  אפוא  כאן  התהפכה 

החושק  של  דמותו  בין  קטגורית,  ברורה,  הבחנה  תמיד  מסתמנת  החשק  בשיר  הסיפור.  של  עלילתו 

הברורים  הגבולות  נפרצו  הנדון  הסיפורי  בהקשר  זאת  לעומת  החשוק.  או  החשוקה  של  דמותם  ובין 

וחושק. על כן בשיר הנדון  חשוק  אחת  ובעונה  בעת  הוא  בין הקטגוריות המוצקות האלה: אשר 

לחיזורי  היענותו  הרי  הוא חשוק,  כפולה: אם אשר  הזרה  עוברת הקונוונצייה המוכרת משיר החשק 

את המונח חילוף )או היפוך( המערך הנפשי אני מאמצת כאן מדיונו של צור בפעולתם של השיבוץ והרמיזה. וראו:   44

ר' צור, השירה העברית בימי הביניים בפרספקטיבה כפולה: הקורא הוורסאטילי ושירת ספרד, מחקרים בפואטיקה 

קוגניטיבית, תל אביב 1987, עמ' 102–152.

שיינדלין, צביית הארמון )לעיל הערה 20(, עמ' 193.  45

שם, עמ' 194.  46
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את  מפרה  האהבה  להזמנת  שנעתר  כמי  הצגתו  חושק,  הוא  ואם  הקונוונצייה,  את  מפרה  החושקת 

הקונוונצייה. 

פריצה זו של גבולות הקטגוריות חושק וחשוק מזמנת דו משמעות אל מה שעשוי היה להתפרש   

באורח חד־משמעי על רקע הקונוונציות המוצקות והמוכרות של שירת החשק האנדלוסית. אשר גער 

בלבו, והלב השיב דבר: 'ַמה ִּתְגֲעָרה ִבי – ַוֲאִני / ִנְלָּכד ְּבֵחֶׁשק ַיֲעָלה?' ]61[. על רקע שירת החשק המשפט 

'ַוֲאִני / ִנְלָּכד ְּבֵחֶׁשק ַיֲעָלה' נוטה להתפרש: אני שבוי בחשק שהתעורר בי אל הנערה. כלומר הצירוף 

ההקשר  כאן  'חשק יעלה' על פי הבנה זו פירושו לא החשק של היעלה, אלא החשק אל היעלה. אך 

אותה  ומהפך  כנה  על  הקונוונצייה  את  משאיר   – דו־משמעות  בדברים  יוצק  הסיפורי 

אחת: 'חשק יעלה' הוא החשק של אשר אל היעלה והחשק של היעלה אליו. מלכודת זו  ובעונה  בעת 

שבה נלכד אשר היא אפוא חד־פעמית, ייחודית, וכפולה ומכופלת.

גם בסיטואציה הבאה, הנראית כמצייתת בדיוק נמרץ למוסכמותיה של שירת החשק האנדלוסית,   

 מעורר ההקשר העלילתי של הסיפור דו־משמעות: 'ְוִהְתַהַּלְכִּתי ָּכל ַהּיֹום ַההּוא ַעל ַהְיאֹוִרים ְוַעל ָהֲאַגִּמים / 

ְוֵעיַני נֹוְזלֹות ְזָרִמים' ]65–66[.47 בשירת החשק תיאורים מעין אלה מבטאים את אומללותו של החושק 

עקב אי ההיענות של החשוקה. כפי שכתב הוס, אשר נוהג כאן 'כחושק אנדלוסי מיוסר'.48 אלא שעל 

 רקע ההקשר הסיפורי שהקדים דברים על הגערה של אשר בלבו )'ְוָלָּמה ִּתְתָּגֶאה / ְוִתַּגע ָעֶדיָך ְוִתְלֶאה? / 

ָלָּמה ֹלא ָעַמְדָּת / ַּכֲאֶׁשר ָחַמְדָּת?' ]57[(,49 ושהבליט כבר קודם לכן את גבהות לבבו )ָּגְבָהה ַנְפִׁשי / ְוָנְגָהה 

של   – בעליל  קונוונציונלי  בלתי  ביטוי  הזה  הקונוונציונלי  התיאור  אל  משתחל   ,]35[ ִׁשְמִׁשי(  ְבֵעיַני 

חרטה עמוקה על חטא הגאווה. התיאור המוכר משירת החשק יוצא כאן אפוא מהקשרו הרגיל. ההקשר 

הסיפורי מכניס שינויים גם ב'שיר החשק' השני שהפנה אשר אל ה'עדינה' ]70–74[:

ְׁשלֹומֹוַתי ְׂשאּו ָנא ֶאל ֲעִדיָנה, / ְלַעְלָמה ִנְׁשְקָפה ִּכְדמּות ְלָבָנה,

ְוִאְמרּו ָנא ְבָאְזָנּה, ִּכי ְקרּוָאּה – / ֲאֶׁשר ָקְרָאה ְתמֹול – ָׁשַמע ְוָעָנה,

ְוָהַאְהָבה ֲאֶׁשר ָחְרָׁשה ְבִלָּבּה – / ְּבִלּבֹו ִנְמְצָאה ַהּיֹום ְצפּוָנה,

ֲאָבל הֹוד ָּתֳאָרּה ֵהִניא ְלָבבֹו / ְּביֹום ִנְגלֹות, ְוֹלא ָמָצא ְּתבּוָנה.

זכר היזמה הראשונית של הגבירה לקשר עם אשר ותיאור הדדיות האהבה בהווה – הם יסודות הזרים 

לשיר החשק האנדלוסי. אך בשיר יש גם טענה מוכרת משירת החשק בדבר הוד תוארה של העלמה 

המניא לבב; טענה זו עולה בדרך כלל בשירת החשק לביטוי עצמתה המאיימת של החשוקה וסבלו הרב 

ההסמכה  רבים,  כמים  החושק  של  המר  בכיו  את  המציגה  החשק,  משירת  הידועה  הציורית  הקונוונצייה  רקע  על   47

של מקורות המים )היאורים והאגמים( לאזכור הבכי )מי העיניים( עשויה לפעול כאן לעירוב הראלי במטפורי, כך 

שהיאורים והאגמים שבמציאות הבדויה של הסיפור ייתפסו גם כמעין ראליזציה של המטפורה הנזכרת.

הוס, התחפושת )לעיל הערה 20(, עמ' 71.  48

ביטוי חרטה זה נקשר לחטא הנזכר בפתיחת סיפורו של אשר )'ֶאת ַחָּטאִתי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום!'( ומבאר את תוכנו, דהיינו   49

החטא הוא גבהות הלב. בהמשך כאמור נקשר אותו החטא במובן שונה בתכלית, מנוגד לזה שעשוי להשתמע בנקודת 

קריאה זו.
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של החושק, ואילו כאן היא מקבלת משמעות ייחודית, מפתיעה, ומתפרשת כמין 'שקר לבן', כדברי 

התנצלות והתרצות לפני החשוקה־החושקת על התנהגותו הרעה של החשוק־החושק בה )כעת(. 

הבלתי  ההתנצלות  ומן  ייאושו,  לביטוי  סכר  כל  אשר  פרץ  הפעם,  גם  נענה  שלא  לאחר   

קונוונציונלית על מחדלו עבר לדבר – בהתאם לקונוונצייה של שירת החשק – על אכזריותה של 

ְנדֹודֹו  )'ִׁשְלֵחי  ומבעיר את קרביו  הפירוד  ִחצי  את  בו  צבי המשלח  כמו  היא  ועל אשמתה:  החשוקה 

ְיַׁשֵּלַח ּתֹוְך ְּכֵבִדי, ְואּור / ַיְבִעיר ְּבִקְרִּבי ְוַלַּבת ֵאׁש ְּבִלָּבִתי'(, גוזל את שנתו ומונע ממנו מרפא )'ָּגְזָלה 

ַבע ְלַבל ִּתֵּתן / ּפּוַגת ְלֵעיַני ְוֹלא ַמְרֵּפא ְלַמָּכִתי'(.50 ציורי יסוד משירת החשק האנדלוסית  ְׁשָנִתי ְוִתּשָׁ

ושנתו  וכמחלה; החושק בוער בחשקו  כזירת קרב  היא  סיטואציית החשק  זה:  זה אחר  רודפים כאן 

ואיבד שליטה על מעשיו:   ,]83–82[ ְוָיֵעף'  ָיֵגַע   / ְוָזֵעף  'ַסר  ייאושו סבב אשר ברחובות  נודדת. ברוב 

קודם לכן צעק ולא התאפק, וכעת נקרה אל המקום שבו נזרק אליו התפוח ומתוך בכיו פרץ בשיר 

שלישי אל החשוקה. שברון הלב של אשר וסערת נפשו המתגברת מתבטאים, כפי שהעיר שיינדלין, 

בטון המיואש העולה מן השיר.51 השיר, למעט בית אחד שמהדהדת בו יזמתה הראשונית של צביית 

ְלָהְרִּגי, / ְּבטּוִרים ֵהם ְּבֶאְצַּבע ֵאל ְּכתּוִבים'(, נקרא כשיר  הארמון לקשר עם אשר )'ְּבַּתּפּוַח ְּבָראֹו ֵאל 
חשק אנדלוסי מובהק. ]82–88[52

ְּבֵחי ָהַאֲהָבה, ַיְעַלת ֲאָהִבים, / ְּבִנְדַבת יֹוְלֵדְך, ַּבת ַהְּנִדיִבים,

ְּבׁשֹוַׁשֵּני ְלָחַיִיְך, ְּבִמֵּלי / ְׂשָפַתִיְך ֲאֶׁשר ֵהָּמה ֲעֵרִבים,

ְּבַּתּפּוַח ְּבָראֹו ֵאל ְלָהְרִּגי, / ְּבטּוִרים ֵהם ְּבֶאְצַּבע ֵאל ְּכתּוִבים –

ֲהֹלא ַתִּטי ְלדֹוֵדְך ַרֲחִמים, ֶּפן / ְיִמיתּוהּו ְּבֵפרּוֵדְך ֲאָהִבים,

ְוַיַחְרקּו ְלָחְליֹו ֵׁשן ְמַׂשְנִאים / ְוַיְלִעיגּו ֲעֵלי מֹותֹו ְמִריִבים?

שני הבתים האחרונים מבטאים רעיון שכיח בשירת החשק: החושק, בניסיונו לעורר את רחמי החשוקה 

ולגרום לה להיעתר לחיזוריו, מגזים את מצבו במאמרים היפרבוליים: הוא ימות אם לא תיעתר לו, ואז 

ילעיגו עליו המריבים, אותן דמויות המשמשות בשיר החשק האנדלוסי דמויות־נגד לדמותו הרגשנית 

של החושק, והמוסיפות על מכאובו בהתנכרותן לסבלותיו. עם החזרה אל הפרוזה )המחורזת( בסיום 

ֲאָהִבים' מתממש, והבדיה ההיפרבולית הופכת אמת.  ְּבֵפרּוֵדְך  ְיִמיתּוהּו   / 'ֶּפן  השיר, הביטוי המטפורי 

שירמן הביא תחילה את דבריו אלה של אשר על החשוקה בנוסח שונה בחלקו וברצף הפרוזה המחורזת של המקאמה.   50

במהדורה השנייה של ספרו, בעקבות ש' אברמסון שהראה שמדובר כאן בשיר שקול, העיר שירמן על כך ותיקן את 

13(, חלק א, עמ' יב.  הנוסח – ומן הנוסח המתוקן הזה ציטטתי. ראו: שירמן, השירה העברית בספרד )לעיל הערה 

ְיַׁשַּלח  י  ַד ', בכינוי קניין לגוף השלישי. יהלום הביא נוסח שונה מזה: 'ִׁשְלֵחי ְנדּו בנוסח זה בא הצירוף 'ִׁשְלֵחי ְנדֹודֹו

ּתֹוְך ְּכֵבִדי' )יהלום, ליבבתיני ]לעיל הערה 20[, עמ' 65(. בנוסח זה, הקושר את הנדוד לגוף הְמדבר, דהיינו אשר בן 

החשק  בשירת  המייצג  הנדוד,  מתעבה:  הדברים  ומשמעות  הרגיל,  מהקשרה  יוצאת  המוכרת  הקונוונצייה  יהודה, 

את אי ההיענות של החשוקה לחושקה, מוסב כאן על החושק עצמו, בתפקידו הקודם כחשוק. מנוסח זה עשוי אפוא 

להשתמע שִחצי הנדוד שאשר ִהפנה נגד הגבירה )'ֵחי ַנְפִׁשי, ְּבֹאֶרְך ְנדּוִדים ַאְכִעיֶסָּנה' ]37–38[( ננעצים כעת בו עצמו 

)'ּתֹוְך ְּכֵבִדי'(, וכך בתוך הטחת האשם נשמעת גם הצדקתו, ובפתוס מתערבת נימה של אירוניה עצמית.

שיינדלין, צביית הארמון )לעיל הערה 20(, עמ' 193.  51

ראו גם: הוס, התחפושת )לעיל הערה 20(, עמ' 73.  52
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אשר מתמוטט: 'ּוִבְקֵצה ַמֲעַני / ִנְבֲהלּו ַרְעיֹוַני / ְוַנָפְלִּתי ַעל ָּפַני / ְוֹלא ָמָצאִתי ָחזֹון ֵמֲאֹדָני. / ְוֶנֱאַלְמִּתי / 

ְוִנְרַּדְמִּתי / ְוֹלא ַקְמִּתי' ]93–94[. אבדן השליטה שלו מגיע בזה לשיאו ומתבטא גם בתיאור המאורעות 

ולחשו  אותו  נאצלות הרימוהו, עוררו  נשים  ידי  שבהמשך. אשר מתאר את עצמו כפסיבי לחלוטין: 

באוזניו, בנוסח המוכר כ'חזון מאדוני', את חזונן )ברמיזה ברורה לחזון יחזקאל )ב 1( – 'ֶּבן ָאָדם, ֲעֹמד 

ַעל ַרְגֶליָך / ּוְנַדְּבָרה ֵאֶליָך!' ]96–97[(. הד של הנשגב נשמע כאן בסיטואציה שיש בה מן המבהיל, המוזר 

והמגוחך גם יחד.

ֶנְעַּבְדָּת?' ]58[,  ְוַעָּתה  ַרְדָּת /  'ְוֵאיְך  כשאשר גער בעצמו – בלבבו – על המצב שנקלע אליו שאל:   

כלומר איך היית שליט )רודן(, אדון לעצמך )לפני תקרית התפוח(, ועכשיו, בהיותך כרוך כך אחרי 

הצבייה, הפכת עבד? היפוך זה נותר בעינו, אך גם מתהפך, בדברי נשי העליות הרחמניות שהרימו 

ְחנּו / ְוָעֶדיָך ֻׁשַּלְחנּו: / ָׁשלֹום ְלָך ָׁשלֹום ֵמֵאת ַהְצִבָּיה, / ַהּיֹוֶׁשֶבת ָּבֲעִלָּיה!'  ַנ אותו: 'ַוֹּתאַמְרָנה ִׁשְפחֹוֶתיָך ֲא

]99–100[. אשר, כך משתמע מכאן, הוא עבד ביחס לצבייה היושבת בעלייה, אך יש לו שפחות שהוא 

אדונן. שפחות אלה נתנו בידיו איגרת מאת הצבייה המסתורית ובה נכתב ]103–106[:

ּדֹוֵפק ֲעֵלי ֶּדֶלת ְוֹלא / ֵמָאז ְּבָפָניו ִנְנֲעָלה –

ַרק הּוא ֲאֶׁשר ָּתָעה ְוָח־ / ַלף לֹו ְּבֶאֶפס ּתֹוֲחָלה.

ִאם ֶאְפְּתָחה – ֵאיְך ֶאְׁשְּכָחה? / אֹו ֶאְנֲעָלה – ֵאיְך אּוְכָלה?

ִמְּכתב ידה של הצבייה הבין אשר סופית את מה שכנראה התחיל להבין כבר קודם לכן, כשתירץ בשקר 

את אי היענותו לקריאתה של הנערה )'ֲאָבל הֹוד ָּתֳאָרּה ֵהִניא ְלָבבֹו / ְּביֹום ִנְגלֹות, ְוֹלא ָמָצא ְּתבּוָנה' ]73[(: 

הוא האשם בהתעלמותה מחיזוריו הנמרצים – דלתה הייתה פתוחה לפניו והוא זה שתעה, נדד משם 

הלאה, ולא השאיר פתח לתקווה )'ְּבֶאֶפס ּתֹוֲחָלה' ]105[(. על כן קלע את החושקת־החשוקה למצב בלתי 

אפשרי: אין היא יכולה להיעתר לו מחמת עלבונה, והיא אינה יכולה להיות אדישה לניסיונות החיזור 

שלו, משום אהבתה אליו.53 אשר הנסער התאבל על המשגה הגורלי: 'ְוַכֲאֶׁשר ְקָראִתים / ַוֲהִבינֹוִתים / 

ִנַּכר ֵאַלי ֵמֶהם ּתֹוַכַחת ]...[ / ָׁשַלְחִּתי ָיִדי / ְוֶהֱחַזְקִּתי ְּבִבְגִּדי / ְוָאַמְרִּתי ִלְקֹרַע אֹותֹו' ]107–109[. אך בהיותו 

תשוש מן העייפות, הרעב, הצער והרגשת האשמה לא הצליח אפילו בזה – 'ְוִנְבְצָרה ִמֶּמִּני ְׂשָפתֹו / ִּכי 

ֹלא ָהָיה ִבי ֹכַח'. נשי העלייה שעוררוהו מעלפונו הקודם עוררו אותו גם עתה: 'ׁשּוב ֶאל ַנְפֶׁשָך / ַוֲעֹזב ֶאת 

ְלבּוֶׁשָך! / ִהְתעֹוֵרר / ְוִהְתַּגֵּבר / ְוִהְתַאֵּפק / ְוִהְתַחֵּזק, / ּוְׁשֹמר ֲאׁשּוֵרנּו / ְוֵלְך ַאֲחֵרינּו / ִּכי ְלַמַען ַהְנחֹוְתָך ָבאנּו' 

]112–114[. ושוב מיטשטשים הגבולות: האדון נראה כעת עבד, והשפחות – אדונות. 

הזמן  עיוור. ממרחק  והובל כסוס  יותר מאשר קודם לכן,  היה אשר פסיבי לחלוטין,  ואילך  מכאן   

העיד על עצמו: 'ֶהֱאַמְנִּתי ֲאֵליֶהן / ְוָהַלְכִּתי ַאֲחֵריֶהן / ְוֹלא ָזַכְרִּתי ִדְבֵרי ֹקֶהֶלת )הֹוֵלך ַאֲחֶריָה ִּפְתֹאם ְּכׁשֹור 

לבין  בשעתו  אשר  שחשב  מה  בין  אירוני  לפער  הקורא  נרמז  כך  מתוך   54.]115–114[ ָיֹבא('  ֶטַבח  ֶאל 

המציאות שהתגלתה לו; ההקשר המקראי של הדברים מעלה על הדעת אישה זונה, מסיתה ומדיחה, 

על פי פירושו של פליישר לדברים; ראו: שירמן ופליישר, תולדות השירה )לעיל הערה 20(, עמ' 105, הערה 43.  53

אלא  קהלת  מספר  לא  לקוחים  ושהדברים  המלך,  לשלמה  ככינוי  כאן  ננקט  קהלת  שהשם  בפירושו  העיר  שירמן   54 

ממש' ז 22. ראו: שירמן, השירה העברית בספרד )לעיל הערה 13(, עמ' 561–562, הערה לשו' 115.
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שכעת אשר, בבלי דעת, נהה אחריה. האם נהייה זו, שעתידה הייתה להובילו אל הארמון, היא חטאתו 

של אשר הנזכרת בדברי הפתיחה שלו לסיפורו )'ֶאת ַחָּטאִתי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום!'(? אם כן, הרי מובן זה 

של החטא מנוגד תכלית ניגוד לאפשרות הבנתו הקודמת של החטא, כמוסב על הגאווה ועל העמידה 

בפיתוי. שוב מספק אפוא הטקסט שתי אפשרויות הבנה שסבירותן שווה, ואין להכריע לאחת מהן. 

שנקלע  כמי  עצמו  תיאר  הוא  טעותו.  את  באחת  גילה  לארמון,  ונכנס  הדלת  את  אשר  כשעבר   

ָיַדי  ָרפּו  ָאז  ּוַבַּמִים.  ָבֵאׁש  'ּוָבאִתי  וניסה בכל כוחו הדל לצאת מהן, להימלט החוצה:  לסכנות גדולות 

ְוָצדּו ְצָעַדי / ְוִנְבַהְלִּתי / ְוָחַתְרִּתי / ְלָהִׁשיב ֶאל ַהַּיָּבָׁשה ְוֹלא ָיֹכְלִּתי' ]113–114[. אך לפתע שמע קול קורא 

דברי עידוד: 'ְוִהֵּנה קֹול קֹוֵרא: "ַחְזּקּו ָיַדִיים ָרפֹות"'. הסיטואציה מעורפלת, עמומה; אין מראה עיניים, 

רק משמע אוזניים. מי הוא בעל הקול הקורא? הגבירה מן העלייה? אישה מנשי העליות? אולי אלוהים 

 ,)50–49 )קיט  מתהלים  המשובצים  אשר  מדברי  נרמז  אפשרי,  פירוש  לפי  לפחות,  כך  הקורא?  הוא 

והמופנים במקורם אל ה': 'ְוָעִניִתי "ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני, / ֹזאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי ִּכי ִאְמָרְתָך 

גבירה – נשות   – הקטגוריות  מיטשטשות  ושוב  מאדוני'?  'חזון  לבסוף  אפוא  לו  נמצא  האם  ִחָּיְתִני"'. 

עלייה – אלוהים; שקר ואמת. ומן הנחמה הזאת )'ְוַכֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי, ָחְיָתה ַנְפִׁשי / ְוָכְבָתה ִאִׁשי' ]119[( – 

ממש בכפיפה אחת, כאילו היה זה המשך טבעי – עובר הכתוב לדווח על הסתבכות וצרה ונפילה בפח 

)'ְוֶאל ָהֲעִלָּיה ֶהֱעלּוִני / ְוֶאל ַּפח יֹוְקִׁשים ִהִּפילּוִני' ]122–123[(. העלייה, תרתי משמע, היא אפוא נפילה. 

רצף הטקסט הקושר בשטף אחד דברים והיפוכם מפתיע, ועשוי לעורר צחוק אך גם תדהמה, בלבול 

ומבוכה.

לו:  שנעשה  ובמה  במעשיו  אשר  של  המוחלט  השליטה  חוסר  את  מבליט  הבאים  הדברים  נוסח   

י  ֱהִביאּוִנ ֶו  / ְבַחְצֵריֶהן  י  ְוהֹוִליכּוִנ  / י  ֲעִמידּוִנ ַי ְוַעל ָּבמֹוַתי   / י  ְמָׁשכּוִנ ְפַתּיּות  ְּבַהְבֵלי  ָהֵהן  'ְוָהֲאָמהֹות 

י' ]121–123[. אשר מצטייר מכאן כזר מטולטל  י / ְוֶאל ַּפח יֹוְקִׁשים ִהִּפילּוִנ ֱעלּוִנ ְבַחְדֵריֶהן / ְוֶאל ָהֲעִלָּיה ֶה

וחסר אונים, חומר בידי נשות העלייה – רחוק מאוד מדמות האדון אשר עוצבה לו בפנייתן הראשונה 

ֲאַנְחנּו'(. בדרכו אל העלייה הוא שמע – לא ראה, שום דבר  )'ִׁשְפחֹוֶתיָך  והמבטיחה של הנשים אליו 

עדיין אינו מובחן לגמרי – נשים שרות דברי פיתוי ואהבה שהקשריהם המקראיים מעלים על הדעת 

דו־משמעות  ליצירת  הוא  גם  תורם  זה  עירוב  עגבים.55  דברי  עם  מקודשים  אהבה  דברי  בערבובייה 

העשויה לעורר הרגשה בלתי נוחה, מאיימת, של אי ודאות.

הזרה של מציאות )בדויה(: הגלגול, שינוי קיצוני ופתאומי של פרספקטיבות

לכבוד  פתאום  זכה  הוא  השרות  הנשים  בפני  ונחשף  פנימה  נכנס  ידיים',  אובד  'סחרחר,  כשאשר, 

מלכים: 'ַוֶּתֱחַרְדָנה ֵאַלי / ַוִּתְׁשַּתֲחֶויָנה ְלָפַני / ַוֹּתאַמְרָנה "ּבֹוא, ְּברּוך ְיָי"!' ]128[; דמותו של האסיר שנפל 

בפח יוקשים )'ְוֶאל ָהֲעִלָּיה ֶהֱעלּוִני / ְוֶאל ַּפח יֹוְקִׁשים ִהִּפילּוִני' ]122–123[(. התגלגלה כעת בדמותו של 

'ָיֹבא ּדֹוִדי ְלַגּנֹו / ְוֹיאַכל ְּפִרי ִמְגָּדנֹו', המעלה על הדעת את דברי הכלה לחתנה בשה"ש ד 16, לעומת 'ַמְרַבִּדים ָרַבְדִּתי   55

ַעְרִׂשי ֲחֻטבֹות ֵאטּון ִמְצַרִים', שיבוץ מדברי האישה הזרה הסוררת במש' ז 16. 
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מלך וזכתה לכבוד וליקר: 'ְוָישְַׁבִּתי ַעל ִמְפְרֵׂשי חּור ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן, / ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָּמן. / ֵהָּנה ְמַׂשֲחקֹות / 

ְוָהָאֶרץ ְלָפַני ְמַנְׁשּקֹות' ]129–130[. אבל התהילה המרוממת הזאת – כמעט כמו כל ודאות אחרת בסיפור 

"ַעָּתה   / ֶרת  ְמַבׂשֶּ ְוַאַחת  ַאַחת  'ְוָכל  מבעיתה:  מגמדת,  בהתנסות  והתגלגלה  מאוד  מהר  חלפה   – הזה 

ָּתבֹוא ַהְּגֶבֶרת" / ַעד ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ְפֵני ֻכָּלן זֹוֲעפֹות / ִּכְפֵני ִּכְבָׁשן ְׂשרּופֹות' ]130–132[. במשפט אחד צומדו 

באלימות פסגת השמחה וחפץ הלב של אשר – בואה של הגברת – עם זרע פורענות. פני הנשים השרות 

הלשוני  העיצוב  אך   – התרחש  דרמטי  משהו  הכר;  לבלי  ברגע  השתנו  הגברת  בוא  את  שבישרו 

)בפסוקית משועבדת: 'ַעד ֲאֶׁשר ָרִאיִתי'(, ועל ידי כך הוא משתחל  צדדי  תחבירי  מעמד  לו  משווה 

אל הדברים כמו במפתיע, בלי התראה – ואפקט המאיים שלו מוגבר. 

הכרזתן  תחת  המפתיעה:  הסיבה  לו  התבררה  ובאחת  הנשים,  פני  נזעפו  ולמה  מה  על  שאל  אשר   

ש'ַעָּתה ָּתבֹוא ַהְּגֶבֶרת' הכריזו כעת כי 'ִהֵּנה ֲאדֹון ָהַאְרמֹון' ]123–124[. באבחת ההכרזה הזאת התגלגלה 

במפתיע, במעבר פתאומי, דרמטי, בלתי צפוי, דמותה של הגברת בדמות האדון; מין התערב בשאינו 

מינו, הקטגוריות המובחנות נפרצו, ומכאן עשוי להתעורר רושמו של הלא נורמלי, המטריד, המעורר 
צחוק ואימה גם יחד, או בקיצור, הגרוטסקי.56

דמות האיש מזרה אימים )'ִאיׁש ֻּכּלֹו ְמֵלא ַזִין / ִמְׁשַּתֵּכר ְוֹלא ִמַּיִין' ]134–135[(, ואשר – בצדק – התמלא   

פחד. ברור היה לו שהוא מסיג גבול אסור, והוא חשש לחייו. מי שלפני רגע השתחוו לו )'ַוִּתְׁשַּתֲחֶויָנה 

המתחנן  עבד  למין  רגע  בן  הפך   )]128[ ְיָי"!'  ְּברּוך  "ּבֹוא,  )'ַוֹּתאַמְרָנה  בברכה  פניו  את  וקידמו  ְלָפַני'( 

על חייו: 'ַקְמִּתי ְוִהְׁשַּתֲחֵויִתי / ְוָקָראִתי "ָחָטאִתי ְוָיָׁשר ֶהֱעֵויִתי"' ]137–138[. בהתאם לזה בהמשך הפכה 

הברכה )''ּבֹוא, ְּברּוך ְיָי!'( לקללה )'ֵחי ַנְפִׁשי, ִּכי ֶבן ָמֶות ַאָּתה, / ְוַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא ִעֶּתָך / ְוֶאְרֶאה ְבַמַּפְלֶּתָך' 

מן  שהשתמע  לזה  מנוגד  במובן  החטא  של  מובנו  פתאום  מתחלף  גם  כאמור  זו  בנקודה   .)]147–146[

הדברים קודם לכן: המילה 'ָחָטאִתי' מפתיחת הסיפור נקשרת כעת להימצאותו האסורה של אשר, הגבר 

הזר, בבית הנשים, ולא להתאפקותו ולאי ההיענות שלו לקריאותיה של הצבייה. כמו הדמויות, כמו 

מעמדן, כך המילים הידועות מתגלגלות ממובן אחד למשנהו.

והנה הגבר, אדון הארמון, שפניו – לפי סברתו ההגיונית של אשר – קשים כשאול מקנאה )'ּוְבֵאׁש   

ִקְנָאה ָּבֲעָרה ַנְפׁשֹו' ]135–136[(, הגבר שזה עתה קרא אל אשר 'ֶבּן ָמֶות ַאָּתה', החל לבכות לפתע לנוכח 

"ֶּבן־ ְבָאְזַני  'ַוִּיְקָרא  היטב:  בו  שיתבונן  מאשר  וביקש  פניו  מעל  המסווה  את  הסיר  אשר,57  של  פחדו 

]152–153[. במאמר אחד כבמטה קסם השתנתה  ְלָפֶניָך!"'  ֲאֶׁשר  ַהַּמְרֶאה  ּוְרֵאה ֶאת   / ֵעיֶניָך  ְּפַקח  ָאָדם, 

 Ph. J. Thomson, The Grotesque :בדבריי על הגרוטסקי להלן אני נסמכת בעיקר על התאוריה שהציג תומסון. ראו  56

London 1972 ,(The Critical Idiom). אל התאוריה הזו התוודעתי באמצעות מאמריו של ראובן צור, אשר נדרש 
אליה בקריאתן של יצירות ספרות מגוונות, ובהן – בתחום הספרות העברית של ימי הביניים – גם שיריו של שלמה 

אבן גבירול. על כך ראו: צור, השירה העברית )לעיל הערה 44(, עמ' 176–194. ספר פרי עטו המכנס את כל מאמריו 

הגרוטסקי   – ריגושית  אוריינטציה  צור, אבדן  ר'  ראו:  אור לאחרונה,  ראה  לו  קרובות  תופעות  ועל  הגרוטסקי  על 

ותופעות קרובות בשירה ובאמנויות, רמת גן תשע"ד. 

אשר פחד פחד מוות מאדון הארמון הנסער, וזה בכה פתאום )'ִהְתּגֹוֲללּו ְבִדְמָעה ֵעיָניו'(; בכי זה הוא דו־משמעי: על   57

סמך הכתוב אין להכריע אם הוא בכי אמפתי, מתוך התרגשות לנוכח מצבו הנפשי של אשר, או בכי מתנכר ומלעיג 

מתוך צחוק.
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של  נמעניו  לא  שגם  ביותר  וסביר  הסיפור  קוראי  לא  אשר,  לא   – יודע  שאין  עד  כליל  המציאות 

אשר – איזו מן המציאויות היא המציאות האמתית. מראה הדמות השתנה תכלית שינוי. במקום הפנים 

ַיְזִהיר' ]154[ – תיאור טיפוסי של מראה הפנים  ְוֶלִחי ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע  הלוהטים נראה עכשיו 'אֹור ָּבִהיר / 

שובה הלב של החשוק או החשוקה משירת החשק האנדלוסית. מקריאתה של הדמות )'ְּפַקח ֵעיֶניָך / 

ּוְרֵאה' ]152–153[( משתמע שצריך רק להתבונן כדי לעמוד על טיב המראה, אך אשר, גם לאחר שפקח 

האחרת  המציאות  הדהדה  ובשאלתו   ,]155[ י?'  ֲאדֹוִנ ֶּזה  'ַמה  ושאל  ודאות,  בחוסר  נותר  וראה,  עיניו 

בעיצומה של המציאות הנוכחית. למרות הרמז העבה שהניצב לפניו הוא אישה יפיפייה, אשר עדיין 

 היה שבוי במראה הקודם של 'ִאיׁש ֻּכּלֹו ְמֵלא ַזִין', ולא יכול היה להכריע בין האפשרויות. ולא רק הוא – 

גרסאות  שתי  לפניו  פורש  אלא  האפשרויות,  בין  להכריע  הקורא  את  מכוון  אינו  עצמו  הטקסט  גם 

מארבע עיניים, מעיני אשר ומעיניה של הדמות שראה.

הדמות השיבה על שאלתו של אשר שהיא יעלה מיעלות החדרים, גבירה שכל כבודה בבית פנימה,   

אך מיד אחר כך דימתה את עצמה בדימוי טיפוסי בנוסח שירת החשק לחשוק היפה והאכזר המפיל 

גיבורים בחבליו: 'ֲאִני ֹעֶפר ְּבַעְפַעָּפיו ְיצֹוֵדד / ֱאנֹוׁש ַחִיל ְוִיּפל ַּבֲחָבָליו' ]158[. אמנם הכינוי עופר, בזכר, 

משמש לעתים בשירה האנדלוסית גם לציון נקבה,58 אך בהקשר הנוכחי של בלבול בין המינים, הרי 

הוא תורם לבלבול ולחוסר הוודאות. האם אישה־חשוקה מדברת או איש־חשוק? ואם השימוש במילה 

עופר מעלה על הדעת את דמותו של החשוק המוכרת משירת החשק, הרי בהקשר זה נכנס בדמות זו 

שינוי משמעותי ביותר: אכזריותו אינה מוחלטת, הוא שומר לו את הזכות להיעתר למחזריו, למי מהם 

'ְוַחּנִתי ֲאֶׁשר ָאֹחן ְוֶאְׁשֹמר, / ְלִבְלִּתי ֶאְמְנָעה טֹוב ִמְּבָעָליו' ]159[. עופר זה, שלא  שיימצא ראוי בעיניו: 

על פי הקונוונצייה הקלסית של שירי החשק, אינו רק בעל הקצף הגדול אלא גם רחום וחנון.59 אם כן 

מראית העין של שירת חשק מתערערת בעיון קרוב, והקונוונצייה הז'אנרית הידועה שהחשוק אינו 

נעתר לעולם לחיזורי החושק, עוברת הזרה מכוחו של ההקשר השונה שבו הובאה – החשוק אינו נעתר 

למי שאין הוא רוצה להיעתר, אך נעתר למי שהוא חפץ ביקרו. אל אישה־עופר זו שאך לפני רגע פנה 

אליה בלשון זכר )'ַמה ֶּזה ֲאדֹוִני?'(, דיבר כעת אשר בלשון נקבה: 'ְּברּוָכה ַאְּת ַליָי, ִּבִּתי, ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּדך 

ָהַאֲחרֹון / ִמן ָהִראׁשֹון' ]160–161[.60 אולם גם לאחר ההכרעה המגדרית החד־משמעית הזו מתערב הספק 

בוודאי. אחרי הכול אשר הכריע כאן לא על פי מראה עיניים, אלא בעיקר על סמך משמע אוזניו – 

שהרי הדמות העידה על עצמה שהיא אישה – כמין פתי אומלל המאמין לכל דבר גם כשאינו בטוח בו. 

עירוב זה של ספק בוודאי בא לידי ביטוי באופן שבו הציג אשר את דבריה של הדמות שפנתה אליו: 

]לשון נקבה[' ]155–156[.  ַאְרמֹון  ִמְּבנֹות  י  ִנ 'ַוּיאַמר ]לשון זכר[ ]...[ ֲאִני ִמַּיֲעלֹות ַהֲחָדִרים ]...[ / ֲא

הפרספקטיבה המגדרית הכפולה נשמרת, הספק נותר על כנו. 

ראו: הוס, התחפושת )לעיל הערה 20(, עמ' 66. וכך הוא גם בדברי היפיפייה שנחרתו על התפוח: 'ֲאֶׁשר ָירּוץ ְלצֹוֵדד   58

ִרים / ְּבִמְדַּבר ָים ְוָהֵרי ַהְּבָתִרים – / ֲחַדל, ִּכי ֵהם ְּכלּוִאים ַּבֲחֵצִרים / ְוִנְמָצִאים ְּבַחְדֵרי ַהֲחָדִרים!' ]30–31[. ָפ ֳע ָה

אמנם גם בשירת החשק האנדלוסית הדמות הקונוונציונלית של החשוק או החשוקה היא כפולת פנים – ממיתה ומחיה,   59

כה  שהחושק  והמרוממת,  המחיה  המיטיבה,  שהאפשרות  בכך  החשק  שיר  של  שיסודו  אלא  מרוממת.  אף  משפילה 

מתאווה אליה, אינה מתממשת. ואילו כאן העופר העלה אותה בפיו כאפשרות ראלית, שיש לה סיכוי אִמתי להתממש. 

שיבוץ מרות ג 10.  60
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השינויים הפתאומיים של הפרספקטיבות – הז'אנריות, המגדריות והלשוניות – מעורבים כאן באי   

יציבות לשונית נוספת. אשר פנה אל הצבייה ואמר לה: 'ְּברּוָכה ַאְּת ַליָי, ִּבִּתי, ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּדך ָהַאֲחרֹון / 

ִמן ָהִראׁשֹון' ]160–161[. המילה חסד, הבאה בהקשר הסיפורי גם כפשוטה, מקבלת בהמשך הדברים גם 

משמעות אירונית. בנקודה זו של הסיפור נראה כי הגילוי שאדון הארמון הנזעם שחפץ להמית את אשר 

הוא גברת רכת לבב שעיניה 'מתגוללות בדמעה' לנוכח חרדתו, הוא אכן בבחינת טובה וחסד. עם זאת 

דומה שאי אפשר לחלוק על כך שיש מעשי חסד מובהקים יותר מגלגולי הזהות האלה, הגורמים – גם 

כשהם באים לטובה – הלם ומעברים מבהילים, לא נורמליים ובלתי צפויים מחושך לאור ולהפך. כך 

גם באשר לחסד הראשון שעשתה צביית הארמון בטּובה עם אשר; מדבריו שבהמשך מתברר שחסד 

זה היה שליחת התפוח שנחרתו עליו דברי האהבה. אלא שאופן מסירת הדברים, דהיינו נוסח שאלתו 

המתמשכת של אשר, גם מאשר את ההתייחסות אל מעשה זה כאל טובה )חסד(, וגם מפריך אותה: 'ַהַאְּת 

ֲאֶׁשר ִמן ָהֲעִלָּיה ֲעִניִתיִני / ְוַאֲחֵרי ֵכן ִעִּניִתִני, / ְוַתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִתִּני / ְוַאֲחֵרי ֵכן ֲהַרְגִּתִני?' ]161–163[. 

במשפט זה משולבים ארבעה נשואים חוזרים, הקושרים בהבל פה אחד שני צמדי ניגודים, כאילו היו 

נרדפים זה לזה – וצמד אחד, ֲעִניִתיִני־ִעִּניִתִני, הוא גם צימוד שונה תנועה, כלומר גם צירוף 'נרדף' 

צליל. הדמיון התחבירי )כלומר הבאתם של הפעלים כחלקים חוזרים, נשואים של נושא אחד, הצבייה 

מן העלייה( והצלילי של הפעולות המנוגדות מעורר רושם של עירוב לא רציונלי בין טוב לרע, עירוב 

העשוי לעורר בהלה )מחויכת( או צחוק )נגּוע בבהלה(.

מן התשובה על שאלה זו של אשר מתברר שוב שהוא טעה לגמרי – גם במעמדה של הדמות, כמו   

שכתבה רוזן,61 אך גם במעמדו שלו. כעת נראה כי הוא איננו חושק אומלל, עבד אסיר חסר תוחלת, 

ַּבִּמְנָחה  ָפָניו  ֲאַקְּדָמה  ָאְמָרה  ִּכי   / ְוַנְפֶׁשָך:  ִלְּבָך  ַעל  ּוְלַדֵּבר   / ְלַׁשַעְׁשֶעָך  אֹוִתי  'ָׁשְלָחה  נבחר:  מלך  אלא 

א ָפַני' ]167–169[; כלומר עוד טעות גמורה בידיו: אין  ַההֹוֶלֶכת ְלָפַני / ְוַאֲחֵרי ֵכן ֶאְרֶאה ָפָניו – אּוַלי ִיׂשָּ

מדובר כאן בחושקת אכזרית המתעללת בו לשם התעללות, אלא בגברת החומדת לצון לצורך רציני 

)אולי להכניסו אחר כבוד בברית נישואין(. המטרה הרצינית, המכובדת, של הקשר עשויה להשתמע 

מן ההודעה הבאה של השפחה לאשר, המבוססת על שיבוץ מתהלים )מה 15(: 'ִלְרָקמֹות', אמרה, תובל 

גבירתה 'ַלֶּמֶלְך', 'ְּבתּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָלְך' – בהקשרם המקראי מוסבים הדברים על תיאור 

הובלתה של המלכה אל המלך. ועוד לפני כן, עם הכנסתו של אשר לבית הנשים, הוא שמע את אחת 

הנשים שרה 'ָיֹבא ּדֹוִדי ְלַגּנֹו / ְוֹיאַכל ְּפִרי ִמְגָּדנֹו' ]125[, דברים המעלים על הדעת את פנייתה של הכלה 

לדודה בשיר השירים )ד 16(. אלא שמיד לאחר שירה זו, המזכירה את קדושת הנישואין, שמע אשר 

 ,)16 )ז  ממשלי  שיבוץ  דברי   ,]127–126[ ִמְצַרִים'  ֵאטּון  ֲחֻטבֹות  ַעְרִׂשי  ָרַבְדִּתי  'ַמְרַבִּדים  אחרת:  שירה 

 – אשר  של  לאוזניו  הושמעו  המנוגדים  וטומאה. ההקשרים  זנות  של   – הפוכה  קונוטציה   המעוררים 

שווה  משקלם  כאילו  אחד,  ברצף  זה,  אחר  בזה   – ונמעניו  הסיפור  קוראי  של  לאוזניהם  ומושמעים 

ועניינם אחד. הקשר אחד מתגלגל בהקשר מנוגד לו ומתקבלת מציאות מבלבלת ומביכה.62 

רוזן, ציד הצבייה )לעיל הערה 18(, עמ' 236.   61

הוס כבר עמד על ההקשרים המנוגדים של השיבוצים המובאים בשירתן של הנשים, וראה בהם רמז למציאות לוגית   62

של 'או–או'. לדעתו באמצעות הקונוטציות המנוגדות של השיבוצים המקראיים הועבר לאשר המסר ש'שהותו בבית 
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ָלְך'  מּוָבאֹות  ֵרעֹוֶתיָה  ַאֲחֶריָה  ְּבתּולֹות   /  – ַלֶּמֶלְך  ּתּוַבל  )'ִלְרָקמֹות  דבריה  השפחה  כילתה  בטרם    

ְכָמּה  ִמׁשִּ 'ַעְלָמה  בנות שבתוכן  וראה חבורת   ]171[ ַּפֲעמֹון'  ְוִצְלַצל   / ָהמֹון  'קֹול  ]169–170[( שמע אשר 

ָוַמְעָלה ְּגבֹוָהה ַעל ֻּכָּלן' ]173[ רוקדת לקול שירה ותופים של חברותיה, שזימרו לה: 'ִאְמִרי ָנא ֲהֵמרֹוך 

ֻחְּמֵׁשְך ִיְקֵרְך / אֹו ָׁשַכְרְּת ִמִּתירֹוֵׁשְך'. ]177–178[63 אך לפתע, לאחר טורים של ודאות, שב ונזרע הספק: 

 אשר ציין שפניה של גבירה נעלה זו היו רעולים, ועל כן לא ראה את פניה )'ְוֹלא ָראּו ַעְפַעַּפי ֵעיֶניָה, / 

ָיְצאּו  'ְוַכֲאֶׁשר הֹוִׁשיבּוָה ַעל ְמכֹוֶניָה /  ָפֶניָה' ]178[(. הנשים יצאו והותירו אותו עם הגבירה:  ִכְסָּתה  ִּכי 

ִמְלָּפֶניָה, / ְוִנְׁשַאְרִּתי ֲאִני ְלַבִּדי / ְוָהַעְלָמה יֹוֶׁשֶבת ְלִצִּדי' ]179–180[. בהתאם לתפקיד החתן שנכפה עליו 

ברמז קודם לכן, אשר פנה אליה כעת כאל כלה, בדברי שיבוץ משיר השירים )ד 9(: 'ִלַּבְבִּתִני, ֲאחֹוִתי 

ַכָּלה' וגו', אך בפנייתו אליה עלה פתאום זכר הצעיף המסתיר את פניה )'ָהִסיִרי ַהַּמְסֶוה ִמָּפַנִיְך/ְוַהְרִאיִני 

בפתאומיות  שוב  התהפכה  הצעיף  הוסר  וכאשר  בספק.  שוב  הוטלה  והוודאות   )]184[ ַמְרַאִיְך!'  ֶאת 

תמונת המציאות שלנגד עיניו: 'ְוַכֲאֶׁשר ֲהִסירֹוִתי ַהָּצִניף / ְוִגִּליִתי ַהָּצִעיף, / ָרִאיִתי ָזָקן ָארּוְך / ְוַהָּמֶות 

ָעָליו ָערּוְך / ּוִפיו ָּפתּוַח / ְּכִסיר ָנפּוַח' ]185–186[ – תיאור מפתיע ומבהיל, מעורר אימה, צחוק, תימהון 

ולעג כאחד.

ָפַתִים!'  ַהׂשְּ ְוֹאֶדם   / ַהְּלָחַיִים  ָרִאיָת  'ֵאיְך  באשר:  הטיח  האישה  למסווה  מתחת  שהתגלה  הגבר  והנה   

]186–187[. אני מתרשמת שהמשפט הזה כבד משקל: הוא מעורר תחושה מוגברת של הלא נורמלי, 

כל  כמשוללת   )]173–172[ ַעְלָמה'  )'ּוְבתֹוָכן  אשר  של  המציאות  תפיסת  את  מציג  הוא  שפוי.  הבלתי 

לקבל  קשה  זאת  ועם  בדבריו.  לבטוח  אפשר  שאי  כמי  מהימן,  בלתי  כדובר  דמותו  את  ומעצב  יסוד 

באופן מוחלט גם את אי המהימנות הזאת. אמנם יכול היה להתעורר ספק בנקביותה של הדמות כבר 

קודם לכן, שהרי אשר ראה שהיא גבוהה משכמה ומעלה, תיאור שהולם יותר קומת גבר, וציין שפניה 

רעולים – כלומר לא הייתה כאן ודאות מוחלטת, ואשר יכול היה לטעות. אך מנגד אשר ראה דמות 

בבגדי אישה רוקדת בין רעותיה, ואלה אישרו בשירתן את תפיסתה כאישה: 'ִאְמִרי ָנא ֲהֵמרֹוך ֻחְּמֵׁשְך 

ִיְקֵרְך' וגו' ]173[. כלומר על פי נתוני הטקסט הייתה תפיסתו של אשר גם מוצדקת, או לפחות היה לה 

על מה לסמוך. כך שהקורא בנקודת הקריאה הזאת אינו יכול להכריע אם אשר הוזה או שהמציאות 

את  מוצאת  היא  גם  זו  גערה  אך  יסוד.  כל  כמשוללת  תפיסתו  את  והציג  האיש  בו  גער  והנה  הזויה. 

צידוקה, שכן אשר כבר הודה שלא ראה את 'ַעְפַעַּפי ֵעיֶניָה, / ִּכי ִכְסָּתה ָפֶניָה' ]178[ – הודאה שבאופן 

פרדוקסלי מגבירה את אי מהימנותו, אך גם את מהימנותו. ושוב לא לגמרי ברור מי כאן המשוגע ומי 

הוא הרואה נכוחה.

אף שהיה לאשר יסוד לביסוס תפיסתו הקודמת, הוא לא ניסה כלל לדבר בעד עצמו ולהצדיק את   

טעותו. בכך אפשר לראות אישור לדברי הגבר שאכן לא היה כל יסוד לתפיסתו הקודמת של אשר, 

 הנשים יכולה להוליך לשני מסלולים נפרדים. האחד הוא המסלול החיובי והמותר – נישואין; והאחר הפסול והאסור – 

ההקשרים  לדעתי   .)76 עמ'   ,]20 הערה  ]לעיל  התחפושת  )הוס  הנישואים'  מוסד  במסגרת  שלא  יחסים  או  ניאוף 

המנוגדים מעצבים כאן מציאות אי־לוגית ומביכה של 'גם וגם'.

שירמן העיר כי דברים אלה הם ציטטה של בית מתוך שירו של יהודה הלוי 'את עפרה צביית ארמון'. ראו: שירמן,   63

השירה העברית בספרד )לעיל הערה 13(, עמ' 564, הערה לשו' 177–178.
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או לחלופין אפשר לראות בזה ביטוי למצב התודעה המבולבל, הלא רציונלי, האמוציונלי לגמרי, של 

אשר, שכבר לא בטח בחושיו, אם שקר או אמת לפניו באיזה זמן מן הזמנים. והנה עוד זה מדבר )'ֵאיְך 

ָפַתִים!' ]84–85[( וזה בא: קול הצעקה המבהיל של הגבר מתחלף בקול צחוקו  ָרִאיָת ַהְּלָחַיִים / ְוֹאֶדם ַהׂשְּ

הרועם: 'ַוִּיָׂשא קֹולֹו ִּבְצחֹוק / ַעד ֲאֶׁשר ִנְׁשַמע ְלֵמָרחֹוק' ]188–189[. קול רעם־זעם התגלגל במפתיע בקול 

רעם־צחוק, ובתוך כך בן רגע הפך קולו של הזר הגמור לקול מֹודע וקרוב – 'ְוִהֵּנה הּוא ֲחֵבִרי / ּוָבָׂשר 

ִמְּבָׂשִרי' ]182[.

תשובה  באופן טבעי אשר בא כעת בתלונה לחברו על מה שעולל לו ושאל לסיבת המעשה. אבל   

אין. במקום הסבר הגיוני בא לפתע דיווח על מין פיצוי גדול – 'ַוִיְּפַצר ִּבי ְלַנֲחֵמִני / ּוְבַפת   – לשאלה 

ֶלֶחם ְסָעַדִני / ַוָּיֵבא ֵאַלי ַמְטַעִּמים' – שבאופן מוזר גם הצליח מיד: 'ְוָׁשִהיִתי ִעּמֹו ָיִמים / ְוַאֲחֵרי ֵכן ִהִׂשיַאִני 

ְלִבּתֹו / ְוִהְׁשִליַטִני ְבָכל ֲאֶׁשר ִאּתֹו' ]193–196[ – ובזה נחתם הסיפור.

המשפט האחרון מעורר לכאורה רושם של סוף טוב הכול טוב;64 אך מכיוון שההסבר לכל התעלול   

חסר, ומכיוון שֶחסר זה יוצר מעבר דרמטי, קיצוני ומהמם בין בדיה לאמת, בין אישה לאיש, בין זרות 

מוחלטת לרעות אמיצה, בין אי שייכות להתערות מלאה )במשפחת העדולמי וברכושו( – מכיוון שכך 

לפי התרשמותי אין מתקבלת בסיומו של הסיפור אותה אנחת רווחה המתלווה ברגיל לסוף טוב באמת; 

הסוף 'הטוב' מתערבב כאן בהרגשה רעה או בתחושה של אי נוחות. מנוסח הדברים אין לדעת אם אשר 

שמח בכל הטוב שירד עליו מאת חברו, או שגם בטוב הזה היה מן הכפייה של נחת זרועו של העדולמי. 

בסוף הסיפור, כמו במקומות רבים מאוד במהלכו, אשר הוא סובל הפעולה, פסיבי לגמרי )'ְוַאֲחֵרי ֵכן 

דבר.  הרוויח  ולא  דבר65  למד  לא  י ְבָכל ֲאֶׁשר ִאּתֹו' ]195–197[(. הוא  ִהְׁשִליַטִנ י ְלִבּתֹו / ְו ִנ ִהִׂשיַא

גם את הרע וגם את הטוב קיבל מאת העדולמי. ואין לדעת אם הסוף הטוב כביכול היה בבחינת שכר או 

עונש לאשר – כמו שאין לדעת לאשורו אם בת העדולמי הייתה הגבירה מן העלייה שאשר כה חפץ בה, 

אם לאו.

וגם אם נניח שהסוף אכן טוב, אין בו כדי למחות כליל את רושמן של הטלטלות העזות שעבר אשר   

ואתו קוראי סיפורו. להפך – הסיום החפוז והטוב )?( הזה, שקשה לעכלו, אינו פותר דבר, אלא רק מוסיף 

על תחושת אי הקוהרנטיות, המבוכה וחוסר הוודאות ששלטו בָעצמה ברוב שלביו ורבדיו של הסיפור עד 

כאן. ועוד, אם הסוף הוא אכן סוף טוב, הרי עשוי להשתמע ממנו שעל חטאתו שהזכיר היום קיבל אשר 

לא רק עונש כי אם גם שכר רב. ואם אכן כך הוא, סמי מכאן כל מסר מוסרי דידקטי. 

כך הבינו כמה מן החוקרים את סוף הסיפור. ראו למשל: דישון, נאום אשר בן יהודה )לעיל הערה 20(, עמ' 65; הנ"ל,   64

חרוזים של חכמה )לעיל הערה 20(, עמ' 127; רוזן, ציד הצבייה )לעיל הערה 18(, עמ' 238. 

הוס ציין שאין בטקסט כל תיאור של שינוי פנימי שחל באשר. לדעתו יש בסיפור יסוד מוסרי – בצד יסוד קומי – ואשר   65

למד בסופו לקח. היעדר התיאור של השינוי הפנימי באשר נובע לדעתו מן 'השוני העקרוני שבין הפואטיקה שלנו 

לפואטיקה של ימי הביניים'. לדבריו תיאור מפורש של השינוי שחל – לדעתו – באשר היה מערער את האיזון המיוחד 

שנוצר במקאמה בין הקומי למוסרי, ואיזון זה היה חשוב בעיני אבן צקבל 'יותר מתיאור מפורש של המהפך הנפשי 

העובר על אשר' )הוס, התחפושת ]לעיל הערה 20[, עמ' 80–81(. על פי הקריאה שלי בסיפור אבן צקבל לא תיאר 

שינוי פנימי שחל באשר משום שלא חל בו שינוי כזה. 
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יפור שעשועים? ס

סיפור  שעשועים,  סיפור  הוא  אולי  מטרתו?  אפוא  מהי  דידקטי,  מוסרי  יסוד  כל  בסיפור  אין  אם 

הומוריסטי, קומדיה של טעויות?66 לכיוון פרשנות זה יש תימוכין; כאמור המחבר עצמו צירף בסוף 

ְלַבל  ָנא,  ְוִׁשְמרּו   / ְוטּובֹו  ִׂשיִחי  ְיִפי  )'ְׁשעּו, ּדֹוַדי,  המקאמה דברי הנחיה מפורשים בכיוון הקריאה הזה 

ִּתָּנְקׁשּו בֹו: / ֲהֹלא ֵהם ַלֲעֵגי עֹוְגִבים ּוִמִּלים / ֲאֶׁשר ָּבָדא ְיִדיְדֶכם ִמְּלָבבֹו!' ]197–198[(. ועוד, שפחתה של 

 / ְפחֹוֶתיָה  ִמׁשִּ ִׁשְפָחה  )'ֲאִני  הגבירה שהתחזתה לאדון הארמון הציגה את התעתוע כשעשוע, כבדיחה 

ְוַאַחת ֵמַאְמהֹוֶתיָה, / ָׁשְלָחה אֹוִתי ְלַׁשַעְׁשֶעָך' ]166–167[(, והֵרַע המתעתע צחק צחוק גדול )'ַוִּיָׂשא קֹולֹו 

ִּבְצחֹוק / ַעד ֲאֶׁשר ִנְׁשַמע ְלֵמָרחֹוק' ]188–189[(, המסמן אף הוא את כיוון התפיסה הקומי, הראוי לדעתו, 

יש  של הדברים. נוסף על כך ְלטעּות על גבי טעות יש בוודאי פוטנציאל קומי. ואולם נראה לי שאם 

מטלטלת.  בדיחה  זו  הרי  בדיחה,  כאן  יש  ואם  מבהיל,  שעשוע  הוא  הרי  שעשוע,  כאן 

שאינן  מטרידות  באיכויות  מעורב  אלא  ומשחרר,  נקי  צחוק  כאן  מעורר  איננו  הקומי  כלומר 

אתו. ואם כן לטקסט הזה יש פוטנציאל מובהק לעורר את רושמו של הגרוטסקי.  אחד  בקנה  עולות 

התממשותו של פוטנציאל זה תלויה בתפיסתו של הקורא, בשאלה אם הוא מרגיש את ההיבט הקומי 

מן  לאחת  להכריע  יכולת  מבלי  דומה,  ובָעצמה  בזמן  בו  הדברים  של  הדוחה  או  המאיים  ההיבט  ואת 

התגובות הסותרות – הצחוק וההקלה או הבהלה והדחייה. פיליפ תומסון תיאר את קו הגבול הדק שבין 

צחוק לאימה המבטא לדבריו את האפקט הגרוטסקי, והמחיש אותו בדוגמה בלתי נשכחת:

ההתנסות   – הגרוטסקי  על  הקלסית  כתגובה  לעיל  שתוארה  שהתגובה  ברור  להיות  צריך 

לפחות,  בחלקה  היא,   – אחת  ועונה  בעת  וסלידה,  עליצות  ואימה,  צחוק  ובדוחה,  במשעשע 

מצחיק  להיות  עשוי  נורמלי  שהלא  מכיוון  נורמלי.  לא  רבה  במידה  שהוא  מה  על  תגובה 

כתוצאה  שעשוע  והרגשת  מחידוש  הנאה  דוחה.  או  מאיים  להיות  עשוי  הוא  אחר  ומצד   ]...[

דרגה מסוימת  ידוע ברגע שמושגת  והלא  מוכר  מן הלא  הופכים לפחד  הנורמלי  מן  מהסטייה 

של אי נורמליות. עליזות לנוכח משהו אשר אינו הולם סטנדרדים ונורמות מקובלים מפנה את 

מקומה לפחד )וכעס( כאשר נורמות אלה נראות מאוימות באופן חמור או מותקפות. זהו עניין 

פרדוקסלי ונוכל אולי להבהירו באמצעות דוגמה של ילדים קטנים מאוד ]...[ שמישהו עושה 

הפנים  למראה  יצחק  הילד  הפנים.  את   – והולך  מתגבר  באופן   – שמעוותות  העוויות  למולם 

המשוכים רק עד נקודה מסוימת )סביר להניח שכל עוד די בטוח שהפנים הם דבר מוכר(; מעבר 

לנקודה זו, כאשר הפנים הופכים מעוותים כל כך שהילד חש מאוים, הוא בוכה מפחד. קו הגבול 

ליתר  או,  הגרוטסקי,  את  ללמוד  מי שמבקש  את  הוא המעניין  שתי התגובות  הזה שבין  הדק 

הלא  של  הקומי  ההיבט  כאשר  זמן,  באותו  מתעוררות  התגובות  שתי  שבה  הסיטואציה  דיוק, 
נורמלי וההיבט המאיים או הדוחה שלו מורגשים בו בזמן ובאופן שווה.67

דישון, נאום אשר בן יהודה )לעיל הערה 20(, עמ' 58; רוזן, ציד הצבייה )לעיל הערה 18(, עמ' 235.  66

67  תומסון, הגרוטסקי )לעיל הערה 56(, עמ' 24–25.
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תפיסת האיכות הגרוטסקית כאיכות דומיננטית במקאמה תלויה אפוא בחווייתו הסובייקטיווית של 

בעלי  ויסודות  קומי  פוטנציאל  בעלי  יסודות  של  הבו־זמנית  נוכחותם  על  להצביע  אפשר  הקורא. 

במקאמה  הטרוגניים  יסודות  של  עירוב  בקלות  לזהות  אפשר  כלומר  דוחה,  או  מאיים  פוטנציאל 

תלוי  כבר  זה   – מאיים  או  קומי  או  גרוטסקי  אפקט  מייצר  הזה  העירוב  אם  אך  לגרוטסקי;  האופייני 

בתגובתו הסובייקטיווית של הקורא על נוכחותם של היסודות הסותרים יחד. קורא המרגיש שהיסוד 

המאיים גובר על שאר היסודות, יתייחס אל הסיפור כאל סיפור מבהיל; קורא המרגיש שהיסוד הקומי 

מתגבר על היסודות שאינם עולים אתו בקנה אחד, יתייחס אל הסיפור כאל סיפור הומוריסטי, יקל בו 

ראש )Laugh it off( או יתייחס אליו כאל בדיחה;68 ולעומת שני אלה, קורא החש שהאיכות הקומית 

של הדברים מתערבת בו בזמן ובָעצמה דומה, במין דיסהרמוניה מוזרה, בהרגשת המאיים או הדוחה – 

יחוש בלבול ומבוכה מנוכחותם של היסודות הבלתי מתיישבים, כלומר יחווה את האיכות הגרוטסקית. 

השימוש במונח גרוטסקי לתיאור איכותה של יצירה כלשהי תלוי אפוא בתגובת הקורא ולפיכך הוא 

בעל סיכוי גדול להיות שנוי במחלוקת.

כפי שאפשר להבין, בקריאת המקאמה 'נאום אשר בן יהודה' לעיל ביקשתי להבליט את הפוטנציאל   

הגרוטסקי של הסיפור. אחרי הכול, כדברי א"א ריצ'רדס, 'כל אינטרפרטציה מּונעת על ידי אינטרס 

כלשהו, והפרשנות המתקבלת היא עדות לאינטרסים הללו, שהם שליטיה הבלתי נראים'.69 להבנתי 

מחבר המקאמה, שלמה אבן צקבל, עשה בסיפור זה הכול כדי לא לאפשר לקורא לפתור את הקונפליקט 

בין הרגשות הסותרים, ולהוליך אותו בשיטתיות על קו הגבול הדק והמטלטל שהקומי והמאיים נחווים 

בו בעת ובעונה אחת. עיקרון פואטי זה של יצירת אי ודאות, אשר הוצג בדיון במקאמה 'נאום אשר בן 

יהודה', רלוונטי לדעתי גם לאמנות הסיפור של מקאמות עבריות אחרות.70 

יפור תעתועים ס

הוודאות  אי  יצירת  לשם  הננקטות  הרבות  התחבולות  הבנתי  לפי  זה?  פואטי  עיקרון  של  מטרתו  מה 

לספר  הסיפור.  מעשה  עצם  אל  ברזל  בשלשלאות  אותו  לרתק  הקורא,  את  ולהדהים  להפליא  נועדו 

דעת  לפי  משעמם  הריהו  ונשנה  חוזר  שהוא  מה  סיפור מיוחד, נדיר, כזה שלא ייאמן, כי 'כל 

המקאמות  מחבר  כדברי  שלי[',71  ]ההדגשה  המופלאים  הדברים  אחרי  להוטה  והנפש  הכול, 

עפ"י תומסון )שם(, עמ' 3. לדברי תומסון יש בתגובה פסיכולוגית זו הפעלה של מנגנון הגנה, ובזה יש לדבריו רמז   68

לכך שהגרוטסקי קשה לעיכול ושאנו נוטים לנסות להימלט מפני אי הנוחות שהוא מסב לנו. ראו: שם.

I. A. Richards, Practical Criticism, London 1973, p. 242  69

אני מקווה לבסס את התפיסה של אי הוודאות כעיקרון פואטי גם בקריאתן של מקאמות אחרות.   70

ר' דרורי, 'לבעיית התקבלות המקאמה בספרות הערבית', הספרות, 32 )יוני 1982(, עמ' 55. דברים אלה של אלקירואני   71

נאמרו בשבח 'ההמצאה מן הלב', 'פרי מחשבתו המקורית של המחבר', אשר עומדת ביסוד הפואטיקה המהפכנית של 

המקאמה. ראו: שם. הדברים מזכירים את ההבחנה שהבחין מתי הוס, על פי דיונים ערביים פילוסופיים, בין האפקט 

של המבע המיוסד על תח'ייל )על הדמיון(, אפקט המעורר פליאה והנאה, ובין האפקט של המבע המיוסד על תצדיק 

)על האמת(, אפקט משעמם או המעורר פחות תשומת לב. ראו: הוס, לא היה )לעיל הערה 7(, עמ' 88–98. 'אבן סינא 
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ויסודם ביצירת  זו,  1067(. כל האמצעים כשרים להשגתה של מטרת־על  )מת  אבן שרף אלַקְיַרַואִני 

אפקט של הלם, המשתלט על הקורא וכובש אותו בסערה. מכאן אפשר להסביר את השימוש המוגבר 

ז'אנריות –  והמגוון שנעשה במקאמה בטכניקות הזרה – של הלשון, של המציאות ושל קונוונציות 

טכניקות היוצרות כל פעם מחדש מין הלם פתאומי. תחבולות אלה משרתות היטב את המטרה, דהיינו 

בהן  המועצם  והשימוש  הן  כן  ועל  מופלאים,  לדברים  הנפש  להט  של  והסיפוק  מן השעמום  הבריחה 

מונחים ביסוד אמנות הסיפור של המקאמה. ומכיוון שאפקט ההלם טיפוסי לאמנות הגרוטסקית, יש 

למקאמה פוטנציאל גרוטסקי מובהק, שמימושו תלוי כאמור בתגובתו של הקורא על נוכחותן הבו־

זמנית של האיכויות הטקסטואליות המנוגדות. 

המציאות  קליטת  את  לתיקנּה  'להשיב  היא  ההזרה  של  שמטרתה  טען  שקלובסקי  ויקטור  כידוע   

]השחוקה[ שלנו, להפוך דברים למורגשים'.72 בדומה לכך טען ויקטור ארליך שמטרתה של ההזרה 

היא להשיב לתפיסת המציאות השחוקה, ההרגלית, שלנו את חדּותה הראשונית.73 העיוות האמנותי 

קיבל אפוא בדבריהם תכלית קונסטרוקטיווית. להבנתי גם במקאמה תכליתן של תחבולות ההזרה היא 

קונסטרוקטיווית – יצירת אנרגייה או תחושת ִחיות בקורא – אך הן משיגות את התכלית הזאת באורח 

הדברים, לחבל  של  חדה  תפיסה  מאתנו  שונה לגמרי. במקאמה תחבולות ההזרה באות למנוע 

שלנו, ליצור אפקט של הלם משחרר, אשר יאפשר לנו להיסחף אל  התקינה  המציאות  בקליטת 

המוזר והמופלא, להישאב אל מציאות מדהימה, אחרת לגמרי, שבה 'הקאטגוריות המוכרות מן העולם 

הריאלי ]...[ מכזיבות'74 )ומתקיימות( יותר מפעם אחת ובכך מוציאות את האדם משלוות השיממון 

של חיי היומיום. עם הקריאה במקאמה נכנס הקורא לעולם אחר – מוכר ומוזר, נורמלי ולא נורמלי, 

הסותרות  הפרספקטיבות  ופנטסטי.  מציאות  דמוי  לעד',  ו'פתאומי  מסתבר  הגיוני,  ובלתי  הגיוני 

הללו, העולות בעת ובעונה אחת ברבדים שונים של הסיפור, והתחושות הסותרות )הקומי והמאיים( 

זה של פרספקטיבות  עירוב  היצירה.  הגרוטסקי של  לפוטנציאל  הן המקור  המתעוררות בעקבותיהן 

'אם  האופייני לגרוטסקי בולט בדברי ההסבר של תומסון להבדל שבין הפנטסטי הטהור לגרוטסקי: 

טקסט ספרותי "מתרחש" בעולם מדומיין ]fantasy-world[ שנוצר על ידי המחבר מבלי יומרות לקשר 

עם המציאות, הגרוטסקי כמעט אינו בא בחשבון. משום שבתוך עולם מדומיין סגור כל דבר אפשרי. 

הקורא, ברגע שהוא מודע לכך שלפניו עולם סגור כזה, מקבל את הדברים המוזרים ביותר בשוויון 

קובע', כתב שם הוס, 'כי עצמתם של המבעים השיריים נובעת מכך של"ייצוגים הדמיוניים ]וללמחאכאה[ יש דבר 

]המעורר תחושה של[ פליאה ]תעג'יב[ החסר ב]מבעים המיוסדים[ על אמת ]צדק[". הרתיעה שאנשים חשים ממבעים 

ידועה אין  ידועה היא בגדר עובדה קיימת שמתעלמים ממנה. והאמת הבלתי  המייצגים אמת נובעת מכך ש"אמת 

שמים לב אליה"' )שם, עמ' 90–91(. הוס קישר שם את הדברים שכתב אבן סינא על התח'ייל, הגורם לפליאה והנאה 

מן המבע עצמו, לדבריו של ר' יאקובסון על הבלטת השדר כתכלית לעצמו באמצעות מנגנוני הזרה. בדבריי לעיל 

על אי הוודאות המרתקת את הקורא אל עצם מעשה הסיפור אני מצטרפת אפוא לתפיסה זו. 

מצוטט כאן בתרגומה העברי של רנן, לשמוע את רחש הגלים )לעיל הערה 26(, עמ' 343. לתרגום אנגלי של הדברים   72

 V. Shklovsky, ‘Art as Technique’, Russian Formalist Criticism: Four Essays (Regents Critic Series), :ראו

trans. L. T. Lemon and M. J. Reis, Lincoln, NE 1965, pp. 4, 12
רנן, לשמוע את רחש הגלים )שם(, עמ' 344.  73

מדבריו של ו' קייזר על הגרוטסקי. הובא אצל: ר' קריץ, המוזר שבסיפור המוזר, קריית מוצקין תשל"ה, עמ' 200.  74
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 ,)Mensching( מנשינג  גרהרד  צדק  תומסון  לדברי  כאמתיים'.  להבינם  התבקש  שלא  מכיוון  נפש, 

שהדגיש את ההבחנה הזאת באמרו ש'לא משנה מה מידת כוח ההמצאה של הסופר של הפנטסטי, הוא 

לרוב ייצמד לפרספקטיבה של הבלתי מציאותי )או האנטי־מציאותי('. ואילו הגרוסטקי לדברי תומסון 

תלוי באמונה שהעולם שהוא מתאר, למרות מוזרותו, הוא עדיין עולמנו, עולם אִמתי וממשי – וזה מה 

שמקנה לו עצמה רבה כל כך.75 

יכום: אפשרויות, לא עּובדֹות לס

עירוב היסודות שאינם עולים בקנה אחד בסיפור עשוי לעורר בקורא אחת משלוש תגובות. הקורא 

עשוי להבליט בתפיסתו יסודות מסוימים, בעלי איכות קומית או לחלופין מעוררת אימה, ולהמעיט 

בחשיבותם של היסודות המנוגדים, וכך לטעון שהסיפור הוא הומוריסטי או מעורר אימה בהתאמה. 

אך לדעתי תגובה שלמה על סיפורים מעין אלה מוכרחה להביא בחשבון את נוכחותם הבו־זמנית של 

נראה  הסיפור.  של  המסירה  באופן  המובנית  הוודאות  לאי  ולהתייחס  הסותרים,  היסודות 

גם  בעיקרם  יפים  קפקא76  של  ב'התבוננות'  כסגנון  הוודאות  אי  על  זנדבנק  שמעון  של  שדבריו  לי 

להבנתי  שכן  דומים;  ולסיפורים   – מקאמות  לקטעי  או   – אחרות  ולמקאמות  כאן  שנדונה  למקאמה 

מהתחייבות  'להימנע  או  ודאות  אי  ליצור  שמטרתם  שונים  אמצעים  המחברים  נקטו  אלה  בסיפורים 

 כלפי העובדות'.77 בין האמצעים ליצירת אי ודאות ציין זנדבנק את השימוש 'במלים המבטאות ספק 

כגון  היגדיו בביטויים  'לסייג את  נטה  הוא טען,  נקודת הראות'. קפקא,  או מגבילות את תקפה של 

כלפי  מלאה  מהתחייבות  נמנע  הוא  האלה  הביטויים  ידי  על  ש".  "מסתבר  "כנראה",  ש...",  "נדמה 

העובדות על ידי כפיפתן לנקודת ראות חלקית, בלתי מוחלטת, פתוחה לִמְׁשגים',78 כך ש'תמיד יישאר 

שמץ אפשרות שמסקנותינו מוטעות'.79 האמירה של אשר בן יהודה שלא ראה את עיניה של הגברת 

ָפֶניָה', פועלת להבנתי בדיוק להטלת אותו ספק או להגבלת נקודת  ִכְּסָתה  'ִּכי  הרוקדת בין רעותיה, 

הראות המשאירה את ה'עובדות' פתוחות לִמׁשגים. כך נכנס ספק ב'עובדות', ומובטח שיישאר תמיד 

שמץ אפשרות שמסקנותינו מוטעות.

המשרים  האמצעים  קפקא  אצל  שבתכלית.  ההבדל  קיים  שבתחבולה  הדמיון  בצד  אך   

כלומר  חי,  הוא  שבה  במציאות  המודרני  האדם  של  הביטחון  את  לערער  באים  ודאות  אי  תחושת 

 rule of( המשמעותיות  כלל  כינה  קאלר  שג'ונתן  מה  אל  ביותר,  רציני  עניין  אל  נקשרים  הם 

תומסון, הגרוטסקי )לעיל הערה 56(, עמ' 23.   75

ש' זנדבנק, 'אי הוודאות כסגנון: "התבוננות"', הנ"ל, דרך ההיסוס: על אי־הוודאות וגילוייה ביצירת קפקא, תל אביב   76

תשל"ה, עמ' 31–48.

כדבריו של זנדבנק על קפקא; ראו: שם, עמ' 33.  77

שם, עמ' 39.  78

שם, עמ' 40.  79
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significance(,80 השקפת עולם באשר לאדם ולמצבו ביקום.81 וכאמור, במקאמה של שלמה אבן צקבל 

נקשרות לדעתי התחבולות האלה בתכלית שונה – בבריחה מן המשעמם והרגיל ובהשבעת להט הנפש 

לדברים המופלאים, כדבריו המובאים לעיל של אלקירואני. 

ויש לפעמים  כפי שהסביר פיליפ תומסון, טווח התפקודים והמטרות של הגרוטסקי רחב מאוד;   

)בקצה הקל של הטווח הגרוטסקי( שהגרוטסקי אינו משרת כל מטרה מלבד הגשמת תשוקה שובבנית, 

המשחק,  שדחף  'נראה  ואקסצנטרי.82  ביזארי  משהו  להמציא  וקפריזית,  פרועה  מוזרה־משחקית, 

אנו  'אך  תומסון,  כתב  אמנותית',  יצירה  בכל  גורם  היא  עצמה,  לשם  ולהתנסות  להמציא  התשוקה 

יכולים לצפות שגורם זה יהיה חזק יותר מהרגיל באמנות ובספרות הגרוטסקית, שבהן השבירה ושינוי 

המבנה של המציאות המוכרת ממלאים תפקיד גדול כל כך. נוסף על כך ספרות המתאפיינת בכוח 

המצאה "גבוה" ובדמיון מוגבר ]...[ נוטה להימשך אל הגרוטסקי'.83 בקריאה שהצעתי ב'נאום אשר 

ובדמיון מוגבר, ביקשתי אפוא לבטא את הפוטנציאל  רב  סיפור המצטיין בכוח המצאה  יהודה',  בן 

המשחקי זו של הגרוטסקי   שלו – ושל סיפורים מחורזים אחרים בני סוגו – להשתייך לקטגוריה 

)the playful grotesque(, אשר להבנתי פועל על הקורא כמין הלם משחרר מכבלי המציאות – מן 

)סיפור שעשועים(  הקומי  בבחינת  אופן  בשום  השכל, מאחריות, מכובד ראש – ועם זאת איננו 

גֵרדא. 

לגרוטסקי יש כוח עז להדהים ולטלטל את הקורא. לדברי ארנסט ינטש,  

אנו  בקריאה  או  בתיאטרון  ]...[ אבל  עזים  רגשיים  לזעזועים  להיחשף  אוהבים  איננו  ]בחיים[ 

עזים  רגש  רחשי  זו  בדרך  חווים  מניחים לעצמנו ברצון להיות מושפעים באופן כזה: אנו 

על  לקבל  שניאלץ  בלי  שלי[,  ]ההדגשה  חזקה  חיים  תחושת  בנו  המעוררים  מסוימים 

הלא  הרגש  רחשי  את  המעוררים  גורמים  לאותם  להיות  עלולות  שהיו  התוצאות  את  עצמנו 

נעימים אילו ניתנה להם הזדמנות להופיע מאליהם ]במציאות[ באותה צורה. דומה שמבחינה 

פיזיולוגית התחושה של רחשי רגש כאלה קשורה לעתים תכופות קשר ישיר להנאה מאמנות. 

בכל  עונג  אי  של  אפקטים  כשלעצמם  יהיו  בלבד  מעטים  אפקטים  מוזר,  נשמע  שהדבר  ככל 

הריגושים  רוב  את  למעננו  להפוך  לפחות  מסוגלת  האמנות  הכלל.  מן  יוצא  ללא  הנסיבות, 

למענגים מבחינה מסוימת. הנה אנו רואים שכבר ילדים מגלים חיבה מסוימת לסיפורי רפאים: 

כדי להעצים את כלל ההשפעות  ובידענות,  בזהירות  היטב,  לנצלו  דגדוג שניתן  היא  האימה 
הרגשיות.84

J. Culler, Structuralist Poetics, London 1975, p. 115  80

כך הגדיר ראובן צור את תכלית הגרוטסקי אצל קפקא )תקשורת בעל פה(. ובדומה לזה העיר זנדבנק כי 'הסתלקותו   81

אי  )זנדבנק,  סוף'  אין  עד  רבות  אלטרנטיבות  טמונות  שבעולם  עובדה  שבכל  בהכרה  מקורה  מעובדות  קפקא  של 

הוודאות ]לעיל הערה 76[, עמ' 36(. 

תומסון, הגרוטסקי )לעיל הערה 56(, עמ' 58.  82

שם, עמ' 64.  83

א' ינטש, 'לעניין הפסיכולוגיה של האלביתי', ז' פרויד, האלביתי, תל אביב 2012, עמ' 33–34.  84
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הגרוטסקי  של  ההלם  טכניקות  סיפור,  שלפנינו  הידיעה  מכוח  המופעל  האסתטי  הרוחק  באמצעות 

יכולות אפוא להיות מקור לעונג בעוררן בנו תחושת חיים חזקה, החוטפת אותנו – ולו לרגע – משלטונו 

של המשעמם והרגיל.


