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המודרניתהעבריתבשירהוהבלקיןשל יהםתיודמו

מבוא

סיפורהמודרניתהעבריתבשירהוהבלקיןשלבדמותםלעסוקאבקשהזמחקרב

שהסיפורכיוןראשיתסיבותממספרמחקרהשלבבסיסהלעמודנבחרוהבלקין

מגןוחוהאדםשגורשולאחרבעולםשקרההראשוןהמאורעראשוניסיפורהוא

קרהמהבדיוקהביןלאאחדאףלרצחלהגיבאיךידעלאאחדאףהעדן

היחסיםמערכותאותישעניינוכיווןשניתאותיסקרנהשבסיפורהראשוניות

המשפחהבתוךהיחסיםמערכתלקיןיהוהביןהיחסיםמערכתבסיפורהמגוונות

גםלביתשומתאתמשכוהללוהיחסיםבמערכותלהבלקיןביןהיחסיםומערכת

לרצחוחווהאדםתגובתהייתהמהלדוגמהבתנ״ךכתוביםשאינםדבריםאותם

רביםדבריםועודאלוהיםכלפיקיןהרגישמה

חייםמשהר׳שלמתקופתושנכתבהשירההיאמודרניתעבריתשירה

האחרוניםמהדורותבמשורריםמחקרבהתמקדתיאנודורנוועדלוצאטו

לסיפוריהתייחסההעבריתהתרבותאכןימינוועדההמאהסוףשלמהמהפך

בכללההספרותשבתוךכיווןבשירהלעסוקבחרתיאךתחומיםבמגווןהתנ״ך

השירהוישירהתמציתיתבצורהומחשבותהיגדיםרגשותלבטאמיטיבההשירה

רוצההיאאותםוהתכניםהמסריםאתלבטאכדיהסיפורילאורךזקוקהאינה

עלנוסףאחדותבשורותאותםמפניםשהקוראכךנכתביםהדבריםבשירהלהעביר

אחדמרובדיותררבותפעמיםלשירישלרובבקצרהנכתבתששירהמכיווןכך

וליופיוהשירשללעומקושמוסיףמהאחתמפרשנותיותר

אברהםשלשיריםמספרנבחרוהאחרוניםהדורותשלהעבריתהשירהמתוך

מדגםזהאיןבנושאהעוסקיםקסלראובןופגיסדןאלתרמןנתןשלונסקי

שונותמבטנקודותמשקףבהחלטהואאולםהמודרניתהעבריתהשירהשלמייצג

רחבהעבודהמסגרתדורשותאשרחותכותמסקנותממנולהסיקניתןלאאולי

מקיףלדיוןפתחמשוםבושיהיהתקווהאניאךבהרבה

בנקודותלהתמקדניסיוןתוךהמקראיהסיפורבניתוחמחקרהאתאפתח

שלמבטםנקודתמתוךייעשהלאהמקראיהסיפורניתוחבסיפורמשמעותיות

הסיפורניתוחזובעבודהמחקריתמבטמנקודתלאואףהקלאסייםהפרשנים

לכןלאחריושיבואהשירהלניתוחנמנעבלתימבואאלאמהווהאינוהמקראי

קלאסיפרשניבניתוחהרגילספרותייםבכליםהמקראיהסיפוראתאףלנתחבחרתי

אניאולםהולםניתוחכאןשאיןלחושעלולהמקראיהסיפורשלמחקריבניתוחאו

בכליםאותואףלנתחיששירהלניתוחהקדמהמהווהזהשניתוחכיוןכימאמין

 מקביליםספרותיים
שליחסואתלבדוקאנסהלנושאמשוררכלגישתשלניתוחאערוךמכןלאחר

השיריםשלספרותיניתוחיכלולזהניתוחוהבלקיןשללדמותםמשוררכל

 המקראילמקורזיקתםניתוחעלדגשבויושםאךכמקובל
והבלקיןלדמותביחסםהשוניםהמשורריםביןוהשוואהדיוןאערוךלסיום

דמויותעםהאישיתהזדהותומבחינתמשוררכלשלייחודואתאחדדזהבדיון

 למקורהתוכניתזיקתוומבחינתהסיפור
שירהתנ״ךהמפגשבהבאתכןאםמצויותזועבודהשלומשמעותהייחודה

אתמאיריםהספרותשלתנכיהוהניתוחךהתנשלהספרותיהניתוחלמודעות
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 זהממפגשלצמוחהעשויההעמוקההמשמעות
 המקראיהסיפורא

 הקדמה
שמופיעכפיהמקראיתבגרסתווהבלקיןסיפוראתתחילהאצטטזהבפרק

דרךעלייעשהזהניתוחמסוימותמזוויותשלוניתוחלהציעאנסהכךאחרבתנ״ך

במבנההתבוננותתחילהבהדרגתיותיוצגהניתוחספרותיתמבטומנקודתהפשט

בסיפורדופןיוצאותובמיליםחוזרותבמיליםהתבוננותאחרהמקראיהסיפור

 מענהלמצואננסהלהןשאלותמספריועלוכךומתוך
עצמוהסיפור

ִאישָקִניִתיַוּתֹאֶמרַקִיןֶאתַוֵּתֶלדַוַּתַהרִאְשּתֹוַחָוהֶאתָיַדעְוָהָאָדםא

 .ְיהָוהֶאת
עֵֹבדָהָיהְוַקִיןצֹאןרֵֹעהֶהֶבלַוְיִהיָהֶבלֶאתָאִחיוֶאתָלֶלֶדתַוּתֶֹסףב

 .ֲאָדָמה
 ַליהָוהִמְנָחהָהֲאָדָמהִמְפִריַקִיןַוָטֵבאָיִמיםִמֵקץַוְיִהיג
ְוֶאלֶהֶבלֶאלְיהָוהַוִטַשעוֵמֶחְלֵבֶהןצֹאנֹוִמְבכֹרֹותהואַגםֵהִביאְוֶהֶבלד

.ִמְנָחתֹו
.ָפָניוַוִטְפלוְמאֹדְלַקִיןַוִטַחרָשָעהלֹאִמְנָחתֹוְוֶאלַקִיןְוֶאלה
.ָפֶניךְָָנְפלוְוָלָםהָלךְְָחָרהָלָםהָקִיןֶאלְיהָוהַוטֹאֶמרו
ְוֵאֶליךְָרֵֹבץַחָחאתַלֶפַתחֵתיִטיבלֹאְוִאםְשֵאתֵּתיִטיבִאםֲהלֹואז

בֹוִּתְמָשלְוַאָּתהְּתשוָקתֹו

ָאִחיוֶהֶבלֶאלַקִיןַוָטָקםַבָשֶדהִבְהיֹוָתםַוְיִהיָאִחיוֶהֶבלֶאלַקִיןַוטֹאֶמרח

ַוַטַהְרֵגהו

ָאנִֹכיָאִחיֲהשֵֹמרָיַדְעִּתילֹאַוטֹאֶמרָאִחיךְֶָהֶבלֵאיַקִיןֶאלְיהָוהַוטֹאֶמרט

ָהֲאָדָמהִמןֵאַליצֲֹעִקיםָאִחיךְְָדֵמיקֹולָעִשיתְֶָמהַוטֹאֶמרי

ָאִחיךְְָדֵמיֶאתָלַקַחתִפיהְֶָאתָפְצָתהֲאֶשרָהֲאָדָמהִמןָאָּתהָארורְוַעָּתהיא

ִמָטֶדךְָ

ָבָאֶרץִּתְהֶיהָוָנדָנעָלךְְכָֹחהֵּתתתֵֹסףלֹאָהֲאָדָמהֶאתַתֲעבֹדִכייב

ִמְמשֹאִֹניֲעוָגדֹולְיהָוהֶאלַקִיןַוטֹאֶמריג

ָוָנדָנעְוָהִייִתיֶאָןֵתרוִמָפֶניךְָָהֲאָדָמהְפֵניֵמַעלַהטֹוםאִֹתיֵגַרְשּתְֵָהןיד

ַיַהְרֵגִנימְֹצִאיָכלְוָהָיהָבָאֶרץ

אֹותְלַקִיןְיהָוהַוָטֶשםֺיָקםִשְבָעַתִיםַקִיןהֵֹרגָכלָלֵכןְיהָוהלֹוַוטֹאֶמרטו

 מְֹצאֹוָכלאֹתֹוַהכֹותְלִבְלִּתי
ֵעֶדןִקְדַמתנֹודְבֶאֶרץַוֵטֶשבְיהָוהִמִלְפֵניַקִיןַוֵטֵצאטז

 הסיפורניתוח
 שיקוףא

במקצועאחדכלובוחריםגדליםהבניםוהבלקיןבניםשנינולדיםוחווהלאדם

זמןכעבורצאןברעייתלעסוקבוחרוהבלאדמהעובדשלידבמשלחבוחרקין

שללזומתייחסואינוהבלשלמנחתואתמקבליהוהיהוהלמנחהשניהםמביאים

מוסברשאינולחטאבנוגעבדבריםעמובאיהוהלכעסוכתגובהכועסקיןקין

קיןאתמאשיםיהוהודבריםדיןלאחרהבלאתרוצחקיןמכןלאחרמהובמפורש
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חוששקיןבארץלנדודעליונגזראלאמנוחהלותהיהשלאאותוומקללברצח

המקראיהסיפוריהרגוהושלאכדיאותיהוהלושםולכןהנדודיםשבמצבמהסכנה

 פרטיםנכתבולאלגביהגםאשרנודרץבאמתיישבשקיןבכךמסתיים
 הסיפורשלכללימבנהב

 הבאבאופןהמקראיהסיפוראתלחלקניתן
 באפסוקיםוהבלקיןלידת .1
 בפסוקסוףהמקצועותבחירת .2
 הגפסוקיםדחייתםוקבלתםהקרבנותהבאת .3
 זופסוקיםקיןעםמדברוההי .4
 חפסוקהרצחמעשה .5
 טוטפסוקיםועונשוהרצחלגביוקיןיהוהביןדיבור .6
 טזפסוקנודבארץמתיישבקין .7
 וייחודייםקשיםביטוייםביאורג

הסיפורלמהלךשלהןשהקשרייחודיותמיליםמספרמופיעותוהבלקיןבסיפור

במילוןהשתמשתיוביאורןאלומיליםשלמשמעותןהבנתלצורךמובןלאנראה

והטיותיההמילהמוזכרתשבהםהפעמיםלכלהפניותיששבהובקונקורדנציה

 בתנ״ך
 אפסוק״קניתי״המילה

כשנאמרמשמעווכןויצירהבריאההוראתו״עיקרהקונקורדנציהפירושלפי

עםביחדאיש״יצרתייצירהשלבמובןהיאהביטוישלמשמעותוכלומרבקב״ה״

 ״יהוה
כלומרסיגל״השיג״רכששושןאבןמילוןלפילמילהנוסףפירוש

רכישהשלבמשמעותבעולםאלוקיםאת״קונה״חוהקיןשבלידתהיאהמשמעות

אדםשעכשיושמכיווןלומראפשרזהפירושלפיבאלוקיםשייכותמשיגהכלומר

יוצרתשהיאובזהאלוקיםעם״להתפייס״צורךמרגישהחוהעדןמגןגורשווחווה

אתושותפותמעיןמשיגההיאיצראלוקיםרקעכשיושעדהיצירהאתמתוכה

 ד׳פסוק״וישע״המילה
כלומרבו״והתעסקותוהשגיוןלדבר״פניההקונקורדנציהפירושלפי

הירדים״הויבתנ״ךמקומותבמספרשמופיעכמו״התעסק״משמעותו״שעה״

ולאמאדעצמוכיפרשיםועלרבכירכבעלויבטחוישענוסוסיםעללעזרהמצרים

בחקיךואשעהואושעה״סעדנידרשו״לאידודואתישראלקדושעלשעו

שעה״״לאיםהכשאלוכלומרלבו״שם״פנההואנוסףפירושתמיד״

משמעותאותהאלמכווניםהפירושיםשניאליהליבושםלאהואקיןשללמנחתו

חשיבותקיןשללמנחתוייחסלאאלוקים

 ז׳פסוקשאת״תיטיב״אם
ביתועלאשראת״ויצוהשבת״ביוםמשאשאת״ולבלתימשאמלשוןשאת

ניתןזומשמעותלפישאת״יוכלוןכאשראוכלהאנשיםאמתחותאתמלאלאמר

פרשניתתוספתמוטבמוטבהמשאאתלשאתתיטיבאםכךהמשפטאתלהבין

הפתחמאחרימחכההחטאתיטיבלאואםהפסוקמןבהכרחמובנתשאינה

תוכלתרצהאםבו״תמשל״ואתהההמשךמתפרשכךבעקבותלפתותךומנסה

 בולמשול
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אומרהואחטאועלמודהכשקיןבסיפורנוספתבהטיהמופיעה״שאת״המילה

 משאשלבמשמעותכאןגםמנשוא״עוני״גדול
 מרכזיותמיליםד

בסיפורכמרכזייםלראותםשניתןחוזריםמוטיביםמנחותמיליםבסיפורישנן

ו״אח״״אדמה״הםאלומיליםחשיבותםאתמבטאתעליהםהחזרה

 אדמה
מיןאלי״ציעקים״אדמהעיבדהזיה״וקיןהקשריםבמספרמוזכרתהאדמה

״האדמהפני״מעל״האדמהאתונעביד״כי״האדמהמןאונה״ארור״האדמה

 ״שדהבבהיותם״ויהיאתגםלצרףניתןואולי
האדמהאתלעבודשיצטרךנאמרלאדםוחוהאדםשלחטאםבשלקוללההאדמה

אלוקיםשלעונשואתמקייםובכךהאדמהאתעובדקיןלחםממנהולהוציא

ניתוקהואקיןשלעונשוהאדמהמןצועקיםהבלדמיקולהאדמהמןמנחהומביא

 האדמהמן
 אח

 פעמיםשונותבהטיותאחהמילהנזכרתי״אח׳בפסוקים
ָאִחיוֶהֶבלֶאלַקִיןַוָיָקםַבָשֶדהִבְהיֹוָתםַוְיִהיָאִחיוֶהֶבלֶאלַקִיןַויֹאֶמר

ֲהשֵֹמרָיַדְעִתילֹאַויֹאֶמרָאִחיךְֶָהֶבלֵאיַקִיןֶאלְיהָוהַויֹאֶמרַוַיַהְרֵגהּו

ִמןֵאַליצֲֹעִקיםָאִחיךְְָדֵמיקֹולָעִשיתֶָָמהַויֹאֶמר ָאנִֹכיָאִחי

ְדֵמיֶאתָלַקַחתִפיהֶָָאתָפְצָתהֲאֶשרָהֲאָדָמהִמןָאָתהָארּורְוַעָתה ָהֲאָדָמה

ִמָיֶדךָָָאִחיךְָ

״אח״המילהעלהתכופההחזרהמבטאתמהזומילהנזכרתלאכמעטכןלפני

לבניויצחקברכותפרשייתדרךהדבראתלהראותברצוניהרצחמעשהבפסוקי

 הענייןאתהמדגישיםפסוקיםמספראביאארוכהשהפרשייהמכיוון
ְמַדֵברָאִביךְֶָאתָשַמְעִתיִהֵנה ֵלאמֹרְבָנהַיֲעקֹבֶאלָאְמָרהְוִרְבָקהו

ֵלאמֹרָאִחיךְֵָעָשוֶאל

.ְבִניִליּוְשָקהָנאְגָשהָאִביוִיְצָחקֵאָליוַויֹאֶמרכו
ְויֹאַכלָאִביָיֺקםְלָאִביוַויֹאֶמרְלָאִביוַוָיֵבאַמְטַעִמיםהּואַגםַוַיַעשלא

.ַנְפֶשךְָָתָבְרַכִניַבֲעֺברְבנֹוִמֵציד
ָאִביָאִניַגםָבְרֵכִניָאִביְלךִָָהואַאַחתַהְבָרָכהָאִביוֶאלֵעָשוַויֹאֶמרלח

ַוֵיְבךְָקֹלֹוֵעָשוַוִיָשא

ֵעָשוַויֹאֶמרָאִביוֵבְרכֹוֲאֶשרַהְבָרָכהַעלַיֲעקֹבֶאתֵעָשוַוִיְשטֹםמא

 .ָאִחיַיֲעקֹבֶאתְוַאַהְרָגהָאִביֵאֶבלְיֵמיִיְקְרבּוְבִלבֹו
המשפחהבניביןכשהיחסיםדווקאהמשפחתיתהקרבהמודגשתהפרשיותבשתי

באיםהמשפחהבניביןהיחסששמותלהגידניתןושנאהאיבהשליחסיםהם

לחברהיאמשמעותה״אח״המילהאפילוביניהםהשוררתהמתיחותאתלהדגיש

קרבההמבטאותהמיליםובשארזובמילההמקראוכשמשתמשלאחותמלשון

 במשפחההשוררהקרעאוהמאבקאתמדגישהואמשפחתית
הסיפורמקריאתהעולותראשוניותשאלותה

שאלותמספרעולותהסיפורמקריאת
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 היחסיםלמערכותבנוגעשאלות
לקיןוההיביןהיחסיםמערכותא

 קיןשללזוולאהבללמנחתשועהוההידועמ 
 שלההקשרומהלקיןאלוהיםתגובתפירושמה 

המשפחהבתוךהיחסיםמערכות 

 יהוהאתקניההיאקיןשלשלידתואומרתחוהדועמ 
 הבלאתהורגקיןמדוע 
 למעשהאוהבלשללמותווחוהאדםשלהתייחסותאיןמדוע

 הרצח
 המקראשמפרטהפירוטלמידתבנוגעשאלות

 איןהבלהשםשלאךקיןהשםשלהסברישדועמ 
 סיבתאתמפרטלאהמקראמדועאוכךכלנפגעקיןדועמ

 הפגיעה
 להבלקיןאמרמההמקראפירטלאדועמ 
 הנדודיםעונשאתדווקאלקיןיהוהנתןמדוע 
 נודבארץמתיישבהואמדועלנדודאומרקיןאם

מזוויותבעינייםבסיפורלהתבונןפתחלפתוחנוכלאלושאלותעללענותבניסיון

 הסיפורשלפשטואתעמוקהבצורהלהביןולנסותשונות
 הסיפורשלהניתוחבעקבותהערות 

 השמותהופעתסדר
ספרותימבנהבצורתהכתוביםהצגתשלאפשרותלהביאברצוני

אשתוחוהאתידעוהאדם

יהוהאתאישקניתיותאמרקיןאתותלדותהר

הבלאתאחיואתללדתותוסף

צאןרועההבלויהי

אדמהעובדהיהוקין

ימיםמקץויהי

ליהוהמנחההאדמהמפריקיןויבא

ומחלבהןצאנומבכרותהואגםהביאוהבל

מנחתוואלהבלאליהוהוישע

 שעהלאמנחתוואלקיןואל
חליפותמשתנהוהבלקיןהשמותשסדרעולהזהבאופןבסיפורמהסתכלות

תמידיתהתחרותשלסוגלנולהראותרוצהשהתנ״ךלפרשניתןזהספרותיממבנה

מתמידמתחשלסוגביניהםהיהכאילוהסדרבחילופיהמתבטאתהאחיםשניבין

 זהלמתחאפשרייםמקורותעללעמודננסהבהמשךאלובפסוקיםהמתבטא
 בסיפורהמרכזיקין
במספרניכרזהדברהבלשלמזויותרמרכזיתקיןשלשדמותונדמהבסיפורמעיון

מקומות

 קיןללידתהתייחסותא
שמחהשהיאייתכןמשמעותיבנימוקקיןשלשמואתמנמקתחווהקיןבלידת
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נולדהואכאילונראהלשמוהתייחסותללאהבלנולדאחריומאדעדבלידתו

לידתוכידומהפניםכלעלמרובהמחשבהבשמוהשקיעלאאחדאףאגבבדרך

 הבלשלמלידתויותרמשמעותימאורעמהווהקיןשל
 הקרבנותהבאתתיאורב

בנספחכאילוהוא״״גםמצאנו״הואגם״מביאהבלקרבנואתמביאקיןכאשר

צאנו״מבכרותהביא״והבללכתובניתןהיהשהריכמשניהבלמוצגכאןגםלקין

 כעיקריקיןמודגשכךכאשרהוא״״גםנכתבאולם
 הרצחלאחרהתיאורג

הורגשקיןלאחראפילואישמענייןאינושהבלמהפסוקיםנדמההרצחלאחרגם

כאילווחווהאדםמצדתגובהשוםעלמסופרלאקיןאתמבקשאלוקיםאותו

כמוכךכלטראומטיאירועפההיהכאילוולאזהמעיןמשהואודירה״״עברהבל

מהבלבהתעלמותקומהמוסיףזהענייןאחרצח

אדםשתגובתלהיותיכולוחווהאדםשלתגובתםמובאתלאמדועמקוםומכל

כולםבשבילהעיקריתהדמותהענייןלעצםמשנהלאשזהמכיווןמובאתלאוחוה

ממשיךהסיפוראולםביותרחמורעצמוהאירועמתכשהבלולכןקיןהייתה

 התגובהמהעדרלהתעלםקשהזאתבכלבהבלולאבקיןלהתמקד
נכתבתוהיאאגביתשובהיאלהבלמכןלאחרשמופיעההיחידהההתייחסות

הפרקבסוף

ִליָשתִכיֵשתְשמֹוֶאתַוִּתְקָראֵבןַוֵּתֶלדִאְשּתֹוֶאתעֹודָאָדםַוֵטַדע

ָקִיןֲהָרגֹוִכיֶהֶבלַּתַחתַאֵחרֶזַרעֱאלִֹהים

קיןשללמעשהוגםאלאהבלשללמותורקמתייחסתאינהזוהתייחסותאפילו

כשמתנחמיםאףהבלשלומשניותוכולםבעיניקיןשלעיקריותוכאןמודגשתשוב

 עמויחדרוצחואתמזכיריםעדייןאחרבזרעמותועל
היאבסיפורשהנקודהואומריםבהבלולאבקיןההתעסקותאתהמפרשיםישנם

להתערבמכדיונעלהטהורהואחשובלאבכללהבלאלוהיםלביןקיןביןהדיאלוג

האדםדם״שופךשלהפשוטהמוסריהציראינוהכולנסבשסביבוהצירבעלילה

היהקיןהרגילהאנושיהמוסרלפיכלומראחרמוסריציראלאישפך״דמובאדם

לקרסולימגיעשאינועונשלקבלרוצהשהואמהלעשותולאמידלמותצריך

כללובדרךזאתעושהאכןקיןכאןאולםנקיולצאתלבצעלאאותוגםהחטא

מוצאמנקודתמתחיליםאינםוהבלקיןהפתיחהמןכברלדברלבשמיםאיננו

ה׳בתגובתשמתבטאמההבלשלמזופחותהמוצאמנקודתמתחילקיןשווה

הבללעומתולנצחםהרעיםובמחשבותיובמעשיולהילחםצריךהואקיןשללכעסו

טובלהיותכדיכלוםלעשותצריךשאינוהבלומזוככתטהורהשהווייתו

 לפרשנותוהצעותפרשנותהמזמינותבסיפורנקודותז
המקצועותשלמשמעותם

ביותרהטבעיהנראההואקיןשלמקצועומקצועותלהםבוחריםוהבלקין

מצווהה׳אבלבעצבוןאמנםחייך״ימיכלתאכלנה״בעצבוןנכתבהקודםבפרק

לראותאפשרלדעתיצאןברעייתבוחרהבללעומתוהאדמהאתלעבודהאדםאת

לעולםשלהםבהתייחסותמשמעותיתשוניםוהבלקיןהיומההתחלהשכברכאן

אדמהאישהיההואשמסביבובעולםנטועהיהקיןהסביבהעםשלהםובקשר
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הואשלוהעונשלכןאולינמצאהואשבובמקוםחזקיםשורשיםעםשחיאיש

אותהאתעובדהאדמהבעבודתבוחרהואלכןמנוחהשלמקוםללאלנדודדווקא

התאמץשלאהבלעלשלוהכעסשורשנעוץשכאןיתכןשלמהשנהבמשךהאדמה

 מהןהביאולבסוףצאנועםנדדאלאשלמהשנהפרותיועל
ולמקוםלצאנורקשקשוראדםהואצאןרועהצאןרועההיההבלקיןלעומת

אדםהיההבלמסויםלמקוםמחויבאינוהבלעשבבוללחוךמקוםלהםיהיהשבו

נודדמקצועשהיאהצאןברעייתבחרהואלכןשםהואופעםפההואשפעם

בסיוםהבלדווקאאירוניובאופןשיימצאמקוםבכלהעשבאחריהולךהרועה

לנצחלאדמהנקשרבסיפור

 המנחותהבאת
יהוההאםשאלההייתהלאשאפילונראהלאלוקיםמנחהמביאיםוהבלקין

אתמקבלאינויהוהאולםמאליומובןדברהיהשזהנראהמנחותיהםאתיקבל

לפרשנותבהמשךבפסוקיםתשובהאיןזולשאלהלאמדועקיןשלמנחתו

שגםלוולהראותקיןשללבותשומתאתלהסברצהיםהשאלויתכןלעילשהוצגה

להביןאלוקיםידיעלמוכרחבעצמוהבטוחהמרכזיקיןבעולםמקוםישלאחיו

וקיןקיןשלמנחתואתמקבללאיםהאלואופןבכלאחיוהבלשלמצבואת

ביןהקשרמההענייןממיןאינהשלכאורהתשובהלועונהאלוהיםואזמאדמתרגז

 קיןשלכעסולבין״לאואםשאתתיטיב״אםאלוהיםתשובת
וחוהאדםשלבחטאםהעוסקהקודםהפרקפיעלהענייןאתלהביןניתן

ואליךריבץחטאתלפתחתיטיבליאואםשאתתיטיבאם״הלואנכתבאצלנובפסוק

אמרהאשה״אלהקודםמהפרקלפסוקרבדמיוןישו״במשלתהתואמשוקתו

ך״בימשלוהואמשוקתךאישךואלבניםתלדיבעצבוהרינךעצבונךארבההרבה

בהטובעכעונשאלוקיםהדעתעץמפרילאכולאדםאתהסיתהשחווהלאחר

בקיןשגםמההשוואהלהביןאפשרבהימשולשאישהלהואומראישהאלתשוקה

ואלוקיםקרבנועלהבלקרבןאתהעדיףשאלוקיםלאחרשלילייםכוחותהתעוררו

שבוהדעתעץחטאשלאחרכמובידוהיאאלוכוחותעלשהשליטהלומסביר

 בהשליטהלאדםנתןאלוקיםהאדםאתהסיתההאישה
 הרצחמעשה
מתמצההואבסיפורביותרהגדולהשאלהסימןאתלמעשהמהווההרצחסיפור

אחדבפסוק

ָאִחיוֶהֶבלֶאלַקִיןַוָטָקםַבָשֶדהִבְהיֹוָתםַוְיִהיָאִחיוֶהֶבלֶאלַקִיןַוטֹאֶמר

ַוַטַהְרֵגהו

קבלתאימדועבשדהבהיותםפתאוםלפתעאותוהרגמדועלהבלאמרקיןמה

 קיןידיעלחמורהכךכללתגובהגרמהאלוקיםידיעלהמנחה
תמידיתבתחרותנמצאיםוהבלקיןשבההסיפורעלשהבאנוההסתכלותמתוך

 הדבריםאתלהביןניתןמוחלטיתרוןישלקיןשבה
התייחסולהבלכלומרבמשפחההמועדףהילדהיהקיןקודםשכתבתימהלפי

טבעיאחיואתומקטיניםאותומבליטיםהמרכזבתורלילדכשמתייחסיםפחות

בהבללראותהתרגלקיןהכוללושמגיעירגישגםולכןהמרכזירגישבאמתשהוא

קיבלהבלשכךמכיווןמקיןממנופחותמאחריםלקבלשראויאדםצדדיאדם

ממנופחותמישהושלמעמדבעיניו
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ליוצרםמנחהלתתמבקשיםשניהםכעתחייובשולי״מרחף״והבלגדלקין

והבלאחריוהחזיקהחרהוהבלהרעיוןאתשהעלההואשקיןאפילולהיותיכול

קיןאתמעמידהדברהבלשלמנחתואתדווקאמקבליםהאלוהואגםהביא

אוליהוריובאהבתמדוברהיהאםהמשניהמקוםעתהעדעמדלאשבובמקום

ולאעובדיםבוגריםאדםבניבשנימדוברלזכורישאולםלהתאפקמסוגלהיה

מסוגבקשרמדובראליהםקרוביםאנשיםמצדאהבהעלהרביםקטניםבילדים

שלמנחתואתדווקאמקבלאלוהיםכאשרולכןאלוהיםאלהקשרלגמרישונה

שלוגםקיןשלגםמנחותיהםאתלקבלהיהיכוללאאלוהיםהאםנדחהוקיןהבל

בתורשגדלמכיווןבשתיקהעליולעבורשקשהצורבעלבוןבזהרואהקיןהבל

לבועלשעולהמהלעשותלושמותרומרגישפעמייםחושבלאהואהמרכז

אמרמהכותבולאסותםהכתובאולילואמרמהאחיו״הבלאלקין״ויאמר

עלבלבולושהיהמההיולאשאמרהדבריםלואמרמהמשנהשלאמכיווןלו

מהכתובלא״ויאמר״המעשהפהמודגששכךוכיוןולחוץהשפהמןאלאהבל

ויהרגהואחיוהבלאלקיןויקםבשדהבהיותםויהיומידאמר

 יהוהלקיןביןשיחדו״אנוכיאחי״השומר
מתחמקקין״אחיךהבל״איקיןאתשואלאלוקיםכעתהבלאתהרגקין

מתבקשתכאןגםהאדמה״מןאליצועקיםאחיךדמי״קוללואומרואלוקים

וחוהאדםחטאהקודםלפרקנוספתהשוואה

ָהָאָדםַוִטְתַחֵבאַהטֹוםְלרוחְַַבָגןִמְתַהֵלךְְֱאלִֹהיםְיהָוהקֹולֶאתַוִטְשְמעו

ֶאלֱאלִֹהיםְיהָוהַוִטְקָרא ַהָגןֵעץְבתֹוךְְֱאלִֹהיםְיהָוהִמְפֵניְוִאְשּתֹו

ִכיָוִאיָראַבָגןָשַמְעִּתיקְֹלךְֶָאתַוטֹאֶמר   ַאֶטָכהלֹוַוטֹאֶמרָהָאָדם

ָהֵעץֲהִמןָאָּתהֵעירֹםִכיְלךְִָהִגידִמיַוטֹאֶמרָוֵאָחֵבאָאנִֹכיֵעירֹם

ָנַתָּתהֲאֶשרָהִאָשהָהָאָדםַוטֹאֶמר.ָאָכְלּתְִָמֶםמוֲאָכלְלִבְלִּתיִצִויִתיךְֲָאֶשר

ַמהָלִאָשהֱאלִֹהיםְיהָוהַוטֹאֶמר ָואֵֹכלָהֵעץִמןִליָנְתָנהִהואִעָםִדי

.ָואֵֹכלִהִשיַאִניַהָמָחשָהִאָשהַוּתֹאֶמרָעִשיתזֹאת
מעמידהחוטאאתמבקשיםהאלולאחריוכשמידחטאעלמסופרהמקריםבשני

 ומענישוחטאומולאותו
אתשואלאלוהיםהתחמקויותללאביותרישירההיאהפנייהוהבלקיןבסיפור

 מידאותומאשיםואלוקיםמתחמקקיןקין
נותןאלאמידאליהםפונהאינויהוהבמקצתשונההענייןוחווהאדםשלבסיפור

היום״לרוחבגןמתהלךיםהאלויהוהקולאת״וישמעואליולפנותהזדמנותלהם

אדםאתשואלה׳כךאחרמתחבאיםוחוהאדםישירותאליהםניגשלאאלוקים

ה׳ואחבא״אנכיעירוםכיואיראבגןשמעתיקולך״אתמתחמקואדם״״איכה

ממנואכללבלתיצויתיךאשרהעץהמןאתהעירםכילךהגיד״מיאותושואל

אתומקבלחטאומולמועמדזאתבכללבסוףאךלהתחמקממשיךואדם״אכלת

 העונש
 וברורתמציתיהכולהדברשונהוהבלקיןבסיפור

״אי -

 ״אחיךהבל
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״השומר -

 ״אנכיאחי
מקוםלקיןנותןואינוהנושאאתסחורסחורשסובבותשאלותשואללאיםהאלו

 התחמקויותמדיליותר
מגיעותמיידקיןאצלואילוהשיחה״את״להוליךנתןאלוהיםוחווהלאדםמדוע

חריפהבצורהקיןאלמדבראלוהיםפשוטההאשמהזואיןהלאההאשמות

אחיךהבלדמיקולאלאאחיךהבלאתהרגתמדועאומראינוהואבמיוחד

 האדמהמןאליצעקים
כנגדהיההחטאוחווהאדםאצלשבוצעהחטאבסוגהואשההבדלחושבאני

אולםלאדםנתןאלוהיםשבבחירהפגימהשהיהחטאלמקום״אדם״ביןאלוקים

 העולםשלהמוסריסודותאתשפוררמשהולא
שבניהמוסריתהמסגרתתחתשחתרחטאזההיהשונההיההחטאקיןאצל

במשפחהשינהגוחוקיםקבעולאוחווהאדםאםגםבהמוגניםהיוהמועטיםהאדם

לאהחטאכאןלאחריםעוולעושהאותםשפורץומילכולםשברוריםגבולותישנם

ולכןלחבירו״אדם״ביןאזשחיוהאדםבנישארכנגדהיההואאלוהיםכנגדהיה

הנפגעהואלסלוחשצריךמישנעשתההפגיעהעללסלוחלאלוקיםמקוםאיןכאן

מקוםכאןאיןבברואיונעשתההפגיעההאדםבבנימדוברהזהכשבמקרה

אחריולבאיםולסמלפקוחותבעינייםחטאומוללעמודצריךקיןלהתחמקויות

רקאלאתיקוןשלאפשרותלמעשהלואיןמתשהנפגעוכיוןהדורותבמהלך

 עונש
בסיפורהאדמהתפקידהאדמה״מןאתה״ארורהאדמה״מןאלי״צעקים

אליהוהקשר

היהיכולאלוקיםמרכזיבתפקידכאןנמצאתהאדמהלכןקודםשנכתבכמו

 מדועהאדמה״״מןהוסיףהואאולםאלי״״צעקיםלומר
שלזהחלקיקבלמיביניהםדנווהבלקיןהמדרשלפיגםאדמהאישהואקין

הקרקעותאתייקחשקיןביניהםסיכמוולבסוףזהחלקומיהעולם

כתיבמהבעולםוהבלקיןכשהיוכיצדהעולםאתליטולעצמושהבדילקיןזה

קיןלואמרהבלנהרגשדהעסקיעלדבראשית״בשדהבהיותםויהי״בהן

מןאותולהוציאשחשבוהואהשדותאתואניהמטלטליןטולהעולםנחלוקלהבל

בעולםהבלמהלךוהיההקרקעותוקיןהמטלטליןהבלנטלביניהםחלקוהעולם

עד״שליזו״ואומראחריווהואלהריםרץ״שלימתוךצא״ליהואמררודפווקין

 והרגועליושעמד
גורםהואהאדמהאתמזכירכשאלוקיםלאדמהאמיץבקשרקשורשקיןמכיוון

השנהאורךלכלעבודהשלתמידיבקשרקשורהואשאליוהדברשאפילולהביןלו

ביותרהבסיסישהדברעדחמורכךכלחטאוחטאועלאותומגנההואאפילו

האדמהמזונואתמוציאהואממנהחייואתהאדםחישעליההאדמהבעולם

 הנפגעהבלדמיאתלקבלפיהאתופוצהחטאועלאותומגנה
צומחיםושבההראשוןאדםנבראשממנההאדמהדווקאנוסףממדוישנו

כנגדמוחההיאודווקאהבלשלדמיואתלקבלפיהאתפוצההיאדווקאהחיים

שלמעשהועלמוחההאדםבנינעשוממנוהחומרשהיאהאדמהכלומרהרצח

עלמוחההאדמהמסויםבמובןהאדמהמןנעשההואשגםהבלנגדשקםקין
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 בניהשנישלמאבקם
פיהאתפצתהאשרהאדמהמןאתה״ארורהבלאתיםהאלומקללכןאחרימיד

תהיהונדנעלךכחהתתתסףלאהאדמהאתתעבדכימידךאחיךדמיאתלקחת

לותיתןלאהיאאותהכשיעבודהאדמהמןמנותקלהיותהואקיןשלעונשובארץ״

שקשוראישהיהשקיןומביניםמתבונניםאםאחדבמקוםלשבתלוואיןמפרותיה

 לראותניתןבאדמההיטב
חיבורללאלנודמוכרחלהתנתקמוכרחהואשלוביותרהגדולהעונששזה

קיןאםקיןעבורחלקיתיקוןגםזהועונשרקזהאיןבטוחירגיששבויסודללא

שהואעונשלקיןנותןה׳לכןאחדלאףיועילשלאעונשעונשרקזההיהמתהיה

אותומכריחהואהבלשלחייואתלחיותקיןאתמכריחאלוקיםעבורותיקון

לאלבדךלהיותהיאהרגשהאיזולהביןאותומכריחהואהשניהצדאתלראות

החייםהיואלוהבלשבשביללהיותשיכולאףלאדמהאולמשפחהמחובר

השניצידואתעכשיולראותחייבקיןבחרשקיןהחייםאלההיולאהאידיאליים

המטבעשל

 בחטאהכרהמנשוא״עוני״גדול
תיטיבאםהלוא״קיןשללכעסואלוקיםשלתגובתועםמתחברהזההמשפט

כעת״בותמשלואתהתשוקתוואליךרובץחטאתלפתחתיטיבלאואםשאת

 ״מנשואעוניגדול״אומרקיןבחטאולהודותאותומכריחואלוקיםשחטאלאחר
שישניכראשנבשורשהשתמשאלוקיםשבולשוןמטבעבאותומשתמשהוא

עוניגדולאומרוקיןשאתתיטיבאםלואמראלוקיםאחריותזריקתפה

מתחמקהואמעשיומולנכוחהעומדלאקיןמנשוא

מנשואעונושגדולאמנםאומרקיןאינטרסנטיתהיאהזוההודאהשאףייתכן

מהלונותןאמנםאלוקיםגורלועלמתלונןכברהואמכןלאחראחדפסוקאולם

ימותולאבעונשושישאשרצהמפנישרקייתכןאולםשביקש

 נדודיםונד״נע״והייתי
 קיןשלעונשומהותלגביקודםשהבאתיהפירושאתמוכיחהזהשהפסוקאפשר
ָוָנדָנעְוָהִייִתיֶאָןֵתרוִמָפֶניךְָָהֲאָדָמהְפֵניֵמַעלַהטֹוםאִֹתיֵגַרְשּתְֵָהן 

.ַיַהְרֵגִנימְֹצִאיָכלְוָהָיהָבָאֶרץ
מגרששהואלואומראינוה׳האדמה״פנימעלהיוםאותיגרשת״הןפירושמה

אומרקיןאולםהארץפניעללנדודשיצטרךלואומרהיהוהאדמהפנימעלאותו

אותוהמנתקכעונשהגזירהאתמביןקיןהאדמה״פנימעלהיוםאותיגרשת״הן

האדמהפניעלמקוםשוםלונותןשאינוכעונשהאדמהעםמהקשרלחלוטין

 הגנהקין״הרג״כל
אֹותְלַקִיןְיהָוהַוָטֶשםֺיָקםִשְבָעַתִיםַקִיןהֵֹרגָכלָלֵכןְיהָוהלֹוַוטֹאֶמר

מְֹצאֹוָכלאֹתֹוַהכֹותְלִבְלִּתי

לאאלוקיםענייןלאותומתקשרהדברלהורגוהרוציםמפניקיןעללהגןמדוע

תיקוןהעונשאתושיקבללאחריםסמלישמששקיןרוצהאלוקיםימותשקיןרוצה

כמהעדהמראההאנושותבתולדותהראשוןלרצחחיהעדותכביכוללושמגיע

זהרצחחמור



(2017 خاصعدد ) حوليات آداب عني مشس
 

- 232 - 
 

 נודבארץקיןשלהתיישבותו
ייתכןכיצדנודבארץמתיישבקיןאולםבארץלנדודקיןעלגוזריםהאלו

מדועכךהדברהיהאםאולםנדודיםהכוונהנודשארץלפרשאפשראמנםהדבר

אינוקיןלנדודמסוגלאינושקיןלפרשניתןימיוסוףעדנדדשקיןפשוטנכתבלא

מרצונונוצרשלאקשרהאדמהאלקשורהואשבוהעמוקמהקשרלהינתקמסוגל

עליהלענותשניתןשאלהזוכיחושבאינניאמנםבאישיותוטבועאלאקיןשל

בהולהעמיקלהמשיךמקוםוישמשמעיתחדתשובה

 כלליתתמונהח
משתניםקבועיםלאחייםנדודיםשלחייםביןהניגודהיאלהבלקיןביןהניגוד

חייוימיכלבוותלוימסויםלמקוםהקשורבדעתוהמיושבהאדמהעובדחיילבין

האישביןהרוחעםלנדודהחופשלביןאחדלמקוםהכובלאוליהקשרבין

 באשמתושלאאפילוהמנותקהאישלביןבחברההיטבמבוססשמעמדו
בכךאולםהמשחקכללישבירתידיעלבמאבקלנצחקיןמנסהנואשתבצורה

 בתוכומתנגששכעתהעמוקהניגודאתמנציחרק
 המודרניתהעבריתבשירהוהבלקיןשלדמויותיהםב

 הקדמה
שטיינברגיעקבכותבהתנ״ך״מןגלגוליםבןגלגולהיאהעברית״הספרות

שלביותרהבסיסיהספרהואהתנ״ךבתנ״ךנעוציםהעבריתהשירהשלמקורותיה

אליושישוהזיקההתנ״ךעםההיכרותאותומכיריהודיכלשכמעטספרהיהדות

באופןקשורותיהודיםידיעלשנכתבווהשירההספרותמיצירותשרבותלכךגרמו

 התנ״ךאלאחראוזה
שלבשםרקאותוהמזכיריםכאלוישנםרבותבדרכיםנעשההתנ״ךשלאזכורו

המדובריםהדמותאוהמאורעלגביאסוציאציותהמעליםקטנהרמיזהאודמות

עלהכותביםכאלהגםישנםאולםשלהםהיצירהאתמעשיריםהםכשבכך

משלימיםאםביןמאורעאודמותמשחזריםאםביןעצמםהתנכייםהמאורעות

 המקראייםבסיפוריםכתוביםשאינםדבריםמדעתם
במפורשהעוסקיםשיריםהשנימהסוגשיריםהםבעבודהשידונוהשירים

מדורהמודרניתהעבריתהשירהמןהםשהבאתיהשיריםוהבלקיןבסיפור

כללנתחמשורריםארבעהשלשיריםלהביאאבקשלהלןבדבריואילךהתחייה

לבואתוכלזהניתוחכשמתוךהמקראילסיפורהזיקהעלדגששימתתוךמהםאחד

המקראיוהבלקיןלסיפורוביחסלעצמםביחסהמשורריםשלגישותיהםהשוואת

 שלונסקיאברהםא
״עובדצאן״״רועהשיריםשלושהנבחרושלונסקיאברהםשלשיריומבין

מתייחסשלונסקיכילראותניתןהשיריםעלכלליבמבט״איכהו״קיןאדמה״

כמאבקהאדםבנפשתנועותשניביןכניגודבמציאותכוחותשניביןכניגודלסיפור

קיןשללדמותומרובהבהרחבהמתייחסשלונסקיאדםשלבסיסייםסוגיםשניבין

אחיושללדמותוכמוהרחבהבאותהלאאולםמתייחסהואהבלשללדמותוגם
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״איכהקין״אדמה״״עובדצאן״״רועההשירים

צאןרועה

הֶזהְַבחְַרֹהְָ

יוירְָחְְִנקשֵֹפְַמְְהְַ

הְַמְֵכְָהְַהזְֶהְַהבְַהגֹ

ראֹוהְָיךְָלְֶאְֵ

תנובְְלְַעְַפְֵֹושהְַ

יחְַרְֵוְְבלְָחְָהְֶ

רֶצמְֶהְַ

 םחְֶלְֶהְַיחְַרְֵוְְ
אןצֹהְַלגְֶרְֶלְְו

בשְָקְַהְַםדְָָאוְְ

םיְִםְַהְַתקְֶשֹךתֹובְְוקלקְְלְִהְַןרֹלְְ

 ףחְֵיְָ
יושְָחֹותשְֶמְֵחְֲלכְָףֹושֹחְְמְַבְְ

 םיְִרְַהְֳצְָלמולאְֶרקְֶבֹהְַעְַסְֵֹופ
הדְֶַאיְְתדֹושְֹבְְיתאשְִרְֵבְְרקְֶבֹהזְֶ

לבְֶֶזהְַתירְַטְִקְְואשְֶדְֶהְַןמְִיםלְִלְָטְְ

הדְֶשָֹוְְםדְָָאקפְֶאֹדעְַקפְֶאֹמְֵ

 לבְֶהְֶוְְרדְֶעְֵהְָקפְֶאֹדעְַקפְֶאֹמְֵ
אדמהעובד

דֶהחְָבהְַלְַהְַתשְֶרְֶחְְמְַולמְָגְָ

בגְֶרְֶלְְ בגְֶרְֶיןבְֵעְַגְֵטְַתְְמְִדרְֵפְְהְַ
דחְָאְֶהכֹםלְָעֹוהְָהיְָהְָאלֹדֹועֹומְֵ

 עגְַרְֶהְָךתֹויםקְִבוחְֲיםחְִצְָמְְהְַלכְָוְְ
חצְַרְֶלְְזמְֶרְֶהזְֶ

 קחְָדְְמְִבהְַלְַהזְֶ
יעְַקְִבְְמְַבגְֶרְֶבְָשְֶתדוחְְַאןיְִקְַהזְֶ

טעְַמְְהכֹהיְָהְָאלֹםלְָעֹומְֵ

קחְָרְְםְִהְַ

םדְָָאיןבְֵ

 למְָגְָוְְ
יעְַקְִרְָוְְ

איכהקין

תלְֶבֹשְִוְְןילְָאְִלְְליבֹובשְֶהוְָלְְשְַ

לשְָבְְםְִהְַדסֹובְְןפְֶגְֶמֹוכְְםֹוטהְַ

תלְֶבֹרְְכְַכְְתֹוםְָחְַקלְַמְָשְֶםֹוטהְַ

לשְָפְְמְָהְַאשֹורֹוְְטחושְָשֹבְֶכְֶהזְֶ

ןאשֹורְִהלְָיְְלֹהזְֶ

עקְַשְֶלכֹוְְלּתְֵלכֹמְִ
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ישרְִחְָלְְהפְֶצְַמְְלֹוכשְֶבגְֶרְֶבוש

הכְָטְֶַאןיְִקְַהכְָטְֶַאןיְִקְַ

 ישַמְחרְִןיְִקְַוְְ
אלושיריםשלונסקישלאחרת״״בראשיתהשיריםמחזורבתוךנמצאיםהשירים

הבלעלהואצאן״״רועההשירשלונסקישלהשיריםבמחזורמובנהחלקהם

 אדמה״״עובדוהשירים
דמותםאתמציגיםאדמה״ו״עובדצאן״״רועההשיריםקיןעלהםאיכה״ו״קין

 הרצחשלאחרהמציאותעלמדבראיכה״״קיןוהשירוקיןהבלשל
עובדביןהשלםלהבלהחסרקיןביןלהבלקיןביןהניגודהיטבמודגשבשירים

סובביםשעליוהמרכזיהצירהואלהבלקיןביןהבסיסיההבדלהצאןלרועההאדמה

 המקראילסיפורמשמעותיותהשלמותמצאתילאאלובשיריםאלושירים
מקראיותרמיזות

שחוט״כבש״זהא

לה׳קרבןלהקריבצאנומבכורותהביאהבלעצמווהבלקיןלסיפוררמיזה

נשארהרצחלאחרהרצחלאחרהשוררתהמציאותאתמתאר״איכה״קיןהשיר

שקיןהואזורמיזהשלנוסףפןהשחוטהכבשהואהבלכנרצחהבלשלחותמו

לקבלתלהביאובכךהבלשלקרבנואתלשחוטניסהקיןהבלאתל״נצח״ניסה

 שלוקרבנו
 בשיריםמוטיבים

אלהבקרו״פוסעבראשית״בקר״זהבשיריםהמוזכריםהזמניםהיוםזמניא

צאן״״רועהבשירמוזכריםוהצהרייםהבוקרראשון״לילה״זה״צהרייםמול

אתבשיריםמייצגהבלקיןאצלאיכה״״קיןבשירמוזכרכשהלילההבלאצל

הניגודהחשכהאתהלילהאתבשיריםמייצגכשקיןהאורזמניוהצהרייםהבקר

וביןהיוםביןהניגודשללרמהלהבלקיןביןהניגודאתהמעלהחריףניגודהואהזה

מבריאתכברהקייםהבסיסיהניגודהראשוניהניגודהואביניהםהניגודהלילה

במציאותבסיסייםהכיהכוחותשניביןקיומיניגודהעולם

ןלרֹ״הלחם״וריח״הצמר״וריח״הםבשיריםהנזכריםהחושיםחושיםב

מוזכריםהבלאצל״מחריש״וקיןחושיו״חמשתכל״במחשוףשמיעה״הלקלוק

רקמוזכרקיןאצללעומתוחושיוחמשתכלמכןולאחרהשמיעהחושהריחחוש

החושיםדיבורשלולאשתיקהשלהואהאזכורהזהבחושוגםהדיבורחוש

אתחווההבלהעולםעםשלוהפשוטהחיבוראתמראיםהבלאצלהמוזכרים

במציאותשישהללוהגווניםחמשתכלאתמכירהבלחושיוחמשתבכלהעולם

בשיררקנכתבקיןאצלחוששלהיחידהאזכורגםהעולםמןמנותקקיןלעומתו

החיבוראתאיןלקיןשותקקיןממנולתגובהמצפהשהעולםלאחר״איכה״קין

העולםאללהבלשישהשלם

חמתושמלק״היוםהרגביטויימספרישנם״איכה״קיןבשירהרגביטוייג

השירלחריש״מצפהשכולרגב״שובהמפשל״וראשושחוטכבש״זהככרבלת״

ההרגאתהעולםמכירהרצחלאחרהרצחלאחרהמתרחשעלשירהואאיכהקין

ההריגהבמונחיחושבהעולםהמזעזעהאירועאחרי

 בשיריםניגודיםהבלשלצאנוהואכבשכבשההרוגההדמותדימוי
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המציינותמיליםנכתבותהבלאצלהפרדהשלמיליםמולמלאותשלמיליםא

הןהמיליםקיןאצלולעומתו״השופע״בה״״הגֹחב״״הרֹכוליותשפעמלאות

חלקייםדבריםמציינותהמיליםקיןאצלמבקיע״״״מדחק״״הפרד״״הלהב״

הניגודאתמדגישהניגודאותםהכולאהדבראתלפרוץהרוציםדבריםמופרדים

  קיןשללחלקיותוהבלשלמלאותוביןהעמוק
הזוההתחלהומחרשת״״גמלשלונסקיכותבאדמה״״עובדהשירבתחילתב

אחדמצדהאדמהעובדקיןאתשמהווההעמוקהניגודאתמידמראההיאמאיימת

המדברבאינסוףמשתלבתאינסופיתמסוימתבמידהאיטיתברייהשהואהגמל

 האדמהרגביאתהמפרידההמחרשהשניומצד
הבלאצלואילו״ומחרשתגמל״כתובקיןאצללהבלקיןביןניגודגםקייםפה

שבעולםהחיעםביחדהאדםנמצאהבלאצלהקשב״ואדםהצאן״ולרגלכתוב

חושיוחמשתכלבמחשוףהבקרפוסעהלקלוקולרןוהאדםהצאןשללרגליהם

הגמלביןהניגודרקישנוהאדםנזכרלאבכללקיןאצללעומתוביחדמצויניםהם

שאינואדםהואקיןהאדמהרגביביןהמפרידההחדההמחרשתלביןהחיהיצורבין

נזכרלאלכןאליהםקשרולאדבריםביןהפרדההיאהוויתושכללטבעקשור

החילעולםהאדםביןהקשראצלו

קיןשלבדמותוהקייםניגודהואאדמה״״עובדבשירכולוהראשוןהביתלמעשהג

הנצחיםוכלאחדכיההעולםהזיהליא״מעודוהמושלםהשלםקיןאחדמצד

ביןמתיגעהפרדהחד״הלהבבאופיוהקיימתהחדותשניומצדהרגע״תוךחבוקים

ומצדהרגביםביןלהפרידהמתייגעהלהבאחדמצדמדחק״להב״זהלרגב״רגב

לאמעולםמבקיעשברגבאחדותקי״זהההפרדהברגעהנצחיתהאחדותשני

 ״ורקיעוגמלאדםיןבהמרחקמעטכיההזיה
שהיאהחדותאתמדגישהאדמה״״עובדשבשירהראשונההשורהשבסוףהפסיחה

שלשקינו״ומשקלהחניתלהב״קיןסכיןגםפירושוקיןקיןשלזהותועיקר

 לשלמותהחדותביןהניגודאתגםמדגישהוכךנחשת״משקלמאות
לרצחרמזהואקיןשלהאדמהעובדתבדמותוהקייםשהניגודמסבירהשניהבית

ישוכאשרוהרקיעהגמלהאדםביןמרחקאיןאםרקלהתקייםיכולכזהניגוד

 מודחקללהבהופךוהואלהתפשריכולהניגודאיןמועטהואואפילומרחק
הניגודדווקאהבללביןבינוהניגודאתסותראינוקיןשלבדמותוהקייםהניגוד

שלחלקיותואתהיוצרהואקיןשלוהחסרהמלאהצדדיםשנימוצגיםשבוהזה

 להבלביחסחסרכההואולכןהצדדיםשניביןלאיזוןלהגיעמצליחשאינוקין
השלוהבלביןהניגודבולטאדמה״״עובדצאן״״רועהבשיריםראשוןבמבטכבר

ששלמותוהחד״״הלהבהחדקיןלביןפק״אֹעדפק״מאֹוהשלםהבראשיתי

 הבלכשלושלוהתמימהאינה
 בשיריםוטבעאדמהייצוגיי
האדמהייצוגישלונסקישלאלובשיריםמרכזיתנקודההםוהטבעהאדמהייצוגי

 השירבהבנתמשמעותייםהםולכןעצמםוהבלקיןאתמסמליםוהטבע
שלמיםדבריםשהםאפק״עד״מאפק״בשדות״שלמותביטויינכתביםהבלאצל

לשדהבניגודאדמהגוש״רגב״הפרדהחלקיותביטויינכתביםקיןאצל

הדבראפקהואהביטוישאצלולהבלבניגודקיןשמעלהשמיםשהוא״רקיע״
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גםשהםשקע״וכלתל״מכלנכתב״איכה״קיןבשירגםביותרוהגדולהרחוק

אולהעלמילרגהטבעמהיוצאיםאלאהשדהכמווחלקיםשלמיםשאינםדברים

למטה

הצאןוהלחםהצמרהחלבהשלוהציוריהנוףמןרביםפרטיםמוזכריםהבלאצל

 והטלהדשאהזבלהשוקתמןהלוקק
אדרבהמורכבאינוהואמזאתיותרצאנושלהלקלוקלריןאלאקשובאינוהבל

 והבל״העדראיפקעד״מאיפקאופקעדאופקמלאיםוהעדרהואמלאהוא
למופרדהמלאביןלחלקהשלםביןלמורכבותהפשטותביןניגודקייםבשירים

להגידאףניתןומשיגכמעטשקיןמהבונוגעולאנוגעשקיןמהמהווההבללחסר

ניסיוןלביןהבלאצלהנמצאתוהרמוניתטבעיתשלמותביןהואפההעולהשהניגוד

מצפיםשלקיןהענייןמאדבולט״איכה״קיןבשירקיןאצלהנמצאלאיחודכוחני

״איכהקיןאיכה״קיןקיןבשםשקוראמיישכיהשכוליםהאדמהרגבי

אתלהזכירצורךעודואיןהאופקמןנעלםהבלהבלבשםהקוראאישאיןולעומתו

המצפהדבראיןלסביבתוקשורשהיהלהבלדווקאשכןאירונימעטהדברשמו

השכוליםהאדמהרגבימצפיםקשורהיהשלאלקיןכשלעומתו

תימחהבלהשפעהמושפעיםהשיריםבמחזורהבאיםהאחריםהשיריםשגםניכר

האדמהעובדישלההתמודדותובעיקרהסיפורבצלנמצאהכולוהבלקיןמסיפור

הריהצאןרועהלביןהאדמהעובדביןההתמודדותהייתהקודםאםהצאןרועיעם

לביןהאדמהעובדביןהיאוההתמודדותמהסיפורלגמרינדחקהצאןרועהשכאן

שילשפתן״שכחקין״״תובלבשירנכתבאמנםמתכתימנוכרמנותקמשהו

הצומחושלהאדמהשלמאבקההואהבאיםבשיריםהמיקודאךושבילת״כבשה

אדםבניאוכבשיםהחייםשלמאבקםמוזכרולאהמנוכרתהמתכתעירעםעליה

מוצאהצאןרועההבלכאשרהמקראיבסיפורכמובדיוקהואהדברכילצייןיש

מקרההאדמהעובדלקיןמסביבסובבהענייניםמרכזוכלמהסיפורלחלוטיןכמעט

יציאהשלתהליךתחילתמעוררכאילושלונסקישירישלמבטםמנקודתהרצח

קיןשלצאצאיונכנסיםאליואשרהכרךהמנותקהכרךתוךאלכניסהמהטבע

השניהצדמןכאשרבטבעהראשוניתהבגידהכאילוהואהרצחבטבעבגדאשר

 והטבעיתהחופשיתמציאותועלנלחםהטבע
דמותוביןמאבקאינוהואאלובשיריםהמוצגלכרךהאדמהביןשהמאבקנראה

קיןלאדמהלכןקודםלושהיההעמוקהקשראתאיבדקיןכיהעירלביןקיןשל

נודדקיןהמשךשבוהמקראיבסיפורכמוהואהדברכאןגםלמשחקמחוץהוצא

מזוההקיןאמנםפראחייתשהואחשבכיבטעותהורגונכדוולבסוףמכולםמנותק

 האדמהמצדולאהחימצדהבלשלמצידוכברעכשיואולםהטבעעם
העיראתשבונהזההואקיןתובלנכדוקיןהואהזההתהליךאתשהתחילמי

״בראשיתובשירהכרךעללגבורהטבעמצליחשבסופועדנמשךהתהליךהחדשה

קונהעםחדשה״בראשיתראשוניעולםלהיותוחוזרמתחדשהעולםחדשה״

הברות״בשפתאילאלכאילמדברת

ו״קיןאדמה״״עובדצאן״״רועהבשיריםוהבלקיןשלדמותםסיכום

״איננה

הבלאתשלונסקימציג״איכהו״קיןאדמה״״עובדצאן״״רועהבשירים

הקשוראדםהואהבלמפרידחלקיהואקיןולעומתומלאשלםשאופיוכאדם
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 מוקצנתבצורהמהטבעהמנותקאדםהואקיןואילולטבע
הכלליתמהרמהאלאהאישימהרובדכותבאינואחרת״״בראשיתבשירישלונסקי

 והארכיטיפית
״בראשיתבקר״זההכתיבהמסגנוןגםבבירורהזההענייןאתרואיםבלבד

ראשון״לילה״זהשחוט״כבש״זה״קיןזהמודחקלהבזהלרצחרמז״זה

מוכןשאינונדמהאינטימיתוהלאהמוכללתברמהבכוחכאילונשארשלונסקי

המילהשמבטאתמהמרחוקנשאראלאמקרובהדבריםאתלבחוןאופןבשום

 ״זה״
יותרהבלעםמזדההשהואנראהוהבללקיןשלונסקיתיאוריפיעלכישיאמרויש

מוצגוקיןכחיוביתםבמובןוגםשלםבמובןגםכתמיםמוצגהבלקיןעםמאשר

 ומאיימתמורכבתכדמות
ההתייחסותהבלעםמאשריותרהרבהקיןעםמזדההשלונסקילדעתיברם

אינוכמעטבתנ״ךכמושלונסקיאיךניכראולםוארכיטיפיתכלליתבשירים

רגבימתואריםהרצחאחריגםבקיןורקאךמתרכזאלאהבלשלבמותונוגע

כלאוההוריםהאדמהתגובתמתוארתולא״איכה״קיןלקיןהמצפיםהאדמה

סגנוןאףעלששלונסקילראותניתןהזהמהענייןהבלרצחלגביאחרגורם

איאוההתייחסותדרךאתוממשיךקיןשללצידויותרנוטהאישיהלאהשירים

דמותושלנגיעהחשלהביןצורךחשאלאנוטהלאאוליאולהבלההתייחסות

 החדשהבעתמהמשורריםרביםכמואותהלהביןורוצהאצלוקיןשל

 אלתרמןנתןב
ניתןהשירעלכלליבמבטכבר״אגרת״אחדשירנבחראלתרמןשלשיריומבין

השירבתשובהלשובורצונוקיןשלחרטתוענייןאתמבליטאלתרמןכילראות

אללחזורמאמציואתומתארהרצחעלהמתוודהקיןשלמבטומנקודתנכתב

אלוקים

 אגרת
מיםוכפתאפקוחותהיוםעינילך

 תמיםאנילישאלי
המיםעלהשמשברעותזוכראני

תאומיםלפניךנולדתי

העבתהחלונותעכשוערביתעכשו

תדההוהמראותהמנורהכבית

אהבתאשרהבןיחידדבנימתיכ

בשדהבוהיתהידיאשר

הכיתילאטלאטאליתמיםאני

ומאםמביתהממכראלגררתיו

חכיתילדמעותיוכתנתופשטתי

 אלםחיךוהואזרועותיוכבלתי
ידעתיתמידהליא

ממנייקרהוא

והיחידהטובלךהוארקוהוא
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כאומנתגהרתימכאוביוערשעל

 מפוחיתעלשיריםלוהנעמתי
בואהלילקריאהזרלילךובהפתח

עדויבנגונואליוובהמלטי

 לגוועהתםאחיהמתאבקאחי
וודוימיםבלינותר

נשכחתןושכלרוצההיוםבךנפשי

ועצובכיחכבדענביערליאתנה

ובניןלילהבניןאיךראיתריקלו

לשובדלתךעלדיגהתחננושחר

המפיאריםימיאיךראיתריקלו

ולחםאהבהעלבשוקדיבהרקידו

השועריםיפלואלילרגליהם

אליךלהראותאותםבהביאי

אכינההמסעהשוקעתלדרך

לחךוהערבהקרבאוירה

אימרלאדמתי

נאזכרימגעיאת

לילכךאלהושטהאשרהידאני

צוננתבדידותעםרחקתישלאוטוב

חיקןאלקבלונינכרוהמלות

השיריםלמלאכתגםנאסלחלו

אשרפשוטאחדכצחוקורצנה

כאןצחקתי

חגרתנפשיתבואאליכבדעץאל

 ותתמוטטהדלתרמילהאתתסיר
אבלאגרתהיוםלךלחבררציתי

 העטנשברההזמרלבאל
שהואאחהבןהריגתמעשהמתוארבשירלאלוקיםשנכתבמונולוגהואהשיר

בתוךקיימיםשהבניםדעתילפיהיאהמתבקשתהפרשנותשנייםמתוךאחד

בימתי״כהשניובביתתאומים״לפניךיתנולד״כותבהואהראשוןבביתהכותב

 יחידך״
בימת״כיהשנייםמביןהמושלםהבןהואהנרצחשהבןהנקודהמודגשתבשיר

קיןוהיחיד״הטובלךהואריקוהוא״ממני״יקר״הואאהבת״אשרהבןיחידך

האלידיעלאהובהפחותהבןהשנייםמביןטובהפחותהבןהואכימודההכותב

לראותרצהאותושכשרצחהבלשללדמעותיוחיכההואכיכותבהואמזהויותר

לחלוטיןתמיםאינוהואשגםלהרגישרצהוהטובהאהובהבןמדמותיוצאאותו

והואזרועותיוכבלתיחכיתילדמעותיוכתנתופשטתי״אילםאליוחייךהבלאולם

הבןשלהמאבקהואבשירמשתקףשהואכפיהבלעםקיןשלמאבקואלם״חיך

המושלמתמדמותוחורגהטובתאומואתגםלראותמושלםהלאהבןהרע
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המקראילסיפורהשלמות

רקענותנותההשלמותהמקראילסיפורמרכזיותהשלמותשתיישנןבשיר

הסיפורבהבנתמסוימותנקודותומבליטותקיןשללוידויו

תאומים 

המיםעלהשמשברעותזוכר״אניתאומיםהםוהבלקיןכיבשירמצייןאלתרמן

אתותלדותהראשתוחוהאתיזרע״והאדםכתובבתנ״ךתאומים״לפניךנולדתי

מצויןולא״ויהיהבלאתאחיואתללדתותיסףידיודאתאישקניתיותיאמרקין

״רביבמדרשהמופיעהפרשנותעלמבוססתאלתרמןשלזוהשלמהתאומיםשהם

אוסיפתשעתאבההיאקיןאתותלדותהרשנאמרהיותאומיםוהבלקיןאומר

קיןהיותעובדתאתמוסיףאלתרמןבמדרשכמו״אחיואתללדתותוסףלמילד

האחיםשניביןהתחרותמימדאתמגדילהכתאומיםהאחיםהגדרתתאומיםוהבל

 האלאוההוריםשללבםתשומתעלבהתמודדות

 קיןשלדמותו 
תמימהואפילובתשובהחוזרתמתחרטתכדמותקיןשלדמותואפיוןמוצגתבשיר

ראיתרק״לונשכחת״לשכןרוצההיוםבנד״נפשיאלי״תמים״אניתמים״״אני

שתי״גםנאסלחלו״״לשובדלתךעלידיהתחננושחרוביןלילהביןאיך

דמותאינוקיןתמיםשהואהיאהראשונההנקודהקיןשלבדמותופהישנקודות

אופשטותשלבמובןתמימהלאאמנםתמימהדמותאלאומתוסבךמורכבשאופייה

קיןזאתבכלאךטוביםאנשיםשלתמימותשהיאבשירהבלמוצגשבהנאיביות

אינוקיןלהתמודדיכולתחוסרידיעהחוסרשלתמימותהיאתמימותותמים

הורגהואולכןהבללביןבינובהתמודדותנקלעשאליומהמצבלצאתאיךמבין

מצבאותולתוךיותרהרבהעמוקאותויכניסרקשהרצחמביןאינוהואכאשראותו

רובואצלהמקראיבסיפורהרגילהמצבהיפוךהיאקיןשלתמימותומבולבל

כדמותקיןאתאלתרמןמציגכאןואילוהתמימהכדמותבלבדהבלמוצגהמשוררים

מרוחקיחסשאינויחסלקיןאלתרמןשליחסואתמבטאהזהההיפוךהתמימה

ומזדההמביןאלאודוחה

בתנ״ךגםאמנםלשובהרצוןשלהצערשלהחרטהשלהנקודההיאשניהנקודה

עלמתחרטשהואהיאשהכוונהבטוחלאאולםמנשוא״עוני״גדולאומרשקיןנכתב

אחרתבזוויתאותושמציבמהלשובורוצהכמתחרטקיןאתמציגאלתרמןחטאו

זוויתויתאתוזדהלהיהצלגיטימתיולהיכולהלקוראשבהזוויתלחלוטין

 בעולםלקיוםכלשהילגיטימציהלויששבה
מעשהולהבנתוגורםלקוראקיןאתשמקרבמהקיןשלמבטומנקודתנכתבהשיר

שליחסועלמצביענסתרבצורתולאמדברבצורתנכתבהשירההבעהאופן

והואבסיפוררגשיתמעורבותלוישלקיןהזדהותמרגישאלתרמןלקיןאלתרמן

מוכללתמבטמנקודתכותבאינו

 בשירמקראיותרמיזות
אומריהוהשבהיצחקלעקידתרמיזה״תבהאראשןהבדךיחיבימתכי״א

ארץאללךולךיצחקאתתבהאראשדךיחיאתבנךאתנאקח״לאברהם

הברורההרמיזהאליך״מרואאשרההריםדחאעללהולעשםוהעלהוריהוהמ

הבליםהאלואצלהבלשלהעדפתוענייןאתכלראשיתמבליטההעקידהלסיפור
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מביןאברהםעלהאהובהבןהיהיצחקשבהמידהבאותהיםהלאלוהאהובהבןהוא

ועלהאחיםשניעלכותבהמספרלעקידהההשוואהאתמעלההיאשניתבניושני

אברהםצווהששםהעקידהלסיפורזהאתמשווההואמהםאחדשלהריגתומעשה

הואהבסיסיההבדללעולהאותוולהעלותיצחקבניומשניאחדאתלקחת

רגשותיופיעלזאתעשהוקיןאלוקיציוויפיעלזאתעשהאברהםשבעקידה

הואלעקידהמשווהכשאלתרמןלחלוטיןלשונההמעשהאתשהופךמההאישיים

גמורבניגודזאתעשההמדברהבןשפהומראההמקריםשניביןהדמיוןאתמעלה

יםהאלובעיניממעמדולצאתקיןשלהנואשהנסיוןאתשמדגישמהיםההאלולרצון

בחייםדברשלבסופונשאריצחקבעקידהבנוסףכזהמעשהלעשותאותושמניע

 לבסוףאחיוידיעלנהרגהבןוהבלקיןכשבסיפור
ערופהעגלהלפרשייתרמיזהכאןיש״בשדהבוהיתהידיאשר״ב

נֵֹפלְלִרְשָּתהְלךְָנֵֹתןֱאלֶֹהיךְְָיהָוהֲאֶשרָבֲאָדָמהָחָללִיָםֵצאִכי

ֶהָעִריםֶאלוָמְדדוְושְֹפֶטיךְְָזֵקֶניךְְָוָיְצאוִהָכהוִמינֹוַדעלֹאַבָשֶדה

ָהִעירִזְקֵניְוָלְקחוֶהָחָללֶאלַהְקרָֹבהָהִעירְוָהָיהֶהָחָללְסִביבֹתֲאֶשר

ְוהֹוִרדוְבעֹלָמְשָכהלֹאֲאֶשרָבהֺעַבדלֹאֲאֶשרָבָקרֶעְגַלתַהִהוא

ְולֹאבֹוֵיָעֵבדלֹאֲאֶשרֵאיָתןַנַחלֶאלָהֶעְגָלהֶאתַהִהואָהִעירִזְקֵני

ָבַחרָבםִכיֵלִויְבֵניַהכֲֹהִניםְוִנְגשוַבָמַחלָהֶעְגָלהֶאתָשםְוָעְרפוִיָזֵרעְַ

ְוָכלִריבָכלִיְהֶיהִפיֶהםְוַעלְיהָוהְבֵשםוְלָבֵרךְְְלָשְרתֹוֱאלֶֹהיךְְָיהָוה

ַעלְיֵדיֶהםֶאתִיְרֲחצוֶהָחָללֶאלַהְקרִֹביםַהִהואָהִעירִזְקֵניְוכֹלָנַגע

ַהָדםֶאתָשְפכושפכהלֹאָיֵדינוְוָאְמרוְוָענוַבָמַחלָהֲערוָפהָהֶעְגָלה

ָדםִּתֵּתןְוַאלְיהָוהָפִדיתְֲָאֶשרִיְשָרֵאלְלַעְםךְַָכֵפר ָראולֹאְוֵעיֵנינוַהֶזה

.ַהָדםָלֶהםְוִנַכֵפרִיְשָרֵאלַעְםךְְָבֶקֶרבָנִקי
ערופהעגלהבפרשייתבחטאהודאתוואתקיןשלחרטתואתמבליטההזוהרמיזה

בשדהבוהייתהידיאשראומרקיןהזההדםאתשפכולאידינוהזקניםאומרים

אלתרמןלשוברוצהשהואמכיווןכךבחטאומודההואבחטאולחלוטיןמודהקין

התחננושחרובניןלילהביןאיךראיתריק״לולשובהנואשיםתחנוניואתמתאר

שםגםערופהעגלהפרשייתמדגישההזההענייןאתגם״לשובדלתךיעלידי

לפרשאףוניתןאותוביצעוהםלאכיאףשבוצעהחטאעללכפררוציםהזקנים

שפכומי״ידילשאלההתשובההואלאלוקיםקיןשלשוידויולומרבאהזורמיזהכי

שזהלאלוקיםומתוודהיודעקיןורקהרוצחמייודעיםאינםהזקניםהדם״את

הוא

 ליוסףרמיזהכותונתו״״פשטתי 
ַבָדםַהֺכּתֶֹנתֶאתַוִטְטְבלוִעִזיםְשִעירַוִטְשֲחטויֹוֵסףְכתֶֹנתֶאתַוִטְקחו 

זֹאתַוטֹאְמרוֲאִביֶהםֶאלַוָטִביאוַהַפִןיםְכתֶֹנתֶאתַוְיַשְלחו

ְבִניְכתֶֹנתַוטֹאֶמרַוַטִכיָרהלֹאִאםִהואִבְנךְַָהְכתֶֹנתָנאַהֶכרָמָצאנו

.יֹוֵסףטַֹרףָטרֹףֲאָכָלְתהוָרָעהַחָטה
יוסףפסיםכתנתלועשהשיעקבבמקראומסופריעקבעלהאהובהבןהיהיוסף

היעלמותואתלתרץוכדילישמעאליםידיהםעלנמכראחיוידיעלשנואשהיה

מוסיפהיוסףלפרשייתהרמיזהנטרףכאילוליעקבוהביאוהבדםכותנתואתטבלו

אלתרמןהדחויהבןשהואהכותבקיןשלהרגשתואתיותרעודמבליטהקומה
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הרגשתולפירקלאהמועדףהבןשהואמראהובכךבכתונתהנרצחהבןאתמלביש

שקיןבכךקיןולאבכתונתמולבשהבלאובייקטיביתגםאלאהרוצחהבןשל

הואאךהבלשללמעמדומעמדואתלהשוותמנסההואהבלשלכותנתואתפושט

האבודכבודועלבבכילמררבמקוםאילםמחייךהבלתמיםהיההואמצליחלא

השיריםמשירלפסוקגםרומזותכתנתו״״פשטתיהמילים

אטנפם״איככהרגליאתרחצתיאלבשנהאיככהכתנתיאת״פשטתי

לאחרתשובתהוזוהיהרעיהשלדלתהעלדופקהדודכיצדמסופרהקודםבפסוק

להיפגשהזדמנותשהחמיצהמבינהוהרעיהעבר״חמק״דודיהולךהדודמכן

האחיםשניביןממומשהלאהאהבהקשראתדווקאמראהזורמיזהכיייתכןאיתו

הורגוולכןזאתלעשותכיצדיודעאינואולםהבלעםבקשררוצהקין

ליעקברמיזה״חגרתנפשיתבואאליכבדעץאל״ד

ְלַבדֹוַיֲעקֹבַוִטָוֵתר לֹוֲאֶשרֶאתַוַטֲעֵברַהָמַחלֶאתַוַטֲעִבֵרםַוִטָקֵחם

ְיֵרכֹוְבַכףַוִטַגעלֹוָיכֹללֹאִכיַוַטְראַהָשַחרֲעלֹותַעדִעםֹוִאישַוֵטָאֵבק

ַהָשַחרָעָלהִכיַשְלֵחִניַוטֹאֶמר ִעםֹוְבֵהָאְבקֹוַיֲעקֹבֶיֶרךְְַכףַוֵּתַקע

ְשֶמךְַָמהֵאָליוַוטֹאֶמר כח.  ֵבַרְכָּתִניִאםִכיֲאַשֵלֲחךְָלֹאַוטֹאֶמר

ִאםִכיִשְמךְָעֹודֵיָאֵמרַיֲעקֹבלֹאַטֹאֶמרַיֲעקֹבַוטֹאֶמר

ַיֲעקֹבַוִטְשַאל ַוּתוָכלֲאָנִשיםְוִעםֱאלִֹהיםִעםָשִריתְִָכיִיְשָרֵאל

ָשםאֹתֹוַוְיָבֶרךְְִלְשִמיִּתְשַאלֶזהָלָםהַוטֹאֶמרְשֶמךְָָמאַהִגיָדהַוטֹאֶמר

ָפִניםֶאלָפִניםֱאלִֹהיםָרִאיִתיִכיְפִניֵאלַהָםקֹוםֵשםַיֲעקֹבַוִטְקָרא

ַעלצֵֹלעְְַוהואְפנוֵאלֶאתָעַברַכֲאֶשרַהֶשֶמשלֹוַוִטְזַרחַנְפִשיַוִּתָמֵצל

ַהָטֵרךְְַכףַעלֲאֶשרַהָמֶשהִגידֶאתִיְשָרֵאלְבֵנייֹאְכלולֹאֵכןַעלְיֵרכֹו

.ַהָמֶשהְבִגידַיֲעקֹבֶיֶרךְְְבַכףָנַגעִכיַהֶזהַהטֹוםַעד
האישעםנאבקיעקבבשירביותרהמשמעותיתהרמיזהאוליהיאליעקבהרמיזה

אפילואולימלחמהישנהבשירגםכןחיגריוצאאךאותומנצחולבסוףהמלאך

יותראףהרמיזהואזיהשירניתוחבפתיחתשהצענוכפיהכותבשלנפשובתוך

חיגרתמהמאבקיוצאתהנפשאךמנצחקיןלבסוףלהבלקיןביןמשמעותית

כאןעשיואתופוגשמשפחתועםממשיךיעקבשםיעקבאצללסיפורבניגוד

לאהכותבכבדעץאלומתמוטטתבאהוהיאדרכהאתלהמשיךיכולהאינההנפש

התאוםאחיואתהרגהואבשירהחשובותהאמירותאחתוזוהיבמאבקניצחבאמת

 הרסניותהיווהתוצאות
 בשירמוטיבים

 היוםזמניא
לילך״ובהפתח״ביתרע״עכשוערבשלזמניםכולםהםבשירהמוזכריםהזמנים

הואהדבריםשלהאפלבצדבלילהבשקיעהנמצאקין״השוקעת״לדרךהזר״

יעץ״אלממנולהתקדםיכולאינוהואבובמקוםבסוףהרגשתולפינמצא

נמצאהוא״ותתמוטטהדלתרמילהאתתסירחגרתנפשיונבואאליכבד

הביטויהמים״עלהשמשברעותזוכר״אניבשירזמןשלביטויעודישנובסוף

שלוהשווההפתיחהאתההתחלהאתזוכרקיןבוקרשלביטוישהואנראההזה

כשקיעההפוךהביטויאתלפרשגםניתןאולםוידויואליוצאזהומתוךהבלושל
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מקומותב

מביתהממכראל״גררתיו״שדהבבוהיתהידי״אשרבשירהמוזכריםהמקומות

ולחםאהבהעלבשוקבדֹ״הרקידוועצוב״כיחכבדעבריעאל״אתהומאם״

פתוחיםמקומותהםודרךשוקיערשדהאכינה״המסעהשוקעתךרלד״״

המקוםהואשדההחטאשאחרילקיןהשייכיםמקומותאחדלאףשייכיםשאינם

מוכריםכולםשבומקוםהואושוקנדודיםשלמקוםהואיערהחטאהתבצעשבו

אללחזורוכדילהתקייםכדימאמץכלעושההדובאתמרקידקיןשבושלהםאת

היאדרךפרטיותשוםבואיןכולםמביןציבוריהכיהמקוםהואשוקאלוקים

הביתהואבשירהמוזכרהיחידהאינטימיהמקוםקיןשלהאינסופיהנדודיםמקום

הקשרהואלוהשייךמקוםעםקיןשלהיחידהקשרהבלאתקיןלוקחשממנו

בעצמוניתקקיןשאותוהקשרהבלשלהמנותק

 פתחיםג
דלתךיעלידי״התחננוהעבת״החלונות״עכשובשירהמוזכריםהפתחים

חלוןדלתהללוהפתחיםאתמזכירקיןהשוערים״יפלואלי״לרגליהם״לשוב

מהמצבלצאתלושיאפשרפתחכלשהובפתחלהיכנסמנסהשהואמכיווןושער

להיכנסמנסהקיןשכןהקודםלמוטיבישירבאופןקשורזהמוטיבנקלעאליו

הואשבהםוהאינסופייםהפתוחיםמהמקומותלצאתמנסהקיןלוהשייךלמקום

מחילהולקבלמחטאולשובמנסההואאחרלמקוםולהיכנסנמצא

קולמוזיקה 

נעמתיה״״אלםחיך״והואבשירהכתוביםבקולאובמוזיקההקשוריםהביטויים

בשוק״בדֹקידורה״״עדויבנגונואליו״ובהמלטי״מפוחיתעליםרשילו

שלמצידומאמץללאקיןעלהמשפיעיםהבלשלוניגונושתיקתוניצביםאחדמצד

שלמאמציואתללעגשםהבלשלהאילםוחיוכוהבלשלניגונואתעודהקיןהבל

המפוחיתעלשיריםלאחיומנעיםהואקיןאצלהנמצאיםהביטוייםשניומצדקין

להנעיםמנסהקיןהבלשלהעדוילניגונוהניגודאתשמהווהמהמכאוביוערשעל

מעללהקלמנסהקיןעדויבניגונואליונמלטלבסוףאךהמפוחיתעלשיריםלו

עליומקלאחיובעצםאולםהרצחאתאחיו

 צערביטויי
גהרתימכאוביועולש״יעלחכיתי״לדמעותיו״בשירהמוזכריםהצערביטויי

עלאוהבלעלכולםקיןעלנאמראינוביטויאף״ועצובחכֹ״כבדכאומנת״

סיפוראתמגוללסליחהלבקשמנסהאלאהואבצערופהמתרכזלאקיןיהוה

 האללביןבינוכלשהוקשרליצורכדיהבנהלקבלכדיהמאורע
 בשירמדוברעליוהזמן
בהווהמתחילהואהראשוןבביתוהעתידההווההעברביןהזמןכלנעהשיר

חוזרהואאחרמבנהאתוחוזרהשניבביתלעברחוזרהואהביתשלהשניבחלקו

האחרוניםבבתיםוהעתידההווהאלחוזרהואכךאחרהשביעיהביתסוףעדלעבר

 השירשל
אחיובמותבעבראםנמצאקיןאיפהברורלאחשובהואהזמניםביןהמתח

פהיהיהלאכברהואשבובעתידאוכותבהואשעליההסוףבאווירתבהווה

אתמראההכותבשלבנפשוהשוררהסדראיאתמראההזמניםביןהערבוב
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אינוהואבוהשירלסוףמגיעהואהזההבלבולכלכשמתוךשרויהואבוהבלבול

היאלעשותמהיודעתאינהנפשוהעטנשברהכילאלוקיםאגרתלכתוביכול

כלשהימשעןנקודתלהלשמשהיכולכבדעץאלמתמוטטתהיאולכןמבולבלת

הכוללהסדרבאי

 נמצאהואשבוהשיריםלקובץאגרתהשירביןהקשר
באלתרמןפרסםאותובחוץ״״כוכביםהשיריםבקובץנמצאאגרתהשיר

מודרניתהיאשניממבטאךוציוריתתמימההיאראשוןשממבטעירמציגזהקובץ

אמירותישבושירבכלשכמעטשיריםקובץהואבחוץ״״כוכביםומתועשת

הטועניםישמורכבעולםשניותשלעולםהמייצגותואוקסימורוניותמורכבות

קובץבכלהשרויהמהשניותלצאתניסיוןאיזהבושישהקובץלכלמנוגדשהשיר

למרותתמיםאניהיוםכפתאמיםפקוחותעיניהיוםבחוץ״״כוכביםהשירים

למהותהחצויהמהמהותיציאהבשירשישכלומרתמיםאניהבאהבשורההזיכרון

הואשבוהמורכבהעולםאףועלשעשההמעשיםאףעלפשוטשקיןיותרשלמה

הזהבשיראלתרמןגםשהואקיןמצליחלאהזההניסיוןלדעתיזאתלמרותחי

 לשובמתחנןגעגועיםומתמלאנשבר
לבסוףעצמועלמקבלהואשבנפשוהשניותלביטולניסיוןשכזהמעשהאחרי

המשוררוגםקיןאכינה״המסעהשוקעת״לדרךאלוקיםעליושגזרהעונשאת

העונשאתמקייםלנדודיםיוצא

 אגרתבשירוהבלקיןשלדמותםסיכום
הבלשלוגםובעצםהכותבשלבנפשובניםשניעלאגרתבשירמדבראלתרמן

הדחויהבןהואקיןואילוהמושלםהבןהיחידהבןאלוקיםעלהאהובהבןהוא

תמיםהוארעהדמותאינוקיןאלוקיםשללבותשומתאתלתפושהמנסההבן

 כפרהמבקשהוא
ללאשלישיבגוףולאראשוןבגוףהשיראתכותבאלתרמןמאדאישיהשיר

שליחסוהפתיחהבשורתאוהשירבשםזהמעיןמשהואואומר״״וקיןכמוביטוי

 לדמותולחלוטיןנכנסוהואקיןעםהדמויותאחתעםהזדהותהואאלתרמן
 פגיסןדג

מתוכםשונותבזויותמוצגיםהםבהםוהבלקיןעלשיריםמספרכתבפגיסדן

מורכבתהיאלנושאפגיסדןשלגישתוו״אוטוביוגרפיה״״אחים״השיריםנבחרו

אינוהואשבומעגלהרצחלאחרקיןנקלעשאליוהמעגלאתמציגהואאחדמצד

קיןביןלהינטשהממשיךהמאבקאתשניומצדלכפרהאולסליחהלהגיעמצליח

 הרצחברגעשהתחילמאבקלהבל
 אחיםהשיר

וצמריהיהצחהבל

 ענווכאלו
הרכיםהגדייםכאחרון

 אדוניואפיאלששלחהמנחהכעשןומתלתל
כסכיןהזיהישרקין
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מגששתהגדולהידותמהקין

 לפניוהשחוטהגרוןבתוך
הדממהבוקעתמנין

 ונדנעלהיותעליושנגזרומפניקיןנשארקיןבשדהנשארהבל
 פקובאאיפקביקרבכלמחליףבשקידהונדנעהוא
 מגלההואאחדיום

 נענההיאהשניםבמרוצתבושטתההאדמה
 במקוםדרךקיןהואאך
סנדליוסליותכמובדיוקגדולהיחידהענפרפסתעלרקרץצעדדרך

 טובהשחתשלערמהלומזדמנתחסדשלבערב
 נחבהנבלעשוקעהוא
 ישןקיןהס

הבלשהואחולםהואמאשר

 תיראאלתיראאל
להרגךהקםעלנגזרברכ

 תקםשבעתיםיכ
 רעמכלאותךשומראחיךהבל
הביתוקיןהבלשלאופייםאתמתארהראשוןהביתבתיםחמישהבעלהואהשיר

אתמתארוהואכפרוזהיותרכתובהשלישיהביתהרצחשלאחרקיןאתמתארהשני

האחרוןוהביתהשלישיהביתשלהמשכוהואהרביעיהביתהרצחשאחריהחיים

קיןאלפנייההוא

 המקראילסיפורהשלמות
למעשהקשורותההשלמותשתיהמקראילסיפורמרכזיותהשלמותשתיישנןבשיר

והשנייההרצחאתמסבירהובכךוהבלקיןשלאופייםאתמסבירההאחתהרצח

הרצחאתומתארתאותהממשיכה

 והבלקיןשלאופייםתיאורא
הרצחאתמסבירשאפילולומרוניתןהרצחשלפניוהבלקיןבתיאורמתחילהשיר

שלבשירוהבלשלאופיוכיקיןעלולאהבלעלדווקאמרחיבהואהדיבוראת

וכאלווצמריהיה״צחתיאורהצריךאופיישלהבלקיןמשלמורכביותרפגיס

תכונותמכמהמורכבהבלשלאופיוכעשןומתלתלהרכיםהגדייםכאחרוןענו

משתייותרצריךלאפגיסקיןבשבילהבללעומתמתלתלענוכאילוצמריצח

מעטמעורפלותהגדרותמיניכלפניעלמתפזרלאקיןשלאופיוכסכיןישרמילים

וטומןאחדמצדחדישרהואמסובךלאקיןשלאופיוכסכיןישרמדויקאלא

 שנימצדאיוםבחובו
מהולהסבירהקושיעלמראההבלשלדמותובתיאורהכתובה״וכאילו״המילה

קיןשלתיאורושלםביתכמעטולוקחמעטמעורפלהתיאורלכןאופיאותובדיוק

אדוניו״אפיאלששלחהמנחהכעשן״ומתלתלהמשפטבלבדאחתשורהאורך

היהקיןשבההמנחותהבאתאתמזכירשהואבכךהבלשלתומתותיאוראתמגביר
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למותומתייחסשהמשפטיתכןכןכןוהבליהוהתגובתלפילפחותבסדר״״לא

עשןכמוקלילמוותהבלשלהקליל

התרחשמדועמסביראינושפגיסשלמרותלכךגורםוהבלקיןשלאופייםתיאור

דרךהרצחהתרחשמדועכלשהיהבנהישנהלקוראהרצחכמוחמורכהמאורע

שפגיסלהביןהיאהבלשללאופיוקיןשלאופיוביןמהניגודהקפיצהלהבנתאחרת

עלתמהקיןתמהיםשכולםמשוםתמהקיןהרצחלמעשהמסוימתהצדקהנותן

למכהתרופההקדיםלאמדועלקרותכזהלניגודנתןמדועאלוקים

 ההריגהאופןב
לאהמקראיבסיפורלפניו״השחוטהגרוןבתוךמגששתהגדולה״ידונכתבבשיר

הואההריגהאופןכצאןוהבלכסכיןקיןתוארהקודםבביתההריגהאופןנכתב

שהואהבלאתשוחטכסכיןהישרקיןזהאתזהמשלימיםהבתיםשנישחיטה

הרכיםהגדייםכאחרון

 בשירמקראיותרמיזות
והרמיזותאותולעודדבאהלקיןהפניההאחרוןבביתנמצאותבשירהרמיזות

 העידודצורתאתמדגישות
עבדיתיראאל״ואתהבתנ״ךרביםלמקומותרמיזהתירא״אלתירא״אלא

להתמקדברצונימקומותועוד״מהםתיראאלאדםבןואתה״״יעקב

בשבישלקחוהמלכיםלארבעתאברהםביןהמלחמהלאחרהנביאלאברהםברמיזה

הרבהשכרךלךמגןאנכיאברםתירא״אללאברהםוההיאומראחיינולוטאת

והואבניםאיןלאברהםערירי״הולךואנכיליתתן״מהה׳אתשואלאברהםמאד״

״אלקיןאלפוניםכשבשירזאתלעומתזרעלוייתןשהואלועונהוה׳מבוגרכבר

לקיןשניתנתהנחמהתקם״שבעתיםגנילהרגךהקםעלנגזרכברתיראאלתירא

מראההזוהרמיזהשיהרגהובמינקמהשללהיפךאלאבשבילוהמשכיותשלאינה

אלאהמשכיותתהיהלאמותועלהנחמהשבומצבקיןנקלענואשמצבלאיזה

 להורגובקםנקמהלהיפך
קיןדברשלבסופוקיןאלזובפנייההאירוניההבלטתהואזוברמיזהנוסףרובד

זופנייהמגיעהומצוקתוקשייואתהמתאריםהאחריםהבתיםכללאחרהרוצחהוא

ימותשלאהרוצחעלשומרהנרצחרע״מכלאותךשומראחיך״הבלהאומרת

מה׳קיבלהחטאשלאחרקיןשלשבמצבוהבסיסיתהאירוניהאתמבליטההאירוניה

 החטאבעקבותוזאתלהורגוהרוצהכלנגדהגנה
שבעתייםכי״קיןשלפרשיתובהמשךלפסוקרמיזה״תקםשבעתים״גניב

שקיןאומרואזאדםשהרגלנשיואומרלמך״ושבעהשבעיםולמךקיןיוקם

בהשנוקטהעידודצורתאתמדגישההרמיזהושבעהשבעיםוהואשבעתייםיוקם

בכךהיאקיןשלנחמתוכאןגםהקודמתברמיזהשהוסברעידודקיןאלהפונה

לושתהיהבכךהיאלמךשלנחמתוזאתולעומתאותוההורגשלבמותויוקםשהוא

ושבעהשבעיםיוקםהואהמשכיות

 בשירמוטיבים
 בשיראיבריםא

בתוךמגששתגדולההידו״השניבביתהםבשירהמוזכריםהיחידיםהאיברים

התיאורהבלשלהשחוטבגרונומגששתקיןשלהגדולהידולפניו״השחוטהגרון
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ההבנהאיתחושתאתמגדילותהגדולה״״ידוהמיליםקיןשלהמגושמותאתממחיש

באור״הדממהבוקעת״מניןקיןשלהחיפושאתמראותהמציאותאתקיןשל

ולכןגדולהידבעזרתדממהכמוכךכלעדיןדברלמצואאפשראימעטמגוחך

 קיןשלההבנהאיכאןמודגשת
כמובדיוק״גדולהקיןשלרגליוכפותהואבשירמוזכרשכמעטהנוסףהאיבר

קיןשלרגליוכפותכמובדיוקגדולההעפרשפיסתכותבאינופגיססנדליו״סליות

הבלשלניתוקואתשמדגישמהסנדליוסוליותכמובדיוקגדולהשהיאאלא

נעשההאדמהעםלקיןשישהיחידהמגעאליהקשורהיההחטאשלפנימהאדמה

עצמוידיועלולאסנדליוסוליותידיעל

היוםזמניב

מזדמנתחסדשלברבע״ופק״ובאפקוארקובבכלמחליףבשקידהונד״נעקין

מוצאהואבערברקולכןבאופקאופקבקרבכלומחליףעונשואתמבצעקין״לו

דבריםמוצאאינוקיןעונשואתמבצעכשהואבבקרטובהשחתשלערימה

לבצעלונותנתאינהשהאדמההעונששלמהמעגליוצאכשהואבערברקטובים

בולנוחמקוםלמצואמצליחהוא

 גזירהג
״כברכתובהאחרוןבביתונד״נעלהיותעליורשנגז״ומפניכתובהשלישיבבית

מרצונוזאתעושהאינווהואלנדודקיןעלשנגזרמידהבאותהלהרגך״הקםעלנגזר

הצריךטבעידבראינווזהגזירההיאקיןאתשיהרוגמיעלהגזירהגםהחופשי

 לקרות
 בשירניגודים
להבלקיןביןהשוניאתהמבליטיםניגודיםמספרקיימיםבשיר

הבלשללאופיוקיןשלאופיוביןהניגודקודםהנזכרהניגוד 

״וצמרי״רךהרכים״הגדיים״כאחרוןחיכמשהוהבלמתוארהראשוןבביתב

״כסכיןהייהישר״קיןוקשהכדומםמתוארקיןלעומתוכעשן״ומתלתלונע

השניומהביתהרצחלפניקייםהזהההבדללהבלקיןביןההבדלאתמתארהניגוד

״ידוכנעקיןמתוארכברהשניבביתהעונשבתהליךבעיקרונעלםהולךהניגוד

ישןאדםכבןמתוארהואובהמשךונדנעהואהשלישיבביתמגששת״הגדולה

לחייותרלאנושיויותריותרקיןאתהופךבעקבותיושבאומההרצחחולםנח

הרצחבעקבותתהליךעוברקיןעלדומםהיההואהרצחשלפניכשבתיאור

שהואבמקוםנשארהואבשדהנשארהבלקין״נשארקיןבשדהנשאר״הבלג

בחראותוולאקיןהשאירובוהמקוםזהואמנםבשדהקודםהיהבוהמקוםלא

שלהעונשאתמבליטהניגודעצמובתוךנשארקיןקיןנשארקיןלעומתואךהוא

לעצמורקקשורכשהואמכלמנותקלנדודהצריךקין

השדהמהבלהזיכרוןזהובשדהנשארהבלזובשורהניגודעודקייםלכךבנוסף

ולנודלנועחייבקיןלעומתומתשבוהמקוםבזיכרוןמסויםבמקוםנשארהבל

אתעושהלאהואקיןשהואמכיווןאךמסתדרהיההכולהבלהיההואאם

להביןצריךהיהלאהבלשאותהההבנהאתמפספסהואהנכונהבצורתםהדברים

נעהיההבללברוחכדיאוליאוהעונשאתלקייםכדיבשקידהונדנעקיןבכלל

הדבריםאתלעשותלומניחאינוקיןשלהישראופיוסיבוכיםללאבפשטותונד
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מפרידתמידהואלכןישריםלאבעולםוהדבריםישרהואכיהשלמהבצורתם

שמונעתזוהיאהשקידהדווקאבשקידהעליושנגזרמפניונדנעהואהדבריםאת

עושההואשכךומכיווןמתנודדקבועלאמשהולהיותהאמורהעונשקיוםאת

הניגודנעליוסוליותשלמקוםלאותווקבועכבולאותוומשאירהבומשטההאדמה

הלאקיןהישרקיןלביןהמורכבהבלביןהראשוןבביתהקייםהניגודאתמדגיש

 בהםרוצהשאינולמצביםלהיכנסמתקשהמורכב
 בשירקיןשלתחושותיו

 השירלהבנתמשמעותיותקיןשלתחושותיובקיןמתמקדשפגיסמכיוון
שלהפשוטהבמשמעותהלהביןניתןתמה״״קיןהרצחלאחרקיןשלתחושתוא

אחרבכיווןלהביןברצוניאולםתמההואולכןרצחמהויודעאינוקיןהתמיהה

אתקולטהואאיןהבללביןבינוהשונייצרמהמביןאינושהואמשוםתמהקין

ניצוץמחפששהואאמנםייתכןמגששתידוהרצחקרהאיךהענייניםהשתלשלות

בגופוהחייםאתומחפשהרצחעלמתחרטכלומרהבלשלבגופתונשארשעודחיים

אתשיסבירשיחהבללביןבינושיחלדואפשרותמחפששהואיתכןאךהבלשל

שיחהדומהואתהשונהאתאחיוושלשלוהמציאותאתלושיבארשקרהמה

 כלשהו
לצאתלרגעמצליחקיןמנוחהמוצאקיןבוהחלקמגיעהרביעיבביתאושרב

חייואתלחיותצריךהואשבולנוחמקוםלואיןשבוהמעגלנקלעשאליוהמעגל

לכןחייואתחיהבלשבהלקלילותלהגיעמצליחלאקיןזאתעםכעונשהבלשל

היאשהכוונהלהביןניתןפשוטהבהבנההבלשהואמאושרחולםהואנחכשקין

מקומונמצאהבלשבוהפשוטלמקוםלהגיערוצהלעולםמחוץלהיותמייחלשקין

שאיפהעלשמדוברנראהשלעילהניתוחלפיאךדברעשהשלאהקורבןשל

אינובחדותובישרותוקיןהדבריםעםלזרוםאיךשידעהבלשלחייולמציאות

רקמאושרהואלכןהאלידיעלעליושנכפההבלשללמקומולהיכנסמסוגל

 הבלשהואחולםכשהוא
בביתאחרמשהועלתמהקיןבתחילהקיןעלשעוברבתהליךמתמקדפגיסג

מבצעוהואהעונשואתהמעשהאתרואהשהואנדמהמביןשהואנדמההשלישי

בומשטההאדמהשבהמהצורהאולםהולךהואונדנעהואבשקידהעונשואת

ההבנהאידווקאהיהעונשוואילוולנודלנועבשקידהמנסההואמביןשאינוניכר

לאדמהקשוראינוהואשבומצבלוברורשאינולמצביכנסשהואהיהעונשו

הואלברורהזההמצבאתהופךהואכיבומשטההאדמהולכןוהידועההקבועה

הופכתהאדמהבולשטותלאדמהגורמתהעונשאתלקייםשקידתובשקידהונדנע

הואבומצבאותולהכניסצריךהעונשהיהשאליוהמצבידועלאלמצבמצבואת

שלוהמציאותעלשולטאינו

 השירזמני
השלישיהביתבהווההשניהביתבעברהואהראשוןהביתהזמניםביןעוברהשיר

ואחרבעתידציווימעיןהואבתחילתוהחמישיוהביתבהווההרביעיהביתבעבר

משמעותיחלקאינוהעתידלהווההעברביןנעהשירנושאקיןלהווהעוברכך

מנסההואשבוההווהלביןהרצחקרהשבוהעברביןנעהואבשבילוחייושל

המשפטהואבשירשמופיעהיחידהעתידמחייוחלקאינוהעתידשכךומכיווןלתקן
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מצבתיאורולאציוויהואהזההמשפטוגםתיראאלמגבוההבא

 לאדמההקשר
הואונדנעכשקיןממנהוהניתוקלאדמהקיןשלהקשרבנקודתזהבשירנוגעפגיס

בושיטתהואדמומגלההואאחדיוםזאתלעומתבאופקאופקבקרבכלמחליף

אופקבקרבכלמחליףהואולכןלנדודהואעונשומהאדמהלהתנתקצריךקין

זוהיאלהתנתקקיןצריךשממנההאדמהבומשטההאדמהדווקאאךבאופק

משתדלקיןעליושנגזרכמועונשואתלקייםמצליחלאכשהואבושמשטה

ולכןמצליחאינואךבאופקאופקמחליףהואעליושנגזרכמוהאדמהמןלהתנתק

 בוהמשטהזוהיאהאדמה
 ״אחים״בשירוהבלקיןשלדמותםסיכום
קיןבזבובלפגועיכולשאינוועניותמיםכאדםוצמריתרכהכדמותמתוארהבל

עםמסתדרתשאינהדמות״ישרה״דמותהואקיןכסכיןישרכישרבשירמתואר

המציאותאתמיישרתאלאמסתדרומתלתלהעגולשהבלכפיישרההלאהמציאות

מקבלהואשאותושהעונששגורםמהזהמתקלקלהכולולכןרוצהשהיאלכיוון

האירוניההיאבשירלראותשניתןנוספתנקודהישרותועםהואגםיתנגשמאלוקים

קיןשלהאירונימצבומתוארהשלישיבביתהאחרוןבביתבעיקרבשירהקיימת

נאמרהאחרוןבביתתמידהיהבומקוםבאותואותוומשאירהבומשטהכשהאדמה

עלששומרמהרע״מכלאותךשומראחיך״הבלכאירוניהזאתלהביןוניתןלקין

הבלהואעליוששומרמההרצחבעקבותה׳לושםאותוהאותהוארעמכלקין

 הרצחעשהאותוהמעשההואקיןעלששומרמהכלומראחיו
 קסלןאוברד

אלאמובנהשיריםמחזורבתוךנמצאאינוהשירקיןעלאחדשירישקסללראובן

עצמובפנישירהוא

קיןהשיר

 ןקי
בעולםונדנע

 טמא
הקשיםההריםערפלי

עוגבבנגינותלומזכירים

 הרחוקלבוראההאדמהגעגועיאת
מבטומסבהואךא

בעצמוונוגחשב

פעורכאבבזעקתורץ

השוממותהבצותערבותאל

עקריםשחוריםיםנצגזעייןנבאל

במעגלהשבויהאדמהסביברץ

הצועקתהאשנקודתאללשוב

אחיושוכבשבה

הסתוםהאלאותונטלשבה

 לעבדו
המחיךהאלאותונטלשבה
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 אליו
לוהניתןהעונשאתמבצעשהואבזמןהרצחלאחרקיןשלמצבואתמתארהשיר

יהוהידיעל

 מקראיותהשלמות
״ויצאכתובכשבמקראקיןשלנדידתוסביבסובבכולוהשירבעולם״ונד״נעא

בארץקיןמתיישבשבוהמקראלעומתעדן״קדמתנודבארץוישיבידיודמלפניקין

החשובהההשלמההיאהזוהמקראיתשההשלמהלהגידניתןקיןנודדבשירנוד

שאותוקיןשלהנפשימצבואתמתמצתתונדנעקיןהיותעובדתשכןבשירביותר

השירבהמשךקסלראובןמפתחאותומצבנדידהשלבמצבנמצאקיןקסלמתאר

 נוד״בארץקין״וישבלפסוקפירושהואזהשתיאוראףייתכןפירוטביתר
אליו״המחיךהאלאותונטלהנשיבלעבדוהסתוםהאלאותונטל״שבהב

רקמצויןבתנ״ךלקיןאלוקיםביןהיחסיםבפירוטמצויניםבשיראלובשורות

לה׳קיןשביןהיחסיםאתמראהקסלהפנימיהדיאלוגולאביניהםהמילוליהדיאלוג

לאקיןשלחטאומציאותשללגמריאחרלסוגלקיןהקורהכלאתמעבירהואובכך

בנקודתלאלוקיםקיןביןחדשהיחסיםלמערכתגםאלאוכאבלחרטהרקגרם

לאלוקיםקיןביןהדיאלוגבהזכרתלעבדוקיןאתאלוקיםלקחהחטאקרהשבההאש

 משמעותילהיותוהלאהמהחטאהנמשךהענייניםלמהלךקסלגורם
לגמריאחרלמשהוהחטאלנקודתהיחסאתמשנותהשירשלהאחרונותשורותיו

אתלוקחהואלהיכןבנדודיולקיןקורהמהסופרעכשיועדעכשיועדשדוברממה

חדשמימדמגליםאנוואזהצועקתהאשלנקודתמתקרבהשירלאטולאטעצמו

לקחהסתוםהאלהאלעםקיןשלביחסיומפנההיאזונקודההחטאבנקודתפתאום

יכולהואולכןהכולמביןהאלאותולעבודשלוהחטאבנקודתאזדווקאאותו

דווקאולאובחטאוהחוטאאתלהכילשיכולכךכלסתוםשהואמירקלחייךגם

אתלוקחשכשהואעדמחייךשהואעדללבוכךכללהביןיכולשלוהשיאברגעי

 המחייך״״האלהואאליוקין
אלוששורותלהגידניתןהשירשלהסיוםשורותאתלהביןנוספתאפשרותישנה

זובהבנהלקיןהקורהלכלשגרםוהמחייךהסתוםהאלהאלכלפיהאשמההן

ביטוייםולאומאשימיםקשיםלביטוייםהופכים״מחייך״ו״סתום״הביטויים

לפישקרהמהבכלהאלאתמאשיםקיןבנדודיוהאלשלגדולתואתהמראים

 קיןשלמצידואותהמתאראלאההאשמהטיבאתמסביראינוקסלזוהבנה
 מקראיותרמיזות

מןאליזועקיםאחיךדמי״קוללפסוקרמיזהפהישהצועקת״האשנקודת״א

למעגלנכנסשהואעדחזקהכךכלבצורההאדמהבצעקתשבוינשארקיןהאדמה״

משהושלנקודהאשלנקודתהפכההרצחהתרחששבההנקודהעצמיתנגיחהשל

זהשכןהדימויאתמעציםזהאחיושוכבבוערהכולשבהזוובנקודהבוער

שגורםמהזהלבוערתלצועקתהזוהנקודהאתשהופךמהזהשםשוכבשאחיו

בשירהמתוארהכאבלכל
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 בשירמוטיבים
 וטבענוףתיאוריא

ערבות״אלהאדמה״געגועי״אתעוגב״בנגינותלומזכיריםהקשיםההרים״ערפלי

ואשנקילתאל״לשובעקרים״שחוריםעציםגזעיבין״אלהשוממות״הבצות

חוסראוצערשלבמיליםאוברגשותקשוריםוהטבעהנוףתיאוריכלוציעקת״

נקודתושחוריםעקריםהעציםשוממותהבצותמתגעגעתהאדמהקשיםההרים

אינוקיןטמאקיןקיןשלבלבוהקורהאתמבטאיםהללוהתיאוריםצועקתהאש

החולףמהנוףחלקשכלכךהסובבהטבעבתוךונדנעוהואמחטאולהשתחררמצליח

שבהםהאפליםהתהומותואתהחטאאתלומזכיריםשמסביבבמציאותרכיבוכל

האדמהעםקיןשלהקשרהאדמהעםקיןשלהקשראתגםמבטאהדברנמצאהוא

ואףאותוהסובבבנוףמתבטאיםוכאבורגשותיוונדנעכשהואשגםעדחזקכךכל

 והכאבהצערשלהקשרהואהאדמהעםלקיןשנותרהקשרמכךיותר
 בשירוסיבובשיבהב

נקודתאלבולש״האדמה״סביברץ״בעצמו״ונוגחשב״מבטו״מסבהוא״אד

חוזרחטאואלהחוזרקיןשלמצבואתמבטאיםוהשיבההסיבובהצועקת״האש

שאליהחטאונקודתסביבסובבתקיןשלנדידתוכלשבנפשוהכואביםהדבריםאל

והשיבההסיבובביטוייאךסיבובהיאנדידהגםהשירסוףלקראתמגיעים

 יותרהזוהנקודהאתמדגישים
שלובמעגלושבויאינוקיןקיןסובבשבוהמעגלמרכזמהומתגלההשירבסוף

מרכזהצועקתהאשנקודתחטאוהואהמוקדאולםהאדמהשלבמעגלהאלא

מתהשוכבאחיוהואהמעגל

 בשירניגודים
קיןלעומת״״בוכש״שבההבללעומת״סביברץ״״בזעקתרץו״קיןא

שרויעדייןשהואמכיווןבייאוששרוישהואמכיווןרץקיןשוכבהבלהרץ

ולכןהקרבןהואהבלנרצחהבללעומתומקוםבשוםמנוחהלואיןולכןבכאבו

משוםהזמןכלרץקיןקיןשלבריצתונוסףרובדישנועולמיםמנוחתנחהוא

למהלבלשיםלעצמומרשהאינוהואההריםערפילילוששולחיםהאזכורשלמרות

לעצמוגורםעצמואתמנגחעדייןהואהואבחטאושקועעדייןהואבאדמהשקורה

 תוקןלאעודהחטאנסגרלאעודהפצעפעורבכאבלזעוק
 בשירנוספיםספרותייםאמצעים

אחדמצדניגודיםשנימכילהביטויהקשים״ההרים״ערפליאוקסימורוןא

מזכיריםהללוהערפיליםקשיםהםשניומצדממשיולארךדברשהםערפילים

אותושהרחיקעדלהםשותףשהיהגעגועיםהרחוקלבוראההאדמהגעגועיאתלקין

הדברשהיאהאדמהלבוראההאדמהגעגועיאתמדגישהאוקסימורוןהאדמהמןה׳

מדגישהאוקסימורוןארציפחותהכיהדברשהואלאלוקיםמתגעגעתביותרהארצי

 קשיםהםדווקאממשילאדברשהםההריםערפיליהנקודהאת
 בשירמדוברעליוהזמן
מתוך״נטל״״שבהלעברחוזרהואהאחרונותבשורתוורקבהווהמתרחשהשיר

שהניעההנקודההחטאלנקודתקסלחוזרונדנעקיןשבההמציאותההווהמציאות

המניעאתבפנינוחושףקיןשללעברוהשירבסוףהמעברעכשיוהקורהכלאת

 בשירהמתוארתעצמיתנגיחהאותהלכלהגורםאת
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 ״״קיןבשירקיןשלדמותוסיכום
קיןשלמצבואתהמתמצתמשפטזהוטמא״בעולםונד״נעכתובהשירבתחילת

נדידתוקיןשלטומאתוהיאבשירהמרכזיתהנקודהבשירכךאחרהמתפרט

הואשבהםקיןשלוהחטאהאשמהרגשותהואזהשירסובבשעליוהצירכלומר

להשתחררמסוגלשאינוכחוטאבשירמוצגקיןלנדודאותושולחכשאלוקיםנשאר

מחטאו

בינהיםהשוואהועריכתבשיריםדיוןג

גישותיהםביןשהבאתיהשיריםבעזרתוהשוואהדיוןאערוךמחקרהשלזהבחלק

והשונההדומהעללהצביעאנסהוהבלקיןשללדמויותיהםהמשורריםשלהשונות

 משוררכלבעיניוהבלקיןשלדמותםשללהבנהולהגיעביניהם
אחדכלאלאלשניאחדכתגובהשיריהםאתכתבולאהשוניםשהמשורריםמכיוון

קושיעללהתגברכדיהמשורריםביןלהשוותקשהלעצמווביחסעצמומתוךכתב

השוואהאותהודרךמסויםצירעלהמשורריםשלגישותיהםאתלהשוותאנסהזה

 ביניהםלהבדליםלהגיע
 אישיתהזדהותרצי .1

ההזדהותצירהואהמשורריםשלגישותיהםאתלבחוןרוצהשעליוהראשוןהציר

מסקנותלהסיקניתןלעילשנעשההשיריםמניתוחוהבלקיןשלהסיפורדמויותעם

כלאצלייעשההדברשלהםהכתיבהנשואיעםהמשורריםשלההזדהותיחסלגבי

כךעלללמודניתןמהםבשיריוהפרטיםדרךמשורר

 שלונסקיאברהםא
סימבוליסטיתהיאשלונסקישלכתיבתושלונסקימזדההמיעםלהביןקללא

שאףדומניברםהשיריםבתוךהאישיותאמירותיואתלראותקשהלכןוכוללת

אינוהואבקיןמתמקדשלונסקידבריםמספראלומשיריםללמודניתןכןפיעל

אמנםקיןשלעונשועלמדבראינוואףכקרבןבהבלאוכרוצחבקיןמתמקד

לאעצמוקיןשלמצידוקיןשלהקשיםברגעיומתמקדשלונסקימעטבעקיפין

רגעיםאותםאובמצוקהנמצאהואבהםברגעיםאלאוחטאנפלבהםברגעים

מציירהבלאתלבואיכולאינואובאאינווהואלוומצפהלוקוראהעולםשבהם

הרגעיםעצמוזהמדברללמודשניתןסבורניואידיליתמיםבמיטבושלונסקי

מנסהשלונסקיקיןעםמזדהההואכישלונסקיהתמקדבהםהדמויותשלבחייהם

מענייןאינועצמוהמעשהלמעשהוהמניעיםאתקיןשלוכאבומצוקותיואתלהבין

 אלובשיריםנמצאלאלפחותאואותו
 אלתרמןנתןב

אחיוכלפירגשותיואתמתארהואקיןשלוידוימעיןכותב״אגרת״בשירואלתרמן

אלתרמןבתשובהלשובהרוצחהאחשלמאמציוואתהמעשהוכלפיהאלכלפי

הזדהותועלהדברילמדשירשבכלהכרחאיןאמנםראשוןבגוףהשיראתכותב

אתמבטאהדברזהבמקרהכיחושבאניאולםהשירנשואעםהמשוררשל

הואמאלוקיםקיןשלוריחוקובכאבומתרכזאלתרמןקיןעםאלתרמןשלהזדהותו

המאבקאתמתאראלאעושהששלונסקיכפיחיצוניתבצורהאותומתאראינו

קיןרקנשאראשרהאישבתוךהמאבקאתאפילואואחיולביןקיןביןהשורר

וברצונובכאבוזוהתמקדותאוקיןשלזהתיאוריחידך״בינמת״כילבסוף
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 קיןעםאלתרמןשלהזדהותואתמבטאתלשוב
בשניעושהשהואהמעברהואקיןעםאלתרמןשלהזדהותואתהמבטאנוסףדבר

ומדבריותררחבהלזוויתפונהקיןידיעלהנכתבהמונולוגשבוהאחרוניםהבתים

דברלמסעהשירהשלהשוואההםבשירהאחרוניםהבתיםשניהשיריםכתיבתעל

אלתרמןשלבנפשוהמתרחשמאבקגםהואאגרתשהשירהענייןאתמבליטזה

חופשחיילביןומסודריםקבועיםחייםביןהדילמהאתמעלהאגרתבשירקיןדמות

יששבשירלבלשיםישהתמיםהשדהאישאתהנדודיםאישמנצחבשירונדודים

זההואהנדודיםויצרהאדמהאישדווקאנרצחבשירהמקראיהסיפורשלהיפוך

הואבנפשושוררתאוששררההדילמהאתבגלוילאפהמגלהאלתרמןשמנצח

אישבצרפתאגרונומיהלמדאלתרמןמופשטתהלאבצורהאפילומקבילההדילמה

אצלכיבסמוינאמרבשירוהנדודיםההפקרותיצרבונמצאזאתכשלעומתהאדמה

 האחריותרגשואתהקבועההמציאותאתהנדודיםיצרניצחאלתרמן
 פגיסדןג
שבו״אחים״בשירנמצאתהאחתהזוויתזוויותמשתיוהבלקיןעלכותבפגיסדן

״אוטוביוגרפיה״בשירנמצאתהשנייהוהזוויתבנדודיולקיןהקורהאתמתארהוא

ברגעשהתחילמאבקקיןלביןבינוהמאבקאתהבלשלמעיניומתארפגיסשבו

שלבמצוקתומתמקדקיןעלשירוקיןעםמזדההשפגיסנדמהראשוןממבטהרצח

״אחים״בשירקיןיציאהפתחללאלמעגלונכנסעונשואתלרצותמצליחשאינוקין

המציאותאתמבינהלגמרישלאדמותילדותיתואפילותמימהכדמותמוצג

היאקיןעלפגיסשלהסתכלותוכילראותניתןהיטבמתבונניםאםאולםשסביבה

הדבראולםקיןשלמצוקתואתמתאראמנםפגיסאירוניתואףפטרוניתמרחמת

זאתממחישבשירהאחרוןהביתשונהמבטמנקודתאלאהזדהותמתוךלאנעשה

כלעללהסתכללקוראוגורמתאירוניתהיאהאחרוןבביתקיןאלהפנייההיטב

אולרחמיםכמושאקיןתוארזולפנייהעדשונהבאורלההקודמתההתרחשות

הואכיבמצבואשםקיןכיונזכרהקוראחוזרהאחרוןבביתבכאבלהשתתפות

להזדהותגםגרמההשניבביתהוזכרשבהשהצורהדברהבלאתרצחאשרהאיש

התמההבלעם

 קסלראובןד
קיןשלהקשיםרגשותיושלהרחבבתיאורניכרהדברקיןעםמזדההקסל

הבלשלשמואתמזכיראינואפילוקסלוהטבעהנוףתיאוריידיעלהמומחשים

ארבעתמביןקיןאצלהצועקתהאשנקודתהואבסיפורהכואבתהנקודההואהבל

 ביותרהעמוקהההזדהותפהניכרתהמשוררים
 למקורהתוכניתהזיקהציר .2

לסיפורהיצמדותםהואהמשורריםביןההבדליםאתלבחוןברצונישעליוהשניהציר

מנקודתעליהםלכתובניתןשונותמבטמנקודותוהבלקיןעללכתובניתןהמקראי

מהסיפורמתעלמיםאףרביםמשורריםההיפךלעשותוניתןהתנ״ךשלמבטו

המשורריםאתלהשוותברצוניזהצירעלשוניםדבריםוכותביםבתנ״ךהכתוב

הראשוןצדדיםשניזולהשוואהביניהםההבדליםאתלבררכדילעילשהובאו

מידתהראשוןהצדאתהמשליםוהשנילהדגישהמשוררשבוחרבסיפורהנקודות

המקראילסיפורביחסהמשוררשלהיוצרתהפרשנות
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 שלונסקיאברהםא
מציגהואשבמקראבראשיתלסיפורימגיבאחרת״״בראשיתבשירישלונסקי

הואלהבלקיןביןבהבדליםמתמקדשלונסקיאחרתבראשיתמשלובראשית

שבהסופהואתוהבלקיןמתעמתיםשבההפרשייהשלתחילתהאתלהדגישבוחר

קיןשלנדודיועלמדברהואאיןהרצחלאחרולעולםלאדמההקורהאתמתארהוא

מעשהעלהרצחלאחרהחייםהמשךעלמדברהואזאתבכלאולםהעדרועלאלא

לפנילהבלקיןביןהעימותנקודותבשתימתמקדשלונסקיכותבהואאיןהרצח

היאאיןאולםגדולהלמקראשלונסקישלזיקתושלאחריווהמציאותהרצח

הזדהותואולםבמקראהסיפורשעושהכפיקיןעםמזדהההואאמנםמוחלטת

קלילהדמותבתוראלאלהבלהתייחסותאיןשלונסקיאצלוגםבמקראגםשונה

מעשהעלכותבאינובמקראכמושלאשלונסקיאולםבמקצתמורגשתולא

שללהבנהגורמתברצחהמקראשלשהתמקדותוכיווןמשמעותיהבדלזהוהרצח

שנרצחוהמושלםהתמיםהקורבןעללכתוברוצהאינוהמקראבקיןהתמקדותו

ולהגיעלקחיםממנוללמודשניתןכךהסיפורנכתבבמקראועונשוהחוטאעלאלא

אדםבנישלבנפשםהנמצאותתנועותשהםקיןשלבנפשוהתנועותלגבילהבנות

אצלזאתלעומתהמוקצנתבצורתםלהםהנכנעשלעונשולגביגםכמורבים

צדדיוגםהםשהםקיןשלוהבעייתייםהחצוייםחלקיואמנםמואריםשלונסקי

שכבןהעובדהעםישירההתמודדותאיןהרצחשלמפורשאזכוראיןאולםהיפים

רצחכגוןלמעשהקיןמגיעבעולםיותרהשכיחהסוגשהואמושלםלאאדם

שבהםהתיאוריםמיפיגורעאינובתנ״ךלמסופרשלונסקישלשיריוביןזההבדל

העמוקחיבורושלממשמעותולאואףוהבלקיןשלדמויותיהםאתשלונסקימסביר

 ״איכה״קיןבשירהמוצגלאדמהקיןשל
 אלתרמןנתןב

הואקיןשלוידויובתוךעצמוהרצחבמעשהמתמקדלשלונסקיבניגודאלתרמן

הנדודיםסופואתוגםתאומים״לפניך״נולדתיהסיפורשלהתחלתואתגםמכניס

נקודתעליוהעוברליךבתהאוקיןשלבנפשוקדמתמאלתרמןהרצחשלאחר

המרכזיתהשלמתוברםהמקראשלמבטולנקודתדומהקיןעלאלתרמןשלמבטו

קיןאתמתאראלתרמןבמקראמופיעהואינהמשמעותיתהיאלסיפוראלתרמןשל

הנמצאתקיןשללדמותומשמעותיתהשלמההמהווהדברבתשובהלשובכרוצה

זאתוגםחטאומולקיןעומדהאלידיעלאילוצואחרירקהמקוריבסיפורבתנ״ך

אלתרמןשלבשירוזאתלעומתמנשוא״עווני״גדולמעליוהאחריותזריקתתוך

שלמהזדהותונובעזהדבראלוקיואללחזורקיןשלהנואשתחתירתומוצגת

לשלונסקיבניגודאלתרמןאגרתהשירשליופיואתומבליטקיןעםאלתרמן

קיןשלחטאומולאלבמקראהמוצגקיןשלחטאומולאלפקוחותבעינייםעומד

פגמיועללהתגבררצונואתלשוברצונואתומראהאדםכלשלבתוכוהקיים

 ונפילותיו
אישאתשרצחהנדודיםאישנוסףדברעלמראהאגרתהשירשלסופואמנם

״אלמצליחאינואךלשובמנסההואשאליולאלוקיואגרתלכתוברוצההאדמה

הנמצאהמוםאתמבטאזהדברכישמירכותבתבמאמרההעט״נשברההזמרלב

שימושונוקטאלתרמןפוגםהשירבמילותשאפילוכךהכותבשלהחיגרתבנפשו
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הנדודיםאישאתמתאראלתרמןנוסףרובדישנואלושבבתיםסבורניוילדותילקוי

הואליצורלנודדקשהזהבמצבאחיואתשרצחלאחר״חיגר״כברשהואלאחר

זהקושינמצאבמקראשגםסבורנילכתובמסוגלאינוולכןהאחרצידואתחסר

לעבודלהמשיךלומניחאינויותרליצורלקיןמניחאינוהאלאחרתבצורהאמנם

כזהאישבידוהנדודיםמקלאתלקחתהאלשלבגזירתומוכרחקיןהאדמהאת

מורשהאינואויכולאינוממנואחריםשהםלצדדיםבעולםמקוםנותןשאינו

שלנפשושללהבנהגורמתוהיאניכרתלמקראאלתרמןשלזיקתולסיכוםליצור

ככללהאדםשלונפשוקין

 פגיסדןג
שלנדודיועלהרצחעלכותבהואהמקראיהסיפורחלקיכלעלכמעטכותבפגיס

והבלקיןשלאופייםעלמדברהואבנוסףהרצחלפנילהבלקיןביןהניגודעלקין

אינםאשרדבריםהרצחלאחרהמשפחהבנישלמעשיהםאורגשותיהםועל

הבנהבשיריוישבנוסףאךהבלעםמזדההשפגיסאמנםחושבאניבתנ״ךכתובים

קיןעםקצתוגםהבלעםבעיקרפגיסשלזוהזדהותלראותניתןקיןשלמסוימת

בקורהגםאלאקיןעוברשאותובתהליךרקלאמתמקדשפגיסבכךלתנ״ךכמגיבה

מגיבפגיסהנרצחשלצידואתמדגיששהואבכךואילךהרצחמרגעלהבל

האדמהפניעלהרוצחשלקיומולגבישאלותשאלותמעלהפגיסהמקראילסיפור

שללחטאוהמקלהההתייחסותלגבישאלותהנרצחשלעלבונותביעתלגבישאלות

אתמראהפגיסהראשוןהרצחשזהולכךהתייחסותכלאיןבמקראבעודקין

אלושאלותזועובדהשלההשלכותאתומראהקיןשל״המצאתו״שזוהיהעובדה

 המקראיהסיפוראתהשטחיתלפחותבקריאתנועולותואינןשכמעטשאלותהן
 קסלראובןד

במקצתממנהשונהאךאלתרמןשללזיקתודומההמקראילסיפורקסלשלזיקתו

צדדיםקסלמדגישבתשובהלשובהחוטאהבןשלרצונואתמדגישאלתרמןבעוד

אותומכניסיםשאליההזוויתהיא״קין״בשירקיןמוצגבההזוויתשלואחרים

אלאחטאועלמתחרטקיןאיןשבולמקראבניגודהרצחמעשהלאחררגשותיו

הקשיםברגשותיוקסלמתמקדה׳עליושגוזרהקשההעונשעלמתמרמרלהיפך

בחייוולהמשיךשעשהמהמעשהלצאתלומניחיםשאינםרגשותעצמוקיןשל

מראהאלאקיןעלאלוקיםגזראותהכגזירההנדודיםעלכותבאינוקסלהרגילים

מקומותלאותםושובשובחוזרהואבומצבעצמוקיןנמצאבוהנדודיםמצבאת

מעשהואתלומזכירשמסביבוהנוףנודדהואבומצבחטאוהתרחששבהםאפלים

למקוםהסיפוראתמובילשהואכיווןמשמעותיתבצורההסיפוראתמשנהקסל

בעלמקבלקיןהמקראיבסיפורהמקראיהסיפורנגמרבומהמקוםלחלוטיןשונה

קסלאצלזאתלעומתנודבארץמכןלאחרמתיישבואףהנדודיםגזירתאתכורחו

שבועצמיתהענשהשלבמצבנמצאהואלהיפךלעונשקיןשללהתנגדותוזכראין

אש״״נקודתבאותהונזכרחוזרהואשבוהרצחמעשהאלושובשוב״נודד״הוא

 שלווהייסוריםהאשםרגשותאתהמכילה
 סיכום
בשירהוהבלקיןשלבדמותםהתבוננויותמספרלבחוןרציתימחקרהבמהלך

המקראיהסיפורשלבניתוחמחקרהאתפתחתילנושאכמבואהמודרניתהעברית

המשורריםלביןבינוהזיקהאתלחדדלנסותכדיספרותייםבכליםהואאף
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וחלקהמקראילסיפורלזיקתםדגשעםעצמםהשיריםאתניתחתיאחרושיריהם

בשהובאוהמשורריםשלגישותיהםביןוההשוואההדיוןהואמחקרהשלהאחרון

 התנ״ךלביןביניהםהזיקהוראייתמחקר
מבחינתשירהתנ״ךהכפולהלזיקההמודעותבחידודהיאמחקרהשלומשמעות

השוואתדרךלתנ״ךהמשורריםזיקתלבחינתהפתחמחקרבנפתחהשירה

כיצדיוצריםכיצדלראותניתןביניהםההשוואהודרךהתנכ״ילמקורהמשוררים

אתמחקרהמגלהאישיתבצורהסיפוריועםומזדהיםהתנ״ךעלמתבונניםהם

לשירההתנ״ךביןהדיאלוגניתוחאלוםמשורריעלהתנ״ךשלהעמוקההשפעתו

 מהשניאחדמחודשתמשמעותהםמקבליםוכיצדלזהזההםמגיביםכיצדחשף

Abstract 
Photos of Cain and Abel in Modern Hebrew poetry 

By Shimaa fadal 
We will discuss in this research the image of Cain and Abel in 

Modern Hebrew poetry. We have chosen to look at the story of Cain and 
Abel for several reasons including: this story refers to the first crime of its 
kind in human history after the expulsion of Adam and Eve from paradise. 
From this point anybody can not comment on the issue of murder, anyone 
doesn't realize what happened specifically. As the effects of our attention to 
the interrelationships which found in the story such as the relationship 
between God and Cain , the relation within the family represented in the 
relationship between Cain and his brother Abel . 

Hebrew literature has touched the stories contained in the old 
testament in several areas, and the poetry is considered one of the best that 
addresses these stories because it improves the expression of feelings and 
thoughts concentrate and direct . 

And the poetry doesn't need naturally to the full story to express the 
messages and implications which wants to express them, discourse organize 
in a few lines of poetry, the reader can be absorbed.  

In as much , because the poetry mostly regulates briefly in a few lines, 
so we find the poetry has over one tributary and more than one 
interpretation who increases the depth and the beauty of the poem.              

ביבלוגרפיה
בעכוומתבשנתבפאדובהנולדיהודיומקובלמשוררלוצאטוחייםמשהר

והלךמולדתוארץאתלעזובהוכרחכיעדגרמניהרבניהחרימוהובקבלהעיסוקובגלל

לארץללכתתשוקתותקפתהואשרעדהולנדבבירתלוצאטוהתגוררשניםעשרלאמשטרדם

במגפהובנואשתומתושלווהשלשניםשלושאחרילארץלוצאטועלהבשנתישראל

.בטבריהלקבורהוהובאבעכומתהואמכןולאחר
קיבלחב״דחסידילמשפחתאוקראינהבקריוקובנולדשלונסקיאבאהם

בארץ״הרצליה״בגימנסיהשנהלמדבמודרניתובישיבהמתוקן״ב״חדרוכלליעבריחינוך

עלהבב״השלוח״בפרסםייאוש״״בדמיהראשוןשירואתלאירופהחזרכךואחר

פורסם״דווי״הראשוןספרושוניםועלוניםבשבועוניםשיריםפרסםהעבודהבגדודועבדלארץ

בשירההמודרניזםמבשרישלמהשפעתםגםוספגהרוחמדעיבפריסלמדבב

 שוניםועיתוניםירחוניםשלבעריכתםהשתתף
בבקישינובבתיכוןלמדמורההיהאביובוורשהנולדאלתרמןנתן
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ולמדלצרפתנסעלימודיובגמר״הרצליה״בגימנסיהלימודיואתוהמשיךלארץעלה

בעיתוןהשתתףעדמ״כתובים״בשבועוןבנדפסהראשוןשירואגרונומיה

השביעי״״הטורכבעלב״דבר״בקביעותהשתתף״הארץ״אתשעזבלאחר״אגב״בטורוהארץ

בטראנסדניסטרהנדדהשואהבתקופתבוקובינהבראדאץנולדפגיסדן

באוניברסיטההבינייםימישלהעבריתלספרותופרופסורחוקרמשוררבלארץעלה

העברית

בירושליםמתגוררכנרהחמישיםבשנותנולדדתייוצרקסלראובן

דפרקבראשית

״קנה״ערךקונקורדנציה

ירושליםמאגנסי״לע״שספריםהוצאתבראשיתספרעלפירושד׳מ׳קאסוטועיין

״קנה״ערךשושןאבןמילון

והשתקפותווהבלקין״סיפורנ׳וציוןא׳ואריאליא׳כהןלדוגמהראהאחרתלפרשניתן

משרדש׳קרשבעריכתלספרותלמורהעלוןבתוךבינתחומית״יחידהובאמנותבספרות

ירושליםהחינוך

״שעה״ערךקונקורדנציה

 אל״אישעיהו
קי״זקי״טתהילים

״שעה״ערךשושןאבןמילון

כ״זי״זירמיהו

אמ״דבראשית

ירושליםמאגנסי״לע״שספריםהוצאתבראשיתספרעלפירושד׳מ׳קאסוטועיין

שם

לענייניביטאוןגמגדיםבתוךרובץ״חטאת״לפתחי׳רוזנסוןועייןהקודמתהערהעיין

והבלקין״סיפורנ׳וציוןא׳ואריאליא׳כהןועייןשבותאלוןתבונותהוצאתמקרא

ש׳קרשבעריכתלספרותלמורהעלוןבתוךבינתחומית״יחידהובאמנותבספרותוהשתקפותו

ירושליםהחינוךמשרד

משמעותעלמצביעהדברכיייתכןעצמובסיפורולאהסיפורשלברקעהןההופעותשלחלקן

מחקריבתחומיאינהבחינתהאךיותררחבה

כ׳׳הדבראשית

ירוזנסוןועייןעמתש׳׳מירושליםקוקהרבמוסדיחידיםשלספרןהצייטליןעיין

שבותאלוןתבונותהוצאתמקראלענייניביטאוןגמגדיםבתוךרובץחטאתלפתח

יחידהובאמנותבספרותוהשתקפותווהבלקין׳סיפורנוציוןאואריאליאכהןועייןתשמ׳ז

ירושליםהחינוךמשרדשקרשבעריכתלספרותלמורהעלוןבתוךבינתחומית׳

ירושליםביאליקמוסדבתנ״ךסגנוןבדפוסיעיוניםמקראשלדרכומ׳מ׳בוברעיין

מאגנסי״לע״שספריםהוצאתבראשיתספרעלפירושד׳מ׳קאסוטוועייןעמ׳

ובאמנותבספרותוהשתקפותווהבלקין״סיפורנ׳וציוןא׳ואריאליא׳כהןועייןירושלים

ירושליםהחינוךמשרדש׳קרשבעריכתלספרותלמורהעלוןבתוךבינתחומית״יחידה

ט״זג׳בראשית

בספרותוהשתקפותווהבלקין״סיפורנ׳וציוןא׳ואריאליא׳כהןעייןיגחפסוקיםכנ״ל

החינוךמשרדש׳קרשבעריכתלספרותלמורהעלוןבתוךבינתחומית״יחידהובאמנות

ירושלים

יגפרקמשפטיםפרשתתנחומאמדרש

יה״חלנפשהאדםויהיחייםנשמתבאפיוויפחהאדמהןמעפרהאדםאתאליהיםיהוה״וייצר

זבבראשית

ירושליםמאגנסי״לע״שספריםהוצאתבראשיתספרעלפירושד׳מ׳קאסוטועיין

הוצאתמקראלענייניבטאוןגמגדיםבתוךרובץ״חטאת״לפתחי׳רוזנסוןועיין

שבותאלוןתבונות
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י״לע״שספריםהוצאתבראשיתספרעלפירושד׳מ׳קאסוטוועייןמוכרחהפירושאין

ירושליםמאגנס

ירושליםמאגנסי״לע״שספריםהוצאתבראשיתספרעלפירושד׳מ׳קאסוטועיין

״לפתחי׳רוזנסוןועייןהמקראיוהבלקיןבסיפורהמתמקדתיותררחבהעבודהבמסגרת

כהןועייןשבותאלוןתבונותהוצאתמקראלענייניבטאוןגמגדיםבתוךרובץ״חטאת

בתוךבינתחומית״יחידהובאמנותבספרותוהשתקפותווהבלקין״סיפורנ׳וציוןא׳ואריאליא׳

ירושליםהחינוךמשרדש׳קרשבעריכתלספרותלמורהעלון

אחרונותידיעותמלכהשקדאנתלוגיההמודרניתהעבריתבשירההמקראאנגנךלנצח

עממבוא

״קין״ערךתשמ״אספרקרייתהוצאתשושןאבןהחדשהמלון

אפרקלעילראה

להרמזדפרקבראשיתשמעוניילקוט

וסחתמיםוכןבחוץ״בכוכבים״עיוןרואהבליאורא׳קומםעייןאחרתהמפרשיםיש

בןאוניברסיטתשלהספריםהוצאתומשורריםשירהעלשירהשלשלתבתוךשמכבר״״שירים

עמ׳וכןעמ׳שבעבארבנגבגוריון

עמ׳הראשוןבפרקעיין

ח׳א׳פסוקיםכאפרקדברים

ל״גל״אפסוקיםלזפרקבראשית

בפסוקהפרקהשיריםשיר

ל״בכ״גפסוקיםל״בפרקבראשית

פועליםספרייתגולדברגלאהאלתרמןנתןשלונסקיאברהםישראלארץשירתהללברזל

עמ

״אמרשבתבמוצאילשירנוהגיםאותובשירזהפסוקשלגלגולווכןכזפסוקמופרקירמיה

״יעקבעבדיתיראאלליעקבה׳

ופסוקבפרקיחזקאל

כדפסוקדפרקבראשית

ולסוגיה״לתקופותיהאלתרמןביצירתקיןדמותבשדהבוהייתהידי״אשרזיוהשמיר

אביבתלהמאוחדהקיבוץאלתרמןביצירתופוליטיקהפואטיקהאתרועלעתעלבתוך

לפיכןאםתיכתבההשוואהלדעתהאתיימרולאהתנ״ך״״כוונתבהבנתכמובןתלויהדבר

אחרותפרשנויותלפיולאאבפרקלעילהנכתב

אחרונותידיעותעיוןהחדשההעבריתבשירההמקראאנגנךלנצחמלכהשקד

אולהרחיבלספרמתיימרתאינההיאכלומראחרתהיאאחרתבראשיתבשיריהנבנית״התמונה

המקוריתבראשיתלהאלוזיהלחלוטיןממנושונהלהיותאלאהמקראיהסיפוראתלפרש

ובסמליםבמושגיםבשמותוהשימושאחרתבראשיתהמתגרהבכותרתשטמונההמקראית

השימושוכןבתוכםגםושםפהאךהשיריםבכותרותרקלרובשמופיעבראשיתספרמסיפורי

סימבוליממדבשיריםהמתואריםלדבריםלהעניקנועדומיתופואטימיתיכמותיאורשלבסוג

דומהבשעהובהאחרתשהיאבראשיתעלהדיבורכןפיעלאףמיתיתעליונהומשמעות

לראותמאפשרזהדיבורמסוימתמוגדרותיוצרזאתבכלבסמליההמקראיהבראשיתילמיתוס

כנראהשהואאחרמסויםבראשיתלמעשהשלונסקישלליחסועקיףביטויהשיריםבמחזור

המפעלבהצגתמיתיתהאדרהולראותהארץובנייתהאדמהעבודתשלהבראשיתיהציוניהמפעל

 ״בראשיתכמעשההזה
 ביבליוגרפיה

 .אביבתלפועליםספרייתספרותייםמונחיםלקסיקוןוצורותתכניםעאוכמני .

 .ירושליםביאליקמוסדבתנ״ךסגנוןבדפוסיעיוניםמקראשלדרכוממבובר .

פועליםספרייתגולדברגלאהאלתרמןנתןשלונסקיאברהםישראלארץשירתהברזל .

.
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ידיעותהספרותיהטקסטשלהמוסריההקשרקטנהאשמהשלהנוראכוחהבאיהושע .

 .אביבתלאחרונות
בינתחומית״יחידהובאמנותבספרותוהשתקפותווהבלקין״סיפורנוציוןאואריאליאכהן .

.עמירושליםהחינוךמשרדשקרשבעריכתלספרותלמורהעלוןבתוך
 .ירושליםמעליותהוצאתהשבועבפרשותעיוניםאסמט .
 .ירושליםקוקהרבמוסדיחידיםשלספרןהצייטלין .
 .ירושליםמאגנסי״לע״שספריםהוצאתבראשיתספרעלפירושדמקאסוטו .
בתוךשמכבר״״שיריםוסחרחרתמיםבחוץ״בכוכבים״עיוןרואהבליאוראקומם .

שבעבארבנגבגוריוןבןאוניברסיטתשלהספריםהוצאתומשורריםשירהעלשירהשלשלת

 .ועמ
אלוןתבונותהוצאתמקראלענייניביטאוןגמגדיםבתוךרובץ״חטאת״לפתחירוזנסון .

 .שבות
.אביבתליבנהוהכלליתהעבריתהחדשההעבריתהספרותמלוןאשאנן

.המאוחדהקיבוץאלתרמןביצירתופוליטיקהפואטיקהאתרועלעתעלזשמיר.
וספריאחרונותידיעותועיוןאנתלוגיההחדשההעבריתבשירההמקראאנגנךלנצחמשקד

.אביבתלחמד
.בראשיתספרךתנ .
.ירמיהוספרךתנ .
.השיריםשירךתנ .
 .יחזקאלךתנ .


