עמימות ובקרות

בחנפתה ערוך " לרבי

משה זכות

דבורה ברגמר
הקדמה
" תפתה ערוך " לר ' משה זכות ( רמ " ז ) זכה לפרסום ולהערכה רבה באיטליה ומחוצה לה .

1

הוא בוצע בפועלך נדפס כבר במאה הי " ח בשתי מהדורות באיטליה ובאחת מחוצה לה

ותורגם ליידיש ולאיטלקית  3 .היצירה השפיעה על משוררים עבריים באיטליה  :יעקב
דניאל אולמו חיבר לה מעין המשך  ,בשם " עדן ערוך "  4 ,רמח " ל ומתתיהו נסים סרני למדו
ממנה  .הראשון היפנה אליה וציטט ממנה בחיבורו הפואטי " לשון לימודים "  5 ,והשני רמז

להתקשרותו אליה בסיום של אחד ממחזותיו  6 .על מעריכיה המאוחרים נמנה ח ' שירמן .
הוא כינה אותה " יצירה דראמאטית נשגבה "  ,והוסיף  ' " :תפתה ערוך ' הוא יצירתו של אמן
משלם  .השיר מלא כוח ועוז והוא מצטיין בתכנו  ,במבנהו ובצורתו השירית  ' . . .תפתה

ערוך ' הוא אחד השירים הנשגבים

ביותר שנכתבו בעברית "  .י

מהו סוד כוחו של המחזה ? אחד הגורמים החשובים לרושם העז שהמחזה עושה עלינו
הוא משחק האור  -והצל )  , ( chiarosc~ roמאפיוניה הידועים של אמנות הברוק  ,הפועל

ביצירה זאת באופן מתוחכם  .ב " אור " ו " צל " כוונתי הן למושגים אלו כהוויתם וכפשוטם ,

1

חובר במנטובה אחרי שנת
עמ ' 149

ראו

2

הערה

1673

עבור חברת " חדשים לבקרים " שייסד רמ " ז שם  ,באותה שנה -

. 23

שירמי
של יעקב דניאל אולמו  " :הוא שפר תפתה ערוך  . . .אשר בשנת התף בהתאסף ראשי עם קדש
כעדותו
עדה קדושה מהדרין מן המהדרין  ,בק " ק פירארא בחברת חדשים לבקרים  ,לתקן ולסדר לומר ברבים
אחר חצות יום תיקון חצות בין

 ,ביני וביני עד בוא הקהל ואוספו אסיפה והנם תדיר מחזרין ,

המצריי
ומבאר ענשי גהינם קלין וחמורין  ,כל קבל דנא די תיכול פטרין ,
לקונן על חורבן ציון אנכי הקורא בו

לעורר ולחזק הלבבות גוליירין  ,מניה וביה קול פיות בקל קרנא משרוקיתא קתרוס פסנתרין  ,יפטירו
בספר הלז ושרו
3

בשירין " -

אולמו  ,הקדמת המחבר .

יצאו לאור בכריכה אחת עם " עדן ערוך " ליעקב דניאל אולמו  ,מהדורות ונציה תע " ב  ,ונציה תקמ " ב -

תקמ " ד  ,מיץ תקל " ז  " ,עם העתקה ללשון אשכנז "  .תצלום כתב יד של תרגום ליידיש מצוי בספרייה
הלאומית בירושלים  .נזכיר גם את מהדורות יוזעפאף  ,תרמ " א  .תרגום לאיטלקית מאת שלמה יצחק
לוצאטי יצא בטורין . 1819
4

ראו הערות . 3 - 2

5

ראו לוצאטו  ,עמ ' נח .

6

ל " מנחת ביכורים " מאת מתתיה נסים טרני זיקה ניכרת אל " תפתה ערוך "  ,ובחתימה לחיבורו רומז
מנ " ט להתקשרותו אל זכות  " :אם אין שירי זך בעניין הן הוא רומז ז " ך

עמ ' . 54
7

ראו שירמן  ,עמ ' . 149 - 148 , 131

פעמים

96

( תשס " ג) עמ '

52 - 35

במניין " -

ראו ברגמן  ,טרני ,
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והן למשמעותם המטפורית  :נהירותו ועמימותו של העניין הנידון  .בשני המובנים האלו
גורמי האור והצל משרתים את המסר של " תפתה

ערוך " :

מגבירים או מחלישים את תוקפו

החושי  ,מבהירים או מעמעמים את פשרו העיוני .
ב " תפתה ערוך " אפשר להבחין בגושי טקסט מצד הבהירות ומצד העמימות של

המסר :

גושים שבהם הטקסט קומוניקטיבי והעניין נהיר ומובן  ,לעומת אחרים שבהם העניין
מכוסה והטקסט קשה להבנה  .כמו כן ניתן להבחין ביצירה בגושי טקסט המקרינים בהירות
חזותית  ,ולעומתם אחרים השרויים כביכול בחשיכה  .אלו ואלו באים בתוך מבנה מאורגן
היטב וערוכים בסדר  .כמו ביתר יצירותיו  ,במחזה " יסוד עולם "  ,בסונטים  ,בשירים ובחידות ,

גם כאן  ,מבני הטקסט המאורגנים בקפידה הם חלק בל -יופרד מן המסר  ,וכמו שם גם כאן
יש להם תפקיד פרשני מאלף .

8

" תפתה ערוך " מורכב משני מונולוגים  :הראשון של החוטא ( מטרופות א  -סט ) והשני

של המשחית ( ע  -קפה )  .החוטא מתאר את קורותיו משעת מותו  :שהותו בקבר  ,גלגוליו
במחילות ופגישתו עם המשחיתים שבתופת ( הופעתם מדווחת בסטרופה מ " ח ובהערה
שאחריה )  .המשחית מפרט את מעללי החוטא בעודו בחיים ואת עונשיו ( ע  -קלג )  ,ועובר

לתיאור ההענשה בתופת ( קלג  -קעז )  .הוא מסיים בתיאור קצר של גן העדן הנשקף מרחוק
לעיני החוטאים  .המונולוג הראשון הופך בסופו לדיאלוג  ,כשהמשחית עונה כהד על סופי
דבריו של החוטא ( החל בסטרופה נ )  .דיאלוג זה משמש כעין הקדמה לנאום המשחית .
בפתח היצירה באה הקדמה קצרה בפרוזה  .על רקע המבנה הכללי הזה ננסה להראות איך
מתחלקת היצירה לאזורי עמימות ולאזורי בהירות ולעמוד על משמעויות החלוקה הזאת .

עמימות ובהירות בדביי

החוטא

נאום החוטא מצטיין בעמימות קוגניטיבית וכולו בלבול ותהייה  9 .הסיטואציה בנאום זה
כה עמומה עד שנמצא צורך להוסיף דברי הסבר  ,כהקדמה לפני סטרופה א '  ,וכהערה

לפני סטרופה כ " ז  ,כדי שלא נלך לאיבוד בסבך  .ניתן לתאר עמימות זו כאזור דמדומים
שבו מיטשטשים הגבולות בין תחומים קבועים ומקובלים בתרבות ובתודעה ומחיצות
הקובעות סדר קיומי נעשות דקות ביותר ונחצות הנה והנה .
כבר בהערה הקצרה שבפתח היצירה מופלת המחיצה שבין חיים למוות  :מסתבר כי
הדובר הראשון הוא מת חי  .קיומה של מהות משונה זאת נובע מדברי

" חז " ל " :

" והם אמרו

כי מיד כשמושכים האנשים ידיהם מן הקבר שכבר כיסוהו כראוי תכף מתחיל דין חבוט

הקבר  ,וחוזרים ומכניסים נפשו בקרבו  ,על דרך שאמרו רבותינו ז " ל  ,בפסוק יקרא אל

8
9

ראו  :ברגמן  ,שביל  ,עמ '

; 221 - 214

קוגניטיבית " כוונתי

ברגמן  ,חידות .

ב " עמימות
מתקרבים להגדרה הראשונה מתוך הארבע שנותן אמפסון למונח
.6- 5

למשמעות מטושטשת ונעלמת ולא לריבוי של משמעויות  ,אך הדברים
- Ambiguity

ראו אמפסון  ,עמ '

עמימות ובהירותב " תפתה ערוך "

השמים מעל וגו ' וכמשל החיגר והסומא .

10

,
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אשר על כן הסברא מכרעת  ,כי ברגע היכנס

הנפש אל תוכו יחזרו לו חושיו  ,אך בטירוף ועירוב  ,ולכן יקדים הוא לדבר אל לבו כעין
הדברים האלה "  " .הדברים האלה " הם דברי החוטא  ,הנתון מלכתחילה  ,על פי הפתיחה
הזאת  ,בתחום של דמדומים  ,הנובע מעצם היותו מת חי  .ההזיה שהחוטא נתון בה אינה
מנותקת מן המציאות הריאלית  ,מציאות הקבר  .היא ניזונה מן התחושות שמציאות זו
מעוררת אך נותנת להן פירוש מעוות  ,הקובע אותן בתחום החיים עלי אדמות  .וכך הקבר

נדמה לו כמיטת החולי ( ט ) והתולעים כפשפשים וכינים השורצים בה ( יג )  .החוטא מייחס
את הלם השהייה בקבר להשפעת התרופות ( ז )  ,את החושך והשקט השוררים שם לכיבוי
המנורות בחדרו ולהסתלקותם הבוגדנית של ידידיו וקרוביו ( יד )  ,ואת הלחץ בין דפנות

הקבר הצרים להתנפחות גופו החולה ( יב )  .תחושות של כאב  ,קור  ,התפוררות והסתאבות ,
הוא מפרש כסימפטומים של המחלה ( ח  ,י  ,יא ) .
ההזיה נחלשת כשמתרחשת " העמקת הקבר עד גהינם לדין חיבוט הקבר כמו שאמרו

רז " ל " ( הקדמה לסטרופה כז )  .אבל טשטוש התחומים נמשך  .כשהחוטא מתגלגל במחילות
התת -קרקעיות הוא רואה את מדורי התופת חולפים לעיניו בזה אחר זה  ,ומסביר אותם ,
שוב  ,במושגים מן המציאות המוכרת לו  " :אשכיל בקירותם  ,סביב כל בית  -כירות ותנורים

קדוד נפוח " ( כס ) .
התערובת התודעתית הזאת מדווחת באופן ריאליסטי ומשכנע והביזריות שלה מוטעמת
בעזרת שרשרת של השאלות ודימויים המחליפים מציאות של מוות במציאות של חיים .
כל ההשאלות לקוחות מן המציאות הריאלית  ,מציאות המוות שבה נתון הדובר -שאינו -

יודע והיא בעיניו דמיונית  ,ומתארות מציאות של חיים שהדובר כבר פרש ממנה למעשה
אך בעיניו היא ריאלית  .כך הוא מדמה את ייסורי החולי  ,שבהם הוא מתייסר כביכול ,
לייסורי הקבר שבהם הוא מתייסר לאמיתו של דבר  " :בתרדמה כמת נרדמתי " ( מטרופה

ז ) " אהיה [ כלומר  ,הנני ] כמת מושלך בטיט ורפש " ( ח )  .חלק מן ההשאלות מובא על דרך
ה " הבדלה בדימוי "  ,כהגדרתו של
ושם

שאננתי " ( ח ) ;

ד ' ילין :

11

" אלו כפגר מת בבור שכנתי  /שם אשקטה יותר

" הן לו בקבר התהום נסתרתי יחם כמכסה לי  -ופה

נקררתי " ( י ) ;

" לו

בין פגרים ארדה בורח  -עוד יערב ריחם  ,ופה סורח " ( יא )  .דימויים אלו  ,שבהם המת
מדמה עצמו למת על דרך ההפלגה או מעדיף את המוות ומייחל לו ( סו  -יה )  ,נוסכים
10

על פי תהלים נד  ,ד  ,והמשל המובא במסכת סנהדרין צא ע " ב ( ובמקומות נוספים )  " :אמר ליה אנטונינוס

לרבי  ,גוף ונשמה יכולין לפטור עצמן מן הדין  .כיצד ? גוף אומר  ,נשמה חטאת  ,שמיום שפירשה ממני
הריני מוטל כמת בקבר  .ונשמה אומרת  ,גוף חטא  ,שמיום שפירשתי ממנו הריני פורחת באויר

כצפור  .אמר ליה  ,אמשל לך משל  ,למה הדבר דומה  ,למלך בשר ודם שהיה לו פרדס נאה והיה בו
בכורות נאות והושיב בו שני שומרים  ,אחד חיגר ואחד סומא  .אמר לו חיגר לסומא  ,בכורות נאות

אני רואה בפרדס  ,בא והרכיבני ונביאם לאכלם  .רכב חיגר על גבי סומא והביאום ואכלום  .לימים בא
בעל הפרדס  .אמר להן  ,בכורות נאות היכן הן ? אמר לו חיגר  ,כלום יש לי רגלים להלך בהן ? אמר לו
סומא  ,כלום יש לי עינים לראות ? מה עשה  ,הרכיב חיגר על גבי סומא ודן אותן כאחד  .אף הקדוש
ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד שנאמר  ,יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין
עמו "  .העניין נזכר במסכת חבוט הקבר פרק ב '  ,שהרמ " ז צירפה כנראה עם מסכת גהינם .
11

ראו ילין  ,עמ ' . 187 - 184

38
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בדברים אירוניה המדגישה את העמימות של הסיטואציה .

12

בעשרים ושלוש הסטרופות

הראשונות הדובר מוצג  -למרות שהדברים לא נאמרו בפירוש  -כעצום עיניים  ,מודע
רק לתחושות הגוף  .באמצע הסטרופה העשרים וארבע מסתבר שעיניו נפקחות וחושיו
מתעוררים  ,אך עדיין הוא מחליף מציאות ודמיון בעזרת דימוי  " :כגוף מובס ומת

הושלכתי "

( כו ) .
מחיצה נוספת שמתערערת בנאום החוטא היא זו שבין אדם לדימון  .בתחילת המפגש
המחיצה בין השניים איתנה  .הדימון עומד נגד החוטא  ,מראהו " כמראה גבר  ,גבה בגדלו
על עתים וחלד  . . .פניו פני מות  ,פני הדבר  ,וכמו חללים שוכני

הקבר "

( נ )  .אך מרגע

שהתחיל המשחית להגיב על דברי המת ( סטרופה נב ) מיד מיטשטש הגבול בין הזהויות
של השניים  :תגובות המשחית אינן אלא הדים לדברי המת  ,ומכיוון שההדים הם מילים ,
והמילים נוצרות בשיתוף פעולה של השניים  ,הרי הם שניים הדוברים כאחד  .הטשטוש
שבין האדם למשחית מתעצם מתוכן השיחה  .המת שואל  " :מי זה קראך כי לנגדי
באת ? "

 " -אתה "  ,עונה המשחית ( נד )  .מסתבר שהשניים כבר קשורים באופן אינטימי  ,אם

כי נסתר  .אמנם כשהמת מקשה " מי ממרום שבתי לזה
" אני ! "

רמני ? "  ,עונה המשחית

קני ? /

מי הוא ואיזה הוא אשר

ששתי הישויות נפרדות זו מזו  :זה
( נה )  ,ולפיכך נדמה
~

מרמה וזה מרומה  .המחיצה תיפול סופית במונולוג של המשחית  ,כשיחזור לאותו עניין ,

ויאמר " אתה ללכדך רשתך שטחת  ,פחד ופח  ,פחת ברעתךן " ( עג ) .

עשו

" אני " ו " אתה "

לזהות אחת .

~

ההדים ממחישים לאוזן את המציאות התת  -קרקעית החלולה  .ועם זה ההד מטיבו הוא

בת  -קול  ,מונח עילאי ומקודש  ,קול היוצא מן השמים  ,מבית קודש הקדשים או מהר חורב ,
ומגלה את רצון האל .

במדרש בת  -הקול ממלאה תפקיד מכריע  :מאשרת או סותרת ,

13

מברכת  ,מסבירה ומנבאה  ,מעידה בדין ופוסקת במחלוקת .
קול " עם " בנות השיר " ( קהלת יב ,

ד) -

14

משוררים באיטליה זיהו " בת

המוזה וההשראה הפואטית  .בשירים עם חרוזי הד

שיוו להדים צביון מיסטי כשהציגום כקולות ממרום העונים אחר המשורר  .ר ' יהודה
אריה מודינה ( ריא " ם ) השמיע בסונט לחתונה הדים המזוהים כקול האל  " :מי מענה משיב
לדברת איש עני

/

אוהב טהור לב לו בכל

כולל ? - - -

קול אל " .

15

לכבוד חנוכת בית מדרש

בוונציה חיבר המשורר יום טוב ואלואזון שיר ארוך שנדפס כספרון לעצמו  ,בשם " הד

אורים "  ,ואכן כולו נחרז בחרוזי הד  .שם מייצגים ההדים את קולות המלאכים  " :במעון
אלוהים זה שרפים באו

/

לראות יקר גדלו וכן

תמהו - - - :

מהו

? " 16

רמ " ז כתב כמה שירי

12

על האירוניה כגורם לריבוי משמעויות ראו אמפסון  ,עמ ' . 47 - 38

13

" משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי פסקה רוח הקודש מישראל ואף על פי כן היו משמיעין
להן על בת קול "  -תוספתא סוטה יג  ,ג  ,מהדורת ליברמן

עמ '

. 231

אני עוסקת עתה במחקר על

" תחבולת ההד " בשירה העברית ומקווה לפרסמו בקרוב .
14

למשל  ,בראשית רבה לה  " ,ואת

15

ראו ברגמן  ,צרור  ,עמ ' . 165

16

ואלואזון  ,תחילת השיר .

קשתי " ;

במדבר רבה יג  " ,וקרבנו קערת

כסף " ;

ועוד  .וראו קון .

עמימות ובהירות ב " תפתה ערוך "

39

הד  ,ביניהם השיר " לכבוד שמחת יום טוב " שהקדיש ל " הד אורים "  .בשבחו את מחבר שיר

ההד המוכשר הוא רומז לקשר שבין בת הקול למוזה הפואטית  :לשמע שירו -
השיר מאז

נמשחו  - - -שחו " .

17

" בנות

בהתאם למסורת זאת  ,כפי שהבינה  ,כלל מתתיהו טירני

במאה הי " ח חרוזי הד במחזותיו ונתן אותם בפי המוזה ובפי אליהו הנביא .

לפיכך השמעת

18

בת  -קול מפי המשחית גורמת עירוב תחומים נוסף ונועז  ,המקשר את המשחית  ,מצד
מהותו  ,אל האלוהים  .קשר זה מתהדק כאשר המשחית מתגלה לא כמסית ומדיח אלא

כמוכיח ומטיף  " :אדם ילוד אשה  ,סתום העין  / . . . /עור משנתך וחלום

רענן אוף -

/

לשליך אלהים אחרי

גוף ? "

הבלך ! "

( ע ) ; "  . . .לעולם

( עא ) .

בעמימות הקוגניטיבית מתערפלים הגבולות בין זמן לזמן ובין מקום למקום  " :מתי
הביאוני חברי

הנה ? /

איכה למקום צר כזה

עולה יפה  " :אלה כמו ציפור בפח שודדו

הולכתי ? "
/

( כו )  .ניסיון לסווג את התופעות אינו

אלה במוקש נפלו נשברו

/

. ..

/

אלה לעמקי

מאפל הורדו  /אלה בפחים נוקשו נלכדו " ( מד )  .לא ברור מי אלה ומי אלה  ,למה אלה כאן
ואלה שם .
עמימות התודעה מלווה בבהירות חזותית עזה  .הדבר מודגש וחוזר ומודגש  . . . " .מראות
עיני בחיל נפעמתי

/

אתפלצה ממחזה

אשורה " ( כד ) ;

" יישום לבבי בי וגם תכלינה

/

עיני

למראה זה אשר תראינה " ( כו )  .מדורי השאול מתגלים קודם כל לעיניים  ,ובעצמה רבה .
חמישה טורים עוקבים פותחים באנפורה אחת  " :אראה בקעות כתהום עמקו

עמקים כשאול מתחת

/

אראה מחילות  -מהמורות פחת

/

אראה

/

אראה מערות לוהטות דלקו

אראה נקיקים בשביב נחקקו " ( כז )  .סטרופות נוספות  ,בהמשך  ,נפתחות בפעלי

/

ראייה :

אביט  ,אשכיל ( אתבונן )  ,אציץ  ,אשור  ,אחזה ( כח  ,כס  ,ל  ,לד  ,לה )  .ההתרשמות כולה
מוצגת כמראה עיניים  " :לבי ועיני על אשר ישגיחו

/

יפלאו  ,יתמהמהו

יתמהו "

( לח ) .

התופת המתגלה לעיני החוטא כולה מוארת  :מערות לוהטות  ,נקיקים בשביב נחקקו ,

המשחיתים  -בפני להבים לוהטים ילהבו  ,נהר דינור ונהרי שלהבת ( כז  ,לג  ,לד  ,לז ) ועוד
ועוד  .בנאומו של החוטא עולם העבר  ,עולם החיים  ,אפל  " :אמש הלמוני ומה נהלמתי

(ז )

נרות מאורי בעדי חשכו ( יד )  ,ואילו מציאות התופת כולה אור .

עמימות ובהיסוס ברום המשחיה
הבהירות החזותית נמשכת בחלק הראשון של נאום המשחית ( ע  -קלג ) .

הגדרת תקופת

החיים כ " אמש " והמציאות התת  -קרקעית כ " היום "  ,מתעצמת כשהיא מתגלמת באנפורה

סכמטית  ,החוזרת על עצמה ברצף ארוך ( סטרופות פב  -קכח )  .העמימות העניינית נמשכת
גם היא  ,והמחיצות בין התחומים ממשיכות ליפול .כאן מתקרבים זה לזה החטא והעונש ,

17

שם בהקדמה  .לשיר הד נוסף של הרמ " ז ראו ברגמן  ,צרור  " ,איך בזמן מלא רעשים "  ,עמ '  . 281על
הדי הקבר ראו שם בשיר " איך תהמה עפר בקול הדיך "  ,עמ ' . 296

18

ראו במחזות " מנחת

ביכורים "

ו " תנחומי כנסת ישראל " -

ברגמן  ,טרגי  ,עמ ' . 106 - 104 , 45
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ומתעצם הטשטוש שבין מוות לחיים  ,עבר להווה  .לכאורה יוצא הנאום נגד הבלבול שבמוחו
של המת  ,וכל מגמתו לעשות סדר ולהפריד בין אלה לאלה הפרד היטב  ,כשהוא עורר
אותם זה מול זה על פי עקרון הענישה במידה כנגד מידה  .אבל הדברים מתערפלים
ברטוריקה מהממת  .ההבחנה בין התחומים ( חטא ועונש  ,אז ועכשיו ) נדחסת למשפטים
קצרים בעלי דפוס אחיד  ,ומוטלת על מילים ספורות  .והנה  ,כעין לעג לשומע  ,להוציא
כמה הבדלי כתיב זניחים  ,מילים אלו  ,שתפקידן להבחין ולהנגיד  ,אינן אלא הומונימים .

" מקפלך אל אפלך

הדרכת " ( עה ) ;

( עט )  .הדפוסים " מן  -אל " או

" מנחלה אל נחלה נשגרת  ,מן השאת אל השאת

" אמש  -היום "

נסגרת "

באים לכאורה להפריד בין עבר וחטא לבין

הווה ועונש  ,אך ההומונימים מטשטשים את ההפרדה  " :אמש  . . .על כל צריח רם בגיל

תרגיע  /היום ברגע עורך תרגיע " ( פב )  .נוסחאות אלה  ,של דפוסים אנפוריים עם הומונימים

טעוני פענוח  ,חוזרות ונשנות ברצפים ארוכים ( עה  -פ  ,פב  -קכח  ,קכט  -קלא ) .

להוסיף קושי

על קושי  ,ההומונימים ערוכים לעתים בשלשות  " ,כופר ולא כופר יהיה כפרך "  " ,חבל

וציר  -חבל  -מקום כל

חבל "

( עה )  ,ולכל אחד שלוש משמעויות  :כופר  -זפת  ,כסף ,

כפרה ; חבל  -חוטים שזורים  ,כאב  ,אזור גאוגרפי .

19

הומונימים  ,מילים דומות  ,משמעויות

נדירות  ,ושפע של צלילים חוזרים ונשנים  ,מטשטשים את המשמעות גם בתוך כל אחד מן
התיאורים המקבילים  ,של החטא מכאן ושל העונש מכאן  ,ומגבירים את העמימות הכללית
גם בדרך זאת  .התחומים מתאחדים בציורים ודימויים  ,כמו ציור היציקה בסלע  " :אמש
יסודות ביתך יוצקו

לעפר דק וגוש

/

להם  ,בצור עצום  ,ושמיר נצח

יולקו " ( קכח ) ;

תקצר אדמה לך ולקציךף . . . /

/

היום עצמיך בצוק יוצקו

/

היום

או ציור של עבודה חקלאית  " :אמש נטישות גאוה נטשת ,

היום  -לקוט

במלוא גופן  :אמש  -פרוש כנף כנץ ופרס . . .

/

פריך

ולקצירך " ( צה ) ;

/

או חיות נמתחות

היום כצפעון אותל יפר.שף " ( צח ) .

העמימות מתעצמת מאוד באמצעות החרוז  ,האיבר המוטעם ביתר חוזק בכל טור .
" תפתה ערוך " מעוצב בסטרופות בנות חמישה טורים על פי מתכונת הקווינטיליה הספרדית
הנחרזת  :א  -א  -ב  -ב  -א  .כאשר החריזה הזאת צלילית בלבד ואיננה עמוסה משמעות היא

נעימה מאוד לאוזן  ,אבל במונולוג של המשחית ( החל בסטרופה פב ) האיברים הנחרזים
הם מילים שלמות  ,הדורשות התייחסות אל משמעותן  ,ולא עוד אלא שהן ברובן הומונימים ,
הדורשים הבחנה בין משמעויות  .ושוב  ,ההומונימים בכל סדרת חרוזים כוללים שלישיה ,

בהתאם למתכונת החריזה  :פעם  ,נכרת  ,נכרת  ,פעם  ,פעם ( צג ) ; עוללת  ,זמר  ,זמר  ,עוללת ,

עוללת ( צד )  .החריזה במילים שלמות נמשכת ברציפות בחמישים סטרופות  ,לא פחות .
קושי על קושי מוסיף גודש החריזה  .החריזה הרגילה מתלווה בחריזה נוספת הנוצרת
ממילים הממוקמות זו מתחת לזו בטורים

19

העוקבים :

על ריבוי המשמעויות שיוצרות מילים דומות ראו אמפסון  ,פרק  . 7מעניינת הערתו כי הלשון העברית

יוצרת בקלות אי  -סדר פרימיטיבי יסודי מעצם טיבה ( עמ ' . ) 194 - 193

עמימותובהירותב " תפתה ערוך "
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אמש כספים גם נכסים רבו
מרמות כשפים גם נחשים הנה

היום קצפים כנחשים הנה
וברב אשמים כאסמים רבו

עד כי ברקים כעוסים רבו ( צב ) .
לחרוזים " רבו  -הנה  -הנה  -רבו  -רבו " נוספים החרוזים " כספים  -כשפים  -קצפים " ; " אשמים -

ברקים " ; וכן " נכסים  -נחשים  -נחשים " ; " אסמים  -עצמים "  .חריזה עודפת זאת לא רק מצופפת
צלילים זהים רבים במקום מוגבל אלא סותרת את תבנית החריזה ( אבבאא ) מתוכה בתבנית

אחרת ( אאאבב ) .
האנפורה החוזרת ומדגישה את ההווה -

" היום  -היום "  " ,פה  -פה  -פה " -

מקרבת את

הגודש הצלילי אל האוזן ואת התמונות אל העין ומונעת התממשות של הפרספקטיבה
הדרושה לקליטת הסיטואציה  .הרבה לפני שהסתיים הרצף הנחרז במילים שלמות הכל

נעשה לבליל רעשני וחסר שחר  .ואל נשכח שאנו עוסקים ביצירה דרמטית  :הדברים אינם
מופנים אל קורא שיכול להפסיק את הקריאה ולעיין במילון מפעם לפעם או לעלעל
קדימה ואחורה  ,אלא אל שומע שאין לו אפשרויות כאלה  ,ובתוך הסיטואציה הדרמטית
גופה  -אל החוטא הנפחד והמבוהל  .אין ספק שעמעום הסיטואציה מעורר החרדה הוא

עונש כשלעצמו  .ההענשה מתבצעת באמצעות הפעלת יתר

עקרה של החושים  ,שאיננה

מסייעת לקליטת המשמעות אלא מגבירה את הבלתי מובן  ,תחילה בבחינת " מראים

לו "

ואחר כך בבחינת " משמיעים לו "  ,כשבינת הנמען מאופסת  :לא קולטת ולא מגיבה  .שיקספיר
קישר את הרעש עם הכעס ועם חוסר
" 1 nothingת1171םry, / 515
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" The Sound and

~הקולט את המציאות כצירוף של רעש  ,כעס וחוסר משמעות .
" , the Furyסיפורו של מפגר
בדומה לשניהם גם רמ " ז משדר רעש עם כעס וחוסר פשר  -אמנם לא חוסר פשר מוחלט
אלא אירוני  :האמת מצויה ואפילו מוסברת באריכות ובכל זאת אי  -אפשר להשיגה .
טשטוש הגבולות בין אז לעתה  ,חטא לעונש  ,מתרחש גם באמצעות תיאורים של תנועה

בלתי פוסקת  :התחבטות  ,הידרדרות  ,מעבר מהיר מזמן לזמן וממקום למקום  .הסכימה
החוזרת ונשנית  " -אמש  -היום "  -יוצרת תנועת הלוך ושוב הנקלעת בתוך עצמה  .תכיפותה
ואי  -סופיותה של התנועה מתבטאת בסכימה זאת כמו גם באחרת  ,לפעמים מפורשת ולפעמים

מובנת מאליה  -מן  . . .אל  " :מקרב אל קבר "  " ,מעפל אל אפל "  " ,מסלע אל
" מנחלה לנחלה ומשאת

לשאת " ( עט ) ;

צלע " ( עה ) ;

" מחור לחור מבור לבור "  " ,מהון לאון "  " ,מצוף

לסוף ושית "  " ,מכס לקץ "  " ,מזיז לזיז הבית "  " ,משיר לציר ולסיר וסיר נפוח "  " ,משוד וסוד

אל שוד ושוט " ( פ )  .התנועה אלימה  :הטבעה  ,הכרעה  ,השלכה  ,היפוך  ,הדרכת מנוחה ,

הולכה  ,הסערה  ,הערה  ,הסרה  ,זעזוע  ,הנעה  ,שיגור  ,מיגור ( עד  -עט )  .התנועה מהירה

20

במונולוג האחרן של מקבת .
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וחסרת מנוחה  " :חפוז תחפוז " ,

" דלוק דלקת "  " ,בנוד תחפוץ "  " ,כאש דלקת " ( צו )  .דבר

מתפרץ מדבר  " :לבתך לבתך הבעירה "  " ,הנחתך אנחתך הסעירה "  " ,סרתך צרתך

העירה "

( עו )  .דבר נהפך לדבר ודבר בא במקום דבר  " :תולע מקום תולע "  " ,חרוץ מקום חרוץ " ,

" עשק מקום עשק "  " ,דשן מקום דשן "  " ,העדר מקום
ולא צחור "  " ,שבר ולא

שבר "

הדר " ( ען ) ;

" כופר ולא כופר "  " ,שחור

( עה )  .גם הטלטלה והחילופין המהירים המונעים את

ההבנה הם ללא ספק עונש  .וכך מתאר החוטא עצמו את הנענשים  " :דוחו כמו אבן בכף
הקלע

/

נדים דחופים מדחי אל דחי " ( לט ) .

21

בחלק השני של נאום המשחית ( החל בסטרופה קלד ) משתנים הדברים  .העמימות

שאפפה את הסיטואציה מתפוגגת  .פתיחה חגיגית מבטיחה מראש דיווח מסודר  " :שבעה

מדורים למדורות האלה "  .לאחריה הדובר עובר לתיאור התופת  ,ואכן  ,איננו חוזר על
הדיווח המבולבל של המת  .במילים פשוטות ובנימה סמכותית שלווה הוא משרטט את
מפת התופת  ,מדור מדור לפרטיו  :שמו  ,מספרו ומקומו  ,סוג הנידונים בו  ,זהות המשחית
האחראי עליו  ,טיב העינויים הנוהגים בו  -הכל ברור ומדויק על פי המקובל במדרש
ובמסורת .

22

הניסוח החידתי מפנה מקומו לאמירה גלויה ונחרצת  .בהשתרר הנהירות

נאלמת הרטוריקה המהממת  .הרצפים ההומונימיים  ,החריזה במילים שלמות  ,שפע משחקי
הלשון  ,המילים הנדירות  ,דחיסות התחביר והחריזה  ,הרצפים האנפוריים הארוכים  ,הרעש

הצלילי המחריש אזניים  -כל הגורמים הקוליים המערפלים והמהממים שמנינו נעלמו
ואינם  .גם ההטלטלות פוסקת  .המציאות מתייצבת ותמונתה המתרחקת מאפשרת פרספקטיבה
מבחינה  .לא עוד פה  -פה והיום  ,אלא שם  ,שם ,

שמה .

הנהירות הקוגניטיבית הזאת מלווה עמימות חזותית  .מפת הגיהנום המדויקת חשוכה

למראה  " :בו משכני דומה ואין שם זוהר " ( קלה )  .האש הבוערת ירוקה דווקא ולא מאירה
( קמג ) ; הבור  ,השחת  ,הסוהר ( קלה )  ,הבאר ( קמא )  ,הדומה ( קמט )  ,השאול ( קמה )  ,המהמור
( קע )  ,הצלמון ( קעב )  ,הצלמות ( קע )  ,תחתית הארץ ( קעד )  ,נבכי המבוכה ( קנו )  ,הפחת ,
טיט היוון והבוץ  ,עבטיט סחי הביצה ( קנז )  ,אוררי היום השוכנים שם

כל אלה

( קם ) -

מצטיירים כיסודות כהים  ,אפלים  .אפילו המדור ששוכניו " ידמו אלי בשר בתוך

קלחת "

איננו מואר באש היוקדת  ,אלא " שולי קדרה הוא "  ,חשוך ומפוחם ( קעה  -קעו ) .
גם חלקו האחרון של הנאום נהיר  .העדן מתואר בלשון פשוטה ובניסוח ברור  .הרטוריקה
שקטה  .הדיווח קומוניקטיבי  ,מסודר  ,תחום ומוגדר  ,דבר דבר במקומו  .ואולם  ,בניגוד
למפת התופת הנהירה והכהה מצטיין התיאור הנהיר של גן העדן גם בבהירות
צדיקים עטורים " כתר במוסף הוד ושפר זוהר
" טללי רוחות אשר

יזריחו " ( קפ ) ;

/

אור נעלם צפון בגנזי

" זיז כבוד כס יוצרם יציצו " ( קפב ) .

21

בעקבות שמואל א כה  ,כס  ,שבת קנב ע " ב ועוד .

22

כפי שכבר הסביר חיים חמיאל במאמרו  -ראו חמיאל .

חזותית :

טוהר " ( קעט ) ;

שם

עמימות ובהירותב " תפתה ערוך "
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ההפוצחות דמות החוטא
להבנת משמעות התופעות שתיארנו ניתן את הדעת לדמות הגיבור המתפתחת לאורר
המחזה  .לכאורה נדמה שהחוטא מידרדר והולל  ,הן מצד אופיו ודימויו הן מצד גורלו .
בפתח היצירה הוא מופיע כחסיד וירא אלוהים  :אם חרץ אלהים את גורלי  ,הוא אומר  ,לא
יוכלו בני אדם להושיעני  .כעסו על הרופאים נשען על אמונה באל  ,ומובע בלשון של

תלמיד חכם  " :יום נמסרו דיני רשעים לנו
אשר נמסרו ,

/

/

לו נודעו אלה ולו נזכרו

כי עת למיתה פושעים יוכנו

/

- /

לא נכתבו מיתות

יאמרו  :ביד הרופאים יותנו " ( ג )  .בניסוח

חסוד ומלומד זה הדובר ( המזדהה כאן כיהודי  " :יום נמסרו . . .

לנו " ) 23

ניצב מנגד לרשעים

ולפושעים  ,ולא יעלה על הדעת לכלול אותו בהם  .להלן בא תיאור סבלו והוא זוכה לרחמינו

ולהתעניינותנו  :על מה ולמה באו עליו הדברים הנוראים האלה ? בהשפעת ראשית היצירה
מתעוררת  ,אולי  ,אפילו תחושה של עוול  .בהמשך סותרת אי  -הבנתו הממושכת של החוטא

את דימוי הידען והתלמיד חכם שלבש עד כה  .אמנם בתחילה מוסברת אי  -ההבנה בהלם
של ההתנסות הקשה  ,אך כשהחוטא אינו מזהה את המשחית  ,למרות סימנים בולטים
ומוכרים  ,וכשאיננו יורד לכוונת הרמזים שמושמעים לו בהדים הוא כבר נחשד בהתחמקות .
דמותו מתמעטת ביותר כשהוא מציע למשחית כופר נפש  ,בכסף וברכוש  .כעת מסתבר
ללא ספק שאותה צידה מומלצת של מצוות ומעשים טובים שאמור אדם להכין לו בחייו
לשעה זאת איננה בידיו .

24

ומן הרע אל הגרוע  .המת  ,לא זו בלבד שהוא אטום להסבר

המהדהד אלא שהוא מבזה את " בת הקול "  " -קצתי להשתמש בבת קולף
נסתרה

נאטמה " -

/

כי ברמזים

אף על פי שהוא מודע לפלאיותה  " :לא תעלים סודך להפליא

פלא "

( סח  ,סט )  .מכאן ואילך נחשף לאיטו עברו של האיש והוא מצטייר לאורו במיגוון של

תכונות דוחות  :רדיפת בצע  ,אכזריות  ,יהירות  ,שתלטנות  ,קמצנות  ,גסות רוח  ,תאוותנות .
לא טיפשות או בורות  -תכונות הצפויות לסליחה  -מכשילות אותו  ,אלא גאווה ושאפתנות
כוחנית הן המביאות אותו " לשליך אלהים אחרי גווך "  ,כדברי המשחית ( עא )  ,בעיניים
פקוחות  .לאור הגילויים האלה מסתבר כי העמימות הקוגניטיבית שאפיינה את נאומו של

החוטא נבעה לא רק מעצם היותו מת  -חי אלא גם מעקשותו והתכחשותו לאמת .
כדימויו המתמעט של החוטא  ,כך  ,כמדומה  ,גם גורלו  :הוא הולך ומתקרב אל התופת .
על פיתחה ניתנת לו הזדמנות לומר את דברו  ,לחזור בו  ,לבקש חנינה  ,אך היא מוחמצת
ולא חוזרת  .שוב לא ניתן לו פתחון פה  .דמותו מתפוגגת ונעלמת  ,והמשחית נשאר דובר
אחרון ושליט יחיד בסיטואציה  .מה יהיה בסופו של החוטא ? אם נבין כפשוטה את האשמה
כי השליך את האל אחר גוו נוכל לצפות לרדתו למדור התחתון של התופת  ,שם

23

24

זוהי הוכחה לצדקת חמיאל כנגד א " ד פרידמאן שטען כי החוטא " אינו אפילו דוקא
עמ ' שט .

יהודי " -

חמיאל ,

בחיי  ,שער ח פרק ג חשבון סו  " :ועל הדרך הזה  ,אחי  ,אנחנו חייבים להיות נכונים למועד  . . .ולחשב
בצידה ובמה שנפגע בו בוראנו ביום החשבון הגדול " .
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יימק ויישכח מלב .

25

לאור הפרשנות הזאת  ,הקטע האחרון של היצירה  -תיאור גן עדן

ושוכניו  -לא בא אלא ללעוג ליורדי השחת  ,הצופים מעומק שפלותם בזוהר השחקים ,
מצדיקים עליהם את הדין בעל כורחם ונמקים בקנאתם  .אבל אם נחזור לאזורי העמימות
והבהירות ביצירה נוכל לראות את הדברים אחרת .
על פי מה שאמרנו מתחלקת היצירה לארבעה אזורים רצופים ומותחמים היטב  ,מצד
הבהירות של הסיטואציה  .בראשון ( נאום החוטא ) ובשני ( חלק א ' של נאום

המשחית )

עמימות קוגניטיבית  ,ואור חזותי חזק ; בשלישי ( מפת התופת ) בהירות קוגניטיבית ועמימות
חזותית  ,וברביעי ( גן העדן ) בהירות קוגניטיבית וחזותית גם יחד  .קשר כיאסטי בין בהירות
קוגניטיבית וחזותית שורר בתיאורי התופת  ,הן זו שמתאר החוטא  ,הן זו שמתאר המשחית .
התופת שרואה החוטא נתונה בעמימות קוגניטיבית אך כולה אור ; התופת שמתאר המשחית
נתונה בנהירות קוגניטיבית אך כולה חושך  .קשר הפכים זה נעלם בתיאור גן העדן  .כאן
נפגשות הקליטה החזותית והקליטה הקוגניטיבית ושתיהן בהירות  .לראשונה משתררת
בסיטואציה הרמוניה  .הצטרפות הבהירות הקוגניטיבית עם החזותית מגבירה  ,כביכול ,
את עצמת האור  ,ההופך לזוהר  .המעבר מהתגוששות בין קליטה קוגניטיבית וחזותית אל
תואם בין זו לזו מלווה במעבר מעמימות חזותית חזקה לבהירות חזותית עזה  ,מחושך
לאור גדול  .ההרמוניה והבהירות  ,משתי פניה  ,בקטע קצר זה  ,עושים אותו לסיום רב
משמעות  ,בהעמידם את גן עדן כשלמות אידאלית לעומת כל מה שתואר לפניו  .זהו שיאה
של היצירה  .אליו היא שואפת ועל פיו מותווה כיוון התפתחותה .

חוקרי " תפתה ערוך " התייחסו לתיאור העדן ב " תפתה ערוך " בביטול  .ח ' חמיאל טען

כי " הרמ " ז לא הקדיש הרבה תשומת לב לעדיי

מכיוון שעיקר כוונתו בבתים מעטים אלה

היתה רק להראות את יסורי הרשעים בראותם את הצדיקים

השלווים " ;

ש ' לוי  ,שקבע כי

" כמובן  ,זכות רומז שלמרות הכל יש תקווה "  ,ראה את התיאור בעיקר " כסוף פרובוקאטיבי

ומרגיז  -דשנותם ושלוותם של הצדיקים המתענגים על צדיקותם מגבירים את ענויי

הרשעים ומחריפים מאוד את ענשם " .

26

אבל לאור חשיבותן הלא מסופקת של העמימות

והבהירות ב " תפתה ערוך " קשה לייחס לגן העדן  ,עם הבהירות המוחלטת והמרשימה כל
כך שבה הוא אפוף  ,תפקיד של הענשה  ,מה גם שתפקיד כזה סותר את עצם מושג העדן

מלכתחילה  .ואמנם נהפוך הוא .ההרמוניה והבהירות העזה שבקטע -שיא זה מלווים ומדגישים

תפנית מופלאה ופתאומית שחלה בסצנה האחרונה של המחזה  :לפתע זוכים החוטאים
לחוויה מיוחדת ומרוממת  .מעומק תהום שפלותם נגלית להם התרחשות עילאית  ,והם
מנצלים את ההזדמנות הפלאית לשדר במישרין  ,נוכח שערי השמים הפתוחים  ,את כניעתם

והצדקת דינם  " :ך  :ן אמת אתה ויפה דנת " ( קפד )  .התקשרות ישירה זו  ,ולו לרגע קל ,

25

לפי סדר עולם רבה פרק ג  ,מהדורת רטנר עמ ' ט  ,האפיקורסים " גיהנם ננעלת בפניהם ונידונין
בתוכה לעולמי עולמים "  .ויש מקורות רבים ברוח

26

זאת .

ראו  :חמיאל  ,עמ ' קיא ; לוי  ,עמ '  . 139ד " א פרידמאן ( ראו פרידמאן ) עיבד את המחזה ופגע בהתפתחות
המרשימה באווירה ובדמות הגיבור  .הוא מיסמס את עצמת התיאור של גן העדן בשיבוץ קטעים
מתוכו לפני מקומם המקורי ובחזרה נשנית עליהם " מטעמים דראמטיים " .

עמימות ובהירותב " תפתהערוך "
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מעידה שהחוטאים לא נידונו לעונש הנורא מכל  :להתנתקות מוחלטת ומתמידה מן האל
ושפע חסדו .

אר

27

אמנם כלואים הם בעמקי התופת  ,אמנם נתונים הם לשלטונו של משחית ,

גם הוא  ,כמסתבר  ,אינו מנתק אותם מן האל  ,אלא להפך  .אכן  ,מסתבר כי הקירוב של

דמות המשחית אל האלוהים שהצטייר במופלאותו בתחילת היצירה איננו עיוות המציאות ,

כיתר העיוותים שרקחה קליטתו המשובשת של החוטא  ,המת  -החי  .המשחית  ,ביצירה
זאת  ,איננו שטן בעל כוח קוסמי  ,עוין האלוהות ואויבה האדיר  ,אלא רק אחד המשחיתים
הסרים לפקודתה החודרת חדרי תופת  .נאומו מייצג את הצדק האלוהי ואת זרועו המענישה
ומראה ששלטון האל פרוש על הכל  ,מתופת עד עדן  ,וכי הטוב והרע מקורם אחד  .פיצול
רשויות קוסמי מתבטא ביצירות מופת רלוונטיות לדיוננו  :בספר הזוהר הנערץ על רמ " ן ,

28

בקומדיה האלוהית של דנטה  ,שלא היתה זרה לו  ,ושבה השטן המנוצח אסור בתופת ,
גולה  -ענוש ומושל כאחד  ,וב " גן העדן האבוד " של מילטון  ,היצירה הברוקית המובהקת של

תקופתו  ,שבה השטן האדיר עושה מלחמה באל בעזרת כוחות האופל הסרים למשמעתו .

29

לא כן ב " תפתה ערוך " .
הודאת החוטאים בשלטון האל היא ביצירה זאת סיום טוב  ,תיקון להם ותיקון למציאות .
רגע החסד שזכה לו החוטא בתוך שאר החוטאים רומז כי הלך והשתפר  ,ככל שהמרחק
בינו לבין בוראו הלך וקטן  .נפילתו העמוקה ביותר לא במוות אירעה אלא בחיים  ,כשהשליך
את האל מאחרי גוו והוא עשיר ותקיף  .ואילו במותו  ,כשהוא נשלל מכל נכס חומרי ,
מתרחש בו תהליך איטי של עלייה  .ראשיתו בהתעוררות שבלב -ולב  ,בקטע הדיאלוגי שבו
מדבר המשחית בהדים  .כפי שראינו  ,התגובות של החוטא להדים אינן מעידות לטובתו .
אבל מהו הד ? וכי יש לו קיום ללא הקול המעורר אותו מלכתחילה ? דברי המשחית נוצרים
מדברי החוטא ולא ייתכנו בלעדיהם  .בעל כורחנו נשמע כאן בד בבד עם ביטויי ההתעלמות
והחוצפה גם את קול המצפון המתעורר והמזמין את דברי התוכחה  .סדרת השאלות

שמציג החוטא למשחית בדו -שיח זה ( החל בסטרופה נא ) מפגינה אמנם אי  -הבנה חמורה ,
אבל גם תנועה בכיוון הרצוי  .בתחילתה החוטא עדיין מקווה להימלט  ,שלם בגופו ובנפשו
מן המקום שאליו נקלע  " -מי יערב לבו להצילני

/

משונאי כי אמצו

ממני " ( נב ) -

אך

בהמשך הוא אינו מייחל עוד אלא " למצוא מנוחת נפש " ( סו )  ,ומבין שהדבר כרוך בגישה

חדשה וזרה לו  " :מה לפניך מקורא

עושר ? "

( מז )  .לראשונה הוא מתעניין בשאלה פילוסופית ,

שמעבר לגורלו הפרטי .

27

רס " ג  ,מאמר ט פרק ו  ,מתאר גם הוא את התבוננות הרשעים בצדיקים היושבים בגן עדן  ,אבל אינו

כולל בתיאור זה את הצדקת הדין שלהם  .במקום זה מביא הוא את פליאתם  " -היאך נמצאים הם על
יד אותה האש הבוערת ואינה מזיקתם במאומה "

( עמ ' רעו ) -

ואת מפח נפשם  " :ויצטערו על שאבד

להם אותו הגמול "  .תיאור זה הולם את דעתו כי העונש הוא תמידי והגמול הוא תמידי ( עמ ' רעט ) .
28

ראו תשבי ,

29

על דמותו רבת העצמה של השטן ב " גן העדן האבוד "  ,על " המלחמה בשמים "  ,ועל משמעותן הברוקית ,

עמ ' תרסס ,

תפס .

ראו רוסטון  ,עמ '  . 146 - 50על השטן בקומדיה האלוהית ובהשוואה למילטון ראו דה סנקטיס  ,הפרק
 ( Ugolinoעמ '  6והלאה )

ובמיוחד עמ '  . 110 - 106אופיו הברוקי של " תפתה ערוך " יתברר להלן .
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ההתקדמות החיובית  ,מן התחתית מעלה  ,נרמזת גם בתשובות המשחית  .אם נצרף את
ההדים על פי סדרם נקבל נאום קצר העומד לעצמו  ,ולו במרומז  " :טיני ( אינני

עורה ( הבן את

האמת ) :

אתה  -אני  .ארב אמש ( ארבתי לך בימי

חייך ) ;

מצילך ) .

אומן הנה הבה

( דבר ביושר  ,חזור בך ) הבל  ,אבל ( הם חיי העולם הזה )  ,אפר  ,אין  ,אפס ( הם

נכסיו ) ;

אושר

( אושר הרוח  ,גן העדן . ) 30פרקטיקה זאת  ,של צירופי הדים לכלל מסר רצוף  ,מתוארת
בכתבי ריא " ם כחוויה פלאית  :בהיותו מקונן על אחיו בשדה הפתוח נענו קריאות צערו
ושאלותיו בהדים  ,וכשחיבר את כולם לפי סדר הישמעם מצא שהם מצטרפים לטקסט
שלם  ,בעל משמעות של נחמה  :המוות מנתק אמנם את המת מן החיים  ,אבל מחבר אותו
עם האל .

31

ב " תפתה ערוך " מתחיל רצף ההדים בזיהוי החוטא עם עם המשחית  ,המסית

ומדיח  ,עובר להוקעה של חיי העולם הזה ומסיים באושר הרוחני  ,הוא העדן .
והחוטא ממשיך להתקדם  .לאחר שהזמין שלא במודע את ההדים  ,הוא מזמין את התוכחה
הגדולה של המשחית  ,והפעם במודע ובמישרין  " :פרש דבריך  ,אמור מי אתה
תהום זה שאני בו

עתה " .

הוא מתחיל להכיר במציאות כפי שהיא  " :אם הוא

/

מה הוא

שאול ? " ;

הוא

מזהה את המתגלה לעיניו כ " מדורות " ( סט )  ,כלומר  ,רואה דברים כהוויתם  .מכאן ואילך
נכלל גורלו עם שאר חוטאים  .הייסורים יביאו אותו להבנת האמת ולהצדקת הדין בשפלות
הרוח  ,תוך התקשרות עילאית .

מגמת " תפתה ערוך " הייתה להביא את השומעים לידי התרחקות מחטא ולחזרה בתשובה
מפחד העונש שלאחר המוות  .לא סביר אפוא שיכללו בו דברי נחמה גלויים או אף רמזים
שקופים לאפשרות של חנינה ליורדי תופת  .אבל כיוון שקטע הסיים מזמן ל " נפשות

ענושים "

רגעים של התרוממות  ,וכיוון שהוא רומז שגם בעמקי התופת הן נשארו בהשגחת האל ,
ולו גם באמצעות המשחית  ,וכיוון שהיצירה כולה שואפת  ,כפי שראינו  ,לקראת סיום  -שיא
זה ומתפתחת על פיו  ,נוכל להניח שתפיסת גמול אופטימית קיימת ברקע הסמוי של
היצירה  .אמנם נתבשרנו כי הנשמה " אחרי רדתה שאול לא תעל " ( קמט )  ,אך אלו הם דברי
המשחית  ,ואולי פג תוקפם  ,כפי שהוכחשה טענתו כי " פה שערי הרחמים נסכרו " ( קלב ) ,
שהרי זוכים החוטאים לרגע של חסד בעודם במעמקי התופת  .ואולי מתייחסים דבריו רק
לכופרים בעיקר  ,שהחוטא שלנו אינו נמנה עליהם  ,כנראה  ,שכן התיאור המפורט של

חטאיו מצייר אותו יותר כבעל תאווה גס מאשר כהוגה בעניינים מטאפיסיים  " .השלכת

האל " הנזקפת לחובתו איננה אלא מטאפורה לזלזול במצוות  .אמנם נחתמת היצירה בתזכורת

לדין הקשה  " -וברוב גאונך תהרוס

קמיך " ( קפה ) -

אך אלו אינם אלא דברי הכניעה של

החוטאים המוכנים לקבל על עצמם כליה  ,לא דברי האל  ,ואף לא דברי המשחית הידען .
לאור פרשנות זאת  ,אין  ,כמדומה  ,ב " תפתה ערוך " שום דבר העומד בסתירה למקורות
אופטימיים הפוטרים חוטאים בני ברית מדינה של גיהנום או מצמצמים את שהותם בה

30
31

" אושר " הוא כינוי מצוי בשירה העברית באיטליה לגן העדן  ,וראו מטרופה
ראו " קינה על מות היקר אחי כמ ' אברהם פרינצא

בעמ ' . 51 - 30

ז " ל" -

קפ " ד .

מודינה  ,עמ '  . 31 - 27השיר בחרוזי הד בא

עמימות ובהירות ב " תפתה ערוך "

,
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לשנים עשר חודש ואחר כך מעבירים אותם למדור מיוחד בגן עדן  32 .אולי למעבר זה רומז
הביטוי " היכלי תמורות " שבסטרופה קע " ת  .אחד מן המקורות הרבים העוסקים ביורדי
גהינום הוא מסכת גיהנום הדנה את הרשעים לקולא  " :כל י " ב חודש נעשים אפר והרוח
מפזרתן תחת רגלי הצדיקים  . . .ואחר כך נשמתן חוזרת בהם והם יוצאים מגהינם ופניהם
שחורים כשולי קדירה והם מצדיקים עליהם את הדין ואומרים יפה גזרת עלינו  ,יפה

דנתנו  .לך ה ' הצדקה ולנו בשת הפנים כיום הזה  .אבל אומות העולם עובדי עבודה זרה

דנים אותם בז ' מדורות של אש  . . .אחרי כל זאת הקדוש ברוך הוא מרחם על בריותיו
שנאמר כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצף  ,כי רוח מלפני יעטף ,

ונשמות אני עשיתי " .

33

המובאה הזאת ממסכת גיהנום מהדהדת בסיום היצירה אשר  ,כזכור  ,גם נפתחה בהפניה
אליו  .אפשר אפוא להניח שהרוח הפייסנית של מקור זה מדריכה את היצירה מראשיתה
לשיאה  .אכן  ,ההנחה האופטימית נשארת סמויה לאורך רובו של הטקסט והרמזים לאפשרות
של העברת ענושים שהתמרקו עוונותיהם אל גן העדן דקים הם  .אך גם אם נתעלם מאפשרות

מרומזת זאת לא נוכל להתעלם מן הבשורה כי עונשם של המיוסרים ב " תפתה ערוך " אינו
כולל את ניתוקם המוחלט מן האל  ,אלא  ,אדרבא  ,מחבר אותם עימו  ,ובכך דיינו .

בנעוצם החוויה הפרטיה 9עו9ס הגמול המוחלט
המעבר מחוסר התאמה בין בהירות קוגניטיבית וחזותית אל יחס הרמוני בין השתיים ,
ומעמימות התופת אל נצחונה המוחלט של בהירות העדן יוצר אפקטים חזקים המדגישים
את ההתפתחות שציינו  .אך בזה לא מתמצה תפקידם של גורמי העמימות והבהירות
ב " תפתה ערוך " .

" תפתה ערוך " הוא יצירה ברוקית המבטאת ראיית עולם ברוקית  .אפשר לשייכה לזרם
הגונגוריסטי  ,על שם המשורר הספרדי המפורסם לואיס דה גונגורה

) de Gdngora

15ט ] ) ,

המצטיין בסגנון גרנדיוזי  ,לשון חדשנית  ,אוצר של מילים נדירות  ,גודש של מילים נרדפות ,

לטיניזמים  ,מטפורות מסובכות  ,מצלול חזק וכיוצא בזה אפיונים מן הסוג שהבחנו ב " תפתה

ערוך "  .כל אלה מבטאים את תפיסת המציאות כאשליה  ,כתאטרון מקסים וחולף  ,כתנועה

32

יעללינעק  ,סדר גן עדן  ,חדר שלישי ,

עמ ' : 9

" כל אותם שקבלו ענשם בגיהינם ויצאו משם באים עמם

שלושה מלאכי השרת ומביאים אותם עד מקום להט החרב המתהפכת ושם מקבלים טהרתם ונכנסין
תוך החומה החיצונה הזאת ושם עומדין והם גהנין מעט מזער מזיו הצדיקים אשר מבפנים אבל אין

מצערין אותם "  .שם  ,מדרש נסתרות רשב " י ,

עמ '  " : 81ובאותה

שעה ננערין פושעי ישראל לגיהינם

י " ב חודשים ואח " כ הקב " ה מעלה אותם  ,ויושבים בגן עדן ומתענגים מפירותיה שנאמר ועמך כלם

צדיקים "  .רמב " ם  ,הלכות תשובה פרק ג הלכה ה  " :וכן כל הרשעים שעוונותיהן מרובים דנין אותן
כפי חטאיהם ויש להם חלק לעולם הבא שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא אף על פי שחטאו
שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ  ,ארץ זו משל כלומר ארץ החיים  ,והוא העולם הבא " .
33

יעללינעק  ,מסכת גהינם  ,חדר ראשון  ,עמ '  . % 49על גישות שונות לשאלת גורלם של יורדי גהינום
ראו מילקובסקי  .על תפיסת התופת ככור מצרף מטהר שעוברים ממנו לעולם הבא  ,ראו שם
. 328 - 826

עמ '
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מתמדת  ,כגודש אין קץ  ,כחידה  ,וכהוויה מופלאה שהיא לעתים קרובות קודרת ומפחידה .

34

ראיית עולם זאת מוסברת  ,בהדגשים שונים  ,במשברים הגדולים שהתחוללו באירופה
במאות הט " ז

והי " ז :

הרפורמציה  ,מלחמות הדת והשינויים החברתיים והפוליטיים

שבעקבותיהן  ,המהפכים הכלכליים והתגליות החדשות במדעים  .לא רק המימסד הקתולי
האדיר  ,ולא רק המוסכמות הקתוליות עתיקות היומין זועזעו מיסודם  ,אלא גם תמונת
הקוסמוס כולו  ,משהתמוטטה והלכה השיטה הגאוצנטרית העתיקה בעקבות מחקריהם
של קופרניקוס  ,גליליי  ,קפלר וניוטון  .התורה ההליוצנטרית החדשה שהלכה ונקלטה
לאיטה נטלה מכדור הארץ את מקומו המרכזי ביקום  ,הקטינה את דמותו נוכח מערכות
הכוכבים ההולכות ומתגלות בחלל והציבה את יושביו בעולם בלתי יציב  ,נע ומסתובב
ללא הרף .

35

הטבע לא ניצב עוד כספר פתוח לקריאה  .ההיסק הסכולסטי הלך ואיבד את

תוקפו  ,מחד -גימא  ,ומאידך  -גיסא התבררה גם אי -אמינותם של החושים  .חולשתה של העין
הרואה הוכחה בפועל עם המצאת הטלסקופ  .הרנסנס שחלף שר את תהילת העין  .ב " שיחות
על האהבה " של יהודה אברבנאל  ,ספר קלסי של הרנסנס  ,אומר פילו

לסופיה :

למדת לדעת שאיבר הראות הוא זך יותר  ,רוחני יותר  ,ומעוצב בעדינות יותר משל
שאר החושים  ,כי העיניים  ,שלא כשאר הגוף אינן בשריות  ,אלא מלאות אור

ושקופות ;

הן דומות לכוכבים ומצד יופין הן עולות על כל חלקי הגוף האחרים  . . .מושא הראות
שלהן הוא העולם הגשמי כולו  ,השמימי והתחתון  ,ואילו יתר החושים מוכשרים
להשיג רק חלק מן העולם התחתון  . . .האמצעי של הראות הוא המאיר הרוחני והצלול. . .

36

טענה זאת איננה בטוחה כל כך במאה הי " ז  .קלדרון  ,נציגו המובהק של הברוק הספרדי ,
אומר  ,בשורות שכבר הפכו לטופוס -
שאולי עינינו

/

מוטעות ומיצגות

מהתלות בנשמה .
שאנו

רואים ? /

/

מה יותר הגיוני  ,אמיתי  ,מובן מאליו

האם יוכל להיות מישהו שאיננו

שמפיק קרניים יפהפיות של

34

/

דברים שונים לגמרי

/

סמה שהן רואות  ,וכך הן

אור ? /

/

/

וכך  ,אין אלו שמים  ,אין זה כחול  .י3

הספרות בעניין זה עשירה  -ראו  ,בין השאר  :וורנקה

וההקדמה מאת גודזיץ ' וספדצ ' יני

מן השחקים הכחולים

מאמין בפשטות שספיר הוא

 . 21 -קע Chap . 2 : Apearance and reality ,

 . 66 - 89עע  ; 65 , Chap . 3 : The World as Theatre ,כהן  ,עמ ' ; 29 - 11

) Spadacini

/

/

.א

Godzich ,

,.י

מרוואל  ,ובעיקר הפרקים

) ; פרידריך ,

עמ ' ; 55 - 50

,7 ,1

קיין  ,ובמיוחד

עמ '  . 42 - 24בתיאור תפיסת העולם הברוקית קיימות הדגשות שונות ולא כאן המקום לברר את
כולן .
35

על התנועה כגורם מרכזי בתרבות הברוק ראו  :כהן  ,שם ; מרוואל ,

36

וראו השוואה בין טסו

אברבנאל  ,עמ '

. 522

) ( Torquato Tasso

עמ ' ; 189 - 175

לגוואריני

פרידריך  ,עמ ' . 39

) Ciuarini

ttista

( -

פרלה  ,עמ ' . 267 - 266
37

רעיון זה מובע ביצירות קלסיות של התקופה  ,במחזות של שקספיר ( המלט  ,חלום ליל קיץ  ,הסופה ) ,

במחזות של קלדרון ( החיים הם חלום )  ,בדון קיחוטה לסרוונטס ובשירתם של משוררי הברוק הידועים ,
גונגורה  ,קוודו )  , ( Quevedoמרינו
" del mal 7 del bien

 , " Saberסצנה

) ( Marino
- 4

ואחרים  .הציטוט ( בתרגומי ) ממחזהו של קלדרון ,

קלדרון  ,עמ ' . 54

עמימות ובהירות ב " תפתה ערוך " ן
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שאלת כוחה של העין עניינה את רמ " ז  :הוא הפליא לעשות ב " חידת הצורה " שבה הציור
או תיאורו המילולי הם מאפיין בסיסי  ,וכנראה הוא הוא שהמציא את הסוגה בצביונה

העברי ' .
8

ב " תפתה ערור " מסייעים גורמי העמימות והבהירות לגלם את התופת כעולם

ברוקי כשהם מעוררים את תחושות המבוכה והאשליה האופייניות לו ובהעמידם את
החושים לא רק כמכשיר בלתי מספיק לקליטת האמת  ,אלא כגורם מפריע ומבלבל .על כן
מלווה העמימות הקוגניטיבית ברעש  ,כמו גם באורות חזקים ובמראות בהירים .
הפעילות השלילית של החושים ב " תפתה ערוך " נפסקת בסטרופה קל " ד  ,באמצע נאומו
של המשחית  .שם מתחילה התבהרות עניינית ההופכת בתיאור גן העדן להתבהרות מוחלטת
וכוללת  ,עניינית וחזותית גם יחד  .מיקום זה איננו מקרי  .עד לנקודה זאת נתונה היצירה

בגבולות החוויה האנושית  -הפרטית החטאה והנפסדת  :גם נאום החוטא וגם החלק הראשון
של נאום המשחית עוסקים בה  ,אם כי מנקודות ראות שונות  .לפיכך שוררת בה  ,עד
לתחנה זאת  ,מציאות שלילית  ,והיא מגולמת כבבואתה של המציאות הארצית כפי שהאדם

הברוקי ראה אותה ברגעים קשים  .בסטרופה קל" ד מתנתקת היצירה מעולם החוויה האנושית
הפרטית של החוטא  ,הן מהוויתה הברוקית עלי אדמות הן מבבואתה שבמחילות הקבר ,

ועוברת אל עולם הגמול האלוהי החובק כל ; עולם יציב וקבוע שתוכניתו ברורה וחוקיו
נתונים  ,שאין בו אשליה ואין בו שווא  .תחילה מוצג האזור הקשה של עולם זה  -התופת ,

מקום הדין והעונש  -המרוחק מרחמי אלוהים  ,הגם שאינו מנותק מהם ; אשר על כן הוא

כהה וקודר  .אחרי כן מתגלה חלקו הנעים  ,מקום החסד והגמול הטוב שאורו אור אמת
והראייה הופכת בו להתבוננות ; אשר על כן כולו אור .
התמונה המוארת של העדן איננה חורגת גם היא מתפיסת העולם הברוקית  ,שהיא ,

בזרמיה העיקריים  ,דתית ומאמינה  .אור האמת הזורח בסוף " תפתה ערוך " וזורה אור
פרשני על כל היצירה מזכיר ציור של רמברנדט  ,השרוי רובו בעמימות ומואר ממקור
ברור  ,עילאי ,

39

או כנסייה ברוקית אטומת קירות  ,שכל אורה נובע מתקרתה

הקמורה .

40

" הכיפה המוארת " של " תפתה ערוך " זורה אור פרשני על מבנהו העשוי גושים מתגוששים
של אור וחושך  ,ואולי גם על פרטים פחות בולטים  ,אך עשויים להיות נושאי משמעות
ביצירות ברוקיות  .כפי שראינו  ,המונולוג של החוטא  ,עד להתערבות המשחית באמצעות
ההדים  ,כלומר  ,עד לראשית תהליך הצריפה וההיטהרות  ,מונה חמישים ואחת סטרופות
( א  -נא ) ;

גם שרטוט תוכניתו של עולם הגמול על שני פניו תופס חמישים ואחת סטרופות

( קלד  -קפה )  .השקפת העולם של היצירה מתבטאת בהקבלות סימטריות  .דיווח מילולי
מקביל את מדורי התופת אל חדרי גן העדן  " :שבעה מדורים למדורות
" לנגדם בזבול נבראו

38
39

40

/

אלה "

( קלד ) ,

שבעה דבירי מעדני מגד " ( קעת )  .מספרי הסטרופות הזהים -

ראו פגים  ,עמ ' . 33 - 28

בדומה לזה לואים מרץ מסביר את המבנה ואת התפיסה התאולוגית של " גן העדן האבוד " על פי אור
וצל ביצירה ובהשוואה לתמונות של רמברנדט  -ראו מרץ  ,עמ '  ; 240 - 221והציור שבעמוד הבא .
על משמעותה הברוקית של הארכיטקטורה בכנסייה של התקופה ראו  ,בין השאר  ,רוסטון ,
עמ . 29 - 19 ,

עמימותובתירותב " תפתה ערוך "

ן

51

חמישים ואחד מול חמישים ואחד  -מקבילים את ראשית היצירה לסופה  .אולי יש משמעות
לגימטריה של המספר  ,המצביעה על החלק הראשון כעל אזור הטעות האנושית בשאלה
" אן ? "  ,ועל עולם הגמול בתשובה  -ההצעה

" נא " ;

כלומר  ,הנה  ,כאן  ,גן העדן  .ואולי אין

לחפש משמעות במספר זה כשלעצמו  ,אלא בעצם הישנותו הסימטרית  ,המציבה את עולמו
הצר של החוטא אל מול ממשלתו הכל -כוללת של האלוהים  ,על דינה הקשה ועל רחמיה
הרבים .
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