
ספריםביקורת

רחלשירת
המורכבתשירתהואתמורפורגורחלשלהנשכחתדמותהאתמציגרובדיורבחדשספר

איכותעלמעיבהאינהחייתהשבההתקופהרקעעלחדשנותהשליתרהדגשתוהמרתקת.
חובבימימהועומקוועלהספר

ןהכטובה

נאלםעוגב
דשיפרוגלחרעהה-ס·א•לסק•:די mרסם.רולסTוהm;ץח

,אינניהמהוללהדודבןש
במכתביבתשובתימאחרת לעזורביכולתימעטאךזה,ל

לאשאפילומאחר ,לך

וגםיצחק,תולדותשלקיומועלידעתי

למרותאך .זויצירהעלידעכלליאין
אולםסברה,מלותכמהלךאומרזאת

צריכההייתיהחידהאתשאביןכדי

 .) 540(עמ'להכירה

נאלםעוגב
המשוררתשלויצירתהחייה

מורפורגורחלהעברייה-איטלקייה
כהטובה

עמ' 626תשע"ו,כרמל,

מורפורגורחלפתחהאלובמלים

האהובדודהלבןמכתב 1838בשנת

שד"להואהלוא ,לוצאטודודשמואל

פרשןישראל,חכמתאיש ,) 1865-1800 (

והחוקרהפילוסוף ,המשוררהמקרא,

אמנםעצמהרחלהידוע.איטלקיהיהודי

גםאךדודה,בןכמולפרסוםזכתהלא
זכתהואףלמדיידועהאישההייתההיא

העברייה'המשוררתהמכובדלתואר

 ,המחקרשעשההעוולאתהראשונה'.
המקוםאתהיוםעדלההקדיששלא

הכרסעבספרהלתקןמבקשלה,הראוי

המוקדש ,כהןטובההספרותחוקרתשל

 .מורפורגורחלשללדמותהכולו
עללשד"לרחלמשיבההנזכרבמכתב

מתוךענייניםבפירושלולסייעבקשתו

'תולדות ,לוצאטויצחקסבהשלספרו

אתלהביןכדיכירחל,שלדבריהיצחק'.

יכוליםלהכירה,לכןקודםישהחידה

להבנתכמפתחגםלהתפרשבדיעבד

כהן:אותהשסיכמהכפישלה,דמותה

רחלשלוהגותהשירתהאישיותה,

כפשוטם.מתפרשיםאינםמורפורגו

אישיותהתחומילכלמשותףמכנה

כאשרהרבדים,ריבויהואויצירתה

הזהותואתהמשמעותיתהאמירהאת

ברובדדווקאלגלותניתןהאותנטית

רבותפעמיםסותרזהרובד .הנסתר

המשוררתשלהחיצוניתהופעתהאת

ולכןשיריה,שלהגלויהרובדואת

באמצעותרקמושגיםוהבנתוהכרתו

עלממשפענוח,שלמתודות
הרבתהשבהןהחידותפענוחדרך

 .) 366(עמ'לעסוקמורפורגו

בעקבות ,מורפורגורחלעלהספר

אפואמתנהלהפנים,כפולתדמותה

להכירההמבקשהרובדרבדים:בשני

סיפורשלהגלויהפןהצגתבאמצעות

המבקשוהרובדיצירתה,ושלחייה

אישיותה,חידתאתלפענח-להבינה

מוקדשיםשלו-הגותהואתשירתהאת

מגישנוסףחלק .הספרמחלקישלושה

שלומבוארתמוערתמהדורהלקורא

 ,מורפורגורחלשלומכתביהשיריה
מעמיקיריעה,רחבספרהיאוהתוצאה

מרתקת.דמותעלענייןורב

עברייהמשכילה
והמסחרהנמלבעיר-1790בנולדהרחל

מיטיבהוכהןטדיאסטה,האיטלקית

מפורטניתוחחייהלסיפורלהקדים
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נפשקרבתשהולידה
מורפורגורחלגדולה.

לוצאטודודושמואל

יהדות-שלההגידול''ביתשל

אווירתהעלטריאסטהוהעיראיטליה
אישיותהעלשהשפיעכמי-המיוחדת

הייתההיא .בעתידרחלשלהמורכבת
המפורסמת,לוצאטולמשפחתנצר

חייםמשהרבי .,..רמח"לבזכותשנודעה

המשוררנכדתהייתהאביהמצד .לוצאטו

המשוררשאחיולוצאטו'יצחקוהרופא
מפורסםאףהיהלוצאטואפריםוהרופא

שלדודניתוהייתהאמהומצדממנו'

משפחתגרהמשפחתושעםשד"ל,

שלהוריהמשותף.בביתבילדותםרחל

אךובמסחר'במלאכהעסקואמנםרחל
והזדההולמדנותהשכלהעודדביתם

משפחתשלהתרבותיהאליטיזםעם

מצויבלתילאאךחריג,באופן .לוצאטו

הבתגםזכתההאליטה,מןבמשפחות

עליהשהעידכפיתורנית,בהשכלהרחל

בעשור:ממנהצעירשהיהשד"ל,דודהבן

דודר'עםתורהלמדהי"בשנתעד

לומדתהייתהימיוובסוף ...לוצאטו

מצודתעםותנ"ךהלבבותחובתעמו

למדהכןואחרציון'ומצודתדוד
ומנורתרש"י-אחריםמלמדיםעם

ט"זשנתועדי"דשנתומן .המאור

ולמדה ,בתלמודאחרמלמדלההיה

לאאןחריג,באופן

מןבמשפחותמצויבלתי .
הבתגסזכתההאליטה,

תורניתבהשכלהרחל

ראשיתוספרמגילהמסכתעמו

כןגםלמדהאביאדוניואםחכמה,

 .) 91(עמ'גמראקצת

התפתחוהמשותפיםוההגותהלימודסביב

ושמואלרחלהדודיםבניביןקרוביםיחסים

שנים.עשרותלאורךנמשכוואלהדו,ד

לאהידועהדודבןעםקשריהבמערכת

עמדותיועללחלוקגםמעולםרחלחששה

הנפש,הישארותעלפילוסופיותבשאלות

נטתהשרחל-הקבלהמעמדעלבוויכוחים

נבואי-לאומיחיזיוןחוותהאף(היאאליה

התרחקהרציונליסטשד"לואילובעצמה)

שלצורניותשאלותסביבוגם-ממנה

בשירה.וחריזהמשקל

לידיבאהשלהעלרחלשלעמידתה
 , 29בגילנישואיהבסיפורגםביטוי

סירבההיאההיא.בתקופהלמדיהמאוחר

והתעקשהלה,ייעדושהוריהלמילהינשא
-בעיניהםחןנשאשלאלמילהינשא

ממנהצעירשהיהמורפורגויעקבהסוחר

מעטידועהמשותפיםחייהםעלבשנה.

שלהראשוניתההתנגדותאףעל .מאוד

לגורהמשיכוהזוגבנילנישואים,הוריה

הבאות.השניםעשרותבמשךבמחיצתם

כנראהאךובת,בניםשלושהלהםנולדו

 .בעצמוהתחתןלאמהילדיםאחדשאף
דלהיההביתכימשערתכהןטובה

רחלמצאהלאהבאותבשניםוכיבספרים,

לעסוקהנפשיתהפניותואתהפנאיאת

אישהכימשערתגםכהןוביצירה.בלימוד

עיסוקיהאתהעריכולאובניהרחלשל

עליההקשתהזועובדהוגםהרוחניים,

 .הפנימיעולמהאתלפתח
פרצהרחלשליצירתיותהזאת,עם

כברשיריםלכתובהחלההיאלבסוף.

עיצובשלשבשניםאףועל , 18בגיל

שבההיאלכתוב,מיעטההיאמשפחתה

חייה.שליותרמאוחרבשלבלכתיבה

שיריהלפרסוםשהביאזההואשד"ל

אתלשלוחהחל-1847ברחל.של

קודםרבותשניםממנהשקיבלהשירים

'כוכבימשכיליהעבריהעתלכתבלכן

וביןרבים,לשבחיםזכווהשיריםיצחק',

המשוררתלאישהשבחלשיריגםהשאר

-ששרדורחלשלשיריה .הדופןיוצאת
פעמייםלאוריצאו-במספרכחמישים

קסטיליוניחייםיצחק .בספרמקובצים

בשםקובץ-1890בבקרקובלאורהוציא

שהוא-ואגרות'שירים-רחל'עוגב

וישראלכהן;שלספרהלשםהמקורגם

בשניתלאורהקובץאתהוציאזמורה

פרסום .) 1943 (בתש"גאביבבתל

אותההכניסבחייהרחלשלשיריה

המשכיליםלחוגאחרתאוכזובמידה

יצרהחלקםועםהתקופה,בניהעברים

מכתבים.קשרי

רחלנאלצההאחרונותחייהבשנות

לקתההיאהגוף.בגידתעםלהתמודד
להיאחזהוסיפהאךבשבץ'כנראה
נותרושעודוהמחשבההנפשבכוחות

גםאחדיםשיריםלכתובוהמשיכהבה,

 , 81בגיללעולמההלכההיאחייה.בסוף

איןימים.באותםלמדימופלגשנחשב
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ספריםביקורת

רחלנפרדהשממנושהעולםאפואפלא
מזההשינויתכליתשונההיהבמותה

צמחהטריאסטה,בתרחל, .בושגדלה

תורהביןששילבהפתוחהבאווירה

מעמדאתבבירורהקנתהאךלהשכלה,

שנקפוככל .הראשונהלזוהבכורה

התורהביןהעדיןהאיזוןהופרהשנים

המשכילהרחל,הכללית.להשכלה

המצוות,ושומרתהמאמינההעברייה,

לעולםשרידרביםבמובניםנותרה

דמותהמתבלטתבכךוגםואיננו'שהיה

ובמורכבותה.בייחודיותה

בניה?עלמבכהרחל
שללשירתהמתייחסתכהןכאמור'

שעלכזורובדית;דוכשירהמורפורגו

ומקובלות,פשוטותעמדותמציגהפניה

מאפשרתחידהכתבכמעיןקריאתהאך

ולעתיםסמוייםרעיונותממנהלדלות

כינראהשטחיתבקריאהחתרניים.

תכתיביאתמקבליםמורפוגושלשיריה

'אישהלהיותממנההמצפההחברה

מקומהאתהיודעתכזוצנועה,ראויה',

פענוחלמעשה,אךבחברה.המוגדר
מתוחכמיםרמזיםהעמוסיםשיריה,

תובנותמעלהקדומים,מקורותממגוון

בשירים.הסמויותלכוונותיהבאשר

חברתית,בביקורתמדוברלעתים

יהודיתהלאהחברהעלבביקורתלעתים

חתרנייםבמסריםבעיקראךזמנה,בת

לנשיםהשמורהמקוםעלהמוחים

מעולםהדרתןעל-היהודיתבחברה

מהמצוות,נכבדחלקומקיוםהלימוד

 .וביכולותיהןבתכונותיהןהזלזולועל
מרשימהשליטהתוךרב,בתחכום

ובאופןרחלשללשיריהבמקורות

אחרפעםכהןחושפתרובפיעלמשכנע

בשירים.סמוייםרבדיםפעם

לעורךבמכתברחלחורזתלמשלכך

פנייהדברייצחק''כוכביהעתכתב

אצללכילשיר,עודלך"מה :לעצמה

דבריםהביןמירוןדן .) 72(עמ'הסיר"

הבישוללטרדותכהתייחסותאלה

מפילשמועשציפההביתועבודות

זאת,לעומתכהן'המסורתית.האישה
ופירשהבהקשרם,הדבריםאתראתה

לך"הכיניהדברים:המשךפיעלאותם

לשאתלהם,יכינוהעדהכלכןכיצידה,

א-לפנילבואומעשיםמצוותעמהם,

הרמיזהגםכמוההקשר' .)םש(לוהים"

לארץהכניסהטרםיהושעלדברי
בע;דכיצידהלכםהכינוישראל:

• T T •ן•• T f • ; 

::זזהרזן~ז::ת 1$;:רים 1ע~ה,םז,נים z תqזל"?!
ה'ר tq $!זזרץ iJת 1$לרזqתלב;א

 ,'א(יהושעלר!?"נכהל~םנו::נןא-ל;;ךי~ם
כקריאתההדבריםאתמבהירים ,)א"י

הבליאתלעזובלעצמההמשוררתשל

רוחניתצדהלעצמהולהכיןהזההעולם

הכניסהלפני-טוביםומעשיםמצוות-

 .הבאלעולם

מרתקדיוןכהןמציגההספרבראשית

רחלשלהתקבלותהלמידתבאשר

הקהילהובכללה-איטליהיהדות
התאפיינה-גטריאםטההעתיקה

 ,ההשכלהלעולםגדולהבפתיחות
ביןהשילובמחלוצותוהייתה
גרמניה.יהדותלצדלמדעתורה
התאפיינהטריאםטההנמלעיר

וזו ,קוסמופוליטיתברוח
דמויותשללהתפתחותןתרמה

נמל .מורפורגורחלכמומרתקות
 19ה"המאהטריאםטה,

 www.segulamag.comהירוסטילהיישראלןמזגיוסגולה 62



.. 

הדורות.לאורךכמשוררתמורפורגו

רביםלשבחיםרחלזכתהבימיה ,כאמור

שבחיםאךהמשכילים,קוראיהמבין

בהצגתהפעםלאמהוליםהיואלה

כאישה ,דופןיוצאתכתופעהכקוריוז'

הגיבהעצמהרחל'גבר.'למעשהשהיא

סמויה,בביקורתאלהמשבחיםלחלק

תפסושבוהאופןעלהןהחולקת

עלוהןהנשית,המהותאתמבקריה

לנשיםהראויהתפקידאתתפיסתם

הרוח.בעולם

רחלשלדמותההלכההשניםעם

לכךותרמו ,המשכילימהשיחונדחקה

מיקומהגםאלאאישה,היותהרקלא

ההשכלהממוקדיהמרוחקהגאוגרפי

דמותהובמזרחה,אירופהבמרכז

מהמודלכךכלוהשונההמורכבת

מאמינהבהיותההשכיחהמשכילי

שיריהשלהמורכבותמצוות,ושומרת

המאמינההעברייה,המשכילהרחל,

במובניםנותרההמצוות,ושומרת

ואיננושהיהלעולםשרידרבים

טפחיים,ומסתיריםטפחהמגלים

מיעטהיחסישבאופןהעובדהוגם

שובזכתההעשריםבמאה .לכתוב

שלונסקיאברהםמצדמסוימתלעדנה

בעולםבולטותדמויותאךסדן'ודב
 ,מירוןודןקלוזנריוסףובהןהספרות,

וכך ,למדימזלזלבאופןעליהכתבו

השירהלקנוןמחוץמקומהאתקיבעו

המאהבאמצעשהתגבשהעברית

עםהאחרונות,בשניםרקהעשרים.

השוליים,לתופעתבמחקרהיחסשינוי

פמיניסטיתמבטבנקודתהשימושועם

שללשירתההיחסגםהשתנה ,במחקר

 .מורפורגורחל
אחדותמאלפותדוגמאותמביאהכהן

בשירתהזלזלוספרותחוקרישבולאופן

אתהבינושלאמשוםמורפורגושל

מנקודתנבעהדברבה.המצויהתחכום

ערכית.ומהטיההגבריתההגמוניהמבטם

אתלתקןרצוןמתוך ,לטעמיאמנם,

מדיכהןגםחטאהשבכתיבתם,העיוות

בשלהפעםאךמוטה,בכתיבהפעם

הפמיניסטית.לכתיבהיתרמחויבות

לתפיסותבהתאם-נוטההיאראשית,

נשיםשללמקומןבאשרהסטראוטיפיות

החידושאתלתאר-המסורתיתבחברה

משהיה.יותרכדרמטירחלשלבמעשיה

יוצרת,אישהשלקיומהכיספקאיןאכן'

אתשפרסמהכזוועודבעברית,ועוד

בחברהחידושבבחינתהיהברבים,שיריה

שכהןדומניאךהמסורתית,היהודית

נשיםשללקיומןמתייחסתשאמנם-

תקופהבאותהנוספותמעטותלמדניות

נשיםשלעיסוקןאתבהצגתהמגזימה-
מציגההיאלכךבדומהכחריג.בלימוד

בהיותהחריגה,כדמותרחלשלאמהאת

בניהולודומיננטית'משכלת'אישה

ביתיושבתרעיהולאהמשפחתיהעסק

הצגהימים.באותםמקובלשהיהכפי

נשיםשלדחיקתןאתהמדגישה ,כזו

המסורתיתבחברהשוניםעשייהמתחומי

מקוםנותנתבאמת,שהייתהמכפייותר

אך .רחלשלבשירתההחתרנותלהבנת

המציאותשליותרמאוזנתשהצגהדומני

נשיםשבהםימים,באותםההיסטורית

וודאיהלימודמעולםלחלוטיןהודרולא

מעטמנטרלתהעסקים,מעולםשלא

העולםשביןהמתחמהצגתהעוקץאת

כפירחלשלהפנימיעולמהלביןהחיצון

בשירתה.ביטוילידיבאשזה

משערתכהןיותר'עודחריףבאופן

וקלושותמעטותראיותסמךעל-

חייכי-אחרבאופןגםלהסבירןשניתן

היאוכיאומללים,היורחלשלהנישואין

וחנוקה.מבודדתבביתה,כלואהחשה

בעבודותלעסוקהצורךכיגורסתהיא

נפשיסבללהגרםילדיהובגידולהבית

כפיוביצירהבלימודלעסוקממנהומנע

סיפורשלזוקריאההאמנםשרצתה.

האם ?הכרחיתמורפורגורחלשלחייה

ביןחדהכהסתירהבהכרחרחלחוותה

המשפחהחיילביןהפנימיעולמהטיפוח

וכי ,כךהדבראיןכיסבורהאני ?שלה

מושפעתלהיותעשויהכזוקריאה

עולםבתפיסתשמקורןמהנחות
דווקאולאואנכרוניסטיתפמיניסטית

מורפורגורחלשלחייהמציאותבהבנת

זמנם.רקעעל

לערערכדיאיןאלהבהערותאמנם

דווקאהוא.נהפוך .הספרשלאיכותועל

מאפשרתומעמיקרציניספרהיותו

לחלוקלתהות,שיח,דועמולנהללקורא

שאלותעםלהישארואףפעם,מדי
םבנושא.הדיוןלהמשךפתוחות
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