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 פחד ושמו סוס

 

 

 המזרח היה מקרוב: מרים רבקה :על

 .ו"תשנ, ירושלים, כרמל הוצאת.   שירים

 

 ליבס יהודה: מאת

 

 

 כמדומני, היא הגיעה החדש בספר אך, ורגש ביטוי עזת כמשוררת משכבר ידועה מרים רבקה

 קצרים שירים אלה. המופשט לבין החזותי שבין במיזוג הוא השירים של כוחם סוד.  חדש לשיא

 תמונות אלה אך, תמונה גם מכיל שיר כל).  ציירת גם שהיא במשוררת ניכר( וציוריים

 מושלמת זו פאה.  לציור ניתנת ואינה פתוחה נשארת מפאותיהן אחת שפאה, סוריאליסטיות

 לציור וזקוקים, המופשט בתחום מתמצים אינם, מצדם, הם שגם, מילוליים רעיונות בעזרת

,  בכורה, ים: כגון, מושגים של האנשה מייצגים הציורים.  שלימות דילי להגיע כדי ולרגש

 הפחד ואת הנקרא, זה כגון, שירים כמה של גיבורם שהוא, פחד או פשטות, עתיקות, יתמות

 :לכדנו

 

 ֶׁשָּבְׂשמוֹ /  ַהְּמֻבֶּיֶתת ְּבַׁשֲעָטתוֹ  ְלָפֵנינּו ֶׁשִּיְדַהר/  ְלמֶ ְֶרַּכְבֵּתנּו ְלָרְתמוֹ  ָלַכְדנּו ַהַּפַחד ְוֶאת

 ּבֹואוֹ /  ַעְצמוֹ  ִמְּפֵני ִהְצַטְּנפּותוֹ , ִנְלַמד ּוְדָרָכיו/  ֶטֶרם ֶׁשל ָּפתּוח ֵריחַ , ָלַדַעת ִנְלַמד

 ּוַמַּגע/  ִּכְדמּוֵתנּו ֶׁשְּדמּותוֹ  ָמזֹון, ַהָּפרי ִמְּמזֹוֵננּו ְלִהּזֹון/  ַהַּלח ְּבָחְטמוֹ , ֶאְצֵלנּו ַהּמתרֵּפק

 ַרק/  ָיַדְענּו, ֹנאַחז אֹותוֹ  ְּבֶרֶסן עֹוד א/  ַהִּמְזָרח ְּכַמַּגע/  ָהֹאֶפק ֶׁשל ָהַר ַּמָּגעּכַ  ַהַּפַחד

 .ְרָבָבה ְלַאְלֵפי ִנְהֶיה ְוָכ/  יֹוִלי אֹוָתנּו הּוא

 

 סוס שהופך הפחד. רבים בשירים מרים רבקה של לציוריה אופיינית כאן הפחד תמונת  

 הפחד של) לסוס הפיכתו, נכון יותר או( האנשתו. והיפוכו דבר מבטא, נףומצט רך, ככלב מבוית

 אך. העתיד אל המצעידנו מועיל לכח ולהופכו אותו לכבוש, עליו להשתלט לכאורה מאפשרת

 את מכוונים ואנו לכדנהו לכאורה רק.  מפחיד דימון הוא זה פחד- סוס. פחד הוא נשאר זאת בכל

 אותנו הוא רק/  ידענו, נאחז אותו ברסן עוד לא(" דרכנו את לנו שמכתיב זה הוא בעצם, צעדיו

 ").יוליך

 

 נפשית מציאות, עמוקה מציאות המבטא, מיתוס גם אלא, כאן יש תמונה רק לא  

.  קולקטיביים רוח מנכסי, עתיקות מאבנים נבנה הוא גם מיתוסים של כדרכם.  לאומית ומציאות

 שם גם זה לפחד יש, להלן שיובא יצחק פחד רהשי, בקובץ אחר לשיר מהשוואה שמתברר כפי

 זה) מב, לא בראשית( ך"בתנ. מקראי מקורו זה שם.  יצחק פחד): משפחה שם אולי או( פרטי

 הסיפור גם מצוי השיר ברקע.   פחד של רגש: היפוכו וגם אל גם זה וכאן, ישראל לאלהי כינוי
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 המעתיקה", רבבה לאלפי נהיה וכך: "האחרונה בשורה רמוז והוא, ורבקה יצחק על המקראי

 את אחותנו: "לו ולהנשא יצחק את לפגוש שיצאה לפני אמנו רבקה שנתברכה הברכה אל אותנו

 וגם לעצמה כאן מתכוונת בודאי, רבקה ששמה, המשוררת).  ס, כד בראשית" (רבבה לאלפי היי

 סגור הוא אך, אישי רובד גם, מסתבר, יש למיתוס.  הספר מוקדש שלו, יצחק ששמו מסוים לאיש

 מנוסחת בכדי לא.  יותר כללי רובד גם כאן יש אבל.  נועד הוא לנו ולא, הקוראים קהל, בפנינו

 אבל, ישראל לעם מזהיר עתיד אפוא חוזה היא". רבבה לאלפי נהיה וכך: "רבים בלשון זו שורה

 .למרכבתו הרתום הפחד ידי על דווקא הוא מובל זה עתיד שֶאל לשכוח אין

 

 המעוררים, הערבים עם ליחסינו רומז והוא,  קונקרטי יותר הקשר גם לפחד שי אולי  

 אולי.  עבודתו את ועושים למרכבתו ורתומים מתרפסים כאילו כשהם גם הישראלי בלב פחד

 הוא הפחד של מגעו במקרה לא.  מי את מוליך כאן מי בשאלה המשוררת ללב ספק התגנב

 מקרוב הנקרא, משיריו אחד משם השאול, הספר םבש גם שנזכר המזרח הוא". המזרח כמגע"

 :המזרח היה

 

 ְלֹעֶמק ַעד ֲעִציָמה/  נֹוַבַעת ָהַעִין ֵמֲעִציַמת ֶׁשְּיִקיָדתוֹ  ִנָּכר/  ֵּכֶהה ַהִּמְזָרח ָהָיה ִמָּקרֹוב

 ְלַמְרְּגלֹות לאֵ  לּו. // ֻאָּכל ְוֵאיֶנּנו ְולֹוֵהט ָחֹסן ִּכי/  הּוא ְמַלֶּוה עֹוד ֶׁשא ַהֵּצל/  ַהֵּצל

 .אֹור ִויִהי/  ֶּגֶפן אוֹ  ְּתֵאָנה ִּכְלַמְרְּגלֹות/  ָיַׁשב ַהֵּצל

   

 מקורו זה שאור, אומנם, ניכר.  האור מקור, האלהות את מסמל, יצחק פחד כמו, המזרח  

 המיסטיקה של רבים מקורות לפי, אכן.  זה הוא אור זאת בכל אך, ובֵצל העין בעצימת, בחושך

 זכר גם. הוא חושך העליון האור), אפלאטונית-הניאו המיסטיקה בעיקר( הכלליתו היהודית

 כמו ומפחיד חשוך הוא, שני צד גם יש זה למזרח אבל. חיובי דתי סמל הוא אוּכל שאיננו הסנה

 נועד שהסוס כפי, ללוות נועד ברייתו שמטבע, הצל. ואויבים שמש המוצפות המזרח ארצות

, חיצוני איננו בעצם הפחד מקור אך.   ומפחיד אוּכל ואיננו והטול חסון הוא, ולמשוך לשרת

 אז, ותאנתו גפנו בצל לבטח היושב, היינו כאל  לּו.  החיים ואל הארץ אל בגישתנו תלוי והוא

 .אור היה באמת

 

 שניהם( יצחק ראה, הפחדו יצחק פחד, הפחד שירי למחרוזת השייך נוספים שירים בשני  

 :יותר עוד מסתבכים פחדינו לבין בינינו הסימביוטיים יםהיחס), בספר גם סמוכים

 

 ְוֵעיֵני. ֵּכהֹות ְוֵעיָניו. / ַיְחָדו ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְלכּו.  / ְלֵרעַ  ַהַּפַחד לוֹ  ַוְיִהי. ָחַנן אֹותוֹ  ְוַהַּפַחד

 ָהָיה" / ַמֲאֶכֶלת" אֹוֵמר ִיְצָחק ִּבְהיֹות/  ִמְתנֹוֵצץ ַהָּבָרק ּוִבְהיֹות. / ְמֹאד ְּבִהירֹות ַהַּפַחד

. / ָהָאֶרץ ִמן עֹוֶלה. ָׂשֶדה ְּכֵריחַ  ְוֵריֵחנּו. / ַהִּׁשֹּבֶלת ָמְלָאה ִלְקָראתוֹ . ַמָּגל" אֹוֵמר ַהַּפַחד

 ".ֵאֶליהָ  ֵמֵעֶבר ַעד. / ָהָאֶרץ ִמן עֹוֶלה

 

. / ָלנּועַ  ַהּגֹוֶרֶמת ָלהַהַּטְלטֵ  הּוא. / םַאְבָרהָ  ֲאִבי ְוהּוא. / ָאִביו הּוא, ִיְצָחק ָרָאה, ַהַּפַחד
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. ִּבְתנּוָפה ָּכפּוף ֲאִני ָּכמֹו. / ָאִבי ַאָּתה, ִיְצָחק ָאַמר, ַּפַחד. // ְיִניָקה ֶׁשֻּכָּלּה ָהַעְמקּות הּוא

 הּוא ָפיוִּבְכנָ . ַהַּמְלָא ְוָירּוץ. / ַיְלְּד הּוא ַּגם. ַיֲעֹקב ְוִעָּמנּו. / ָנרּוץ ּוְׁשֵנינּו. ִיָּנֵתן ָהאֹות/ 

 ֲאִני ִאְּת ַרק. / ָאִבי ַאָּתה, ִיְצָחק ָאַמר, ַּפַחד. // ִּבְצָעָקה. ְּבָצֳהָלה. ַהֻּסָּלם ְוָירּוץ. / ָירּוץ

 .ְּבִרְבָקה ָאבֹוא

 אל יצחק עם ההולך, יצחק אבי, אברהם של מקומו את ממלא הפחד הראשון בשיר  

 אומר כשיצחק.  הנעקד פחדי את משקיטוה המרגיע הוא הפחד דווקא הפלא למרבה.  עקידתו

, לקציר סימן, כמגל השחיטה כלי את ומפרש, הפחד אותו מתקן", מאכלת" המפחיד השם את

, ראשית, כי, פחדיו את ושיכך, הפחד מדברי השתכנע שיצחק להניח קשה.  ולגאולה לפריון

 האם, שניתו; לטובה אותה מפרש אלא, הקרובה העקידה עובדת עצם את מכחיש אינו הפחד

 רבקה גם בודאי גם בודאי, כך יצחק ואם?  פחד שנושא דברים משמיעת רגעילה אפשר

 .להם גם נוגעת ופחד בעקידה הכרוכה הגאולה שכן.  הקוראים וקהל, המשוררת

 

 הפחד של אבהותו  גם כאן.  השני בשיר יותר מתחדדת והלאומית הכללית המשמעות  

 של אביהם אלא, אברהם איננו הוא".  יצחק פחד" להיהא לכינוי כיאה, יותר כללית נעשית

 עמקותם מקור. ומחשבותיהם ישראל מעשי כל מקור הוא.  בניהם כל ושל כולם האבות

 רק" האחרונה בשורה כאן הנרמזת, וגאולתם אהבתם מקור ואף, וריצתם תנופתם מקור, ויניקתם

 כאן רמזה אליו שגם ראפיביוגאוטוה הרובד מן, שוב, נתעלם אם" (ברבקה אבוא אני אתך

 ).   המשוררת בוודאי

 

 כגון, נוספים בשירים גם למצוא אפשר הגאולה לתפיסת באשר כזאת דילקטית שניות  

 :הבית בשיר

 

 ָּפרּוץ ֶחֶדר הּוא ַאף ִיָּׁשֵאר ּוִבְלֲעֵדיֶהם/  ָלֶלֶכת ַיַעְזבּוהּו ֶׁשֲחָדָריו ָיַדְענּו ַהַּבִית ְּכֶׁשִּנְבָנה

 .נֹוָרא ָאז ִלְמ ָנבֹוא ַּבֲחָללוֹ /  - ְוָהְלָאה ִמֶּמּנּו ָלֶלֶכת, ְוֵיֵצא ַעְצמוֹ  ֶׁשִּיֹּטׁש/  ּוְמֻרָּוח

 

".  נורא ימלוך לבדו הכול ככלות ואחרי": "עולם אדון"ל כמובן רומזת האחרונה השורה  

 לםהעו חורבן אחרי דווקא הוא לה המיועד הזמן אבל, האל למלוכת אומנם דומה מלכותנו

, מקום שנקרא, המשוררת של הקודם בקובץ הריק החדר לשיר המשך כעין הוא זה שיר.  וכליונו

 ֵּביֵתנּו ְּבַמֲעַמֵּקי, ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע: "בשורות פותח ההוא השיר).  ד"תשנ ירושלים, כרמל הוצאת( נמר

 אל נוסף צעד ועשה, כתל הרחיק אף החדש שהשיר דומני אך".  ָהֵריק ַהֶחֶדר ְלַבּדוֹ  ִמְתגֹוֵרר/ 

 .הדתי הניהיליזם מעמקי

 

 המזהה, מרים רבקה אצל הם אחד, והלאומית הפרטית הגאולה ואף, והלאומי הפרטי השבר  

 :ירושלים הנקרא בשיר שאת ביתר הוא כך. הגואל ִעם גם אלא, הנגאל הָעם ִעם רק לא עצמה

 

. / ּוָבֹכה ָה ָהַלְכִּתי. ִלְגלֹות ֻהְכַרְחִּתי" / ַלִיםְירּוׁשָ , "ַהֲחָׁשִאי ִּבְׁשִמי ֶׁשְּקָרָאִני ְלַאַחר
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/  ָעָליו עֹוד ֵאֵׁשב ֶׁשא ִּכֵּסא. / ּוְלֶזַרע ְלֵביִצית ֻהְפְרדּו/  ִאָּמם עֹוד ֶאְהֶיה ֶׁשא ְיָלִדים

, ַהֻּמָּתִרים ְׁשמֹוַתי/  ָרַׁשם ְּבָחְפָזה ַהחֹול ַעל/  ְוַתִּנין ִמָּנָחׁש ֵעיֹרם ַמֶּטה. / ְלֶאֶרז ִהְׁשִריׁש

 .ֶׁשָאׁשּוב ְּכֵדי/  ַהְּגלּוִיים

 

, כזה שגילוי מסתבר השיר לפי שכן, המשוררת של אלהותה גילוי על כאן להתנצל עלי  

 הוא כי, באשמה חלק יש למדפיס גם אך( הפירוק או, הגלות את שגרם הוא, אלמוני גבר בפי

 ).  העולם לאור זה שיר שהוציא

 

 שמקווה כפי, אחריה גם ישאריוש, למציאות שקדם האין אל חזרה גם יאה האלהות  

 : קידוש בשיר המשוררת

 

 .ֶאְתַקֵּדש ִּבְבִליָמְת. / ְצָבָאם ֲאַבק ִּכְכלֹות, ַאְרְצ ִּכְכלֹות, / ָׁשֶמי ִּכְכלֹות ִּתְכֶלה ַאל

 

 מצד אך. קבלהוה המיסטיקה בספרות גם מתואר הוא וככזה, הוד ומלא אלהי הוא האין  

 לדג גיליתי בשיר. ואלהיה המשוררת נחלת רק איננו גם הוא. וחידלון מוות גם מייצג הוא שני

 :השותק לדג גם זאת תכונה מיוחסת

     

 ַעד/    ְׂשָפָתיו ַהַּמִים ֶׁשָּקְראּו ַעד/  ְּבִפיו אֹותוֹ  ָהָגה הּוא. / ַהּׁשֹוֵתק ְׁשמוֹ  ֶאת ַלָּדג ִּגִּליִתי

 א ְוָהַאִין. / ְלַאין ְּבִהְתַיְּבָׁשם/  ַּבחֹוף ְּבַהּכֹוָתם, ְּבָעָנן ְּבִהְתַאּדּוָתם/  ְׁשמוֹ  ַהַּמִים ֶׁשֵהִפיצּו

 .הּוא ׁשֹוֵתק ֶׁשֵּׁשם ֲהַגם/  ַהָּדג ֵׁשם ְלַבֵּטא ָיַדע

 

 חיסרון דווקא הם נתקבצה החלקיות בשיר. אלהית שלמות רק אינם והמוות האין  

 :השלמות אל תביאם ולא וחיסרון מוות מכלל תוציאם לא מושָלמותם שאף  ,מושלמים וחלקיות

 

 ַהֲחָלִקים ִמן ַהָּׁשֵלם נֹוַצר א ֵהיָא/  ַהָּׁשֵלם נֹוַצר ְוא ֲחָלֶקיהָ  ְלָכל ִנְתַקְּבָצה ַהֶחְלִקיּות

 ַהָּׁשֵלם נֹוַצר א/  ֵהיָא, ּתֹוֲאִמים ְוַחּמּוֵקיֶהם ּתֹוֲאמֹות ֶׁשֻּגְמחֹוֵתיֶהם/  ֲהַגם, ַהְמֻקָּבִצים

 ַהֶחְלִקיּות ּוְכָבר, ַהַּמִים ְּכַמֲחזֹור, ַּכְּבִריָאה, ְּכַמְנִּגיָנה/  ְלֶאָחד ֶאָחד ָהְרִכיִבים ֶׁשֻּׁשְּבצּו ֲהַגם

 ּבוֹ  ְלַאֵּבד לֶׁשּתּוכַ /  ָּבּה ְמֻעָּגן ַעְצמוֹ  ַהִחָּסרֹון/  ֲאִפּלּו, ָחֵסר א ָּבּה ָּדָבר, ְמֻקֶּבֶצת ֻּכָּלּה/ 

 .ַעְצָמּה

 

   :המנוחה באה בשיר כמו. המות של המשיכה כוח אף ניכר שירים בכמה אכן  

 

 ֵנֶזר ִעם, ְמַמֶּדי ַמה, ָׁשאּול, ֱאֹמר/  ָּבּה ְלַהּניחוֹ  ֶׁשּתּוַכל/  ָׁשאּול ֶאת ָלֹמד ַהְּמנּוָחה ָּבָאה

, ּוִבְלֲעֵדיֶהם/  ָּפגּועַ  ְוִקיר ּוִמיַכל יֹוָנָתן ִעם/  ּוִבְלֲעֵדיֶהן ֲאתֹונֹות ִעם/  ּוִבְלָעָדיו

 .ִּבְלֲעֵדיֶהם, ּוִבְלֲעֵדיֶהם/  ָּכֹעֶגן מֹוֶׁשֶכת ְוֶחֶרב ַלַחׁש ִעם/  ּוִבְלֲעֵדיֶהם
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 אותו גם השירים לשני( ליגע מנוחה באה הידוע לזמר רמז יש" המנוחה באה" בצירוף  

 והיא, המות מנוחת היא המנוחה כאן. אירוני רמז זה אבל), יזרעאל עמק -  גיאוגראפי רקע

 בעודו, שאול המלך, שלו הלקוח מידת את המודד קברן דמות, וַמַקּברית דימונית דמות מקבלת

 מה את רק למדוד שיוכל כדי, הזה לעולם שקשור מה כל את מעליו להשיר ממנו ומבקש, בחיים

, ופיתוי קסם כלחש גם מעתנש" ובלעדיהם" המלה על החזרה אך.  כקברן לעיסוקו שנוגע

, שאול עליה נפל מרצונו והרי", כעוגן מושכת"  כאן היא החרב. הזה העולם לעזיבת הקורא

 .המקראי הסיפור לפי

 

 שמחפשת הגאולה. בו הקשור האלהי את לא ואף, מוות מבקש אינו בכללו הספר אך  

 דווקא הוא האמיתי הגילוי. יומי והיום הפשוט אל הנשגב מן בבריחה דווקא היא המשוררת

 :הגף בשיר נמצא מכך ויותר, המזרח היה מקרוב בשיר לדעת כבר נוכחנו כך.  פנים בהסתרת

 

 ֲעָפֵרנּו. ְסָפֵרינּו ָהֵגף. / ּוַּמְׁשקֹוף ְמזּוזֹות ְוָכְׁשלּו/  ְּפִתיָחה ֻהֵּכינּו. רַׁשעַ  ָלנּו ִּתְפַּתח ַאל

 ַהַּלְחלּוִחית. ַהּקֹוֶרֶצת הַּגְחִליִלית. ַהַּׁשֲעׁשּועַ  ֵגףהָ . / ּוְבָרָכה. ּוָּמָטר ַטל ָהֵגף. ָהֵגף

ַראת  .ַמָּבְט ְוֶחְמַּדת ַצְלֶמ ְּדמות ָהֵגף. / ְוַהֶּדֶר ַהּגּוף ִּפְתֵחי ָהֵגף. / ָהְרָוָחה. / ֶׁשִּלְקָ

 

 רומז" שער לנו תפתח אל(" המשוררת בורחת והנשגב הדתי מן רק לא כאן    

-ארס אמירה גם כאן יש ואולי. הארוטי מן גם אלא), נעילה בתפילתש" שער לנו פתח"ל

 .ישיר לדיבור לחזור מבקשת והיא והציורים הדימויים מלשון עייפה המשוררת:  פואטית

 

 החיסרון רק.  פגימה בשיר נמצא, יותר ומובן יותר פשוט אך, פרדוקס אותו של אחר צד    

 :ולתחיה ללידה פתח ולשמש, לאנושיותו האהוב את להחזיר עשויים והפגימה

 

/  ָלבֹוא ֱאָהיו יּוַכל ּוִבְפִגיָמתוֹ /  חֹוָתם ּבוֹ  יְֻטַּבע/  ְּפִגיָמה ּבוֹ  ְּכֶׁשָּפַגְמִּתי ַעָּתה

 .ִמֶּמָּנה ְוֶאֱהֶרה/  ֲאִני ַּגם ֲאֻנַּגע ּוִבְפִגיָמתוֹ 

 

 למציאותו ההיסטוריה לעומק, לעבר לחזרה קשורות מרים רבקה אצל יהיוהתח הלידה  

 דלעיל ירושלים בשיר.   שונים בשירים מצוי זה לשלב החזרה מוטיב.  דהיהל שלפני מיתית

 השולחן על בשיר בכך וכיוצא.  לארז שהשריש וכסא ולזרע לביצית שהופרדו ילדים פגשנו

 :ותפוח תאנה

 

 ֵהם ְוָׁשִבים. ֵאָליו ֵהם ְוָׁשִבים. / ִמְתָּפֵרץ ֲאֵליֶהם ַּבֻּׁשְלָחן ָהֵעץ. / ְוַתּפּוחַ  ְּתֵאָנה ַהֻּׁשְלָחן ַעל

 .ֵעץ ַעל ֵהם צֹוְמִחים ׁשּוב. ְמַכְּנָסם ְוהּוא. /  ֵאָליו

 

 :הלאה השיר ביסוד העומד הוא העתיקות לבין החידוש בין זה קשר  
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/  - ָחָדׁש ֵמת, ָחָדׁש ֶזַרע ָׁשָרָׁשיו ּגֹוְׁשִׁשים/  - ָּפַסע ָהְלָאה. / ָלׁשּוב ַהִּנְמָנע ִמן: ַהַּזִית ָיַדע

? ִאּמוֹ  ַיד. נֹוַגַעת ּבוֹ  ָיד. / ִנְמַׁשח ׁשּוב ְּבַׁשְמנוֹ . ָוַחי הּוא ֵער. / ּוֻמְפַתַעת ֲעִתיקּותוֹ  ֲחָדָׁשה

 .ִמָּלַדַעת ָמִהיר, ְוהֹוֵל ַׁשח הּוא? / ָהרּוחַ  ַיד

 

 מוסיף, "ומופתעת עתיקותו חדשה" כמו אוקסימורוני ביטוי כאן שהצמיח, פרדוקס אותו  

/  ֻמָּכר/  ְוׁשּוב: בשורות שמסתיים ברכי על שפחה השיר ביניהם, אחרים בשירים גם ומפתיע

 .ַהִּפְתֹאם ֵיאֹור
 


