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ניצה דורי

ממיתה או מחיה?
תפיסת החיי והמוות והשתקפותה ביחסי הגומלי בי
אד לאדמה בתרבות היהודית ובשירה העברית
במאמר זה אדון במורכבות היחסים בין אדם לאדמה הכרוכים זה בזה לאורך
הדורות ,ובביטויָ ם במקורות היצירה התרבותיים היהודיים .מצד אחד ,האדמה
היא מקור חיים לאדם – ממנה היא נוצר ואליה ישוב ,רעיון הבא לידי ביטוי
בדימויי אדמה המיוחסים לאישה העוברת תהליך של עיבור והפריה ליצירת חיים
חדשים .מצד שני ,האדמה היא היעד האחרון במסע החיים ,ובביטויים סמליים
אמביוולנטיים היא מסמלת גם את המוות ,את השממה ואת חידלון החיים .יחס
מורכב זה בין אדם לבין אדמה בא לידי ביטוי במקרא ובשירה העברית עם
ראשית ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל ,תקופה שבה היה ערך
לסמלים ,לדימויים ולחזון.

מבוא :הדימוי הנקבי של האדמה בתרבות היהודית

במאמרה "אדמה אדמתי" ,שפורס באתר "בית אבי חי" ,רוחמה וייס
) (2011בוחנת את המיתוסי והדימויי עתיקי היומי וחוצי התרבויות
הקושרי בי אישה לאדמה .יחסו של הגבר – המייצג את "התרבות" –
לאדמהאישה הוא אמביוולנטי .האדמה יצרה אותו ,האדמה תשעבד אותו
כל ימי חייו ובסופו של דבר היא ג תקבור אותו .האדמהאישה מסמלת
את כל מה שגדול מהאד  ,את כוחות החיי ואת כוחות המוות .הבחירה
לקשור בי אדמה לאישה מפקיעה את האישה מהאפשרות להיות סת בת
תמותה .א חלילה תמות אימא אדמה ,ימות העול  ,ולכ חשוב להשאיר
אותה גדולה מהחיי ומהמוות ,כפי שמתאר יור טהרלב בשירו "ילדי
האדמה":
מי מדליָו) 24 ,דות ,ישראליות ורב־תרבותיות( ,תשע"ג
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בה ַה ַח ָה
ֲד ָמה ַה ָ
ָהא ָ
טה ַה ַ ָה
ַה ְ ָ
ַהח ֶזרֶת ַעל ַע ְצ ָמ
יה
על ָ
ִל ְחית ו ְָלמת ֵ!י ִמ ְ ֶ
יה,
ָל ֶל ֶכת ִא ָָ ,ל ֶל ֶכת ֵא ֶל ָ
ָלב ַה ַ!י ְָתהָ ,לב ֶאל ַה ַה ְת ָח ָלה.

לאור שנות ההיסטוריה היהודית עברה תפיסת האד את האדמה גלגולי
שוני – מביטחו כלכלי שהעניקה האדמה ביבוליה מבריאת האד ולאור
תקופת המקרא ועד היו  ,דר הדאגה לדור העתיד בעיסוק בנטיעותיה
בתקופת התלמוד והמדרשי  ,והשימוש בעבודת האדמה כאמצעי ליישוב
האר ולהפרחת שממתה בתקופת שיבת ציו ,וכלה בתפיסת יחסי אד
ואדמה בשירה העברית החדשה .במאמר זה נסקור ונבח את הגלגולי של
תפיסות אלו במהל הדורות ,ונתמקד בבחינת החיי והמוות בתרבות
היהודית ובתרבות הישראלית.
במקורות היהודיי נית למצוא הרבה קשרי בי אישה ובי אדמה .די
לציי שמאז ומעול הייתה האדמה מזוהה ע היסוד הנקבי הקיי
במציאות ,ולראיה – בכל הדתות האליליות יש "אלת אדמה" ולא "אל
אדמה" .ג בלשוננו הביטוי השגור הוא "אימא אדמה" .במסכת סוטה פרק
ד ,מהדהדת זיקה לשונית עמוקה בשפה העברית בי אדמה לאד )וג
ל"ד "( ,בי מולדת להולדה ,בי הר להיריו ובי זרע )הנזרע באדמה(
לזרע )ההפריה האנושית(.

הקשר הקמאי בי אד לאדמה

זה מתחיל כמוב בבריאה .על פי סיפור הבריאה השני ,אלוהי יצר את
ִיצר ה' ֱאל ִֹהי ֶאת
האד ואת החיות )אבל לא את האישה( מ האדמהַ " :ו ֶ
ֶפ* ַחָה" )בר'
&ד ְלנ ֶ
ִ* ַמת ַחִי ַוי ְִהי ָה ָ
-/יו נ ְ
ֲד ָמה ַו ִַ-ח ְָ 3
&ד ָע ָפר ִמ ָהא ָ
ָה ָ
ב ,ז( .את האדמה מוסי 4ופוגש האד בכל תחנות החיי המשמעותיות,
&מר ִ6י ָ* ַמ ְע ְָ 5לק8ל
&ד ַ
7ל ָ
ועל כ ג לאחר החטא הוא מקולל באדמהְ " :
ֲד ָמה,
ֹאכל ִמ ֶ<; 7אֲר7רָה ָהא ָ
י ֵלאמֹר לֹא ת ַ
ית ָ
ֲ*ר ִצ ִִ 7
ֹאכל ִמ ָה ֵע א ֶ
ִא ְ* ֶַ ָ 5וַ 5
ְמי ַח ָ
ִֶ 3ְ ,ע ָ=בְ 5 8
ַ3עֲב7ר ָ
ְ&כ ְל ָ,5
יח ָל ְ; ו ַ
ֶי .וְק 8ו ְַד ְר ַ>רְ 5ַ ,צ ִמ ַ
ֹאכ ֶל;ָהֹ6 ,ל י ֵ
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ֲד ָמה6ִ ,י ִמ ֶ<;ָה
*7ב ָ ֶאל ָהא ָ
ֹאכל ֶל ֶח ַ ,עד ְ
יַ 5 ,
ָ -/
ֵעת ֶ
ֶאת ֵע ֶAב ַה ָ@ ֶדה3ְ .ז ַ
לָ
ְאל ָע ָפר ָ7*5ב" )ש  ,ג ,יז–יט(.
5/ה ,ו ֶ
ְ BCח ָ6ִ :5י ָע ָפר ָ
מסיפור הבריאה נית להבי כמה חזק ומורכב יחסו של האד אל
האדמה – האדמה היא מקור החיי  ,היא התעסוקה המבוכרת בג העד,
העבודה המקוללת שלאחר החטא ,והיא ג המוות .האדמה "ילדה" את
האד ואת החיות .האדמה מצמיחה ,וכדי שהיא תצמיח יש להשקותה
במי  .את האדמה עובד האד כל ימי חייו ,והיא מחוז הפחד והתשוקות
של האד  .על כ אי להתפלא על כ שהאדמה מזוהה ע האישה .את
הזיהוי הזה נמצא במקומות רבי במקרא ובספרות חז"ל .האד הראשו
ל7קח מ האדמה ,וקשר בסיסי זה חובק את יחסי אד לאדמתו ,לצומח
ֹאכל ֶל ֶח ַעד
י ַ 5
ָ -/
ֵעת ֶ
ולחי ,כפי שאנו מוצאי בפסוקי האלה3ְ " :ז ַ
ְאל ָע ָפר ָ7*5ב" )ש  ,ג,
5/ה ו ֶ
ְ BCח ָ6ִ 5י ָע ָפר ָ
ֲד ָמה ִ6י ִמ ֶ<;ָה ל ָ
*7ב ָ ֶאל ָהא ָ
ְ
ָמיו ְִ 6צי ַהשֹ ֶָדה ֵ 6י ִָצי" )תה' קג ,טו(.
יט(" ,אֱנֹ8ש ֶָ 6ח ִציר י ָ
דעות שונות נאמרו לגבי האטימולוגיה של המלה "אד " .דעתו של
יוס 4ב מתתיהו )מובאת על ידי רד"צ הופמ ,בפירושו על אתר(" :אד "
מלשו אדֹ  ,צבע הד  .אול הדעה המקובלת היא שהמלה "אד " באה מ
האדמה ,כלומר מ הארצי ,והאDלוהי הוא אשר נת לו לאד ש זה ,למע
יזכור תמיד את מקורו הארצי ולא יתגאה.
ריח השדות וריח האדמה היו ג העדפותיו של יצחק אבינו ,ומתו כ
ג מקור אהבתו המיוחדת לעשיו ,איש הציד .יצחק נקשר לשדה שבו פועל
הציד ,מפני שזהו מקומו שלו עצמו .השדה אשר יצחק יוצא לשוח
ולהתפלל בו ,הוא אותו שדה של עשיו "איש שדה" שהול לצוד בו .יצחק
אבינו נמצא בתו כוחות החיי כפי שה בשיא  ,בשדה ,וש הוא יוצא
ֵצא י ְִצ ָחק ָל ַ
7Aח" – תפילת מנחה .מעלתו של יצחק א 4היא
לשוח – " ַו ֵ
שייכת לזמ שבו כוחות החיי מתפרצי בשיא כוח כמו השמש בשיאה
וכשהאד בשיא פועלו .ג יוס 4ידע את כוחה של האדמה וצבר את הבר
בשנותיה הטובות והפוריות במטרה להוציא את אשר צבר בשנותיה
השחונות.
המרד של קורח ועדתו במשה ובאהר דוכא בדר פלאית באמצעות
יכולת הבליעה של האדמה" :ו ִ
ְַ 5ב ַלע א ָֹת
יה ו ִ
ְַ 5פ ַ5ח ָה&רֶ ֶאת ִָ -
ְאת ָ6ל ָה ְרכַ .*7ו ְֵרדֵ 7ה
ֲ*ר ְלקֹרַח ,ו ֵ
&ד א ֶ
ְאת ָ6ל ָה ָ
יה  ,ו ֵ
ְאת ֶָ 5ֵ 3
וֶ
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ַ 85ה ָָ Bהל" )במ'
ֹאבדִ 7מ ְ
יה ָה&רֶַ ,ו ְ
ֲל ֶ
ַַ 5כס ע ֵ
ֲ*ר ָל ֶה ַחִי ְ*א ָֹלה ,ו ְ
ו ְָכלא ֶ
טז ,לב–לג( .וכ ,למשל ,כאשר מגלה שמשו כי אשתו גילתה את פתרו
ַ* ֶֶ 3ְ 5ע ְג ָל ִתי
ל7לא ֲחר ְ
חידתו לבני עמה ,הוא תוק 4את אנשי העיר וטועֵ " :
יד ִתי" )שופ' יד ,יח( .וכאשר ישעיהו מדבר על הגאולה הוא
את ִח ָ
לֹא ְמ ָצ ֶ
/ר ֵצ ְ לֹא יֵ& ֵמר
7ל ְ
ֲז7בה ְ
ֵ&מר ָל ְ ע8ד ע ָ
משווה אותה לבעילת אישה" :לֹא י ֵ
ְ/ר ֵצ ְ
ע7לה ִ6י ָח ֵפ ה' ָ ְ 3ו ְ
/ר ֵצ ְ ְָ 3
7ל ְ
ע8ד ְ* ָמ ָמה ִ6י ָל ְ י ִָBרֵא ֶח ְפ ִצי ָבְ E
ִֵ 3ָ 5על" )יש' סב ,ד(.
בספר "אד מ האדמה" בהוצאת ישיבת עתניאל ) (2008מובאי שני
קולות שוני – קול האד וקול האדמה .שני הקולות הללו – תיקו בעלות
האד בספר שמות ושביתת האר בספר ויקרא – יוצרי סיפור של
הצומח בי שני בני הזוג :אד אדמה .חצי הסיפור שבספר שמות מתאר את
תהלי השינוי שעובר האד כבעלי המוותר על בעלותו ויחסו הרכושני
כלפי שדהו .לעומתו ,מתאר חצי הסיפור שבספר ויקרא את תהלי השינוי
שעוברת בת הזוג ,האדמה ,בשביתתה הטבעית לה' .בתו השביתה
הטבעית טמונה השפעת התהלי על האד הפועל בשדהו הנדרש בתגובה
להשתנות.
מציאות השביעית צומחת מתו אי עשייה .אצל האד זו אי עשייה של
שלילה ,ואילו לאר זו אי עשייה של התרחשות ותנועה .האד והאדמה
שני הפכי ה  .האד כוח זכרי ,אקטיבי ויוצר ,ואילו האדמה כוח נקבי,
פסיבי וטבעי .במש שש השני האד )הזכר( יוצר ופועל באדמה :זורע
בה והופ חלקי ממנה להיות שדהו ,חלק ממרחב היצירה שלו – "שש
שני תזרע שד" )וי' כה ,ג( .כוח היצירה שבאד ההופ את האדמה
מטבע בר לשדה ,מקנה לו את חוויית הבעלות על השדה ועל יבולה ,כחלק
מיצירתו האישית.
בשנת השבע מתעוררת האר הגדולה לגלות את טבעה העצמי האD
לוהי" :ושבתה האר שבת לה'" )ש  ,פס' ב( .האדמה ,שנקרעה מהטבע
לשש שני והפכה לשדה יצירה אנושיפרטי ,חוזרת בפנימיותה להיות חלק
מהאר הגדולה .מגמתה של ההתעוררות הטבעית היא שביתת האר לה'
וגילוי טבעה העצמי" .למה נקרא שמה אר ,שרצתה לעשות רצו קונה"
)בראשית רבה ,ה ,ד"ה "ויקרא אלהי "( .מתו כ נדרש ב זוגה ,האד ,
לשנות את היחס כלפיה בשנת השבע .בכל השני הוא מתפקד ככוח יוצר,

ממיתה או מחיה?

91

וכעת הוא נקרא לעצור את כוח היצירה של זריעה וזמירה בשדהו ובכרמו
ולתת לטבע לעלות מאיליו .יחד ע ביטול היצירה בשדה נדרש האד
לוותר על חוויית הבעלות על השדה ,וזו חובת השמיטה.
בכ מתרחש היפו משש השני לשנת השבע :בשש השני העיקר
הוא הכוח האנושי ,הזכרי והאקטיבי הפועל בשדהו .בשני אלו הכוח הנשי
נתו תחתיו ,הופ לקניינו ומתנתק מהאר הגדולה .בשנה השביעית העיקר
הוא הכוח הנשי של האדמה ,הפועל באופ פסיבי – שביתה בכל האר.
הכוח הזכרי מגיב אליו באי עשייה והימנעות משדהו – הפסקת תנועת
היצירה ואיבוד חלקי של הבעלות.
תושביה של אר ישראל בתקופת המקרא התפרנסו ברוב מעבודת
האדמה לסוגיה – גידול תבואות ומטעי  ,גידול בהמות ,עופות ודבורי
ותעשיות חקלאיות .ב"לוח גזר" נזכרות העונות החקלאיות :אסי ,4זרע,
עצד פשת ,קציר שעורי  ,קציר וכיל ,זמיר ,קי ,לקיש .החקלאות
בארישראל הייתה מבוססת בעיקרה על גידולי בעל )המושקי על ידי
גש וטל( :גידולי החור – 4חיטה ושעורה ,ועצי הפרי הנותני פריי בקי
– גפ ,תאנה ,רימו ,זית ודבש )תמר( ,וכ שקדי  ,אגוזי  ,בוטני
ושקמי  .מיעוטה היה חקלאות שלחי – השקיה בתעלות ,בשילוח מי
באופ מווסת ,בעיקר בגינות ששטח מצומצ – ירקות ,קישואי ,
אבטיחי  ,חציר ,בצל ושו  .בגלל התלות בחסדי שמי המקרא מרבה
לדבר על בצורת ועל נזקי טבע אחרי  ,כגו ברד וארבה ,ועל מחלות ,כגו
שידפו ,ירקו ועוד.
סדרי עבודת האדמה נזכרי במשל הכר בישעיהו פרק ה וכ בישעיהו
ויֵ Aדד אדמתו ,הלא א שיווה פניה,
כח" :יחרוש החורש ,לזרוע י ְַפ ַתחַ ,
ו Aחיטה… ושעורה… וכוסמת… כי במטה
וכמ 8יזרוקָ ,
והפי ֶק ַצחַ ,
וכמָ 3ַ 8ש ֶבט…" )ש  ,פס' כד–כז( .הפעולות הנזכרות – החל
ֵח ֶבט ֶק ַצחַ ,
יָ
מחריש ,בדר כלל בצמד בהמות ,שידוד ופירור הרגבי  ,באת או במעדר,
זמיר ,עישוב ,זריעה ודיש ועוד.
מרבית הפעולות של האיכר מתרחשות בי האביב ,כשמבשילה
התבואה ומתחיל קציר השעורי  ,ובי גמר עבודות הגור והקטי 4בסתיו:
קציר התבואות ,דיש ,בציר ,קטי 4פרות ,דריכת ענבי  ,עצירת שמ
מהזיתי  ,ייבוש פירות ,והחסנת כל היבול.
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חג האסי ,4סוכות ,הוא החג שסימל והביע את השמחה על היבול
שנאס 4מ השדה אל הבית .עתה מתחילה העונה החקלאית הבאה – עיבוד
הקרקע לקראת החור 4והזריעה הבאה.
בי עבודת האדמה לבי הפולח הדתי יש זיקה ברורה .זמניה
וטקסיה של שלושת הרגלי קשורי לעבודת האדמה :פסח – ראשית
קציר שעורי וטקס הבאת העומר; שבועות – קציר החיטי  ,ביכורי
הפרות ,וטקס הבאת הביכורי ; סוכות – גמר האסי 4של תבואות השנה
וטקס נטילת ארבעת המיני והישיבה בסוכות.
מצוות ומנהגי שנועדו לשפר את הצדק החברתי על ידי עזרה
לחלשי מבוססי א 4ה על עבודת האדמה :לקט ,שכחה ופאה בשדות,
פרט ,עוללות ופיאור הכר  ,מעשר עני ושאר מתנות עניי .
אזכורי אד ואדמה במקרא סובבי סביב עבודת אדמה ,מקור חייו של
האד  ,תו הכרת הפוטנציאל הגלו באדמה המעניקה את פת הלח לקיו
הפיזי של הפרט ,ושמירה על ציוויי דתיי הקשורי ליבול האדמה
במעגל השנה.
במסכת סנהדרי מתקשי להסביר כיצד אסתר הסכימה להתייחד ע
אחשוורוש למרות היותה נשואה למרדכי ולא מסרה את נפשה על "גילוי
עריות" ,ומתרצי ש"אסתר – קרקע עול היתה" )סנהדרי עד ,ע"ב(.
בתחילת מסכת קידושי נאמר שקידושי אישה בכס 4נלמדי מאברה
אבינו שקנה את השדה מעפרו בכס .4כלומר ,הדר שמקדשי אישה
נלמדת מהדר שקוני שדה .אולי כא טמונה אחת הסיבות להשוואה בי
קניי אישה לקניי שדה :ג אישה אינה קנויה לבעלה באופ רגיל ,וג הוא
משועבד לאשתו לא פחות מאשר היא קנויה לו ,ואולי א 4יותר .בהקשר זה
בולטי לעי דברי הגמרא ביבמות" :אמר ר' אלעזר :כל אד שאי לו
אישה אינו אד  ...ואמר רבי אלעזר :כל אד שאי לו קרקע אינו אד " )סג,
ע"א( .אמנ במבט שטחי האישה נזקקת לגבר שיפרנס ויכלכל אותה כפי
שהאדמה נזקקת לאד שישקה ויזרע אותה ,אול למעשה כמיהתו של
האיש למציאת בת זוג מהווה שעבוד גדול הרבה יותר ,ג א מדובר
בשעבוד פנימי" :אמר רבי תנחו אמר ר' חנילאי :כל אד שאי לו אישה
שרוי בלא שמחה ,בלא ברכה ,בלא טובה )ש  ,סב ,ע"ב(.

ממיתה או מחיה?

יחסי אד ואדמה בשירה העברית

93

היחס המורכב בי האד לבי האדמה בא לידי ביטוי ג בשירה העברית.
ע ראשית ההתיישבות היהודית החדשה בא"י ,ב ,1882נית משקל רב
בשירת ארישראל לערכי  ,לדימויי  ,לסמלי ולחזו .חשיבות של אלה
הייתה גדולה בתקופה של חברה מתהווה ,החסרה מסגרת ממוסדת ויסודות
ממלכתיי  .הדימויי בשירה היוו תחלי 4והשלמה הכרחית לחינו,
לערכי  ,לעידוד הרוח ,לאמונה ,לפעילות ,להזדהות ,ללכידות; ציר
שסביבו התרכזה ההכוונה והפיקוח החברתי הלאממוסד .הצור לחפש את
המסרי  ,הדימויי  ,הססמאות והחזו בשירה קיי כדי להבי ,להזדהות,
לחוש ,לחלו  ,לקוות .רבי מאלה המשיכו להיות מושרי בזמר העברי ג
לאחר קו המדינה .כל שינוי בחברה ובמדינת ישראל מצא את ביטויו ג
בשירי שנוצרו באותה תקופה .כשהמציאות השתנתה ,השתנו ג הערכי
שבשירי .
המפעל הציוני מוצג בסימ מיתולוגי של מוות ותחייה ,המובע
במחזוריות המיתית של מות האדמה ותחייתה – מוות ותחיה של ֵא ָלה וא .
זהו כוח ההתחדשות" ,השיבה הנצחית" ,בלשו ספרו הידוע של
האנתרופולוג מירצ'ה אליאדה )אליאדה .(2000 ,בשנות השלושי כתב
יעקב פיכמ ב"שיר אדמה"" :א התחדשות ותפארת/ /ת בכל רגב אוצרת
אבדה ב חוזרת/ /,ת בשעבד משחררת) ".ברו ווילנסקי,
–  /[...] /כל ֵ
 ,1937עמ'  .(232דואליות הלידה והמוות אינה נדירה בספרות החלוצית.
כשד עגול /ולראשה קבר לב
לא סת תיארה אסתר ראב" :גבעה ֵתרו ָ
חופ) ".4ראב.(1963 ,
השירה והספרות הארצישראליי היו דיאלקטיי ביחס לאדמה:
"האדמה טובה כא .טומנת הרבה מתי  /.זור בסג8לית ֵלילית טלולה /אני
כאב לידת אהבתנו" ,כתב ר עדי )הוא עזריאל
מלבה פעמותֵ /
שומע ִ
אוכמני( בשירו "אורני שבנקיק" )ר .(1968 ,ואילו נת אלתרמ איז
בשירו "מערומי האש" בי האדמה הצורבת והממיתה "אדמת ָקלל גאה.
מ7צ ָתה" ובי האדמה
גופרית וצור גידוה /.היד אשר תיגע בהָ ,ש ָבה ָ
החיָה מֹ-ה
המולידה ומעניקה חיי " :ורע לידותיה תר עוד בנקרות /,עוד ַ
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נ7שק הפה אשר נקרא לקרוא /לאדמה הזאת/
גוריה ממלטת /.באש ַ
מולדת) ".אלתרמ.(1938 ,
"האדמה תכפות אות ותמשו אות אליה .ובפרט אדמתנו הרווה ד
אחי …" ,כתב שלו אש בשירו "האדמה לכדה" )במחזהו של ש' שלו ,
"אדמה" .(1940 ,האדמה שבה ומופיעה ככוח עליו" :הייתה עלי יד
האדמה" ,אומר נחו  ,כמי שממיר בכ את דברי הנביא יחזקאל – "הייתה
עלי יד ה'…" .זהו כוח אDלוהי התובע קרב ,אשר רק ע קבלתו תתרצה
האדמה הצחיחה בצורת מטר סוח) 4על פי דבריו של השחק במחזה –
נ"ד(.
"אלוהי ! /מדוע תעתיק אד מאדמתו? מדוע /אתה בורא ילד ]/[...
…ומראה לו את /הדר להרי עד שהוא ר אלפי ואלפי /מילי ויושב על
האדמה הקרה /,האדמה הזרה הזרה /ובוכה – " ,כתב א .עלי בשירו "זאת
האדמה" )עלי .(2009 ,שממת האדמה המתה התנחלה בלבו של
המשוררהב ,אשר מרחק רב נפער בינו לבי זו שהילכה קסמי על
אבותיו" .זו האדמה שאני /שופ דמי עליה ומהל בה את ימי בדממה/
] /[...זו האר שאני שריד ופליט /חי כשממה מעליה דוע והול /הול
ודוע ימי ימימה עליה /והשמי שמי לה') ".אשר ריי" ,שיר אדמה"(.
וכ ,לאחר שיאיר הורובי המשיל )בשירי "אר בחירה"( את האדמה
לאד ולע ,לעפאי ולציפורי  ,לא נותר לו כי א להמשילה לצל )"א
ד7מה"( .ואפילו ברמת ההזיה
צל האדמה האדמה  /צלילי מוות או צלילי ָ
הבוראת לאדמה הילה ,אפילו אז – " ִא היה האדמה הילה ִ /א הילה
ישתברו כנפיי ֶאל אדמה) ".הורובי.(1982 ,

האדמה כמייצגת את חדלו החיי

להל ננתח כמה שירי מזווית זו .נפתח בשירו של רבי יהודה הלוי "ב
אדמה":
מל ְד
ֲד ָמה ִי ְזֹ%ר ְ! ַ
ֶ! א ָ
יל ְד
ִ%י ְל ֵעת ֵק& יָב ְל ַ

"ק) וְ ַה ְצ ַלח!" ִא ְמר ְל ֶב ָח ֵמ
ָמ
ֵ!י ְ ֵדי ֵא) י ְִ ַ%ב וְ +ל י ֵ
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מסר ְל ֶב ֶע ֶ-ר?
ַמה ְ ִאיצ ָ
ָסר
עד ְמ ַעט ָקט י ְִג ַ0ל ְו ִי ֵ
ָמי) ְל ֶב ֶע ְִ -רי)
ימי) י ִ
ַמה ְִ 2ע ִ
0לג ֲע ֵלי ָה ִרי)
ַקל ְ%ע ֶֹפר ֵ
מרי)
לעג ְלקל ִ
מסרֵ ,
ָ!ז ְל ָ
ָפל ְ!יַד ֵא ֶת
לי) נ ַ
ֶ! ְ ִ
ֶת!
ת 5ר ֶ
ָק) ְו ִה ִ!יט – ִהְ 2ב ְ
+ר ָ! ִעי)
נָע ְונ ְִכנָע ַמ ִ6יג ְל ְ
ֶָ !ְ --ח ְלק – ִא) רַע ו ְִא) נ ִָעי)
ֵעי)
רָ& ְל ַד ְרַ %וֲַ 7עזֹב ר ִ
ְמי ֶה ֶבל
ֲמ ִ8י) יִזְ ֹ%ר י ֵ
ֶ! ח ִ
ָ!ז ְ! ֵעינָיו ֶאת ָ%ל י ְָקר ֵ ֵבל
ַאֲלֶ :מה ָהיָה ְל ֶב ִ ִ8י)?
ָי)
ְר ִ
ֵאי ְ! ֵע ָציו ַ! ִ0י) ו ָ
ֶח ָל ִי)
ידיו ַ9ִ 0י) ְונ ְ
ִ%י ְִ -ר ָ
ֱלי ִ ְב ִעי)
נתיו נ ְָגע א ֵ
ִא) ְ ָ
ֵאי ְָ 0בריו נ ְִר ִאי) ְו ִנ ְ ָמ ִעי)
ֵעי)
ֲלי ר ִ
רַק ְל ַמ ָ6א י ְִהיֶה ע ֵ
ֲלי ָבנָיו
ֶ! ְמֹנִי) טֹרַח ע ֵ
ֵאי ְל ָבב ִע ְולֹא ֵעינָיו
בז ְו ַל ַעג ִל ְבנ ו ְִל ְ ֵכנָיו
ֶח ָב
ֲ +חרֵי זֶה ֵַ %ת י ְִהי נ ְ
ַעי ְולֹא ַמ ְח ָב
ֵאי ְ! ִל! ר ְ
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הפיוט "ב אדמה" דומה בסגנונו לספר קהלת .המשורר סוקר את חייו של
האד מלידתו ועד לזקנותו ,מעי חשבו נפש שהאד עור באחרית ימיו
כשהוא מתבונ לאחור בחייו וחש את הבלות וארעיות  .הפיוט פותח
וחות בזיכרו אחריתו של האד – יו מיתתו – דברי המהדהדי את
המשנה במסכת אבות" :דע מאי באת ,ולא אתה הול ,ולפני מי אתה
עתיד לית די וחשבו" )ג ,א( .המשורר מתאר את הקשיי הנכוני לאד
בכל עשור משנות חייו ,והמסר הפסימי בסו 4השיר – האד נולד מהאדמה
ואל האדמה ישוב" :ב שמוני טורח עלי בניו  /בוז ולעג לבנו ולשכניו".
השימוש בכינוי "ב אדמה" ראוי לתשומת לב מיוחדת )אליצור.(2004 ,
מדובר כא כמוב בב במוב מטאפורי :האד נוצר מ האדמה; המשורר
מממש מטאפורה זו וממשי אותה כאשר הוא מכנה את האדמה "יולדתו"
של האד  ,ומנסח כ מחדש את האמור במקרא" :עד שוב אל האדמה כי
ממנה לוקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב" )בר' ג ,יט(.
"ראי אדמה" מאת שאול טשרניחובסקי

ֲד ָמה%ִ ,י ָהיִינ ַ!ז ְְ! ָז ִני) ַעד ְמאֹד!
ְר ִאי ,א ָ
ָכהְ ,מע ֵס ֶתר זרַע ָט ַמ...2לֹא עד
יק ְְ ,5מל ְ!ר ָ
ְ! ֵח ֵ
<ס ֶמתֶ ,זרַע ִח ָ ה ְֵ %ב ָדה,
גג7ת ֶל ֶ %
ְִ2ינֵי ְז ִ
ֵדה.
שעל ֲחר ָ
= ְַר=ֵר ְ-ערָה חֲתל ֶֶ %ת)ֶֹ !ִ ,לת ָ
ֲד ָמה%ִ ,י ָהיִינ ַ!ז ְְ! ָז ִני) ַעד ְמאֹד:
ְר ִאי ,א ָ
בהד,
ָחי) ָ! ְָ 5ט ַמַ 2ר ֲע ָננִי) ְ
ִ ְר ַחי ְר ִ
יק ָת ִראנָה,
ְ ָ
ֲשר נְ ָש ָק ַת) ַה ֶֶ 8מ ִמִ 2
אֶ
יע ֵח ִע) י ְֶפה ֶק ַלחְ ,קטֹרֶת %ס נְכנָה.
ַמ ְצ ִנ ַ
ו ְַעד ְֶָ 7דע ָצ ֳה ַריִ) ְ! ֶע ֶצ) ַה ַ@ ַער ַה ָ),
ְ
ב ֶטֶ) רָו ַטל ֶשל ! ֶֹקר ַ!חֲלמתאר נ ְִב ָט).
בי) ְ! ָבנֵינ ,נ ַֹער ְט ַהר חֲלמת,
ֵהא ָל ְַ 5ה ִ
ֲדמת,
ָ!רֵי ֵלב ,נ ְִקֵ7י ַַ %יִ)ֶ ,טרֶ) ֶח ְל+ת א ָ
ימ) עד ֶ ִתיֶ ,ארֶג ִ ְקות י) ָיבֹא,
ְארֶג ָ
וֶ
ְאיפֹה?
ָאית ו ֵ
ֲ +הר ִ
טבי) ִמ ָ%ל ֵא ֶ9הְ .
ֵאי ָלנ ִ
ַעל ַה ֶ@ ַמח ְ! ִע!
ְַ ְ +כ ִBי ַעל ָ%ל ֵא ֶ9ה .י ַ
ו ְ
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ֵמCה ְ ָע ִרי) הד ָוכ ַֹח ,ק ֶֹד ְל ַע) ְמכרָת!
רָ 5ק ְר ָ!נָ) ְ!סד ָמוֶתֶֹ % ,פר ַחֵ7ינ ְבהד…
ָ! ְ
ֲד ָמה%ִ ,י ָהיִינ ַ!ז ְְ! ָז ִני) ַעד ְמאֹד!
ְר ִאי ,א ָ
)טשרניחובסקי" ,שירי " ,1939 ,עמ' (642

השיר "ראי אדמה" הוא שיר קינה והספד על בחורי צעירי שמתו בדמי
ימיה  .השיר נכתב בימי המאורעות באר ,ובו מקונ המשורר על
המציאות הנוראית של הקיו במדינת ישראל שבה אנשי מקריבי את
בניה הצעירי כדי לחיות בביטחו במולדת .הקרב הזה הוא הכרח
המציאות ,א נתפס כחטא איו כלפי האדמה ,א כל חי ,וכלפי טבע
החיי  .עיקר השיר הוא הבעת מחאה כנגד מצב המלחמה ,א יש בו ג
אצבע מאשימה כלפינו אנו ,המטמיני באדמה את היפי שבבני במקו
להטמי בה זרעי חיטה ודגני  ,שה בסיס הקיו .
השיר בנוי על פנייה ישירה של הדובר אל האדמה ,זאת הנושאת את
קברי הבני  .פנייה ישירה היא אמצעי נפו בשירי קינה ,והיא מדגישה את
חוסר היכולת של הדובר להכיל את כאבו בתוכו.
הדובר פונה אל האדמה ,שמצד אחד מנביטה מתוכה חיי  ,ומצד שני
נקברי בה המתי  .הפנייה לאדמה היא כאל ישות דמונית )שטנית(
האחראית למוות של אלה הקבורי בתוכה.
בי החיי והמתי קיי קשר ,קוד כול בתודעתו של החי .הבזבוז
הנורא שטמו באדמה ואשר לו מוקדשי שני הבתי הראשוני  ,מתפרש
רק בבית השלישי כאשר מתברר לקורא שמדובר במוות של בחורי
צעירי  .מרגע זה ברור שהכאב על אותו בזבוז הוא בבחינת הלקאה עצמית
של מי שנת למוות הזה להתרחש .ומי שנת הוא "אנחנו"" :היינו בזבזני
מאוד"; "פרחי פרחי ב טמנו"; "הא ל הטובי בבנינו" – כל אלה
מלמדי על התייחסותו של הקולקטיב למוות זה ,הוא האחראי למות .
הסיטואציה המתוארת בשיר היא סיטואציה לאומית; אי מדובר כא באבל
פרטי ,כי א לאומי.
הנחמה היחידה על מוות של אנשי צעירי יכולה לבוא )אולי( מתו
ההכרה כי הקריבו קרב למע הכלל ,ולכ ,על א 4הכול ,מות לא היה
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לשווא .ברוח זו ממשי אמנ טשרניחובסקי את שירו ,אול השורה
המנחה בשיר חוזרת בסופו ומדגישה שוב את בזבוז החיי  ,וממילא ג את
הכאב שבבסיס השיר.
בני אלה שנפלו ה הטובי בבנינו ,ו"אי לנו טובי מאלה" .מכא
ברור הבזבוז הנורא .הבית השלישי פונה לאדמה בציניות ובסרקסטיות:
"הא ל הטובי בבנינו" .מודגשי טוהר וזו לב של בני נוער אלה ,וכ
בולט עוד יותר העוול שבמות .
הפנייה לאדמה בראש כל בית בשני הבתי הראשוני ובבית השלישי
בראשיתו ובסופו תו שינוי הנוסח ,יוצרת דרמטיזציה" :הא ל הטובי
בבנינו" – בראשית הבית ,ובסופו שאלות רטוריות" :את הראית? ואיפה?"
לאחר זאת פונה הדובר לאדמה כאל ישות דמונית ,כמי שמכסה
)בזדו( על הנערי )"כל אלה"( .החיי יימשכו כרגיל :הצמח יעלה בעתו
וא 4יגדיל פי כמה את יבולו .הצמח העולה בעתו נית לפרשנות כפולה:
)א( עול נוהג כמנהגו ג לאחר מות הבני ; )ב( לא נטמנו זרעי אלא
פרחי  ,אבל א 4על פי כ יעלה הצמח בעתו ,כי הקרב הטמו באדמה
מבור ,קרבנ הוא כופר לחיינו שלנו ,בבחינת "במות ציוו לנו את
החיי " .א ,כאמור ,הנחמה אינה מלאה ,ושורת המספד חוזרת" :ראי,
אדמה ,כי היינו בזבזני מאוד!"
באדמה הנפלאה ,הא הגדולה ,הבית והחיק הח שמקבל אליו כל
זרע ומטפח אותו ,זרענו כל מיני זרעי  ,א לא את זרעי הדגני והחיטה,
שמספקי חיי  .האדמה מואנשת ומוצגת כמלו אורחי ח  ,כחיק ח
וגדול.
מה ,א כ ,זרענו? בבית זה עדיי לא ידוע מה זרענו ,רק מצויה
רשימה מפורטת של כל הזרעי שאות לא זרענו :כוסמת ,חיטה כבדה
ודשנה ,שעורה ,ציפור חתול ושיבולת שועל .הפירוט הרב מדגיש את
הבזבוז :כל אלה לא נזרעו .האדמה היא פורייה ומקבלת ונפלאה ,ואנו לא
ניצלנו את טובה.
בבית השני מתברר מי נטמ באדמה במקו גרעיני התבואה :פרחי
פרחי  ,א ג תיאור הזה ממשי הבזבוז) :א( הפרחי נטמנו באדמה
ונקברו תחתיה עוד לפני שגמרו לפרוח ולפני שהגיעו למלוא תפארת
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ונית היה ליהנות מיופי ; )ב( הפרחי לא הגיעו לשלב נתינת הזרע
)"כחלומות אור נבט "( ,מה שהיה מאפשר דור חדש של פרחי אחריה .
את טריות הפרחי מדגישה החזרה על צליל השי" בשורה השלישית
– צליל ר ונעי  ,לעומת החזרה על צליל האות צד"י הקשה והצור
בשורה החמישית – צליל המדגיש את הצער על האבד.
תחושת הבזבוז מתעצמת בעזרת ההרחבה של תיאורי היופי והרעננות
של הפרחי  ,תיאור השלב הראשוני של הפריחה ופירוט הסוגי השוני
של הפרחי  .כל פרח הוא שונה :ישנו הבייש )מצניע ח( ,המוחצ יותר
)יפה הקלח( וזה שגביעו מוכ לקלוט את אור השמש והמי )קטורת כוסו
נכונה(.
הבית השלישי מבהיר באופ מפורש במי מדובר ובמה הבזבוז" :נוער
טהר חלומות" ,הנערי הטובי ביותר .הנערי האלה נטמנו באדמה ,והיא
רואה ושותקת .עכשיו מסתבר כי הפרחי בבית השני לא היו אלא
מטאפורה לפרחי צעירי שזה עתה החלו לפרוח :רענני  ,טהורי וזכי ,
מלאי חלומות נעורי  ,נערי שעדיי לא הושחתו על ידי החיי  ,הסבל
והרוע )"טר חלאת אדמות"( .חייה מלאי בתקוות – הערב עדיי איננו
קיי באריג יומ  .יש כא מטאפורה :החיי כבד ארוג מחוטי שתי ומחוטי
ערב .השתי קיי א הערב עוד לא הושל  ,כי החיי נקטעו באב .
משמעות נוספת לערב :סו 4היו  ,סיו החיי – הנערי לא הגיעו לזקנה
שכ נקטפו בצעירות ולא השלימו את חלומותיה  .כא ג מסתבר כי
בבית השני לא דובר על סוגי שוני של פרחי אלא על סוגי שוני של
נערי  :הביישני  ,הנחבאי אל הכלי  ,המוחצני יותר…
הבית רביעי נושא את הכאב הרב ביותר :הפנייה אל האדמה ואלינו,
הקוראי  ,שהיינו כה בזבזני  .הבזבוז של חיי הנערי הנפלאי הללו הוא
נוראי ,א יחד ע זאת יש להמשי ולהקריבו ,למרות האבד והכאב .מות
אינו לשווא – הוא מאפשר את קיומו של הע בכבוד במולדתו .השיר נושא
כאב וזעקה יחד ע הצדקתו של הקרב הכואב הזה .הנופלי ה בזבוז של
חיי צעירי  ,א יש להמשי ולשלוח אות לשדות הקרב שכ ה
מאפשרי את חיינו שלנו" :יעל הצמח בעתו".
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השיר עשיר בסימני קריאה ,ה אלה המוצבי בסו 4השורה החוזרת,
ה אלה המלווי את הפנייה לאדמה בבית האחרו והאדרת מות של
הבני  .הקרב וההרואיות )הגבורה( מל7וִי בסימני הקריאה.
עוד יש לציי את הבית השני הארו מ הבתי האחרי  .בית זה
מצטיי בתיאור לירי המתאר את הפרחי היפי ואת חלומות האור של
נבט – מטאפורה אשר תתנפ בהתפרשה בבית הבא ,כשיתברר שמדובר
בנערי צעירי .
זריעת הזרעי באדמה מושווית להטמנת הבני המתי " :בחיק
מלוברכה ,מעו סתר זֶרע טמנו [...] .הא ל הטובי בבנינו ,נוער
טהורחלומות" .מה שאמור היה להיות הבקעת רח האדמה בכוח
המחרשה ,מתגלה ככריית קבר )עפרת .(1991 ,רק במימוש "יצר המוות"
בעתו! /מאה
הצמח ִ
ַעל ֶ
תקו האדמה לתחייה" :ואת תכסי על כל אלה ,י ַ
שערי הוד וכוח ,קוד לע מכורתו! /ברו קורבנ בסוד מוות ,כופר
חיינו בהוד…"

"ע השדה" מאת נת ז

כי האד) ע& השדה
כמו האד) ג) הע& צומח
כמו הע& האד) נגדע
ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו ע& השדה
כי האד) ע& השדה
כמו הע& הוא שוא Dלמעלה
כמו האד) הוא נשר Dבאש
ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו ע& השדה
אהבתי וג) שנאתי
טעמתי מזה ומזה
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קברו אותי בחלקה של עפר
ומר לי ,מר לי בפה
כמו ע& השדה
כי האד) ע& השדה
כמו הע& הוא צמא למי)
כמו האד) הוא נשאר צמא
ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו ע& השדה
אהבתי וג) שנאתי
טעמתי מזה ומזה
קברו אותי בחלקה של עפר
ומר לי ,מר לי בפה
כמו ע& השדה.

שירו של נת ז "ע השדה" בנוי כפרפרזה על פסוק מספר דברי 6ִ " :י
יה ְל ָת ְפ ָ EAלֹא ַת ְ* ִחית ֶאת ֵע ָצִ Eל ְנ> ַֹח
ַ3י ְל ִה ֵָ Oח ָע ֶל ָ
ָמי ר ִ
ָתצ7ר ֶאל ִעיר י ִ
ֶי
&ד ֵע ַה ָ@ ֶדה ָלבֹא ִמ ָ-נ ָ
ֹאכל ְואֹת 8לֹא ִת ְכרֹת ִ6י ָה ָ
ָע ָליו ְַ Pרזֶ ִ6י ִמ ֶ<; 7ת ֵ
ַ<ָ 3צ8ר" )כ ,יט( .פירושי רבי ניתנו לפסוק :יש שראו בו הדגשה יתרה
של הדמיו בי האד לע ויש שראו בו דווקא הבלטה של ההבדל התהומי
ביניה  .נת ז מדגיש דווקא את השבריריות העולה מהשוואת הע לאד ,
את זמניות החיי של כל אחד מה על פני האדמה .משו כ בנוי השיר
צ8מ ַח" ,א מנגד – " ְ6מ8
&ד ָָ Pה ֵע ֵ
בסדרה של ניגודי  :אמנ 6ְ " ,מָ 8ה ָ
ָה ֵע ָה ָ
&ד
*8אְ 4ל ַמ ְע ָלה" ,ומנגד – " ְ6מָ 8ה ָ
&ד נ ְִג ָ>ע"; " ְ6מָ 8ה ֵע ה7א ֵ
ִAרֵָ 3ָ 4א*" ; " ְ6מָ 8ה ֵע ה7א ָצ ֵמא ְל ַמ ִי " ,ואחרי ככלות הכול – " ְ6מ8
ה7א נ ְ
ִ*&ר ָצ ֵמא".
&ד ה7א נ ְ
ָה ָ
דומה ששירו הרגיש של ז מלמדנו שאי להתפעל תמיד מ הטבע עד
כדי ראייתו כמקור לחוס ולעצמה ,אלא יש להתבונ בו בעי מפוכחת
היודעת שג ע לעתי אינו יציב במקומו; שג אני ,האד  ,אינני יודע
ְאיפֹה ֶא ְהיֶה 6ְ /מֵ 8ע ַה ָ@ ֶדה" .השורה האחרונה בשיר
ִיתי ו ֵ
תמיד " ֵאיפֹה ָהי ִ
ממזגת את האד ע האדמה" :קברו אותי בחלקה של עפר /ומר לי מר לי
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בפה" .וסימוכי למיזוג זה בפ הנקבי של האדמה בא ג בספרות חז"ל:
"כי האד ע השדה וגו' אשר בתו הג ,אי בתו הג אלא לשו נקייה
מה שבתו הגו 4אשר בתו הג אשר בתו האישה ואי ג אלא האישה
שנמשלה לג שנאמר ג נעול אחותי כלה זו מה הגנה כל מה שנזרעה היא
צומחת ומוציאה כ האישה הזאת כל מה שנזרע הרה ויולדת מבעלה"
)פרקי דרבי אליעזר ,כט( ,ועוד" :אי שדה אלא אישה שנמשלה לשדה"
)ש  ,כא(.

"אדמה לפני ,אדמה אחרי" מאת אתי אנקרי
ַע ָ,
את ְו ָנג ְ
ִהיא ָהי ְָתה ִ ְר ִאיתָ !ָ ,
ַ! ֵ9ילת ַ ְר ָ ָל ִ ִירי).
אקי,
את ָח ִ
ִהיא ָ ְ ָטה חלת ְויָ) ְֵ ֶ %ה ֵב ָ
ֵית ְמקמת ָק ִי).
ִה ְפר ָ

את אֲנת –
ִח ַ! ְק ָ ָ
חמ ֶקת ִמ ַ ַחת ַלְEרע,
ִהיא ֶ
ָט ְע ָ ָ! ִ ְקות –
נַ
ָת ָ ָל ַמיִ) ִל ְגמ ַֹע,
לֹא נ ַ
י5
יד ַעת ָע ַלי וְ ָע ֶל ָ
ִהיא לֹא ַ
Fל ָ 5נ ַ
ֲפְ ֶ 9
אִ
ָד),
ֲד ָמה ֲ +חרֵי
ֲד ָמה ִל ְפנֵי ,א ָ
אָ
Cד).
ָת ָ ָל ְכנת ָ
ֶַ 2
ָבת ָח ָלב,
+ה ז ַ
ִהיא ָהי ְָתה ַה ְַ 0בָ ,
יה,
חמת ָ
ֶ
מ ִרי) ַעל
ִה ְפ ַק ְד ָ ְ
יי) ֶ ַָ Bל ְל ָ ֲ +חרֵי ַה ִ ְד ָ!ר –
ְִ %ב ִ
ֶיה...
ֶא ְספ ִל ְק ָמ ִטי) ְ! ָפנ ָ
נֶ
נפ ִלי) –
יה ַע ִי) ְ
ֵמ ָע ֶל ָ
ֵאי ָל ְ Cז ַניִ) ִל ְמ ַֹע,
טמנֶת י ְָל ִדי)
ִהיא ֶ
ְֵ ֶ %אי ָל ַמיִ) ִל ְגמ ַֹע.
את אֲנת...
ִח ַ! ְק ָ ָ
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"לא נתת לה מי לגמוע" ,אנקרי כותבת בשירה – משפט המחבר אותנו
יח ַה ָ@ ֶדה ֶט ֶר י ְִהיֶה ָב&רֶ ו ְָכל ֵע ֶAב ַה ָ@ ֶדה
לכתוב בספר בראשיתְ :וכֹל ִַ A
ְ&ד /יִ ַל ֲעבֹד ֶאת
ֶט ֶר י ְִצ ָמח ִ6י לֹא ִה ְמ ִטיר יְהוָה ֱאל ִֹהי ַעל ָה&רֶ ו ָ
ֲד ָמה )בר' ב ,ה( .רש"י )ש ( מפרש" :לא המטיר לפי שאד אי לעבוד
ָהא ָ
את האדמה ואי מכיר בטובת של גשמי  .וכשבא אד וידע שה צור,
התפלל עליה וירדו וצמחו האילנות והדשאי " .מפשט הפסוקי עולה כי
ללא עבודת האד אי משמעות לכל הצומח בעול  ,וממילא ג אי מקו
לגש  .ברגע שייברא האד ירד הגש  ,והאד יוכל להצמיח את האדמה.
במצב הבראשיתי של בריאת העול היו חסרי שלושה רכיבי  :אי צומח
כיוו שאי גש ,וכל זאת כיוו שאי אד .יש לו לאDלוהי ג נפלא כא
בעול  ,ג העד; יש לו ג אוצרות מי בלתי נדלי אשר מקור בשמי ;
דבר מרכזי אחד חסר – גנ .רק כאשר ייכנס "הגנ" לאותה פיסת נו4
ואדמה יהיה טע לטעת את הג ולשחרר את הגש מאות השמי  .על
דברי אלה מרחיב הרב נויברט ) :(2008התהלי ה"חקלאי" שעליו מדברת
התורה ,הוא סמלי ומהותי להבנת תפקידו של האד  ,ואי להבינו כפשוטו
בלבד.
האד נברא בעול למטרה מרכזית אחת – לחבר בי שמי לאר .אל
לו לאד להתנתק מהאר ,מהחיי ומעול המעשה ,וא 4לא להתנתק
מהשמי ומהאDלוהות .על האד מוטל התפקיד לאחד שני ענייני אלו
הנראי לכאורה הפוכי וסותרי  .זהו ג סוד בריאתו – האד הוא הבריה
היחידה שנבראה ג מ השמי וג מ האר .גופו – מ האדמה הארצית,
ורוחו – מנשמת חיי אDלוהית שמימית .ממילא ניתנו לו הכוח והחובה
לחבר .
כיצד יממש האד את ייעודו? עליו להצמיח את האדמה כלפי מעלה,
כלומר לרומ את האר כלפי השמי  .הכיצד יעשה זאת? באמצעות
הגש ,כלומר ההשפעה הרוחנית היורדת מ השמי  .בכ יתבצע החיבור
ההרמוני של הבריאה .זהו סוד הנטיעה ותפקיד עבודת האדמה .האד
תפקידו למצוא את ההרמוניה בינו לבי אדמתו ובינו לבי בוראו .בכל פע
שיפגע האד בהרמוניה ע בוראו תיפגע א 4ההרמוניה שלו ע אדמתו.
כ קורה לאד הראשו; תוצאה ישירה של חטאו היא גלות – הוא מגורש
מג עד ומקולל" :ארורה האדמה בעבור ,בעצבו תאכלנה כל ימי חיי...
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")בר' ג ,יז( .ג קי נענש בגלות" :כי תעבוד את האדמה לא תוס 4תת
כוחה ל ,נע ונד תהיה באר" )ש  ,ד ,יא–יב( ייעוד האד על פי תפיסה זו
הוא לתת לאדמה מי לגמוע" :כשאי לה מי לגמוע היא טומנת ילדי ",
כפי שנכתב בשירה של אנקרי .הזרע נטמ ברח האישה כבאדמה ,וממנו
צומח פרי בט האדמה .לאישה ולאדמה יכולת פריו ,ודימוי האדמה
לאישה ואישה לאדמה מייצג את שתיה – אישה ואדמה – כבעלות כוחות
חיי ייחודיי  ,יצריות וטבעיות ע דימויי המקרבי אות לטבע וזו לזו
כשוות ער .א כא נתפסת האדמה כממיתה או כדורשת את הקרב המגיע
לה לצור קיומה.

האדמה כמייצגת את כוח החיי

כעובר מתו גו 4האישה כ הנצו הזרעי מתו רח האדמה .ואכ
בתרבויות שונות יש מקבילות לביטוי הרווח ”אימא אדמה“ :אימא רוסיה,
אימא אלבניה ,אימא ארמניה ,אימא הודו ,אימא גאורגיה .בחור 4הצמחייה
נסוגה אל רח האדמה ,ובמוות גו 4האד חוזר אל רח זה וממתי ללידתו
מחדש .הביטוי "אימא אדמה" הוא מ השכיחי יותר בספרות שנות
העשרי " .על פני אדמה הקרובהֵ ,
הא " ,כתבה רחל ב 1927ב"כא על פני
האדמה"; ובמקו אחר כתבה את המילי הזכורות" :הוי ארצי הורתי";
ועוד" :אכ דלה מאד –  /ידעתי זאת ,הא ") ".אל ארצי" ;(1926 ,וב1929
כתבה" :ולכ באמיאדמה אדבק /,ומנוחי בחיקה השחו  ".לאמור :החלו
המגיע לאר ישראל שב אל "אמו" ,ובי השניי נרקמי יחסי בא :
"…כי חזר ישראל מנדודי הגלות ,ממגדליה הפורחי באוויר – ושב אל
מקור מחצבתו ,אל 'א אדמה'…" )ש' שלו " ,אדמה".(1940 ,
כא וכרעיה מתחלפות זו בזו בתרבות הציונית
דמויות האדמה ֵ
המוקדמת .זאת ועוד :נשיותה של האדמה היא גלגול של נשיות שמימית
המזווגת ע הזכריות החלוצית .הגלויות שהופקו מטע הקונגרסי
הציוניי הראשוני לא חדלו לזווג את החלו העולה ע דמות נשית
מטאפיזית )ממטבח דימויי הלאומיות המערבית( ,מעי "בתולת ציו" )"בת
עמי"( קלסיציסטית או רומנטית ,המנחה את החלו ממרומי  .כאלה היו
יצירותיה של פרידרי בר ,א' רנצנהופר ,ש' רוחמובסקי ואחרי )עפרת,
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 .(1991בלשונו של אלכסנדר פ" ,אדמהאדמתי /[...] /וארשתי לי בד /
וחרתיָה ".ועוד" :בשבועה לוהטה /את
שאד ונד  /על גבעות שייח&ברֵק ָ
שבויה לי עתה ".ויאיר )שטר( כתב ב" :1934הרי את מקודשת לי מולדת.
"להל נעמוד על ייצוגי אלה במספר שירי .
"אימא אדמה" מאת יעקב רוטבליט

ֲכ ָמה
טבה ַוח ָ
ִהיא ַ ִ!יט ֵא ַלי ָ
ֶ5
ְ%מ ְ! ֵב ַה ָ8ב ַה ַ!י ְָתה ִמ ַה ֶ0ר ְ
ימה ַח ָה,
יה ִ!נְ ִ ָ
אתי ֵא ֶל ָ
ְ ַח ֵ!ק ִ
ֲד ָמה.
אימא א ָ

+ה ָעיִֵ Dמ ַה ַ ָBע,
ִהיא ַ ִ=יד – " ָ
י."5
חב ֶת ֶאת ְ ָצ ֶע ָ
+ל ִ ְפ ַחד ֲאנִי ֶ
יה ְֶ ֶ %א ְקרָא ִ! ְ ָמ,
אתי ֵא ֶל ָ
ִהיא ִ ַFח ִ
ֲד ָמה.
אימא א ָ
טבה ַוח ָ
ֲכ ָמה,
ִהיא ַ ִ!יט ֵא ַלי ָ
סל ַחת,
כמ ָ ִמיד ַ
ִהיא ְ ֵק ָטה ָ%ל ְָ 5ְ %
ימה ַח ָה,
יה ִ!נְ ִ ָ
אתי ֵא ֶל ָ
ְ ַח ֵ!ק ִ
ֲד ָמה
אימא א ָ

האדמה היא האישה :הא החמה והאוהבת שהביאה אותנו לעול  .זו
האישה שנסגוד לה ושאתה נחווה תסכול או הנאה ,והיא ג האישה
המסוכנת ,המאיימת ,הפוערת את לוע המוות שלה ובולעת אותנו לאחר
מותנו.
באחד התיאורי הישראלי הרומנטיי של היחס אל אדמהאישה
מוצע "קמפיי" המבוסס על סרטו טלוויזיה ב  35שניות שנעימת הנושא
שלו הוא השיר הנודע "אימא אדמה" הנזכר 1.הסרטו מציג אימא וב
הפוסעי יחפי בי רגבי אדמה בנפרד זה מזה ,ובהמש רצי זה אל זה.
הא כורעת לקראת המפגש ,מחבקת ומרימה את הילד בזרועותיה .הסרטו
_____________________________________

 1הלחי :מיקי גבריאלוב.
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מלווה בכתוביות האומרות "זה לא סרט פרסומת לנעלי ; א 4אחד לא
רוצה שתרוצו לקנות משהו ואי פה שו מבצע .זה פשוט סרט על אהבה",
ומסתיי בכתובית" :מוגש באהבה לאימא אדמה מקר קימת לישראל".
המסר הרגשי של הסרטו קושר בי הפרט ,לקק"ל ולאדמה כמרכיב סמלי
ומוחשי .בקק"ל מצייני כי הקמפיי יהווה הזדמנות להביא לידיעת
הציבור את תרומתה של הקק"ל לפיתוח האר .לא רק בתחומי הירוק
והאקולוגיה.
א מה קרה לרומ הסוער בי הב הציוני לבי אמו ,האדמה? האומנ
נגוז לו הרומ מבלי להותיר משקעיו בלב הב? אמת ,הב התבגר ,א4
הזדק ,וא להודות ,נכדיו וניניו ה אלה הפוסעי עתה על האדמה .וא4
על פי כ ג א פוסטציונות מאיימת לרשת את הציונות ההיא ,נאתר
איאלה משקעי  ,הדי עמומי לאהבה הגדולה של שחר הציונות .היכ
נאתר ? בפזמוני ששרי בנינו ובנותינו ,דוגמת "אימא אדמה" .את
"אימא אדמה" כתב יעקב רוטבליט בשנת  1972כאשר תיאר מפגש בי
אימא "טובה וחכמה"ֵ ,א המקבלת את בנה בחיבוק ח  .זהו מפגש של ֵא
ע בנה "השב הביתה מ הדר" והוא "עיי 4מ המסע" .הב ,שפנה אל
שח ַטא ,כמי שעשה מעשה שבעבורו
דרכו ורחק מאימא אדמה ,שב כמי ָ
הוא מייחל לסליחת אמו .וזו ,אימא אדמה" ,היא שקטה כל כ וכמו תמיד
סולחת" .א ,יותר מכול ,הב החוזר מהמסע הוא ב פצוע ,חבול ,מוכה
וסובל" :אל תפחד אני חובשת את פצעי" .שיבתו זו של הב המוכה אל
הא הגדולה ניתנת להבנה כשיבתו של גוסס אל האדמה שממנה הוא בא,
והחיבוק שמחבקת הא )"היא תיקח אותי אליה…"( יוב כאחדות של
מוות וקבר.
שני השירי האחרוני שאציג להל" ,אימא אדמה" מאת דודו ברק
ו"אדמה" מאת אהוד מנור ,ה שירי המבטאי יחסי חו ואהבה בי
אימא מיתולוגית גדולה לבי בנה הסובל .לא עוד קרבנות אד לאדמה של
הדור הציוני המוקד אלא כמיהה של הישראלי החדש ,שעודנו זקוק
נואשות לאהבת א ולחיבוקה ,ויהיה גילו אשר יהיה .זו אדמה שונה מזו
שפגשנו בתחילה :אדמה שנויה במחלוקת ,אדמה שבה מתבונ ה"ב"

ממיתה או מחיה?

107

מתו מבט אמפתי ולא מתו ציפייה אופטימית מהאדמה ,כי א – במקרה
הטוב – מהאד :

"אימא אדמה" מאת דודו ברק

מהרי) עולה החמה,
שוב מ הבית אצא בדממה,
אל השל ,Dאל שדות החממה,
תלמי) לחרוש באימא אדמה.

זרע אטמי אז בדמעה
ושוב אנביט חיטה בדמה.
ברינה אקצור בקמה,
לח) ל 5אביא ,מאימא אדמה.
שיר האדמה הוא שיר ימי,
שיר הנשמה שבעורקי,
שיר הנחמה שבדמי,
שיר האדמה ,הוא שיר חיי.
מפריה אטע) ואגמע
ומיינה אשתה עוד בצמא,
שורשיי אכה עוד ברמה,
אשוב אליה עוד ,אל אימא אדמה.
שיר האדמה הוא שיר ימי...

ריבוי הפעלי בעבודת האדמה בשיר זה – "אצא"",לחרוש"" ,אטמי",
"אנביט"" ,אקצור"" ,אביא"" ,אטע "" ,אשתה"" ,אכה" ,אשוב" –
מחברי אותנו לייעוד האדמה בסיפור הבריאה ,שבו נברא אד מהאדמה
ִיצר ה' ֱאל ִֹהי
ותפקידו העיקרי בעול היה לעבוד את זו שממנה נוצרַ :ו ֶ
ֶפ* ַחָה.
&ד ְלנ ֶ
ִ* ַמת ַחִי ַוי ְִהי ָה ָ
-/יו נ ְ
ֲד ָמה ַו ִַ-ח ְָ 3
&ד ָע ָפר ִמ ָהא ָ
ֶאת ָה ָ
ֲ*ר י ָ
&ד א ֶ
ִRע ה' ֱאל ִֹהי ֵ 3ְ ַPע ֶד ִמ ֶֶ Bד ַו ֶ
ַו ַ
ָצרַ ...ו ִַBח ה'
ֶָ *ָ Aאת ָה ָ
7ל ָ* ְמרָ) Eבר' ב ,ז–ח; טו(.
ִחהְ 7בגַ ֵע ֶד ְל ָע ְב ָדְ E
&ד ַוַ; ֵ
ֱאל ִֹהי ֶאת ָה ָ
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הרש"ר הירש מפרש כי ה"עבודה" וה"שמירה" האמורות כא אינ
מתייחסות רק לעבודת הקרקע אלא ה כוללות את כל התנהגותו המוסרית
של האד  ,במעשיו ובמחדליו .אי האר מתפתחת אלא למע האד –
לצור עבודתו המוסרית עלי אדמות .היוצרי את "שיר חיי" ,ככתוב בשיר,
ה בעצ כל אות פעלי לעבודת האדמה ,להשתרשות והכאת שורשי
בה – פעולות ההופכות את האד למוסרי יותר ,שורשי ,המחובר לנופי
האר ולהווייתה.
"אדמה" מאת אהוד מנור

קל ְ5
ֲד ָמה – ֲאנִי ָקב ְל ֵ
אָ
ֲד ָמה – ָה ִא ִירי ָ ַני ְִִ 5ל ְבנ ְֵ5
אָ
ֲד ָמה.
אימא א ָ
ֲד ָמה
כ ְ – 5א ָ
אתי ִמ ֵ ְִ 5מ ֵ
ֵה ָ! ִ
ֲד ָמה
ידה ְל ַ ֵ – 5ְ %א ָ
ְָ +ע ִת ָ
ו ְ
ֶאת ָ%ל ְֵ %א ַבי
ָמי.
ֶאת י ַ
ֲד ָמה
מדה – א ָ
מלא ָל ְֶ 5
על) ְ
ָ
ֲד ָמה
ֲצי ַה ֶָ 6דה – א ָ
ְוCנ ע ֵ
ִמ ֵ ְ 5ו ֵ
ְא ַלי ְִַ 5עד ְ! ִלי ַ0י –
ִ +צינִי.
ְ

ֲד ָמה
ג הניסיונות לזווג את האד קשורי לאדמהַ :ו ִֶצר ה' ֱאל ִֹהי ִמ ָהא ָ
&ד ִל ְרא8ת ַמה  ְִקרָא לְ 8וכֹל
ָבא ֶאל ָה ָ
ְאת ָ6ל עַ 48ה ַָ Sמ ִי ַו ֵ
ָ6ל ַחַת ַה ָ@ ֶדה ו ֵ
ֶפ* ַחָה ה7א ְ*מ) 8בר' ב ,יט( אבל בסופו של דבר
&ד נ ֶ
ֲ*ר י ְִקרָא לָ 8ה ָ
אֶ
נוצרת זוגתו מצלעו ולא מהאדמה .אימא אדמה יצרה את האד  ,והוא –
&מר ִ6י ָ* ַמ ְע ָ5
&ד ַ
7ל ָ
בעקבות החטא – משועבד לה לכל שארית ימיוְ :
י ֵלאמֹר לֹא ת ַ
ִית ָ
ֲ*ר ִצִ 7
ְלק8ל ִא ְ* ֶַ ָ 5וַ 5
ֹאכל ִמ ֶ<; 7אֲר7רָה
ֹאכל ִמ ָה ֵע א ֶ
יח ָל ְ
ֶי .וְק 8ו ְַד ְר ַ>ר ְַ 5צ ִמ ַ
ְמי ַח ָ
ֲל;ָה ֹ6ל י ֵ
ֶ ְִ 3ע ָ=בֹ5 8אכ ֶ
ֲד ָמה ַ3עֲב7ר ָ
ָהא ָ
ֲד ָמה ִ6י
*7ב ָ ֶאל ָהא ָ
ֹאכל ֶל ֶח ַעד ְ
י ַ 5
ָ -/
ֵעת ֶ
ְ&כ ְל ֶָ 5את ֵע ֶAב ַה ָ@ ֶדה3ְ .ז ַ
ו ַ
ְאל ָע ָפר ָ7*5ב )ש  ,ג ,יז–יט(.
5/ה ו ֶ
ְ BCח ָ6ִ 5י ָע ָפר ָ
ִמ ֶ<;ָה ל ָ
חטא ג העד מוביל לגזרה אלוהית הקובעת יחסי שעבוד הדדיי :
הגבר ישועבד כל ימיו לאימא אדמה ,שלא תוסי" 4להיניק" אותו אלא
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י* ְ
תצמיח לו קו ודרדר .במקביל תשועבד האישה לגבר" :וְ ֶאל ִא ֵ
*7ק ֵת ְ וְה7א י ְִמ ָ*ל ָ) "ְ 3ש  ,פס' טז(.
ְָ 5

סיכו

ממאמר זה עולה כי במובני מסוימי האדמה היא בתזוגתו של האד :
אותה הוא מזריע ,בועל )"שדה בעל" היא שדה שנזרעת תמיד( ,לו היא
ְ* ָ<ה לֹא יָ*7ב
ְה ֶֶ Sלג ִמ ַה ַָ Sמ ִי ו ָ
ֶ* ו ַ
ֲ*ר ֵירֵד ַהֶ P
יולדת ומצמיחה )" ִ6י ַ6א ֶ
יח – "Eיש' נה ,י( ,ואליה נגזר עליו
יד Eו ְִה ְצ ִמ ָ
ְה8ל ָ
ִ6י ִא ִה ְרוָה ֶאת ָה&רֶ ו ִ
לחזור .לעומת זאת ,האישה מחוברת ע צד האיש שבאד  ,הצד הבחירי:
בשביל להתחבר אליה הוא צרי לעזוב את המקו שבו הוא נמצא באופ
טבעי ,להתנתק ממקורו ,ואליה הוא לא יחזור בעל כורחו אלא ידבק בה א
יחליט בכ .ד האד יחזור בסופו של דבר אל האדמה ,אול נשמת האד
תמצא את ה"נפש התאומה" שלה ותיצור עמה חיי משותפי .
אדמה ואידאולוגיה היו כרוכות זו בזו בתרבות היהודית ובספרותה.
במאמר זה ניסיתי להתרחק מהפוליטיזציה של האדמה ולהדגיש את
הרומנטיזציה שלה מבעד למקורות התרבות היהודיי והשירה העברית
החדשה .שתיקת האדמה ותשוקת הצלילה אל רח האדמה ,נבעו מאותה
ערגה בסיסית .הייתה זו ערגה פאגאנית ,אל הדממה האDלוהית ,הטהורה,
הבראשיתית ,של קמרוני גבעות ,אורני נוטפי גש וריח רגבי  .הדממה
הזאת לא יכולה הייתה לשאת את ענייני המדינה או את רעש ההיסטוריה.
היא חייבה פרישה מכל זה והליכה אל מחוזות השירה הזכי  .בי שורות
השירי גילינו את האדמההאישה ש"ילדה" את האד  ,שהעניקה לו מזו
לאחר שהוא זרע בה ,ושתעניק לו בעתיד ,לאחר מותו ,ג את המקלט
והמפלט כאשר ישוב אל רחמה.
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