הזוגיות בשיר השירים וב'אודיסיאה'
תמר ורדיגר

במאמר זה אציג פ לא מוכר בתפיסת הזוגיות העולה משיר השירי
ומה'אודיסיאה' 1,פ הבא לידי ביטוי ,בשתי היצירות ,בשימוש בלשו

 1במאמר זה אתייחס לשתי היצירות כפי שהתייחסו אליה רוב קוראיה באלפיי השני
האחרונות – כאל יצירות אחדותיות .כדברי מאיר שטרנברג' :אחת מהנחות היסוד או היפותזות
היסוד של הקורא יצירת ספרות היא ,שהיצירה היא אחדותית' )'על עקרונות הקומפוזיציה של
 ,ב [1970] 3 ,עמ'  .(508זוהי הנחת
לפוקנר :לפואטיקה של הרומא המודרני',
היסוד של מאמר זה ,א* חשוב לציי שיש מקו לקריאה כזאת ג לפי הגישה הגורסת כי מדובר
ביצירות שאינ אחדותיות במקור ,שכ ג לפי גישה זו ,מעשה העריכה יצר יצירה מוגמרת
שאפשר להתייחס אליה כאל יצירה אחדותית .למעשה ,אחדות של כל אחת משתי היצירות
נתונה במחלוקת במחקר .לשתי נקודות מבט שונות בסוגיית אחדותה של ה'אודיסיאה' ראו :ו'
,
שאדוואלט' ,הומרוס והשאלה ההומרית' ,ג' צור )עור*(,
ירושלי  ,1989עמ'  ;37–19א"ב לורד' :הומרוס על רקע השירה הסיפורית שבעל פה' ,ש ,עמ'
 .57–38לסקירה שיטתית של הנושא ראו :נ' שפיגל,
 ,ירושלי תשמ"ט ,עמ'  .32–15שפיגל
עצמו סבור כי ה'אודיסיאה' היא יצירה אחדותית שחוברה בידי איש אחד – הומרוס )ש ,עמ' .(32
בנוגע למגילת שיר השירי השאלה קשה עוד יותר ,שכ ג התייחסות למגילה כאל טקסט מוגדר,
סגור ,מותירה מקו לחלוק בכמה סוגיות מהותיות :ראיית המגילה כאנתולוגיה של שירי מול
ראייתה כשיר יחיד ,ובמסגרת ראייתה כשיר יחיד – תפיסתה כשיר שנוצר מצירו .של שירי
קיימי מול תפיסתה כשיר שנוצר מלכתחילה כיצירה אחת; השאלה א יש או אי עלילה בשיר
השירי והשאלה א שירה זו היא דרמה .בנושא זה ראו למשלM. H. Pope, Song of Songs: :
A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Bible),
Garden City, N.Y. 1977, pp. 34–37, 40–54; S. C. Horine, Interpretive Images in
the Song of Songs: From Wedding Chariots to Bridal Chambers, New York
2001, pp. 25–36; P. W. T. Stoop-Van Paridon, The Song of Songs: A
Philological Analysis of The Hebrew Book, Ancient Near Eastern Studies,
 ;supplement 17, Leuven 2005, pp. 6–8א' עסיס,
 ,תל-אביב  ,2009עמ' .243–233


































































































































•



















•









31

















































הפיגורטיבית .פ זה חורג מהמכנה המשות .שאפשר למצוא ביחסיה של כמה
מהזוגות במקרא ,כגו אמונת המשותפת של שרה ואברה שא-לוהי שופט
)בראשית טז ,ה; יח ,כה( או התכונות המשותפות לבועז גיבור החיל ולרות אשת
החיל )רות ב ,א; ג ,יא( .הוא א .חורג מיחסי השמחה והאהבה האופייניי
ִ6ח ִאיִ 1א ָ3ה ֲח ָד ָ1ה
למערכת היחסי הזוגית הרצויה לפי המקרא ,למשל7ִ ' ,י י ַ
?= ַמח
ָקח' )דברי כד ,ה(; ' ְ
ֲ1ר ל ָ
וְ= ַ<ח ֶאת ִא ְ 9:1א ֶ
ָקי י ְִהיֶה ְל ֵבית1ָ 9נָה ֶא ָחת ִ
] [...נ ִ
ֲב ָתֶ@1ְ :ִ Aה ָת ִמיד' )משלי ה ,יח–יט(; ' ְר ֵאה ַחִDי ִע ִא ָ3ה
ע?ר ָ* ]BCְ [...ה ָ
ֵמ ֵא ֶ1ת נְ ֶ
Eה ְב ָ) ':קהלת ט ,ט( .פ זה הוא אחדות מסוימת בעולמותיה הפנימיי של
ֲ1ר ַ
אֶ
בני הזוג ,אחדות שהיא פרי עול משות .של דמיו ורגש.
פער עצו מבדיל בי שיר השירי לבי ה'אודיסיאה' ,פער גיאוגרפי ותרבותי,
פער ז'נרי ותמתי ,פער לשוני וכמותי ,וכמוב – פער דתי .הפער כה גדול ,עד כי
קשה להניח כי אחת מיצירות אלה השפיעה על האחרת .לפיכ* ,הימצאותו של
אותו פ משות .בתפיסת הזוגיות בשתי יצירות קדומות אלה מעלה את
האפשרות שמדובר בהשקפה שהייתה רווחת בעול הקדו .תפיסה זו של
הזוגיות ,הכוללת אחדות שהיא פרי שיתו .בדמיו וברגש ,באה לידי ביטוי בשתי
היצירות בשימוש דומה בלשו הפיגורטיבית .בחלקו הראשו של המאמר אראה
כיצד הלשו הפיגורטיבית בשיר השירי מבטאת תפיסה זו של הזוגיות ,בחלקו
השני אצביע על האופ שבו דימויי ב'אודיסיאה' מכווני לתפיסה הזאת ,ובחלק
השלישי אציג השוואה בי היצירות ואסכ את הדיו.
חלק א' :עֵינַיִ יֹונ ִים'' ,עֵינ ָיו ּכיֹונ ִים'
הלשו הפיגורטיבית בשיר השירי היא נושא חשוב העומד בפני עצמו .כל חוקר
ומפרש של שיר השירי עוסק בה כחלק מניסיונו להסביר את הטקסט 2,וחוקרי
3
אחדי א .ייחדו מאמרי וספרי לנושא זה.

 2במפורש או במובלע ,כל מפרש של שיר השירי נדרש לשאלות בנוגע לפיגורטיביות של קטעי
בשיר השירי ,ולעתי מדובר בקביעות בעלות משקל מכריע בענייני פרשנות .לדוגמה ,בפסוק
'הביאני המל* חדריו' )א ,ד( ,קריאה מילולית של המילה 'המל*' משמעה שקטע זה מתאר את
האהבה ששלמה זוכה לה ,והיא תואמת את הפרשנות המקובלת ששלמה הוא האהוב ,ולחלופי
את הפרשנות ששלמה הוא המתחרה על לבה של הנערה ,המעדיפה את הרועה )כפי שפירש,
למשל ,המלבי"( .קריאה פיגורטיבית של 'המל*' בפסוק זה מאפשרת לראותו כמוסב על הדוד,
שהוא ,אולי ,רועה ,וכ* להוציא את שלמה ממעגל חייה של הדוד והרעיה .כ* פירשו ,למשל,
גורדיס ,פוקס ובלו* ובלו*; ראוR. Gordis, The Song of Songs and Lamentation: A :
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בשיר השירי יותר ממאה עשרי וחמישה שימושי בלשו פיגורטיבית ,במאה
ושבעה-עשר פסוקי – שכיחות שהיא מעל ומעבר למקובל במקרא ,ה בחלקי
הפרוזה שבו וה בשירה המקראית .הנושא העיקרי של הלשו הפיגורטיבית 4הוא
הדוד או הרעיה ,ורוב הביטויי בלשו פיגורטיבית א .נאמרי מפיה .כיוו שכ*,
5
הלשו הפיגורטיבית תורמת רבות לאפיונ של הדוד והרעיה ולאפיו יחסיה.
בחינה מדוקדקת של הלשו הפיגורטיבית בשיר השירי מעלה כי היא מצביעה על
אחדות בעולמותיה הפנימיי של בני הזוג ,בעיקר באמצעות הצגת עולמ
הפנימי של הדוברי דר* המדמי המשותפי לדברי שניה .כפי שאסביר
בהמש* ,המדמי שבה משתמש כל דובר מעידי על עולמו הפנימי ,ולפיכ*

Study, Modern Translation and Commentary, New York 1954, p. 45; M. V. Fox,
;The Song of Songs and the Ancient Egyptian Love Songs, Madison 1985, p. 98
A. Bloch and C. Bloch, The Song of Songs: A New Translation with an
Introduction and Commentary, Berkeley and Los Angeles, California 1995, pp.
8, 10–11
S. F. Grober, 'The Hospital Lotus: A Cluster of Metaphors, An Inquiry into the 3
–Problem of Textual Unity in "The Song of Songs"', Semitics, 9 (1984), pp. 86
112; J. M. Munro, Spikenard and Saffron: The Imagery of the Song of Songs,
 ;JSOT Supplement Series 203, Sheffield 1995הורי )לעיל ,הערה P. Hunt, ;(1
Poetry in the Song of Songs: A Literary Analysis, Studies in Biblical Literature
 .96, New York 2008האנט הקדיש לכ* את רוב ספרו.
 4כוונתי ה לדימויי )שיש בה ביטוי השוואה( וה למטפורות )שבה אי ביטוי השוואה( ,וראו:
ח' בר-יוס' ,.הא הדימוי הוא כמו מטפורה?' ,מ' ברינקר ,י' יהלו וי' פרנקל )עורכי(,
 ,י–יא )תשמ"ז–תשמ"ח( ,א ,עמ'  .212–201מכא והלאה אשתמש
במונחי של חמוטל בר-יוס :.נושא ,תכונה משותפת ,ביטוי השוואה ומדמה )בהתאמה :ריצ'רד,
אמי ,Gכמו ,אריה( .בשיר השירי מופיעי דימויי ומטפורות ברצ ,.כממשיכי זה את זה,
לדוגמה' :אני חבצלת השרו שושנת העמקי – כשושנה בי החוחי כ רעייתי בי הבנות' )ב ,א–
ב( :הדימוי 'כשושנה' ממשי* את המטפורה 'אני ] [...שושנת העמקי' ,שקדמה לו.
 5לתיאור היחסי בי בני הזוג בשיר השירי העולי מ הלשו הפיגורטיבית שבו מקדיש פ' לנדי
את הפרק השני בספרו .ראוF. Lundy, Paradoxes of Paradise: Identity and :
 .Difference in the Song of Songs, Sheffield 1983קריאתו של לנדי קשובה לכתוב וא.
מבריקה ,א* כפופה להנחת יסוד פסיכואנליטית שהארוטיקה הבוגרת היא מעי חזרה על יחסי
הא והתינוק .לפיכ* ,לנדי מתאר את יחסי בני הזוג בשיר השירי כמימוש של כל אחד מה ה
את 'תפקיד' הא המיניקה וה את 'תפקיד' התינוק ,ומשיי* כל לשו פיגורטיבית למערכת
מצומצמת של סמלי ארכיטיפיי.


















































































השימוש של הדוד והרעיה במדמי משותפי מעיד על קיומו של עול פנימי
המשות .לשניה.
כדי לבסס היטב את טיעוניי ,אפתח בהצגת רשימות מקיפות ומדויקות ככל
האפשר של המדמי שבה משתמשי הדוד והרעיה .לש כ* אנקוט שלושה
כללי:
א .ברשימת הביטויי שבלשו הפיגורטיבית אכלול לא רק דימויי שביטוי
ההשוואה שלה הוא כ" .הדמיו ,אלא ג ביטויי אחרי שמשמע עריכת
6
י* ִמ ָDיִ' )א ,ב(.
ט9בי ֶ ֹHד ָ
ד9די ִל ְצ ִבי' )ב ,ט( ,או ' ִ
9Hמה ִ
השוואה ,כגו ' ֶ
ב .במקרי לא מעטי עולה השאלה א ביטוי מסוי מובא במשמעות מילולית
ָטפ? מ9ר'
ָדי נ ְ
או במשמעות פיגורטיבית .לדוגמה ,קשה לקבוע א המור במשפט ' ְוי ַ
7
)ה ,ה( הוא אכ מור ,או הרעיה מזיעה מרוב התרגשות )כפי שמפרש ש"פ גרובר(.
להל אמנה ג את המקרי המסופקי האלה ,שכ שכיחותה הרבה של הלשו
הפיגורטיבית בשיר השירי תומכת בראיית המקרי המסופקי כתיאורי
פיגורטיביי .ע זאת ,קיומ של מקרי אלה אינו מאפשר לדייק במספר
השימושי בלשו הפיגורטיבית שבמגילה.
ג .יש במגילה קטעי שקשה מאוד לקבוע מי הדובר בה .כדי לבסס את טענותיי
על נתוני ודאיי ככל האפשר לא אמנה ברשימת הביטויי שבלשו
הפיגורטיבית שבדברי הדוד והרעיה כל מקרה שבו יש ספק בדבר זהות הדובר.

 6לרשימת ביטויי של השוואה ולתבניות של ביטויי השוואה ראוS. G. Darian, 'Similes :
and the Creative Process', Language and Style, 6, 1 (1973), pp. 5–43
 7גרובר )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  .89ע הסבורי שהמור בפסוק זה הוא מילולי נמני גורדיס )לעיל,
הערה  ,(2עמ'  ;90י' פליקס,
 ,ירושלי תש" ,עמ'  ;89ע'
 ,ירושלי תש" ,עמ' מד; R. E. Murphy, The Song
חכ,
 ;of Songs: A Commentary on the Book of Canticles, Minneapolis 1990, p. 171י'
)מקרא לישראל( ,תל-אביב וירושלי  ,1992עמ' T. Longman III, ;104
זקובי,G
Song of Songs, The New International Commentary on the Old Testament,
 ;Grand rapids, Michigan 2001, pp. 167–168עסיס )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  119–118ועוד.
בי הסבורי שמשמעות המור כא פיגורטיבית ,מלבד גרובר :מונרו )לעיל ,הערה  ,(3עמ' D. ;49
Garrett, Song of Songs, World Biblical Commentary 23B, Nashville 2004, p.
 ;211הנט )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  256ועוד.
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שאלת זיהוי הדוברי בשיר השירי מורכבת ,ושיקולי פרשניי מסוגי שוני
מעורבי בה ,ועל כ אציג אותה בעזרת שלושה קטעי .הקטע הראשו הוא:
?:רק ְֶ 1מ ָ* ַעל
ט9בי ֶֶ 1מ ַ
ֶי* ִ
יח ְָ 1מנ ָ
י* ִמ ָDיְִ :ל ֵר ַ
ט9בי ֶֹ Hד ָ
ִֵ 3ק ִני ִמ1ִ ְLיק9ת ִKיה? ִ7י ִ
'י ָ
ֲד ָריו נ ִָגילָה ו ְִנ ְ= ְמ ָחה ָ*ְ C
ֶ* ח ָ
יBני ַה ֶ<ל ְ
ֱב ִ
ָר?צה ה ִ
י* ָ L
Bח ֶר ָ
ֲהב? ָ*ָ :מ ְֵ 1כ ִני ֲ
ֵ 7עֲלָמ9ת א ֵ
ב?*' )א ,ב–ד( .המעברי מלשו יחיד ללשו רבי
יִ 1רי ֲא ֵה ָ
י* ִמ ַDיִ ֵמ ָ
ַנז ְִ7ירָה ד ֶֹד ָ
ומגו .שני לגו .שלישי מקשי על זיהויו החד-משמעי של הדובר; ייתכ שזהו
דיבור רב-קולי של עלמות בארמו וייתכ שזהו דיבורה של הרעיה ,המשלבת
בדבריה ציטוט של העלמות 8.הקטע השני הוא פסוקי א–ו בפרק ז:
?ל ִ<ית ְִ 7מח ַֹלת
ֶחזֶה ַָ *ְ Cמה ֶ:חֱז? ַַ 3C
?1בי ְונ ֱ
?1בי ִ
?3ל ִ<ית ִ
?1בי ַה ַ
?1בי ִ
ִ
ֲ=ה
ָאי ַמע ֵ
ֵכי ְִ* ְ7מֲ 9חל ִ
<?קי יְר ַ
ָדיב ַח ֵ
ַה ַ< ֲח ָניִַ :מה ָDפ? ְפ ָע ַמי ְִ* ַָ Lְ Cע ִלי ַCת נ ִ
ֵמת ִח ִNי ס?גָה
ֵ* עֲר ַ
ֶח ַסר ַה ָ<זֶג ְִ Cטנ ְ
ְ 1ָ :<Eר ֵר ְ* ַ ַ@Bה ַַ Oהר Bל י ְ
ְדי ָ
יֵ
ֵ* ְִ 7מ ְג ַHל ַה ֵֵ 3עי ַני ְִ*
ֳפ ִרי ֳָ :א ֵמי ְצ ִבָDהַ :צ?ָאר ְ
 ִL193י1ְ :נֵי ַָ 1ד ִי ְ* ִ1ְ 7נֵי ע ָ
ַַ C
ִ 7ְ *ְ KBמ ְג ַHל ַה ְָ Qבנ 9צ9פֶה ְKנֵי ַד ָ< ֶ=ק:
ְCרֵכ9ת ְֶ Cח ְַ 9C1על ַַ 1ער ַCת ַר ִCי ֵ
ֶ* Eס?ר ְָ Cר ָה ִטי.
ָמ ֶמל ְ
Bר@ ָ
ֹאְ 7ָ *ְ 1
וְד ַQת ר ֵ
ֹאָ *ְ 1ע ַלי ְִ* ְַ 7ַ 7ר ֶמל ַ
ר ֵ
ֶחזֶה':ֶ ' ,חֱז?'(
ג כא לא ברור מי הדובר .מצד אחד ,השימוש בלשו רבי )' ְונ ֱ
ַ<ית'( מורי על סיטואציה פומבית ולא על
והופעתה של שאלה )' ַמה ֶ:חֱז? ַ?3Cל ִ
אינטימיות של זוג אוהבי .כמו כ ,בהיעדר של לשונות החיבה והשייכות ,אשר
שכיחות בדברי הדוד לרעיה )המילה 'רעייתי' מצויה תשע פעמי' ,אחותי' – חמש
פעמי' ,יונתי' – שלוש פעמי( ,יש תמיכה להנחה שהדובר איננו הדוד 9.מצד
אחר ,יש מידה רבה של הקבלה בי חלק מרכזי מקטע זה לבי חלק מדברי הדוד
 ִL193י1ְ :נֵי ַָ 1די ְִ* ִ1ְ 7נֵי
ֵ* ]ַ Cַ [...
שהופיעו קוד לכ .בקטע שלעיל נאמרְ Cִ ' :טנ ְ
ֵ* ְִ 7מ ְג ַHל ַה ֵ ,'3ואילו בדברי הדוד נאמרִ 7ְ ' :מ ְג ַHל ָHוִיד
ֳפ ִרי ֳָ :א ֵמי ְצ ִבָDהַ :צ?ָאר ְ
עָ
 8את השיטה הראשונה נוקט ,למשל ,פליקס בהקדמתו לפסוקי אלה .ראו :ש ,עמ'  .41ע
המצדדי בשיטה השנייה נמנה חכ ,בסיכומו לשיר השירי א ,ב–ד ,ש ,עמ' ד .את הגישה
שמדובר בדוברת יחידה ,הנערה ,שאיננה מצטטת קולות אחרי ,נוקטי גורדיס )לעיל ,הערה ,(2
עמ'  ;45מונרו )לעיל ,הערה  ;(3חכ ,ש; זקובי ,Gש )ולשיטתו הנמעני מתחלפי( ועסיס ,ש,
עמ'  .38–34את האפשרות שמדובר בשילוב בי קולה של הנערה )השרה 'סולו'( לקולות של
מקהלות מעלי הורי )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;74גרט ,ש ,עמ'  ;124–123לונגמ ,ש ,עמ' .90–89
 9ג הכינוי שנוקט הדובר בפנותו לרעיה ,השולמית ,תומ* בהנחה שלא מדובר בדוד ,שכ ה"א
הידיעה מורה על היותה של 'שולמית' כינוי כללי ולא ש פרטי .משמעו של הכינוי הוא בת העיר
של )בראשית לג ,יח( או בת ירושלי ,כמו הכינוי 'השונמית' ,שפירושו בת שונ )מלכי ב ד ,ח
וRיב(.













































Lִ 193י' )ד ,ה–ו(.
ר9עי ַַ C
א9מי ְצ ִבָDה ָה ִ
ֳפ ִרי ְֵ :
ֵ* ]1ְ [...נֵי ַָ 1די ְִ* ִ1ְ 7נֵי ע ָ
ַצ?ָאר ְ
ֳמי ְצ ִבָDה' מופיע בדיוק באותו נוסח בשני
ֳפ ִרי ָ:א ֵ
הדימוי ' ְ1נֵי ַָ 1די ְִ* ִ1ְ 7נֵי ע ָ
הקטעי ,ונוס .על כ* מופיעות בשניה השושני ,בלשו פיגורטיבית ,בתיאור
גו .האהובה ,ובשניה המגדל מתאר את צווארה .כיוו שכ* ,אי לשלול לחלוטי
את האפשרות שהדוד הוא הדובר כא 10.ייתכ שיש מקו לחלק את הקטע
שצוטט לעיל ולייחס את הפסוקי א–ב לדובר לא ידוע בסיטואציה פומבית,
ואילו את הפסוקי ד–ו )ואולי ג את פסוק ג( – לדוד 11.הקטע השלישי הוא
?1ע ִלי
?1ע ִלי ָ
פסוק שבו מצטרפי שני הקשיי שתיארתי לעילֶ ' :אחֱז? ָלנ? ָ
?כ ָר ֵמינ? ְס ָמ ַדר' )ב ,טו( .כא לא ברור א השועלי והכר
ְק ַט ִLי ְמ ַח ְִ Cלי ְָ 7ר ִמי ְ
ה פיגורטיביי או מילוליי ,וכ לא ברור מי הדובר :הדוד ,שדבריו מצוטטי
ַא ִני לָ 9הר ֶֹעה
9Hדי ִלי ו ֲ
בפסוקי י–יד; הרעיה ,שדבריה נאמרי מיד בפסוק הבאִ ' :
 ִL193י' )פסוק טז( ,או אולי דובר אחר ,כפי שנית להניח מהשימוש בלשו
ַַ C
12
רבי ' ֶאחֱז? לָנ?' .כאמור ,ברשימות המדמי שבה משתמשי הדוד והרעיה לא
אכלול מדמי המופעי בקטעי שזהות הדובר בה מסופקת.
 10אפשרות שלישית היא שהקטע בשיר השירי ז ,א–ו הוא מעי חלו בהקי Gשל הנערה ,והוא
המשכו של הפסוק הקוד' :לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב' )ו ,יב( ,פסוק המתאר בלבול
מסוי שחווה הנערה; ראו :פליקס) ,לעיל ,הערה  .(7להנחה שהאמור בפסוקי יא–יב בפרק ו הוא
חלו בהקי Gשות .זקובי) Gלעיל ,הערה  ,(7עמ'  .117–116החיבור בי פסוקי א–ו שבפרק ז
לפסוק יב בפרק ו נתמ* על ידי הביטוי 'נדיב' ,המופיע ה בפסוק יב בפרק ו )'עמי נדיב'( וה בפסוק
ב בפרק ז )'בת נדיב'( .א ,כפי שטוע פליקס ,אכ הדוברת היא הנערה ,והיא מדמה בנפשה סצנה
שבה היא רוקדת לעיני קהל הנושא את שבחיה ,הרי הלשו הפיגורטיבית מעידה על עולמה הפנימי
ולא על עולמו של הדוד או של אחרי .חוסר הבהירות בדבר הדובר או הדוברי בקטע זה משתק.
בדעותיה של החוקרי .יש הטועני שבפסוק א בפרק ז יש שני דוברי :מקהלה כלשהי ,ואלה
דבריה' :שובי שובי השונמית שובי שובי ונחזה ב*' ,והנערה ,המשיבה 'מה תחזו בשונמית כמחולת
המחניי'; ראו למשל :גורדיס )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  ;69–68חכ )לעיל ,הערה  ,(7עמ' נח–סב;
לונגמ )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  .190–189עסיס אינו מכריע מי הדוברי בפסוק זה ,ומעלה אפשרות
שהדובר בחלק הראשו הוא האיש ,המקהלה או בנות ירושלי ,והדובר בחלק השני הוא הדוד,
המקהלה ,בנות ירושלי או האישה; ראו :עסיס )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  .158את פסוקי ב–ו בפרק ז
יש המייחסי לדוד; ראו :חכ ,ש; לונגמ ,ש; גרט )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  ;236–231עסיס ,ש,
עמ'  163–156ועוד .יש המייחסי את הפסוקי הללו למקהלות שונות ,וראו למשל :גורדיס ,ש,
וזקובי ,Gש ,עמ' .123–118
 11בפסוקי ב–ו בפרק ז יש רצ .תיאורי עולה ,המציג את השונמית מכפות רגליה )'בנעלי'( ועד
לראשה )'ראש* עלי* ככרמל'( ,ועל כ קטיעת הקטע ב–ו היא אפשרות דחוקה למדי.
 12א הדוד הוא הדובר בפסוק טו בפרק ב ,ייתכ שהוא מנסה לסלק גברי נוספי הנוכחי ש,
ולש כ* הוא מוצא לה משימה – לחפש אחר שועלי העלולי לפגוע בכר .במקרה זה מדובר
בלשו מילולית ולא פיגורטיבית .א הרעיה היא הדוברת ,סביר יותר להניח שמדובר בלשו
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א .1.המדמים בדברי הדוד והרעיה
מדמי רבי מאוד מצויי ה בדברי הדוד וה בדברי הרעיה .כדי להקל את
בחינת חילקתי אות לכמה קבוצות :עול החי ,עול הצומח ,מאכלי שה
תוצרי החי והצומח ,הנו .הטבעי ,הנו .האורבני ,עול האומנות והאמנות ,העול
הצבאי וכוחות הכליה וההרס .האהבה כמדמה היא קבוצה בפני עצמה .החלוקה
לקבוצות אלה דווקא איננה הכרחית ,וא .אפשר לשיי* כמה מהמדמי ליותר
13
מקבוצה אחת.
המדמי בדברי הדוד לקוחי מעולמות רבי :מהחי והצומח הפראי והמעובד,
14
מנופי האר) Gהטבעי והאורבני( ומהעול הצבאי.

פיגורטיבית .אי-הבהירות שבקטע זה מתחדדת לנוכח עמדות החוקרי ,שייחסו אותו כמעט לכל
הדוברי האפשריי :לנערה – לדוגמה :גורדיס )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  ;53חכ )לעיל ,הערה ;(7
עסיס )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;69לדוד ולרעיה יחדיו – פליקס )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  ;63לאחי הנערה
– בלו* ובלו* )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  ;6למקהלה – גרט )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  .157הדברי נתפסו ג
כציטוט ,למשל ציטוט של הנערה את דברי קבוצת הנשי – זקובי) ,Gלעיל ,הערה  ;(7ציטוט של
נערה את דברי שומרי הכרמי – חכ ,ש .ההנחה שלפנינו ציטוט מאפשרת לייחס לשו רבי
)'לנו'( לדובר יחיד )הנערה – כ* על פי חכ וזקובי ,(Gומקלה ג על מי שמפרשי את תיאור
השועלי כלשו מילולית )חכ ,ש( .ע זאת ,הנטייה הרווחת היא לראות בשועלי מטפורה .כ*
פירשו גורדיס ,ש; פליקס ,ש; לנדי )לעיל ,הערה  ,(5עמ'  ;240דליטש – F. Delitzsch,
Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Commentary on the Old Testament,
 ;VI, Grand Rapids 1986, pp. 53–54מרפי )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  ;141זקובי ,Gש; לונגמ
)לעיל ,הערה  ,(7ש ,עמ'  ;125–124גרט ,ש ,עמ'  ;161עסיס ,ש ,עמ'  71–70ועוד .יש לציי
שפיגורת השועלי פורשה במגוו דרכי ,החל בטבע הפראי והבלתי מאול .של המיניות )לנדי,
ש( וכלה בנערי קטני המסתובבי בכרמי ועוסקי בציד שועלי קטני )גרט ,ש(.
 13נקטתי דר* זו מסיבה מעשית :מצד אחד החלוקה המוצעת כללית דייה ואינה יוצרת עומס ,על
דר* 'מרוב עצי לא יראו את היער' ,ומצד אחר היא מפורטת דייה ,כ* שאפשר לערו* השוואה
יסודית בי המדמי שהדוד משתמש בה ובי אלה שבה משתמשת הרעיה .נוס .על כ*,
החלוקה לקבוצות מראה בבירור שהדוד והרעיה נעזרי בעול ומלואו כדי לתאר את אהבת.
לחלוקה אחרת ראו למשל :מונרו )לעיל ,הערה  .(3לעניי שיו* המדמי לכמה קבוצות ,אפשר,
למשל ,לשיי* את החומה והמגדל לקבוצת הנו .האורבני )להל ,הערה  (21ואת המגדלות
שב'מגדלות מרקחי' )ה ,יג( – לעול הצומח.
 14הרשימה של המדמי שבה משתמש הדוד מסודרת לפי סדר ההופעה בשיר השירי של
הפריט הראשו בכל קבוצה.













































ָתי' )א ,ט(;ִ 7ְ ' 15מ ְג ַHל ִָ Hויד
י* ַר ְעי ִ
ית ְ
מהעולם הצבאיְ ' :ל Sס ָס ִתי ְִ Cר ְכ ֵבי ַפ ְרעֹה ִִ <ִ H
<Sה
9Cרי' )ד ,ד( ,וכ ' ֲאי ָ
ֵ*' )ד ,ד(; ' ֶאלֶַ .ה ָ<גֵ ָ:ל?י ָע ָליו ֹ7ל ְִ 1ל ֵטי ַה ִ@ ִ
ַצ?ָאר ְ
ְַ Lִ 7ד@ָל9ת' )ו ,ד( ,כפי שאב עזרא מפרש על אתר :כמחנות בעלות דגלי.
ָתי ְַ Cח ְגוֵי ַה ֶOלַע' )ב ,יד(; ' ְ1נֵי ַָ 1די ְִ*
י9ני' )א ,טו; ד ,א( ו'י9נ ִ
מעולם החי ' ֵעי ַני ְִ* ִ
א9מי ְצ ִבָDה' )ד ,ה(; ' ַ= ְע ֵר ְ* ְֵ 7ע ֶדר ָה ִע ִTי' )ד ,א; ו ,ה(; ' ִLַ 1י ְִ* ְֵ 7ע ֶדר
ֳפ ִרי ְֵ :
ִ1ְ 7נֵי ע ָ
ַה ְ6צ?ב9ת ֶָ 1על? ִמ ָה ַר ְח ָצה' )ד ,ב( ו' ִLַ 1י ְִ* ְֵ 7ע ֶדר ָה ְר ֵח ִלי ֶָ 1על? ִמ ָה ַר ְח ָצה' )ו ,ו(;
ָתי' )א ,ט(.
ַעי ִ
י* ר ְ
ית ְ
' ְל Sס ָס ִתי ְִ Cר ְכ ֵבי ַפ ְרעֹה ִִ <ִ H


ָתי ֵCי ַה ָCנ9ת' )ב ,ב( וכ ' ְ1נֵי ַָ 1די ְִ*
ַעי ִ
ח9חי ֵ 7ר ְ
ָL191ה ֵCי ַה ִ
מעולם הצומח ' ְַ 7
Lִ 193י' )ד ,ה( ,שבו גופה של הרעיה ,שעליו
ר9עי ַַ C
א9מי ְצ ִבָDה ָה ִ
ֳפ ִרי ְֵ :
ִ1ְ 7נֵי ע ָ
ָחי ְִ* ְַ KרֵHס
'רועי' שדיה ,מדומה לשושני; ' ְֶ 7פלַח ָה ִר<ַ 9ר ֵָ 6ת ְ*' )ד ,ג; ו ,ז( ו' ְ1ל ַ
ֹ71Bל9ת:
וְַ 1די ְִ* ְל ְ
ק9מ ֵת ְ* ְָ Hמ ָתה ְל ָת ָמר ָ
ָדי' )ד ,יג(; 'זֹאת ָ
ִר<9נִ י ִע ְִ Kרי ְמג ִ
*ְ KB
יח ֵ
ֶפ וְ ֵר ַ
ֹחזָה ְַ Cסנְ ִסָLיו וְ י ְִהי? נָא ַָ 1די ְִ* ְֶ 7א ְ7ְ 1ל9ת ַה@ ֶ
Eמ ְר ִ:י ֶאעֱלֶה ְב ָת ָמר א ֲ
ַ
וְכ ְרָ ֹ7קנֶה וְ ִק ָLמִ 9ע
ֵר ְַ H
?Kחי' )ז ,ח–ט(;ָ 1ְ ' 16ל ַחי ְִ* ]ָ 7ְ [...פ ִרי ִע ְנ ָר ִדי :נ ְ
ִַ :ַ 7
אתי ְלגַ ִLי ֲאח ִֹתי ַכָQה
א1י ְב ָ= ִמי' )ד ,יג–יד(ִ Cָ ' ,
ֲהל9ת ִע ָ7ל ָר ֵ
ֲצי ְלב9נָה מֹר וַא ָ
ָ7ל ע ֵ
וְאל ִ@ ְב ַעת ַה ְQב9נָה'
ֶ* ִלי ֶאל ַהר ַה<9ר ֶ
מ9רי ִע ְִ =ָ Cמי' )ה ,א( ואולי ג ' ֵאל ְ
יתי ִ
Eר ִ
ִ
17
אתי ְלג ִַLי ֲאח ִֹתי ַכָQה' )ה ,א(.
)ד ,ו(; '@ַ נָע?ל ֲאח ִֹתי ַכָQה' )ד ,יב(ִ Cָ ' ,


 15לשו הרבי 'רכבי פרעה' מטה לכ* שמדובר במרכבות מלחמה ולא במרכבה מלכותית-טקסית.
ע הרואי את 'רכבי פרעה' שבפסוק זה כרכבי מלחמה נמני פופ )לעיל ,הערה  ,(1עמ' ,341–336
ג במאמרו  ;'A Mare in Pharaoh's Chariotry', BASOR, 200 (1970), pp. 56–61זקוביG
)לעיל ,הערה  ,(7על אתר; לונגמ )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  ;103עסיס )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  48ועוד.
לעומת ,גרט )לעיל ,הערה  ,(7בעמ'  ,145סבור שזהו רכב תפארת שאיננו מלחמתי.
 16סביר להניח שהדובר בקטע )ז ,ז–י( הוא הדוד ,וכ* סבורי ג גורדיס )לעיל ,הערה  ,(2עמ' ;70
חכ )לעיל ,הערה  ,(7עמ' סב–סג; פליקס )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  ;111–110לונגמ ,ש ,עמ' –189
 ;190גרט ,ש ,עמ'  ;236–235עסיס ,ש ,עמ'  .164–163מעט אחרת סובר זקובי ,Gש :לפי זקוביG
הדוד הוא הדובר בפסוקי ח–י ,א* פסוק ז שיי* ,לדעתו ,למקהלות .החוקרי מסכימי בעניי זה
על א .המחלוקת ביניה בדבר זהותו של הדובר ,או זהות של הדוברי ,בפסוקי א–ו בפרק זה;
ראו לעיל ,הערה .10
ֶדי' )א ,יג–יד(.
9Hדי ִלי ְַ Cכ ְר ֵמי ֵעי @ ִ
9Hדי ִלי ֵCי ַָ 1די י ִָליֶ .א ְֹ71ל ַהֶֹ 7פר ִ
 17לאור ההקבלהְ ' :צר9ר ַה<ֹר ִ
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וְח ָלב ַַ :חת
ת9תי ְִ* ַָQ7ה ְַ Hבָ 1
מהמאכלים תוצרי החי והצומח 'נ ֶֹפתְֹ N:ִ 18פנָה ִ= ְפ ַ
ֵיני ִע
יתי י ִ
ַע ִרי ִע ְִ Hב ִ1י ִָ 1ת ִ
Eכ ְל ִ:י י ְ
אתי ְלג ִַLי ֲאח ִֹתי ַכָQה ]ַ [...
ֵ*' )ד ,יא(ִ Cָ ' ,
ְל91נ ְ
וְח ֵ7ְ *ְ 7יֵי ַה9Nב' )ז ,י(.
ָבי' )ה ,א( וכ ' ִ
ֲחל ִ


מעולם הנוף הטבעי ' ֲאח ִֹתי ַכָQה @ַל 19נָע?ל ַמ ְעיָ ָחת?' )ד ,יב(ַ ' ,מ ְעיַ @ַ ִLי ְֵ Cאר
ֵיח
ָלֵ ?1מ ַהר ִ@ ְל ָעד' )ד ,א וכ ו ,ה(; 'וְ ר ַ
ַמיִ ַחִDי' )ד ,טו(; ' ַ= ְע ֵר ְ* ְֵ 7ע ֶדר ָה ִע ִTי ְֶ @1
יח ְל ָבנ) '9ד ,יא(.
ַ= ְלמ ַֹתי ְִ* ְֵ 7ר ַ


יר?ָ 1לִ' )ו ,ד(.
ָתי ְִ 7ת ְר ָצה נָאוָה ִָ 7
ַעי ִ
 :Bר ְ
ָפה ְ
מהנוף האורבני 'י ָ


רשימה זו מעידה לא רק על העול המוכר והידוע לדוד אלא על העול הקיי
בתודעתו ועולה בדמיונו ,כלומר על עולמו הפנימי.
המדמי שהרעיה משתמשת בה לקוחי מהתחומי אומנות ואמנות ,החי
והצומח הפראי והמעובד ,נו .האר Gוהעול הצבאי; כמו כ ,משמשי לה
20
כמדמי המוות והשאול ,האש והאהבה.
ְַ 1די ְַ <ִ 7ג ָHל9ת' )ח ,י( 21,ובשילוב ע עול הצומח –
ח9מה ו ָ
מהעולם הצבאי ' ֲא ִני ָ
' ְל ָחיָו ]ִ [...מ ְג ְHל9ת ֶמ ְר ָק ִחי' )ה ,יג(.


ד9די ִל ְצ ִבי אְ 9לע ֶֹפר ָהִָ DBלי' )ב ,ט וRיז; ח ,יד( ,ובמקומות
9Hמה ִ
מעולם החיֶ ' :
נוספי )ב ,טז; ו ,ג( אפשר לפרש את המילה 'הרועה' בצירו' .הרועה בשושני'
9USתיו ְַ :ל ַQִ :י ְ1חֹר9ת
כפועל עומד ,ולהניח שהכוונה לצבי הרועה בשושני;ְ ' 22קו ָ
ָ7ע9רֵב' )ה ,יא(; ' ֵעינָיו ְִ 7
י9ני' )ה ,יב(.
 18נֹפת הוא דבש דבורי ריחני במיוחד ,וראו :חכ )לעיל ,הערה .(8
 19גל הוא מעיי ,כמו ' Sגלֹת מי' בשופטי א ,טו.
 20הרשימה של המדמי שבה משתמשת הרעיה מסודרת בסדר של קודמתה ,כדי להקל את
ההשוואה ביניה.
 21מוב שהחומה והמגדלי ה חלק מהנו .האורבני שג תושבי שאינ לוחמי מורגלי בו,
אבל ההקשר של קטע זה )פסוקי ח–י( הוא בהחלט מלחמתי :היכולת למנוע את הכניסה בכוח
לעיר או היעדר היכולת או הרצו לחסו את הכניסה.
 22כ* סוברי חכ )לעיל ,הערה  ,(7עמ' כד ,הערה  ;30פליקס )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  ;65פוקס
)לעיל ,הערה  ,(2עמ'  ;136זקובי) Gלעיל ,הערה  ,(7עמ'  ;73לונגמ )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  ;125גרט
)לעיל ,הערה  ,(7עמ'  125ועוד.













































9Hדי ֵCי ַה ִָ Cני' )ב ,ג(
ַער ִֵ 7
ֲצי ַהַ D
?Kח ַCע ֵ
מעולם הצומחְ 7ַ ' :ר ִמי' )א ,ו; ח יב(; ' ְַ 7ת ַ
ד9די ְלגַ) '9Lד ,טז(,
יחי גַ ִLי יִ ְTל? ְב ָ= ָמיו ָיבֹא ִ
?Kחי' )ב ,ה(; ' ָה ִפ ִ
ואולי אַ ' .ר ְKד?נִ י ִַ :ַ C
ת9תיו
וְא ְצ ְCע ַֹתי מ9ר ע ֵֹבר' )ה ,ה(ְ =ִ ' ,פ ָ
ָטפ? מ9ר ֶ
ָדי נ ְ
ֹ=' )ה ,יג(; ' ְוי ַ
' ְל ָחיָו ַ7עֲר?גַת ַהֶ C
9Hדי
9Hדי ִלי ֵCי ַָ 1די י ִָליֶ :א ְֹ71ל ַהֶֹ 7פר ִ
] [...נ ְֹטפ9ת מ9ר ע ֵֹבר' )ה ,יג(ְ ' ,צר9ר ַה<ֹר ִ
ֲמ ִקי' )ב ,א(,
ַL191ת ָהע ָ
ַ
ֶדי' )א ,יג–יד(; ' ֲאנִ י ֲח ַב ֶUלֶת ַה ָ3ר9
ִלי ְַ Cכ ְר ֵמי ֵעי @ ִ
ָדיו' )ד ,טז(; ' ָCח?ר
ֹאכל ְִ Kרי ְמג ָ
ד9די ְל ַג 9Lוְ י ַ
 ִL191י' )ה ,יג(; ' ָיבֹא ִ
ַ
ת9תיו
' ִ= ְפ ָ
ֲר ִזי' )ה ,טו(.
ָ7א ָ
ֲבה' )ב ,ד( –
יBני ֶאל ֵCית ַה ָDיִ וְ ִד ְגלָ 9ע ַלי Bה ָ
ֱב ִ
מהמאכלים תוצרי החי והצומח' :ה ִ
23
י* ִמ ָDיִ
ט9בי ֶֹ Hד ָ
א מפורש 'היי' כלשו פיגורטיבית המתארת נשיקות ,כמו ' ִ7י ִ
ב?*' )א ,ב–ד(; כמו כ
ֲה ָ
יִ 1רי א ֵ
י* ִמ ַDיִ ֵמ ָ
ֶ* ֲח ָד ָריו ]ַ [...נז ְִ7ירָה ד ֶֹד ָ
יBני ַה ֶ<ל ְ
ֱב ִ
] [...ה ִ
ֲסיס ִר< ִֹני' )ח ,ב( – א יפורש שהגפ והרימו ה מטפורות
ֶקח ֵמע ִ
ְ 1Bק ָ* ִמ ַDיִ ָהר ַ
' ְ
24
ָחי ְִ*
לרעיה ,כמו 'ו ְִח ֵ7ְ *ְ 7יֵי ַה9Nב' )ז ,י( וכמו ' ְֶ 7פלַח ָה ִר<ַ 9ר ֵָ 6ת ְ*' )ד ,ג; ו ,ז(; ' ְ1ל ַ
ְַ KרֵHס ִר<9נִ י' )ד ,יג(; ' ֵעינָיו ְ7י9נִ י ] [...רֹחֲצ9ת ֶָ Cחלָב' )ה ,יב(.
מעולם הנוף הטבעי ' ַמ ְר ֵאה? ַָ Qְ 7בנ) '9ה ,טו(.


91קיו ַע<?דֵי
יריע9ת ְ1לֹמֹה' )א ,ה(; ' ָ
מעולם האומנות והאמנותֳ E7ְ ' :הלֵי ֵק ָדר ִִ 7
ִ OSדי
91קיו ]ְ [...מי ָ
ָהב' )ה ,יד(ָ ' ,
ָדיו ְ@ ִלילֵי ז ָ
ֵ) '11ה ,טו(; 'רֹאֶ 7ֶ 91ת ָKז' )ה ,יא(' ,י ָ
ירי'
ֶפת ַס ִִ K
ָאי ְַ :ַ Cר ִ1יֵ 1מ ָעיו ֶע ֶ1ת ְֵ 1מ Sעֶ Q
ָדיו ]ְ [...מ Sמִ Q
Bדנֵי ָפז' )ה ,טו(; 'י ָ
ַעל ְ
ר9ע ָ*' )ח ,ו(.
ח9ת ַעל זְ ֶ
ח9ת ַעל ִל ֶָ 7ַ *ָ C
ימ ִני ַכ ָ
)ה ,יד(; ' ִ= ֵ
ֲבה ][...
ֲבה ָק ָ1ה ִכ ְ1א9ל ִק ְנEה' )ח ,ו(; 'Bה ָ
מכוחות הכליה וההרסַ ' :עָTה ַכ ָ<וֶת Bה ָ
ֲבה'
י?כל? ְל ַכ9Cת ֶאת ָהBה ָ
יה ִר ְKֵ 1י ֵאְ 1ַ 1ל ֶה ֶב ְתיָהַ :מיִ ַר ִCי לֹא ְ
ִק ְנEה ]ְ [...ר ֶָ 1פ ָ
)ח ,ו–ז(.

 23כ* מפרשי גרובר )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  ;99–98מונרו )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  73 ,48ועוד .יש
המסתפקי בציו שהיי הוא קונוטציה להתעלסות – למשל גרט ,ש ,עמ'  – 150ויש הרואי ביי
שבפסוק זה מטפורה להתעלסות בלי לשלול את האפשרות המילולית שמדובר במקו ששותי
בו; ראו :לונגמ ,ש ,עמ' .113
 24כ* מפרשי ,למשל ,בלו* ובלו* ,הרואי במילי 'אשק* ] [...מעסיס רימוני' הזמנה מפורשת
להתעלסות; ראו :בלו* ובלו* )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .5
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ֲבה
ע9רר? ֶאת ָהBה ָ
וְא ְְ :
האהבה היא מדמה המהווה קבוצה ייחודיתִ ' :א ִָ :עיר? ִ
25
ֲבה ַעד ְֶ :ֶ 1ח ָ) 'GKח ,ד(.
?מה ְ:ע ְֹרר? ֶאת ָהBה ָ
ַעד ְֶ :ֶ 1ח ָ) 'GKב ,ז; ג ,ה(ַ ' ,מה ִָ :עיר? ַ
כמו ברשימה המפורטת של המדמי בדברי הדוד ,ג כא המדמי שהרעיה
משתמשת בה מעידי לא רק על העול הידוע לה אלא על העול הקיי
בתודעתה ובדמיונה ,עולמה הפנימי.
השוואת שתי הרשימות זו לזו מעלה כי הדוד והרעיה משתמשי במדמי
משותפי רבי ,שמקור בכמה וכמה עולמות .המדמי המשותפי ה :נציג
העול הצבאי – מגדל; שני מדמי מעול החי – יונה וצבי; מדמי מעול
הצומח :שושנה ,רימו ,גפ ותפוח ,מור ,בוש וכופר ,פרי מגדי וג; 26שני
ַמ ְשקי שה תוצרי החי והצומח – חלב ויי; נציג הנו .הטבעי – הלבנו.
יש שלושה-עשר עד חמישה-עשר מדמי משותפי )כלומר ,מדמי המופיעי
לפחות פע בדברי הדוד ופע בדברי הרעיה( 27,וה בי שליש למחצית המדמי
שמוזכרי בדברי הדוד וכמחצית המדמי שבה משתמשת הרעיה.
מבחינת מספר האזכורי של כל מדמה עולי נתוני דומי :בכמחצית הציוני
של המדמי בדברי הדוד ובכמחצית הציוני של המדמי בדברי הרעיה מדובר
במדמי משותפי.






































































העול הפנימי המשתק.
במדמי המופיעי בדבריה איננו זהה ,א* חלק נכבד ביותר ממנו – כמחציתו –
הקרבה שבי
משות ..יתר על כ ,נראה שלפחות חלק מעול משות .זה הוא פרי ִ






































 25פירוש המילה 'אהבה' במשפט 'א תעירו וא תעוררו את האהבה עד שתחפ 'Gככינוי לרעיה
מופיע כבר אצל ש"ב פריהו ,.בעמ'  ;401ראוS. B. Freehof, 'The Song of Songs. A :
 .General Suggestion', The Jewish Quarterly Review, 39 (1949), pp. 397–402כפי
שפירשה א' אלפר ,הרעיה מכנה עצמה בש 'אהבה' ,שכ היא מרגישה שכל כולה אינה אלא אהבה
לדודה; ראוO. Alper, 'In Search of The Beloved: From the Song of Songs to The :
Lost Princess', MaTaN Torah Journal (1992), pp. 59–68
 26אפשר אולי לראות ב'אשכלות' מדמה משות ,.א* כיוו שהרעיה מדברת על אשכול הכופר
והדוד על אשכלות הגפ ,לא מניתי את האשכול כמדמה בפני עצמו.
 27המספר איננו ודאי ,שכ בכמה מקרי אי-אפשר להכריע א הפריט הנזכר מופיע במשמעותו
המילולית או בלשו פיגורטיבית.















































בני הזוג ,כפי שעולה משני דיאלוגי שבה אחד הדוברי מאמ Gאת המטפורה
ֲמ ִקי' ,הדוד
ַL191ת ָהע ָ
ֲב ֶֶ Uלת ַה ָ3רַ 9
של הדובר האחר .הרעיה אומרתֲ ' :א ִני ח ַ
28
ָתי ֵCי ַה ָCנ9ת' )ב ,א–ב(; ואילו הדוד פונה
ח9חי ֵַ 7ר ְעי ִ
ָL191ה ֵCי ַה ִ
משיב לה ' ְַ 7
ָדי
ָחי ְִ* ]ִ Kְ [...רי ְמג ִ
לרעיה במער* של של מטפורות ַ@' :נָע?ל ֲאח ִֹתי ַכָQה ]1ְ [...ל ַ
ֲהל9ת ִע ָ7ל
ֲצי ְלב9נָה מֹר וַא ָ
ֵר ְ Hו ְַכ ְרָ ֹ7קנֶה ו ְִקָLמִ 9ע ָ7ל ע ֵ
ְָ 7פ ִרי ִע ְנ ָר ִדי :נ ְ
יחי ג ִַLי ִיְTל?
ימ ָה ִפ ִ
?ב9אי ֵת ָ
ִ
ע?רי ָצפ9
א1י ְב ָ= ִמי' )ד ,יב–יד( ,והרעיה עונהִ ' :
ָר ֵ
ָדיו' )ד ,טז( .יתר על כ ,מיד בהמש* שב הדוד
ֹאכל ְִ Kרי ְמג ָ
ד9די ְלגַ 9Lוְ י ַ
ְב ָ= ָמיו ָיבֹא ִ
אתי ְלגַ ִLי ֲאח ִֹתי ַכָQה' )ה ,א( .שתי
למטפורה זו ,והפע הוא מכנה את הג 'גני'ִ Cָ ' :
דוגמאות אלה אינ מצביעות על מדמי המצויי כבר בתודעותיה של שני בני
הזוג וה חלק מהעול הפנימי שעמו ה באי אל מערכת היחסי ביניה
לקרבה בי בני הזוג( ,אלא יש בה עדות לקשר חזק בי
)כלומר ,חלק מהבסיס ִ
29
עולמות הדמיו של בני הזוג בשלב ההיווצרות של עול זה .אותו חלק משות.
בעול הדמיו של בני הזוג מעיד שיש ביכולת של בני הזוג
 ,ולו באופ
חלקי ,זה את עולמו הפנימי של זה.








חשוב לציי כי השימוש באות מדמי איננו מעיד רק על הל* מחשבה דומה של
בני הזוג ,שכ עול הדמיו הקיי בלשו הפיגורטיבית )הבא לידי ביטוי בלשו
הפיגורטיבית והנוצר בעזרתה( איננו עול של מחשבה טהורה אלא עול של
חוויות ,של רגשות ושל תחושות .כפי שטוע מ' בלק ,המטפורה מזמנת את כל
המערכת הקשורה בתודעתו של הקורא במדמה של המטפורה )בלשונו ,(focus
ומחילה את כל מה שאפשר להחיל ממערכת זו על נושא המטפורה )בלשונו
 30.(frameמערכת זו עשויה להכיל ידע אמי )'הזאב טור ,('.מוסכמות שאינ
 28הדוד מאמ Gאת הזוג 'רעיה' ו'שושנה' כנושא וכמדמה ,ובמקו צורת מטפורה )'אני ] [...שושנת
העמקי'( הוא נוקט צורת דימוי )'כשושנה ] [...כ רעייתי'(.
 29הפיגורה הלשונית שבמסגרתה האישה מדומה לג וההתעלסות – לכניסה אל הג ,היא
אוניברסלית ,ויש להניח כי הייתה ועודנה מוכרת לרבי מקוראי שיר השירי; הקוראי א.
עשויי לייחס לדמותה של הרעיה ידיעה מוקדמת של הפיגורה .ע זאת ,בקטע הנידו )ד ,ח – ה,
א( הדוד הוא המשלב את הדימוי בדיאלוג ,והרעיה ממשיכה בדרכו בשימוש בלשו פיגורטיבית זו.
כלומר ,לכל הפחות אפשר לטעו כי הדוד הפ* ידע סביל ,שטמו בתודעת הרעיה ,לידע פעיל,
שהרעיה מודעת לו היטב ומשתמשת בו .למעשה ,המקו הראשו במגילה שבו נזכר ג כמטפורה –
וא .המקו הראשו שבו נזכרת המילה 'ג' במשמעות כלשהי – הוא בדברי הדוד )ד ,יב( .אפשר
לומר כי בדבריו אלה הפ* הדוד ,במסגרת יצירה זו ,את המטפורה אישה/ג מחלק מהאוצר הלשוני
שברשותו של כל דובר לחלק מדיבור קונקרטי )ובלשונו של דה-סוסיר ,מ langueRל.(paroleR
M. Black, Models and Metaphors, Ithaca 1962, pp. 38–44 30
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נכונות )'הזאב הוא חיה אכזרית'( וכ התרשמויות קודמות ,מהחיי ,מהספרות
וא .מחלקי קודמי של היצירה שבה עצמה מופיעה המטפורה.
כלומר ,א הדוד והרעיה שותפי ,ולו באופ חלקי ,לעול של דמיו ,שותפות
הבאה לידי ביטוי במדמי שה מזכירי בדבריה ,יש מקו להניח שג העול
החווייתי הקשור במדמי אלה משות ,.ולו במידת מה ,לבני הזוג .ג א כל אחד
מבני הזוג מציג מדמה מסוי בהדגשת תכונה אחרת שלו – למשל ,הדוד אומר
יח ְל ָבנ) '9ד ,יא( ,ואילו הרעיה אומרת ' ַמ ְר ֵאה? ַָ Qְ 7בנ) '9ה ,טו(,
יח ַ= ְלמ ַֹתי ְִ* ְֵ 7ר ַ
ְר ַ
'ו ֵ
הרי עצ ציו הלבנו מזמי לתודעה את כל תכונותיו הרלוונטיות של הר זה:
31
הגובה ,ההדר ,הרעננות ,הריח ,העצמה וכו'.
כפי שטוע בלק 32,בשימוש לא אירוני בלשו הפיגורטיבית המטע הערכי-רגשי
מועבר מהמדמה לנושא .כיוו שכל המדמי של הדוד משמשי לדימוי הרעיה,
וכיוו שהוא רוצה ברעיה ,מתפעל ממנה ואוהב אותה ,הרי שיחסו למדמי אלה
חיובי .ג שימושה של הרעיה במדמי המשותפי להצגת עצמה באור חיובי או
 31כ* הדבר ב'דימוי פתוח' ,שבו לא מצוינת במפורש התכונה המשותפת לנושא ולמדמה ,כגו
'דומה דודי לצבי' ,וכ* הדבר ב'דימוי סגור' ,שבו התכונה המשותפת מפורשת ,כגו 'קווצותיו
תלתלי שחורות כעורב' )ה ,יא( .קל להוכיח שהמדמה 'עורב' נושא עמו משמעות החורגת מהצבע
השחור ,שכ מיד בפסוק הבא מדומה הדוד ליונה' :עיניו כיוני על אפיקי מי רוחצות בחלב'
)פסוק יב( .רכיב הצבע ,המפורש בדימוי העורב ,אמנ מובלט מכוח הניגוד לחלב ,א* המעבר
מעורב ליונה ואזכור אפיקי המי מכווני ללא ספק לסיפור המבול ,שבו בעקבות העורב נשלחה
היונה 'לראות הקלו המי' )בראשית ח ,ח( .העושר הטמו בדימוי העורב בזכות קישורו לסיפור
המבול ,קישור שמודגש מכוח הופעת היונה והמי בפסוק הבא ,עשוי א .להרחיב את התכונות
המשותפות לקווצותיו של הדוד ולעורב' :קווצותיו תלתלי' ,ואילו העורב בסיפור המבול ע' .יצוא
ושוב' )ש ,פסוק ז( ,מסלול המזכיר את צורת של התלתלי .ייתכ ,כמוב ,שפיגורה מסוימת
תהיה 'פיגורה מבארת' ,כלשונה של י' רנ ,כלומר ,שהתפקיד היחיד שלה הוא ביאור דבר בלתי
מוכר )הנושא( באמצעות דבר מוכר )המדמה( .רנ מסבירה' :הפיגורה המבארת מצביעה בגלוי על
בסיס דמיו ליטראלי )בתכונה פיזית מוחשית( אחד :כל תכונה אחרת של המולי* וכל משמעות-
משנית אפשרית ,שאיננה מסייעת לקורא בהמחשת התכונה המושווית ,לא רק שאיננה רלבנטית
להשוואה ואיננה מנוצלת ,אלא מפריעה בפירוש הפיגורה ומטשטשת את כוונתה ] [...המטרה
בפיגורה כזאת היא המחשה מדויקת וברורה ,ולא סוגסטיביות ועושר משמעויות' )י' רנ,
 ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל-אביב ,1978 ,עמ' .(45–44
בכל שיר השירי לא מצאתי שימוש בלשו הפיגורטיבית שאפשר לקבוע לגביו שמדובר ב'פיגורה
מבארת' בלבד.
,
 32בלק )לעיל ,הערה  ,(30עמ'  .42ליישו בשירה המקראית ראו :מ' וייס,
ירושלי תשמ"ז ,עמ'  ,158–147ובמיוחד עמ' .151












































































































לתיאור דודה שאהבה נפשה מעיד על יחס כזה למדמי אלו .מכא שבעול
הפנימי המשות .לבני הזוג ,העולה מהשימוש במדמי דומי ,יש ג רגשות
דומי ויחס דומה לאות פריטי בעול .מאחר שפריטי אלה משתייכי
לתחומי שוני – העול הצבאי )או הבנייה האורבנית( ,עול החי ,עול
הצומח ,תוצרי החי והצומח והנו .הטבעי – אפשר לומר כי הדוד והרעיה שותפי
ליחס חיובי ביותר לעול ומלואו ,לטבע )הפראי והמעובד( ולמעשה ידי אד.
א כ ,הלשו הפיגורטיבית שבה משתמשי הדוד והרעיה מעידה שיש לה עול
פנימי משות ,.עול של דמיו ,חוויות ורגשות דומי ,המאפשרי לה להבי זה
33
את עולמו הפנימי של רעהו.
א .2.הדוד והרעיה כנושאי המדמים בדברי בני זוגם
בחינת הרשימות שלעיל ואיתור הנושא בכל אחד מהביטויי שמובאי בלשו
פיגורטיבית ,מגלי כי כמעט 34כל המדמי שמזכירי ה הדוד וה הרעיה –
וכאמור ,לעיל נמנו שלושה-עשר עד חמישה-עשר מדמי משותפי כאלה –
מצויי לפחות פע אחת בפי הדוד בתארו את הרעיה ולפחות פע אחת בפי
35
הרעיה בתיאור הדוד.
הדוד אומר על הרעיה
ָאר ְ* )ד ,ד(
ְִ 7מ ְג ַHל ָHוִ יד ַצ? ֵ
ָתי ְַ Cח ְגוֵי
י9ני )א ,טו; ד ,א( ,י9נ ִ
ֵעי ַני ְִ* ִ
ַה ֶOלַע )ב ,יד(
א9מי ְצ ִבָDה )ד,
ֳפ ִרי ְֵ :
ְ1נֵי ַָ 1די ְִ* ִ1ְ 7נֵי ע ָ
ה(

הרעיה אומרת על הדוד
ְל ָחיָוִ ...מ ְג ְHל9ת ֶמ ְר ָק ִחי )ה ,יג(
י9ני )ה ,יב(
ֵעינָיו ְִ 7
ד9די ִל ְצ ִבי אְ 9לע ֶֹפר ָהִָ DBלי )ב,
9Hמה ִ
ֶ
ט וRיז; ח ,יד(

 33מדובר בעול פנימי המשות .לבני הזוג א* לאו דווקא ייחודי לה .בכמה מקומות מצויה בשיר
השירי חזרה על לשו פיגורטיבית מסוימת בדבריה של דוברי נוספי מלבד הדוד והרעיה,
למשל השימוש של אחי הרעיה ושל הרעיה עצמה ב'חומה' )ח ,ט–י( .הופעות אלה גורעות ,אולי,
מהייחודיות שבקשר שבי האוהבי ,א* לא מיכולת ליצור אחדות הנובעת מהבנה הדדית ,שכ
הבנה הדדית זו איננה נפגמת מכוח יכולת של בני הזוג להבי ג אנשי אחרי.
ֱביBנִ י ֶאל
 34ספק א אפשר למנות את היי כמדמה המשמש את הרעיה לתיאור דוד Aבאומרה 'ה ִ
ֲבה' )ב ,ד( .סביר להניח שהרעיה אימצה את דימויו של הדוד ליי )א ,ב–ד(,
ֵCית ַה ִָ Dי ו ְִד ְגלָ 9ע ַלי Bה ָ
ולכ יש לראות א .ביי דימוי הדדי של הדוד והרעיה.
 35הדבר איננו מוב מאליו .אמנ הרעיה היא הנושא של כל המדמי שבפי הדוד א* הרעיה
משתמשת במדמי לנושאי נוספי מלבד הדוד :לתיאור עצמה וכ לתיאור האהבה והקנאה.
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 ִL191י )ה ,יג(
ת9תיו ַ
ִ= ְפ ָ

ָתי ֵCי
ח9חי ֵַ 7ר ְעי ִ
ָL191ה ֵCי ַה ִ
ְַ 7
ֳפ ִרי
ַה ָCנ9ת )ב ,ב(; ְ1נֵי ַָ 1די ְִ* ִ1ְ 7נֵי ע ָ
Lִ 193י )ד ,ה(
ר9עי ַַ C
א9מי ְצ ִבָDה ָה ִ
ְֵ :
?Kחי )ז ,ט(
ִ :ַ 7ַ *ְ KB
יח ֵ
וְ ֵר ַ

9Hדי ֵCי ַה ִָ Cני
ַער ִֵ 7
ֲצי ַהַ D
?Kח ַCע ֵ
ְַ 7ת ַ
) ב  ,ג(
ת9תיו ] [...נ ְֹטפ9ת מ9ר ע ֵֹבר )ה,
ִ= ְפ ָ
9Hדי ִלי )א ,יג(
יג(; ְצר9ר ַה<ֹר ִ
ֹ= )ה ,יג(
ְל ָחיָו ַ7עֲר?גַת ַהֶ C

אתי ְלג ִַLי
ָחי ְִ* ] [...מֹר )ד ,יג–יד(; ִָ C
ְ1ל ַ
מ9רי )ה ,א(
יתי ִ
Eר ִ
ֲאח ִֹתי ַכָQה ִ
א1י ְב ָ= ִמי )ד ,יג–
ְָ 1ל ַחי ְִ* ]ִ [...ע ָ7ל ָר ֵ
יתי ][...
Eר ִ
אתי ְלגַ ִLי ֲאח ִֹתי ַכָQה ִ
יד(; ִָ C
ְִ =ָ Cמי )ה ,א(
ָחי ְִ* ]ָ 7ְ [...פ ִרי )ד ,יג(
ְ1ל ַ
אתי ְלג ִַLי
ֵ* )ד ,יא(; ִָ C
וְח ָלב ַַ :חת ְל91נ ְ
ָ
ָבי )ה ,א(,
יתי ]ֲ [...חל ִ
]ִ 1ָ [...ת ִ
וְח ֵ*ְ 7
יתי יֵינִ י )ה ,א(; ִ
אתי ְלגַ ִLי ]ִ 1ָ [...ת ִ
ִָ C
ְ7יֵי ַה9Nב )ז ,י(,
יח ְל ָבנ) 9ד ,יא(
יח ַ= ְלמ ַֹתי ְִ* ְֵ 7ר ַ
וְ ֵר ַ

9Hדי ִלי )א ,יד(
ֶא ְֹ71ל ַהֶֹ 7פר ִ
ֵעינָיו ְ7י9נִ י ] [...רֹחֲצ9ת ֶָ Cחלָב )ה,
יב(
ֲבה
יBני ֶאל ֵCית ַה ָDיִ וְ ִד ְגלָ 9ע ַלי Bה ָ
ֱב ִ
הִ
36
)ב ,ד(
ַמ ְר ֵאה? ַָ Qְ 7בנ) 9ה ,טו(

בהשוואת המדמי המשמשי את הדוד והרעיה בתיאור בני זוג נוצרת רשימה
משותפת וכמעט זהה לזאת שהופיעה בסעי .הקוד .אמנ חסרי ברשימה כמה
מדמי משותפי מעול הצומח ,א* כל המדמי המשותפי משאר הקבוצות
מצויי ג כא :נציג העול הצבאי – מגדל; שני מדמי מעול החי – יונה ובני
משפחת הצבי; חמישה מדמי מעול הצומח :שושנה ,תפוח ,מור ,בוש וכופר;
שני משקי שה תוצרי החי והצומח – חלב ויי; נציג הנו .הטבעי – הלבנו.
א שני דוברי משתמשי באות
בדבריה זה לזה ,וכל אחד מהדוברי
בביטוי של רעהו שבו מדמה משות ,.אפשר לראות בכ* עדות לדמיו
משמש
37
מסוי באופ ראיית של הדוברי זה את זה .העובדה שאות מדמי












 36ראו :הערות  23ו 34Rלעיל.
 37ע זאת ,יש לבחו כל מקרה לגופו .לדוגמה ,שימוש של אחד הדוברי בלשו הפיגורטיבית
באופ ראיית של שני הדוברי זה את זה.
באופ אירוני ,יש בו דווקא משו עדות ל


















































משמשי ה את הדוד לתיאור רעייתו וה את הרעיה לתיאור דוד ,Aמלמדת שיש
אחדות מסוימת בתפיסות הדוד והרעיה זה את זה .מספר הרב של המדמי הללו
)עשרה או אחד-עשר( וריבוי הופעותיה בשיר השירי מחזקי את הטענה על
אחדות זו.
כאמור ,רשימה זו תואמת במידה רבה את רשימת כל המדמי שבה משתמשי
ה הדוד וה הרעיה ,וג העולמות שמה לקוחי המדמי משותפי לשניה.
רשימת המדמי המשותפי לדוד ולרעיה כדוברי ,שהצגתי בסעי .הקוד,
מעידה על קיומו של עול משות .של דמיו ורגש ,ואילו הרשימה שבסעי .זה,
שכמעט חופפת את קודמתה ,מעידה כי
 .כ*
באה לידי ביטוי בשיר השירי תפיסה החורגת לא רק מהתפיסה הפרקטית של
הזוגיות אלא א .מהתפיסה הרומנטית המקובלת ,המתמקדת באהבה .בעזרת
הלשו הפיגורטיבית מגילת שיר השירי מרמזת על מערכת יחסי המכילה ,ולו
באופ חלקי ,עול פנימי המשות .לבני הזוג .כאמור ,יסוד משות .זה עשוי
לאפשר לכל אחד מבני הזוג להבי את רעהו טוב יותר ,דר* עול הדמיו וממילא
דר* עול החוויה והרגש.




































































































בחלק הבא של המאמר אראה כיצד ג ב'אודיסיאה' מרמזת הלשו הפיגורטיבית
על תפיסה כזאת של הזוגיות ,א כי בדר* שונה במקצת.
חלק ב' :לב אחד לשניהם'
ב'אודיסיאה' זוגות רבי ,ומערכות היחסי ביניה שונות מאוד זו מזו .דבריי
על תפיסת הזוגיות ב'אודיסיאה' מתבססי על הזוג המרכזי ביצירה זו,
אודיסיאוס ופנלופה .נית לומר כי באמצעות אודיסיאוס ופנלופה מציגה
ה'אודיסיאה' דג של הזוגיות הרצויה ,לנוכח דבריו של אודיסיאוס עצמו
39
באיחוליו לנאוסיקה )ו:(185–180 ,
38

 38אגממנו וקליטמנסטרה ,מנילאוס והלנה ,לארטס ואנטיקליאה ,אלקינואוס ואריטי – בכל אחד
מהזוגות הללו יש לבעל יחס אחר כלפי אשתו ,ובכל אחד מה יש לאישה יחס אחר כלפי בעלה,
משנאה הדדית )הזוג הראשו( ועד לכבוד ואהבה הדדיי )הזוג האחרו(.
 39כל הציטוטי מה'אודיסיאה' במאמר זה ה מתרגומו של שאול טשרניחובסקי :הומרוס,
 ,תרג ש' טשרניחובסקי ,תל-אביב  .1987מספר השיר והשורות מובאי בצד ההפניה.
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ויתנו ל* האלי כל אשר ישאל לבב* ,בעל נעורי ובית ,ויהיה זה לבבכ
לב אחד בכל אשר תפנו ,וביע אי טוב ואי גדול בעול אשר יהיו הבעל
והאשה לב אחד לשניה בכל אשר יפנו בבית למפח נפש מ=נאיה,
40
לששו לדורשי טובת ,ולב זאת מיטיב לדעת.
לאודיסיאוס ולאשתו אכ יש 'לב אחד' ,במוב של רצו אחד 41,שכ אודיסיאוס
ופנלופה שותפי לאמונות ולערכי ,למשל אדיקות דתית )וראו דברי אודיסיאוס
– א ,62–60 ,ודברי פנלופה – ד (767–761 ,והכנסת אורחי )אודיסיאוס – טז,
ולנטיות ,למשל
 ,430–424ופנלופה – יח .(225–214 ,ה שותפי א .לתכונות ְ
סקרנות )אודיסאוס – יא ,235–229 ,ופנלופה – כג ,(262–260 ,כישרו מלאכה
)אודיסיאוס – ה ,260–242 ,ופנלופה – ב ,(109–104 ,ערמה )אודיסיאוס – ח,
 ,495–492ופנלופה – ב ,(104–88 ,אהבת הרכוש )אודיסיאוס – יג,219–207 ,
ופנלופה – יח ,(280–274 ,חשדנות )אודיסיאוס – ה ,179–171 ,ופנלופה – יט,
42
 (219–215ושליטה עצמית )אודיסיאוס – כ ,24–9 ,ופנלופה – כג.(230–85 ,
אחדות של אודיסיאוס ופנלופה באה לידי ביטוי לא רק ב'לב אחד' במוב של
אחדות הרצו ואחדות דעי ,פרי ערכי משותפי ונטיות משותפות; היא באה
לידי ביטוי ג בעצמת געגועיה זה לזה )אודיסיאוס – א ,13 ,ופנלופה – א–336 ,
 (344ובעמידה של כל אחד מבני הזוג במבח הנאמנות :פנלופה עמדה במש*
שני רבות בלחצ של המחזרי שתינשא לאחד מה 43,לח Gשהוסיפו עליו ג

 40יש להניח שאיחול זה לא נראה לנאוסיקה בלתי ראלי ,שכ זה סוג היחסי שראתה נאוסיקה
בי הוריה )ז 65 ,ואיל*(.
 41זאת המשמעות המופיעה בתרגומו של ר' לטימור לשורות אלה ב'אודיסיאה'…may they :
grant you a husband and a house and sweet agreement in all things, for nothing is
better than this, more steadfast than when two people, a man and his wife, keep a
]…[  .harmonious householdראוRichmond Lattimore, The Odyssey of Homer, :
 .New York 1968לעומת זאת ,התרגו האנגלי המקובל הוא הביטוי  ,one mindהמקביל ל'לב
אחד' של טשרניחובסקי.
 42הסתפקתי בדוגמה אחת לכל תכונה ,א* יש ב'אודיסיאה' דוגמאות רבות נוספות לתכונות
משותפות אלו .ערמתו של אודיסיאוס ,לדוגמה ,מופיעה פע אחר פע לכל אור* היצירה ,ולא
בכדי זכה אודיסיאוס לכינוי 'רב התחבולות'.
 43כאשר החליטה לבסו .שעליה לצאת מביתה ולהינשא לאחד ממחזריה ,עשתה זאת בשל דברי
אודיסיאוס אליה טר צאתו לטרויה )יח ,(271–257 ,ואת עניי תחרות הקשת לקביעת החת
שיזכה בה נתנה בלבה האלה אתנה )כא.(4–1 ,











































הוריה ובנה )יט .(161–129 ,אודיסיאוס אמנ לא התנזר מקליפסו ומקירקה ,א*
עמד בפיתוי לחיי נצח ע קליפסו ולנישואי ע נאוסיקה נסיכת הפיאקי
ובחר לשוב לאשתו ולביתו 45.אחדות מובלטת בהתרגשות העצומה ע
איחוד לאחר עשרי שנה )כג ,(241–205 ,ומתבטאת בשמחת ובהתענגות ה
בהתאחדות הגופנית וה בקרבה הנפשית ,בשיחת' :אפס אחרי ש ָרוְתה נפש
חמדת-אהביִ ,ענגו את לב בדברי ,מספרי איש ע רעותו .היא ]ִ [...ספרה
אי* סבלה בארמו ] [...אחרי-כ ִספר אודיסס ] [...והתענגה לשמוע את דבריו' )כג,
 .(309–300לאור דבריו של אודיסיאוס לנאוסיקה שציטטתי לעיל ,אפשר לומר
ש'הלב האחד' – אחדות הערכי ,התכונות והנטיות – 46הוא הבסיס לקשר החזק
שבי אודיסיאוס לפנלופה ,קשר של אהבה ,נאמנות וקרבת גו .ונפש ,שעמד
בעשרי שנות ריחוק.

44

א כ ,ב'אודיסיאה' מוצגת תפיסה של הזוגיות כמכילה אחדות בי בני הזוג,
אחדות בערכי ובנטיות ,בגו .ובנפש .תפיסה זו מוצגת ה כאידאל ,בדברי
47
אודיסיאוס לנאוסיקה ,וה כמציאות ,ביחסי אודיסיאוס ופנלופה.
 44על פיתוי הנישואי לקליפסו ועמידתו של אודיסיאוס בפיתוי זה ראוR. Lattimore, :
'Nausikaa's Suitors', J. L. Heller (ed.), Classical Studies Presented to Ben Edwin
Perry, Illinois Studies in Language and Literature, 58, Urbana, Illinois 1959, p.
101; N. Gross, 'Nausicaa: A Feminine Threat', Classical World, 69 (1976), p.
317; J. Glenn, 'Odysseus Confronts Nausicaa: The Lion Simile of Odyssey
6.130–36', Classical World, 92 (1998), pp. 115–116
 45יש לראות את התנהגותו של אודיסיאוס על רקע תמונת החברה העולה מה'אודיסיאה' ,חברה
שבה האציל נשוי לאישה אחת בלבד א* יש לו פילגשי בי שפחותיו .על המוסר הכפול
ב'אודיסיאה' אשר לנאמנות בני הזוג ראוL. E. Doherty, 'Gender and Internal Audience :
in the Odyssey', idem (ed.), Homer's Odyssey, Oxford 2009, pp. 247–264, 262
 .note 40ברור שפנלופה נאמנה לבעלה הרבה מעבר למצופה ממנה ,במיוחד לנוכח התקדימי
המוזכרי ביצירה :הלנה ,קליטמנסטרה ואפרודיטה; בשיר ה ,218–207 ,ניכר עד כמה לא מובנת
מאליה העדפתו של אודיסיאוס את השיבה לאשתו על פני החיי ע הנימפה היפה.
 46על הקבלות רבות בי אודיסיאוס לפנלופה במעשי ובתכונות ראוR. B. Rutherford, 'The :
' ,Philosophy of the Odysseyדוהרטי ,ש ,עמ'  ,188–155ובמיוחד עמ'  183–182הערה S. ;79
Murnaghan, 'Penelope's Agnoia: Knowledge, Power, and Gender in the Odyssey',
Helios, 13 (1986), pp. 103–115
 47אמנ ג היחסי בי אלקינואוס מל* הפיאקי לבי אריטי רעייתו כוללי 'לב אחד' – אחדות
ערכי )כגו הכנסת אורחי( ותכונות )נדיבות ,כושר הבחנה ועוד( ,א* קשה לראות בה הוכחה
לכ* שבחיי ה'נורמליי' ייתכנו יחסי כאלה ,שכ פיאקיה היא אר Gפלאות :ספינותיה מפליגות
ללא יד מכוונת ,ע Gהזית הביתי וע Gהזית הפראי עולי מגזע אחד ועוד.
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 ,מובילה לזיהוי אחדות
תפיסת האחדות בי בני הזוג ,המוצגת ביצירה
נוספת ביצירה ,אחדות של דמיו ורגש ,המופיעה בה
 .ושוב ,כמו בשיר
השירי ,אחדות הדמיו והרגש באה לידי ביטוי בלשו הפיגורטיבית.




















בעוד כמחצית מאזכורי הלשו הפיגורטיבית בשיר השירי מעידי על אחדות
הדמיו והרגש של הדוד והרעיה ,רק ארבע הופעות של הלשו הפיגורטיבית
ב'אודיסיאה' מעידות על כ* .מדובר בארבעה דימויי מורחבי )המכוני
'דימויי ֵאפיי' או 'דימויי הומריי'( 48:דימוי פנלופה לאריה )ד,(792–791 ,
דימוי אודיסיאוס לאשת לוח שנפל )ח ,(532–531 ,דימוי פנלופה למל* )יט,
 (114–109ודימוי פנלופה לניצול מטביעה הרואה את החו) .כג.(239–233 ,
המדמה
ֶ
מאפיי יוצא דופ משות .לארבעת הדימויי הללו :בכל אחד מה
)אריה ,אלמנת מלחמה ,מל* וניצול מהי( הול את ב הזוג של נושא הדימוי
יותר משהוא הול את נושא הדימוי עצמו .כפי שאראה בהמש* ,מאפיי ייחודי
זה מרמז על אחדות מסוימת בעול הדמיו והרגש של בני הזוג.
לכאורה ,לא די במספר כה מועט של דימויי )ארבעה מתו* כחמישי וחמישה
הדימויי המורחבי שב'אודיסיאה'( לבסס טענה על קשר בי עולמותיה
הפנימיי של בני הזוג ,ואול מיקומ של ארבעה דימויי אלה מעניק לה
מעמד מיוחד .כל אחד מה מובא בנקודה בולטת ביצירה :הדימוי הראשו בא

 48את הדימוי האפי ,המכונה ג 'דימוי הומרי' ,שמעו זנדבק מגדיר כ*' :דימוי מורחב ,המפתח
,
את הנושא המשני מעבר ליסודות המקבילי לנושא העיקרי' )ש' זנדבק,
ירושלי  .(2002שפיגל )לעיל ,הערה  (1מתאר את הדימוי ההומרי כ*' :האופייני לדימוי ההומרי
הוא שהמשורר ,לאחר שציי בקצרה את הרקע של ההשוואה עצמה ,הול* כאילו אחרי התמונה
שנקראה על-ידו ,בציירו אותה ברבגוניות ובפרוטרוט כשלימות קטנה פיוטית העומדת ברשות
עצמה ומבורכת על-ידי הל*-הרוח העצמי המשפיע על המאזי ,ורק בסו .הוא סוגר את הכול
באבז – בהזכרת ההזדמנות שגרמה לדימוי' )עמ'  .(200בדימוי ההומרי עסקו חוקרי רבי; ראו
למשלE. F. Rambo, 'On Homer's Similes', The Classical Journal, 28, 1 (1932), :
pp. 22–31; M. Coffey, 'The Function of the Homeric Similes', The American
Journal of Philology, 78, 2 (1957), pp. 113–132; W. C. Scott, The Oral Nature
of the Homeric Simile, Lieden 1974; C. Moulton, Similes in the Homeric Poems,
Göttingen 1977






































































לקראת סו .הטטראדה הראשונה ,ה'טלמכיה'; 49בתו ה'טלמכיה' עובר הסיפור
ממעקב אחר המצב בביתו של אודיסיאוס ואחר בנו למעקב אחר אודיסיאוס
עצמו .הדימוי השני מופיע לקראת סו .הטטראדה השנייה ,ומתאר את בכיו של
אודיסיאוס שקד להזדהותו בפני הפיאקי .בנקודה זו ביצירה חל מעבר מדיווחו
של המספר על אודיסיאוס )הטטראדה השנייה ,ה–ח( לסיפורו של אודיסיאוס
עצמו על מעלליו )הטטראדה השלישית ,ה'אפולוגיה' ,ט–יב( .שני הדימויי
הבאי מצייני שתי נקודות מפתח בשיבתו של אודיסיאוס אל אשתו :הדימוי
השלישי פותח את דבריו של אודיסיאוס )המחופש לקבצ( לאשתו ,כלומר את
המילי הראשונות שאודיסיאוס אומר לאשתו לאחר עשרי שנות ריחוק .הדימוי
הרביעי מתאר את פנלופה ברגע שבו זיהתה בוודאות את אודיסיאוס ונפלה
לזרועותיו.
הופעת של ארבעת הדימויי הללו במקומות בולטי ביצירה – נקודות מעבר
ונקודות מפתח – מבטיחה את תשומת לב של הקוראי )או השומעי( ,וכ*
מעניקה לה משקל מיוחד .כל אחד מה מרמז בדרכו על שיתו .מסוי בעולמות
הרגש ,החוויה והדמיו של אודיסיאוס ופנלופה ,ויחד ה מלמדי ששיתו .זה
הוא פ חשוב בקשר ביניה.
האריה
הדימוי הראשו מתאר את תחושותיה של פנלופה לאחר שנודע לה שהמחזרי
אורבי בספינה ִלבנה טלמכוס ,שהפליג בדרכו לחפש מידע על אביו ,וה
מתכנני לרצוח אותו בדרכו חזרה לאיתקה:
א* פנלופה הנבונה ש בעליה בהיכל  /שכבה ומאו לא טעמה ,לאכול
ולשתות ממאנת / .חשבה מחשבה ,הא ינצל זה בנה לה התמי / ,ואולי
יפול מידי החתני עליזי-הגאוה?  /כאותו הלביא הנפחד המהרהר ,עת
רבי בני-אד  /סביב שתו עליו ,מתנכלי לצודו בעגול / – ,ככה הרהרה
היא עד קרבה לה שנתה המתוקה ]) [...ד.(793–787 ,

49
 ,על עשרי וארבעה שיריה ,נחלקת ליחידות של ארבעה שירי – טטראדות.
הראשונה שבה ,העוקבת אחר מעשיו של טלמכוס ,בנו של אודיסיאוס ,מכונה 'טלמכיה'.
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לכאורה ,הדימוי מראה רק כיצד פנלופה מזדהה ע בנה ,שכ עליו היא חושבת:
אותו מנסי החתני 'לצוד' ואת מצבו היא מעלה בעיני רוחה .אבל הקורא )או
השומע( מקשר את דימוי האריה לאודיסיאוס דווקא ,משתי סיבות :ראשית ,עד
כה אודיסיאוס ,ולא טלמכוס ,הוא אשר תואר כאריה .כ* אמר מנלאוס לטלמכוס:
ואילו השאירה הצביה במאורת האריה השגיא  /את עפריה זה עתה
המליטה ,היונקי שדיה / ,והלכה ורעתה בחורשות-ההרי ובקעות-
העשב ,והיה כי יבוא האריה וישוב אלי מאורתו  / Rמרה תהי אחרית
הקטני ,אל שני העפרי ג יחד ,מרה תהי אחרית ג אלה ,אודיסס
50
שאולה יוריד )ד.(340–335 ,
פרשנות זו מתחזקת בהמש* ,שכ אודיסיאוס הוא המדומה בה ,פע אחר פע,
51
לאריה.
שנית ,מיד בעקבות דימוי זה מופיעה אתנה בחלומה של פנלופה ,היא מבטיחה לה
שכל רע לא יאונה לטלמכוס א* מסרבת לענות על שאלותיה על גורלו של
אודיסיאוס .כיוו שהקורא יודע כי אודיסיאוס אמור להפליג לאיתקה ,מתעורר בו
החשש כי החתני האורבי לטלמכוס יתפסו את אודיסיאוס 52.כ* ,בעוד פנלופה
מדמיינת את מצבו של טלמכוס וחשה כאילו היא האריה הניצוד ,הקהל יודע
שפנלופה חווה ,בכוח דמיונה ,דווקא את מצבו של ה'אריה' האמיתי ,אודיסיאוס.
 50דימוי זה מצוטט בהמש* ,בדברי טלמכוס המעודד את אמו )יז.(131–126 ,
 51היחיד ב'אודיסיאה' ,מלבד אודיסיאוס ,המדומה לאריה הוא הקיקלופ שאכל את רעי
אודיסיאוס )ט .(292 ,לטענת ו' מגראת' ,דימוי הקיקלופ לאריה הוא חלק משרשרת דימויי
אודיסיאוס לאריה .דימוי זה נועד לחבר בי סצנת הקיקלופ לבי הרג המחזרי על ידי אודיסיאוס
בשיר כב ,שכ רק בשני מקומות אלה האריה שבדימוי מכוסה בד )ט ;292 ,כב.(406–401 ,
אודיסיאוס עצמו זוכר שהקיקלופ טר .את רעיו בלילה שקד להרג המחזרי )כ ,(21–18 ,ובעוד
רעיו הנאכלי דומו ש לגורי כלבי )ט ,(189 ,אודיסיאוס מדומה בלילה שלפני הקרב בחתני
לכלבה הרוצה להג על גוריה )כ .(15–13 ,זעמו של אודיסיאוס ,שלא יכול היה להג על 'גוריו',
חבריו שהנהיג מפני הקיקלופ ,ניעור עתה בבואו להג על 'גוריו' ,בני ביתו ,מפני מחזרי .בהילחמו
במחזרי ייש אודיסיאוס בעול התרבותי את שלמד במסעותיו בעול הפראי ,שבו פגש
בקיקלופ; ראוW. T. Magrath, 'Progression of the Lion Simile in the Odyssey ', The :
Classical Journal, 77, 3 (1982), pp. 205–212
 52על בניית חשש זה ,המעלה מחדש את רמת הדאגה של הקוראי לגורלו של אודיסיאוס בתו
ה'טלמכיה' ,ראוM. Sternberg, Expositional Modes and Time Ordering in Fiction, :
Bloomington and Indianapolis 1978, p. 82













































ואכ ,כמה וכמה חוקרי ציינו שדימוי זה מאחד את פנלופה ואודיסיאוס בתודעת
השומעי והקוראי 53.אלא שאיחוד זה איננו בגדר אסוציאציה בלבד אלא הזמנה
לקהל להבחי ברגשות המשותפי ובחוויה המשותפת של בני הזוג :כש
שאודיסיאוס מוק .אויבי הרוצי להורגו ,כ* פנלופה מוקפת מחזרי המייעדי
לה גורל שרע לה ממוות )כ .(82–79 ,הדימוי של פנלופה לאריה ,דימוי השמור
ב'אודיסיאה' לבעלה ,מעודד את ההשוואה בינה לבי בעלה ואת זיהוי ההקבלה
שבמצב .כ* הדימוי מרמז על התחושות והרגשות המשותפי לאודיסיאוס
ופנלופה ,על אותו חלק של העול הפנימי המשות .לה.
אלמנת המלחמה
הדימוי השני בארבעת הדימויי המקשרי בי עולמותיה הפנימיי של
אודיסיאוס לפנלופה מובא כשאודיסיאוס מאזי לשירה על חכמתו בעצת הסוס
הטרויאני ועל גבורתו במלחמת הרס טרויה:
ככה שר דמודוקוס המשורר המהולל ,ואודיסס  /נפשו תמוגג בצער ודמעיו
כאשה הבוכה תמרורי ומחבקה לבעלה יקירה / ,אשר
על לחייו ועפעפיוִ / .
נפל בחרב עת נלח על-עירו ועל-עמו  /להרחיק מעירו וטפו את-יו
העברות הנורא;  /ראתה אותו והוא גוסס ,עודנו מפרפר באבריו  /ועליו
התנפלה ,ותשא קול ילל נורא ,א* המה  /אחור יהדפוה ברמחי ,ימחצו
ערפה וכתפה / ,ינהגו אותה בשביה לעמל ותלאה בנכר / ,ונבלו לחייה
הנאות מעוצר יגוני וצער / – ,ככה נגרו מעיני אודיסס דמעותיו של-
חמלה )ח.(531–521 ,
בדימוי המפתיע מדומה אודיסיאוס הגיבור ,מחריב טרויה ,לאחד מ המנוצחי –
לאשת לוח שנפל בקרב 54.אמנ ההקשר המידי של הבכי מוביל לזיהוי של
המדמה הוא כל אישה
ֶ
המדמה ע אחת מנשות טרויה ,א* באופ כללי יותר
ֶ

 53על דימוי פנלופה לאריה כאמצעי מקשר בינה לבי אודיסיאוס ראוA. J. Podelsky, 'Some :
 ;Odyssean Similes', Greece and Rome, 18 (1971), p. 84מולטו )לעיל ,הערה  ,(48עמ'
 ;124–123מגראת' )לעיל ,הערה  ,(51עמ' .210 ,207
 54ראו ,H. Foley, '"Reverse Similes" and Sex Roles in the Odyssey', :דוהרטי )לעיל,
הערה  ,(45עמ' .190















53

המתאבלת על בעלה שאבד והיא נידונה לחיי צער ,כמו פנלופה עצמה 55.בדימוי
זה אודיסיאוס מוצג כמי שמסוגל להזדהות ע בנות המי האחר ,הע האחר
והגורל האחר – גורל המנוצחי 56.הרגשות המיוחסי כא לאודיסיאוס דומי עד
מאוד לאלה שחווה פנלופה ,שבעלה איננו נמצא לצדה כדי להג עליה ועל בנ.
לבה דואב על בעלה ,שהיא חוששת שמת ,ולחייה נובלות מיגו עליו )יט–123 ,
 263 ,208–204 ,125ועוד( .בי שבכי 9של אודיסיאוס נובע א* ורק ממבט
רטרוספקטיבי על תוצאות ניצחונו הגדול ובי שהוא נובע ג מהיזכרו באשתו
ובמצבה המשוער ,הדימוי רומז 57כי הודות לכוח הדמיו של אודיסיאוס הוא
מסוגל לחוות ולהבי את רגשותיה של אשתו .א כ ,הדימוי של אודיסיאוס
לאלמנת מלחמה מלמד שיש חלק בעולמותיה הפנימיי של אודיסיאוס ושל
פנלופה ,חלק שיש בו רגשות עזי פרי חוויות מסוימות )שנחוו בפועל או דר*
הדמיו( ,המשות .לה.
המלך
הדימוי השלישי המקשר בי אודיסיאוס לאשתו נאמר על ידי אודיסיאוס המחופש
לקבצ ,בפנייתו הראשונה לפנלופה בשובו אל ביתו )יט:(114–107 ,
הוי אשה ,הלא אי באר Gרחבת-ידיי  /אד ית ב* דופי ,תהילת*
הגיעה השמימה / ,דומה לתהילה של מל* ירא-אלהי ,ת וישר / ,רודה
ברבי אנשי ומושל בגבורי-החיל / ,צדק צדק א* ירדו ,.ואר Gמשחירה
לו נושאת  /חטה ושעורה לרוב ואילנות טועני פרי / ,יפרצו עשתרות

 55אמנ פנלופה עצמה ממשיכה להמתי לשיבת בעלה ולחקור כל עובר אורח עליו ,א* בנה
משוכנע שכבר מת )א ,(168–166 ,וא .אינו מהסס לומר זאת לאמו )א .(355–354 ,על הדימוי הזה
כמפנה לפנלופה עצמה ראו :מולטו )לעיל ,הערה  ,(48עמ' .131
 56משמעות אחרת העניקה לדימוי זה ה' פולי )לעיל ,הערה  ,(54במאמרה על 'דימויי היפו*'The :
simile comparing Odysseus to a woman weeping over her husband dead in war
(8.523–31) perhaps suggests how close Odysseus has come in the course of his
travels, and in particular on Calypso's island, to the complete loss of normal
) social and emotional function that is the lot of women enslaved in warעמ' .(25
ג פולי ציינה את יכולתו של אודיסיאוס להבי ללב הנשי ,א* לא קישרה זאת לדימוי אלמנת
המלחמה; ראו :ש ,עמ'  ,206וכ הערה .32
 57זהו רק רמז ,שכ כל שנאמר במפורש הוא שבכיו של אודיסיאוס היה כשל אלמנת מלחמה.
כלומר ,התיאור המפורש הוא של אקט גלוי – בכי ,ורק במרומז הקורא מוזמ לראות בכ* חדירה
לתודעתו של אודיסיאוס הבוכה.











































צאנו ונבכי-י יתנו לו דגה / .עולי ופורחי העמי ,י ְֵר ְד ב בשלטו-
נבוני.
שלא כמו בדימויי הקודמי ,הפע הדימוי אינו מובא מטע המספר אלא מפיו
של אודיסיאוס .בעוד המספר השתמש בדימויי הקודמי כדי לקשר בי פנלופה
לאודיסיאוס בתודעת הקהל ,בדימוי הזה אודיסיאוס עצמו מזמי את קהלו –
פנלופה – לקשר בינה לבי בעלה ,מל* איתקה ירא האלוהי ,שנודע ברדיפת צדק
ובשפע שזכה לו )ראו למשל ב ;234–230 ,יט ;367–365 ,יד 58.(109–96 ,דר* דימוי
זה אודיסיאוס מבטא את הערכתו לאשתו שנותרה עמו ב'לב אחד' ,שעודנה
חולקת עמו את אות הערכי )יראת אלוהי ,רדיפת צדק ,דאגה לזולת( ואת
אות הרצונות )שפע כלכלי( 59.בעזרת כוח הדמיו אודיסיאוס מציג את פנלופה
כמל* ,וכ* יוצר בתודעת אשתו )ובאמצעותו יוצר המספר בתודעת קהלו( אחדות
מסוימת בינו לבינה .ושוב ,כמו שציינתי בדיו בשיר השירי ,האחדות הנוצרת
מכוח הדמיו כרוכה בעול הרגש :א ה אודיסיאוס וה אשתו ה מלכי
 58מולטו רואה דימוי זה כהיפוכו של דימוי אודיסיאוס לאלמנת מלחמה ,שכ הפע פנלופה היא
המדומה לבעלה .מולטו מוכיח שאודיסיאוס עצמו הול את תיאור המל* הצדיק שבדימוי זה
וטוע שהדימוי הוא ג תזכורת לעברו של אודיסיאוס כמל* איתקה וג תחזית לעתיד ,בהתא
לדברי טרסיאס )יא .(137–136 ,הוא א .מרחיק לכת וטוע שדר* דימוי זה ענה אודיסיאוס באופ
בלתי מפורש על שאלתה של פנלופה אשר לזהותו; ראו :מולטו )לעיל ,הערה  ,(48עמ' .132–131
 59קופי )לעיל ,הערה  (48טוע כי אי לפרש כ* את הדימוי הזהLess important for the :
representation of character is the comparison of the fame of Penelope to that of a
great king (19, 109). The simile occurs in a speech of Odysseus, who is in
disguise; the speech is a piece of immediate persuasive rhetoric rather than
objective statement of facts, and so is not to be taken as a significant addition to
) the portrait of Penelopeעמ'  .(131אי ספק שאודיסיאוס משתמש במחמאה זו כדי לשאת
ח בעיני פנלופה ומקווה להצליח להתחמק כ* משאלתה מיהו ומה מוצאו ,א* אי זו ראיה
שאודיסיאוס איננו סבור כי דימוי זה הול את פנלופה .ג בפנייתו הראשונה לנאוסיקה ,שעליה
נאמר בפירוש שאודיסיאוס מדבר 'חלקות ובחונ .שפתיי' ,הדימוי שלו את נאוסיקה לארטמיס
)ו (152–150 ,אינו דיבורי בעלמא ,והוא תוא לחלוטי את דברי המספר ,שדימה א .הוא את
נאוסיקה לארטמיס )ו .(109–102 ,נוס .על כ* ,לכל אור* היצירה ,ג כאשר אודיסיאוס מספר
שקרי ,הוא משלב דברי אמת בדבריו ומקפיד לומר דברי שייראו נכוני )יט ,(203 ,על כ סביר
להניח שאודיסיאוס לא חשש שדימוי זה ייראה לפנלופה כחנופה חסרת טע .בניגוד לקופי ,פולי
)לעיל ,הערה  (54סבורה שפנלופה אכ תפקדה כמלכה באיתקה בהיעדרו של בעלה .לדעת פולי,
בדימוי זה אודיסיאוס מכיר ביכולתה ובכישוריה של פנלופה בתחו המלוכה ,ובכ* הוא מתחיל
את תהלי* החיזור-מחדש שלו אחרי אשתו ,חיזור שמסתיי בעיצוב מערכת יחסי חדשה,
שוויונית יותר ,ביניה.
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מהוללי )בעבר או בהווה ,במציאות או בדמיו( ,אזיי לשניה עול משות .של
חוויות ורגשות ,הנובע מהיות 'מלכי' )אחריות ,גאווה( ,וכל אחד מה מעורר
בזולתו רגשות כבוד והערצה .לפיכ* ,דימוי זה קושר בי בני הזוג ומצביע במפורש
על עול משות .של ערכי ותכונות ,ובמרומז – על עול משות .של חוויות
ורגשות.
הניצול מהים
הדימוי ההומרי הרביעי המקשר בי אודיסיאוס לאשתו מופיע ברגע שנחשב לרגע
השיא ב'אודיסיאה' ,שבו פנלופה מזהה בוודאות את אודיסיאוס ונופלת
לזרועותיו )כג:(240–233 ,
ל=וחה שנגלתה לו החרבה החשוקה / ,אשר פוצ Gפוסידו בי את-
ֶ
משל
ספינתו הבנויה  /בהשכל ודעת ,כי שלח בה חמת גלי ורוחות / ,מעטי
מאד הנמלטי ממי אפורי ,השבי  /אל-יבשת ובשר מכוסה קצ.
הימי / ,בשמחה עולי בחו ,.נמלטי מפגעי מאד רעי / – ,ככה
התבוננה בשמחה ג פנלופה באישה /,ואת זרועותיה הלבנות לא אספה
מעל פני צווארו.
מוב מאליו שתפקידו העיקרי 60של הדימוי הזה הוא להמחיש את רגשותיה של
הדמות שהיא נושא הדימוי ,כלומר ,את שמחתה של פנלופה 61ואת יחסה לבעלה
ולמחזרי ,שכ עבור פנלופה ,אודיסיאוס הוא החיי ,ההצלה .ההתמודדות ע
החתני היא מצבו של הנטר .בי ,ואילו הנישואי לאחד מה ,המצב שלפי
ידיעתה עמדה על ספו בהכריזה על תחרות הירייה בקשת ,פירושו מבחינתה
טביעה ,מוות )יט 570 ,ואיל*; כא 1 ,ואיל*( .מלבד זאת ,אי ספק שהדימוי יוצר

 60אפשר לייחס לדימוי זה תפקידי נוספי ,כגו קישור בי הסכנה הראשונה שעמה התמודד
אודיסיאוס עקב רצונו לשוב לאשתו ובי הסיו המוצלח של השיבה אליה ,באופ ש'ממסגר' את
שיבת אודיסיאוס אל אשתו .כמו לכל מרכיב ביצירה ,ג לדימוי זה עשויי להיות תפקידי רבי,
א* אני מתמקדת בתפקידי הרלוונטיי לנושא המאמר.
 61כ* טוע קופי )לעיל ,הערה Odysseus is as dear to Penelope as is land to :(48
shipwrecked sailors, who attain the land with joy, having escaped peril (23, 233).
The simile describes Penelope's relief and her reaction to the ending of her
anxieties. It also marks the climax of the whole story, the recognition of Odyssey
) by Penelopeעמ' .(130











































חיבור נוס 62.בי פנלופה לאודיסיאוס :כיוו שהדימוי מתאר את מה שחווה
אודיסיאוס ,פשוטו כמשמעו ,בהגיעו לחופי סכריה )ה ,(399–291 ,הרי הוא מקשר
קישור אסוציאטיבי בי פנלופה לבעלה 63.אפשר לראות בדימוי זה זיהוי מכוו של
פנלופה ע אודיסיאוס בלי להדגיש בסיס מסוי לזיהוי זה 64ואפשר לראות בו
הצבעה על הדמיו בגבורת של בני הזוג 65או בעצמת רגשותיה ובהתרוממות
רוח בשמחת זה בזה 66.כמו כ ,הועלתה טענה כי דימוי זה ,וכ דימוי פנלופה
למל* שהוצג לעיל ,מצביעי על שוויו בי פנלופה לאודיסיאוס ,כפי שהיה בעבר
וכפי שיהיה 67.תהיה משמעותו הספציפית של הדימוי אשר תהיה ,דימוי זה ,כמו
דימוי אלמנת המלחמה ,מלמד שאמנ בעול החיצוני חוו אודיסיאוס ופנלופה
חוויות שונות זו מזו ,א* רגשותיה זהי כאילו חוו את אות החוויות ממש .יש
אחדות מסוימת בעולמותיה הפנימיי ,בתחו הרגשות והתחושות ,המקבילה
לאחדות הנוצרת מכוח חוויות דומות.
דימויים מקשרים :רגש ,חוויה ודמיון
כל אחד מארבעת הדימויי ההומריי האלה מקשר בי אודיסיאוס לפנלופה ,וכל
אחד מה מצביע על אחדות מסוימת בעולמותיה הפנימיי .בכל ארבעת
הדימויי מדובר באחדות של הרגש ,ובשלושה מהארבעה יש לדמיו בי בני הזוג
תפקיד באחדות זו.
 62מדובר בחיבור נוס ,.שכ בדומה לדימוי המל* )ושלא כמו בדימויי האריה והאלמנה( ,במקרה
זה אודיסיאוס ופנלופה מחוברי בתודעת הקהל מכוח נוכחות בסצנה )כדוברי ,כשומעי וכו'(.
למעשה ,בשלב זה ה מחוברי פיזית – מחובקי ,והלבבות שלה קרובי פיזית זה לזה ככל
שנית.
 63מגראת' טוע שכש שאודיסיאוס ופנלופה הרחוקי זה מזה אוחדו בכוח האסוציאציה של
דימוי האריה בשיר הרביעי ,כ* מאחדת אות האסוציאציה שבדימוי זה ,בעת איחוד המחודש;
ראו :מגראת' )לעיל ,הערה  ,(51עמ' .210 ,207
 64א' פודלסקי ומ"ב ארתור רואי בפנלופה ,כהגדרת ,Odysseus' like-minded wife ,כלומר,
לדעת הבסיס לדמיו הוא בעול הרצו והמחשבה של בני הזוג .ראו :פודלסקי )לעיל ,הערה ,(53
עמ'  ,90וכ M. B. Arthur, 'Early Greece: The Origins of the Western Attitude
Toward Women', Arethusa, 6, 1 (1973), p. 15
 65זו עמדתו של מורנהא )לעיל ,הערה  ,(46עמ' .232
 66כ* סבור מולטו ,הרואה בדימוי פנלופה לניצול מעי 'דימוי מראה' של דימוי שהעניק
אודיסיאוס ,בהבחינו בחו .סכריה ,לילדי הרואי את אביה שנטה למות והנה החלי )ה–394 ,
 ;(398ראו :מולטו )לעיל ,הערה  ,(48עמ' .130–128 ,124–123
 67כ* טוענת פולי )לעיל ,הערה  ,(54כחלק מניתוח של כל 'דימויי ההיפו*' כדימויי המובילי
לתפיסה חברתית חדשה ,שוויונית יותר.
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בשני הדימויי הראשוני התהלי* דומה :המחשבה מביאה להפעלת הדמיו,
והדמיו מעורר תחושות ורגשות כאילו המדמיי חווה את הנסיבות שב זוגו מצוי
בה .פנלופה חושבת על טלמכוס ,מדמיינת את מצבו ומהרהרת ללא מנוח באריה
המוק .ציידי – דימוי ההול את מצבו של אודיסאוס; ואילו אודיסיאוס שומע
על חורב טרויה ,מדמיי את מצבה של אישה שבעלה נהרג במלחמה והיא חסרת
מג ,ובוכה כאותה אישה – דימוי התוא את מצבה בפועל של פנלופה .באמצעות
עול הדמיו חווה כל אחד מבני הזוג את שחווה רעהו .בדימוי השלישי נוצר
בדמיונו של אודיסאוס דימוי של פנלופה כמל* ,הדומה לאודיסיאוס עצמו,
ומשמעו של דימוי זה הוא שלפחות בראייה שלו )הכוללת את עול הדמיו שלו(
יש זהות ביניה :שניה מלכי מהוללי ,רודפי צדק וכו' .כיוו שהוא פונה
בדימוי זה לפנלופה ,הוא יוצר התרחשות זו ג בעול הדמיו שלה ,וממילא ג
בראייתה שלה את העול נוצרת אותה אחדות .בדימוי הרביעי ,רק המספר
)והקהל( מקשרי בי פנלופה לאודיסיאוס דר* הדמיו ,ואילו דמיונ של בני הזוג
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אינו שות .לאיחוד הכרו* בדימוי זה.
מכל אחד מארבעת הדימויי עולה אחדות מסוימת בעולמותיה הפנימיי של
בני הזוג ,אחדות הרגש; בשלושת הדימויי הראשוני מובעת ג אחדות החוויה:
הדימוי לאריה מרמז כי שני בני הזוג מוקפי אויבי )הרוצי ליטול את חייו של
אודיסיאוס ואת גופה של פנלופה( ,ושניה חווי את מצוקת ה'ניצוד' .דימוי בכיו
של אודיסאוס לבכיי Aשל אלמנת מלחמה מראה כי אודיסיאוס ופנלופה חשי
את אות רגשות עזי מכוחה של אותה חוויה ,המתרחשת במציאות )וליתר דיוק
– בחששות( של פנלופה ובדמיו של אודיסיאוס .דימוי פנלופה למל* מראה כי
אודיסיאוס רוחש לרעייתו את אות רגשות כבוד והערצה שהיא רוחשת לו )על
היותו מל* ירא אלוהי ורוד .צדק( ,ואולי א .מעיר בה )בעזרת הדימוי( את
אות רגשות מלכותיי המפעמי בו .אפשר לומר כי הדימוי של הניצול מהי
'מדלג' על החוויה שיוצרת את הרגשות )חוויית ה'ניצוד' ,חוויית האלמנה הטרייה
המובלת לשבי ,חוויית המול* בעמו( ומתייחס ישירות לרגשות עצמ :רגשות

 68בכל ארבעת הדימויי אודיסיאוס ופנלופה מתאחדי בדמיונו של הקהל .תופעה זו חשובה
ביותר לדיו באופ שבו היצירה 'משדרת' לקהלה את תפיסת אחדות בני הזוג ,א* במאמר זה אני
מתמקדת בתיאור האחדות שבתו* העול המתואר ,העול שבו נמצאי בני הזוג.











































השמחה .אותו רגש עצו שחווה אודיסיאוס כשניצל מהי חוותה פנלופה
כששוכנעה שבעלה אכ חזר.
א כ ,ארבעת הדימויי ההומריי הללו )המופיעי ,כזכור ,בנקודות בולטות
במיוחד ביצירה( מצביעי על כ* שהזוגיות של אודיסיאוס ופנלופה כוללת אחדות
מסוימת של עול הרגש ,אחדות המושגת במידה רבה הודות לכוח הדמיו של בני
הזוג .מיקומ הבולט של הדימויי אלה מעיד על חשיבות פ זה של הזוגיות
ביצירה.
כאמור ,ה'אודיסיאה' מציגה במפורש את אודיסיאוס ופנלופה כשותפי לערכי
ולנטיות .לעומת זאת ,אחדות הדמיו והרגש שלה מופיעה ב'אודיסיאה' רק
במרומז ,בלשו הפיגורטיבית.
אמנ בכל ארבעת הדימויי ההומריי שהצגתי הקישור בי בני הזוג איננו
מפורש ,א* מעניי לראות שהקישור הופ* גלוי ומובח יותר ויותר ,ע התקדמות
היצירה :בדימוי האריה יש מועמד מפורש המתקשר לאריה שפנלופה מדומה לו –
טלמכוס .מועמד זה הוא מעי מכשול בדר* לזיהוי 'האריה האמיתי' הנתו בסכנה
– אודיסיאוס .ג בדימוי אלמנת המלחמה יש מועמד9ת לתואר זה העולות מ
ההקשר המידי של הקטע – נשות טרויה – א* ה אינ מופיעות בטקסט במפורש,
ולפיכ* בדימוי השני פח?ת כוחו של המכשול המפריע לקהל השומעי או
הקוראי לקשר בי אודיסיאוס לפנלופה .בדימוי של פנלופה למל* אי בהקשר
המידי אזכור של מל* אחר שאפשר לייחס לו את הדימוי ,וא לא די בכ* ,נוכחותו
של אודיסיאוס )שמשמיע את הדימוי( מבטיחה שהוא יהיה המל* שאותו יקשר
הקהל לנושא הדימוי הזה – פנלופה .בדימוי הרביעי ,שבו פנלופה מדומה לניצול
מ הי ,הקישור לאודיסיאוס ברור עוד יותר .כמו בדימוי השלישי ,ג כא
אודיסיאוס נוכח בסצנה ,א* שלא כמו בדימוי הקוד פרטי הדימוי הולמי את
אודיסיאוס דווקא ,שכ הוא האד היחיד שתואר ביצירה כניצול מ הי ,כמתואר
בדימוי.
יתר על כ ,לא רק שהרמזי לעניי מוקדי הדימוי נעשי גלויי יותר ,כפי
שתיארתי לעיל ,אלא שיש לה משקל מצטבר .כמו כ ,ככל שמתקדמת היצירה כ*
מתקדמת ההיכרות ע בני הזוג .בשלב שבו מופיע הדימוי המקשר הרביעי כבר
ברור עד כמה בני הזוג מתאימי זה לזה ,על פי תכונותיה הבולטות :פנלופה













59



מוכיחה שהיא ניחנה בשליטה עצמית כמו בעלה וא .היא 'רבת תחבולות' כמוהו.
כאמור ,האחדות המפורשת )בתחו הערכי והתכונות( מהווה תמיכה לטענה
בדבר קיומה של האחדות המרומזת ,אחדות הדמיו והרגש.
חלק ג :הלשון הפיגורטיבית ואחדות העולם הפנימי בשתי היצירות
בפתח המאמר טענתי כי בשיר השירי וב'אודיסיאה' מצויה תפיסת זוגיות
שמציגה אחדות מסוימת של בני הזוג ,פרי עול משות .של דמיו ורגש ,וכי בשתי
היצירות אחדות זו באה לידי ביטוי בלשו הפיגורטיבית .להל אשווה בי שתיה.
השימוש בלשו הפיגורטיבית לרמיזה על עול דמיו ורגש משות .שונה למדי
בשתי היצירות ,מבחינה איכותית וכמותית .בעוד בשיר השירי מדובר ה
במטפורות וה בדימויי ,ה בדימויי קצרי וה בדימויי מפותחי,
ב'אודיסיאה' מדובר רק בדימויי מורחבי )דימוי הומריי( .בעוד בשיר
השירי לשו זו באה כולה מפי הדמויות ,ב'אודיסיאה' שלושה מארבעת הדימויי
המרמזי על עול משות .זה נמסרי מפי המספר ורק אחד מה מופיע בפי
דמות )אודיסיאוס(.
נוס .על ההבדל הכמותי העצו בי שתי היצירות במספר השימושי בלשו
פיגורטיבית המעידה על אחדות ,מעמד של הלשו הפיגורטיבית ושל הקשר
הזוגי שונה מאוד בה .חלקה היחסי של הלשו הפיגורטיבית בשיר השירי גדול
לאי ערו* מחלקה היחסי ב'אודיסיאה' ,וכמוב ,שיר השירי סובב כולו סביב
האהבה ,ואילו ה'אודיסיאה' היא מסיפורי השיבה הביתה )'נוסטוי'( ,שרוב
הרפתקאות ומאבקי 69.משמע ,משקלה של הלשו הפיגורטיבית המצביעה על
עולמ הפנימי המשות .של בני הזוג ,גדול פי כמה בשיר השירי מאשר
ב'אודיסיאה'.

 69א .שקשה לערער על מקומה המרכזי של פנלופה ועל ערגתו של אודיסיאוס אליה ,אריסטו
' :איש אחד היה מחו Gלביתו שני רבות
השמיט את פנלופה מתמצית הסיפור של
כשהוא נתו במשמר על-ידי פוסידו וחי בבדידות; יתר-על-כ ,ענייני ביתו היו במצב כזה שנכסיו
בוזבזו על-ידי החזרני ,שג התנכלו לבנו .הוא עצמו הגיע הביתה שבע-תלאות ,ולאחר שהתוודע
לאנשי מספר – התקי ;.הוא עצמו ניצל ,ואת אויביו הרג' )אריסטו,
 ,תרג ש' הלפרי,
תל-אביב  ,1977פרק יז(.






































































כמו האמצעי לביטוי אחדות הדמיו והרגש ,הלשו הפיגורטיבית ,ג תוכנה של
אותה אחדות בי בני הזוג אינו זהה בשתי היצירות .בשיר השירי העול הפנימי
המשות .הנחש .באמצעות הלשו הפיגורטיבית )וא .יש לו חלק ביחסיה של
בני הזוג ,במקרי שבה הוא מופיע בדבריה זה לזה( הוא קוד כול עול
הדמיו ,והוא מעיד על קיומו של עול משות .של חוויות ורגשות ,הנלווי
לדמיו .ב'אודיסיאה' ,לעומת זאת ,העול הפנימי המשות .הנחש .באמצעות
הדימויי הוא בעיקר עול הרגש ,ואילו עול הדמיו של כל אחד מבני הזוג
)שאינו משות .לשניה( הוא כלי המאפשר לה להגיע לעול פנימי משות .של
חוויות ,ובעיקר של רגשות .עול פנימי משות .של דמיו נוצר רק באחד מארבעת
המקרי ,בדימוי פנלופה למל* ,שבו בתודעתה של פנלופה מופיע הדימוי
שאודיסיאוס המחופש משמיע באוזניה.
ע זאת ,מבעד להבדלי בולט הצד השווה שבשתי היצירות :בשתיה הלשו
הפיגורטיבית מצביעה על אותה תפיסה של יחסי בי בני זוג ,תפיסה שעל פיה
רכיב חשוב בקשר הזוגי הוא עול משות .של דמיו ורגש.
בשתי היצירות מוצגת זוגיות ובה אחדות מסוימת ,אחדות חלקית של עול הרגש
והדמיו המאפשרת לכל אחד מבני הזוג להבי – באמצעות עול הדמיו וממילא
דר* עול החוויה והרגש – את ב זוגו .בשתי היצירות זוגיות זו מוצגת כחלק
מהעול המיוצג ביצירה ,ולא רק כמשאלה או כמציאות פלאית החורגת מהעול
הממשי .מהצגה כזאת משתמע שיש מקו לשאו .לאחדות בי בני זוג לא רק
בתחו הערכי ,התכונות והנטיות אלא ג בתחו עול הדמיו והרגש.
נוכחותה של תפיסה זו בשתי יצירות אלו מעידה כי תפיסה 'רומנטית' זו איננה
חידוש ב המאות האחרונות .הופעתה בשתי יצירות קדומות שלה השפעה
תרבותית עצומה כל כ* ,השונות זו מזו כמעט בכל בחינה ,משמעה שסביר להניח
שתפיסה זו רווחה בעול הקדו.

