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  מעשייה מדרום הודו: בת המלך בתוך האבן
  

  מאת

  דוד שולמן
1    

  א
1  

- פנים שבהם ההודיים ההקשרים רבים אך, חומרה קשיחות של היבט, אומרים יש, באבן קיים

 אדם ובני אלים של למגוריהם אולי מועדף מקום – וחדיר, חלול, גמיש כמרחב מתגלה האבן

 ידי על שתועד סיפור לפנינו. ספור- אין לעולמות, שיעור לאין ידיים רחב, אפשרי ומשכן כאחד

 של פרדיש אנדהרה שבמדינת הטלנגאנ באיזור, קולאפורם, הולדתה בכפר קטיקנייני וימאלא

  :הטלוגו שפת דובר איזור, היום

 עקשנית – בת נולדה לבסוף. ילדים לו נולדו לא מאוד רב זמן במשך. מלך היה היה

? מדוע. בארמון המשרתות הנשים של לטיפולן אותה מסרה לא המלכה אמה. במזגה

 תאכל שהבת הרצת מאוד המלכה. רבים ימים עברו. רב כה באיחור נולדה זו בת כי

 הייתה המלכה. ארוכים שידולים לאחר רק ואכלה, פעולה שיתפה לא זו אך, ותגדל

, הסיפורים את ששמעה לאחר גם אך – כזה וסיפור כזה סיפור – סיפורים לה מספרת

 אותך אתן': לפעמים לה אומרת המלכה הייתה להפחידה כדי. לאכול הבת רצתה לא

  .מעט ואכלה מעט פחדה הילדה. 'לנמר

 אני. הנסיכה את לי יתנו הם, 'הנמר חשב', אהה'. ל"הנ המשפט את נמר שמע אחד יום

, ידעה לא אמה גם, ידעה לא הילדה. דרוכה בציפייה המתין הוא. 'יקרה זה מתי תוהה

  .דבר ידע לא המלך אביה וגם

 הישר צעד הוא אחד יום. כלשהי נסיכה לו נתן לא אחד אף. יום אחר יום הנמר המתין

 קם. והחווירו נבהלו כולם. בשריו ונועı המלוכה כס על ישב המלך. המלך חצר ךלתו

 עד הביאך מה, ה'מהאראג נמר, ה'מהאראג נמר'. הנמר את לשלום ובירך ואמכס המלך

  .לשאול כדאי תמיד, הסיבה מה חשוב לא'? הלום

  .'לא או הבטחתך את תקיים אם תהיתי רק. מיוחד דבר שום, 'הנמר השיב –
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  .שאל?' הבטחתי הבטחה ואיזו'. המלים פשר את המלך הבין אל –
2  

  .'הבטיחה המלכה אשתך הרי, אתה לא אם, 'הנמר השיב –

  ?'אמרה ומה' –

  .הנמר השיב', בתכם את לי שתתן אמרה' –

  ?'הזה כדבר אמר מי! ?לך? בתי' –

 אחר יום זאת אומרת הייתה היא. אותה שמעתי. רבות פעמים זאת אמרה המלכה' –

  .'היום הנה באתי לכן. הילדה את לי נתנה לא מעולם אך, יום

  ,המלך אמר. וילון אחרי ועמדה לחצר הגיעה היא. המלכה את המלך זימן

  .'הגדול המלך, הנמר אומר כך? לנמר בתנו את תתני כי שאמרת שמעתי? זה מה' –

  ,המלכה אמרה 

 לא הילדה. ריקה מילה. סתם אמרתי. לזה התכוונתי לא אבל אמרתי. האמת זו, כן' –

 רציתי ולא, בתנו את לתת חשבתי לא אבל. שאמרתי את אמרתי ולכן, לי שמעה

  .'זאת לעשות

  '!לא! לא, 'בכתה היא. מאוד פחדה היא 

? רואה אתה, 'הנמר אמר? עושים מה. המלים את אמרה אכן היא, הצער למרבה, אבל

  .'הממלכה את ונחריב יקרובי כל עם אחזור, הילדה את לי תתן לא אם. מודה היא

 הוא, עצוב מאוד היה עצמו והוא, בכתה שהמלכה פי על אף. לעשות מה המלך ידע לא

 הייתה לא אבל, בממלכה גדול עצב היה. ליער הילדה את הנמר לקח. הילדה את מסר

  .בררה

 כל לה ונתן, יום כל אותה האכיל, במערה אותה החזיק הוא. הילדה את אכל לא הנמר

 בת יפהפייה לנערה והפכה גדלה והיא, במסירות בה טיפל הוא. צריכה שהייתה מה

 מפחד הרי. מהנמר פחדה מאוד. במערה נשארה השנים כל במשך אבל. עשרה שש

  .מהמערה יצאה לא כן ועל, בה נותר פחד אותו. לכאן הגיעה, צעירה בהיותה, הנמר

 לא כשהנמר. מהמערה לצאת עזה תשוקה בה אחזה, שנה עשרה שש אחרי, אחד יום

 יופי מקום בכל – רבים פרחים, עצים? נכון, גדול יער זה היה. יצאה אכן, ִאתה היה

 יפה כמה ידעתי ולא, במערה נשארתי האלה הימים כל'. מאושרת הייתה היא. מרהיב

ıנדדה היא. 'בחו ıמע ıצאן רועה שם עבר יום באותו, במקרה. לפרח מפרח, לע 

 כאן נמצאת היא מדוע? נסיכה כמו הנראית, היפה רההנע זאת מי': תהה. בה והבחין

  .היא מי אותה ושאל אליה התקרב?' ביער לבדה

 הרועה. סיפורה את לו סיפרה. שנים הרבה כך כל אחרי אדם- בן ראתה לראשונה

  .'כלשהו באופן מפה אותך אוציא? הזה הנמר עם השנים כל חיה את'. נחרד
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  '?באמת' –
3  

  .'באמת, כן' –

  .'כלשהי דרך לי הראה? לעשות אוכל יאנ מה' –

  .'משהו על ואחשוב, 'אמר', אשוב' –

 את לו סיפר. ברזל נפח וחיפש לכפרו הלך הרועה. חזר שהנמר לפני למערה שבה היא

 הסלעים את מכיר אתה'. הנפח שאל?' לעשות אוכל מה'. עזרתו את וביקש הסיפור

 לראות אפשר אי שמבחוı כך מבפנים מהם אחד לחצוב תוכל האם? בסביבה הגדולים

  .'בפנים עמוק להיות חייב הבית'. הרועה שאל?' פנימה

, היער לתוך הסלע את הרועה גילגל, מוכן היה כשהכול. בסלע בית חצב. הנפח הסכים

 לתוך היכנסי אנא. החוצה צאי, נסיכה, נסיכה, 'וקרא בחוı עמד. המערה לקרבת

 בפועל אך', הזה מהמקום להימלט וכלית עתה, 'לומר עליו היה. 'בתוכה והיי האבן

  .שאמר מה כל זה. 'בפנים היי 'אמר

 סידר הרועה אבל? מים ובלי מזון בלי אבן בתוך לחיות אפשר איך – לשאול יכול אתה

  .בפנים שם הכול – מים, מזון. הכול

  .האבן תוך אל יצאה המערה מתוך

  .מפתיע די זה

  .ושתתה אכלה, חייתה הסלע בתוך

 והחל מאוד כעס. לעשות מה ידע לא. הייתה לא היא. המערה לתוך ביטוה הנמר חזר

 איך': יותר עוד כעס הנמר. וצחקה הנסיכה שמעה הסלע בתוך'? היא איפה': שואג

 עד והתגלגל התגלגל, ממקומו זע והסלע, בסלע בחזקה חבט'? עליי לצחוק מעז סלע

  .נשאר ושם, כלשהו מלך של לגינתו שהגיע

 אחד עı אבל, רבים עצים בה היו. בה גאה מאוד היה המלך. במיוחד פהי גינה זו הייתה

 יצאה בלילה. הזה העı ליד נח הסלע. מאוד אותו אהב והמלך, ביותר מרשים היה

 את קטפה והיא, בעיניה חן מצא ההוא העı. בגינה להנאתה ושוטטה מהסלע הנסיכה

  .הסלע לתוך ושבה פרחיו

  .כך עשתה לילה כל

 פרחיו כל נעלמו לאן. הבין לא המלך? נכון, עı מאותו פרחים נמצאו לא בבוקר

 המלך. מהעı פרחים נראו לא. עזר לא זה. לגינה מסביב שומרים העמיד? האהובים

 תמיד. כך על רק חשב. למשכב נפל'? הפרחים את לי גונב מי'. ועצוב מודאג היה

 מחלתו. ותוא לרפא ידע לא איש אך, אחרים ומומחים רופאים באו. עצבות אותה

  .בלבו הייתה



    
      
      
  4[  מןדוד שול  
       

              
]778[  

   

  

 אל עצב שאתה הרופאים אומרים'. אביו את לפקוד שבא תואר- יפה בן היה למלך

 הפקדתי. יודע אתה הרי, 'לבנו המלך אמר! 'לי אמור? מתייסר אתה מדוע'. אמר', לבך

  .'מדוע לדעת חייב אני. אינם הפרחים אך, לגינה מסביב שומרים
4  

  .'הבעיה את וראפת. אבי, עצוב תהיה נא אל' –

 לתפוס קל זה שיהיה חשב הוא. זמן עבר. בתוכה אלא, בחוı לא – ועמד הגינה אל הלך

 לעı מתחת התיישב לבסוף. בגינה משיטוטיו התעייף. חרבו את עמו לקח. הגנב את

 חזרה ובדרכה, פרחים קטפה, הגינה בתוך והלכה מהסלע הנסיכה יצאה. ונרדם

 התעורר בבוקר. הסלע לתוך ושבה לראשו אחד פרח הניחה. הישן בנסיך הבחינה

 הוא מי להבין הצליח לא. נעלמו האחרים הפרחים כל. לצידו מונח פרח וראה הנסיך

  .הגנב

 זאת ובכל, האפונה מן אכל. יירדם ולא שיאכל כדי אפונה גרגירי עמו לקח השני ביום

, לידו חדא פרח השאירה, הפרחים כל את קטפה, הסלע מן הנסיכה יצאה שוב. נרדם

  .האבן תוך אל ושבה

 יצאה הנסיכה. ישן פני העמיד רק. ער להישאר בדעתו נחוש היה השלישי בלילה

 את פקח כשלפתע, לידו אחד פרח להניח ועמדה, הפרחים את אספה, הסלע מתוך

 נכנסו. הכול באמת, הכול שכחו הם. נדהמה היא. ידה את ותפס, רגליו על עמד, עיניו

  .הסלע אל יחדיו

 את לקטוף שתפסיק מהנסיכה ביקש הוא. יום כל לגינה הנסיך הלך ואילך יום ותומא

 למזלי. אותו להציל מנת על הנה באתי'. זה בגלל חלה אביו כי לה והסביר, הפרחים

 והוא, המלך של מליבו דאגה הוסרה. עוד לקטוף לא הסכימה היא. 'אותך פגשתי

  .החלים

 או בביתו עניין כל לו היה ולא, בבית נמצא אינו שהנסיך לכך לבו שם עתה אבל

 אמרו אלה. שריו את כינס'? לו קרה מה'. המלך תהה'? לחצר בא אינו מדוע'. בממלכה

 הרי, 'בלבו המלך חשב. 'בשלום מקומו על יבוא והכל, נישואיו את סדר. דאגה אל': לו

 ישלחוש ביקש. 'אישה לו להשיא צריך. בני אל המלוכה את להעביר ועדיף מזדקן אני

 אך, לבנו אלה תמונות הראה. הארצות מכל, העולם יפהפיות כל של תמונותיהן לו

  .באחת לא אף עניין גילה לא הלה

 אם'. בנו את שאל'? בעיניך חן המוצאת אחת אין מדוע'. המלך התייאש מה זמן לאחר

  . 'האלים מעולם אפילו, להביאה ואשלח לי אמור, חפı לבך שבה ביקום יפה אישה יש

  .'אלה מכל אחת אף רוצה אינני' –

  .'בלבך חבוי מה לי אמור? רוצה היית כן ומי' –

  .הנסיך אמר', בגינה אשר הגדולה לאבן השיאני' –
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, לבנו המלך אמר. הנסיך ביקש זה את רק אבל? לאבן להינשא אפשר איך. המלך נבוך

  .'כרצונך יהא'
5  

 השכנות מהממלכות לכיםוהמ המשפחה קרובי כל באו. מאוד גדולה חתונה ערכו

. החגיגית הסעודה עת הגיעה הטקס אחרי. כהלכתו התקיים אשר, בטקס להשתתף

 עלי ולפניהם ישבו כולם. כולם, קרובים, מלכים – החתונה באי לכל מקומות סידרו

  .שונים ותבשילים אורז הגישו שעליהם, ירוקים בננה

 היא מדוע אותה ושאל בוכה אותה ראה החתן בנה. חדרה בסתר בכתה המלכה אבל

, החתונה טקס שבתום במשפחתנו הוא מנהג'. המלכה ענתה'? לומר אוכל מה'. עצובה

. ואחד אחד כל של האורז על מותכת חמאה ומוזגת האורחים בין עוברת הצעירה הכלה

 עד עצובה אני. ומחכים יושבים אורחינו כל? החמאה את למזוג הזאת האבן תוכל איך

  .'ומעולם מאז נומנהג זה הרי. מאוד

 הו: "אמרי. מילה ואמרי האבן ליד ועמדי לכי, אמא, 'ואמר דמעותיה את הנסיך מחה

 אך, בנה דברי את האם הבינה לא. '"החמאה את ומזגי החוצה צאי, האבן בתוך נסיכה

 ומזגי החוצה צאי, האבן בתוך נסיכה הו, 'ואמרה האבן אל הלכה. שציווה כפי עשתה

  .'החמאה את

 הנסיכה למראה השתאו כולם. ביופיה זוהרת אישה הסלע מתוך הגיחה אוםפת לפתע

 לכל החמאה את והגישה האורחים בין הלכה היא. בידה ואחז חייך הנסיך' !אה': וזעקו

: בשמחה וקראו הכירוה, אותה כשראו. ואביה אמה היו החתונה מוזמני בין. ואחד אחד

 ותמה, לכולם חמאה הגישה. שמחה אהי וגם, אותם הכירה הנסיכה גם! 'בתנו, בתנו'

  1.הסיפור גם תם. הכלולות חגיגת

  ב

 של הדרמטי לנוף כך כל האופייניים הענקיים סלעים את רואה טלנגאנה באזור שמבקר מי כל

 אלה סלעים, המקום בני בעיני. בעולם העתיקות האבנים בין הם כי אומרים יש. זו צחיחה רמה

 למיניהם המעבר בטקסי גם. ואלות אלים של מושבם וםמק המשמשים חיים כיצורים נתפסים

 לרך השם מתן ביום, למשל. נכבד מקום לאבנים נועד בשנה שנה מדי הכפר חגי ובמחזור

 ביום. הם אחד והתינוק האבן. לעריסה אותה ומכניסים זהב בשרשרת אבן עוטרים, הנולד

       
וימאלא קטיקנייני שמעה את הסיפור פעמים רבות . הקלטת המקור בטלוגו ברשות מחבר המאמר  1

תודתי נתונה לה על ששיתפה אותי בסיפור . בילדותה מפי קרובי משפחה ובני הכפר קולאפורם
 K. Vimala and D. Shulman, ‘The Girl in the Rock: A Telangana Tale and: ראו גם. ובפרשנותה

Vasiṣṭha’s Retelling’, Indian Folklore Research Journal 5, 8 (2008), pp. 1–26 



    
      
      
  6[  מןדוד שול  
       

              
]780[  

   

 את. הבית של חוריתהא בחצר קטנות אבנים לשלוש מנחה מגישים, הלידה לאחר השמיני

 באותו. ומהתינוק מהאם הלידה טומאת את מסלק הוא וִאתן –) אקלי'צ (הכובס לוקח המנחות

 לבוא יוכל, ברהמא האל, העולם שבורא מנת על קלה לשעה לבד התינוק את משאירים מעמד

 תא מחייבים, הווסת קבלת ציון לרבות, התבגרות טקסי גם. העתידי גורלו את מצחו על ולכתוב

 טלנגאנה בכפרי החיים, ככלל. הבית במפתן) גונדראי (גדולה אבן של הפעילה נוכחותה

 כאילו והנראים, הגבעות בראשי מאיימות בתנוחות המונחים, הסלעים למרגלות מתרחשים

  .כולם הכפר בתי את וימחצו ממקומם ינועו קט רגע בעוד
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 וקרנאטקה טמילנאדו באזורי ן'גראמאנּו ק"א הידוע החוקר שליקט הרבות במעשיות כמו

 הופכת הנערה. נפשית והבשלה התבגרות של מורכב דגם מציע שלנו הסיפור גם 2,דהיום

 הגברית (החברה עולם אל לצאת עליה ושמתוכה חיה היא שבתוכה, אבן אותה בזכות – לאישה

 ההורים: ההכרה ובשיח הכרה ברגעי עוסק הסיפור, זאת עם יחד. האהבה ואל) רבה במידה

. המצרה חמותה ידי על ככזו מוכרת הכלה. אותם מכירה שהיא בשעה בה, בתם את שוב מכירים

 הנמר על בצחקה, למשל (אותה האופפת ומהמציאות מעצמה חלקים להכיר לומדת הנסיכה

 והבנה הכרה רגעי). לעתיד חתנה של למראשותיו הפרחים אותות את ובהשאירה אותה ששבה

, פורחת גינה, חלול סלע, ביער מערה, מלוכה חצר: בקפידה ושעוצב בחללים משובצים אלה

  .לו היאה והמרחב החלל ממד את הוא אף חופף מספריו בידי הסיפור עיצוב. מלכות חצר עוד

, צמיחה, חיים המאפשר בחלל מדובר, ביותר המילולית ברמה? מדובר מרחב של סוג באיזה

 – הקשיחה מחיצוניותו מובדל הסלע של פנימו, האדם בני אצל כמו. גדול סלע בתוך והבשלה

 כפי, המתרחשים תהליכים יש. השטח פני לבין המעמקים שבין ביחס גם עוסק הסיפור כן ועל

 החיצוני והעולם הסלע פנים בין שהמעברים, לכך לב לשים יש. האבן בתוככי ורק אך, הנראה

 לחזור מנת על או החוצה מהאבן לצאת מנת על מיוחד מאמı נדרש לא. וספונטניים קלים הם לו

 כמרחב נראה האבן- פנים, צריך שאדם מה בכל המצויד ונעים נוח פנימי חלל בהיותו. תוכה אל

 לעתים נתפסים סלעים הודו דרום של זה באזור ואכן, ורחב מוצק רחם מעין, אימהי או נשי

  .כאמהות קרובות

 אנו הנסיכה של ספציפיה בסלע. ונזילות, בשלות, רכות של בסממנים ניחנה האבן, כן אם

 לצאת בוחרת שהיא כפי, לתוכו להיכנס בוחרת היא: וחירות אוטונומיה של תכונות גם מוצאים

 בודד אך שלם משהו יש. ולהינשא להתאהב ליכולתה תנאי היא החפשית בחירתה. סופית ממנו

 התנוע בין שם- אי נטוע הסלע. לאחר והיחשפות נוספת היפתחות המזמין, המאובן במרחב

 – לקסיקלית מתוארת הסלע של תנועתו בטלוגו (לו הראוי במקום נייחת קפיאה לבין מתגלגלת

 מפליאה התקדמות מעין, אנכית ולא כאופקית – dŏralu kuṇṭū dŏralu kuṇṭū potundi בפועל

       
2  A.#K. Ramanujan, A Flowering Tree and Other Oral Tales from India, S. Blackburn and 

A. Dundes (eds.), Berkeley, CA 1997 
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  .המתבגרת הנסיכה של הרצוניים במהלכיה משתקפת זו תנועה גם). אחיד ליניארי בקו
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 משפחתית- הפנים האלימות מממד להתעלם אין. ושֵלו הרמוני רסיפו זה אין, ברם

 מידת כמובן בהן שיש, ומילותיה, הסרבנית הבת על מאיימת האם: העלילה בפתח המתגלמת

 אביה של הפתטית בהחלטתו להתממש חייבות, מילולית החצנה בכל כמו מעורערת בלתי אמת

 במערת הגדלה שהנערה לשער שי. התנגדות ובלי אמתית מחאה בלי לנמר בתו את למסור

 אין. לאו אם בין מרצונם פעלו אם בין, הוריה ידי על דחייתה צלקת את בלבה נושאת הנמר

 בהודו, ערש שירי של רבים טקסטים מזכירה היא – להתמיה כדי ההורים של זו בתוקפנות

 זה סיפא. הסיפור בסוף, המכריע ההכרה ברגע הודאה או הארה מעין דורשת היא אך – ובעולם

 נדחס כאילו – נוספת מילה אף' !בתנו, בתנו': הלקוני המספר אומנות את שאת ביתר מבליט

 הנרטיב. המזדקנים ההורים שני של והאשמה האבדה מטען כל זו ומאושרת כואבת לקריאה

 וחסוך פעור ונותר, הפנים במישור שנפער בסדק אלא פורמלית מעגל בסגירת לא מסתיים

 לנסיכה הרועה אומר. שלנו בסיפור הפנימיים החללים כל לגבי תקפה זו רהשאמי ייתכן. מרפא

 מתוך לעתים אלינו המדבר, המספר וממשיך. 'בתוכה והיי האבן לתוך היכנסי': מובנת בהדגשה

 אך, "הזה מהמקום להימלט תוכלי עתה", לומר עליו היה': הטקסט של החיצונית המסגרת

  .'שאמר מה כל זה". בפנים היי "אמר בפועל

 בהודו הן אותם מוצאים שאנו כפי, היחיד של רדיקלית ואוטונומיזציה התבגרות בסיפורי

 אינו לעולם, כביכול, והמאושר הסימטרי הסיום, הקלסית הסנסקריטית בדרמה הן הדרומית

 הדגול המשורר מאת שמה על הקרוי המחזה גיבורת, שקונטלא כך. באמת משכנע או שלם

 – דושיינטה המלך, ליבה אהוב עם מתאחדת שוב, )נ"לספה חמישיתה המאה בן (קאלידאסה

, אולם. היצירה סוף לקראת – בחצר מולו כשעמדה אותה הכיר ולא, לחלוטין אותה שכח אשר

 המפגש כי רומז והמשורר, קשות שנים כשבע חלפו הנוראה השכחה עליו השתלטה מאז

, שנותרו חייהם שנות כל במשך זה צדב זה הזוג בני יחיו אם גם 3.מדי מאוחר מגיע המחודש

 קוגניטיבי יתרון בכך יש אולי. והשלמה הראשונית האהבה תום את לטעום ישובו לא לעולם

 של שמחתה כי דומה, מקום מכל. ובהתבגרות בהבשלה, דנן במקרה כמו, הקשור כלשהו

  .תמה שמחה אינה חתונתה ביום הוריה את הפוגשת הנסיכה

 העולם אל הגיבורה של ביציאתה הכרוכה קוגניטיבית- הרגשית הסימטריה שבירת עם יחד

- הנערה של אופייה את הן, נראה כך, המבטאת עמוקה מחאה של מרכיב ניכר, עצמה ברשות

 רבה ובמידה (עצמה לבין בינה עוברת שהיא האוטונומיזציה תהליך את הן ומתמיד מאז אישה

 האב- הנמר של במערתו גורה- מרהנ כמעין עוברת היא התבגרותה שנות את). כורחה בעל

 המלך בת של המרדני אופייה. ואקספרסיבי טבעי אלא מקרי אינו ביניהם הקשר. אותה שחטף

       
ירושלים : הוצאת כרמל, חדש של עמרם פטרלקאלידאסה בתרגומו ה Abhijñāna-śākuntala: ראו  3

 .7מערכה , 2013
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 של שנתם בזמן, בלילה פרחים לקטוף שאסור אומרים בטלנגאנה. כליל נעלם אינו לעולם

 את וספתא היא, מזו יתרה. הנסיכה נוהגת בדיוק כך אך. אותם ומעיר להם כואב זה – העצים

 לעתיד חמיה, המלך של מחלתו נובעת ומכאן, באבן המוגן עולמה לתוך קוטפת שהיא הפרחים

 הפוליטיקה של והנורמטיבית הממוסדת המערכת על תיגר קוראת למעשה היא בכך. לבוא

 התובע הגדול ברובו זכרי עולם – לחצר מסביב והצייתנית המיושבת החברה ושל המלכותית

 אפשרי הרי, למלך הוא אף יהפוך שלימים, לגבר להינשא הנסיכה תוכל אם. פרט מכל ציות

  .'כניעתה'ל שקודמת המתמשכת האישית המחאה בזכות רק הדבר
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, ומורכבת בוגרת אינטגרציה לקראת המוביל נפשי בתהליך עוסק כולו שהסיפור, טענתי

 גם לכך תאםובה, ומתפתחת דינמית בתודעה מדובר, כן אם. במהותה הרמונית דווקא לאו

 האבן חלל והולך מתרכך, מתקדם שהסיפור ככל. הוא אף ומשתנה המתרחב סמלי במרחב

 דמיון יצירי ועוד עוד לתוכו סופג גם זה חלל. שלו הגמישות פוטנציאל ומתעצם הפנימי

. ממלכתו ודרי משפחתו קרובי ובכל בנסיך וכלה לה הזכורים הנערה בהורי החל, אמת ודמויות

 ותשתיא כפי, לבקשתו ניאותה והיא, אביו פרחי את לקטוף תפסיק כי מנהמ מבקש הנסיך

 דמויות אם בבירור לדעת אין. חמותה לבקשת םהנישואי טקס בתום המאובן ממחבואה לצאת

 הולכת שהנסיכה שכפי, לשער ויש, לה מחוı או האבן בתוך שוכנות אלה אקטיביות- אינטר

 קולות גם כך, וברה תוכה בין, לפחות, חלקית חפיפה כדי עד עצמה תוך אל ומתרחבת

. והאובייקטיבית הפיסית הווייתם עם חלקית מתמזגים דמיונה את המאכלסות הדמויות

 השרירותי הגבול טשטוש את גם מציינת מהאבן הנסיכה של – עתה לעת – האחרונה יציאתה

  4.לחוı פנים בין קמעא

  ג

: התפתחותו את, כביכול, המבנים עיליםפ לניגודים הנרטיב את לחלק ניתן מדי גדולה בקלות

 כל כמו. באלה וכיוצא, וחברה פרט, וזכר נקבה, וקשה רך, וחוı פנים, היישוב מול ישימון- יער

 לוגית סתירה של לקיומה עדות בתור שטראוס- לוי את לשמש היה יכול סיפורנו גם, אחר סיפור

 בסלע לבדו החי אדם של דינו מה. עמה להתמודד נדלים בלתי ניסיונות המצמיחה פתירה בלתי

 החוı יוכל איך? ממנה שביציאה הגדול ולמחיר הקשה לבדידותו זמנית- בו והמתוודע בישימון

 איך? החיצון העולם בתוך ועירובו הבקעתו את לשרוד הפנים יוכל ואיך, הפנים בתוך לשכון

  ?והחדיר הרך לסובייקט ביותר הקשיח האובייקט יהפוך

 האבן של רכותה את. וכלל כלל פרדוקסיות אינן ושכמותן אלה תשאלו יותר קרוב במבט

 אלא דומם חפı האבן אין: הנידונה לתרבות השייכים מטפיסיים במונחים להסביר אולי ניתן

       
ראשיתן : חוטים נטווים, )עורך(וסרמן ' נ', סוגה בסוגה עשויה בספרות הטמילית העתיקה': ראו מאמרי  4

 .124–111' עמ, 2002ירושלים , של סוגות ספרותיות בתרבויות עתיקות
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 החוı של פנימיותו 5;כיוון לכל זמנית- ובו מהירה תנועה של במיוחד דחוסה התגבשות מעין

; אוטומטי אינו לשני אחד מתחום המעבר אם גם, זו את זו סותרות אינן הפנים של וחיצוניותו

 לראות ואין, ואוטונומיה שלמות על מוויתור יוצא פועל בהכרח אינה באהבה הבדידות המרת

 החברה ָאשיות את המאששת דרשנית או מוסרית הטפה הסיפור לנו שמספק לכך בדוגמה

 מתגלה אמתי פרדוקס בו דבמיוח טעון רגע בסיפור קיים, זאת עם יחד. השליט הפוליטי והמוסד

 איך': האם תוהה בצדק. החתן בנה מצוות את המלכה של קבלתה רגע זה הרי: עצמתו בכל

 כל אין הרי? המילולית לבקשתה האבן תיענה ואיך?', החמאה את למזוג הזאת האבן תוכל

 ידיעה ךמתו אלא כך לא שמא או – ברירה בלית מכירה האם. הזה בשלב לעין הנראית נסיכה

 על ידה את סמכה כנראה והיא – גדולה אבן לאישה נשא בנה. שבמצבה באבסורד –? לשהיכ

 כבר בנו ששתל, המערער, העמוק הספק את מחריף הסיפור? עכשיו מה אבל. הזה הצעד

 ברמה כלשונו נתפס'  ...אם לנמר אותך אתן '– הקשר ותלוי תועלתי תנאי משפט. בתחילתו

, ההודים המדקדקים ניתוח פי על אחר משפט כל כמו ,מאוד הרחוקה, הבוטה המילולית

 נע זו סבירה בלתי מתזה. פואטית במטפוריות הרוויה, השפה של והשימושית הרגילה מהרמה

 היגיון כל הנוגד' פתרון 'נוכח מתייצב שהוא עד, המלכותית לגינה לסלע מערה בין הסיפור

 מאתנו אלה דעת על תקבלותהמ תשובות משיבות האבנים אין, נדמה כך, לרוב. אמפירי

- מטה אמירה גם היא האבסורד החרפת. בקשות מהן המבקשים או שאלות אותן השואלים

 –' מלך היה היה'. ההודית העממית בספרות לרוב מוצאים שאנו כפי, לכת מרחיקת פואטית

 שעמד סלע היה אם וספק, בת לו הייתה ולא, מלך היה לא שהרי, האבסורד מתעבה וכבר

  .ניהםבי בדרך
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 ממש, מסגרתו על להקשות כדי הסיפור מתוך הבוקעת, כזו פואטית- מטה מחווה: אחר לשון

 אין. מיוחד מסוג אמת טענת עמה מביאה, באבן ביתה מתוך ושוב שוב בוקעת שהנסיכה כפי

 או החושים עדות על מסתמכת היא אם בטוח ואיני, המקובלים ההיסק כללי על נשענת זו טענה

 את ובראשונה בראש המשמשות המידה אמות הם, pratyakṣa- ו anumāna, אלה שני (לאו

 אנו אם – תקפה טענה כאן יש זאת ובכל). Nyāya, הניאיה מאסכולת ההודים הלוגיקנים

 פיסית תמורה פי על ואולי כמכלול הסיפור למקרא בנו שחל הקוגניטיבי השינוי פי על שופטים

 את מקבלים היינו לא שבטענה התוקף אלמלא. טהטקס סוף לקראת בגופנו העוברת ועצבית

 היות על כל קודם נשענת כזו פואטית- מטה אמירה. שונות הוויה ברמות תוצאותיו ואת הסוף

 בכל השני כחוט העוברת הדקה המחאה על כך ואחר, אוניברסלית אולי, מוכרת חוויה האבסורד

 מובלעת –'  ...היה היה' – התחילית הנוסחה אמירת שבעצם ייתכן. הטקסט של ושלב שלב

       
 D. Handelman, ‘The Guises of the Goddess and the Transformation of the Male: Gangamma’s: ראו  5

Visit to Tirupati and the Continuum of Gender’, D. Shulman (ed.), Syllables of Sky: Studies in 

South Indian Civilization in Honour of Velcheru Narayana Rao, Delhi 1995, pp. 281–335 
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 דמיוני עולם ועל, גיסא מחד מדי וקשיח מוצק פנומנלי עולם על תיגר הקוראת זו מחאה ראשית

 ייתן באמת האם? האבן בלב בנעימים לחיות אפשר באמת האם. גיסא מאידך סביר ובלתי ביזרי

  .אמת דובר שהסיפור ספק אין, זאת ובכל? לנמר בתו את כלשהו אב
10  

 קודם שתיארתי הנפשית האינטגרציה בשבח להפריז כדאי לא, הדברים יפנ כך אם

 מעזה, נפתחת, מתפתחת הסלע שגיבורת רואים אנו, אמנם. הנרטיב מיעדי כאחד

 ספק אין. חולף רגע לאותו לפחות, הסביבה מרות את עצמה על מקבלת ולבסוף, לאהוב

 כיחידה עצמה לבין ינהב ולהתממש להתגלם עיקש ניסיון ומסמן, בה מבשיל שמשהו גם

 איחוי של רומנטי סיפור לפנינו אין דעתי למיטב אך. חירותה ועל רצונותיה על, שלמה

 הסיפור. הפיך בלתי באופן אותה הממיסה סופנית והבשלה הגיבורה בנפש הפציעות

  .אמתי סיפור כל כמו, הפיך בלתי מלהיות רחוק כולו

 אישית- הבין ברמה באמונה או מוןא שבמתן ההימור לכורח המספר נדרש זאת ובכל

, בחייו קריטי רגע אותו לפני בנפשו דימה לא שכנראה, צעד לאמו מציע הטרי החתן. הפשוטה

 של למעשהו בולט בניגוד (לפיה ופועלת המגוחכת המלצתו את מאמצת מצידה האם ואילו

 את מצמצם הוא ובכך, תוכו תוך אל נסוג שהאבסורד לומר אפשר). דומות בנסיבות רבנו משה

 הבניה לזהות ניתן האבסורד של בתוכו שגם ייתכן (ומובנה מעשי ידע של עולם לבין בינו הפער

: לנרטיב אפשרי סיום ומייצר האבדה סכנת על גובר אכן המוצע ההימור, מקום מכל). יציבה

 ההסתברות את לחלוטין הנוגד, השיא ברגע. המאובן ממחבואה החוצה יוצאת המלך בת

 את מפנים המצוי וההיגיון האמפירי הניסיון. כלה מולידה האבן, בחיינו השלטת הפרגמטית

  .ושקוף רצוני בדיון לטובת מקומם

 מכריז אותו שיצר הדמיון שבו, רגע לקראת חותר דנים אנו שבו זה כמו עשיר סיפור לעתים

 צמהבהע חוזרת התחילית הנוסחה. פועלו ולאפנויות לקיומו לב תשומת ומושך עצמאותו על

 מביא אכן מושאיו אמתות על המהמר הדמיון של אקט: והכרעה משבר של ברגע מוחשית

 לקיום שלו טענתו את זו בדרך מאשש אשר, הספרותי הבדיון עולם בתוך בפועל להתממשותם

, אחר מטפיסי לממד ונכנסנו גרדא והאמון האמונה מתחום חרגנו כאן. המעשה בעולם אפקטיבי

 פרגמנטים לשקע ונטייתו הרקורסיבי אופיו בזכות למדי עמיד עולם בורא הדמיון שבו

 לברוא יכולתו, מזו יתרה. כונן עצמו שהוא המסגרת בתוך או, עצמו בתוך עצמו של מועצמים

 אינה המסגרת בכינון המובלעת הקלה המחאה גם. באמונה כלל תלויה אינה כבר אמין עולם

 האינטימי הניסיון ברמת אמפירית אששהל אולי שאפשר, המעשייה של אמתותה. עוד נחוצה

  .לא ותו, הדמיוני מקורה בעצם גלומה, לנרטיב המאזין של

  ד

- רחב מחייה מרחב המציעות חדירות אבנים עוד על לספר יודעת הקלסית ההודית המסורת
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 פסל שוכן שבו מקדש בכל כאלה אבנים פוגשים אנו, למעשה. בתוכן שמטייל למי ידיים

 המאה בן קשמירי בטקסט נמצאת כזו לאבן ביותר המפורסמת הדוגמה אך. האל של איקוני

העוסק בשאלות אונטולוגיות כבדות משקל , Yoga-vāsiṣṭha-mahā-rāmāyaṇa- ה, השמינית

ובתורת ההכרה האנושית באמצעות סיפורי הדגמה נועזים המערערים עד היסוד את תפיסת 

יודע של -  המספר הכול–סישטהה באחד מסיפורים אלה החכם וא. עולם התופעות המוכר

, המלך ראמה, היוצר את סיפוריו כביכול על מנת להוציא את השומע הראשי, הטקסט כולו

 מוזמן להיכנס לתוך אבן המשמשת בית לאישה יפה אשר פגש במהלך –מדיכאון מתמשך 

 ספור- בתוכה מגלה החכם עולמות אין. אך האבן אינה בית לאישה זו בלבד. שיטוטיו בעולם

המשוקעים זה בזה יחד עם יקומים אשר היו ואינם עוד וגם כאלה שעדיין לא נבראו אך עתידים 

לקראת סוף הטיול הארוך . בכל אטום ואטום מסתתרים מיליוני עולמות כמוסים. הם להיברא

ולאחר , לאחר שזכה החכם להסברים מטפיסיים ארוכים ומבלבלים, בין עולמות משתרגים אלה

הוא פוגש ביוגי היושב במדיטציה עמוקה , א המכלה את העולמות כולםשראה חורבן נור

ואסישטהה רוצה . שם במעמקי תודעתו- אי,  כלומר–בבקתה התלויה על בלימה במעמקי האבן 

. מהבקתה ומהאדם היושב בה' מושך את דמיונו'בייאוש הוא . עתה רק לחזור לעולם המוכר שלו

אומר ואסישטהה ', לא חשבתי עד הסוף'. פל מטהוהאיש נו, הבקתה נעלמת מיד לתוך הריק

. בדרך כלל איננו שמים לב במידה מספקת'. שאינו אלא מעין כפיל של עצמו, למכרו החדש

יד ביד . 'לא היית נופל,  אילו עשיתי כך–היה עלי לבדוק שהבקתה מקובעת היטב בחלל 

צר והממוקמת בלב המשולה לדמיון היו, צוללים השניים אל תוך מרחבי התודעה הצרופה

 המתחולל ברגע שבו המספר רואה את עצמו כמו השתקפות – מפגש רפלקסיבי זה 6.האבן

 חושף את תנועתה –עלום שם , על אחר- במראה שנשתלה בסיפורו בכוונה על ידי מספר

  .של התודעה האנושית באשר היא, הרת העולם, הרקורסיבית הטבעית
11  

  :להפליאפנים האבן זוכה כאן לתיאור מדויק 

, דחוסה, מתרחבת, קורנת, ברורה, נעימה למגע, היא רכה. שם ביקום- יש אבן גדולה אי

. פורחים לוטוסים שאין להם שיעור, כמו באגם, בתוכה. ללא סדקים או מרווחים, רציפה

לאחדים . חלקם נראים לעין, חלקם נסתרים מן העין. הם מעורבים ומעורים זה בזה

. ולרבים אין שורשים כלל, ורשים הצומחים מטהלאחרים ש, שורשים בשמיים

ספור המסתלסלות ומקופלות בינן לבין עצמן וגלגלים הסובבים - בקרבתם קונכיות אין

ספור - או ליתר דיוק אין, ובה חבוי היקום כולו, אבן זו עשויה תודעה... סביב עצמם 

 התודעה אינה שהרי, והם נדחסים זה בזה בתוך אותה אבן, יקומים שאין מרווח ביניהם

       
6  Yoga-vāsiṣṭha-mahā-rāmāyaṇa, Delhi: Munshiram Manoharlal 1981, 6.2.64 



    
      
      
  12[  מןדוד שול  
       

              
]786[  

   

  7.כמו הרוח הנושבת בשמיים, וריקה, דחוסה עד אין סוף, רציפה במהותה, אלא אבן

שאין , וכה נזיל וזורם בתנועה חיונית, עלינו לדמיין מרחב כה מלא ביצירי דמיון אמתיים

 מרחב הדומה לאותו סלע חצוב מבפנים –אפשרות להבדיל בינו לבין חלל פתוח וריק לחלוטין 

, שתי האבנים רחוקות מרחק גדול מתחום הדומם הקשיח. ת נסיכת הסיפור מטלנגאנהשבו שוכנ

או פנימי וחיצוני , שתיהן מזוהות עם התודעה הצומחת והמתרחבת ועם יקום פנימי. חסר המודעות

. שבו מתרחשים תהליכי הבשלה והתוודעות בכל רמות הקיום האינדיבידואלי והקולקטיבי, כאחד

, עוד חלל מאובן ורוחש חייםבתוך מערה שהיא , שר גדלה כנמרה בישימוןביקום כזה נסיכה א

ואולי אף לצאת מעצמה ומבדידותה אל עולם , להתוודע אל עצמה, בנסיבות הנכונות, יכולה

, לשאוב לתוכו יצורים חיים אחרים, ביקום כזה סלע יכול להיפתח מבפנים. אנושי ואובייקטיבי

  .או להפוך בעצמו לאישה
12  

מן הראוי להכיר בייחודה של האבן החלולה מדרום הודו ובייחודו של התהליך , אתעם ז

היא . האבן המשמשת בית לנסיכה אינה חופפת את היקום כולו. הנפשי העומד במרכז הסיפור

 או ביתר –אישה השוכנת בו - מייצרת עולם עצמאי המצויד בכל הנחוı לקיום הפיסי של הנערה

המעשייה שלנו נוטה . ישה בעת ְשִהייתה בו וכתוצאה משהות זושל הנערה ההופכת לא, דיוק

איכותה הלירית . פואטיות מאשר לקביעות מטפיסיות- פסיכולוגיות ומטה- יותר לאמירות מטה

, נובעת מתיאורה החסכני והמרמז את תהליך ההתבגרות וההכרה העצמית של בת מלך

בכוח העוברת לתחום האנושי  מעין נמרה –המגלמת את דמותה של בת הכפר הפרדיגמטית 

יחד עם העצים והפרחים (כפועל יוצא מיחסיה האינטימיים עם האבנים החיוניות הסובבות אותה 

כפי שהיא עצמה נטועה בו , נוף זה משוקע בה ובדמיונה). ושאר מרכיבי הנוף הכפרי

אה כאן הפרסונה האנושית המל. כמיקרוקוסמוס המשקף נאמנה את מבנהו הדינמי והספציפי

אינה נתון או עובדה אלא הישג אישי המבטא את התהוותה של , ובייחוד הנשית, והבוגרת

  .רכה כאבן, רקורסיבית במהותה, אינטגרטיבית, מודעות מורכבת

בסיכום נחזור ? מה מאפשר לנסיכה הבוגרת לצאת החוצה בסוף הסיפור: עדיין ניתן לשאול

היא גדלה . רת על ידי הוריה הנבוכים לנמרילדה סרבנית נמס. לרגע על התהליך שהיא עוברת

יום אחד היא מעזה לצאת מהמערה אל העולם . כנראה בלי חברה אנושית ובלי לשון, בישימון

שם היא חיה . החטוב באבן, בעזרת הרועה והנפח היא נכנסת לחלל סגור נוסף. הפורח

בהתאם לרצונה . ובמצב נוח זה היא מגיעה אל חצר המלך האחר, בעצמאות מפליאה ובסתר

שם היא . היא מגיחה החוצה לטיול לילי חוזר בגינת חותנה לעתיד, מסקרנותה, אולי, וכתוצאה

היזמה עוברת במידה רבה לנסיך , מעתה ואילך. מתאהבת ומשאירה סימן לתשוקה שניעורה בה

והוא מדרבן את אמו לפנות בתחינה אל האבן , הוא מתעקש לשאת אבן גדולה לאישה. האהוב

       
7 Abhinanda, Laghu-yoga-vāsiṣṭha, Delhi: Motilal Banarsidass, 1985, 6.4.1–8 .ש"ד, התרגום שלי. 
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בניגוד בולט לאיום המילולי (משהו בתחינה מנומסת ונואשת זו , כנראה, יש. כה לכלתושהפ

הפותח באחת את מעטפת האבן ואת לבה של בת המלך השוכן , )של האם בתחילת הנרטיב

הפועל על סף תהום שנפערת , למעשה הדמיון המפליג והמהמר, כך נראה, זו נענית. בתוכה

גישור מעין זה אופייני למעשייה כסוגה . זה בקיום המוכרוהמגשר על פער , תדיר במציאות

 הן מספר הסיפור ויוצרו הן השומע המתחייב –ולהתבוננותה שהיא ממקדת בסובייקט המדמיין 

  .על מנת להביא את הסיפור לידי סיום, בעת שמיעתו לאותו הימור ממש
13  

  

שיח מעמיק - ת דוהרהורים אלה מוקדשים לעמיתה יקרה ונערצת בתודה על עשרות שנו

  .וידידות אמת
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