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היא:אחותיהנגבי:שר-שלוםאפרת
 150 , 2010גווניםהוצאתהגר'שירת
עמ'

לאמץשונות,מסיבותנוטים,רביםמשוררים
וסממניותכניואתולשזורהמקראיהמקוראת

ולהלבישהנשגביםמסריואתלהבליטבשירתם,

ומלאתעתיקהבאסתטיקהרעיונותיהםאת
כידומהאךויציב,יפהאלהשלכוחםמסתורין.

 1המקראיהמקורעםלהתעמתמעזיםבודדים

להקדישואףבחריפותאותולבקר 1לולהתנגד
צדקעשייתשתכליתושלם,שירהספרלכך

המנודהשללקולושמיעהזכותומתןהיסטורי
זכהשלא 1שליליבאורבמקראשהוצגוהמגונה,
 .וניכורלקלסונידוןסיפורואתלהשמיע
מגוללת 1הגרשירתהיא:אחותיבספרה

באפוס 1הנגבישר-שלוםאפרתהמשוררת,

עמודים, 150פניעלהנפרשוחדשני,נועזמקראי
שלשפחתה 1הגרשלועלילותיהקורותיהאת

ישמעאל.שלואמואברהםאשתשרה
שך·שלשירתהאתגםאפית,בשירהכמקובל

סופה,ועדמתחילתהלקרואישהנגבישלום
ויובהרוהעלילהתעוכללמעןדילוגים,בלא

הגיאוגרפיותהפוליטיות,החברתיות,מטרותיה
על 1כאמורמבוסס,העלילתישירהוהתרבותיות.

בספרבתמציתהמופיע 1הגרשלהמקראיסיפורה
בחרההמשוררתוכ"א.ט"זפרקיםבראשית,

פרעהכבתהגרבתיאורספרהאתלפתוח
אלאאינהזאתשפרשנותאףעלבמצרים;
זוולא 1חז"למביתמאוחרתמורשיתפרשנות

פשוטה.מצריתכשפחהאותההמציגההמקראית,

הפעראתלהעציםשמטרתהנדמהזאתבחירה
בילדותההגרנהנתהמהםוהרווחההעושרחייבין

בחיקבבגרותה,העליבותחיילביןאביה,בחיק
ושרה.אברהם

מציגהאחד-עשך)<מתוךבעלילההראשוןבפרק
באפוסהראשיותהדמויותשלושאתהמשוררת

אברםשלדמותווהגר.שריאברם,המקראי:
וקדושה,כנשגבתהילדההגרבעינינתפסת

ראיתיאברם;"ואתאנושית:לאכמעט
באדמה;תפארתכתר;אלינשאבתפילתך;

עמו;ההולךהכוחעצוםארץ;אלשמיםהמחבר
נתפסתשרישלדמותה .) 12<עמ'ורב"ועזגדול

אךמרשימה,כדמותהמצריתהילדהבעיני
ודמותההטהור;לבההיא!/"אחותיאנושית:

מוקדשתמיוחדתלבתשומת .)םש<ידעתי"מקדם
היאפרעהשבתאףהגר;שלדמותהלשרטוט

לידיאביהמידיכחפץמועברתהיארם,וייחוסה

 1שדיבעבורהפרעה."נתן"כליםושריאברם

אביהבציווילהודיעמהמתייעציםאיןואותי'.'

תתבונן"לאובעיניואברם;עםהולכת"הגר
אברםבעינילהתבונןהאיסורהדגשת .) 13<עמ'
הגברקדושתביןההבדלאתלהעציםכדיבהיש

השניבפרק<הזרה).שההאשללעליבותה
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הה?נעהתחושתמתחדדת

בבדבדו 1אליוביחסהגרשל
 1סמויבדרוגםלהנוסף

ההיררכיהעלמגדריתביקורת
וראשון"ראשהמקרא:בתקופת

ולצדההיא;אחריוהוא;

הואהגבר .) 17<עמ'אנוכי.""

אחריובשיירה,לצעודהראשון

 "עםלצאתעתיד<ממנההאשה
אףעלהזרה.האשהולבסוף,ישראל)
אברםכיהמקראימהמקורלנושידוע

אתמתארתהמשוררת 1הגראתידע

כמההשהגרמושגת,בלתיכדמותאברם

ילטפניפני;עלהוא"שיחלוףאליה:
אברםמצדלאהבהכמיהתה .) 22<עמ'אורו"שובל
השניהפרקבסוףמתקדמת.שהעלילהככלגוברת

היהרק"אםהכמוסה:תקוותהאתמביעההיא

שניםאיתן."הייתילתמידאיתן.;הייתיאפשר;
אםלי;מרשההייתרקאםלצדך;יושבתהייתי

בבחינתהואוידויה .) 23<עמ'מותר"היהרק

מודעתהגר .ושריאברםשלאהבתםעלאיום

לתחום,מחוץהואאברםכיומדגישה 1לכך
והנשגבותהקדושהמוטיבאתהמחזקתהדגשה

שלו.
שורותפניעלמתואריםבראשיתשבספרבעוד

אברםשליחסיהםותמציתיסכמטיבאופןבודדות
הדמויות 1הנגבישר-שלוםשאצלהרי 1ושפחתו
נערהשבהמרהטרגדיהונחשפתעומק,מקבלות
שאינומבוגרבגברכלותעדמאוהבתמצרייה
ומדחיקהאהבתהביצרינאבקתאהבה,להמשיב

מהגרמבקשתשריבעלילההשלישיבפרקאותם.
ידעת;רחמיאתהרג.""אחותיבנהאתלהשתלד

:לד;לוובןאישי;מאתתא~יאםין; 'tורחמים

לות l:התבמין 1הגר .) 28<עמ' "ה~~~וממך
אותהלפקודהעתידיםהאסונותאתחוזהנבואית,
אותובני;בךימאסאם"ומהשריאתושואלת

תאהבלעדכינשבעתשריאךתשליכי?"ואותי
"אחותישכןבה,בוטחתוהגרבנה,ואתאותה

יציבנשמרלאהאהבהמשולשזאת,ובכלהיא'.'

אחותי;שריוצלולה"בהירהזמן:לאורך
אחליאלאברם;שבאעדשלי.;שריאהובתי.;

שלקנאתההמשוררתלפיאחלי'.'אלבא./הוא
שהובילההיאהגרשלהפורה<אחלה)ברחמהשרי

המשוררתכידומההמשפחתי.התאולהרסלאסון

האוטוביוגרפיהעלאורלשפוךבספרהמבקשת
הסיפוראתמשכתבתהיאלמעשהאך 1הגרשל

להישמע.הגרשללקולהלאפשרכדיהמקראי
מלווההרגשלתכונותיהוהאדרתהשכתובתהליך

שמתעברתומרגעואברם,שרישלבדמוניזציה

ידברעודלאאברם;אלייבואעוד"לאהגר
בגללו'.'יתרחק;עמדי;

רובפניעלהגרתוההובודדהמנוצלתמיוסרת,

לבובתשומתלזכותתוכלכיצדהאפוספרקי
אשתופף;אםאוליאזדקף;אם"אוליאברם:של

אךאצעק?"אםאוליאפרע;שעריאםאולי
שכאבהככל 1להיפך .לכךזוכהאינההיא

הואמתרחקכךמעמיקים,ובדידותה

שרימתרחקתגםוכךיותרממנה

הבטחתהחרףהקנאה,אחוזת

עצמהמשפילהלה,בצרהקודמת.
עמה,שידברוומתחננתהגר

"אלקרה:שריתגובתואולם
מושפלתהשכמתיאחלה

מולי'.'זקופה;התנשאה;
אףעלשרישלהתנשאותה

כדיבהישעקרה,שהיא

הנמוךמעמדהעללהצביע
כמוטיבשמופיעהגרשל

בשיר.דומיננטי

מציגההגרבאמצעות

שתכליתוככליהמקראיתהאשהאתהמשוררת

 1כליוןפירושוזויכולתהעדרילדים.הבאת

אחרות.בנשיםוקנאההקיוםזכותארנוןייאוש,

שלאחרהרירחם,בבחינתאלאאינההאשהאם

 1ואכןעו.דאליהקרביםאין :ייעודההגשמת

שרייחסי 1ישמעאללידתעם 1השביעיבפרק
המתמשךהניכוריותר.אףמתוחיםנעשיםוהגר

זהותלגיבושהגראתהובילהזוגבנימצד
נסיךנרדם;"בחיקיולבנה:להנפרדתעצמאית
תתחזקהאפוסבהמשך .) 85<עמ'יישן"מצרים;

ושרה,מאברהםהנתקשיגברככלהמצריתזהותם
שרהלידיהכשלוקחתיצחק.הולדתלאחרבמיוחד

הוא"יהיהבכניעותהגרמצהירה 1ישמעאלאת
 ,)םש<שלום"שיהיהרקשלום;שיהיהבן;לה
עלומיוסרתקנאהאחוזתהיאבפועלאך

אמא,תחילההןבנהשלהראשונותשמילותיו
הגר.לבסוףורקאבא
והשמיניהשביעיהביתבמהלךהילדשמוסיףככל

ממנה,נגזלכיהגרחשהכך 1שריבמחיצתלשהות
עתידהכעתאברם,אתשהפסידהלאחרוכי

 .ישמעאלבנהאתלהפסיד
כילשרהאלוהיםכשמבטיחלשיאומגיעהמתח
פוחתת.ישמעאלשלונחיצותובטנה,אתיפקוד
ושריאברהםהזוגלראשונה 1כיהשמיבפרק

ייעודה,הגשמתעםמזדקפתשרהמאושרים.

ובנההגראתלאהובוהבטחתהלעולם,בןהבאת
אתיירששישמעאלחוששתהיאמופרת.לנצח,
אותוומגרשתבנך"עםבנייירש"לאאברהם

אמו.ואת

מפלגתדמותהיא 1הנגבישר-שלוםלפישרה,
שליליותתכונותלהומיוחסותית,וחשוב

המערערותומניפולטיביות,כניעותכשקרנות,
אליו.בסתירהעומדותואףהמקראיהתיאורעל

וחבריםאבלאותואחים-וישמעאליצחק

שרה:שלעינהצרותעקבהופרדו-למשחק
יצחק;אחלביןדמעות/שלנהרותהיו"בערב
 .) 109<עמ'לשניים"השבטנחצהישמעאל;לאחל

לקרעתוקףלתתהמשוררתמנסההאומנם
הקרעבאמצעותלערביםיהודיםביןהמודרני
רוחהמקראיים?!האחיםבאהבתשרהשקרעה

שולטת 1תשיעיבביתהגרתיאורילפישרה,
ולסייעלהתקרבמהםומונעתוביצחקבאברהם

התענושם 1למדברשגורשוולהגרלישמעאל



בצמאהיום,ובלהטהלילהבקור
ובשיממון.

מזדהה(שעמההגרשלשירתה
הזייתבהשראתנכתבתהמשוררת>

הםונבואותיהחזיונותיההמדבר'

אתמלוויםואלוהמדברמתעתועי
תומה.ועדמראשיתההעלילה
מגוריםמקוםשמשמשהמדבר

סימבוליתמשמעותמקבללמשוררת,
המנודה,האשהשלכמפלטהבעלילה

חיזוקהערבים?!).של(ואוליבנהושל

ניתןלערביםישמעאלביןלקשר
ישמעאל"עיניבשורות:למצוא

בעיני;נדודיםנדודים/התבוננתי;

ביןלקשורשלאקשהוגעגועים",
נדודילביןבמדבריותהאסלאםנדודי

עםגירושוביןאףואוליישמעאל'
מארץהפלסטיניםגירושלאמו

ישראל.
המשפחהשרהשלמותהעםרק

מוצגת,שרהשוב.להתאחדמצליחה

מפלגכגורםועקיף,מרומזבאופן
עמיישבימיםשרה.""מתהומחבל:
(עמיבשלום"היינולנחמה.יצחק

הדמותהיאהגרלשרה,בניגוד ,) 141

גםהסלחנית.בשיר'סתיהמפי
שואפתהיאובעליבותהבנידויה
ביןולאחדותלהרמוניהלשלום,
כאנכרוניזםשוב(האומנםהאחים

האחרון'בפרקישראל-ערב?).ליחסי

בניואתאברהםמצווהמותו'עם

מוגזםהשלוםמוטיבולשלום.לאהבה

לאורךשהועברוורמזיומביך'ומעט
לעתמעורריםמעודן'באופןהאפוס
המודרניהקוראבקרבאי-נחתסיום

הישראלי.
בנבואהנחתםהעלילתיהשיר

אקטואליתנוףתמונתשהיאעתידית,
וישמעאל;יצחקאהבת"ותשכח

(עמיוריב"בחרבבניםבניואחזו

המשוררת,שמציעההפתרון .) 149

העלילהבסוףשנעשתההגר'בשם
להשכיןהואעוצמתית,לגיבורה

כילזכורהאחים,שניביןשלום
לתיקוןאחים!"ויצחק"ישמעאל

בספרהכמתוארהמקראיהעוול

אקטואליתקריאההמשוררתמצרפת
עווללתיקוןהמכוונתפוליטית,
קנאהעין'בצרותנעוציםששורשיו

 ·:·חינם.ושנאת

אורכךניקולא

בוסרךבנימיך
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