פיסות על אמהות ולידה ב"אין שקט בעולם כלל" ו"הנפש נעתקת"
רות קרא-איוונוב קניאל

פנו אלי מאתר ההוצאה וביקשוני לספר מעט על תהליך הכתיבה מהספר הראשון "אין שקט בעולם
כלל" (הקיבוץ המאוחד  ,)2011לספר החדש" ,הנפש נעתקת"( ,ריתמוס  .)2017בחרתי לנסות ולענות על
השאלה דרך הפריזמה של שירת האמהות והלידה בשני הספרים.
לידה היא החוויה המכוננת ביותר בחיי האדם ,חוויה בלתי נמנעת ,שאנו מעבדים ומפרשים
לאורך כל חיינו .חז"ל אומרים במשנה "על כרחך אתה חי ,ועל כרחך אתה נולד" (אבות ד ,כב) וכך מבחינים בין
הרעיון הגדול של "חיים" לבין המאורע הנקודתי והמטלטל של הלידה ,שבעקבותיו מתרחשות אינסוף לידות
נפשיות ,פסיכולוגיות ורוחניות .המקובלים של ימי הביניים מתארים את מערכת הספירות כנולדת באופן תמידי
ומתמשך מרחמה של האם הגדולה ,ספירת הבינה .בעקבות כך ממשיכות הספירות ליילד ולהוליד זו את זו,
ומתוך כך להפיח חיים וכוחות בעולמות ובנשמות של בני האדם .תהליך האצילות כולו מדמה לידה קוסמית רב
מערכתית ,וכולל בתוכו דרמה גדולה בה האל כביכול משיל את קליפותיו ומנקז את דיני האלוהות יחד עם
בריאת העולמות והאנושות ,בדומה לתינוק הנפלט לעולם עטוף שפיר ושליה ,דמים וזעקה.
חז"ל מתארים את העולמות שהאל היה "בורא ומחריבם" בטרם הצליח לברוא עולם שראוי
להתקיים ומסוגל לשרוד .האלוהות נושאת את זכרון הלידות שלא שרדו ,כמעין נפלים וחללים שהוקרבו למען
היש והקיים .בקבלה ובספרות המיסטית מתפתחת תימה זו ומתארת את התפתחות הספירות והאלוהות מתוך
מיתוס מלכי אדום שמתו .מלכי אדום מייצגים חומרי נפש גולמיים שקרסו בטרם נברא העולם .על חורבותיהם
אנו מהלכים והאלוהות מתמירה את ההרס לכחות של בניה ותיקון .לתחושתי ,כל תהליך כנה של כתיבה נבנה
על הריסות של חומרים נפשיים פרומים שלא שרדו .כך ביצירות הגדולות בתולדות האנושות וכך גם בשירה
הפרטית .מוות ,אימה וסוד שזוכים לפיענוח והתמרה ,מאפשרים בריאה ולידה חדשה.
הבחירה להביא חיים לעולם תמיד כרוכה במשבר .המילה משבר מתארת את החלק בגופה של
האשה ש"נשבר" בלידה ,לאור החוויה הפיזית של היולדת שעצמות האגן שלה נעות על ציריהן בקושי רב .כך
כינו חכמים את האובניים ,שתי אבנים שהיולדת נשענה עליהן ,והתינוק היה נפלט ביניהן .המשבר הפיזי מקביל
למשבר הנפשי ,וממחיש את מצבה הלימינלי של היולדת כנתונה בין עולמות ומצויה בסכנת חיים:
'מאי אבנים א"ר חנן סימן גדול מסר להן אמר להן בשעה שכורעת לילד ירכותיה מצטננות כאבנים
ואית דאמר כדכתיב וארד בית היוצר והנה הוא עושה מלאכה על האבנים מה יוצר זה ירך מכאן וירך מכאן וסדן

באמצע אף אשה ירך מכאן וירך מכאן והולד באמצע'1.

* תודתי מקרב לב לאלמוג בהר שסייע בעריכת הרשימה.
1

שמ"ר א יד ,יח; בתנחומא ויקהל ד" :וראיתן על האבנים ,במקום שהוולד נבנה".

בעולם העתיק שימש המשבר דימוי מטאפורי ללידה .כך למשל ,בספר מלכים שליחי חזקיהו המלך
פונים לישעיהו הנביא ואומרים" :וי ֹּאמְ רּו אֵ ָליו כ ֹּה ָאמַ ר חִ זְקִ יָהּו יֹום צ ָָרה ו ְתֹוכֵחָ ה ּונְָאצָה הַ יֹום הַ זֶּה כִי בָאּו ָבנִים עַ ד
מַ שְ בֵר ו ְכ ֹּחַ ַאי ִן ְללֵדָ ה 2".כאן המשבר שבלידה מתאר את מצב האומה השרויה בין חורבנות וגלויות ,ומיואשת
בחולשתה מול רבשקה .לצד ניכוסה של הלידה והפיכתה למטאפורה 'מולאמת' ,בתיאור זה בולטת הכרות
אינטימית עם חוויותיהן של נשים בלידה ,ותחושת היאוש המופיעה דווקא כשהלידה קרובה לסיומה .אפילו האל
עצמו מדומה לאשה שיושבת על המשבר ומתייסרת בחבלי לידתה ,כנאמר בישעיהו סו ,ח-ט "מִ י שָ מַ ע כָז ֹּאת מִ י
ָרָאה כָאֵ לֶּה הֲ יּוחַ ל אֶּ ֶּרץ בְיֹום אֶּ חָ ד אִ ם יִּוָלֵד ּגֹוי פַעַ ם אֶּ חָ ת כִי חָ לָה ּגַם יָלְדָ ה צִיֹון אֶּ ת ָבנֶּיהָ  :הַ אֲ נִי אַ שְ בִיר ו ְֹלא אֹולִיד
י ֹּאמַ ר ה' אִ ם אֲ נִי הַ ּמֹולִיד ו ְעָ צ ְַר ִתי ָאמַ ר אֱ ֹלהָ י ְִך" .האל מדמה את עצמו לאשה יולדת הסובלת בציריה .במובן
המיתי הישיבה על המשבר מייצגת את הקמת הגשר לאותו חלל-פנוי שנסתר בתוך גוף האם .לשבת על
המשבר פירושו לנסות ולאחוז בתהום ,להציפה ,להבין את סודותיה ,אך יחד עם זאת לשמרה בראשוניותה,
כתוהו ובוהו בלתי נודע ולא פתיר.
עם הולדת הספר השני אני שבה אל כמה משירי הלידה בספר הראשון .שירים אלו נפתחים בזכרון
מדומיין או ממשי של לידה פצועה שיש בה גם חוויה ראשונית גואלת:

ראשית עוני
אֵיְך ָּבכִית ִראׁשֹונָּה
עַל ָּפנַי,
אֵיְך נָּגַעְתְ
ְב ַצלָּקֹות
ְכֹורה,
ב ָּ
אֵיְך כַָּאבְתְ אֹותִ י חֹומקת ִממְֵך
ׁש ְלי ָּה
וְַאח ֲַרי קֹול ַה ְבטָּחֹות ְו ִ
אֵיְך ָּח ַבקְנּו ִאמָּא בְחדר ָּלבָּן עַל
ִמטָּה ִראׁשֹונָּה
ַכמָּה ְמ ֻח ְספָּס ָּהי ָּה ַמ ָּגעָּּה

הספר החדש' ,הנפש נעתקת'  --שנערך בעזרתו הנדיבה והמיטיבה של המשורר בני שבילי  --נחתם
בשיר שנקרא "באור" ,והוא מהדהד לחווית לידה מיסטית ,בהשראת טקסט של המקובל ר' יצחק לוריא אשכנזי
(האר"י) שחי בצפת של המאה ה  .16השיר עוסק בזיקת השורש לענף ,הנשמה והגוף ,האם ותינוקה העתידי,
הנחלם "על אדן הלקראת" .הוא מבקש לבטא חוויה של נוכחות אלוהית שמתגלה באמצעות גווני האור והצל
השורים עלינו.

2

מלכים ב יט ,ג.

באור
הָ אוֹר נ ֹוגֵה עָ ליְִך
בְּ לִ י ְּקלִ ּפוֹת
ש ְּרשֶׁ רֶׁ ת צֵ רּופִ ים ְּמסֹ רָ גִ ים
על אֶׁ ֶׁדן הלִ ְּקראת
חלוֹן אֶׁ חָ ד זָהֹ ב ,חלוֹן אֶׁ חָ ד ָירֹק
כְּ שֶׁ ֹּלבֶׁ ן מִ זְּ דּוֵג בְּ אוֹר
ּפָ נִים ְּמנצְּ נְּצוֹת מִ מאֲמָ ץ
ּפ ְּרצּוף בְּ תוְֹך ּפ ְּרצּוף
וְּ קו אֶׁ חָ ד יָשָ ר
יוֹרֵ ד לְּ ַאט
נ ְֶּׁחתָ ם
ִמ ְּקשָ ה ַאחת
בְּ תוְֹך טבעת גְּ ד ֹולָה
טבעת ֲע ֻגלָה
הָ רֹאש נָכוֹן
וְּ ל ְּילָה רד
על שֹרֶׁ ש וְּ עָ נָף
ה לידה פירושה בקיעה של חיים מתהומות הנסתר ,לא רק כקריעה וכאב אלא גם כהשלמה ובחירה
של הנשמה לרדת לעולם .נדמה לי שרגע הכתיבה המאוחר ,בספר השני ,מפויס יותר מרגעים דומים בספר
הראשון .בעוד שבשירים הראשונים בולטת יותר החרדה ,הלידה וחווית האמהות מתרככות בשירים החדשים.
השירים הפותחים את הספר הראשון ,כגון 'באוויר'' ,שלושה' ,ו'בגינה' ,מעלים חווית אמהות שיש בה פחד ,שבר
וארעיות; מעולם האגדות הרוסיות מגיחה בבה יאגה ,תנינים זועקים ומבותרים לחלקים ,ותחושת התלות וחוסר
המוצא מתגברות  .כשם התינוק תלוי לגמרי באויר בכדי לשרוד ,האם חווה את התלות הקיומית שלה ואת
האשליה שהיא מהווה שמש מגוננת שאמורה להאיר את חיי ילדיה ,מבלי לפצוע אותם באימתה וחרדותיה.

באוויר
בִתִ י ֻמנַחַת עַל ֲאוִירַ ,הטִי
ר ֹאׁשְֵך ָּעלָּיו בִתִ י
בִתִ י ֵמעַל ִאי ִים ַרבִים,
תַ חְתי ָּה י ָּם
דּורה
תַ חְתי ָּה ְמ ָּ
ִהזָּה ֲִרי ׁשֹּלא ִלמְע ֹד בִתִ י
תַ חְתַ י ְִך כֹו ָּכבִים ,בִתִ י
נִׁשְאבת בָּם ָּכעֵת

ַח ְב ִקינִי ְקצָּת
ִאמ ְִרי אֹוהבת ַרק
אֹותָּ ְך ִל ְפנֵי ַה ַהמ ְָּרָאה
וְתִ ְצנְחִי בִתִ י בִתִ י
אל תֹוְך תֹוכָּּה ׁשל כַף י ָּדִ י

*

אַתְ מ ְִריחָּה את ַה ַפחַד ׁשלִי
נִצְמדת ֵאלַי כְמֹו חֲתּולָּה
מְֹלא כָּל הָָּארץ ח ֲָּרדָּ ה
ֲאנִי ְרעָּדָּ ה
ְואַתְ י ָּד ְק ַטנָּהֲ -אחּוזָּה
עֹוד רגַע תֵ צֵא ַבבָּא י ָּאגָּה
תִ טְר ֹף אֹותָּ נּו תְ ַבשֵל
דּורה
ִב ְמ ָּ
אַתְ מ ְִריחָּה אֹותָּּה
ֲאנִי עֵץ וָּאבן –
ֵאין בִי
תִ ְקוָּה

בספר החדש ישנו נסיון להתבונן על האמהות כמסע מיתולוגי לחיקה של האם הגדולה ,האם "הנוסרת
תמיד" כלשון המקובלים ,אם שהיא ממשית ובה בעת חלק עצמי מופנם ומצמיח.

*
ִאמָּא נֹוסרת תָּ ִמיד
הִיא ַמ ְחז ִיקָּה את הַּקֹול
גַם כְׁשהּוא רֹועֵד.
דָּ ִמים ָּע ַלי ְִך
ִירי ְצעִיפְֵך
ָּהס ִ
ְב ָּע ְמ ֵקי ַהנְ ָּחלִים
חּוט ׁשל חסד י ָּצּוף
ׁשיפַת הָּרּו ַח
ִבנְ ִ
ִבנְפִילַת ָּהעֵץ
שחַר
ַע ְפעַף ַה ַ
ׁשלְָּך ַהמָּתֹוק
ְלעֵינַי ְִך ָּהעֲצּומֹות
ֲאנִי מִתְ פַללת
מַדְ בִיקָּה ָּעלִים אֲדֻ מִים.

שיר זה נכתב בהשראת ציור הקיר המרשים של אברהם אופק במנהרה שבאוניברסיטת חיפה,
ובמיוחד הדמות הנשית הגדולה והגולמית שבתוך גופה שזורים שמים וארץ ,תיישים ,ילדים וגיאיות .גם בספר
זה נשמעים קולות של ביתור וחיתוך ,חרדה אימהית ורמזים ללידה פורמת כל ,כגון בשיר "מלח בזלת" שמבקש
לתאר חוויה פרטית וקטנה המעורבת בחוויה מיתית קוסמית וגדולה.

מלח בזלת
א
הָּעֹולָּם נִ ְבקָּע מִתֹוְך בֵיצָּה ְקדּומָּה
ז ַרע ׁשבָּא ִממָּקֹום ַאחֵר
ב
תַ נִין ַהי ָּם כְנגד תַ נִין ַהי ַ ָּבׁשָּה
ׁשנַי ִם כְנגד אחָּד
ְ
ְו ֵאין לָּהם ִמ ְפלָּט
ׁשב וְעֹולה
ַה ִג ְמגּום ָּ
ׁשבִים ַב ֲאנָּחָּה
ַה ַמי ִם ָּ
ְבנִי ַה ָּּקט ָּרחֹוק כָּל כְָּך
ג
כְנגד ַעי ִן ָּרעָּה אֲ נִי גֹוררת אֹותְ ָך
ְמנַשקת עַל הַַאף ְממֹוססת ַת ְבלִינִים
ׁשּורים
ח ְל ְבנָּה ַמי ִם ּוזְנָּבֹות ְק ִ
בְתֹוְך ַהּקְדֵ ָּרה
ֲאנִי ַמ ְטבִיעָּה

אמהות ולידה כורכות יחד חוויות של שבר ואימה עם תיקון והחלמה .תיאורים מדרשיים וקבליים של
הולדה ,המקבילים בין הבאת החיים הפרטית לארכיטיפים של לידת הקוסמוס מלמדים על כוח הריפוי המצוי
בתוך הכאב והאובדן.
במדרש המכונה 'סדר יצירת הוולד' ,מתקיים דיאלוג ודין וחשבון בין האל לבין הרוח ממנו מתחיל
האדם .בתחילה הרוח מסרבת לבוא לעולם ,בוכה ומתחננת להשאר באוצר הנשמות הטהור:
מיד רומז הקב"ה למלאך ה ממונה על הרוחות ואומר לו הבא לי רוח פלוני ...תכף בא לפני הקב"ה
ומשתחוה לפניו .באותה שעה אמר לו הקב"ה הכנס בטיפה זו מיד פותח הרוח את פיו ואומר לו רבונו של עולם
די לי בעולם שהיתי מיום שנבראתי אם רצונך אל תכניסני בטיפה זו סרוחה כי קדושה וטהורה אני
רק לאחר שיכנועים ושידולים בהם האל חושף בפני הנשמה את המסע שהיא אמורה לעבור ,מוכן
לבסוף האדם להוולד:
ומטייל איתו מהבוקר עד הערב ומראין לו כל מקום שידרוך כף רגלו ומקום שעתיד לדור בו ומקום
שעתיד ליקבר בו ואחר כך מראה לו עולם הטובים והרעי[ם] .לערב חוזר אותו למעי אמו והקב"ה עושה לו
דלתים ובריח  ...וכתיב "ואשי[ם] דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך" ואומר לו הקב"ה עד פה תבא ולא תוסיף...
וכאשר הגיע זמנו לצאת בא אותו המלאך ואומר לו צא כי הגיע זמנך לצאת עלולם והוא משיב והלא כבר אמרתי

בפני מי שאמר והי' העולם שדי לי מן העולם אשר הייתי דר ואומר לו עולם שאני מכניסך יפה הוא ועוד שעל
כרחך אתה נוצר במעי אמך ועל כרחך אתה נולד ותצא לעולם .מיד הוא בוכה ולמה הוא בוכה מאותו עולם שהי'
בו שמניחהו ביציאתו ומכה אותו תחת חוטמו ומכבה הנר אשר על ראשו ומוציאו על כרחו שוכח כל אשר ראה.
וביציאתו בוכה ולמה ,מפני שמחליפין לו שבעה עולמות באותו שעה3
בספר הראשון ישנו שיר הנקרא "אימה" .אימה זו מהדהדת לקשר הקמאי שבין חיים והמוות ,לידה
וחדלון .ידיעת הקץ נכרכת בבחירה החופשית ,וההסכמה להיות בהכרח כוללת גם את הבחירה לשאת אמיתות
ועולמות שחרבו בטרם זכו להתקיים.

אימה

תִ פְתְ חִי את ַכפְֵך
זֹו ׁשל הָּא ְצבָּעֹות ַה ְּקטַנֹות
ַלנַחְׁשֹול ַהצָּפּון
ַב ֲאחִיזַת הָּעֹולָּמֹות
ַלגַל ַהגָּדֹול,
ַנֹורא
ַהגִבֹור ְוה ָּ
ְל ָּפנִים ִמכָּל מַה שא ֵַרע.

על האדם מוטל להוליד את עצמו ולנוע קדימה .תנועה זו יש בה כאב ויופי רב.
העוצמה הקוסמית של הלידה מאפשרת לרכך את פצעי הנפש ולהעתיקה ממקום למקום .השלמה
מסוימת עם צו ההולדה העצמית עולה מהשיר 'כדי שאוולד' הקשור בגורליות תאריך הלידה המקורי ,פרשת
הלידה ,שיש בה ,אולי ,מפתח מסוים למסע הנשמה בעולם.

כדי שאוולד
כדי שאוולד שוב בפרשת בהעלותך
עלי לקבל את ראש השנה
ולדייק בכל סדריו
ואחר לפרות ולרבות
בלי דרמה גדולה.
בעוד תשעה חודשים יש סיכוי
שהאור יעלה
למול פני המנורה.

בערב לכבוד ספר השירים הראשון ,המשוררת אורית גידלי בחרה להתמקד בשורה האומרת "אין לנו
מגע עם האינסוף ,יש לנו מגע יד" .היא איחלה לי שבספר הבא אוכל לפתח סימן זה לבאות ,לראות את הנולד.
אני מקווה שהצלחתי להתקרב לעולם הממשי ,להתפייס עמו ,ולהכיר בכוח המרפא של האמהות והלידה
הממשית והמטאפורית ,ואולי אפילו לגעת מעט יותר בשפה ובזולת.

 3סדר יצירת הוולד ,נוסח א.154 ,

