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ענת שרון-בלייס :צדו של המרחק ,הוצאת קשב לשירה ,2013
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כבד בקריאה ראשונה בספר צדו של המרחק ,משכו אותי שני השירים

המוקשדים לאשת לוט )עמ'  (30-29אל תוכם בחבלי קסם .אשת לוט

נתפסה בעיני כדמות ~שנית ,חלשה ואימפולסיבית ,שהפכה לדמות אילמת
ופסיבית ,הונה שני שירים עזי מבע הממיסים את המלח וחושפים רבדים
בדמותה שלפגי ואחדי שקפאה על מקומה .בהמש,ך הבנתי כי שני השירים,
הנפלאים בעיני ,יוצרים פתח כניסה אל הספד כולו .שני השירים שנכתבו
מפיה של אשת לוט קשורים זה בזה ומשלימים
זה

זה.

הארשןו

את

מתאר

הדינמיקה

היסודית של הפיכת עלום פנימי עשיר וסועד
לגרגרי מלח ,הושני מ mיב את הידיעה אל
ההקשר הזוגי שבו התקיימה .אתייחס עתה אל
שני השירים.

אשת לוט )( 1

~ר~".רי ~ iJלח ה~~;:גדו ;:גתר;:כ;י;:ז;:כינו ~ת ז:ינו~ת
מעלי
השמים.
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ס:ינ:וי ?' tד??ז~ ל~?  iJק.לח iJךi.ה צוהך ;,גוף;,
ז~דןר".

אשת לוט כמעט ואינה נזכרת בסיפור המקראי
וכחלק מצמצומה אף שמה אינו נמסר .במדשר מאוחר נמסר כי שמה היה

עידית  .כל שמסופר על נסיבות הפיכתה לנציב מלח הוא "ותבט אשתו
מאחריו ותהי לנציב מלח" )בראשית יט כר( .שלא כמו שדןו-בלייס ,פשרני
המקרא המוקדמים לא העמיקו חקור במניעים שהובילהו להפנות מבט אל
העיד הנחרבת .חלקם פירשו את הפיכתה לנציב מלח כעונש .רש"י סבר
כי נענשה על קמצנותה בשעת

אירm

המלאכים " -במלח מעטה ובמלח

לקתה" .הכלי יקר סבור כי דאגה לממונה לוכתו~תה אחדי מותו של לוט
)"ותבט אחרי"( .פשרנים אחרים נמנעו אמנם מביקורת ,אך לא ניסו להבין
את דמותה לעומקה .ז;כפרךנר סבור כי התעכבה לוכן דבקה בה הרעה .דק

אצל הרמב"ן מצאתי פיר;ש אמפתי " -נכמרו רחמיה על בנותיה הנשואות
בסדום והביטה לאחריה לדאות אם הולכות הן אחריה וראתה אחורי השכינה

ונעשית נציב מלח".

שרןו-בלייס בשירה 'אשת לוט ) (' 1מציעה התבוננות אחרת לגמרי  -אשת

לוט שבשיר היא בעלת עולם פנימי עשיר ,הופניית מבטה אל העיר היא
שיאו לש תהליך פנימי מתמשך .טיבו של התהליך אינו מפורש ,ויובהר

יותר בשיר 'אשת לוט ) (', 2אך מרתק לחשוב מחדש על אשה שהמקרא
אינו מזכיר אפילו בשמה ,ובוודאי שאינו מתייחס לעלומה הרגשי ,כעל
אשה הנענית לקול פנימי המבקש לבוא לידי ביטוי .עוד לפני הפיכתה
לנציב מלח ,חיתה עירית אשה משותקת  -הן מצד הסיפור המקראי ,ייתכן

שגם מצדו של לוט )והדבר עלוה מן הסיפור המקראי העומד במרכזו של
השיר השני( ואף מצד עצמה .הפיכתה למלח יכלוה להיתפס כהנצחתה של
השתקה זו ,אך השיר מציע פשרנות חדשה ומרתקת  -נציב המלח נותן
צורה ,גוף חיבוןר לכל מה שנצבר בה ,לופיכך מפר את שתיקתה.

8

~יJי ךחו ".'9ה i1ה~~ טiב :ש,-ם°~:י.ע~ ~ד~~ זק.ח~~ "1יטרח ?~חזר;.ך ל בי ~דם
;,ז~ י~?~ הוא ~ב ופרע.ם".

בשיר 'אשת לוט ) (' 2נעשה צעד נוסף ,הומשודדת ,מתוך נפשה של אשת
לוט ,מבקשת להתמדוד עם האירועים שקדמו למנוסה מסדום ,ולמערכת

עמ'

את

פעם לא מצאתי את הרגע המתאים לומד ל,ך; שאני אוהב ארתך; .את יותר

גליוך 372-371

היחסים הזוגיים .בבית הראשןו מזכירה עידית אירוע קשה שהתרחש זמן

קצר לפני חורבן העיד :לוט אירח בביתו את שני המלאכים המבשרים וכאשד
דשרו אנשי סדום כי יוציאם ל mוב ויפקידם לאונס ,מציע לוט למסור לידי
ההמןו את בנותיו הבתלוות כתחליף ".":דק לאנשים האלה אל תעשו דבר
כי על כן באו בצל קורתי" )בראשית יט (.ח הסיפור המקראי אינו מזכיר
כלל את אמן של הבנות ,ואין לדעת מה חיתה תגובתה באותם רגעים .גם
בשיר זה נכנסת שרןו-בלייס בעורה ובקולה של אשת לוט ,וחושפת
תמונה מורכבת ומרתקת .הבית הראשון מעלה סיטואציה רגשית
טעונה בקונפליקט בלתי נסבל :השניים לפותים זה בזה בנפש ובגוף
 עירית אהובת בכל לבה את האיש שלפתע מציע את בנותיהםלהמןו .הבית השני אינו המשכו של הראשון ונוצרת תחשוה של
קיטוע .על פי פשרנותי ,אשת לוט לא עמדה ברגשות הסוערים
הוסותרים שהציפו אותה ,ותהליך  mיסה רגשית שתחילתו ככל
הנראה קודם לכן )כנרמז בשיר הראשןו ,והמיוצג כהצטברות
המלח(  -מגיע לשיאו .הקונפליקט החריף שבין האהבה לאישה,
לבין הקשוי לשתוק נוכח היבטים בהתנהגותו ,מסתיים בקריסה
דיסצויאטיבית פנימה .הן הקונפליקט והן ההתאבנות ההלוכת
וקרבה מתאורים בשיר בתמציתיות חריפה" :דעתי כבר מלוחה,
הגוף דשר עוד" .אולם ,השיר הראשון מציע הבנה עמוקה של
הקריסה ,לפיה יש בה הרבה מעבר לניתוק ההגנתי  -זו קריסה ובה
מרכיב של שימור הוננחת הקול בנסיבות שלא הותירו כל דדך
אחרת .עם שוך הסערה שב לוט אל עירית המאובנת הודחוסה,
לונה האהוב חתר לפעום.
פשרנותה של שרןו-בלייס לסיפור אשת לוט מצטרפת לפירשוים מודרניים
של המיתוס באוריינטציה פמיניסטית-פסיכדוינמית של המיתוס .קרש-זוהר
)  *( 2007מציינת כי "קריאה מחדש של מיתוסים מכוננים ) (re-vision
מאפשרת קריאה אחרת ,הרואה במבטה האסור של אשת לוט לאחור פעלוה
אמיצה של מחויבות לזיכרןו העבד ,והתנגדות לצו פטריאכלי שרידותי
הקובע את מחיקתו" )שם :עמ'  (. 89האקן )אצל קרש-זוהר  (2007מציעה
קריאה פמיניסטית ביקורתית של סיפור לוט כמטאפוהר להדרתן של
נשים מעיצוב זיכרון העבד בתרבות .בדומה לפרשנות שמציעה לתפיסתי
שרןו-בלייס בשיר 'אשת לוט ) (', 2סבוהר האקן כי אשת לוט מייצגת אשה
משותקת ,אשר הטראומה הואובח שחוו היא ומשפחתה נתפסים בעולם

הפטריאכלי כתכנים הראויים להשתקה .בנוסף ,בדומה לתפיסת ההתאבנות
המופיעה בשיר הראשון כמתן גוף ,צורה חיבוןר לתחשוותיה של אשת
לוט ,הוצעתי הפרשנית לשיר השני ,לפיה יש מרכיב של שימור הונצחה
בקריסה הדיסוציאטיבית ,רואה קרש-זוהר )שם( בנציב המלח דווקא עדות
חכר למר~ה האסור שראתה אשת לוט ,מראה אשר האל ,כמייצג הסדר

הגברי ,הע;יף להדחיק  -עונש קלוקטיבי ,רצח המונים בהם דואי גם חפים
מפשע.

הקשב הנדיר שמייחדת שרון-בלייס לדמותה המושתקת והמאובנת של
אשת לוט ,הנו מאפיין מרכזי של שירתה .היא קשובה לחרישי וסמוי מן

העין " -קגה ~רה לזק .ירגק ך;נש ,ז.Pחרי ;; tירת וי~~~ ~ז:זלרנ;י היא ז;יפלה"
)עמ'  (. 53באמצעות הקשב המדוקדק ,חושפת שרןו-בלייס רבדים של רגש

ודm

המתקיימים בעלום ובתוכה.

דוגמאות נוספות לכך אביא מתוך המחזור היפהפה בן תשעת השירים,

כנגד תשעת חושדי ההיריון ' -חול' )עמ'  (. 15-13הפעם ,במרכז ההתבוננות
עומדת המשוררת הנושאת את בנה בבטנה ,ואליו היא כותבת  .השיר הראשון

 "תאר ל ,4אנחנו בסך הכל ארמ;נ;ת של ח;ל; ובכל ז"את אני ע;טפת אתזכדר~· · ~~'רים- /לעת ~ ,ךב? /,ס i?.ל ~ת ~צו jZת ,ה~~~נ 1ו ע.ת· בק; ;:··,מ; ה

במחזור נפתח בשוררת "ס~י ~~ ,47חנו ~ gך ] iכל; tזךמ;נ;ת זקל ח;ל ./ןק
מלים ס;?כ;ת ~~ליבו: ,קיךי~ה· ~· ~י ~יiם ".טח;:ל בתחילת ההיריון נותר

י~~ ,די ?~?.זק1!ryv.ת ~; o/ת?? ~ס~לה 1ר~wיצכ ז;ו~נרנו ".ה~ד

הקשב קרוב אל הגשמי ,אל החול ,אל המלח כפשוטו .אולם ככל שמתקדם
התהלי,ך נהדרת ומתפתחות בתרנה האהבה והקדושה  i] " -גוף ~נ:ר~גל/ .

הקשב לנשגב הצפון ביומיומי מופיע גם בשיר ללא כותרת בעמ' - 56

~ iJן~ה ~צו~ה ~ 9מוי ~ן "ן~:ס )שיר מס'  (. 4משיר לשיר ,מחודש לחושד,
הלוכת ומתאפשרת הכניסה אל הרבדים החבריים  .בשיר מס'  ,5למשל,
מתוארת תנועתן הסמויה מעין של שתי התועדות זר אל עבר זר  -ל~~י
,o/iJה~ ל~~י iJש.מ;ת ,ל~~י ~ iJןא;ת ;,עי?.יד ~~שזז;fת ~ל ז~ך;ן·I] ~~ ,ל;
הה;לך אל ים ,שם אני ש;חה ;,ס;פךת ירח רע;ד ירח עד ש~מלאו תשעה".
-

••

·:

T

T

" - :

T

;• ·:

" T

-

:

• "T

-

-

• ·:

:

:

•

:

T

בשיר התשיעי והאחרון חוזרת המשוררת אל מרטיב החול ,אך עתה ,בסיומו

של התהלי,ך כפי שאצל עירית זיהתה המשוררת את פעימת האהבה במלח,

היא מזהה את פעימתה בחול " -ס~י 47
ח;ל; דה ןק iJלב זקע;  tpה ~ת  iJה;:גךל"::i .שי·, 1ערד .חול' )עמ'  (17שנכiרב
~~ ,חנו ~ gך ] iכל tזךמ;נ;ת זקל

אחרי הלידה ,חתרת שררן.-בלייtכ להקשיב לפלא הנחשף בגשמי היומיומי
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~דק~.ת ~זיל;:~-גיב ?חי~ה; ,ן~ זק.ל ס~י~ס;ף; דנ;;;:ל ~ת ע.י~י"  .הצירוף
הדרמה שאף ניתן כשם לספר
כותרת החותם את הספר )עמ'

; " -ו~ זק.ל v

(. 68

~ךסק"  -מופיע בשיר ללא

השוואה בין שני השירים שבהם מופיע

הצירוף מעוררת את התחרשה כי המשוררת אינה נותרת מאזינה פסיבית

 כפי שבמחזור 'חול ' מוביל הקשב ללידה ,בתנועה שבין שני הצירופיםהדומים הופך הקשב לנביעה:

ת;?.?.בר;צ~" ~~ i2ע;ת ~ vצ;רaה .vת;נ~?~ 1מז:רינ;ת זק.סבאaה v

?

~ד:ם 1לקט.ף11.

ה~~" iר~ 9קז:רי " .ה~~ ~לי ~ 9vיק " 11".ה~~ ~ין ןה סשוב1כלל 11זק.קט1

;ו~ זקל~ vךסק ~~o/ר ~חיקי" .

•

* קשר-זהור ,ט' )  (. 2007לזכור או לשכוח ) :או( פחיציות ממוגדרות  .תיאוריה
וביקורת . 109-89 : 30 ,
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