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  על נחושת ונהר, ספר השירים של נעמה שקד :ומתוק החושך

  אביב תשע"ג-הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל

  מאת יהודה ליבס

  

 ִאם ֲאָבל, ְ"ִל"� נ�ֵפל ַ�ַחד  /  ,ל� ְמִציָקה ֲחָדָ�ה ָצָרה ִאם, ִמְצַטֵער ֶ��ָדם יֵ�
 ָהֵאִלים ֵאת/  ,ֶקֶדם-ִמיֵמי ֲאנִָ�ים ֵליָ�עֳ , ַמֲעִ&ים יְַת%ֶה �ז/  מ$ז�ת-נַַער ְמ��ֵרר

 -א ְ,�ָגה וְָכל, ה$א יְִ�ַ(ח ֶעֶצב- ָ(ל ֵ+ֶכף/  ,ָ"א�ִליְמ�$ס ִמְ�ָ(נָם ֲאֶ�ר ַהְ"ר$ִכים
  .ַ+0ְַחנָה �ז ַ,ֲעת� ַמֵהר ֵאל�ת ֶ�ל ַמְ+נ�ֵתיֶהן/  ,ע�ד יְִז(ֹר

בפתיחה  ,סיודוס(בתרגומי) מתאר המשורר היווני הֵ  אלהבמלים 
ל'תולדות האלים', ראשית שירת המערב שהשתמרה בידינו, את תכלית 

. תכלית עליה למחוזות של מיתוסבכל צרה תגברות על הבעיניו היא ש, השירה
נעמה שקד בונה כאן נו. ימת להפליא בקובץ השירים שלפניזו, כך נראה, מקו

משפיעה  םבה, ורגעי חיים שרובם ממש אינם קליםעולם מיתי מפליא מתוך 
גם ממראות ות, נפשימעומק חוויותיה הגם , הנשאבים המשוררת חיים נוספים

בעניין זה כדאי לשים ( ביד אומןשהיא שולטת בה וכן מן השפה העברית הטבע, 
רת, ל פי בקשת המחבלב אף ל'הערת העורכת' בעמוד השער של הספר: 'ע

שינו את מינן הדקדוקי המקובל'.  ]55[עמ' ו"חרס"  ]33, 20המילים "רחם" [עמ' 
את הוויכוחים  נפשועל שפתי הקורא המשווה ב עלותבת שחוק עשויה ל

  .)עם העורכת, לאה שניר התנהלו על כךשבוודאי 

הכללי אשר אוצר ן המ נעמהאך את עיקר החומר למיתוס האישי נטלה 
רחוק ממנו יתקשה יותר בהבנת השירים. הקול הנשמע כאן מי ש, והיהודילעם 

, יהדותבמכמני מקורות המעמיקה תלמידת חכמים ובת בית הוא קולה של 
אפשר ללמוד מן השיר ך יחסיה עם דת ישראל אינם פשוטים. כ ,עם זאתאשר, 

 מחולנתהמתקלפת ואף  ,הדתהמתאר איך ), 54'בגוף הנפתח משתאה' (עמ' 
זרת ומקבלת 'קומה שלמה' (מונח שאותו אימצה נעמה , חואצל המשוררת

ף לָ קְ %ִ הַ  יחַ 3הַ  2ת�: '"ְ תאישייותר פנימית ו, תאחרדתיות מספרות הקבלה) של 
ים הִ -ל / אֱ ה �ֶ בָ הֲ ל 6ה �ֶ (ָ ה רַ מָ לֵ ה / �ְ מָ ית ק�נֵ בְ י נִ 5ִ ים �ֶ 4ִ תִ ,ָ ים / הַ 4ִ חַ ל הַ �ֶ 
ה / לָ אֵ �ְ ב "ִ $�לָ / /ה אֶ +ָ �ְ ח מִ +ַ פְ %ִ ף הַ 8$ים / "ַ יצִ צִ עֲ י, "ָ ימִ נִ �ְ ר הַ $",ִ ים, "ַ 4ִ חַ 
ָ , עִ י9נֶ פָ ה / לְ מָ לֵ �ְ  ְ קָ ד$ה סְ יקָ סִ מ$/ $ �בַ ת ,ְ א�לֵ :ְ י הַ דַ ם י ים רִ בָ דְ א / $טְ חֵ ה / ו
  .'יםמִ ח$נִ 

וכן  ובנפשה המשוררתחיי ציורים המיתיים, המשקפים צדדים שונים בה  
ממלאים את הספר. בשיר הראשון ניפגש בדג מפוחד , את עולמה הרוחני

 לשמיתי כעין ביאור גם . בזו אגב כלול מבדידות הנחבט אל קירות ְ"ֵאר ְסת$ָמה
, שהוא מצדו מוסיף על הסגנון הברסלבי לפניההמובא 'ָ(ל ֶזה -א ֵ"ֵאר' המשפט 

: 'ובחינת הולדת הנפש / דוברמה משל הבית שלפניו, שממנו אפשר ללמוד על 
  והוא בחינת גידול הנפש'. 

על 'מסע וסוס נפשי וחלומי  אפוס , שהואכך גם בשיר השניכיוצא ב
הבדלה 'בין ֲחֵ�ָכה ברכת במתואר איך גם בשיר הרביעי, שבו  וכןאדום', 



2 

 

ַלֲחֵ�ָכה', אוחזת המשוררת לא רק בכוס הכבדה והרועדת אלא גם בלב, הדומה 
  חולה.לחתלתול 

ההבדלה הוא מות אדם קרוב בשם דוד, שיצאה בעת צער הסיבת 
בבסיס הצער ש מקורמפורש הוא פחות נשמתו בשבת (כמו דוד המלך), אך 

משמש והמרכיבי המיתוס המצייר אותו (, ולהבנתו יש לבחון את אחריםשירים 
הבנוי על  , 'ַצר'בשיר השלישי,  לדוגמה  נעיין). תווהשכח תוגם, במקצת, להשככ

' (ש"ב, כד, ַרֲחָמיו ַרִ"ים ִ(י ה' ְביַד %ָא נְִ�ָלה ְמאֹד ִלי ַצר 8ָד ֶאל ָ,וִד ו4ַֹאֶמרהפסוק: '
/  -ָ(ֶלה  –יד): 'ַצר ִלי ְמאֹד ֲאדֹנָי / ֲאנִי נ�ֶפֶלת וְנ�ֶפֶלת / $נְִקיק ַהנְִשיָמה / ַצר / נֱֶחנָק 

  ַה8ְד�ָלה ַהְ�ת$ָחה / וְֵאין ִמי 4�ֲֶַחִזיק ִ"י'. ֲאנִי נ�ֶפֶלת ְ"יְָד9

והופך למיתוס. בעזרת דיוק לשוני הצירוף 'ביד ה'' מתפרש כאן מילולית 
ממנה  ,ך הידבתונפילה  זוידי האל ולא אל תוך ידו, -עללא  משתנה אף הנפילה:

ר (המוכ תוחה מאבדת כאן את דימויה החיוביהגדולה והפ האלהים ובה. יד
רחם כזה ומבעית ( רחם גדוללים הופכ, ורחמיו הרבים למשל מברכת המזון)

כבר בתוך היד, אין ת מתרחש. כשהנפילה )בקובץ בשירים אחריםגם  מתואר 
גם רקע הפסוק ת צרות הנשימה. רוחב היד רק מגביר א, ומה שיעצור ויאחז

הריטואל של שבעים אלף איש, מוסיף נופך משלו, וכן גם שבעטיו נפלו המקראי, 
. לפי הקבלה משמואל, שבעת ביצועו אומרים פסוק זה בתפילה נפילת אפיים

  למסור עצמו למיתה.בנפילת אפיים מתכוון אדם 

'אישה בבית  השישי  שירבפשרה הקשה של המצוקה מתברר יותר 
 =י לָ / ,ַ  ה �ֶ ירָ "ִ סְ י הִ רֵ ת. הֲ לֶ הֶ בְ יא נִ ת. הִ לֶ ,ֶ ף / הַ ת סַ חַ +ַ  יעַ קִ בְ ה :ַ ממולך': 'מַ 

ְ בִ �ָ ה, עֲ דֶ , &ָ �ר�ם "ְ ן / עִ �5ל חַ ת �ֶ �:"ת אַ לֶ דָ "ְ  יו נָ בָ אֲ ב "ַ ח$ב +ָ 5ֵ הַ / (�ֶ  =5ֵ כֻ ים ו
 �ר�"ְ ת / הַ הַ גַ יו נ�עָ לָ סְ  $2ה / �עָ פָ ה ה�יצָ "ִ רְ מַ ב רָ עֲ מַ  �מֶ �ֶ  –ה %ֵ ק) / הִ תֶ פֶ (ְ 
ִ "ַ ה "ַ ?ָ ה! אִ טֶ ��/ ל. 5ֵ �ַ תְ ר: מִ מַ ל�ט / עַ מְ (ִ  ,עַ עֵ נ�תְ ת מִ ק$בֵ דְ "ִ    ת.'עַ בַ / ט� 9לְ $:ת מִ י

מפחית  לל וכלל אינותה, מה שכהאשמה במצוקהאשה עצמה היא כאן 
צורך ן אי. בבדידותהמסבירה לעצמה ולשכניה שטוב לה שהיא זו מן הכאב. 

 מעטפת מכתבהיא נבהלת אפילו מו, קשר אל העולם החיצונישת דלתב
, ת אמות של חלון"דלדי ב. פנימהמשהו , שמא יפרוץ תחת הסף וחדרתהמ
של השמש, גברת עם  ניתתיאטרויש חוץ וטבע, ואפילו הפצעה אף בו הרי ש

פוך 'המרביצה הופעה', כפי שבחרה המשוררת לתאר זאת בלשון השונה 
, בניסיון לשכנע טוב יותר באמצעות לשון במפגיע משאר לשונות שירתה

 בחדרה הסגור, והרייש לה ומצוות אף תורה במשתמע . ול נהדר, שהכעממית
אפשר ללמוד  . כךשנותרהיחיד הטוב  זההאל  שבילאף בזמן הגלות, ו, ימינב

 בית שחרב מיום: 'אע" ח ברכות ,בבלילדברי התלמוד, הלשוני כאן מן הרמז 
  '. הלכה של אמות ארבע אלא בעולמו הוא ברוך להקדוש לו אין המקדש

קצת אומנם כמעט עד לסוף השיר (התמים אשליה זו מלווה את הקורא 
, באבנים כפתקעל הלב התחוב  ,בשורה שבסוגרייםזמנה  קודםמופרת היא 

עם הברוש המתפלל בחלון, . אנו נוטים להסכים לטעמי מוטב היה בלעדיה)ש
דמות אין צורך לדאוג למאחר שהכול בסדר. ש בהנחה השקריתמשתתפים עמו ו

יראת , ומרוצים מהיותנו חסידים המתפללים בלעצמנואנו פטורים , הדוברת
שוטה: '. ואז מטיחה המשוררת בברוש ובקורא כאחד את זעקתה לעזרה: שמים

מסתברת על פי דברי התלמוד, סוטה כא . זעקה זו 'אשה בבית ממולך טובעת
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ומר כגון זה שבשעה שאשה טובעת בנהר אמהו חסיד שוטה? 'ע"ב (בתרגום): 
   .'הוא שאין דרך ארץ להסתכל בה ולהצילה

וגם גינוני נוטלת חלק בחסידות השוטה,  עצמה אך דומה שגם האשה
השורה ן מ. כך אפשר ללמוד לעזרהמקשים עליה לקרוא ומוסכמות צניעות 

מצויה מעורר קנאה כי עץ ה :)30עמ' ץ' (עֵ ת (ָ י�הְ לִ  בשיר 'א�קשה האחרונה וה
  ן'.ל�קָ  =:ָ ין עִ אֵ ת �ֶ יד$דִ '"ְ  בו

שירי הקובץ ומתגלה רבים מרווחת בבין פנים לחוץ, ש דלעילדיכוטומיה ה
בסוף הספר  קצרה, צירוף שמופיע בשיר 'נחושת ונהר' :החזק אף בשמו

עברית רגיל יותר ב גם במצלול שלו, שהרי עניין רעור(הצירוף 'נחושת ונהר' מ
דומה שהנחושת מייצגת , המסתיים במלה ארוכה). 'נהר ונחושת'צירוף מסוג 

הדקדוקי וגם לפי הטעמתה  ןמיהגם לפי  היאנקבה  נחושתאת האישי והנקבי (
) 15עמ' וערת בזיו דמדומים (ב היאנים הקשה והאפל. הפְ את ו )המלעילית

מיהה הוא הכר, הנהר שלעומתה, הזכרי והזוהֵ ). 48וקולה רך ומועם (עמ' 
, כשהוא פותח את הסתום וזורם (בע"ה) לנהור עליה וממנה עתידוהוא ש ,חוצה

, 62, 46בספר הזוהר (עמ' לפי תיאוריו יוצא מעדן, הרוחות, כנהר שלארבע 
מטהרת וגם מנקה ופרצופית: גם -גם היא דו הזרימה החוצהאומנם ). 74, 73

מזכיר מה שחוצה עם התינוק שלא נולד, השופע האשה מכלה, כדם מחזור 
בדם  ה כשהיא טבולהציפור טהרת המצורע המשולחת על השד אתלמחברת 

 בשירנולהחליט מי ) לפי התיאור בויקרא פרק יד, וקשה 22 ציפור שחוטה (עמ'
  לד. והשחוטה, האם או הו היא החיה ומידומה לציפור 

'ומתוק מקוצר המצע שהוקצב לרשימה זו, אחתום כאן בעוד שיר קצר:   
 וְט�ב ָהא�ר $ָמת�ק' פסוקההיפוך מ. בדבר טובף א, ו)53החושך לעיניים' (עמ' 

הוא וטוב לעתים מתוק נלמד ש' (קהלת יא, ז), ַהָ?ֶמ� ֶאת ִלְרא�ת ַלֵעינַיִם
 נועם המיסטיהשיר מתאר את ה  .בדידותה, ואף )70גם בעמ' ראה חושך (ה

, כאשר יצאה מאורות הכרך ליליתנסיעה בעת  רה על עיני המשוררתש�
ק ת�מָ $'החשכה בהרים, במקום שגם הנהר אפל הוא: ווהמולתו אל השקט 

ֹ הַ  ִ ינַ עֵ לָ  �2ֶ ח ים כִ �ֵ חֲ ים הַ רִ הָ ין הֶ א "ֵ ב�יר / לָ עִ י הָ סֵ נָ �ָ ת מִ ע�סְ ן נ�הֵ ה �ֶ עָ �ָ ם "ְ י
 ְ ַ ל�ד�ת 8ְ ד�8ָ  2ת�/ "ְ ל פֵ ר �הָ יא נָ הִ  2רֶ ,ֶ הַ ו ְ ל�פֵ אֲ ת ו ִ ינַ עֵ הָ ת / ו ְ י ְ  חַ נ$ת לָ ל�כ�ם י ִ ינַ עֵ הָ ו ם י
ְ הָ %ָ ל הַ ת אֶ ח�תָ פְ נִ  ִ ינַ עֵ הָ ר ו ֹ ת מְ מ�צָ עֱ ז נֶ ם / �י   ד'.א

  

 

  


