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  מאוגרית' אקהת עלילת'ב הדמויות ועיצוב נרטולוגיה
  לפילוסופיה דוקטור תואר קבלת לש� חיבור

  
  יולזרי נת� שירלי

  
  ת ק צ י ר

  

 עלילות'ו' ִ�ְרַת עלילות', 'אקהת עלילת 'האפיות היצירות שלושובמיוחד , הטקסטי� האוגריתיי�

 ללשו� של לשו� המקרא  הלשוניתִקרבהה.  בזיקה למקראג�ו,  כנושא דיו� עצמאינחקרו ,'בעל

שמשמעות� אבדה ( במקרא  ומשובשי� אפשרה לברר את משמעות� של לשונות סתומי�האוגריתית

 בכ# ניכרת חשיבות� של כתבי אוגרית לחקר ספרות .רקעו של כתוב מסוי�או את , )ברבות השני�

והמחישו , יתיתשוני� של השירה האוגרבמאפייניה הי� רבי� עסקו רחוק . ולפירושההמקרא

עסקו במאפייני�  מקצת� .האוגריתיי�לטקסטי�  בי� המקרא  הספרותיתִקרבההבמחקריה� את 

$ יתתמטה ִקרבהאחרי� עסקו ב. תקבולות לסוגיה� ועוד, נוסחות,  כגו� זוגות מילי�,פואטיי�

 החשיבות� של מחקרי� אל. רעיוניתה$ תיאולוגיתה ִקרבה וא% בנוסחתיתה$יתתמטה או מוטיביתה

בחשיפת הרקע התרבותי הקדו� , היא בביסוס ההשערה בדבר הקשר הספרותי שבי� שני הקורפוסי�

 שיש א% על פי,  משתק% בכתבי אוגריתוובחיזוק הטענה שהרקע הספרותי הקדו� של, של המקרא

ה הא� אלהתייחסו לשמספר חוקרי� . )שירה אפית אינה קיימת במקראשהרי  (נריא'הבדל ז

מ� מצו חומרי� יוא שאלו ,פרי� העבריי� הכירוו או שהס,ית עברית קדומה שירה אפהתקיימה

עיצובי $ בהיבט הספרותי המחקרי� שהתמקדו. נזנחעיצובי$אול� התחו� הספרותי, הספרות הכנענית

 הומחש עד כמה משקפי� ומבהירי� כתבי אוגרית את הרקע ושבה�, של הטקסטי� האוגריתיי�

 .מעטי�, יב והדמויות במקראהקדו� לעיצוב הספרותי של הנרט

פי $על (מחקרי� פרשניי� רבי�נכתבו  . למחקרנושא עצמאיהיוו ג� מאוגרית טקסטי� כאמור ה

כל חוקר הציג . פרשניי�$ ומחקרי� ספרותיי�, פילולוגיי�$לשוניי�מחקרי� כמו ג� , )גישות שונות

בלתי נפרד היצירה כמרכיב גאסטר פירש את  :'עלילת אקהת'ביחס ל, כ# למשל. רושו הספרותיאת פי

 בעקבות מחקרי� מורפולוגי� , את היצירה מנקודת מבט מורפולוגיתחאייטק� נית; מ� הפולח�

$ פירשו את היצירה האוגריתית על ְוַוויאט מרגלית,פרקר; ספרותיי� בקורפוסי� ספרותיי� אחרי�

א# לא ערכו , ותיי�והתייחסו להיבטי� ספר,  בספרות הקדומהסמ# בקיאות� וידיעותיה� הרחבות

לא עסקו ו, בעיצוב הדמויותלא התמקדו ה� . המעמיקה ביצירת המשמעות בנרטיב, קריאה צמודה

עלילת 'ט ראה בריי; נוסחתי של היצירהה המסורתי ואופייהע� כיצד היבטי� אלו מתיישבי� בשאלה 

וסא� ,  משמעותרייוצהמשמשי� קודי� ,  ריטואליי�צי� תיאורימשוב שבו ,רצ% נרטיבי' אקהת

מחקריה� של רייט וסא� נוקטי� אמנ� . מסופר בעלילהההתמקדה ביחס� של הדמויות למעשה הרצח 

 . מוגדרת מראש,ית אחתו כי ה� בוחרי� לפרש את העלילה מזו, מצהירי�ה�א# , גישה ספרותית

 ,אמנות הסיפור אינ� מתמקדי� בבבירור. )פרק אבעיינו  (גונית$ חדנקודת המבט שלה� היא, לפיכ#

והרי זהו אחד הנושאי� המרכזיי� . משמעות בנרטיבהליצירת ו ובטכניקות השונות לעיצוב הדמויות

הוא ו, ר זה בחקר הספרות האוגריתיתהמחקר הנוכחי בא להשלי� פע. והמענייני� בחקר המקרא
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 לאטר% מצמחקר זה .  ביצירה אחת מבי� שלוש היצירות האפיות,מקד בדרכי העיצוב הספרותימת

  העצמאי שללמחקרהשלכות בעלות מסקנות שני המחקרי� הספרותיי� . תיקוד� שערכהמחקר ה

ספרות הבנת הא% ל ו,ית המקראהפרוזהרקע הספרותי הקדו� של לחקר הו, י�האוגריתיהטקסטי� 

  .הות בכלליתהמקרא

כא� . י את הבסיס התיאורטיבמחקר זה הרחבת, )2007, 2005 (מ� האמור בפרסומי הקודמי�בשונה 

, ותהפואטיבתכונותיה  , האפיאופייהתו# התחשבות ב, כיצירה קדומה' עלילת אקהת' את בחנתי

 עסקתי , בנוס% לעיסוק בעיצוב הדמויות.מאפייניה המסורתיי� והנוסחתיי�ב וי�אוָרליהיבטיה הב

מבחינה , מוטיבית$ יתתמט מבחינה ,יצירת המשמעות בובדרכי ו, ג� בדר# בניינו של הנרטיב

 הבחינה, כלומר . מספר רבדי� של היצירהוכ# נחשפ. מורפולוגית ומנקודת מבט סטרוקטורליסטית

מגוונות בחקר  משו� שהיא מבוססת על גישות ,גונית$ היא רב של היצירה האוגריתיתתספרותיה

   .הספרות

 אני דנהבפרק ב . חקרמה בספרות כלפיווהגישות המרכזיות שננקטו , בפרק א מוצג הטקסט הנחקר

 .והמאפשרי� ניתוח ספרותי מזוויות מגוונות, המקני� מידע רקע, רלוונטי�הספרותיי� הבמחקרי� 

הטקסט הנחקר בלשו�  את אני מביאה בפרק ג .'עלילת אקהת'פרק זה כוללת ג� ניתוח מבני של 

בליווי תרגו� עברי חדש וווי בלי, פילולוגיות ופרשניות, בליווי הערות ספרותיות, )בתעתיק(המקור 

בפרק מובא הניתוח הספרותי בדר# הקריאה הצמודה .  טקסט קודמותשמשווה בי� מהדורות ,אָפראט

 את אני מביאהובפרק ו , הנתוני� שנאספו במהל# ניתוח היצירה את אני מסכמתבפרק ה  .ד

למחקר . אוגריתיותעל חקר המקרא וחקר היצירות ה, לדעתי ,מחקרשיש לההשלכות את ו, מסקנותי

טבלאות ותרשימי� המסבירי� את ; רשימת כינויי� והתייחסויות לדמויות: שלושה נספחי�יש 

  .ייצוגי� חזותיי� של האלה ענת; עבודתו המורפולוגית של אייטק�

$  עולה הרוש� שנטיותיו האמנותיות של המשורר,מ� הקריאה הצמודהובעיקר , מ� הניתוח הספרותי

 מעדי% מספר האוגריתי$המשורר,  כמו במקרא.ובות לאלו של המספר המקראימספר האוגריתי קר

בהירות י צורכא� כי ל, עיצוב חיי הנפש שלה�ל� הדמויות ואת השימוש באמצעי� עקיפי� לאפיו

מדרכי העיצוב הבולטות ביצירה  .ירה והשיח הפנימישמשתמש ג� בדרכי החדירה היהוא העלילה 

ות היצמדפעמי� רבות . ה של הדמותות לנקודת מבטהיצמדוהנגדה , ותה� מעשי הדמוי' עלילת אקהת'

מספר האוגריתי ה$משוררה .לנקודת מבטה של הדמות נוצרת על ידי שימוש בנוסחת נשיאת העיניי�

, כינויי�, סדר מסירה,  חזרה): שבא לאחר הנוסחההמבע(  השבי-משתמש בתכסיסי� שוני� להפנמת

שימוש בתכסיסי� העל סמ# , ה עשוי להתפרש כדיבור סמוייאי שבי- הרלעתי�. אליפטיות ועוד

מספר האוגריתי ממעיט עוד $ המשורר,  כאמור.בדיוק כפי שאנו מוצאי� בפרוזה המקראית, שכאלו

רגשות של את המחשבות ואת ה, סברי�ההאת  ,סיבותאת היותר מעמיתו המקראי לספק לקהלו 

, פרשני מרכזי להבנת העלילהתהלי# היא  פערי�  שהשלמת, הואתמונה זו פועל יוצא של .הדמויות

$ המשורר , מקרי� לא מבוטל של במספר.והקהל מוכרח להיות שות% פעיל ביצירת המשמעות בסיפור

האמצעי� הנתוני� בידיו . לעולמה הפנימי של הדמות לחדור באופ� סמוי גור� לקהלמספר האוגריתי 
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 על ידי קישור לשוני ;על ידי עיצוב דברי הדמות ;מויות בי� ד על ידי הנגדה,למשל. לעשות זאת מגווני�

ידי $ על או ;)ת.'ש� /.ַעשימוש שנעשה בהכמו (זמנית $שמשת בשני משמעי� בומא% במילה הו ;)רמז(

 )היבי- ראי או בש של המספרמטעמו( בי� האירועי� המסופרי� ,)יצירת קשר סיבתי(השלמת פער 

   .ועוד, לבי� תגובת הדמות

. מוכר לנו מספרות המקראוג� הוא ,  בדר# עקיפהדמויותאפיו�  נוס% ל כליהוארי הדמויות עיצוב דב

 בהחלט מעצב את צורת ימספר האוגרית$ת לכ# שהמשוררו מובהקות דוגמכמהיש ' עלילת אקהת'ב

חזרות ב, ניגודי�ב, כינויי�ב, ביטויי� מיוחדי�באוצר המילי� או ב, אור# השיחהדבר ניכר ב. השיח

 או ביחס ,רגשותיהלשאיפותיה ול, עיצוב מיוחד זה נושא משמעות עיצובית ביחס לדמות .ועוד

 ולפחות שמ� של חלק מ� הדמויות ,'עלילת אקהת'שמות הדמויות האנושיות ב. למשמעות הסיפור

וג� , השמות תואמי� לאירועי� המסופרי�.  משמעותיוצרתש , ה� בחירה ספרותית,'ַתְרעלילות ִ�'ב

עניק לו מ ל. הוא גיבור שִאל.ִאַנ ַד,למשל. ורת המקראיתפמ� הסילנו ת מוכרת יואפיו� הדמודר# זו ל

יעוד יה מימש את אלהב�  כיוו� ש, ש� אירוניהוא )'ציית�' (אקהת; )או עושה עמו משפט צדק(חסד 

אלו רק  .לחדור למחנה של ַיְטַ/נ.נקראת בש� הרומז לדר# שבה הצליחה ) 'נערה'( ת.'ַע/.; הגלו� בשמו

עיינו בהרחבה בפרק (ה� באפוסי� האוגריתיי�  , במקרא מדרכי העיצוב העקיפות המשמשות ה�חלק

 ,המספר האוגריתי משתמש בטכניקות העקיפות ג� כאשר ברצונו ליצור משמעות בסיפור$המשורר ).ה

הוא  כש,סמויה וא% סמלית, משמעות עקיפהלהפיק הוא מכוו� את קהלו . מסרהאו לש� הדגשת 

מבני� , חזרות, רמזי�, שדה הסמנטיהמנחה וההמילה : כגו�, משתמש באמצעי� פואטי� שוני�

  .ודגמי� ספרותיי� ועוד

 שעליו הצביעו מספר ,מסורתיה$ יתמטה ואופי הנוסחתי לאור ההכרה בהעושר העיצובי מפתיע

' עלילת אקהת' בנמצא דמיו� רב בי� דרכי העיצוב,  על א% שמדובר בשירה אפית. וא% אני,חוקרי�

החזרות : אנר הספרותי'קיימי� הבדלי� הנובעי� מ� הז, אול�. ר במקראופיעיצוב הסלדרכי 

)  היוצרי� חזרה מילולית,דגמי� מספריי�ריבוי השימוש בלרבות (המרובות כמעט מילה במילה 

 ת משמעותפי רוב ג� תועלת ביציר$על, יחד ע� זאת נמצא שיש לחזרות אלו.  לשירה האפיתותאופייני

כינויי� , ובכל זאת.  היוצרי� לכידות בטקסט, חוזרי��ילמרבית הדמויות יש כינויי� אפי. בסיפור

מדגישי� תכונה מסוימת של הדמות כינויי� ה אלו .שי� בהתא� להקשר הספרותימשמ� אלו יאפי

� שאינ� מספר האוגריתי יודע לגוו� בכינויי$ משוררה, יחד ע� זאת .ת סתמיהאינהבחירה בה� ו

$השירה האפית האוגריתית מתאפיינת עוד בלשו� נוסחתית. המספר המקראיכמו , כינויי� אפיי�

מסורתיות ) דפוסי� נרטיביי�; מוטיבי�(ובשימוש בתמות ', מ� המוכ�'חרוזי� שיבו-  ב,מסורתית

 :דוגמות בולטות לתמות מסורתיות ה�.  ואפילו בספרות היוונית, בספרות המזרח הקדו�ותרווח

הנרטיב , ועוד.  שבו דמות נשית גוברת על דמות גיבור לוח�,סצנת אירוח ומשתה, גיבור חסר ב�

סידור מיוחד זה .  אירועי� והיפוכ� מסודרי� בסדר כיאסטי:תסימטרי רהובצבנוי ' עלילת אקהת'ב

 שלחיבורה  קשורי� בדר# יסודות בניי� אלו.  עלילתי'שלד'מקל על זכירת הסיפור משו� שהוא מהווה 
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גרסה אחת של היא הכתובה ' עלילת אקהת'. תאוָרליבעת הקדומה שירה שהיא , היצירה האפית

  . )ראו פרק ב (שהוא הושרדיקלו� או או ל, להקראה נועדהטקסט הכתוב וכנראה , סיפור זה

ת וילעל'ל כמו ג� ,'עלילת אקהת'ל, ואכ�. אחת ממטרותיה של היצירה האפית היא המטרה החינוכית

, ראשית .)פילוסופיות(קיומיות $חכמתיות או דידקטיות$חכמתיות מספר משמעויות יש ,'ִ�ְרַת

זו . פגענש צדיקוא ה ַדַנִאל. : עבור הקהלושליליי� חיוביי� מודלי� ה� והשליליות החיוביות הדמויות

 מוכר דידקטי מסר זהו .עונשה על באה) ַיְטַ/נ. (האנושית השלילית הדמות .חכמתית בעיה למעשה

$המשורר ,כ�$כמו. ביניה� קשרבו צדיקותבו בצדק' אקהת עלילת 'עוסקת ,עקי% באופ� ,כ#. ורגיל

מספר מעמיד את החכמה כער# חיובי $ המשורר,  שנית.אמונית לאדיקות כמודל מציג את ַדַנִאל. מספר

, הישגי� לה� משיגות והצדיקות באמצעות הסיפור הוא ממחיש לקהל שהחכמה. ומנוגד לכוח הזרוע

 אקהת, ועוד .זהרעיו� דידקטי ת. ע� ַיְטַ/נ. מגלמת 'התמודדותה של /.ַע .לאבד� ובילמ הזרוע כוח בעוד

 לאחותו בניגוד, הווגאו ביוהרה נוהג אקהת. אות� מצא סופ� א#, כגיבורי� עצמ� רואי� וַיְטַ/נ.

, שופט הוא ַדַנִאל. .אובדת הקשת: רווח לה שיגי�מ לאמעשיה ש, כוחנית דמות היא ענתג� . החכמה

 שהאד� יכול להמשי# , הרעיו�דגשונרטיב מב, שלישית. השופט לתפקיד קשורה החכמה תכונתו

 נושא הקיו� האנושי, כלומר. אינו יכול לקנות לו חיי נצחשהוא ו, ולהתקיי� רק באמצעות צאצאי�

אלו עולי� רעיונות . מגבלה אנושית זובאקהת מכיר ג� ו,  לכ# שוא% ַדַנִאל.,אכ�. הוא מרכזי בסיפור

 של מרכזיותול רבה תמיכה הביא היצירה של המבני הניתוח. אה הצמודהירמניתוח היצירה בדר# הק

: במילי� אחרותו ,'מוות' ו'חיי�'הניגודי הזוג בנוי על נושא זה (בעלילה   הקיו� האנושינושא

 הקשת נבחרה להיות החפ- שנית� –ולי נית� לראות רעיו� זה א% ברובד הסימב. )'חידלו�' ו'המשכיות'

לנושא זה ). סמל פריו� גברי( במזרח הקדו�  שהיא נושאת במתנה בשל משמעותה הסמליתל.ִאַנלַד

  . הבצורת ואבד� הקשת$קשורי� ג� אירועי� אחרי� 

הגיבור הראשי התברר כי אקהת איננו )  של גרימסהאקטנטי�מודל (פי ניתוח תפקידי הדמויות $על

. הוא הנפגע או המוטב מ� האירועי�. התברר מקומו המרכזי של ַדַנִאל. בסיפור, ולעומת זאת, בעלילה

אינ� שת ודמויה. ושאר הדמויות מביאות להתפתחויות בעלילה, הסיבו# והפתרו� קשורי� אליו

למשל ַדַנִתַי (זי  לקו העלילה המרכוה� נמצאות מחו-, יותרא%  שוליות ,האקטנטי�משובצות במודל 

מודל  .)שניה� נעלמי� מאוחר יותר. הסיפור שבה מוצגת הקשת לתו# בתמונהִסס. מופיעי� 'ַוַח$ר.'ו�.ַת

 מרק� המילי� שלב תהניכר, היחסי� בי� האלי� השוני�מערכת לחידוד ג� ר� והאקטנטי� ת

 זוגי� למחנות בהתא� ל האלי� מתחלק,כ�$כמו. � ִאל. לרצותענת מתנגד.  זוהבגרסת' עלילת אקהת'

ִאל. אחראי על . האחראי על הורדת גש� ועל פריו� האר-, אל הסערההוא  בעל : שהזכרתי לעילניגודיה

  .שה� היפו# האפקט של בעל וִאל. ביחד, ענת פועלת בקוסמוס ויוצרת מוות ובצורת. פריו� בני האד�

הוא : גיבור אפי מסוג מיוחדהוא ַנִאל. ַדהתברר ש, על פי בחינת מאפייני הגיבור האפי ובחינת היצירה

 חברתי סדר מייצג הוא. וחברתיות משפחתיות חובות ומבצעת הנושאת, משפחתית כדמות מתואר

סוג זה של  .)נח ואיוב, דמויות אברה�בדומה ל(אמונית ה ובאדיקותהיא  תהילתו .חיוביי� וערכי�

השיר מספר בשבחה של הדמות היא שממאפייניו של האפוס . גיבור מתאי� לספרות אפית דידקטית
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מתגלה ַדַנִאל. .  טיפוסית דמותית אוממד$ דמות חדהוא ל.ִאַנלא נית� לומר שַד, יחד ע� זאת .המופתית

החדירה לנפשו ו; שתני� לאור# העלילהמרגשותיו ותודעתו ; אופיבעלת כמה קווי , כדמות מורכבת

 לתודעת מספר לחדור$ של המשורר שביכולתו א%$על, נעשית לעול� בדרכי� עקיפות וסמויותַדַנִאל. של 

  .הגיבור של דמותו להעמקת תורמת זו עובדה דווקא. באופ� ישירהדמות 

דמותו כמעט .  ובהתא� למודל האקטנטי�,הופעתו בנרטיבמידת  בהתא� ל,אקהת הוא דמות משנית

 בדבריואופק אקהת מ:  לדמותי� עומק מסוממד אירועי� חוזרי� מקני� ,אבל .שאינה מפותחת

 לאאקהת . וחוטא בחטא הגאווה, הוא מתגלה כחצו% . מפתיעהשנייהא# תשובתו ה, הראשוני� לענת

המספר . ת האלהחש במזימהוא לא א# במפגש השני , שענת טומנת לו בפגישת� הראשונהפל בפח ונ

) ששרד הטקסט במסגרת (הסיפור חלקי בשאר. ובה בעת אינו מציגו כדמות חיובית, מציגו כקרב�

, דמו את נוקמת ת.'/.ַע, אותו רוצחת ענת, אליו משתוקק ַדַנִאל.). 'אובייקט' (פסיבית דמות הוא אקהת

  .בשרו את אוכלי� הנשרי�

רת היא מתוא' הבמה'מרגע הופעתה על .  תואמת למודל הדמות הנשית המסייעת ביצירה אפיתת.'ַע/.

.  כחסר ידיעה ותורמת לעיצוב דמותו, במודעותהַדַנִאל.ת לדהיא מנוג. רמהידיעה ועבעלת וככנבונה 

.  ואבלהאת צערהלבטא  יותר מאשר הוא נועד ,מבטא את היותה דמות יודעת ה של הדמותיבכי

השיח . דמות נשית מתגברת על לוח� שתוישבו , המסורתילמוטיב היטב תוא� חכמה דמות כאפיונה 

את ' להשיב'לַדַנִאל.  היא מסייעת –אקטנטית שלה היחידי המיוחס לדמות זו מבטא את הפונקציה ה

, שהרי היא מאופיינת ג� באמצעי� עקיפי�, יתממד$ או חדאוטיפיתי הדמות אינה סטר,אול� .אקהת

נקודות מבי� ). בפרטי� ובתפקיד( לדמות האלה ענת בנקודות רבות מקבילה הפוכהלרבות היותה 

  .משפחתיתהה ת חובו� לאביה וקיותהפיכפ, הצייתני אופייה השקט ובולטי�הניגוד בינה לבי� ענת 

 על המצביע מונח(כיולדת  נזכרת היא. תפקיד משמעותי בסיפור חסרת, משנית דמות היא ַדַנִתַי

 ַדַנִתַיִסס. 'ַוַח$ר.'�.ַתג� בתמונת אירוח .  משמעותיעלילתי תפקידלא ממלאת  א# היא, )תפקידה האנושי

 ַדַנִתַי, כשלעצמה.  מ� השימוש בדפוס האירוח המסורתיתנובעשהופעתה  יתכ�יו, אינה נצרכת ממש

 מנוצל לַדַנִתַי ההוראות מת�. ַדַנִאל. להוראות ציות הוא  זודמות של היחידי הביטוי: טיפוסית היא

ג� תפקידה כא� נעל� . לגמרי י�נעלמ שלה ורגשותיה, הראשי הגיבור של התרגשותו להעברת

 וגזירה, הגיבור מש� נגזר הדמות של שמה .הסיפור מוקדב היאש ,האב דמותקת זווכ# מח ,לחלוטי�

  .האירוח בתמונת לַדַנִאל. דמות משלימה להיותה בהחלט מתאימה זו

 מסוג דמות הוא ,ענתשל  תתכניה את מבצע ַיְטַ/נ. עוד כל. לצד ענת המתנגד תפונקציי את ממלא ַיְטַ/נ.

 שיח צעותמבא דמותו את מספר$ המשורר מפתח, הלוולא מגיעה ת.'ש/.ַעהרגע מ #א. )כמו ַדַנִתי ('טיפוס'

 כמי ַיְטַ/נ. את מציג הוא. )שעליו בנויה התמונה העממי המוטיב מ� חלק היא ההנגדה (והנגדה דמויות

 כדי עד תחתמפו אינה זו דמות . ממשלו אחראי לא עצמו שהוא במעשה ומתפאר, בכוחו שבוטח

 שלה בפונקציה וקשורי�, שליליי� ודבריה מעשיה כל הרי. מורכבת או מתפתחתדמות  הגדרתה

  .בעלילה
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 ממלאות תפקיד המתאי� לעול� האמונות – ִסס.'ַוַח$ר.'�.ַתענת ו, בעל,  ִאל.–דמויות האלי� בסיפור 

יות המשחקות תפקיד הדמו, ויחד ע� זאת. מחו- לגבולות היצירה הספרותיתשקיי�  ,האוגריתי

 וה� חורגות ממגבלות הדמות ,'עלילת אקהת'מפותחות באופ� ייחודי בתו# ) ענת וִאל.(מרכזי יותר 

  . הסטריאוטיפית

בכ# הוא ממלא את הפונקציה .  ב�ל.ִאַנהוא מעניק לגיבור ַד, ל.בתמונה הראשונה שבה מופיע ִא

 ל.ִא,  שבה הוא מופיעשנייהבתמונה ה. התואמת לתחו� אלוהותו כאל יוצר ובורא, האקטנטית שלו

 שופטת אלוהות ִאל. של היותו.  אלוהי)צדק (כשופט תפקידו מבצב- ולפיכ#, ענתהתנהגות מבקר את 

. הפנתיאו� כראש למעמדוו, )וצדק חסד עמו עושה ִאל. (ַדַנִאל. הגיבור של לשמו מתקשרת ועליונה

 בכל ל.ולפונקציה שממלא ִא, המתואר בתמונהמתחלפי� בהתא� למצב ) אפיי�(י� תיהכינויי� הסכמ

 של השלילית דמותה בינו לבי�מתחזק על רקע הניגוד  ִאל. של דמותוהצד החיובי ב. התמונות� אחת מ

 במידת להרהר קהלגור� ל מפני שהוא ,דמותו יותר להעמקת תור� אקהת לבי� בינו הניגוד. ענת

  .ענתמל. של ִא רתיעתו במידת או, בגיבור ִאל. של תמיכתו

 מאיימת ,היא אימתנית.  האוגריתיתפקידה בפנתיאו�ללמעמדה ו , מעוצבת בהתא� לדמותהג� ענת

פי מודל האקטנטי� של $ על,'עלילת אקהת' לתפקיד המתנגד בי� ופעולותיה מתאימאופייה. ואלימה

 דמות היא ענת' בעל עלילות'מ בחלקי�, לכ# בניגוד (דמותה מפותחת באופ� שלילי ביצירה זו. גרימס

מספר אינו מניח לדמות $א# המשורר. שיפוטית$היותה דמות אלוהית יוצרת בעיה תיאולוגית. )חיובית

ת את ו מחדדת.'ַעה בי� ענת ו/.דההקבלה וההנג. אותה באופ� סימבולי' מעניש'ו,  מעונש'התחמק'זו ל

המספר . ת להעמקת דמות ענת מעבר לדמות הטיפוסו ותורמ,תהפונקציה ההפוכה של שתי הדמויו

  . וחשיפת מחשבותיה, באמצעות חדירה לנפשה של ענתמפתח עוד את הדמות

פי $  וכ� על,תפקיד המסייע ברור מ� הרובד הפשוט של הסיפור.  מפותחתשאינה ,בעל הוא דמות מסייע

של  תווהיעדר. ל.ִאַנא פועל רק ביחס לַד אל,בעל אינו יוז� פעולות הקשורות בעצמו. מודל האקטנטי�

  . בעקבות רצח אקהת שבאהלבצורתונימיה  כמטתמשמשבעל 

המאפייני� זיהוי  ,המוטיבי� וזיהוי הרכיבי� המסורתיי�, ניתוח תפקידי הדמויות, הניתוח המבני

וב ספרותי עיצ, אפוא ,חשפוו, השלימו וחיזקו זה את זהוהקריאה הצמודה , ליי�האפיי� והאוָר

 להעמקת ההבנה של הסיפור ו לבחינת היצירה הביא שננקטוהשונות הגישות. ומורכבמשוכלל 

 והדמויות הסיפורעיצוב דרכי להכרה עמוקה של ו, )בביצוע המילולי המסוי� שלפנינו(ומשמעותו 

 שבי� המקרא ליצירה ִקרבהאת ההממצאי� ממחישי�  .'עלילת אקהת 'בטקסט האוגריתי

סיפור על בניינו של הדר# ואת , )הפואטיקה של הסיפור( בדרכי עיצוב הדמויות והנרטיב ,האוגריתית

  .ותמסורתיה$ותעממינציות הבבסיס מאגר הקונ

הבנת� של יצירות אוגריתיות לא# יש לו השלכות באשר , מחקר זה מתמקד ביצירה אוגריתית אחת

אופ� קליטתו של ל ו, של דרכי� אלוצמיחת�ל, ביחס לדרכי הסיפור במקראו, אוָרלי בהקשר� הנוספות

הפואטיקה של הסיפור המקראי שנית� לראות  ,המחקרעל פי ממצאי . הסיפור המקראי בימי קד�
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 שספרות הטענה (בסגנונה ובדרכי עיצובה' חדשנית'והמקרא איננו מציג ספרות ,  למקראאינה ייחודית

הפואטיקה . )קוואשימה' ר תלמידו ידי על, ובעקבותיו, אלטר' א ידי על הועלתה חדשנית אהי המקרא

אופייניות לנרטיב שאות� טכניקות את  ו,מגלה את אות� תכונות עיקריות' עלילת אקהת'של הנרטיב ב

ששני הקורפוסי� קרובי� ושייכי� לאותה  , הטענהתוצאות אלו מסייעות לבסס עוד את .המקראי

לבחו� שוב את השימוש במרכיבי� ג� כדאי  ,על רקע ניתוח היצירה האוגריתית. מסורת ספרותית

ואת תרומת� לקליטת , שבפרוזה המקראיתוהקונבנציונלי� המסורתיי� , העממיי�, י�אוָרליה

על הצור# במסקנותי אני מצביעה  ,כ�$כמו .)א% כי לא מדובר באפוס(ו ולעיצוב המשמעות בהסיפור 

$ שמיתה  בספרותובמיוחד,  מודלי� של גיבורי� בספרות שמיתעל ה�, לערו# מחקרי� נוספי�

צד הדמיו� וההבדלי� בי� ספרות אוגרית מיחסי על ה�  ,)רומיי�$יווניי�במנותק ממודלי�  (מערביתה

 ובחינת מקומה של הספרות האפית ,מ� הצד השני הספרות ההומרית והמקראית � לבי,חדא

  .ת כנקודת אמצעהאוגריתי
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  מבוא: פרק א

 הקדמה. 1

 
במחקר אוגרית ובמחקר המקרא קיימת מגמה חזקה להצביע על הדמיו
 וקשר ספרותי בי

, 'יי�תסכמ' מתרכזי� במרכיבי� הבי�רמחקרי� .  ובי
 הקורפוס המקראי1הספרות האוגרתית

טיות תופעות פוא, נוסחאות, זוגות מילי�, תקבולות, מוטיבי�: כגו
, המשותפי� לשתי הספרויות

כי הספרות המקראית צמחה על רקע הספרות , ההנחה העולה ממחקרי� אלו היא 2.וכיוצא באלו

 .ומדובר בקורפוסי� השייכי� לאותה מסורת ספרותית, והקודמת לה, השמית המערבית הקדומה

עלילות 'ובפרט היצירות האפיות  – נרטיביות! והיצירות הפואטיות,הפואטיותהיצירות , לפיכ 

ה
 .  חשיבות עצומה להבנת ספרות המקראבעלות – מאוגרית' עלילת אקהת'ו' ַתְרלילות ִ$ע', 'בעל

 מחקר זה שוא) 3.מערבית!שמית, משקפות שלבי� קדומי� יותר באותה מסורת ספרותית

 .המתמקדת בדרכי עיצוב הדמויות והסיפור, נזכרת מנקודת מבט ספרותיתהלהעמיק את ההנחה 

 יחזקו ויוסיפו על ההנחה הקיימת כבר  הזהו בתו� המחקרממצאי� שיעלה משערת שאני

קבוצת  כיוו
 שהניתוח הספרותי שנער  יכלול מעתה 4. הקוד�ה ועל מסקנות מחקר,במחקר

  .יעלהתוק) המסקנות ,  מאוגריתטקסטי�

א) שהיצירה הנדונה זכתה ! על. 'עלילת אקהת': מחקר זה מתמקד באחד משלושת האפוסי�

מחקר זה מתייחד בכ� שהוא .  רבי� ההבדלי� בי
 דעות החוקרי�5,רלהתייחסות רבה במחק

תו� התחשבות בעול� , משלב מספר גישות מחקר שבחקר ספרות המקרא והספרות הכללית

במיוחד חסרי� החיבורי� המאוחרי�  . הקדו� במידת האפשרספרותי�מסורתי�התרבותי

 רבות �אתנופואטיקה תורה  תחו� חקר.התייחסות ללשו
 והתוכ
 המסורתיי� של הטקסט

יש , כ
!כמו. ותוכנה המסורתי, להבנת סגנונה המסורתיו, להבנת הקשרה הקדו� של היצירה

מרובת צורה בעול� ' יצירה'גילו� אחד מסוי� של שהוא  ,להכיר בכ  שאנו עוסקי� בטקסט כתוב

 הטקסט לב למרק�!תו  מת
 תשומת, הניתוח הספרותי בדר  הקריאה הצמודה, לפיכ . אוָרלי

                                                           

 למקרא רבות יותר מאשר בי
 המקרא מאוגריתטקסטי� הי
 נקודות הדמיו
 ב .הטקסטי� הספרותיי� בעיקר  1

 .לספרות המסופוטמית

המאמר מציג את הזיקה בי
 המקרא לכתבי אוגרית מבחינות . 2011 , גרינשטיי
:ולתמונה כוללת וממצה רא  2

היכרות יוצרי המקרא ע� הפנתיאו
 , צמדי מילי� ותקבולות, לשו
 ומערכת הפעלי�, קטעי� מקבילי�: רבות

 .האוגריתי וסקירת הסוגות הספרותיות

הדר  הנכונה לפתרו
 הבעיה תוכל : "...טווכותב קאס, 'ספרות מקראית וספרות כנענית'בפתח מאמרו   3

כש� . המש� הספרות הכנענית שקדמה לה בזמ�  אלאהייתההמקראית לא שהספרות , מצא בהשערהילה

כ  ממשיכה הספרות העברית את , ...עני הקדו�שהעברית איננה אלא אחד הדיאלקטי� שצמחו מ
 הגזע הכנ

 המדברת כנענית לפני התהוותו של ע� אוכלוסייהשכבר הלכה ונוצרה בתו  ה, המסורת הספרותית הכנענית

מדובר ברצ) תרבותי : " ג� דברי גרינשטיי
 בפתח מאמרוורא. )ההדגשה שלו (21: ]א[1972, קאסוטו". ישראל

 א� כ� חלק ייתהההאוגריתית הספרות ... אחרהואת אר4 יהודה בקצה  את צפו
 סוריה בקצה האחד חבקש

ה
 באופ
   והיא יכולה להשלי� ולהעשיר את הבנתנו את הספרות המקראית,מהרקע הספרותי של המקרא

 : 2011, ל"הנ" (למשל בעניי
 לשונות ורמזי� מסוימי�, ה
 באופ
 פרטני, למשל בעניי
 צורות ספרותיות, כללי

 ).]ה שליההדגש[ 495

4  
  .2005, יולזרי!נת

 .'עלילת אקהת'גישות פרשניות וספרותיות ל: 4ראו למשל החיבורי� המוזכרי� להל
 בסעי)   5
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אחת ממטרות הניתוח הספרותי הנער  במחקר : היינו. שוני� בו תק) לגרסה זו בלבדואמצעי� 

 הקדו� המשורר!בהתא� לשיטתו של הסופר, )בגרסתו זו(הוצאת משמעות מ
 הטקסט היא 

, המוכרי� מחקר הסיפור המקראי, מגווני�' כלי� ספרותיי�' דר  השימוש ב. היצירהחיבורב

� נית
 למצוא הקבלה בי
 דרכי העיצוב הספרותי שבמקרא לאלו שביצירה הא: תבדק השאלה

  ?מאוגרית' עלילת אקהת'

איר עיניי� ביחס ליצירות הוא עשוי להא  , ייחודי לטקסט זההספרותי שאני עושה הניתוח אמנ� 

 ואני , הבסיס לניתוח היצירה האפית הקדומה שבמחקר זה רחב.קדומות אחרות באופ
 כללי

ושהוא ,  בעתידאחרותביצירות אוגריתיות נוס) וא ישמש בסיס טוב למחקר ספרותי שהמקווה 

  .מנקודת מבט ספרותית, ימקראטקסט ה להבנת היתרו�

תר ולפיכ  אי
 לו, והבנת עיצוב הדמויות בה,  השלכות על דר  הבנתהיש' אפוס'הגדרת היצירה כל

להבנת היצירה כנרטיב אשר יש  מתתורגישה סטרוקטורליסטית . על ספרות מחקרית של האפוס

  6).כאד� קדו� או מודרני(מסר לאד� לו משמעות ו

 של ,פרטני כמו ג� כללי, מיקעמ דיו
יג ש מקווה להאני, דר  השילוב של מספר גישות ספרותיות

 ,כלל ננקטת נקודת מבט מסוימת! דר ,במחקרי� קודמי�: מעבר למה שהושג עד כה, היצירה

שואפת להשיג אני , ספרותיותמחקר גישות מספר באמצעות שילוב . תגוניו! מניבה תוצאות חדש

 .ולזיקה שביניה
, לחקר הספרות המקראית, תובנות בעלות השלכות לחקר הספרות האוגריתית

 שהוזכרו פעמי� כה רבות ,הספרותיי� המאפייני� .ספרות מסורתיתנחשבי� לשני הקורפוסי� 

חלק משו� ששני הקורפוסי� ה� , משותפי� ,סי�בספרות המחקר כנקודות דמיו
 בי
 הקורפו

  .תרבותי!באותו מרחב היסטורי, תית מסורת ספרוהמאות

מספר ! דרכו של המשוררל דגש מיוחד  נית
,)ופעולותיה
(מכיוו
 שהמרכיב העיקרי הוא הדמויות 

משות משש , הנרטיבעיצובל �דרכיההבלטת  ו,הדמויותדרכי אפיו
 הבלטת  . כ
תהאוגריתי לעשו

,  ביניה�תרבותי!ספרותיהקשר הבדבר את הטענה עוד תחזק , אופ
 דומה בשני הקורפוסי�ב

ככל שתרבנה הדוגמות שמחקר .  בי
 התרבויות שיצרו אות�גיאוגרפית!היסטורית ִקרבההובדבר 

  . והתרבותייבוסס עוד הקשר הספרותיכ  , זה יעלה

לעתי� מל7ות הדוגמות . בעברית' עלילת אקהת'לאור  המחקר מובאות דוגמות מתו  

שמתאי� למטרות המחקר , מכיוו
 שלא נמצא תרגו� עברי ביקורתי ועדכני. תעתיקבהמתורגמות 

תרגו� ה .וה בהערות פילולוגיות וספרותיות7מלוהוא , ליצירה חדשתרגו� כללתי במחקר , ולאופיו

נונו המסורתי של סגלשונו ובומתו  התחשבות ב,  שונות תעתיקהשוואה בי
 מהדורותנעשה לאחר 

 ימשק) פירוש סובייקטיבי שלהתרגו� , כמוב
. במונח בפרק ש  המחקריבסיסבהתא� ל , הטקסט

ריבוי  (חלופיי�דעות פירושי� ו כוללות  אותומלוותשא  ההערות , )כל תרגו� הוא ג� פירוש הרי(

 .ד) עליואת הפירוש המוע לקורא לבחור מידע זה מאפשר). דעות במחקר ספרותי הוא לגיטימי

                                                           

  .15סעי) , ראו פרק ב. יות ננקטות ג� ביחס לספרות המקראטשיטות סטרוקטורליס  6
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בפרסו� הראשו
 של היצירה סומנו ,  ואכ
.ַדַנִאל8הטקסט הנחקר מספר את סיפורו של הגיבור 

ת בבנו של כל העלילה עוסקת בדר  זו או אחר,  אול�7.ש� הגיבור הראשי!על, Dהלוחות באות 

רת היצירה מוכ; )laqht(' אקהת) ל/על('הסופר הקדו� כינה את הטקסט  ;הקרוי 9ְקַהת, הגיבור

,  לפיכ ).וכדומה, The Epic of Aqhat; The Story of Aqhat(' עלילת אקהת'במחקר בש� 

  .'עלילת אקהת'לאור  המחקר משמש הש� 

  תיאור המחקר. 2

; היקפו של הטקסט; סדר�, מיו
 הלוחות: בהמש  הפרק הנוכחי מוצג מידע על הטקסט עצמו

עלילת 'רשניות עיקריות במחקר ביחס לגישות פ; תמצית העלילה; פירסומיו העיקריי�, מצבו

  .פרטי� אלו מתארי� בעיקר את החומר הנחקר. 'אקהת

 פרק .עיצוב הדמויותבנרטולוגיה וב,  ב עוסק בהיבטי� תיאורטיי� ומעשיי� בחקר הספרותפרק

ובה
 מוצגות גישות שונות או היבטי� שוני� של הטקסט האפי , זה מחולק לארבע חטיבות משנה

 הידע הרחב .'עלילת אקהת'חלקי� אחדי� בפרק זה בעלי אופי מעשי ישיר ל. �המסורתי הקדו

, לסגנונו המיוחד והמסורתי,  בפרק זה מפתח את רגישותו של הקורא לפרטי� בטקסטגהמוצ

,  מסורתיתהיא' עלילת אקהת'מתברר שיצירה כ . ומגוונתרחבה זווית מאת הטקסטומאיר 

בלות מסורתיות גבתו  מ, מאיד . מוטיבי� ועוד, י� רבי�נציונליבומתבססת על לשו
 ודגמי� קונ

רק מתו  מודעות . מספר נתונה גמישות רבה בעיצוב הדמויות והטקסט! כי למשוררמתברר, אלו

 .לתכונות אלו של יצירה אפית קדומה זו נוכל לבחו
 בעי
 מפוקחת את מעשה האמנות הספרותית

 מבליטות בו ענייני� 
מפני שה, רי היצירה גישות מודרניות מבניות תורמות להבנת עיקג�

 .לא נית
 להגיע אליו מתו  עיסוק טקסטואלי בפרטי הטקסטש, מרכזיי� ברובד מופשט יותר

שאותה אני עורכת , בדר  הקריאה הצמודההנעשית הבנת הטקסט מרחיב את שילוב גישות שכזה 

 אמצעי� תמוותר על הצגו,  החלק האחרו
 בפרק זה מתמקד במצלולי� ומשחקי מילי�.בפרק ד

, חקר הספרות המקראיתמהללו מוכרי� . ותקבולת, חזרה, פואטיי� נוספי� כגו
 אינקלוזיו

  .ה� תרומה מיוחדת להבנת הטקסט ועיצוב הדמויות בול הייתההיכ
 ש, ושכאלה הזכרתי בפרק ד

יקר ע. ובתרגו� חדש לעברית) בתעתיק(בשפת המקור ' עלילת אקהת'מובאת היצירה בפרק ג 

בכמה . 1997משנת , פרקר' בעריכת ס Ugaritic Narrative Poetryסס על המהדורה ו מבהתעתיק

במקרי� . על בסיס השוואה למהדורות הקודמות שבה
 פורס� הטקסט, מקומות נמצאו שגיאות

בראשית הפרק אני מציגה את עקרונות . פרקרנבדל התעתיק שכא
 מזה שבמהדורה בעריכת אלו 

משווה בי
 שלוש המהדורות העיקריות ש ,)סלקטיבי (אָפראט מובא הפרקבסו) ו, מלאכת התרגו�

 לבחו
מאפשר ג� האָפראט . והוא כולל מקרי� של הבדלי� משמעותיי� ,'עלילת אקהת'של 

השפעת� על ב ו,לעתי� דנתי בהבדלי� אלו. הפגועי�טקסט במקומות ה של חלופיי�שחזורי� 

לעתי� , שנית; מהיעדר תרגו� עברי מעודכ
, ראשית תע תרגו� עברי נובהכנת .הבנת הטקסט

 היא נובעת מ
 הצור  להביא, ושלישית; הפירוש של המתרגמי� הקודמי�מ
 דעתי נבדלת קרובות 

                                                           

 .1936, וירולו  7
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להיבטי� אלו . פואטיי�! היבטי� ספרותיי�ג�, מלבד התוכ
, שמשקפות, דוגמות בשפת המחקר

, המחקר מ
 ספרותיות ופילולוגיותערות התרגו� מלווה בה . לאור  המחקראני מתייחסת

  . פרק דבניתוח הספרותי המוצג בג�  תומכותש

. תו  התחשבות במאפייני� שהוצגו בפרק ב, פרק ד בוח
 את הטקסט בשיטת הקריאה הצמודה

כיצד . יו ועלילתותמספר בעיצוב דמויו!יאה הצמודה אני חושפת את דרכו של המשורררבדר  הק

  וקטעכל קטעב הפרק מחולק לדיו
 .ובבניית הדמויות, המשמעותהוא מערב את קהלו ביצירת 

  . )כשיש בכ  תרומה (הרחבובהקשרו  ,ימיד בהקשרו ה, לפרטיו,בטקסט

אי
 אתה עומד על משמעותה השלמה והמדויקת של היצירה : "... כתב וייס 1962במאמר משנת 

אלא א� , רוחני המובע בה!רק מתו  בדיקת החוויה או הבעיה המתוארת בה או התוכ
 ההיסטורי

 שיטה זו כונתה בפיו ג� 8".מהות היצירה" תוכ
"שהיא יחד ע� ה, "צורה"כ
 אתה תופס ג� את ה

מ
 .  דבריו תקפי� ג� ביחס לספרות האוגריתית9.'שיטת האינטרפרטאציה הכ7ליית'בש� 

 אני בפרק דו, הקריאה הצמודה וההתייחסות לפרטי היצירה עולה הקשר ההדוק בי
 התוכ
 לצורה


  .מסבירה במקומות רבי� מהי תרומת הצורה להבנת התוכ

על יש קורא אשר יפליג בפרשנותו . בהכרח פירוש סובייקטיבי של הקורא יוצרתקריאה צמודה 

הכתוב של  משתדלת להאחז בנוסח אני. יצמד לנוסח שלפניואחר יעדי) לה.  דמיונו וידיעותיוסמ 

לב לפרטי� !עיקרו של פרק ד תשומת 10.רוחק ממנו או מהקשולא להתר, שלפנינו' עלילת אקהת'

בדר  זו תצטברנה דוגמות לדרכי עיצוב ואפיו
 של . ולחלקו הפעיל של הקורא, בתו  הטקסט

   .יות ושל הסיפורוהדמ

ביחס מתקבלת תמונת מצב בחלקו הראשו
 של הפרק . בפרק המסוכמי� ד !י� ב וממצאי פרק

מספר האוגריתי לאפיי
 את דמויותיו ולעצב את ! המשוררהמשמשי� את � השוני�אמצעיל

 את מציינתבנוס) אני .  כיצד הוא גור� לקהל להפיק משמעות ישירה ועקיפה מ
 הטקסט:סיפורו

כל ביחס ל, מסכמת את ממצאיאני  של פרק ה בחלק השני.  המסורתיי� והרכיבי�מאפייני�ה

לאור הפרקי� ' אקהתעלילת 'על משמעותה של  אני מעירהבחלק השלישי . דמות ודמות

  . הקודמי�

 ולהבנת ,'עלילת אקהת'תרומתו של המחקר להבנת היצירה הקדומה  לאני מתייחסתבפרק ו 

ה להשוואת דרכי העיצוב בפרק זה אתייחס בקצר.  כהמשכה של אותה מסורת ספרותית,המקרא

הוא  פרק ח .ד!מלווי� את פרקי� ב וה, הנספחי�פרק ז כולל את  .והאפיו
 שבשני הקורפוסי�

  .רשימה ביבליוגרפיתה

                                                           

 .402: 1962, וייס  8
 .1987, ל"הנ  9
 את הלשו
 ,פתגמי�, נורמות, מספר וקהלו הכירו סיפורי�!המשורר:  לא נוצרה בחלל ריקיצירה זו, בה בעת  10

 המידע החיצוני מסייע לחוקר המודרני להבי
 . את העול� התיאולוגי שבו חיו וכדומה,המיוחדת המסורתית

יי� או לפיכ  פרק זה כולל לעתי� אזכורי� של מקורות חיצונ. את ההקשר הספרותי והתרבותי) או לשחזר(

 .מקבילי�



  5

  בעיות מתודולוגיות. 3

ומספר , סו)ההתחלה וה י�חסר' עלילת אקהת'ל: בלתי של�, מושא המחקר הוא טקסט קדו�

!על!א). לי� בבואנו לעסוק ביצירות האפיות מאוגריתזהו אחד הקשיי� הגדו.  מ
 האמצעקטעי�

נית
  11.פי רוב מסכימי� החוקרי� בדבר הקפו של הטקסט!ועל, מהל  העלילה ברור יחסית, כ
!פי

במחקר פי רוב עולות !על, אול�. לא כ
 בקטעי� שאבדו. חלק ששרד במרק� הטקסט של הלעסוק

שהרי , התעל� מתוכ
 זה בניתוח הספרותי לא נית
 ל.
 קטעי� אלוהשערות סבירות ביחס לתוכ

פעולותיה
 , ה
 מאפייני, חיוניי� שוני� הקשורי� בהצגת הדמויותבקטעי� אלו נמצאו פרטי�

במבנה העלילה וברצ) , ה
בתפקידי, בדמויותדיו
  ,לפיכ .  שבה� היו מעורבותאירועי�הו

  . יו
 במהות התוכ
 שאבדהאירועי� לא יכול להתקיי� ללא התייחסות לפערי� שנוצרו בטקסט וד

נבדל בי
 ' עלילת אקהת'של תעתיק ה. דעות בפענוח ושחזור הטקסטהריבוי קושי נוס) הוא 

מכיוו
 שהמהדורה האחרונה בעריכת פרקר מתבססת על תצלומי� חדשי� . ה למהדורהמהדור

 שחזוראפשרויות ובחנתי , השוואתי אותה למהדורות אחרותא  ,  גרסה זואימצתי, וברורי�

  12.חלופיות

כפל , משמעויות נוספות. חקר הלשו
 האוגריתית עדיי
 מתפתח. הלשו
 הקדומהקושי נוס) הוא 

בעיקר לאור הריחוק , דימויי� קשי� לזיהויו רמיזות ,משחקי מילי�, משמעות או משמעות טעונה

מת נית
 לשפר את ויבמידה מס. היסטורי של הקורא המודרני מ
 הטקסט הקדו�! התרבותי

מתו   ,ותהספרותי וות הפילולוגיותיועי הרחבת ידבאמצעות,  לטקסט של המעיי
יחסותההתי

 כמוב
 שבכ  אנו מעמיסי� ספרות .הקשורי� בה�מחקרי�  קדומי� אחרי� ומתו  טקסטי�

אשר בה� , להתייחס למחקרי� החשובי� והמרכזיי� השתדלתי במחקר הנוכחי .מחקר רבה

. הלשו
 כמוב
 קשורה בספרות ובתרבות. כת מחקר זהתרומה משמעותית להבנת הטקסט ולערי

 Narrative rhetoric, like any other rhetoric, is designed to create a certain“:  כותבפרקר

impression on the hearer or reader, and that impression is lessened or confused by a 

reader’s ignorance of the presuppositions of the texts”.13 ריחוק התרבותי דבריו מכווני� ל

עלינו , מנע מטעויות בהבנת היצירהימנת לה!על.  לבי
 הקהל הקדו�,מודרניהקהל ה, נויבינ

מת את ולהכיר במידה מסוי, בטו של המחבר מנקודת מ14'הקהל המצופה' את תפקיד 'ללבוש'

מובני� ש מסביר פרטי�  לאביצירתו  המחבר הרי.פעלהוא החברתית שבה !הסביבה התרבותית

גשי� יכאשר אנו נ, א� כ
. ו ולקהלוידע משות) לוה� , חברתי!מאליה� מתו  ההקשר התרבותי

עול� , התרבות, תחילה עלינו להכיר את הלשו
, תהיה צורתה אשר תהיה, לעסוק בספרות קדומה

ה עמוקה יותר של  הבסיס להבנמידע זה הוא.  המבנה החברתי ועוד פרטי� רבי�,הדימויי�

המסורת , הסגנו
 הספרותי, הלשו
: דהיינו(ידיעותנו על ההקשר המקורי , בר�. הטקסט הקדו�

                                                           

 . להל
4ראו סעי)   11
 .ראו פרק ג  12
 .ההדגשה שלי. 4]: ד[1997, פרקר  13
 implied reader’ (that is, the reader‘“): �ש(בניסוחו של פרקר . 'הקורא האידיאלי'לעתי� מכונה קהל זה   14

the narrative envisages and whose competence is taken for granted)”. 
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. ועלינו לשאו) להרחבת ידע זה ככל שנית
, מוגבלות) העול� החברתי והמנטלי ועוד, התרבותית

, )רק בפ(ההיבטי� התיאורטיי� הצגת בבסיס  ,)פרק ג(עמדה זו עומדת בבסיס התרגו� העברי 

  .  שהושג בשני פרקי� אלובמידע תמתחשבה, )פרק ד(ובבסיס פרק הקריאה הצמודה 

אנרי בי
 הסיפור המקראי לבי
 השירה הנרטיבית 'סוגיה מתודולוגית נוספת היא ההבדל הז

. בפרוזהשהוא סיפור , אחת החטיבות בפרק ב מבוססת על חקר הסיפור המקראי. מאוגרית

, מדובר בנרטיבי�,  בכל זאת15.אפיות!גריתיי� ה� יצירות פואטיותהנרטיבי� האו, לעומת זאת

 ככל שמתפתח המחקר של כתבי אוגרית מתחדדת 16.אשר שניה� כתובי� בלשו
 וסגנו
 מסורתיי�

  .�תרבותית בי
 שני הקורפוסי! הספרותית ִקרבהוהומתחזקת הזיקה 

 מניעה אוגריתהפואטי� מנרטיבי� אנרי בי
 סיפורי המקרא בפרוזה ל'זאי
 במודעות להבדל 

א  מודעות זאת הכרחית .  על הנרטיבי� האוגריתיי�הסיפור המקראישל חקר הלי כאת  לייש�

היצירה  הגדרת: באופ
 מפוקח' עלילת אקהת'בכדי לבצע ניתוח ספרותי של היצירה האוגריתית 

ככל , כ
! מוכ 17.רכיביו ותוכנו,  של הטקסט סגנונו,בעלת השלכות ביחס לאופיו' אפית שירה'כ

 
או , בהקראה מ
 הטקסט הכתוב (אוָרליהנראה יש לכ  השלכות ביחס לביצועה של היצירה באופ

  18).שירהבפה בדקלו� או !
 הכתוב וביצועו בעלשינו

  על הטקסט. 4

פני שלושה לוחות טי
 !על הנפרשת ,כתובהאחת נו בגרסה יהתגלגל ליד' עלילת אקהת'סיפור 

)CAT 1.17-1.19 .(שיי 
מרבית החוקרי� . היקפו המקורי של הטקסט היה ארבעה לוחותתכ

  .והוא לא נשתמר או שעדיי
 לא נתגלה, משערי� שלוח נוס) רביעי הכיל את סופו של הסיפור

 19.מקראאנרי� שוני� ב'חלקי� שוני� ולזל ִקרבה סגנונו ותוכנו בעליו, צורתו של הטקסט פואטית

). אר4 ישראל וסוריה(גיאוגרפי הקרוב ! חב ההיסטוריצורה זו תואמת למסורת הספרותית של המר

 ilmlk(,20(מיוחסת לסופר בש� ִאִלִמְל8$ ' עלילת אקהת' גרסה זו של סיפור )או העתקת (כתיבת

,  אציי
 את הלוחותלהל
 21.של הסיפור, ותאוָרלי, והשערה סבירה היא שהתקיימו גרסות אחרות

אדו
 בקשר שבי
 ; תמצית סיפור העלילהאת אביא ; סדר� ופרסומי� עיקריי� של הטקסט

                                                           

, מ פולי"'ג. ירי� מפני הכללת פריטי� שאינ� ברי השוואה� שוני� שעסקו במחקר ההשוואתי מזהחוקרי  15

 we must compare prose narratives with prose narratives and, within …“. 7!6]: ד[1997, פרקר; 1990

that comprehensive category, prose narratives with prose narratives from the same general 

period or cultural milieu, and of the same genre or type”) 7: ש�.( 
 .10סעי) , ראו פרק ב  16
 .7במיוחד סעי) , ראו פרק ב  17
 .חלק ראשו
, ראו פרק ב  18
עיינו הפניות נוספות על .  ואיל 7: 1989, פרקרעל מבנה החרוז האוגריתי עיינו . 10סעי) , עיינו פרק ב  19

 .188הערה , 10סעי) , ודיה ומבנה התקבולת במקרא ובאוגרית בפרק בפרוז
20  
 .עיינו להל
  .חלק ראשו
, פרק ב: ובהרחבה; 5הערה ', אפוס'המונח : סעי) א; 1והערה פתח דבר : עיינו פרק ב  21
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עלילת 'ואציי
 גישות פרשניות וספרותיות עיקריות ליצירה '; טקסט הרפאי�'לבי
 ' עלילת אקהת'

  .'אקהת

  י�עיקרי ופרסומי� , השתמרות�מצב, הלוחות וסדר�

CTA  CAT/KTU  UNP  גורדו
  וירולו  :לפיסימול        פרגמנט                
22  

]004.[2  D II  II Aqht  17  1.17  4  

3.340  D III  III Aqht  18  1.18  5  

3.322+3.349+3.366  D I  I Aqht  19  1.19  6  

כיו�  .ידי וירולו! ופורסמו לראשונה על, בבית הכה
 הגדול, 1931!1930בי
 השני� הלוחות נתגלו 

צג כמו( סדר הלוחות והטורי� . כי היקפו של הסיפור היה ארבעה לוחות,רוב החוקרי� מסכימי�

מקצת החוקרי� העלו את  23.)השוו לפרסו� בידי וירולו (מקובל על רוב החוקרי�) בטבלה לעיל

  24. קד� לוח נוס)CAT 1.17האפשרות שללוח 

לוחות בהדומה היד כתב ועל בסיסה ו, prlnשרדה המילה , CAT 1.17, VI בחלקו התחתו
 של

פירוש המונחי� של הקולופו
 יש חילוקי על  25.הסופרִאִלִמְל8$ שוחזר קולופו
 המציי
 את , אחרי�

  26.דעות בי
 החוקרי�

                                                           

לילת ע'מהדורות לטקסט . 1הערה , 234: 1999, ויאטו אצל מצוי
 1999 של הלוחות נכו
 לשנת פיזימיקומ� ה  22

 CTA: A. Herdner (ed.), Corpus des Tablettes en Cunéiformes ;1965 ,גורדו
 ; 1936, וירולו: 'אקהת

Alphabétiques Découvertes à Ras Shamra-Ugarit de 1929 à 1939 (Mission de Ras Shamra, 10; 

Bibliothèque Archéologique et Historique, 79), vol. 1, Librairie Orientaliste P. Geuthner, Paris, 

1963; CAT :היא ) מהדורה אנגלית (המהדורה המעודכנתCAT ,הקרויה בכותר שלה ג� KTU
2

.  

M. Dietrich, O. Loretz and J. Sanmartín (eds.), The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, 

Ras Ibn Hani and Other Places (KTU: 2nd enlarged edition), (ALASP, 8), Ugarit-Verlag, 

Münster, 1995 .קדמה לה מהדורה גרמנית הקרויה KTU , 1976משנת ;UNP: S. B. Parker (ed.), 

Ugaritic Narrative Poetry (SBLWAW, 9) trans. M.S. Smith, S. B. Parker, E. L. Greenstein, T. 

J. Lewis and D. Marcus, Scholars Press, Atlanta, Ga., 1997. פרק : לרשימת תרגומי� של היצירה ראו

  .2!1ות הער, 1סעי) , ג

אלא דר  , חיבור זה אינו נגיש, לצערי). 1939(ידי קאסוטו !סדר הלוחות והטורי� המקובל היו� הוצע על  23

 ).13!8: 1989( של מרגלית חיבורו
!94 : 1985(לדעת קקו . 3הערה , 250]: א[2002, וויאט; 251!250: 1989, מרגלית; 6: 1956, דרייבר: ראו למשל  24

, יצרה הגבלה באור  הנרטיב) כתיבה על לוחות טי
(המדיה . בי
 הלוח השני ללוח השלישי חסר לוח נוס)) 95

 .218!217: 2005, ששו
; השוו במסופוטמיה. פני מספר לוחות מצומצ�!ולרוב אפוסי� התפרשו על
) או העתקת(מיוחסת כתיבת , לפי שני הקולופוני�. 'עלילות בעל' של CAT 1.4, 1.6לוחות קולופו
 מצוי בסו)   25

בטקסטי� הנרטיביי� אנו .  ש�19והערה , 93!89: 1981, על כתב היד עיינו ששו
. לסופר ִאִלִמְל8$' עלילות בעל'

בעו  העתקה היא עניי
 מורכב שבו הוית החיבור אויסוג.  לתהלי  העתקההאופייניות, מגלי� טעויות סופר

). 779!777: 1997, וויאט: השוו; 1998, קורפל( יצר יצירה מקורית 8$ְלִמִליש שטענו כי ִא: למשל. דעות שונות

!דר!עיינו עוד וא
. בגרסות שונות, אוָרליכנראה באופ
 , הסיפור היה ידוע, כפי שברור מ
 הדיו
 בהמש , אול�


; 93!89: 1981, ששו
; 32!31: 1972, דיטרי  ולור4: ודעל סוגיה זו ועל פירוש הקולופו
 עיינו ע. 2007, טור

, 248: 2005, וויאט;  ש�4! ו3והערות , 242!241: 1997, פרדי; 235!234: 1999, ל"הנ; 779!777: 1997, וויאט

251 ;
  .86!85: 2007, טור
!דר!וא
; 223: 2005, ששו

ִתארו  זה .  לפני הספירה לער 1215!1225 בי
 השני� שמל ,  מל  אוגריתIII! הוא ב
 זמנו של ִנְקַמד8 ה8$ְלִמִלִא  

ְרַתנ8 8$ְלִמִלנסמ  על מכתב מאת ִא , 241: 1997, ל"הנ:  וראו ג�]RS 94.2406 [103!102]: ב[2002, פרדי( לא8

  ).55!54: 1999, פיטארד; 107הערה , 102]: ב[2002, פרדי; 3הערה 
  . על כ  עיינו בהפניות שבהערה קודמת. ולופו
אי
 זה מעניינו של המחקר לעסוק בפירוש הק  26
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ובו , הלוח הראשו
 בעל שישה טורי�:  השתמרו בדרגות שונותCAT 1.17-1.19שלושת הלוחות 

וג� בו נפגעו שני הטורי� , הלוח השני בעל ארבעה טורי�; נפגעו שני הטורי� האמצעיי�


שבו ארבעה טורי� ג� כ, בלוח השלישי; האמצעיי� ,
, נפגעו חציו הראשו
 של הטור הראשו

נתוני� לנו ו, חסרהכמחצית משורות החרוז שבשלושת הלוחות , כ לפי. וחציו השני של הטור השני

  27.פערי� גדולי� ורבי� בעלילה

  תמצית העלילה

28. לטקסטשליותוא� לפרשנות , תיאור העלילה להל
 כללי
 

הוא פונה . ובעל מגיב לריטואל, אינקובציהטואל  ריַדַנִאל8בראשית הטקסט עור  : CAT 1.17לוח 

לאחר מכ
 מגיע האל .  נולד ב
ַדַנִאל8ול, ַדַנִאל8ִאל8 אכ
 מבר  את . ַדַנִאל8ומבקש ממנו ב
 בעבור , לִאל8

מעניק את  ַדַנִאל8. ַדַנִאל8שאותה הוא מוסר ל, תאלוהיוהוא מביא עמו קשת , ס8ִס'ַחַו!ר8'ַתהחרש 8$

ומנסה לשכנע את אקהת , ענת מבחינה בקשת.  אקהת יוצא לנסות את קשתו.הקשת לבנו אקהת

היא .  מעלה את חמת האלה הוא ובכ ,אקהת מסרב. בתמורה לדבר מה אחר, לתת לה את הקשת

  .ש� היא משמיצה את אקהת. ל8עוזבת את המקו� ופונה למשכנו של ִא

משו� כ  היא . סרבמ והוא ,תגוע באקהפל רשות ִאל8 ממבקשת ככל הנראה ענת :CAT 1.18לוח 

היא יוצאת ופונה שוב . לענת לבצע את זממהִאל8 לשמע האיו� מאפשר . ל8מאיימת לפגוע בִא

יחד אתו .  שכיר החרבַיְטַ@נ8 ופונה ל,אחר היא עוזבת אותו. 9ִ?ל8ַמ קרייתומפתה אותו אל , לאקהת

 .ובעזרתו היא רוצחת את אקהת, היא מתכננת את דר  הפעולה

לא וענת ,  ככל הנראה הקשת אובדת. מאודת הטקסט בלוח משובשראשית :CAT 1.19: חלו

 כנראה בראשית הטור הראשו
ש ,אפשר להסיק ששרדמ
 הטקסט .  אותהלהשיג מצליחה

הרצח חלה מעשה כתוצאה מ. השחתת גופת אקהתל ג� י�קשור� אולי וה, ענתמתוארי� מעשי 

 ַדַנִאל8ומעוררת את אביה , היא מבחינה בסימני� נוספי�.  מבחינה בסימני הבצורתת8'ַעפ8. בצורת

שני :  הסיבהת8'פ8ַעולבסו) מתבררת לו ול,  מצליח לבטל את הבצורתלא ַדַנִאל8. לצאת ולטפל במצב

לחפש את גופת בנו  ַדַנִאל8מיד יוצא . ענת רצחה את אקהתש ת8'פ8ַענערי� מגיעי� ומדווחי� לו ול

י� בנוסחת קללה פ
 רומזהיר את הנש,  הוא קובר אותו,הוא מוצאולאחר ש. בקרביה� של נשרי�

ומתאבל על בנו תקופה , הוא מקלל את שלוש הערי� הסמוכות למקו� הרצח. יפריעו את הקבר

רוב .  הסיפור משוערלסופו ש. ַיְטַ@נ8 לבצע נקמת ד� ברוצח ת8'פ8ַעבתו� האבל יוצאת . ארוכה

   .ַיְטַ@נ8צעה את נקמת הד� בשכיר החרב יוב, במשימתה הצליחה ת8'פ8ַעהחוקרי� מסכימי� ש

                                                           

, וויאט: הפערי� בה ומיקומ� ביחס ללוחות ראו, תיאור העלילה, לתיאור מפורט יותר של מצב הטקסט  27

  . 252!247: על סוגיות נוספות ביחס לטקסט עיינו ש�.  ואיל 235: 1999
 .50!45: 2008, סא
: עיינו עוד. 250: 2005, ל"הנ; 237!235: 1999, וויאט: השוו  28
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  'טקסט הרפאי�' לבי
 'עלילת אקהת'היחס בי

,  הטקסט מתאר משתה ב
 שבעה ימי�CAT 1.20-1.22.(29( כולל שלושה לוחות 'טקסט הרפאי�'

, בטקסט זה ַדַנִאל8משו� הזכרתו של . ַדַנִאל8ג� ו, ראש הפנתיאו
 האוגריתי, ל8בו לוקחי� חלק ג� ִא

 סיבה נוספת לקשור בי
 30.'עלילת אקהת'טקסט זה להמש  הנרטיב של החשיבו יש אשר 

פי אותו דג� !על, )בעזרת� של הרפאי�( לחיי� ההשערה שהב
 אקהת הושב, הייתהקסטי� הט

 לולא ביחזקאל יד ַדַנִאל8כפי שטוע
 שפיגל אי
 כל טע� להזכיר את  31.'עלילות בעל'בהמופיע , מיתי

לדעת אחרי� אי
 בכ  , אול� 32).לפחות עונתית( של הסיפור הושב אקהת לחיי� מסוי�סח בנו

 בלוח הראשו
 של טקסט הרפאי� ַדַנִאל8והזכרתו של , הושב לחיי�בסיס מוצק להניח שאקהת 

 הוא דמות ַדַנִאל8נית
 לומר ש,  לכל היותר33.'עלילת אקהת'נה מעידה על קשר ישיר בינו לבי
 אי

בדומה , 3ובכח ; 20, 14רת במספר טקסטי� אוגריתיי� וא) במקרא ביחזקאל יד ידועה הנזכ

  34. הנזכרת בספרות השומריתגילגמשלדמות 

לא  ,כ
!כמו.  הוא עורר מחלוקות רבות במחקר35,'טקסט הרפאי�'משו� מצבו הלקוי ביותר של 

קסט תופעות א) שנית
 למצוא בט! על, נית
 להפיק ממצא רב ממנו לעניינו של המחקר הנוכחי

ומפני שאי
 בסיס יציב להניח קשר , מסיבה זו. כגו
 הדיבור הישיר, הקשורות באפיו
 הדמויות

 
  .במחקר זה לא אתייחס לטקסט הרפאי� ,'עלילת אקהת'ל' טקסט הרפאי�'נרטיבי כלשהו בי

                                                           

המקורות המקראיי� והחו4 מקראיי� , על כינוייה� השוני�, תכונותיה� ומקומ� של הרפאי�, על אופיי�  29

  ].ב[2008, גרינשטיי
עיי
 אצל על מקומ� בפנתיאו
 האוגריתי . 1324!1307: 1995, ראו אצל רוִאיַיאר
 ,dnil mt rpi: באופ
 קבוע' עלילת אקהת'במכונה ַדַנִאל8 מוזכר בטקסט הרפאי� באותו כינוי ממש שבו הוא   30

Gzr mt hrnmy) של טקסט הרפאי� , למעשה). סעי) א, ראו בנספח א 
פורס� , )CAT 1.20(הלוח הראשו

טקסט ' הרואי� קשר בי
 למחקרי�. 'עלילת אקהת'ביחד ע� הלוחות של ) 1936(ידי וירולו !בתחילה על

ידי סופר !הלוח הראשו
 נכתב על, אול�. 7הערה , 36: 1988, יקסטרהעיינו אצל די' עלילת אקהת'ל' הרפאי�

ממצא זה .  ומקומות אחרי� במאמרו51: 1992, פיטארד; 50: ש�,  דייקסטרה.8$ְלִמִלִאידי !ולא על, אחר

  .מחליש מאוד את הקשר המשוער בי
 הטקסטי� האמורי�
, הרפאי� האוגריתיי� דאגו להמש  שושלת המלוכהכי , יש הסכמה, עתה. 1322!1321: 1995, עיינו רוִאיַיאר  31

-CAT 1.15, III: 2(' עלילות ִ$ְרַת'ביותר לטקסט הברכה בדעה זו תואמת . עיינו ש�. ידי הענקת צאצאי�!על

4, 13-15.(  
 .319!318: 1945, שפיגל  32
  .197]: ג[1997, לואיס; 51: 1988, ראו למשל דייקסטרה  33
  ].ג[1997,  לואיס;73, 51: 1992, עיי
 פיטארד  34
  . 74!72' ובעיקר עמ, 1992, לתיאור מצבו של הטקסט עיינו פיטארד  35
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  'עלילות אקהת' ל וספרותיותגישות פרשניות

אלא גישות מרכזיות ', עלילת אקהת'על כתבו החיבורי� שנסקירת את סעי) זה אינו בא להציג 

  36.במחקר


  מיתוס ופולח

או ( אספקט היאהיצירה המיתית ,  כלומר37.'מיתוס ופולח
' מנציגי אסכולת  אחדגאסטר הוא

פורשו כטקסטי� נלווי� לריטואלי� ' עלילת אקהת 'ה
, 'עלילות בעל'ה
 .  נלווה לפולח
)אלמנט

 ritual[לשיטת גאסטר הסיפורי� המיתיי� הומחזו  (השנההפונקציונליי� הקשורי� בתקופות 

drama[38(. היא התפתחות ספרותית של הטיפוס הפרימיטיבי ' עלילת אקהת' לשיטתו של גאסטר

טרנספורמציה של  עדיי
  היאא .  ולא ליוותה ריטואל,ויצירה זו עצמה לא הומחזה, המומחז

ד האנושי וקשתו משקפי� יהצי.  יובש הקי4והיא מסבירה את, מיתוס פריו
 השיי  לדג� העונתי

נראה , וכיוו
 שבטבע היובש מסתיי�, העלמות הצייד מייצגת את עונת היובש; תופעות טבע

 דמות דומה בכ  .או לפחות בהתייחסות לאירוע שכזה,  לחיי� אקהתבהשבתשהסיפור הסתיי� 

 לסוג dying and reviving’ gods.(39‘(אדוניס ועוד , אוזיריס, אקהת לדמויות המיתיות של תמוז


 Consequently, by applying to The Poem of“: כותב גאסטר. זה שיי  ג� מיתוס אוריו

Aqhat the same interpretation as scholars have long since established for the myth of 

Orion, we shall be able to discover its basic character…”.40קושר את  היווניס  המיתו

המופיעה ונעלמת בהתא� לחילופי , דמותו של הצייד אוריו
 ע� קבוצת כוכבי� הקרויה על שמו

, ע� סיפור אוריו
' עלילת אקהת'על בסיס ההשוואה בי
 שני הסיפורי� מזהה גאסטר את . העונות

  dying and reviving’ god.41‘את הדג�  המערב' מיתוס אסטרלי'ולכ
 מגדיר אותו 

א  אינו קושר את ,  מיתוס המשק) את המחזור העונתיאהי' אקהתעלילת 'כי טוע
 מור !א) דה

' עלילת אקהת'בי
 ' התאמות' מספר העל מעירהוא  .המיתוס לסיפור אוריו
 או למערכת כוכבי�

 deliberately wove a …“ 8$ְלִמִלִאוטוע
 ש 42,שאותה הוא מזהה כמיתוס עונתי, 'עלילות בעל'ל

seasonal pattern into the Legend of Aqhatu out of his conviction that life on earth 

revolve according  to a circular pattern that had been laid down by events in the 

                                                           

 .34!29: 2007, סא
: ראו עוד. 1999, וויאט; 92!3: 1989מרגלית : לסקירת עבודות רחבה יותר ראו  36
 . ואיל 13: 1970, קירק: עיינו' מיתוס ופולח
'לביקורת על הגישה   37
 .18: 1961, גאסטר  38
 .320, 316: ש�  39
 .320: ש�  40
גאסטר מציי
 סיפורי� עממיי� . 322: על הקשת של הצייד בקונסטלצית הכוכבי� ראו ש�. 329!320 :ש�  41

עלילת 'כחיזוק לטענתו שג� ב, שמזהי� קונסטלציית כוכבי� ע� דמות הצייד בכל רחבי העול�, נוספי�

: 1989, לביקורת על חיבורו של גאסטר עיינו מרגלית ).323: ש�(יה דמות הצייד קשורה לקונסטלצ' אקהת

32!35. 
 .1971, מור!דה  42
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pristine age of myth”.43 הנרטיב פותח באירועי� החלי� בחגיגת ראש , מור!לשיטתו של דה

 )CAT 1.17, VI: 26-33(דברי ענת לאקהת .  חל בחגיגת ראש השנהס8ִס'ַחַו!ר8'ַת8$א) ביקור . השנה

מור כקשורי� לטקסי� של ראש השנה ! ידי דה!עלחרוזי� אחרי� מבוארי� ג�  .קשורי� בחג זה

מור להפניה ! נחשב בעיני דה' עלילת אקהת' בלאקהת שיבוצו של הקונפליקט בי
 ענת .האוגריתי

 לדעתו CAT 1.18 החלק שאבד בלוח .המשקפת את עונת הסתיו' עלילות בעל'מכוונת למקבילה ב

 חלק זה שאבד . בעונת החור)דצִיויציאה ל, הכיל תיאור של התרועעות בני הזוג אקהת וענת

 מותו של אקהת מקביל בעיתויו למותו של .'עלילת בעל'מקביל לקטע המשק) את עונת החור) ב

 קריאתו של .כמוב
 שמותו של אקהת גור� ליובש שלא בעיתו . בסו) האביב–' עלילות בעל'בעל ב

שבה
 ', עלילות בעל'ידו כהתייחסות ברורה ל! על מבוארת CAT 1.19 לענני� בראשית לוח ַדַנִאל8

   ג� תקופת האבל על אקהת קשורה לשהיית בעל בשאול במש.בעל שבוי בשאול במש  שבע שני�

כפי  (ל8 לבי
 ִאַדַנִאל8הקבלה מכוונת בי
 ִאִלִמְל8$  בשלושה במקומות עור ,  לדעתו.שבע שני�

 ממלאת תפקיד מקביל לזה של ענת ת8'פ8ַע ).'עלילות בעל'שאקהת הוא השתקפות של בעל ב

 מאזכר טקס גש� ת8'פ8ַעכינויה של . ַיְטַ@נmhr (8(יל ימפני שהיא הורגת את הח, 'ילות בעללע'ב

 ,'עלילת אקהת'לוח הרביעי של  לCAT 1.22מחשיב את  ה,מור! דה.'עלילות בעל'שעורכת ענת ב

ולכ
 לדעתו , CAT 1.17קרובי� לתחילת הסיפור בלוח שנוקט לשו
 ונושא ) משוחזר(מוצא שהסו) 

בנוס) . כיו� לא מקובל לראות בלוח זה את המשכו של הסיפור,  אול�. מעגלימבנהיש ליצירה 

,  השערותנסמכות על' עלילת אקהת'ל' ות בעלעליל'מור עור  בי
 ! בות מ
 ההקבלות שדהר, לכ 

  .נציהבסחה או קונחשב נוי היכולי� להעל חרוזי�וכ
 , קטעי� שבורי�

כמו ( היו דמות מל  אלַדַנִאל8 הוא רואה ב.פולח
המיתוס והאנגנל הוא נציג אחר של אסכולת 

 As I take it, the D text, or rather, what remains of the D text, is“: וכותב, )גילגמש

another ritual text – and one of a strong Osirian character – a ritual of the passion, 

death, and resurrection of the divine king”.44 אבות 
 מחבר זה מפרש את חובות הב
 כפולח

יו
 זה ע לרתא� בה.לח
של ב
 המל  כלפי אביו בפו' קטלוג המידות הטובות'וליתר דיוק , מלכותי

ביצוע חסות ליידי המחבר כהתי!עלפורש ) orv(אזכור המיטה : המחבר מפרש את יתרת הטקסט

 .� והקשת הוא טקס הענקת סימלי המלכותחצימסירת אשפת ה; )פעמיי�(טקס נישואי הקודש 

  45.ועוד, dying and reviving’ gods‘פי דג� ! עלרצח אקהת פורש 

                                                           

 .61: 1988, ל"הנ  43
 .135: 1967, אנגנל  44
 The Riddle of עסק לאחרונה מטינגר בספרו dying and reviving’ gods‘בדג�  .142!134: ש�  45

Resurrection: “Dying and Rising Gods” in the Ancient Near East) 2001.(עלילות ' גישתו ביחס ל

 .2003, עיינו ג� הנדל. 131!104]: א[2001, א  בעיקר סמית, מספר חוקרי�זכתה לביקורת מצד ' בעל
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  'ת אקהתלעלי' לפוליטי!היסטורי היסטורי ורקע זיהוי גרעי
, רפיתגיאוג!גישה היסטורית

פוליטי של ! גיאוגרפי או ברקע ההיסטורי!  בחרו להתמקד ברקע ההיסטוריוימי�חוקרי� מס

 46.ופרס� מספר מחקרי� בנושא, גיאוגרפית!ברו  מרגלית מייצג את הגישה ההיסטורית. האפוס

 לפיכ  CAT 1.19, III: 41.47!של ימת כנרת באזכורה  הוא המענייני� בטקסטאחד הפרטי� 

 וא) ',עלילות בעל'ב', ַתְרעלילות ִ$'וכ
 ב, 'התקעלילת א'ציוני� גיאוגרפי� בקושר מרגלית 

בעוד שזיהוי מספר  48.ו
 אר4 ישראלהבש
 והגול
 שבצפ, ית לאזור הגלילטקסטי� אחרי� מאוגרב

מחיבורו פרטי� אחרי� , רי וסביראפש) 'כנרת' הש� –בייחוד (שמות גיאוגרפיי� בטקסט 

זכה רי� והחיבור קאינ� מקובלי� על כלל החו 'עלילת אקהת' על של מרגליתהמונומנטלי 

  49.כמה מה�לביקורות שליליות בידי 

גיאוגרפיי� ופרטי� ,  שמות פרטיי�על סמ חוקרי� אחרי� ניסו לשחזר פרטי� היסטוריי� 

!גרעינה ההיסטורי או ההיסטורי, וככזאת, היא יצירה אפית' התעלילת אק, 'אול�. נוספי�

 בזמ
 חיבור� שלשהתקיי� פוליטי !להתייחס לרקע ההיסטורי וויאט בחר 50. מוטל בספקגיאוגרפי

  51.הנרטיבי� האוגריתיי�

While it is entirely possible that the work covers a lengthy period in 

Ilimilku’s life, we should see it as more probably fitting into the reign of 

his patron, and to some extent reflecting the concerns of that reign, in 

terms most likely of public relations and propagandistic function… 

Furthermore, if we can discern spesific concerns of the reign of Niqmaddu 

III or IV in Baal, it is reasonable, in view of Ilimilku’s offices, at least to 

ask whether the same concerns, or similar ones, do not also lie behind his 

composition of Keret and Aqhat.
52 

וויאט מפנה לחיבורה של , ואכ
, 8$יצירתו האישית של ִאִלִמְלה� החיבורי� האפיי� , לפי גישה זו

הוא מחשיב את , למשל 53.המחברִאִלִמְל8$ ומזכיר את סגנונו ונקודת מבטו האישית של , קורפל

                                                           

 .αסעי) , 476' עמ וג� ,475!473: 1989 ,ל"הנ; ]א[1981, מרגלית: למשל  46
 .1943, גיאוגרפית מוצגת ג� אצל סטוקס!היסטוריתגישה  .1941, ידי ברטו
!קריאה זו הוצעה על  47
 . 243!242: 1999, זכה לביקורת אצל וויאט) 1989(' עלילת אקהת'פירושו של מרגלית ל  48
 .243!242: 1999, ראו ג� וויאט. 1991, ראו במיוחד הביקורת מאת פרדי; 1989, מרגלית  49
50  
עוסקי� בשחזור הגרעי
 ההיסטורי ביצירות חיבורי� ה. 7סעי) , עיינו עוד פרק ב. 87: 1981, ששו


 .16הערה , ש�, האוגריתיות מוזכרי� אצל ששו
 .2005, ]ב[2002, 1998, 1997, וויאט  51
 .251: 2005, ל"הנ   52
שהנוסחות , א� קורפל צודקת. 174הערה , 10פרק ב סעי) ; ל לעי25הערה עיינו בהפניות לוויאט ב; ש�  53

ואשר יש לה
 (אזי כל הנוסחות השורדות בספרות המקרא , הפואטיות ה
 סגנונו האישי של משורר מסוי�

נובעות מהיצירה הספרותית של סופר אחד באוגרית ]) 2006, פולק[מקבילות מסויימות בספרות המסופוטמית 

)
 .לשו
 מסורתית בטקסטי� כתובי� : 10סעי) ,  בפרק: עיינו).  ש�6הערה , 140 ]:א[2000, גרינשטיי
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 לנסיכה IV! או הIII! נישואי נקמדו העל רקע, )epithalamium(ליצירה לכבוד הכלה ' עלילות בעל'

פוליטי !לאירוע היסטורי' ילת אקהתעל') שלוויאט קשה לקשור את א!על Eḫli-Nikkal.54החתית 

, לדעתו. 'ִ$ְרַתעלילת 'סמ  ההשוואה ל!על הוא מייחס ליצירה אידיאולוגיה מלכותית סוי�מ


 אבדעוסקות בנושא ' עלילות ִ$ְרַת'ו' עלילת אקהת'ושני האפוסי� , אקהת הוא ב
 יורש למל 

  55.)הנושא מצוי מאוד בספרויות העול� (היורש

  גישות ספרותיות

 The Pre-Biblical Narrative Tradition: Essays on the Ugaritic Poems Keret andבחיבור 

Aqhat  )1989(, המבוסס על , 'עלילת אקהת'פירוש לפרקר ציג מ ובמאמר שקד� לו בשנתיי�

' עלילת אקהת, ' לשיטתו.המזרח הקדו�לספרות  לספרות המקרא ו,ספרותי!מחקר השוואתי

 אשר שולבו והותאמו לנושא המלכד של )מוטיבי�(טיבי� קצרי� מסורתיי� מורכבת מרכיבי� נר

חובות בהסיפור עוסק בתפקידי� ו, היינו familial piety(.56( אתיקה משפחתית –היצירה 

המוטיבי� המסורתיי� משמשי� .  מ
 הסיפורי� המקבילי�הוא נבדלובכ  , החברתיי�

, וכנגד זאת, )ת8'ַע ופ8ַדַנִאל8(צד בני המשפחה תה מובמסגרת� החדשה להמחיש מהי ההתנהגות הנא

סדרי� פולחניי� חשובי� המחבר מתייחס ג� ל. ל8התנהגות ענת זוכה לביקורת מצד אקהת וִא

 אשר אינה ,פונקציה אסתטית' עלילת אקהת'ל יחסימ פרקר, בנוס) לכ  57.בטקסט ובעלילה

אינו מקדיש  פרקר,  זאתיחד ע� 58.בהכרח את הנסיבות החברתיות שהיו באוגריתמשקפת 

 ללשו
 המסורתית או או, ת שבה נוצרו האפוסי� האוגריתיי�אוָרלילב מספקת לסביבה ה!תשומת

פרות סולמוטיבי� המקבילי� ב, הסבר על מבנה החרוז האוגריתיפרט ל, מסורתית!הציורית

  59.המזרח הקדו�

 The Ugaritic Poem of' עלילת אקהת'ל מרגלית פירושו של פורס�, במקביל לחיבורו של פרקר

AQHT: Text, Translation, Commentary ,בחיבור זה מרגלית תאר.אשר הזכרתי כבר לעיל  ,

 We consider it“: במבוא לספרו הוא כותב, בעקבות מאיר שטרנברג.  את הטקסטפירשניתח ו

axiomatic that a proper understanding of what the poet is in fact saying, at the basic as 

well as at the higher levels of discourse, presupposes on the part of the reader a 

thorough grasp of the technical devices and literary conventions which (s)he uses to 

convey the message.6061. א  כאמור החיבור זכה לתגובה שלילית מצד חוקרי� שוני�  

                                                           

אי
 זה התפקיד הבלעדי . 'עלילות ִ$ְרַת'ביחס ליצירה ) 1968(כ  ג� מריל . 252!251: 2005, ל"הנ; 1997, וויאט  54

 .ש�; קיד דידקטיג� תפ' עלילת אקהת'ו' עלילות ִ$ְרַת'הוא מייחס ל. שוויאט מייחס ליצירות האוגריתיות
 .256!253: 1999, ל"עיינו עוד הנ. 791!790: 1997, וויאט  55
 .223, 143!142, 107: 1989, פרקר  56
 .83!81' במיוחד עמ, 1987, ל"הנ  57
 ).חלק ראשו
, עיינו ג� בפרק ב. דברי פינג
בעקבות  (219!217: 1989, ל"הנ  58
 .1987, ל"הנעיינו עוד   59
  .xv: 1989, מרגלית 60
 . לעיל49ראו הפניות לביקורות בהערה   61



  14

צמיחת הפורמליז� והסטרוקטורליז� הביאו ליישומי� של גישות ספרותיות מבניות על ספרות 

זכתה לנקודת מבט ' לילת אקהתע'יצירה הג� , וכ . המקרא ועל ספרות המזרח הקדו�

 The Aqhat Narrative: A Study in the Narrativeליסטית בחיבורו של אייטק
 פורמ

Structure and Composition of an Ugaritic Tale.62החל ברמה , חיבור זה הציג את הטקסט 

וקא וד. ית של הטקסט ועד למימוש במרק� המילי�תמטדר  שרטוט חלוקה , מופשטת ביותר

הדיו
 ברמה הקונקרטית של הטקסט תורמת רבות להבנת תפקידי החלקי� בעיצוב הנרטיב 

 פעוטה ביחס להבנתו של בעוד שרמת ההפשטה הגבוהה ביותר העלתה תרומה, והדמויות

  63.הנרטיב

 Ritual in Narrative: The Dynamics of Feasting, Mourning, and Retaliation Ritesבספר 

in the Ugaritic Tale of Aqhat  הציג רייט עד כמה פעולות ריטואליות שולטות , 2001משנת

בסיפור ובאפיו
 /ב בנרטי
 מה תפקיד?והעלה את השאלה מדוע הדבר כ , במעשי הדמויות

הוא מאמ4 את ההגדרה .  נקודת מבטו היא ספרותית,מכיוו
 שרייט עוסק בשאלות אלו? הדמויות

הנחלקי� לקטגוריות ', עלילת אקהת'ומזהה עשרי� מרכיבי� ריטואליי� ב 64,'ריטואל'של בל ל

ואלי� בדיונו הוא מציג ריט. גמול או טקסי אבלות וטקסי נקמה, ברכות, שונות כגו
 משתאות

שתוצאת� בלתי מוצלחת , או ריטואלי� בלתי נאותי�) felicitous(נאותי� שתוצאת� מוצלחת 

)infelicitous .( כמו65. לריטואליי�להיחשבספק א� כל הקטעי� הנדוני� אצלו יכולי� !
, כ

לכ
 קשה . ידיעותנו על אופיי� ודר  ביצוע� של ריטואלי� באוגרית ממקורות אחרי� דלות ביותר

עלילות ' בתו  יצירה נרטיבית כ,�י או רכיבי� ריטואלי,י  את הצגת� של הריטואלי�להער

 השוני� שהוא מזהה הריטואלי� הוא מסביר כיצד ,בסיכו� דבריו .כפי שעושה רייט', אקהת

  יחסי ניגוד אויחסי: למשל. � מבניי� מסוגי� שוני� במבנה העלילה יחסי ביניה�מקיימי�

שיא נקודת  עד לוהתגברותינת הריטואלי� מצא רייט שיש דג� העצמה בבח; )יחס דמיו
( הדהוד

 All of these factors reveal just how integral and“. ועוד, )ידי הכפלות מספריות!עללעתי� (

central ritual is to the narrative. Ritual elements do not simply provide a stage for 

events on the story; they largely determine the very meaning of the story”.66 א  כאמור ,

 דברי רייטמחלק , ויתרה מכ , לכל הקטעי� המוצעי�' ריטואל'לא כול� יקבלו את ההגדרה 

ראו למשל את . פרטי� שלא פורשו בטקסט הקיי�של   ופרשנות,מבוססי� על השלמת פערי�

 כי תיאור , עוד הוא מסכ�itinerant, stationary.(67(י� חי� לניידיהדיכוטומיה בי
 ריטואלי� ני

                                                           

62   
 .1990, אייטק

על שיטתו של אייטק
 . ומבקרת אותה, )1990( אני מציגה בהרחבה את עבודתו של אייטק
 15סעי) , בפרק ב  63

 ].א[1989, ל"עיינו עוד הנ
 .71: 1992, בל  64
 . 2002, ראו דוגמות אצל פרקר  65
 .227: 2001, רייט  66
. ידי ַדַנִאל8 לאחר תו� תקופת האבל התרחש בקרבת הבית!רייט מניח שהזבח שבוצע על. 227!225: ש�  67

השימוש בטענה שהזבח הוא , לכ
. שכ
 היא מבוססת על סמיכות� של קטעי�, מסקנה זו היא בפירוש השערה

 
 .ריטואלי� נייחי� וניידי�ריטואל נייח מערערת את הטענה למבנה מסורג בי
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, שנאה, אהבה, למשל(רגשותיה
 , הפעולות הריטואליות בסיפור משמש למסור על יחסי הדמויות

א  ניתוחו ממוקד יותר .  ועודיחסי דרגה, )אדיקות, רגשות חובה וכבוד, למשל(מוסריות
 , )תסכול

אופיי
 ב או ,אפיו
 הדמויותאמצעי ב הסיפור הכולל ובאפיו
 ותיאור כל ריטואל מאשר במבנה

 דר  המשמעות הסמלית של  נעשהכולוהטענה שאפיו
 הדמויות , כ
!כמו .יאינדיבידואלה

 רק , ועוד,מוסריות
, תאר את רגשות הדמויותל התכוו
 מלכתחילה שהמשורר ,כלומר, ריטואלי�

למרות שרייט טוע
  (ל סוג הקהלה הגבלה שגוררת עמ, באמצעות תיאור פעולות ריטואליות

גישה . ) באמצעות הזדהות ואהדה ע� הדמויות,שבאופ
 וירטואלי הקהל הופ  לשות) בריטואלי�

  68.היצירה שירת עלילה אפיתשל  אינה מתיישבת ע� היותה ,לפיכ , זו

דר  את 
 סאבודקת , 2008 משנת The Ethics of Violence in the Story of Aqhatמונוגרפיה ב

מנקודת , )רצח אקהת(מעשה האלימות בידי ענת יחס
 של הדמויות לאת  ו,אפיונ
 של הדמויות

עונש אלוהי לב
 אנוש  –מעשה לגיטימי נחשבת להריגת אקהת היא מוצאת ש 69.ספרותיתמבט 

מות , ת8'ַע ופ8ַדַנִאל8נקודת המבט של א  מ. ַיְטַ@נ8 ול8ִא, פי נקודת המבט של ענת! על – מורד וגאה

  .אקהת אינו מוצדק

If the Story of Aqhat followed the sequence of human rebellion, divine 

permission to kill the rebel, ending with divine killing of the human rebel, 

the story would present a clear case of human rebellion and divine 

punishment. However, the text includes episodes such as a killer who fails 

to attain her goal, a divine protestation, and a human vengence blessed by 

another human agent. These inclusions present the story’s ethical 

portrayal of Anat’s violence in a multiperspectival fashion.
70 

אינה מוצגת ) או רצח בלתי מוצדק, עונש אלוהי (נקודות המבטא) אחת מ, סא
  שלפירושהפי !על

 מעוניי
 להשאיר את הקהל המחבר הקדו�, מחד גיסא:  ביניה
 מתחתוה
 מקיימו, כנורמטיבית

 מאיד  71.נגזרת מידיעה מוגבלתהיא  ו,מודע לכ  שנקודת המבט האנושית היא סובייקטיבית

בכ  הוא מעודד . ואת אופיי
 החיובי, ת8' ופ8ַעַדַנִאל8  הדמויות האנושיותרגשותמדגיש את וא ה, גיסא

, אלימות ענת היא מעשה רע:  האלימותילמעש 
ולאמ4 את יחס,  אית
את הקהל הקדו� להזדהות

  72.ת8 היא מעשה הרואי'אלימות של פ8ַעהו

                                                           

א  דרכו של רייט לטעו
 כי , אי
 מניעה שטקסטי� אפיי� יתארו פעולות ריטואליות. חלק ראשו
, ראו פרק ב  68

, ושה� משמשי� באופ
 שיטתי להעברת מסרי� ביחס לדמויות, חלק נכבד של העלילה עוסק בריטואלי�

 .מוגזמת, ומשמשי� באופ
 שיטתי לבניית העלילה
69  
חיבור זה אינו ניתוח . ת8'ידי @8ַע!א  באופ
 משני ג� נקמת הד� על, מוקד החיבור רצח אקהת הוא. 2008, סא

 .שיטתי של היצירה
 .ההדגשה שלי. 152: ש�  70
 . ועוד מקומות בספרה192: ש�סא
 . ת8 אינ� מודעי� לשיחה שהתנהלה בי
 אקהת לענת'ַדַנִאל8 ופ8ַע  71
המכריחה את הקהל להערי  בעצמו את מעשה האלימות של , כ  נוצרת בסיפור עמימות. 186, 153!152 :ש�  72

; גברי�; מל : לשלוש קטגוריות) המשוער( סא
 מחלקת את הקהל .נו האישי והרכבוניסיובהתא� ל, ענת

 .187!155: ראו ש�. נשי�
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  בעיקר על רובד תוכנימבוססיות תיאור נקודות מבט
 של הדמו,  ספרותיתהיאלמרות שהגישה 

שירה 'להשלכות של ההגדרה ,  המסורתיתוכמעט שאינו מתייחס ללשו
, טקסטב שנמסר במפורש

 סא
 .מחקר הנוכחיב גישה הננקטתכמו ב,  הדמויותדרכי אפיו
על  ועל ניתוח היצירה' אפית

גישות ספרותיות ומזניחה , ה לזו המוצגת בחלק ג של פרק ב במחקר הנוכחי בגישה דומתנוקט

ואינה בוחנת , סא
 בוחנת את יחס האלי� לאלימות ביצירות אוגריתיות אחרות, כמו כ
. אחרות

ידי ! על מעשי הדמויות אני חולקת על מספר פרטי� בפירוש. את תפקיד
 בתו  הנרטיב הנדו
 בלבד


נהפו  הוא  .מוצדקאינו חושב את מעשה ההרג כעונש ִאל8 , לדעתי .ובעיקר על פירוש דברי ִאל8, סא

, מסוימי�אני חולקת על השוואות וקישורי� , כ
 73. מבקר את ענת ומגדיר אותה חוטאתהוא –

היא ,  לאחראי למות אקהתל8כיוו
 שסא
 מחשיבה את ִא, למשל.  ה� בלתי לגיטימיי�בעינייש

 כתמיכה 74.משתמש בגור� שלישי לביצוע האקט האלי�הוא ו, מסיקה שאינו מתנגד לאלימות

 ההשוואה להוראות 75.המבטאי� דג� זה, סא
 מנסה למצוא טקסטי� אחרי� מאוגרית, לטענה זו

אי
 ש ל8מספר מטעי� בדברי ִא!כיוו
 שהמשורר, יסודה בטעות' ִ$ְרַתעלילת 'המצור לגיבור ב

 ,CAT 1.14(ולא קולות מלחמה ,  ה� קולות החיותַ@ב8ִלומה שמפריע ל, מ8ד8להתקי) את העיר א8

III: 12-19.(לש� ביצוע מעשה אלימות, בענתִאל8 היא משווה את השימוש שעושה ,  בדומה, 

  76.לשימוש שעושה דוד ביואב לש� רצח אוריה

' ִ$ְרַתעלילות  'האפוסי�ני לשחוקרי� שוני� הזכירו פונקציה דידקטית , נוס) לחיבורי� אלו

דר  ' חינו  עממי'ת היא אחת הפונקציות המוכרות לשירה אפית עממי,  אכ
77.'עלילת אקהת'ו

  . ראשו
 של פרק ב עוסק בהיבטיה של היצירה האפית הקדומהה חלקו .הסיפור

  

                                                           

ובעיקר בי
 החיבורי� הנוקטי� גישה , וספי�ההבדלי� הפרשניי� שבי
 החיבורי� המוזכרי� לעיל וחיבורי� נ  73

ואפילו יהיו ה
 כול
 , הוא נית
 לפירוש בדרכי� שונות. ערכי! לכ  שהטקסט אינו חדְרAָיהה� , ספרותית

והקורא ,  בתחו� מחקר זהתק)ריבוי דעות פרשניות . יתקיימו הבדלי� בי
 פירוש לפירוש, ספרותיות

א  , במחקר הנוכחי א) אני נוקטת בגישה ספרותית. מבוסס בעיניוהביקורתי יאמ4 את הפירוש המשכנע וה

 .בעת מבט על!ובה, שילוב זה מאפשר לי הבנה מעמיקה. אני בחרתי לשלב מספר נקודות מבט בחקר הספרות
74   
: 15סעי) , עיינו פרק ב(מייחסת לִאל8 אינו תוא� לתפקיד האקטנט שלו )  ואיל 54: 2008(התפקיד שסא

או לפירוש שהצעתי לדברי , )נספח א; 7סעי) , עיינו פרק ד(לכינוייו ; )נוספות ובחינותאקטנטי� יישו� מודל ה

  ).2009, יולזרי!נת
 (�Enp lb על סמ  הופעת המילי, ִאל8 לענת
75  
 .68!66: 2008, סא
 .ש�  76
77  
 .8סעי) , עיינו ג� פרק ב. 252, 250!249: 2005, וויאט; 2001, גרינשטיי
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   ומעשיי�היבטי� תיאורטי�: פרק ב
  נרטולוגיה ועיצוב הדמויות, בחקר הספרות

  :פתח דבר

חש ) 'עלילת אקהת'ו' ִ�ְרַתעלילות ', 'עלילות בעל'(המעיי� ביצירות האוגריתיות הנרטיביות הבולטות 

גמי� ציות ודקונבנחזרות מסוגי� מגווני� ושימוש ב: כגו�, במאפייני� לשוניי� וספרותיי� מיוחדי�

הידועי� ממקורות ושימוש במוטיבי� שוני� ;  לשו� נוסחתיתלעתי� לשו� ציורית ולעתי�; קבועי�

  .מגווני� בספרויות של המזרח הקדו�

 התקיי� ,בשלב קדו� או ,במקביל שייתכ�. בכתב,  בודדקנו בעותיהגיעה ליד' עלילת אקהת'היצירה 

ואת הרקע הספרותי להתגבשותה ,  לעומקה בכדי להבי� את היצירה1.תאוָרליבצורה ג� הסיפור 

ציות הספרותיות קונבנבתו' מגבלות ה, ובאילו אמצעי� מעוצבות הדמויות, )אפילו בצורתה הכתובה(

תחו� השירה : העיקריות בתוכ� ואת הדעות ,לסקור מספר תחומי מחקרצור' יש , התרבותיות

תו' שימת דגש על עיצוב (, צובהחקר הספרות המקראית ודר' עי, היצירה האפיתחקר , תאוָרליה

ולמבנה ,  בו הדמויותתפקידיל ,משמעותול, נרטיבביחס ל בכדי להעמיק עוד את החקירה ).הדמויות

כמוב� שיש . ולגעת בתחו� האתנופואטיקה, גישות סטרוקטורליסטיות לסקור א) צרי', שלו

  אתנופואטיקה ומתחו�ג� לדעותיה� של חוקרי� מתחו� חקר הספרות האוגריתית להתייחס

  . והפונקציה שהיא מילאהיצירהה משמעות, )authorship (ַהְמַחְ*ר(תשאלת : בסוגיות כגו�

ראוי לפתוח ,  לכ�2.'אפוס' היצירות הנזכרות לעיל באמצעות המושג  מסווגי� את שלושחוקרי� רבי�

אוגריתיות אחרות ויצירות ' עלילת אקהת'אנרית של 'ההגדרה הז, יחד ע� זאת. בדיו� קצר במושג זה

הקשר סוגיות הקשורות ב שואפת לעסוק בהרחבה בי אינג�. מחקרישל אינה אחת מ� המטרות 

 בעת חיבור או דר' ביצוע היצירה טכניקת ההייתה מה ?של היצירהמה היה שימושה : כגו�, המקורי

                                                
הציג מספר פריטי� שנית� ) 1978(ברנט . היסטורי-הייתה מוכרת במרחב הגיאוגרפי' עלילות אקהת'היצירה   1

ַיְט2ַנ1 מגיש את : חות� הגליל המציג סצנה מ� היצירה) א(א' חשובי� ג� ', לת אקהתעלי'לפרש� לאור המסופר ב

אחת ) ב(; )63פריט מספר , 1976פורטה בשנת -ידי וויליאמס-החות� פורס� על). (ראו נספח ג(הקשת לענת 

ונסמ' ,  הגיבור ַדַנִאל1הנביא יחזקאל מציי� את). 3כח , 20, 14יד ' יח(מקרא  בנזכרת – ַדַנִאל1 –הדמויות הראשיות 

ונית� להניח ,  מקבילה ישירה של תפילת ַדַנִאל1 לבעלהוא 18ב א "הטקסט בשמ) ג(; ידע משות) לו ולקהלו-על

   ).]א[2006, גרינשטיי�(השפעה של הטקסט האוגריתי על המחבר הישראלי 

דיו� בשאלה זו מצוי . 'הי שירהמ'במסגרת מחקר זה איני עוסקת בסוגיה . 'שירה'צורתה של היצירה הכתובה היא 

 . עיינו עוד במילוני� ספרותיי�. 109-118, 24-28: 1977, אצל פינג�
אחרות הוצמדו ' תגיות'ג� .  ועוד רבי� אחרי�2005, ל"הנ; 176: 1998, וויאט; 60-61: 1975, גיבסו�: ראו למשל  2

.  'מיתוס'ו' פולקלור', 'ָסָגה', 'אגדה'): 'עלילות בעל', 'עלילת  אקהת', 'עלילות ִ�ְרַת'(לשירה הנרטיבית האוגריתית 

גיבסו� : השוו). 246-247: ש�(א' מתייחס אליה� כאל אפוסי� , ”mythic“וויאט אפיי� את שלוש היצירות במילה 

שהתפתחו , כסיפור עממי בבסיסו' עלילת אקהת'ואת , בבסיסה' היסטורית'כאגדה ' עלילות ִ�ְרַת'מציג את 

    .י� אפיי� בעלי מאפייני� פנטסטיי�לסיפור

; 85-86: 1981, ששו�: עיינו עוד. בהערה זו נחש) קושי החוקרי� להגדיר את היצירות באמצעות תוית אחת ברורה

 .219-220: 2005, ל"הנ
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ונות בפרק סוגיות הנדה  לאורתכונותיה של היצירהאת  ואופייהאר את לתמוטב  , תחת זאת?הקדומה

יחד . )ו- ראו בתמציתיות בפרקי� ה (דבפרק , ה הצמודהיאבדר' הקרבהתא� לניתוח שנעשה כ� ו, זה

 צורתו הכתובה של בחינת עלבעלת השלכות ' אפוס'קבלת ההגדרה חשוב להכיר בכ' ש, ע� זאת

בחלק  'עלילת אקהת'שאני מעירה על הערות בעיינו  (הקשרו הספרותי הקדו�הבנת  עלוג� , הטקסט

 סוגיות מתחו� הדיו� המחקרימביא אל זירת ' אפוס 'שימוש בהגדרה. ) הזהפרקה הראשו� של

בהיותי מודעת לתכונות שונות של הטקסט  ,בנוס) לכ'.  ומתחומי� קרובי� אחרי�,האתנופואטיקה

חשוב להציג בקיצור ג� ,  לכ�.ת והנרטיבואוכל לבחו� בעי� מפוקחת יותר את עיצוב הדמוי, הקדו�

' אוָרלי'ההגדרה : לדברי� האמורי� בחלק הראשו� של הפרקמקדימי� ש ,שני מושגי� נוספי�

  .'תאוָרליספרות ' ויחסו למושג ,'אתנופואטיקה'והמושג 

. סטרוקטורליז�הליז� ופורמה –ספרות חקר ה גישות מבניות באני מציגהחלקו השני של הפרק ב

קבוצת בתו'  או ,יחס למבנה חוזר בתו' נרטיבית ה,צמח בהמש' למחקר האתנופואטיש ,הפורמליז�

 שהמשי' במידה מסוימת את ,הסטרוקטורליז�. א' הזניח את הקשר שבי� צורה לתוכ�, נרטיבי�

הזר� . נגע בשאלה כיצד משמעות מתבטאת במבנה הנרטיבהוא ו,  תיק� מצב זה,הפורמליז�

חיבורי� ה .קראיי�הגישה יושמה ג� על טקסטי� מו,  בעל פני� רבותסטיהסטרוקטורלי

הטקסטי� של פרשנות של הלהתפתחות ספרות הקדומה תרמו ה שנכתבו עלסטרוקטורליסטי� ה

הבחינה . 'עלילת אקהת'מנתחת את מבנה היצירה אני ,  קצרה וסלקטיביתלאחר סקירה .אלוה

 באה לביטוי צורניתמה מרכזית את הדר' שבה , הסטרוקטורליסטית מבליטה את מבנה העלילה

  .ואת תפקידי הדמויות, רבסיפו

 .פי המחקר הקוד�-על, אני סוקרת את דרכי העיצוב בספרות המקראשל פרק זה בחלק השלישי 

,  על הטקסט האוגריתיחקר הסיפור המקראישיטות אני מיישמת את ) הקריאה הצמודה(בפרק ד 

פרק הנוכחי חלקו האחרו� והרביעי של ה.  בפרק הנוכחיי� שהשגתיהנוספוהידע בשילוב התובנות 

תורמי� לעיצוב מרק� הטקסט ש ,אמצעי� פואטי� אחרי�ב ו,שמיעתיי�-באמצעי� פואטי�עוסק 

ג� . משחקי צלילי� ומילי�כגו�  ,אוָרליבעלי אפקט שמוצגי� בחלק זה עיקר האמצעי� . והדמויות

  . חלק זה מיוש� בפרק ד

עלילת 'של מקיפי� את הטקסט  דארבעת החלקי� של פרק זה בצירו) הקריאה היישומית בפרק 

שמה� בי� יעמדת מודעות לרכלמביא את הקורא  שכזה גישותצירו) . רחבה מנקודת מבט' אקהת

מתו' . ועיצוב הדמויות בו, ולהיכרות ע� דרכי עיצוב הסיפור הפואטי האפי הקדו�, מורכב הטקסט

  . י� מעמיקרותית ושל דרכי בניינה מתו' המסורת הספ'עלילת אקהת' של היצירה ההבנה, כ'
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  אתנופואטיקהת ואוָרלישירה ,  ספרות אפית:חלק ראשו�

  'אפוס'המונח . א

תוכ� ביחס ל' אפוס' קרובות הוגדר הלעתי�. אנר ספרותי'וג של זכס נתפסת לעתי�' אפוס'המילה 

מאפייני� הקשורי� התקיימות (או ביחס לצורה , )טבעיי� או קוסמיי�- מרכיבי� הרואיי� או על(

, שפה מיוחדת,  בכלי נגינהליווי, סגנו� שירי ומקצב: תאוָרלי של שירה ]performance [ הביצועבדר'

 אנרי�' יצירה אפית עשויה לכלול ז,בר�). אור' היצירה, ותחוזרשטיפוסיות  או תמונות תמות

אלמנטי� ו מיתוסי�,  אגדות,המנו�, משל, לחש,  תפילה: כגו�, ספרותיי� שוני�ומרכיבי�

על  נסמכת 'סאפו'כהגדרת� .  בכתב רקיצירות אפיות רבות שרדו לנו, כ�-כמו. יסטי�פולקלור

תכ� יצירה אפית שחוברה ית, כ�-כמו 3.בעבר אוָרליהנחשבי� לסימני� של ביצוע , �יאוָרלי מאפייני�

תוכניי� או (אחרי� מאפייני�  ו,שהוזכרו לעילמאפייני� ה. )'האיניאדה, 'למשל (מלכתחילה בכתב

' אנר'סוג של ז'במשמעות ' אפוס'שהמילה , אפוא נמצא .אנרי� אחרי�' יכולי� להתקיי� בז,)י�צורני

  4.בעייתית

,  כוללכביטוי תרבותי' אפוס'גדיר את הממרטי� .  הגדרה מסוג אחרתנדרש, לאור ההגדרה הבעייתית

)  ועודמוטיבי�, שפה, רעיונות( היצירה ומרכיביה .בעל פונקציה תקשורתית בי� הקהל למבצע

רכיבי� של או (ושני הצדדי� מודעי� לגרסות אחרות של אותו סיפור , מוסכמי� על שני הצדדי�

ביצועה של . מיתוסי� ושבח, אתנופואטיתבעלת כושר שיתו) של ספרות ' אפית' היצירה ה5.)סיפוריי�

א האפוס מתייחס לחברה שבה הו.  או ברמתו של המבצעיצירה אפית אינו תלוי בזמ� או מקו�

היצירה ,  בימנו אחרי�י�אוָרליסוגי� ביחס ל. משק) אותה באופ� מטונימיהוא  לעתי�ו, מתקיי�

בבסיס היצירה האפית יכול ) 2(; )שיר וכדומה, משל(יכולה לכלול צורות ספרותיות קטנות ) 1(האפית 

  6.היצירה האפית היא הרחבה של שירת שבח) 3(; לבוא סיפור מיתי או אגדת ע�

וכ� להתקיימות וריאנטי� של , קשורה לדר' חיבורה' היצירה האפית'אר מרטי� את הדר' שבה ת

חומרי� שעל בסיס� הכוונה היא ל .קוד� לחיבור היצירה ובמקביל, חלקי� ממנושל הסיפור או 

 להל� 7.'מוטיב-סיפור'או ' מרכיבי� פולקלוריסטי�' בכינויי� אחרי� –מתחברת יצירה אפית 

                                                
 .35 הערה 159: 1990, גרינשטיי�  3
על השימוש . 9-10: 1977, פינג�: השוו. 285: 2005' ניידי>; 9-11: 2005, מרטי�; 227-228: 1992, מיכלובסקי  4

 .77-78: 2005, נגי: השוו; 11-15: 2005, במינוח אצל אריסטו והסיודוס ראו מרטי�
 לקהל  צורמי�לא שביניה�הבדלי� ה, תאוָרלימשו� שקיומ� המקביל של גרסות שונות הוא ממאפייני הספרות ה  5

על קיומ� של גרסות שונות שמצביעות  יש מעט ראיות .])ראו להל�[כגו� ביוגוסלביה , או לקהל בתקופתנו(הקדו� 

 ואילו ביצירה , נראה שַיְט2ַנ1 מוסר את הקשת של אקהת לענת)ראו נספח ג (בחות� גליל. 'עלילת אקהת'של 

' עלילת אקהת'א' ספק א� הוא דמות של חכ� ב, בספר יחזקאל ַדַנִאל1 מתואר כחכ�; הכתובה הקשת אובדת

 . לעיל�1 בהערה ראו פרטי. הנתונה לנו
 .15-18: 2005, מרטי�  6
, מתו' יזו�" (שיש לה הכושר להתמיד במסורת, יחידה הקטנה ביותר בסיפור"כ' מוטיב'תומפסו� הגדיר את ה  7

תכונות ועוד , שות פעולותנפ, חפצי�, פעולות, באי� בערבוביה אפיזודות) 1958(אול� באינדקס שלו ). 70: 1971
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לידע כמו ג� למודעות או , ליחסי הגומלי� שבי� מסורות נרטיביות שונות, רת החיבויאתייחס לסוגי

8.ביצירה האפיתשקשורות עוד סוגיות ל ו,הנתו� של המשורר והקהל
 

  'אוָרלי 'ההגדרה. ב

, 'כתוב 'י� בניגוד למונחי�עומד) פה- בעל: בעברית ('תאוָרליספרות , ''אוָרלי 'י� המונח,אופ� בסיסיב

-מקלה על סיווג יצירות שונות שחוברו בכתב ונמסרו בעללא דיכוטומיה זו , ול�א. 'ספרות כתובה'

אורליות שמערבי�  מקרי� דומי�סיווג או (פה ותועדו בכתב -יצירות שחוברו בעלסיווג או ; פה

 )3 (או/ו; בדר' מסירתה) 2(או /ו; בדר' חיבורה) 1(מת נמדדת מסוישל יצירה ' ותאוָרלי' ה).וכתיבה

בכל שלושת ' תאוָרלי 'היא, לורדאלברט כפי שמתארה ,  השירה האפית היוגוסלבית.הבדר' ביצוע

, נתחברה בעת ההופעההיא : של שירה זו היא מוחלטת' ותאוָרלי'הלכ�  9.לעילהמוזכרי� המרכיבי� 

 בכל שלושת המרכיבי� תאוָרלי היא יצירה אבל לא כל 10. מזמר לזמר ללא הסתייעות בכתבונמסרה

אחר אד� שאו , בציבור שביצע אותהלפני , � מציינת מקרי� בה� מחבר טרח על יצירתו פינג:שלעיל

ג� מקרי� שבה� יצירה ו ;צע שיפר את יצירתו מביצוע לביצועמבה-או שהמחבר; ביצע אותה

 ועוד מצבי� ,אוָרליונתקיימה במקביל לקיומה ה,  הועלתה לבסו) על הכתב,פה-שנתחברה בעל

נפרדת שאינה  ,כלומר( מוחלטת  כשהיא אינה'תאוָרלישירה 'יר מהי קשה להגד, לפיכ'. דומי�

על שמעיד דגיש את תהלי' החיבור כהיבט העיקרי מ לורד 11.) כתובה או מדיהלחלוטי� מצורה

ות של יצירה אוָרלי שמה דגש על תהלי' הביצוע כהיבט העיקרי בהגדרת ה,לעומת זאת, פינג�. ותאוָרלי

,  יתרה מכ'.'אוָרלי'אמצעות המינוח  הבעייתיות שבהגדרת יצירה ב הבדל זה ממחיש את12.מתמסוי

 Since literate“ : כ' היא כותבת במבוא לספרה.'כתוב'מ� ה' אוָרלי' אי� תועלת בהפרדת ה פינג�לדעת

and non-literate media have so long co-existed and interacted it is natural to find not only 

                                                                                                                                            

נית� לשתמש בהגדרה של שמריהו טלמו� המובאת אצל פילדס ).  להל�102המובאי� בהערה , ראו ג� דברי פרופ(

שוו ה). 28-29: 1980, עמוס-ב�; ש�, פילדס(זכתה לביקורת טובה ש ,)19: 1997, פילדס; 39: 1966, טלמו�(

-מצוי אצל ב�' מוטיב'דיו� ממוקד בקונספט של . 19-23: 1997, עיינו עוד פילדס). 225: 2005(להגדרתו של ששו� 

  .עמוס
כנרטיב בעל ' אפוס'מגדיר את ה) ]א[2006(ג� גרינשטיי� ; 279-280: 2005', ניידי>: ראו עוד' אפוס'ביחס להגדרה   8

א) -על, הפרוזה המקראית אינה המשכה הישיר של שירה אפית, לשיטתו). י�( על גיבורניסובה, צורה פואטית

וחרוזי� , נוסחות: ולפיכ' שילבו ביצירותיה� רכיבי� כגו�, שמחבריה שאבו חומרי� שוני� ממסורות אפיות

 .11bז ' כמו בבר, אפיי� שיריי�
9

 .1964, לורד  
10

 . להל�1-3ראו תיאור בסעיפי�   
 .עיינו עוד בסעיפי� הבאי�. 5: 1996 ',ניידי>. 71, 16-22: 1977, פינג�  11
 Oral poetry does indeed, like written literature, possess a verbal text. But in one“: 28: 1977, פינג�  12

respect it is different: a piece of oral literature, to reach its full actualization, must be performed. The 

text alone cannot constitute the oral poem.”) בפרק הרביעי בספרה היא שוב מדגישה ). ההדגשה במקור

 חיבור שנועד ייתכ�שהרי , אי� לקבל הגדרה זו ללא סייגי�. 133' ראו במיוחד עמ. שהביצוע הוא ההיבט החשוב

ולפיכ' יכלול מאפייני� פואטיי� , ) ובי� א� לאואוָרליבי� א� הוא לבסו) מבוצע באופ�  (אוָרלימלכתחילה לביצוע 

  .תאוָרליולשוניי� אופייניי� לשירה 
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interaction between ‘oral’ and ‘written’ literature but many cases which involve overlap 

and mixture”.13  

ושפה מיוחדת , )מגוו� סוגיהב ( חזרה.'כתובהסגנו� ה'� מובח� מלא ' אוָרליהסגנו� ה' שנג�י פעוד טוענת

והשפה המיוחדת , מקנה ליצירה לכידות ואחדות מבניתהחזרה . )ציותקונבנ (שירהה� ממאפייני ה

לא נית� להבחי� , אול� .ומעניקה רבדי משמעות נוספי� ליצירה,  את השירה מחיי היומיו�מבדילה

- ומאפייני� נוספי� תלויי, שני אלו.תאוָרליבאמצעות שני מאפייני� אלו בי� שירה כתובה לשירה 

מי� שלכאורה מסוי מאפייני� .צורתה הכתובהב ה�, תאוָרליבצורתה הה�  ,תרבות מופיעי� בשירה

 )או לשו� נוסחתית (נוסחותשימוש ב, השהיה לש� יצירת מתח, חזרות כגו� ,'אוָרליסגנו� 'מתאימי� ל

בי� שירה שמבחי� המרכיב העיקרי , לדעתה, כאמור 14.עשויי� להופיע ביצירה כתובה ,ותבניות חוזרות

 הביצוע ).י�(בי� הקהל למבצעוכל מה שמתרחש במסגרתו , הביצועאירוע  הואת אוָרליכתובה לשירה 

והללו עשויי� להוסי) משמעות מעבר , נעדרי� לגמרי מ� היצירה הכתובהש ,תוכו מרכיבי�בכולל 

וליווי מוסיקלי עשויי� ) דקלו�בהקראה או ב, בשירה(אופ� השימוש בקול , למשל. המילולילרובד 

שיתו) : כגו�(עי� שוני�  שילוב מבצ; דרמטיזציה;מתמסויוירה ולבטא אקספרסיביות וליצור א

 למשורר יש חופש ,ציות תלויות התרבותקונבנשל  המגבלהבתו' , כמוב�. ועוד) מקהלה או הקהל עצמו

אלית של אינדיבידויש חשיבות ג� לתרומתו ה, לכ�. עת שהוא מבצע את יצירתוב� מסויפעולה 

 It is important to remember these potentialities in trying to draw“:  מעירהנג�יפ. המבצע

conclusions about the style of any piece of oral poetry from its written text”.15'א� נניח,  כ ,

 לגביה תהיינה חסרות  והערותינוהשערותינו, אוָרליצירה שבוצעה בעבר באופ�  יהיא' עלילת אקהת'ש

 : עיינו בדבריה של פינג�.סגרתובמ ש אירוע הביצוע ומה שהתרח– ההיבט הפרפורמטיביאת 

If the line between oral and written cannot be drawn with any precision, 

why should there be two distinct styles, differentiated by a single 

crucial feature? A written piece is often successfully turned into an oral 

one in the sense that it can be read and declaimed and owe some of its 

circulation to oral means. … Similarly, some oral verse has been 

written down and now appeals to a literate audience through the printed 

page – lacking every aspect of performance, admittedly, and thus 

different from its original realization, but still not posing any 

                                                
ת מתוארות בפרק השני אוָרליגישות שונות ביחס לחקר הספרות ה. 23-24' עמ: עיינו עוד ש�. 23: 1977, פינג�  13

 .בספרה
חזרות אב� בוח� אשר ראו בלשו� הנוסחתית וב, בנקודה זאת יוצאת פינג� כנגד שיטת� של פארי ולורד ואחרי�  14

 . להל�3לורד עיינו סעי) -על כ' ועל האסכולה של פארי. )127-133: ש� (תאוָרלילהבדיל בי� שירה כתובה לשירה 
 .126: 1977, פינג�  15
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insuperable barrier or unmistakeable signal by its verbal style to the 

reader.
16 

. והקשיי� הכרוכי� בה' שירה'אול� אי� זה המקו� לדו� בהגדרה ,  שירההיאת אוָרלילא כל ספרות 

מת תלוי מסויליצירה ' שירה'אר וייחוס הת: יה רחבהיהמשקפי� רא, נג�ינוכל להסתפק בדברי פ

א) כי , )משקל, תקבולות, אפקטי� שמיעתיי�, חזרות: כגו�(בשילוב� של מספר מרכיבי� סגנוניי� 

תלויה ' שירה'ככלשהי  יצירה ה שלהגדרת,  בכל מקרה.ח שאחד או כמה מה� יתקיימו תמידאי� הכר

ר הקש להבדילה מ� ה אותה חברהובכושרה של, מתמסויבמוסכמות החברתיות המקומיות של חברה 

17.החברתי
 

  'תאוָרליספרות ' למושג האתנופואטיקה ויחסהצמיחת . ג

השפעת והוא צמח ב, תאוָרליספרות ה ביחס ל מגישות המחקר מושג המבטא את אחתהוא' פולקלור'

בבסיס התיאוריות הרומנטיות עמד רעיו� האבולוציה : 18-19-  במאות ה,הזר� הרומנטי באירופה

מ� ' שרידי�'י� נותרי� רחא' בשלבי� מאו, תפתחות משלב לשלב חברות אנושיות מ–) התפתחות(

פי הרומנטיקני� -אשר על, היה מוקד לעניי�' קרוב לטבע 'או' ראשוני' הרעיו� .שלבי� הקדומי� יותרה

או , )'קרובות לטבע', כלומר(' אנאלפביתיות', 'פרימיטיביות'מצא ביטוי אצל מגזרי� או חברות 

, ההתפתחותירעיו� העל שמתבססות לפי תיאוריות רומנטיות . וכפריות) folk(' עממיות'בשכבות 

בניגוד טבעי ואינסטינקטיבי ביטוי (באד� שטבוע בסיסי ספונטני ו, רגשי כביטוי נתפסה השירה

 במקביל להחזקה ברעיונות ,התעוררות רגשות לאומיי� .) תוצר תרבותיהואש, יאמנותהביטוי ל

ובכלל ,  הביאה להדגשת המקורות הלאומיי� הלוקליי�, באירופה19-20-במאות ההאלו הרומנטי� 

 י� וחומר עממיי�שירי� וסיפורי�,  בלדות-ת אוָרליספרות : היינו(זה לאיסו) חומר פולקלוריסטי 

 דבר זה קשור בתפיסה הרומנטית ביחס .)כגו� מנהגי� וריקודי� מקומיי�, י� אחרי�מסורתי

 :ציבותה של המסירה המסורתיתיל

… the feeling that through folk popular art one could reach back to the 

lost period of natural spontaneous literary utterance as well as to the 

deep and natural springs of national identity was basic to the romantic 

attitude, and received an extra force through ideological and nationalist 

references to ‘tradition’. … In the romantic approach the concept of 

                                                
  .194: 1980, השוו דברי גתי. ההדגשה שלי. 132: ש�  16
 . לעיל1ראו הפניה בסו) הערה   17



 23

tradition through the generations in relatively unchanging form plays a 

vital part.
18  

 בהצעתו של וויליא� תומס לקרוא לתחו� קשורהתחו� מחקר מסמנת כ' פולקלור ' המילההופעת

חומרי� פולקלוריסטי� . ’popular literature‘ או ’popular antiquity‘ הכינויי� במקו�, בש� זה

 ',תאוָרליספרות  '19. לתעד�ולכ� צרי', הולכי� ונעלמי�' שרידי�' האמונה שאלו בגלל, החלו להאס)

הספרות , )באופ� יחסי(משו� שהמסירה נתפסה כבלתי משתנה . 'פולקור' בתו' המושג הנכלל

 כיו� מקובל 20. ביסודהעממי-תוצר שיתופינחשבה לו', תיואמנ-בלתי'ו' טבעי'וי ת נתפסה כבטאוָרליה

  .'אתנופואתיקה'לכנות את מחקר הספרות העממית מנקודת המבט הפולקלוריסטית במינוח 

 את יקת משמרת כמעט באופ� מדואוָרלי מסורת –הנחות הבסיסיות בגישה הרומנטית שתי ה, אול�

 ג� 21. אינ� מקובלות עוד–מסורת אורלית נשארה עצמאית ונפרדת ממסירה במדיה כתובה ; הטקסט

 .אינ� מקובלותכבר  בהשפעת הזר� הרומנטית אוָרלית ולמסורת אוָרלי לספרות שיוחסותכונות רבות 

המסירה אינה ; או כפריות' פרימיטיביות'ת אינה מתקיימת רק בחברות וָרליאספרות , למשל

  .אלי של המחבראינדיבידות עשויה לבטא את סגנונו האוָרלייצירה ; מקובעת

-האסכולה ההיסטורית(אשר השתייכו לאסכולה הסקנדינבית , בגישה אחרת החזיקו פולקלוריסטי�

 .)folktalesדר' כלל כונו בש, בפרוזהלרוב  (�ייאוָרלסיפורי� ב התעניינהאסכולה זו ). תגיאוגרפי

גיאוגרפי של סיפור או - המקור ההיסטורימתו' מטרה להתחקות אחר , בעיקר בתוכנ�חבריה התרכזו 

 הייתההדר' להשגת מטרה זו ). וריאנטי�(ואחר העתקתו ממקו� למקו� , )ארכיטיפ(� מסוימוטיב 

' נטלית של סעבודותו המונומ.  באופ� מקי) ושיטתיבי�ומיפוי האפיזודות והמוטי, קיטלוג, מיו�

 Motif-Index of Folk-Literature : A Classification of Narrative Elements inו� תומפס

Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, 

and Local Legends ) 1958 ( על בסיס קטלוג זה נית� לאתר סיפורי� מקבילי� .זומייצגת שיטה 

. תאוָרלי המסירה ה מוסכמות בדר'בשל, ריאנטי� נוצרווהו, פי גישה זו-על 22.בקלות יחסית

                                                
גונקל . 1987גונקל ; 1833, אצל הרדר, למשל. דעות שכאלו הובעו ג� ביחס לספרות מקרא. 34-35: 1977, פינג�  18

בעקבות הרדר . א) שספרות המקרא אינה עממית-על, הצביע על המוטיבי� העממיי� הרבי� במקרא

והאמי� שבכדי להשיג את המטרה הזו יש לחקור את , שא) גונקל להבי� את הספרות, ורומנטיקני� אחרי�

  .תולדות הספרות
 .38, 35-36: ש�' פולקלור'ראו הגדרות למושג . 35: 1977, דברי תומס מצוטטי� אצל פינג�  19
 .30-40: ש�  20
 .139-141: ש�  21
שה לאחרונה אדמונדס בקטלוג זה ראו למשל השימוש שעו. חשיבותו של קטלוג זה ניכרת בשימוש שנעשה בו  22

בכדי לבדוק היכ� מופיעי� , בהמש' אני עושה שימוש באינדקס של תומפסו�). 37-39' בעיקר בעמ, 2005(במאמרו 

אול� יש לציי� שבמרכז חיבור זה עומד הניתוח הספרותי . 'עלילת אקהת'מוטיבי� שמקבילי� לחלקי� שוני� ב

של ) או מקורותיו(ואי� מטרתי לחפש מהי צורתו הקדומה , ה את הניתוחהמרחיב, לפי גישה אינטרדיסציפלינרית

 .או מה היו מרכיביו הנפרדי�, האפוס האוגריתי
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ואילו גורמי� , ההתרכזות בתוכנ� של הסיפורי� תפס את עיקר עניינ� של החוקרי� באסכולה זו

 הסגנו� ;אופ� ביצוע הנרטיב ונסיבות ביצועו, משל ל.נזנחו ונשכחו) יקטיבי� ונסיבתיי�סובי(אחרי� 

;  ההקשר החברתי והפונקציה שאותה שרת האירוע או הסיפור עצמו;נו של המבצעניסיוהאישי ו

או חוקרי� , כל הגורמי� שה� עניינ� של סוציולוגי�,  כלומר.תגובתו והשתתפותו, מאפייני הקהל

  23. בעלי משמעות בעיני אות� פולקלוריסטי�העוסקי� בהיבט הסוציולוגי של הספרות לא נחשבו

 לורד הראה כי יש חשיבות לברטא. ת בדר' זואוָרליה לספרות תהתייחסוה  אתלא כול� קיבלו, אכ�

כי אי� טע� לחפש אחר ,  הוא ואחרי� אחריו הראו24.תאוָרלילמכלול הגורמי� שסביב היצירה ה

,  יצירה יחודיתהוא  של שיריצועבכל . מתמסוית אוָרלישל יצירה ) 'נכו�'או (מקורי ) או סיפור(טקסט 

  . תקשורתי אינטראקטיבי בי� קהל ומבצעאירוע הואביצוע כל . פעמית- חד

  וקיומ� של מודלי� אחרי�לורד ריאאסכולת פ. 1

 אופייה מתאר לורד את The Singer of Talesבספר  . אפית שירה נרטיביתהיאהמסורת הסלאבית 

מחקריה� של לורד  Milman Parry.(25(מחקרו של פארי ובהמש' לסמ' על , וצורתה של שירה זו

נתגלגלו לידינו  ש– 'האודיסאה'ו' האיליאדה '–ת הומרוס ושירשופארי נבעו מ� השאיפה להראות 

נית� דגש רב לאופי ' תאוָרלי  אפיתשירה' בהגדרתו של לורד ל.�ייאוָרל י�חיבורבמקור�  ה�, בכתב

הסיק לורד , פי מודל השירה האפית הסלאבית-על 26.של היצירהטורי ולהיבט הקומפוזיהנוסחתי 

 .)ביצוע ומסירה, חיבור (תאוָרליהוא יסודי לחיבור נרטיב פואטי ארו' במדיה הנוסחתי סגנו� הש

מבח� 'פי -עלששרדו בכתב  אחרותבחנו יצירות ו, אמצו את המודל הסלאביממשיכיו של לורד 

  27.'הנוסחות

מונחי� מ המורכבות , נוסחות גמישות:הכולל,  קיי� מאגר מסורתיסלאביתהאפית הבבסיס השירה 

 .ומאגר סיפורי�; חוזרות  תמות28;אור' השורהללמבנה ו, וה� מותאמות למקצב השירי, מתחלפי�

. עד שהוא בעל ידיעה מספקת של יסודות אלו,  הזמר מאזי� ומטמיע רכיבי� אלו,בראשית דרכו

 composition in( לזמר מיומ� לחבר את סיפורו תו' כדי הביצוע רכיבי� אלו מאפשרי�

                                                
 .44-46: 1977, על הגישה הסוציולוגית עיינו פינג�  23
24

 .1964, לורד  
 .)2הערה , 279: וש�, בהערת כוכבית, 14: ש�חיבורו של פארי מוזכר ( ש�  25
 .246-247: 2005, וויאט; 46: 2005, נס�'ג: להגדרות אחרותהשוו . 4: ש�  26
; 1978, ל"הנ; 1969, וואלו�: ראו ביקורת על חיבורי� אלו (1976, ווטרס; 1967, קאלי: ראו למשל ביחס למקרא  27

אמר זה במ]. א[1989, אייטק�: ביחס לשירת אוגרית; 1972, אלסטר: ביחס לשירה השומרית; )1978, קלמנטס

פי מאפייני� נוספי� שוני� של לשו� -ועל, פי ממצאיו-על. 'עלילת אקהת'בדק המחבר את החזרה התמטית ב

  ). להל�10עיינו על מחקר זה בסעי) (הסיק ששירה זו נתחברה באופ� אוָרלי , מסורתית חוזרת
ופי� שאינ� חוזרי� ג� ציר. סופי-מתברר שמספר הצירופי� הנוסחתיי� הוא אי�, בבחינת הטקסט הסלאבי  28

היא הגורמת לכ' שכל דבר , הדר' שבה פועל הזמר בעת שהוא שר, ולמעשה, במדויק ה� חלק ממערכת תבניתית

 .45-48: 1964, לורד. בסגנו� הנרטיבי האוָרלי הוא נוסחתי
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performance .(הוא מסוגל : ר' היצרהוגמישותו של הסגנו� הנוסחתי מאפשרת לזמר לשלוט בא

כאשר זמר  29.בהתא� לתגובת קהלו, הביצוע  בזמ�יצירתו או לקצר את ,)'אורנמנטציה'(להארי' 

, או פשוט יותר מ� המקור ששמע, בסגנו� אורנמטלי יותרהוא עשוי לבצעו , שומע סיפור חדש לו

אבל הבסיס הנרטיבי של . התמות והדגמי� שברשותו, נו המקצועי ומאגר הנוסחותניסיובהתא� ל

ג� תבניתה ואורכה של התמה עשוי  30).השלד הנרטיבי הוא המרכיב הקבוע(השיר הוא רצ) התמות 

הוא א) יכול לשלב בי� תמות שונות . � לצרכיולהשתנות בהתא� ליכולתו של הזמר המבצע ובהתא

או לגוו� , ) עשויות להשתלב זו בזו בשירה היוגוסלבית'הגעת שליח'ותמונת ' אספה'למשל תמונת (

. פעמי-חד הואוהביצוע , )מחדש(הוא למעשה מחברו ,  סיפורמבצעבכל פע� שהזמר , לכ� 31.בפרטיה�

ר אותה מחדש בכל פע� שהוא אלא הוא יוצ, חהזמר המקצועי אינו רק משמר את המסורת בה צמ

 ידיעת קרוא היעדרו,  היא גמישה מאוד–ההפ' הוא הנכו� .  המסורת אינה קבועה או מקובעת.מופיע

  32).שינו�(וכתוב אינה מאפשרת לזמר לנקוט בקבעו� טקסטואלי 

או , ית השורההמקצב ותבנ, מילי�פי סדר ה-על, פני נוסחה מקבילה לה-עלמת מסויזמר יעדי) נוסחה 

חריזה או כל אפקט , ליצור משחק צלילי�, א� רצונו למשל, ג� בהתא� לתבנית השורות הקרובות

 אלמנטי� אלו בטכניקה גורמי� ליציבות יחסית של קבוצת 33. או בקבוצת שורות,מיוחד אחר בשורה

 :כ' כותב לורד. שורות

                                                
 יצירתו והזמר מתאי� את, הקהל מגיב לביצוע. אקציה בי� הקהל לזמרראירוע ביצוע היצירה כולל אינט, למעשה  29

-54: 1977, פינג�;  של לורד ומקומות אחרי� בספרו25: ש� :ראו. בהתא� לתגובת הקהל, תו' כדי הביצוע, לקהל

 .46-47: 2005, נס�'וג; 55
 I believe that it is accurate to say that the poet thinks of his song in terms of its broader“: לורד כותב  30

themes. This is what Makić [a singer] means by saying that the singer must ‘think how it goes, and 

then little by little it comes to him.’ He has to set in his mind what the basic themes of a song are 

and what the order in which they occur” .ומוסי), הסכמתיור א' לורד מרכ' את התיא :“But that is not 

all. … There is a common stock of formulas… and there is a common stock of themes… To him the 

formulas and themes are always used in association one with another; they are always part of a song. 

To the singer, moreover, the song has a specific though flexible content.” .ראו להל� . 95: 1964, ל"הנ

 .נרטיבי' שלד'; 'טקסט מנטלי'
ראו דוגמות . 84-86: ש�, עיינו במיוחד בהסברו. 82-86: 1964, לורד. 'כתיבת מכתב'ראו לדוגמה את התמה של   31

א) שהזמר מכיר דגמי� מסוימי� לפיה� נבנות - על,)94: ש�(של תמה ' טהורה'אי� תבנית . 78-81: נוספות ש�

. אי התאמותנוצרות , כאשר הזמר אינו מתאי� את פרטי התמונה לשיר שהוא מבצע). 92-93: ש�(תמות מסוימות 

 .'איניאדה'וב' עלילות גילגמש'ביחס לאי התאמות ב) 2005(השוו למאמרו של אדמונדס . 113-ו, 94-95: ש�
היא מדגישה את , חוזרת על טענות לורד) 52-58: 1977(כאשר פינג� . 21-26' מיוחד עמב, 13-29: 1964, לורד  32

    .תפקידו היצירתי של הזמר

 אי� הזמרי� הללו משנני� – שה� חוזרי� על דברי קודמיה� ללא שינוי –למרות דברי זמרי� מקצועיי� שוני� 

ה� פינג� , ה� לורד. אלייתיאור זה הוא איד).  לעיל29ראו הערה (הקיי� לפני אירוע ביצוע השיר , טקסט כלשהו

אשר , כשני קיצוניי�', יצירתיות'לעומת ' שינו�'פינג� מציינת . מצייני� שלזמרי� כושר קומפוזיטורי בדרגות שונות

פינג� מציגה מודלי� : ולהל�, 73-87: ש�נו כ� עיי. 57-58: 1977, ל"הנ: ראו. ביניה� נקודות אמצע בדרגות שונות

 .אחרי� של חיבור שירה אוָרלית
 .50-54: 1964, לורד  33
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There are, in addition, larger groups of lines which the singer is 

accustomed to use often, and through habit they are always found 

together. The repetition of these groups is sometimes word-for-word 

exact, sometimes not. Often enough the order of the lines is different. 

But these clusters of formulas or of lines, which are frequently 

associated together and are recurrent, also mark one of the characteristic 

signs of oral style.34 

 reliance on(חזרה על אשכול של שורות מעידה על כ' שהזמר נסמ' על הרגליו אסוציאטיבי� , כלומר

habitual association of lines( ;'ואינו נסמ' על הרגליו , כאשר הזמר יוצר מחדש את שירו, ולהפ

של ההרגלי� האסוציאטיבי�  35.יש הקבלה מעטה בי� שני ביצועי� של אותו שיר, האסוציאטיבי�

עקרו� תחבירי זה . אלא ג� ביחס לצירו) התמות, הזמר פועלי� לא רק ביחס לצירופי� הנוסחתיי�

 לורד 36.הסיפור) התקדמות(תק) ביחס לאפיזודות מרכזיות וג� ביחס לכאלו שאינ� מרכזיות ב

 We are apparently dealing here with a strong force that keeps certain themes“: מסכ�

together. It is deeply imbedded in the tradition; the singer probably imbibes it intuitively 

at a very early stage in his career”.37   

א' ,  את התוכ�בתודעת הזמר כולל' ציבות של השירהי'מושג .  הוא תמצית הסיפור'שיר'עבור הזמר ה

, עלילה(של שיר ' שלד'בידי הזמר מצוי , כלומר.  שלוליי� או את התכני� השו,לא את הביצוע המילולי

בפני ' שיר 'הוא כל ביצוע mental text’(.38‘ ('טקסט מנטלי'נס� ואחרי� מכני� שלד זה בש� 'ג ).נרטיב

במוב� של (' שיר '39).וכולל ביצועי� רבי� שלו(הוא תמצית העלילה ' שיר'ה,  עבור הזמרובה בעת, עצמו

. לא נבע ממקור טקסטואלי כלשהו בעבר, תאוָרליהנכלל במסורת ) ב� של עלילה� או במומסויביצוע 

                                                
  .ההדגשה שלי. 57: ש� 34
 .57-63: ש�  35
, השיי' לצירו) מוכר של נושאי� מושמט או מופיע רק באופ� מובלע, אפילו כאשר אצל זמר מסוי� נושא כלשהו  36

. ישוב הנושא להופיע בשיר, ילמד ממנו את השיר ומכיר את קבוצת הנושאי� משירי� אחרי�אצל זמר אחר ש

 .112: ש�

 . 98: ש�  37
כי ה� מסוגלי� לחזור על אותו שיר בדיוק עיינו , על טענת הזמרי� המקצועיי�. 50: 2005, נס�'ג; 141: 1977, פינג�  38

 . לעיל32- ו29הערות  
39  “We must distinguish then two concepts of song in oral poetry. One is the general idea of the story, 

which we use when we speak in larger terms, for example, of the song of the wedding of Smailagić 

Meho, which actually includes all singings of it. The other concept of song is that of a particular 

performance or text, such as Avdo Međedović’s song, “The Wedding of Smailagić Meho,” dictated 

during the month of July, 1935.” .השתנות נסיבות הביצוע ): 28-29: 1977(פינג� , בדומה. 100: 1964, ורדל

היא מדגישה . שפינג� מתייחסת לא רק לתוכ� ולמילי�, אלא. פעמי-לכ� כל שיר הוא חד. פירושה יצירת שיר שונה

  . 'אירוע ק<מ(ִניָקִטיִבי'ביצוע השיר הוא . הכולל מרכיבי� שוני�, )ההופעה עצמה(את המכלול 



 27

כמתואר , תאוָרליבהתא� לאופי הגמיש של המסורת ה(ומשתנה ללא הפסקה , הוא נמסר מדור לדור

' שיר' יציבותו הנרטיבית של 41.'וריאציה'לא נית� להשתמש במושג ', מקור' משו� שאי� 40).לעיל

כרו� ימצב הפו' גור� לדלדול האורנמנטציה ופערי ז. מר מבצע אותו שוב ושוב� גוברת ככל שהזמסוי

   42.ביחס לסיפור

  כרו�יזהית שימוש בשינו� ובכושר יעש: מודלי� אחרי�. 2

 ,תאוָרלישהרי קיימות בחברות אחרות דוגמות של שירה ,  מטעה במקצתשל לורדאידאלי התיאור ה

בהכרח מעורבת פעולת שינו� וזכירה תחת חיבור וביצוע . י�שבה� חיבור וביצוע ה� שני אירועי� נפרד

 במקרי� רבי�  .)ית להל�סוָמלראו הדוגמה ה (וכ' נוצרת ג� חזרה מילולית של היצירה, זמניי�- בו

.  המתאימותמילי�שבו מחפש המשורר את ההשראה ואת ה, נאספו ידיעות על תהלי' יצירה ארו'

או שחיבור השיר ,  הוא מסתייע בקבוצת זמרי�לעתי�. �מסוי� הוא משכלל את שירו במש' פרק זמ

ושינו� הוא גור� , א� אירוע החיבור קוד� לאירוע הביצוע, בנוס) לכ'. ידי קבוצה- עלעצמו נעשה 

יכול המחבר , כאשר תהלי' החיבור נפרד מאירוע הביצוע. אי� הכרח להשתמש בנוסחות, הכרחי

הבדלי� , הבדלי� תרבותיי�ב � מגווני� כאלו תלויימודלי�.  הכתיבהבטכניקתלהסתייע א) 

אנרי� שוני� 'ואפילו הבדלי� בי� ז, אלי� המחברי�אינדיבידוהבדלי� בי� ה, ספרותיי�-מסורתיי�

שירה 'המודל שהציב לורד אינו מתאי� לכלל האפשרויות של חיבור , לכ�. מתמסויבתו' תרבות 

  43.'תאוָרלי

 אחרי� לומדי� את השיר 44.�מסוי למחבר סכל שיר מיוחו, וע החיבור קוד� לביציתסוָמלבשירה ה

בבדיקת ביצועי� שוני� של אותו שיר . וחוזרי� עליו באופ� מדויק בקירוב, )שינו� וזכירה(פה -בעל

מספר השינויי� , ברמה המילולית.  קרובה למקור באופ� יחסיהייתהנמצא כי החזרה עליו , יסוָמל

. נויי� כהשמטות או שינויי סדר השורות היו אופייניי� בביצועי� החוזרי�יחד ע� זאת שי. היה מועט

מודל זה .  באופ� יחסיהאופי המצלולי של השירה וביקורת הקהל גרמו לשימור של הגרסה המקורית

.  במקומות שוני� בעול�,תאוָרליומוכיח שיש פני� שונות לשירה ה, מנוגד למודל שמתאר לורד

    45.אותה חברה בעלת מושג של נוסח מקורי ונכו�, כלומר.  ושינו� ה� הכרחיי�כרו�יבדוגמה זו כושר ז

                                                
 .105' ראו סיכו� בעמ. 102-105: 1964, ורדל  40
 the differences are inherent in the very process of transmission and…“: 112' ראו עוד עמ. 99-101 :ש�  41

composition” . פי המודל של פארי ולורד-על(ת אוָרליחסרי משמעות ביחס לשירה ' מקור'ו' מחבר'ג� המונחי�, 

  .33: 2005, אדמונדס: ראו למשל. דברי� דומי� נאמרי� בפי אחרי�). 101: ש�
 .115: 1964, לורד  42
 134-169: ש�עיינו עוד . 86-87: ש�, ובאופ� תמציתי, 80-85: 1977, על החיבור קוד� לאירוע הביצוע עיינו פינג�  43

 .ות בשילוב מדיות אחרותאוָרליביחס למסירה ותפוצה של יצירות 
 A Somali poem always arouses interest“: 73-74: המצוטטי� ש�, יתסוָמלביחס לשירה הסו� ונ'ראו דברי ג  44

and discussion and attracts criticism if it is considered mediocre. Because they are aware of this, 

‘Somali poets rarely perform their work until composition is completely finished in private’”.  
 . ואיל'99: 1976, המתוארת אצל קיפרסקי, השוו לשירה ההודית. 74-75: ש�  45
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 בהשוואת ביצועי� שוני� של שני זמרי� היו ושב, מודל ביניי� של פינג� א) מתארת דוגמה אחרת

, אול� בהשוואת שני ביצועי� של אותו זמר. רי ולורדאמודל של פהמתאימי� לשינויי� אופייניי� 

נו של זיכרו בוהפ' מקובע באופ� יחסי' התייצב'בשלב כלשהו הטקסט , כלומר. ולי רבנמצא דמיו� מיל

ורק , זמרי� היו פסיביי�, מי�מסוי במקרי� .כרו� ושינו�י דבר זה מצרי' שימוש בכושר ז.המבצע

 It is therefore clear that a single model“:  מסכמתפינג�). �(כפי שלמדו אותו) י�(מסרו את השיר

of the relation of composition to performance will not cover all cases…”.46 עוד  וכ� היא

 The reality is more interesting than any monolithic theory. There turn out to be“: מסכמת

different combinations of the process of composition, memorisation and performance, 

with differing relationships between them according to cultural traditions, genres and 

individual poets” וג� מוסיפה “The ‘oral-formulaic’ style of composition (as depicted in 

The Singer of Tales and similar works) is not a sufficient indication for concluding that a 

given work is ‘oral’, nor a necessary condition for the creation of ‘oral poetry’”.47  

יצירה ; שינו� של טקסט קבוע: נמצאי� בי� שתי נקודות קיצוניותהמודלי� שפינג� הצביעה עליה� 

ינויי� אינו וצרות שולורד להי-ההסבר שסיפקה אסכולת פארי, לפיכ'. לורד-מחדש לפי מודל פארי

ג� כאשר ו,  מגוונות מאודמתמסויהבדלי� בי� גרסות שונות של יצירה להסיבות לשינויי� ו. מוחלט

מנת לחדש את - על, ותיקונו הטקסטשיבוש, למשל. שינויי� י�חל, קתוימדובר במסירה יחסית מד

שינויי� ; סייהאוכלוהתאמת פרטי הסיפור למקו� ול; עדכו� השפה; כרו� לקוייז;  של הטקסטהיגיו�ה

 48).ת האמורה לשמר את הטקסט כפי שהוא ללא שינויי�אוָרליג� במסורת (הנובעי� ממניע יצירתי 

ומדגישה את השימוש , טי� השוני�טקסתפוצה ופרסו� של ה, במודלי� של מסירהג�  דנה פינג�

> את בכדי למסור ולהפי) שימוש בכלי התקשורתג�  –ובעת המודרנית , כתיבה(במדיות שונות 

עיקר טענתה היא שאי� תיאוריה אחת כוללת המתאימה לכל המקרי� של , מכל מקו�. הספרות

. תאוָרליקיימי� מודלי� רבי� ומגווני� ביחס להיבטי� שוני� של השירה ה. תאוָרליהספרות ה

 ועד לזמרי� מקצועיי� מ� הסוג זיכרו�החל במדקלמי� המשתמשי� בכושר ה, סוגי זמרי�: למשל

שימוש במדיות אחרות בשלבי� שוני� של ; יחס אירוע החיבור לאירוע הביצוע; ידי לורד-עלשתואר 

 כתובות למסורות היחס בי� מסורות; )פרסו�, הפצה, מסירה, ביצוע, חיבור(ת אוָרליהיצירה ה

  .ועוד, ותאוָרלי

                                                
 .79' הציטוט מעמ. 79, 75-58: 1977, פינג�  46
 .86: ש�  47
 .142-153: ש�  48



 29

  'הסגנו� הנוסחתי' דחיית מבח�   והסגנו� הנוסחתיתואוָרלי, בהכתי. 3

, ולא היה קשר ישיר, ת התקיימו בתו' קבוצות שונותאוָרלירות כתובה וספרות ע� שספולורד ט

ע� שע� התפשטות מיומנויות הקריאה וטהוא  עוד 49.ספרותי בי� שני הסוגי� הספרותיי�-היסטורי

והפצת� של טקסטי� , )תאוָרלישבה התקיימה הספרות ה, אנאלפביתיתבקרב חברה (והכתיבה 

 גרמה להתגבשות תפיסה של בכתבהצגת הטקסט . 'שיר'יחס לטקסט ולחל מפנה בתפיסה ב, כתובי�

ת שבה ביצועי� רבי� ושוני� אוָרליבניגוד לתפיסה ה( חשוב ו עצמהמללשבו , אחד' נכו�'טקסט 

הדור שרכש את , בעקבות זאת). והסיפור הוא העיקר והגרעי� הקבוע', שיר'נחשבי� לאותו 

סה זו הביעו חוקרי� רבי� י אול� כנגד תפ50.י� הכתובי�המיומנויות החדשות החל לשנ� את הטקסט

, למשל. ותאוָרליבמקרי� רבי� מסורות כתובות התקיימו במקביל למסורות ה: רעיונות אחרי�

 אדמונדס טוע� שהאפוס צומח על בסיס 51.במסופוטמיה התקיימה השפעה הדדית בי� שתי המדיות

נס� טוענת לנורמה של שיתו) פעולה בי� 'ג; תובי�הכוללות ג� חומרי� כ, מסורות נרטיביות מגוונות

. א' שהיו חשופות לכתיבה במש' דורות', פרימיטיביות'פינג� מציינת חברות שהוגדרו  ; 52רלסופזמר 

ודרגות שונות של שימוש , טקסטי� כתובי�ודרגות שונות של מגע ע� כתיבה יש , מזו יתרה

', טהורה 'את היאוָרלילפיו מסורת ש ,� הרומנטיהיא דוחה את הרעיו, כאמור 53.במיומנויות כאלו

היא ג� מתנגדת לרעיו� שכתיבה . ולפיכ' משמרת את העבר במדויק בקירוב, נפרדת ממסורת כתובה

מת בעלת מסויאו א) שהתקיימותה בחברה , תאוָרליאינה יכולה להתקיי� בכפיפה אחת ע� מסורת 

ות אוָרליריה אינטראקציה בי� מסורות כתובות ללדב). כדעת לורד(ת אוָרליהשפעה הרסנית למסורת ה

 There is no basic incompatibility between written and“ 54. וא) תהלי' מפרה,הוא דבר שכיח

oral forms, so there is no reason why a poet should try to keep his art free from the 

influence of oral modes nor why a local singer should refuse inspiration from a poem just 

because it happens to have been printed”.55 ת עשויה להיות מקור לטקסט כתובאוָרלי מסורת ,

פי דר' המסירה -לא נית� להבחי� על, לפיכ'. תאוָרלי טקסט כתוב עשוי להיות מקור לשירה –ולהפ' 

  56.אוָרלימהו טקסט 

                                                
 .57: 2005, ראפלאוב: השוו  49
  .135-138: 1964, ורדל  50
 .244: 2005, ראו הפניות ביבליוגרפיות אצל נייגל  51
השלב הסופי והגבוה ביותר בהכשרת� של : 57: 2005, השוו לגישה המוזכרת אצל ראפלאוב. 50-51: 2005, נס�'ג  52

 .45-50: 1992, ידי אלסטר-דעה זו הובעה על. סופרי� היה הכשרת� כזמרי�
 .5: 1996', י>נייד; 48: 1977, פינג�  53
ובמקומות רבי� , 131-134, 4: 1996(' ידי ניידי>-אותה טענה הועלתה על; 153-160'  וג� עמ,160-169: 1977, פינג�  54

 .ביחס לספרות המקרא) אחרי� בספרה
 .המוזכרי� להל�' קאלי וניידי>,  פולימ"'ג עיינו עוד בדעותיה� של .165: 1977, פינג�  55
56   “Again, in the corpus of poetry attributed to or deriving from Burns, it is almost impossible to draw 

a clear line between what is oral and what written: some poems perhaps originated from popular 
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ת נבדלת בסגנונה או בדר' מסירתה מספרות כתובה נתבטלו ע� התקדמות אוָרלית ג� הטענות שספרו

. תאוָרלי של הספרות האופייהלורד אופי הספרות הכתובה שונה מ-פי מודל פארי-על: המחקר

בעת , והללו מאפשרות לו לחבר את השיר במהירות, פי נוסחות ותבניות-על פועל אוָרליהמשורר ה

שהרי אי� הגבלת זמ� , תמש בדגמי� אלו נעדר בעת שמדובר בכתיבהההכרח להש. ביצוע השיר

אינו כפו) לנושאי� ) היוצר בכתיבה, אוָרליהמשורר ה, נניח(היוצר , מאותה סיבה. למלאכת החיבור

מבלי , א' הוא חופשי לחרוג מה�, הוא יכול להשתמש בדגמי� אלו. תאוָרליוהרעיונות של המסורת ה

הבדל . תאוָרלישל הטכניקה ה' שריד'הופעת נוסחות ותבניות נחשבת ל. ריחשב לטעות בחיבוישהדבר 

בעת , שבה החיבור הוא מהיר, תאוָרליבמסורת הספרותית ה. בי� השורותשניכר מתקיי� בפיסוק 

בספרות כתובה בא הפסק מלא , לעומת זאת). adding’style‘(מצר) המשורר שורה לשורה , הביצוע

ת והספרות הכתובה אוָרליקהל היעד של הספרות ה). בי� שני הסוגי�הבדל זה אינו הבדל מוחלט (

תופעות אחרות עשויות להעיד על טכניקת . שהוא בעל טע� שונה, עתה מדובר בקהל קורא. שונה

, הסגנו� הנוסחתי הפ' לאב� בוח�,  כ'57.ת בבתי�ווסידור השור, כגו� חריזה מלאה, החיבור בכתיבה

 Some scholars have been“: ופינג� מעירה. �מסוי של טקסט כתוב אוָרלי מקורו ההוכחפיו - עלש

so impressed by the insights of the Parry-Lord approach that they have taken anything 

which can arguably be dubbed an ‘oral-formulaic’ style as proof that ‘oral composition’ 

was involved”.58חסרות פרטי רקע על אופ� ) 'עלילת אקהת'כיצירתנו (יצירות קדומות  משו� ש

 לחיבור� של היצירות באופ� ְר?ָיהכ, נטו חוקרי� להסתמ' על הסגנו� הנוסחתי, ונסיבות חיבור�

  59.אוָרלי

א' שבה� שולט הסגנו� , בנסו� הציג יצירות שנתחברו בכתב. ע� התפתחות המחקר עלו קולות אחרי�

 To prove that an Old English poem is formulaic is only to prove“: כ' סיכ�ולפי, הנוסחתי

                                                                                                                                            

poetry crystallised and written down by Burns, others were perhaps originally conceived by him but 

now circulate orally in various renderings. Here and elsewhere clear-cut distinction in terms of 

transmission cannot be applied” .השוו לתופעה דומה בשירה היוגוסלבית. ההדגשה שלי. 162: 1977, פינג� 

 .)168 :ש�(
טקסט המשק) מעבר משלב אוָרלי לשלב (' טקסט ביניי�'לורד עסק בשאלה הא� ייתכ� . 130-133: 1964, לורד  57

 I believe that the answer must be in the negative, because“:  הוא כותב129בעמוד . 128-138: ש�). כתוב

the two techniques are, I submit, contradictory and mutually exclusive” . כאשר לורד מתייחס ליצירה

בחינת היצירה חושפת , לשיטתו. הוא אינו מחשיב את היצירה לשלב מעבר, ידי זמר אוָרלי-על, שנתחברה בכתב

נוסחתיי� וכדומה המוכרי� מהספרות ,  אות� מאפייני� תבניתיי�ה�' שרידי�'וה, מאפייני� של ספרות כתובה

. ה� יצירות כתובות). 132 :ש�(א' אינ� שירה אוָרלית , האפוס האוָרלי' ו�בסגנ'כתובות יצירות שכאלו . האוָרלית

וכל , ה� נעדרות, משו� שה� אינ� נצרכות. כותב מיומ� חופשי מ� התבניות והנוסחות, במסורת ספרותית כתובה

רדה ברורה בי� ספרות אי� הפ"אחת מ� הטענות בספרה היא ש: בניגוד לכ' פינג�). 133: ש�(שורה בעלת ייחודיות 

:  ש�ראו ג�. 2: 1977, ל"הנ). תרגו� שלי" (מתברר כי קיימת חפיפה תמידית ביניה�... ' כתובה'לספרות ' אוָרלית'

258-259.  
לנקודת מבט לינגוויסטית . 71-72: ש�על כ' עיינו ? מהי נוסחה.  מינוח בעייתיהוא' סגנו� נוסחתי'ג� . 68: ש�  58

 .2006, פולק; 1976, קיפרסקי: נועיי
  . לעיל27ראו המחקרי� המוזכרי� בהערה  59
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that it is an Old English poem, and to show that such work has a high or low percentage 

of formulas reveals nothing about whether or not it is a literate composition, though it 

may tell us something about the skill with which a particular poet uses the tradition”.60
 

הסגנו� , לפיכ'. שבה� שולט הסגנו� הנוסחתיו, חוקרי� נוספי� הצביעו על יצירות שנתחברו בכתב

ת פינג� א) מפנה א. אוָרלימת נתחברה באופ� מסויהוכחה לכ' שיצירה לבדו  יכול לשמש לאהנוסחתי 

ביחס לשירת , רי וממשיכיואקריטריו� הסגנו� הנוסחתי בכתבי פ: הלב לבעיה נוספת-תשומת

, לאור זאת. ניתוח כולל של יצירות אלו לא נעשה מעול�. רק על פתיחות השירי� יושֹ�, הומירוס

 ,It appears, therefore“: היא מסכמת. תוק) מסקנותיה� ביחס לחיבור שירת הומירוס מתערער

that the search for a scientific and precise measure of oral as against written composition 

may turn out to be a fruitless one”.61אוָרלי היא מציינת יצירות שנתחברו באופ�  במקו� אחר ,

  .)ראו לעיל (ואשר בה� אי� הכרח לשימוש בסגנו� הנוסחתי, תו' הסתייעות בשינו� וזכירה

ות של אוָרלימבח� הסגנו� הנוסחתי לש� קביעת מקורו או מידת השל וחוסר התועלת ,  רקע הבלבולעל

 oral-derived(' ותאוָרלינגזרות ' המכונה בפיו , נוספת קטגוריהמ פולי"'הגדיר ג, �מסוי) כתוב(טקסט 

texts( , י�אוָרליטקסטי� 'לצד הקטגוריה ')oral texts :(“…unambiguously oral texts, such as 

the songs collected by Parry and Lord, … oral-derived texts, that is, the manuscript or 

tablet works of finally uncertain provenance, that nonetheless show oral traditional 

characteristics”.62מכיוו� ', ורתיי�מס'טקסטי� ה�  'ותאוָרלינגזרות 'מוגדרי� כ ג� טקסטי� ש

 הכללתו של טקסט 63.כגו� שימוש בנוסחות וסצנות טיפוסיות, שה� כוללי� מאפייני� מסורתיי�

השימוש במינוח . אוָרלי מבטלת את ההאפשרות שהוא היה במקורו טקסט לא� בקטגוריה זו מסוי

 סוגיות . ביחס להיסטוריה הטקסטואלית של אותו טקסטוודאותמבטא את חוסר ה' תאוָרלינגזרת '

ג� להבנת� וניתוח� של חשובות � יאוָרליעולות ביחס לניתוח� של טקסטי� שביקורתיות שונות 

  .10  על שימוש בסגנו� מסורתי ביצירות קדומות עיינו להל� בסעי)64.ותאוָרלינגזרות 

                                                
  .336: 1966, בנסו�  60
שהניחו ) דר' פעולותו של הזמר המבצע, כלומר(אי� היא פוסלת את הבסיס הרעיוני , יחד ע� זאת. 72: 1977, פינג�  61

 .פארי ולורד
 .ההדגשה במקור. 5: 1990, מ פולי"'ג  62
פירש את ) 52-53, 48: 2000(קאלי . 57עיינו לעיל הערה . 'שרידי�'לורד כינה מאפייני� שכאלו בטקסטי� כתובי�   63

שביצירתו יש עירוב של ' טקסט ביניי�'במשמעות של ) 'נגזרות אורליות'(מ פולי "'ידי ג-הקטגוריה שהוטבעה על

 Orally-derived texts would mean traditional texts conceived largely in oral terms“: ותאוָרליכתיבה ו

but still produced in writing”) צירמדברי� על ) 99: 1996 ('וניידי>) 48: ש�(קאלי , כמו פינג�). 53: ש� 

)continuum (יחסי� הדדי� בי� המדיותעל גווני� רבי� של ב, ותאוָרלישל כתיבה ו. 

-ביחס למסורות כתובות אנגלו, )1990(קי) 'מזכירה את מחקרה של או) 41: 1996(' ניידי>. 3-10: 1990, מ פולי"'ג  64

ככל שכמות הרמזי� הגרפיי� עבור קהל קורא : האורתוגרפיה מלמדת על הרקע האוָרלי של הטקסט. סקסוניות

ת אוָרלינדרשת היכרות גדולה יותר ע� המסורת ה, מצומצמת) אותיות רבתי ועוד, קה לפרקי�חלו, פיסוק: כגו�(

  .בכדי לקרוא את הטקסט



 32

סגנו� : או(ת אוָרליספרות אול� היא מגלה מאפייני� של . נתגלגלה אלינו בכתב' עלילת אקהת'

. ת קיימתאוָרליהשפעת מסורת ב חלה הכתובהשהתגבשות היצירה בצורתה סביר להניח ). תימסור

 המצויות במספר הנחיות למבצעעל מצביע גרינשטיי�  65.אוָרליאולי הטקסט הכתוב היה בסיס לביצוע 

 IV טור CAT 1.19אחת מהנחיות אלו מופיעה על צדו של לוח . טקסטי� אוגריתיי�

)whndt.yAb.lmspr ]מעידה על כ' שהטקסט הכתוב שימש , הערה זו לדעתו). ]הנה כא� ישוב למס�פרו

מידת 'שה לקבוע מה ק, הדברי� לעיללאור , אול� 66.אוָרליכסיוע למשורר שדקל� את הטקסט באופ� 

 ? או בשילובאוָרליבכתב או באופ� ? כיצד נתחברה?  או נמסרה השירההכיצד בדיוק בוצע: 'ותאוָרליה

. ספרותית של התרבות האוגריתיתההכפופה למסורת ' תאוָרלינגזרת ' כותר להגדירהפשוט י אולי

מות מתו' מסוי והופעת סצנות , בספרות המקראל1ִאַנכגו� אזכורו של הגיבור ַד, נתוני� חיצוניי�

 . המדיה בה נתחבר או נמסר הטקסט אתעואינה מסייעת לקב, הסיפור על גבי ממצאי� ארכיאולוגי�

. )בגרסות שונות (גיאוגרפי- נית� לומר שהסיפור והדמויות היו מוכרי� במרחב ההיסטורילכל היותר 

 ,היינו[  מדוע נמצא לפנינו רק עותק אחד–א� נניח שהתקיימה מסירה בכתב : כגו� (אחרותעל שאלות 

ט לא נית� לענות על בסיס מיעו –) ?אוָרלי הסינכרוני הממדמהו הו? ] דיאכרוני בכתבממדהא� ליצירה 

  67.המידע שבידינו

  אתנופואטיקה והמאגר המסורתי. 4

לצד סוג זה מתקיימי� סוגי� . ספרות אפית אינה הצורה היחידה הכוללת מרכיבי� נרטיביי�

בכושרה של ). פה או בכתב-בעל, אגדות או מיתוסי�(אינ� אפיי� ש, נרטיביי� אחרי� עצמאיי�

או חלק וג� הסיפור האפי , רת� העצמאיתבצו ,אלו. חומרי� שכאלו לסגל לעצמה האפיתהמסורת 

צומח על בסיס מסורות נרטיביות האפוס :  אחרותמילי� ב68. גרסות מגוונות של אותו סיפורה�, ממנו

אדמונדס מציג , לסיכו� the pool of tradition’.(69‘ (' המסורתיהמאגר' נס� מכנה זאת' ג.מגוונות

  .מסורות נרטיביותשל  סינכרוניות גרסותמודל של יחסי� דינמיי� בי� 

                                                
וג� באירופה של ימי , מציינות תופעה כזו ביוו� וברומא העתיקות) 40-41: 1996(' וניידי>) 166: 1977(פינג�   65

 . ואחרי�) 1992(ונראד ידי ק-טענה דומה ביחס לספרות המקרא הועלתה על. הביניי�
לא כותבי� את החזרות , ולא לדיקלו�, בטקסט המיועד לקריאה.  ש�17והערה , 142]: א[2000, גרינשטיי� 66

  .6-10א טז "שמ; 12-15ו ' ראו למשל יהו. אלא מקצרי� ומסכמי� אות�, המילוליות
67

 .9-10על מסורות אפיות כתובות עיינו עוד בסעיפי�   
מציג קבוצות של מסורות אפיות ) 2005(נייגל . 36, 32-33: 2005, אדמונדס: ראו. ו מועד)אי� טקסט מקורי א  68

עוד הוא . תו' התייחסות לצמיחת המסורות המאוחרות על בסיס המסורות הקודמות לה�, שומריות ואכדיות

ה הוכללו ביצירה והגמישות הרבה שב, )ביטוי אוָרלי, כתיבה(מציי� את ההשפעה ההדדית בי� מדיות מסירה שונות 

אנרי של הספרות 'מכא� נובע הקושי בסיווג ז. האפית המסופוטמית ביטויי� השייכי� לסוגי� ספרותיי� שוני�

 .244: ש�. המסופוטמית
 ).ראו דוגמות בהמש' מאמרו (32-33: 2005, אדמונדס; 144-145: 1977, עיינו ג� פינג�. 49: 2005, נס�'ג  69
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ומשלבו בחיבורו , מגייס סיפור כלשהו) משורר, זמר, מספר סיפורי�: בכל כינוי שהוא(כאשר המחבר 

-  המשורר70.ושלשמה שילב, אלא למטרה החדשה, אי� חשיבות למטרה המקורית של הסיפור, האפי

ל הכיר את משו� שהקה 71. באופ� משוכלל לרצ) נרטיבי אחד רכיבי� אלו�מתאי האפי המחבר

הוא חווה את ההבדל בי� הסיפור העצמאי לבי� צורתו בתו' הנרטיב , הסיפורי� ג� בגרסות אחרות

 סימפטו� של שילוב הרכיבי� בתו' ה�הנרטיב האפי  אי התאמות פנימיות בפרטי 72.הגדולהאפי 

73.היצירה הגדולה
 

ודל נס� מציעה מ'ג. יניו ידע משות) למבצע ולמאזהוא ואפיזודותסיפורי� מסורתי של אותו מאגר 

לוסיות שונות במרחב כ לאו)משותש התקיי� מאגר, מ� הצד האחד של הספקטרו�, מורכב שבו

.  סיפורי� מקבילי� או דומי�עניי� זה מסביר.  ולאור' זמ�,)מסופוטמיהבבמזרח התיכו� ו(גיאוגרפי 

 של מ� הצד השני. תוגרפיגיאמבחינה  מבחינה לשונית וי� מוגבל,מאגרי� ספציפיי�התקיימו , בתוכו

או  'גילגמשות ילעל'כמו ( התקיימו מחזורי� בודדי� של סיפורי� –יה הצרה י הרא– הספקטרו�

  74).'סיפור מלחמת טרויה'

, ) הקדומה ואפילו היווניתתמסופוטמיה, יתאוגריתה, המקראית (כפי שעולה מספרות המזרח הקדו�

מבני� ,  מקובלי�נות וצירופי�ולש,  ג� דימויי�אלא, אפיזודותוהמאגר מסורתי כלל לא רק תמות 

  75. עיינו להל�.)אקרוסטיכו�; כיאז�; דג� מספרי, למשל(קטני� 

  המחקר האתנופואטי בספרות המסופוטמית. 5

 �מבלי לערב רעיונות מתחו', גילגמשעלילות 'טיגאי מציג את ההתפתחות הספרותית של 

 טענתו 76). ראו להל�;רפולוגיה וסטרוקטורליז�מו(האתנופואטיקה או התפתחויות מאוחרות שלו 

 גילגמשי� ותמות על יהקדומה שילב סיפורי� שומרהבבלית מחבר בתקופה - העיקרית היא שסופר

 זה  חיבור,בשלב מאוחר יותר). תורת המקורות בחקר המקרא: השוו(ויצר חיבור אפי אחדותי אחד 

                                                
משמשת להעביר את המסר שהמבול ומתנת ' עלילות גילגמש'בתו' ) מפי אותנפישתי�(שילוב סיפור המבול , למשל  70

מטרה זו שונה מ� המטרה . ותוולכ� גילגמש אינו יכול לצפות להשיג חיי אלמ, פעמיי�-אנליל ה� אירועי� חד

ס למטרה הראשונית של דווקא מתייח) 73-75: 1987(פרקר : השוו. 32: ש� .סיס'בסיפור המבול העצמאי אתרח

 .הסיפורי� המקבילי�
: בחיבור בכתב(דוגמות מאוחרות יותר ). 'אודיסאה'סיפור הקיקלופ ב (37-39: 2005, ראו דוגמה אצל אדמונדס  71

  . ואיל'40' ראו בעמ) מאת וירגיליוס' איניאדה'ביחס לאפיזודות שונות ב
 .39: ש�  72
 . לעיל31 לדברי לורד בהערה ראו ג� הפניה. 44: ש�  73
 .גיאוגרפי רחב-ג� הרגלי הביצוע הדומי� מעידי� על קשר מסורתי. 49: 2005, נס�'ג  74
 .ליצירות מ� המזרח הקדו� והמקרא' האיליאדה'מציג מקבילות בי� ) 149-239: 5-6פרקי� , 2006(לוד�   75
76

 .1982, טיגאי  
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ה עשורי� חוקרי� שוני� מתחו� חקר מזה כמ,  אול�77.'נוניתק'נער' וקיבל צורה סטנדרטית 

בגרסות עתה רואי� , ת תחו� האתנופואטיקהבהשפע. הספרות המסופוטמית נוקטי� בגישה אחרת

  78.ת מסופוטמיתאוָרלימות תוצר של מסורת מסויהרבות והשונות של יצירות 

 בשאלה חוקרי� שוני� נגעואול� , ת במסופוטמיהאוָרליאמנ� אי� עדות ממשית לקיומה של מסורת 

חיזוק יש לכ'  79.ת זו לטקסטי� הספרותיי� שנמצאו בכתבאוָרלי מסורת שבי�וא) דנו בסוג היחס , זו

 או חסרות אפיזודות המופיעות , גרסות מאוחרות יותר של אותו נרטיב קצרות יותרלעתי�בעובדה ש

וגמות  ד80. בהכרת הגרסה הארוכההקצרה תלויהגרסה ה עד כדי כ' שהבנת – בגרסות המוקדמות

הגרסה המאוחרת מנינוה קצרה יותר מ� הגרסה ('  לשאולִעְשַתרירידת 'מצוינות לכ' ה� היצירות 

גרסותיה המרובות של . שנמצאה באתרי� רבי�' גילגמשעלילות 'ו, )המוקדמת יותר שנמצאה באשור

ל  הגמיש שאופייההכרה בללא .  ברמת הפירוט ובאור' הכללי,יצירה זו שונות זו מזו בפרטי�

ואשר בה� מרכיבי� שוני� קיימי� או ,  גרסות רבות בעלות תוק) שווההכוללת, תאוָרליהמסורת ה

חוקרי� שוני�  ,אכ� .טקסטואליות, במסגרת הנחות יסוד אחרות נימצאאנו , �מסוי' ביצוע'נעלמי� מ

�  מרכיביזיהוי בעקבות 81.המסופוטמיתפולקלוריסטי� בספרות ) 'מוטיבי�'(הצביעו על יסודות 

 I do believe that we can make much …“ :יצירות אפיות כותב אלסטרבפולקלוריסטי� 

progress by relaxing the tense grip historical-critical methods have on the study of 

Mesopotamian literature…”.82הופעת מוטיבי� מקבילי� בטקסטי� ובהקשרי� שוני� ,  כלומר

 .כפי שטוע� טיגאי,  התפתחות טקסטואלית של גרסות על או,ל אינטרטקסטואליותאינה מעידה ע

לא רק מוטיבי� או תמות , כאמור 83.ספרות זו שאבה מ� המאגר המסורתי של המזרח הקדו�, להפ'

לשונות ציוריי� ביצירות בלאק הראה כי ג� כינויי� ו. אכדית- רכיבי� חוזרי� בספרות השומרוה�

בצורה , מופיעי� שוב ושוב בהקשרי� דומי� או שוני�ה� ולפיכ' , אגר המסורתישומריות שייכי� למ

                                                
וסטנהול> מציי� במיוחד את ההבדל בי� הגרסה ). 1985(ולמברט ) 1984( וסטנהול> חיבור זה זכה לביקורת מצד  77

ר1' לגרסה הבבלית ה שני . אי� לקבל את התיאור של טיגאי להתפתחותו של טקסט אחד, לכ�. 'קנונית'מא1

בעיות שונות בתיאורו של טיגאי ומוצאי� , המחברי� מבקרי� את טיגאי בשל התעלמותו מחומר נוס) שנתגלה

 .להתפתחותה של גרסת טקסט אחת
ספרות המזרח הקדו� נכללת ברשימת המקורות באינדקס .  ע� הפניות ביבליוגרפיות242-243: 2005, נייגל  78

סעי) (שאותה אני מזכירה בקצרה להל� ) 162-178: 1990(גישתו של גרינשטיי� : השוו). 1958, תומפסו�(המוטיבי� 

 . ביחס לספרות המקרא,)10
. MELומאמרי� נוספי� בקוב> , 1992 משנת פאנסטיפהוטו, קופר, אלסטר, ראו למשל במאמרי� של מיכלובסקי  79

 .לסוגיית רישומ� של מסורות אוָרליות בכתב אחזור מאוחר יותר
 . 65-69: 1992אלסטר ; xvi: 1989, ֵדיילי. התופעה קיימת בעיקר בספרות השומרית  80
ְחֵכְשַדַנה' (5-7: 1979, ברלי�; )'עלילות גילגמש' (141-152: 1970, קירק, למשלעיינו   81 וג� בהערות ) 'אנמְרַקר וֵאְנס1

  . ואחרי�243: 2005, נייגל; 56-59: 1992אלסטר ; 60-94: ש�, לטקסט
82

  .59: 1992, אלסטר  
 .ספרות המקרא רעיונות דומי� ביחס להמש' העלאתאני מזכירה ב .59 :1992, ל"הנ; 19הערה , 64: 1990, ל"הנ  83
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 חוקרי� שוני� לפסול את התאמתו של האכדית הביא-מרוושבחינת הספרות ה,  אכ�84.זהה או דומה

  85.לורד-מודל פארי

בכלל� ( הוא מנתח יצירות שונות בספרו 86. מוצא כי יסודות פולקלוריסטי� שכיחי� במיתוסי�קירק

שאת גישתו , שטראוס- גוד ללויבני. גתמסוימתו' גישה סטרוקטורליסטית , )'גילגמשעלילות 'את 

ריבוי בגמישותה האפיזודית וב – תאוָרלי הספרות האופיבמתחשב קירק , רית הוא מאמ> חלקיתהביָנ

ב שילומצביע על  בגרסותיה השומריות והאכדיות הוא 'גילגמשעלילות 'כאשר הוא בוח� את  87.הצורה

, )בגילו� קרוב או מטושטש(בתו' הגרסה האכדית המאוחרת לה� , גרסות השומריותשבמוטיבי� ה

) אופייניי� למיתוס(י� אנושיי� יהאפוס האכדי הארו' מטפל בנושאי� אוניברסלומסביר כיצד 

  88.באמצעות התמות הפולקלוריסטיות

 מספק הסבר חלופי לקיומ� תחו� זה) א: ( המחקר האתנופואטי חלה בכמה נקודותתתרומ, לסיכו�

) ב(; אחתמתפתחת  מודל של גרסה  הסבר באמצעותפני- על ,של גרסות שונות של יצירות מסופוטמיות

והביא להכרה , �יהנרטיבי� המסופוטמילניתוח ' מבניי�' כלי� מספקהמחקר האתנופואטי 

מסופוטמיות  החוזרי� ביצירות ,מוטיבי� פולקלוריסטי�ושהספרות המסופוטמית כוללת תמות 

 בחנו מספר ,למציאת תמות חוזרותבהמש' ) ג (;)mythic patterns הללו נקראי� לעתי� (שונות

 מתאי� לאת אוָרלילורד לשירה אפית -יפארשל מודל הוהגיעו למסקנה ש, חוקרי� את הממצא

 נרכשו כלי� נוספי� צמיחתו של הסטרוקטורליז�ע� ) ד (89;אכדית-  של השירה השומרואופייהל

  .�מסויסיפורי� במוטיבי� פולקולוריסטי� בכדי להעביר נושא ה מספר הדר' שבה משתמשבנת לה

 – דגמי�, רכלומ. לרוב מה שמובלט הוא המודל הכללי, א' ג� חשוב לזכור שבמסגרת האתנופואטיקה

, נוסחות(וכלה בדפוסי לשו� , דר' עלילות ודמויות טיפוסיות, )דפוס-סצנת(מוטיב - תמההחל ב

                                                
אול� אני ). 127: ש�(' נוסחתיות'ומגדיר אות� , הוא מביא דוגמות רבות למָטפורות חוזרות. 124-156: 1998, בלאק  84

' נוסחתי'ראו למשל הבעיה שנוצרת כתוצאה מההגדרה . 'מסורתיי�'מעדיפה לכנות דימויי� ומָטפורות חוזרי� כ

השירה השומרית אינה . 149-150: בעניי� זה ראו במיוחד דבריו ש�. 134-135' ביא בעמ שהוא מbביחס לדוגמה 

וצירופי� ציוריי� דומי� יכולי� לשמש , הלשו� הציורית חופשית יותר. כמו השירה ההומרית' נוסחתית'

 .בהקשרי� שוני� ובמשמעות שונה
 .קודמת של בלאק בהערה השוו ג� למחקרו;  232: 1992, מיכלובסקי; 26-30: 1992, אלסטר  85
 סוגי� ה�) סיפור עממי(' פולקלור'ו' מיתוס' א' במבוא הוא מבהיר כי ,ספרו של קירק עוסק במיתוס. 1970, קירק  86

וא עירוב בי� שני הוא ממשי' ומסביר שהמצב השכיח ה. שכל אחד מה� בעל מאפייני� שוני�, ספרותיי� שוני�

מצב הפו' הוא סיפורי� עממיי� . ('מיתוס'יש ניידות של מוטיבי� פולקלוטיסטי� לתו' קטגורית , לרוב. הסוגי�

  .37-41: ש�. גישה פולקלוריסטית למיתוס מורכב תתרו� להבנת המיתוס, לפיכ'). בעלי נופ' מיתי
 .על הסטרוקטורליז� עיינו להל�. ית עיינו לעילעל אופי הספרות האוָרל. 73-77: ש�  87
ה� הניגוד בי� העול� ' עלילות גילגמש'הנושאי� המרכזיי� ביותר שבה� עוסקת .  לעיל81ראו הפניה בהערה   88

 .המוות; הטבעי לעול� התרבותי
אי� לנו עדות לכ' שכל ביצוע (ה� מבחינת הביצוע , ) לעיל84נו הערה עיי(של הטקסט ' הנוסחתי'ה� מבחינת אופיו   89

 .המתחשב בדברי פינג� ואחרי�, 111-112: 1992, קופר: השוו ג�. 28-30: 1992, עיינו אלסטר). הוא יצירה מחדש



 36

 90. מוכרי�רכיבי� מסורתיי�� המשו� ש, אלו דגמי� טיפוסיי� וצפויי�). צורה פואטית, דימויי�

המסורת על מחבר -מעמד המסורתי של רכיבי� אלו מלמדת עד כמה נסמ' המשוררההכרה ב

חריגה ,  הנרטיבידג� מ� הסטייה: כגו�(בלתי טיפוסיי� ,  רכיבי� ייחודיי�לזהותומאפשרת , ביצירתו

שילוב או צירו) ייחודי של רכיבי� מסורתיי� לזהות וא) , )האירוע המצופהיה או  הצפופעולהמ� ה

  .מתמסויביצירה 

  שירה הנרטיבית מאוגריתביחס להאתנופואטי חקר מה. 6

תחו� מחקר הפולקלור בהחלט עשוי לתרו� להארת " :1981 זו עסק ששו� במאמרו משנת נושאב

חשוב לשי� לב , בר� 91."יר את העיסוק בטקסטובכ' נעש, מתמסוי זוויתהיצירות הספרותיות מ

 :כגו�, )בעיקר בחלק השני במאמרו (תאוָרליתחו� השירה הב  לרובהממוקדותו� מעלה שאלות שַֹֹששֹ

מהו ההקשר החברתי שבה ,  מה טבעו של המספר,)מאזי�קהל קורא או קהל (מה אופיו של הקהל 

  . ה והפצתה של היצירה חיבורקציה שממלאי�נהפוומה , מתמסוינתחברה יצירה 

הכוללי� מוטיבי� או , מעיו� במחקרי� רבי� ברור כי קיימי� סיפורי� רבי� במזרח הקדו� ובמקרא

 הצביע 1975במאמר משנת  92.'עלילת אקהת'דומי� לקטעי� שוני� בשחלקי� נרטיביי� שלמי� 

בשני ) ר הבסיסימשניי� לדעתו לסיפו(פנטסטי� -גיבסו� באופ� כללי על מאפייני� פולקלוריסטי�

מוטיבי� שני עסק גאסטר ב, 1944 במאמר משנת , עוד לפני כ�.'עלילת אקהת'ו' ִ�ְרַתעלילות 'האפוסי� 

 וא) להבהיר את 'עלילות בעל'בכדי להשלי� את רצ) הסיפור ב, והסתייע בה�, פולקלוריסטי�

של (לש� הבהרה  קרובות על טקסטי� מקבילי� לעתי�פרקר ואחרי� מסתמכי� ,  כמוהו.משמעותו

טרה להבי� או במ,  להשלמת החסר–שיטה זו . או לש� השלמת פרטי�, )הטקסט או של מהל' הסיפור

שהרי עת , ולבחו� כל מקרה לגופו, א� כי יש להזהר, מתקבלת על הדעת –לעומקו מוטיב מסוי� 

   93.דת משלואו בעל מטרה מיוח, מת הוא מקבל גוו� משמעי משלומסוי� משוב> ביצירה מסוישמוטיב 

                                                
90

 .10על רכיבי� של המאגר המסורתי עיינו להל� סעי)   
ג� את הגישה האטומיסטית ). 82-85: 1981(ששו� סוקר ומבקר בקצרה גישות שונות בתו' חקר הפולקלור   91

שכל אחד מה� חשוב להתקדמות , ורואה טע� ועניי� רק במציאת רצ) מוטיבי�, הוא מבקר) הסקנדינבית(

 .על גישות מסוג זה עיינו להל�). גישה פורמליסטית(בשני מקורות שוני� , העלילה
; 1987, הנדל; 1987, 1983, אבישור; 1980, וסטרמ�; 1974,   וג� אבישור1989, 1987, פרקר; 1978, אירווי�, למשל  92

: עיינו למשל. 'עלילות בעל'ו' עלילות ִ�ְרַת'מצב דומה קיי� ביחס ל. 2004, אבישור; 2002, שרו�; 1999, אבישור

 .1989, פרקר; ש�, אירווי�; 1977, פרקר; ]ב[1972, קאסוטו
 The best comparative studies of this kind recognize“: פרקר שעוסק בערכו של המחקר ההשוואתי מעיר  93

that narratives in ancient literature are produced not only out of a particular culture but also out of a 

larger narrative tradition, and that comparison with other similar narratives in that tradition … 

reveals aspects of a text that might remain hidden of a matter of speculation in an analysis of one 

narrative alone”.) עוד הוא מעיר שמחקר השוואתי של נרטיבי� עשוי לחשו) מה� הרכיבי�). 5]: ב[1997, פרקר 

 . ומה מייחד כל גרסה אינדיבידואלית, המסורתיי� והקונבנציונליי� בסיפור, הכלליי�
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  'עלילת אקהת' ב עממיי�מוטיבי�

� ביחס למידת השימוש בחומרי� ספרותיי� מוכרי� מסוי מעלה רוש� 94בדיקה באינדקס המוטיבי�

 :שלפנינו' עלילת אקהת' הגרסה של ידי מחבר-עלאו נפוצי� 

עלילת 'המוטיב בגילומו של  המוטיב וסימולו באינדקס
 'אקהת

  מופיע המוטיבהיכ�

Goddess of childbirth (A477) הכושרות.   

Magic bow (*D1091); 

Extraordinary bow (F836) 

 ,Icelandic, Greek95, Hindu  .קשתו המיוחדת של אקהת

Chinese, Eskimo (Greenland); 

South American Indian 

(Mataco); Finnish; Icelandic; 

India; Buddhist. 

Prince born with golden bow 

(H71.7.2); Child born with 

magic bow (T552.5.2) 

 .India  . הב�- הקשת יועדה לאקהת

Murder punished (*Q211); 

Cannibalism punished (Q215) 

 יוצאת לנקו� את מות ת1'12ַע
 מקלל את ַדַנִאל1; אחיה אקהת

,  זירת הרצחשסביבותהערי� 
 גור� לבעל לשבור את כנפי ג�ו

  ).�מבלי לתקנ (צ1ַמל1

Icelandic; Irish; Spanish; 

Jewish; India; Buddist myth; 

Chinese; Tuamotu; Eskimo 

(Cumberland Sound, 

Greenland); South American 

Indian. 

Conception and birth (*T500ff.); 

Prophecy: child to be born to 

childless couple (M311.0.3.1) 

עות באמצ ( נולד ב�ַדַנִאל1ל
  .)אשתו

India.96 

Piety rewarded (Q20ff.) 1ידי בעל-על� י נענה פעמיַדַנִאל 
  .בשל אדיקותו

Irish; Spanish; Jewish; India; 

Buddhist myth; Hawaii. 

Goddess of war in shape of 

woman (A125.1.1) 

 .Irish myth  .ענת בעלת צורה נשית

First son died before father 

(A1335.7) 

 Irish myth; Jewish.97  .ַדַנִאל1אקהת מת לפני 

God’s bow (A157.6)  ענת רוצה ; אלוהימקור הקשת
  .בקשת לעצמה

Jewish. 

God of hunting (A452) ענת היא אלת ציד.  Icelandic; Assyrian; Cherokee. 

Hero as mighty hunter (A526.2); 

Skillful hunter (F679.5); Mighty 

archer (F638) 

 .Irish myth; India  .קשת/אקהת הוא צייד

Divine twins make bow 

(A527.1.1) 

 South American Indian  . קשת� מכיס1ִס'ַחַו-ר1'ַת�1

(Chiriguano, Caribbean). 

                                                
94

 .1958, תומפסו�  
  .272-274: 2006, עיינו ג� לוד� 95
 .ראו ג� להל�  96

97
 .ראו ג� להל�  
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Women not to participate in 

hunting activities (C181.2); 

Women not to touch man’s 

weapons (C181.3) 

אקהת טוע� בפני ענת שקשתות 
כי נשי� , אינ� מיועדות לנשי�

  .אינ� צדות

Lappish; German; Jewish; 

Icelandic. 

Omens from flight of birds 

(D1812.5.0.2) 

 מבחינה בנשרי� החגי� ת1'12ַע
 ומבינה את ,מעל בית אביה

המשמעות השלילית של 
  .המראה

India; England (witchcraft). 

Disguise as woman to enter 

enemy’s camp (K2357.8); 

Transformation to likeness of 

another woman (D40.2) 

מעל ת1 עוטה תלבושת נשית '12ַע
לפי פירוש אחד . לבגדי הלוח�

לפי פירוש ; היא מתחפשת לענת
  .אחר היא מתחפשת לפרוצה

Irish myth, Icelandic; India. 

Magic object disappears at 

owner’s death (D867) 

לאחר רצח אקהת הקשת נופלת 
ונשברת וככל הנראה ג� , לי�

  .אובדת

Irish myth. 

No mortal escapes death 

(E361.3) 

אקהת טוע� שסופו של כל אד� 
  .למות

India. 

Bones of dead collected and 

buried (E607.1) 

 מוצא את שרידי גופת ַדַנִאל1
  .ר�אקהת וקוב

South American Indian 

(Warrau). 

Soul leaves body at death 

(E722ff.) 

כשאקהת נרצח נשמתו יוצאת 
  .מ� הגו)

Irish myth; England; Jewish. 

Magic power from piety (D1736) 1את בעל ' להפעיל' מסוגל ַדַנִאל
  .בשל אדיקותו

India. 

Female eater of corpses (G21); 

Foes corpses dismembered 

(P555.2); Animal characteristics: 

members cut off (A2216ff.) 

ענת משחיתה את גופתו של 
 שהיא בולעת ייתכ�ו, אקהת
 ענת מבתרת את גופו של .אותה

  98.אקהת באופ� חייתי

Tuamotu.   

Women warriors or hunters 

(F565) 

 אולי נית� ג� .ענת היא לוחמת
  . כלוחמתת1'12ַעדמות לתפוס את 

German; Arabian; Jewish; Irish 

myth; English; Icelandic; 

Greek; India; Chinese; 

Philippine; North America 

Indian; North American Indian 

(Tropical Forests). 

Killing murderous bird 

(H1161.1) 

 אינו מבקש מבעל לתק� ַדַנִאל1
  .צ1ַמל1את כנפי 

India. 

Quest undertaken for vengeance 

(H1228) 

 יוצאת לנקו� את מות ת1'12ַע
  .אקהת

India; Irish myth. 

Murder opportunity presented to 

assassin (H1556.3) 

 

 

 

 

 

 .French  .ַיְט2ַנ1תה לתכניענת מציגה את 

                                                
  ).שבט בורורו אינדיאני(ידי נשרי� -מזכיר סיפור שבו איש צעיר נאכל למחצה על) 80, 64: 1970(קירק   98
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Victim lured by kind words and 

killed (K815); Women lure 

warrior aside, confederate kills 

him (K822) 

Hypocrite pretends friendship 

but attacks (K2010) 

 ככל .פונה לאקהת בהצעהענת 
והיא , הנראה טו� דיבורה נעי�

ית ימשכנעת אותו להגיע לקר
  99.ש� היא רוצחת אותו, Bִ*ל1ַמ

Spanish; India; Africa (Basuto, 

Kaffir); West Indies; Greek 

(fables); Irish myth. 

Woman instructs in art of arms 

(P461.4) 

ענת מציעה לאקהת ללמדו 
  .לצוד

Irish myth. 

Victim enticed into eating killed 

K839.1); Treacherous murder 

during hunt (K917);  

 שענת מרחפת בזמ�אקהת אוכל 
 ,ככל הנראה. ַיְט2ַנ1 ע� מעליו
  .שר הוא משימת צידההק

 

Murder avenged in like manner 

(Q581.1) 

 .Scottish; Spanish; India  . חלה בעת משתהַיְט2ַנ1הנקמה ב

Professional mourning (V65.4)  באי� ַדַנִאל1לביתו של 
  .מתאבלי� ומקוננות מקצועיי�

Roman (Aeneid); Greek; India. 

Birds furnish omens (B147.2) רואה את הנשרי� מעל ת1'12ַע 
 ומבינה שהתרחש ,בית אביה
  .משהו רע

Greek mythology; Irish myth. 

Birds cursed (M414.8.4) 1מקלל את הנשרי�ַדַנִאל .  Irish myth. 

Man transformed to bird 

(D150ff.) (hawk, eagle, vulture, 

owl) 

 ואומרת שהיא ַיְט2ַנ1ענת פונה ל
  .תו כמו נשר בנדנה אותשי�

Irish myth; Icelandic; Indies; 

Eskimo (Ungava, Kodiak); 

South American Indian 

(Chibcha, Yuracare, 

Mundurucú); Africa; Welsh; 

Finnish; Italian novella; 

Missouri French. 

Death omens through dry river 

bed (D1812.5.1.16.1); Grass will 

not grow where murder 

committed (F974.1) 

הבצורת נובעת ממותו של 
ומשמשת אחד , אקהת

  .לרצח הסימני�

Irish myth; England; Icelandic. 

Immortality from bargain with 

death (D1851.2); Immortality 

bestowed by deity 

 .Italian novella; Greek  100 . לאקהת חיי נצחהענת מציע

Foolish son and wise daughters 

(J226.3) 

כשהוא אקהת מצטייר כטיפש 
 ת1'12ַעלעומתו ו,  לאלה)תחצמ

  .מתוארת כחכמה

India. 

; ת הרוצחענשנקמה על רצח או ה, למשל ( אנושיי��י אוניברסלילהיחשברבי� מ� המוטיבי� עשויי� 

מי� מצויי� בספרות המקרא מסוימוטיבי� ). ילד הנולד לזוג חסר ילדי�; שכר על אדיקות ואמונה

-גיאוגרפישייכי� לתחו� הש, תומפסו� אינו מפנה למקורות אלונמצא שא' , תוהספרות החיצוני

                                                
. א' מ� הטקסט שנותר ברור כי הפנייה של ענת לאקהת הייתה נעימה. חה השנייה בי� ענת לאקהת לא שרדההשי  99

, פרק ג; 87-90סעיפי� , ראו אפשרויות פירוש לקטע בפרק ד. ואת ש� המקו� קריית Bִ*ל1ַמ, היא מזכירה לימוד

 .2סעי) 
  .263-266: 2006, עיינו ג� לוד� 100
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מוטיב : נוכל להזכיר מספר דוגמות פשוטות. רלוונטי� יותרושה�  ,היסטורי הקרוב של סיפורנו

זוג חסר ילדי� מצוי הענקת ילד ל;  לבוש נשי מופיע בספר יהודיתבאמצעותאויב ה למחנה חדירהה

 עבודתה של דורותי  ג�).וריאציהוי� בבמקומות נוספו(י אברה� ובספר שופטי� במקרא בסיפור

 Mytharion: The Comparison of Tales from the Old Testament and the Ancient (אירווי�

Near East ,1978 (101. את החומר המצויהאינה ממצ   

בדיקה זו מראה ,  אול�102.עילותה של בדיקה אטומיסטית מסוג זה ביקמי� הטילו ספמסויחוקרי� 

-מאפשרת לנו מושג קלוש על הדר' שבה נוהג מחבר או מחברהיא ו, עד כמה תמות שונות חוזרות

קשה לקבוע על בסיס בדיקה זו מה� התמות המיוחדות . ביצירתו) עור'-או אפילו מחבר(משורר 

.  הקרובגיאוגרפיה-היסטוריהמרחב מ� היחסות למקורות בשל מיעוט ההתי, כאמור ,'עלילת אקהת'ל

ומה ה� תמות יותר , אוניברסליות- תמות יותר נפוצות ואנושיות� נית� לראות מה,יחד ע� זאת

צרפתית המבצע הרצח הוא מוטיב המצוי רק בספרות ת הרצח בפני תכניהצגת , למשל. 'מיוחדות'

ת הקרובו(ו� ורומא ובספרויות יו ,� בספרות ההודיתמופיעימתאבלי� מקצועיי� ). נדירהוא , כלומר(

. אוניברסלי- אנושיביטויא) שאבל הוא -על ,אי� זה מוטיב נפו>. )מבחינת הזמ� והמרחב הגיאוגרפי

שתי ובכל זאת ציינתי מוטיב זה בשל , 'אקהתעלילת ' מופיעה ממש בלאטרנספורמציה לעו) דורס 

 ענת אומרת שהיא תשי� את – מופיעה לשו� הדימוי 'התאקעלילת 'וב,  מאודהמוטיב נפו>: עובדות

  .בנדנה כמו נשר ַיְט2ַנ1

חשיבות המחקר האתנופואטי ביחס לשירה הנרטיבית מאוגרית ניכרת ביכולתנו , כפי שציינתי לעיל

במיוחד לאור ( או להבנה טובה יותר של הפרטי� הקיימי� ,להסתמ' על המקבילות להשלמת הפרטי�

פואטית -והשפה המסורתית, ידיעתנו המוגבלת של השפה בכלללאור  ו,קסטי�מצב השתמרות הט

 5תחו� מחקר זה תור� לחקר עיצוב הספרות האוגריתית בשל אות� נימוקי� שהעלתי בסעי) ). בפרט

 ,בלשו�, את החריגה מהדפוס, נוכל לבחו� את הרכיבי� המסורתיי�. ביחס לספרות המסופוטמית

ת ג� לבחו� ור הספרותי הרחב מאפשרהקשהכרה ומודעות ל. מויי� ועודבדי, בדמות טיפוסית, בתמה

הלב למקרי� -מפנה את תשומתבפרק הקריאה הצמודה אני  103.צירו) או שילוב ייחודי, מבנה

 שתי .'עלילת אקהת'התורמי� להבנת העיצוב המיוחד של דמות או אירוע ב, מובהקי� של מקבילות

' ַתְרעלילות ִ�'כמוב� שיש ג� לקחת בחשבו� את . וספר יהודית' גילגמשעלילות  'ה�הדוגמות הבולטות 

                                                
 .1982, עמוס-ה לביקורת קשה מאת ב�חיבורה של אירווי� זכ   101
ראו ג� דברי פרופ המובאי� אצל . 226: 2005ששו�  ; 17-19: 2002, שרו�; ) לעיל91עיינו בהערה  (1981, ששו�  102

 folklorists were focused on collecting motifs that occurred in a variety of narratives and a…“: שרו�

variety of cultures, without any concern for where the motif occurred in the sequence of the story or 

how it functioned differently in different narratives”) האנתרופולוג .3: 2002, שרו�). ההדגשה שלי 

א' לדעתו , אלו נראי� במבט ראשו� שרירותיי�. מחקריו למיתוסי�שטראוס התייחס ב-הסטרוקטורליסט לוי

: 2007, ראו סטורוק(שכ� מיתוסי� שנאספו באזורי� שוני� זה מזה דומי� מאוד זה לזה , השרירותיות מדומה

 .פני פולקלוריסטית לנרטיב עממי-עדיפה גישה סטרוקטורליסטית על, מנקודת מבט זו). 70-71
 . להל�169צוטטי� בהערה עיינו בדברי פולק המ  103
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מיוחד וב, כצורתו,  מוקד מחקרי הוא הניתוח הספרותי של הטקסט104.ואת הנרטיבי� המקראיי�

 חומר  ה� או תמה,מילי� או רצ) ,�מימסוי י�קטעכ' שמודעות ל.  עיצוב הדמויות בודרכי ניתוח

ייחודיי� כ, או מרכיבי� מסוימי�,  קטעי� אחרי� לזהותמגבירה את הכושר, מסורתי וטיפוסי

 יצורכלהבחנה זו חשובה . מספר-משוררולהסיק שה� יצירתו הייחודית של ה, 'עלילת אקהת'ל

מנת להבליט את ריבוי -על , הקריאה הצמודהלמסגרתמחו> ,  מספר דוגמותכא� אציי� .המחקר

ביצירות אחרות מ� המרחב הגיאוגרפי ה�  ,'עלילת אקהת'בה� שמופיעי� מוטיבי� ה של ותהגרס

  .הקרוב

והשוו סיפור , נדב ואביהו מתי� לפני אהרו�, אמנו� מת לפני דוד(הבכור מת לפני אביו ) או הבני�(הב� 

הולדת , הולדת יצחק(והב� נולד , הגיבור חסר ילדי� וזוכה לבשורה על הולדת ב� ;)105יעקב ויוס)

דמות אנושית ; )הולדת ישו בברית החדשה ועוד 106', אוריו�תליד', ]ועוד סיפורי� במקרא[שמשו� 

ת לאביה ראש דאלה מתנג; )108'האודיסאה '107,'איליאדהה, ''גילגמשעלילות '( באלה הגברית מתגר

', האיליאדה, '] משכנעת את אנו לתת לה את פר השמי�ִעְשַתר: וריאציה ['גילגמשעלילות '(האלי� 

והיא מבטלת את ,  האלי� מאיי� על בתו אתנה שיפגע בהאביזאוס : וריאציה [350-437: חשיר 

של דמות פטריארכלית באמצעות לוח� בנה ,  אלת המלחמה מביאה למותו של גיבור;])תהתכני

לובשת לבוש רוחצת ודמות נשית   ;109) מביאה למות הקטור ב� פריאמוס,באמצעות אכילס, אתנה(

הסתרת ; )'מיתוס אילוינקה; 'ספר יהודית (רבנהאו בכדי לפתות את ק, נשי בכדי לחדור למחנה האויב

ירי הגיבור ער; )אהוד ב� גראסיפור (למחנה האויב ) ת(חודר) ה(כאשר הגיבור, כלי נשק תחת הבגדי�

 ודמויות נוספות בסיפורי� רבי� במקרא ַתְרִ�, יצחק, אברה�( ב�  לגיבוראלוהות מעניקה, ומבקש ב�

 סיפור המלאכי� בסדו�, ]1-16יח ' בר [סיפורי אברה� (יתהכנסת אורחי� מופת; 110)ובמזרח הקדו�

ב "מל [ הגדולה משונ�אישהאלישע אצל ה; ]8-16א יז "מל[ מצרפת אישהאליהו אצל ה; ]1-16יט ' בר[

 לגיבור ומביעה את תלונתה תהות מתנגדואל; )111'וקיסאבפילמו� ו'וסיפור ' לידת אוריו�'; ]8-17ד 

                                                
 . להל�10על קונבנציות ספרותיות מסורתיות שאופייניות למקרא ולשירה האוגריתית עיינו בסעי)   104
105

י: "עיינו במיוחד בדברי יעקב   ל  ִ �  ד א  ר  ֵ    ֶ א  ה  ֵ א ל   D ל י ?ב  נ   *  ָ ֹ ְ    ֵ     ִ  ).35לז ' בר" ( ְ
 ).296-299: 1959, פרזר (493-536' ש,  ה',פאסטי, 'אובידיוס  106

107
זכירה את וטענתו מ, כמו אקהת, שבה דיאומדס הוא קשת, )347-351' ש, שיר ה(' האיליאדה'מעניינת הדוגמא מ�   

! / ולכי מסער הקרב והמערכה, בת זאוס, סורי': / קרא בקול ר� דיאומדס הגיבור הקורא בחיל: "זו של אקהת

וחיל יאחזו' ג� / כי רעד , מובטחני, א' א� תשובי תתערבי בקרב/ ?  הנשי� הרפותשאת מפתה, המעט ל', אכ�

  .ש� 427-430'  דברי זאוס לאפרודיטה בש ג�השוו). 37 :1954 ,טשרניחובסקי" ('!לשמע מלחמה באפסי מרחקי�
: השוו עוד. 268-269: 2006, לוד�: עיינו עוד. 85: 2005, נגי).  ואיל'116' ש, שיר ה(אודיסאוס מסרב לקליפסו   108

 .בנו של פוסידו�, ואודיסאוס בקיקלופ, אכילס מתגרה באפולו
בי� היתר . 'איליאדה'לבי� ה' עלילת אקהת'לוד� מוצא פרטי� רבי� מקבילי� בי� . 261-272: 2006, לוד�: עיינו עוד  109

קבלה להתחזות אתנה בפי ענת כה' אחי'ושימוש בלשו� ; )337הערה , 70סעי) , ראו פרק ד(דברי זאוס להרה 

 .כ� הוא מזכיר ג� את מות פנדארוס כמקבילה נוספת-כמו. לש� הטעית הגיבור, אחי הקטור, לדיאפובוס
110

 .73-74: 1987, עיינו ג� פרקר  
111

 ).322-327 :1965, דיקמ� (611-724' ש, ח', מטמורפוזות, 'אובידיוס  
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מיתוס '( גיוס מסייע לש� רצח ;)איוב', האודיסאה'', גילגמשלות עלי'(הות בכירה יותר ובפני אל

' מעשה בב� מל', 'ספר יהודית', מיתוס אילוינקה'( קרב� הרצח באמצעות יי� טשטוש; )112'אילוינקה

; )אבימל' בספר שופטי�סיפור , יעל וסיסרא, ספר יהודית(דמות נשית הורגת גיבור ; 113)]מצרי�[

קשת ; )'אתנה, '114'אדפה'(שבירת כנפי נשרי� ; )1-10ב כא "שמ(רת צובנקמת ד� מביאה לסיו� ה

דימוי האד� לע> אשר לו שורשי� ; )115'האיליאדה, ''אנזו' ( או קשת מיוחדתמחומרי� מיוחדי�

עצירת מקורות ; )'ֵאַרה, '9ב ' עמ, 31לז ' יש//30ב יט "מל, כתובת אשמונעזר(מלמטה ופרי למעלה 

 אלוהיאשרה ו, אל'( שני� ב� שבע אבל; )'סיס'אתרח, '8 איוב כו ,21ב א "שמ, סיפור נח(המי� 

לעלילת 'גדולה  ִקרבהסיפור זה בעל  117.'הַנַתאגדת ֵא'להמוטיבית  ִקרבההראו כ�  116. ועוד,)'הסערה

טיפוס וכ, מצויר כדמות מרושעת) על גרסותיה( הנשר באגדה זו :שהצביעו חוקרי�יותר מכפי ', אקהת

שמש נוז) בנשר על התנהגותו הרעה ; )כפי שענת מתוארת כבוגדנית ורמאית(ני גרגרני וחמד, בוגדני

וטוע� שה� חברי� , הַנהנשר מדבר בלשו� חלקה ונעימה לֵאַת; )מאפיי� את ענת כחוטאתִאל1 כפי ש(

 יעניק לו – הנשר –והוא , ה מה חפצוַנַתושואל את ֵא ,)]?[כפי שענת רומזת שהיא ואקהת אח ואחות(

ת עליל'ב(הנשר אוכל את צאצאי ידידו הנחש ; ) או חיי�כס) וזהבשענת מציעה לאקהת כפי (זאת 

הנשר עולה למעלה לשמי� ואחר דואה מטה ומתקי) ; )אוכלת את שאריות גופת אקהתצ1ַמל1  'אקהת

בצערו ; ) אקהת מעל הקרב�ַיְט2ַנ1והיא מפילה את ,  מעל אקהת�מרחפי] ַיְט2ַנ1ו [כ' ענת(את ק� הנחש 

כ' ,  בשר לאדמהתהנשרי� והציפורי� באמצעו) כל(ושמש מורה לו למשו' את , נחש פונה לשמשה

,  פונה לבעל לעזרהַדַנִאל1 'עלילת אקהת'ב(יוכל הנחש לתלוש את כנפי הנשר ולמרוט אות� כעונש 

עלילת 'ב(נשר השבירת הכנפיי� מכונה במפורש עונש של ; )ומבקש ממנו לשבור את כנפי הנשרי�

האגדה ; )118המספר רק באופ� עקי) על העונש-ולכ� רומז המשורר, הנשר הוא סמלה של ענת' אקהת

,  עוסקת באותו נושא'עלילת אקהת'(בכדי שהללו יקלו מעולו  ,לֵאַתַנהקשורה בהענקת צאצאי� 

הנשר נושא על , כפי שהצביע ואטסו�; )וברשימת חובות הב�, במיוחד מודגש הדבר בתחילת העלילה

 באופ� שונה בתו' מבנה משמשי�כל המוטיבי� הללו  119).ַיְט2ַנ1כפי שענת נושאת את ( ֵאַתַנהגופו את 

 מחזקת ִקרבהה, זאת- ע�-יחד. איני טוענת לדמיו� במבנה העלילה, כלומר. העלילה בשני הסיפורי�

                                                
112

 .235-237: 2009, עתה תוכ� היצירה נגיש בעברית אצל זינגר  
113

 .243-244: 1965, על תמה זו עיינו ג� פופ ורוליג  
  .1936, ידי מונטגומרי-הקבלה זו צוינה על  114
וליחס העוי� של האל או האלה  , בספרות היוונית מספר דוגמות לקשת מיוחדת. 105-111' ש, שיר ד', האיליאדה'  115

 .272-274, 269-270: 2006, לוד�: ראו. ַהFָGַתכלפי דמות 
המתבסס בעיקר על הספרות שסקרתי , אלא אוס) מצומצ�,  שאי� כא� סקירה ממצה של כל המקבילותכמוב�  116

 . עיינו עוד פרטי� בהערות לתרגו�.בעת עריכת המחקר
  ].ב[1969, שפייזר: לתרגו� לאנגלית ראו  117
118

. נת בעיניי כעונשמוב, שבה ַדַנִאל1 אינו מבקש מבעל לרפא את כנפי הנשרי�, רק הפע� השלישית' עלילת אקהת'ב  

-135, 103סעיפי� , פרק ד; 2009, יולזרי-נת�. כ' היא אזהרה שטומנת בחובה עונש-ג� הקללה לנשרי� שבאה אחר

138. 
 .69: 1977, ואטסו�  119
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הנשר . הנשר תוא� לדמותה של האלה ענת; שהנשר מזוהה ע� דמות מרושעת ובוגדנית, את טענתי

בא על ) כענת או כסמל שלה( הנשר' עלילת אקהת'ואי� מניעה לפרש שג� ב, דה זו בא על עונשובאג

  .עונשו

אחד הענייני� , לדעתי. 'עלילת אקהת' מצויי� ב, או שילובי� מיוחדי� של רכיבי� מסורתיי�,רכיבי�

ה באופ� העיצוב המיוחד רומז לקהל שהאל. כחוטאת) הותואל(הצגת ענת הוא הייחודי� בעלילה זו 

,  ה� פועלת, ה� חכמה, כדמות נשיתת1'12ַעמצאתי בו ייחוד הוא דמות ש אלמנט אחר 120.סמלי נענשה

בעיצובו של הטקסט  .עגולהלדמות  הקבלה הזו הופכת אותה. ועיצובה כמקבילה הפוכה לדמות ענת

ת אלו תמות וחזרו, לרוב. ריטואלית-וירה טקסיתו היוצרת א,בולט מאוד השימוש בלשו� חוזרת

רוב . מוזרהואפילו , מיוחדת מעוצב בדר' )הגיבור הראשי (ַדַנִאל1, לפיכ'. ַדַנִאל1קשורות בדמותו של 

 לעול� 121. רפטטיבית וטקסיתלעתי�, קתההפעולות המיוחסות לו נמסרות בצורה נוסחתית מוב

: השוו ( העומדת בספק ביחס לנכונותה והתאמתה לסיטואציה, או מבצעת פעולה,אינה סוטההדמות 

ה זו מביאה לנפילתו ולסיבוכי� יסטי. ל1 בהוראת ִאלאשרה באמצע המסע שהוא עור' נודר נדר ַתְרִ�

). 122אלי�ל מתנות כאשר הוא רוצה לשלוח את בתו ע�,  אותה טעותשחוזר עלכמעט  ִ�ְרַת; אחרי�

 אנושי יותר, קסי פחות טדמותו של אברה� מצוירת באופ�, של ַדַנִאל1פטריארכלית הבהשוואה לדמות 

שהרי ג� לאחר ? 'עלילת אקהת' לאור' ַדַנִאל1 הא� נית� כלל לראות שינוי בהתנהגותו של .דינמייותר ו

, לסיכו� . זאת אפשר לבדוק במהל' הקריאה הצמודה.תקופת האבל הוא ממשי' בעריכת טקסי�

היצירה  כלי חשוב בבואנו לנתח את ה�של הטקסט ר הספרותי הרחב הקשהכרה ומודעות ל

   123.הקדומה

  'עלילת אקהת' לע 'אפוס'ההשלכה של ההגדרה . 7

היא שאי� אנו יכולי� לזהות מהו ' עלילת אקהת'יצירה  הלע' שירה אפית'ית ומשמעות החלת התו

,  כאמור124.במיוחד לאור קדמותה של היצירה, )אירועי�, יותדמו(הגרעי� ההיסטורי מכל המסופר 

                                                
 . לעיל118ראו הפניות בהערה   120
121

, ריטואל הפריו� בשדות, אירוח הכושרות, האינקובציה: של ַדַנִאל1קיימי� חמישה מקרי� מובהקי� ביחס לדמותו   

וא) אולי ג� תקופת , נית� להוסי) לרשימה זו עוד פעולות טקסיות אחרות. חיפוש שרידי אקהת, קללת הערי�

, רייט: לנקודת מבט אחרת ביחס למאפיי� זה של הטקסט ראו. האבל עשויה להיחשב לפעולה מוגזמת ורפטטיבית

2001. 
 .114]: א[1998, גרינשטיי�  122

על דר' ניצול הדרכי� המסותיות להשיג . 3סעי) , עיינו פרק ה' עלילת אקהת'על המסרי� הייחודיי� ליצירה   123

 .ו-ה-מסרי� ייחודיי� אלו עיינו בהרחבה פרקי� ד
ניסה ) 1962(י פינל, למשל. בניגוד לכ' אחרי� ניסו למצוא גרעי� היסטורי ביצירות קדומות. 2005, ראפלאוב  124

חוקרי� שוני� ניסו לשחזר גרעי� . נתחברה' האודיסיאה'לשחזר את הרקע החברתי של החברה שנתקיימה כש

: 'עלילות ִ�ְרַת'ראו ביחס ל). 16הערה , 87: 1981, ראו הפניות אצל ששו�(היסטורי מסוי� ביצירות האוגריתיות 

; 782: 1997, וויאט; 39: 1989, פרקר( לממסד הדתי וקונפליקט בי� הממסד המלוכני, משבר שושלתי באוגרית

סעי) , עיינו עוד פרק א. 218: 1999, מרגלית: ראו' עלילות ִ�ְרַת'כנגד גישה זו ביחס ל). 250: 2005, ל"הנ: עיינו ג�

  .'אקהת עלילת'ל פוליטי-היסטורי ורקע היסטורי גרעי� זיהוי, גיאוגרפית-היסטורית גישה: 4
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א ריבוי גרסות שוות וואחד ממאפייניה הבולטי� ה, ורות מגווני�מסורת אפית צומחת על בסיס מק

לעומת . 'עלילת אקהת'מהו הגרעי� ההיסטורי של היצירה לשאלה מחקר זה אי� חשיבות ב .בתוקפ�

חשוב להכיר בכ' שהנרטיב האפי נבנה על בסיס מוטיבי� ואפיזודות מ� המאגר המסורתי , זאת

 ,שבידינו הוא גרסה אחת של הסיפור מבי� כמה גרסות אחרותושהעותק הכתוב , גיאוגרפי-ההיסטורי

 המסורת האפית משתנה ומותאמת להווה של קהל ).קיומ� כמוב� משוער(שהיו שוות בתוקפ� 

 אבל במסורות אפיות חלה .עשויה להיות מקור להכרת הרקע החברתי של הקהלהיא ולכ� , מאזיני�

 זמרי� ומספרי 125.מרכיבי� פנטסטיי� ועוד, הגזמות, ג� הרחקה הרואית באמצעות ארכאיז�

ובכ' טועני� כי ה� משמרי� , סיפורי� טועני� שה� מסוגלי� לחזור בצורה מדויקת על סיפור שלמדו

כמוב� . מדויקת ומהימנההיא ת אוָרלי מאמיני� שהמסירה ה,ה� קהל�,  ה� הזמרי�126.את המסורת

ידי הקהל - על מה שאינו מקובל 127.אפיותי� הגמיש והמשתנה של מסורות ימנוגדת לאופשתחושה זו 

, תמות מקובלות (ידי הקהל- עלומרכיבי� חדשי� יכללו במסורת רק א� יתקבלו , יעל� מ� המסורת

ויקבל את מה , הקהל מכיר את הסיפור, פי רוב-על. )הולדת ב� יורש; מלוכה יציבה וצודקת: כגו�

מאחר  128.ופכת את יצירתו לסמכותיתג� מקצועיותו של הזמר ה. נכו�כ או אמתישנתפס בעיניו כ

 או את הרקע החברתי ,שהיצירה האפית אינה יכולה לשק) באופ� מהימ� את הגרעי� ההיסטורי

ית והתו, מאיד' גיסא. 'עלילת אקהת'נות שכאלו ביחס לניסיו יש לזנוח ,מתמסויההסטורי של חברה 

  ?כיצירה אפית' עלילת אקהת'מעלה את השאלה מה תפקידה של ' אפוס'

                                                
מחזקת את דברי ראפלאוב ומתנגדת לרעיו� שנית� להפיק מיצירה ) 262-265: 1977(פינג� . 60-61: 2005, ראפלאוב  125

 What comes into poetry“ .ספרותית מידע על הנורמות החברתיות ואידיאלי� של החברה בה נוצרה היצירה

may reflect certain aspects of society and express ideas and reactions which are of concern to people 

at the time – but to take literary forms as representing a direct and full reflection, or as a direct 

source of social history can only be misleading” .(עיינו עוד בדברי ַואט ). ההדגשה במקור (263: ש�Watt (

וסטרמ� מקבל ומפתח את . 1980, בהקשר זה ראוי להזכיר את חיבורו של וסטרמ�. 263-264: ש�המצוטטי� 

, כלומר(כותב -אינו זהה לזה שבו פעל המחבר' עלילות ִ�ְרַת'ו' עלילת אקהת'הרקע החברתי של ): Koch(טענת כו' 

וצאי� בסיפורי האבות בספר בדומה למה שאנו מ, הוא שיי' לשלב קדו� יותר). אי� תיאור של חברה עירונית

  ).מוות וקבורה, נישואי�, כגו� לידה(מוקד סיפורי� אלו הוא באירועי� המשפחתיי� . בראשית
וחוקרי� אחרי� המאמצי� באופ� מלא או חלקי רעיונות העולי� , לורד-פי מחקרי� של אסכולת פארי-כ' על  126

 .במחקרי� אלו
עיינו ג� לעיל על טכניקת החיבור בעת ביצוע . 65: 2005, ראפלאוב; 46: 2005, נס�'ג; 100, 28-29: 1964, לורד  127

ות נחשבו כחסרות מהימנות אוָרלימסורות . במצרי� העתיקה השתרר מצב הפו'). הסגנו� הנוסחתי (אוָרליהשיר ה

 ).163-169: ש�(בעוד שטקסטי� כתובי� היוו מקור מידע סמכותי ומהימ� , )176, 171-172: 2000, רדפורד(
נושא הסמכות והמהימנות , ביצירות קדומות ששרדו, נס� מזכירה מספר מקרי� שבה�'ג. 49, 48: 2005, נס�'ג  128

בטקסט אחר ; לעתי� מצהיר הסופר בקולופו� שהעתיק את הטקסט בזהירות. ידי הסופר-על, קיבל ביטוי בכתב

מוצהרת אמיתות , )ת הסטנדרתיתהגרסה הבבלי(' עלילות גילגמש'ובפתח ; מדובר על מקורו האלוהי של שיר חדש

 יוו�ב, כנגד תוקפו וסמכותו של הטקסט במזרח הקדו�. והשיר מפנה לאסטלה וספר המאשרי� את הסיפור, השיר

ולכ� מעמד הסופרי� בתרבות זו היה שונה ממעמד� במסופוטמיה , הקדומה הכתיבה הייתה מלאכת� של עבדי�

לפי התפיסה שהמוזות ה� אלות (שואבי� את סמכות� מ� המוזות הומרוס והסיודוס .  אר> ישראל וסוריהאזורוב

 .50-51: ש�). ולפיכ' יודעות את הסיפור האמתי, שהיו עדות לאירועי העבר, ותואלמ-בנות
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   היצירה האפיתתפקיד. 8

קהל העבור ' עלילת אקהת'יצירה הספרותית שהייתה לננו להבי� את משמעות ניסיונושא זה קשור ל

 , ולכל הפחות129,שבו הקהל משתת) בדרכי� מגוונות,  אירוע חברתיהיאהשמעת יצירה אפית  .הקדו�

 .י� אחרי� של אותו סיפורביצועי� אפשרי' תודעתו'� עולי� במסויכאשר הקהל שומע את הביצוע ה

, נס�'לדעת ג. תחושת זהות קבוצתיתהיוצר , בראש ובראשונה הביצוע הוא אירוע חברתי, לפיכ'

ה� חשי� כי . תחושה זו נוצרת ג� מפני שהיצירה האפית נתפסת כנסבה על אבותיה� של המאזיני�

ולא , שירה אפיתות לקיימות ג� פונקציות אחר אול� 130.עולמ� הוא המשכה של המציאות המסופרת

: תכ� פונקציה דידקטיתיתלביצוע השירה האפית , למשל.  או באופ� בלעדיכול� מתקיימות יחדיו

הגיבורי� עשויי� לשמש מודל חיובי או מושא .  באמצעות הסיפוראת שומעיו' מחנ' 'המשורר

עלילות 'אות שלנית� לר .וכ' לומד מכשלונותיה� והצלחותיה�, יבורי� הקהל מזדהה ע� הג.לביקורת

ת לסוגת ושייכ � אינותא� כי היציר ,דתי-  ומוסריחכמתי-  דידקטיהיבטיש ' עלילת אקהת'ו 'ִ�ְרַת

 ציהיצירת לגיטימהסיפורי של האפוס ל' עבר' שימוש בהיא אפשרית שלישיתפונקציה  131.החכמה

) 1 (:וליטיתראפלאוב מביא במאמרו שתי דוגמאות לשימוש בעבר הרואי למטרה פ 132.לאירועי ההווה

 ער' המל' שולגי רפורמה שהשפיעה ג� על לימודי  במסופוטמיהבזמ� השושלת השלישית של אור

                                                
הוא , כלומר(' משלי�'וג� כבעל ידע , הקולט את הביצוע כחוויה חזותית ושמיעתית, הקהל עשוי להיות גור� סביל  129

).  ידע משות) למבצע וקהל מאזיניוה�  כל אלו- דמויות, מבני�, מוטיבי�: כגו�, מרכיבי היצירהמכיר את 

עיינו . קיימי� סוגי� מגווני� של קהל). מענה וכדומה, מקהלה(הקהל עשוי לקחת חלק פעיל בביצוע , לחלופי�

 .214-235: 1977, פינג�
ובה משתמרי� באופ� , רעיו� זה קשור לאמונת הקהל והמבצע שהיצירה האפית אינה משתנה. 48: 2005, נס�'ג  130

מסורות אפיות מעוררות תחושת הזדהות ג� מפני שה� עשויות . מהימ� אירועי העבר הרחוק שעליה� היא מספרת

. ותה חברהאו בבטא� השקפת עול� מקובלת בא,  בבטא� ענייני� מטרידי�–להיות מותאמות להווה של הקהל 

להשאר 'נס� עוד טוענת כי הקהל והמבצע חשי� כי ה� מסייעי� לגיבורי הסיפור 'ג. 69-70, 60: 2005, ראפלאוב

' גיבור אפי'על המושג . הביצוע מחייה מחדש את האירועי� של זמני� עברו. ידי האזנה לגבורותיה�-על' בחיי�

זהו מנהג מקביל (י� את פולח� הגיבורי� שהוא מזכיר ראוי לצי, בהקשר זה. וג� בהמש' הדיו�, 2005, ראו נגי

' עלילות ִ�ְרַת'לא מצאתי בי� הדעות המובעות גישה כזו לנרטיבי� האוגריתיי� ). למנהג הקדו� של פולח� אבות

דמותו של המל' ִ�ְרַת , לדעתו, כ�. 'עלילת אקהת'על ) 248]: א[2002(אול� עיינו בדברי וויאט . 'עלילת אקהת'ו

עלילות 'טוע� ש) 28: 1994(סמית ). 176-177: 1998, ל"הנ(של מל' אוגרית ) דמיוני או אמתי(ה כאב קדמו� נתפס

, עיינו עוד גיבסו�. מתו' האנלוגיה לפונקציה של יצירות מסופוטמיות מיתיות, משמש כיצירת הלל לאל בעל' בעל

-206: ש� וכ� 211-214: 1999, ורי עיינו מרגליתממלאת תפקיד ביד' עלילות ִ�ְרַת'לדעה שהיצירה . 197-199: 1999

 ).היצירה כפרודיה (209
 even if the poem as a…“): 253: 1989(השוו לדברי מרגלית . 252, 249-250: 2005, וויאט; 2001, גרינשטיי�  131

whole and in its ideological thrust is a powerful critique of this same society and its cultural values”.  
המזכיר במקביל פונקציה של , )96-98: 1981(ששו� : השוו. 50, 48: 2005, נס�'שלוש הפונקציות מוזכרות אצל ג  132

ופונקציה ) מנהג, פולח�, הצדקת מוסד(פונקציה אטיולוגית , מוסרית-פונקציה חינוכית, יצירת הזדהות חברתית

של ' מלחמת טרויה') א: (דידקטית ביחס ל-מזכיר מטרה פוליטית) 62-63: 2005(ראפלאוב . פוליטית-תעמולתית

צורכי ( מחויבות המנהיג כלפי נתיניו -המשורר מלמד את קהלו על אתוס מנהיגותי וערכי� חברתיי� . הומירוס

 המשמשת את המספר כבבואה ’Nibelungenlied‘היצירה ) ב(; לעומת שאיפותיו האינדיבידואליות) הכלל

מזכיר מטרה דידקטית ומטרה ) 243-244: 2005(נייגל . להצביע על פגמי החברה שבה הוא חיביקורתית בכדי 

  .1996, הונקו: עיינו עוד).  פוליטית או דתית(אידיאולוגית 
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הספרות השומרית שמשה ליצירת קשר גנאולוגי בי� השושלת המולכת לבי� . הסופרי� בבתי ספריה�

רי  התפתח האפוס ההיסטואברומ) 2. ()ובכ' קנתה לשושלת המולכת לגיטימציה (גילגמשהגיבור 

את הלל ל הייתה יצירה שכוונתה המוצהרת היא 'האיניאדה'). אנר ההיסטוריה'כמתחרה לז(

באמצעות סיפור היסטוריה רצופה מימי איניאס ועד לימי , לגיטימציהלשליט  קנתההיא . אוגוסטוס

באותה מידה שהיא עוסקת בזמנו של , של רומא' היסטורי'כ' היצירה עוסקת בעבר ה. אוגוסטוס

ובדר' ,  במעשי אוגוסטוסי�מעשי הדמות האדוקה של איניאס קשור. וס ורומא של אוגוסטוסוירגילי

 כי שלושת הנרטיבי� הארוכי� מאוגרית סוברוויאט  133.עקיפה זו יצר וירגיליוס שבח לאוגוסטוס

השיג שא) ל) פטרונו של ִאִלִמְל�II ,1-ִנְקַמד1 ה(המל' האוגריתי , כלומר. יה מלכותיתאידיאולוגמשקפי� 

שר פונקציה זו ווויאט א) ק (משו לתעמולה ויחסי ציבוריוהיצירות הנרטיביות ש, לגיטימציה למלכותו

 היצירהקשורות בהשמעתו או הודעתו של לעיל  שלוש הפונקציות המוזכרות 134.)לרקע היסטורי

 תההייאחרי� טענו שהפונקציה המרכזית של השירה האפית , בניגוד לאמור לעיל.  בציבורתהאפי

 של העבר הרחוק מפני שהוא ראוי זיכרו�כמו ג� רעיו� שימור ה, א' מטרה זו. לבדר את הקהל

,  האפית עשויה לשרת כמה מטרות בו זמניתנית� לומר שהיצירה,  לסיכו�135.אינ� מספקות, זכרילה

  136.ביצוע-אפילו באותו מעמד של אירוע, ובהתא� לכ' נועדה לקהלי� מגווני�

   קדומות בכתביביותנרטרישו� מסורות . 9

, מיוו�המוכרות ביותר ( רבות מה� מסורות אפיות –ולעניינו , רבות מימי קד� שרדו בכתביצירות 

יש ', עלילת אקהת'במחקר זה אני עוסקת במסורת אפית כתובה של  כיוו� ש).אוגריתמסופוטמיה וממ

טקסטי� יבת� של לכתבעיקר ו,  כתיבת� של טקסטי� קדומי�סוגייתהלב ל-לתת את תשומת

  .ספרותיי�

בהשפעת ) בהכתבה(הועלו על הכתב ' האודיסאה'ו' האיליאדה'ות של אוָרלילדעת לורד מסורות אפיות 

 137. כלי שימור של נכסי תרבותהייתהשבה� הכתיבה , )מסופוטמיה וישראל(תרבויות המזרח הקדו� 

                                                
 . 67-68, 57: 2005, ראפלאוב  133
מרגלית . 251-253: 2005, ל" הנ;]ב[2002, ל"הנ; 35-36]: א[2002, ל"הנ; 176-177: 1998, ל"הנ; 1997, וויאט  134

הוא דוגמה שלילית ' עלילות ִ�ְרַת') 1994(לדעת קנופרס . 'עלילות ִ�ְרַת'מתנגד לדעה זו ביחס ל) 207-209: 1999(

  .לאידיאולוגיה מלכותית
של ) ראשונית, או יסודית(טע� שהפונקציה העיקרית ) 36-38: 1992(אלסטר . 69-70, 56-57: 2005, ראפלאוב  135

וג� של טקסטי� מיתולוגיי� אחרי� היא בידור , לוגלבנדה ואנמרקר, כדיי� על גילגמשהאפוסי� השומריי� והא

  .הקהל
 .243-244: 2005נייגל ; 241-243: 1977, פינג�  136
ואת הספרייה של סרגו� , )J- וE(מזכיר בי� היתר את המקורות הקדומי� של התורה ) 156-157, 152: 1964(לורד   137

אול� היו� מקובלות דעות אחרות ביחס .  ובכלל� אפוסי� וטקסטי� חכמתיי�,שהכילה טקסטי� מגווני�, השני

, טור� ועוד-דר-וא�, ראו דעותיה� של קאר. למקור� והתגבשות� של הטקסטי� המקראיי� והמסופוטמיי� בכתב

 .המוזכרי� להל�
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אחת הטענות יש לקבל את ,  אול�138.תאוָרלילורד צייר גבול ברור בי� ספרות כתובה וספרות 

מודל  139.תאוָרליאי� גבול ברור ואי� הפרדה בי� ספרות כתובה לספרות ש, המרכזיות של פינג�

אינ� ) �ביניה בעת ללא קשר ההמתקיימי� ב מדיה סוגישני (או מודל סינכרוני , דיאכרוני-התפתחותי

  .מקובלי� עוד

, קסטי� הכתובי� במסופוטמיה ובישראל הניכרת בט140',תאוָרליהמנטליות ה'מדגישה את ' ניידי>

ועל , ) שריד דל ומצומצ� מאותו עול�ה�הטקסטי� הכתובי� ( עשיר סביב� אוָרליומדברת על עול� 

ת אוָרלי היא א� התרבות – נחזור לשאלה ונחדדה 141.אוָרליאינטראקציה תמידית בי� הכתוב ל

ולש� איזו מטרה , ותאוָרליהורות מהו היחס בי� הטקסטי� הכתובי� למס', כטענת ניידי>, מעיקרה

היסטורי של המזרח -גיאוגרפי במרחב הספרותיי� מסוגי� מגווני�שימשו ונשמרו טקסטי� , נכתבו

  ?הקדו�

, מצביעה על האופי והפונקציה התכליתית של כתיבת מסורות נרטיביות במסופוטמיה) Dalley(ֵדיילי 

באפיזודות הכלולות בה� ,  במידת הפירוט שבה�שונותשגרסות של אותו סיפור : תאוָרליבתו' סביבה 

 We should probably“: כ' היא כותבת. יש גרסות שלא נית� להבינ� ללא עיו� בגרסות אחרות. ועוד

                                                
138

ע� שהמקרא הוא תוצר של טוה, )2004(, השוו קוואשימה.  בי� שירה כתובה לשירה אוָרליתע� להבדל סגנוניולורד ט 

אלו טענות  (וצורתה של ספרות זו שונה מצורתה וסגנונה המסורתי של הספרות האפית האוָרלית, אמנות בכתב

 .)מרכזיות בספרו

Once again writing marks the crucial boundary, this time between the aesthetic 

principles of familiarity and defamiliarization. The exigencies of oral performance 

necessitated Homer’s economy of style, the formal purity of his type-scenes. To 

defamiliarize the tradition as the biblical writers did, conversely, is a more costly 

procedure. The pen, like a scalpel, can dissect and reassemble literary forms, but only 

through the lengthy procedure of writing and rewriting. 

והמחבר הכותב נוקט ,  עוד טוע� קוואשימה שבאפוס הכתוב של וירגיליוס חלה אותה התפתחות.186: ש� 

 ).187: ש�(טרנספורמציה והזרה כמו במקרא 

חוקרי� שוני� הראו כי יצירות שנוצרו בכתב עשויות , יתרה מכ'. ובמקומות רבי� בספרה, 272: 1977, פינג�  139

חוקרי� אחרי� מתחו� , כמו פינג�]). אוָרלי-[סגנו� מסורתי'או ' משלב אוָרלי': במינוח אחר(' סגנו� אוָרלי'לכלול 

תה של תיאוריה זו להבנת א' הצביעו על תרומ, לורד-הספרות המסופוטמית אינ� מקבלי� את תיאוריית פארי

 .10סעי) , ראו עוד להל�. 1992, אלסטר; 1992, ראו למשל קופר. השימוש בלשו� המסורתית
או נטייה ) פרק חמישי: 1996', ניידי>(' מנטליות אוָרלית'התייחסויות שונות לכתוב במקרא מצביעות על נטייה ל  140

חברה מסורתית בעלת מנטליות אוָרלית ). ני קיצוני� על ציר של גווני�ש) (פרק שישי: ש�(' מנטליות אוריינית'ל

ולעתי� הכתוב איקוני כעד , טבעי-הכתוב קשור לעל; גי וסימבוליבעל כוח ָמ, ראתה במילה הכתובה משהו מיוחד

המגלי� מנטליות , ג� כתובי� מאוחרי� יחסית במקרא). 1993, על כ' עיינו רבינובי>(לזיכרו� או להנצחה 

ה� לא , ג� כאשר מסורות נכתבו). ככלי עזר לזכירה(ונועדו למימוש אוָרלי , בעלי ממד אוָרלי מסוי�, אוריינית יותר

 ,Thus even at the literate end of the continuum“): 98: ש�(מסכמת ' ניידי>). ראו להל�(קיבלו צורה מקובעת 

the oral mentality is present and active, informing the way writing is used” . 79: ש�עיינו ג� . 
זו הייתה . רובה של האוכלוסייה לא רכשה מיומנויות כתיבה וקריאה. ובמקומות נוספי� בספרה. 64-77: ש�  141

ת נוספי� ומקומו, 39-43: ש� :ראו. �יוובמסופוטמיה וב, נחלת� של מעטי� מתו' האליטה החברתית בישראל

 .65-68: ועיינו ג� ש�, 54-55, 10-11: 2007, טור�-דר-וא�; 115-122: 2005, קאר; בספר
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understand some of the abrupt changes of themes as bare skeletons which were fleshed 

out in practice by skilled narrators, …”,וכ� היא מעירה :  

The primary purpose of recording stories in writing was not necessarily 

to supply individual readers with a coherent and connected acount. 

Ancient stories were used for a multitude of purposes, often in extracts: 

attached to a ritual, to give authenticity or to provide an aetiology; to 

give the weight of some ancient tradition to a custom or to an 

incantation.142 

  .מקובלי� במחקר העכשוויש , ובמחקרי� נוספי�143,רעיונות אלו מפותחי� בספרו של קאר

 גיאוגרפי-בכל המרחב היסטורי. תברות קדומות בכיעילות� של סופרי� נתגלגלו לידינו יצפלהודות 

 �בהש, המקדשי� היו מרכזי תרבות והשכלה. סופרי� פעלו לרוב בחצר המלכות ובמקדש, הקרוב

טקסטי� שימשו בשלבי� ה. נתחברווטקסטי� חדשי�  ,סוגי� שוני�טקסטי� מוהועתקו נשמרו 

המקדש היה ,  משו� שטקסטי� כתובי� נמצאו במקדש או בסביבתו.סופרי�השוני� של הכשרת 

ה� היוו .  הטקסטי� לא נועדו לקריאה שקטהאבל. ית הסופרי�יהסביבה הטבעית עבור אוכלוס

 סופרי� רכשו ידע לא 144. לדיו� אינטלקטואלי בשכבה המשכילהלעתי� וא) אוָרליביטוי , בסיס לשינו�

. כשרת� רק השלב הראשוני והבסיס בההייתהידיעת קרוא וכתוב . רק בטכניקת הכתיבה ובקריאה

' קלאסיי�' בטקסטי� )education-enculturation(השכלתי -  תהלי' חינוכיהייתה ה שלה�כשרהה

 ת�החומר הכתוב ששימש להשכל. ת וג� דר' המדיה הכתובהאוָרלידר' המדיה ה, תרבותיי� מגווני�

ספרות  , היסטוריוגרפית וא) ספרות,נרטיבי�, ותשירג� אלא כלל , לא הצטמצ� לספרות החכמה

לצור' ) פה-למידה בעל( שינו� הייתה דר' הלימוד 145).ובישראל ג� מסורות נבואיות ( ופולח�חוק

                                                
142

 .117: 1992, קופר: השוו. xvi: 1989, ֵדיילי  
 .2005, קאר  143
במחקר קיימות דעות מגוונות ביחס להקשר שבו קיבלו הסופרי� את הכשרת� . 51-89: 2007, טור�-דר-וא�  144

 ומקומות 31: 1992, אלסטר: עיינו למשל). בהקשר משפחתי או בתחומי המקדש, ]בכתה[במוסד בית ספרי (

; מניח שהיו בתי ספר ואיזו צורה קנונית של היצירות האוגריתיות) 36]: א[2002(וויאט : השוו. נוספי� במאמרו

-וא�; יתוטוע� שההכשרה התרחשה במסגרת משפחת, מתנגד לדעה המובעת אצל אלסטר) 112-113: 2005(קאר 

את הלימוד , מזכיר את בתי הספר שהתקיימו עד ראשית המילניו� השני)  ואיל'59: וש� 54-56: 2007(טור� -דר

ומדגיש את מקומו של המקדש כמרכז תרבותי שבו פעלו והוכשרו הסופרי� מסו) המילניו� , במסגרת המשפחתית

שבו הטקסטי� , )60-62: ש�. (השלב האוָרלי מצייר שלב אורייני הבא אחרי יש לשי� לב שאלסטר. השני והלאה

 .) ומקומות נוספי� בחיבורו36, 32: ש�(ספרי -המקוריי� שונו ועברו תהלי' סטנדריזציה עבור השימוש הבית
טור� מדגיש את השלבי� השוני� בהכשרתו -דר-וא�. 51-72: 2007, טור�-דר-וא�: עיינו עוד; 122-134: 2005, קאר  145

סופרי� . חיזוי או רפואה, )exorcism(אקסורסיז� , למשל. בדיסציפלינות הקדומותוהתמחותו , של הסופר

בכ' לא רק רכשו כושר שימוש בשפה בינלאומית או שפה זרה . מקומית וזרה: הוכשרו במערכת השכלה כפולה

בדר' . שלה�) האוָרלי(הללו הפכו לחלק מהרפרטואר . אלא ג� נחשפו למסורות ספרותיות קלאסיות זרות, אחרת

סופר מקומי יכול . עמרנה ואוגרית, עדויות למערכת כפולה כזו נמצאו בֵאַמר. תרבותית-זו חלה השפעה ספרותית
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ובעל תכונות המקלות על ,  לכ� חומר רב מצוי בצורה פואטית146.אוָרליוביטוי , )פה-ידיעה בעל (הפנמה

ש� א' ג� טקסטי� בפרוזה שימשו ל). 147שיכול וקישור אסוציאטיבי, אקרוסטיכו�, למשל(השינו� 

א' , להכשרת סופרי�משו במקור� ימי� לא שמסוי שטקסטי� ייתכ�. תהלי' השינו� וההשכלה

בתהלי' ההכשרה  ).יוו�מצרי� ו, ישראל, כ' במסופוטמיה( נכתבו לצור' שינו� לתפקיד זהמשנכנסו 

נעשתה בידי ' מותאמי�'או ' מעודכני�'יצירת טקסטי� . העתיקו המתלמדי� יצירות ושיננו אות�

, כרו�יאלא באמצעות הסתמכות על כושר הז, לא בדר' של עריכה ממקור כתוב', בוגרי�'י� סופר

לרפרטואר למעשה הטקסטי� שנלמדו הפכו . הכשרה היבשלב' המקור'ה� הפנימו את שהרי 

 זיכרו�ב (אוָרליבאופ� : המסירה היא כפולה, וכ' 148.התמות וצירופי הלשו� בתודעת�, הטקסטי�

, השתמרות� של כתובי� לא קרתה הודות להיות� מאוכסני� בארכיוני�. בובאופ� כתו) האנשי�

אשר הפנימו את הטקסט , נ� של האנשי�זיכרואלא הודות להיות� של הטקסטי� מסורת חיה ב

 The written text provides a portion of“: ' השוו דבריה של ניידי>149).שינו� (אוָרליבאופ� 

tradition that becomes set, an icon, perhaps a sacred object… The stories, the customs, 

the rituals, and the proverbs live, however, in the oral culture, in the lives and words of 

people”.150   

                                                                                                                                            

-156: 2005, קאר. היה לשלב ביצירה ביטויי� או תמות זרי� או א) להתאי� יצירה שלמה למסורת הילידית שלו

ו של בעל ההשכלה עשויי� לחדור ליצירות בהקשר זה אפשר לציי� ג� שרעיונות חכמתיי� שנטמעו במוח; 158

בדר' זו . דוגמות בולטות ה� ספר דברי� ומזמורי תהילי�. באופ� טבעי) שירה, חוק, כגו� נרטיבי�(מסוגות אחרות 

 .148-149: ש� .אפשר שרעיונות דויטרונומיסטי� חדרו למסורת הנבואית של ספר ירמיה
הטפה לשינו� ; 3ז , 21וג� ו , 3משלי ג " (ל(ַח ִלֶ*ָ' ַעל ָ�ְתֵב�" לביטוי במָטפורה עירוב המדיות בתהלי' הלימוד בא  146

ה   ֹ ל א: "8א ' ראו ג� יהו). והפנמה אורלית מצויה בצורות שונות ג� בספרי המקרא האחרי�  K ה ה  L<ר  ר ה  פ  ֶ   י מ(D ס   ַ    ָ    ַ    ֶ ֵ      ָ

י(   * ָ מ  ביחס , השוו דברי רדפורד המצוטטי� להל�. 14הערה , 141'  ועמ97, 95: 1996', ניידי>. 1-3יג ' וכ� עיינו נחמ".  ִ ִ 

א' הוא מבהיר כי אי� כא� , מדגיש את המנטליות האוָרלית) 111-158: 2005(ג� קאר ', כניידי>. לספרות המצרית

 .אוָרליות גמורה
הערה , 272: ש�ראו ג� ביבליוגרפיה נוספת . 13: 2007, טור�-דר-וא�; 128-129: ש�, לנושא זה מתייחסי� קאר  147

23. 
. טקסטואליות-לא מדובר באינטר.  של טקסט היא חוקת ספר דברי� ביחס לספר הבריתֶרִביְזָיהדוגמה יפה ל  148

בשל הסתמכות על מאגר מסורתי , גרסות קרובות או קטעי� דומי� עשויי� היו לצמוח באופ� עצמאי זה מזה

ולהנחה שטקסטי� שוני� מקיימי� ,  המקורותחוקרי� שוני� הביעו את התנגדות� לשיטת אסכולת. משות)

: 1992אלסטר ; 1996', ניידי>; 1990, גרינשטיי�, ראו למשל. יחסי� אינטרטקסטואליי� לפני הופעת ספרו של קאר

 .  ביחס לשירה השומרית51-54
 They were“: ביחס לקבוצת הסופרי� המשכילה) 59: 2007( טור�-דר-ראו ג� דברי וא�. 159-161: 2005, קאר  149

scribes in the fullest sense of the term: scribes, scholars, and sages – and living repositories of the 

stream of tradition” . י�(הבא) ות(שימור הטקסט לדור: ')ות(עד'קאר מזכיר ג� כתיבת טקסטי� לש� יצירת( ,

ירמיה ויחזקאל , ישעיהו ב� אמו>: ואצל הנביאי�, )16כה ' מש(כ' למשל בתורה . המסורת האוָרלית FָLִַכחא� 

-14: 2007(טור� -דר-עיינו ג� וא�. )143-151, 159-161: 2005, קאר(שנתפס כפרמננטי , מצווי� ליצור עותק כתוב

שמוזכרת , מזכירה פונקציית שימור) 49: 2005(נס� 'ג. המזכיר את אופיי� הארכיוני של חלק מספרי המקרא, )16

טקסט : הקשורות בפולח�, יש שהזכירו סיבות נוספות לכתיבת� של טקסטי� ספרותיי�. 'אנומה אליש'מפורש בב

: 2007, טור�-דר-וא�; 50: 2005, נס�'ג; 67-68: 1996' ניידי>(כתוב הוא חפ> שראוי להיות מוענק במתנה לאלי� 

18 ,56 ,64.( 
  ). ההדגשה שלי(, 76-77 :1996, 'ניידי> 150
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 ככלי עזר או כבסיס לביצוע )כספרות יפה (חוקרי� אחרי� מדגישי� את תפקידו של הטקסט הכתוב

אלא קיבלה , אפילו פעולת הקריאה לא התקיימה בשקט. )כדר' תקשורת (בשירה או דקלו�, אוָרלי

 מתואר כיצד 1-10 לו מיהוביר Reading, in other words, was an oral activity”.151“. אוָרליביצוע 

ל מאזיני� לקה בקולאות� יקרא כדי שהאחרו� , ידי ברו' הסופר-עלנרשמו בכתב ו של ירמיהו יתונבוא

  .במקדש

אפילו יצירה . מת מבחינה טקסטואליתמסויכתיבת� של טקסטי� לא הביאה להתקבעות של יצירה 

 תוק)גרסות שונות שלה היו בעלות , )ישראל ('כתבי הקודש'או נחשבה לאחד מ' קנו�'מת נכללה במסוי

, א� להכרה זובהת. גרסות שונות של אותו חיבור נחשבו בקומרא� לאותו טקסט, כ'. שווה ער'

 152. ביחס לספרי המקרא שוני� משמשי� חוקרי�’pluriform‘- ו’textual plurality‘מינוחי� כמו 

 או על ,יכולי� היו להסתמ' על הטקסטי� הכתובי�, יה�צורכבהתא� ל, הסופרי�', לדעת ניידי>

 These library collections thus give“. ואחר כ' ג� לרשו� אות� בכתב, )כרו�יז (מסורות אורליות

testimony to the vibrant interaction of oral and written mentalities. In many ways writings 

are now available to serve as adjuncts to and facilitators of oral-traditional activities, 

while oral tradition contributes to expansion of the written tradition”.153  כ' העשירו את

מדברת על מגע הדדי ומתמש' בי� מסורות כתובות למסורות ' בעוד שניידי> .רפרטואר הטקסטי�

ולא על (כרו� יאת ההסתמכות על הזקאר מדגיש , ות בתהלי' היווצרות� של ספרי המקראאוָרלי

 רכתוצאה מ� הרפרטואכי היחס בי� טקסטי� שוני� או גרסות שונות נוצר ו, )טקסטי� כתובי�

 מקומיי� –צירופי לשו� , תמות, רעיונות, הכולל ספרות מסוגות מגוונות, נו של היוצרזיכרושב

  155.יוו�ומצרי� ,  מסופוטמיה– מצב זה כמוב� התקיי� ג� בתרבויות השכנות 154.וזרי�

והעלאתה על ' עלילת אקהת'השכלתי של היצירה -ר התרבותיהקשכל האמור לעיל תור� להבנת האי' 

תו'  מ מצומצ� שרידה�לאור ההנחה שהטקסטי� הכתובי� ,  ראשית?די הסופר ִאִלִמְל�1 ביהכתב

 והעדות ,ולאור העדות החזותית בממצא הארכיאולוגי, אוָרליבאופ� � רחב שהתקייממכלול טקסטי� 

                                                
, ידי חוקרי� שוני�-הרעיו� שטקסטי� נכתבו ככלי עזר או בסיס לביצוע אוָרלי הובע על. 12: 2007, טור�-דר-וא�  151

, רדפורד, )ראו ציטוט לעיל (xvi: 1989, דיילי: עיינו.  ובמצריי�יוו�ב, במסופוטמיה, ביחס לתרבויות בישראל

 .ואחרי�, )לעיל(קאר , )ראו ציטוט להל� (205: 2000
 Even when those with access to the material culture of writing do compose or“. 95, 75: 1996', ניידי>  152

record compositions… the oral culture frames the writing, not only in matters of aesthetics… the 

scribe becomes a sort of performer, not only in attitudes that consider the writing transformative and 

iconic…, but also in the variants of texts that existed…” .5 עיינו לעיל סעי) .)ההדגשה שלי( 74-75: ש�. 
153

 .ההדגשה שלי. 68: 1996', ניידי>  
 the transmission of the tradition may well have“:  כותבת'ניידי>. 145דברי קאר מוזכרי� לעיל בהערה   154

involved complex interplays between written and oral processes” .וכ� במקומות נוספי�  (77: 1996, ל"הנ

שהוא , )הנרטיבי(הטוע� שהמקרא שונה מבחינה זו מ� הממצא האפיגרפי , )10]: ב[1997(פרקר : השוו. )בספרה

 .של ספרות אוָרלית' לואי-תוצר'
155

 . לעיל על תרומת האתנופואטיקה לחקר הספרות המסופוטמית5עיינו ג� סעי)   
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מרחב מוכרת ומקובלת ב' עלילת אקהת'רה  הממחישי� את היותה של היצי,הטקסטואלית במקרא

, כסופר, שנית. מתברר שהטקסט הכתוב הוא גרסה אחת מרבות, וגרית וישראל של אגיאוגרפיה

יש להניח שהיה משכיל במסורת . ִאִלִמְל�1 ודאי הוכשר כדר' הכשרת� של סופרי� בתרבויות השכנות

הרי יצירות מסופוטמיות ( ושהשכלתו כללה ג� ידיעת יצירות מסופוטמיות ,הספרותית של אוגרית

על רקע הנחות אלו אפשר להבי� את ). 156שומריתב ו וכ� טקסטי� באכדית,נתגלו ג� באוגרית

ההקבלות הרבות בי� היצירות הנרטיביות האוגריתיות לבי� הספרות המסופוטמית והספרות 

והשימוש בה מסביר חזרות , דר' הביטוי המסורתית נרכשה בתהלי' ההכשרה של ִאִלִמְל�1. המקראית

אלא ', יש מאי�' סופר זה לא יצר 157. או בי� יצירות שונות,מתוימסבתו' יצירה ) מסוגי� שוני�(

קושר את ִאִלִמְל�1 ע� ) CAT 1.6(' עלילות בעל'הקולופו� בסו) הלוח השישי של . הסתמ' על השכלתו

 ובחסותו נ1ֵתנעשתה תחת השגחתו של הכה� הגדול B' עלילות בעל'כתיבת : המקדש והממסד המלכותי

 זוהי 158.הממוק� בי� שני המקדשי�, סטי� רבי� נמצאו בביתו של הכה� הגדולטק. ד1ַמְק ִנשל המל'

או , שהרי זוהי הסביבה בה סופרי� קיבלו את הכשרת�, וצרו טקסטי� בכתבנהסביבה הטבעית שבה 

 שִאִלִמְל�1 העתיק אפשר .על סמ' השכלת�' חדשי�'יצרו טקסטי� ,  שסיימו את הכשרת�בזמ�

הרי ? חלק מתהלי' הכשרתו,  תרגילהייתהזו העתקה וא) אולי  ,) לנושאבד (ממקור כתובטקסטי� 

 אי� להעדי) 159.ת או למקדש במתנהאלוהואי� סתירה בי� אפשרות זו לאפשרות שהטקסט הוענק ל

נסמ' על הכשרתו והשכלתו ביצירת הגרסות ש 'בוגר'פני האפשרות שִאִלִמְל�1 היה סופר -עלאפשרות זו 

 לא מו וציו� שכתיבת הקולופו�דאי ובו. )המיוחסות לו במחקר(ת וגריתי האוהיצירותהכתובות של 

  160.של היצירה אותנטיה להבליט את תפקידו של ִאִלִמְל�1 כמחברה ונועד

  תית בטקסטי� כתובי�לשו� מסור .10

היחס המקביל וקיו�  ב,וקאלי' ניידי>, פולי מ"'גכגו� , עסקו חוקרי� נוספי�, בעקבות פינג� ואחרי�

. קשורי� לכ' לעילהענייני� מספר הזכרתי וכבר  161.ותאוָרלימדיות כתובות ובמסורות של י ההדד

   .המופיע בטקסטי� כתובי�, אוָרליה' סגנו�'ב אתמקד בסעי) זה

לאור כמות הנוסחאות שנתאספו לצור' הבדיקה : "פולק עוסק בנוסחות שבספרות המקראית וכותב

באסתטיקה , במידה זו או אחרת, תב אשר עדיי� דבקהשבמקרא מדובר בספרות שבכ, מסתבר, שלנו

                                                
156

 .2007', ורג'ג; 2007, ארנו; 1996, דיטרי'; 1968, נוגיירול, ראו למשל  
157

 . לעיל5-6עיינו ג� סעיפי�   
טרונות הממסד המלכותי לא הצביעה על השתייכות הסופר לחצר פ. 52 הערה 301, 88, 85-86: 2007, טור�-דר-וא�  158

 .82-83: ש� ראו דבריו. המלכות
 .64, 56: ש�  159
 .52הערה , 283: ועיינו ג� ש�, 47-48: ש�ובמיוחד , 31-49: ש�  160
161

 .2000, קאלי; 1996', ניידי>; 1990, מ פולי"'ג  
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ובפעילות� של סופרי� , קאלי עוסק בספרות הנבואה במקרא,  מאוחר יותר162".פה-של הספרות שבעל

, ])ראו לעיל[' ותאוָרלינגזרות '( פולי מ"'גמתבסס על הקטגוריה שיצר  הוא 163.ביחס לספרות הנבואה

הכוונה לטקסטי� שנתחברו בעזרת טכניקת , שיטתו של קאליל). transitional(ותופס� כשלב ביניי� 

 ,לשונות מיוחדי�, חזרות: 'אוָרלי מסורתי סגנו�'(י� אוָרלי� משקפי� מאפייני� יא' עדי, הכתיבה

 ancient Israelite...“: 'ניידי>הוא מאמ> את דברי ). דגמי� סיפוריי� ועוד, נושאי�,  רעיונות,דימויי�

literacy has to be understood in the context of an oral-traditional culture. Literacy and 

orality are part of an ongoing continuum even in the latest biblical period”.164  ג� במצרי�

 : כותברדפורדכ' . )אוָרלי-(נכתבו טקסטי� באמצעות סגנו� מסורתי

Whether written in advance, or extemporised, the dissemination of 

information by the state or of diverting material by a private speaker 

was thought of essentially in terms of oral promulgation and 

performance. Even if a written form of the words issued 

simultaneously, an author literally conceived and created his work 

orally, with oral modalities in mind. An amanuensis or even the 

original author copied by ear, repeating phrases audiably in the manner 

they would be presented to the audience; there was no “silent 

reading”.
165

 

 Biblical authors of various periods“. ציונליתקונבנמסוגננת והיא  –ג� לשו� המקרא מיוחדת 

and persuasions composing in a variety of genres share a set of traditional ways to 

express particular ideas or to create particular images”.166  

תפקיד יש לה א' . תאוָרליפונקציה קומפוזיטורית במדיה ה ילאהמלשו� מסורתית מיוחדת , אמת

הוא ידע ' הסגנו� המסורתי': ה� במדיה כתובה, תאוָרלי ה� במדיה ה,ביצירת משמעותחשוב מכ' 

 כל ביצוע –  ואחרי� פולימ"'ג  שלהצעתו את י� מקבל' וניידי>קאלי. קהל�למשות) למשוררי� ו

                                                
 .20הערה , 16: 1991, לקפו  162
163

 .2000, קאלי  
' יח; ג-ב' בר; א' בר(מציגה שלושה סיפורי בריאה ' ניידי>, בפרק השני בספרה. 48: 2000, קאלי; 99: 1996', ניידי>  164

ובכל זאת כל סיפור בעל אופי והשקפת ', סגנו� אוָרלי'כל אחד משלושת הסיפורי� כולל מספר מאפייני� של ). כח

משכיל -יחזקאל כח משק) וריאציה הקרובה יותר לקצה האורייני, לדעתה, מ פולי"' בעקבות ג.עול� שוני�

)literate (של הציר)continuum (על האינטראקציה בי� המדיות ראו עוד . 38: ש�: עיינו בסיכומה. אוָרלי-האורייני

  . לעיל
שוני� של שתי המדיות בספרות במאמר זה סוקר רדפורד היבטי� ). ההדגשה במקור (205: 2000, רדפורד  165

על . 206-215: ראו ש�, לדיו� ממוקד במאפייני� האוָרליי� בספרות המצרית. ואת היחס שביניה�, המצרית

 .197, 191-194: 1980, גתי: המנטליות האוָרלית עיינו עוד לעיל וכ�
 . ואיל'10' עמ, ראו ש�). oral register(' משלב אוָרלי'המינוח שבו היא משתמשת הוא . 9: 1996', ניידי>  166



 53

יבי� המסורתיי� מתפקדי� כלומר הרכ. ר מסורתי רחב בהרבה� היווה מכלול רפרנציות למאגמסוי

 בי� א�,  כ' שכל יצירה שבה מופיע סגנו� מסורתיpars pro toto.(167(במוב� שהחלק מייצג את השל� 

מוכר שבהכרח מעלה בתודעת המשורר והקהל מכלול מסורתי גדול יותר , ת או כתובהאוָרלי היא

 .)'משמעות טעונה'נית� לכנות זאת  (' הדימויי� וכו,לשונותה, הרעיונות, וכולל את הנושאי�, לה�

 .an oral aesthetic infuses Hebrew Scriptures as it now stands …“ –כותבת ' ניידי>כש

Without an understanding of this aesthetic and the world that provided its context, we 

cannot fully appreciate the literature of ancient Israel preserved in the Bible.”
 היא – 168

, לשונות, שימוש בעול� דימויי� מוכר, חזרות (אוָרלימתכוונת לכ' שהמאפייני� של הסגנו� ה

, וכ'. של היצירה, הטעונה, יצירת המשמעות הרחבהב מרכיבי� חשובי� ה�) דגמי� ועוד, צירופי�

המחבר עשוי להשתמש בכלי� אלו בדר' ,  למחבר ולקהלמשותפתש ,בתו' מערכת מסורתית זו

 לפיכ' חיבורה של יצירה 169.ובכ' יגרו� להפתעה ועניי�, או הבלתי צפויה, המסורתית הצפויה

,  חלק מהותי בקשר זההיאאוטיפית יוהלשו� החוזרת הסטר, ידי הקהל קשורי� הדוקות-עלוקבלתה 

 את  שחיברובזמ�' �ייאוָרלחשוב במונחי� ' אות� סופרי� המשיכו ל.ג� כאשר היצירה כתובה

לאחר שקאלי דוג� מספר לשונות מספרות הנבואה  .בתו' המכלול המסורתי, הטקסטי� שלה�

  :במקרא הוא מסכ�

From my perspective, it looks like traces of oral-traditional style and 

displays the features I would expect to find in oral style. At the very 

least the presence of this kind of similar language suggests that those 

who produced these texts liked to say things in a traditional way, 

sticking with the familiar, which is how I defined tradition earlier. So 

the possibility of oral style continuing in scribal composition is a 

genuine consideration.
170 

                                                
פולי . 50: 2000, וקאלי; ) ואיל'15' עיינו בדוגמות בעמ (11-12: 1996' מ פולי מוצגת אצל ניידי>"'הצעתו של ג  167

ידי החוקרת אנה קאראבלי -מזכיר מחקר שנעשה על) 51-52: 2000(קאלי . ’traditional referentiality‘מכנה זאת 

)Anna Caravelli( ,חוקר אחר בש� קלבר .  מסקנה דומה ביחס לשירה העממית ביוו�המעלה)Kelber ( טובע את

חוזה סמוי בי� 'ו' מפתחות': השוו. 55: ש�דבריו ביחס לספרות הברית החדשה מצוטטי� . 'זיכרו� תרבותי'המושג 

 .61-63: 1988, בדברי אלטר' מספרי המקרא לקהל�

 .דבריה רלוונטי� ג� לחקירת טקסטי� מ� המזרח הקדו�. סכימה ע� כ'אני מ. 24: 1996', ניידי>  168
נוסחתית ממלא צרכי� נוספי� כגו� העשרת - השימוש בלשו� מסורתית- 41-42: 1991, עיינו עוד פולק. 22-23: ש�  169

והוא הדי� . איהצר) השגור נשאר בגדר דפוס נוסח"... ראו במיוחד דבריו . ותרומה לעיצובו, מרק� הסיפור

שהאפקט המיוחד , דבר זה, אדרבה. למקרה שהנוסחה מעניקה למספר את האפשרות להשיג אפקט סגנוני מיוחד

לא חוסר המשמעות אופייני . מעיד עד כמה המספר נשע� על אוצר הנוסחאות, מושג באמצעות צירו) שגור דווקא

 ).19-20: ש�" (שוני�אלא שימושו הקבוע לצור' הקשרי� ונסיבות שוני� ומ, לנוסחה
 .60: 2000, קאלי  170
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חסרי מקור או צורה סופית ה� � יאוָרלי א� טקסטי� -מציע קאלי , אוָרלילוגיה למודל הבדר' של אָנ

אחת וריאציה וכ: פ� דומהוטקסטי� כתובי� בעלי לשו� מסורתית בא מדוע לא לראות ג� -מגובשת 

וב הטקסט הכת לא נית� לראות את ,לפי תפיסה זו .בי� ריבוי וריאציות הקיימות במאגר המסורתי

מייצגת וריאציות ספורות , א� כ�, ספרות הנבואה במקרא הכתוב( 171.המערכת סגורככחומר מגובש ו

 ,מבהיר קאלי, יחד ע� זאת. )מבי� מכלול רחב בהרבה של טקסטי� נבואיי� מסורתיי� שהיו קיימי�

אלא הסגנו� המסורתי מציב מגבלות וגבולות , נתו� לפירוש ככל העולה על הרוחהטקסט אינו 

 תפקיד שלישי ולא פחות 172.בהתא� למסורת המוכרת, מי� ביצירת המשמעות בתהלי' הקריאהסוימ

- על. הוא להעניק תוק) ולגיטימציה לתוכ�) בספרות הנבואה המקראית(חשוב של הלשו� המסורתית 

ובכ' ליצור מערכת משותפת בי� המשורר , בהתא�' להשמע' לנבואי עליו היה ייחשבמנת שהטקסט 

 תחת טענת ביקורת הטקסט ). ידע משות)הואש, שימוש בסגנו� המסורתי, מרכלו(לקהל 

נושאי� , דימויי�, דגמי�, מוטיבי�, לשונות חוזרי�(חזרות מסוגי� מגווני� , לאינטרטקסטואליות

  . בחומרי� מוכרי� למשורר ולקהלו–מתפרשות כתוצאה של שימוש בסגנו� המסורתי ) ועוד

מדוע לא להשלי' את המודלי� , אול�.  כל אחד– בעותקי� בודדי� הנרטיבי� האוגריתיי� נשתמרו

 אחת מיני כצורההא� לא נית� לראות עותק כתוב בודד ? המוזכרי� לעיל על הקורפוס האוגריתי

,  שטקסטי�ייתכ� הא� 173?)ותאוָרליבי� א� כתובות ובי� א� (שאבדו ) י�(של הסיפוררבות צורות 

אולי רישומ� של האפוסי� שימש כלי עזר ? פולחנית, וחדתה מיהיו בעלי פונקצי, בהיות� כתובי�

זמר מיומ� קישט - שסופרבזמ�פה - או בוצעה בעל, )כפי שהיא ( גרסה שנקראה בקולה�ו, לזכירה

מדוע לא . כפי שטועני� חוקרי� שוני�, 'סגנו� מסורתי'סגנונו של הטקסט מסגיר . והרחיב את המלל

 כזו שהמשיכה והתקיימה –ת בתרבות האוגריתית אוָרליליות נטת עשירה ומאוָרלילהניח מסורת 

 ִקרבההסביר את האי� מודל זה מ. )מסופוטמיה, ישראל (לאור' זמ� ובמרחב הגיאוגרפי הקרוב

לקורפוס ובי� הקורפוס האוגריתי  , עצמו הקורפוס האוגריתיבתו'הספרותית ו הרעיונית, הלשונית

הכיצד נסביר את העובדה  174?שיות בי� שני הקורפוסי�וא) את הופעת� של מקבילות ממ, המקראי

מבלי להניח , שנוסחות מ� הקורפוס האוגריתי הקדו� חוזרות בספרות המקראית המאוחרת לו

את קיומ� ג�  המסבירהרי הנחה שכזו . שפירושה מאגר ספרותי ומוסכמות נפוצות, מסורת ספרותית

 .אדמונדס ואחרי�, נס�'גי� ציגמכפי ש, ו�של מקבילות במעגל הרחב יותר של ספרות המזרח הקד

מחיש עד כמה המסורות הספרותיות של השירה האוגריתית והסיפורת המקראית מ גרינשטיי�

                                                
 .216-218: 2005, השוו ביחס לספרות המצרית את דברי רדפורד). 9סעי) (וקאר ' ראו ג� לעיל את דברי ניידי>  171
 .61-63: 2000, קאלי  172
 .5, 1הערות , עיינו לעיל  173
; 1978, ואטסו�; 1974, אבישור; 1973, קרוס; ]ב[1972, קאסוטו; 1965, גריי; 1938, גינזברג: עיינו במחקרי� כגו�  174

. 2004, אבישור; ]א[2003, גרינשטיי�; 1999, אבישור; 1987, הנדל; 1987, 1983, אבישור; 165-186: 1980, וסטרמ�

קורפל טוענת . 1998, קורפל: כנגד דעה זו עיינו. וכ� עוד מחקרי� רבי�, י� להל�עיינו מחקרי� נוספי� המוזכר

וא) טוענת שנקודות דמיו� וחזרות בי� טקסטי� ספרותיי� שוני� ה� , לאינטרטקסטואליות בי� טקסטי� שוני�

  .וה� משקפות ְמַחְ*ר(ת משותפת', סגנו� אישי'ביטוי של 
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 לפסול את האפשרות שסופרי סובר שאי�א) הוא  ו175,יתתמטקרובות מבחינת הסגנו� ומבחינה 

בדלי� הלשוניי� שבי� למרות הה, על כל פני�. "המקרא הכירו את היצירות האוגריתיות עצמ�

שלאחר דורות של , לפלא הוא; אי� לדחות את הזיקה המיוחדת שביניה�, המקרא לבי� כתבי אוגרית

עדיי� נכרות המקבילות בי� המקרא לבי� הספרות הכנענית , עיבוד ושכתוב בידי הסופרי� העבריי�

  176".הקדומה

  א והשירה האוגריתית בלשו� המקרציונלי� אחרי�קונבנדגמי� נוסחות ו, מילי�צמדי 

  במקרא ובלשו� אוגרית מוכרת היטב או כאיברי� מקבילי� בצימודקבועי� מילי�הופעת� של זוגות 

 בהחלט נית� לתפוס תופעה זו כאחת מ� 177.)25ה '  שופ:בתקבולת'; חלב' ו'חמאה': למשל(

 178.י�שנית� למלאה במשתני� מוכר,  כתבנית נוסחתית–ת וציות הספרותיות המסורתיקונבנה

, ציונליקונבנ מעיד על השימוש ה בספרות המקרא ובשירת אוגריתהשימוש החוזר באות� צמדי�

' בית'המילה ', היכל'ו' בית ' השמותבזוג, למשל. ולרוב נשמר, ציהקונבנ ג� הוא ,ואילו הסדר בכל זוג

הוא ' כאשר שומע הקהל הקדו� את צלע א,  וכ'A.(179-מילת ה(תמיד מסיימת את הצלע הראשונה 

' זהב'ו' כס)'דוגמה נוספת לסדר הקבוע נמצאת לנו בצמד ). B-מילת ה(' היכל'מצפה להופעת בת זוגה 

   180).'חרו>': באוגריתית(

הנוסחאות 'ויפה מאמרו של פולק , רת המקראיתשבסיפו' נוסחות האפיות'מספר חוקרי� עסקו ב

מבהיר עד כמה הסיפור ש ,1991משנת , 'האפיות בסיפורי המקרא ושורשי הסיפורת העברית הקדומה

ועל פ, או ( פעלי�צירו) 181.מסורתיות-נוסחתיותשופע תבניות ) בעיקר מימי בית ראשו�(המקראי 

 .'תבנית נוסחתית' לייחשב קשרי�ובקשת רחבה של ה, ת מוגדרת בתבני,המופיע בשכיחות )ומשלי�

', וית� קולו בבכי'הצירופי� וכ� , )וישתחו(חוי - נפל, ש�-ש� או נשא-לקח, שתה-  הצמדי� אכל,למשל

 נוסחתית  או תבניתלשו�, ג� במקרא, יחד ע� זאת 182.מתבררי� כתבניות נוסחתיות' ותהר ותלד'

                                                
 .1996, גרינשטיי�  175
 .ביחס לטכניקת הסיפור הדומה בשני הקורפוסי� המקראי והאוגריתי] א[2003, עיינו ג� גרינשטיי�. 31: ש�  176
, ]ב[1975, ]א[1975, דהוד, 1972, דהוד ופנר; ]ג[1972, ל"הנ; 42-51]: ב[1972, קאסוטו: עיינו במחקרי� כגו�  177

, אייטק�; ]ב[1984, אבישור; )ידי הכלל- נתקבלו עלידי חוקר זה-לא כל הצמדי� שהוצעו על] (ב[1981, ]א[1981

   .ועוד] ב[1989
  .27: 1992, אלסטר  178
 .421]: ו[1980, כ' מעיר ליונשט�  179
ידי דיויד מרקוס ולא -המתבססת על חומר שהוכ� על, כ' בבדיקת המקרי� בה� מופיע צמד זה בשירת אוגרית  180

 ).ציי� שבשלב מאוחר נתגמשה הקונבנציהש� הוא ג� מ (]א[2006, גרינשטיי�: ראו עוד. פורס�
 .1991, ראו ביבליוגרפיה נרחבת בנושא בהערות השוליי� אצל פולק  181
נוסחה 'במקומות שוני� במאמרו הוא מכנה זיווגי פעלי� בכינוי . )18-20: ש� ('נוסחה'עיינו הגדרת פולק ל  182

יש לעתי� חילופי , כפי שפולק מדגי� מספר פעמי� במאמרו). 27: ש�בניגוד לדעת קאלי המוזכרת . ('מסורתית

ויש חילופי� , צמדי המילי� במקרא אינ� קפואי�, וכ�, פעלי� בי� הצמדי� האוגריתיי� לצמדי� המקראיי�

בוח� דגמי� , ד� בשאלה מהי נוסחה בראשית מאמרו) 1976(קיפרסקי . והתפתחות בתו' הקונבנציה המסורתית

פני -ודת מבט לשונית מגיע לכלל הצעה שיש לבחו� את השפה או מה שנרצה לראות כנוסחה עלומנק, נוסחתיי�
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או ' שדות, ' כינויי�:כגו�(ומכנה לשונות שוני� , מרחיבה רעיו� זה'  ניידי>183.מתמסויבעלת גמישות 

 תמונה י�אופ� מטונימי מעוררהללו ב. 'נוסחה'בכינוי ) דגמי� או נושאי� ועוד,  של לשונות'קבוצות'

באמצעות ,  לדוגמה184.)ראו לעיל (מת או משמעות נוספת מעבר למשמעות הפשוטה של הטקסטמסוי

המספר מעורר אצל קהלו תמונה ) קוסמי� וכדומה, חכמי�(אזכור מספר בעלי תפקידי� בחצר מלכות 

ג� , אלוהי�ידי -עלהדרגה הנתמ'  פחותהחזק לבי� ) הזר(וההתחרות בי� הגור� , של חצר מל' זר

  185.מבלי שהדבר מוזכר במפורש בטקסט

ציונליות אחרות קונבנחוקרי� אחרי� הזכירו ג� תבניות , מילי� וצמדי ה,מלבד הנוסחות האפיות

 ,דג� שבעת הימי�, נוסחת מסע, דיווח-אירוע, ביצוע- צו: או אחד מה�, המוכרות משני הקורפוסי�

 מדגמי� אלו מנצלי� את עקרו� החזרה האופיינית חלק 186.משתה) סצנת (נוסחת, נוסחות השתחוויה

השימוש בנוסחות ,  כאמור. בפרוזהמגול� הנרטיבג� א� בספרות המקרא , )'אוָרלי סגנו�'או (לשירה 

 השימוש בו עשוי לתרו� לעיצוב הספרותי באופ� דווקאו, אינו מגביל) בכינויו לעיל' אוָרליהסגנו� ה'(

 כל אלו יש לציי� כי קיימי� מחקרי� רבי� העוסקי� במאפייני� פואטיי� ופרוזודיי�  על187.משמעותי

, ג� אלו. תקבולת ועוד, )chiasm(שיכול , מצלולי�: כגו�, בשירה האוגריתית ובספרות המקרא

 של המזרח גיאוגרפי-ספרותיות אופייניות למרחב ההיסטוריקונבנציות חשב ילמעשה יכולי� לה

  188.הקדו�

   בספרות המקראי�יתמטדגמי� חזרות ו

 בי' דוגמה בולטת ביותר היא הסיפורי� המקבילי� בבר. תופעה מוכרת במקרא �הסיפורי� חוזרי� 

מהדהדי� וסיפורי� אחרי� דומי� במבנה .  קבוצה של סיפורי� מקבילי�הי זו.1-11כו , כ, 10-20

 We are, at the very least, dealing with“ : גרינשטיי� כותב.בפרטיה� ובלשונ�, יתתמטמבחינה 

two variations of what was once the same story, or a “family” of stories stemming from 

                                                                                                                                            

ראו גר) (תמה וא) יצירה שלמה , קטע, המשפט, נית� לבחו� את הנוסחה ברמת הצירו). ציר של מידת הגמישות

 ).93 :ש�
, שג� ה� בגדר נוסחה מסורתית, יש לומר."..; 22-24: 1991, פולק: ראו למשל הדוגמה של לשונות השתחוויה  183

 .1992, פולק; )24: ש�..." (הואיל ואינ� אלא גרסאות מקוצרות של נוסחאות מורחבות
 .14-24: 1996' ניידי>  184
 .2000, ראו דוגמה מספרות הנבואה אצל קאלי. 17-18: ש�  185
: דג� שבעת הימי�. 1990, לויד; 1968, נסטי�'ליצ: נוסחת משתה. 1981, ויטקר; ]ב[1972, קאסוטו: נוסחות אפיות  186

]: א[1999, פולק; 1992, פולק; 1991, פולק: השתחוויה, דיווח-אירוע, ביצוע-צו, נוסחות אפיות. 1962, ליונשט�

 . ועוד מחקרי� רבי�1988, פרקר: נוסחת בשורת הלידה]. א[1984, אבישור: נוסחה לתיאור מסע. 68-77
 . לעיל169ועיינו ג� דברי פולק המובאי� בהערה . 25-38: 1996', ניידי>; 43, 41-42, 37: 1991, פולק  187
, 1984, 1983, 1980, ]ב[1976, ואטסו�: עיינו עוד. 1 הערה 1: 1990, ראו מבחר מחקרי� על הפרוזודיה אצל אייטק�  188

, ואטסו�; 1983, 1977, 1974, גרינשטיי�; 1964, ליונשט�: בולת במקרא ובכתבי אוגרית עיינועל התק. 1988, 1985

 .ועוד ;2008, ברלי�; ]א[2008 ;]ב[2000, גרינשטיי�; 483-492]: א[1999, פולק; 7-26: 1989, פרקר; פרק שישי: 1984
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the same basic treasury of tales”.189 מתו' מאגר הסיפורי�  של סיפור וריאציותאלו, היינו 

-סצנת'ל  שלהקבלהמעבר שהיא  ,� בי� סיפורירבהִקסוג אחר של על מדבר ג� גרינשטיי� . המסורתי

אשר ,  של סיפורי� או רצפי�והציג קבוצות, של סיפורי� מקבילי�אלברט לורד בח� חזרות  190.'דפוס

הוא ראה בדגמי� חוזרי� אלו שריד מאפיי� לספרות מסורתית . 'דגמי� חוזרי�'נית� לכנות� 

לאחר (' � הלידה הפלאיתדג'הקשור ג� ב' דג� התאומי�' בי� היתר הוא מזכיר את 191.תאוָרלי

 דגמי� מופיעי� יחד ברצ) לעתי�, כלומר. 'דג� הבשורה' בצירו) א קרובות בלעתי�האחרו� ). עקרות

דג� מעשי 'ו' אלוהידג� הזוג ה'סיפורי האבות כוללי� ג� דוגמות של . על בסיס קשר אסוציאטיבי

 192.של דמות מנהיג) ’calling‘(' ידג� המינו'שלושה סיפורי� השייכי� ל  לורד מזכיר,כ�-כמו .'בחרות

הוא תופס את הסיפורי� . של האבות' דג� החיי�'לורד כינה את ריכוז הדגמי� האלו בסיפורי האבות 

עי� יהדגמי� המסורתיי� המופ). multiform(המקבילי� בכל קבוצה כריבוי צורה של אותו דג� 

כגו� המסורות השכנות במזרח , ע� מסורות אחרות] המקרא[קושרי� אותו "... , לדבריו, במקרא

החוויה שלנו מעומק , נבנתהבאמצעות הבנת הדר' שבה הברית הישנה . הקדו� ובעול� הדובר יוונית

 בתגובתו זה מובהר היטב בדוגמה שמספק גא� משפט 193.)תרגו� שלי" (מועצמתהמשמעות שלה 

סיפור , יאת סיפור תמרלאור קר.  הוא מעמיד את סיפור אונס תמר לצד סיפור אונס דינה194.ללורד

נוכל , בקריאה מחודשת, א) שהמספר המקראי אינו משמיע את קולה של דינה- עלו, אונס דינה מועשר

או מקב> תמות  (ית בתו' הקורפוס המקראיתמט עיקר דבריו לענייננו הוא החזרה ה195.לשומעו

נס� ואת 'דברי גלעיל כבר הזכרתי את . וא) בתו' הקורפוס הספרותי של המזרח הקדו�, )חוזרות

                                                
 .170: 1990, גרינשטיי�  189
 One may speculate that there once were in Israel certain well-known“): 173: ש�(ראו דברי גרינשטיי�   190

historical narratives whose “wires” got crossed in the course of their transmission. The elements of 

the traditional stories were jumbled, recombined, and transfigured to produce new narratives”. השוו 

ראו ). בליווי הפניות ביבליוגרפיות (165-176: ש� ראו אזכור מספר סיפורי� מקבילי� וקרובי�. 178: ש�

 .'עלילת אקהת'ל' ֵאַתַנה'בי� ) 6סעי) (ההשוואה שאני עורכת לעיל 
, 2006, עיינו עוד אצל לוד�. 159-197 :1964, לורד: 'האודיסאה'ו' איליאדה'השוו דבריו ביחס ל. 17, 7: 1990, לורד  191

 .14-148: 1-4פרקי� 
' סיפור מכירת הבכורה בבר: 'ַ*ֲחר(תדג� מעשי 'דוגמה ל; יעקב ורחל, יצחק ורבקה: 'דג� הזוג האלוהי'דוגמה ל  192

ו ואפיל, יעקב ועשו, יצחק וישמעאל, אברה� ולוט): 'דג� הלידה הפלאית'הקשור ב(' דג� התאומי�'דוגמות ל; כה

לורד מזכיר עוד כמה תמות חוזרות בסיפורי האבות . שמואל, גדעו�, משה: 'דג� המינוי'דוגמות ל; קי� והבל

. בנויי� סביב דגמי� חוזרי� אלו) כמו חלקי� אחרי� במקרא(מסקירה זו עולה כי סיפורי האבות . ומחוצה לה�

“The life pattern for such extraordinary leaders of men who could be the representatives of divinity 

on earth was an old one, a traditional one of theogony among several of the peoples of the Near 

East, and elsewhere as well”) .דגמי� אלו היו במקור� דגמי� שנסבו על חיי האלי�, לדעתו). 9: 1990, לורד ,

). ידי האל-על(ולבסו) הועתקו לדמויות אנושיות נבחרות , )demigods(יות אלוהיות למחצה בהמש' הועתקו לדמו

 .שהביא מקבילות רבות מ� המזרח הקדו�, 1987, בהקשר זה הוא מצטט את הנדל. 8-9: ש�
 ).הציטוט מופיע פעמיי� (17, 7: 1990, לורד  193
 .1990, גא�  194
195

 .1999, שרו�: השוו  
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עלילת ' על הסגנו� הנוסחתי בחיבורו של אייטק� ראוי עוד להזכיר בהקשר זה את .' המסורתיהמאגר'

,  במקראדגמי� חוזרי�מספר מצומצ� של התרכז בקאלי  196.חיבורו של קאליואת ', אקהת

;  התגשמותה←נבואה ;  הצלה←מצוקה , למשל .)action-motifs(המורכבי� מרצפי אירועי� 

שילובי� , בעוד שרצפי� אלו קבועי� יחסית.  עונש ועוד דגמי�←מעשה חטא ;  השלמתה←משימה 

 לעתי�.  את האירועי�מגלמי�שוני�  מוטיבי� ,כ�-כמו. שוני� יוצרי� וריאציות במבנה הסיפורי�

את תפקיד והעונש ממלא את תפקיד אותו מוטיב , למשל( אירועי� שוני� לגל� שני אותו מוטיב עשוי

 ).להל�עיינו ( של פרופ תוקרובה לשיטולפיכ' ,  מורפולוגיתהיא גישה זו ).מצוקה בשני רצפי� שוני�ה

. נחשבי� בעיניו לחלק מ� המסורת הספרותית המקראית, תמות או רצפי� חוזרי�, יחד ע� זאת

וריאציות הנוצרות כתוצאה משילובי� שוני� של הדגמי� ומגילומי� שוני� שלה� באמצעות וה

 אלו מעלה את האפשרות שרצפי אירועי�הוא א) . ’multiformity‘בי� מגווני� מכוני� בפיו מוטי

197.תאוָרלינובעי� מדגמי� שבמסורת ספרותית 
 

אלטר שאל את המינוח ' א .במקראש )type-scene ('סצנת הדפוס'בהקשר זה יש להזכיר ג� את 

בודק קוואשימה , בעקבותיו. ראיתמ� השירה ההומרית והעבירה אל חקר הספרות המק' סצנת דפוס'

המשורר  198.סצנת דפוס'ולמודל האוגריתי של , המקראית בהשוואה למודל ההומרי' סצנת הדפוס'את 

; הבאי� בסדר קבוע, ומשתמש בחומרי� מוכרי� וקבועי�, היווני נצמד לכללי החיבור המסורתיי�

הרחבות שונות מייחדות כל . י�וריאציות נבנות על בסיס חומרי� מוכרי� מסורתיי� טיפוסיוא) ה

ידי -עלומאפשרות פרשנות ייחודית  variation without transformation”(,199“ (גילו� של סצנת דפוס

' סצנת הדפוס'וריאציות של . ו ע� המסורתהיכרותעל סמ' , אשר נות� את ליבו להבדלי�, הקהל

י� רכיבי� קבועי� שאליה� משו� שא, המקראית אינ� דומות בהתנהגות� לוריאציות ההומריות

משתנה בי� וריאציה )  קבועהואשבדוגמה ההומרית (אלא המבנה הבסיסי עצמו , מצטרפות הרחבות

אמצעות טכניקה של הזרה , ציהקונבנהמספר המקראי חורג מ� ה, כלומר. ריאציהולו

)defamiliarization.(200.גריתית תואמת למודל ההומריו לדעת קוואשימה סצנת הדפוס הא  

, לי נראה כי הקורפוס האוגריתי הנרטיבי קט� מידי בכדי לזהות מספר מספק של סצנות דפוס

ועי� במודל שבו יש אלמנטי� ק, כלומר. שבאמצעות� נית� להדגי� מודל קרוב לזה שבשירה ההומרית

                                                
196

 .1992, קאלי; )סעי) הבא-בור זה אני דנה בתתבחי] (א[1989, אייטק�  
 .169-172: ש�  197
והוא מייחס עליונות ליצירה , קוואשימה טוע� שאלטר טועה. 169-189: 2004, קוואשימה. 1988, 1981, אלטר  198

א' אינו מביא  , )176: ש� (אוָרליפני יצירה שנוצרה באופ� -על, המצטיינת בתחכו� ותכליתיות, שנוצרה בכתב

). 187: ש�(היוצא מ� המסורת , מסורתי-כאשר הוא טוע� שהכותב המקראי הוא בתר, טענה שונה באופ� מהותי

 . לעיל138ראו ג� הערה 
 .171: ש�  199
) 170-175: ש�(טכניקה ההומרית שקוואשימה מצייר ה). 1989, בעקבות פרקר (183-185: ש�, כ' קוואשימה  200

התמה בנויה על בסיס : ידי אייטק�-כפי שהיא מתוארת על, מזכירה את הדר' שבה בנויות תמות בלתי חיוניות

 ).ראו סעי) הבא(בצירו) הרחבות , גרעי� קבוע
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המקבצות ,  לדבר על תמות מסורתיותבעינייעדי) . בתוספת הרחבות מסורתיות, בעלי סדר קבוע

-עקרות וברכה קשורות לבשורת, למשל(מסורתי - רכיבי� מסורתיי� באופ� אסוציאטיביבתוכ� מ

  .פני הקביעה שלפנינו מסורת ספרותית המשתמשת בסצנות דפוס-על) לידה

  'עלילת אקהת'ביות תמטוחזרות הסגנו� המסורתי 

 כגו� נוסחת אפיותנוסחות , )ימי� מניית(ביצוע או נוסחת מעבר זמ� -דגמי� כגו� צו, מילי�צמדי ה

 מ� המאפייני� המסורתיי� הבולטי� ה�, עזיבה וכדומהנוסחת , הגעהנוסחת , נשיאת העיני�

 א' מ� הראוי להרחיב מעט על התמות המסורתיות בשירה 201.לזהות�בשירה האוגריתית וקל לנו ש

ות נשע� על מאגר נוסחהוא ו, מסורתיהוא  הכיר בכ' שהסגנו� של הטקסט אייטק�כבר . האוגריתית

מודל הלמעשה מייש� את  אייטק�.  של התקופהאוָרליר ההקשסגנו� זה נובע מ� ה. ותמות מסורתיות

א) - על202.אוָרלי באופ� חוברהטקסט הוא טוע� שנית� להסיק ש, לוגיהועל סמ' האָנ, לורד-פארישל 

 הפועלת לצד הגמישות ,יתתמט ממחיש היטב את החזרה האייטק�, שטענה זו עומדת כיו� בספק

) תמות(רוב מאמרו מוקדש לדיו� בנושאי� החוזרי� . גריתית של השירה האוהמסורתישבסגנו� 

הכוללת בכמה , נוסחת קבלת בשורות רעות: למשלכ'  .לורד-פי מודל פארי-על, יות שלה�בווריאצו

 :השוו ג�; CAT 1.19, II: 44-47; 1.3, III: 32-35; 1.4, II: 16-20(מקרי� קטלוג של מספר איברי� 

CAT 1.5, VI: 14-22 (יקשה ללא מודעות לנוסחה המסורתית ו,  במקרה אחדמצטמצמת לאיבר אחד

ובאי� ,  ומילוליתחבירי שני החרוזי� הבאי� בעלי דמיו� CAT 1.16, I: 53-55(.203(עלינו לזהותה 

  :י� שוני�בהקשר

  :)CAT 1.4: IV: 50-51(לבעל חסר בית   :)CAT 1.17: I: 18-19( חסר ב� ַדַנִאל1ל

 ,כמו לאחיו, אשר אי� ב� לו
 !כמו לקרוביו, ושורש

din.bn.lh/km.aeh. 
w.vrv.km.aryh/ 

  ,והנה אי� בית לבעל כמו לאלי�
  . כלבני אשרה,וחצר

wn.in.bt.lbol/km.ilm 
wxZr.kbn.aArt 

 :אייטק�י העיקרי של העלילה מעיר תמטביחס לרובד ה

So far as the themes of childlessness, incubation and revelation, and 

birth of a child are concerned, stability between them and their parallel 

in the Keret narrative primarily devolve upon the larger plot sequence 

to which they belong at a more abstract level, and change in the overall 

                                                
הערתי בתרגו� ובפרק ' עלילת אקהת'על הופעת� של נוסחות אלו בתו' .  לעיל186ראו ביבליוגרפיה נבחרת בהערה   201

 .ואי� צור' להדגימ� פה, ד
 ].א[1989, אייטק�  202
 .246 הערה 2סעי) , על נוסחה זו והפניות ביבליוגרפיות ראו פרק ג. ש�ראו דוגמות נוספות   203
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realization of the pattern at the more specific level of formulaic and 

thematic content.
204

 

 :רו הוא חות� כ'מאת מא

Perhaps, therefore, the compositional needs of the narrator … at the 

level of theme were largely met by his having ready to hand an array of 

conventional (non-plot) themes with which to fill out, organize, and 

give coherence to the basic plot of the story, together with an array of 

conventional formulas with which to integrate the individual themes 

into their immediate narrative context. Since the former are not 

distinctive of the plot, and the latter are not distinctive of the theme, the 

narrator could employ them over and over again in the telling of 

different stories.
205

 

אופיו של . הוכלה במבנה העליל, החל ברובד המילה, רובו של הטקסט מציג חומר מסורתי, נית� לסכ�

כפי שהציג לורד ביחס לשירה אפית (מספר האוגריתי גמישות רבה - משורר להחומר המסורתי מאפשר

  ).השירה האוגריתיתשל  למבנה ביחס אייטק�וכפי שטוע� , קרואטית-הסרבו

אי� הוא : ית המאגר המסורתיייש את הסוגיה הקומפוזיטורית ומזניח את סוגמדגאמרו של אייטק� מ

 היסטורי הרחב יותר של-גיאוגרפיה וא) ספרותי-  ההקשר התרבותימ�יות תמט למקבילות מתייחס

 ,CAT 1.17, VI: 51 – 1.18כאשר הוא ד� בהקבלה שבי� ,  כ' למשל. המקרא והמזרח הקדו�ספרות

I: 19 לבי� CAT 1.3, III-Vעלילות '( האכדית ית מ� הספרותתמט הבילהק הוא אינו מזכיר את המ

' יתמטגרעי� ' בעלי שה�,  מחו> לקורפוס האוגריתיעדר התייחסות לסיפורי�יה VI.(206לוח ', גילגמש

בחינת החומר ההשוואתי , שנית 207. צור�מאוד' עלילת אקהת'לק הראשו� של חמקביל לזה שב

ביטויי� לשונות ו, מוטבי� :כגו�, ה מרכיבי� מסורתיי� נוספי�שמחו> לקורפוס האוגריתי מבליט

אשר , בנר-לל'תר- הקללה למררת,למשל .לשונות דימויבולטי� במיוחד בהקשר זה . נציונלי�בקונ

דיו� את עול� מ� הלהוציא אי� ,  לבסו) 208. של האד� לע>ותה נוצרת באמצעות דימויומשמע

. ק מ� התרבות וקשורי� הדוקות למאגר הספרותי חל�שה, המנהגי� המסורתיי�והסימבולי� 

                                                
ומקומ� של תמות משניות ) 'גרעי�', 'שלד'(עוד על דרכו של מחבר לגבש את בסיס העלילה . 13]: א[1989, אייטק�  204

 .עיינו להל�) לשיטתו של אייטק�(בהלבשת הסיפור בעור וגידי� 
: 15עיינו בסעי) .  היא תמה בלתי חיונית לעלילה הבסיסיתNon-plot theme). ההדגשה שלי (16]: א[1989, אייטק�  205

  .19-21: 1990, אייטק�'; לילת אקהתע'מבנה הנרטיב ב
 . לעיל6ראו עוד סעי)   206
 ).1989, 1987(ידי פרקר -מקבילות רבות צוינו על. 'הגיבור חסר ילדי�, 'למשל  207
 .270הערה , 2סעי) , פרק ג; 141סעי) , עיינו ג� ש�; 198הערה , 47סעי) , ראו פרק ד  208
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 ה הנהוגה היא הטלת האשמה על הערי� הקרובות הפעול, מידע על זהותו של רוצחהיעדרב, למשל

, אברה� (מספר פעמי� במקרא, 'עלילת אקהת', 'ִ�ְרַתעלילת 'מופיע באירוח מנהג ה; )1-9כא ' דב(

  .ושאר ספרויות המזרח הקדו�, )לוט

  י� אפימודלי� ותבניות. 11

 חוזרות מוצגות תבניות, שהתבססו על ספרות אפית מתרבויות שונות, במחקרי� השוואתיי� שוני�

כגו� ( שוני� חיבורי�ש אקדי� ואציי� .ובמיוחד ביחס לדמות הגיבור, יצירות אפיות בלדמויותביחס 

, ות אתני� מגווני�ממקור על ספרות לעתי� העוסקי� בנושא זה מתבססי� )2005, נגי; 2000, מילר

ולפיכ' לא תמיד תואמי� לסיפורי� , י�ירומ-יווניי�הטיפוסי� כיוו� הא' המודלי� המוצגי� נוטי� ל

אי� כא� סקירה רחבה של תכונות הגיבור האפי או דמויות אפיות ,  לפיכ'.האוגריתיי� או המקראיי�

והדמויות ' עלילות אקהת 'הסעיפי� להל� כוללי� מקצת הנקודות המעניינות ביחס ליצירה. אחרות

  209.שבה

   הגיבור האפיינמאפיי

באפוסי� מתרבויות ) הגיבורי�(א) שהדמויות המרכזיות -עלומצא ש', גיבור אפי 'המושגנגי בח� את 

 ואנקידו ביצירות גילגמש; אודיסאוס ואכילס בשירי� ההומרי�( ו מזו מאוד זותשונשונות 

 'המאהאבהאראטה' האחרי� באפוס ההודי אנדאווההפונה ו'ארג; ותחתיהאכדיות וה, השומריות

]Arjuna, ‘Mahâbhârat’[ ;מרכזיי�  כמה מאפייני� בעלותבכל זאת ה� , )'איניאדה'אינאס ב

, ב� תמותה, הוא אנושי נמצא שהגיבור ) בתרבויות אחרותלעתי�וא) (בעול� היווני  210.משותפי�

 ור האפי בעל תכונות או כוחות מיוחדי�הגיב.  בעבר רחוק כלשהוהוא חי. מוות ככל אד� ההח<ו

אחרונה  קביעה ).hêmitheoi(צאצא אלי� בני אלמוות ) או היא(מפני שהוא , ) לטוב או לרע- קיצוניי� (

, )א� כי הוא נחשב לכזה בעיני צאצאיו ( אלי�� בו אינַתְר ִ�211.הלניסטי- יווניהדפוס הזו מתבססת על 

   212. לגיבור אפילהיחשבובכל זאת עשוי 

                                                
  .2002, לביקורת על חיבור זה עיינו טיפינג. 2000, מילר: על מאפייני הגיבור האפי עיינו בהרחבה  209
שיטות . גנאולוגית והיסטורית, טיפולוגית: המאפייני� שהוא מונה עולי� מתו' שילוב� של שלוש גישות. 2005, נגי  210

. תוק) טענתו עולה, לפיכ'). 71-72' עמ(מוסברות בראשית מאמרו ) המבוססות על מודלי� בחקר הלשונות(אלו 

, רוב דיונו מתבסס על דוגמות מ� האפוסי� ההומריי�, יחד ע� זאת.  ואיל'78' יני הגיבור האפי בעמהוא ד� במאפי

לפיכ' . אכדיי� או ההודיי�-ותו' השוואה מצומצמת לאפוסי� השומריי�, ונתוני� אחרי� מ� התרבות היוונית

 .יש להזהר משימוש מוחלט בדבריו
211

 .70-73: 2000, מילר  
, )21-23/ ג : 2005, יולזרי-נת�(א' בשאלה זו עסקתי במחקרי ,  של ִ�ְרַת שנוי במחלוקתלמחצה-מוצאו האלוהי  212

דוגמות בולטות ה� . הגיבורי� המקראיי� לעול� אינ� צאצאי האלי�. והגעתי למסקנה שמדובר בדמות אנושית

, ואחרות מסוג�, ת אלודמויות אנושיו, בר�. אינו צאצא של האלי�' עלילת אקהת'גיבור , ג� ַדַנִאל1. משה ודוד

 ). י�(זוכות ליחס אוהד מצד האל
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בתרבות היוונית ) 1( .א' רק לאחר מותו, �מסויבמוב� ) immortalized(הגיבור האפי הופ' לנצחי 

פולח� זה נגזר מ� . אלא ג� דמות פולחנית, הגיבור האפי אינו רק קונספט ספרותי) ובתרבויות אחרות(

ב בור נחשהגי, כלומר). אלי הפנתיאו�והוא שונה מפולח� ל(הפולח� העתיק יותר של אבות קדמוני� 

מנוגד [כלשהו ' מעברי'תקיי� במקו� ממפני שהוא (ונצח מובה בעת הגיבור , )שכ� הוא נקבר(למת 

 . כלשהוהגיבור עובר בחייו שינוי או מסע רוחני, היה משמעותכדי שלפולח� ת]). עד�-מעי� ג�, ללשאו

 הפוכה לכהויש לכ' הש(הכי דומה לו שהוא אנטגוניסט של האל הלני -היווניהגיבור טיפוס 

דמות הגיבור האפי קשורה למיתוס ולפולח� לבלי , פי נגי-על,  לפיכ'213).פולח�בטקסי  ]סימביוסיס[

באמצעות , כלומר.  של הגיבור מושגת באמצעות אזכור מעשיונצחיותו, במקרי� אחרי�) 2 (.הפרד

 המהלל את ,)ראו שיר אח(חלק מהיצירות האפיות מזכירות את השיר האפי , אכ�. תו ותהילמו הטובש

', ליאדהיהא': השוו(שה המשורר האפי הוא זה המעניק לגיבור את תהילתו עלמ. מעשיואת הגיבור ו

והאביר רולנד ,  lobelichen êren ילחמו בעבור ’Nibelungenlied‘אבירי היצירה ; 189' ש, טשיר 

שוי להיות מושר שע] male chançun[ומדרב� את אנשיו להתנגד לשיר זדוני , ילח� על שמו הטוב

 , למשל.עשויה להיות מושגת באופני� שוני�) kleos: ביוונית(התהילה הפואטית של הגיבור ). עליה�

תהילתו של  214;)'האיליאדה'מוצגת דר' סיפור היא ו(בגבורת הקרב שלו היא תהילתו של אכילס 

השיבה הביתה  נושאדר' ו ,'האודיסאה'מוצגת דר' סיפור והיא (חכמתו וערמתו אודיסאוס היא 

]notos.([215  סופר - באמצעות התהילה הנמסרת בידי המשוררנצחיותשיג מגילגמשSîn-leqe-

unninnī.216 וקפדנותואדיקותותגלה באמצעות הסיפור המתאר את מ ַדַנִאל1 תהילתו של הא�  

 וכ� ,בראשית ב)ואמונתו באלוהי� (דמות אברה�: השוו(? בריטואלי� מרובההובעיסוק , המוגזמת

 הופ' לנצחי ריבוגהקיימי� ג� מקרי� שבה� ) 3( ).ונח] בסיפור המסגרת[ויות הצדיקי� איוב דמ

חלק ). האנושיהמוות השהיה של (משו� שהוא מקבל שכר בדר' של הארכת שנותיו , �מסויבמוב� 

 מוכר מוטיבה (ת נצחישינהשל רעיו� הצירו) כתוצאה מ או ,ממקרי� אלו נוצרי� כתוצאה מבלבול

  The sleeping king’.(217‘ בכינוי

                                                
 .83-89: 2005, נגי; 3-6: 2000, מילר  213
, חברי: / "קרא אל גילגמש וידבר אליו: "272-277' ש, VIIלוח ', עלילות גילגמש': ערש דויהשוו דברי אנקידו על   214

, חברי]. / על כ� אמות בלא ש�[, אתי מלחמהיר/ , ]אמות[קרב -בשדה) כנופל(לא  / -] האלי� קללה נמרצת[קיללוני 

  ).249: 1996, שפרה וקליי�]!" (אשא חרפה במותי[ואנֹכי / , ]ְיבַֹרְ' –יפל [אשר במלחמה 
215

 .78-79: 2005, נגי; 332-333, 131-132: 2000, מילר  
 The effect of the analogy between the frame-tale and the embedded flood story in“]. ב[1998, גרינשטיי�  216

the Gilgamesh Epic is to enhance Gilgamesh’s importance by paralleling his cultural role to that of 

Ea. Ea reveals to the chosen human Utanapishtim; Gilgamesh reveals to humanity as a whole.”) ש� :

201.(  
217

פרט ', עלילת אקהת'קשה לדעת מה מידת הרלוונטיות של נושא זה ל. 336הערה , 428: וכ� ש�, 130: 2000, מילר  

? שבאופ� מסוי� ממשיכי� להתקיי� לאחר מות�, הא� אלו גיבורי�. האר> האוגריתיי�-לעובדת קיומ� של רפאי

 .'טקסט הרפאי�'לבי� ' עלילת אקהת'היחס בי� : 4סעי) , ראו הפניות ביבליוגרפיות על הרפאי� בפרק א
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אינה שלו ת פיזיכ� היכולת ה-כמוו, האפי הטיפוסי מתוארת בנקודות מפנההתבגרותו של הגיבור 

הפיזי ח וכ מוחלפי� או נוספי� ללעתי�.  או מיוחד או בתהלי' מוא>,אחת-אלא בבת, מושגת בהדרגה

 'סינדרלה'פוסי זה הוא מודל מודל הפו' למודל טי. בחרותוימי  בי�מושגה, י� אחרכישרו�חכמה או 

 מוזכרי� במסגרת הטקסט לא ככל הנראה ַדַנִאל1 מעשיו המוקדמי� של 218.)דמות לא מבטיחה(

למרבה הצער ,  לדמות אקהתאשרב. )א' ה� לא שרדו,  מסורות על נושא זהשהתקיימו אפשר(המנותח 

והתמונה , שת לאקהת מעניק את הקַדַנִאל1ומאלו שרדה התמונה שבה , תיאור ימי נערותו אבד

  . העימות בי� ענת לאקהת–עלילה בהמרכזית 

ג� במקרי� ). ע� נשי� או גברי�(ג� א� הוא נשוי או בעל יחסי� מיניי� , הגיבור האפי הטיפוסי בודד

 ַדַנִתַידמות ' עלילת אקהת'ב: השוו( נעלמת או מצומצמת אישהדמות ה,  ואב בעלהואגיבור בה� ה

היא אינה מופיעה כלל בשאר . ס1ִס'ַחַו-ר1'ַתרוח �1ישחקת תפקיד רק בסצנת אומ, נעלמת מסצנת הלידה

סוג זה . הנשוי והמיושב, אחד הטיפוסי� שמציג מילר הוא הגיבור הבוגר, בהקשר זה). חלקי הסיפור

שרק אחד מה� רלוונטי , סוגי�-תתסוג נחלק לשני ה. של גיבור נמצא מחו> לדפוס הביוגרפיה הרגיל

 he assumes roles of patriarchal domination, of sovereignty in parvo, over …“: ִאל1ַדַנלדמות 

his family…”.מילר ממשי' ומתאר גיבור זה כנבדל מ� הנורמה הטיפוסית : “the hero advances 

to a directive familial role suited to the older, matured adult man. But by escaping his 

youth alive, and taking up the husband’s and father’s role, he is already in clear violation 

of the typical heroic creed; by surviving, he has gone over, the heroic ethos might say, to 

the enemy”.219 אנומלי'מכנה אותו מילר א) . 'הגיבור האפי' גיבור מסוג זה אינו – במילי� אחרות '

,  גיבור זה מייצג סדר חברתי220).מל': כגו�( זו דמות מנהיג ,רובפי - עלומציי� ש, בשל גילו המתקד�

, דמויות מקראיות שונות ג� ו,ַדַנִאל1ה דמות  לטיפוס זה מתאימ.יציבות וערכי� חיוביי� אחרי�

  ).'אפוסי�'לא נכנה נרטיבי� האלו , כמוב� (בעיקר האבות

, אובד בידי האבהב�  לעתי�.  באמצעות ב� המש'ימותקיהתייני הגיבור האפי הוא קושי באחד ממאפ

-בספרות השמיתעשויה להתאי� לחלק מ� המקרי�  נה האפשרות הראשו221. הגיבור ערירילעתי�ו

ואברה� כמעט מאבד את , דוד מאבד את אבשלו�,  מקלל את ַיצ1ב1ִ�ְרַת: מתמסויריאציה ו בומערבית

 מפני שאבד� הב� ,מודל המתוארחורג מ� ה, לעומת זאת ַדַנִאל1.  לסיפור בת יפתחהשוו ג�ו – בנו יצחק

  . בכ' שבסופו של דבר הוא נותר ללא ב�, תוא� לדפוסַדַנִאל1,  בכל זאת.ידי גור� אחר-עלאקהת נגר� 

                                                
218

 .87-88, 84-87: 2000, מילר  
 .119: ש�  219
220

,  תמה אופיינית הקשורה לגיבור הבוגר הנשוי היא זלזול בכבודו– משיי' לסוג גיבור זה )ש� (פרט נוס) שמילר  

 . אינו מתאי� לַדַנִאל1 האוגריתית–לרוב בצורת דרמה זוגית 
221

 .'אירופאי-הודו-פא�'את מודל מילר מכנה ז. 88-89: ש�  
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, יתתיאור חזותו החיצונ, מודל הגיבור הלוח� המוצג אצל מילר מובדל ומובח� באמצעות כינויי�

האיפוק . אלו לדמות הגיבור הלוח�מאפייני�  איני רואה סיבה להגביל 222.וגינוניו הפורמליי�, שפתו

טטיבית מבדילה פורמלית הרפ- וההתנהגות הטקסית, 'עלילת אקהת'ב, ַדַנִאל1, של הדמות הראשית

 בשורת הזעזוע על; השמחה על בשורת הלידה(ג� רגשותיו . אותו משאר הדמויות באפוס באופ� ברור

 ַדַנִאל1 כינויו של 223.ג� ה� קשורות זו לזו ויוצרות היפו' מאוז�ש, נמסרי� באמצעות נוסחות) המוות

  .)סעי) א, עיינו נספח א( הטקסט ששרד רובו שלנשאר קבוע לאור' 

הוא לבוש בגדי� או שריו� . מובדל ג� בלבושו וחזותו החיצונית, פי מילר-על, )הלוח�-(הגיבור, כאמור

לדעת מילר פרטי� אלו בעלי משמעות .  בצבעי� מיוחדי� או מחומרי� מיוחדי�לעתי� ,מיוחד

)“…‘dress-coded’ details of heroic narrative…”( , צבעי� . ציותקונבנאפילו א� ה� למעשה) או

או שהצבעי� מביאי� לתו' , עשויי� להצביע על מעמדו הר� או ייחודו של הגיבור) חומרי� יקרי�

א' הוא מובדל ,  אינו לוח�ַדַנִאל1 224. משמעות סימבולית–עות מוספת לתיאור החזותי הטקסט משמ

אפילו שפרט זה .  כאשר נזכרת רתמה המקושטת בחומרי� יקרי�–ידי תיאור חזותי -עלבמקו� אחד 

שהרי אפשר היה לקצרה ולהביא רק את הפקודה , השימוש בנוסחה מכוו�, נזכר במסגרת נוסחה

 צובעת עצמה באדו� לפני יציאתה ת1'12ַע: בעצ נזכר בטקסט במקו� אחר 225.לחבוש את החמור

 סביר להניח שציו� פרט זה 226). צובע עצמו אדו�ִ�ְרַת  א):השוו ;ציהקונבנג� זו (למשימת נקמת הד� 

אלו שני המקומות . פורש בטקסטוי� בממבלי שתצ,  מובנת לקהל הקדו�הייתהבעל משמעות ש

כמוב� שתיאור . מספר מספק תיאור חזותי של מראה הדמות או לבושה-ררהיחידי� בעלילה שהמשו

. פי שאי� אלו אפוסי�-עלא) , חזות חיצונית בעלת חשיבות משמעית ג� בנרטיבי� המקראיי�

 בדיקה של מצריכהוהופעת� , המקרא והשירה האוגריתית אינ� מכבירי� בתיאורי� חזותיי�

  227.תפקיד� ביחס למסופר

א) שאי� - על) 'עלילות בעל'וב' עלילת אקהת'ב(ל הגיבור הלוח� תואמי� לדמות ענת חלק ממאפייניו ש

 קרב שגעו�לעתי� אוחז בגיבור הלוח� . )הדבר הגיוני בהיותה אלת מלחמה (היא דמות הגיבור הראשי

אינ� נוטי� לגלות רחמי� ' איליאדה' גיבורי מלחמה מ� הסוג המופיע ב228.והוא יוצא מכלל שליטה

. או ג� לועגי� ליריב, א) נוהגי� אכזריות יתרה ביריב או בגופתו, ולהפ', המובסי�ה� ילאויב

                                                
222

 .197-201: ש�  
 .134, 11, סעיפי�, עיינו בפרק ד  223
 .191' הציטוט מעמ. 191-193: 2000, מילר  224
225

 . בפרק ד124על הנוסחה ראו סעי)   
226

 .153-154סעיפי� , פרק ד; 286-287הערות , 2סעי) , עיינו פרק ג  
227

 .חפצי� ומחוות גו), לבוש, הופעה: ה הדמותמרא:  להל�22על כ' עיינו עוד בסעי)   
והשליטה העצמית מתחלפת באקסטזת , מבהיר שבמקרה זה מנהגי� וגינוני מלחמה נשמטי�) 218: 2000(מילר   228

 CAT' עלילות בעל'תיאור תכונה זו מזכיר לי את תיאור ענת ב. ללא יכולת להבחי� בי� אויב לידיד, הרג ותאוות ד�

1.3, II.  
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לאחר שענת , מת את גורלו של אקהתמסוי מזכירות במידה ר שמביא מיל'איליאדה'ההדוגמות מ

לעתי� גיבורי� מגלי� מעט  229.וללא קבורה נאותה, גופתו נותרה למאכל עופות: דאגה לביצוע הרצח

רק לעתי� רחוקות מרח� הגיבור  (יריב� או לפחות מביעי� חרטה על גורל היריבל גוררחמי� כלפי 

 Knightly mercy, it seems, can never be taken for granted, and at any“דר' כלל  230.)על יריבו

given time or place the epic poet may always exalt heroic mercilessness”.231  הנצחו� האפי

ציודו של היריב ) 1: (רלוונטי� רק שלושה' עלילות אקהת'לעניי� . ידי מילר בארבעה שלבי�-לעמתואר 

המנצח תופס חזקה על גופת היריב המובס ) 2(; )ביזהל(זכות והוא בעל ה, המובס נופל בידי המנצח

 –פי רוב -על, בספרות האפית(איברי� ההשחתת הגופה ונטילת ) 3(; כאות נוס) לנצחונו על היריב

-הוא מעשה מעי�, מעיר מילר, נוהג ברברי זה. ומספקת הוכחה נוספת לנצחו�, נחשבת לשלל) הראש

;  מאבדת אותההיאא' , את הקשת של אקהתאמורה להשיג ענת ' עלילת אקהת' ב232. במקורוָמגי

הא� אקהת לא (אל המשפחה לקבורה נאותה  מושבתולא , גופת אקהת נותרת למאכל עופות דורסי�

ושרידיה נמצאו בקרביה , תהסופו של אקהת שגופתו הושח; )?ורה משו� שהיה בחזקת ענתהושב לקב

  .של צ1ַמל1

  יחס האלי� כלפי הגיבור

הוא הציג דג� תבניתי ). באפוסי� קדומי�(לוד� עסק במערכת היחסי� בי� האלי� לגיבור האפי 

הוא דמות בעלת ' אלי�אבי ה'ראש הפנתאו� או : ת כלפי הגיבוראלוהישל מערכת היחסי� המשולש 

 אל אחר שג� הוא תומ' בגיבור 233.אלא שהיא אינה פועלת באופ� מעשי לטובתו, יחס חיובי לגיבור

דמות אלוהית . מייע> לו ומדרי' אותו, מסייע לו בביצוע מעשי� הרואי�, פועל לטובת הגיבור, האנושי

מלכתחילה או כתוצאה (ילי לגיבור בעלת יחס של, עומדת דמות נגדית, כנגד דמות זו. זו מתגלה לגיבור

יונו כנגד ; ענת כנגד אקהת; פוסידו� כנגד אודיסאוס; גילגמש כנגד ִעְשַתר [מיחסו המעליב של הגיבור

דג� זה מזכיר .  וא) להמית אותודמות זו שואפת לפגוע בגיבור האנושי). ]אפולו כנגד אכילס; ניאסיא

בעלילה ).  אבי האלי�–כא� ( שופטת ביניה� מותדו, שבה שני צדדי� יריבי�, מערכת משפטית

                                                
 .250הערה , 2סעי) , פרק געוד עיינו . 222: 2000, מילר  229
230

-מילר מביא בי� שאר הדוגמות לאכזריותו של הגיבור כלפי היריב דוגמה מ. 223-225: 2000, מילר  

‘Nibelungenlied’ :השוו. א) שרודיגר הוא הורג אחיו-על, ר מביע עצב על הגיבור רודיגר שהוא הרג'המל' גונת :

 ).ראו הפניה בהערה קודמת(' איליאדה'ב) אשר אינו מגלה רחמי� כלפי הקטור(הקטור ואכילס , פטרוקלוס
231

 .225: 2000, מילר  
232

עיינו עוד . 8-10לא , ש�; 54, 50-51א יז "שמ: השוו במקרא.  ואיל'225: ש�על משמעות שלבי� אלו עיינו עוד   

לאור טקסטי� ( וטוע� CAT 1.3, IIאת במאמר זה בוח� סמית . על תיאור ענת הנלחמת בעמק, 1995, סמית

 –שתיאור מעשי ענת הוא הד לנוהג עתיק במלחמת חר� , )המקרא ומצבת מישע, CAT 1.13, 1.96: קרובי�

 ).קניבליז�(אכילת האויב 
 ביצירה זו ִאל1. 'עלילות ִ�ְרַת'פרט זה במודל של לוד� אינו תוא� ל.  ואיל'240: 2006, ל"הנ; 95: 2005, ראו לוד�  233

נמצא ). לא דר' מתוו'(בכ' הוא מסייע לו באופ� ישיר . נגלה לִ�ְרַת בחלומו ומורה לו כיצד לפתור את מצוקתו

 .שהמודל של לוד� עשוי להופיע בחלק מהיצירות האפיות
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 234.דג� בסיסי זה עשוי להתקיי� בשינויי�. לכל גיבור משולש משלו, שבה כמה גיבורי�, מורכבת

ואילו זעמה של אתנה מביא ,  נוטשו– אפולו –האל התומ' בו . 'גיבור מובס' הקטור הוא ,למשל

. דותה של הרה לאנשי טרויה באופ� כלליידי התנג-עלהתנגדותה של אתנה לגיבור נתמכת . למותו

למרות . 'תחלי) 'לעתי�ממלא  את מקו� הגיבור .תתכנה קבוצות אלי� נוקטות עמדה, כלומר

באפוסי� הנדוני� בחיבור של לוד� . אי� עימות ישיר ביניה�, שהצדדי� מתנגדי� זה לזה ביחס לגיבור

  235.י� יכובדודואג לכ' שרצו� שני הצדד, מתוו' ופוסק, ראש הפנתיאו�

מ� הטקסט ששרד ברור כי הדמות הפועלת , הוא הב� אקהת' עלילת אקהת'א) שמוקד -על

מתקיי� סביבו , ככזה. הוא הגיבור האפי, לפיכ'. והעלילה עוסקת בצדיקותו, ַדַנִאל1הדומיננטית היא 

ומ' בעל ת. אבי האלי�, ל1בקודקוד המשולש נמצא ִא: פי המודל המתואר לעיל-עלמשולש יחסי� 

העליב  שאקהתשזעמה התעורר לאחר ,   מנגד נמצאת ענת236.) בנוולפיכ' ג� באקהת( ַדַנִאל1בגיבור 

  .אותה

  אפיתה ספרות בנשי�דמויות 

היצירה האפית מספרת בדר' כלל על גבורותיה� של ) ובתפיסת הקדמוני�(בתפיסתנו הבסיסית 

הממלאות , ופיע דמויות נשי� רבות� עשויות להצדל. אלו ה� הדמויות המרכזיות. דמויות גבריות

, אקהת, ַדַנִאל1( מצויות מספר דמויות גבריות מרכזיות 'עלילת אקהת'ב. תפקידי� חשובי� בנרטיב

מציגה במאמרה את פולי ' הל� פ. ַדַנִתַי ות1'12ַע, ענת: אבל ג� שלוש דמויות נשיות, )ַיְט2ַנ1, ל1ִא, בעל

הא� שלוש דמויות אלו . מויות נשיות בספרות האפיתהטיפוסיי� שממלאות דהתפקידי� הנשיי� 

  ?מתאימות לאחת התבניות שהיא מציגה

דמויות התומכות בגיבור או : תפקידי הדמויות הנשיות מתחלקי� באופ� גס לשני צדדי� מנוגדי�

בי� ,  לרוב).Blocker(או המכשילות אותו , דמויות המתנגדות לגיבור; )Helpers(מסייעות לו 

ינה נשי� יאחרות תה. ואותוחלק מ� הנשי� הנש, החיוביי� נמנות אמהות ומקוננותהתפקידי� 

בי� . )ראו להל�(קוסמות או כדומה , הללו עשויות להיות נביאות.  שהגיבור פוגש אות� בדרכומסייעות

במוב� מיני או , � הגיבור האפיבבעל(שליליות עשויות להיות נשי� מפתות או נשי� בוגדות הדמויות ה

 דוגמה טובה ).חיובי או שלילי(ת נשיות ממלאות תפקיד של מנהיג או לוח� ו דמוילעתי� ).מינילא 

היא ( מפתה אישהשמחת הזונה היא : 'גילגמשעלילות 'ת הנשי� בוהיא דמוי' טוב ורע'לחלוקה בי� 

ת תומכ, גילגמשאמו של , האלה נינסו�; א' האפוס מציירה באופ� חיובי כאמהית, )מפתה את אנקידו

ואשתו של , אשתו של איש העקרב, ג� סידורי; מפרשת את חלומותיו ומסייעת לו, בגיבור

                                                
 .90-94' הוא מציג את המודל בעמ. 2005, לוד�  234
 .95: ש�  235
, לאור זאת). דיאומדס; טלמכוס(ג� את תמיכתה בבנו של הגיבור תמיכת אתנה בגיבור כוללת , באפוס היווני  236

; התערבותו לטובת הענקת ב� לגיבור(ביחס לַדַנִאל1 בקשר לאקהת ' עלילת אקהת'מסתברת התנהגותו של בעל ב

 .100: ש� ).הסיוע שבעל מעניק לַדַנִאל1 בהשבת שרידי גופת אקהת
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 לקבל גילגמשדמויות נשי� אלו באופ� עקי) מסייעות ל. אותנפישתי� מסייעות לגיבור ומייעצות לו

   237.בעלת כוח הרסני, מפתה ומאיימת,  היא דמות שליליתִעְשַתר, לעומת�. את גורלו האנושי

בעלות , הָמגי, גישור בי� עולמות, טבעי- מייצגות את העלה�. אנומליותהנשיות ה� דר' כלל הדמויות 

א� בי� (קס� וחכמה , בויי נ,למשל. בחברה' רגילי�'בלתי נגישי� לפרטי� , כישורי� אזוטריי�

 238.ה� תכונות או פעולות אופייניות לדמויות נשיות)  לרעובי� א� הואהשימוש בכוחות אלו הוא לטוב 

 היא. היודעת לפרש אותות,  כחכמההיא מתוארת. ת1'12ַעידי - עלממומש ' עלילת אקהת'תפקיד זה ב

  239.ַדַנִאל1מסייע לגיבור התפקיד את ממלאת 

אפרודיטה כלפי ; טטיס כלפי אכילס; גילגמשנינסו� כלפי : דר' כלל אמהות מגוננות על בניה�

 נעלמת מ� הטקסט לאחר שהיא  הא�ַדַנִתַי 'עלילת אקהת'ב:  השוו.פנלופה על טלמכוס; איניאס

ביחס התפקיד המגונ� ו, הרגשות( ו מוצג יחסה לאירועי� בהמש' העלילה אינ.יולדת את אקהת

כי� רעשויות לפעול כמסייעות בדדמויות אמהיות , היווניבמודל  .)ת1'מועבר אל האחות 12ַעלאקהת 

פנלופה (עשויות לייצג דמות נשית אידיאלית ה� . ממלאות תפקיד מסורתי, נשי� כבנות זוג. שונות

; אנדרומכה להקטור, למשל(בנות זוג עשויות לייע> לבעל� הגיבור ). מפגינה נאמנות כלפי אודיסאוס

, קליטמנסטרה(או לבגוד בו ,  את הגיבורעשויות להכשיל בנות זוג לעתי�א' ). 2ַב1ִלאשת : השוו

השוו לתיאור  (ת ומסמנות בכ' את סופו של הגיבורנשי� ממלאות ג� את תפקיד המקוננו 240.)הלנה

היא ובכ' (הדמות הנשית אבלה על אירוע עתידי , לעתי�. )CAT 1.19, I: 32-37: ידי המספר-על ת1'12ַע

 וצופה את מות בנה והרס טרויה, אנדרומכה אבלה על הקטור בעודו בחיי�, למשל; אותומנבאת 

 דמויות ה�) לוחמות או מנהיגות(י� הממלאות תפקידי� גבריי� נש]). 464-515' ש, 22שיר , 'איליאדה'[

,  עוטה בגדי לוח� תחת כסותה הנשיתת1'12ַע: השוו.  משו� שה� מערבות את הגברי ע� הנשיחריגות

� היה תבוסה בלתי נמנעת בידי לוחמי� י גורל האמזונות באפוסי� ההומרי.'גברית'ויוצאת למשימה 

חיה מחו> לחברה ש, ת נשי� לוחמות ברבריותצ קבוה�האמזונות . דגש יופיי� הודווקאו, יווניי�

היא לא . ואת פיתוחו המאוחר יותר, פ פולי מציגה רק את המודל הזה לנשי� לוחמות"ה. הנורמטיבית

פגוע  היוצאות ל, החברה הנורמטיביתמתו' נשי� -מקו� נפרד לנשי� לוחמות מסוג אחר מייחדת 

על , הנוקמות בבעליה� באמצעות רצח(הנשי� הלמניות את ). טרה אחרתאו מתו' מנקמה כ(בגור� רע 

  .מודל האמזונותתופסת כפיתוח של היא  )שנזנחו

                                                
ובספרות המאוחרת לה , קירת הנשי� המסייעות או המכשילות בשירה ההומריתראו ס. 105-106: 2005, פ פולי"ה  237

 .106-109' בעמ
 .109: 2005, פ פולי"ה; 107-108: 2000, מילר  238
239

 .יישו� מודל האקטנטי� ובחינות נוספות: 15סעי) , ראו להל� בחלק ב של הפרק הנוכחי  
תפקיד זה יותר דומיננטי . ק הבית בהיעדר הגיבורשכ� ה� תופסות מקו� מרכזי בניהול מש, בידיה� נמצא כוח  240

, 105: 2005, פ פולי"ה. על רקע סיפור המלחמה, )nostos(בשירי� ההומריי� שבה� קיי� נושא השיבה הביתה 

111. 
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ביצירות מאוחרות יותר ).  ועודקירקי, קליפסו(ביצירות אפיות שונות מופיעות דמויות נשי� מפתות 

, מדאה(ה אירוטית ו אהבה ותאו עשויות להיות קרב� של,המגלמות את הגיבור נשי�) יווניות ורומיות(

  ).  והמקבילות שלהִעְשַתר, כגו�(תה  למודל האלה המפת אינה מתייחספולי,  יחד ע� זאת).דידו

 הוא התרכזות בדמויות מתו' היצירות פ פולי"ו� העיקרי בחיבורה של הסריהח, מנקודת מבט כוללת

היא , וא) הוא מצומצ�, � במאמרההיצירה היחידה מ� המזרח הקדו� הזוכה לדיו. רומיות-וניותוהי

.  תבניות אוניברסליותה�רומי� - ואי� די בכ' בכדי להניח שהמודלי� היווניי�. 'גילגמשעלילות '

. ספרותית ביחס לתפקידי� הנשיי� זהה בכל קורפוס תרבותי-ספק א� התפיסה התרבותית, כלומר

כפי שערכה פולי ביחס , רחיתדרושה סקירה שוות היק) של הספרות המז, לש� העמדת קביעה שכזו

) י�(מספק לניתוח הדמויות הנשיות באפוסבלתי  בסיס הואמאמרה ,  לכ�.אורומיוו� לספרות 

  ).'עלילות בעל'וא) אולי ג� ' עלילת אקהת' ו'ִ�ְרַתעלילות 'כוונתי ל(האוגריתיי� 

 בידי וירגיליוס נתחברוששהתפקידי� הנשיי� ביצירות , נית� לקבל את טענתה המסכמת, יחד ע� זאת

בהשמיט� למשל אפיזודות של פשעי� (הומירוס משקפי� את המגמה החינוכית עבור הדור הצעיר ו

 אישהתפקיד ה, למשל(ביצירות אלו נית� מקו� חשוב לתפקידי� נשיי� חיוביי� ). משפחתיי�-פני�

  .בי� א� נשית או גברית) ת( טענה זו תקפה לכל תפקיד או דמות חיובי241).הנאמנה

מספקות ) נשיות או גבריות(נית� לומר שדמויות חיוביות , יחס לשאלה שהעמדתי בראש סעי) זהב

 ,הפועלות נגד ערכי� מוסכמי� ומוסכמות חברתיות, דמויות שליליות, וכנגד זה, מודלי� חיוביי�

ואתייחס , אבח� את הדמויות הנשיות באקהת) ה-ובפרקי� ד, להל�(בניתוחי . מודל שלילימציגות 

א' לאו , ולתפקיד ענת כאלה נשית וכלוחמת, אישה כא� וכַדַנִתַיתפקיד ,  כבת וכאחותת1'12ַעפקיד לת

  . ואחרי� פוליו שהציגרומיי�-יווניי�וקא בהתא� למודלי� הוד

 אלומשו� שלרוב , פי מודלי� אפיי� המוצעי� בספרות-עללרוב קשה לאפיי� את הדמויות , סיכו�ל

אינ� תואמי� לגיבורי� בספרות השמית המערבית שרומיי� או אחרי� -�יווניי על מודלי� י�מתבסס

  242). על יצירות אפיות מתרבויות מגוונותותלהתבססהמחברי� טועני� ג� כאשר (

                                                
 .העדפה זו פוחתת ביצירות מאוחרות יותר. 117: ש�  241
 .פי מודלי� הלניסטיי�- עלתאר את הביוגרפיה של הגיבור) 1956(ג� רגל� : השוו  242
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  מ� על ספרות קדומהושיינות ניסיוו, ות מבניות בחקר הספרותתיאורי: חלק שני

  ?מדוע שיטות מבניות רלוונטיות לניתוח ספרות קדומה. 12

שהיא  ,לגיטימי ביחס לספרות קדומה, מודרניות ומערביותשה� , ע שימוש במתודות מבניותמדו

וזמ� , מדובר בנרטיבי� שגור� אנושי יצר�,  ראשית כל?אוגריתבכתבי מקרא ושבכגו� זו  ,מזרחית

ידי -עלקיומ� של מבני� נרטיביי� כגו� אלו שפותחו את  נתו� הפוסל  אינוחיבור�

על או (ל הנרטיב וחלקיו עמתודות אלו מאפשרות נקודת מבט כוללת , נית ש243.סטרוקטורליסטי�

ישומ� של מתודות סטרוקטורליסטיות מעלה , לבסו). תחת עיסוק בפרטי הטקסט, )קבוצת נרטיבי�

 אציג 244.של הטקסט' רגיל' בדיו� מעבר למה שנית� להפיק, תרומה להבנת משמעות היצירה הקדומה

 רענותופמתמקדת במבני� נרטיבי� של ייסוד וש שרו�: קרי�בכלליות מדבריה� של שני חו

)foundation and doom( במקרא כותבת:  

… I show that the pattern of destiny that I find in biblical narrative 

occurs beginning with Sumerian texts from the third millennium B.C.E. 

and even earlier, that it can be found throughout the Hebrew Bible, and 

that it even shows up in the New Testament and in Homeric literature of 

Classical Greek period. Having identified such a widespread pattern, I 

conclude that it was widely recognized within its cultural context, that 

hearers of this pattern would have recognized it in all of its 

variations,… and that they would have understood the cluster of 

implications behind any use, reuse, or transformation of this pattern. 

Identifying and recognizing this pattern today, therefore, can unlock 

levels of meaning in the text that were obvious to ancient audiences and 

that were invisible to modern readers untill now.245 

.  בטקסט'מוזרי�'ובלינג להסביר מספר פרטי� 'עד� מצליח ג- באמצעות ניתוח מבני של סיפור ג�

מדוע רק האד� מגורש מג� ? אישהממוק� בסיפור לפני בריאת ה) 16-17ב ' בר(מדוע האיסור , למשל

שאינו רק , ומיוחדאחר  והדבר מצביע על תפקיד,  מפותח18-25ב ' רבהתיאור ב? )22-24ג , ש�(עד� 

את למה שמחוצה לו קוטעת ' עד�-ג�'כ� ההפרדה המרחבית בי� - כמו.לש� הצגת הדמויות הפועלות

                                                
 It would appear, therefore, that the kind of structural analysis practised by“: כותב) 24: 1990(אייטק�   243

Propp, Dundes and Doležel is appropriate not only to texts of one particular genre or from one 

particular provenance, but also to narrative texts in general”.  
244  “So many scholars have applied structural approaches to biblical narrative because they sensed its 

potential for producing important insights not otherwise available to the reader” .10: 2002, שרו�.  
 ).שה שליההדג (5: ש�  245
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הרי בסיפור זה רוב ? צד קשורה נטיעת הג� למעשה בריאת העול� כי נית� להסבירלאו, רצ) הבריאה

   246. ועוד,ו' הג�מעשה הבריאה התרחש בת

השינויי� מ� הדג� ' מדידת'במקו� אחר שרו� מוסיפה שנית� להשתמש בניתוח מורפולוגי לש� 

מדובר בכלי לש� חשיפת , כלומר. המצופה בסיפורי� שוני� במקרא ובספרות המזרח הקדו�

 These variations are important for what they reveal“. יות ספרותיות והיפרדות מה�צקונבנ

about the texts themselves and about their cultural contexts, as well as for what they 

represent in terms of the conventions and expectations of the literature of a region.”.247  

בהצגת נקודת היא תרומת� של מתודות אלו . חשיבות� של מתודות מבניות עשויה להיות גדולה, לפיכ'

מבנה  ,כמו ג� הבלטת קו העלילה הכללי, )תוכני-להבדיל מ� ההגל� הקונקרטי(מבט יותר מופשטת 

 מספר לא מבוטל של,  ואכ�248.הנפשות הפועלות בסיפורבידי אי� תמלמוהתפקידי� ה, העלילה

 ניתוח של הוא טק�חיבורו של איי 249.נות יישו� של שיטות אלו נעשו ביחס לספרות המקראוניסי

סיכו� אני מסתפקת בהבאת . כזהש ערו' מחקר מחודש כא� אי� צור' ל250.האוגריתית' עלילת אקהת'

 באיזו מידה תור� –עולה השאלה , בהתייחס לעבודתו של אייטק�. ובהבעת תגובתי עליה�, דבריו

  לניתוחשוואהבהכ� ו, כמחקר עצמאי,  והדמויות שבהמשמעותה,  להבנת היצירה זהמחקר מבני

  .)הקריאה הצמודה(נעשה כא�  ה אחרי�� בכלי'עלילת אקהת'

חשוב , לב רבה לדמויות-תשומתבו  אלא ניתנת ,מכיוו� שהמחקר הנוכחי מתייחס לא רק לנרטולוגיה

 251.תפקידה של הדמות במכלולבהרת להדגיש את תרומת� של השיטות הסטרוקטורליסטיות לה

כפי שמסתבר מ� המודל של פרופ וממודלי� .  המרכיב היסודי ביותר בדמותהואהתפקיד 

. 'תפקיד'ל' דמות'י בי� ממד-אי� יחס חד) הל�ראו ל(ליסטי� או סטרוקטורליסטי� אחרי� פורמ

                                                
ניתוח מבני המספק את ( ואיל' 22: עיינו עוד ש�; )הצגת הבעיות בהבנת הטקסט (II :21-22, 1986, ובלינג'ג: ראו  246

 .Iעיינו ג� בשאר הפרקי� בכר' זה וכ� בכר' ). התשובות
 .12-13: 2002, שרו�  247
 .119-149: 2007, וקסטור: עיינו עוד. 69-72: 1971, פורמליסטי ראה יזו�-על מטרות המחקר המבני  248
ראו ג� ביבליוגרפיה ודוגמות אצל . 2007, ובלינג'ג; 2002, שרו�; 1988, מילנה; I ,II 1986, ובלינג'ג, 1976, יזו�: ראו  249

, ובלינג'ג; 34-39: 2002, סקירת עבודות וביבליוגרפיה נוספת נית� למצוא אצל שרו�;  ואיל'127]: א[1999פולק 

2007.  
 .1990, אייטק�  250
בשל אי שלמות הטקסט הקדו�   עשוי להפג�, ובמיוחד ניתוח התפקידי�,יש לציי� כי ניתוח סטרוקטורליסטי  251

ובכלל זה , קבלת תמונה שלמה על כל דמות, לפיכ'. בכל פער תתכנה מספר אפשרויות השלמה. 'עלילת אקהת'

דר' הקריאה , למשל(ת דרכי ניתוח אחרות של הדמו. ישארו נסמכי� על השערות אופציונאליות, תפקידה

וצירו) הנתוני� המופקי� מה� ביחס , נסמכות על מקטעי� קטני�, מתבססות על הטקסט הקיי�) הצמודה

 .24: 1990, ראו ג� דברי אייטק�. לדמות ואופייה
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או  ( אחתידי דמות- לעי� רבי� עשויי� להתממש ותפקיד, �מסוידמויות שונות יכולות למלא תפקיד 

  252.) אחראלמנט

, קצרה מהו הזר� הפורמליסטי אפרט ב,לאחר שהבהרתי את מידת השייכות של מתודות אלו למחקרי

קדומה הספרות ה אתייחס לדוגמות קונקרטיות בחקר כ'-ואחר,  הזר� הסטרוקטורליסטיומהו

 ).יתאוגריתה ויתמקראה(

  המתודולוגיה והמודל של פרופ. 13

 של יסטית המוצגת במחקרופורמלהשיטה ה. ה רוסיי�יבוצה של כמאה סיפורי מעשיפרופ חקר ק

ציג רק וא, לא אחזור על כ' כא� 253. אחרי� סוכמה בחיבורי�)Morphology of the Folktale (פרופ

 לגלות את מקורו הייתהשמטרתה , סטוריתיה- השיטה הפילולוגיתיצא נגד  פרופ .תושיט עקרונותאת 

וטע� שכל סיפור , )ראו לעיל(צורתו המקורית וגילגוליו , )גיאוגרפיהזמ� ובמרחב החב במר(של הסיפור 

הוא מנסה לתאר הנזכר לעיל בחיבורו . פי כללי� של מבנה אמנותי-עלהנבנית , עצמאיתהוא יצירה 

מה משמעות� של .  פרשניממד היעדר הגדול שבשיטתו הוא חיסרו�ה,  יחד ע� זאת.כללי� אלו

יש עניי� במשמעות , נויבימ. 19- השתייכה למאה העדיי�נקודת מבטו ? מתמסוירת� ההסיפורי� בצו

זכתה שיטתו של פרופ לביקורת מצד ,  בנקודה זו.'הקהל המקורי' או עבור ,של הסיפורי� עבורנו

  254.סטרוקטורליסטי�

מספר  הציג )בלבד(ועל בסיס ניתוח זה , )fairytale(ה ימעשי- ניתח קבוצה של מאה סיפוריפרופ

אלו מושגי� . )ת את העלילהו המקדמותפעול (פונקציות) 2(תפקידי� סיפוריי� ו) 1(מצומצ� של 

ר הראשי החיובי של תפקיד הגיבו: לדוגמה. ") ופעולותיה�הפשטה של הדמויות(� קבועי� יליטיאָנ

נולד ב� מל' ש: בתפקיד זה מתפקדת נפש פועלת קונקרטית; ה אפית הוא תפקיד סיפורי מופשטיימעש

פונקציה זו .  זו דוגמה לפונקציה–� ניסיוגיבור המעשייה מועמד ב. ועוד... ; בדר' פלא לא� עקרה

 פרופ הציג שבעה 255 ...".;  לגיבור מוצע לשתות כמות גדולה של משקה:עשויה להתגל� בצורות שונות

הנות� לגיבור עזרה , מעניק(מסייע ה) 3(; )המזיק(יריבו ) 2(; הגיבור הראשי) 1: (תפקידי� סיפוריי�

הטוע� שהוא ביצע (שיקרי הגיבור ה) 5(; )עוזר לגיבור לבצע את משימתוש(פלאי הסוכ� ה) 4(; )פלאית

דמות (המשלח ) 7(; מל' ואביההבת ) 6(; )ידי הגיבור הראשי-עלשלמעשה בוצע , את מעשה הגבורה

 ידי נפש פועלת אחת-עללא במקרי� מסוימי� כל תפקיד סיפורי מתמ). את הגיבור לחיפושי�ששולחת 

                                                
יש סיפורי� בה� , )40-41: 1984(קינ� -כפי שמסבירה רמו�. הדברי� אינ� כה מתובנתי� כפי שמוצג כא�, אול�  252

 יתרה .בה� פנימיותה של הדמות והממד הפסיכולוגי בולט יותר, ויש אחרי�, לות והתפקידי� יותר בולטי�הפעו

  .יכול עניי� זה להיות תלוי בעניינו המרכזי של מחקר זה או אחר, מכ'
; 127-137]: א[1999, פולק; 8-13: 1990, אייטק�; 1971, ידי יזו�-תמצית שיטתו של פרופ הוצגה על. 1968, פרופ  253

 .93-95: 2007, ובלינג'ג; 6-39: 2002, שרו�
 .26-28: 2002, שרו�  254
 .55: 1971, יזו�  255
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 ששני תפקידי� ייתכ�.  הסיפורבמהל'הנפש הפועלת את תפקידיה  משנהבמקרי� אחרי� . מתמסוי

 שכמה נפשות פועלות ימלאו ייתכ�או , )הגיבור וסוכנו: למשל(ידי אותה נפש פועלת - עליתמלאו 

 חלק� מסודר 256,)כרחי האינוחלק� הכרחי וחלק�  (פרופ מצא שלושי� ואחת פונקציות. תפקיד אחד

יש ברשימתו של פרופ ,  כ�.הטלת משימה על הגיבור והגיבור מבצעה: כגו�, בצמדי� משלימי�

 לעתי�.  הדמותמת שלמסויה  לאיזו פונקציה לשיי' פעוללהבדיל קשה לעתי�ולכ� , פונקציות קרובות

 המכיל את )יה רוסיימעש-(רלמרות שאי� א) סיפו. בעלת ער' של שתי פונקציותבסיפור פעולה אחת 

פי כללי� -על, משנות את מקומ�ה�  לעתי� ( מופיעות בדר' כלל בסדר קבועה�,  הפונקציות31כל 

 דר' פונקציות ביניי� ה/ המגיעחיסרו�פגיעה או : למשל(שרשרת פונקציות בסיסית  257.)מי�מסוי

. כלול מספר מהלכי�סיפור עשוי ל. נקראת מהל') ביטול החיסרו� או הנזקל או ,לניצחו� על היריב

 מהלכי� יכולי� לבוא ברצ) .'מהל'' בכל  הוא יכלול פונקציות רבות יותר,ככל שהסיפור עשיר יותר

 במקרי� אחרי� משולבי� המהלכי� ).דמות הגיבור(נפש פועלת אחת וביניה� מקשרת , בזה אחר זה

כשהמהלכי� ). ווהמהלכי� של(מסגרת כללית של הסיפור משמש והמהל' הראשו� , זה בתו' זה

פונקציה של : למשל. מהל' אחד יכול להיות חלק מבני במהל' אחר: הקשר ביניה� הדוק, משולבי�

א' ה� משנות , הנפשות הפועלות אינ� משתנות. המהל' הראשו� עשויה להיות מהל' שני של�

  258.תפקידי� ממהל' למהל'

ושניתוחו יפה לסיפורת , טראליתננשית ו, אפית, יה שהכלי� שלו מספיקי� לנתח כל מעש,פרופ סבר"

 של פרופ כליו: שיש להרחיב את ההנחה השנייה, התברר. ... העממית הרוסית והאירופאית בכלל

התיכו� ומ� -בכלי� אלו אפשר היה לנתח מעשיות מאג� הי�. רופאיתיא-מתאימי� ג� לסיפורת לא

שניתוחו יפה לכל ,  פרופההנחה האחרת של"אבל ג� מסכמת . כותבת יזו�..." ההודית-יבשת-התת

מעשייה נשית ומעשיית שכר ועונש : ואותה יש לצמצ�, אינה מסתברת א) היא, תוסוגי המעשי

שחקרו חומר , ממשיכיו של פרופ 259. ...".מצריכות מבחר אחר של תפקידי� סיפוריי� ושל פונקציות

ניי� כשהיא מפרידה  שרו� מחדדת את הע260.יה�צורכשינו במודל הפרופיאני בהתא� ל, ספרותי שונה

                                                
  .)הפונקציות (25-65: ש�; )התפקידי� (79-83: 1968, פרופ  256
מבנה 'שהרי הוא עוסק ב, פרופ מייצג את הגישה הסינטגמטית של ניתוח מבני. 24-25: 2002, ראו על כ' אצל שרו�  257

 ,identifiable“הנוצר או מתקיי� בי� איברי הסיפור הנמצאי� במישור ליניארי ואשר ה� ' רתחבי'ב', תחבירי

predictable, and replicable”) כלומר. מייצג גישה פרדיגמטית) ראו להל�(שטראוס -לוי, לעומת זאת. )8: ש� ,

ולפיכ' ניתוח מסוג זה קשור , )עת�ללא קשר לסדר הופ(היחסי� בי� האיברי� מתקיימי� על בסיס אסוציאטיבי 

למעשה ההבדל העיקרי ). ש� (”deep structure’ or ‘mythic level’ of analysis‘“ המכונה, לרובד עמוק יותר

 . ש�14- ו13ובביבליוגרפיה שבהערות , 8-10: עיינו עוד ש�. הוא ברובד המנותח
פיות לניתוח מספר מהלכי� באותו נרטיב נית� למצוא מספר דוגמות גר. 31-32: 2002, שרו�; 57-58: 1971, יזו�  258

 . 73-79: 1971,  יזו�אצל

 .69: ש�  259
תו' , ואימ> את המודל של פרופ, ניתח סיפורי� עממיי� של אינדיאני�) Dundes(האנתרופולוג דאנדס ,  כ' למשל  260

בה� הוא משתמש ראו בקצרה אצל על שיטתו והמינוחי� ש. עריכת שינויי� בהתא� לקבוצת הטקסטי� הנחקרי�

 . ואיל'65: 1971, עיינו עוד על ממשיכיו של פרופ אצל יזו�. 13-17: 1990, אייטק�
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נות ניסיומילנה סקרה מספר  261.תלוי בקורפוס הנחקר' מודל'ומסבירה שה ',מודל'ל' מתודה'בי� 

לו של לכ: " העירקלפו 262.ובקרה אות� בפירוט, יישו� של השיטה המורפולוגית לנרטיביי� מקראיי�

עשה שבסיפורי אינו תור� אלא תרומה קטנה לניתוח דבר המ, הטופס המורכב שהציע פרופ, דבר

שסיפור בנוי בהכרח על תשתית , שבסיפור ולסברה' תפקיד'יש ער' רב למושג ה, לעומת זאת. המקרא

   263".של מערכת תפקידי�

  ספרותבהסטרוקטורליז� . 14

“Literary structuralism depends on the possibility of drawing an analogy between the text 

and the linguistic sentence”.264 מטרת הגישה הסטרוקטו, כאשר קבוצת טקסטי� נחקרת-

. למחברי� שוני�את המשות)  ו,)חינה מבניתבמ(לחשו) את המשות) לטקסטי� שוני� רליסטית היא 

כל יצירה ספרותית היא , מבחינה זו. שבאמצעותה נוצרות יצירות' השפה'או ' דקדוק'מהו ה, כלומר

ציות קונבנחקירה כזו תציג את הכללי� וה,  כלומר265.זו' שפה'וש בנפרד של שימ' אירוע'או ' ביצוע'

) מת של יצירותמסויאו קבוצה (שבמסגרת� נוצרות יצירות )  היסודות הבלתי משתני�את, כלומר(

  .סטרוקטורליז�לבי� השל פרופ יסטית פורמלזוהי נקודת הדמיו� בי� שיטתו ה 266.באופ� כללי

 .הוא שונה ממנו, יז�פורמלמ� ההסטרוקטורליז� התפתח א) ש-על, בר�

אמריקאיי� דומי� במהלכ� -מיתוסי� אינדיאניי�שטראוס ל-הניתוחי� של לוי

בעוד שהפורמליסט מסתפק בתיעוד של א' , לניתוח של פרופ לאגדות ע�

ידי כ( עלהסטרוקטורליסט מאחד אות� למערכת , "פונקציות"התפלגות ה

ע� שפרופ נוהג בזבזנות מסוימת כאשר טו] שטראוס-לוי. ... [שהוא מנגיד ביניה�

בשעה שאילו גילה את , מרכיבות" פונקציות "31בסופו של דבר הוא עובד ע� 

. אפשר היה לצמצ� את מספר�" פונקציות"דפוס הניגודי� בי� צמדי� של 

המרכיבות " מיתמות"המפרק אות� ל, החיסכו� שבניתוח שלו עצמו למיתוסי�

                                                
 a significant pitfall to be avoided, that of failing to …“במקו� אחר אומרת שרו� . 13-16: 2002, שרו�  261

differentiate Propp’s method, which is general and may be applied to a variety of corpora, from his 

model, which is specific and describes only the genre of Russian fairy-tale”) 38: ש�.(  
 .170-175: 1988, מילנה  262
 .  137]: א[1999, פולק  263
264

 .92: 2007, ובלינג'ג  
: או) שפה (’langue‘-להבדיל מ) דיבור (’parole‘בלשני ה� -המונחי� המקבילי� במחקר הסטרוקטורליסטי  265

‘performance’) ביצוע (להבדיל מ-‘competence’) על . ראשית הסטרוקטורליז� בבלשנות). יכולת, כשירות

אחת . 91-92: 2007, ובלינג'ג: ובקיצור רב א' בהיר; 21-49: 2007, הסטרוקטורליז� בתחו� זה ראו סטורוק

� הסטרוקטורליטי הייתה הטענה שמדובר בניסיו� לחקות את המתודות של תחומי מנקודות הביקורת כנגד הזר

התקפי� לכל הטקסטי� , האובייקטיביי�' החוקי� הטבעיי�'באמצעות מודלי� שיצביעו על , המדעי� המדויקי�

 .102-103: ש� נקודת ביקורת זו ואחרות כנגד הסטרוקטורליז� מוזכרות). או לכל הטקסטי� בקבוצה מסוימת(
 .120-121: 2007, סטורוק  266
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בחתירתו של הסטרוקטורליסט ל פרופ מתקד� הרבה יותר מזה ש, אות�

267.לאינטגרציה של הנתוני� שבידו
 

המורכבת , כמערכת, הסטרוקטורליז� מתייחד בכ' שהוא חוקר את מושא המחקר כמכלול, אכ�

 חוקרי ספרות .)אינטגרציה ( מקיימי� יחסי� מתוק) היות� חלקי� במכלול זהוהחלקי�, �חלקימ

אול� נקודת , מכלול שונות ביחס לאותו מושא חקירה-סטרוקטורליסטי� עשויי� לצייר סכמות

יז� פורמל ה268. אחת היא– או השאיפה לתאר מכלול המורכב מרכיבי� התורמי� למכלול זה ,המבט

בסטרוקטורליז� חל מעבר מהרמה הצורנית של הטקסטי� אל הרמה . העמיד את הצורה בחזית

לגבי המשמעות ' פונקציונלית'נוקט עמדה  הסטרוקטורליז� ).מ� הצורה אל התוכ�: כלומר(הסמנטית 

ידי המקו� שהוא תופס -עלשל רכיב בטקסט נקבע ' הער', 'כלומר. של רכיבי� בטקסט ספרותי

 :סטורוק מספק ג� הסבר מוחשי יותר. במערכת סימני�

" משמעות"פרשנות ראשונה ל, בנרטיב" הדמות"לדוגמה של א� נתייחס שוב ... 

בסכמה , לדעתנו, מונחי המקו� שדמות זו תופסתשל כל דמות צריכה להנת� ב

יש להניח . של הדמות" ער'"רק בדר' זו נוכל להגיע אל ה. של הנרטיב בכללותו

ה� משווי� את הדמויות זו לזו ; שרוב קוראי הספרות עושי� זאת ממילא

מעוררות , ה� טובות או רעות: ומגיעי� למסקנות אתיות או אחרות ביחס אליה�

  269.ה וכ� הלאהאהדה או סליד

מחפש הסטרוקטורליסט לגלות , ידואליי�בליסטית לטקסטי� אינדירכאשר ננקטת גישה סטרוקטו

אפשר -את זאת אי. "ביחד' עובדי�'ולהבי� כיצד חלקי� אלו פועלי� או , את היחס בי� חלקי היצירה

 הבוח� �באדאלו תלויי� ,  שוב270".� של הטקסטילעשות מבלי להביא בחשבו� את ההיבטי� הסמנטי

 הסטרוקטורליז� מודע לקיומ� של ההיבטי� .וביכולת הבנה הספרותית הקודמת שרכש, את הטקסט

 הפרדה בי� קבוע או –ומפריד ביניה� ,  ההיבטי� הסמנטיי� שלה�לצד קיו�של יצירות ' דקדוקיי�'ה

עושה כפי ש,  אפשר להחיל הפרדה כזו ג� ביחס לדמות.משות) לבי� משתנה או מיוחד לכל יצירה

                                                
; 96-97: 2007, ובלינג'שטראוס למיתוסי� האנידיאני� ראו אצל ג-עוד על ניתוחו של לוי. ההדגשה שלי. 135: �ש  267

ינו שטראוס עי-בעניי� ההבדל בי� פרופ ללוי.  ואיל'56: 2007, סטורוק: שטראוס ראו-על הסטרוקטורליז� של לוי

 . לעיל257ג� הערה 
א' ייתכ� שאחר יתאר על בסיס אות� נתוני� . שטראוס ער' את הנתוני� שבידו לפי סכמה של ניגודי�-לוי, כ'  268

 שמגלה החוקר לחלקי היצירה או א)" תיאור"ב, שטראוס-כמו אצל לוי, תלוי"הניתוח . סכמה מבנית אחרת

על חוסר היכולת למצות את העקרונות הסטרוקטורליסטיי� בניתוחו ). 137: 2007, סטורוק". (ליצירה בכללותה

דבר בטקסט הוא סימ� או "זאת משו� שכל . 143-149: וכ� ש�, של מבקר אחד ואפילו של טקסט אחד עיינו ש�

סו) טקסטי� אחרי� שה� -י לייצר אי�הטקסט עצמו עשו.  שיש משהו לומר עליו–ולחלופי� , נושא עמו קונוטציות

: ש�" (המתאפשרות בזכות ההבנה שהוא מלא משמעויות במידה שאיננה ניתנת למיצוי, סו) הקריאות שלו-אי�

144.( 
 .בסטרוקטורליז� בלשו�' עיקרו� הדיפרנציאלי'עקרו� זה מקביל ל. ההדגשה שלי. 139: ש�  269
 .137: ש�  270



 75

 ,ישות נרטיבית מופשטתאקטנט הוא ה). actor(לבי� מבצע ) actant(הפרדה בי� אקטנט : גרימס

המבצעי� ה� גילומי� גלויי� של דמויות .  תפקיד דקדוקי במערכת–  לפונקציות של פרופהמקביל

ה  אי� הכרח שתהיה חפיפ,יסטי של פרופפורמל בדומה למודל ה.בסיפור) פועלות או מקבלות פעולה(

  271.אלושני בי� מלאה 

ג� יצירות עשויות להתפתח לאור' , כמו שפות. עקרו� סטרוקטורליסטי שלישי הוא חקירה סינכרונית

חקירה זו תהיה (הסטרוקטורליסט אינו מעוניי� בחקירת התפתחותו של הטקסט . ציר הזמ�

או ,  מכלול אחדמקיי� ע� טקסטי� אחרי� בתו') 'ביצוע'(� מסויאלא ביחסי� שטקסט , )דיאכרונית

  272.מתמסוי בנקודת זמ� אחת –� מתייחסי� זה לזה מסויכיצד רכיבי הטקסט ה

מהות כדי לחדד את , נושא הפקת המשמעות באמצעות השיטה הסטרוקטורליסטית לארגע לנחזור 

 :ובלינג'ביחס לכ' מעיר ג. שיטההמשמעות המופקת באמצעות ה

Structural analysis of texts is the process of moving from their 

perceived patterning to the “messages” they carry. The patterning need 

not represent the conscious intention of the producer of the text; … And 

the patterning I find in a text is at the same time something my 

individual mind has achieved, and it will not be identical to what 

anyone else finds.
273

 

) א: (הסטרוקטורליסטיתכא� הוא אומר שני דברי� באשר למשמעות המופקת מיישו� התיאוריה 

� אינו בהכרח משהו שהמחבר של מסויסטרוקטורליסט ימצא בטקסט  או הליסטהמבנה שהאָנ

תוצר היא � מסויסטרוקטורליסט  או ליטיק�ליזה של אָנהאָנ) ב(; התכוו� אליו באופ� מודעהטקסט 

  ).בלתי מוחלט(דואלי יאינדיב

                                                
 .נוספותובחינות יישו� מודל האקטנטי� :  להל�15 שיטתו של גרימס ראו סעי) עוד על  271
 .93: 2007, ובלינג'ג; 25: 2007, סטורוק  272
כל סטרוקטורליסט ייש� גישה מיוחדת משלו לסיפורי : 10: 2002, שרו�: השוו). ההדגשה במקור (90: ש�  273

 .המקרא
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  יישו� תיאוריות מבניות על ספרות קדומה מ� המזרח הקדו�. 15

  ספרות המקרא

) patterning activity(פועל או מגיב  שכלו, כאשר הסטרוקטורליסט ניגש לבחו� ספרות קדומה

 – מאודלכ� המלאכה מסובכת . לפעולתו ותפיסתו של אינדיבידואל שחי בעת הקדומה

…where these minds have worked in many languages (both in the 

normal sense of language and in the extended sense of cultural 

“languages” or sets of expectations). The mind’s patterning activity is 

also an unpatterning activity – of seeing old patterning from a new 

perspective as problematic, of trying to unravel the bits of meaning and 

put them back together in more usable ways.
274

 

, ידיעותינו על העול� הקדו�) א: ( בהפקת משמעות מ� הטקסט הקדו� קשיי�יובלינג מזכיר פה שנ'ג

; מוגבלותה� , ת ככל שיהיורחבו,  הקדומה חלק מהתרבותואהתפיסות וכל דבר שה, יותאידיאולוגה

ידי - על ו,ספרות שהתגבשה לאור' זמ�היא , המקראספרות מיוחד בו, ספרות קדומה) ב(

מתפיסת , משלו) 'שכתב', 'תיק�', 'ער'':  אחרבמינוחאו (כל אחד מה� הוסי) . לי� רבי�אאינדיבידו

א' ,  סינכרוניהניתוח הסטרוקטורליסטי מעקרו מתייחס לטקסט באופ�. ובהתא� לזמנו, עולמו

כל ספרות , ובהשלכה( המורכב של ספרות המקרא אופייההתייחסות כזו אינה מתיישבת בקלות ע� 

  ). רבותידיי�ותחת , אחרת שהתגבשה לאור' זמ�

-דימוי הובלינג מזכיר את ' ג:הניגש לטקסט, ליטיק�דואלית של האָניביעניי� אחר הוא יצירתו האינד

handyman) bricoleur(ביחס לדר' שבה התודעה שטראוס- של לוי )יוצרת ) של האד� הפרימיטיבי

עובד המאלתר והאד�  הוא handyman-כמו שה ,כלומר. מ� המוכר והקיי� סביבה, מיתוס מ� הנמצא

 אינו  הוא- לוי שטראוסובלינג מעביר את הדימוי הזה אל עבודתו של 'ג .ע� החומרי� שיש בסביבתו

בונה את הוא אלא , המיתוסי�אשר יישומ� יסביר את מכלול ת מביא עמו טכניקות ניתוח מוכנו

 אחרי� השתמשו במודלי� .ובהתאמה לה�, המודל הסטרוקטורלי תו' כדי בחינת הטקסטי�

  המודלי�המודלי� ודוגמות היישו� של . משלה� חדשא' הוסיפו משהו, קיימי�י� יסטרוקטורליסט

הסטרוקטורליסט צרי' ליצור  ודוגמה לכ' שסיס בה�) ראו להל� תמצית(ובלינג ' גבפרזנטציה של

ולהבחו� מה נית� להפיק , א' להביא עמו את שאלותיו האישיות, להעזר במודלי� קיימי�עליו . משלו

  275. בדר' זומ� הטקסט

                                                
 ).ההדגשה שלי. (111: 2007, ובלינג'ג  274
 .10-11: 2002, עיינו ג� שרו�. 111-112: ש�  275
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 שלושתאלו . שטראוס וגרימס-לוי, י� של מודלי� מבניי� בהשפעת פרופשומי� שונייסוקר  276ובלינג'ג

  : ביותר על חקר הספרות המקראיתעי�יהמשפהסטרוקטורליסטי� 

סיפורי קבוצת מקביל לולכ� הוא ,  זה לזהקב> סיפורי� דומי�ִמהוא שופטי� ספר  מרכזו של

אופייניי� ) ’action sequences‘ ( אירועי� רצפימספר זיהה  קאלי277.יה הרוסיי� שניתח פרופיהמעש

 סיפורי השופטי� בנויי� לשיטתו . הללו מקבילי� לרשימת הפונקציות של פרופ278.לסיפורי המקרא

 אלו אכ� מנוסחי� כמעט באופ� . ישועה←מצוקה ; עונש ←חטא : על שני רצפי� בסיסי�

 על הסיפורי� השוני� של ספר שופטי� כבר חשב' עורכו-מחברו' כאילו .11-19ב ' בשופ' יסטיפורמל'

 זהו היסוד המבני החוזר והמשות) בכל .שבספר שופטי� כגילומי� נבדלי� של אותו שלד סיפורי

 ← המשימ:  בסיפורי� אלומגוו� שילובי� שני רצפי� המשמשי� באלי זהה עודיק. הסיפורי� הדומי�

 לשיטת .פור וסיפור באמצעות אלו נבדל כל סי).אירוע(התקיימות  ←) על אירוע(הודעה ; מילויה

החזרה על אותו מבנה במעשיות הרוסיות גורמת לכ' שסיפורי� שוני� מוסרי� את אותו מסר , פרופ

 Is the point of the series to instill a single message“: ובלינג מעלה את השאלה'ג,  וכ'.בסיסי

by repetition, as Propp perceived his fairy tales to do?”.279 בלינג מסכ� את תועלתה של 'גו

 From Propp we have learned to ask, What constant patterns can we find in“: השיטה

different stories, and what is the significance of these patterns?”.280  

 רכיבי� ה�' סירה'סוס ו'ולדידו גורמי� כמו , בעוד שפרופ הבליט את המשות) בי� קבוצת טקסטי�

להבדלי� אלו יש . שטראוס הבליט את חשיבות� של הבדלי� כגו� אלו- לוי, זהי� בתו' המבנה

לפרשת ) Edmund Leach(' ובלינג מציג את ניתוחו של לי>'ג.  שסביבנומשמעות בתפיסתנו את העול�

לא . ריי�ביָנ- תו' התייחסות לצמדי� ניגודיי�, היינו. שטראוס- פי המודל של לוי- על', פלגש בגבעה'

קבוצת שטראוס נית� ללמוד מה חשיבות� של הבדלי� במסגרת -טתו של לוישימא' , ארחיב בכ' כא�

שטאוס -לוי, כ�- כמו ; מדוע קיימי� נרטיבי� דומי� בה� הפרוטגוניסטי� מתחלפי�;מרכיבי� דומי�

מדוע ו,  שבאמצעות� בנויה מערכת נרטיבי�,ריי� יסודיי�בנו לניגודי� ביָנל- תשומתהפנה את 

  281. כל כ' גדולהחשיבות�

מודל 'כבר ציינתי את . חוקר אחר שהשפיע על חקירה סטרוקטורלית של ספרות המקרא הוא גרימס

  :מתאימה לכל נרטיב, הבאההסכמה , סלשיטתו של גרימ. לעיל) actantial model( שלו 'האקטנטי�

                                                
 .34-39: 2002, תמציתית נמצאת אצל שרו�, סקירה אחרת. 2007, ובלינג'ג  276
277

 . ואיל'126]: א[1999, לניתוח מורפולוגי של סיפורי� אחרי� מ� המקרא עיינו פולק  
 .1992, קאלי  278
 . ואיל'II :47, 1986, ל"עוד הנעיינו . 95: 2007, ובלינג'ג  279
 .95: 2007, ל"הנ  280
 .98: ש�  281
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Sender ( 'משלח' ) → Object ( 'אובייקט' ) → Receiver ( 'מוטב' ) 

↑ 

Helper ( 'מסייע' ) → Subject ( 'מבצע הפעולה' ) ← Opponent ( 'מתנגד' ) 

מבצע 'ידי -עלהפעולה נעשת . 'מוטב'כלשהו ל' אובייקט'המעוניי� להעביר , הוא יוז� הפעולה' משלח'ה

 Roland(רת ארול� ב 282.עוזרי� לו או עומדי� בדרכושוני� ' מתנגדי�'או ' מסייעי�'אשר , 'הפעולה

Barthes (ש� מודל זה על סיפור מאבקו של יעקב במלא' יי)אלוהי� ממלא את , פי ניתוחו-על). לב' בר

ובלינג הגיע לאותה מסקנה ביישו� אותו מודל על ' ג283.'מתנגד'וג� את תפקיד ה' משלח'תפקיד ה

  284).ג-ב' בר(סיפור ג� עד� 

 the semiotic(' הריבוע הסמיוטי '–  המבוסס על ניגודי�הציג גרימס מודל אחר, מאוחר יותר

square.(   

  

  

  

  

  

  

Aו -Bשהיחס ביניה� מכונה ,  מייצגי� ניגודי�contrary .Non-A הוא כל דבר שאינו A , והיחס שלו

, Non-B- לAהיחס האנכי שבי� . Non-B- וB-כ' בהתאמה באשר ל. contradictory מכונה Aאל 

) Non-B- וA, למשל(י פינות  צירופ� של שתimplication.285 מכונה יחס של Non-A- לBושבי� 

                                                
משתמש גובלינג ג� במודל ניגודי� סמנטי� ', סיפור ג� עד�'במסגרת הדיו� ב. 99: 2007, ל"הנ; II :24, 1986, ל"הנ   282

אלו . ’outside‘- ו’inside‘נוגדי� אשר מתומצתי� באמצעות המונחי� המ, )'מיתוס'בהתא� להגדרת הנרטיב (

' מעבר'ומסביר את ה, בהתא� לניגודי� אלו הוא מחלק את הטקסט. ’after‘- ו’before‘ניתני� להמרה במינוחי� 

אשר לא קיבלו , דיונו מספק הסברי� לשאלות שונות העולות מ� הטקסט. בי� השניי�' הגורמי� הממצעי�'או 

  . ואיל'II :14 ,27, 1986ל "ראו הנ. שטראוס-ש זו מתבססת על גרימס ולוידר' פירו. תשובה בדר' פירוש אחרת
  .1988, בארת   283
 אלוהי�. 26: ש�, ראו בסכמה. 24-26' ובמיוחד עמ, II :17-43, 1986 ,ל"עיינו הנ. ובלינג נעזר ג� במודל של פרופ'ג  284

מכיוו� שהוא עצמו ' המתנגד'הוא ג�  אלוהי� ).'מוטב'( האדמהלעבוד את ) 'אובייקט'( האד�שולח את  )'משלח'(

 .18-25ב '  בבראישהוהוא זה הבורא את החיות וה,  ע> הדעת שבתו' הג�–אחראי ליצירת מצב מכשיל 
מוסברות בקיצור אצל ' מודל האקטנטי�'כמו ג� של האיברי� ב' הריבוע הסמיוטי'תכונות האיברי� במודל   285

 .99-100: 2007, ובלינג'ג
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ידי דניאל -על מודל זה יוש� על ספרות הברית החדשה 286.מתמסוימעמיק את הבנתנו של מערכת 

ידי -עלמות ולפיכ' נדחה מסויהציג בעיות תיאורטיות ' מודל האקטנטי� 'Daniel Patte.(287(פאט 

את תפיסתנו  הממפה, יותר מודל כללי הוא' הסמיוטיהריבוע '. א' לדידנו הוא עדיי� חשוב. גרימס

מודלי� כללי� אשר יש  מגרימס נית� ללמוד כי ).B- וA הניגודי� גהמגול� בזו(� מסויביחס לנושא 

בניגוד (מסוגי� שוני� , )קיימי� או אפשריי�(יכולי� להיות מיושמי� על מגוו� רחב של טקסטי� 

מ� המודלי� ברור כי ). שיכיה�שטראוס וממ- ולוי פרופידי-עלי� שנעשו יליישומי� הסטרוקטורליסט

  .ג� יישומו של מודל רחב מאוד עשוי להיות פורה

 לסיפור יעל במסגרת ניתוחה, )Mieke Bal(ידי באל -עלנעשה ' הריבוע הסמיוטי'יישו� אחר של 

,  כנע� אלוהי –' מנוגד ההזוג התיאולוגי כאשר היא בוחנת את יחס� של פרשני� ל, למשל. וסיסרא

הניגוד הזה מועתק אצלה . ידי הפרשני�-עלתה לברר את ההערכה האתית של זוג זה המודל משמש או

; נמו'-גבוה; חוסר מוסריות-מוסריות; פוליתאיז�-מונותאיז�: כגו�, מינוחי� מקבילי� לזוגות

  288. כמוב� שהעניי� מורכב יותר ממה שאני מציגה כא�).פרימיטיבי-מפותח

יותר כלפי חקירת שיטתו מכוונת ). Gérard Genette(נט 'ידי ג-עלפלג סטרוקטורליסטי אחר יוצג 

זאת הוא שות) לשאיפה הסטרוקטורליסטית -בכל. ויותר מעשית,  פחות פילוסופיתהיא. טקסטי�

באמצעות הניתוח (ידי באל - על בספר שופטי� שיטתו יושמה  289.לתאר ולארג� את מאפייניו של נרטיב

היא מראה את האופ� המעוד� שבו )  ודיבורוקליזציהפ, יהיחלוקת הטקסט לעש(הפונקציונלי שלה 

  290.נקודת המבט של הנרטיב זזה

 שלושה קטעי� בספר שופטי� הוא מצא: גובלינג משלב בי� שיטותיה� של סטרוקטורליסטי� שוני�

 המנסה לחצות וטובח בקבוצה יריבה, במעבר הירד� השולט �מסוי גור� ישראליהמתארי� , רובי�ק

ג ' שופ (ניה�מסתבר כי יש הבדל ניכר בי, של הטקסטי�בבחינה מדוקדקת , הדמיו� למרות .את הנהר

המבליטה את הבדלי� , שטראוס-ובלינג בשיטתו של לוי' תחילה נוקט ג).1-6יב ; 3ח -24ז ; 27-29

 למלחמה אפריי� הזמנתו של שבט 291.ואת חשיבות� של ההבדלי�, דומי�הנרטיבי� הבתו' קבוצת 

הסיפור הראשו� והאחרו� מייצגי� מצבי� . 'הביצועי�' בדר' אחרת בכל אחד מא' מטופלת, משותפת

שינוי  את ה עמוהגורר, משתנהובלינג מחפש מהו המרכיב ה'ג.  והסיפור האמצעי מצב ביניי�, מנוגדי�

בעברו המזרחי  ( של השופטגיאוגרפימיקו� השמצב מנוגד משתק) בהוא מוצא . אפריי�ביחס לשבט 

חלקי� שוני� של ע� יריבות בי� מצב של  הסיפורי� משקפי�שלושת  , כלומר).ירד�או המערבי של ה

                                                
286

 .101: ש�ראו דוגמה   
 .32הערה , 253: ש�. אינו ברור דיו' הריבוע הסמיוטי'ובלינג מעיר כי יישומו של פאט למודל 'ג  287
  .44- ו41' תרשימי� מצויי� בעמ, 37-50 :1988, באל  288
 .1980, נט'ג  289
 .104-106: 2007, ובלינג'ג  290
 .107-111: ש�ראו   291
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, )באלבדומה לדר' היישו� של (' ריבוע הסמיוטי' גובלינג במשתמש,  בשלב שני.פי מקומ�-על, ישראל

 כשהוא בוח� את הטקסט הוא בודק . להראות כיצד ניתוח מסוג זה מעלה מסקנות ביקורתיותכדי

הוא . פוקליזציה של הדמויות מצביעה על העדפת אחד הצדדי�ההמעשה ו, הדיבורהא� בחינה של 

של ההתרחשויות ' הנכונה'מגיע למסקנה שבשלושת הקטעי� שבט אפריי� מוצג כבעל התפיסה 

 בספר שופטי� קיי� – וכ� .י�יאפריימ-ולפיכ' שלושת הסיפורי� ה� פרו, )המזוהה ע� זו של המספר(

  :העתיק� למינוחי� כללי� כפי שעשתה באללשנית� , תמתח בי� שתי פרספקטיבו

  

  

  

  

  

  

  

  

תופסי� את עצמ� כשייכי� ) והמחבר(ה� . ממערב לירד�, בני שבט אפריי� יושבי� בתו' אר> כנע�

)‘Insiders’( ,שאינה ישראלית נתפסת כזרה אוכלוסייה –כנגד� . 'בני עדת ה )‘Outsiders’ .( אול�

קבוצה .  מצב חריג–ממזרח לירד� , יושבות מחו> לכנע�ש', לישרא'� קיימות קבוצות המגדירות עצמ

סימ� השאלה מסמ� קבוצה משוערת הנזכרת במקו� . ’insiders‘א' אינה ,  זרהאוכלוסייהשכזו אינה 

א' למעשה נמצאת , האמורה להיות מחו> לכנע�,  זרהאוכלוסייה –) 6 ג -  20ב ' שופ(אחר בספר 

מדוע ,  מקבל מעמד מרכזי במחזורי השופטי�לאלאור העובדה שעניי� זה : "בלינג שואל' וגו.בתוכה

-עלא) ש- על:  התשובה נמצאת בריבוע הסמיוטי292?"הוא נכלל בהקדמה הפרוגרמטית למחזורי� אלו

 ישראלית מחוצה לה אינה מעניינ� אוכלוסייהו,  זרה בתו' כנע�אוכלוסייהפני השטח קיומה של 

 ההתייחסות .עיה זו נמצאת ברובד עמוק יותר של כל ספר שופטי�ב, המרכזי של סיפורי השופטי�

בדוגמה זו ברור כיצד המודלי� . לנושא בראשית הספר מאשרת את חשיבותו של עניי� זה

,  החבויה בקבוצת טקסטי� נרטיביי�,� מסייעי� לנו להפיק משמעות עמוקהיהסטרוקטורליסטי

  .שה� חלקי� במכלול

                                                
 ).התרגו� שלי. (110: ש�  292
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ניתוח  '-יוצר המחבר שני רבדי� של ניתוח ,  שאותו כבר הזכרתי לעיל,ובלינג'בחיבור קוד� מאת ג

המקביל לשיטתו של ' ניתוח סמנטי; 'המקביל לשיטתו של פרופו ,פי המודל של גרימס-על, 'הנרטיב

שטראוס ופרופ בעיניה מתייחסי� כל אחד - מפני שלוי294, בשילוב דומה נוקטת שרו�293.שטראוס-לוי

 the focus of each addresses entirely different questions about the same…“:  לרמה אחרת

text, and both may offer valuable insight at different points of analysis and interpretation. 

... The major difference between them is the level of text upon which each operates”.295  

ולפיכ' היא למעשה מאמצת את . ה שרו� מבהירה שהיא נוקטת במתודולוגיה של פרופבראשית חיבור

 משתמשת במודל לאהיא , כלומר. הנחות הבסיס ואת שלבי המחקר שבבסיס עבודתו של פרופ

נרטיבי� במקרא דר' נקודת את החלקי� הבמהל' חיבורה היא בוחנת  296.הפרופיאני כפי שהוא

דג� 'אנר שהיא מכנה ' המאפשרות לה להגדיר זמורפולוגיותת  היא מבודד297.המורפולוגיתהמבט 

 מכריע ביחס אלוהי זהו דג� המופיע במקרא בכל פע� שהגור� ה–) ’pattern of destiny‘(' ייעודה

 היא שתייהאת כלל המקרי� בה� מוזכרות אכילה ו :אבדנו של דבר כלשהוביחס ללהקמתו או 

 constant(' קבועי�'והיכ� ה� ) variable elements ('משתני�'היכ� ה� : בודקת משני כיווני�

elements .(מסקירת הטקסטי� הנחקרי� היא מגיעה להגדרה מחודשת של סוגי� נרטיביי� במקרא ,

 ה� מרכיבי� שתייהבמרכז חיבורה היא בוחרת להתמקד במקרי� בה� אכילה ו. פי המורפולוגיה-על

כ' היא . 'ייעודדג� ה'היא פונקציה מהותית בתו'  בסיפורי� אלו שתייהכלומר אכילה ו, קבועי�

 The result was the emergence of Patterns of Destiny that tell us what was“: כותבת

divinely established or divinely condemned in Hebrew Bible narrative”.298   

  שיטות מבניות על השירה האוגריתיתיישו� 

סקר את תרומת הגישה הסטרוקטורליסטית הוא בו ש, אמר ארו' מאת ראמל התפרס� מ1981בשנת 

בפתח דבריו הוא מעיר כי המחקרי� העוסקי� בספרויות אלו . לחקר הספרות המקראית והאוגריתית

                                                
 .פרק ראשו�, II, 1986, ובלינג'עיינו בתוכ� הענייני� אצל ג. 'סיפור ג� עד�'כוונתי לניתוח של   293
שג� הוא משלב בי� השיטות של פרופ , )Hendricks(שרו� מזכירה בהקשר זה את הנדריקס . 27-28 :2002, שרו�  294

-91ראו פרטי� ביבליוגרפי� המוזכרי� ש� בהערות (ראו ש� . טשטרואס בשלבי� שוני� של ניתוח הטקס-ללוי

92.( 
במקו� זה מתייחס אייטק� לגישת� של חוקרי� שוני� אל שני הרבדי� . 4-7: 1990, השוו אייטק�. 9: ש�  295

  ).הסינטגמטי והפרדיגמטי(
 לדעתה יש לנקוט זהירות ביישו� לא עוד ראו סיכו� הנקודות שבה�. 13-34' א' בעיקר עמ, פרק שני: 2002, שרו�  296

  .39' ראוי של השיטה הפרופריאנית בעמ
פי המתודולוגיה של פרופ במידה -מגדירה את הקורפוס המקראי כקבוצת נרטיבי� מתאימה לחקירה עלשרו�   297

מ� . בתו' הקורפוס הנבח� קיימות חזרות מרובות. ידו-דומה לזו של קבוצת המעשיות הרוסיות שנחקרה על

ואת כלל הנרטיבי� האלו , )'שתייה'ו' אכילה'(היא מבודדת נרטיבי� המתאימי� לנושא הנבדק , רפוס הנבחרהקו

ולנרטיבי� אחרי� במקרא שאינ� כוללי� , היא משווה זה לזה]) ולא מדג� מצומצ� של נרטיבי�[ דוגמות 150-כ(

 .32-34: ש� . הקדמו�ההשוואה כוללת ג� התייחסות לנרטיבי� מספרות המזרח. 'שתייה'ו' אכילה'
 .34: ש�  298



 82

 לפיכ' הוא מתאר את מצב המחקר .)form criticism-סטרוקטורליז� ו (שונותמערבי� גישות 

 embryonic state of structural“(האלו כלא בשל או ראשוני הסטרוקטורליסטי ביחס לקורפוסי� 

studies as a discipline”.(299מספר חיבורו סוקר את המתודולוגיה המעורבת ומימושה ב,  ליתר דיוק

 אי� בחיבורו ניתוח ).לנרטיבי� מקראיי�' ִ�ְרַתעלילות 'ו' עלילות בעל'בי� (מחקרי� השוואתיי� 

חיבוריו של אייטקי� מציגי� גישה . 'עלילת אקהת' התייחסות ממשית לואי�, סטרוקטורליסטי ממש

קא ודו, א' כפי שאני מסבירה. ואותה אציג בסעי) הבא. פורמליסטית המתקרבת לסטרוקטורליז�

בהמש' אני מעלה . הרובד המופשט שמציג המחבר מעלה תרומה מעטה להבנת משמעות הסיפור

קשור קשר הדוק לרובד הגלוי ש ,ויוצרת מודל מבני, ת שונותובו אני משלבת גישו, שרטוט מבני משלי

  .של הטקסט

  'עלילת אקהת'במבנה הנרטיב 

 'תמות חיוניות'בי�  את ההבחנה טק�שרטט איי' עלילת אקהת'במאמר שהקדי� את ניתוחו המבני ל

התמות 'משובצות במסגרת ש, )non-plot themes ('תמות בלתי חיוניות' לבי� )plot themes(לעלילה 

תמות מ� הסוג הראשו� מתאפיינות  300.לורד- על המודל של פארי אייטק�נסמ'במאמר זה . 'החיוניות

בי�  מילולית ִקרבה בנותהסוג השני מתאפיימ�  ואילו תמות, היקרויותיה�בי� מילולי בחוסר דמיו� 

ולחבר בי� , לה וה� משמשות להרחבת בסיס העלי,אופיי� של תמות אלו יותר אורנמנטלי. היקרויותיה�

 נקודת המבטלקרובה ה זו יראי 301.א' ה� עצמ� אינ� חיוניות להתפתחותה, 'התמות החיוניות'

 במחקר זה שילב אייטק� בי� 302.'עלילת אקהת' קיבלה מימוש בניתוח לוהיא, סטרוקטורליסטיתה

, ה רמת הפונקצי–) Doležel(ל 'דאנדס לבי� החלוקה המשולשת לרמות של דולז-שיטת� של פרופ

תמות 'ומתייחס ה� ל,  בלבד ברמה האמצעיתד�  לעיל המאמר המוזכר303.מילי�מרק� הו, רמת התמה

 רמת .)NPTהרחבות או (' תמות בלתי חיוניות'ל ה�, )PT או עלילה-תמות: להל�(לעלילה ' חיוניות

  מכונהמילי�ומרק� ה, )GT: בקיצור, ground-theme(' יסוד- תמה'הפונקציה מכונה בפי אייטק� 

                                                
בחלק הראשו� בחיבור הוא מבהיר את הדמיו� וההבדלי� בי� הגישה . 223' הציטוט מעמ. 223-224: 1981, ראמל  299

: ש�. וההשלכה של כל גישה על פרשנות הטקסט האינדיבידואלי, form criticismהסטרוקטורליסטית לגישת 

  . 231' עמ, ו במיוחד בסו) המבוא שלועיינ.  ואיל'226
 ].א[1989, אייטק�  300
תיאור ַדַנִאל1 היושב ושופט בשער מציב ; תיאור חבישת החמור משמש להעביר את ַדַנִאל1 מביתו אל השדה, למשל  301

: כגו� מנהגי�(הרחבות אחרות עשויות להעביר פרטי רקע . אותו בעמדה שבה יוכל להבחי� בדמות חדשה שמגיעה

חיוניות יכולות להופיע בהקשר מתאי� בדגמי -תמות בלתי). הקרבת קרב� לפני יציאה למסע, ת אורחי�הכנס

בבחינה כמותית מצא אייטק� שמרבית התמות . הנוסחה לקבלת בשורות רעות, למשל; עלילה שוני� בתכלית

ני� של תמות חלק ניכר של מאמרו מוקדש לדיו� במרכיבי� הקבועי� והמשת. החוזרות ה� מ� הסוג השני

). 'עלילת אקהת'הסגנו� המסורתי וחזרות תמטיות ב:  לעיל10ראו בקצרה סעי) (מסורתיות חוזרות מ� הסוג השני 

' גרעי� תמטי'סביב : דר' בחינת הדוגמות הוא מוצא הקבלה בדר' שבה נבנות העלילה והתמה האינדיבידואלית

 .ראו עוד להל�). משתני�( מגווני� מתווספי� אלמנטי�) מרכיב קבוע(המאפשר את זיהוי התמה 
 .1990, אייטק�  302
לסיכו� . ולא אציג אות� כא�, המינוחי� שבה� משתמש כל אחד מהשלושה שעליה� מתבסס אייטק� נבדלי�  303

 . ואיל'19' הבהרה טרמינולוגית נמצאת ש� בעמ. ש�, שיטת� הסטרוקטורלית ראו בפרק הראשו� של אייטק�
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 :)הפשטהיחס : בכיוו� ההפו' (בי� שלוש הרמות קיי� יחס מימוש). theme texture(' מרק� התמה'

GT) פונקציה ( מקבלת צורה ספציפית באמצעותPT) specification( ;PTו -NPT מ� הרמה 

 במהל' מסירתו של הסיפור,  בשפת המקורמילי� מקבלות צורה ספציפית דר' גילומ� בהאמצעית

)verbalization.( המבניי� האלמנטי� )GT/PT (פי מקומ� ברצ)- על, מסתדרי� באופ� טבעי :initial 

elements →intermediate elements→terminal elements) העלילה ). סימ� הח> מסמ� התפתחות

המכלול , כ' .)המינוח של פרופ(' מהל'' מכונהוכל אחד מה� , עשויה לכלול כמה רצפי� שכאלו

, )initial, medial, terminal (GTשלושה סוגי� של מהלכי� מורכבי� מ.  ממהלכי�מורכב) נרטיבה(

  304.)הרחבות (NPT מופיעות ג� PTלצד ). PT(אשר לה� מקביל מימוש ברמת התמה 

ומסתיי� בפתרונו , )lack (חיסרו�כל מהל' פותח ב, בת מ� השרטוט בחלק ב של נספח וכפי שנית� לרא

)liquidation () (אי פתרונו באו , )ו'היפשל יחסnon-liquidation( ,נותר בעינוחיסרו�אזי ה )  יחס

 חיסרו� הGT.306ואליו כפופי� רצפי זוגות אמצעיי� של , )מסגרת (GTבסיסי של הזוג ה זהו 305.)שוויו�

 בידוד הזוג .כישלו�לוההתקדמות מובילה לפתרו� או , מאפשר התקדמות עלילתית בחלק האמצעי

 את קיומ� של שני העלתהבחינת רצפי המהלכי� שנתגלו . לוקה למהלכי�הבסיסי הוא היסוד לח

  opposition(.307(' מהלכי קונפליקט'ו) assistance(' מהלכי סיוע': דגמי� בסיסיי�

דגי� כיצד רמת מו,  הנרטיב במונחי� יותר ממשיי� שלתיאורמספק ית תמטהניתוח ברמה ה

מבנה העלילה . )PT(התוכ� ברמת התמה מר על כלו, הגילו� הספציפימשפיעה על ) GT(הפונקציה 

הזוגות . הרכיבי� מתארגני� בזוגות(ברובד זה מקביל למבנה העלילה המופשט בדר' ארגו� רכיביו 

 לא GT ברמת initial PT, terminal PT.([308[האמצעיי� כפופי� לזוג היסודי שמגדיר את המהל' 

 Aמהלכי� : חלק לשלושה חלקי� באופ� גס נמצא שהנרטיב מתPTברמת . ניכר הקשר בי� המהלכי�

תוצאותיו של הקונפליקט מגוללות . Cצרות קונפליקט במהל' ו תנאי� מקדימי� להיוה� B-ו

  .)NPT( בנוס) להתפתחות עלילתית יסודית זו קיימות הרחבות ברמת התמה F.309- וD ,Eבמהלכי� 

NPT כפופות לתמות מסוג PT ,לית ומילו מבחינה תוכניתותלויות בה� .NPTעלסוגי� - נחלקות לתת-

                                                
304
 .ראו נספח ב חלק א   
 although  from this point of view “lack not …“טוע� אייטק� ) כישלו�( היא שלילית terminal GTכאשר   305

liquidated = lack”, the two are distinguished as different plot units by their function and distribution 

in the ground-theme structure” .111: 1990, ל"הנ. 
; ]חלק א, נספח ב [2-3יסוד -תמות, למשל(יסוד אמצעיות מתארגנות ברצפי זוגות משלימי� -שרי� ושתיי� תמותע  306

מהופעתה של בת הזוג השנייה , בעוד שבת הזוג הראשונה לא מצריכה את הופעת בת זוגה). השוו בשיטתו של פרופ

]). ש�, ראו נספח ב [GT 12 קיומה של  היאGT 13משמעות הופעת , למשל(משתמעת קיומה של בת הזוג הראשונה 

 ).ביטול / כישלו�(ואייטק� משלימ� באופ� שלילי , בת הזוג השנייה לא מופיעה) 23, 21תמות יסוד (בשני מקרי� 
307

 .ראו נספח ב חלק ב  
 ותפקיד� הדרמטי, )'דג� ההתפתחות הדרמטית'; 'דג� מימוש'(  אמצעיות PTדגמי , PTעל היחס בי� בנות זוג של  308

  . ואיל'131: 1990, אייטק�: ראו
309

 .חלק ג, ראו נספח ב  
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ה� משמשות להעצמת המתח :  הרחבות אלו בעלות פונקציה משמעותית בעיצוב הנרטיב310.פי תוכנ�

 311.וי משקל סגנוני וסימטריה בנרטיבויוצרות שיו, מסייעות לבהירות והמשכיות הנרטיב, הדרמטי

, D לבי� מהלכי� B- וAי� המבנה הסימטרי הנוצר דר' ההרחבות תוא� לחלוקה המבנית שבי� מהלכ

Eו -F , 'בעוד מהלC  ציר מרכזיהוא.  

 שהתמות מתממשות סביב גרעי� טק�מצא איי) ורבליזציה של רמת התמהוה(ברמת מרק� הטקסט 

 שתמה תמומש באמצעות הגרעי� ייתכ�. זהו המרכיב המשמעותי בתמה). thematic kernel(י תמט

חזרה : הללו מסווגות לכמה סוגי�. יתמטשל הגרעי� הא' לרוב התמות כוללות ג� הרחבות , בלבד

הרחבות של ). הרחבות אלו מגוונות(י תמטתוספת לגרעי� הו; יתמטפיתוח של הגרעי� ה; ורבלית

א' פועלות , )NPT(י דומות בסיווג� ובתפקיד שה� ממלאות להרחבות ברמת התמה תמטהגרעי� ה

  .בקנה מידה קט� יותר

כ' פחות ברור ,  המבני מופשט יותרשהניתוחעיל עולה המסקנה שככל משרטוט העבודה של אייטק� ל

ה ת העל,יתמטוברובד ה, מילי�וקא בחינת הרכיבי� ברובד מרק� הוד. היחס בי� רכיבי הנרטיב

' הרחבות'ידו -עלקא החלקי� שהוגדרו ונמצא שדו, ובאופ� אירוני, תרומה רבה להבנת מבנה העלילה

;  משמעותי� בי� רכיבי� ובכ' יוצרי�מקשר)  של העלילהמבנה היסודי חיוניי� ל בלתיכלומר חלקי�(

 בעוד דרכי� רבות המוסיפות י� ומתפקד, מבנה סימטריי�יוצר;  תנועה ברמת המתח הדרמטיי�יוצר

 הרי קיומו של .אי� תרומה רבה לניתוח המבנה ברמת היסוד, א� כ' 312. לנרטיבועושרמשמעות , תוכ�

 the ground theme structure …“:  בעצמו מודה בכ'טק�איי. תטמופשג� ברמה לא   ברורחיסרו�

reveals nothing about the relationships between moves, and therefore about the structure 

of the narrative as a whole”.313בהבהרת דרכי המספר בחיבור סיפורו  המחקר של אייטק� תרומת 

) PT level(וקא ברמת העלילה וד)  ועודמבנה סימטרי, מתח, השהיה, יותהדרכי� ליצירת קוהרנט(

 והרי דיוני� שכאלו מצויי� בחיבורי� שוני� 314.ולא ברובד העלילה המופשט, מילי�וברמת מרק� ה

,  להבנת תפקידי הדמויות קט� מחקרותרומת, כ�-כמו . או פורמליסטישאופיי� אינו סטרוקטורלי

הוא סיפור , כל מהל' ברובד המופשט, כלומר. א ניכר קשר בי� המהלכי�מכיוו� שברמת הפונקציה ל

. הדבר נכו� ביחס לתפקידי� האחרי�). ת1'12ַע, אקהת ,ַדַנִאל1(הגיבור הוא אחר בכל סיפור כזה . עצמאי

א� ). כמו בסיפורי� נפרדי�(ידי דמויות שונות -עלכל שנותר לומר הוא שאות� תפקידי� מתמלאי� 

                                                
310

 . בחלק א של נספח ב4ראו טור   
311

 .ראו חלק ד בנספח ב  
ללא , )פרק ד(פעמי� רבות מצאתי שאייטק� מגיע לתוצאות דומות לאלו שהגעתי אליה� בשיטת הקריאה הצמודה   312

עד כדי איבוד ,  של היצירה באופ� משמעותייסוד גר� להשטחה-כ� ניתוחו ברמת תמה-כמו. ניתוח מבני מסודר

 .הסיפור
  .203: 1990, אייטק� 313
 .177-200, 142-170, 131-134: ש�: ראו  314
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 בתו' ,ַדַנִאל1או בי� אקהת ל, ַדַנִאל1 לת1'12ַעמה היחס בי� ?  ברמה מבניתַיְט2ַנ1 בי� ענת למה היחס, כ�

 ).ראו להל�(מודל האקטנטי� של גרימס יעיל יותר מבחינה זו ? המכלול

ית אינה תואמת לחלוקה תמטהחלוקה ה :טק�נית� לציי� נקודות ביקורת נוספות על שיטתו של איי

 . בעלת מבנה כפול, לכידה יחידה אחתהיא CAT 1.19, II: 12-25, למשל. הטבעית של הטקסט

 315).44-47ראו תמות ). NPT( ואילו את החלק השני כהרחבה PT- הראשו� כהחלק מגדיר את טק�איי

שיא מורחב הוא כשהמרכיב השלישי , שיא לכידה- היא יחידתCAT 1.19, II: 56-III: 41, בדומה

ואת היחידה השלישית , )52-53תמות (את שני החלקי� הראשוני�  מנתק טק�איי). קבורת אקהת(

 על כוונתו ַדַנִאל1ההכרזה של , יתרה מכ'. NPT וחלק� PTחלק� מוגדרות , )54-61(מפרק למספר תמות 

חלוקה זו והמיקו� . ציי� אותה אייטק�לקבור את אקהת אינה מופיעה לראשונה במקו� שבו 

. תו של המחבר לשרטט את הפעולות בסכמה זוגית משלימההמוטעה של רכיב זה נובעי� משאיפ

 מנוסחות 12-13יסוד התמות זוג , עוד .מתגלה מידה של שרירותיות בשיטתו לחלוקת הטקסט, לפיכ'

לא רק שאייטק� מנתק זוג זה ). delivering an injunction – violating the injunction(כצו והפרתו 

את קיומו של משא ומת� בי� שתי בכ' הוא מסל) ,  לאקהת בי� ענתמ� השלב השני של השיחה

  .י המופשטתמטהזוג הכדי ליצור את  כופה תבנית מקובעת על הטקסטו, הדמויות

הוא מניח כי כל מהל' . נקודה אחרת שיש לקחת בחשבו� ברמת המהל' היא שיטתו הליניארית

העניי� צור� ). C ,D (כישלו�� בוכ' הוא מוכרח להציג מהלכי� המסתיימי, מסתיי� לפני המהל' הבא

סיו� . חל קשר רעיוני בי� בצורת לבי� מעשה נפשע, כפי שמסתבר מחומר השוואתי. Dבעיקר במהל' 

 או Fבסו) מהל' ( זה נפתר ככל הנראה רק בהמש' חיסרו�, נוי הי316.ד�-הבצורת חל באמצעות נקמת

גת באמצעות האירועי� המסופרי�  כבלתי מודע למעשה הפשע מושַדַנִאל1הצגת ). א) מאוחר יותר

לאור המתרחש במהל' ,  בדומה317!ואחרת אי� בו טע�, יקרי של המהל'וזהו תפקידו הע, Dבמהל' 

C , 'הא� חסרונו של מהלAשאלות עוד ?)10עלילה -תמה (//6יסוד - אכ� מגיע לפתרו� ממשי בתמה 

 של ענת להשיג את  הא� נכו� לתפוס את תשוקתה–ת ביחס להגדרת� של המהלכי� ומתעוררש

]). Villain[לא ליריב המזיק (קשור לגיבור  ,פי השיטה הפרופיאנית- על, חיסרו� הרי ?חיסרו�הקשת כ

א) שהוא טוע� כי היא ממלאת את -על, אייטק� מתייחס לענת כגיבורה בחלק זה של העלילה, למעשה

 חיסרו�היא � הבצורת הא ,בנוס) לכ' 318. בכ' הוא סוטה מ� המודל של פרופ.תפקיד היריב המזיק

                                                
 .חלק א, נספח ב  315
316

 . ש�492ובהפניות שבהערה , 123סעי) , עיינו בפרק ד  
מוקדש ,  אצל אייטק�Dנית� לראות שהקטע המיוחס למהל' , פי הקריאה הצמודה שאני עורכת בפרק ד-על  317

  .יד�-חברתיי� החלי� בתוכ� ועל-והתהליכי� הנפשיי�, הל' רוח�, למעשה לנקודת מבט� של הדמויות
318

א' דומה שג� במקרה זה משתדל . ברור כי הדמות הפעילה והמרכזית ביותר בחלק זה של העלילה היא ענת, אכ�  

, השלילי(אייטק� מודע לתפקידה העובדה שמסגיר את ' היריב המזיק'השימוש בתפקיד . אייטק� ליצור מהל' נפרד

 הוא , כשהוא מייחס לתפקיד זה פונקציות אופייניות לגיבור,אול�. של ענת ביחס לשאר חלקי הנרטיב) היריבי

    .יוצר למעשה מהל' חדש

ל במקרה זה חשוב לשאול מה יחס פעולותיה של ענת בחלק זה לשאר הדמויות והאירועי� בהקשר הרחב יותר ש



 86

וא) אינו ער לכ' ,  טועהטק�נראה שאיי? )יחס לינארי(חדש בלתי כפו) לחלק אחר של העלילה 

את כל חלקו השלישי של הנרטיב ) באופ� נכו�( הוא מכפי) 319,שבסכמה בה הוא מציג את שלבי הנרטיב

)D ,Eו -F ( 'למהלC.320 אחר שהוא מציג חיסרו� )ולכ� אי� חובה , בטקסטאינה מגולמת ) 7יסוד -תמה

 או העלאת יזמהבמיוחד לאור העובדה שהחלק שבו נמסר כנראה על ה, חיסרו�לקבל את קיומו של ה

יסוד -  באמצעות הנחת תמה10יסוד - השלמת תמה. אבדַדַנִאל1הרעיו� של יצירת קשת עבור אקהת או 

  . יוצרת מהל' נוס)7

מהשאיפה להציג את כל היחידות , שוב, הנובעת, Non-helper-בעיה נוספת היא הגדרת בעל כ

-תמות//40-41תמות (ובעל אינו נענה ,  פונה לבעלַדַנִאל1כאשר . יות כיחידות המתארגנות בזוגותתמטה

הגדרת תפקידי הדמויות ברובד . שבו המסייע אינו מסייע,  להציג זוג שליליטק�נאל> איי, )20-21 דיסו

נראה שאייטק� מגדיר את בעל . ל סמ' מה שנעדר ממנוולא ע, מופשט נסמ' על פעולותיה� בנרטיב

ואולי ג� על סמ' ההנחה הכללית , )A ,E(מסייע על סמ' מילוי אותו תפקיד במהלכי� אחרי� ) לא(כ

ודבר זה ,  אינו חיוני למכלול המופשטDלדעתי מהל' ,  כאמור321.שבעל הוא דמות חיובית מסייעת

  . במהל' זהטק�שלילי� שמציג אייניכר ג� בחוסר התפתחות עלילתית בזוגות ה

 ו שבאמצעות322,ל1 של הסיפור את הקונפליקט בי� ענת לִא מוציא מ� המבנה היסודיטק�ייא, בנוס)

עלילות 'השוו לאפיזודה המקבילה ב (מוגדרת הפגיעה באקהת כמעשה חטא אשר יש לו תוצאות

 324.תולוגיתימ-תרבותיתציה קונבנ היאמדובר בהרחבה ש, לדבריו 323.)1-14ב כא "ובשמ', גילגמש

  .תמונה זו חשובה לנושא שיפוטה של ענת כדמות שלילית, לדעתי

 The“:  או להיווצרות�של מהלכי�דגמי� חוזרי� ב לשימוש נוגעתנקודת ביקורת חשובה ואחרונה 

moves in the narrative therefore reveal a high degree of patterning in the composition of 

their plot structure at ground-theme level.”.325הכיצד .  שישה מהלכי� בלבדטק� איי אול� לפני

לו יצירות אוגריתיות נוספות היו מגלות ? כאשר הקבוצה הנחקרת קטנה' דגמי� חוזרי�'נית� להגדיר 

                                                                                                                                            

של העלילה ַדַנִאל1 כל הזמ� ) י�(הראשו�) י�(הרי לנוכח החלק?  מחו> לגבולות המהל' שאייטק� הגדיר–העלילה 

 מספר ,כ� המשורר טורח להזכיר לנו זאת באמצעות אזכורי� נוסחתיי�-כמוו, )כדמות האב פוטנציאלי(בתודעתנו 

או  ַרִ"א  איש ִאל ]ַדַנ ו שלילד/   [    , יבוראקהת הגכינוי אקהת בנוסחה ( של אייטק� C 'פעמי� במסגרת מהל

נראה שמבנה היסוד הפשוט .  ואיל'CAT 1.17, VI: 51-52 -החל מ)  כאיבר מקביל לש� הפרטיב� ַדַנִאל בנוסחה 

 . גור� לנו להפסיד הרבה בהבנת היחס של חלקי העלילהה�,  מאול>ה�הליניארי שאייטק� מצייר 
 .חלק ג, ראו נספח ב  319
  .)97: 1990, ל"הנ( אייטק� מסביר את הקשר בי� הרצח לבצורת כפי שאני ציינתי אכ�  320
יסוד נסמכת על -ההגדרה השלילית של תמה. 99: ש� ,20-21יסוד -ראו ההסבר להגדרה השלילית של תמות  321

  .13הערה , ש�. ל'דולז
322

 .26-29 תמות 2טור , נספח א חלק א  
 . לעיל316ראו הפניות בהערה   323
 .163: 1990, אייטק�  324
 . ואיל'118: ראו החלוקה לדגמי מהלכי� ש�. 125: ש�  325
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אזי יקל עלינו לקבל את , יפור היה כולל מספר רב יותר של מהלכי�סאו שה, שימוש בדגמי� אלו

,  א� כ�.])Dבמיוחד מהל' [במיוחד לאור המקרי� החריגי� שהוא נאל> לספק לה� הסבר  (ענותיוט

  .לתפקידי הדמויות, בנפרד,  להל� אתייחס לעלילה ומאוחר יותר. מבנית אחרתראייהנדרשת 

 :והגיוניי� מבחינה רעיונית,  לשלושה שלבי� מרכזיי�טק� איינוכל לקבל את החלוקה של

righteousness→reward, unjust action→consequence, rehabilitation . בשרטוט כללי זה לא

 לבי� righteousness→rewardהצגת הקשת לתו' הסיפור מחברת בי� , למשל. נכללי� מעברי�

unjust action→consequence .ננסה לשרטט . חלוקה זו נותרת צמודה לתוכ� הממשי במידה רבה, כ�

  .פ� מופשט יותראת המערכת הנרטיבית באו

  סטרוקטורליותבחינות 

אפשר , וכמו קודמי.  זה העומד במרכז העניי� ברובד הגלוי ביותרהואהנושא שבו פותח הסיפור 

 א� נרחיב זאת למושג מופשט יותר. lack of a sonובאופ� ספציפי יותר ', חיסרו�'להגדירו בפשטות 

כשננקוט מושג מופשט וכללי עוד יותר נגדיר . sterility' עקרות' נשתמש במונח )ובכל זאת קונקרטי(

אפשר לחלק את העלילה לחלקי� מרכזיי� בהתא� לזוגות מינוחי� . negative' שלילי'את המצב 

 :כ', ות בסיפורעיקריתו' ציו� שתי נקודות המפנה ה, מנוגדי�

Initial state Critical point: Critical point: Terminal state 

 Birth Murder 

 No son ↓ X has a son ↓ No son  

Human sterility Fertility/continuity  Natural sterility  ? 

Negative  Positive  Negative  ?   

ת מפנה נקודושתי סיו� ו, התחלה: בעלילה' נקודות קריטיות'השורה הראשונה בסכמה מציינת 

 השורה הרביעית והחמישית 326.למעשהשלישית מתייחסת למה שמסופר  והשנייההשורה ה. בולטות

א� נצייר קו גרפי . הסימטריה בי� שני החלקי� החיצוניי� בולטת. שתי רמות אבסטרקטיותמציגות 

 חיסרו�מילוי ה(ובהנחה שסו) הסיפור הוא חיובי ,  צורתו תהיה עולה ויורדת, בתו' הסכמהדמיוני

, בשני החלקי� הקיצוניי� גר) עולהוו� שכי, בולטת עוד יותר הסימטריה) הראשוני בדר' זו או אחרת

. י� מתחילי� במצב שלילי ומתקדמי� לכיוו� החיוביישני החלקי� הצדד. יורדובחלק המרכזי גר) 

 X has בחלק המרכזי שבו יש מצב חיובי לכאורה דווקא, ובאופ� אירוני. No sonבשניה� קיי� המצב 

a son באמצעות התייחסות לנקודות ,רחיב סכמה זואפשר ללפיכ'  . שליליכיוו�ב העלילה מתקדמת 

 towards(שלילי למצב או ) towards a positive state(מובילי� למצב חיובי האירועי� , היינו. ביניי�

a negative state(:  

                                                
מספר את -בגילו� המילולי של הטקסט מביא המשורר. שתי הנקודות הקריטיות קשורות זו לזו לא רק תמטית  326

. ונוסחה לקבלת בשורות רעות, נוסחה לקבלת בשורות טובות: חות הפוכות א' דומותתגובת ַדַנִאל1 באמצעות נוס

 .134, 11סעיפי� , ציינתי זאת בפרק ד
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Initial state Critical point: Critical point: Terminal state 

 Birth Murder 

 No son ↓ X has a son ↓ No son  

 

 Positive actions  Negative actions  Positive actions 

 (Towards a positive state)  (Towards a negative state)  (Towards a positive state) 

 ‘Bringing life’  ‘Bringing death’  ‘Bringing life’(?) 

 in the human sphere in the human and natural spheres in the natural spheres 

 

 * Incubation  Conflicts and violence:  * Burial 

 * Blessing  * Conflict 1, 2  * Curses 

 * Birth ↓ * Deception ↓ * Blood vengeance 

   * Murder 

  ‘Life’  ‘Death’  

Human sterility Fertility/continuity  Natural sterility  ? 

Negative  Positive  Negative  ? 
 

עשויי� לשק) ג� את שני הקצוות הבאי� ביחס הללו . 'תומו'חיי� ו'לעיל הוספתי ג� את המינוחי� 

 לצור' בהירות הסכמה כא� מוצג (כאובייקט שקיומו ממסגר את החלק האמצעי של הסיפור, לקשת

  .)האמצעיחלק הרק 

 Critical point: Critical point:  

 Birth Murder 

   X has a son    

  Object introduced327  Object lost 

 

   Negative actions 

   (Towards a negative state) 

   ‘Bringing death’   

  in the human and natural spheres  

 

   Conflicts and violence:   

   * Conflict 1, 2   

   * Deception   

  ↓ * Murder ↓ 

  ‘Life’  ‘Death’  

  Fertility  Natural sterility  

  Positive  Negative  

                                                
משו� שהלידה והצגת הקשת , אני מעלה קושי, murder- וbirthא� אני מציבה את הקשת מתחת לנקודות , אמנ�   327

בכ' .  לרצח וציו� אבדנה של הקשתביחסכ' ג� . ובעלי קשר מידי, אינ� אירועי� המסופרי� באותה תמונה

טבעי שלא נוכל . נמש' בזמ�, סיפור הוא לינארי, בר�. אלא רצ) אירועי�' נקודה'הנקודה הקריטית אינה עוד 

באיזה : הדבר תלוי בנקודת מבטנו. ולא נוכל ג� לשרטט מה חשוב יותר, לתפוס את כלל האירועי� בשרטוט גרפי

 ? בחלקי� החיצוניי� או במרכז–תה חלק של העלילה נתמקד ע
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 נוכל לשייכ� לקיומו, כשני מושגי� מופשטי� של קיו� וחוסר קיו�' תומו'ו' חיי�'א� נתפוס את , וכ'

, כאמור 328.אי קיומו של פריו� או לקיומול; אי קיומה של הקשת או לקיומה; אי קיומו של הב�או ל

 תופעולגור� לאי קיומו של הב�  או קיומומצב  .'שלילי'ו' חיובי' נשתמש בזוג במונחי� מופשטי� יותר

אול� סביר . והסיפור היה של�, אפשר היה לסיי� את הסיפור בלידת אקהת. ִאל1וענת נגדיות של 

,  החיובי לשלילי מעוררת עניי��כיוונית בי-התנועה הדו.  עניי� בקהלעוררמלהניח שסיפור כזה לא היה 

  .ה אל הסיו�יפייוצ

החלוקה המשולשת שאני מציגה תואמת לחלוקה המשולשת שמציג אייטק� לשלושה שלבי� 

). D-E -Fמהלכי�  C( ;Consequences)מהל'  A-B( ;Conflict)מהלכי�  (preparatory: נרטיבי�

אול� בעוד שאייטק� ). עיינו לעיל(י שהוא מתאר בי� המהלכי� הגיוניי� תמטההתניה והיחס ה

עיינו .  הסכמה המוצגת לעיל מבליטה את הניגודי� הבסיסיי� שביסוד העלילה,'תחביר'במתמקד 

  . של גרימס' הריבוע הסמיוטי'כיצד נית� לשרטט את הניגודי� לפי מודל , להל�

  'הריבוע הסמיוטי'יישו� מודל 

השתב> במודל הללו עשויי� ל. דלו� וקיו�יבמושגי� של ח' תומו'ו' חיי�'נית� להמיר את הזוג הניגודי 

  :הריבוע הסמיוטי של גרימס כ'

  

  

  

  

  

  

  

וה� ,  היסודיי�ניגודי�את ה מייצגי� )being eternal(נצחיות  ו)being ephemeral( ֲאָרִעR<ת

או בי� המהות האנושית למהות  (אלוהיעול� הבי� המתייחסי� להבדל שבי� העול� האנושי ל

ופעולתה אינ� מתקיימי� דר' נצחיות של ) המשפחהמשכיות ה(ת יהמשכיות האנושה). תאלוהיה

ג� קבר עשוי  ).continuity; אקהת(אלא מתאפשרות דר' הולדת צאצאי� , דואלי� אנושיי�יביאינד

                                                
אי� להוציא מ� הדיו� את העובדה שאחת . אפשר לראות כא� יחס אלגורי של הקשת והבצורת לקיומו של אקהת  328

, כוללת בגילו� המילולי שלה את המינוחי� הללו, הקונפליקט בי� ענת לאקהת, התמונות המרכזיות ביותר בעלילה

אולי משו� כ' יש לטעו� שזו התמונה המרכזית ). ב� תמותה(חלו) -� כברוהתייחסות ממוקדת לאופיו של האד

 .ביותר בעלילה
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היינו אינו , כל מה שאינו נצחי. )א' בכל זאת מייצג את סו) הקיו� (חלו)-  כמשהו שאינו ברלהיתפס

היא  (הקשת בסיפור חדלה להתקיי�, למשל. )cessation (חדל להתקיי� בשלב כלשהו, תאלוהיישות 

 כמוב� שמותו של אקהת מעמיד בסימ� .באמצעו של הסיפוראקהת נרצח ; )נשברת ואובדת במי�

 צירו) שתי הפינות השמאליות פירושו ).תהמשכיות אנושי או קיו�(שאלה את המשכיות המשפחה 

. ות בדר' אחרתאלוהיבעוד ישויות בני אנוש ממשיכי� להתקיי� בדר' אחת . חידוד נושא הקיו�

) 329ככזה(כל פרט ב� אנוש חדל להתקיי� . ליו�י פירושו חידוד נושא הכהימניותנות יצירופ� של שתי הפ

עלילת 'ב י�מרכזיה י�נושאהמאחד את תפיסתנו ביחס ל ממפה כ' מודל הריבוע הסמיוטי .בסו) חייו

מגול� דר' האירועי�  ,בסיפורהחלט מצוי א' ב, אינו נאמר במפורשש, )קיו� וחוסר קיו�(' אקהת

 330.ובמקומות אחרי� בטקסט,  בקונפליקט בי� ענת לאקהתמילי�וא) דר' מרק� ה, המסופרי�

 עצמ� אינ� דואלי�יביהאינד –חדד את אופיו של הקיו� האנושי צירו) שתי הפינות התחתונות מ

 מאפשרת המשכיות של קיו� התחלפות, כלומר. אלא בדר' של התחלפות, יכולי� להמשי' להתקיי�

  .אנושי

זוג ניגודי� , כלומר. עוסקי� בנושא דומה' ִ�ְרַתעלילות 'ו' עלילת אקהת'לא אחת צוי� ששני האפוסי� 

 המוסר על אבד� משפחה ,האפוס פותח במצג: 'ִ�ְרַתעלילות 'מטופל ג� ב )ודה ביניה�והתנ (זה

 אישהבסו) המהל' הראשו� משיג הגיבור . )CAT 1.14, I: 7-25(יורשי� סרו� היובמיוחד מדגיש את ח

, מיד חל מפנה, אול�). המש' קיו� השושלת באמצעות אות� צאצאי�; מצב חיובי(ונולדי� לו ילדי� 

ובסופו של מהל' , שוב יש התקדמות לקראת פתרו�).  קיו�רחוס(עד כדי גסיסה ,  נופל למשכבִ�ְרַתו

ומביאו לכדי , ִ�ְרַתהב� היורש הבכור מתנגד לאביו , *1צ1וַי, ש מפנהד ימי). קיו� (ִ�ְרַת את ל1זה מרפא ִא

 המהל' הראשו� 331.סיומו של מהל' זה חסר).  אותו ב�ביטול ההמשכיות באמצעות(כ' שהוא  מקללו 

המהל' השני מטפל בנושא . שלישי מטפלי� ישירות בנושא ההמשכיות באמצעות צאצאי� יורשי�הו

תהיה ) מקושרי� זה לזהש(בכל סיפור שבו מספר מהלכי� , הש למע).חייו(אל אינדיבידוקיומו של ה

עלילות 'ו' עלילת אקהת' אלא ש. חדשחיסרו�כי בכל מהל' מוצג , תנודה בי� מצב חיובי למצב שלילי

ידי -על(קיו� : שני ניגודי�אות� מובע באמצעות הוא ו, זההי תמטהנושא הקרובות בכ' ש' ִ�ְרַת

332).ני�ב והיעדרדלו� יח( חוסר קיו� – ) והתחלפותהמשכיות
 

                                                
 .א� נניח בצד את קיומ� של הרפאי�, כ'  329
, ַדַנִאל1 שוא) לב�.  הוא דוחה את ההצעה מתו' מודעות למהותו האנושית.היינו חיי נצח', חיי�'לאקהת ענת הציעה   330

 הפעולות המסורתיות המצוינות במחרוזת חובות הב� ימשיכו להתקיי� .א) הוא מתו' מודעות למהותו האנושית

 .ולא באמצעות המש' קיומו של ַדַנִאל1 בי� החיי�, באמצעות צאצאי�
שורשי . 10: 1997; 1984, זכה להתייחסות אצל גרינשטיי�' עלילות ִ�ְרַת'וב' עלילת אקהת'הקשר בי� המהלכי� ב  331

  ).פרט למהל' הראשו�(' הקוד� לו החיסרו� של כל מהל' נעוצי� במהל
החיסרו� נובע מכשלונו ' עלילות ִ�ְרַת'במהל' השני ב: המייחד כל אחד מ� האפוסי� הוא דמות הגיבור, בי� היתר  332

השוו . מצב חוסר קיו� בחלק השני של הסיפור נגר� למרות צדיקותו של הגיבור' עלילת אקהת'ב; של הגיבור עצמו

 –כ' נולד לו ב� ראשו� -אחר. תחילה אברה� ערירי: רי אברה� בספר בראשיתלטיפול באותה תמה בסיפו

ראו במיוחד החיסרו� ( יצחק –ובשלב מאוחר יותר אברה� עומד לאבד ג� את הב� השני ', אובד'ב� זה . ישמעאל
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  נוספותובחינות  מודל האקטנטי�יישו� 

  א'.מכיוו� שהתפקידי� משתני�, קשה לשרטט מודל אחד המשק) את כלל תוכ� התפקידי� בעלילה

דמות , בכל חלקנוכל לומר ש, ַדַנִאל1 על השגת ב� לניסובכסיפור שעיקרו ' עלילת אקהת'א� נתפוס את 

 דמויות 333.) מבצעת נקמהת1'12ַע;  משיב את שרידי הגופהַדַנִאל1;  ב� מעניקל1ִא(את הב� ' משיגה'אחרת 

 לא השלישיבחלק  .א' לא בחלק הראשו�, קיימות רק בחלקו האמצעי של הסיפורמובהקות ' מתנגד'

פי -על  לפיכ' נשרטט את הסכמה הכללית334. או א) אחד מה�'מסייע' או 'דמתנג' הוא ַיְט2ַנ1ברור א� 

  :המודל של גרימס

  ַדַנִאל1) 'משלח' (→אקהת ) 'אובייקט' (→ ַדַנִאל1) 'מוטב'(
↑  

  בעל) 'מסייע' (→ ת1'12ַע/ַדַנִאל1/ִאל1) 'מבצע הפעולה' (← ַיְט2ַנ1/ענת) 'מתנגד'(

בעוד ששאר התפקידי� יציבי� ', מבצע הפעולה'נמצא שבכל חלק דמות אחרת ממלאת את תפקיד 

.  ב336;גיבורממלא את תפקיד האקהת אינו . א ?מה המסקנות שנית� להפיק מכ'  335.מתמסויבמידה 

מתחלפות בחלקי� שוני� ו ,'מבצע הפעולה'מצויות במשבצת , דמויות שונות פועלות לקידו� העלילה

-ר1'�1ַת, ַדַנִתַי(דמויות אחרות . ג. אקהת' אובייקט' ולַדַנִאל1' משלח'פועלות ביחס לה� א' , של הנרטיב

 את נבח�(משניות לדמויות המשובצות בסכמה )  המבשרי�הנערי�, ַיְט2ַנ1השומרי� של מחנה , ִסס1'ַוַח

' מסייע'ת וג� הדמויות שבמשבצ. ד; )337 להל�תרומת� של הדמויות המשניות בקידו� הנרטיב

� להסיק מנית� , בנוס) לכ'. ה; מרכזיבקו העלילה תפקיד יש ' לה� א, משניותה� דמויות ' מתנגד'ו

המניע או המטרה המנוגדת של .  ו338;ולא אקהת, ַדַנִאל1 הוא שהנפגע העיקרי ממעשה הרצח ,הסכמה

ואילו , ַדַנִאל1 מעוניי� בהענקת ב� לל1 ִא.שני האלי� ענת ובעל מובלטת בסכמה באמצעות הח> ההפו'

מ� . ז ).ראשוני רצו� קא� כי רצונה זה הוא תוצאה של אי סיפו( ִאל1  שלות בהיפו' רצוננענת מעוניי

                                                                                                                                            

ר : הראשוני �  ַמה'הֲאדָֹני  Bְבָר�ַ  ֹ  ֶ  ו R אמ   L  L ֶ ִ  י י ִ  ל  יר  '  ע ר  י ה<ל  ?נ כ  ֲ  ִ  ִ ו   ְ  ֵ     ִ ֹ   ְ � ֶ  (ב     D י ֶ ֶמ  ית  ֵ   ִ ק *     Sז ר יע  ל  ק א   T  U  V ה(א   ֶ  ֶ   ִ  ֱ   ֶ ֶ  ַ      � ר  ר Bב  ָ  ו R אמ  ְ    ֶ  ֹ  ַ  � ֵ   ה 

י ע ִ  ל  ה ז ר   L ַ  ל א נ ת   ָ   ָ ַ  ָ   ֹ  � X ה ב  ה  ֶ  ו     ֵ י ְ  ִ D א ת  י י<ר  ית   * ִ ֹ    ֵ  ]).2-3טו ' בר" [ֵ   ִ    
 שהבצורת נפתרה והב� הושב ייתכ�. א) שזוהי הנחה-חשוב לזכור שסיו� הסיפור בביצוע נקמה ברור למדי על  333

. א' כלל אינ� ברורות מהטקסט הקיי�, א) אפשרויות אלו ה� בגדר הנחה. ענק ב� אחרלַדַנִאל1 או שלַדַנִאל1 הו

נסמכי� על אזכורו של ַדַנִאל1 ) 1961, וגאסטר; ]318-319: ראו במיוחד ש� [1945, ביניה� שפיגל(, חוקרי� שוני�

חוקרי� .  צדיקות�אשר נחשבו לדמויות צדיקי� שהצילו את בניה� בזכות, יד' כאחד משלושת הצדיקי� אצל יח

 .אלו מניחי� שאקהת הושב לחיי�
 .ת1 בכ' שהוא חוש) את זהותו'א' הוא מסייע ל12ַע, ַיְט2ַנ1 אמנ� עומד בניגוד לאקהת  334
 .האישה והנחש, ידי האד�-ממולא על' מבצע הפעולה'ש� תפקיד ). II :26, 1986(ובלינג 'השוו לסכמה של ג  335
מסקנה זו עולה ג� מתו' בחינת ההיבטי� . ת במודל האקטנטי� של גרימסהדבר ברור לא רק משיבו> הדמויו  336

א' בל ). המביאה למוות(כנגד ענת ) פריו�(המאבק המרכזי בעלילה הוא של ַדַנִאל1 . הספרותיי� של היצירה האפית

וב על מפני שהנרטיב ניס. המרגיז בטיפשותו את האלה ענת, הצעיר האנוכי, ידי אקהת-נשכח שמאבק זה נגר� על

 .'אקהת'דמות זו מכנה הסופר את היצירה 
337

 .עיינו ג� במקומות שוני� בפרק ד  
אברה� : השוו, כ�. ידי הב�-הוא המוטב הנהנה מקיומ� על. החובות קשורות באב ַדַנִאל1. 'חובות הב�'תוכ� : השוו  338

 .199: 1990, אייטק�: השוו ג�. הוא המתייסר העיקרי בסיפור העקדה
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ואת מקומה יכול , הקשת היא משתנהכי ברור , שבה הקשת איננה משחקת תפקיד, הסכמה הזו

כל שלומר א)  אפשר ]).'גילגמשעלילות 'השוו למקבילה ב[חפ> או דמות אנושית (לתפוס כל דבר אחר 

י מספיק שהר,  הוא מרכיב משתנה ומשני מבחינה מבנית, העוסק בהצגת הקשת לתו' הנרטיב,הקטע

  339.אחרביחס לעניי� לתאר קונפליקט הנוצר בי� ענת לאקהת 

 תענת אינה מתנגד: ג� מדר' הקריאה הצמודהשנובעות , המודל לעיל מציג את הקביעות הבאות

אלא מסייע , )אינו מסייע לאקהת(ינו עומד בניגוד לענת א בעל 340;ל1מגמתה הפוכה לזו של ִא. ַדַנִאל1ל

הדבר . ל1אלא למעשה לִא, לאקהתא) שענת אינה מתנגדת , טי� נית� להוסי)ממודל האקטנ. ַדַנִאל1ל

  341. דמות פסיביתהוא אקהת .ל1 ע� ִא ענת ובקונפליקט שלַדַנִאל1ניכר במיוחד בהיפו' מזלו של 

הדמויות שאינ� . הדמויות המשובצות במודל משחקות תפקיד חשוב בחלק זה או אחר של העלילה

מופיעי� ביחידה שבה מוצגת ִסס1 'ַוַח-ר1'ו�1ַת ַדַנִתַי: בבירורדי� משניי� נכללות במודל בעלות תפקי

ובכ' דמות זו ,  הוא מביא הקשתִסס1'ַוַח-ר1'�1ַת. שניה� נעלמי� מאוחר יותר. הקשת לתו' הסיפור

 דמות היא ַדַנִתַי). 40סעי) , פרק דראו  (ַדַנִאל1 משלימה את דמותו של ַדַנִתַי; עדה לקד� את העלילהונ

 ל1ִאהיא כל כ' שולית עד שאינה נזכרת בברכת . שעסקה בהולדת אקהת, שולית ג� בתמונה קודמת

הנערי� המבשרי� נעלמי� מיד לאחר ).  שנזכרה רק ברגע הלידה שאבדייתכ�(ובביקור הכושרות 

 פועל ַדַנִאל1עתה . עלילהב גורמת לחידוש ההתקדמות ַדַנִאל1האינפורמציה הנמסרת ל. מסירת הודעת�

לז ' בר( בשדה  שיוס) פוגשהפונקציה של הנערי� זהה לזו של האיש, א� כ�. בהתא� למידע שקיבל

 ובכ' ג� מטעי� ,כאשר ה� שוגי� בעצמ�,  ג� כ� מקדמי� את העלילהַיְט2ַנ1בני מחנהו של ). 15-18

ה� כמוב� . ְט2ַנ1ַי להתקרב לת1'12ַעה מאפשרת לאהשגי.  שהגיעה למחנההאישהאת אדונ� ביחס לזהות 

  .ַיְט2ַנ1 ללאחר מסירת דיווח�נעלמי� 

מחד נמצא דמויות : אפשר לחלק למחנות) פרט לאקהת(את הדמויות הממלאות את מודל האקטנטי� 

ארחיב ). וענת ַיְט2ַנ1(ומנגד דמויות שהאפקט שלה� שלילי ) ת1'12ַע, ַדַנִאל1, ל1ִא, בעל(שהאפקט שלה� חיובי 

 אחראי על פריו� בני ל1ִא. האחראי על הורדת גש� ועל פריו� האר>,  אל הסערההוא  בעל:בנקודה זו

 ובעל ל1 ִא. ביחדל1שה� היפו' האפקט של בעל וִא, ת ובצורתוענת פועלת בקוסמוס ויוצרת מו. האד�

יודעת  ת1'12ַע). ַיְט2ַנ1: בשילוב מסייע(ענת בחלק האמצעי של הנרטיב . פועלי� בחלק הראשו� של הנרטיב

                                                
בחירתה תורמת , א) שמבחינה מבנית הקשת היא משתנה-ועל, חשובה?' בחר המספר בקשתמדוע 'השאלה   339

שבה� , )היא מסמלי הצייד והלוח�( סמל לגבריות ומקצועות גבריי� היאהקשת ) 1. (ליצירת המשמעות בנרטיב

. ל פריו� גבריהקשת היא ג� סמ) 2). (ואיסטית כנגד דמות נשית'דמות מצ(אקהת מציב עצמו כנגד ענת . עוסקת ענת

איני ). סטריליות ופריו�(המודגמת בריבוע הסמיוטי , כלי נשק זה קשור לרמה המופשטת של נושא הנרטיב, לכ�

עיינו .  אירוטי בדמותה של האלה ענת-מקבלת את טענותיה� של חוקרי� שוני� הרואי� בקשת עדות לממד מיני

 .67סעי) , פרק ד
 היפו' רצונו של ִאל1 להעניק ב� לַדַנִאל1 היאא' התוצאה , נ� אקהת וַדַנִאל1הנפגעי� הישירי� מפעולת ענת ה� אמ  340

 .והיא נוגעת לקוסמוס, )יצירה(
הוא . פרט לפגיעה מילולית באלה ענת, אי� שו� מעשה ממשי המיוחס לו: כ' מסתבר ג� מ� הקריאה הצמודה  341

 .א' תגובתו לענת הרת גורל, פסיבי
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 שהיה סובייקט לפריו� ַדַנִאל1. ובכ' קשורה למחנה החיובי, י� שבקוסמוסילקרוא את הסימני� השליל

פתרונה של  ( שיקו� זה נעשה בשלבי�.  לשיקו� המצבת1'12ַעעתה פועל יחד ע� בעל ו, הראשו�בחלק 

� תנועה ביניהש, שבו נניח שלושה חלקי� לנרטיב נשב> את הדמויות במודל .)עקרות האר> משוער

 :עולה ויורדת בי� מצב שלילי למצב חיובי

 

Active characters: Danel (Helper: Baal), Anat Danel 

 El (Helper: Yţpn) (Helpers: Baal, Pughat) 

  ↓  ↓  ↓ 
 (reward)  (unjust action) 
 Birth → Murder → Rehabilitation 

  ↓  ↓  ↓ 
  Fertility  Natural and ? 

    Human sterility 

  Positive → Negative → ? 

 

Characters, 

subject to divine action: Danel  Danel (Aqhat),  ? 

     the land   

הסיבה להופעת� .  ברמה אבסטרקטית אינה הכרחיתַיְט2ַנ1 ות1'12ַעהופעת הדמויות המסייעות האנושיות 

בדר' הקריאה הצמודה אני . היתות דמות אל ובהיותה של ענ, כצדיק גמורַדַנִאל1נעוצה בעיצוב דמות 

ואילו דמות , ענת נענשת באופ� סמבולי עקי).  לענישה של הדמויות השליליותמכוו�מוצאת שהמספר 

העבודה ' ומבצעת עבורו את ַדַנִאל1 היא שליחה של ת1'12ַע). ַיְט2ַנ1(אנושית מקבלת את העונש בפועל 

עשויה ' דמות חיובית'או ' דמות שלילית'וית והת .את דמותו מזוככתכדי להשאיר ' המלוכלכת

ממרק� הטקסט עולי� או . א' לא מ� הפונקציה בלבד, להסתמ� דר' הפונקציה שדמות ממלאת

 הספציפי האופיי; ההל' רוח; חוסר מודעות או כגו� מודעות, משתמעי� היבטי� אחרי� של הדמות

אנו נאבד הרבה עניי� ומשמעות א� נתייחס רק לתפקיד . ועוד) תיוקפריזאו  מוסריות, רצינות, למשל(

כפי שאני .  הרבהנפסיד א� נתייחס רק למה שפורש ברובד הטקסטואלי ג�. של הדמויות במכלול

הצצה לעולמ� הפנימי של הדמויות לא פע� מושגת , )פרק ד (מדגימה ומסבירה בקריאה הצמודה

 ויצירת רצפי� המכווני� את הקהל ליצור מילי�רק� העיצוב מ, כגו� פערי�(באמצעי� משתמעי� 

לכ� חשוב לראות בשתי הגישות אמצעי� משלימי� להפקת משמעות בנרטיב ולאפיונ� של ). משמעות

  .דמויות
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  אפיו� דמויות בחקר ספרות המקרא ודר� הקריאה הצמודה: חלק שלישי

 איני סוקרת את .הצגת מצב המחקר ביחס לדרכי עיצוב הדמויות במקראהוא עיקרו של חלק זה 

, של הטקסט' קריאה צמודה ' לנו נקיטתמאפשרי�הכלי� אלא מציגה את ה, תולדות המחקר

�ווני� נוספי� לש� הבנה עמוקה של הסיפור בפערי� ובמיני פרטי� מג, המתחשבת בהבדלי

  342.זוהי קריאה ערנית ורגישה לדקויות בטקסט ובלשו�. והדמויות

הדרכי� לעיצוב דמויות  343.אפרת# כתב בר"הדמות ביצירה סיפורית היא מכלול אמצעי העיצוב שלה"

ר ממרק�  בעיק– או ממרכיבי� אחרי� בסיפור, ואי� ה� מנותקות מ� העלילה, מגוונותאפיונ� לו

י� הללו י מכלול המרכיבי� הטקסטואל.מתמסויא% שג� לתפקיד הדמות חשיבות #על 344,הטקסט

א% #על .משלימי� זה את זה ויוצרי� את התמונה המורכבת של הדמות, פועלי� במקביל, י�משולב

לא נעקוב בפרק זה , הפועלות במקביל, שתמיד מדובר במכלול המורכב מדרכי עיצוב ואפיו� מגוונות

. מקראספרות הלעיצוב הדמות במגוו� הדרכי� הצגת כא� נתמקד ב. אחר תהלי� עיצובה של הדמות

בסיס זה שימש אותי לניתוח .  של דרכי עיצוב ואפיו�',קטלוג, 'ת מלאכותילהל� מובאת רשימה, כלומר

ת עליל' לניתוח האפוס  רחב יותרבסיסמחלק  משמש ועתה הוא ,'ִ(ְרַתעלילת 'האפוס האוגריתי 

אני . לב פעוטה יחסית#דרכי עיצוב הדמויות באפוסי� האוגריתיי� הוא נושא שזכה לתשומת. 'אקהת

בדר� הקריאה ו י המקראהנרטיבחקר ממוכרי� הבכלי� ' עלילות אקהת'היצירה ניתוח משערת ש

ב ועשוי כמוהו להבליט היט', ִ(ְרַתעלילת 'מסקנות שעלו בניתוח האפוס האוגריתי יתמו� ב ,הצמודה

א� . קרובהגיאוגרפי ה#יסטוריהמספרי� קדומי� במרחב ה#סגנוני של משוררי�#את הדמיו� העיצובי

 והמסורתיי� של ספרות המקרא הבסיס להנחה שהשורשי� הספרותיי� ירחב, מצא דמיו� זהיי

� נעמיק את ,תו� כדי הניתוח הספרותי, כ�# כמו. מצויי� במסורת המשתקפת באפוסי� האוגריתיי

מכיוו� ,  החיפוש אחר הדמיו� שבשתי הספרויות אינו קל.� מאוגריתיטקסטי� הנרטיביהבנתנו ב

  345.שפה שונהבשמדובר בסוגה ספרותית שונה ו

על הערות מתבסס אלא , הנוגע לעיצוב הדמויות בסיפור אינו מנותק, כיוו� שמחקר ספרות המקרא

אציג תחילה , )י דמויות וכדומהסוג, אופיו של המספר המקראי(בסיסיות והבחנות הגדרות , כלליות

�  . המקובלי� במחקר,כמה מונחי� בסיסיי

                                                 
דרכי עיצוב הדמויות '', ש, יולזרי#נת�: עבודת המוסמ� שלימתו� , שינויי�ב, עיקר חלק זה של הפרק לקוח  342

 ).2005(ו "תשס, אביב#החוג למקרא באוניברסיטת תל, גרינשטיי�' א' בהדרכת פרופ', מאוגרית" כירתאעלילת "ב
 .33#34: 1983, וראו ג� ברלי�, 74 :1984, אפרת#בר  343
טקסט או מבני� ב: כגו�, קרובי�בענייני� יאה צמודה יש לגעת ג� בלתי נמנע הוא שבנקיטת גישה של קר, לפיכ�  344

בכדי לא להחטיא את . ואפילו ביקורת המקרא, וכל עניי� הקשור לספרות המקראמילה מנחה , תקבולות, סיפורב

 . מבלי צור�איני נוטה לגלוש לענייני� אלו, וכדי לא להרחיב את היריעה יתר על המידה, המטרה
וקשיי� רבי� עולי� בעת העיסוק בטקסטי� ,  דר� ארוכה עד למיצוי המחקר על כתבי אוגריתיש עוד, כמוב�  345

� .האוגריתיי
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  הערות כלליות. 16

  המספר במקרא

החל ,  קרובות לאור� הטקסטלעתי�קולו מתגלה אבל , המספר המקראי אינו נוהג להזכיר את עצמו

קול המספר  .סיכומיי� מטעמו#יי�תיאורועד לקטעי� ,  הפותחי� דיבור ישיר'ויאמר'בביטויי� כגו� 

או בהערות המבליטות את , )19כח ' בר, ראה למשל(בולט ביותר בהערות גיאוגרפיות ואטיולוגיות 

ַעד ַה94� "; ]1יח ' שופ" [4ָ5ִַמי� ָהֵה�": כגו�(לבי� זמ� הסיפר ) של המחבר (המרחק בי� זמ� הסיפור

 מ� ההתרחשויות ומבליטי� את 346א הקורביטויי� מסוגי� אלו מנתקי� את הקהל). ]33כו ' בר" [ַהֶ;ה

  breaking frame.(347 ('שוברי מסגרת'ולפיכ� מכוני� , קיומו של המספר

ניכרת , )דיווח; מסירה מסכמת ( מתמצת ודוחס מאורעות רבי� לתמונה כוללתשהמספר אימתכל 

לל פעילות זו כרוכה בהבאת חלק זעיר בלבד מכ. מאורעותבי� הבעליל פעילותו כמתוו� בי� הקהל ל

הסיפור המקראי דומה כי , לרוב 348.ובהכרח יש בה משו� הערכה ופירוש של המתרחש, ההתרחשויות

אי� הסיפור כולו מסור בצורה של ,  א� כאמור349.יודע#כל, ידי מספר מהימ�#על, מסופר בגו% שלישי

המקראי ברלי� משווה את המספר , טמ�'צ' בעקבות התיאורטיק� ס). ראה להל�(דיווח מפיו ודר� עיניו 

למעשה . והוא מתקרב ומתרחק כמו המצלמה, )עקרו� הסלקטיביות(הוא שולט במה שמוצג . למצלמה

 או מסוימתהוא יכול לעקוב אחר דמות .  של המספר'המצלמות'אנו קוראי� את הסיפור דר� עיניו 

  350.לקפו= מדמות לדמות

הצדדי� השליליי� של כיוו� שאי� הוא נוהג להעלי� את , המספר המקראי נחשב לאובייקטיבי

אי� המספר , א� למעשה. וכ� הוא נוטה לספר על המאורעות בנימה עובדתית ועניינית, גיבוריו

ו סעיפי� רא(הוא נוקט עמדה כלפי הדמויות באמצעי� מובלעי� ומרומזי� . המקראי אובייקטיבי כלל

יות ה� היוצרות את כיוו� שהדמו. והוא משתמש בסיפורו להעברת מסריו והשקפותיו, ) להל�17#21

כשה� . ה� למעשה אמצעי מרכזי להעברת מסריו והשקפותיו, יתקיי�יוכל  ובלעדיה� לא ,הסיפור

                                                 
התייחסו , כלומר. 'קורא'א� רבי� מהחוקרי� השתמשו דווקא במינוח ', קהל'בחלק זה אני משתמשת במינוח   346

ולייש� את שיטת , י הטקסטזהו קהל שבכוחו להיות רגיש לפרט. לקהל שהוא מעיי� ביצירה המקראית הכתובה

יה שמעה יבעת הקדומה רובה של האוכלוס, בל נשכח. בטקסט כתוב' קהל מעיי�'משו� שהוא , הקריאה הצמודה

�ראו . ולשאר דרכי ההבעה המסורתיות, לצירופי�, הקהל הקדו� היה רגיש ללשו�, א� יחד ע� זאת. את הטקסטי

 .בחלק הראשו� של הפרק
 57: 1983 ,ברלי� . מבליטה את קיומו של המספר,המכוונת את הבנתו של הקורא, הכל הערה מסביר, למעשה  347

 .315#316 :]א[1999 ,פולק; 119#122: 1985 ,שטרנברג ;54#59: 1984 ,אפרת#בר ;)29#36: 1980, בעקבות פולזי�(
אזי . �יכול המספר להשתמש בהצגה סצנית של האירועי,  לעומת המסירה הסיכומית.63 :1984, אפרת#בר  348

 .נוכחותו מורגשת פחות
 . להל�17ראו בסעי% מהימנותו של המספר במקרא על . שבה� המספר הוא ג� הגיבור, מלבד עזרא ונחמיה  349
הקטעי� , שלא כמו בסרט, אול�. הוא מדיה סצנית, כמו הסיפור המקראי, משו� שג� הסרט, ההשוואה אפשרית  350

; ואיל� 44 :1983, ברלי�. אינ� יכולי� להיות מושמטי� הדיווחהמחברי� בי� הסצנות מטעמו של המספר בסגנו� 

 .46 :1984, אפרת#בר
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 משמשות הדמויות פה לעתי�. ת החיי� של הסיפורס מגלמות הדמויות את תפי,על גורל�משוחחות 

ות המשוקעי� נורמהמגלי� את הערכי� ו) מובלעי�או ש( הפרטי� הנמסרי� ,כ�#נוס% עלבו, למספר

  351.ביצירה

  דמות שטוחה ודמות עגולהציר 

מי� הוא בוחר להציג מידע מסויבמקרי� .  מספק כמות שווה של מידע לגבי כל דמויותיואינוהמספר 

למסור ממעט  הוא במקרי� אחרי�; יות/יות הראשית/כלל על הדמות#דר� ב– מסוימת על דמות עשיר

במחקר נהוגה חלוקה . שתפקיד� בעלילה שולי, ייעותכלל דמויות מס# בדר�– דמויותהעל מידע 

  353.שעליו נקודות אמצע רבות, צירשל  אלו שני קצוות 352.'דמות עגולה'ל ו'דמות שטוחה'ל

התנהגותה עולה לעול� בקנה אחד ע� התכונות הקבועות . לדמות השטוחה תכונות בודדות

. הקהלית ואינה מפתיעה את היא סטט, כלומר. ואי� היא מתפתחת או משתנה, המאפיינות אותה

פיה היא #על ו, שהמספר העניק לה תכונה קבועה אחת, הוא סוג של דמות שטוחה)type(הטיפוס 

נבל מאופיי� בראש : טיפוסה ה� את אביגיל כדמויות מסוג ,ברלי� מגדירה ה� את נבל 354.נוהגת

" ָקֶ@ה ְוַרע ַמֲעָלִלי�"  הוא מתואר כאיש3א כה "בשמ).  הוא אד� שפל'נבל'(ידי שמו #ובראשונה על

י@"ומנקודת מבטה של אביגיל הוא , מנקודת מבטו של המספר ; ה  ִ  א  ל ה  4 ע  ל   5 ֶ  ה   ַ    ַ  ַ ִ ְ  ַ...� מ9 (   @ י כ   )   ֶ ל  הAא#  ִ   ִ ְ    ָ   נ ב   ָ

מ9  @  ְ  9B ה ע  ל  ב  ִ   Aנ     ָ  ָ  ְ הוא נחשב שפל , למרות שטעותו היחידה היא אי הכרתו בסמכות דוד).  ש�25' פס" ( 

מעשי אשתו העומד הלו� רע� לנוכח , עקש� ושיכור,  מתואר כלא מחונ� הוא355.בעיני אשתו ועבדיו

, אביגיל.  זהו טבעו–המניעי� להתנהגותו זו ומה , אופיו הרעמהי סיבת  מושג הלאי� לק). 36#37 'פס(

                                                 
351  � .ואיל� 61 :ש
 ). ואיל�46: 1974, ל"עיינו הנ (1927 בהרצאות משנת לראשונה טבע את המונח פורסטר  352
 .108 :1984, אפרת#בר ; ואיל�33: 1980 ,אב�  353
354  �). agent ('הסוכ�' ו'הטיפוס', 'דמות עגולה'מבחינה בי� ) 32: 1983(ברלי� . 258, 256 :]א[1999, קפול; 111 :ש

שתי נשי� אלו ממלאות . )13סעי% , עיינו לעיל(' סוכ�' ליב ואבישג ה� שתי דוגמות#ב יא"שבע בשמ#בת, לשיטתה

על רגשותיה� וכדומה אינו , דע עליה�ומי, אי� לה� חשיבות כשלעצמ�.  חלק מ� התפאורהשה�או , פונקציה בעלילה

או למע� , דמויות אלו קיימות למע� העלילה.  אינו יכול להתייחס אליה� כאל אנשי�הקהל. הקהלנחש% בפני 

או לגרו� לתגובה מצד , או משמשות להנגדה, ה� הכרחיות לעלילה. יצירת אפקט כלשהו ביחס לדמויות האחרות

ב יא מתוארי� בקיצור "שבע בשמ#אירועי חייה המרכזיי� של בת, )25#27: �ש (לפי ברלי�. הדמויות האחרות

ואינו מקדיש למעשיה , להתעל� מרגשותיה, והמחבר טורח לצמצ� את דמותה, חלקה באשמת הניאו% נעל�. נמר=

 דר� הקריאה )1(:  בשתי נקודותומבקרת את ברלי�, שבע בפירוט# עוסקת בדמות בת)1999 (בא�. לב#תשומת

שבע #ההפרדה בי� שתי הסצנות בה� מופיעה בת) 2(;  המתייחסת רק לאמור במפורש בטקסט,יחה של ברלי�המשט

יש להעשיר את הדמות במהל� , לשיטתה. )25: 1956, בעניי� זה עיינו כבר גונקל (לשני ענייני� שוני� חסרי קשר

תחשבות בהכוונתו של המספר ידי הפחתת הה#והשלמת פערי� זו מתאפשרת על, ידי השלמת פערי�#הקריאה על

בכדי להתעל� ממנה , ולהכוונתו, על הקורא להיות מודע לקיומו של המספר בסיפור, כלומר. מצדו של הקורא

תיאור . )3 פרק ,1993, השוו שיטת גא� ופיואל(תגובותיה על על רגשותיה ו, ולהרהר בדמות ובפרטי� החסרי� עליה

מאובייקט מיני סביל היא הופכת ( ובאופייה דמותה י� שני שלבי� בחייומקשר ב, ידי בא� עשיר יותר#שבע על#בת

 . להל�356בהערה ראו עוד ). ולא� מגוננת,  למלכה–לפעילה 
 .50#51 :1997, התייחסות לשאלה מיהו הגיבור הטוב והגיבור הרע בסיפור זה נית� למצוא במאמרה של אמית  355
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ומוכנה להג� , רגישה ואסרטיבית, היא מתוארת כחכמה ויפה. מתוארת כהיפוכו של נבל, לדעת ברלי�

.  הטובה והצנועהאישההיא המודל ל, בעיני ברלי�. למרות היותו לא ראוי לכ�, דעל בעלה מפני דו

או " ֲאָמְתָ�"עצמה היא מכנה בעוד שאת , "ֲאדִֹני"לשו� הוא נקיטת הדבר בולט ביותר בפנייתה לדוד 

. ע שכנואמצעישמשי� מ אביגיל לדודנמצאי� בדברי ההכינויי� ). 41, 31, 28, 27, 24' פס" (ִ@ְפָחְתָ�"

קובעת ברלי� כי , לפיכ�. במענה להצעת הנישואי� של דוד אי� מקו� לכ�, )41' פס(א� בסו% הסיפור 

  356. ריאליסטיותבלתי, אוטיפיותידמויות סטרנבל ואביגיל ה� 

והיא בעלת , היא משתנה ומתפתחת. תכונות רבותיש ) דמות מורכבת: כינוי אחר(דמות עגולה ל

שונה , את ברכת עשוהגונב , דמות יעקב הצעיר הפועל במרמה. בדמות יעק,  למשל;תודעה ובעיות

בה� עבר , מפגש זה מתרחש לאחר עשרי� שנה. עשוב שב ופוגשכאשר הוא , מדמות יעקב לאחר זמ�

 אב� 357.)11לג ' בר(במעמד זה מפציר יעקב בעשו לקבל את ברכתו . ושהה בנכר, סיונותייעקב קשיי� ונ

 כאשר: א� אפרט,  אותה כבר ציינתי– התפתחות. רת הדמות העגולהמציג שלושה תחומי� שבה� נוצ

א�  הבדלאי� ו , ואל העול�האל זולת, בהתייחסות אל עצמה, חלי� שינויי� באישיותה של הדמות

 כאשר המספר – מורכבות. לח= האירועי�תוצאה של שה� בשינויי� שינויי� ביולוגיי� או מדובר ב

דמות יכולה להיות עגולה ג� א� אינה מתפתחת או  #  ליותסמ 358.מגלה כמה קווי אופי לדמות

בספרות התקופה "פולק מעיר כי , אול�. א� היא מסמלת תכונה או מצב מעבר לעצמה, מורכבת

  359".העתיקה הטיפוס לעול� עשוי למלא תפקיד סמלי ג� בלא לחרוג ממגבלותיו

חיוביות התכונות הל מכלונוצרת מהיא .  במקרא היא סוג של דמות עגולההדמות המורכבת

הדמות המורכבת אינה , כ�#כמו. חוסר השלמות מקנה את התחושה האנושית לדמות. שליליותהו

בתו� ). שאיפות וכוונות(ועתיד ) כרו� אישייז(היא בעלת עבר . מתקיימת רק בנקודת זמ� אחת

 9#11א א "שמבתפילתה ב. במקרה של חנה, כמו למשל, עשויה לחול התפתחות, פרספקטיבה אישית זו

מדבריה משתקפי� צערה בהווה על . והי�שיוקדש לאל, ומבקשת ללדת ב�, היא שופכת את לבה

או שאיפות , דמות מורכבת עשויה להתחבט בי� שתי מגמות.  בותלדשוהתקווה לעתיד , היותה עקרה

                                                 
בניגוד לדמויות הנשיות . ובצדק לדעתי, מפתחת את דמותה של אביגיל) 1994(בא� , לעומתה. 30#31 :1983, ברלי�  356

אביגיל אשת נבל : שה המושלמתיהרחוקה מלהיות הא, אביגיל היא דמות ראשית בסיפורה, האחרות בחיי דוד

�כי לי 'או שמשמעות שמו , )1 א ג"דה, 3 ג ב"שמ ;"ְלDבִ("שמו ( 'כמו אב'וכאשת דוד היא א� לב� שהוא , איננה א

אביגיל הופכת את הרסנותו של בעלה לישועה לאויבו .  אינו תחת השפעתה או שליטתה של אביגילהב�, כלומר. 'אב

 ;וא% אינה מתאבלת על מות בעלה נבל, וחוברת לאויבו דוד) 25 'פס ('איש בליעל'ו 'נבל'היא מכנה את בעלה . דוד

�. והתנהגותה מונעת אותה,  מתנגדת לאלימותו, מכל נשי דוד,כי רק אביגיל, )122 :ש�(עוד טוענת בא� . 119: ש

� ,אביגיל פעילה בעלילה וחשובה לקידומה, דוד בתו� סיפור המוביל לנישואי�לרס שה� כפ, לעומת שאר הנשי

ואת , פעיל והדומיננטי בסיפורומציג את חלקה ה, כל מאמרה של בא� עוסק בדמות אביגיל. ש� 1 'וראו הערה מס

 .הדרכי� המגוונות לאפיונה ככזו
 .255 :]א[1999, פולק ;111#112 :1984, אפרת#בר; 40 :1983, ברלי� 357

ההתחבטות נובעת . )262: ש�( א� אלו תופעות נבדלות לדעת פולק ,אב� רואה בהתחבטות סוג של מורכבות אופי 358

 .כבות האופי קשורה בתכונות הדמות בלבדואילו מור, מבעיות שבעול� הסובב

 .ואיל� 42 :1980,  אב�:השוו. 261 :ש�, פולק 359
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נו מובע קונפליקט זה אי. יהונת� הקרוע בי� ידידותו לדוד לבי� יחסו לאביו שאול, למשל. סותרות

א� , כי לפנינו דמות מתפתחת,  נית� לקבועלעתי�. ידי מעשיו ודבריו לדוד ושאול#אלא על, במישרי�

 דמותו 360.שביניה� קיי� קשר עלילתי המסביר שינוי זה, אישיות הדמות שונה בשתי פרשיות נפרדות

  . לדמות מתפתחתמצוינת דוגמהשל דוד היא 

 �אכ� עשויות מעור אחד ,  שהפרשיות המגלמות אותה,בדמות מורכבת הואבחנה הלתנאי מוקד

מלהציג התפתחות , כאמור, שהמספר המקראי נמנע, בעיה נוספת היא 361. אחתלכידהומהוות יחידה 

אלא ,  מפורשותמילי�אינו מתאר את התהליכי� בדיוק ובהוא . � רבי�פרטיבאמצעות ומורכבות 

 או ,להכיר שיש לו עניי� בדמות מתפתחת הלומזמי� בכ� את הק, מציג מצבי� שוני� זה בצד זה

 בדמות מורכבתבחנה הה, כלומר. אפוא בסוגסטיה הכרוכהצגת� של התפתחות ומורכבות . מורכבת

ולכ� אי� , היא סובייקטיביתידי הקהל #עלסיפור קליטת ה.  וברגישותוהלתלויה במעורבותו של הק

 �דמות  כמסוימתבי מעמדה של דמות או לג,  עגולה או שטוחהמסוימת דמות עד כמהתמימות דעי

  362.משניתכדמות ראשית או 

  דמות ראשית ודמות משניתציר 

תו� הזנחת גורל� ועיצוב� של , או מספר דמויות מועט, הסיפור המקראי מתרכז במעשי דמות בודדת

מעטי� , לכ�. או להארת זולתה, דרוש לקידו� העלילההעל דמות משנית מסופר רק . הדמויות אחרות

, לכ� מידע אודותיה. סיפורברכזי � מהדמות הראשית היא עניי, לעומת זאת. טי� על דמויות אלוהפר

ולא רק ,  בדרכי� שונות ומגוונותהל וגורלה של הדמות הראשית נית� ונחש% בפני הקאופייה, מעשיה

פר הופכות לכלי יעיל בידי המס, שידוע עליה� מעט, הדמויות המשניות. מה שנחו= לקידו� העלילה

ה� , ותפקיד� בקידו� העלילה, המסרבהעברת מלבד סיוע� של הדמויות המשניות . להצביע על העיקר

בעיקר באמצעות השוואה (אפיו� עקי% של הדמות הראשית והערכת מעשיה  –בעלות תפקיד הבעתי 

  363).והנגדה

                                                 
 .292 ]:א[1999, פולק  360
ברלי� מפרידה בי� שתי . שבע אצל ברלי� ואצל בא�#את ההבדל שבתפיסת דמותה של בת 354  לעיל בהערהורא  361

 של ממדשבע מקבלת נפח ו#דמותה של בת, ידי איחוי שתי הפרשיות#על. ה�יו בא� מאחה בינואיל, פרשיות

קיומ� של שתי דעות אלו . לבי� השלב המאוחר יותר, התפתחות בי� השלב המוקד� בהתנהגותה וביחסיה ע� דוד

 .ביחס לדמות מסוימת 'דמות עגולה'ו 'דמות שטוחה'שבקביעת ההגדרות ,  הפרשניממדמבליט את ה
או על אופיי� של הדמויות מ� המוצג לפניו ,  מסיק בעצמו על פערי� בעלילהקהלשה, סוגסטיה היא כל מסקנה  362

ביחס לפערי� ' היפותזה' :השוו ).1960, הויזינחה בעקבות (262 :]א[1999, פולק. א� שלא נאמר במפורש, בסיפור

 .ואיל� 186 :1985, אצל שטרנברגבסיפור 
  .25#26 עיינו ג� סעיפי� .324, 320 :1997 ,סימו�  363
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  מקו� הדמויות בסיפור המקראי וחשיבות חיי הנפש שלה�

קולו נשמע לצד קול� . בדרכי� מגוונות הנתונות בידיו, � של הדמויותהמספר הוא האחראי על עיצוב

ה� לגבי היצירה ,  עניי� זה נכו�.דברי הדמויות מתקיימי� בתו� דברי המספר, ולמעשה, של הדמויות

לחדור ביכולתו  365,'יודע# כלמספר 'הוא  כיוו� שבמקרא המספר 364.פה#ה� לגבי היצירה שבעל, שבכתב

,  הוא בוחר לעשות כ�לעתי�). אפיו� ישיר(כוונותיה אל  אל מחשבותיה ו–מות במישרי� ללבה של הד

 לעתי�). אפיו� עקי%(כ� מתו� התנהגותה ומעשיה של הדמות # להסיק עלהלו הוא משאיר לקלעתי�ו

  366.המספר משלב הצגה פנימית של הדמות בהצגה חיצונית

אפיונ� של הדמויות משני .  באופ� מוחלטהלעליל, פי רוב#על, אור אופי הדמות כפו%יכי ת, גונקל טע�

המספר מאפיי� את דמויותיו . וג� החיסכו� בהצגת דברי הדמויות נבע מכפיפות זו, בחשיבותו לעלילה

שהמספר במקרא אינו מספק את ,  פולק הסכי�367.הל� רוח� רק לש� קידו� העלילה וטיפוחהאת ו

 הוא מספק את מניעיה� של הדמויות ולא תמיד, מכלול פרטי הפרופיל הפסיכולוגי של הדמות

 פולק, דעת גונקלבשונה מ,  אול�368.הוא מביא את הפרטי� שתורמי� להמש� העלילה. להתנהגות�

על . למרות שאי� הדברי� נמסרי� ישירות, שלסיפור המקראי יש עניי� בחיי הנפש של הדמויות, העיר

 'האמת לכל האמת בסיפור המקראיבי� ' ,שטרנברג במאמרו, בדומה 369.'לקרוא בי� השיטי�'הל הק

, הוא העיר, אול�. ובכמות גדולה ממה שנהוג לחשוב, שהמקרא משתמש בדרכי חדירה מגוונות, ציי�

 במאמר מאוחר 370.עיצוב הדמויותבעיצוב העלילה ובפני המפורש #עלשהמקרא מעדי% את המשתמע 

פרוטרוט לעניי� החדירה התייחס שטרנברג ב, 'קראילשו� עול� ופרספקטיבה באמנות המ', יותר

עושרו של הסיפור המקראי בהצגת חיי הנפש בדרכי� סמויות את את שכלולו ווהציג , הסמויה

יש הגזמה בטענה שהמקרא משעבד את העול� הפנימי של הדמויות לקידו� , לדעתו. ומשתמעות

החו= מאיר את . יהמקרא יוצר קשר הדוק בי� העול� הפנימי והחיצונ. ההתרחשויות בעול� המסופר

�המסירה המפורשת של .  הפני� אינו נחו= ואינו משרת את ההתרחשות החיצוניתלעתי�ו, הפני

. והמקרא מפנה אותנו אל כל האמת בדר� משתמעת, הפנימיות היא רק חלק מ� האמת הכוללת

, יות בחיי הנפש של הדמו,או מעט עניי�, יש חוסר עניי�ש, נובעת הטענה המוטעת, לדעתו, ומכא�

                                                 
 . דוגמות לאור� הפרקוורא. 44 :1984, אפרת#בר  364
365  � .313 :]א[1999, פולק; ואיל� 84 :1985, שטרנברג; 51'  במיוחד עמורא, ואיל� 44 :ש
 .49: 1984, אפרת#בר  366
 .25#29: 1956 ,גונקל  367
 .25#26 :1957 ,לפניו גויטיי�כ� כבר . 277#288, 263 :]א[1999, פולק  368
חפצי� ומחוות , לבוש, הופעה: מראה הדמות: 22 דוגמות בסעי% וא� רא. 255 :]א[1999, פולק; 34 :1983, ברלי�  369

 .י העלילהצורכבדוגמות אלו הבאת הפרטי� משועבדת ל. גו%
מוקדשת לחיי הנפש שלה� הלב ה#ועל רמת תשומת, ידי המספר על הדמויות#לעיו� מעמיק בדבר המידע המובא על  370

ובעיקר בפרקי� , )1985(במקומות שוני� בספרו  עיינועל דרכי עיצוב הסיפור באופ� משתמע  ;1979 ,ראו שטרנברג

 .#11ו, 7, 6
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יש רציפות בחדירה אל הנפש בדר� . י העלילהצורכתמיד משועבד להעניי� בחיי הנפש של הדמויות וש

פני השטח #על,  לכ�). להל�27ו סעי% רא(מוצגות בחדירה גלויה וברורה שתיי� ורק נקודה או , סמויה

�. מספר באה לשרת את הצרכי� העלילתיי� והערכיי� של ה לנפש הדמותשהחדירה, מתחזק הרוש

, שעבוד והתערבות מצדו של המספר, בחדירות שה� גלויות וברורות יש סממני� של רידוד, מלבד זאת

העיצוב שלה� יותר כ� , לפי שטרנברג, ככל שחיי הנפש משוכללי� יותר. בניגוד למצב בחדירה סמויה

� רכי העלילה והמספר מסתתרי� ביווהצדדי� המפתחי� את העול� הפנימי מעבר לצ, מובלע

  371.השיטי�

פי מאמרו של # על,דר� אחת מיני רבות לפיתוח חיי הנפש של הדמות בדר� המשתמעת לקורא

מבנה הדירוג . היא מבנה הדירוג והיציאה ממנו ',בי� האמת לכל האמת בסיפור המקראי'שטרנברג 

ָ ו 4 ", הלדוגמ. צמה ברורבסול� ע) שמחה, אהבה, שנאה: כגו�(� ימציג רגשות וחוויות בסיסי  ַ Aב א   ֹ 

�י Dכ  ל   B ְ   ִ  ה  י@  ַ  ַ י י ב   @ Eנ  ידA ל   F 4 ו    ֵ  ָ   ֵ  ְ   ְ      ִ  ַ ח�ַ  מ   �  � ִ  ְ ָ  ו  ח"לעומת " ַ  מ   �  � ִ  ְ ַ ו  לַ  כ  אAל ו   @ �  @   ָ  ְ ל    ָ   ָ     א  ר   G י י   @ ָ  ֵ  Eנ  ְ  ִ   ֵ  ְ ד  א ד ַ  ע  א "שמ" ( ְ ֹ מ 

מתייחסי� לשלבי� כאשר ה� או , כאשר ה� סמוכי�, י�תיאוריש מקו� להשוואה בי� שני ). 15, 9א י

על . י של רגשותסכמתאת היציאה מהדירוג ההדגי� שטרנברג קו� אחר במ. שוני� ביחס לאותה דמות

א ד: "שאול נאמר ה� מ  ב  ה  א   � ֵ     ְ ֹ ו  ָ  ֱ  ֶ י ַ  ה  ְ  ִ ו י   ַ �י ל  א כ   G ל9 נ  ִ  ֵ $": על יהונת�, )21א טז "שמ" (    ֹ ֵ   פ  נ  ֶ  ו   ֶ  ְ� ה9נ ת  ָ  ָ  י     ְ ה    ר   $ ק  ָ   נ  ְ ְ  ִ

$ פ  נ   &  ֶ  ֶ ד ְ ו   H   ִ  ָ הA: קרי (ויאהבו   ב  ה  ֵ   ו 4 א   ָ  ֱ  ֶ  ַ ( � ה9נ ת  ָ  ָ  י     ְ'$ פ  נ   (  ְ  ַ ב: "ועל מיכל נאמר, )1א יח "שמ" ( ְ ה  א   ) ֱ  ַ ו  תַ  ֶ ל 5  יכ  ַ   מ     ַ  ִ   

ת אAל א  ד  ָ     ֶ @  ו   H  ִ  מ� המשתמע משלושה קטעי� אלו הלמופתע הק, מבחינה פסיכולוגית). 20א יח "שמ" (ָ 

שהקשר של מיכל , מסתבר. שהישאהבת גברי� עזה מאהבת א, מסתבר לו. של יחס הדמויות לדוד

 #ידי הסדר הממשי של הפסוקי� #עה מתוגברת עלההפת. שאולנמו� מהקשר הנפשי העמוק של מדורג 

ב("הסטנדרטית , הדרגה הנמוכה ביותר ה  א   ) ֱ  ַ ו  נראה ששאול ויהונת� מזווגי� כנגד . היא האחרונה") ַ  ֶ

מעומתי� שאול ומיכל נגד ,  מבחינה לשונית. זה כמייצגת נורמת מינימו�הקשרהמשמשת ב, מיכל

דווקא על רקע התבנית הלשונית . המקובל של הדירוגשניסוח רגשותיו חורג לגמרי מהמבנה , יהונת�

נוס% על מסקנות עקיפות . הסטייה מקבלת משמעות פסיכולוגית מיוחדת, הרגילה של רגשות

 משלי� פער בצורה שאינה הלכא� הק. לא נאמר על דוד כי השיב אהבה לאוהביו, ומשתמעות אלו

  372.מחמיאה לדוד

ידי המספר נועד להבהיר את # הפנימי של הדמויות עלבמקרי� רבי� גילוי עולמ�, כ�#פי#על#א%

במישרי� על לדווח והמספר אינו נוטה , חיי הנפש של הדמויות אינ� נעשי� נושא לעצמו. המסופר

הדר� המשתמעת היא המרכזית בעיני שטרנברג  373.תהליכי� המתחוללי� בתו� נפש� של הדמויות

, החדירה הסיכומית בסגנו� הדיווח(י החדירה הגלויות לדרכ, אמנ�. לעיצוב חיי הנפש של הדמויות

                                                 
 .128#130 'במיוחד עמ; 1982, שטרנברג  371
 .)18 ראו ציטוט דבריו שהבאתי בסו% סעי%ו( 120#122: 1979, שטרנברג  372
373  � .265 :]א[1999, פולק; 52 :1984, אפרת#בר ;ועוד מקומות במאמרו 133, 129#130: ש
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א� ג� כא� ,  של שעבוד למספרממד) 'והנה'הדיבור העקי% הפנימי והדיבור הסמוי , המונולוג הפנימי

  374.ולא רק באמצעות החדירה הסמויה, למספר יש אמצעי� להעשיר את חיי הנפש

  אפיו� עקי%ואפיו� ישיר 

אפיו� 'המקובלת בי� ההבחנה אסביר להל� את , הקפיד על בהירותוול, הדיו� בהמש�את בכדי להקל 

דרכי אפיו� . פי דר� הפקת המידע על הדמות#על' ישיר'או ' עקי%'האפיו� הוא  .'אפיו� עקי%' ל'ישיר

. ואי� הוא נזקק להסיק מה� מסקנות בעצמו, הלהניתנות בצורה מפורשת לק, ישיר ה� פיסות מידע

הAא: " על איובמספרהשל שיפוט הדברי , למשל י@ ה  א  י ה ה  ה  ַ    ו     ִ  ָ    ָ  ָ ע ְ  ר  ר מ  ס  י� ו  ל ה  א א  יר  ר ו  י @  � ו   J  ָ ֵ   ָ  ְ    ִ ֹ  ֱ    ֵ   ִ   ָ  ָ  ְ איוב " ( ָ  

עליו להסיק .  מידע מפורש על הדמותקהלאמצעי אפיו� עקיפי� אינ� מספקי� ל, לעומת זאת). 1 א

י% עשוי אפיו� עק). סוגסטיה ,היינו(הבעת פני� ועוד , כגו� מעשי הדמות ודבריה, מסקנות ממידע עקי%

שימוש בשמות בעלי , למשל. הדורשת קריאה צמודה ומעמיקה, לבוא א% בצורה מובלעת עוד יותר

ובכלל זה מידע עקי% הנמצא ,  המרמז על כוונה סמויה וכדומהמילי�אוצר , כינויי�, משמעות

,  שימוש באמצעי� עקיפי� לאפיו� הדמות גור� לכ�.)20#27פי� סעיו רא(במסגרת האפיו� הישיר 

אפיו� ישיר מוסר מידע , לעומת זאת. או מתאפיינת באופ� דינמי לאור� הסיפור, שהדמות נוצרת

.  תמונה שלמה על פנימיותה של הדמותהלבונה הק) הישיר והעקי%(מתו� איסו% כל המידע . סטטי

 קשה לקבוע א� מדובר באפיו� עקי% לעתי�ו, כמוב� שדרכי האפיו� השונות משולבות במקביל בסיפור

  375.ו ישירא

ולמהימנות� של דברי�  (אופייהתכונותיה ו, תחילה אתייחס לדברי� הנאמרי� ישירות על הדמות

 לבסו%ו, ידי הדמות עצמה# עלאחר כ� אציג את דרכי החדירה לתודעת הדמות בקול המספר או . )אלו

  .שבאמצעות� מתעצבת הדמות בתודעת הקהל, אעבור לדרכי� עקיפות וסמויות

   ומהימנות דבריה�, בפי המספר ובפי הדמויותראפיו� ישי. 17

מחשבות , מניעי�, קווי אופי,  מפורשות על תכונותמילי�וב, באופ� סמכותילספר יכול המספר 

 ביטויי� אלו ה� דרכי� 376.באופ� ישיר) הערכה(לעתי� המספר מבקר או משבח את הדמות . וכדומה

קהל צרי� להפיק מה� מסקנות בעצמו על ואי� ה, ישירות שבאמצעות� מאפיי� המספר את הדמות

  . תכונותיה של הדמות

                                                 
אצל נית� למצוא , ועשיר בדוגמות לכל סוגי החדירה לנפש, דיו� מפורט. 27, 18 בסעיפי�, הצגת דרכי החדירה להל�  374

 .1982, 1979, שטרנברג
; אפיו� מדומה: 23;  רכה מפי הדמות על זולתהאפיו� או הע: 17ו סעיפי� רא. 'אפיו� מדומה'כאשר מדובר ב, למשל  375

כרו� יא� כשהדמות מעלה ז, פי רוב מדובר באפיו� ישיר#על) דיבור ישיר בקול(כאשר הדמות מדברת על רגשותיה 

, יחד ע� זאת.  הקהל שופט את דבריה ובדר� עקיפה מפיק מידע על הדמות–המצב שונה ) בדיבור ישיר(מעברה 

 .דיבור בקול:  להל�19ראו סעי% . ספקטיבה אישיתשני המקרי� נחשבי� לפר
,  אפיו� או הערכה מפי הדמות על זולתה: ו להל�רא א�, ג� הערכה מפי אחת הדמויות על זולתה היא אפיו� ישיר  376

 .אפיו� מדומה: 23ובסעי% 
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  377)דיווח (המסירהאפיו� ישיר מטעמו של המספר בסגנו� 

בפונקציה של ,  ובנוס% לכ�'יודע#כלמספר 'העור� המקראי בוחר בפונקציה של  או המחבר, לרוב

אי לא היה א� המספר המקר. דידקטית#בראש ובראשונה מדובר בספרות דתית. 'מספר מהימ�'

שמהימנות המספר ומהימנות דמות האל "טענת אמית היא . תוקפה של ספרות זו היה אובד, מהימ�

על המתרחש כצופה מ� לדווח המספר יכול  378."'אקסיומטית'בסיפור המקראי היא בבחינת הנחה 

�ביטויי ג� הלו המספר מספק לק379. את המתחולל בתו� נפשה של הדמותהקהלבפני או לחשו% , הצד 

לבי� דיווח , יניטרלנית� להבחי� בי� דיווח , לכ�.  הכללי של הדמותאופייהשיפוטיי� מהימני� בדבר 

  380.אולוגית או קונספטואליתי את דעתו על הדמות מבחינה אידהבו המספר מחווש

  שיפוט והערכה

 בו אנו מוצאי� ברצ%ש,  בכל מקו� בסיפוריחסו של המספר לדמות ולמעשיה מובע באופ� מפורש

 שיש מילי� או צירופי�, כלומר. בעלות מטע� שלילי או חיובי, יותניטרלבלתי מילות אפיו�  הדיווח

�", למשל.  נימה של שיפוט�בה  J @י נ י"; )27כה ' בר("  ִ    ָ א  י ב   @ ֵ  Eנ  ְ   ֵ  ְ ל   4 ע  ל  ַ  ב   ַ נ י "; )22ט י' שופ("  ְ ִ  5 י@ מ  י� א  א  ֵ   ו  ְ ִ    ִ    ֵ  ְ

AK  B ל ט9ב מ  א  ר   G ָ  ֵ       ִ ֶ  י    381).2 א ט"שמ(" ִ  ְ

. שבה� מבטא המספר את דעתו על הדמות, י� באה פסוקית שלמה או רצ% פסוקיותבמקרי� אחר

בתו� דיווח מפוזרי� וצירופי� מאשר השימוש במונחי� אוז� לעי� ולשיפוט שכזה בולט יותר 

��", למשל. האירועיAר י ה ע  @ ה  K ח  ה  ָ    ו     ָ ָ    ָ  ָ  ַ ה ְ  ד   L 4 ת ה  ( ל ח  ֶ  מ  ָ  ַ    ַ  ַ ה   ִ ֹ    G ר ע   @ ָ  ָ  א  י�'הֲ  ֶ   ל ה  ֱ  ֹ ִ   א  ' ו' בבר:  ג�ראו. 1ג ' בר" ( 

 ).1איוב א ; 3א יח "מל; 16, 1, כ ; 2יד ; 3ב יג "שמ; 3כה ; 2ט ; 12א ב "שמ; 3יב ' במד; 13יג ; 9

 �או לתכונותיה , לאמונתה, למוסריותה, שיפוטיי� שכאלו עשויי� להתייחס לתכונה של הדמותהיגדי

וקיות מצד המספר ה� צירופי� שיפוטיי� וג� השימוש ברצ% פסב השימוש במילי� או 382.השכליות

כלומר (אשר לרוב תוא� ג� למסקנה המופקת מ� השימוש בדרכי אפיו� עקיפות , אפיו� ישיר

  383).באמצעות דבריה ומעשיה של אותה דמות

                                                 
סגנו� 'מקו� ב 'סגנו� הדיווח'ובמונח  )1979,  שטרנברגורא ('חדירה סיכומית'נעשה שימוש במונח פי� ולחל  377

 .'המסירה
ומיישו� מסקנותיה מניתוח , א טו"טענתה נובעת מניתוח הסיפור בשמ .49#50' ובמיוחד עמ, 45#50: 1997 ,אמית  378

לכ� דבריו מאפייני� אותו בעקיפי� כב� . דברי שמואל הנביא אינ� מהימני�. סיפור זה על מקרי� אחרי� במקרא

�  ). להל�385עיינו הערה (המונע מתחושות , אד
 .18בסעי% ,  להל�ראו  379
 .דעתו של המספר יכולה לבוא לידי ביטוי ג� באמצעי אפיו� עקיפי�, כמוב�  380
381   � :1984, אפרת# בר: אצלקהל מצוינותה אצל הי� ליצירת אהדה או דחיייניטרלדוגמות נוספות לשימוש במונחי

 .כינויי�: 21 סעי%ראו עוד . 316#317]: א[1999, פולק; 62
382   �לרוב מדובר בהערכה . עור� הדויטרונומיסט#מטעמו של המספר, דוגמות אופייניות רבות נית� למצוא בספר מלכי

 .1#3א טו "מל, ראו למשל. ולעתי� ג� מוסרית, דתית של הדמות
 .78#79: 1984, אפרת#בר  383
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תוק% מוחלט  בעלי מושמי� בפיוהדברי האפיו� , לעתי�, פי שהאל הוא אחת הדמויות בסיפור#על#א%

ר ", למשל. כדבריו של המספר נ ח 'הַ  ֹ  ֶ  ו 4 אמ  ַ  ל  ֹ  ְ ל  ֹ 5 א   כ  ה ו   JE  ָ  ְ ל   ָ   �  א  ית   5 ֶ   ָ ה ֵ   ְ ב   J ָ  ה  י ַ  ֵ נ י   ִ (  פ  יק ל   H י צ  ית  א  �  ר  ַ   א ת   ָ ְ    ִ  ַ   ִ  ִ  ָ   ָ ְ ֹ 

ה  ; 9Hר ה   5  ֶ  ַ  כל ביטוי שיפוטי 384.)8איוב א ; 12א ג "מל; 11א טו "שמ; 12כב ' בר: ראו ג�. 1 ז' בר(" ַ     

בכלל (הדוברת  וישמש לאפיו� הדמות , עשוי להיות בלתי מהימ�,המספרשל שאינו מפיו של האל או 

פי התאמת� # עלמהימנות הדברי� שבפי הדמות האנושית נמדדי� ).  שליחי האלהנביאי�לאפיו� זה 

  385.לדברי המספר או לדברי האל

�� נחשבת למהימנהאלוהילא תמיד דמות ה, אול . �, בעלת רגשות – אחרת �אלוהידמות הציג בלו

) אנושית(ככל דמות , ו של המספרשיות עצמאית ונפרדת מזי בעלת א,מחשבות ומניעי� משלה

, ולא הדמויות האנושיות (הדמות הראשית אצל מספר זה היא דמות האל, בלו�לשיטת  386.בסיפור

 .יתזמשתנה וקפרי, נסתרת, דמות זו בעלת פסיכולוגיה מורכבת). לאור� השתלשלות הזמ�המתחלפות 

 אפילו המספר יודע .ור� היריעהואישיותו דינמית ביותר לא ,מהרהר ומסתורי, מתלבט, אל זה חושב

יוצר האל . זו מלאה אירוניהדמות , לפיכ� 387.כפי שהוא יודע יותר מ� הדמויות האנושיות, יותר ממנו

 ,למשל(מרחיק את האד� ומגביל אותו הוא ובפעמי� אחרות , )26#27א ' בר(אד� בצלמו ובדמותו 

ו אל המבטיח לא להשמיד שוב את זה). ]יט' שמ [במעמד הר סיני; ]יא' בר[בסיפור מגדל בבל 

את המתקי% , זהו אל. ) ועמורה סדו�סיפור( שלמה של רשעי� אוכלוסייהמעניש א� , האנושות

 אינו ירא מחילול יוצר דמות אלוהי� זו. ומציק לה�, כמו משה ואברה�, הגדולי� ביותרמאמיניו 

 למהימנות דברי הדמויות שוברת ג� את הקריטריו�, א� נקבל אותה, טענתו של בלו�. כבוד האל

נראה שיש לקחת א� .  קבלת דעתו של בלו� תלויה בגישתו של המעיי� בספרות התורה388.האחרות

במיוחד כאשר נתייחס לספרות האוגריתית שבה מספר אלי� ,  את הדברי� שמעלה בלו�ברצינות

�נחה שדברי אי� לקבל את הה, כלומר. מניעי� ועוד, שאיפות, רגשות, בעלי אינטרסי� מנוגדי

                                                 
384  � .50: 1997, אמית; 79 :ש
385  � נובעי� מאינטרסי� אישיי� ורגשות כעס 29'  טו מסיקה אמית שדברי שמואל בפסא"מניתוח הסיפור בשמ. ש

�, )אפיו� עקי%(השוואת דברי הנביא לדברי המספר ודברי האל מביאה למסקנה שדבריו אינ� מהימני� . אנושיי

וימת דר� קריאה כזו של הסיפור מדגימה שמהימנות דברי הנביא על דמות מס .ובדר� זו הוא מאופיי� כאנושי

פירוט החטאי� . מהימני�) 9ב יב "שמ(בסיפור אחר דברי השיפוט של הנביא נת� . תלויה בשיקול דעתו של הפרש�

ולכ� אנו יכולי� לקבל את דברי נת� , בפסוק זה חוזרי� על המידע הנמסר לנו מטעמו של המספר בפרק יא

� . להל�24 עיינו עוד על מהימנות והגינות הדמות בסעי% .כמהימני
386  �, השייכת לבית דוד,  בעצ� קובע כי מדובר במספרת ממעמד אריסטוקרטיבלו� .299#298: 1990, רוזנברג ובלו

� .וחיה בזמנו של רחבע
387  “J’s Yahweh, in Genesis and Exodus alike, is seen implicitly as waiting for David without quite 

knowing that he waits. That J knows more than her Yahweh does, at least in this one respect, is a 

dramatic irony that is decisive in determining J’s tone and stance in regard to Yahweh” . רוזנברג

�זה לא כתב ) ת(טוע� בלו� שסופר, מכיוו� שדמות האל אינה מוצגת כצודקת וקדושה. 288#289: 1990, ובלו

� . דתיי�ממניעי
 .152#172 :1991, וזראפר: ראו. האל לעתי� משקר בכוונה ג�שמצא יי  388
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�ומשקפי� באופ� ישיר את רצונותיה� שאיפותיה� , הדמויות האלוהיות בשירה האוגריתית מהימני

  .וכדומה

 כיצד הגיע דוד .מקראזו שמרכיבה את הג� מהימנות המספר אינה מוחלטת בספרות מורכבת כמו 

נפגשו שאול ודוד או הא� , )15#23 זא ט"שמ(לחצרו של שאול כאיש מנג� הא� הובא : לחצרו של שאול

 � ב כא"שמ(או אלחנ� ) 50#51 א יז"שמ(דוד : מי הרג את גלית? )55#58 א יז"שמ(בעקבות קרב הביניי

19( ?�מה מסתבר ? הא� המספר של ספר שמואל מהימ� בהביאו לפנינו גרסאות שונות לאות� אירועי

? מי מה� מהימ�? �כאשר מעמידי� את ספרי שמואל ומלכי� כנגד גרסתו של בעל ספר דברי הימי

חס שסיפוריה� אינ� אמורי� להתיי,  אלו מחברי� שוני�:מדובר בעצ� בשאלה קנוניתגא� לדעת 

הסיפור 'תלויה בהגדרתו של הפרש� את ' הפואטיקה של המספר'הגדרת , לפיכ�. לקיומו של אחר

לא א י "ע� דה ב א"שמ# אא ל"כגו� סיפור מות שאול בשמ, ותבעימות בי� שתי גרסא, היינו. 'המקראי

ששניה� בחרו בפונקציה של מספר מהימ� ומספר , משו� שמדובר בשני מחברי� שוני�, נוצרת סתירה

  389.הפואטיקה של שני מחברי� אלו שונה.  בכדי להעביר את סיפור�יודע# כל

  אפיו� או הערכה של הדמות את זולתה

. אלא באמצעות שיח הדמויות, רות אינה נמסרת מפיו של המספרבספר רות ההערכה החיובית של 

ר: " נאמנה ועושה חסדי�רותכמה עד נות� לבועז לספר לקורא המספר  ה JE  ל  ַ  ֹ  ֶ ו 4 אמ  רAכ   5 ַ  ְ     ָ י'ה ְ    J  5  ִ ִ   

� ר�9 מ  Eח  �  ה   H ס  J  ח  ב  יט  ֲ      ִ ה    ָ  ְ  ֵ ְ  ַ א@�9 ֵ   ַ ְ ְ  ר  י ָ  ִ    ה   J ל  ב  ְ  ִ ל  ת ְ  ִ כ  ֶ  ל   ֶ �י חAר   5 י ה  ר  ַ    ִ  Eח   ַ    ֵ  ֲ   � �  ִ א  א  ל ו   H ִ  ְ    ַ  @ הָ  ִע   J ע  ַ  ָ ירN ו   ְ י Eל       J י  ִ ִ    5  א  יר   J ִ ְ  ִ  

ר  @ ֲ  ֶ ( ל א  ה  ֹ    G ע י א  ר  ֱ  ֶ J אמ  ֶ   ִ ְ  ֹ   �  Oְ  ָ ל ע  (  י י9ד   )  ָ   ַ  ֵ י  ִ      B ר ע  ע   @ ִ  ַ    ַ ַ   JD ל י  ת ח   @ י א   )ְ     ִ  ַ דברי בועז  ראו ג�. 10#11רות ג " ( ִ   ֵ ֶ  

ג� בועז מוער� בפי רות  390.מהערכתו של המספריותר הערכה זו דרמטית ואותנטית  ).11ברות ב 

  391.)19#20, 15#16ב , ש�(ונעמי 

� וה� משמשי� לאפיו� עקי% של 392,דמות על זולתה זהי� לדעתו של המספרהלא תמיד דברי , אול

בה� דברי הדמות מהווי� ה� ש, דוגמותיש . הדמות הדוברת יותר מאשר לאפיו� ישיר של מושא הדיבור

תמר אומרת לאמנו�  .שהיא מושא הדיבור, ה� אפיו� ישיר ביחס לדמות, אפיו� עקי% לדמות הדוברת

ה"  JE ל, ְ   ָ ו א  ר   G י   5 �י ל  ב   K ד ה  Eח  י ה (  ה   J ֵ  ָ ְ  ִ ְ    ִ  ָ  ְ  ַ    ַ  ְ    ֶ במטרה להרתיע את אמנו� מלבצע , )16' השוו פס. 13ב יג "שמ" ( ִ ְ

א� באמצעות דברי� אלו בפי תמר מובעת דעתה של תמר על אמנו� , )אפיו� עקי% לתמר(את זממו 

                                                 
ב א היא "שמ#א לא"המוסיפה ומעירה כי הגדרת היחידה שמ, )92#97: 1984 (אמית כ� ג� .70#71: 1987, גא�  389

, לחמהשבחלקו הראשו� מתוארת המ, נית� לראות כא� שני סיפורי� נפרדי� או סיפור אחד. אפשרות לא מחייבת

כאשר בחלק זה העמלקי משקר במצח , )על אותו רצ% זמ�(כ� #ובחלקו השני מתואר מה מתרחש במקו� אחר אחר

 .אני מעדיפה את האפשרות השנייה, ב א יש סימני� לכ� שהעמלקי משקר" מכיוו� שבשמ.נחושה
ירועי� שנמסרו בקולו משו� שחלק מהדברי� חוזרי� על א, ההערכה בפי הדמות במקרה זה מקבלת תוק% מהימ�   390

 .של המספר קוד� לכ�
 .105 :1983, ברלי�  391
 .אפיו� מדומה: 23  להל� בסעי%ורא   392
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או שהוא מסתיר ,  תוכ� דברי הדמות מהימ� הא�–ההחלטה ,  בכל מקרה393).אפיו� ישיר לאמנו�(

קהל בידי הנתונה  – ומעיד על הדמות הדוברת יותר מאשר הדמות המאופיינת מסוי�ריו מניע ומאח

  .הקוראבידי המאזי� או 

  חדירה ישירה לפנימיותה של הדמות. 18

ה� הוא יכול לחשו% בפני הקורא את תחושותי, יודע#כלמספר הוא שהמספר המקראי , מכיוו�

רגש , שנאה, בוז, זע�, חשש או פחד, תמימות, אמונה, זכירה:  ותודעת�הפנימיות של הדמויות

שאיפות וכיוצא , מחשבות, כוונות, נימוקי�, ציפיות, מזימות, תכניות, קנאה, נקמנות, משפחתי

 'דיבור' הוא מביא לעתי�ו, לעתי� המספר מדווח על פנימיותה של הדמות בסגנו� המסירה 394.באלו

,  בשני המקרי�.)מחשבות וכדומה, רצונות ( המבטא את פנימיותה של הדמות)עקי% או סמוי, ישיר(

והוא אינו נזקק להסיק על מצב רוחה של , המידע על המתחולל בנפש הדמות נמסר בבהירות לקהל

  395.בשני המקרי� מדובר באפיו� ישיר, לפיכ�. הדמות

  חדירה ישירה בסגנו� המסירה

ומכיוו� , �ינובע מהיותנו קוראי� מודרני) חדירה סיכומית(דירה בסגנו� המסירה הקושי בזיהוי הח

  .יקשה עלינו לזהותה, שבחדירה מסוג זה אי� סממ� המתריע על חדירה

בכ� הוא . מסוי�בדר� מסכמת ודחוסה על תחושתה של הדמות ביחס לעניי�  לדווחהמספר עשוי 

ששאול  מוסר המספר לקורא 5 א כח"בשמ, שללמ.  כיצד להערי� את תגובת הדמותהלמכתיב לק

ת: " למראה מחנה פלשתי�פוחד אAל א  א @  ַ  ְ   ָ     ֶ ו 4 ר   ַ �י  J  @ ל  נ ה פ  ח  ִ  ְ ִ  מ  ְ    ֵ  ֲ א ד ַ &' מ  ד ל  ר  ח   � א ו  ר   � ִ     ְ ֹ  ו     ַ  ֱ  ֶ  ַ    ָ  ִ  ַ תמימותו של ".  

ל : "'שמואל מוצגת באי ידיעתו את ה מAא   @A  ֵ   ְ   ע ד  � י  ר  ַ   ט   ָ    ֶ ). 7 גא "שמ" ('ה ְוֶטֶר� ִי1ֶָלה ֵאָליו 0ְַבר 'ה ֶאת ֶ

י�: "נמסרת בסיכו�, בשל אהבתו לרחל, תחושת הזמ� של יעקבו נ  ע @  ב  ל @  ח  ר  ִ   ו 4 ע ב ד י ע ק ב 5  ָ    ַ ֶ    ֵ  ָ ְ   ֹ  ֲ  ַ   ֹ  ֲ  ַ י�  ַ  ה   � ִ  ְ   ו   ַ

י� ד  ח  י� א  מ  י  יו )  ינ  ע  ֲ  ָ ִ  ב     ִ  ָ ְ     ָ   ֵ ְ  3 ת' א ת  ב  4ה   & ָ ֹ     ָ  ֲ  בצורת פי רוב#על מופיעה, החדירה הסיכומית). 20ט כ' בר" ( ְ 

פסוקית כזו , מבחינה תחבירית. ה רצ% פראטקטישבמרכזה פועל תודעה ומשני צדדי, פסוקית פשוטה

בדוגמה האחרונה נמסרת . מצב ועוד, תוצאה, סיבה, י זמ�תיאוריכולה למלא תפקידי� מגווני� כגו� 

  .תחושת הזמ� של הדמות

                                                 
ובכ� , שהוא רואה בדברי תמר את הבעת דעתו של המספר על אמנו�, אלא .80#81 :1984, אפרת#כ� לדעת בר  393

אי� מאמר שלילי מפורש ביחס , בכל היחידה הסיפורית העוסקת באונס תמר. מייחס לדברי� יתר מהימנות ותוק%

 .למעשי אמנו� מצד המספר
394  �מקו� הדמויות : 16סעי% , ראו לעיל. י העלילהצורכההתעניינות בפנימיותה של הדמות נובעת מ, במקרי� רבי

סוגי� נוספי� של חדירה לתודעת הדמות והצגת נקודת מבטה מצויני� . בסיפור המקראי וחשיבות חיי הנפש שלה�

 .27בסעי% 
כאד� , חו=ב כאילו שומע מהלשהק, דיבור בקול, להבדיל מ� הדיבור הפנימי לסוגיו. ואיל� 263 ]:א[1999, פולק  395

כ� # עלורא. פיה� את הל� רוחה#ומפרש על, הקורא שומע את דברי הדמות. הוא אפיו� עקי%, העומד מ� הצד

 .23 בהרחבה להל� בסעי%
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�: כגו� שיח פנימי, הציו� המוסמ� והסיכומי בא כביאור נלווה לדר� אפיו� נוספת,  קרובותלעתי

ו"  � ט � ע   �  � ֵ  ָ ו    ֹ ְ  ִ תַ  ֶ   א  ק ב   ע  ֲ  ֹ י  ל ַ  ה ַ  ע  כ  ר   & ָ  ה   ָ יו  ַ ְ כ' 5ב  ר  ר &   $ ֲ      ִ  א   ֵ   ֶ  ֲ 95 ל  ו 5   G ר ע  ִ   ו 4 אמ  ְ   ָ  ֵ י ַ  ֹ  ֶ   ל Dב  ב  י א  מ  בA י  ר  ק  ֶ     ִ י  ֵ   ֵ  ְ ת ִ  ְ ְ    ג ה א  ר  Eה  ָ    ֶ ו  ְ  ַ   ְ 

י ֲ  ֹ    ִ י ע ק ב Dח  לבי� , הסיכו� מסביר את הקשר בי� רגשות עשו ותכניתו להרוג את יעקב). 41כז ' בר" (ַ 

#אחרמיד . תודעת אשרהחדור למשורר האוגריתי להלדרכו של  השוו 396.מעשי יעקב קוד� לכ� בסיפור

  CAT 1.15, III: 25-30(.397(' ִ(ְרַתעלילת ' בשיח פנימי ב הדמותהוא מביא את דבריכ� 

הקורא נחש% אל תודעת . שעבוד דברי הדמות למטרות הסיפור בולט ביותר בצורת החדירה הסיכומית

בידי . הרגש המקוריי�מ מהמחשבה או עד כדי התרחקות ממשית, הדמות בתיווכו הגלוי של המספר

 �, וסלקטיביות האינפורמציה מלבד דחיסות המידע .החדירה הסיכומיתלעיצוב המספר אמצעי� שוני

מאופיינת החדירה הסיכומית בחוסר פרופורציה של זמ� בי� האירוע המקורי של מחשבה או רגש לבי� 

�ורה גלויה או סמויה כלפי הדמות להביע את עמדתו בציכול וא% המספר , זמ� הדיווח עליה

#חד.  המספר מפשיט מתו� האירועי� המקוריי� מצבי� מתמשכי� או ענייני� סדורי�398.הנחדרת

ב: "פעמיותה של המחשבה או הרגש נעלמת ה  א   � ֱ  ַ ו   ֶ תַ  ק א  ח  צ  ִ  ְ ָ   ֶ  י  ו     G יֵ  ָ  ע  יו  ִ )  פ  ד &  י  ִ    ְ ִ  צ  ה  ַ  ק  ב  ר  תְ  ִ ְ ָ  ו  ב  ֶ  א ה  ת ֹ ֶ ֲ  ֹ י ע ק ב   ֶ  א   ַ "

אAל "; )28כה ' בר( י @  ה  ְ  ִ   ָ    ו י  �: קרי( �עוַ  ֵ  ע'י  ת)    ד  ֶ א  ו   H  ִ Dה ָ  ל  הAא ו ה  94� ה  ה  ְ   מ   ָ  ָ     ַ      ַ א ד "שמ: ראו עוד. 9ח א י"שמ" ( ֵ

את דמות קיבוצית שוב מאבדת החדירה את הקונקרטיות ובכאשר מדובר . )11ש� טו ; 13

� . "דואליות של האירוע המקורייביהאינד יה  ר  ב  בA ד  יט  ֶ   ו 4    ֵ ְ ִ    ְ   ִ מ'רַ  י ח  ינ  ע   &    ֲ    ֵ   ֵ ְ  �  & � כ  י $  ינ  ע  ֶ  �ב     ֶ ְ    ֵ   ֵ מ'ר   ְ ד ל' בר" (ֲ    ח 

  ).1ב ד "שמ; 4א כט "שמ; 3מה ' בר: ראו עוד. 18

 לתודעתבאמצעות חדירה , )מניע(לעתי� קרובות המספר משלב בסגנו� הדיווח הסבר למעשי הדמות 

 הפותחות ,'כי'לרוב הוא עושה זאת בפסוקיות .  כלפי הדמותהלוכ� הוא מכוו� את עמדת הק, הדמות

ר: "למשל. רי� מדובר בחדירה סיכומיתא� במקרי� אח. דיבור עקי% ל ַ  ֹ  ֶ ו 4 אמ  נ9ח  א  ַ   ֶ מ    ָ   �ְEי  ... 'הַמְל  (  ִ 

נ'ח   ֹ ל א ע מ  ד  ַ י    ָ    ַ י ָ    399).15#16יג ' שופ" ( ה�א'הַמְל6ְ4   ִ ) 

באמצעות , ידי המספר בתו� היצירה#החדירה הסיכומית עשויה להיות מנוצלת בצורה מתוחכמת על

את , ג מיי� את מבנה הדירוג ואת היציאה ממבנה הדירוגשטרנבר. של�היצירת יחסי� בי� החלק לבי� 

מביע , ידי עיצוב מתוחכ� שכזה#על 400.של החדירה לנפש הדמות) לכאורה (העודפותאת החזרה ו

 � את כל האמת באופ� הלהוא נמנע מלספר לק). אפיו� עקי%(המספר בדר� סמויה דברי� אחרי

מע מ� השימוש שעושה המספר בחדירה ומהמשת,  מסיק בדר� עקיפה מהנאמר לוהלהק. מפורש

הרגש מ� ומרוחקת מאוד מ� המחשבה או , דוא% שהחדירה הסיכומית מכווצת מא#על, לכ�. הסיכומית

                                                 
 .264#263 ]:א[1999, פולק  396
שהרי מהמש� הסיפור ברור שִ(ְרַת , מחשבה של הדמות, שיח פנימיה� דברי אשרה . 165#166: 2007, יולזרי#נת�  397

 .אינו מודע לכ� שמחלתו היא עונש מאת אשרה על אי תשלו� נדרו
 .116, 112#114 :1979, שטרנברג  398
 .2001, פולינגסטד: ובהרחבה ראו; 1990, קונור'ראו וולטקה ואו. תפקידי� רבי�' כי'למילית   399
 . להל�27וכ� סעי% , ראו לעיל  400
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�משתמע ממנה הרבה יותר ,  את כל המתחולל בנפש הדמויות במפורשהלואינה מספקת לק, המקוריי

שטרנברג , כלומר. כל האמת� ביזו התנודה האופיינית למקרא בי� האמת ל. ממה שנמסר במפורש

ואי� בה יותר ממה ( היא פועל יוצא של הנטייה לסיכומיות –לחדירה הסיכומית שתי פני� מסביר כי 

פני #עלשל העדפת המשתמע , קרו� המקראייהיא פועל יוצא מהע,  ומצד שני,)שנאמר במפורש

  401.הצטלבות מגמות אלוכל חדירה סיכומית היא . המוש� לכיוו� של סיכומיות מתוחבלת, המפורש

  דיבור עקי9 ודיבור סמוי , דיבור בקול,שיח פנימי: תודעת הדמותלנפש או חדירה ל. 19

�או מציג את , )מחשבה( קרובות חוש% המספר את תודעתה של הדמות בצורת דיבור אל עצמה לעתי

הוא עושה . ת הוא מציג ג� את מה שאיננו קיי� בתודעת הדמולעתי�ו, כוונותיה וכדומה, פיותיהיצ

�, מחשבותה( הדמות 'קול'לעתי� . דיבור עקי% ודיבור סמוי, דיבור ישיר: זאת באמצעי� שוני

,  פנימי'דיבור ישיר'רגשותיה של דמות נמסרי� ב. מובח� לגמרי מקולו של המספר) כוונות וכדומהה

דיבור עקי%  (קול המספרו הדמות 'קול'במקרי� אחרי� משתלבי�  402.'שיח פנימי' נקראת והתופעה

   .)והחדירה הסמויה

  שיח פנימי

 מלשונו ורשותו של המספר הפרדה י� נפרד ה� השיח הפנימי הרפלקטיבי,)החיצוני (הדיבור הישירה� 

כז '  בבר, למשל403.הדמות מביעה בצורה ישירה את עצמהו, כלל פתיחה# לשניה� קודמת בדר�.גמורה

ו : " לעתיד עשומביא המספר את כוונת,  הדיווח על רגשות עשומסירה בסגנו� אחרל ,41  G ר ע  ֵ  ָ  ו 4 אמ    ֶ  ֹ  ַ

95 ל   5   ִ י  ְ ל Dב  ב  י א  מ  בA י  ר  ק  ֶ     ִ י  ֵ   ֵ  ְ ת ִ  ְ ְ    ג ה א  ר  Eה  ָ    ֶ ו  ְ  ַ י ְ   ֲ  ֹ    ִ י ע ק ב Dח  95 "מילי�ה". ַ  ל  ו 5   G ר ע  ִ   ו 4 אמ  ְ   ָ  ֵ   ֶ  ֹ  ַ " �שייכות לתחו

הפתיחה לדיבור ישיר דר� ניסוח  404.ומגדירות את מה שבא לאחריה� כשיח פנימי של הדמות, המספר

מחשבות שרה מנוסחות  :קוגניציות מגוונות להציגדר� וכאמור ג� השיח הפנימי משמש , גמישה

אמ ר"קודמות לו המילי� ש, דיבור ישירכ P ל   5 ר  ק  ה 5  ר   G ק ח  צ   J ו ֹ   ֵ    ָ ְ ִ ְ    ָ ָ    ַ משקפי� את דברי הגר ; )12יח ' בר" (ַ  ִ ְ

ה" לה� המילי� קודמות. ע� מותו הצפוי של ישמעאלאיבוד התקווה והשלמתה  ר  י Dמ   )  ָ כא ' בר" ( ִ    ְ

16( ; �ר "שקודמת לו הפתיחה הפשוטה , שיח פנימיביטוי לציפיות האויב בבשירת הי� אנו מוצאי   ַ  Dמ 

ֵ  א9י ב   405).9טו ' שמ" (  

                                                 
על האמת  .110#133: ש�,  דיו� מעמיק בחדירה הסיכומית בחלקו הראשו� של מאמרוורא. 133: 1979 ,שטרנברג  401

 .129#133: ש�וכל האמת ראו במיוחד 
 .264 ]:א[1999, פולק. quoted monologue: בלעז  402
עיצוב סגנו� בנושא , %23 בסעי,  להל� בדיו� על אפיו� עקי%וא� רא.  אינו אחראי לתוכ� וניסוחלכאורההמספר   403

 .הדיבור
דיבור 'תופעה זו מכונה . כלשו� הקדמה לדברי הדמות, 'בלב'או  'אל לב'לעתי� מופיעה לשו� אמירה בצירו%   404

 .264 ]:א[1999, פולק. והיא סוג של שיח פנימי, 'שבלב
405  � .ואיל� 264 :ראו דוגמות נוספות לשיח פנימי ש
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הדמות ,  וכ�.והוא עשוי לסגל את אופי הדמות ואת אופי דיבורה, סטיתריאלייה יהפנימי נטלשיח 

הדמות , לעתי�: הדבר בא לביטוי בצורות שונות. דיעתו של המספרי#מוגבלת בידיעתה לעומת כל

ות של אמתיאכיש מל� גת טועה בכוונותיו ה, כ�. הדוברת אינה מבינה את כוונתה של דמות אחרת

אמ ר: "דוד ד ל  ו  ד  י@ 5  � Dכ  מ  ֵ   ֹ ו 4 א     ִ  ָ ְ    ִ    ֵ  ֲ  ַ ל ַ  א  ר   G י  9B ב  ע  י@ 5  א  ב  @ ה  א  ב  ָ  ֵ ה  ְ  ִ ְ     ַ ְ    ִ ְ ִ   ֵ ְ  ַ � ד ע9ל  ב  ע  י ל  י ה ל  ה  ָ  ו       ֶ  ֶ ְ    ִ    ָ  ָ ). 12ז א כ"שמ" (ְ 

�או אינה מעריכה ; )6' ו' אס( או החושבת אינה מעריכה נכונה את הנסיבות , הדמות הדוברתלעתי

. השתלשלויותלאי� הדמות מודעת לאירועי� ו, לעתי�). 12יח ' בר (נכונה את הסתברות עול� המקרא

דמויות מתייחסת מוגבלות הידיעה של ה, לרוב. כלל אירוניה בסיפור#פערי תודעה אלו יוצרי� בדר�

, המספר מצדו. טעויותיה� והיסוסיה� של הדמויות מוצגי� על רקע ידיעתו הכוללת של המספר. לעתיד

הוא יכול שאו ,  נוצרת אירוניה דרמטיתוכ�,  את המידע שאיננו ברשות הדמותהלויכול לספק לק

ה במהל� הדמות מגל, במקרי� אחרי�.  כמו הדמות, במצב של חוסר ידיעההללהשאיר את הק

פערי הידיעה מעצימי� את אפקט החדירה לנפשה . או יחד אתו, הקהלאחרי , העלילה את טעותה

המשתמעות בדר�  החדירה לתודעת הדמות משלימה את הכוונות, בכל מקרה 406.הפרטית של הדמות

  .וכ� היא מאשרת אות�, עקיפה מ� ההתנהגות הגלויה לעי� ולאוז�

 שאלות אקספרסיביותב, משפטי תנאיב להופיע עשויי� ההיסוס וחוסר הוודאות של הדמות

השאלה הרטורית שמציג המ� , למשל. במסגרת השיח הפנימי, "אולי"ו" פ�"משפטי� המכילי� בו

). 17יז ' בר ( הבעת חוסר אמו�ה היאמשמעותשאברה� מציג שאלה , אחרתדוגמה ב). 6ו ' אס(לעצמו 

 זו של –שאחת מה� (דות המבט השונות בסיפור ואת נקו, מאפייני� אלו מדגישי� את האירוניה

ככל שהדמות הדוברת , האירוניה מתגברת).  נחותה או מוגבלת מבחינת ידיעתה–הדמות הדוברת 

 �  .)12א כז "בשמ, למשל(בטוחה יותר בדבריה המוטעי

�כינוייבהגיוו� בשמות ו, יותתנוסחמומסכמתיות  ההתרחקות לשיח הפנימיאופייניי� , נוס% על אלו ,

ומלהתחשב , הדובר פטור מלהסביר את כוונותיו, עדר נמע�יבה. וקיצור הדברי� באמצעות כינויי גו%

�. לוכבהירות המבע חשובה מ, אול�. במי עוסקי� דבריווכמוב� שהוא עצמו יודע , בשומעי� אחרי

ד: "נאמר 12ח א י"בשמ, למשל ו  נ י ד  פ   O אAל מ  א @  ר  ִ  ו 4   ָ    ֵ  ְ  ִ ִ     ָ    ָ  ִ י ַ  י ה   ִ (  ָ   ה  9B'הָ  ר   ִ   ע  אAל ס   @ � ע  ִ    ָ     ָ Aמ   קשה להניח ".  ֵ

אAל : "נעשה שימוש רב בכינויי�, במקרה אחר,  אבל407.'שאול'ששאול חשב על עצמו כעל  ר @  ַ  ֹ  ֶ   ָ    ו 4 אמ 

נ   J ֶ א  ה ֶ ְ י;' ָ  :  ה  @ל'    ְ ִ  Aת  מ9ק  ְ    ֵ  ל  י   ה  ַ   י דב'   ְ ִ Aת    �י  J  @ ל   Q  ִ ְ  ִ הבנת הכינויי� תלויה בטרחתו של ). 21ח א י"שמ" (ְ 

 בידול השיח הפנימיאי� במאפיי� זה של ). 20' פס, ש�(נימי הקשר מבהיר המספר להקדי� לשיח הפ

בייחוד . והוא עוזר להגברת אפקט הפנמתו של הדיבור, שכ� זו שפת הדיבור ג� כיו�, סגנוני בלבד

�  408.כאשר הדמות עושה שימוש בכינוי המיועד רק לעצמה ולא לשומעי� אחרי

                                                 
 .121#125: 1982, ל"הנ; 135#136 :1979, שטרנברג  406
ר" כי במילי� ייתכ�, מאיד� גיסא  407 אAל ס   @ � ע  ִ    ָ     ָ Aמ   .כבר גלש המספר חזרה לסגנו� הדיווח"   ֵ
י"מכנה עשו את יעקב  41כז ' בבר, למשל. כמוב� שיש ג� חריגות  408 ֲ  ֹ    ִ י ע ק ב Dח  שדווקא ברגע זה יבחר , אי� זה סביר". ַ 

המקרא  #צרימה זו מלמדת על הכלל בשיח הפנימי . בשיו� משפחתי שכזה, י שהוא רואה כגזל�עשו לכנות את מ
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אינ� מופיעי� דר� , ז� ומבליטי� את החדירה הישירהליריאהיוצרי� , רוב המאפייני� שהוזכרו כא�

א% ציפייתנו להתפרצות אקספרסיבית #על( סטיריאלישאינו   מבע מאופק א% נמצאלעתי�. הקבע ב

אירוע זמ� הייצוג קרוב לזמ� ) א(:  המאפייני� הקבועי� לחדירה הישירה ה� חמישה409.)בתודעה

�; ג את מה שאינו קיי� בתודעת הדמותיתכ� שיח פנימי המציילא  )ב( ;הדיבור או המחשבה המקוריי

הוא מציג בה את ) ד( ;)ולא לקבוצה (מסוימתכלל את הדיבור הפנימי לדמות #  המספר מייחד בדר�)ג(

הסכמתי ברפרטואר הפסיכולוגי   או, הדיבור הפנימי אינו מוגבל בנוסחות)ה(; נקודת מבטה האישית

  .המופיע לרוב בחדירה הסיכומית, ) וכדומהשנא, אהב(הרגיל של רגשות 

  דיבור בקול

�על נקודת מבטה מספרת כאשר הדמות , )הנאמרי� בקול( לדברי הדמות מאפייני� אלו מתאימי� ג

את הוא משק% את תודעת הדמות ו, למרות היות השיח חיצוני.  לאלוהי�תפילה או ב,האישית לזולתה

, מבעי� אלו באי� בצורת דיבור ישיר, פי רוב#על. שירהמדובר בסוג של חדירה י, לפיכ�. רגשותיה

  .ובגו% ראשו�

 מבע התפילה בתו�. בקשה וכדומה, היהוד, שמחה, מצוקה, הדמות מביעה תלונה,  לאלוהי�בתפילה

וכ� התייחסות לעתידה , מנקודת מבטה האישית, ההווהמ� משבצת הדמות אירועי� מ� העבר או 

בה רואה הדמות את ש  האישיתהתפילה חושפת את הפרספקטיבה ,לכ�. ) שאיפות ומשאלות,כגו�(

זאת בדר� ישירה לומר היא עשויה . את רגשות הדמותג� התפילה חושפת , בה בעת 410.המציאות

,  למשל).אפיו� עקי%(ויש שהקורא נזקק להסיק מ� התפילה על רגשותיה של הדמות  ,)אפיו� ישיר(

 את אלוהי�מזכיר ליעקב . ילה ברור כי יעקב ירא מעשומ� התפ. יעקב נמסרת תפילת 9#13ב ל' בבר

י"מכ� מביע את בקשתו #ולאחר, הבטחותיו ואת חסדיו נ  יל   R ִ  ה   ֵ י", ואת הסיבה לכ�" ַ  ִ  י א ת9  ִ (  א Dנ כ  ֵ     ֹ ִ   ֹ  י ר   ָ �  Q  ֶ 

י נ   ) ה  ִ  י ב9א ו   ַ ִ  ְ ל ָ      � ע  ַ  א    ֵ  �י נ   5   ִ לתפילה מבנה , אמנ�). כמעי� מסגרת(  שובמסיי� בהזכרת ההבטחהיעקב . "ָ 

לפני המפגש , אנו מקבלי� מידע על הרגשתו של יעקב באותו זמ�, ובכל זאת. � והגיוני עד מאודמאורג

על בניי� בית , מעו את דברי האל בפי נת� הנביאולאחר ש,  מתפלל דוד18#29ב ז "בשמ. שוע� ע

טקסט זה ארו� . מבקש דוד ממנו לקיי� את הבטחותיו, לאחר סקירה ארוכה של חסדי האל. המקדש

תודתו האישית על חסדיו את , ומשק% את רגשותיו הדתיי� העמוקי� של דוד כלפי אלוהיו, תיחסי

�את נקודת מבטה הדמות  לעתי� מביעה .וכ� את תפיסתו של דוד את יחסיו ע� האל, הלאומיי

                                                                                                                                                 

 138 :1979, ראו עוד על מאפייני השיח הפנימי במאמרו של שטרנברג. מפעיל מאפייני� ייחודיי� לשיח הפנימי

 .ואיל�
 במבע מאופק מבחינה דקדוקית תוכ� אקספרסיבי. תחבירי מסגנו� הדיווח#בו יש רק שוני פורמלישמצב , כלומר  409

אבל כא� האיפוק יוצר . ואיל� 8לב ' ראו בר. שהיא מבע ערו� בסדר הגיוני, ריאליסטי בתו� תפילה הוא ותחבירית

 .כלפי חו=משמעות בי� דיבור פנימי לבי� דיבור #דו
 .274: ]א[1999, פולק  410
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� י ע ק ב : " מעיד יעקב על פחדו מפני לב�31לא ' בבר,  למשל411.במסגרת התפילהלא ש, האישית ֲ  ֹ  ו 4 ע   ַ    ַ  ַ  ַ

�ַ  ֹו 4  ב  ל  ר ל  ָ  אמ   ָ י   ֶ   ְ את  ר  י י   ( ִ   ֵ  ָ י  ִ    ) ר  י 5מ   ( ִ ְ ַ    ִ  � ת ֶ  >  ז ל א  ג   )  ֶ   ֹ  ְ י  ִ  > ע  י6  מ  נ'ת   & ִ ִ ֵ   ָ ר "ראו עוד דברי חנה ".  ְ   ֶ  K ה ו J אמ  � ח  ע   J ו  ֶ  ֹ  ַ    ָ  ַ    ַ ַ  ַ

י ד נ  ִ  ל א א  ֹ  ֲ ת  ֹ    $ ה ק   ? י  ִ ָ   ְ ַ א  ַ    ֹ ִ ר�ח  5נ כ  ת...    Q �  א   @ ָ  ֶ ְ ֹ ְ  ֶ  ו א  נ י    פ  י ל   @ ֵ   נ פ  ְ  ִ   ִ  ְ ת E Nל'הַ  � א   J  J ֶ   ֵ ִ   � ת  מ  ָ א  ת ֲ  ָ ְ נ י 5  פ  ַ  ל     ֵ  ְ  ִ  5ְ  4 ָ ל  לִ  י ַ  ע  ר ב   ִ )   ֵ ֹ  מ 

ד י ע   ) ר   & י 0  ס  ע  כ  י ו  יח   �  ַ   ִ ְ  ַ ִ   ִ ְ  ַ  ְ ה  ִ  ִ    : ָ  ה   בשל המצב בו היא  הל� רוחה הקשהמבטאת אתחנה ). 15#16א א "שמ("  ֵ

  .נתונה

  דיבור עקי%

 412. כרו� בקיצור הדברי�לעתי�ו, הדיבור העקי% כרו� בטשטוש סגנונה האישי של הדמות הדוברת

� דברי הגיבור. שהרי קיימי� דברי פתיחה, בי� זהות הדמותבי� זהות המספר להבחנה עדיי� יש , אול

המשפט הטפל מהווה .  ונאמרי� בגו% שלישי על הגיבורנבדלי� מדברי המספר, מצויי� במשפט טפל

תוכ� , כיוו� שפועל התודעה נמצא בתחו� המספר. את המושא לפועל התודעה שבמשפט העיקרי

ב "413. של המספר'ביתאובייקטי'המשפט הטפל מקבל את חות� הסמכות ה  @ אAל ח   @ ָ  ַ ו  ת ְ  ָ     יל א   < ה  ֶ  ל  ד  ְ  ַ ִ    ו   0   ִ  ָ

ד י   &  ַ י�  ְ  )  $ ל   <  ִ ְ  ִ ת: " בקוללצד דיבור ישיר, מופיע דיבור עקי% 4ט א י"במל). 25 א יח"שמ" ( ְ Eל א   @ ִ  ְ    ֶ ו 4   ַ 

מAת @9 ל  ָ    נ פ      ְ ר ַ  ב ַ  ֹ  ֶ ו 4 אמ  ה  ַ  ר   J י'הַ  ָ  ע   @ ח נ פ  ְ  ִ  ק   ַ י   ַ   י  ֹ ל א  ִ (  ב ת  א  י מ  ֲ  ֹ ָ ט9ב Dנ כ  ת", במקרה זה".       ֹ ִ   ֵ Eל א   @ ִ  ְ    ֶ ו 4   ַ 9@ ְ   נ פ   ַ " �ה

מAת"ואילו , )'ויאמר אל לבו'בדומה ל(מעי� דברי פתיחה   דוגמהב. מבטא את המחשבה העצמית" ָ    ל 

ת" מופיע שיח פנימי עקי%ה יבורלצד הד, דומה Eל א   @ ִ  ְ    ֶ ו 4  מAת ַ  @9 ל  ָ    נ פ      ְ 4 י ַ  ח  י מ  ר ט9ב מ9ת  ָ  ו 4 אמ   ַ ). 8 יונה ד" (ַ  ֹ  ֶ         ִ   ֵ

 �ת"ודעה פועל הת. 21ד כ' ברראו ג ע  ד  ַ  ל   ַ   414.מגדיר את הטקסט שאחריו כמחשבה" ָ 

                                                 
: 1984 (אפרת- לדעת בר.י מהימנותו של ההיגדעל הקורא להפעיל את שיקול דעתו לגב, כיוו� שלא מדובר בתפילה  411

בו ההיגד אינו שבמקרה . או תסל% במודע את תיאור מצבה, בו הדמות תטעה לגבי עצמהש ,תכ� ג� מצבי י)86

דברי חנה משקפי� את ) 15#16א א "שמ(בדוגמה להל� . מעידה ההתבטאות באופ� עקי% על הדמות הדוברת, מהימ�

 .ולכ� דבריה מתאשרי� כמהימני�,)6#7, 2א א "שמ(ע מצבה של חנה כבר ידו. מצבה
כיוו� שבצורה זו נעשה , רואה בדיבור העקי% צורה של החדירה הסיכומית) 116: 1979(כי שטרנברג , יש לציי� כא�  412

ברורה בחנה העדיי� קיימת , מצד שני. בי� דברי המספר לדברי הדמות) פי מינוחו#על, פרספקטיבי' מונטז(שילוב 

ובמקרה כזה קרוב יותר הדיבור , יש שהמספר מכוו= מאוד את חלקה של הדמות. רי הדמות לדברי המספרבי� דב

ובמקרה כזה קרוב הדיבור , ויש שהוא מביא את דברי הדמות בדומה לדיבור ישיר, העקי% לחדירה הסיכומית

  .העקי% לדיבור הישיר

נ י. "ני ביותרהכיוו= הוא קיצו, במקרי� בה� מתפקד הדיבור העקי% כתיאור   ֵ  ו 4 ע נA ב  ְ     ֲ  ַ ת ַ  ֲ  ֹ   ֶ י ע ק ב א  ת ַ  א  � ו  כ   @ ֶ  ְ    ֶ מ9ר   ְ ֲ     ח 

יו  ה  ִ   Dב  מ  ר  מ  �"; )13לד ' בר" ( ְ ִ ְ ָ &  ע  א מ  ִ  ו 4 צ  ֵ    ֵ  ֵ ע ה  ַ  ר   Q  ֹ ְ  ַי ר  ח   & ִ  ֳ �  ";)8יא ' שמ" (95 ָ  ל  �  מ  ֶ  ְו 4 ל  ֶ  ְ  ֶ  ֵ ל ַ  ל ע  א  ר   G ַ  י    ֵ  ָ ית9  ִ  ְ  5     ֵ9 ע  ז  ר ו  ֵ  ס   ָ  ְ  א כ"מל" ( ַ  

בכ� . מצרי� פירוט רב יותר, ות ביחס לעתיד הסיפוריכלומר חשיפת מזימות וכוונות של דמ, תיאור התכלית). 43

� Eל. "החוש% מניעי� בעבר ובהווה להתנהגות הנפש הפועלת, הוא דומה למשפט סיבה אAב  � ר  ה  ל  ר א  ֵ     ו 4 אמ    ְ    ֶ  ֵ  ֲ   ֶ  ֹ  ַ Aכ  Q  @  J   ְ ְ ִ  

� יכA א ת9 ָ  ד  ל   @ ִ      ֹ  ה  ל ַ  ְ ר  ֶ א   5 ד   B ר 5   @ ; ה א  95ר ה  ָ  ה  ְ ִ  ַ   ֶ  ֲ    ֶ  ַ י ד Eל ַ      ָ     ו   ְ Aח ל   @  J   ְ � ב9  ִ ְ ע  מ  ַ  ל  ַ ְ  � ד   � יל א ת' מ   A ָ  ה   ָ ל  ַ ִ    ֹ    ִ יב' א   $ ה  ֶ  ל      ִ  ֲ  ַBיו לז ' בר" (  ִ  5ב 

או דיבור , או בדיבור עקי%, א� מדובר בחדירה סיכומיתה, אלונית� להתווכח על הדוגמות ה. ש�, שטרנברג). 22

 .גי בלבדוא� ההבדל הוא מורפול. סמוי
413  �, )ידע, הכיר, הבי�, חשב: כגו�( ואנטי עובדה עלי עובדהוא% קיימת חלוקה ברורה בשימוש בפ, לדעתו. 115 :ש

. בדיבור הישיר) אמר: כגו�(י� יניטרללבי� פעלי� , בדיבור עקי%, המבטאי� את השתלטות המספר על דברי הדמות

 .כאשר המדווח הוא אחת הדמויות אי� כלל זה תק%
: ש�(אני מסכימה ע� שטרנברג . 41 א כ"מל ;19ב יב "שמ ;18טז  ,ש�; 21יג ' דוגמות נוספות נית� למצוא בשופ  414

יה : "ג� כ� כדוגמה לדיבור העקי% 2טו ' המביא את שופ, )114 ר Dב  ָ ו 4 אמ  י ַ  ֹ  ֶ    ִ  י (   J ר  D ִ   ִ ְ ַ    ֹ   Pמ ר Dמ  נ את   G נ א  G ָ   ֵ נ K ה   ָ ֹ   ְ  J ָ   ו א   ֶ ְ ֶ  ָ

 � ע  ר  מ  ָ ל   ֶ  ֵ י" הצירו%". ְ  ֵ  J ר  א� .  בגו% שנינמצא בתו� דיבור ישיר ופותח לכאורה דיבור ישיר המופנה לנמע�"   ֹ    ַ ְ ִ Dמ ר Dמ 
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 המתקרב ,החל בייצוג מלא, הדיבור העקי% הוא תבנית מסירה גמישה ביותר של דברי הדמויות

במסגרת הדיבור העקי% יכול המספר ). 4א יט "מל(וכלה בסיכו� קיצוני  ,)21כד ' בר(לדיבור הישיר 

 לדברי הדמות ,כ�#כמו.  לש� כ�� סמויי�ירטוריאו להשתמש באמצעי� , להביע את עמדתו בגלוי

י�  ":9, 1ד ' נחמ, למשל. עשויי� לחדור אלמנטי� זרי� לה ב  ר  ע  ה  4 ה ו  ט9ב  ט ו   O ב  נ  ע ס  מ  ר @   @ א  י כ  ה  ַ  ְ ִ   ו י   ָ  ְ    ָ ִ    ְ    ַ  ַ  ְ ַ   ַ ָ   ֶ  ֲ  ַ   ִ  ְ  ַ

�י 9Hד   @E ה  י� ו  B נ  ע  ה  ְ  ָ  ְ   ִ  ו      ִ ֹ  ַ  ָ י ְ  ל  �  ִ )  ר�$  ח מ'ת י  ה ל  ר�כ  ה א  ת  ל  ַ ִ ע  ָ    ְ     ֹ  ְ    ָ    ֲ   ָ ְ  ָ ...Nא ד � מ  ה  ר ל  ח  ֶ    ְ ֹ  ו 4   ָ    ַ  ִ ר ...ַ   @ א  י (  ה  ֲ  ֶ ו י   ַ   ִ  ְ  ַ  Aינ ב  עA א9י  מ   @     ֵ  ְ      ְ ָ 

י  ) ִ  Aנ ע ל  ָ   נ9ד     ַ ת    י� א  ל ה  א  ר ה  ֱ  ֹ ִ    ֶ ו 4 פ   ָ    ֶ  ָ  ַ � ת  ָ  ָ ע צ  סביר שסנבלט וחבורתו ראו בשיפו= חומות ירושלי� יד  בלתי...". ֲ 

כא� ,  אול�415.ידי המדווח הסובייקטיבי נחמיה#ונראה שהניסוח שורבב לדיבור העקי% על, �אלוהי

כלל בדיבור העקי% אי� סממני� לשוניי� #בדר�. היא בגו% ראשו� בה המסירה דוגמהמדובר ב

והשימוש בדר� חדירה זו נעשה כאשר ראייתו של הנחדר , המבחיני� את מבע הדמות ממבע המספר

  416.תואמת לזו של המספר

, )בפועל תודעה של חדירה סיכומיתשל או (כאשר מופיעה שלילה של פועל התודעה במשפט העיקרי 

ואת שעבוד , והדבר מבטא את עניינו של המספר, מה שאינו קיי� בתודעת הנחדראת  החדירה מוסרת

ה", למשל. י הסיפורצורכהחדירה ל ב  ר ה  ָ  ו 4 אמ   ָ   ֶ  ֹ  ַ  � י  ל  ִ  Kְ א Dב9א א   ַ ע ָ         ֵ ד  י ל א י   (  ַ  ָ וא  ִ   ֹ   ת' ה   ; י כ   (  ִ     ָ  ַ ). 16לח ' בר" ( ִ  

 אישהכי ה, בדהמשו� שלא היה מודע לעו, יהודה פעל בצורה זו #מבאר את פעולת הדמות  המספר

אחרות המספר מדווח על האינפורמציה החסרה בתודעת בדוגמות בדוגמה זו ו. היא בעצ� תמר כלתו

ואי� עיקר עניינו לפתח את חיי הנפש של , כדי לפתח את ההשלכות העלילתיות והשיפוטיות, הדמות

בה ש, בחדירה, לעומת זאת 417).15טז ' שמ; 22#23מב , ש�; 6לט ' ראו דוגמות נוספות בבר(הדמות 

ומשקפת את , השלילה נמצאת בתו� התודעה, השלילה נמצאת בתו� המשפט הטפל בדיבור העקי%

� ( ה ו כ ה", למשל. עניינו של הנחדר פ  ָ  ֹ ו 4    ֹ    ֶ  ִ י$ ַ  י� א  י א  א )  ר   � ֵ     ִ  ו    ִ   ְ  ַ ת ַ  ַ  ְ  ֶ ו 4 �  א  י ַ  ר  צ   B ח9ל ַ  ִ ְ ִ ה   5 Aנ ה מ  ט  ַ    ו 4      ֵ ְ ְ  ִ  418).12  ב'שמ" (ַ 

לא נית� להפריד בי� שכיוו� שכא� כמעט , ג כדיבור סמויפי שטרנבר#על האחרונה מוגדרת דוגמהה

  .סגנו� הדיווח לתודעתו של משה

, פי רוב#על 419.ג� ללא שלילהדיבור העקי% ידי המספר עשוי לבוא ב#עלביאור פעולת הדמות ומניעיה 

באמצעות ). בשלילה' כי' באה פסוקית 16לח ' בבר(' כי'משתמש המספר בפסוקיות הפותחות במילית 

ומונע את האפשרות שיפרש את מעשיה� , מכוו� את עמדת הקהל כלפי הדמותהוא ' כי'וקיות פס

                                                                                                                                                 

: מעי�. אלא אל עצמו בגו% שלישי, שאביה לא אמר בראשונה את הדברי� לנמע� מסוי� בגו% שני, סביר מאוד

נ א ) הוא('  G  ֹ ָ היא המצביעה כא� על הדיבור העקי% מבחינה מבנית 'כי'המילית . '...את� אותה לאחר, שנא אותה. 
415  � .114#115 :ש
416  � .116: ש
ל א" מופיעה למשל בכתובי� שלילה בחדירה הסיכומית: השוו  417 ע ְ  ֹ ו  ד  ַ  י   ָP קAמ  A Pב  ב  כ   @  5  ָ   ְ     ָ ל א"; )33יט ' בר( "  ְ ִ ְ ר ְ  ֹ ו  כ  ַ  ז  רָ   G  ַ   

ת י� א  ק   @  B הA ַ  ַ ְ ִ    ֶ ה  ח   )  @ % ו 4  ֵ   י9ס   ָ ְ  ִ  ַ � "; )23מ ' בר" (   ֵ   י9נ ת  ָ  ָ  ו  ע  ֹ ל אְ    מ  ת  ָ ַ $  יו א  יע  Dב   5  @ ה   5 ֶ    ִ    ַ  ִ ְ  ַ ְ  � ע  ָ  ה   ).27א יד "שמ" (ָ 
חדירת 'מכנה זאת שטרנברג , מחו= לתודעת הנחדר, כאשר השלילה נמצאת בתחו� המספר. 117 :1979, שטרנברג  418

 .'חדירה על דר� השלילה'הוא מכנה זאת , וכאשר השלילה היא בתו� תודעת הדמות, 'המינוס
 .15#16יג ' שופ: ראו למשל. כגו� החדירה הסיכומית, הסבר למניעי הדמות עשוי לבוא ג� בצורות חדירה אחרות  419
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ומקטיני� את המעורבות האמוציונאלית , פירושי� וביאורי� מסוג זה יוצרי� ריחוק. לא נכונהבצורה 

9J",  למשל420.של הקורא  @ א  ק9� ל   B י ה   @ לE Aנ  א   @ ְ  ִ ְ  ו 4      ָ  ַ   ֵ  ְ      ֲ ְ  ִ וא ַ  י ה  ח ת  ר א  ֲ  ֹ ִ   ִ  ו 4 אמ  י ִ)  ַ  ֹ  ֶ    )  $ אמ ר א  א ל  ר  ֵ   ֹ   ִ ְ ִ י י     ֵ  ָ    � י  ֶ  >  ג נ  ר  ה  ִ   י  C ְ ַ  ַ

ל ק'� ע   > י ה   $ ַ  4נ      ָ ַ   ֵ  ְ ה   ק  ב  י  ִ ְ ָ ר  יא  ִ )  ה ה  א  ר  ת מ  ֶ    ִ  ט'ב  ְ ַ    ַ  יש ).15א ה "מל;  22422 ב יג"שמ: ראו עוד. 7 כו 'בר (421"  

עשויה להציג ' כי 'פסוקית. וכא� מדובר רק באחד מה�, תפקידי� שוני�בעלות  'כי'שפסוקיות , לציי�

  .ג� דיבור סמוי

  יבור סמויד

לעתי� . על קיומה של חדירה לתודעת הדמות, הקהל היא בגדר השערה מצדו של 423החדירה הסמויה

ובפעמי� אחרות החדירה הסמויה רק מעשירה ,  על תודעת הדמות נדרש להסיק מסקנההלהק

, פי רוב#על. החדירה הסמויה היא אפיו� עקי%, לכ�. )ולא מתארת אות�(ומעמיקה את חיי הנפש 

שעיקר , בדרכי החדירה הסמויה (נקודת מבטולו צמדות לתודעת הנחדרירה הסמויה עוסקת בההחדי

  או רגשות שלמחשבותאנו מוצאי�  א� במקרי� אחדי�. )27עניינ� נקודת מבט אעסוק בסעי% 

� נמסר בסגנו� הדיווח מטעהמידעלכאורה ,  כלומר424.אפיו� ישירואזי מדובר ב,  בדיבור סמויתהדמו 

או הדמות תודעת כי ה� שייכי� ל, אפשר לזהות,  בעקבות שיקולי� הקשריי� ולשוניי�א�, המספר

�: "5#6 א א" יפה להצגת מחשבות הדמות בדיבור הסמוי נמצאת במלדוגמה. הנפשל 4 ה ב  ד נ  ֶ  ו א     ָ  ִ ֹ  ֲ ית  ַ   F ִ    ח  ַ 

ל �  מ  י א  נ  אמ ר א  א ל   L נ ת  ִ    ֶ ְ ֹ ְמ   ֲ   ֹ   ֵ   ֵ  ַ G ל9  ִ ְ ַ     ו 4 ע   ַ  ַ �י  @ ר  ב Aפ  כ  ָ  ִ  ר   ָ     ֶ י@ ר  ֶ  י� א   S מ  ָ ו ח     ִ    ִ ִ  ֲ  ַ Nנ יו פ  י� ל  ָ     צ   ָ  ְ ל א ִ    אמ ר ְ  ֹ ו  יו ל  מ   � יו מ  ב' 5ב  צ  ֵ   ֹ ע     ָ  ָ ִ    ִ      ָ  ֲ 

ית   � ה ע  כ  �0ע  )  ָ  ִ  ָמ     ָ  ָ   ַ   ַ  � ג  ַ  ו  א ד ה�א ט'ב ְ  ל'�  ֹ    ְ ֹ ( 4ר מ   $ י 4ב  ר  ה 4ח  ד  ל  א ת' י  ֵ     ְ ָ   ו   ֲ     ָ  ְ  ָ בקטע זה משתלבי� קול אדניהו . "ְ  ֹ   

יו ולבסו% מובאי� שיקוליו למעש, אחר מתוארי� מעשי אדניה, תחילה מובא שיח פנימי: וקול המספר

 קטע זו 425.במבנה של חזרה, 21ב יג "שממתייחס לכתוב בל הנראה ככהקטע המודגש . בדיבור סמוי

אני יפה תואר , דוד אבי לא מעיר לי:  הוא מנמק בעבור עצמו את מעשיו– לעצמו המציג את דברי אדני

  426. ואני הבא בתור אחרי אבשלו�כיאה למל�

                                                 
 .59 :1984, אפרת#בר  420
, זהו מבנה חריג. משלב בי� קולו של המספר בגו% שלישי לבי� קולו של יצחק בגו% ראשו� 'לאמר'הציטוט הפותח ב  421

 או ומאיד� גיסא מוצגי� דברי יצחק, האופייני לדיבור העקי%, יש כא� משפט משועבד, משו� שמחד גיסא

 ).יני לדיבור עקי%בניגוד לגו% שלישי האופי( בגו% ראשו� מחשבתו
 .תחת פועל תודעה, א"נשֹ√בדוגמה זו מופיע הפועל , המוצג לעיל, להבדיל מ� המבנה של הדיבור העקי%  422
423   �הדיבור ', 'דיבור חצי ישיר', 'מונולוג פנימי עקי%', 'דיבור חווי', 'שיח מסופר', 'דיבור סמוי'חדירה סמויה מכונה ג

 .narrated monologue:  ובלועזית',העקי% החופשי
שכ� עצ� זיהויה של החדירה הסמויה היא בגדר הסקת מסקנה , אפיו� ישיר בדיבור סמוי הוא עניי� בעייתי  424

להבדיל (נית� לראות בה אפיו� ישיר , מביעה מחשבה או רגשלאחר שזיהינו חדירה אשר , אול�. מהטקסט

 ).מחדירה סמויה שעיקרה נקודות מבט בסיפור
 6א א "וקרוב לכתוב במל, )קומרא�(ונוסחו של הכתוב היה ארו� יותר ,  השתבש21ב יג "מ של שמ"נראה שנה  425

ד ולא עצב את רוח ווהמל� דוד שמע את כל הדברי� האלה ויצר לו מא': נוסח כגו�, )ע והוטוס לטינה"גרסות תה(

ב יג " לשמa הערה BHS  ;21 ב יג" לשמb # וaאפארט תחתו� הערות , BH: ראו(' אמנו� בנו כי אהבו כי בכורו הוא

21.( 
 .354#364 :1985, השוו שטרנברג. 371, 275 ]:א[1999, פולק  426
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 � משפטי� ,רובפי #על.  או רגשהמבטאת מחשבה, דמותחדירה לנפש הלהיות  עשויות 'כי'פסוקיות ג

נית� לתפוס משפט שכזה , מאיד� גיסא. ה� הסבר מטעמו של המספר, מחד גיסא: משמעיי�# אלו דו

או כסיבה פנימית לפעולה , רגשותיה הסובייקטיביי�מאו , כחלק אינטגרלי ממחשבתה של הדמות

החווה את (וב פרספקטיבי בי� הדמות הנחדרת  הוא שיל'כי'כיוו� שטיפוס זה של משפטי . חיצונית

�� ":למשל. אות בכ� מעי� דיבור סמוינית� לר, לבי� המספר) הדברי אA מ  נ י י ע ק ב 5  ָ     ִ Aב    ֹ  ֲ  ַ    ֵ ְ   � ע  מ   @ ה (  ד   L ָ  ה  ְ ָ ְ    ֶ ָ  ַ 

�י נ @  א  בA ה   R ע  ת  ָ  ִ  ו 4   ֲ  ָ    ְ  ַ ְ  ִ א ד ַ  � מ  ה  ר ל  ח  ֶ    ְ ֹ ו 4   ָ    ַ  ִ י ַ  ל  ִ )  א  ר   � י  ה ב   � ה ע  ל  ב  ֵ  נ   ָ ְ  ִ ְ   ָ  ָ    ָ  ָ ת ְ  ב א   (  $ ֶ  ל     ַ ת ִ  ְ ק ב ַ  &  ע  ֲ  ֹ י  ה ַ   � ע  � ל א י  כ  ָ  ֶ ו   ֵ   ֹ    ֵ לד ' בר" (ְ 

� כהסבר מטעהקטע המודגש נתפסבמבט ראשו� . )7�, א�.  המספר לסיבת הכעס והעצבות של האנשי

ועשויי� לשק% שיחה , כי הדברי� מנוסחי� בצורה אופיינית לדיבור הדמויות, בקריאה נוספת מתברר

. )12ג ב י"השוו שמ;  ש�31 ' ג� פסראו(או את תגובת� למעשה האונס , �שהתנהלה בי� האנשי

� "בפסוק  ל   B ד ה  ו   H ל כ   J ְו  ֶ ֶ ַ    ִ  ָ    ַ ל ַ  ְ את א  צ  ֵ     ֶ ל   ָ �ל9  @ י   ְ ָ   Eב  ל  ִ )  � ע  ח  ַ  נ     ַ י ִ  נ'� )  ת   ְ     ִ 4מ  באות שתי ) 39427ב יג "שמ" ( ֵ מ 

ג� כ� מהווה  שנייהה' כי'פסוקית ; על רגשות דודמספרת הראשונה ' כי'פסוקית . ברצ%' כי'פסוקיות 

דוד המתחולל בתודעת  וכא� המידע חוזר לש� העברת ,ו� ידוע כברמות אמנשכ� , מעי� דיבור סמוי

' כי'פסוקית  , בה בעת).מבנה החזרה כחוש% קיומה של חדירה סמויה :27 וכ� בסעי%,  להל�ורא( קהלל

חשב לדיבור יהיכולות לה' כי'לפסוקיות  נוספות דוגמות 428.הסבר מטע� המספר משמשת שנייהה

  . 34כ א "שמ; 20ח ' שופנמצא בסמוי 

�, )או לפועל תפיסה אחר( ראייההמשועבדת לפועל , 'כי'מופיעה פסוקית תוכ� הפותחת ב, לעתי

א יD9ב", למשל. המציי� תובנה של הדמות ַ  ְ      ו 4 ר  י ַ  ה  ִ )  מ  ח  ל   > י ה  נ  יו >  ל  ה א  ת  י  ָ  ָ ה   ְ ִ ַ    ֵ ְ     ָ  ֵ   ָ  ְ 5ח'ר  ָ י� �מ  נ   < ִ      ֵ    מ   ָ ב י "שמ" ( ִ

ע�9"; )9 ד   F א ִ  ְ   ו 4 ר    ְ  ַ י ַ   ( ִ    64 ל  מידע (כי האיש הוא שליח האל , רק אז הבי� גדעו�). 22ו ' פשו" ( ה�א'ה ַ ְ  ְ מ 

הבנתה את  אלו נית� לחוש את תודעתה של הדמות ודוגמותבשתי ). קהלשהיה ידוע עוד קוד� לכ� ל

ללא שינוי ) 'וידע', 'ויב�'כגו� (יתה להתחל% בפועל תודעה י יכולה הראייה ולשו� ה,הפנימית את המצב

  ).14 כח  ש�;8א ג "ראה בשמ(במשמעות 

  דרכי אפיו� עקיפות. 20

�, סופיות#אי�ואפשרויות האפיו� למעשה ה� , א% האמצעי� העקיפי� לאפיו� הדמויות במקרא מגווני

מעשיה� של הדמויות , בראש ובראשונה .הקוראהשומע או כיוו� שמדובר בפרשנות סובייקטיבית של 

היכולי� , שכנוע ועוד, עה על דמות אחרתהשפ, תגובה, כ� ג� הדיבור המשק% כוונה. מעידי� עליה�

ג� ה� מעידי� בצורה , בהשל דמות והחפצי� הקשורי� מראיה אור ית. חשב שווי� למעשי�ילה

מ� .  של הדמותאופייהג� הקבלה או הנגדה מטעמו של המספר מעידות על , כמוב�. עקיפה על הדמות

                                                 
ר "ס(' רוח'ל 'דוד'ות� דעת� לדמיו� הגרפי בי� , '...ותכל רוח המל�'וכנראה במקור היה ניסוחו , פסוק זה משובש  427

מה : שער כה, ]1964,  וילנסקי:ראו[ספר הרקמה (נאח 'כבר אב� ג). 338: 1984, רטר' מק;305: 1960, דרייבר

"  דוד המל�נפשל "ר, ותכל דוד המל�: "מציע שיש כא� לשו� קצרה]) ה"רס#ד"רס' עמ[ששמשו בו בחיסרו� 

 ).ההדגשה במקור(
 .131 :1979, שטרנברג  428
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#תשומת. ולניסוח דברי המספר) ני�המוחצ( נדרשת התייחסות קרובה לניסוח בדברי הדמויות הקהל

הדרוש לו להשלמת ,  להפיק באופ� עקי% מידעקהלמביאה את ה, בקריאה בי� השיטי�, לב לכל אלו

  . של הדמותאופייהתמונת 

   במרק� המילי�אפיו� באמצעות מבני� זעירי�. 21

ת של שאינו מתגלה בקריאה ראשונה ושטחי, אפיו� באמצעות מבני� זעירי� הוא אפיו� עקי%

. ולרמזי� החבויי� בו, מילי�לב רבה למרק� ה#לתת תשומת, או השומעי�,  על הקוראי�429.טקסט

. פני הד% הכתוב# כיוו� שהוא יכול לרפר% לאחור בעיניו על, לקורא קלה יותר ההתבוננות בטקסט

גיעו כתבי אוגרית ה. לא כ� עבור השומע. לפניופרושות , מתחילתו ועד סופו,  של כל הסיפורמילי�ה

, ומדובר בשירה, אלא ברור כי לחרוזי� יש מקצב, אול� מכיוו� שלא מדובר בפרוזה. י�אלינו כתוב

, יתה אפקטיביתי הא� טכניקת אפיו� כזו ה430?'הא� האד� הוא קורא או שומע'מתעוררת השאלה 

 ברור כי המילי� 431,פי הנתוני� שאספתי#על ?ג� במקרה שהקהל הוא מעיקרו כנראה קהל שומע

של (א% הלשו� המסורתית נוכל למצוא חזרות רומזות או מנחות # עלו, ינויי� אינ� שרירותיי�כהו

�משורר האוגריתי יודע לכוו� את קהלו באמצעות מבני� #המספר). שורשי� ופסוקיות, צלילי�, מילי

פי #על). עקיפי� וסמויי� נוספי�, לצד השימוש שהוא עושה ג� באמצעי� ישירי�(זעירי� ללא ספק 

הכיצד קהל שומע היה ער לדקויות . הקהל הקדו� לא היה קהל קורא) 9בעיקר סעי% (אמור לעיל ה

�, או הושר או נקרא בקול מספר פעמי�,  דוקל� קדו�יש להניח שטקסט כתוב? במרק� המילי

 אוזנו יותר מאשררבה תה רגישה לשפתו של המשורר במידה י הי,להאזי� הרגיל ,ושאוזנו של הקהל

  . המודרני המאזי�של

  שדה הסמנטיההמילה המנחה ו

כה ' בר( בסיפור מכירת הבכורה 432. על היחס בי� הדמויות לבי� האירועי�הלמילה מנחה רומזת לק

ה"חוזרת המילה ) 29#34 כ ר   5  ָ ֹ ְ  " �במקרה זה מצטרפות ג� לשונות ). 34, 33, 32, 31' פס(ארבע פעמי

לבנו ליחס עשו # מילי� אלו מפנות את תשומת.הקרובות בצליל� ללשו� בכורה, )33, 31' פס(מכירה 

ת: "33' וראו את הסמכת שתי הלשונות בפס, )34, 32' במיוחד בפס (לבכורתו ( ר א  מ  ִ  ְ ֹ   ֶ ו 4  י ע ק ב ַ  ת9 ל  כ ר   5 ֹ  ֲ  ַ  ְ     ָ ֹ ְ  ."

ואליו , )41, 38, 36, 35, 29, 27, 12, 10, 7, 4' פס(� עשר פעמי� "בר√שורש  הכז חוזר' בבר, בדומה

י "עשו מבטא את תסכולו וכעסו על האירועי� במילי� . הקרובה בצליל, מצטרפת המילה בכורה כ  ֲ  ִ  ה 

מ9 י ע ק ב א @  ר  ֲ  ֹ ק   ַ    ְ    ָ ָ  � י  ע מ  י ז ה פ  נ  ב  ק  ִ  ו 4 ע  ַ  ֲ  ַ    ֶ    ִ  ֵ ְ  ְ  ַ ת ַ  ח ֶ  א  ק  י ל  ת  כ ר   & ָ  ָ   ִ  ָ י  ְ ֹ ת  כ  ר  ח &  ק  ה ל   ) ה ע   : ה  ָ  ִ ו  ְ ִ   ַ  ָ   ָ  ַ    ֵ ִ  ְ) "�עשו תופס . )36' פס, ש

                                                 
 .ואיל� 20 :]א[1999, לקוח מספרו של פולק 'מבני� זעירי�'המושג   429
 .1979, נסטי�'ליצ  על כ� אצלנועיי  430
 .ראו ג� בפרק ד; 2005, יולזרי#נת�  431
 .1964, בובר: עיינו עוד. 93#97: על השדה הסמנטי עיי� ש� .93 :]א[1999, פולק  432
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לכ� סמוכות לשונות . מה כמעשה מר–את אירוע מכירת הבכורה כפי שהוא תופס את גניבת הברכה 

�"ולכ� הוא אומר , ברכה ובכורה בדבריו י  ע מ  י ז ה פ  נ  ב  ק  ִ  ו 4 ע  ַ  ֲ  ַ    ֶ    ִ  ֵ ְ  ְ  ַ  ַ."433  

 מבליט את המהפ� במעמדו של )1#18א ג "שמ( בסיפור חזו� שמואל היראישל  ושדה סמנטי של ידיעה

 בתחילת הפרק מודיענו. לאחר ההתגלות האלוהית, ואת נחיתותו של עלי לעומת שמואל, שמואל

 ועינו"ועל עלי מעיר המספר , )1' פס" ( ִנְפָר=ָחז'�ֵאי� "המספר על נדירותה של ההתגלות האלוהית 

ְוֶטֶר�  'ה  ֶאתָיַדעAְ@מAֵאל ֶטֶר� " נאמר  כ�אחר). 2' פס" (ִלְרא'תלֹא יAַכל  ֵכה'תֵהֵחAO ) ְוֵעיָניו: קרי(

שמואל חושש לספר את המראה ".  קֵֹרא ַלKַָער'הִ(י   ֵעִליַוָ�ֶב�"  נאמר8' בפס). 7' פס ("'ה  ֵאָליו Hְַברִי1ֶָלה

, לשדה זה קשורי� ג� לשונות קריאה). 15' פס" (ֵעִלי  ֶאלַהַ<ְר5ה Aְ@מAֵאל ָיֵרא ֵמַהFִיד ֶאת: "שראה

). 10'  ג� פסורא ,9' פס" ( ַעְבHֶָ�$ֵֹמַעִ(י  'ה 0ֵַ&ר": 'עלי מנחה את שמואל להשיב לה: שמיעה ודיבור

י" לשו� .17, 12, 11 'פסעיינו ג� ב  J F ד  ַ  ְ ִ ה  ולשונות קריאה מופיעי� בעיקר , 18, 15, 13 'מופיעה בפס"  ִ

  434. א� ג� מאוחר יותר,4#10' בפס

 CAT (עת שהמשורר מתאר את ענת נלחמת בעמק', עלילות בעל'שדה סמנטי של איברי גו% מצוי ב

1.3, II: 9-35] מספר לצייר מחזה גרוטסקי של #  שדה סמנטי זה משמש את המשורר.])9#15' בעיקר ש

�ענת מביעה את הנאתה כשהיא . אשר במרכזו עומדת האלה ענת, עפי� לכל עבר, איברי� קצוצי

 �  435.תכשיטי�בכמתקשטת באיברי� הקצוצי

�  כינויי

. י�יניטרלה לכאור, ימת באמצעות כינויי�גשי אהדה או דחייה כלפי דמות מסוהמספר יכול לעורר ר

 'זק�' או 'קט�'כינויי� כמו ). 7' ב' אס(יתומה כה כיפה ותיאור ה שלהיא תוצאהאהדה לאסתר , למשל

�המשפיע על יחס הקורא  ,שמה של הדמות עצמה מכיל יסוד, לעתי�. עשויי� לעורר אהדה א% ה

  436).כליו�, בועז(כלפיה 

אותה מבטא ש, בט של אחת הדמויות משקפי� נקודת מי�יניטרלשימוש בכינויי� ובשמות שאינ� 

ישמעאל נקרא בכינויי� שוני� בהתא� ליחס , למשל. או במסגרת דברי הדמויות, המספר בסגנונו

�: "הדמויות אליו ית ֶ  5  ר  צ   B ג ר ה  ַ  ִ ְ ִ  ה     ָ נ9", בעיני שרה "ָ   5  ְ  "�ה : "ראו מיד לפני כ� (בעיני אברה Dמ  @ ה  ָ   ָ  F ר     ֵ  ָ

ת א  ; את ו  ְ  ֶ ה     ֹ  ַ 3 נ   &  ָ ְ  @ יר  י ל א י   )  ַ   ִ   ֹ   ִ  � F את ֶ  &  ה ה  5מ  �  ָ  ָ   ַ ֹ  ה  י ִ  ע  נ   &  ִ ְ � ק   ִ  ע  ח  צ  ָ  י  ד", ")ִ  ְ 4 ל  ֶ  ה   ֶ ר"בעיני הגר ו"  ַ K ע  ַ  ה   ַ בעיני " ַ 

ינ ה"שמעו� ולוי מכוני� ). 20, 17, 15, 14, 11, 9א כ' בר(� אלוהי י ד  ח  ָ  א   ִ    ֵ כי ה� פועלי� מתו� מחשבה , "ֲ 

                                                 
    . 24#25/ ב : 2005, יולזרי#נת�; )י"רא√לשו�  (1#13א טז "בשמ; )לשו� נתינה(א כא "ראו דוגמות נוספת במל  433

אלא ג� במדרש שמו של יעקב ', ברכה'ל' בכורה' בי�  הצליליתִקרבהבדברי עשו קיי� משחק מילי� לא רק ב

 .באמצעות דמיו� צלילי
 .97]: א[1999, פולק  434
 .4/ד: ראו בתמציתיות ש�. 2005, יולזרי#דוגמות נוספות מ� המקרא מצוינות בתו� נת�  435
 .317]: א[1999, פולק  436
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ברוב המקרי� ". דוד"ו" המל�" בסיפור מרד אבשלו� ניכר שימוש דומה בכינויי� 437).25לד ' בר(עליה 

בסגנו� הדיווח מכונה , אפרת#א� לדעת בר. משקפי� את נקודת המבט של הדמויותהכינויי� בסיפור 

: אפרת שינוי זה בעל משמעות#לדעת בר". המל6"ובשובו , בעת בריחתו מזרחה לעבר הירד�, דוד בשמו

, ידי קומ= נאמני�#מלווה על, דוד עיי% וחסר כל, בשעת בריחתו. מעמדו של דודלהמספר רומז למצבו ו

יש . א� לא כל החילופי� בעלי משמעות. ידי יהודה וישראל כאחד#ובשובו הוא שוב מוכר כמל� על

מתו� שימושו , הפקת מידע בדר� עקיפה על הדמות,  כלומר438.ששינוי הכינוי נועד לגיוו� ספרותי בלבד

  439.של המספר בכינויי� הוא פעולה של פרשנות

  ש� הדמות

�המספר המקראי מנצל את , כ�. שמשמע� מעיד על הדמות, משתמש המספר המקראי בשמות לעתי

, בתפילת חזקיהו, ב"% וחר"ומקשר את הש� לפעלי� חר, צלילי שמו של המל� האשורי סנחריב

ה : "ובתשובת הנביא ישעיהו  T ע'ה ַ ֵ  ה  מ   @A  � נ  ֲ  ָ  Dז     ָ  ְ  ְ ח     ק   Q  ַ  ְה'ה א  ינ י�  Aר  ָ    ְ ֵ  ע    ֶ   ֵ ע   מ   @A ַ ְ    י ר  ב   H ת ֵ   א  נ  ֵ   ִ ְ ְ ס  יב ַ ר  ח9 ֵ  ִ  ח  ל  ר @   @ ָ   א  ְ   ֶ  ֲ 

9 ר  ח  ֵ  ל   ָ  ְ �י ל ה  ֱ  ֹ ִ    א    � ֶאל Dמ9=  ַו4ְִ@ַלח ְיַ@ְעָיהA ֶב�...Eְרָצ� ַה9Fִי� ְוֶאת  ַמְלֵכי ASEר ֶאתֶהֱחִריב� 'הָחיD Nְמָנ

 ASEר ָ@ָמְעJִיN ֶזה ַהHָָבר ְ� ֶמֶלַסְנֵחִרב ֲאֶ@ר ִהְתOַQְַלJָ ֵאַלי ֶאל  ֱאלֵֹהי ִיGְָרֵאל'הDַמר  (ֹה ִחְזִק4ָהA ֵלאמֹר

ַוLָJִא  ִמי ֲהִרימ9ָת 9Uל ְוַעל ְוִג0ְַפָ( ֵחַרְפָ(ִמי   ֶאת...ִצ�94 5ְתAַלת 5ַת 5ָָזה ְלָ� ָלֲעָגה ְלָ�  ָעָליו'ה5ֶHִר  ֲאֶ@ר

י�   ָמר9� ֵעיֶניָ� ַעל Dכ  ל  י ד מ   5 Nל א  ר   G ד9@ י  ָ  ק    ֶ   ְ ַ    ַ ְ    ֵ  ָ ְ  ִ     ְ  ) פ  ר  ַ  ְ ָח  ד ֵ  ֲ  ֹ א  ר ָ  נ י  ר ב: קרי( ברכב ַ  ֹ  ֶ ו J אמ  י )  ְ ֹ 5  ית  ל  י ע  נ  י א   5 כ  ִ   ִ  ר   ָ    ִ  ֲ   ִ ְ ִ 

נ�9 ב  י ל  ת   ) י� י ר  ר  ר9� ה  ָ    מ   ְ   ֵ ְ ְ  ַ    ִ  ָ יו  ְ     ר @  ח9ר 5  ב  יו מ  ז  ר  ת א  ר ת ק9מ  כ  א  ָ     ִ ְ     ְ ֹ ָ  ו   ָ  ֲ R ה ְ  ֶ ְ ֹ     ַ   ל�9 ק  DבD9ה מ  י ְ        ְ     ִ ֹ ו   J ר  י ק  נ  N9O א  מ  ר  ר (  ִ    ַ ְ ִ י ע   ֲ     ִ ְ  ַ    ַ  ַ 

�י � ז ר  י  י מ  ית  ת   @ ָ  ִ  ו     ִ ב ְ  ָ ִ  ִ   ַ ר  4ח  %ְ   ְ ִ ו  כ   5   ַ י   ְ מ  ע   Q ַ  ָ א  ְ  ְ  ֹ( ל י  צ9ר ֹ   י מ   סנחריבסופו של ). לז' יש:  השוו,16#24ב יט "מל( "ֵ    ָ   ר 

בהתא� , דורשת את שמו של בעלה  אביגיל25ה א כ" בשמ440).37' פס, ש�(מתואר בלשו� דומה 

ת Eל: "לאופיו י א  ד נ  י� א   G נ א י ֶ    ִ ֹ  ֲ    ִ  ָ ל ָ    95 א  ל ִ     ֶ ל  ; ה ע  ל ה  4 ע  ל   5 י@ ה  ַ  א     ֶ ַ    ַ  ַ  ִ ְ  ַ ל  ִ    ב  ָ  נ   ָ � מ9 (   @ י כ   )  ֶ מ הAא  ִ   ִ ְ    ל $  ב  ָ    ְ נ  ה  'ָ  ל  ב  ָ   �נ   ָ  ְ  

'> ה "איובבדברי שמו של איוב מוסבר ".  ִ  ע   B יר ָ  ָ ל   J ס  נ י�  ת  ָ   ַ ְ ִ  פ    ֶ י  ָ  נ  ב   @ ח  ת  ִ   ו   ֵ בְ  ַ ְ ְ א'י  ֵ  ל     ְ � ָ  ְ ל  בכל  441).24איוב יג " ( 

יכול הש� ,  בטקסט מפורשג� כשאי� מדרש ש�. פי התנהגותה#עלמות ד הללו נדרש ש� הדוגמותה

' בר(ולהיותו רמאי , )36כה ' בר(לסיפור לידתו  נקשר 'קביע'הש� , כ�. להעיד על הדמות הנושאת אותו

  442).17ג ' שופ(הוא איש בריא ושמ� , 'עגל'ששמו נגזר מ, עגלו�). 36כז 

                                                 
 .8#10: 1995 ,ג� ליבובי=ראו . ואיל� 65 :ש�ראו דוגמות מורכבות . 64#65 :1984, אפרת#בר  437
 .67 :1984, אפרת#בר  438
 .כינויי� ושמות רומזי� לקיומה של חדירה סמויה: 27 ראו סעי%. שימוש בכינויי� הוא מדרכי החדירה הסמויה  439
ב טו "מל; )שלמנאסר (3#4ב יז "ראו דוגמות נוספות לדרישת שמות המלכי� הזרי� במל. 32#33: 1987, גרסיאל  440

 ).גלת פלאסרת (9#10טז , 29
 .969: 1992, גרינשטיי�  441
 .29על משחקי מילי� בשמות הדמויות ראו עוד בסעי%   442
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  הרמז

 5#6א א "במל, דוגמהל. באמצעות דמיו� בניסוח, המספר רומז לקורא לערו� השוואה בי� שתי דמויות

�"נאמר  4 ה ב  ד נ  ֶ  ו א     ָ  ִ ֹ  ֲ נ  ַ  אמ ר א  א ל   L נ ת  ית מ   F ִ ח   ֲ   ֹ   ֵ   ֵ  ַ ְ ִ     ִ ל � ַ  מ  � ל'    ֶ ְ ֹ ְי א  ע   � ַ     ו   ַ י� ַ   $ ר  ב �פ  כ  ָ  ִ  ר   ָ     ֶ יו ֶ  נ  פ  י� ל  צ  י$ ר  י� א   ? מ  ח  ָ   ו   ָ  ְ    ִ  ָ    ִ    ִ ִ  ֲ  ַ N

ל א אמ ר ְ  ֹ ו  יו ל  4 מ  יו מ  בD 9ב  ֵ   ֹ ע צ     ָ  ָ ִ    ִ      ָ ית  ֲ   G ה ע  כ  AHע  (  ָ  ִ  ָמ     ָ  ָ   ַ   ַ  � ג  ַ  ו  א ד ה�א ט'ב ְ  ל9�  ֹ    ְ ֹ ( 4ר מ   @ י Eב  ר  ה Eח  ד  א ת9 י ל  ֵ     ְ ָ   ו   ֲ     ָ  ְ  ָ    ֹ  ְ" .

י : " נאמר על אבשלו�1ו ב ט"בשמ ר  Eח  י מ  ה  ֵ   ו י   ֲ  ֵ   ִ  ְ  ַ� G  ֵ  כ  ַ   ו 4 ע   ַ ל'�ַ   $ י�      ְ ָ   ל' 4ב  ס  ס  ה ו  ב   ( ר  ְ  C ִ  מ     ָ  ָ י�   ֶ ְ צ  י$ ר  י� א   ? מ  ח  ָ  ִ   ו     ִ    ִ ִ  ֲ  ַ

יו נ  פ  ָ   ל   ָ ל'�: "ובמקו� אחר נאמר, "ְ   $ 4ב  י$  ֹ ל א   ְ  ְ ָ   �כ  ה א  י  ָ    ִ  ה  ל  ָ כ  ה &  פ  ָ  י  ְ    ֶ א ד ָ  ל מ   ; ה  ל ל  א  ר   � ֵ    ְ ֹ י  ַ  ְ    ֵ  ָ ד  ִ  ְ ע  ל' ו  ג  9 ר   ( ַ   מ   ְ     ְ  ַ    ַ ִ 

ד' ק  ד  ֳ   ק  ת  ֹ ל א  ָ ְ ח' א   ; ג  ה ב' מ��G �ב  י  ֶ  ה      ְ  ַ ְ             ָ ה   ֹ   ר א$'  ָ ח ְ  ָו   ; ג  ר י   $ י� א  מ   � י� ל  מ  H י   I ה מ  ַ י   ֵ  ַ  ְ   ֶ  ֲ    ִ  ָ  ַ    ִ  ָ י ָ    ִ ֵ   ח'  ִ )   ; ג  יו ו  ל  ד ע  ב  ְ   כ   ִ  ְ     ָ  ָ    ֵ ל  ָ  ק   $ ְ  ָ ַ  ו 

ת ר ר א$' ֶ  א  ע   �   ֹ    ַ ְ   6 ל   > � ה  ב  א  י� &  ל  ק   $ � י  את  ֶ  ְמ  ֶ ַ    ֶ  ֶ ְ     ִ ָ ְ    ִ וכמוב� ג� (באמצעות הלשו� השווה ). 25#26ד ב י"שמ("  ָ  ַ

הגות� השווה של לב הקורא להתנ# ומפנה את תשומת, יוצר המספר הקבלה) עות התוכ� הדומהצבאמ

ל9�" התוספת 443.שני בני המל�  @ י Eב  ר  ה Eח  ד  א ת9 י ל  ֵ     ְ ָ   ו   ֲ     ָ  ְ  ָ הכוונה ברורה לערו� היא ) 6א א "מל" (ְ  ֹ   

  .השוואה בי� שתי הדמויות

ח ק" מוסר המספר 18לז ' בבר: מילה בודדתהוא לעתי� הרמז  ר  אA א ת9 מ  ר  ָ  ֹ ו 4  ֵ    ֹ    ְ  ִ  ַ � יה  ל  ב א  ר  ק  � י  ר  ט  ֶ  Aב    ֵ  ֲ    ַ ְ  ִ    ֶ ֶ ְ   

ל�  ( נ  ת   � ַ  ְ  ו  ְ  ִ ית9  ֹ   א ת9ַ  מ  ה  ֲ  ִ    ל   ַ ת: "ובהמש� הסיפור מוסר המספר) 18לז ' בר" (  % א  א י9ס  ַ  ְ     ֵ   ֶ ו 4 ר   ַ � ר  יו ו 4 (  ח  ֵ  א  ִ  ַ  ַ     ָ ֶ  

ר  ( נ  ת   � ֵ  ו   ַ ְ  ִ  ַ� יה  ל  ֶ   א    ֵ  ֲ ברגע שהוא מזהה :  באמצעות הקישור הקהל משלי� פער בתודעת יוס444%).7מב ' בר" ( 

ה�"יעקב שולח את יוס%  .את אחיו עולה בו זיכרו� יחס� כלפיו ח  ל   $  � ֵ   ו   ָ ְ  ִ ר�9 ַ  ב  ק ח  מ  ע  ֶ  ְ   מ    ֶ  ֵ אבל , )14 לז 'בר" ( ֵ

�   ֹ ל א" יוס% אומרהסיפור בהמש�   JE  ֶ  �  ) ח  ל   $ ֶ ְ  ַ K ה ְ י ה  ָ   א ת   ֵ   ִ ֹ   �י ל ה  א  י ה   )  ִ ֹ  ֱ  ָ באמצעות הפועל ). 8 מה' בר" ( ִ  

דברי יוס% מדגישי� את , כמו לאור� כל הסיפור.  לתחילתוח מקשר המספר  בי� סופו של הסיפור"של√

�אלוהיאמונתו של יוס% ב ,�שיעקב לא היה מודע להכוונת האירועי� , מכא�. 8ה מ'  דבריו בברוכ� ג

א ": כאשר יצחק מגלה מה יעקב עשה הוא אומר 445.בניגוד ליוס% מנקודה זו ואיל�, תאלוהיה ר 5  ָ   ו 4 אמ    ֶ  ֹ  ַ

י�   ָ  Dח  ה  ִ  מ  ר  מ   & ָ ְ ִ ְ   � ת  כ  ר  ח 5   U ָ ו 4  ֶ  ָ ְ ִ   ַ  ִ רמה לב� כידוע מ. בהמש� מסופר על נישואי יעקב לבנות לב�). 35כז ' בר ("ַ 

ה ":בבוקר אומר יעקב ללב�. ומחלי% את הכלה בליל הכלולות, את יעקב י  ַ מ   O  ית  G ָ  ִ  ָ  ִ ; את ע  ל   ֹ    ח  ר  ל א ב  ֵ   ה   ָ ְ   ֹ  ֲ

 �  B י ע   J ד  ב  ִ  ָ ְע    ִ ְ  ַ ה  ָ   B ל  ָ  ָ  ו  יְ  נ  ית   > ִ  ר  ה"שתי התיבות ). 25כט ' בר (" ִ ִ  ָ מ  ר  מ  י"ו"  ְ ִ ְ ָ &  נ  ית   > ִ  ר  , גזורות מאותו שורש"  ִ ִ  ָ

� בפסוק .רומז המספר לקהל שיעקב קיבל כגמולו, ורבאמצעות הקיש. ויוצרות קשר בי� שני הכתובי

ת" ה א  א מ @  ַ  ְ   ֹ ֶ   ֶ ו 4 ר   ַ � ע  ָ  ה  י   ָ ע  ִ  (  ר  ַ פ  C  ָאAי  ה ע ה  ִ (  ר  ָ  ֹ פ  ר � ְ ֲ  ֹ  Eה     � יה  מ  ק  ה 5  צ  מ   @ ֶ  ל   ֵ ָ ְ    ָ רומזות המילי� ) 25לב ' שמ" (ְ  ִ ְ

כרותו יותלוי בה,  הקישור בי� שני כתובי� הוא אסוציאטיבי).כה' במ( לאירוע בבעל פעור המודגשות

   446. ע� הכתוב האחרשל הקהל

                                                 
 .277 :]א[1999, פולק; 109 :1984, אפרת#בר  443
 .רעיוני#פי שלא מדובר באותו שורש ממש חש הקהל הרגיש בקשר הלשוני#על#א%  444
 . ואיל�3: 1995, ליבובי=  445
ועיינו מינוחי� נוספי� , )אלוזיה (allusionתופעה זו מכונה בלעז . 91#92]: א[1999, פולק; 970: 1992, גרינשטיי�  446

  .14: 1978, עיינו עוד בהגדרה של ריבלי�. ש�, אצל פולק
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  � עקיפי�יאמצעי אפיו� אינפורמטיבי. 22

�להל� . אשר נית� להפיק מה� מידע עקי% על הדמויות, עד עתה הצגתי מבני� זעירי� במרק� המילי

 .תיאור חזות וכדומה, תיאור מעשה: הנסמכי� על התוכ� הנמסר,  אמצעי אפיו� עקיפי� נוספי�אציג

�ומסיק ממנה בדר� , הנמסרת בצורת משפט מפורש אינפורמציהבה� הקורא מקבל ש, כוונתי למקרי

בדר� של הסקת מסקנות מדבריה של , יש שהקורא יסיק מידע מגוו�.  של הדמותאופייהעקיפה על 

כפי שיעשה כל צופה , מתו� הדיווח של המספר על מעשי הדמויות, או מידע עקי% מסוג דומה, הדמות

כל אפיו� עקי% , כאמור לעיל. 'הנראה לעי� מבחו='מידע עקי% מ� הפקת , כלומר. מ� הצד על המתרחש

  .והוא פעולה פרשנית, הקהלנוצר מתו� הבנתו הסובייקטיבית של 

  מעשי הדמות

פי # מכיר את הדמויות המקראיות עלהקהל. תכונותיה של הדמות יכולות להתגלות דר� מעשיה

  .שבונות את העלילהכיוו� שפעולותיה� של הדמויות ה� , מעשיה� והתנהגות�

שנמסרו לו בסגנו� הדיווח של , מת ממעשיה מסויי אופי מרכזיי� של דמותווקהקורא עשוי להסיק על 

מאפיינת אותו כאד� מכניס , בראותו את שלושת האנשי�, התנהגותו של אברה�, דוגמהל. המספר

�א ת "לב� גובת את תהמספר מוסר ). 1#8ח י' בר(ומכי� לה� סעודה ,  לקראת�הוא ר=. אורחי ר  י (  ה  ְ  ִ   ִ ְ ֹ  ו י   ַ

ת K ז �  ֶ א  ֶ  ה   ֶ ת ַ  א  ל ְ  ֶ ו  י� ע  ד  מ   R ַ  ה  ח ת9 ַ  ְ ִ ִ    י א  ד  ֲ  ֹ  י     ֵ ע9 ְ  מ   @ ת   ְ ָ ְ  Aכ  אמ ר  ֶ א  ח ת9 ל  ה א  ק  ב  י ר  ר  ב   H ֹ   ֵ    ֹ  ֲ   ָ ְ ִ    ֵ ויכול היה , )30כד ' בר..." ( ִ ְ

השימוש בצורת , לבו של לב� לתכשיטי�#ציו� תשומת. להסתפק בדברי רבקה בכדי להניע את העלילה

ר ("המקור הנטוי  ע9", " ֹ א ת ִ ְ(  מ   @ והוספת דברי חנופתו לאיש , המצביעי� על הזדרזותו של לב�")   ְ ָ ְ  Aכ 

"  �Aר ר 95א 5  חA= 'הַ  ֹ  ֶ       ְ   ְ ו 4 אמ  ע מ ד 5  ה ת   B ַ    ל    ֹ  ֲ ת ָ  ָ   ַ י   5 י ה  ית   K  Q י Dנ כ  ִ  ו   ַ ַ   ִ   ִ  ִ   ִ ֹ   ְ �י  O מ   F ק9� ל  ְ  ַ ִ  Aמ   ַ     ָ  ) "�מכווני� את ) 31, ש

 ביריעה 447.קרתה לפניושהזדמנות  הוא מזדרז לנצל את ה.פת בצעיכרדהקהל לפרש את התנהגות לב� 

שבכול� מופיעה אותה , או בשרשרת סיפורי� קצרי�, בי� א� מדובר בסיפור אחיד בודד(ארוכה יותר 

שיש בה� כדי , מספר מעשי� שוני� של אותה דמותעל לספר קיימת בידי המספר האפשרות ) דמות

אברה� מציית מספר פעמי� לצו , למשל. ה של הדמותיאו נטי, להעיד על קו אופי מרכזי של הדמות

, )23#27, 9#13 יז' בר(כאשר הוא מל עצמו , )1#5 יב' בר( כשהוא מצווה לעזוב את ביתו – קשה אלוהי

וכאשר עליו לעקוד את בנו יצחק ) 14כא ' בר(כאשר עליו לגרש את הגר ואת ישמעאל בנו אל המדבר 

יה הורג במרמה שר וריואב ב� צ. אישהשל שנכנע מספר פעמי� לשידוליה מסופר שמשו� על ). כב' בר(

מבטיח הגיבור מתנה עשויה ' ִ(ְרַתעלילות ' ב448.מכ� ג� את אבשלו�#ולאחר, �יפעמי צבא מתחרה

. מכיוו� שהגיבור אינו מקיי� את הבטחתו, הלאירוע זה מביא לסיבו� העלי. כס% וזהב לאלה אשרה

הקישור בי� שני האירועי� נעשה . אלי�הוא שוב מתכוו� להבטיח מתנה דומה ל, כאשר הוא נענש

 כמי שנוטה לחשוב שכס% וזהב מוערכי� ִ(ְרַתובאופ� זה מצטייר , זהבהכס% וההזכרת באמצעות 

                                                 
 .26: 1957, טיי�יגו  447
 .102#103: 1984, אפרת#בר  448
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ת מענק יאלא שתכונה זו אירונית לאור דחי. ושזו הדר� לפתור את מצוקותיו, ידי האלי�#מאוד על

  449. פעמיי�– עצמו ִ(ְרַתידי #עלדומה 

ה"כגו� , המתאר את הפעולה כחוזרת ונשנית,  בביטוי מפורשיש שהמספר נוקט ימ  י� י מ  4 מ  ָ  ִ  ָ מ     ִ  ָ נ ה "או  " ִ  @   ָ ָ 

נ ה  @ ָ  ב   5 באיוב א. ית אלקנה מדי שנה לשילה מעידה על אדיקותויעל,  זודוגמהב). 7, 3א א "שמ("  ְ ָ

ל"מוסר הכתוב  94ב (  ה א   G ה י ע כ   )  ָ     ִ   ֶ  ֲ  ַ    ָ  ָ �י 4 מ  ָ  ִ  ה  היא רגילה בחייה של ש, אור פעולה חוזרתיתג� ,  לפיכ�". ַ

  .היוי� באופיו מעיד על ק,הדמות

 להסיק בצורה עקיפה הלהקעל , )המוזכרות פע� אחת(ג� כאשר מדובר בפעולות רגילות יומיומיות 

 הקהלעל , יומית#יו� דווקא כאשר מתוארת פעולה –יש להדגיש . על המתחולל בנפשה של הדמות

ה של תיאורדווקא , י� שאינ� חיוניי�תיאורטה לספק  כיוו� שהמקרא אינו נו450.הלהיות ערני לציונ

 451.שיתרו� לעלילה או לעיצוב הדמויות, וכנראה נית� להפיק ממנו מידע, יומית מחשיד#�פעולה יו

נית� , )14כא ' בר (גירוש הגר וישמעאלסיפור בו, )3כב ' בר (את השכמת אברה� ביו� העקדה, למשל

 452.ואי� הוא דוחה את המשימה הלא נעימה,  את שעליו לבצעלפרש כהזדרזות מצדו של אברה� למלא

 מעידי� על אכזבתו ,לאחר שנבות סרב למכור לו את כרמו, סירובו של אחאב לאכול ושכיבתו במיטתו

 לשמעא� כאשר נתעודדה , )7א א "שמ(נפשי דכדו� ל חנה אינה אוכלת בש). 4א כא "מל (כעסועל ו

�  "אומר המספר  ,דברי עלי ל   J ו ְ  ֶ ֵ  ַ P  ) ר  ד  ה ל   S א  ָ   ה  ְ  ַ  ְ לָ  ִ ָ   ( אכ  ַ  ו  נ יה  ל א ַ  ֹ  ָ   ֹ Aפ    ֶ  ָ   Aי P ע9ד ָ   ה  א ג "בשמ). 18' פס, ש�" (ָ      ל 

י� "' למרות שדבר ה. לשמואל' המספר על התגלות ה מספר 11#15 4 מ  ר 5  י ה י ק  ָ  ִ   ה   ַ   ָ  ָ    ָ ָ �" ֵאי� ָחז�9 ִנְפָר= ָהֵה

)�, ש�" ('ה Hְַלת9ת 5ֵית ַו4ְִפJַח ֶאת 5ֶֹקרַה ַו4ְִ@ַ)ב ְ@מAֵאל ַעד: " כהרגלוגשמואל ממשי� לנהו, 1(' פס, ש

כי ההתנהגות הרגילה מעידה א� למעשה ,  לכאורה ציו� פתיחת הדלתות מיותר וחסר חשיבות).15' פס

  . עלי הוא זה השואל אותו על האירוע.אי� הוא ממהר לספר על החוויה, כ�. אינו המו� ונרעששמואל 

�יש שה� (ימת לפעול כ� או אחרת פנימיי� שהביאו דמות מסומניעי� ה לא ידועי� ההללק, לעתי

ה של הדמות מתו� בחירתה לפעול כפי ימסיק על אופיהוא , א�). מתבררי� מאוחר יותר בסיפור

. אלוהילא למלא את הצו השבחר ,  ללכת אל נינוהאלוהי�ידי #על שצAוה, יונה, דוגמהל. שפעלה

יונה שאו ,  מצדו של יונה להביע דבר נבואה שיתבדהבריחתו לתרשיש עשויה להתפרש כחוסר רצו�

בסו% הסיפור מתגלה מניעו . כדי שלא ישובו בתשובה, אינו רוצה לבשר לאנשי נינוה את עונש� החמור

                                                 
תכ� שמספר ילי כי יעתה נתחוור . CAT 1.14, IV: 40-43; 1.16, I: 43-45: עיינו ג�. 5/ד: 2005, יולזרי#נת�  449

Aמכ �כנגד פעמיי� , )ידי ִאלV וQַבVִל#על(זהב וכס% מוצעי� לִ(ְרַת פעמיי� : ו�הפעמי�  בה� נזכרי� החומרי� היקרי

�  .שבה� ִ(ְרַת מציע זהב וכס% לאשרה ולאלי� כול
 .ואיל� 41: 2002 ,שרו�  450
 .101#102 :1984, אפרת#בר  451
מדוע מצוינת השכמת אברה� : ציו� ההשכמה מגרה את סקרנותו, של המקרא מודע לאופיו האליפטי הקהלכאשר   452

ציו� ההשכמה הוא אפיו� לדמותו של , בכל מקרה. קוראי� שוני� יפרשו את המידע הזה באופ� שונה? בבוקר

�פירוש פעולת ההשכמה כהזדרזות מצוי אצל .  מסיק מהתנהגות זו מידע עקי% כזה או אחרשהקהלכיוו� , אברה

 .3כב ' יוס% בכור שור לבר' ג ור"רלב, י"רש, ק"פירושי רדוב ,14כא ' לפסוק לברק "רד
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ל: " של יונהאמתיה ע א  ַ    ֶ ו 4 ר   ֵ ה ַ  ד9ל  ה ג  ע  ָ  י9נ ה ר     ְ    ָ  ָ    ָ     N9ר ל ח  ַ       ו 4   ִ ָ   KD ה   ַו4ֹאַמר'ה ַו4ְִתOֵQַל ֶאלַ  ל9א'ה  ֲ     ה  יֶ    ְז ה ד    ר  ד ָ  ִ ב   ַ  ע 

ל י ע  י9ת  ַ  ה  י ֱ    ִ   ת  מ  ל   ְ ָ ִ Eד  ה ַ  ע  י@   @ ר   J  ר ח ב  י ל   J מ   H � ק   ) ָ  ִ ְ ַ   ַ ֹ ְ  ִ   ִ ְ  ַ י ֵ    ִ  J ע  י י ד   ) ִ  ְ  ַ  ָ ל  ִ   ה א   JE י  ) ֵ   ָ    ִ  �Aח ר  �AK ו  ַ    ח   ְ ב  ַ     ר  � ו  י   QE  � ר  ַ  א   ְ    ִ  ַ   ְ  ֶ ד  ֶ ס   ֶ  ֶ ח 

ל � ע  ח  נ  ַ  ו     ָ  ִ ה ְ  ע  ר  ָ  ה   ָ בעוד : יה הוא נוהג בדומה כלפי אנשי� אחרי�יבמהל� הסערה באנ. )1#2 יונה ד( "ָ 

לא להציל את שוכני שו ואלוהילא לפנות לשבוחר יונה , קי� בתפילה והטלת כלי� לי�המלחי� עסו

החלטה זו מעידה על יחסו האדיש כלפי . שו� בירכתי הספינהיאלא הול� ל, הספינה מ� הסערה

�  453.החיי

אפר השלכת  קריעת הבגד ו.פעולות שמשמעות� ידועה בחברה יכולות להעיד על הל� רוח� של הדמויות

 במקרי� רבי� מסופר על הפעולה עצמה של 454.אש ה� פעולות מקובלות להבעת צער או אבלעל הר

. ובמקרי� אחרי� מתוארת חזותה של הדמות המתאבלת, ת הבגד ופיזור העפר על הראשעקרי

י", למשל.  כי נעשתה פעולה המביעה צער או אבלברור, במקרי� אלו י@  ל   S 94� ה  י 5  ה  ַ  ְ ִ  ִ ו י       ַ   ִ  ְ י@ ַ  K ה א  ה  ֵ    ִ  ו  א ְ  ִ  5    ָ  

� אAל  ִ מ   @ � ע  נ ה מ  ח   B ִ    ָ   ה  ֵ    ֶ  ֲ י�  ַ ַ ע  ר  יו ק  ד  ג  ָ     ְ C ִ  �ב   ָ ל   ְ ה ע  מ  ד  א  ַ  ו    ָ  ָ  ֲ  תיאורא� , כא� אי� פעולה). 2ב א "בשמ (" ֹ   ר א$' ַ 

כי קוד� הופעתו קרע את , מראהו של האיש גור� לנו להניח. סממני אבל חזותיי�הדמות מורכב מ

 .מופיעה חדירה סיכומית) ו החזותא( הפעולה תיאורבחלק מ� המקרי� לצד . בגדיו וש� עפר על ראשו

ג� הוא מגיב , שהתרחש בשדה הקרב מפי האיששכאשר דוד שמע על , בהמש� הסיפור מסופר, למשל

ד : "בפעולה המביעה אבל גדול ו  ק 0  ז  ח   � ִ   ו   ָ    ֵ  ֲ  ַ יו: קרי( בבגדוַ  ד  ג  ב   &   ָ  ָ ְ ִ  (� ע  ר  ק   � ֵ  ו   ָ ְ  ִ ל ַ   ) �ג  ָ  ו     ַ  ְ  N9J ר א   @ י� א  נ @  א  ֲ  ֶ   ִ    ה     ִ  ָ  ֲ  ָ

Aד  Q ס  ְ   ו 4  ְ  ִ  ַ�( ב   � ִ  ְ   ו   ַ מ�   צ   � ָ  C  ו  דַ  ַ   ע  ב   ר  ע  ֶ  ה   ָ  ָ ...") �ובנוס% , פעולת הדמויות מסומנת במלל המודגש 455).11#12' פס, ש

דA" # חדירה סיכומיתלפעולות אלו מופיעה   Q ס  ְ   ו 4  ְ  ִ , אבלהמביעות  מוזכרות פעולות 34לז ' ג� בבר". ַ 

יו: "ובמקביל מופיעה חדירה סיכומית ל ת  מ  ק ב �  ע  ע י  ר  ק   � ֲ  ֹ   ִ ְ ֹ ָ  ו   ַ    ַ ְ  ִ  ַ  � �  �  � ָ  ֶ   ַו  יוַ  נ  ת  מ  ָ   ק &  ל    ְ ָ ְ ל ע   5E ת  ַ  ו 4     ֵ  ְ  ִ  ַ  �י נ9 י מ   5   ִ  ָ    ְ 

�י  5   . של הפסוק הוא חדירה סיכומית האחרו�חלקו". ַ  ִ  ר 

ש� ,  ממקו� מושבו לאר=דיורִאלV ' עלילות בעל'ב: באפוסי� האוגריתיי� אנו מוצאי� מספר דוגמות

ופ� דומה מתואר בא). CAT 1.6, VI: 11-25( ומקונ� הוא פוצע את עורו. עפר על ראשו ולובש שק

                                                 
453  �אי� ה� , כי יונה הוא הסיבה לסערה ג� לאחר שנודע לה�. מאפיי� זה של יונה מתחדד לאור התנהגות המלחי

�ה� עולי� רק לאחר שכל מאמצי. ג� אז אינ� זורקי� אותו לי�. ה� שואלי� מה לעשות לו. זורקי� אותו לי

 הגדולה ,הכרעותיה� מעידות על מוסריות�.  כדי להציל רבי�,)יונה(ה� מחליטי� להקריב את חיי היחיד , בתוהו

 .104 :1984, אפרת#בר ;מזו של יונה
  ].ב[1972, ]א[1972, וארד#דה: על מנהגי אבלות עיינו 454
וא% אינו מזוהה ע� התאבלות , להבעת צער נורמה הוא איננוולדעת שרו� , צו� איננו מרכיב קבוע במסגרת אבלות  455

: 13א לא "ת נמצא בשמוהצו� הראשו� הנזכר במקרא בהקשר של מו. אחרי מות שאול, ית דוד למלוכהיעד לעל

צו� , א� מלבד זאת .קוברי� אותו תחת האשל וצמי� שבעה ימי�, אנשי יבש גלעד לוקחי� את עצמות שאול ובניו

הוא נוהג ג� במות כ� .  דוד שומע על מות שאול הוא ואנשיו סופדי� וצמי�כאשר: כמעשה של אבל מיוחס לדוד

כאשר אבשלו� רוצח את . באבלו הפרטי לעתי� קרובות אי� הוא צ�. לא תמיד דוד צ�). 33#34 ב ג"שמ( אבנר

כי  )100#103: 2002 (מדוגמות אלו מסיקה שרו�. 1#5ב יט "כ� ג� בשמ. לא מוזכר צו�) 36#39ב יג "שמ(אמנו� 

ב "צו� ביחס לעניי� אישי של דוד מופיע בשמ .הצו� מופיע כסממ� אבל רק בהתאבלות פומבית של דוד על אויביו

כאשר מת הילד חדל דוד מלצו� ). ולא במסגרת אבל על מותו(במסגרת תחינה אל אלוהי� על חיי הילד  16#17יב 

 ).20ב יב "שמ(
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 דמויות שונות מתוארות בוכות או מקוננות באבל� ).CAT 1.6, VI: 31-I: 8(אבלה של האלה ענת 

)CAT 1.16, I: 2-11, 12-23; 1.16, II: 26-28, 33-49; 1.6, I: 9-10 .(עלילת אקהת'ב 'Vבוכה על ַדַנִאל 

  ).142סעי% , פרק דראו (ומכניס לביתו מקוננות ופוצעי עור , בנו המת

  חוסר מעשה

. מסוימתעדר פעולה של דמות ילה, במפורש או בעקיפי�, קהלולב #תמיש שהמספר מפנה את תשו

עדרות תגובה מצדו של דוד למתרחש בי� ילדיו בולטת על רקע היותו דמות פעילה ונמרצת יה, למשל

  עליוה מעידעדרות התגובה מצד דודיה). ש" ש� בגרסת תה,ב" וכ� שמ21ג ב י"שמ, 6א א "ראה מל(

ועל רקע , ד על דבר האונסוכי חרה לדוד מא,  נאמר21ב יג "בשמ. ילדיובחינו� כעל אב שלא התערב 

  .עדרות התגובה המעשית מצדוימידע זה בולטת עוד יותר ה

�חנה נמנעת לאכול :  אחתדוגמהכבר ראינו . יומית# חוסר מעשה יכול להתבטא בהיפו� של פעולה יו

 סיפורי�בשני ).  ש�3' פס(קשור בפולח�   בומדוברש האוכל ).7 א א"שמ (הבשל הצקותיה של פנינ

א "בשמ. אבל�את ביעה את מצוקת� או מנעות זו מיוה,  פולחניהקשראחרי� נמנעות דמויות מלאכול ב

משו� שהוא חש , כי דוד נמנע מלבוא אל שולחנו של שאול בסעודת ראש חודש,  נמסר24#29, 5#7 כ

וצערו ,  יהונת� ק� מע� השולח� משו� הכעס שהוא חש כלפי אביו,34 ' בפס,ו פרקבאות. ידו#נרד% על

כיצד א� נית� להבי� ,  אהרו� לא נמסר במפורש על הרגשתלאחר מות בני אהרו� הבכורי�. על דוד

משה . )16#20י ' וי ( נמנעו מלאכול את חלק� בקרב�, אלעזר ואיתמר,אהרו� ובניו: הקשר מ� ההרגיש

ה ":א� נרגע לשמע תשובת אהרו�, )16#17' פס, ש�( כ�#קוצ% על  O א  י (  אנ ה א ת  ר  ק   J ו  ֶ ֵ  ָ   ִ ֹ    ָ   ֶ דברי אהרו� ". ַ  ִ ְ

לו � מבניו או(ישני.  באותו פרק1#2וקי�  בפס, על מות בניו הבכורי�ככל הנראה מתייחסי� למסופר

� כאשר אי�  ג456). ש�6#7 'פס(עליו ועל בניו הנותרי� נאסר להתאבל , כ�#עלויתר , ידי האל ומתו#על

מצוקה או ,  דכדו�–מנעות מאכילה מצדה של הדמות מעידה בעקיפי� על הרגשתה יה, הקשר פולחני

, תשלו� הנדר לא מסופר בשו� דר�על א� , הגיבור נודר נדר' ִ(ְרַתעלילת ' ב457.)4א כא "ו מלרא(אבל 

� כחוטא כלפי משמעות חוסר מעשה זה היא אפיו� הגיבור. ומתגובת אשרה ברור שהנדר לא שול

  458.האלה אשרה

                                                 
 .52#54: 2002, שרו�  456
 ).ות מאכילההימנעהצו� הוא ( לעיל 455עיינו ג� הערה   457
, )חוסר מעשה(המספר אינו מוסר שִ(ְרַת אינו אוכל . אשרה מענישה את ִ(ְרַת במחלה אנושה ,בעקבות החטא, כ�  458

וה על הכנת ובונו וִ(ְרַת מצפותחת את תא) השדה שִאלV יצר לריפויו של ִ(ְרַת(ַשְעַתַקתV , א� לאחר שהוא מבריא

 .ציו� הכנת הארוחה עבור ִ(ְרַת היא חלק מתיאור הבראתו. ארוחה
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  דר� הצגת הדיבור כתיאור מעשי הדמות

עלי ו פ459.'וידבר', 'ויאמר ': כגו�,�ייניטרל  אמירהיעלו בדר� כלל באמצעות פגשיח הדמות מוצ

 � כאשר המספר מעוניי� לבטא rgm.460√ ולעתי� ג� fyx√# וony√האמירה השכיחי� באוגריתית ה

 את אופ� מבטא' מיוחד'לרוב הפועל ה. תמש בפועל אחרדיבור שהוא מעשה של הדמות הוא מש

 ,בפסוקית זו). 7ב טז "שמ ("ְ&ַקְלל'Dַמר ִ@ְמִעי  ְוכֹה",  למשל.�מסוי סוג אמירה  או מציי�,האמירה

המספר . )שמעי מקלל (אבל מבטא מעשה של הדמות, מבחינה פורמלית הפועל הוא פתיחה לדיבור

� ": מפורשמציי� שלדברי דוד תוק% של צו  ל   B ו ה  צ  ֶ  ְו י  ֶ  ַ    ַ  ְ � : "השוו; 5ב יח "בשמ ("ַ  ל   B A ה ה  נ ינA צ  Dז  ֶ  ְב  ֶ  ַ    ָ ִ      ֵ  ְ  ְ  "� ,ש

', מיוחד'אנו מוצאי� מספר דוגמות לשיח דמויות המוצג באמצעות פועל ' ִ(ְרַתעלילות ' ב461).12' פס

 wywsrwywsrwywsrwywsrnnnnnnnn (יסרת אותו רוחויומ נאמרַיִצV5 על רוחו של : שבאמצעותו הדיבור נחשב למעשה הדמות

g<n>gnh; CAT 1.16, VI: 26(; על  Vִ�ְרַתוקרב בשאלו את  נאמרִאל )wyqrb bval krt; CAT 1.14, I: 

ש� נודר ִ�ְרַת : ג� מהו הדיבורבדוגמה הבאה ו, כא� הפועל מציי� את מטרת ההתקרבות לדבר). 37-38

ַע  לאביה� ִ(ְרַת מוצגי� תVִנַמְת' וִתאVַחְל דברי ִאAm ydr krt Ao ;CAT 1.14, IV: 36-37(.462 (ש�

 מדובר ,כאשר הפועל קשור בתודעה). .CAT 1.16, I: 12-14, II: 35-36(י "בכ√באמצעות הפועל 

 לעתי� הפועל נושא 463.או לפני שיח פנימי, חדירה כזו יכולה לבוא באופ� עצמאי. בחדירה סיכומית

  .שלילית או חיובית, עמו משמעות שיפוטית

                                                 
459  �, אפרת#בר:  ראו.מרמז המספר להפסקה בדברי הדמות, מופיעה שוב' ויאמר'והמילה , כאשר אי� חילו% דוברי

דוברת ממתינה לתשובה או לעתי� הדמות ה:  טוע� שגורמי ההפסקה אינ� אחידי�)1964 (שילוח; 69#70 :1984

כאשר ; )2#5 לב' במ(תו� הדגשת סיכו� דבריה , חידשה שוב את שיחתה, ורק כאשר לא התקד� העניי�, לפעולה

כיוו� שהמש� , ידי הנמע�#ממתי� הדובר עד לביצועה על, האמירה הראשונה כוללת הוראה מצד המדבר לנמע�

הדיבור השני , תשובה לשאלה שקדמה לו הואיבור ראשו� כאשר ד; )5#6 ג 'שמ(השיחה מותנה בביצוע ההוראה 

, כאשר הדובר מדבר על שני ענייני� שוני�; )6#12 כז' במ(ומכא� ההפסקה והאמירה המחודשת , יזמה עצמית הוא

כשדובר מפנה דבריו לעצמו או לדמות (כאשר יש שינוי בנמע� ; )1#4 לה' שמ(ידי הפסקה #ה� עליהוא מבדיל בינ

  הייתהלהודבר ולא יכפיה לאו כל רגש אחר הדמות פתחה , כאשר מתו� התרגשות או פחד; )3#5  וא"שמ) (אחרת

בשל אורכו של הדיבור מזכיר הכתוב שוב ; )7 כב' בר(ורק אחרי שנתאוששה פתחה שוב ודברה , להוציא הגה מפיה

 .192: 1984, צוקר: השוו). 1#8יח ' במ(את הדובר 
460  �  .nsa+gh√ או ql+√ytnו% כגו� ר משמש צילעתי
 .68#71 :1984, אפרת#בר  461
שמחה , )pqd√(נתינת פקודה , )fly√(תפילה , )gor√(בדוגמות נוספות מ� הספרות האוגריתית מופיעי� גערה   462

)√vmE(,  צחוק)√fxq (דו, בשל אופיו הפואטי של הטקסט. 1994, ]א[1992, עיינו עוד ואטסו�. ועוד �#שרובו חרוזי

ראו  .ובצלע שנייה מופיעה הנוסחה השגורה, ע הראשונהל קרובות בא פועל שכזה בצלעתי�, י�צלעי#צלעיי� ותלת

 � . לפני ִאלV) ַדַנִאלV בעבור)בעל מציג את התחינה שלו bxnth ;CAT 1.17, I: 16 .( (בתחינתוג
 .64סעי% , מצוינת בפרק ד' עלילת אקהת'דוגמה יפה מ.  לעיל19ראו סעי%   463
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   ומחוות גו%הבעות פני�, חפצי�, שלבו, הופעה: מראה הדמות

לא נמסר כלל מידע על , לרוב. המספר המקראי אינו משתדל לתאר את מראה גיבוריו: הופעה חיצונית

המקרא : ברלי� מסבירה זאת היטב. אור כללייורק במקרי� מעטי� מופיע ת, של הדמותמראיה 

א% שלעתי� קרובות מדובר #על(ות העוזר לו לבנות את הדמ, ומספק לקורא מידע, מתאר את דמויותיו

 פיזיאי� דרכו של המקרא לספק מראה , אול�). י העלילה והסבר הנסיבותצורכהמשועבד ל, תיאורב

 המונחי� 464.א� אי� אנו יודעי� כיצד נראתה, יתה יפהישבע ה#ידוע לנו שבת, למשל. או פסיכולוגי

 פיזיאו מראה , )עמלקי, חתי(מוצא , )הזונ, נביא(מקצוע , )אלמנה, מל�(אוריי� מגדירי� סטטוס יהת

חשוב קראי מלמספר ה. ואינ� מתארי� מראה אינדיבידואלי, מונחי� אלו כלליי�). חזק, יפה(כללי 

לא מדובר במגבלה ספרותית , כלומר. מקומה ומעמדה החברתי,  הדמות יבי� את תכונותיותר שקהלו

ובכלל זה כל (וכל המיותר לעלילה , תכליתיי�אורי� יאלא מדובר בת,  אינדיבידואליפיזי תיאורלספק 

  465.אינו מובא) יות בכפו% לעלילהוהמיותר לאפיו� הכולל של הדמ

 תיאורהצגה מינימלית יכולה לתת . או על דמות, קווי� מועטי� יכולי� לרמוז על סצנה, כמו בציור

בעוד , )ובולטתבמיוחד תכונה מיוחדת (מספק  מינימלי של דמות תיאור, במקרי� רבי�. מקסימלי

עובדה , אול�. שהוא גבוה, כל הידוע לנו על הופעתו של שאול הוא, לדוגמה.  ממלא את התמונההלהק

היא , הפע� הראשונה שיש למידע זה חשיבות. לתת לנו מושג על כיצד היה נראהבכדי זו מספיקה 

� – אפקט חי העובדה שהוא גבוה יוצרת. הקורא מתאר אותו מתחבא. כאשר שאול נחבא אל הכלי

, גובהו של שאול משמש לאפיו� שלילי של שמואל). 22#24א י "שמ(ובייש� מוכרז כמל� , גבוהצעיר 

מסביר מדוע שריונו ) 11, ש�(' קט�'היותו של דוד ; )7א טז "שמ(המחפש את בעל החזות היפה והגבוה 

א "שמ(נוספי� בסיפור תיאור דוד כקט� מסביר פרטי�  466).38#39יז , ש�(של שאול אינו מתאי� לדוד 

והפלשתי מזלזל , מפתיעה התייצבותו של נער קט� למלחמה מולו, לנוכח הפלשתי הענק): 42, 33, 14יז 

ומנוסה המלחמה איננו , דווקא שאול המל� גבה הקומה: תיאור דוד ככזה מנוגד לתיאור שאול. בכוחו

, ולשמואל, פיו� שלילי עקי% לומשמש לאבהו של שאול והמידע על ג, כ�. לח� מול גליתימתייצב לה

  .ולאפיו� חיובי לדמות דוד

כי אי� כל זיקה בי� המראה "המראה החיצוני אינו מלמד על תכונותיה של הדמות , אפרת#לדעת בר

 הידיעה בדבר חיצוניות הדמויות יבסיפורי המקרא...". החיצוני של הדמות לבי� תכונותיה הפנימיות

כז ' בר(ו שעיר ויעקב חלק ָֹשלציו� העובדה שֵע, למשל. רת מהלכהאו להסב, משמשת להפעלת העלילה

                                                 
המקרא בהחלט מסוגל לתאר . שמצב זה אינו תוצאה של חוסר יכולת, היא מוסיפה ומעירה. 34 :1983, ברלי�  464

 1 כה 'שמ(תיאור המשכ� וכליו , )14#16 ו' בר(תיאור תיבת נח , )ואיל� 5 ב' בר(עד� #תיאור ג�, למשל. תיאור ספציפי

 .ועוד) ואיל� 14 א ו"מל(תיאור מקדש שלמה , )ואיל�
465  � .138, 35#36: ש
466  � .ראו דוגמה נוספת ביחס לדוד ש�. 137 :ש
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 467.מיותו של עשו או של יעקביועובדה זו אינה תורמת לעיצוב פנ, יש חשיבות רק להמש� העלילה) 11

� לא ממלא תפקיד מוגדר בהשתלשלות 12א טז "אורו של דוד בשמית. יש יוצאי� מהכלל, אול

על שכמות�  חשובה כדוד יסופרו פרטי� שאי� נוהגי� לספר שעל דמות, אול� סביר. המאורעות

 תיאורכי צרי� רק לשקול עד כמה קרוב ה, מעירה ברלי�, אפרת#בניגוד גמור לבר. דמויות אחרות

התכונות , לדעתה. ות תואמות לתכונות אישיות� של הדמויותפיזיאו עד כמה התכונות ה, פיזי#החיצוני

השוו  (פרימיטיבי כמו חיה, הוא איש שדה:  שעיר–עשו : הדמויותאופי ע� ביות עקהחיצוניות במקרא 

הוא שליט המתענג ומשמי� על חשבו� המס שהוא :  שמ�–עגלו� ; )468'גילגמשעלילות 'לאנקידו ב

 מנוגד ליכולתו לראות במוב� פיזי עיוורונו ה469.למעשי בניוג� הוא עיוור : עלי כמעט עיוור; מקבל

, ות נפשו לפרשויכול לבחור כא, כמוב�, קורא הסיפור. גלה את זהות הקורא לשמואל הוא מ–הרוחני 

 �  470. חיצוני תור� לאפיו� הפנימי של הדמותתיאורהא

, למשל. עשוי להשפיע על התנהגותה ועל התנהגות הדמויות האחרות, יופייהכגו� , מראה של דמות

 לו להתנהג בצורה מתנשאת אדניה גור�יופיו של . 6#7ז א ט"אל טועה בבואו למשוח מל� בשמשמו

ציו� יופיי� של הדמויות , בדוגמות אלו). 17 כט ;16כד ' בר(נזכר יופיי� של נשי� , לעתי�). 5#6 א א"מל(

�ַרַי של יופייה .תור� יותר להבנת מהל� אירועי העלילה מאשר לאפיונ� של הנשי Vְרַת מסביר מדוע ח)ִ 

  471.נודר נדר במקדש אשרה

במקרי� .  המקראיספרהמעניי� את המ, לבוש� של הדמויות אינו פרט מרכזי: י� נלווי�לבוש וחפצ

�ברוב המקרי� שבה� נזכר . והזכרתו נעשית רק לצורכי העלילה, מועטי� מוזכר פריט לבוש מסוי

 'הצגה'ד ב החלפת הבגדי� ממלאת תפקי2ד ב י" ובשמ14לח ' בבר. מסופר מה נעשה בו, לבוש

�  .4#5 ט'  ג� יהווראו, שעורכות הנשי

תפקידה של על או , כיוו� שהלבוש מעיד על מעמדה, לעתי� מציי� המספר פרטי� על לבושה של דמות

תונתה של תמר מעידות על המעמד המיוחד שהיה לה� ותונת הפסי� של יוס% וכוכ, למשל. הדמות

: ו בסעי% זה לעילאר( מסמלת צער  המיוחדקריעת הבגד, בספר שמואל). 18#19 ב יג" שמ;3לז ' בר(

. ידי אמנו�#וכ� גורשה על,  היא חדלה להיות בתולה–מצבה של תמר  היפו�  ג� אתאבל, )מעשי הדמות

לא רק ). 13#14, 8 ב ב"מל, 19 טא י"מל( שהעידה על תפקידו כנביא ,תה אדרת מיוחדתילאליהו הי

 מל� פרס מעיד על שררה השרביט ביד. אלא ג� חפצי�, מעמדעל טי לבוש מעידי� על תפקיד או יפר

                                                 
יכולה להסביר את , העובדה שעשו שעיר ויעקב חלק, יחד ע� זאת. ואיל� 75 :1984, אפרת#לדוגמות נוספות ראו בר  467

 ).27#28 כה' בר( לקשור זאת לעיסוק� של יעקב ועשו הקהלוכ� יכול , יחסי יצחק ורבקה ליעקב ועשו
 .189#190: 1996, שפרה וקליי�: ראו בתרגו� לעברית. 104#111' ש, Iלוח ', עלילות גילגמש'  468
 .138 :1983, ברלי�  469
י",  למשלורא  470 מ9נ  ִ  Eד   במקו� אחר פורש התואר .)210: 1984, אפרת#בר (12א טז " בשמ'בעל גו� עור ורוד'כפורש "   ְ  

י ("youthבמשמעות  ועל דוד new born-baby  במשמעות עשועל מ9נ  ִ  Eד    ְ  " ,BDB :10.(  
ַרַי עיינו עוד גרינשטיי�. 194: 1952, ראו גאסטר  471 Vא[2003, ל"הנ; 150#151]: א[2000, על תפקיד תיאור יופייה של ח :[

 .8/ד, 29/ג: 2005, יולזרי#נת�; 22, 15



 126

 אינה אדרת אליהו).  ועוד מקומות6א כב "שמ(ו של שאול מעידה על שררה ג� חנית, כ�). 2אסתר ה (

באמצעות האדרת מבצע אליהו . להל� רוחו ולגורלו,  הנביאשיותי סמל לאכתהופאלא , פריט לבושרק 

עוזב את עבודתו ור= אחרי אלישע ). 19א יט "מל(לי� את אדרתו לאלישע הוא מש: פעולה סמלית

ומכה בה את הירד� , מרי� אלישע את האדרת שנפלה, כאשר אליהו עולה השמימה. אליהו לשרתו

, ה� בפגישת�, מועברת באופ� סמלי רוחו של אליהו לאלישע, באמצעות האדרת, כ�. )13#15 ב ב"מל(

�  472.ה� בפרדת

דוד מקבל פרטי : בסיפורי שאול ודוד ,טי הלבוש בתפקיד סימבולייכיצד משמשי� פרהראתה פראוזר 

,  פרטי� אלו מסמלי� את התפתחות דוד ומלווי� את עלייתו–ומשתמש בה� לתועלתו , בוש שוני�ל

א% במותו ). 23#24 א יט"שמ(טי לבוש וא% מתנבא עירו� י פר'מאבד'שאול , לעומתו. גיעו למלוכהעד ה

  473.איבוד המלוכהאת ו, בוד כוחו פרטי� אלו מסמלי� את אי–) 8#9 א לא"שמ(הוא הופשט 

ולחפצי� אלו לרוב חשיבות , )רוב� כלי נשק(אנו נתקלי� בחפצי� ' ִ(ְרַתעלילות 'וב' עלילת אקהת'ב

קשתו של אקהת בעלת  ; 474 כי הוא בוכהְתַמִנתV'ִתלתה ימבהיר כיצד ג ִאְלַחאVחניתו של ציו� . לעלילה

 מחזיקה בפגיו� לש� תVQ'Vַע;  חלה התפתחות בעלילהובשל קיומה, )15ראו לעיל סעי% (תפקיד בעלילה 

הא� יש , ובדומה, )141סעי% , פרק דראו ( בעל תפקיד עמו� יותר ַדַנִאלVמטהו של . ביצוע נקמה

 � תפקיד תיאור לבוש ?ַדַנִאלV ביחס ללבושו של ))all' שמלה'וmizrth ((' חגורתו'חשיבות מיוחדת למילי

 מבלי שיחשדו ַיְטQַנV למחנה תVQ'Vַע הוא נועד להסביר כיצד חדרה – )CAT 1.19, IV: 43-46(ברור  תVQ'Vַע

 .במטרתה

באמצעות , מעיר המספר על עולמה הפנימי של הדמות באופ� עקי%, לעתי�: הבעות פני� ומחוות גו%

 4ב יג "בשמ, למשל. אור כזה יכול לבוא ג� מפי אחת הדמויותי ת475.מסירה על מחווה המבטאת רגש

ה : "מר יונדב לאמנו�או  JE  עAH ַ    ָ  מ  ל ַ   ה 0  כ   (  ַ    ָ  ָ�  5   ֶ ר   5 ק  ר 5  5 ק   5  � ל   B ַ  ֹ ֶ ה    ֶ ֹ  ַ  ְ  ֶ לשמע דברי עלי מתעודדת חנה ...". ַ  ֶ

נ יה  ל א" ֶ   ָ  ֹ Aפ   ָ   Aי P ע9ד ָ   ה   יכול להפיק מידע על הל� רוחה של דמות ממחוות רבות הל הק).18 א א"שמ" (ָ      ל 

ועוד , או זעזוע והכרה באל, המביעה כבוד ותהשתחו, כגו� נפילה על האר= מבהלה, הנמסרות לו

זקוק הקורא להסקת מסקנות על הל� רוחה של ,  במקרי� אלו476.מחוות גו% והבעות פני� רבות

המשק% את ,  חשו% למראה חיצוניהלהק. שכ� מידע כזה לא נמסר ישירות ומפורשות, הדמות

דוגמה האחרונה אי� המספר מוסר ב. 11כט ' בר; 5 ד' נמצא בברדוגמות נוספות . פנימיותה של הדמות

בפגשו את ,  יכול להסיק ממחוות הנשיקה והבכי כי יעקב התרגשהלא� הק, מה הרגיש יעקבישירות 

 בשירה האוגריתית אנו מוצאי� לשו� נוסחתית המתארת מחוות גו% בקבלת בשורות טובות או .רחל

                                                 
 .275#276 :]א[1999, פולק; 78 :1984, אפרת#בר  472
 .1996, פראוזר: ראו. דוד#סימבוליות זו מלווה את כל סיפורי שאול  473
 ].א[2000, גרישטיי�  474
 .264 :]א[1999, פולק  475
 .275 :]א[1999, פולק; 77 :1984, אפרת#בר  476
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 במצוקתו ַתְר ִ().הנערי� המבשרי�, ַדַנִאלV, תVQ'Vַע, ילדיו, ִ(ְרַת(דמויות שונות מתוארות בוכות . רעות

 �  .מכוו=נרד

  אפיו� עקי9 בדיבורה של הדמות. 23

) שבי=(הנמצא בטקסט , הציטוט. צוגו בציטוטיאינו זהה לי, או מחשבה, האירוע המקורי של דיבור

ה� , יה� החיצונ( בדיבור הישיר .ולפיכ� תמיד משועבד לו, ר הסיפורמקיי� יחסי חלק ושל� ע� שא

. סגנו� ועודב, מילי�אוצר ב, בתחביר, עשויי� לבוא לידי ביטוי תכונות ומאפייני� של הדמות) הפנימי

אנו ). וכדומה... ויאמר, ...ויע�, ...וישאל: כגו�(כלל פועל מטעמו #לדיבור הישיר מקדי� המספר בדר�

 נות� לדמויות את המספר הוא אשר. ובסמכותו, שומעי� את שיחת� של הדמויות דר� קול המספר

שיח , כלומר. ואל מי הדמות מכוונת דבריה, והוא המודיע לקהלו מי הדמות הדוברת, רשות הדיבור

 �מעיר המספר על אופ, לעתי� 477.משועבד לזה של המספר, אפילו הוא דיבור ישיר, הדמויות

  478.הדיבור

  אופי הדובר

 #תשובתו של אברה� ליצחק . את המידע שבידיה� תור� לאפיונ�בו מוסרות שהדמויות האופ� 

ה" א  ר  י� י  ל ה  ִ  ְ ֶ א  י ֱ  ֹ ִ    נ  ה 5  ע ל  ה ל   L ִ  9O ה  ְ    ָ ֹ  ְ   ֶ  ַ ומעידה עליו שאינו רוצה , אינה מפורשת, מתחמקת # ) 8כב ' בר" (   

ה  "מילי�ידי הסמכת ה#תשובתו מכילה רמז על, � זאתעיחד . אלוהידבר הצו האת לבנו לגלות  ע ל  ָ   ל  ֹ ְ 

י נ   5  ִ יַ  ֹ  ֶו 4 אמ ", �אלוהי מתשובת קי� ל479". ְ  J ע  ְ  ִ ר ל א י ד   ַ  ָ י    ֹ   י Dנ כ  ר Dח  @ מ  כי קי� , הלמסיק הק, )9 ד 'בר" (ֲ  ֹ ֵ    ִ    ֹ ִ ה 

מהמש� , משקרשהוא  לא רק 480.והוא משקר במצח נחושה, �אלוהיל של ואינו מודע לידיעת הכ

אני לא אחראי על ? מדוע אתה שואל אותי'כאומר , כי הוא א% מתריס על שאלת האל, תשובתו נראה

 �משו� , פי הבנתו באופ� חיובי# לפרש עלהל יכול הק12 את דברי יונה בפרק א .'!של אחיהימצאו מקו

�, והוא מגלה את הסיבה לסערה, כה#שלילי משו� אדישותו עדבאופ� או , כנותו של יונה כלפי המלחי

�: "לאחר שכבר גילו בעצמ� כי יונה הוא הסיבה, רק כאשר המלחי� פוני� אליו יה  ל  ר א  ֶ  ו 4 אמ    ֵ  ֲ י  ַ  ֹ  ֶ   אAנ   G   ִ   ָ 

ל ַו  י א  יל נ  ט  ִ    ֶ ה  V  ִ  ֲ � 4 ָ  ה  ַ  � יכ  ע ל  � מ  4 J ק ה   @ י  ֶ  ו    ֵ  ֲ ֵ    ָ  ַ   ֹ ְ  ִ י ְ  ע  Dנ  י י9ד   )  ִ    ַ  ֵ י  ִ      O  @ י ב   )  ִ ֶ ְ   ִ  � יכ  ; ה ע ל  F ד9ל ה  ר ה  ע   Y ֶ  ה    ֵ  ֲ    ֶ  ַ      ָ  ַ    ַ  ,בכל מקרה". ַ  ַ

� להשוות את דברי יונה לדיווח הסיכומי מטעמו של הלשכ� במקרה זה יכול הק, דברי יונה כני

  481). ש�4' פס(המספר 

                                                 
 דיו� מפורט על יחסי הייצוג בי� הסיטואציה המצוטטת לבי� הסיטואציה המצטטת בסוגי החדירה למיניה� ורא  477

 .1979 ,אצל שטרנברג
 .דר� הצגת הדיבור כתיאור מעשי הדמות: 22סעי% , ראו לעיל  478
 .286 :]א[1999, פולק  479
 .106#108: 1990,  לנדי פירוש עדי� יותר אצל:השוו  480
בה� נית� להשוות את הניסוח ש, דוגמות נוספותלהל�  .שיפוט והערכה: 17ו סעי% מהימנות דברי הדמות ראעל   481

ולת או יחס הדובר לז: ראו תחת סעי% (בדברי הדמות לדיווח אחר מטעמה של דמות אחרת או מטעמו של המספר

� .)לאירועי
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. יש בה כדי לחזק את הרוש� ואת ההשפעה של הנאמר, ור לתוכ� הדברי�ההתאמה בי� סגנו� הדיב

�דבריו . יואב הגוער בדוד, למשל: החריגה מכללי סגנו� החצר המנומס והמקובל מאפיי� את הדוברי

ערכיו את דברי הנזיפה בפי נת� לדוד על חטאו חושפי� את אומ= לבו ו. מגלי� את אופיו הקשה

�ראה במיוחד , 1#12ב ב י"שמ(הבאת הדברי� באמצעות משל ו בא� ג� את תחכומ, המוסריי

י@"ההאשמה הגלויה  א  ה ה   JE  ִ ָ   ָ   !"נת� מנצל את רגע זעמו של המל� בשמעו את תוכנו של המשל.( 

 הראשונה –ראו ההבדל בי� שתי תשובות אקהת לענת : 'עלילת אקהת'תופעה דומה מצויה ב

, פרק דעיינו (מתחצ% ומעליב , ר על דברי ענת אקהת מערעשנייהבתשובתו ה. מתחמקת ומנומסת

  ).62סעי% 

  מעמד הדובר וסמכותו

לש� כ� נזקק . יש בו כדי לאפיי� דמות, א� הוא שנו� וחכ� וא� הוא שירי, צורת דיבורה של דמות

אלא לבחינת מרק� , שאינ� קשורי� ישירות לדרכי אפיו�,  לכלי� של ניתוח ספרותישהמפרחוקר ה

צורות , מילי�את אוצר ה, חשוב לבחו� ג� את התחביר .)21סעי%  לעיל ראו(ור  של הסיפמילי�ה

להעיד על מעמדה של יכול , או בלתי רשמי, דיבור רשמי). ובחינות אחרות מעבר למוצג כא�, מיוחדות

  .דמות

סגנו� והוא טוע� ש, דמויות סגנו� דיבור הנהוג בחיי�לא נהוג במקרא לשי� בפי ה, אפרת#לדעת בר

 קרובות לעתי�, הוא מעיר כי,  יחד ע� זאת482.בור של הדמויות זהה פחות או יותר לסגנו� המספרהדי

האישה החכמה מתקוע מקפידה . או של ב� שיחו, משתק% בסגנו� הדיבור המעמד החברתי של הדובר

רות ג� דמויות אח). 18, 12, 5ב יד "שמ(אול� הוא עונה לה בקיצור נמר= , על דיבור מנומס כלפי המל�

, לא רק בי� המל� לנתיניו, אול�). 16#21א א "מל, 21טו , 22יד , 24ב יג "שמ(פונות אל המל� בנימוס 

המביעה כבוד כלפי אלישע , הנה גחזי מדבר בלשו� נימוסית. מתקיי� עניי� סגנוני זה, משפחתולאו 

 או במקרה � המנומסחריגות מ� הסגנול). 16 ש� ד, וראה ג� דברי השונמית לאלישע, 25, 20 ב ה"מל(

, למשל.  מיוחדת יש חשיבות# אשר אינה נצרכת ,  כאשר מופיעה לשו� מנומסת יתר על המידה#ההפו� 

 אבל בעת הפגישה בי� יעקב .)11ב יג "שמ, 9לג ' בר(' אחי'אחי� נוהגי� לכנות אחד את האחר בכינוי 

ר: "יתר נימוסנוקט יעקב לעשיו  ָ  י ע ב   ֲ יָ   נ א  ַ  ד נ  ִ  א  נ י ֲ  ֹ פ  ֵ    ל  ְ  ִ ב     483).14לג ' בר" (0'ַ  ְע 

: בהכריזו על נישואיו לרות, דוגמת זה של בועז, סמכות הדובר יכולה לבוא בדיבור פורמלי ומטופח

ת" ג � א  ַ    ֶ ו  ה ְ   S א  י ל  י ל  ית  נ  ל�9 ק  ח  ת מ   @ 4 ה א  ב  B א  ְ  ִ ָ רAת ה     ִ   ִ   ִ ָ     ְ ַ   ֶ ֵ    ָ ִ  ֲ ֹ  ַ      �  @ �י ק  ה  ָ  ִ    ֵ ל  ל  ְ ת ע   B ַ  ה  ת9 ַ  ֵ   ל  ָ   נ ח   ֲ ל א ַ  � ְ  ֹ ו  ת @  ר   ) ֵ    ֵ י   ָ ת  ִ   B ַ  ֵ  ה 

יו Aמ  ח  � א  ע  ָ      ִמ  ֶ    ִ ק9מ9 ֵ ר מ  ע   S    ְ    ַ ַ  �94 � ה   JE �י ד  ַ    ע  בועז . הלשו� הפורמלית יאה למעמד המשפטי). 10 רות ד" (ֵ  ִ     ֶ  

�"וכ� הוא מציי� את התכלית , מוצאה של רותאת מגדיר את מעמדה ו  @ �י ק  ה  ָ  ִ    ֵ ל  ל  ְ ת ע   B ַ  ה  ת9 ַ  ֵ   ל  ָ   נ ח   ֲ  ַ" ,

ק9מ9: "ועוד הוא מרחיב במושא עקי% כולל ר מ  ע   S יו Aמ  ח  � א  ע  ַ    ְ    מ  ַ ִ     ָ ֶ    ִ ורכבות התחבירית אופיינית המ".  ֵ

                                                 
 .89#90 :1984, אפרת#בר  482
483  � .91#92 :ש
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לשונו של בועז  484.שהוא מעמד משפטי מובהק, וסגנו� זה ראוי למעמד שבשער העיר, ללשו� פורמלית

ומכילות מרכיבי� מועטי� מלבד הנשוא וצורות , קצרותבה הפסוקיות ש, נבדלת מלשונו של הגואל

כי הגואל מאופיי� כמי , ולקמכ� מסיק פ. זהו סגנו� האקראי של חוג המשפחה והרעי�. כינויי גו%

 ,ולעומתו בועז מוצג כאד� בעל שליטה בלשו� המשפט, שאינו שולט בלשו� הרשמית הראוי למעמד

,  יותר אל הנערי� מדבר בועז בלשו� פשוטה485.ובטקסיות המיוחדת של המעמד המשפטי בשער העיר

  .הע� בועז יודע אי� לפנות אל פשוטי ,היינו). 16רוב ב  (שבה התחביר פשוט

שילוב בר בתקבולת דיבו: עשויי� להעיד על סגנו� פורמלי מאפייני� אחרי�, מלבד מורכבות תחבירית

י Eל "):16#17פרק א (משחק צלילי� כגו� בדברי רות  ע   F פ   J  ִ  ְ  ְ י  ִ �    ִ ב  ב  ז  ע  ֵ  ְ ל   ְ  ָ ְ  / � י  ר  Eח  @Aב מ  ִ  ְל   ָ  ֲ ל /ָ      ֵ  י א  ר    ִ   ֶ  (   @ ֲ  ֶ  א 

 � ל  י א  כ  ל   Jְ  ֵ ֵ   ִ  ְ י� / ֵ י Dל  ינ  ל   J ר  @ א  ִ    Aב      ִ   ִ ָ   ֶ  ֲ  ַ י  /    B �  ע   B ַ  ִ ע   ְ ֵ  ַ Nי ל ה  �  א  י  ָ   ו אל ה  ֹ  ֱ  ְ  ִ י DמAת /ֵ   ֹ ַ מAת   J ר  @ א   5       ִ   ָ   ֶ  ֲ  ַ ר   ב   U � א   @ ֵ  ו  ָ ֶ   ָ  ְ".486 

ה): "2ב רות (לצאת לשדות לאסו% תבואה ניכר סגנו� מטופח לנעמי בהצעתה של רות  כ  ל  ָ  א   ְ ה   ֵ ד   L ֶ   K א ה  ָ  ַ    ָ

�י ל   5  S ה ב  ט  ק  ל  ֳ  ִ  ו א  ִ  ַ   ָ  ֳ  ַ  ֲ א ַ  צ  מ  ר א   @ ר א  ָ  Eח  ְ ֶ   ֶ  ֲ    ַ ינ יו   ע   5 � ָ   ח    ֵ הפועל המוארכת מעיד על הסגנו� השימוש בצורת ". ֵ    ְ

ה K א: " נוספות מסוג זה נמצא בדברי משה לחתנודוגמות. הגבוה כ  ל  ָ  א     ָ  ְ ל  ֵ ה א  ָ    ֶ ו A@Dב  ר ְ      @ י א  ֲ  ֶ Eח    ַ   � י  ר  צ  מ   5  ִ  ַ ְ ִ ְ  "

ה: "ובדברי אלישע לאליהו, )18ד ' שמ( ק   S י  ֶ ְ ָ א   B א  י Aל  Dב  ְ  ִ ִ K א ל     ִ   ְ י�  ָ    ר  ה Eח  כ  ל  א  ָ ו    ֶ  ֲ     ָ  ְ וראה , )20ט   "א י"מל" (ְ  ֵ

הדיבור הפורמלי עשוי לאפיי� את . 19יח , 1ב יז "שמ, 9ב טז "שמ, 29א כ "שמ, 25' ג' דב, 3 ג' ג� שמ

  487.הדמות הדוברת ג� כבעלת סמכות

  רגשות הדובר

ר: "אור החלומות בפי פרעה משק% את תגובתו למראהית  G 9Uת 5  ר  א ד ו  ע9ת E Jר מ  ר  9Oת ו   H ָ  ָ      ַ  ְ   ֹ ְ    ֹ      ָ  ְ י   ֹ ל א ַ      ית  א  ָ  ִ  ִ  ר 

ל כ  K ה 5  ה  ָ  כ  ְ    ָ  ֵ  ָ = ר  ֶ  א  ר ע  ֶ � ל  י  ר  צ  ַ  מ  ֹ  ָ    ִ  ַ ומשקפת את רגשותיו בעקבות , לשונו של פרעה קצבית). 19 מא 'בר" (  ִ ְ

�א ד: "מדגיש פרעה את הרזו�, )3' פס, ש�(לעומת דיווח המספר . החלו ע9ת E Jר מ  ר  ָ      ֹ    ְ ֹ ו   ְ " �ע9ת "במקו ָ     ר 

ה א  ר  ר"ו, " ַ ְ ֶ מ   G 9Uת 5  ר  ָ  ָ ו       ַ ר"תחת " ְ   G 9Uת 5  ד  ָ  ָ ו       ַ עות דיבור קצוב  התרגשות הבאה לביטוי באמצ488".ְ 

�: "וצלילי� חוזרי� נמצאת ג� בדברי א� הילד המת במשפט שלמה F  ַ �י ג  ַ  ל    ִ  Aז ר  F י ה ה  �  ל א י  ְ  ֹ  ל     ֶ ְ  ִ א "מל" (ָ  ְ  ֹ  

וההטעמה ,  לאחר שלושה צירופי� קצרי� באה תיבה בודדת מוטעמת:האכזריות ניכרת במקצב). 26ג 

                                                 
מאמר זה הוא חלק מסדרת מאמרי� העוסקי� בחקר  .202#204]: ב[2002 , אצל פולקולפירוט על התחביר רא  484

,  פולק):� ועודימבני� ספרותיי� ורטורי, אוצר מילי�, כגו� תחביר(בדר� של ניתוח לשוני מכמה היבטי� , השיח

 .2003, ]ג[2002, ]א[2002, 2001, ]ב[1999
 .203#204]: ב[2002, פולק  485
מעוצב הדיבור הישיר ' בכתובת אידרימי מל� אללח. ומקור מגמה זו עתיק, התקבולת אופיינית לדיבור הישיר  486

ב לא תמיד מעיד העיצו, לפיכ�. 36#39]: ב[2000, ראו גרינשטיי�. כ� ג� בשירת העלילה האוגריתית. בתקבולות

 :CAT 1.19, IV# בתVQ'Vַע א� השוו הדוגמה ברות לדברי .במקראשהתקבולתי על משלב פורמלי בדברי הדמויות 

  .כמו בדוגמה המקראית,  יוצר המשורר חזרה על צלילי�32#35' ובש, טקסיתהיא  החזרה 29#31' בש. 29-35
,  רביעיחלק, ]ב[2002, אצל פולק שמו ידי אזכור#והדגשת הסמכות של הדובר על,  הסמכותנושא בהרחבה על ורא  487

 .89#95: 2001, ל"ו הנעל לשו� פורמלית המבטאת סמכות ומעמד משפטי רא ;208#218' עמ
 .272#274 ]:א[1999, פולק; ואיל� 170 :1984, אפרת# דוגמות רבות אצל ברורא  488
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 �כד '  ניסוח דברי עבד אברה� בבר צורת489).לא#ל�#לי, גזרו#ג�#ג�(מקבלת חיזוק ממשחק הצלילי

 ַוֲעָבִד� Aְ@ָפחֹת ל9 צֹא� Aָבָקר ְוֶכֶס% ְוָזָהב ַו�Jֶ4ִ ֲאדִֹני ְמאֹד ַו4ְִגHָל  5ֵַרְ� ֶאת'הו: " מעידה על התלהבותו35

�כס% , צא� ובקר(ידי שלושה צמדי� מוכרי� בלשו� # ג� כא� יש מקצב הנוצר על".AְגַמOִי� ַוֲחמִֹרי

  ).עבדי� ושפחות, וזהב

ת: "בדברי יואב לדוד נוצר גיבוב באמצעות החזרה על המילה נפש 94� א  J  ה   @ ַ      ֶ ה ב   ָ ְ  ַ ל  ֹ נ י כ   Q  ָ    ֵ י�  ְ  ד  ָ ע ב    ֶ  ָ  ֲ 

ת י� א  ט   O מ  מ  ְ  ִ    ֶ ה  ַ ְ  ַ  6  $ פ  ָ נ  ְ ְ  ַ�94 ת    ַ    ה  א  $ְ  ֵ  ו  פ  ֶ  נ  י� ֶ  נ ת  נ י�  Aב   5  ָ  ֶ ֹ ְ    ָ   ֶ  ָ   $ פ  נ  ֶ  ו   ֶ י� ְ  ָ  נ @   ֶ  ָ   $ פ  נ  ֶ  ו   ֶ י� ְ   @ ג  ל   Q  ָ  ֶ  ְ  ַ  ִ הגיבוב יוצר ). 6ב יט "שמ" ( 

, 27א יח "מל, 7ב טז "שמ, 6ג ' ראה ג� שמ(בכל פע� שהמילה נפש חוזרת , גשה של הנסמ� החדשהד

29.(490  

המביע רגש או התרגשות חוש% במידה הגדולה ביותר את , )שאינו שיח פנימי(דיבור בקול , אכ�

B : "זעקתו של דוד כשנודע לו על מות אבשלו�, למשל, ורא. פנימיותה של דמות F ז ה  ר  ַ  ֶו 4     ַ ְ  ִ  ַ � ל ֶ  ְל  ל ע  ַ  ו 4 ע     ַ  ַ  ַ 

 [ ר ו 4 ב  ע   S 4 ת ה  ֵ  ְ ְע ל   ַ    ַ ַ  ַ    ַ  ִ  ֲ 9J כ  ל  ר 5  כ ה Dמ  ֶ  ְ  ו  ל'� ְ  ֹ    ַ   ְ  $ י 4ב  נ  י ב  נ  ל'� &   $ י 4ב  נ   &   ָ ְ     ִ ְ    ִ ְ     ָ ְ     ִ י  ְ י6   ִ מ   ) ח  י ת  נ  י א  � מ�ת   ) ָ י   ֶ ְ ַ    ִ  ֲ י  ִ  ֵ     ִ   נ  ל'� &   $ ִ   4ב  ְ     ָ ְ  

י נ  ִ  ב  ת", " ְ Eט א  �  ל  ל   B ה  ָ     ֶ ו   ְ  ֶ ֶ  ַ נ יו ְ   Q   ָ �  ק9ל F ד9ל ָ  ל   B ק ה  ע  ז  ָ    ו 4       ְ  ֶ ֶ  ַ    ַ  ְ  ִ י 4ב  ַ  נ   &ְ     ִ ל'� ְ י  ָ   $  נ  י ב  נ  ל'� &   $ ִ  4ב  ְ    ִ ). 5, 1ב יט "שמ" (  ְ ָ     ְ

י"גיבוב שמו של אבשלו� והכינוי  נ   5  ִ אי� לדבריו . פעמי� רבות בדיבורו של דוד מבטאי� את צערו"  ְ

י", משפטו היחיד של דוד בקריאתו, כ�.  ולפיכ� ברור כי הדברי� מבטאי� את צערו,נמע� ממשי �   ִ מ   J ִ  ֵ  י 

י�   J ח  י ת  נ  י א  ָ מAת   ֶ ְ ַ    ִ  ֲ  ,כאילו הוא עוד חי, כיוו� שדוד מדבר בלשו� נוכח אל אבשלו�, אינו הגיוני לגמרי, "   ִ  

�  . הקריאות מבטאות את נפשו השבורה של דוד491.בעוד הוא שואל למות תחת אבשלו

�  יחס הדובר לזולת או לאירועי

�מעיד , י� בדיווח על האירועהשינוי גרס, למשל. מניסוח דברי הדמות נית� להסיק על יחסה לאירועי

, הרחבהל, השמטהל , חשיבות מיוחדת נודעת להוספה.על נקודת מבטה האישית של הדמות הדוברת

ברוב המקרי� משקפי� הבדלי� אלה את .  במשנהומסוי�המרה של ביטוי לשינוי סדר ול ,לתמצות

�וה� משרתי� את המגמה של הדובר שלא , של בני שיח�את זו א� ג� , נקודות הראות של הדוברי

. או לקד� את האינטרסי� של הדובר בדר� אחרת, או לשכנע אותו ולעוררו לפעולה, שיחו#לפגוע באיש

, דמות לדמותמשתנה מהדיווח .  מספר תיאורי� לאותו אירועי�נמצא) סיפור כר� נבות(א  כא"במל

באה , בבקשת אחאב לנבות:  נבדלי�,אירוע בפי אותה דמות לנמעני� שוני� של אותו ג� שני דיווחי�ו

נ ה: "בדר� הניסוח ובתמורה המוצעת, נבותבלידי ביטוי התחשבותו   J  ָ ת  ְ י א   O ֶ   ִ  י יה  �  ו  מ  ר   ) ִ   ִ   ָ ְ ְ  ַ � ג  י ל  ַ  ל   ְ ק ִ    ָ  י ר  י  ָ   )  ִ 

י ית  ל 5  צ  ר9ב א  ֵ   ִ הAא ק     ֶ יו      ָ     ֵ  J ח   J  � נ ה ל   J א  ָ   ַ ְ ָ  ו   ְ    ָ ְ ֶ  ְ AK  B � ט9ב מ  ר   )  ֶ ִ        ֶ ינ י�  ֶ  ע  � ט9ב 5  ָ א    ֶ   ֵ נ ה  ִ       ְ  J ָ  א  יר ז ה  ֶ ְ ח  % מ  ס  �  כ  ֶ  ל     ִ ְ   ֶ  ֶ   ָ א "מל" (ְ 

וניסוחו , פי העדפת נבות#עלאחאב מגלה רוחב לב כשהוא מציע כר� טוב יותר או תמורה בכס%  ).2כא 

                                                 
489  � .273: ש
490  � .33: ש
שכ� אד� שזה עתה , גיו� לשוני זה יוצר ריאליז� באבלו של דודיחוסר ה, חד ע� זאתי. 92#93 :1984, אפרת#בר  491

דבר זה רגיל ג� . כאילו הוא עוד חי, עדיי� מדבר אליו ועליו, ולא הספיק להשלי� ע� מותו, איבד אד� אחר יקר לו

 ).בייחוד באר=(בימינו בדברי הספד 
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נ ה("מדגיש את אדיבותו   J  ָ נ ה", " ְ  J א  ָ  ו  ינ י� ", "ְ  ֶ ְ ע  � ט9ב 5  ָ א    ֶ   ֵ ובעיניו ,  נבות מסרב משו� יראת האל492"). ִ       ְ

�ה : " אלא נחלת אבותיו,אי� החלקה סת� כר יל  ל  ָ   ח  ). 3' פס, ש�" (ֲחַלת ֲאבַֹתי ָלְ�ַנ ִמJִJִי ֶאת 'הOִי ֵמָ  ִ 

, כדי להופיע בפני איזבל כמל�, בדיווחו של אחאב לאשתו הוא מציג את דבריו לנבות כציווי לא מנומק

נ ה: "שאינו זקוק להסברי� בפני נתיניו  J  ָ ת  ְ י א   O ֶ   ִ  % ס  כ   5  � מ  ר   ) ֶ  ֶ ְ   ָ ְ ְ  ַ � ה     ִ א9 א   JE = פ  ֵ     ָ ח  נ ה ָ   J ָ  א  יו  ֶ ְ  J ח   J � ר  �  כ  ֶ    ַ ְ ָ  ל   ֶ   ָ  ְ "

)�י", הנימוק. )6 'פס, ש יה  ג � ִ   ִ ו  י ל  ַ  ל  ק ִ    ְ ָ  י ר  י ָ  ית  ל 5  צ  ר9ב א  י הAא ק   ) ִ   ֵ    ֶ ֵ     ָ       ִ " ,"AK  B � ט9ב מ  ר   )  ֶ ִ        ֶ ינ י� "ו" ֶ  ע  � ט9ב 5  ָ א    ֶ   ֵ ְ       ִ " ,

  493.זני אשתוונעדרי� מדברי אחאב בא

באופ� ) המספר מעצב את דבריה, כלומר(את דבריה בה הדוברת מנסחת  הדמותש בודדת דוגמהאי� זו 

�ד נית� כ' היוצא לחפש כלה עבור יצחק בבר, בסיפור עבד אברה�. תה לקד� את מטרכדי, מסוי

: 18  סעיפי�עיינו(נקודת מבטו של העבד לשבו ג� נצמד המספר לתודעתו ו, להשוות את דיווח המספר

. לדיווחו הארו� של העבד לפני לב�, )פסוקיות מצב ופסוקיות הכרה', והנה'פסוקיות : 27; דיבור עקי%

הוא מבליע את ניגוד . בכדי להרשי� את המאזיני� לו,  את עושרו של אברה�תחילה מדגיש העבד

� ֱאלֵֹהי'ה5ַ"ידי השמטת # על, האמונה בי� אברה� לבי� משפחתו י  מ   S ִ   ה  ַ ָ  ַ   = Dר  י ה  ֶ  ו אל ה    ָ    ֵ , 3' פס" (ֵ   ֹ

א� רצו� זה לא הובע . העבד מדגיש את הרצו� להתחת� דווקא במשפחת אברה�). 37' בהשוואה לפס

העבד משמיט את האפשרות להביא את יצחק אל בית ). 40' והשוו פס, 4'  פסראו(רה� כלל ידי אב#על

ומקדי� את שאלת ש� הנערה לנתינת , ולבסו% הוא משנה את הסדר, )5' ס פהשוו, 39' פס(הנערה 

. להתחת� דווקא במשפחת אברה�,  בסיפורו חוסר ההתאמה לרצו� שהציגסתפיבכדי שלא י, המתנות

ולמלא את תפקידו בדר� ,  בדיווחו של העבד מבליטי� את השתדלותו בהשגת מטרתושינויי� אלו

  494.הנאותה והטובה ביותר

�ל"גרא מכנה את דוד # כאשר שמעי ב�. מעיר המחבר הערה מבארתלעתי 4 ע  ל   5 י@ ה  א  י� ו  מ   H י@ ה  ַ  א   ָ  ִ ְ  ַ    ִ  ְ    ִ  ָ  ַ    ִ  "

כ ה: " כקללהפירושידי המחבר ב# דבריו מוגדרי� על, )7ב טז "שמ( י   Dַמ  ְ  ֹ ו  ע  מ  ל'   ִ ְ ִ  ר @  ל  ק   &   ְ דברי , א� כ�".  ְ ַ

  .אלא מבטאי� את יחסו כלפיו, שמעי לא ממש מאפייני� את דוד

, למעשה דברי הדובר לא רק מבטאי� את יחסו לזולת. יחס הדובר לזולת מבוטא בניסוח דברי הדובר

ב ה "גרא # אבישי ב� צרויה מכנה את שמעי ב�, למשל. אלא ג� מאפייני� אותו עצמו ל   ) ַ ה     ֶ  ֶ ; ה ַ ת ה   B  ֶ  ַ   ֵ  "

 לעורר יחס וונועד,  את יחסו השלילי והמזלזל של אבישי כלפי שמעיהדברי� מביעי�). 9ב טז "שמ(

את הדמות ממש במקרי� אחרי� ברור כי הדברי� אינ� מאפייני�  495.דומה אצל דוד כלפי שמעי

וראו על ', האפיו� מדומ'אני מכנה זאת (אלא ה� מעידי� על הדמות הדוברת , סוב התיאורישעליה נ

  .)להל�כ� 

                                                 
 .יהמילה המנחה והשדה הסמנט: 21 סעי%, השוו לעיל  492
ַנֲחַלת "את משמיט את הנימוק ,  מוסר אחאב ג� את תשובת נבות6' שימו לב שבפס. 359#362 :1987 ',זקובי=  493

 . להל�27בסעי% , ראו ג� דיו� המרחיב על נושא נקודות המבט  ".ֲאבַֹתי
 .1966, ליבובי=  494
 .82 :1984, אפרת#בר  495
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  הבטה לאחור בדברי הדמות

אלא כפי שה� ', אובייקטיבי'אירועי העבר באופ� את הבטה לאחור בדברי הדמות אינה מציגה 

ההבטה לאחור , לפיכ�. או כפי שהיא רוצה שיצטיירו בעיני השומע, מצטיירי� בעיני הדמות הדוברת

 בהבטה לאחור 496.תורמת לאפיו� הדמות הדוברתה, סוג של פרספקטיבה אישיתהיא בדברי הדמויות 

, ת על אירועי� הידועי� כבר לקהליש שהדמות חוזר.  הדמות למאורעותמשתק% פירושה האישי של

 השופט את דברי הדמות ,הקהל. וה� חדשי� לו, שלא סופר עליה�, על מאורעותמספרת ויש שהיא 

או מהי המטרה העומדת , סת את עברהכיצד הדמות תופ: מפיק מה� אפיו� עקי%, ביחס לידוע לו

� מפורש פהדמות מביעה את הרגשתה באושבו , השוו לדיבור בקול(מאחורי התיאור שבפי הדמות 

  ]).אפיו� ישיר[

דברי ע� . את אירועי העבר ע� פעולות הדמות בהווה, ההבטה לאחור קושרת בקשר של סיבה ומסובב

9OנA: קרי( וילינו: "ברכרו� העיישראל במדבר ה� דוגמה להתרפקות על ז ִ     ו 4  ל) ַ  נ י ָ  (  ת 5  ֵ  ע ד  ְ    ַ ל ֲ  ל ע  א  ר   G ַ  י    ֵ  ָ ְ  ִ 

ל ע  ה ו  ַ  מ @   ְ ל  ֹ ֶ   א  ר   G נ י י   5 � ה  ל  רA א  רN ו 4 אמ   5 ד   B ר � 5  ָ  ֵ Eה  ְ  ִ    ֵ ְ    ֶ  ֵ  ֲ    ְ  ֹ  ַ     ָ ְ ִ  ַ   ֹ  ֲ י   נ�   ִ מ  � מ�ת   ) � ְ&ֶאֶרH'ה ְבַידִ  ֵ     ֵ   י  י  ר  צ  ִ   מ   ַ ל   ִ ְ נ� ע   ) ב   $  &  ַ יר   ְ ִ ְ ֵ     ִ   ס 

ר  �  & ָ  ָ ה  ע  ַ � ב  � ל  ח  נ� ל  ל  5כ   &  ַ ֹ  ָ    ֶ  ֶ     ֵ י  ְ  ְ לה'  ִ )  נ� א  � א ת  את  ֶ  צ  ה ֵ   ֶ   ֹ ָ     F ר ה   & ד   > ֶ  ה  ַ    ָ ת  ַ ִ ְ ית א  מ  ה  ֶ  ל  ל ְ  ָ ִ    ב ָ  )  ע  ר  ה &   F ל ה  ה   I ָ  ה   ָ  ָ    ֶ ' שמ (" ַ ָ ָ   ַ

אלא רק יחסו , אמנ� לא מסופר לנו על מצב� של בני ישראל מבחינה זו). 4#6יא ' ראו ג� במ; 2#3טז 

ישראל א� עדיי� נית� להפיק מ� הטקסט אפיו� עקי% על , של המל� המצרי לישראל ורצונו לענותו

 שתי ההבטות לאחור בדברי אבשלו� על שהותו בגשור ה� .'לאור שמות פרק א, טוט זהימצ

מזכיר ) 32ב יד "שמ(בפע� הראשונה : משנה כיצד הרגיש בגשורזה אי� , ולמעשה, מניפולטיביות

) 8ב טו "שמ( שנייהבפע� ה. כדי לגרו� ליואב לפעול למענו אצל המל�' טוב'אבשלו� את העבר ה

שכ� , במניפולציהמדובר כי כא� , תכ�יי.  שלא היה לאבשלו� כל כ� טוב בגשור ולכ� נדר נדרמסתבר

הדיבור המניפולטיבי מעיד על ערמתו של . אבשלו� מעוניי� להגיע לחברו� בכדי להכריז על עצמו מל�

  497.אבשלו� בדר� עקיפה

  אפיו� מדומה

, ידי� בדר� עקיפה על הדמות הדוברתדברי הדמות מע. הדמות בפיאפיו� מדומה הוא אפיו� הזולת 

משק% מניע ' אפיו� מדומה '.'המאופיינת' יותר מאשר ה� מספקי� לקהל אפיו� ישיר מהימ� על הדמות

 כל מקרה נתו� 498.או את יחס הדמות הדוברת לזולתה, )דברי תמרו� ( של הדמות הדוברת מטרהאו

  .לשיקול דעתו של המפרש

                                                 
 .לדיבור בקו: 19סעי% , על הפרספקטיבה האישית ראו לעיל  496
 .184#185 :1984, אפרת#בר  497
. אפיו� מפי הדמות האנושית על זולתה ספק מהימ�, או מפיו של אלוהי�, להבדיל מאפיו� ישיר הבא מפי המספר  498

או זהה לדעתו של , מביעי� דעה קרובה, שדברי� המושמי� בפי אחת הדמויות בכל מקרה ומקרהלומר לא נית� 

 .שיפוט והערכה :17 סעי%, הדמותלעיל על מהימנות המספר וו רא .המספר
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הוא .  ג� א� נזדמנה לו הזדמנות'י לא יחטא ולא יפגע במשיח ההניצב בפני שאול מבהיר לו כדוד 

לב לכינוי #שימו; 15א כד "שמ(מנסה להמעיט בער� עצמו בדברו לשאול וג�  משתמש בלשו� מנומסת

י" Dב  ד"שהרי הוא ,  מטרתו לשכנע את שאול כי אי� טע� ברדיפתו).12' בפס" ְ   ִ ו  ח  ע @ א  ר   Q  ָ  בשלושה ".ַ  ְ ֹ   ֶ

 �י�"דוד שוני� את  דוברי�מכני� מקרי ל ה  א  �E  ה  ל  מ   )  ִ ֹ  ֱ  ָ  ְ   ְ ). 28יט , 20, 17ב יד "שמ; 9א כט "שמ" ( ְ ַ

 לא נית� .הדוברי� מנסי� להחני% לדוד: תות הדובריובמקרי� אלו הדימוי משרת את מטרת הדמו

 מדברת תמר אל 12#13ג ב י" בשמ.דוברי�הדברי� מעידי� על הו, דודלראות בכ� ממש אפיו� של 

משתמשת תמר בהערכה שלילית אל , כאמצעי שכנוע. כנעו לא לבצע את כוונותיובנסותה לש, אמנו�

ר ל9: "אמנו� י Eל Eל ַ  ֹ  ֶ    ו J אמ  י   ִ    Dח  K נ  ע   J  ִ  ֵ  ַ י ל א  ְ ל  ִ   ֹ (  א  ר   G י   5 � ה כ   G ָ  ֵ י ע  ְ  ִ ְ    ֵ   ֶ  ָ ת Eל ֵ  ה א   G ע  J ֶ   ֵ  ֲ י  ַ נ  ; אתN ו א  ה ה  ל  ב   K ִ  ה   ֲ  ַ     ֹ  ַ    ָ  ָ  ְ ָ   Dנ ה   ַ  

ת י�  א  ִ   ְ  ֶ א9ל  י    ת   Q ר  ָ  ִ ח  ה ֶ  ְ  )4 ד ה  ְ   ָ ו  4ח  ה )  י  ה   )ַ    ַ  ְ    ֶ ל ִ ְ א  ר   � י  י� &  ל  ב   :  ֵ  ָ ְ  ִ ְ     ִ  ָ א� , אמנ� כא� מדברת תמר על אמנו� אחיה". ְ 

אמנו� בו שחששותיה באותו רגע את ה� מבטאי� את רגשותיה ו, יותר משמאפייני� דבריה את אמנו�

  .לשכנעו לחזור בו מכוונתוג� היא מנסה שבאמצעות�  וייתכ�, אוחז בה

אל  הדובר מפנה את הדיבור לעתי�ו, מעורר למעשהאופיינית צורת הציווי כלפי דמות אחרת בדיבור ה

דיבור זה חוש% את . בקשה או משאלה,  לבטא הוראההלשו� הציווי יכול). לשו� זירוז עצמי(עצמו 

ר: "לצד פסוקית המובאת לעיל מוסיפה תמר, כ�. השאיפות של הדוברי�את הכוונות ו  5  H ה  J ע  ֶ  ו   ַ   ָ  ַ ל ְ   ָ    ֶ נ א א 

 � ל   B ֶ  ְה  נ  ַ  ֶ נ ע  מ  י ל א י   ) ִ  ֵ  ָ ְ  ִ   ֹ   ִ  [  B ָ י מ  ֶ ִ   ) "�ה� מעשי� , הכרוכי� בדיבור, שכנוע וכדומה, השאת עצה). 13' פס, ש

. מחשבותיה ורגשותיה, כוונותיה, רצונותיה, שמה� נית� להסיק על אופי הדמות, וכמוב�. לכל דבר

#היא כל.  הפסוקית הנוספת מאפיינת את תמר באופ� עקי%,לכ�. )מעשה, היינו(הצעה ה� דברי תמר 

עדיפי� בעיניה יחסי� שיש לה� , וא� עליה להיות ע� אמנו�, למנוע את העומד להתרחשכ� מנסה 

  .תוק% ציבורי וממלכתי

  אמינותה והגינותה של הדמות. 24

�אבשלו� משתמש , למשל. כי הדמות אינה מתכוונת בדיוק למה שהיא אומרת, לקהל מתברר לעתי

 כאשר 499.ורא לקבל רוש� שלילי על אבשלו�עשוי הק, כ�. בעובדת שהותו בגשור בדר� מניפולטיבית

הדמות , לעתי�. תגובתה לביקורת מאפיינת אותה בדר� עקיפה, ביקורת נמתחת מסוימתדמות על 

ל" לאחר ששמעה את הביקורת ,מגנה את עצמה אAל א  ר @  ל  ַ  ֹ  ֶ   ָ     ֶ ו 4 אמ  מAא  י ְ   ֵ  @  את  ט  י ָ  ָ  ִ ח  ת  ִ )  י א   ) ר  ב  ֶ  ע    ִ ְ  ַ י ָ   'ה  ִ > 

ת א  ֶ  ו  י6  ְ  ר  ב   0 ָ   ֶ  ָ י   ְ את  י י ר   )  ִ   ֵ  ָ ת ִ   �  ֶ א  ע  ָ  ה  ָ  � ק9ל  ע 5  מ   @ ָ  ו א  ל"; )24ו א ט"שמ" (ָ  ֶ ְ ַ   ְ   ד א  ו   H ר ִ    ֶ ו 4 אמ   ָ   ֶ  ֹ  ַ � י ל  ָ  ָ נ ת  את  ט  ַ ח  " 'הָ  ָ  ִ  

והבלטה של צד , ג� יש בו חרטה, א�. הגינוי העצמי מבליט את ההתנהגות הלא ראויה). 13ב יב "שמ(

יש כאשר , אול�.  כלפי הדמותהלהתמורה שחלה בדמות משנה ג� את גישתו של הק. חיובי בדמות

, המוסי% קו שלילי לדמות, יש בהודאה יסוד של צביעות, חשד לכ� שההודאה בחטא אינה כנה

ל"דברי שמעי . הקהלומרחיק ממנה את אהדת  ר א  �  ַ  ֹ  ֶ   ֶ ו 4 אמ  ל   B ֶ  ְה  ב 4ל ַ  ֶ  $ ח  ֲ  ָ י   ַ �' י ע  ד נ  י א  ָ   ל     ִ ֹ  ֲ 4ל  ִ   ) ר ְ   ו  ז   ) ֹ  ְ ת   ִ ֵ   א 

 6  0 ב  ה ע  ו  ע  ר ה   $ ָ א  ְ ְ  ַ    ָ  ֱ ר ֲ  ֶ   ֶ  $ �'� א   & ֶ  ֲ י ַ      ד נ  א א  צ  ִ  י  ֹ  ֲ    ָ ל  ָ   > ֶ ה  ל  � ַ ֶ יר�$  ָ ִ 6  מ  ל  ְ  ִ    ָ 6  א  ל   > ��� ה  ֶ  ל   ְ  ֶ ֶ ַ      ָ  6  0 ב  ע ע  ד  י י   ( G'& ָ ל  ְ ְ  ַ    ַ  ָ י  ִ      ִ   נ  י א   (   ִ  ֲ   ִ 

                                                 
 .הבטה לאחור בדברי הדמויות: 23 סעי% ורא  499
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י את  ט  ה ָ  ָ  ִ ח   : ה  ֵ  ו  ִ  ְ �'� י ה  את  ל ָ   ִ   ַ   ב  כ  א$'� ל  ָ  ר   ְ      ִ  9 ית י'ס   & ֵ       ֵ  6 ל   > י ה  ד נ  את א  ר  ק  ת ל  ד  ר  ֶ  ְל  ֶ ַ    ִ ֹ  ֲ     ַ ְ  ִ    ֶ  ֶ  מעוררי� )20#21ב יט "שמ(" ָ 

שמעי מדגיש . ובעי� מאינטרס אישיודבריו נ, שאי� שינוי פנימי בגישתו של שמעי לדוד, את החשד

ב Eל "קוד� כל  @ ֲ  ָ י ח   ַ �9 י ע  ד נ  י א  ָ   ל     ִ ֹ  ֲ Eל ִ    ( ר ְ   ו  ז   J ֹ  ְ י"ורק לבסו% הוא נזכר , " ִ את  ט    500".ָ  ָ  ִ ח 

המספר את כוונותיו ציג מסמו� בא� , ח כדודלמדבר שאול ומביע את חפצו בקרבת אד� מוצ� יפעמי

, כי למעשה מנסה שאול להתפטר מדוד, ע ידוהללק, וכ� .)21#22, 17ח א י"שמ (הנסתרות של שאול

כיוו� שהמספר דואג , מצטייר שאול באופ� שלילי ביותר, הקהלבעיני .  את דוד בסכנת חיי�בהעמידו

החדירה הישירה למחשבתו . ות של שאול מאחורי דבריו הנחמדי� לדודאמתילספק לו את כוונותיו ה

 את האפיו� השלילי הי לשיח החיצוני מגבירא� הסתירה בי� השיח הפנימ, של שאול היא אפיו� ישיר

  .בדר� עקיפה

  משניותהדמויות תפקידי ה. 25

 של מסוימתהבלטת תכונה , כלומר, היא הארת הדמות הראשית, מטרת קיומ� של הדמויות המשניות

, הדמות המשנית מופיעה. ידי המספר#וה� עצמ� מוזנחות על, או לש� קידו� העלילה, הדמות הראשית

עשויה הדמות , כאשר הדמות המשנית באה להאיר את הדמות הראשית.  תפקידה ונעלמתמבצעת את

היא יכולה להופיע לש� ) 2( ;ות בה� פועלת הדמות הראשיתלהבהיר את המצב והנסיב) 1(המשנית 

 ,מוסריתאו ) חיובית או שלילית(כללית הדמות המשנית היא אמצעי להערכה ) 3 ( או;היצירת אירוני

  .דמות משנית מופיעה לש� קידו� העלילה) 4(; )השוואה או הנגדה (וגיהעל דר� האנל

הוא יכול להציג דמות המתנהגת , כאשר המספר משתמש בדמות משנית להערכת הדמות הראשית

, למשל. )השוואה (כדי להבליט התנהגות חיובית מעל ומעבר של הדמות הראשית, כשורה וכרגיל

) דמות משנית(לבסו% ערפה . ותיה להישאר במואב פעמיי�במגילת רות נעמי מנסה לשכנע את כל

. המבליטה את דבקותה של רות בנעמי באור חיובי עוד יותר, היא דמות חיובית. חוזרת לבית אביה

. )הנגדה(המספר יכול להביא דמות משנית מוסרית להבלטת חוסר מוסריותה של הדמות הראשית 

וא� מתו� ,  כתוצאה מכ� שידע על מעשיו של דודא�(התנהגותו של אוריה ודבריו לדוד , למשל

4 ה: "מאירי� את דוד באור שלילי ביותר) הזדהות ע� חבריו לנשק אAר  ד ל  ו   H ר ָ  ו 4 אמ  ִ    ְ    ִ  ָ   ֶ  ֹ  ַ  = ח  �  Aר  ית  ב  ד ל  ַ   ר  ְ    ָ ְ   ֵ  ְ    ֵ

י�  ל  ג  ָ ר    ֶ  ְ ה... ַ   � ב א�ר   (  $  � ָ   ו  ִ      ַ ְ  ִ  ַ    6 ל   > ית ה  ח &  ת   <ְ  ֶ ֶ ַ     ֵ ל ֶ  ַ   ת )  ָ  א  יו ֵ    ד נ  י א  ד  ב  ָ   ע  ֹ  ֲ    ֵ ל ַ  ְ ד א  ר  ל א י  ֶ  ו     ַ  ָ ית ְ  ֹ    &   ֵ' N...ל ד א  ו   H ר ִ    ֶ  ו 4 אמ   ָ   ֶ  ֹ  ַ 4 ה   ָ  אAר  ִ    

א ה ב   JE  � ר   H ל9א מ  ָ  ה    ָ   ְ  ֶ  ֶ AHע  ל א ֲ      ִ ַ   ֹ מ  ל  ַ   J  א  ד  ַ  ְ ָ  ֶ י ר  ל ָ  4 ה א  ר אAר  N ו 4 אמ   � ית   5 ֶ    ָ ִ     ֶ  ֹ  ַ    ָ ד ֵ   ֶ ו   H  ִ י�  ָ  ב  ה י $  יה�ד  ל ו  א  ר   � י  5ר'� ו  ָ    ֹ ְ ִ   ה      ִ   ֵ  ָ ְ  ִ  ְ      ָ 

)'ת  O  &   C  ַ ל י ע  ד נ  י א  ד  ב  ע  י י'5ב ו  אד נ  ַ  ו     ִ ֹ  ֲ    ֵ ְ  ַ  ְ         ִ י� ַ   ֹ ה ח נ  ד   P י ה  נ   <   ִ ֹ    ֶ ָ ַ    ֵ נ   ְ א  ִ ו   ֲ לַ  ֶ  י 5ב'א א          � ב ע   (  $ ל  ('ת ו   $ ל  כ ל ו  א  י ל  ית   & ִ    ַ ְ  ִ  ְ     ְ ִ  ְ   ֹ  ֱ  ֶ   ִ   ֵ 

י  )  $ 6   ִ ְ ִ א   $ פ  י נ  ח  6  ו   � ָ ח  ֶ ְ  ַ   ֵ  ְ   ָ  ֶ  ַ � ת  ִ א  ה א   � ע  ֶ  א    ֶ  ֱ ה  ֶ  F ר ה  ב   0 ֶ  ה  ַ    ָ  ָ ַ  N...א ר  ק  ָ   ו 4  ְ  ִ  ַ ד   ו  ִ  ל9 ד   ָ     Aה ר   )  @ J  ו י  נ יו ו 4 @  פ  ל ל  ֵ   ו 4 אכ  ְ ַ  ְ  ַ  ְ ְ  ֵ  ַ     ָ  ָ  ְ    ַ א  ַ  ֹ  צ   � ֵ   ו   ֵ  ַ

ב ר  ע  ֶ  ב   ֶ  ָ � ב' ע   (  $ מ  ב &   (  $ ָ     ִ ל  ְ ִ ְ    ַ ד  ִ  ְ י א  ד  ב  ֲ  ֹע     ֵ יוַ  ְ ל ָ   נ  א  ֶ  ו  ד ְ  ר  ית' ל א י   &  ָ  ָ פנינה היא דמות משנית  501.)8#13ב יא "שמ ("ֵ      ֹ  

אלקנה ). 6 א א"שמ(נה לועגת ופוגעת בחנה פני. ידי הנגדה#על, המאירה את חנה באור חיובי, שלילית

                                                 
 .107 :1984, אפרת#בר  500
501  � .323 :1997, סימו�; 108 :ש
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התנהגותו השלילית של יונה מודגשת .  נדירת הנדר–הוא דמות פסיבית לעומת חנה הנוקטת מעשה 

ואשר ער� החיי� , הפועלי� כדמות משנית חיובית, תנהגות� החיובית של המלחי�לרעה על רקע ה

 �את התגובה הבלתי רגילה , 'נורמלית'באמצעות תגובתה ה,  אשת איוב מדגישה502).יונה א(חשוב לה

� : "של איוב להתמיד באמונתו ת   B ת  יק 5  ז  ח  �  מ  ָ ע ד  ֶ ָ V ְ     ִ  ֲ ַ   ָ ת  ֹ ְ י� ו מ  ל ה  �  א  ר   5 V  ָ    ִ ֹ  ֱ  ְ  ֵ   .)9איוב ב " (ָ 

 מהשבאמצעותה מוסר המספר ,  הוא דמות משניתעלי. עלי מביא המספר את דברי 14א א "בשמ

  שהדמותהבהרת המצב והנסיבות ( החיצוני מעיד על יגונה הגדולמראיהו, החיצוני של חנהמראיה 

מבהירי� את הנסיבות , המסתובבי� בחיפוש אחר אוכל,  אחאב ועובדיה1#15א יח "במל ;)בה�פועלת 

התנהגותו של עובדיה בפגישתו ע� .  אליהו–בה� פועלת הדמות הראשית שו, �בהמתרחש שהסיפור 

מופיעה הומעידה על אליהו כדמות הנעלמת ו, שחשי� האנשי� כלפי אליהו, הייראהאליהו מעידה על 

  .כרצונה

לדמות , המלבד יצירת אירוני,  הבאהדוגמהב. דמות משנית עשויה לשמש לש� יצירת אירוניה

כאשר הוא אומר , נערו של שאול מאיר אותו באופ� אירוני.  קידו� העלילה–ס% המשנית תפקיד נו

, רק לאחר שאומר זאת שאול.  שלשאול אי� דבר להביא לנביאמשו�זאת . שבידו חצי שקל כס% לנביא

  , לגרו� למפגש בי� שאול לשמואל# תפקידהנער ממלא , ללא ידיעתו. מציע הנער את הכס% שבידו

וכ� , � מאירה בצורה אירונית את שאולאלוהיעקשנותו לפגוש את איש ה. אלהשל כמעי� שליח 

  .)א ט"שמ (הנער מאיר את שאול כדמות פסיבית, כמו כ�. תורמת לקידו� העלילה

  הקבלה והנגדהעוד על . 26

. בסעי% זה אפתח מעט את הנושא. הנגדה בי� דמויותשל לעיל הזכרתי מספר דוגמות של השוואה או 

ברלי� מבחינה בי� . יותודה ה� דרכי� מרכזיות ורגילות בסיפור המקראי לאפיו� הדמהקבלה והנג

 לבי� מסוימת ניגוד בי� מעשיה הקודמי� של דמות )2(;  ניגוד בי� שתי דמויות)1( :ה סוגי הנגדהשלוש

�התנהגות , כלומר(לבי� פעולתה של הדמות ) נורמה( ניגוד בי� הצפוי מהדמות )3(; מעשיה המאוחרי

אי� . לעיל דנתי כבר בהנגדה בי� שתי דמויות). או התנהגות חיובית מעל למקובל, לילית לא מקובלתש

אביא עוד . א� ההשוואה מדגישה ומבליטה את שקיי�, בהנגדה או הקבלה בי� דמויות אפיו� כשלעצמו

. ו�כי כל בני המל� הומתו בידי אבשל, דוד מאמי� לשמועה המגיעה לירושלי�.  לכ�דוגמותכמה 

י", כי לא כל בני המל� מתי�, שמעה מבי�# יונדב ב�, לעומתו ת  ִ (  9H מ  ב  נ�9 ל  ַ     ֵ Eמ   ְ י   ְ     ל  ִ (  ה  ַ  ע  ת  י  ל9� ה   @ י Eב   Q  ָ  ְ  ָ     ָ ְ     ִ

K ת9ִמ94� )AGָמה: קרי(שימה  ַ  ֹ   ע  ח ת9   ר א  מ   J ת ֲ  ֹ  א  כלומר חוסר הבנתו , וורונו של דודיע). 32ג ב י"שמ" ( ֵ   ָ ָ  

הקבלה על דר� . מובלטי� באמצעות יונדב, ניעיו של אמנו�מאת את היחסי� בי� אבשלו� לאמנו� ו

עשיה� הדומי� ומ, שניה� שואפי� למלוכה. נמצאת ג� בי� אבשלו� לאדניהו) הרמז(הדמיו� 

 שניה� ).11א ח "ראו שמ(פרשי� במרכבה וההקבלה אינה מסתיימת ב,  אול�503.מבטאי� שאיפה זו

                                                 
 . ש�453והערה , 22עיינו סעי%   502
 .הרמז: 21סעי% , ראו לעיל  503
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הנער� , ושניה� פותחי� את המרד בזבח גדול, ידי יצירת מעגל תומכי�# מכיני� עצמ� למלכות על

� ;1#12ו ב ט"שמ(עשיה� מביאי� אסו� עליה� מ, בשני המקרי�, ובסופו של דבר, בנוכחות קרואי

ל9� ":בקטע זה יש ג� הפניה ברורה לאבשלו�; 5#9א א "מל  @ י Eב  ר  ה Eח  ד  א ת9 י ל  ֵ     ְ ָ   ו   ֲ     ָ  ְ  ָ    ֹ  ְ"] �  ).]6' פס, ש

.  של דמות למעשיה האחרוני� מצויה במחזור סיפורי יעקב להשוואה בי� מעשיה הראשוני�דוגמה

ידי הונאת # ה� על, ידי שכנוע עשו למכור לו את הבכורה#ה� על(משיג את הברכה במרמה יעקב הצעיר 

ושולח לפניו מתנות להקדי� את פניו , ירא את עשו, השב לאר=הבוגר ב זאת יעקלעומת , )האב העיוור

לאחר , שבע סבילה בספר שמואל ופעילה בספר מלכי�# דמות בתכ� ג� נית� לראות את. ולפייסו

תגובת אשת , כפי שראינו לעיל:  לסוג השלישי של השוואה מצאנו באיובדוגמה 504.שהפכה למלכה

  505.איוב הנורמלית מבליטה את התנהגותו החיובית של איוב מעבר למקובל

  נקודות מבט ותודעת הדמות, חדירה סמויה. 27

השיי� לדמות   שלפניו קטעהלהמודיעה לק, ה מסומנת באמצעות פתיחה מיוחדתחדירה סמויה איננ

, טע מטעמו של המספר בסגנו� הדיווחהל קלכאורה לפני הק, מבחינת הצורה). לתודעתה או לדיבורה(

או ,  שלפניו הצגת נקודת מבטה–קריאה רגישה חושפת אפשרות אחרת , אול�. המובע בגו% שלישי

מדובר ,  אפשרות שכזו בומתגלהשבכל מקרה , יוו� שאי� כל סימ� פורמלי לכ�מכ. תודעתה של הדמות

ללא .  חשיבותה של החדירה הסמויה היא תפוצתה הגדולה ביחס לשאר צורות החדירה506.היפותזהב

מעטה התייחסות  ע� ניוותרנאבד הרבה מעולמ� של הדמויות ו, זיהוי החדירות הסמויות בטקסט

  507.לעולמ� הפנימי

ורא את הכלי� הנחוצי� לחשיפת הל הקלקשטרנברג מספק  'עול� ופרספקטיבה, לשו�'מאמרו ב

זרויות וחריגות ממה שצפוי בטקסט , הקשראיתותי� מובלעי� ב. קיומה של החדירה הסמויה

מכווני� אותו לארג� מחדש את קטע המסירה החיצונית בסגנו� הדיווח , הקהלמבחינת 

לראות בקטע מבע סובייקטיבי של ,  אחרותמילי�ב. של פרספקטיבות' טזלכדי מונ, )'אובייקטיבי'ה(

  508.הדמות

                                                 
 .354הערה , 16 סעי%, ראו לעיל  504
 .2008, שמעו�: על הנגדה בסיפור המקראי עיינו לאחרונה  505
 .ועוד מקומות במאמרו, 103, )'מסקנה פרשנית'( 92 :1982, שטרנברג  506
507  �ונית� , ור הסמוי באות ע� לשו� ראייהרוב הדוגמות של הדיב, )266#267 :]א[1999(לדעת פולק . ואיל� 128 :ש

). 'הכרה סמויה'(המבטאות את המתרחש בהכרתה של הדמות בצורה סמויה  'פסוקיות הכרה'לקרוא למקרי� אלו 

 ה� ,צורות החדירה הסמויה עשויות לבטא בסמוי ה� מחשבות, תי לעיליוכפי שהרא, אול� כפי שיתברר להל�

אי� החדירה הסמויה מוגבלת לפסוקיות בה� מופיעה לשו� , כ�. המבטמלבד הצגת נקודות , תהליכי� שבתודעה

 .ראייה
 .ועוד מקומות במאמרו 92: 1982 ,שטרנברג  508
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 פסוקיות מצב ופסוקיות הכרה', והנה'פסוקיות 

#ואילו הדיבור העקי% מסומ� על, ידי אוטונומיה תחבירית# הדיבור הישיר מסומ� על: 'והנה'פסוקיות 

עומדת מחו= , 'והנה'ופיעה המילה בחלק מהמקרי� של החדירה הסמויה מ.  תחבירישעבודידי יחסי 

חינה במא� מעיר ש, א% שטרנברג מציי� את מעמד� העצמאי של פסוקיות אלו 509.למשפט שבעקבותיה

:  פסוקיות אלו מופיעות בשתי צורות510.המובע בגו% שלישי, דאיקטית ה� מקבילות לדיבור עקי%

 �א "כמו במל, נימיותה של הדמותהמורה על חדירה לפ, אי� פועל או פסוקית דיווח, מי�מסויבמקרי

ל: "10יז  ב א א   � ֶ  ו    ֹ  ָ יר ַ  ע  ח ה  ת  K ה ֶ  ַ   ָ ִ  >  ה  ֵ  ו  ִ  ְ �י צ  ת ע   @ ק @  נ ה מ  מ  ה Eל   S � א   @  ִ  ֵ   ֶ ֶ ֹ ְ    ָ ָ  ְ ראו עוד דוגמה ; נוסח אליפטי (" ָ   ִ ָ   

כב ' כמו למשל בבר, או פסוקית דיווח, מופיע פועל 'והנה'לפני התיבה , במקרי� אחרי�. )34יא ' שופב

ר : "13 א 4ב   P  � ָ ו  ְ    ָ  ִ תַ  � א  ֶ  ה  יו  ָ   ינ  ָ   ע  א ֵ   ר   � ַ  ְ ו  K הַ  ה  ֵ   ו  ִ  ְ ל   ִ  Eי  נ יו   ר  ק   5  � ב   Y ז 5  ח  ר נ א  ָ   Eח  ְ ַ ְ  ְ  ַ ְ  ַ    ַ  ֱ  ֶ    ַ . )17 ב ו"מלראו עוד דוגמה ב (" 

שפועל תודעה יש מקרי� , אבל. )כמו בדיבור ישיר(פסוקיות מ� הטיפוס השני ה� שבי= של הפועל 

א ":1יט '  בברלמשל. ללא פסוקית מושא, בה�מופיע  ר   � ַ  ְ ו  ָ  ו 4 ל'ט ַ   ַ  � את  ר  ק  � ל  ָ   ָ ק  ְ  ִ ראו עוד דוגמה " ( ָ  

אי� ודאות כי , 'והנה'או פסוקית דיווח לפני פסוקית , פועלבה� יש שג� במקרי� , לכ�). 7 א ז"שמב

 פעולהוהקישור הוא , או לפסוקית הדיווח, המשועבדת סמנטית לפועל התודעה, מדובר בחדירה

בי� הפסוקית , ו החיבור"חוי באמצעות ובדובר ביחסי אי' והנה'בשני הטיפוסי� של פסוקיות . תפרשני

משו� האופי התחבירי של פסוקיות .  תחבירישעבודואי� , 'והנה'שבאה אחרי פסוקית בי� ההקודמת ל

  511.היא בעצ� נקיטת עמדה פרשנית, כל קביעה שמדובר בהצגת נקודת מבטה של הדמות, 'והנה'

מסוג המבע העקי% , חדירה הסמויהמשמשת אמצעי פורמלי לזיהוי ה 'והנה'התיבה , כ�#פי#על#א%

 ומעבר – פרספקטיבית היפותזהוב,  א� מה שמניע את הקורא לקבוע כי מדובר בחדירה512.החופשי

ואי� , רק מסייעת לנו לזהות כי מדובר בחדירה 'והנה'התיבה . הקשר הוא ה–למה שנאמר במפורש 

                                                 
אלמנט העומד לפני המשפט ואיננו חלק ' הנה'שיש לראות ב"... ' הנה'קוגוט טוע� ביחס למעמדה התחבירי של   509

 –משפטי� רגילי� ' הנה'ראינו אחרי . ט אפשרי בלשו�עשוי להיות כל משפ', הנה'הבא אחרי , המשפט עצמו. ממנו

 � ).251: 1987, ל"הנ..." (לאלה יש להוסי% ג� משפטי� חסרי� .  ומשפטי� חד איבריי�–פועליי� ושמניי
254#: 1987, קוגוט; )15  ח'נ דורא. פרט למקרי� בה� הדובר מצטט את עצמו בחדירה סמויה (90: 1982, שטרנברג  510

 . ש�51'  לפס32 יג 'וי:  השוו;255
ובמקרי� , המביע אקזיסטנציאליות, מזמינה פסוקית תוכ� מושאי' והנה'כי )  ואיל�252: ש�(עוד מעיר קוגוט   511

, פסוקית תוכ� מושאית אחריה' והנה'מזמינה ) ללא פועל ראייה(ג� בנוסח האליפטי . רבי� משלימה לפועל ראייה

לפסוקית שאחריה הוא כיחס ' והנה'היחס בי� מילת . פועל הראייהמשו� שהיא ספגה לתוכה את משמעותו של 

מצוי בפסוקית ' שנספג'נושאו של פועל הראייה . שבי� פועל הראייה לבי� פסוקית תוכ� מושאי המשלי� אותו

� אל המכAו) behold(' !ְרֵאה'משמע� כלשו� ציווי ) 'הנה': לשו�(ו "פסוקיות ללא ו). 255: ש�(' והנה'הקודמת ללשו� 

עלי ועלי ראייה לפובמקרי� מסוימי� חל מעבר מפ, לפיכ�. ופסוקית התוכ� נמסרת לה כדיבור ישיר, הדמות

פותחת מבע שהפועל ' והנה'כאשר , כלל#בדר�). שבו לשו� ראייה בפתח הדיבור הישיר, 41מא ' בר: והשוו(אמירה 

ראו להל� על פסוקיות מצב ופסוקיות . 257#258: ש�; )22א א "מל, למשל(המבע מכוו� אל הקורא , בו בא בבינוני

 .הכרה
 .השהוא סוג של חדירה סמוי 'המבע העקי% החופשי'לבי�  'חדירה סמויה' מבדיל בי� )94#95: 1982 (שטרנברג  512
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את קיומה מחייבת  'והנה'ה של אי� כל הופע, כ�. היא מופיעה בכל מקרה ומקרה של החדירה הסמויה

  513.של חדירה סמויה

זיגזג 'יכול המספר ליצור , 'והנה' באמצעות פסוקית, משו� גמישותו של מבנה החדירה: זיגזג תצפיתי

, המוסרת כנראה את מה שנגלה עיני האיש, 'והנה' מופיעה פסוקית 15#16ט י' בשופ, למשל. 'תצפיתי

רA @  ":היושב בשער העיר ָ  V    ָו 4 ס   ַ�ה  ע  ב   F  5 �Aל ב9א ל  ָ  ל  ְ  ִ  ַ      ָ ָ  ֹ ו 4 ב א ָ      יר ַ  ע  ח9ב ה  ר  ב 5  ָ  ִ  ו 4 @      ְ ִ   ֶ  ֵ  ַ %  YE י@ מ  י� א  א  �  ְ  ֵ    ִ    ְ  ֵ ו     ָ  א9ת 

 N�Aל ה ל  ת  י   5 ָ      ה    ָ  ְ  ַ  ַ� ק  י$ ז  ה א   : ה  ָ  ֵ ו     ִ    ֵ ִ  ְ � א מ   & ִ    ָ � ה� מ   � ע  ֲ  ֵ    ִ מ  ב  ַ ר  ע  ה &  ד   P ֶ  ה   ֶ  ָ    ֶ ָ ַ  � י  ר  פ  ר א  ה  י@ מ  א  ה  ִ  ו   ַ  ְ ֶ    ַ ֵ    ִ  ָ הAא ְ  ה ְ    ו  ע  ב   F ָ  ג ר 5  ְ  ִ  ַ י  ָ     @ Eנ  ְ  ֵ  ו    ְ

מ  נ י י   5 �ק9  B ְ  ִה     ֵ יַ  ָ     ְ ִ  ינ  אפשר , בה בעת(,  מוסר את נקודת מבטו של האיש היושב ברחובהקטע המודגש".  

חוזר המספר לסגנו� הדיווח , בהמש�). כחלק מסגנו� הדיווח של המספרג� את אותה פסוקית לתפוס 

� נמצא זיגזג 15#16כד ' בברג� . שאינ� יכולי� להיות גלויי� עבור הדמות הצופה, ומוסר פרטי

י. "מוצאה ושמה של רבקה כשהיא נגלית לעיניו,  אברה� אינו יכול לדעת על בתוליה עבד.תצפיתי ה  ְ  ִ ו י   ַ 

ר הAא  5 ד  ה ל   O  ) � ר  ֵ  ט   ַ  ְ    ָ ִ    ֶ את  ֶ ה י צ  ק  ב  ה ר   : ה  ֵ   ו  ֹ   ָ ְ ִ    ֵ ִ  ְ � ל 5  תAא  ב  ה ל  ד   O ר י  @ ֶ  א    ֵ   ְ  ִ    ָ  ְ V   ֶ  ֲ ה  ) ל  ָ  מ   ְ ִ  � ה  ר  י Eב  ח  ת נ ח9ר א   @ ָ  א   ָ ְ    ִ  ֲ      ָ ל  ֵ ֶ   3 ע   0 כ  ַ  ו     ָ  ַ  ְ 

 G3 מ  כ  K ע ר  ִ ְ ָ   $  ה  ָ ו   ֲ  ַ  ַ ה מ  ְ  א  ר  ת מ  ַ    ַ ְ ֶ   ְט ב  P  ֹ א ד ֹ ע  ד  י@ ל א י  א  ה ו  תAל   5  ָ  ָ  ְ   ֹ    ִ  ְ    ָ ה  ְ   נ  י  ע  ד ה  ר   ) ָ  ו   ְ  ַ ָ    ֶ ל ַ  ֵ ע   ) 3 ו   0 א כ   ; מ   ) ַ  ו  ָ  ַ    ָ  ַ    ֵ כי המסקנה  ."ַ  ְ ַ

כאשר הוא משחזר את , שהעבד עצמו מוסר בהמש�, מתאשרת מ� הדיווחמדובר בזיגזג תצפיתי 

ל): "45' פס, ש�(י משפחת הכלה אוזנתחושותיו ב ר א   5 ד  ה ל   O כ  � א  ר  י ט  נ  ֵ    ֶ א   ַ  ְ    ֶ  ַ  ֲ    ֶ ֶ    ִ  ֲ  5 3  י ִ ִל   0 כ  את ו  ה י צ  ק  ב  ה ר   : ה  ָ   ו   ַ  ְ     ֵ ֹ   ָ ְ ִ    ֵ ִ  ְ

ל 3 ַ  ע  מ  כ  5ב  ִ ְ ָ $   $  ) ה ו  נ  י  ע  ד ה  ר   ) ַ  ִ ְ  ו     ָ  ְ  ַ ָ    ֶ המספר  .תערובת אינפורמציה אינה בלבול אלא תמרו�, בכל מקרה". ַ  ֵ

 –ב מקרוב ומבפני� אחרי ראייתו של המשקי% המוגבל הוא משיג מעק ,ראשית: שיג שתי מטרותמ

 מאחורי גבו של הל את התקשורת בינו לבי� הקוא מקד�הבו בזמ�  , שנית;שהיא מוקד העניי�

  514.המשקי%

הצגת אירועי� המתרחשי� בו זמנית :  כמה תפקידי�515לפסוקיות מצב:  ופסוקית הכרהמצבפסוקית 

)� מופיעה לעתי�, כלומר. והצגת נקודת מבט, או עניי� חדש בסיפור, הצגת דמות חדשה, )סינכרוניז

א� היא משקפת למעשה את , הנעדרת כל סימ� תפיסה חיצוני, יתלכאורה אובייקטיב ,פסוקית מצב

ְוֵאהAד 5ָא ֵאָליו ", למשל). למרות שאי� להגדירה מבחינה מבנית פסוקית הכרה(הכרתה של הדמות 

� א,  המל� נמצא לבדו#אהוד מבי� את המצב ). 20ג ' שופ..." (ל' ְלַב0' יֵֹ$ב ַ&ֲעִלַ�ת ַהְ<ֵקָרה ֲאֶ$ר ְוה�א

                                                 
ולעתי� רחוקות , כלל ע� צורת הבינוני של הפועל#המופיעה בדר�, 'והנה'כי מדובר בשימושה השני של , ראוי לציי�  513

 ברלי�. )82#83: 1977, אצל גרינשטיי�' כי הנה'השוו לסטטיסטיקת צורות הפועל הבאות אחרי  (ע� צורת פעל

ברלי� . שאינ� משקפות נקודת מבט 'הנה'קיימות פסוקיות  .interior vision מכנה פסוקיות מסוג זה )62: 1983(

, הלב#הוא משיכת תשומת, סי של מילה זותפקידה הבסי) 1: ('הנה'מציינת כמה תפקידי� חשובי� אחרי� למילה 

השוו לדברי ). 15 רות א, למשלראו ( !look #ומתורגמת בצורה הטובה ביותר כ, כאשר היא מופיעה בדיבור ישיר

ל דמות חדשה לסצנה מסמנת כניסתה ש, המשובצת בדיווח המספר, 'הנה'פסוקית ) 2 (; לעיל511קוגוט בהערה 

). זמנית#שני תפקידי� בו 'הנה'וכ� ל, לעתי� קרובות מתואר הדבר כמתו� נקודת מבטה של אחת הדמויות(

א "מל ;5א יא "שמ ;22 ד' שופ ;6כה ' במ, למשל (פסוקיות מסוג זה  תמיד מכילות פועל תנועה ובאות בראש פסוק

 ).91#95: ש� (at that point #ת בצורה הטובה ביותר כומתורגמ, הצגת דמות חדשה לסצנה מובנת. )25, 1יג 
 . ואיל�111: 1982, עוד על זיגזג פרספקטיבי ראו שטרנברג  514
 .13 ]:א[1999, על פסוקיות מצב רגילות ודוגמות ראו פולק. circumstantial clause: בלעז  515
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ַוֲאִביַ$ג ַהBֶֶלְ� ַהַחְדָרה ְוַהBֶֶלְ� ָזֵק� ְמאֹד  ֶ@ֶבע ֶאל ַוJָבֹא ַבת"; הדברי� מושמעי� בקולו של המספר

ואי� קלטה את , שבע#בתחשוב למספר להציג מה ראתה ). 15 א א"מל" (ַהֶ<ֶל6ְ ַה?�ַנִ<ית ְמָ$ַרת ֶאת

�נ�9 "וכ�; הדברי ית Eמ  ר 5  מ   J  � ל   J ו   ְ      ֵ   ָ ָ  ְ  ֶ יה  ַ  ֵ ָ   Dח  ב   ִ  ה�א $ כ  ֵ  ו  , כבר ידוע לקורא כי אמנו� שוכב). 8ב יג "שמ" (ְ      ֹ

בהשוואה  (7ב ד " דומות נמצאות בשמדוגמות. ורואה את אמנו� שוכב, עתה תמר נכנסת. וכ� ג� לדוד

תחילה ,  האחרונות נמסרת הסיטואציהדוגמותבשלוש ה).  ש�7' בהשוואה לפס (8ז ' ואס)  ש�5' לפס

ובפסוקית המאוחרת מתחלפת נקודת , או נקודת מבטה של דמות אחרת,  המספרמנקודת מבטו של

  516.היא רואה מישהו שוכב או רוכ�:  ומוצגת תפישתה של הדמות הנכנסת לחדר,המבט

פסוקית הכרה ע� פועל , פסוקית הכרה ע� פועל תפיסה(ברלי� מעירה כי התבניות של פסוקיות הכרה 

בעלות כמה תכונות )  ללא פועל תפיסה'הנה' ע� המילה פסוקית הכרה, 'הנה'תפיסה והמילה 

 וכ� הנושא קוד� 517,)פסוקיות שמניות(ברוב המקרי� מדובר בפסוקיות חסרות זמ� : משותפות

ה� בכ� ו, נבדלות פסוקיות ההכרה מסביבת� מבחינה תחבירית, משו� שתי תכונות אלו. לנשוא

#באופ� חד  פסוקיות מצבל הפסוקיות ה�כלמרות שלא (תואמות למבנה הרגיל של פסוקיות מצב 

  518).משמעי

יש מקרי� בה� הקורא יוצר קישור סיבתי בי� עולמה : מילוי פערי� בי� העול� הפנימי לעול� החיצוני

או , הוא משלי� פער לכדי סיטואציה של התבוננות, כלומר. הפנימי של הדמות לעולמה החיצוני

ב : "למשל. אירועי� הנמסרי� בעול� החיצוני יוצר רצ% בי� ההקהלבכ� . מחשבה של הדמות ָ  ָ  ו 4 @   ַ

ל � א  אAב  ֵ    ֶ ר  95ר  ְ   י� ַ    ה  K ה א  ה  ֵ    ֵ  ו  95ר ְ  ִ  5 % ַ    י9ס  ת    ֵ   ע א  ר  ק   � ֶ  ו     ַ ְ  ִ יו ַ  ד  ג   &   ָ  ָ ינ יו"; )29לז ' בר" ( ְ א י ע ק ב ע   L ָ   ו 4    ֵ   ֹ  ֲ  ַ   ָ  ִ ו  ַ   G K ה ע  ה  א ו  ֵ  ָ  ו 4 ר     ֵ ִ  ְ   ְ  ַ  ַ

א י@ ָ  5  א9ת א  ע מ   5 E 9Bר  ע  ַ    ֵ     ִ  ו  ְ      ִ ת ְ  H א  ח   � ֶ  ו     ַ  ַ י� ַ  ד  ל  י  ָ  ִ  ה   ְ  הראשונה דוגמה ב'והנה'לכאורה פסוקית ). 1לג ' בר" (... ַ

ה נית� לראות חדירה סיכומית באמצעות פועל תודעה ללא י השנידוגמהוב, שייכת לגמרי למבע המספר

 גורר את רצ% הטקסטאבל . השייכת למבע המספר,  עצמאית'והנה'ואחריו פסוקית , פסוקית מושא

 בתחו� המספר 'והנה'השארת פסוקיות , רי� אלובשני מק.  סובייקטיביתהיפותזה ליצור הלהק

�מדוע בוחר יעקב דווקא ברגע זה ? מדוע ראוב� קרע את בגדיו: יוצרת פער מידע במהל� האירועי

הגדרת . הל חוליה סיבתית להבנת רצ% הפעולות או האירועי�בעצ� חסרה לק? לחצות את משפחתו

הפנמתה של . משלימה פער זה) חדירה סמויה( כסיטואציה סובייקטיבית של הדמות 'והנה'פסוקיות 

שהוא חוליה מקשרת בי� תודעת הנחדר באשר ,  הופכת אותה לאירוע פסיכולוגי'והנה'פסוקית 

התפתחות פנימית , כלומר. לבי� שינוי במצב הענייני� בעול� החיצוני, למציאות החיצונית

מובילה להתפתחות חיצונית , לגבי האירועי� החיצוניי�, תפיסתה של הדמות/מחשבתה/בתודעתה

משמעותה של פסוקית # המציאות הסיבתית עשוי להיות מרכזי בהתרת דוהיגיו�. בעול� החיצוני

                                                 
 .268: ש�, פולק ;63#64 :1983, ברלי�   516
 . חורגת מכלל זה13ח ' הדוגמה בבר  517
 .63 :1983, ברלי�  518
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 תרומתו אפסית לקביעת קיומה של חדירה לעתי�א� , )?הא� מדובר בחדירה או לאו ('והנה'

  519.סמויה

  מבנה החזרה כחוש% קיומה של חדירה סמויה

 מבנה 520.התצפיתי הסמוי' היא נימוק המונטז,  מיותרתה לכאורהאחת הדרכי� לנימוקה של חזר

  521:החזרה פועל בשתי דרכי� לאיתור ופענוח החדירה הסמויה לנפש הדמות

א� לא יפרש את המידע החוזר כמייצג .  עשוי לגלות חדירה סמויה מעצ� קיומה של חזרההלהק) 1(

 3#20בסיפור שביהושע ח . מידע עוד% ומיותרבידיו  ִיAֵָתר, את נקודת מבטה הסובייקטיבית של הדמות

�ת: "מורה יהושע לע � א  כ   G פ  ת  י ה (  ה  ֶ    ֶ ו  ְ  ְ ָ ְ    ָ יר ְ  ָ ע  ִ   ה  ת ָ  ית� א   A  ) ֶ     ִ ַ  $ א  יר &  ע  ֵ  ה   ָ ואחר כ� מסופר על , )8' פס" (... ָ ִ   

דAה : "הביצוע  ) ל  יר ו 4  ע  ָ ו 4 ב אA ה    ְ  ְ  ִ  ַ     ִ ָ    ֹ  ָ  ַ Aר ה  מ  ֲ   ו י  ַ  ְ ת ַ  ית� א   A  � ֶ  ו      ִ  ַ  ַ $ א  יר &  ע  ֵ  ה   ָ כ� מדווח #אחראבל מיד ). 19' פס" ( ָ ִ   

אA"לקורא  ר  � ו 4  יה  ר  י Eח  ע  י ה   @ נE Aנ  פ  ִ  ְ  ו 4   ַ    ֶ   ֵ  ֲ     ַ  ָ   ֵ  ְ     ְ  ִ ה ַ  מ  י  מ   ? יר ה  ע  � ה   $ ה ע  ל  ה ע   : ה  ְ  ָ ו  ַ ָ ַ    ִ ָ   ַ  ֲ    ָ  ָ    ֵ המקרה הראשו� ). 20' פס" (...ְ  ִ

משו� שהוא חוזר על ,  מיותר20' א� המשפט בפס, המקרה השני הוא הביצוע. הוא צו הצופה לעתיד

כי מדובר באיבר חדירה סמוי המבטא , נית� להסיק. המספרהוא חלק ממבע , רשמית. האינפורמציה

 תופסי� או מביני� אנשי העי מה שכבר ידוע 20' רק בפס.  אנשי העי–את נקודת מבט� של הדמויות 

ביחס  (15 ב ו" מל;)ש� a10 'ביחס לפס (b 10 יב'  במ;) ש�28' ביחס לפס (29לז '  ג� בר ראו522.הללק

האיבר העוד% מבחינה חיצונית מתארג� מחדש כאיבר ).  ש�23 'ס לפסביח (25כט ' בר, ) ש�14' לפס

כשהמידע מנקודת מבטה של  – כל חזרה מסוג זה 523.הממלא פער במציאות הפנימית של הדמות

  .בשל פערי מידע,  יוצרת אירוניה– א� ידוע כבר לקהל, הדמות הוא חדש

הקבלות וסטיות המבטאי� , יאציותולמצוא ור,  מונחה לעמת את האיבר החוזר ע� קודמוהל הק)2(

 השוני בי� 524. התצפיתי בי� החודר לנחדר'והמסייעי� לפרק את המונטז, את היחס הפרספקטיבי

ידיעת כל האמת היא תכונה (איבר קוד� לאיבר מאוחר מרמז כי הדמות לא מכירה את כל האמת 

וח המהימ� מטע� מה שאינו תוא� את האמת האובייקטיבית של הדיו). 525המאפיינת את המספר

                                                 
על השלמת . 'הוהנ'ג� ללא פסוקית , הקהלהשלמת פערי� הקשורי� בעולמה הפנימי של הדמות יכולה לעלות אצל   519

 .1968, פרי ושטרנברג:  עיינו עוד.230#263 :1985, פערי� בסיפור המקראי עיי� בהרחבה אצל שטרנברג
  .73#75: 1985, ל"הנ; 106#109 :1982, שטרנברג  520
 .365#440 :ש� ראו; הקהלעבור ) משתמע(החזרה במקרא משמשת לחשו% מידע נוס% , בכלל  521
ואולי הבינו את (כיוו� שראו אנשי העי את עש� העיר . להשלי� פער סיבתיהגור� לקהל , 20' ראו המשכו של פס  522

ל א) "התכסיס הישראלי � ְ  ֹ ו  י  � י ד  ה  י ה ב  ִ  ה   ַ  ָ   ֶ  ָ    ָ מילוי : ראו לעיל (".ָהר9ֵד% ֶנְהQְַ� ֶאל ְוָהָע� ַהKָס ַהBְִד5ָר ֵהKָה ָוֵהKָה ָלנAס ָ 

 ).פערי� בי� העול� הפנימי לעול� החיצוני
#ואי� דו, משו� שההפנמה היא דבר נתו�, והפנמת החזרה, בדיבור העקי% אי� צור� להתאמ= באיתור החזרה  523

 .משמעות הקשרית
 23המצוינת בסעי% , )סיפור כר� נבות(א כא "ראו דוגמה במל. ות הדיבור המופנ� והמוחצ�דר� זו חשובה לכל צור  524

 .יחס הדובר לזולת או לאירועי�: לעיל
 .המספר במקרא: 16 סעי%,  לעילראו; 131#132: 1979, שטרנברג  525
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:  נאמר על לאה35ט כ'  בבר526.משק% בסמוי את עמדתו הסובייקטיבית של הנחדר המוגבל, המספר

ת" ד   O ע מ ד מ   J ו  ֶ  ֶ ִ   ֹ  ֲ Dה: " נאמר9 ובפרק ל" ַ  ַ א ל  ר   J ו   ֵ    ֶ ת ַ  ֵ ד   O ה מ  ד  מ  י ע   )  ֶ  ֶ ִ    ָ ְ  ָ א� יש לו ,  מצוי דיבור עקי9%' בפס".  ִ  

שלאה מודעת במידה כזאת למצב  ,ההקבלה הדקדוקית בי� שתי המובאות מרמזת.  סמויממד

� הבאה דוגמהב.  האובייקטיבית ע� הסובייקטיבית לבלי הפרדראייהבשבי= מתלכדת הו, הענייני

ו: "וקיימות סטיות במידע, המצב הפו�  G א ע  ֵ  ָ ו 4 ר    ְ  ַ י ַ  ק  ִ (  ח  צ  6  י  ר  ָ  ב  ְ  ִ  ְ  ַ תֵ  ֲ  ֹ י ע ק ב   ֶ  א  ח א ת' ַ   ;  $ ַ    ֹ  ו  ִ  ְ� ר  נ ה א   H  Q   ָ  ֲ    ָ  ֶ  ַ ת   ח  ק  ַ  ל  ַ  ָ 

ה  S � א   S ב      ִ ָ   ִ ָ ל9 מ   5 ָ יו ֲ     ֹ  ר כ9 א ת9 ְ ל  ו ע  צ  י  ָ   ו   ָ    ַ  ְ אמ רַ  ֵ   ֹ  ל  ע י ע ק ב  ֹ ל א   מ   @ �N ו 4  נ ע  נ9ת (   5 ה מ   S ח א   U ֲ  ֹ ת   ַ   ַ ְ  ִ  ַ     ַ  ָ ל  ִ ַ   ִ ָ   ִ ְ     ְ ל  ֶ א  א  יו ו  ְ  ֶ Dב     ִ   9B   ִ  א 

ו  G א ע  �N ו 4 ר  ר  נ ה א   H  Q  � ֵ  ָ ו 4 ל    ְ  ַ  ַ     ָ  ֲ    ָ  ֶ  ַ  ְ  ֶ  ֵ  ַ � נ ע  נ9ת (  ע9ת 5  י ר   )  ַ  ָ ְ     ְ      ָ יו  ִ   ק 5ב  ח  צ  י י  ינ  ע   &  ִ    ָ ְ  ִ    ֵ   ֵ ל ְ ו א   G �  ע  ֵ  ָ   ֶ N ו 4 ל   ְ  ֶ  ֵ  ַ אל    ע  מ   @ ֵ   י  ָ ְ  ִ  U ִ  ַו 4  תַ  ת     ֶ ח א  ל  ח  ַ   מ   ֲ ָ 

ת  5  ַ � אל 5  ע  מ   @ ֶ  י      ֵ ל ִ  ְ ָ י9ת ע  ב  ח9ת נ  � א  ה  ר  ַ  Eב       ָ  ְ      ֲ    ָ  ָ ה   ְ  S א  יו ל9 ל  ְ  ִ ָ נ @  האירועי� המוזכרי� חוזרי� על ). 6#9ח כ' בר" (ָ  ָ      

גדול בהרבה ,  חלקו של יצחק כיוז� ומבצע6#9כח ' א� באיבר החוזר בבר. 5כח 34#כו ' המסופר בבר

צדדי של השתלשלות הענייני� #ההסבר לדיווח החד). בקהעל חשבו� ר(ממה שמוצג קוד� לכ� בפרשה 

הסטייה משקפת את מרכז העניי� הסובייקטיבי . לאביו –שעשו הוא ב� מסור לאחד מהוריו , נעו= בכ�

בעוד שלמעשה שילוח יעקב .  ביחס לאב ומתו� יחס אישי אליו–כ� הוא רואה את הפרשה : של עשו

עשו נות� לעובדות , )2כח # 46כז ; 34#35 כו' בר(ני ההורי� וג� שלילת בנות כנע� מבטאי� את דעת ש

ל"ו של יעקב השומע הקשרמופיעה רק ב ָהֵא�דעת . צביו� משלו ל  ֶ א  א  יו ו  ְ  ֶ Dב     ִ   9B ואילו מעשי עשו , " ִ  א 

זהו ? מדוע פונה עשו לישמעאל דווקא, ולבסו%. מושפעי� בלעדית מערכיו ובכיבוד רצונו של האב יצחק

  527.ועשו פונה למשפחת האב, יעקב התחת� ע� משפחת אמו: י� סולידריות ע� יצחקנו להפגניסיו

. המספר להצגת דמות חדשהעשויה לשמש את , הצגת סיטואציה מוכרת כבר מנקודת מבטה של דמות

החזרה מתארת את . יש חזרה על מידע המצוי בארבעת הפסוקי� הראשוני� של הפרק 15א א "במל

 לחזות במצב מוכר הלחזרה מסוג זה מאפשרת לק. אשר היא נכנסת חדרכ, שבע#בתנקודת מבטה של 

  528.דר� עיניה של הדמות החדשה, כבר

  .החזרה מסייעת בחשיפת החדירה הסמויה לתודעתה של הדמות, בכל המקרי� האלו

                                                 
 .והערכהשיפוט : 17 סעי%,  לעיל דברי ביחס למהימנות המספר והדמויותוורא, 108 :1982, שטרנברג   526
אלא ג� , לא רק בשל החזרה הסוטה מ� האמור קוד�, קטע ארו� זה מתאפיי� כולו כחדירה למחשבתו של עשו  527

החורג באורכו ומשופע במשפטי� , ניסוח של משפט מורכב אחד #ומסורבלת  הלשו� מגושמת: בשל אופ� המסירה

�א"� כגו� יוייתורי� ענייני, משועבדי ַ  ְ ו 4 ר  א...ַ  ַ  ְ  ו 4 ר   ַ ק ֵב ", "  ח  צ  �  י  ָ  ר  ְ  ִ ר כ9 א ת9... ַ  ְ  ב   5  ֹ     ֲ  ָ ְ " ," � ר  נ ה א   H  Q   ָ  ֲ    ָ  ֶ  ַ ...� ר  נ ה א   H  Q  ָ  ֲ    ָ  ֶ  ַ ."

 .108 :1982, ראו שטרנברג. הסרבול והגיבוב אופייניי� לדר� המחשבה האנושית
 .74: 1983, עיינו עוד ברלי�. פסוקיות מצב ופסוקיות הכרה', והנה'פסוקיות : ראו לעיל  528
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  פערי מידע בתודעת הדמות

 'והנה'פסוקית , עילכפי שצוי� ל: לעומת ידיעתו של המספר, פער מידע הוא נחיתות הידיעה של הנחדר

. נודע רק עתה לדמות, הלמה שהיה ידוע עד כה למספר ולק. ידי הדמות#מייצגת את השלמת הפער על

, כלומר. מוצדק רק במצב של חוסר התאמה בידיעה בי� החודר לנחדר, האיבר החוזר כחדירה סמויה

 מדובר בחדירה אנו יכולי� להניח כי, מבחינת המידע שברשותהכאשר הדמות נמצאת בנחיתות 

, למשל. ז וביטויי� רומזי�נחיתות הידיעה יכולה לבוא לביטוי בעמעו� כינויי רמ, לחלופי�. סמויה

ה " נאמר 20ח ל' בבר הAד  ח י  ל   @ ָ   ו 4     ְ    ַ ְ  ִ 4 ד ...ַ  ב�9 מ  ר  ע  ת ה  ח  ק  ַ    ל  ִ      ָ  ֵ ָ    ַ ַ  ָ ה   ? א  אמנ� לפנינו דיווח מטעמו של ".  ָ ִ ָ ה 

ה ָה "א� בצורה סמויה באמצעות המילה , המספר  ? שכלתו , אנו מביני� שיהודה אינו מודע לעובדה"  ִ ָ א 

�: " נאמר15 ב ו"במל. אישההתמר היא אותה Aק י� ל  ל ה  א  י@ ה  ת א  ר   @ � מ   ) ָ    ו 4 @     ִ ֹ  ֱ  ָ    ִ    ֵ ָ ְ    ֵ ְ  ַ K ה ַ  ה  א ו  ֵ  ו 4 צ  ִ  ְ    ֵ  ֵ ל ַ  י  ִ  ח  ב ַ  ֵ    ס9ב     

ת יר  ֶ א  ע  ִ   ה   צמודה ,בשני המקרי� המספר עובר לחדירה. שהחיל הוא חיל אר�, הנער אינו מודע לכ�". ָ 

כלומר השימוש בכינויי� מטושטשי� , הזרות. הסובלת מנחיתות הידיעה לעומתו, ראיית הדמותל

לא . מוסברת כמוגבלות ידיעתה של הדמות הנחדרת, )תמר וחיל אר�(למרכיבי� כה חשובי� בעלילה 

  ).21 א ג" מל;23#25 כט' בר(אלא ג� טעותה של הדמות , רק עמעו� כינויי� מבטא מוגבלות בידיעה

   המסירה כסדר תודעתיסדר

סדר הדברי� בתודעת את או , סדר המסירה בטקסט יכול לבטא את המציאות הקיומית של הסיפור

ד : "הלוהמספר מדווח לק 12א כו "בשמ. הדמות ו   H ח  U ִ   ו 4   ָ   ַ  ִ תַ  ת ֶ  א  א  ית ו  נ  ח  ֶ  ה   ְ     ִ  ֲ י   ַ $ ת  א  ר  � מ  י   > ת ה  ח   < ֲ  ֹ ֵ  צ   ַ ֵ    ִ ַ ַ    ַ  ַ  ַ

א�ל ח: "י ואומרפונה דוד אל אביש 11' בפס, ולעומת זאת, ..." ָ   $  ה ק   J ע  ַ  ָ   ַ ו  תָ   נ א  ְ  ר ֶ  א   $ ית א  נ  ח  ֲ  ֶ ה      ִ  ֲ   מראשתו ַ

יו: קרי( $ ת  א  ר  ֲ  ֹ ָ  מ   ַ ת)  ְ א  ֶ  ו   ְ � י   > ת ה  ח   < ִ  צ  ַ ַ    ַ  ַ  ַAנ  O ה נ ל כ  ָ    ו     ָ  ֲ  ֵ  ְ ר"אי והלו: בדברי דוד יש זרות תחבירית".    @   מראשתוֲ  ֶ א 

יו: קרי( @ ת  א  ר  ֲ  ֹ ָ  מ   ַ ת"של המושא " ) ְ ית  ֶ א  נ  ח  ִ   ה   ֲ ת"מפריד בינו לבי� המושא השני "  ַ א  ת  ְ  ֶ ו  ח   Q ַ   צ   ַ  ַ� י   B ִ  ה  בעוד , "ַ  ַ

דוד הבחי� לראשונה :  תצפיתיתהיפותזההזרות מעודדת . הוא אמור לאפיי� את שניה� 12' שלפי פס

כמוב� שנית� לנמק זאת . והוסיפה תו� כדי דיבור, ובצפחת הבחי� רק באמצע דבריו לאבישי, בחנית

חת חשיבות לא פחותה שבמדבר לצפ, כ� נזכר#ורק אחר, יתה חשובה יותריבעיני דוד החנית ה: אחרת

מצב את או , סדר הלשו� בכל איבר של מבנה חזרה משק% את סדר הקליטה, כלומר. מזו של החנית

  ).הקהלהברירה בידי (ידיעה של הנחדר במובלע ה

ק : "כתוב 22 ד' בשופ, למשל. סדר המסירה עשוי לשק% ג� את המסקנה הסמויה של הדמות ר  K ה ב  ָ   ה   ָ    ֵ ִ 

ת % א  ֵ    ֶ ר ד  א  ֹ ר  יס  ָ  ס  ְ  ִ   J את9ַ  ֵו ר  ק  ל ל  א י ע  ָ    צ  ְ  ִ    ֵ  ָ ר ל9 ֵ    ] , ַ  ֹ  ֶ    ו J אמ  א  Eר  �  ו  ָ ל  ֶ ְ   ְ ת ֵ  ְ  ר  ֶ א   @ י@ א  א  ֲ  ֶ ה     ִ  ָ @  U ב  ה מ   JE ֵ  ַ יה    ָ   ְ ל  ָ ו 4 ב א א    ֶ ֵ   ֹ  ָ  ַ 

א  ר  יס  K ה ס  ה  ָ   ו  ְ  ִ    ֵ תְ  ִ ל מ  ֵ    ֵ נ פ  ת'  ֹ  I ר  ד &  ת   � ה  ַ  ָ  ו  ְ   ֵ  ָ תחילה הוא : צמדות לתודעתו של ברקיסדר המסירה מבטא ה". ְ  ַ

ל"(רואה את סיסרא על הקרקע  ֵ  נ פ  ת"כי סיסרא , סיקכ� הוא מ#אחר, )" ֹ ולבסו% הוא מבחי� , " ֵ מ 

ת'"(בסיבה   I ר  ד &  ת   � ה  ַ  ָ  ו  ְ   ֵ  ָ או ,  אל הראשרגליי�סדר ההתבוננות מה:  שהסדר מבטא משהו אחרייתכ�). "ְ  ַ

' כאשר מעמתי� את הדיווח הקוד� בפס, הסדר התצפיתי מתאשר. מ� החשוב אל מה שחשוב פחות

ת: "21 ע א  ק  ת   ) ֶ  ו  ת' ַ  ִ ְ ַ    I ר  ד &  ת   � ַ  ָ  ה  ְ   ֵ  ָ H ַו   ַ 5ר  ח &  נ  צ   )  ֶ   ָ    ַ הAא  ִ ְ % ו 4 מ ת ְ    ו  � ו 4 ע   H ר  ָ  ֹ נ   ַ    ַ  ָ  ַ    ָ אנו , 22'  בפסמשו� הסדר השונה". ִ  ְ
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ההסבר ,  הקודמתדוגמהכמו ב, כלומר. צמדות לנקודת מבטו של ברקייכולי� להניח שיש כא� ה

  .למוקד� ומאוחר בתודעת הדמות, התצפיתי הופ� את המוקד� והמאוחר במסירה

י ": מבטא את סדר החשיבות של הענייני� בעיני עלי 10#18  דא"החילו% בסדר המסירה בשמ ה   J ו  ִ ְ  ַ

א ד ה מ  ד9ל   F ה  )  B ָ    ְ ֹ ה     ְ    ָ ל ַ  ַ א  ר   �  � > ל מ   � ֵ  ו   ָ ְ  ִ ִ   ֹ  ִ  ַ  Gי ל  ג  9 ר  ל  י� א  ל $   $    ִ  ְ  ַ    ֶ  ֶ חַוֲאר'� ְ ֹ ִ    ק  ל  י� נ  ל ה  ְ  ָ  א   ִ    ִ ֹ  ֱ י   נ  י ב  נ   $�  ֵ ְ    ֵ ת�   ְ י מ  ל  ִ    ֵ  ע  י  ֵ  נ  פ  ִ   ח  ְ  ָ

ס ח  ינ  ָ  �פ   ְ י@  ִ  = א  ָ    ִ  N ו 4 ר   ָ  ַ נ      5 ְ ה ִ כ  ע ר   B ה  � מ  ָ  י מ   ָ  ֲ ל ָ    4 ב9א ַו ... ָ  ִ   ֵ ַ ַ ב ע  י י @  ל  K ה ע  ה  ַ  ו    ֵ ֹ   ִ  ֵ    ֵ א  ְ  ִ  Y  ) ה) ַ  י ד: קרי( י�ַ  ִ ֵ  ה   Q צ  �  מ  ר   H  ֶ  ַ ְ  ְ  ֶ י ֶ  י ה   ִ (  ָ   ה   ָ

ד ר  95 ח  ֵ  ל   ָ     ִ �י ל ה  א  ר�9 ה  ל א  ֱ  ֹ ִ  ע   ָ      ֲ ר... ַ    ר ו 4 אמ   L ב  מ  � ה  ַ  ֹ  ֶ  ו 4 ע    ֵ  ַ ְ  ַ    ַ  ַ  ַ   �י  J  @ ל  נ י פ  פ  ל ל  א  ר   G ִ  ְ ִ  נ ס י   ְ    ֵ  ְ  ִ   ֵ  ָ ְ  ִ ה  ָ    ת  י  ה ה  ד'ל  ה ג  פ   1 � מ  ג  ְ  ָ  ו  ָ    ָ    ְ    ָ  ֵ ַ    ַ  ְ

� ע  ָ  ב   ָ � ג  ַ  ו  ת� ְ  י6  מ  נ  י ב  נ   $  ֵ   ָ   ֶ  ָ    ֵ ס  ְ ח  ינ  י �פ  נ  פ  ָ  ח   ְ  ִ     ִ ה ָ  ְ ח  ק  ל  י� נ  ל ה  א  ר'� ה  א  ָ  ו  ָ ְ  ִ    ִ ֹ  ֱ ָ      ֲ ַוQ4ִֹל  ֲאר�9 ָהֱאלִֹהי� ַוְיִהי ְ(ַהְזִ(יר9 ֶאת: ַ 

ואולי שינה המבשר את סדר הענייני� משו� שהארו� הוא שהיה חשוב לעלי ". ...ַהִ(Yֵא ֲאחַֹרKִית ֵמַעל

�ינת במפורש פעמיחשיבות הארו� לעלי מצוי(.(529  

  קטיביות במבנה החזרה מבטא הפנמה של סגנו� הדיווחעקרו� הסל

ת": מ� הכלל אל הפרט, יש פירוט רב של הביזה 11#12יד ' במלחמת המלכי� בבר חA א  ק  ִ  ְ    ֶ ו 4  ל ַ  כ @  ָ  (   ְ V  ר 

ת א  ה ו  ד � ו ע מ ר  ְ  ֶ ס     ָ ֹ  ֲ  ַ ל  ְ ֹ   ת ָ  (  חA א  ק  כNA ו 4  � ו 4 ל  ל  ִ  ְ    ֶ Dכ   ַ      ֵ  ֵ  ַ    ָ ת   ְ א  ְ  ֶ ל9ט ו       � כ @9 5  ֶ  ר     V ְ  Aכ � ו 4 ל  ר  י Eב  ח  ֵ   א   ֵ  ַ    ָ ד � ְו  ֲ  ִ    ְ ס  ב 5  מ� ".      ֹ ֵ   ִ ְ ֹ הAא י @ 

�יט: "השבי Hְַברא� מתו� זה שומע אברה� רק את , לוהפליט מוסר לאברה� הכ, הסת ל   Q ִ   ו 4 ב א ה   ָ ַ   ֹ  ָ ֵ   ו F 4 ד  ַ   ַ  ַ

י ר  ב  ע  � ה  ר  Eב  ָ  ִ ְ ִ ל     ָ ְ   ְ... � ר  ע Eב  מ   @ ָ   ו 4  ְ    ַ ְ  ִ  ַ יו   ה 5ח   &  $ י נ   (  ִ     ָ ְ  ִ ת  ִ   ק א  ֶ    ֶ ו 4 ר   ָ ית9 ַ  י ב  יד  ל  יו י  יכ  נ  ֵ    ח     ֵ   ִ  ְ     ָ   ִ ל @ ֲ   @A ר  G מ נ ה ע   @ ֹ ְ    ָ  ָ    ָ א9ת ְ ֹ    ֵ    מ 

ד H % ע  ר  ַ  ו 4    ֹ ְ  ִ  ַ �  H  ָ) "...�וכל שאר ,  המשפחתית היא המניע למתקפת הנגד שלוִקרבהה). 13#14 'פס, ש

�ודאי כי הפלשתי� וקרוב ל. 6#9 א לא" דומה נמצאת בשמדוגמה. הפרטי� שוליי� לגבי אברה

וא שמוש�  הצמצו� המידע. הבאי� לפשט את החללי� מוצאי� הרבה יותר מאשר רק את שאול ובניו

  .ה במבנה החזרהיהסלקטיביות היא סוג של סטי.  לכיוו� הפירוש הסובייקטיביהלאת הק

   רומזי� לקיומה של חדירה סמויהכינויי� ושמות

� מסוי�העדפת כינוי או ש� : משתמש המספר בשמות ובכינויי� לצור� הפנמת סגנו� הדיווח לעתי

נורמות מוסריות , ראיית עול�, נסיבות, � אישיסגנו (מסוימתפני אחר תמיד משקפת פרספקטיבה #על

פרספקטיבי ה' במונטז). רצו� להשפיע על השומע ועוד, נהיחסו של הדובר אל המכA, ותרבותיות

#דוי� צדדיה של נית� להכריע ב. משמעות בי� חודר לנחדר# דו, עקרונית,לכל כינוי יש, שבחדירה

הכינוי עשוי לשמש כאמצעי , � במסגרת אוטונומיתהנתו, במונולוג הפנימי. הקשרהמשמעות על סמ� ה

הממחיזי� את הפרספקטיבה של , שמותבהמספר משתמש בכינויי� ו: ליצירת מימזיס פסיכולוגי

אלא , ריאליז� פסיכולוגי לש� יצירת והכינויי� אינתפקיד בחדירה הסמויה , לעומת זאת. הנחדר

�הבדל . ברשות תודעת הדמות  הימצאותשל  את הרוש� הלליצור אצל הק, בראש ובראשונה, תפקיד

י: "כתוב 20 ב ה"במל, למשל. היפותזהזה נובע מההבדל שבי� החדירה הנתונה לבי� ה ז  ר F יח  ִ  ו 4 אמ   ֲ   ֵ ר  ַ  ֹ  ֶ   ַ   נ ע   ַ

י@ ע א  י@  ל  ִ   ָ   ִ  א   ֱ �י ל ה  א  ֱ  ֹ ִ  ה  י ָ  ד נ  �  א   G K ה ח  ִ  ה  ֹ  ֲ  ְ ַ ָ    ֵ ת  ִ ה  ֶ א   F י ה   > ר  א  � ה  מ  ע  ֶ  נ  ַ   ִ  ַ  ֲ ָ   ָ  ֲ ר ַ   @ ת א  4 ד9 א  ת מ  ח   U ֲ  ֶ מ    ֵ     ָ ִ    ַ יא  ִ ַ ב   ִא�  ִ(י'ה ַחי ֵ  ִ  ה 

הוא שמרמז כי הקטע הוא דיבור של גיחזי אל , הכינוי המודגש. "ְוָלַקְחJִי ֵמִא9J ְמאAָמה ַרְצJִי Eֲחָריו

                                                 
 .מות אפשריות נוספותמביאה דוג) 73: ש�(ברלי�   529
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שיפוטה של מפטור המבע מהתחשבות ברגשותיה ו, עדר נמע�יבה). בנוס% להיעדר ציו� נמע�(עצמו 

פטור הנחדר  ,כ�#כמו. ו שנאהזלזול א,  עשויי� להיות מלאי רו�)חדירה (הציטוט. דמות אחרת

 כאשר הפנמה בחדירה סמויה נעשית 530.למי מכוונת מחשבתו ובכלל זה, מהצור� להבהיר את כוונותיו

�יכול המספר להמיר את הכינוי הרומז על הפנמה בכינוי , באמצעי� אחרי� מאשר שימוש בכינויי

ה ", למשל. כאשר יש לו צור� דוחק יותר מאשר ריאליז� פסיכולוגי, אחר  S ה ִ ָ  א  נ  מ  ָ  4ל  ָ  ְ  �י צ  ת ע   @ ק @  ֵ  ִ   מ    ֶ ֶ ֹ ְ  " 

K ה"; )10א יז "מל( ה  ֵ  ו  ה ְ  ִ ק  ב  את  ִ ְ ָ   ר  ֵ   י צ  ֹ  � ל &  ת�א  ב  ה ל  ד  ר י ;   $ ֶ  א     ֵ   ְ  ִ    ָ  ְ C   ֶ  ֲ ה  ( ל  ָ  מ   ְ   531).15כד ' בר..." ( ִ

ונית� לראות שלא ,  נוספות אציג את מער� נקודות התצפית של יחידה סיפורית שלמהדוגמותבשתי 

' בר (בסיפור תמר ויהודה: אלא ג� בפי המספר, ויה של דמותרק בפי הדמויות הדוברות משתנה כינ

לכ� . עבור אונ� היא אשת אחיו, א�). 13, 11, 6' פס(המספר קורא לתמר בשמה שלוש פעמי� ) לח

י� "יהודה בפנותו לאונ� מכנה אותה  ת Dח   @ ָ א  וכ� היא מכונה ג� במחשבתו של אונ� המוצגת ). 8' פס" ( ֵ ֶ    ִ 

ת9"תמר היא ). 9' פס(בחדירה ישירה   O  )   ָ בסצנת המגע המיני שמה כלל לא ). 24, 11' פס(של יהודה " ַ 

עבור יהודה וחירה מדובר באישה ששמה אינו ). 16' פס(משו� שיהודה לא ידע כי זוהי כלתו , מוזכר

ה"חירה מכנה אותה . ידוע  @ ד   U ֵ  ָ ה   ראו עוד כינויי .)21' פס, ש� (בהתא� לקהל הכנעני אליו הוא פונה"  ַ ְ

  12#16.533יד ' ברכינויי לוט ב;  9#20532כא ' שמעאל ברי

�יכול הנחדר , ואי� נמע�, כאשר מדובר ברשות תודעת הדמות, במונולוג הפנימי: חיסכו� בכינויי

, אבל. הוא אופייני לתודעה: הקיצור מקבל הנמקה פסיכולוגית. 'הוא'להשתמש בכינוי החסכוני 

ה ְו ! " הכינוי א% נעל�לעתי�בחדירה הסמויה  ת  ח   @ K ה נ  ָ  ָ ה  ְ  ִ    ֵ ה"; )12 ו' בר" ( ִ ד   L ה 5  K ה ת ע  ה  ֶ  ו  ָ  ַ    ֶ ֹ    ֵ ; )15ז ל' רב" (ְ  ִ

"@ א  ה 5  רAפ   G ה K ה  ָ  ֵ ו     ָ   ְ    ֵ הנושא החסר . 'והנה' נשמט הנושא של פסוקית דוגמותבכל ה). 3א ל "שמ" (ְ  ִ

לבי� הפועל חיונית ) המושל�(התאמת מי� ומספר בי� הנושא .  מפסוקית המבואהלידי הק#מושל� על

, עדר נמע� וחוסר תקשורת ע� החו=יבעוד שבמונולוג הפנימי החסכוניות נובעת מה. מת הפערלהשל

ההשמטה . לשייכו לתודעת היחיד,  להפנמת המבעמשמש לעודד את הקהלהקיצור , יהבחדירה הסמו

ומשמיט , משו� שהכתוב מבליט את מה שחדש עבור הנחדר, תו של הנחדרימשמשת ג� להעברת חווי

  .נתו� לואת מה שכבר 

                                                 
 . להל� על החיסכו� בכינויי�ורא. ואיל� 121 :1982, שטרנברג; 144: 1968 ,אב�  530
 .פסוקיות מצב ופסוקיות הכרה', והנה'פסוקיות : סעי%#תחת תת, 'זיגזג תצפיתי' לעיל ורא  531
 .כינויי�: 21ראו לעיל סעי%   532
 .9 :1995, ליבובי=; 59#60 :1983, ברלי�  533
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   כריאליז� פסיכולוגיהמשפט החסר והסביל

�ע ה ): "או ספק נושא ספק נשוא(האיבר שהושמט אינו הנושא אלא נשוא , לעתי ר   Q = יק  ַ  ְ ֹ  ו 4    ַ   ִ ל'�ַ  ה ח   : ה  ֲ    ו     ֵ ִ  ְ "

י"; )7מא ' בר( ה  ְ  ִ ו י  ר ַ   5 ד  ל�9  ו  י� ה  כ  ה ה ל   B ֵ  ה   ַ  ְ  ְ    ָ    ִ  ְ ב ֵ  ָ   ֹ כ  ה ר   : ה  ֶ  ו   ֶ    ֵ ִ  ְ $ י א  ס�ס  $ ו  ֵ  א    ֵ    ְ י� @  ֵ     5 Aד ר  ֵ     ְו 4 פ     ִ  ְ  ַ  ַ� ). 11 ב ב"מל" (ֵ   ֶ נ יה 

המספר בחר כיוו� ש. כהתבוננות של הדמויות,  להפני� את המבעהלג� כא� מעודדת ההשמטה את הק

או שהוא , )י�יבמונחי� רטור( או במה שמפתיע , שהוא מתמקד בעיקרנית� להסיק, במשפט חסר

שאינה , ותת הפנמהדר� אחרת לא). י�יבמונחי� מימט( אי� זמ� להגיד –רוצה להמחיז את התודעה 

אלא שהסביל נוח . בשתי הדרכי� יש העלמת מידע. היא השימוש בסביל 'והנה'מוגבלת לפסוקיות 

המשמיט , לעומת משפט חסר, ומאוד מעניי� אותה באותו רגע, לש� הבלטת מה שאינו ידוע לדמות

 הידיעה הסביל משק% את מצב, לכ�. משו� ההפתעה, א� אי� זמ� לבטאו במחשבה, את מה שידוע

ת: "1#2א ל "השוו את דיווח המספר שמ,  למשל:הפנימי של הדמות ַ     ֶ ו A) 4 א  ג ַ  ל  ק  ַ  צ  ְ ִ   N@ א   5 P פA א ת  ר   G ָ  ֵ   ו 4    ָ ֹ    ְ ְ  ִ  ַ

ת A5 א   @ ִ  ְ    ֶ ו 4  ר ַ   @ י� א   @ K ֲ  ֶ ה     ִ  ָ ד  ַ ע  ט � ו   U P מ   5  ַ  ְ K ה : " ש�3' לנאמר בפס "ָ    F ד9ל ָ    ִ ָ ֹ   ה  ֵ   ו  הְ  ִ ר�פ   �  ָ   ְ @ א   5  ֵ  ָ    � נ יה  � Aב  יה   @ ֶ   Aנ    ֵ ְ     ֶ  ֵ  ְ  

נ ת  �   ְ ֹ Aֵב  ֶ   יה   �&  $   .ההשמטה תורמת לריאליז� פסיכולוגי, בכל מקרה ".ִ  ְ  נ 

  חריגות בלשו� המספר

ע ה : "יה של החלומותיאי� התאמה במספר בי� ההזכרה הראשונה לבי� ההזכרה השנ 8מא ' בבר ר   Q  ֹ ְ  ַ

 � ה  ֶ   ל  תָ  ל מ' ֶ  א  י� ֲ  ֹ  ח  א  ר  ְ  ֵ  ו  �   ֵ  9Qת  ע ה   ָ א'ת  ר  פ  ַ  ְ ֹ  ל   ְ  לפרש את אי הליכול הק, כדי לסלק את הצרימה הדקדוקית".  

ומבחינת החרטומי� , זהו חלו� אחד, מבחינתו של פרעה: ההתאמה כמער� של שתי נקודות תצפית

�("מדובר בשני חלומות    534").   ָ א'ת 

�  ביטויי� חלופיי

�יש שלוש נקודות תפיסה של  ב ו"בשמ, למשל.  חלופיותמילי�קיי� שימוש ב, בדומה לשימוש בכינויי

י�"הנורמה מכונה . התנהגות דוד ק  ח   G ֲ  ִ  מ  נאמר שדוד רקד בהתלהבות יותר מ� , כ�#אחר). 5' פס" ( ְ ַ

ל"המקובל  כ  ר 5   ) ר  כ  ָ  מ  ְ    ֵ ְ  ַ ר "16' נקודת מבטה של מיכל מיוצגת בפס). 14' פס" ( ֹ ע ז  ְ  ) ר  כ  ; ז Aמ  פ  ֵ  מ  ְ  ַ ְ     ֵ  ַ ְ  ." �אול

י" ,עבור דוד תנועותיו ה� ריקוד  J ק  ח   G ַ  ְ ִ ו  דת  נוספת לשינויי� המבטאי� את נקודוגמה 535).21' פס" (ְ  ִ

  536.א כא"היא סיפור כר� נבות במל, והמוכרת היטב, מבט� השונה של דמויות שונות

�שלאור� , ככל שמכלול הגורמי� והשיקולי�,  כי מדובר בחדירה סמויה מתחזקתהיפותזהה, לסיכו

ויש , קשה להכריע א� מדובר בחדירה סמויה על בסיס שיקול יחיד.  רבי�,הקורא מאתר חדירה

נית� לזהות כי מדובר בדיבור . כדי לקבוע את קיומה של חדירה סמויה, � בחשבו�לקחת מספר שיקולי

                                                 
534  �ית"נאמר  5' סבפ, אול נ   @ �ל  ִ   ו 4 ח  ֵ   ֹ  ֲ  ַ למרות שבמקרה זה . קט�) 127#128: 1982(מספר הדוגמות שמביא שטרנברג ". ַ 

 . משיבושי� בטקסטבחלק מהמקרי�  נובעות מסוג זהצרימות  שייתכ�, לא מצאתי הצעה לתיקו� הנוסח
 .72#73 :1983, ברלי�  535
 .לב כיצד מכונה חלקת האדמה בה חפ= אחאב#לשי� וי רא.יחס הדובר לזולת או לאירועי�: 23ראו לעיל סעי%   536
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 דוגמותרוב ה.  שונהמילי�תוכ� ואוצר , הודות לאמצעי� סגנוניי� שוני� כגו� תחביר, סמוי של הדמות

מנצל המספר , לעתי�א� . של החדירה הסמויה מבטאות את נקודת מבטה הסובייקטיבית של הדמות

כאשר תכסיס הדיבור האישי והסובייקטיבי של , סמויה לש� הצגת מחשבות הדמותאת החדירה ה

ה� , תושייכות ה� לדמוי, הנחשפות בדרכי� המוצגות לעיל,  נקודות המבט537.הגיבור עוזר לזהותה

  .למספר

�א� השימוש בדרכי אפיו� עקיפות עשיר , דרכי האפיו� הישיר משמשות את המספר המקראי לעתי

א% שנראה כי האפיו� העקי% מופק בדר� של קריאה צמודה בטקסט כתוב תו� # על .ומגוו� בהרבה

נמצא כי בשירה ,  דבר האופייני לנו כקוראי מקרא מודרניי�–הלב לפרטי� רבי� #הפנית תשומת

ו� שא% הל#עלו,  הברוראוָרליר ההקשא% ה#על, האוגריתית משמשות דרכי אפיו� עקיפות שכאלו

יש חדירות ' בעלילת אקהת'ו' ִ(ְרַתעלילת 'המחברת הדגימה כי ב. סחתיתהפואטית והנו, המסורתית

�הרבה ביחס ' נפסיד'א� נבטל אפיו� עקי% זה . סמויות לתודעת הדמויות באמצעות תכסיסי� מגווני

  538. ביחס לבהירות הסיפור–וכתוצאה מכ� , לתודעת הדמויות

  דמותהמהי . 28

המושפעת מהשיטה הסטרוקטורליסטית מחד  ,פי הבנתי#לע 'דמות'בסעי% זה אני מגדירה את המושג 

  .ומתורת הקוראי� מאיד� גיסא, גיסא

ידי נפשות פועלות #עלהנעשות ) או תוצאה של פעולות(פעולות ה� האירועי� . רצ% אירועי�הוא נרטיב 

. פ=הית ואפילו חואל, י� א� מדובר בדמות אנושיתב, ללא דמויות לא יתקיי� הנרטיב, לכ�). דמויות(

ס� כל הפעולות הממשיות . היא תפקידה, )הטיפוסית או המורכבת, השטוחה(מהותה של הדמות , לכ�

כל , למשל. מבטא את תפקידה ביחס לדמויות האחרות בנרטיב) כולל דיבור ומחשבה(של הדמות 

כמוב� שאי� די בתפקיד לש�  . ִאלV'מבצע הפעולה'ל' מתנגד'כפעולותיה של ענת קשורות בתפקידה 

וכל פרט עקי% שממנו אנו מסיקי� על ,  הדמות מורכבת מכל פרט ישיר הידוע עליה.יצירת דמות

נפיק מידע עקי% או סמוי רב יותר , ככל שנהרהר על פנימיותה של הדמות. תכונותיה וכדומה, היאופי

). רמזי� מילוליי� ועוד, גילוי משחק צלילי� כמדרש ש�, השלמת פערי�, למשל(מ� ההגל� המילולי 

או (עת שאנו מעייני� , שאנו חווי� ברוחנו) הספרותית(לב מסוג זה מעמיקה את הדמות #תשומת

�  .ליצירה) מאזיני

יש . קובע את תפקיד�הוהוא , המספר הוא המעניק לדמויות הרבה מתכונותיה� ואופיי� באופ� מודע

�א� הוא . באופ� טבעיבנרטיב  ְבני�ומאלו למעשה . להדגיש שהמספר אינו קובע את התפקידי� עצמ

יהיה מבצע ִאלV מספר האוגריתי מחליט ש#המשורר, למשל. מת בתפקידהמסוימשב= את הדמות ה

ליצירת  א� הוא אינו האחראי היחידי ).לפי המודל של אייטק�(מסייע ; )מסילפי המודל של גר(פעולה 

                                                 
 .דיבור סמוי: 19סעי% , ראו לעיל  537
 .2007ל "הנ; 2005, יולזרי#נת�  538
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ובמקרי� ,  והסמויאחראי במידה רבה לאפיו� העקי%) המאזי� או הקורא(הקהל . עמקתהלההדמות ו

למעשה נית� לדמיי� ציר שקצהו . מי� יפיק הקהל אפיו� אשר לא נתכוו� לו המספר מלכתחילהמסוי

ככל שהמידע עקי% וסמוי . ובקצה האחר אפיו� עקי% סמוי, האחד הוא מידע ישיר ומפורש על הדמות

אפיו� הככל ש. ותוונובעת מרמת ערנותו ופעיל, האחריות לעיצובה של הדמות היא של הקהל, יותר

בי� שתי נקודות קיצוניות אלו .  האחריות לעיצובה של הדמות נשלטת בידי המספר,ישיר ומפורש

�העשויי� ג� להיות תואמי� ומחזקי� זה את , עקיפי� וסמויי�, נמצא שילובי� של אמצעי� ישירי

  .זה

צמודה ובוחנת את כפי שאני עורכת קריאה . איני פוסלת כל סוג מידע המעשיר את הדמות, לכ�

ג� הקהל הקדו� . יותו אד�המעצ� ,  לעשות זאתכ� בכוחו של כל אד�, דרכי עיצוב�את הדמויות ו

מטענו האישי בכדי להרהר על את ו, )את הטקסט(נו זיכרואת , השכלתו הספרותיתאת ניצל את שכלו ו

ה� , פיו� מגוונותג� הוא עשוי היה ליצור דמות בעיני רוחו באמצעות דרכי א. הטקסט והדמויות

ועד לדרכי האפיו� הסמויות שבאחריותו שלו באופ� פרטי , מספר#הישירות שבאחריות המשורר

  .וייחודי
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  י� ותרומת� לעיצוב הדמויות והסיפוראוָרליפואטיי� אמצעי� : חלק רביעי

, זהרמ, )אינקלוזיו(מסגרת , למשל. אמצעי� מגווני� עשויי� לתרו� לעיצוב הפואטי של הנרטיב

אמצעי� .  או מבנה מספרי מודרג,שימוש במספרי� טיפולוגיי�,  השדה הסמנטי,המילה המנחה

ציה קונבנולמעשה ה� ,  ה� בפרוזה המקראית,י� מסוג זה מוכרי� היטב ה� בשירה המקראיתיפואט

 בפרק זה אי� הצגה 540.)ציה ביצירות מ� המזרח הקדו�קונבנבדיוק כפי שה�  (539ביצירה המקראית

ה� במהל� הקריאה ציי� כמה מא� כי א, � הקיימי�ירטורי#י�יל כל האמצעי� הפואטממצה ש

אמצעי� הצגת  כא� אתמקד ב.משמעותול לעיצוב הטקסט ומי�רומצעי� אלו תאכל אימת ש, הצמודה

,  כפי שציינתי בחלק הראשו� של הפרק541.משחקי מילי� ומשחקי צלילי�: אוָרלי ממדי� בעלי יפואט

 אמצעי�חזרה ו, חריזה, מצלולי�. אוָרלי השירה הנרטיבית מאוגרית הוא ההקשר שבו נתחברה

 כמו בשאר , בספרות זוניי�יאופיה�  )המבוססי� על חזרה צלילית מלאה או חלקית (� אחרי�יאוָרלי

 יופי מוסיפי� השמיעתיי� אמצעי�ה. אוגרפייג#הקורפוסי� הספרותיי� שבאותו מרחב היסטורי

 משמעות נוספת על המשמעות י�צרו או י, להעמקת משמעותוג� תורמי�  לעתי� קרובותא�, להיגד

הכפלת צלילי� בקטע לש� הבלטתו : זאת תמחשנה ות פשוטותדוגמ שתי 542.הפשוטה של הטקסט

עיצוב מרק� הטקסט . מספר יוצר משחק צלילי� בי� הטקסט לבי� ש� הדמות#המשורר; )אליטרציה(

ובאמצעותו הוא גור� לקהל להיות שות% פעיל ביצירת , מספר#כלי חשוב בידי המשוררהוא  ,אפוא

). adnominatio או בלטינית, ביוונית paronomasia(בחקר הספרות מוכר הכינוי פרנומסיה . משמעות

  543.'לשו� נופל על לשו�' מכוני� מילי�לעתי� משחקי 

                                                 
 . 21סעי% , ובה� דנתי לעיל,  פואטיי� אלואמצעי�המילה המנחה והשדה הסמנטי שייכי� ל, הרמז  539
 Fishbane;  ממצרי�Peeters(המזרח הקדו� מזכיר שני חוקרי� אשר אספו דוגמות מספרות ) 698: 1976(ששו�   540

; 2000, קליי� וצפתי: בספרות שומרית: וכמוב� עיינו. 970: ש�  לביבליוגרפיה ודוגמות נוספות עיינו).מבבל

, גריבס; 2000, קילמר#דרפקור�; 2#8הערות , 64#88: וביבליוגרפיה נוספת ש�, 2000, הורווי=: בספרות אכדית

, ואטסו�: בספרות אוגריתית; )משחקי מילי� וצלילי� בספרות מצרי� (2000, לופריאנו: ריתבספרות מצ; 2000

 . ועוד2000, שורש; 2000, גרסיאל; 2000, רנדסבורג; 1992, גרינשטיי�: ובמקרא; 2000
 an intentional juxtaposition of words that sound alike…“: כ�' משחק מילי�'מגדיר ) 63: 2000(הורווי=   541

but have different meanings. The appearance of one of the words is supposed to invoke in the mind 

of the reader the other, similar-sounding word” .אלו תלויה ברגישותו של הקהל �, זיהוי� של אמצעי

ציות קונבנכרותו ע� היי מוגבל בהיש לזכור שהקהל החוקר המודרנ, כ�. ויכולתו לבחו� את פרטי הטקסט

משחק מילי� בולט . 66: ש�; מפני שהוא רחוק מבחינה תרבותית וכרונולוגית, הספרותיות וע� הספרות עצמה

  .138: 2000, רנדסבורג. או במילה בעלת צורה חריגה, לקהל הרגיש במיוחד כאשר מדובר במילה נדירה
  .1992, �גרינשטיי; 36#37: 1978ריבלי� ; 1976, ששו�  542
מאוחר יותר נזכר המונח אצל פרשני ימי הביניי� . ח: פרשה לא; ד: פרשה יח, מונח זה נזכר במדרש בראשית רבה  543

    ).968: 1992, גרינשטיי�; 698: 1976, ששו�(ובשני ספרי פואטיקה , בשירת ימי הביניי�, של המקרא

� .)אנאסטרופה ואפאנאסטרופה, אתבש, וסטיכו�אקר, נוטריקו�, גימטריה (משחקי מילי� עשויי� להיות חזותיי

ג� בספרות האכדית ובספרות המצרית נמצאי� משחקי . 968#969: 1992, גרינשטיי�; 969#968 :1976, ששו�: ראו

 �: 2000ראו הפניות אצל הורווי= : ספרות אכדית; 2000, לופריאנו: ספרות מצרית.  גרפיממדמילי� אשר מערבי

בי� , משחקי מילי� גרפיי� כנראה קיימי� ג� בספרות השומרית.  ואיל�80: מות ש�ומספר דוג, 9הערה , 66

 ). ואיל�30: 2000, קליי� וצפתי(ה זהה וכתיבה זהה ימילי� שונות בעלות הגי
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  סוגי מצלולי� ומשחקי מילי� במקרא ובמזרח הקדו�. 29

  )metaphonic( נימָטפודמיו� צלילי  ו)equivocal(דמיו� צלילי אקויווקלי 

י", למשל.  מבוסס על הומונימיה בי� מילי�יאקויווקלדמיו� צלילי  י נ ח   ִ (  י ֵ   ֹ ַמ  ִ   ז את ל  י   ֹ     J ע   5  @ ר נ   @ ְ  ִ א   ַ ְ  ִ   ֶ  ֲ 

ע ב ר  ֲ  ֹ  מ  י ֵ ַ נ ח   ֵ מ  ל ֹ ַ   ע9ד ע        = Dר  ֶ  ה  ר  ָ  ע   F �  Aמ  י  ל  צ % ע   U י מ   J ע   5  @ � נ   )  ָ  ְ ִ   ְ  ִ  ַ  ָ   ֹ ְ ִ   ִ ְ  ַ ְ  ִ    ֵ  �   וי הראשו�  הביט).9נד ' יש" (ָ  5ְ 

ג� כאשר אי� אקויווקל קיי�  544.א� בכל צלע המשמעות שונה, זהה בצורתו וצליליו לביטוי השני

  ֶאלֶחֶרב... ַהHִ5ַי�  ֶאלֶחֶרב... ַ(HִGְי�  ַעלֶחֶרב ",למשל . א� יש זהות עיצורי�,זהות מלאה בתנועות

Fִהפרוטוזווגמה בד. )35#38 נ' יר..." (ֵמיֶמיָה  ֶאלחֶֹרב... 95ֶריָה �שמיי� הפכו זהי� # שני שורשי

 Dmr√השורשי� ,  באוגריתית).5קלז ' תה; 3יא ' ראו ג� בר ).erb√*# וxrb√*(בעיצוריה� בעברית 

  CAT 1.108: 3, 22, 24.545#ובאי� בסמיכות ב, �י הומונימי�ה) כוח (Dmr√#ו) שירה(

�ביא עמו שינוי במשמעות מדובר א� שינוי תנועות מ, כאשר יש דמיו� צלילי בעיצורי המילי

  ֵאַלי ֵהיַטְבJָ ִלְרא9ת'ה ֲאִני רֶֹאהN ַו4ֹאֶמר ָ$ֵקדָואַֹמר ַמUֵל  JָEה רֶֹאה ִיְרְמָיהA ָמה: "... למשל .ניהמָטפוב

ומשמעותו מתחוורת רק ,  סתו� לנביאשקדמראה ה). 11#12 א' יר" (Hְָבִרי ַלֲעGֹת9  ֲאִני ַעל$ֵֹקד ִ(י

תופעה זו חלה ג� כאשר מופיעי� שני פעלי� אשר נטיית� . ר אומר האל מילה הדומה לה בצלילכאש

 Eה בהוראות ֵא546).7כז , ש�; 9ז , ש�; 19#20 א' יש (וזו מביאה עמה שינוי משמעי, שונה

 משמעות המילה כשהנטייה משנה את, על בהטיות שונותולאותנפישתי� להציל את חייו חוזר אותו פ

 אפקט זה 547.'נפש�' פירושה napišta#ו', החיי�) כל היצורי�(' פירושה napšāti). 'גילגמש עלילות'(

  irbu.(548(תהיה לו הכנסה , )arbu(א� אד� חול� שהוא אוכל עורב , למשל. אופייני לספרות האותות

  )parasonancy( פראזונאנסדמיו� צלילי 

ט ְוִהKֵה ִמְ$ָ>ַוְיַקו ְל: "למשל). י� ובשמותבפעל( משלושת עיצורי השורש שניי�מדובר בדמיו� צלילי ב

ָ  נ ע ו נ ד"ג� הצירופי� ). 7ה ' יש" (ָקהָעְצ ְוִהKֵה ָקהָדְצִל חִמְ�ָ>  ָ ר"ו" ָ    פ  ר ו א  פ  ֶ  ע  ֵ  ָ    ָ ) 27יח , ש�; 14ד ' בר" (ָ 

� ַ&ַ;ַחHֶגל ְוִי  ָעִני ְבָעְני9ְיַחֵ;H ",למשל. )metathesis (שונהעיצורי השורש לעתי� סדר  . פראזונאנסיוצרי

�� "; )11איוב לו " (Dְזָנ ה  ת ל  ת  ֶ   ל   ָ רָ  ֵ   א   <  ֵ ת  ְ ח   J    ַ ר  ַ פ  ֶ  א  בדוגמה האחרונה שיכול העיצורי� . )3סא ' יש" (ֵ 

                                                 
י"תכ� שיש לתק� את הצירו% הראשו� יי, על סמ� מספר עדי נוסח  544 י נ ח   ִ (  ַ מ  ; 9נד '  לישa-aהערה , BHS: ראו".  ֵ   ֹ

, ששו� (�the days of Noaיש המפרשי� את הביטוי במשמעות , משו� שהטקסט קשה. 1הערה , 69: 1995, פולק

� משחק עלפי האפשרות השנייה מתעמ). 69: ש�, פולק (�waters” of Noa“ואחרי� במשמעות , )969: 1976

�  .המשמעויות בי� שני הצירופי
, י� באי� בריכוז גבוה יותר בטקסטי� תכליתיי�בסיכו� מאמרו הוא מעיר שמשחקי מיל. 132: 2000, ואטסו�  545

ובכל מקרה המסקנה העולה מסקירת הדוגמות במאמרו היא שמשחקי מילי� ה� מאפיי� חשוב של הספרות 

 ).133#134: ש�(האוגריתית 
 . להל�563ראו דוגמה שומרית בהערה   546
, שורש מנחההוא ולפיכ� , בדוגמה זו השורש חוזר שלוש פעמי�. ראו ציטוט הדוגמה להל�. 72#73: 2000, הורווי=  547

 .המורה על העניי� המרכזי
 . �זיכרויש להניח שבמקרה זה משחק המילי� הוא טכניקה המסייעת ל.  ואיל�79: 2000, הורווי=  548
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 kur gul-gul) destroyer of the:  ראו בשומרית549.מחזק את המשמעות הנמסרת בפסוקית

mountains( לצד kur gúr-gúr) subjugator of the mountains( ;gi-rin-na) pure( לצד gú-en-na 

)throne-room(ו #gigir-an-na) heavenly chariot(550 ; אנומה אליש' מתו� וכ� בדוגמה האכדית': 

dalḫat Tiamatamma // urri u mūši idulla) Roiled is Tiamat; day and night she roams.( 

י� נרדפי� בתקבולת  איברה�ולמעשה , ממוקמות בקצוות החרוז, שתי המילי� דומות בצליליה�

ומעודד את ,  מעצי� ומדגיש את הכיאזמוס התחביריאוָרליהאפקט ה). נשואי� (יתחבירתפקיד הוב

 Roiled is Tiamat by day and night; (Tiamat by day and: הקהל להשלי� את המבנה התחבירי

night,) roams.551ת ב דוגמה אוגריתית נמצא.סא לעיל'  דוגמה זו דומה לדוגמה מיש#CAT 1.100: 

66-67 :ororororororororm ynorororornh / ssnssnssnssnm yssssynnnnh / ododododtm yododododynh / yblblblbltm yblblblblnh. � בדוגמה זו מוזכרי

 �ט לפעולה י בי� הפר)מקשר (בכל צלע יוצר המחבר משחק. וארבע פעולות) צמחי�(ארבעה פריטי

-CAT 1.4, IV: 41(' עלילות בעל'חילו% בסדר העיצורי� נמצאת בדוגמה של  552.הנעשית באמצעותו

43 :(txmktxmktxmktxmk il xkmxkmxkmxkm / xkmtxkmtxkmtxkmt om olm / xyt xZt txmktxmktxmktxmk) .Your news, Ilu, is wise; / you are 

wise to eternity. / Lucky life your news.(553אחר ב � mAbמשמשות המילי� ' עלילות בעל' במקו

. to heedוהשנייה במשמעות , dwellingהראשונה באה במשמעות  , )yAb) CAT 1.3, IV: 48-55#ו

�  554. א� נבדלי�,המילי� גזורות משורשי� דומי

  )farrago(פאראגו 

 פונולוגית ִקרבהבעלות דמיו� צלילי כלשהו או ,  שמשמעות� קרובה)או יותר (מילי�מדובר בשתי 

כ� , במכוו� מעוצבת מילי�לפחות אחת ה. צימוד המוסר רעיו� אחדב או המופיעות בצירו%, אחרת

הפאראגו מושג באמצעות שימוש ). 8 נד' יש" (5ְֶ@ֶצ% ֶקֶצ%"; )2א ' בר" (הAתֹהA ָובֹ: "למשל. שתתחרז

. ה לחריזהילעתי� יש נטי. אשר משיג משמעות רק בשל ההקשר, בלתי דקדוקי, בניסוח מבולבל

ז", למשל  5 @ ל ח  ל  ר @  ה  ַ  מ     ָ    ָ ָ    ֵ  ú-lum a-lam בשומרית אנו מוצאי� את קריאת השמחה 555).3, 1ח ' יש" ( ַ

)hurry-scurry.(556  

                                                 
 .ש�, נשטיי�גרי; 969: 1976, לדוגמות נוספות ראו ששו�. 969: 1992, גרינשטיי�  549
 .53: ראו עוד דוגמות דומות ש�. 51: 2000, ידי קליי� וצפתי#שתי הדוגמות מוגדרות כאליטרציה על  550
 .68#69: 2000, הורווי=  551
552  � .בדוגמה זו חלה חזרה אסונאנטית בשל הסיומת השווה בכל הצלעות. 130: 2000, ואטסו�. פירוש המילי� עמו
553  �בכ� מודגש העניי� . xkm כוללת ג� חזרה קונסונאנטית של העיצורי� המרכיבי� את המילה דוגמה זו. 121: ש

 .המרכזי שבחרוז
 .א� ה� אינ� שלמות, )CAT  1.4, I: 12-18 // CAT 1.3, V: 39-44(לקטע המצוטט יש מקבילות   554
 .969: 1992, גרינשטיי�; 969: 1976, ששו�  555
אול� לי נראה כי הצורה והמשמעות , )44#45: 2000(י דווקא כאונומטופיאה ידי קליי� וצפת#דוגמה זו מוגדרת על  556

 .מתאימי� להגדרתו של הפאראגו כא�
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 )assonance( נטיתאחריזה אסונ

שוויו� הצלילי� חל בתנועה . )בניגוד לאליטרציה ולחריזה( חזרה על צליל באמצע מילה אסונאנס הוא

�לעתי� מופיעה מחרוזת . לעתי� חל הדמיו� בשתי תנועות. של ההברה המוטעמת האחרונה במילי

יוצרת אפקט  חריזה אסונאנטית 557).5כב ' יש" (ְמב�ָכהְמה�ָמה �ְמב�ָסה �ִ(י י9� : "למשל. אסונאנטית

יומה של החריזה ק, יחד ע� זאת. ואינה מוסיפה משמעות מיוחדת להיגד,  נעי� לאוז�אוָרלי

 בדוגמה האכדית הבאה בתו� ).הדגשה(הלב לרצ% זה #� את תשומתהאסונאנטית ברצ% מילי� מוש

 Šamaš šammu annû:  וכ� אליטרציה,נטיתאנטית וקונסונאקיימת רשת אסונ' עשב הלב'

šammaka šātīšu liblu / šātīšu līšir šātīšu mur�ašu limataššir šātīšu lišlim558) O Shamash, 

this grass is your grass: may he who drinks it revive / May he who drinks it recover; may 

he who drinks it be rid of this illness, may he who drinks it regain his health!.(559  

 )alliteration (אליטרציה

� ילילחזרת צאליטרציה היא )�.  שתי מילי� סמוכות או יותרבראש) ותנועות או עיצורי�, עיצורי

�ת ", למשל560. משולבות כמה תבניות אליטרטיביות היוצרות רשת מצלוליתלעתי רA א  ר  מ  ְ  ָ ְ    ֶ ו י   ַ  � 4 יה  ֶ   ח    ֵ  ַ

ב  ע   &ֹ  ֲ  ַ @ ה ק  ר  ְ&  הָ    ָ ָד  י� ֵב  ְל   ִ�ב  ֹ ֶ  ח מ  כ  ִ   נ  ָ �ב  ב  ל  ְ ה ֲ  ֹע  ה ַ& ָ   ד  ד   L  ֶ ל  ָ ת (  ָ  א  ב   ֵ   �ֲ  ֹע  ת  ר ָ  ָ ד   @ ב  ֲ  ֶ א  �  ָב דA ָ  ְע  פ ֶ   ה   & ָ ְ  �  561;)14א ' שמ" (ֶ  ְר 

י  ֶ$ " נ  ִ   א  ת ְ$ ֲ  ח ר  ר  ֶ  ח  ֹ ְ  ַ  ?  $ ֱ י ה  ֶ נ  ת  ַ ז פ     ִ ְ  ַ מ ָ  ל"; )6ש א "שה" (@ ָ ֶ?  ר  ֶ א  ה &�"הצירו% ; )6 ד ,ש�( "ר9B ַה   ַ ה  ב� ָ  ק  ה   ְ  �מ   ָ  ק 

ב  ה  ְ �Cמ  ק   O ָ  ָ) "�-é-mu im:  דוגמה שומרית נמצאת בקינת איננה על חורב� עירה ומקדשה562.)11 ב נחו

me / uru-mu im-[me] / dam-mu im-me / dumu-mu im-[me]) She says, “My house!” / She 

says, “My city!” / She says, “My spouse!” / She says, “My son!”.( הורובי= מביא מספר 

 ilānī kīma kalbī kunnunū ina: 'גילגמשעלילות 'ראו למשל מתו� . כדיתדוגמאות מ� הספרות הא

kamâti rab�ū )The gods like dogs cowered, crouching at the back wall(; ואטסו� מביא 

                                                 
 אי� ההגדרה אצל שניה� זהה וששו� מביא דוגמות נוספות המערבות .25: 1978, ריבלי�; 969: 1976, ששו�  557

 החזרה על 5כב ' בדוגמה מיש). 19מט ' בר; 5ה ' עמ(או רק אליטרציה , )9כט , ש�; 16#17כד ' יש(אליטרציה 

 .ג� אפקט אליטרטיבי, בנוס% לאסונאנס, � בראשית המילי� הרצופות יוצרות"הצליל מ
558   �; )קונסונאנס (n# וt ,š ,mבאמצע המילי� חוזרי� העיצורי� ; )אליטרציה( חוזרי� בראש מילי� li# וšaהצלילי

 � .ארבע פעמי� šātīšuוכ� בשל החזרה על המילה ,  ammu annû ,šātīšu līšir šātīšuאסונאנס מופיעה ברצפי
אול� . 130: 2000, ואטסו�: לדוגמה אוגריתית ראו. /m/# ו/l/לב לחזרת העיצורי� #שימו. 69#70: 2000, הורווי=  559

ראו עוד דוגמה המוזכרת תחת סעי% דמיו� צלילי . המילי� המצוינות אצלו כחזרה אסונאנטית רחוקות מדי לטעמי

  .552והערה , ראזונאנספ
 . להל�563עיינו הערה . 'אליטרציה'חוקרי� שוני� מציגי� הגדרה גמישה יותר של , לעתי�. 11: 1978, ריבלי�  560
561   �החזרה על . ויוצרי� אליטרציה מורכבת, )ת שאינו מודגש"דלג� העיצור (בדוגמה זו מספר עיצורי� חוזרי

יוצרי� מקצב שאולי במידה מסוימת מקנה תחושה של ) ה"פ, ו"כמו ו(ת והעיצורי� הקרובי� לו "העיצור בי

רA"ושימו לב ג� לחזרה הצלילית בי� . נקישות חוזרות כמו במהל� עבודת בני� ר  מ  ְ  ָ ְ  ו י  רל" ַ  ח מ   5 ֶ ֹ ְ ." 
% "בשל חזרת העיצור קו. לכ� האפקט האליטרטיבי עשיר. ת קרובי� מבחינה פונטית"� ובי"מ, ו"העיצורי� ו  562

 .דוגמה זו כוללת ג� חזרה קונסונאנטית, בסו% מילה
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 tqx mlk olmk / drdrdrdrkt ddddt (שלטו� של דור ודור/ , תקח מלכות עולמ�, למשל. מספר דוגמות אוגריתיות

drdrdrdrdrk ;CAT 1.2, IV: 10(.563  

  )consonance(נטית אחזרה קונסונ

�  צליליחזרה עלקונסונאנס הוא )�:�", למשל 564. ללא שוויו� בטע� או בתנועה)עיצורי ג�ד  ד�ד י  ד 1   1   ֶ    ְ      ְ    ָ 

הAא  ג דְ     ו  בָ  C י  ק  ָ  ֵ  ע  ה "; )19מט ' בר" (  G מ @  ַ    ֹ ֶ  ו 4 ע   ַ תַ  ח $  $ נ  ח  ְ  ֹ ֶ נ     ַ ל ְ  הA ע  מ   G ַ  ו י     ֵ ִ  ְ K ס ַ  ֵ  ה  י " ; 565)9כא ' במ" ( ַ ה ִ  (   F ָ  ע  הַ  ז�ב  ָ   ע     ֲ   

י ה ה  ֶ  ת  ה  ִ ְ מ  מ   @ ל�9 ל  ק   @E ו ָ ָ ְ  ִ 9Hד ְ   ְ ְ      @E   ְ    הA@ ג ר  � י  י  ר  ה   R  5 ָ   ְ  ָ  ְ    ִ  ַ  ֳ  ָ ר ַ  ק  ע  ר'� (  ק  ע  ָ  ֵ ו  ֵ     ְ  ֶ  סוג של היא אליטרציה 566.)4ב ' צפ" (ְ 

יננה כוללת ג� חזרה קונסונאנטית על                                ִהדוגמה השומרית לעיל מתו� קינת א . חזרה קונסונאנטית

בדוגמה ,  למשל.רת חריזה פנימית או חיצונית לא מושלמתחזרה קונסונאנטית יוצ. /l/ /m/י� העיצור

דAד"חריזה פנימית ע� המילה יוצרת " ָ  V י ג ד"הראשונה המילה   F    ְ".567 � חזרה קונסונאנטית קיימת ג

 naḫlapta apluḫti pulāḫti ḫalipma )As a: 'אנומה אליש'ראו רשת קונסונאנטית ב, בשירה אכדית

garment of armor, in terror he was garbed.( במקרה זה נבחרה מילה נדירה )apluḫtu ( �לש

 CAT 1.96: 12 :on bAy lbAy tAbbAy lbAy tAbbAy lbAy tAbbAy lbAy tAb / on# דוגמה אוגריתית אפשר למצוא ב568.אוָרלייצירת האפקט ה

[[[[bAtbAtbAtbAt] ] ] ] lbAt tlbAt tlbAt tlbAt t[[[[AbAbAbAb]]]]) May the eye of the vile man revert to the vile man, / May the eye of 

the vile woman revert to the vile woman .( יוצר משחק �  569.מילי�בי� הכמוב� שדמיו� הצלילי

                                                 
ע� שינוי ) לאו דווקא רצופות(קליי� וצפתי מגדירי� אליטרציה כחזרה על צלילי� המתקיימת בזוג מילי� סמוכות   563

דמיו� צלילי אקויווקל או פראזונאנס תחת , הכללת תופעות כגו� פאראגוהגדרת� הגמישה מאפשרת . תנועות

 אפשר לראות דוגמה לדמיו� lum (produce) / lam (sprout)בזוג  , שה� מביאי�מבי� הדוגמות . 'אליטרציה'

דוגמה לדמיו� צלילי ; ניהמָטפו אפשר לראות kù (silver) / ka (mouth)בזוג המילי�  ;צלילי אקויווקלי

זוגות המילי� הקרובות ) א( לשיטת� אליטרציה בשירה שומרית נחלקת למקרי� בה� .אזונאנס הזכרתי לעילפר

41#: 2000, קליי� וצפתי ;י בי� זוג המילי� הקרוב בצלילאי� קשר סמנט) ב(; בצליל קרובות ג� מבחינה סמנטית

ובכלל זה דוגמות בה� החזרה , ולי� מגווני�א% היא גמישה וכוללת סוגי מצל) 67 :2000(הגדרתו של הורווי= . 54

�בדוגמה האוגריתית האליטרציה משולבת ע� . 67#70: ראו עוד דוגמות ש�. הצלילית אינה רק בראש המילי

. )118: 2000, ואטסו�(וכ� מחוזקת או מודגשת משמעות המילה , drktקונסונאנס בעיצורי� המרכיבי� את המילה 

 .צלוראו עוד דוגמות אוגריתיות א
 .30:  ראו ג� ש�.26: 1978, ריבלי�  564
565   �ובכ� מושגת לכידות , )�"� וסמ"שי, �"Gי(בדוגמה זו ג� סביבתו של הצירו% כוללת עיצורי� זהי� או דומי

 .ל"אצל חז' לשו� נופל על לשו�'דוגמה זו הוגדרה כ. צלילית בפסוקית
יש ג� חזרה בי� עיצורי� QָחAת ובאופ� , ש"� ורי"מד "למ, �"בדוגמה זו חוזרי� בשאר חלקי הפסוק העיצורי� שי  566

�בקשר לכתוב זה . %"ל חוזר על הצליל הקרוב קו"גימ; )הקרוב לשאר העיצורי� השורקי� החוזרי�(י "צד: קרובי

 .עיינו עוד להל� על מדרשי שמות
 .67: 2000, ניתנת אצל הורווי=) 'המנו� לשמש'(דוגמה לחריזה פנימית בספרות האכדית   567
-ḫlp-√plḫ√(ביחס לדוגמה זו מציי� הורווי= ג� משחק בסדר השורשי� . 68: ש�, הדוגמה מובאת מתו� הורווי=  568

√plḫ-√ḫlp ( ובמיקומה של התנועהu . מרדו�#שיתי'השוו ליצירת שיכול בדוגמה מתו�  ,'�  .69: ש
#  ו1998,  עיינו פורדCAT 1.96 על הטקסט. בטקסט זה מרבה המחבר ליצור משחק מילי�. 129: 2000, ואטסו�  569

2000.  
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  )onomatopoeia(אונומטופיאה 

מילה המחקה , כלומר,  מסמני� בקירוב את משמעותה,כול� או חלק�, ֶ@Rְִליֶליָהשימוש במילה 

וסי% מריבלי� ). 5ה ' פשו" ( 5ִEיָריוִמ0ֲַהר'ת 0ֲַהר'ת סAס Dז ָהְלמA ִעUְֵבי: "למשל. צלילי� מ� הטבע

 מילי�על צלילי� דומי� ב ְצִליֶליָהאית הוא בכ� שהיא מאצילה מכוח יערכה של מילה אונומטופ"

' יש" (�ְמַצְפֵצA9פֶֹצה ֶפה  ְולֹא ָהָיה נֵֹדד ָ(ָנ%: " ראו למשל570."איותישכשלעצמ� אינ� אונומטופ, סמוכות

  ).2מז  'יש" ( ְוַטֲחִני ָקַמחֵרַחִי� ְקִחי"; )14י 

אשר מעניקות יופי , צלילי�אליטרציה ואונומטופיאה ה� חזרות , קונסונאנס, אסונאנס, פאראגו

בדוגמה , למשל.  לעתי� משחק הצלילי� ירמוז לקהל על משמעות.להיגד ומדגישות אותו

; ה"קהל רגיש יצור את הקשר בי� ש� העיר , 4מצפניה ב הקונסונאנטית  ָ  ע  הֲ   ע זA "–לגורלה הצפוי " ַ   ."ָ  ב 

הצירו% , למשל. ובמקרי� רבי� יצטרפו כמה סוגי מצלולי� ויצרו רשת מצלולית,  מלאכותיכא�המיו� 

" Aְמַצְפֵצ%"אית יא� מצטר% למילה האונומטופ, )צליל חוזר בראש מילי�(הוא אליטרטיבי " Aפֶֹצה ֶפה"

  .יש ג� חזרה קונסונאנטית ברצ% של שלוש המילי�, ולפיכ�, הדומה לו בצליל

  )antanaclasis (טיתקלאאאנטאנחזרה 

פי #על, א� בכל פע� נדרשת לה, חוזרת בטקסט) או הטיה אחרת שלה(מת מסוילעתי� נמצא כי מילה 

, למשל). הומונימיהמעל בסיס ריבוי משמעויות הנוצר מפוליסמיה או ( משמעות אחרת ,ההקשר

 פירושה שנייהובפע� ה' דרכי�'ירושה בפע� הראשונה פ. 6ה ' מופיעה פעמיי� בשופ" ֳאָרח9ת"המילה 

�" הביטוי 1ד '  בקה.'ַ@4ָר9ת' נ ח  � מ  ה  י� ל  א  ֵ  ו   ַ ְ    ֶ  ָ    ֵ  ְ "� to comfort themבפע� הראשונה פירושו . חוזר פעמיי

, למשל. קלאטית מוכרת ג� בשומרית חזרה אנטאנאto avenge them.571 פירושו שנייהואילו בפע� ה

nì-maḫ kú-kú-e ù nu-um-ši-ku-ku )He who eats too much cannot sleep .(א� , הכתיבה שונה

 an-bala ki-bala an-ba ki an-ba )Across theבפתג� ; יה קרובה ויוצרת את משחק המילי�יההג

heavens, across the earth, litter is apportioned to the earth( חוזרת המילה an-ba הנכתבת 

באה ) 'גילגמשעלילות '(ה לאותנפישתי� E          ֵ בהוראות א 572.א� בכל פע� משמעותה שונה, באופ� זהה

makkura zērma napišta bulli :חזרה אנטאנאקליטית / šūlīma zēr napšāti ana libbi eleppi 

)Despise property, make your soul live! / Bring the seed of all living things into the midst 

of the boat!.(573שמו של בעלמופיעה' עלילות בעל'אקלאטית בנא חזרה אנט � איה:  במשחק מילי� ע

                                                 
 .8: 1978, ריבלי�  570
 .969: 1992, גרינשטיי�; ראו דוגמות נוספות ש�. 969#970: 1976, ששו�  571
572  '�. בדוגמה השנייה שלעיל מושגת ג� לכידות הפתג� באמצעות חזרות צלילי�. 103: 1; 112: 1', משלי� שומריי

 .30#40: 2000,  ראו קליי� וצפתילמספר דוגמות שומריות של אנטאנאקלאסיס
72#: 2000(והורווי= ) 158#160: 1996(כ� נייגל  ,zērבנוס% לזיהוי משמעות שונה לכל אחת מהופעותיה של המילה   573

73 ( �) !makkura zērma )Despise property: משמעות#המבוססת על דו( ראו להל� (Janus parallelismזיהו ג
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� בפע� .)iy.aliyn.bolbolbolbol/iy.zbl.bolbolbolbol.arf ;CAT 1.6, IV: 4-5 // 15-16( ?בעל האר ,  הנסי�איה/ ? י� בעללִא

,  באופ� דומה. המציי� תפקיד או כינוי צירו%שנייהואילו בפע� ה, הראשונה המילה משמשת ש� פרטי

כמו / יעש� כמו כבש בפיו ) al(פ� / מ$ת , תקרב לב� אל) al(אל "  בכתובal מספר על המילית#ררחוזר המשו

; alalalal/tqrb.lbn.ilm/mt.al.yodbkm/kimr.bph/klli.bAbrn/qnh.tEtan( ".ְמר�ָ)ק) תהיה(גרונו בפתח , שה

CAT 1.4, VIII: 15-20 .(הראשונה היא מילית שלילה �אזהרה מפני  משמעותה שנייהובפע� ה, בפע

  574.תוצאה לא רצויה

  ריבוי משמעות ומשמעות טעונה

-double (דרש לשתי משמעויות באותו הקשרילעתי� מופיעה רק מילה אחת אשר עשויה לה

entendre( . מת מבי� מגוו� משמעויות שיש למילה מסויתהיה לנו העדפה למשמעות , פי רוב#עלא�

במקרה כזה נוכל להשתמש במינוח . פות של המילהעל משמעויות נוס נוותרובכל זאת לא , מתמסוי

פי משמעות אחת #על� מסוימת תתפרש בהקשר מסוימילה . 'משמעות מוספת' או 'משמעות טעונה'

דברי יעקב לבנו יוס% , למשל 575.א� תביא עמה באופ� אסוציאטיבי משמעות מוספת, מבי� האפשרויות

"  � י ל   J י נ ת  נ  ָ  ו א   ְ   ִ ַ  ָ    ִ  ֲ  ַ� כ   $  ֶ ל ְ ד ע  ַ   Eח     ַ י�     ָ Eח    ֶ �"והמילה , פני אחיו#על מכווני� לעליונות יוס% ,"  כ   @  ֶ באה "  ְ

, את העיר שכ�תודעת הקהל באול� השימוש במילה זו מעלה באופ� אסוציאטיבי . 'כת%'במשמעות 

: anדוגמה פשוטה ביותר היא . תופעה זו מוכרת ג� בספרות השומרית 576.הממוקמת בנחלות בני יוס%

או במשמעות ' בת שמימי/ב�' להתפרש במשמעות ה ויכולתימשמע# דוהיא  dumu-an-naהמילה 

 תVQ'Vַע: 'עלילת אקהת'דוגמה אוגריתית מיוחדת המערבת את ש� הדמות נמצאת ב 577.'בת של אנו/ב�'

)pGt(אחד בטקסט. 'נערה'ומשמעותו המילולית היא ,  הוא שמה הפרטי של הגיבורה �משתמש , במקו

 578).46#50' ש, ש�: השוו, CAT 1.19, IV: 51-52 (בעת#מספר בשני המשמעויות בה#המשורר

 :ytt nxvm mhrk / bn bAn itnnkitnnkitnnkitnnk;CAT 1.100( ֶאְתַננְ�כבני פת� / , כמוהר�אני נות� נחשי�  בתקבולת

אבל היא נבחרה , )mhrk( מוהר� היא האיבר המקביל למילה) itnnk( ֶאְתַננְ� המילה) 73-74 // 75-76

                                                                                                                                                 

 �) II :879כר� : )2003' ורג'ג: א� השווmakkura �e-er-ma) Construct a boat! .(עשוי להיות למעשה ג

 . אינו מופיע בצורה זו במילוני��ēruמצייני� כי הפועל ) 503]: א[2008(, וגרינשטיי�
 trxfמופיעה הצורה , )CAT 1.3, II: 32-35(בתיאור ענת הנלחמת בעמק , למשל. ואטסו� מזכיר עוד דוגמות  574

� ,bathe(מילה זו באה בשני משמעי� שוני� , )80הערה , 251: 1997(ופרדי ) 121#122: 2000( ואטסו� לדעת. פעמיי
wash.(כמו כ� ב.  דוגמה זו אינה משכנעת#CAT 1.6, IV: 1-3 // 12-14 המילה ont � ,wells( מופיעה בשני משמעי

furrows .(� בכל הופעותיה furrows: 158: 1997, יתהשוו תרגומו של סמ. ג� דוגמה זו אינה משכנעת. 122#123: ש

 .של המילה בקטע
ג� א� , ואי� חשיבות לדר� בה נכתבה מילה,  הצלילית היא העיקרִקרבהה, מכיוו� שמדובר בספרות שבוצעה בקול  575

 . הצליליתִקרבהבאופ� טבעי עולה בתודעת הקהל משמעות נוספת על בסיס ה. שתי מילי� גזורות משורש שונה
 .969: 1992, ת נוספות אצל גרינשטיי�ראו דוגמו  576
 .27#30: 2000, ראו מספר דוגמות שומריות אצל קליי� וצפתי  577
השוו .  ש�120#121'  בעמ8#10למשל דוגמות . 2000, ראו דוגמות נוספות אצלו. ואטסו� פסח על דוגמה זו  578

  ).CAT 1.6, IV: 4-5, 15-16(בעל האר= // אלאי� בעל : בתקבולת
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). bn bAn (בני פת�ו) nxvm (נחשי� הנרדפת למילי�, )tnn( 'תני� 'ילהמשו� שהיא מעלה בתודעה את המ

  579.בעלת משמעות טעונה ֶאְתַננְ�א� כ� המילה 

. צר כאשר המספר או המשורר יוצר משחק מילי� על בסיס מילי� זרותומשמעות מוספת עשויה להיו

ל: " נאמר15 טז ותבשמ י@ א  רA א  יו  ַ  ֹ  ְ    ִ    ֶ ו 4 אמ  � ה�א  ִ   Dח  י ל א   ָ     מ   )  ֹ   ִ  Aע הָ  ְ   י ד  שמו של המזו� הוא משחק ". ה�א  ַ מ 

בפי ש� המספר  (10י ' ת בשמות נמצאו נוספדוגמות ).מ� הוא(בארמית ' מה הוא'על בסיס השאלה 

 šarruילי� על בסיס המילה האכדית מהנביא יוצר משחק  (8י ' יש; )פרעה רמיזה לאל המצרי רע

   .580])'מל�'[

 על מילה בעלת כפל תבעלת שלוש צלעות מתבסס Janus parallelismהקרויה מיוחד מסוג תקבולת 

 12 ב השירי�# יר בש581.דוגמות רבות קיימות בספר איוב). pivot word(משמעות בצלע האמצעית 

יר"המילה  ; מ  ָ  ִ  ה  : ביחס לצלע א' גיזו�'מאפשרת לצלע ב תפקיד כפול כאשר היא באה במשמעות " ַ 

"= Dר  אA ב  ר  י� נ  נ   R  K ֶ  ה    ָ    ְ  ִ     ִ  ָ  ִ נA: "ביחס לצלע ג' שירה'ת ובמשמעו, "ַ  צ  Eר  ע 5  מ   @ 9Jר נ  ק9ל ה  ֵ   ו  ְ  ְ   ַ ְ  ִ      ַ  נקודת מבט 582."ְ     

משמעית #  תהלי� תפיסת המשמעות של המילה הדו583.מוצגת אצל גרינשטיי�לינגוויסטית #פסיכו

באיבר שריבוי המשמעות רק את זה לא הולת באול� גרינשטיי� כולל בסוג התק, reanalysisנקרא 

ג� תקבולת כמו זו , כ�. בתפקידו התחבירי של האיברמשמעות #דואת האלא ג� , אמצעיתהצלע ה

   584.שייכת לסוג תקבולת זה, 17עז ' שבתה

  מדרש ש�משחק מילי� ודמיו� צלילי ליצירת 

בדל בסדר ימילי� אלו עשויות לה. המספר מנצל דמיו� צלילי בי� מילה או מילי� לבי� שמה של הדמות

�  ִאי@ ֶאתָקִניִתיַוJֹאֶמר  ַקִי� ַוJַַהר ַוJֵֶלד ֶאת: "למשל .או בתבנית התנועות, רי� עצמ�בעיצו, העיצורי

 ִמBֲַעGֵנA ְיַנֲחֵמנ�ֶזה   ֵלאמֹרנַֹחְ@מ9  ַו4ְִקָרא ֶאת"; )]דוגמה זו כוללת שיכול עיצורי� [1ד ' בר" ('ה

Aב�9 ָיֵדינRְֵמִעA ָהֲאָדָמה ִמ� Pבר 585;)29ה ' בר" ('ה ֲאֶ@ר ֵאְרָר �ההסבר  (20ל ' בר; 36כז ' וראו ג

                                                 
 .131: 2000, ואטסו�  579
משחק מילי� על בסיס : השוו. 141#144: 2000, ראו דוגמות נוספות אצל רנדסבורג. 971: 1992, גרינשטיי�  580

דוגמה זו היא ג� מדרש ש� של . 70#71: 2000, הורווי=; אכדי בתו� טקסט MESמשמעות המילה השומרית 

dהנכתב לעתי� , מרדו�
MES)  עיינו עוד ).  להל�589ראו הערה �על שימוש במילי� זרות בדרישת שמות פרטיי

 .ולהל�, ש� הדמות: 21לעיל בסעי% 

 .1996, נייגל: ראו  581
א� ', עלילות גילגמש'סוג תקבולת זה מופיע ג� ב. 499#500]: א[2008, גרינשטיי�;  ואיל�138: 2000, רנדסבורג  582

 ).573ראו לעיל והערה (ווי= נקבל את דעת נייגל והור

 עיינו .]ב[1976, ואטסו�מובאות אצל דוגמות אוגריתיות . ראו ש� דוגמות מקראיות ואכדיות. ]א[2008, גרינשטיי�  583

 � .507: דבריו ש�ג
. החל משנות השבעי�, במספר פרסומי�מחבר זה ידי #עלבתקבולת נדונה  reanalysisתהלי� . ]א[2008, גרינשטיי�   584

 .6הערה , 500: ש�ראו 
 .970: 1976, על דוגמה זו עיינו עוד ששו�  585
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'  שמ586;20רות א ; )מתבסס על דמיו� צלילי חלקי" ֶבדֶז"לש� זבולו� באמצעות המילה ' אטימולוגי'ה

שלוש פעמי� מדגיש המחבר שכנע� יהיה עבד . לעתי� משחק צלילי� בש� הדמות אינו מפורש. 10ב 

; ע"כנ√מפורש נית� לראות כא� משחק בי� ש� הדמות לבי� השורש באופ� לא ). 25#27ט ' בר (לאחיו

�ת  ֹ ל א: "המספר ש� בפי אלוהי� את הדברי� הבאי א א  ר  ק  ָ    ֶ ת  י  ִ ְ ר   G P מ   @  ָ י   ְ ָ   ָ ה ִ  (  ר   �  ָ ָ  NP מ  יה  ...  ְ ָ    @   J כ  ר  ָ   Aב   ִ ְ  ַ  ֵ   

� ג9י  ה ל  ת  י  ה  ִ  ו     ְ   ָ  ְ  ָ י ְ  כ  ל  ֵ  מ   ְ ַ Aי ה  K ה י   B י� מ   B ִ  ְ   ע     ָ ֶ ִ    ִ  ַ אלא משחק , צלילי במקרה הזה אי� דמיו� ).15#16יז ' בר" ( 

   587.)מל�,  ֹ ש ר (המבוסס על מילי� קרובות במשמעות

אמונה זו נכונה . גורל או ייעוד של בעליו, מציי� את האמונה הקדומה שהש� משק% מהותגרינשטיי� 

) 1(מתורגמי� אצל גרינשטיי� לקטגוריות ' ייעוד'או ' גורל', 'מהות'. אוגרפי�יג� ביחס לשמות ג

לתכונותיה , משחק מילי� המתייחס להווה(מהות ) 2(; )מילי� המתייחס לעברמשחק (' אטימולוגיה'

מתייחסת לנסיבות או הרקע ' אטימולוגיה '588).משחק מילי� המתייחס לעתיד(גורל ) 3(; )של הדמות

 �ר  ")1 (:למשל, )אטיולוגיה(שבו דמות או מקו� באו לכדי קיו יצ  ֶ   ו 4    ִ ת'הַ  י� א  ל ה  ֱ  ֹ ִ    ֶ  א    � 5ד  ָ  ה   ָ  � ר מ  פ  ָ    ִ ע   ָ 

א  ֲ ה  ה ָ מ  ' אהוב' הש� ידידיה הוא פירוש) 2( 10.589ב ' שמ; 9יא ' ראו ג� בר. זהו שמו,  לפיכ�).7ב ' בר" (ָ  ָ ד 

ישעיהו . כמו ג� הש� דוד קשורי� להיות דמויות אלו בחירי האל, ש� זה). 24#25ב יב "וראו שמ(

י : "משנה את ש� העיר המואבית דיבו� ואומר  )  ִ � א� ד  ל  ימ'� מ  י ד  ָ  מ      ְ י  ֵ   ִ      ָ  ) ִ   @Dִ  ל ַ  ית ע  פ9ת     ימ�9 נ9ס   H   ָ        ִ   ת יט  ל  פ  ֵ   ַ  ל   ְ  ִ

י ה ֵ  מD9ב Eר  ה        ְ מ  ד  ית א  ר  א   @ ל  ָ  ָ ו   ֲ    ִ ֵ ְ  ִ שו� שהוא הש� החדש מחזק את המאמר המודגש מ, כ�). 9טו ' יש" (ְ 

�ח ובעל כהוא ביחס לגורלה ) מקו�של או (פירוש שמה של דמות ) 3 (.כולל את צלילי המילה ד

�", למשל. �מסויסימבולי  F  ַ  0  ) � מ  ד  י ַ ְ ֵ   ִ ֹמ  ב  ִ <  ר  �  ח  ל   J  � י  ר  ֶ  Eח   ָ  ְ  ֶ ֵ  ְ  ִ  ַ  ֲ השימוש בש� בפי הנביא ). 2מח ' יר" ( 

תה לשוב יצפויה הי) כלתה של נעמי(ערפה , פי שמה#על. )5ה ' עמ: ראו בדומה (מבשר גורל צפוי

  590).רות א(לבית אביה , למואב

במיוחד במיתוסי� המספקי� הסברי� , מדרשי ש� שכאלו מופיעי� כבר בספרות השומרית

 שפירוש שמה הוא Nin-ka-si אלת הבירה ,למשל. גיבורי�ה וגיי� למקור שמות האלי�אטיולו

 באחד ההמנוני� לשולגי; )'אנקי ונינחורסג'(של אנקי ) ka(נולדה מפיו ' הגבירה הממלאת את הפה'

)Šulgi( ,שאביו לוגלבנדה  האלה נינסו� אומרת, אמוšul-an-né-zu-digir-re-ne mu-šè [m]u-rí-in-

                                                 
 .בדוגמה זו ש� הדמות ושמה החדש הפוכי� במשמעות  586
'  שג� שבדוגמה מברייתכ�. )ראו ש� דוגמות נוספות המבוססות על נרדפי� או קרובי�( 969#970: 1992, גרינשטיי�  587

 שמשחק המילי� בשמו של ִ(ְרַת ייתכ� ).מל� (šarru משחק המילי� מעלה בתודעה את המילה האכדית 15#16יז 

 ).ראו להל�(מבוסס על שורש או מילה זרי� לאוגריתית 
 .ראו אצלו דוגמות נוספות. הדוגמות להל� לקוחות מש�. 970#971: 1992, גרינשטיי�  588
בדוגמה האכדית שאליה אני . את ע� ישראל מחו= למצרי�' למשות '–ודו  שמו של משה רומז ג� לייע10בשמות ב   589

וקשור לשמו , )mēšu#ע= ה(סוב על החומר שממנו נוצר פסל האל מרדו� ימשחק המילי� נ,  לעיל580מפנה בהערה 

d(של האל 
MES.( 

 . ואיל�140: 2000, רנדסבורג; 1995, מרקס; 1987, גרסיאל: עיינו עוד  590
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sa4) Called your name: “The-Youth-whom-An-Knows[-Well]-Among-the-Gods”(.591 

 CAT 1.2, IV: 17 :oz ymymymym lymymymymk )Yamm was strong, he did not#דוגמה אוגריתית מצויה ב

sink .(שמו של האל על בסיס דמיו� צלילי �ל' וראו ב592;המשורר קושר את הפועל ע  ) ח  ונ  ַ  נישואי י ר   ִ   V ִ  ַ        ': 

ל  � ַ  ת� את נ   ִ ח  ] ַי [ו,          ).tn nkl [yyyy]/]/]/]/rE ytrErE ytrErE ytrErE ytrE; CAT 1.24: 17-18  (לאישה ייקחהִ  � ר 

 :הורובי= מעיר

Names of historical characters such as kings, princes, and deities are the 

objects of word play calling attention to them at various places in the 

composition. Fictional characters, on the other hand, are at times given 

names that highlight their role in the work. We might say that in the 

case of real personages the work is modeled to fit the name, while in the 

case of fictitious character the name is modeled to fit the 

composition.
593

 

 �ש� הגיבור מתאי� . !Revenge, O Ninurta עשוי להתפרש במשמעות Gimli-Ninurtaלמשל הש

ת עלילות 'ב. משו� שבסיפורו הוא נוק� שלוש פעמי� בשליט ניפור, לו ר  שמה של הדמות הול� לאור '  ִ ְ ַ( 

שטיי� גרינ). א� הוא אבד(ר ו ואולי ג� ביחס לסופו של הסיפ594,)'נכרתת'משפחתו הראשונה (המצג 

את ) dn(שופט ִאלV : תפקידיה�ל קשורי� התהדמויות האנושיות בעלות שמו' עלילת אקהת'שבציי� 

Vא� , ַדַנִאלVשופט בעצמוַדַנִאל �והיא אכ� מתפקדת רק  (ַדַנִאלV הוא ש� נקבי תוא� לש� ַיִתַנַד;  ג

; אשר ידאג לאביו, הרצויוזה אופיו של הב� ', ציית�'פירוש הש� אקהת הוא ; )ַדַנִאלVכהשלמה לדמות 

 �  595.'נערה' הוא תVQ'Vַעפירוש הש

  ניה�יתפקידי המצלולי� ומשחקי המילי� למ. 30

והתייחסתי א� מעט לתפקיד של משחקי מילי� וצלילי� , את סוגי הדמיו� הצליליעד עתה סקרתי 

ומ� הראוי להתייחס ,  המחקר הנוכחי מספק קריאה צמודה שמטרתה הפקת משמעות.שכאלו

� אלואוָרלי על ידי אמצעי�משמעות המופקת ל.  

                                                 
, ראו דוגמות אכדיות נוספות אצל הורווי=. המביאי� דוגמות רבות למדרשי ש�,  ואיל�55: 2000, ראו קליי� וצפתי  591

 . לעיל#589 ו580אחת מה� מוזכרת בהערות . 73#78: 2000
 .13, 3' מס, 122, 118#119: ראו דוגמות נוספות ש�. 118: 2000, ואטסו�  592
 .76: 2000, הורווי=  593
  .195: 2007, ל"הנ; 3/ד, 1#2/ג: 2005, יולזרי#נת�; 10: 1997, גרינשטיי�  594
ת הדמויות באפוסי� מידע על שמו. ש� הדמות: 21עוד על שמות דמויות עיינו בסעי% . 1984, גרינשטיי�  595

שמות פרטיי� בשפות השמיות מורכבי� בדר� כלל משמות עצ� כלליי� . 2006, קונור'האוגריתיי� מופיע אצל או

)� The… names have no analogues at Ugarit and few“: תV הוא מעיר'אבל ביחס לשמות אקהת וVQַע). 270: ש

or none elsewhere in ancient Semitic onomastica... all of them are eccentric” . בהמש� הוא מציע לראות

  ).278: ש�(בבחירת השמות חלק מאמנות הסיפור 
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הוא הרמוניה צלילית ) של רכיבי המילה או מילי� שלמות(האפקט הראשוני של כל חזרה צלילית 

והיא , בלעדיתהאסתטית היא מטרה ה לעתי� .)מטרה אסתטית; euphony(הנעימה לאוז� 

, צלילית מבליטה את ההיגדחזרה  596).26לט , ש�; 27כה ' שמ(' יבש'אפקטיבית בייחוד בטקסט 

ח: "17כד ' יש, ראו למשל. מחזקת אותולכ� מדגישה וו, הלב אליו#מסבה את תשומת פ  ת ו  ח  פ  ד ו  ח   <  ָ  ָ    ַ  ַ  ָ    ַ  ַ 

= Dר  ב ה  י�  י9@  ל  ֶ  ע    ָ   ֵ     ָ   ֶ  ותשמשת החזרה על צלילי� ליצירת לכידלעתי� מ 597.)אסונאנס ואליטרציה ("ָ 

באמצעות : 'מרדו�# שיתי'ול ביצירה הורובי= מזכיר שימוש מחוכ� במצל. סטרופהבפסוקית או ב

המבחינה את , )אינקלוזיו(חזרה צלילית על עיצורי� דומי� בראשיתו של קטע ובסופו נוצרת מסגרת 

 598.צלילית פונקציה ספרותיתהכא� לחזרה , לפיכ�. המצוי בתוו� כקטע מכריע ביצירה הנרטיבית

 16ל ' ביש, למשל.  במשחק מילי�אירוניה נוצרת כאשר הכוונה הראשונית משתנה בעקבות השימוש

 599." רְֹדֵפיֶכ�ִיIַ;�ֵ(�  ַעל ַקל ִנְרָ)ב ְוַעל ְ(נ�ס��ֵ(�   ַעלס�ס ָננ�ס ַעלִכי  ַוJֹאְמרA לֹא": אומר הנביא

�יעד� נגזרת מהשימוש בשורשי� הומונימי#האירוניה בסיפור ג�" : � נ יה   @ Aי ה  ֶ   ו 4    ֵ ְ    ְ  ִ י�ַ  ר�<  @  ֲ    ִ  ע  א  � ו  Dד  ְ  ִ ְה     ָ   ָ9J 

A@  @ 5 ת  ל א י  ִ  ְ ֹ ָ  ו  י ה : ְ  ֹ   @ ה  K ח  ה  ָ   ו  ָ    ָ  ָ ר��ְ  ַ ה ָ    ע  ד   L 4 ת ה  ( ל ח  ֶ  מ  ָ  ַ    ַ  ַ ה   ִ ֹ    G ר ע   @ ָ  ָ  א  י�'הֲ  ֶ   ל ה  ֱ  ֹ ִ   א  לבד  600).1 ג – 25ב ' בר" ( 

והדבר בולט בעיקר ,  יוצרי� לעתי� משמעות נוספת וצלילי�משחקי מילי�, ת ההדגשהימפונקצי

 במקרי� אחרי� יש משמעות נוספת 601.�אוגרפייידמויות ושמות גשל במשחק מילי� המערב שמות 

פראזונאנס מסוג דמיו� צלילי  7 ה עיהביש. ובאופ� טבעי ההיגד הופ� לטעו�, )ריבוי משמעות(למילה 

קשר משמעי בי�  יוצרדמיו� צלילי אקויווקלי  35#38 נ  בירמיה.מבליט את הניגוד שבי� הרצוי למצוי

ושומרי� , וררי� את סקרנות השומע או הקורא משחקי מילי� ומשמעויות מע.למלחמהושממה יובש 

 מילה עשויה לרמוז למקו� אחר באותה 602.כוונת המשוררלעל ערנותו ביחס למשמעות הטקסט ו

 משחקי מילי� אלו יוצרי� משמעות מעבר למשמעות ).רמז(יחידה טקסטואלית או מחוצה לה 

�  603.הדקדוק והתחביר, הפשוטה של המילי

                                                 
 .970: 1992, גרינשטיי�  596
מדגישה ) שדה סמנטי(או על מילי� קרובות ) מילה מנחה(חזרה על מילה : השוו. ש� ראו עוד דוגמות מקראיות  597

 ). לעיל21סעי% (ר ביחידה טקסטואלית רעיו� או מס
 .71: ראו דוגמה דומה ש�. 69: 2000, הורווי=  598
, )פרוטזיס(השוו למבנה משחק המילי� בספרות האותות האכדית בי� הדלת ; 6ט ' השוו תפקיד האליטרציה בבר  599

, ת דידקטית לשליטובמיוחד בספרו; )2000, גריבס: עיינו עוד(שהוא החיזוי , )אפודוזיס(שהיא האות והסוגר 

 . ואיל�78: 2000, הורווי=; )'מידה כנגד מידה'(כשהדלת היא הפשע והסוגר הוא העונש 
 .מזכיר ג� שימוש הומוריסטי) 63: 2000(הורווי= ; 970: 1992, גרינשטיי�: טירה ראועל משחק מילי� היוצר ָס  600
 . לעיל29ראו סעי%   601
 .1968, בסקיהרושו: על משמעות� של מצלולי� עיינו עוד  602
#סוגי� מסוימי� של משחקי מילי� נוצרו על. 63#64: 2000, הורווי=; 26#27: 2000, קליי� וצפתי; 1992, גרינשטיי�  603

�חיצוני או פנימי (משוררי� על בסיס הציפייה מ� הקהל להיות בעל יכולת לקשר למקו� אחר #ידי המחברי

 .2000, שורש: עיינו עוד. הפועל בדר� קונוטטיבית, דוגמה מובהקת כאמור היא הרמז). ליחידה הטקסטואלית
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�  סיכו� ביניי

תיאוריות שונות אשר . 'עלילת אקהת'רנו כברת דר� להבנת היצירה האפית הקדומה עב בפרק זה

ההומרית או , פי שלא כול� מקובלות עוד בחקר הספרות הכללית# על#א%, תרמו משהו לכ� נזכרו לעיל

בכ� שהפכנו , כ� תרומתה גדולה#פי#על#וא%, לורד אינה מקובלת עוד#תיאורית פארי. המקראית

ג� המחקר האתנופואטי תר� רבות ). תמות ועוד, נוסחות(ציות ספרותיות קונבנ מודעי� למאגר של

הפכנו מודעי� להקשר . תרבותי הרחב#ושל ההקשר הספרותי, להבנה עמוקה יותר של מאגר זה

העיסוק בקיומ� של טקסטי� כתובי� . יסטורי ולריבוי הגרסותה# הספרותי במרחב הגיאוגרפי

. ספרותי זה#ות א% הוא תור� להבנת הקשר תרבותיאוָרליובשאלת יחס� למסורות מקבילות 

 �) העממית(מאוחרי� יותר מטפלי� ביצירה הנרטיבית זרמי� הפורמליז� והסטרוקטורליז� שה

 .ומוסיפי� רבדי� צורניי� ומשמעיי� בניתוח היצירה הנרטיבית הקדומה, מנקודת מבט אחרת

,  לתכונותיו–בדי� מופשטי� של הנרטיב באמצעות נקיטת גישות מבניות אלו הפכנו מודעי� לר

בחלק הרביעי  השלישי וחלקב .והשגנו מבט מחודד יותר של תפקידי הדמויות, למשמעות הנמסרת בו

 נותואת דרכו של המשורר המחבר בלשו, סקרתי את דרכו של המספר המקראי לעצב את דמויותיו

באמצעות . � יוצרי משמעותייאוָרל אמצעי�האכדית והשומרית להשתמש ה, האוגריתית, המקרא

   .אוָרליברובד הלשוני וברובד ה, ברובד התוכני, סקירה זו הפכנו רגישי� לפרטי� בטקסט

הרגישות הטקסטואלית את  את הידע ובה ומיישמת,  אני נוקטת בשיטת הקריאה הצמודהדבפרק 

. המרבלהפיק את  אני מקווה ובאמצעות�, זוויות מגוונות אלו מעשירות את קריאתי .א�שנרכשה כ

בתכונותיו של הטקסט האפי הקדו� המתחשבת , פרטנית,  זהירהקריאההיא הקריאה הצמודה 

הנשאר נאמ� לטקסט ,  תהיה פירוש ספרותי א� ג� אישי שלי של קריאה זותוצאתה. והקשרו

  .ולהקשרו הספרותי הקדו� ככל שנית�
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  'עלילת אקהת'היצירה : פרק ג

   המשווהאָפראטלתרגו� ול, תעתיקמבוא ל. 1

  שירה הנרטיבית מאוגריתלחדש  ירעבהצור� בתרגו� 

 1. נכתבו לפני למעלה מעשור'עלילות האלי�' ו'אלי� וגיבורי�'שתי מהדורות הטקסט העבריות 

. ת גדלות האוגריתילספרות ולתרבו, והידע ביחס לשפה, מאז ועד היו� חלה התפתחות במחקר

� של יאופי, כ �כמו.  על ספרות המחקר העדכניתי�כ מסתמ, והתרגו� הנכלל בו,המחקר הנוכחי

משק! כל אחד מה� וכמוב  , שונה מ  התרגו� המוצע בחיבור זההקודמי� התרגומי� העבריי� 

� תוהתרגו� המוצג בחיבור זה אינו נגזר מ. פרשנות� לטקסטאת המתרגמי� ושל  ההבנהאת 

בניתוח  2. ספרותיתת מחקראלא משק! גיש, ית לטקסטאידיאולוגתיאולוגית או תפיסה הנחת 

, עלילה, סמנטיקה : ולתכונות שונות בטקסט,השתדלתי להתייחס לרבדי� שוני�הטקסט 

 להתחשב במאפייני� השתדלתי  ג� בתרגו�3.ועודנציות בקונ ,אמצעי� פואטיי�, ליותומביס

 אחת הגישות היאש, שיטת הקריאה הצמודה, בנוס! לכ�. ואות� בלשק! ו ,שכאלוספרותיי� 

, רגישות טקסטואלית ופרשנית להיות בעלעוסק בטקסט  את המחייבת, המיושמות על הטקסט

רמזי� הופעת , וספתנ משמעות שנושאותמילי� שימוש ב, אירוניהיצירת   לב לרכיבי� כגו ולשי�

בהערות  כ �כמו. בא לביטוי בתרגו� הספרותיי� המידע שהשגתי במהל� החקירה והאפיו  .ועוד

תומ� בפרשנותי וגרסת התרגו� ואשר הוא , תרגו�ה מידע המבהיר את לשו  הוספתיהשוליי� 

   .שלי לטקסט

   המלוותהערותבמלאכת התרגו� ולוי� מנחי� וק

 ,סדר המילי�, אוצר המילי�  לשמור על ניסיותו� ,  ללשו  המקורהשתדלתי ככל שנית  להצמד

שכ  ,  מקרי� בה� לא נית  לתרג� באופ  מילולי את האוגריתית לעברית יש.משפטוכוונת ה

 תרגו� מילולי מדי עלול ליצור טקסט ,אחרי�במקרי� . אפשר זאתמהמעבר משפה לשפה אינו 

 מקומות יש, לכ . קורא המודרניעבור   יהיה קשהתחביריתמבחינה מבחינה סמנטית או ש ,עברי

הללו מובדלי� . למשפט' משלימי�'לעתי� הוספתי  .  התרגו� המילוליבה� חרגתי מעקרו

לא נית  , לעתי�. באמצעות סוגריי� מסולסלי� ואות זעירההמקור מתרגו� שיש לו ייצוג בשפת 

  . או בהערות לתרגו�ד פרק ולכ  ציינתי את התופעה ב, תכונות פואטיות מסויימותלשק! בתרגו� 

                                                

פני פריצת שני תרגומי� אלו הולמי� את הפרשנות והפילולוגיה שרווחו ל. 1996, רי  ורי ; 1987, אמיר  1

, לסקירת התפתחות המחקר בתחו� ראו סמית. שהחלה באמצע שנות השבעי�, המחקר האוגריתי הגדולה

 ].ב[2001

ידי המתרגמי� �ולאור כ� שהבנת הטקסט על, מעודכני�אינ� לאור העובדה שהתרגומי� העבריי� הקודמי�   2

, וירולו:  תרגו� לועזיות ראולמהדורות. שימוש בה� יקשה על העיסוק בטקסט, אינה תואמת את דעתי

; 29�8: 1977, גורדו ; 458�399: 1974, שניצר והרדנר, קקו; 1969, גינזברג; 376�330: 1961, גאסטר; 1936

: 1987, מור�דה; 401�325: 1981, אולמו לטה�דל; 1981, לנדי; 47�27: 1978, כוג ; 122�103: 1978, גיבסו 

 .312�250]: א[2002, וויאט; ]א[1997, פרקר; 356�343: 1997, דיפר; 166�143: 1989, מרגלית; 266�224
3

 .ד� ובבפרקי� עיינו   
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הטקסטי� האוגריתיי� מצויי� לנו ) א(: עולי� קשיי� מיוחדי�בתרגו� הטקסטי� האוגריתיי� 

או בזיהוי  התחבירי התפקידקושי בהבנת  לעתי�כתוצאה מכ� חל . ללא תנועות, בכתב עיצורי

:  מוגבלותלעתי�ובסמנטיקה , שימושי� מיוחדי� בלשו על נו יידיעות) ב(. התבנית הדקדוקית

או , יחידאית בתו� הקורפוס האוגריתיהמשמעות הסמנטית המדויקת של מילה שהיא 

י החוקרי� מקרי� של ריבוי  נעלמו מעינלעתי�ו,  עשויה להיות לא ברורה,שהיקרויותיה מעטות

הטקסטי� לא ) ג. ( קבועי�� כ� ג� משמע� של צירופי.בשפת המקור) פוליסמיה(משמעות 

. עלילה הרצ!  קושי בהבנתלעתי�פערי� ברצ! הטקסט יוצרי� . קיימי� לפנינו בשלמות�

והתייחסתי בכל מקרה ומקרה ,  התחשבתי בקשיי� אלו עד כמה שנית  ובניתוח הספרותיבתרגומי

מבחינה ( כאשר בתעתיק מופיעה פסוקית לא שלמה . ביחס לפערי�שונות במחקרלדעות 

או מידע המבהיר מידע מסוג זה . של המשפט) משוערת( השלמה סיפקתילא כלל �בדר�, )תחבירית

 .מופיע בהערותנת הטקסט את כוו

במהל�  הערתיבמידת הצור� . שמות פרטיי� ושמות מקומות הבאתי בתעתיק לאותיות עבריות

  . או למשמעות הסיפורות� ותרומת� לעיצוב הדמותעל משמעפרק ד 

 צורת ,ובמקרי� שבה� מדובר בשיח דמויות, פעלי� בתרגו� העברי באי� בצורת בינוני, פי רוב�על

:  משתי סיבותנקבע בצורת הבינוני השימוש. התא� לכוונת הדמות הדוברתהפעלי� היא ב

;  או וקטל או ויקטֹל,ת קטל או יקטֹלוצורמשמשות איני מתרגמת ללשו  המקרא שבה , ראשית

ולפיכ� ,  שהסיפור מסופרבזמ  העלילה מתרחשת שבה, היא יצירה אפית ' עלילת אקהת, 'שנית

 4.הווההיא משמעות הפעלי� 

  � מנחי� בהצגת התעתיקיוקו

 Ugariticפרקר ' התעתיק המוצג לצד התרגו� לקוח מתו� מהדורת הטקסט בעריכת ס

Narrative Poetry )UNP.(5 התעתיק במחקר זה נפרד מ  המקור )במקרי� בה� חלו לדעתי ) 1

במקרי� ) 2(.  המלווהאָפראטני� בהערות לתרגו� וב מקרי� אלו מצוי6.טעויות דפוס במהדורה

לחלק את הטקסט לצלעות שהעדפתי או  ,פי גרסת תעתיק אחרת�העדפתי לתרג� עלחרי� א

הערה שקשורה רק .  במקרי� אלו הערתי על כ� בהערות השוליי�.UNPבשונה מאשר במהדורת 

שיטת , מטעמי נוחות. בתרגו� העברי' תלויות'שאר ההערות . בתעתיק' תלויה'לנוסח התעתיק 

  .CATפי מהדורת  �  והשורות היא עלהטורי�, המספור של הלוחות

  

                                                

4
 ].ב[2006, גרינשטיי   

. א� בעיקר על תצלומי� חדשי� של הלוחות, התעתיק במהדורה זו מתבסס על מחקרי� ומהדורות קודמי�  5

UNP :5. 

על סמ� שיקולי היגיו  ועל סמ� השוואה  ,UNP של מהדורתתו� כדי חיבור המחקר גיליתי שגיאות בתעתיק   6

 ).22הערה , לפרטי המהדורות ראו פרק א (CAT� וCTAלמהדורות 
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 משו� שאי  מעניינו של מחקר זה סקירה מדוקדקת ושיטתית . משווהאָפראטבסו! פרק זה מופיע 

. UNP� וCTA ,CATהשוואה שיטתית בוצעה רק בי  שלוש המהדורות , של כל הגרסות המצויות

דר� . במשמעות הטקסט לרוב הבדלי� אשר יוצרי� הבדל � נכללי� רק מבחר הבדלי� אָפראטב

הבדלי� בהיק! , למשל. טסשאי  עמ� שינויי� במשמעות הטקלא התייחסתי להבדלי� , כלל

 לבי  qr.[mym]/mlkגרסה י  הבדל בי   לא צו,כ�(הניכר במקו� הסוגריי� המרובעי� , השחזור

qr.my[m]/mlk( ,מובאי�י� אָפראטבהערות ל. או הבדלי� בציו  הסימ  המפריד בי  מילי� 

   . מתו� חיבורי� שוני�ניסיונות שחזור והצעות תיקו  נוספי�

שונה ) a, i, u(פי� "סימו  שורה חדשה וכתיבת האל, )סימני� חסרי�(שיטת ציו  הטקסט הפגוע 

הסימני� . UNPפי� לפי שיטת "טי� נקטתי שיטה אחידה לכתיבת האלארבאָפ. בכל מהדורה

כאשר ציטטי את התעתיק , כ . שצוטטה) ורותאו אחת המהד(החסרי� סומנו בהתא� למהדורה 

בכדי לסמ  תחילת שורה חדשה ) לוכס / ( השתמשתי בסימו  CAT� וCTAמתו� מהדורות 

  ).UNPבהתא� לשיטה הנהוגה אצל (

  שיטת הייצוג

פה וש� חלקתי על .  בחלוקה לחרוזי�– UNPייצוג התרגו� והתעתיק קרוב לזה שבמהדורת 

. דעתי באה לביטוי בסימני הפיסוק שבתרגו� ובהערות המלוות. חלוקה לצלעותפרקר בעניי  ה

מספור השורות מופיע לצד התרגו� וג� לצד . התרגו� העברי מופיע מימי  והתעתיק משמאל

  .התעתיק

  :למשל

  שורה  תרגו�  תעתיק שורה
 Col. I   טורI    
   

  .כעשר שורות חסרות
  

1-2 [apnk/dnil.mt.rp]i.  
  א�]ַנִאל� איש ַרִ	אזי ַד[

1�2  

 aph<n>.Gz[r]/[mt.hrnmy.]  איש ַהְרַנִמי�, ר[גיבו}ה{> י<אז[    

סימו  . סוגריי� מרובעי� סומ  באמצעות UNPידי המהדיר במהדורת �עלטקסט שנפג� ושוחזר 

  לוכס� בתעתיק באמצעות  שבלוח סומ סו! שורה .החלק המשוחזר מופיע ג� בתרגומי במקביל

 , בתו� סוגריי� מסולסלי� ואות זעירה'משלימי�' מופיעי� � העבריתרגוב. לא בתרגומיא� , ) / (

עשויי� להיות ' המשלימי�'. א היידוע בדוגמה לעיל"ה,  למשל;שאי  לה� ייצוג בטקסט האוגריתי

לסימוני� נוספי� בתרגו� ובתעתיק ראו  .לרבות שמות ותארי�, ג� מרכיבי� אחרי� במשפט

  .להל 
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  תרגו� ובתעתיקסימוני� ב

  7.בשינויי� קלי�, UNPהטבלה להל  מבוססת על זו שבמהדורת 

  

.  יבוא בתו� הסוגריי� טקסט משוערלעתי�. סוגריי� מרובעי� מסמני� פער בטקסט [      ]
 .עד כמה שנית , בתרגומי סימנתי חלקי� אלו בצורה מקבילה

.  הסופר האוגריתית בטעותידי�סוגריי� מזוותי� מסמני� טקסט שכנראה הושמט על <   >
  .עד כמה שנית , בצורה מקבילה, סימני� אלו מופיעי� ג� בתרגו�

ידי � מסמני� טקסט שכנראה נכתב בטעות עלנטויי� בתעתיקסוגריי� מסולסלי�  {  }
 .הסופר האוגריתי

שאי  לה ייצוג בתעתיק ,  השלמה תחביריתבתרגו� מסמני� ישרי�סוגריי� מסולסלי�   {    }
  ).ראו הסברי לעיל; 'משלי�'(גריתי האו

שורה . כפי שהיא כתובה על הלוח עצמו,  מסמ  את סופה של שורהבתעתיקלוכס   / 
 .אי  התאמה בי  השניי�. עשויה להסתיי� באמצעו של חרוז

תפקידה לסמ  הפרדה בי  .  שבלוחותB מחליפה את הסימ  בתעתיקנקודה בודדת   .
  .המילי�

קטע כזה . ולכ  לא נית  להבינו,   קטע שמצב השתמרותו אינו מספקרצ! נקודות מסמ  ...
 .לא תורג� במהדורת פרקר

�עלה בידי הסופר המקורי של הטקסט ת מסמ  תיקו  טעות שנעשבתעתיקסימ  קריאה   !
 .ידי�על של טעות הסופר לא פורט אופייה. UNPמתרג� במהדורת �ידי המהדיר

 מופיע לאחר תעתיק ששחזורו מוטל בתעתיק עגולי�  בתו� סוגריי�נטויסימ  שאלה   (?)
 .בספק

 מופיע לאחר תרגו� המוטל בספק או בתרגו� בתו� סוגריי� עגולי� ישרסימ  שאלה  )?(
  .במקו� רצ! סימני� שלא תורגמו מסיבות שונות

  

                                                

7  UNP :xi.  
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  'עלילת אקהת'תעתיק ותרגו� . 2
  

  
CAT 1.17 

 

  שורה  תרגו�  תעתיק שורה
 Col. I   טורI    

    .כעשר שורות חסרות   

1-2 [apnk/dnil.mt.rp]i.  ]1�2  ,א�]ִ� איש ַרַדַנִאל� 1אזי  
 aph<n>.Gz[r]/[mt.hrnmy.]  2,]י�ִמַנְראיש ַה, ר[גיבו}ה{> י<אז    

2-3 uzr.ilm.ylxm./  2�3  4,אכילמאלי' }את  ה{ 3,ָחג$ר  
 [uzr.yvqy.]bn.qdv.  ]קודש}ה{ בני }את{] שקהמ, ָחג$ר.    

3-5 yd/[fth.yol.]wyvkb.  3�5  ,כבווש] 7עולה, 6בגדו[ 5סירמ  
 yd/[mizrth.]pyln!  לו] 8חגורתו[סיר מ..    

5-6 hn.ym/[wAn.   'אחד{הנה יו{ ,]5�6  9– ושני  

6-8 uzr.]ilm.dnil/  6�8  – ַדַנִאל�, אלי'}את  ה{], ָחג$ר  
 [uzr.ilm].ylxm.  ]אכילמ ]אלי'}את  ה{, ָחג$ר,    
 uzr/[yvqy.b]n.qdv  10.קודש}ה{ני ] ב}את{שקה מ[, ָחג$ר    

8 AlA.rbo ym/  8  –רביעי }ו{, יו' שלישי  

9-11 [uzr.i]lm.dnil.  ]9�11  – ַדַנִאל�, לי']א}את  ה{, ָחג$ר  
 uzr/[ilm.y]lxm.  אכיל]מאלי' [}את  ה{, ג$רָח,    
 uzr.yvqy.bn/[qdv.  בני }את{משקה , ָחג$ר ]}קודש}ה[.    

                                                
  ).77: 1959, ליונשט'(' א2 הנה'ונית. לתרגמה ג' , ap+hn+k היא צירו2 של המיליות apnkהמילה   1
  .סעי2 א, ראו מיפוי הכינויי' בנספח א; 5סעי2 , על כינוי סכמתי זה ראו פרק ד  2
אחרי' .  ש'2�3והערות , 343: 1997, פרדי; 51]: א[1997, פרקר; )סוג בגד פולחני (330�331: 1961, גאסטר, כ;  3

דייקסטרה ;  ועוד מקומות ש'8: 1946, אוברמ., למשל). uzr.ilmוכ; ג' את הצירו2 ( כסוג מנחה uzrפירשו 

). 15, 5' ש (mizrth: ש; מאותו שורשאול' השוו בהמ. 27�28, 22�23: 2001, רייט; 172�173: 1975, מור�ודה

ולש' העצ' העברי ֵאז=ר ) gird, encompass, equip(ר "אז√המילה קשורה אטימולוגית לשורש העברי 

)waistcloth( ;]"ֵאז=ר"[,]" ?ַזר"[ ,BDB ,25' עמa.'ָמְתָניו�ז�ר ע=ר ְוֵאז�ר: " השוו ג@ְ ) "8ב א "מל .(

  ).97: 1999, טרופר* (uzūru > ’azūru’נועות ולכ. באוגריתית חלה הרמוניזצית ת
 .על תרגו' הפעלי' ראו במבוא לתרגו'  4

והערה , 230: 1962, ליונשט'(' ע' '–לחלופי. . ydy√מ. השורש , )'זורק', 'משלי;'במשמעות  (ְמַיCֶה –מילולית   5

יש לדחות את , לפיכ;.  הסרת הבגדואילו בתקבולת שבזה נמסר על, ָחג$רבחרוז לעיל מתואר ַדַנִאל� ).  ש'13

  .to sprinkle במשמעות nDy√שגזר מ. השורש , )9�10: 1946(דעת אוברמ. 
 11מט ' בבר" )ס$ת=: קרי (סותה" קשורה המילה fthלמילה .  להל.13�15פי שורות �חרוז זה שוחזר על  6

  ).9הערה , 76: 1988, מור�דה; 14הערה , 230: 1962, ליונשט'(
, 79]: א[1997, פרקר. לב האלי'� עולה למקו' גבוה שנועד לביצוע פעולות שמטרת. לתפוס את תשומתַדַנִאל�  7

  .6הערה 
): 30�32, 20: 2001(השוו רייט .  לעיל3ראו הערה . 'ָחג$ר' באמצעות המילה 2�3'  בשuzrכ; בהתא' לתרגו'   8

  .בגדי אבלות
 CAT 1.14, III: 10-15; 1.17, II: 32-39: למשלהשוו . מנית הימי' היא דר; מסורתית למסור על מעבר זמ.  9

�1ב ; 31, 23, 19, 13, 8, 5א ' בר(סיפור הבריאה המקראי בנוי על דג' דומה : השוו. .CAT 1.17, II: 43ffוכ. 

  .בכל הדוגמות המצוינות חל שינוי ביו' השביעי). 3
 .13�15, 11�13, 9�11' השוו ג' ש. ה. תקבולת סול' 6�8שורות   10
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11 E]mv.AdA.ym   '11  –שישי }ו{, מישי]ח[יו  

11-13 uzr/[il]m.dnil.  11�13  – ַדַנִאל�, ']אלי[}את  ה{, ָחג$ר  
 uzr.ilm.ylxm./  אכילמאלי' }את  ה{, ָחג$ר,    
 [uzr].yvqy.bn.qdv.  ]קודש}ה{ בני }את{שקה מ, ]ָחג$ר.    

13-15 yd.fth/[dn]il.  13�15  ,ל�ִא]ַנַד[, סיר בגדומ  
 yd.fth.yol.wyvkb/  כבולה ושעו, סיר בגדומ,    
 [yd.]mizrth.pyln.  ]ול. חגורתו] סירמ.    

15-16 mk.bvbo.ymm/  }15�16  11,שביעי}ה{ ביו' נהה}ו  
 [w]yqrb.bol.bxnth.  ]12:בתחינתו ֵרבָק בעל]ו    

16-18 Abyn{a}t13/[d]nil.mt.rpi.  "16�18  ,א�ַרִ�איש , ל�ִאַנ]ַד[ 14אביונות  
 ane.Gzr/mt.hrnmy.   י�ִמַנְראיש ַה, גיבור}ה{אנחת:    

18-19 din.bn.lh/km.aeh.  18�19  ,אחיו}ל{כמו , אשר אי. ב. לו  
 w.vrv.km.aryh/  16!קרוביו}ל{ כמו 15,שורשו    

20-21 bl.iA.bn.lh.k!m.aeh.  }20�21  ,כמו אחיו,  ב. לו17אי.}ה  
 wvrv/km.aryh.  קרוביו}ל{ כמו שורשו? 

 

  

  

                                                
 כא. mkתפקידה של המילה . 29א כ "מל; 18ב ב י"שמ; 17, 15יד ' שופ; 15ו ' יהו; 27טז ' שמ: השוו במקרא  11

  ).  לעיל9ראו הערה (הוא להציג את השינוי שבאיבר השביעי 

 ym אנקליטית למילה mהתווספות .  הבאה להדגיש את השיא בדג' המספרי, אנקליטיתmספת  נוymלמילה 

 ,CAT 1.17:  שניה' בעלי שבע חוליות–בחוליה השביעית חלה ג' בשני הדגמי' המספריי' האחרי' בלוח 

II: 39; V: 3-4.  
על תפקידו של . קרב בעל]ו[לי' הוא בלשו. המקור סדר המי. לפני ִאל�) בעבור ַדַנִאל�(בעל מציג את התחינה שלו   12

 .6�7סעיפי' , בעל ראו פרק ד

, בתצלו' הלוח) 2008באוגוסט (גרינשטיי. ' בבדיקה חוזרת שער; א. )UNP) abynatכא. אני חורגת מגרסת   13

 tכתוצאה מכ; נוצרה , לדעתו. וי' המפרידי' בי. הטורי'ועל גבי שני הק,  בסו2 המילהtכתב נמצא שהסופר 

)t (וותת שנראת כמו מעa) a( ,עוד  מימי. להולכ. כתב הסופר tלשיטתו יש .  מבלי למחוק את הראשונה

 .Inscriptifact:  באתרנית. לבחו. את תצלומי הלוח. abyn{a}t: לגרוס

המילה , לדעת הרוב).  קודמתראו הערה(במקו' זה חלוקות הדעות כיצד יש לקרוא את הסימני' על הלוח   14

ש' עצ' (בעברית המשנאית ' אביונות'מילה לואולי ג' ', אביו.'האוגריתית קשורה למילה המקראית 

משמעותה כא. , מכל מקו'). לרצות (aby√הציע לגזור את המילה מ. השורש ) 12: 1946(אוברמ. ). מופשט

' אנחה'בצלע ב מופיעה המילה : ידי התקבולת הנרדפת�מ; עלפירוש המילה נת. סבל או הבעת', היא מצוקה

)ane( .'1997, פרדי; 488: 1996ני צימ; 150: 1969, גינזברג; 5: ש', אוברמ.: למשל. עיינו עוד בתרגומי :

 .52]: א[1997, פרקר; 344

שבה האד' מדומה , רומז ללשו. ציורית מוכרת' שורש'השימוש במילה . 'צאצא' באה במשמעות שורשהמילה   15

F198הערה , 47סעי2 , ראו פרק ד. שורשי גזע כרות עדיי. יכולי' להצמיח ענפי' חדשי'. לע .  
, ת� אינה נזכרת משו' שהיא בת'פ�ַע, לפיכ;. אלא במי שאי. לו צאצא זכר, יתכ. שאי. מדובר באד' חסר ילדי'  16

  .75הערה , 38: 2001, רייט; 105: 1954, סלמס�עיינו וא.. ומעמדה אינו שווה למעמדו של ב. זכר
אבל אולי טוב ). 122: 1993סיו.  (16ד ' עז; 17קלה ' תה: במקרא; אי�: השוו בחרוז הקוד'. 'בל יש '�מילולית   17

אני הולכת . 16, 3ב א "מל; 11יד ' שמ' המבלי אי.': יותר להשוות את האוגריתית לצורת השאלה במקרא

 will he have no“): 52]: א[1997(ופרקר , ”?...Should he not have a son“): 177: 1973(בעקבות קרוס 

son...”) עניי. . הטקסט מתייחס למצבו של ַדַנִאל� בהווה. בכ; באה על פתרונה הכפלת החרוז). שאלת תמיהה

חלק מהחרוזי' במחרוזת קשורי' לחובות . שבו מופיעה רשימת חובות הב., זה מתקשר יפה להמש; המידי

: 1996, הוסר: השוו. כא. נרמז שַדַנִאל� נאלF לעשות את החובות בעצמו כי אי. לו ב.. ת של הב. במקדשפולחניו

96�97.  
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21-22 uzrm.ilm.ylxm/  21�22  ,אכילמאלי' }את  ה{ ,ָחג$ר  
 uzrm.yvqy.bn.qdv/  18!קודש}ה{ בני }את{שקה מ, ָחג$ר    

23-24 ltbrknn lAr.il aby/19   23�24  ?אבי, ל�שור ִא}ה{, הו, תברכהוהלא  
 tmrnn l bny.bnwt/  }20?בורא הבריות, הו, תחזקהו }הלא    

25-26 wykn.bnh.bbt.  25�26  ,}ו{ בנו בבית21ויהיה  
 vrv.bqrb/hklh.  22: בקרב היכלושורש    

26-27 nfb.skn.ilibh.  }26�27  23, אבותיו}רוחות{ מצבת }את{מקי'  }אשר  
 bqdv/ztr.omh.  24.}המתי'{יו  חמ. קרוב}את{, במקדש    

27-28 larf.mvfu.qTrh/  }ה{ מ}אשר  .{ Fמוציא –אר }27�28  , רוחו}את  
 lopr.Dmr.aArh.  }כוח מקומו} את{ –עפר מ}ו.    

28-29 Tbq.lxt/nifh.  }28�29  , פיות מנאציו}את{ סוגר }אשר  
 grv.d.ovy.lnh/  }ו}נגד{ אשר הלינו }את{ מגרש }אשר;    

30-31 aed.ydh.bvkrn.  }30�31  ,שיכרו. }עת{ ידו ב}את{ אוחז }אשר  
 momsh/[k]vbo yn.  }שבע יי.}אשר הוא{]כ[ 25 מעמיסו}אשר .    

31-32 spu.ksmh.bt.bol/  }31�32  ,בית בעל}ב{ חלקו אוכל }אשר  
 [w]mnth.bt.il.  ]ל�בית ִא}ב{ מנתו }את{]ו.    

32-33 Te.ggh.bym/[Ai]T.  }32�33  ,ס]ָמא$[ גגו ביו' }את{ מטייח }אשר  
 rxf.npfh.bym.rA/  }אשר{ Fרוח }מדיו }אתF26". ביו' בו    

34 [ks]yied.il.!bdh27  ]34  ,ל� בידוחז ִאוא ]כוס  

34-36 ybrk/[dni]l.mt.rpi.  34�36  ,א�ִ�איש ַר, ל�]ִאַנַד[ }את{בר; מ  
 ymr.Gzr/[mt.h]rnmy.  י�ִמַנְר]איש ַה[, גיבור}את ה{חזק מ:    

                                                
לדעה נגדית .  ה' בני אשרה לשיטתוbn.qdv.  הוא כינוי של אשרהQudšu): 133הערה , 177: 1973(קרוס   18

  .101�104: 2007, וא'עיינו צ

, 39: 2001, רייט: ראו. אי. לקבל תיקו. זה. ה לאחר היו' השביעיממק' חרוז ז) 169, 144: 1989(מרגלית 

  .7סעי2 , פרק ד; 77הערה 
  .ראו באָפראט  19
  .8�9]: א[1989, הברכה כנוסחה עיינו עוד אצל אייטק.על . 7סעי2 , כינויי ִאל� נדוני' בפרק ד  20
ילה הסמנטית לשורש העברי  כמקבkwn√פיניקית ופונית משמש השורש , בכנענית עתיקה. ויכו.: מילולית  21

יסוד ' משמש לסימו. k-n√באוגריתית השורש . kwn1”, DNWSL, vol I, p. 493-494“: עיינו. י"הי√

 .42הערה , 174: 2007יולזרי �נת.. 'המשכיות'וג' ' שושלת', 'המשפחה

המחרוזת . נוניהפעלי' במחרוזת מופיעי' בצורת בי. מופיעה רשימת חובות הב.) 26�33' ש(בחרוזי' הבאי'   22

 בתרגו' אשרהמילה . שורש // בנוהתלויות מבחינה תחבירית במילי' , מורכבת מתריסר פסוקיות משועבדות

הכינוי החבור . הפסוקיות ברשימה מתארות את תכליתו של הב. ביחס לאביו.  התחבירימסמנת את השעבוד

)-h ( מתייחס לַדַנִאל�)לדיו. פרטני בכל אחת מ. החובות ראו פרק ד). 3הערה , 48: 2001, רייט; 1993, בודה ,

  .14�23סעיפי' 

ריכוז . במבנה כיאסטי, ) פעמי'10 (�T וfמציי. את ריכוז' של עצורי' נחציי' ברשימה ) 184: 1990(אייטק. 

  . פי הסידור הכיאסטי של העיצורי' הנחציי'� הוא טוע. שסדר החובות נקבע על.זה בולט ביחס לסביבתו
  .מציב: לית מילו– מקי�  23
תורגמה באמצעות המילה ) עמו: מילולית (omh). מצבה (�sknובא בתקבולת ל, הוא כלי פולח.) ztr(חמ.   24

  .15סעי2 , ראו עוד בפרק ד. �ilibמונח זה מקביל ל). מתי'(הכוונה לבני משפחה או בני קבוצה אתנית . קרוביו
  .CAT 1.114: 17-19ראו . התומ; אותו, כלומר  25
 .כפעולה מטהרת) ס"כב√(די' מופיע במקרא בלשו. אחרת נקוי בג  26

  . ש'2 והערה ,לגרסות אחרות ראו באפארט  27
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36-37 npv.yx.dnil/[mt.rp]i.  "}י{ נפש}חי{
  36�37  ,א�]ִ�איש ַר[ ַדַנִאל� יחי }ל${ – 28

 brlt.Gzr.mt hrnmy/  י{ברוח
    ,י�ִמַנְראיש ַה, גיבור}ה – 29

38 [    q30].hw.me.  ]       [ גה}י{ הואH.31
 38  

38-39 lorvh.yol/[   ].  38�39  ,]           [ }נא� {לערשו יעלה  

39-40 bm.nvq.aAth/[     ].  39�40  32,]          [ – אשתו }ו   את{בנשק  
 bxbqh.xmxmt/  }היריו. – }אותה{בחבקו }ו.    

41-42 [     ]kn ylt.  ]              [) ? (41�42  ,יולדת  
 xmxmt33/[   mt.r]pi.  .ל{        [ 34היריו{

    ,א�ִ�]איש ַר35

42-43 wykn.bnh/[bbt.   בנו ויהיה]42�43  ,}ו{בבית  
 vrv].bqrb hklh/  בקרב היכלו]שורש :    

44-45 [nfb.skn.i]libh.  ]}44�45  ,בותיו] א}רוחות{ מצבת }את{מקי'  }אשר  
 bqdv/[ztr.omh.  את{, במקדש{ ] המתי'{חמ. קרוביו{.    

45-46 la]rf.mvfu/[qTrh.  }ה{ מ}אשר  .{א[ Fמוציא –ר }את{ ]45�46  ,רוחו  
 lopr.D]mr.aAr[h]/  }ו[מקומ ח]כו} את{ –עפר מ}ו[.   

47-48 [Tbq.lxt.nifh.  ]}47�48  , פיות מנאציו}את{ סוגר }אשר  
 gr]v.d.ovy/[lnh.  }אשר הלי}את{ש ] מגר}אשר ] ו}נגד{נו.    

 [aed.ydh.bvkrn  ]}שיכרו. }עת{ ידו ב}את{ אוחז }אשר,    
 momsh kvbo yn  }שבע יי.}אשר הוא{ מעמיסו כ}אשר .  

  
  

                                                
ג' האל ).  ואחרי'74�73: 2001, רייט; 178: 1975, מור�דייקסטרה ודה( מופיעה נוסחת שבועה 36�38בשורות   28

; 16כב ' ראו למשל בר. שונהבמקומות אחרי' השבועה האלוהית ). 8ו ' עמ, 14נא ' יר(המקראי נשבע בנפשו 

על המחווה הפיזית שמאחורי נוסחת השבועה . 178: 1973, להבנה אחרת ראו בתרגו' של קרוס). 16יז ' יח

  .17הערה , 74: 2001, עיינו בהפניות הביבליוגרפיות אצל רייט
29  brltנרדפת למילה ,  היא מילה פיוטיתnpv) מעות המילה בהקשר זה משמעותה תואמת למש). נפש: בעברית

npvאשר משמעותה היא , טועני' שמילה זו היא גלגול של מילה אכדית) 1973(קאלטר ומקדונלד .  בצלע א

wish, desire, request) mîrištu / mêrištu > mîriltu / mêriltu 'ובשלב שני חל חילו2 עיצורי m/b(. הצורות 

mîrištu / mêrištuכל התיעוד הוא . ובמכתבי' באכדית מאוגריתזקוי 'בבוע, עמרנה� מתועדות במכתבי אל

, )ואחרי'] ג[1998, גרינשטיי.; ]ד[1994, ל"הנ(אחרי' קיבלו את הצעתו של פופ . מסביבה קרובה בזמ. ובמקו'

 .של עו2 מסוג מסוי'' צוואר'שמשעות. , burâoil � וburoûlatשהמילה האוגריתית קרובה למילי' הערביות 

 . ש'3והערה , ראו באָפראט  30

לניתוח אחר של ( למילה יחי �Bלראות במילה זו את מילת הנית. , mEלמרות שקשה לדעת מה פירוש המילה   31

 בצדק ראו כא. חוקרי' מילה הקשורה להיפו; מצבו של ַדַנִאל�). 73�74: 2001, התחביר בתקבולת ראו רייט

 ,”mE“( התרוממות רוח �שות אחרי' פירשו ביחס לרג). 53: ]א[1997, פרקר; 20: 1946: אוברמ.: למשל(

DULAT, p. 538-539, para.2: (feels) with exuberance .( ג√כא. תרגמתי באמצעות הפועל המקראיH"י ,

' תה: השוו .960' עמ, BDB, ]"ָשָֹגה"[, "]ָגאָשֹ[: "עיינו למשל (grow, grow great, increaseשמשמעותו היא 

ְוָהָיה ֵראKִיְתָ; : "ראו במיוחד בתקבולת הניגודית". ֲהִיְגֶאה"בולת ל בתק11איוב ח '; יפרח' בתקבולת ל13צב 

�ה ְוLֲחִריְתָ; ִמְצָערֶ�' מצבו או מצב רוחו מתואר בש( הופ; את מצבו של ַדַנִאל� ל�כא. ִא). 7פסוק , ש' (" ְמאֹדִיְ

  ). לעיל16�18
 40' ל סמ; זאת נית. להשלי' בראשית שע. CAT 1.11: 5; CAT 1.23, obverse: 51קטע זה קרוב לכתובי'   32

  ).או בדומה (whrאת המילה 
 .עיינו באָפראט  33

הכוונה לכ; שַדַנִאל� גור' לעיבורה של , אזי. Pilpel הוא פועל במשקל xmxmt) 20�21: 1946(לדעת אוברמ.   34

  ). 7נא ' תה" (ֶיֱחַמְתִני: "השוו. אשתו
 .עיינו באָפראט. CATעל סמ; מהדורת   35
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 spu ksmh bt bol  }בית בעל}ב{ חלקו אוכל }אשר,    
 wmnth bt il  ל�בית ִא}ב{ מנתו }את{ו.    

 Te ggh bym Ait  }ָמא$ס גגו ביו' }את{ מטייח }אשר,    
 rxf npfh bym rA]  }אשר{ Fרוח }מ }אתFדיו ביו' בו"[.    

    כעשרי' שורות חסרות   

 Col. II   טורII    

 [yld bn lk km aek  ]"אחי;}ל{כמו ,  ב. ל;36יולד,    
 wvrv km aryk  קרובי;}ל{כמו , ושורש:    

1 nfb skn ilibk  }1  , אבותי;}רוחות{ מצבת }את{מקי'  }אשר  
 bqdv]/z[tr.omk.  המתי'{מ. קרובי; [ ח}את{, ]במקדש{.    

1-2 larf.mvfu.qTrk]/  }ה{ מ}אשר  .{ Fמוציא –אר }1�2  ,] רוח;}את  
 l.opr.[Dmr.aArk./  }את{ –עפר מ}ו{ ]כוח מקומ;.    

2-3 Tbq]/lxt.nifk.  }2�3  , פיות מנאצי;}את{ ] סוגר}אשר  
 gr[v.d ovy.lnk]/  }נגד{ אשר הלינו }את{ש [ מגר}אשר{;[.    

4-5 spu.ksmk.bt.[bol.  }בית }ב{ ; חלק אוכל}אשר]4�5  ,בעל  
 wmntk]/bt il.  ל�בית ִא}ב{ ] מנת;}את{ו.    

5-6 aed.ydk[.]b[vkrn]/  }5�6  ,]שיכרו.[ }עת{ב] [ יד;}את{ אוחז }אשר  
 momsk.kvbot.yn.  }שבעת יי.}אשר{ מעמיס; כ}אשר .    

6-8 T[e]/ggk.bym.AiT.  }6�8  ,ָמא$ס גג; ביו' }את{ ]ח[ מטיי}אשר  
 rxf/npfk.bym.rA.  }אשר{ Fרוח }מ }אתFדי; ביו' בו."    

8-9 bd!ni[l]37/pnm.tvme.  8�9  38,י'אירמ פני'}ה{ ]ל�[ִאַנַדב  
 wol.yfhl pi[t]/   39,]ח[מצ}ה{  צוהלומעל    
10-12 yprq.lfb.wyfxq/  חקוצ ו40הער פופ.  

 

10�12  

                                                
36

). 43�45' ש(שכ. בהמש; מסופר שַדַנִאל� יושב לספור את חודשי ההיריו. ,  הכוונה לאירוע עתידי14 ובשורה כא. 

מדובר בקיצור זמ. הגדילה של ): 90�93: 1996(בניגוד לכ; הוסר . 1988, פרקר; 15]: א[1989, אייטק.: ראו

  . להל.44על נוסחת הבשורה ראו הערה . אקהת ולא ספירת חודשי ההיריו.
37

 u) u (ו�d) d (ייתכ. שהסימ. . בעלות דמיו. גרפיuא; ייתכ. ג' שמדובר בדר; מהירה ,   הוא טעות העתקה

  .dלכתוב 
האוגריתי באי' ג'  √vmEה. , ח העברי"שמ√ה. . 15קד ' ל מופיע בתה"צה√�ח ו"שמ√הזוג . ישמחו: מילולית  38

, גינזברג(במקומנו הולמת האפשרות השנייה . light up, to shineוג' במשמעות , rejoice, be glad במשמעות

 )ר"נה√באמצעות (הארת הפני' . 13טו ' מש; 11צז ; 9יט ' תה: עיינו עוד במקרא). 20הערה , 15]: ב[1945

אוגריתית ובאכדית ב,  בעברית√vmEלשורש . )1959, גרינפילד (6לד ' בתה; 5ס ' ישבמצוינת במקרא 

  .ש'עיינו . א; אי. מקו' לפרט. כא., חלק. קשורות לצמיחה ושגשוג, משמעויות נוספות

  .10�11 :]א[1989טק. יאי: עיינו. CAT 1.6, III: 14-19: השוו.  ה. נוסחה לקבלת בשורות טובות8�14שורות 
' יר( " ְ@ֵני Kָא=.ְוָקְדקֹד מ=?ב ְ �תַוNֹאַכל : " בתקבולתהשוו. forehead): 150: 1969(גינזברג . פאה: מילולית  39

  ).45מח 
המעבר הצר בי. (והוא מתאר את פתיחת הפה ,  משמש חלק מנוסחת פתיחה לדיבור ישירyprq.lfbהצירו2   40

 he divides the barier“): 272: 1951(לפיכ; מתרג' אולנדור2 ). 64' ש, 1שיר ', האיליאדה': השוו; הלסתות

of his mouth (or teeth) and laughs” . ג'עיינו: “/p-r-q/”, DULAT, p. 681: “he unknitted”; “√prq”, 

KWU, p. 96: auseinanderreißen, trennen, lösen, befreien. המילה Lfb הלסת או את  מסמנת את

 lfb”, DULAT, p. 505: brow, space“: בניגוד לכ;. 210: 1981, ויטקר; 150: 1969, גינזברג. השיניי'

between eyebrows.  
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 pon.lhdm.yApd.  יו{פעמ{
    42,ניחהדו' מ}ה{ל }ע{ 41

 yvu/gh.wyfx.  ראוא קולו וקנוש:    

12-14 aAbn.ank/wanen.  "}12�14  ,נא� ואנוחה, כיונא אנ� אשב}עתה  
 wtne.birty/npv.   43.נשימתיבחזי ותנוח    

14-15 kyld.bn.ly.km/aey.   14�15  44,אחי}ל{כמו , ב. לייולד  }אכ.{כי  
 wvrv.km.aryy/  קרובי}ל{כמו , שורשו:    

16-17 nfb.skn.iliby.  }16�17  , אבותי}רוחות{ מצבת }את{מקי'  }אשר  
 bqd[v]/ztr.omy.  המתי'{ חמ. קרובי }את{, ]ש[במקד{.    

17 <larf.mvfu.qTry>  >}ה{ מ}אשר  .{ Fמוציא –אר }17  >, רוחי}את  
 lopr[.]Dmr.aAr[y]/  }י[כוח מקומ} את {] – [עפרמ}ו[.    

18-19 Tbq.lxt.nify.  }18�19  , פיות מנאצי}את{ סוגר }אשר  
 grv/dovy.ln.  }י}נגד{ אשר הלינו }את{ מגרש }אשר;    

19-20 aed45.ydy.bv/krn.  }19�20  ,שיכרו. }עת{ ידי ב}את{ אוחז }אשר  
 momsy.kvbot y[n]/  }שבעתי יי}אשר{ מעמיסני כ}אשר ].[.    

21-22 spu.ksmy.bt.bol.  }21�22  ,בית בעל}ב{  חלקי אוכל}אשר  
 [wmnt]/y.bt.il.  ]ל�בית ִא}ב{י ] מנת}את{ו.    

22-23 Te.ggy.bym.AiT/  }22�23  ,ָמא$סגגי ביו'  }את{ מטייח }אשר  
 rxf.npfy.bym.rA/  }אשר{ Fרוח }מ }אתFדי ביו' בו."    

24-25 dn{.}il46.bth.ymGyn/  24�25  ,גיעמביתו }ל{ ַדַנִאל�  
 yvtql.dnil.lhklh/  להיכלוַדַנִאל� 47בא .  

  
  

                                                
 ,CAT 1.4א; השוו צורת הרבי' בטקסטי' המקבילי' ,  פע'–במקומנו מופיעה צורת היחיד .  רגליו�כלומר   41

IV: 29; 1.6, III: 15.  
כב ' הת; 12כו ' יש; 34ב ד "מל: ראו. ת"שפ√מקביל לשורש העברי ', להניח', 'לשי', 'Apd√השורש האוגריתי   42

16.  
: עיינו למשל. שאיפה או רצו.,  עשויה להתפרש כרעבnpvנפש ה. באוגריתית , ה. בעברית. נפשי: מילולית  43

"Kֶנֶפ" ,BDB ,5�6סעיפי' , 659�661' עמ ;“npv (I)”, DULAT, pp. 636-637, para. 3 . עתה שאיפתו של

, והתקווה, של ַדַנִאל�) הרוחני(התפרש ג' ככוחו רצ2 עיצורי' זה עשוי ל). נרגעה(ַדַנִאל� לב. הגיעה לסיפוקה 

-npv (I)”, DULAT, pp. 636“; 661' עמ, BDB, ]"ָנַפK: "[עיינו. )be refreshed(המתחדשי' לשמע הבשורה 

637, para. 2 . ֵאָרַגע'הכוונה הכללית של הפסוקית היא'.  
צורתה הבסיסית כוללת פועל סביל . בצלע זו מופיע ניסוח מסורתי של בשורה על לידה שזה עתה התרחשה  44

בתוספת כינוי ' ל'מילית היחס ; משמש נושא הפועל' ב.'ש' העצ' ; ד"יל√בגו2 שלישי זכר יחיד מ. השורש 

נוסחה זו מתפרקת . 15כ ' יר: ראו במקרא. חבור או ש' פרטי המסמני' את המוטב העיקרי מאירוע הלידה

מפני שבישראל ובמזרח הקדו' היה ). 1988(ו הצביע פרקר על נוסחה ז. 5ט ' לשתי צלעות התקבולת ביש

בהקשרי' , ומפני שרוב הדוגמות הקיימות לשימוש בנוסחה זו, פני בנות�גדול יותר על) חברתי(לבני' ער; 

נראה שהניסוח המסורתי לבשר על אירוע , )ולא להולדת בת(הספרותיי' הנתוני' לנו מתייחסי' להולדת ב. 

הנוסחה עצמה א2 , מכיוו. שהולדת ב. הייתה אירוע משמח ביותר. ולדת בני' בלבדהלידה שימש ביחס לה

היא מעבירה את תחושת השמחה והסיפוק לקהל של הטקסט בו , טע. פרקר, לפיכ;. שימשה כביטוי שמחה

  ).143�146: ש'(היא מופיעה 
  .ראו באָפראט  45
).  בחר לחלק את הש' למרכיביו–בדוגמה זו (ילה מורכבת לעתי' נוהג הסופר לציי. סימ. מפריד בי. חלקי מ  46

  .)ap.hn )CAT 1.17, II: 28: השוו בהמש;.  שגויUNP שבמהדורת {.}הסימו. , לפיכ;
47  yvtql משורש √ql אבל בבניי. . 'ליפול' שמשמעותו הבסיסית היאŠt משמעותו היא to go down, make for, 

reach, enter .ראו: ‘/q-l/ (I)’, DULAT, pp. 697, 699.  
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26-27 orb.bbth.kArt.  26�27  ,כושרות}ה{ לביתו 48תנכנסו  
 bnt/hll.snnt.  49. הסנוניותל�ַלבנות ה�    

27-29 apnk.dnil/mt.rpi.   27�29  ,א�ִ� איש ַרַדַנִאל�אזי  
 ap{.}hn.Gzr.mt/hrnmy.   י�ִמַנְראיש ַה, גיבור}ה{אזי,    

29-31 alp.yTbe.lkA/rt.   29�31  ,כושרות}מע.  ה{ לטובחפר  
 yvlxm.kArt.  כושרות}את  ה{אכיל מ,    
 wy/vvq.bnt.h[ll].snnt/  סנוניות}ה{ ]ל�ַל[ בנות ה�}תא{שקה מו.    

32 hn.ym.wAn.  
  32  –ושני , }אחד{הנה יו' 

32-34 yvlxm/kArt.  32�34  ,כושרות}את   ה{אכיל מ  
 wyv[v]q.bnt.hll/snnt.  סנוניות}ה{, ל�ַל בנות ה�}את{קה ]ש[מו.    

34 AlA.[r]boym.  34  –ביעי ]ר[}ו{, יו' שלישי  

34-36 yvl/xm kArt.  34�36  ,כושרות}את  ה{אכיל מ  
 wyvvq/bnt.hll.snnt.  סנוניות}ה{ ל�ַל בנות ה�}את{שקה מו.    

36-37 emv/AdA.ym.  36�37  –שישי }ו{, יו' חמישי  

37-38 yvlxm.kArt/  37�38  ,כושרות}את  ה{אכיל מ  
 wyvvq.bnt.hll.s[nnt]/  נוניות[ס}ה{ ל�ַל בנות ה�}את{שקה ומ[.    

39 mk.bv[bo].ymm.  }39  50,]ביעי[ש}ה{ביו' , הנה}ו  

39-40 tbo.bbth/kArt.  39�40  ,כושרות}ה{ מביתו תלכווה  
 bnt.hll.snnt/  סנוניות}ה{ ל�ַלבנות ה�.    

41-42 [ ]d[ ]t.nomy.orv.[  ]/  ]    [)?(]    [)? (ו{ ערשמי'נעמ{ ]      [,  41�42  
 ysmsmt.orv.el[  ]/  51.]      [)?(ערש }ה{, ִיְפַעת    

43-45 yAb.dnil.[ls]pr yreh/  43�45  52, ירחיה}את{פור ]לס[ ַדַנִאל�שב וי  
 yre.[wAn      ]/   ושני[ }אחד{ירח      [    
 AlA.rb[o]/   י[רביע}ו{שלישי[,    
46 yrem.ymG[y    ]/  '46  ]עי'          [מגי 53ירחי  

                                                
מבשר מוסר את הבשורה על הולדת ) 89�92: 1996(לדעת הוסר . orb√בשפת המקור רגילה משמעות זו לפועל   48

הוא מגלה שהכושרות כבר נכנסו לביתו , כאשר הוא מגיע לביתו. כ; חוזר ַדַנִאל� לביתו�ורק אחר, אקהת לַדַנִאל�

)pluperfect .(בששת הימי' האלו התינוק . ת עד שהתינוק ב. שישה ימי'הוא מגיש אוכל ומשקה לכושרו

)  ואיל;43' ש(הוסר איננו מקבל את ההנחה שספירת החודשי' . ולש' כ; ה. הגיעו, זקוק להגנת. במיוחד

: השוו). 92�93: ש'(החודשי' והשני' , ולדעתו הקטע מתאר את חלו2 הימי', מתייחסת לחודשי ההיריו.

CAT 1.19, IV: 13-15, CAT 1.6, II: 26-27; V 7-9.  
  .24�25סעיפי' , והפניות ביבליוגרפיות בפרק ד, ראו הסבר קצר על כינויי הכושרות ותפקיד.  49
 . לעיל�11 ו9עיינו הערות . שבה חל שינוי, חרוז זה מסמ. את החוליה האחרונה בדג' שבעת הימי'  50

51  nomy –השוו.  צורת ריבוי :brky) בעברית(וָשַֹדי ) באוגריתית .(ysmsmt –יופי :  מילולית)לדעת רייט ). בריבוי

ראו עוד על חרוז ). CATעל בסיס גרסת (בחרוז זה מצוי כינוי אחר של הכושרות , ואחרי') 84�85, 82: 2001(

  . ש'5זה באָפראט ובהערה 
 ְוָיַדְעNָ ִ&ְס ֹר ְיָרִחי� ְ&ַמֶ$אָנהָסַלע חֵֹלל PָLל=ת KְNִמֹרO  ֲהָיַדְעNָ ֵעת ֶלֶדת ַיֲעֵלי: "השוו. ירחי ההיריו. של ַדַנִתַי  52

כאשר האחרו. בה' הוא העשירי , רייט מזכיר דוגמות אחרות בה. נמני' חודשי'). 1�2איוב לט " (ֵעת ִלְדNָָנה

-CAT 1.24: 45(' נישואי ירח וִנQַל' מופיעי' בתקבולת בmny√� וspr√השורשי' זוג ). 12הערה , 84�85: 2001(

47.(  
אזי (' בסו2 המילה אדוורביאלית "אפשר שהמ). ymGyפי צורת הפועל �על(ַיְרַחִי' : בשפת המקור צורת זוגי  53

שהרי הטקסט פגו' , שערהא; מדובר בה. כשהכוונה למועד הלידה, )'בחודש'התרגו' המתאי' הוא 

 .והפסוקית לא שלמה



 172

    54.כעשר שורות חסרות מסו2 הטור   

    .� חסריIII)IVטורי�    

 Col. V   טורV    

    .עשרה שורות חסרות מתחילת הטור�כאחת   

2-3 [    ]abl.qvt  ]         [ 2�3  ,קשת}את  ה{ אוביל  
 Amn/avrbo.qfot   '56."'חצי}את  ה{ 55אביאלש    

3-4 whn.vb[o]/bymm.  3�4  – 57]עי[שבי}ה{ביו' , והנה  

4-5 apnk.dnil.mt/rpi.   4�5  ,א�ִ� איש ַרַדַנִאל�אזי  
 a<p>hn.Gzr.mt.hrnm[y]58  י�[ִמַנְרגיבור איש ַה}ה{י >ז<א[,    

6-7 ytvu.yAb.bap.AGr.  עצמו  ו{ נושא{
59
  6�7  60,שער}ה{ שב בפתחוי  

 txt/adrm.dbgrn.   .אשר בגור.61נכבדי'}ה{בי ,    

7-8 ydn/dn.almnt.  .7�8  ,אלמנה}ה{ די. }את{ ד  
 yApT.ApT.y[tm]/  62.]תו'[י}ה{פט  מש}את{פט וש    

9-10 bnvi.onh.wyphn.  9�10  : רואה}הוא{ו, שאו עיניוובנ  
 bal[p]/vd.rbt.kmn.  ַמנ�רבבות }מ{ שדות ]2[מאל�Q,63  

  
  

  

                                                
  .35הערה , 279�280]: ב[1965,  ואיל; אצל הלד43' ראו הערות על הטקסט בש  54
. בבניי. שפעל. )rbo√� לorb√�מ(העיר שבפועל האוגריתי חל שיכול אותיות ) 22הערה , 171: 1987(אבישור   55

תו; הבעת אי , quadroplicate שמשמעות rbo√פירש את הכתוב משורש ) 24והערה , 345: 1997(פרדי 

  .הוודאות שבפירוש זה
  .4הערה , 88: 2001, רייט; 14�15: 1947, ראו סוקניק' חצי''על הפירוש   56
  . לעיל�11 ו9עיינו הערות . ובה חל שינוי, חרוז זה מסמ. את החוליה האחרונה בדג' שבעת הימי'  57
 .ראו באפראט  58

): 151: 1983(השוו תרגומו של אבישור .  הוא התרגו' העדי2 לצורה הרפלקסיבית באוגריתיתעצמונושא   59

 ,” ’nv’a”, WUS, pp. 214-215, *12: er erhob sich; “nv“משמעות הצורה הרפלקסיבית היא ". יתנשא"

DULAT, pp. 648-469: to go up, rise; “√nv’ ”, KWU, p. 91: sich erheben,  .לדעת דייקסטרה ודה�

. ראו מובאות מ. המקרא אצל'. משמעות צורה זו היא התכוננות לקראת נקיטה בפעולה) 181: 1975(מור 

ול' מילה זו א. ap (II)”, DULAT, p. 87, para. 4“: ראו. front, entrance הוא apאחד הפירושי' למילה 

  .בטקסט הנוכחי פורשה ש' אחרת
  .1953, גריי; 1953, סמית' על הגור. עיינו ס).  להל.62ראו ציטוט בהערה  (7איוב כט : השוו  60
 adr“; 181: 1975, מור� דייקסטרה ודה:ראו למשל. זהו כינוי לזקני' או נכבדי'. תחת אדירי': מילולית  61

(I)”, DULAT, pp. 20-21, para. 2 ;1983, אבישור. עיינו עוד בהערה הבאה. 18הערה , 93, 89: 2001, רייט :

 ).סוג עF(' אדיר': 154�156

 ָעְצר$ ָ�ִרי� ָקמ$ ָעָמד$O ִויִ*יִ*י� ְוֶנְחָ@א$ ְנָעִרי� ָרא$ִני Oמ�ָ*ִביָקֶרת ָ@ְרח=ב ?ִכי.   ֲעֵליַ*ַערְ@ֵצאִתי : "עיינו   62

 Lְרִנ.O ֶצֶדק ָלַבNִKְי ַוPְִלָ@Kִֵני �ְלָמָנהעֵֹזר ל=O ִ@ְרQַת אֵֹבד ָעַלי Nָבֹא ְוֵלב   ְולֹאְוָית�� ְמKֵַ$ַע ָעִניֲאַמRֵט   Qִי...ְבִמRִי'

השוואה זו ). 7�16איוב כט ..." (O ֵעיַנִי' ָהִייִתי ַלִעֵ$ר ְוַרְגַלִי' ַלSֵ�ִַח ?ִניO ?ב ?נִֹכי ָלֶאְבי=ִני'ְ*ָ ִטיִמQְִמִעיל ְוָצִני2 

: כתוב זה בעל ִקרבה מילולית ורעיונית לתיאורו של ַדַנִאל� כא..  ואחרי'66: 1975, הוזכרה כבר אצל גיבסו.

 קרוב לאזכור 'נכבדי''לפי הפירוש , adrmִאזכור , כ.). שי החברהחל(טבי' בדי. המ$, העיסוק, המקו'

  .CAT 1.16, VI: 33-34, 45-50: השוו עוד. הישישי' והשרי' באיוב, הנערי'
; 62: 1969, דיטרי; ולורF;  73: 1955, פופ(צירו2 זה הוא דר; מסורתית לתאר מרחק גדול בשירה האוגריתית   63

 ,”šiddu(m)“השוו האכדית ( מקבילה למילה העברית שדה vd). 6�7]: א[1989, אייטק.; 79]: ב[1983, מרגלית

CDA, p. 371, para. 2, 4( , ומקבילתהkmn ג' כ. משמשת מידת מרחק )21הערה , 244: 1997, פרדי.(  
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10-11 hlk.kAr/kyon.  �Q 10�11  ,אהור }הוא{ אכ. ר�'ַתהליכת  
 wyon.tdrq.ess/  64.ס�ִס' צעדת ַח}את{אה ור }הוא{ו    

12-13 hlk.qvt.ybln.  12�13  ,ובילמ  קשת �   65הנה  
 hl.yv/rbo.qfot.   חציביא מ �הנה'.    

13-15 apnk.dnil/mt.rpi.   13�15  ,א�ִפ איש ַרַדַנִאל�אזי  
 aphn.Gzr.mt/hrnm[y].   י�[ִמַנְרגיבור איש ַה}ה{אזי[    

15-16 gm.laAth.kyfx/   15�16  :קוראלאשתו  }ר'{בקול  
 vmo.mAt.dnty.  "ַדַנִתַיגבירה }ה{, שמעי!    

16-19 od[b]/imr.bped.  16�19 ,עדר}ה{מ.  66כבש ]ני[הכי  
 lnpv.kAr/wess   ַתלנפש�Q'ִסס�'ַוַח� ר�,    
 lbrlt.hyn d/xrv yd.  .יד}ה{�חרש, נ�ַי ַה67לגרו.    

19-21 vlxm.vvqy/ilm  19�21  68,אלי'}את ה{השקי , האכילי  
 sad.kbd.hmt.  שניה' }את{כבדי , סעדי –     
 bol/xkpt.il.klh.  }69!"כולה,  אדו. מ2 הגדולה}את    

21-22 tvmo/mAt.dnty.  21�22  ,ַיִתַנגבירה ַד}ה{ שומעת  

22-25 todb.imr/bped.  22�25  ,עדר}ה{מ. כבש  מכינה  
 lnpv.kAr.wess/   ַתלנפש�Q'ִסס�'ַוַח� ר�,    
 lbrlt.hyn.dxrv/ydm.  ידיי'}ה{חרש , נ�ַי ַהגרו.ל.    

25-26 aer.ymGy.kAr/wess.  ַתגיע מ }כ;� {אחר�Q'25�26  ,ִסס�'ַוַח�ר�  

26-28 bd.dnil.ytnn/qvt.   26�28  ,קשת}את  ה{ – נות. אותה ַדַנִאל�ביד  
 lbrkh.yodb/qfot.  }חצי}את  ה{ עור;ל ברכיו }ע'.    

28 apnk.mAt.dnty/   28  ,גבירה}ה{ ַדַנִתַיאזי  

29-31 tvlxm.tvvqy ilm/  29�31  ,אלי'}את  ה{שקה מ, אכילהמ  
 tsad.tkbd.hmt.  שניה' }את{ תכבדמ, מסעידה –    
 bol/xkpt il.klh.  }כולה,  אדו. מ2 הגדולה}את !    

31-33 tbo.kAr/lahlh.  ַתל; וה�Q' 31�33  ,לאהלור�  
 hyn.tbo.lmv/knth.  למשכנותיול; וה נ�ַיַה.  

  
  

                                                
, מרגלית; 313�314: 1945, שפיגל[מקבילו היווני הוא הפאיסטוס ( הוא האל החרש האוגריתי ִסס�'ַוַח�ר�'�Qַת  64

הוא כינוי נוס2 של אותו אל )  להל.18' ש (hyn. כא. הש' הכפול התחלק לשתי צלעות התקבולת]). 293: 1989

בכרתי' נמצא , וטקסטי' אחרי'' עלילות אקהת'פי �על, משכנו של אל זה). 11הערה , 90: 2001, רייט(

והוא ,  היה חשוב באוגריתאל זה. היו מרכזי אמנותמקומות אלו בכ; באה לידי ביטוי התפיסה ש. ומצרי'

עיינו . וא2 מצוי. בי. האלי' מקבלי הקרבנות בטקסטי' הריטואליי', מופיע במספר טקסטי' מיתולוגיי'

  ].א[1999, ל"הנ; 26הערה , 346: 1997, פרדי; 1988, ליפינסקי: עוד
  .21הערה , 171: 1987, אבישור ; 77: 1959, ליונשט'. הנה כי: מילולית  65
. 'ִאTְִרי.':  או בצורתו הארמית בריבוי, )1כ ' יר: למשל( רק כש' פרטי רִאTַא מופיעה המילה בלשו. המקר  66

 .מ� הטלה ג' כש' עצ' קיבוצי bpedנית. לתרג' את 

 . לעיל29עיינו הערה   67

 . מבחינת הלשו. הוא שניי' שה' אחדא;, ִסס� הוא אלוהות אחת'ַוַח�ר�'�Qַת, פי התוכ.�על  68

ו השו. 210�219: 1953, תומס; 14: 1947,  סוקניק בעקבותהגדולה  באמצעות המילה תרגמתיilאת המילה   69

על תוארו זה ). 3יונה ג " (Uְד=ָלה ֵלאלִֹהי' ִעיר"וכ. , )11פ ', תה ("ֵאל Lְרֵזי"; )7לו ' תה(" ֵאל Qְַהְרֵרי: "במקרא

, 172: 1987דעה אחרת מוצגת אצל אבישור . 19הערה , 244: 1997,  ראו פרדיס�ִס'ַחַו�ר�'ַת�Qשל האל החרש 

  . 33הערה 
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33-35 apnk.dnil.m[t]/rpi.   33�35  ,א�ִ� ַר]ש[ איַנִאל�ַדאזי  
 aphn.Gzr.m[t]/hrnmy.   י�ִמַנְר ַה]ש[אי, גיבור}ה{אזי,    

35-36 qvt.yqb [gm(?) yd(?)]/rk.  }35�36  71ר;]במ בקול[ 70, בש'קוראקשת }ל  
 ol.aqht.kyq[rb(?)]/  }רב[ק }אשר{כאקהת  ל}ע[:    

37-39 prom.fdk.yb[n]  "37�39  ,]ני[הו ב,  ציד;72ראשית  
 [    ]/prom.fdk.  ]             [ ;ראשית ציד –    
 hn[   ]/fd.bhk[lh]  )?(]           [ציד בהיכ ]73]ה/לו    

    .VI ובתחילת טור Vכעשרי' שורות חסרות בסו2 טור    

 Col. VI   טורVI    

1 _  ...  1  
2 [     ]xm[      ]  ]              [)?(]              [  2  
3-4 [    ].ay.v[    ]/[  ]  ]            [)?(]            [ ]      [74  3�4  
4-5 [bx]rb.mlx[t qf]/[mri  ]4�5  .מריא 76נתח – 75פה[שלורב ]חב  

5-6 tvty krpnm].yn.  5�6  , יי.,]גביעמ שותה  
 bks.er[f]/[dm ofm  כוס חר$מ]F[ – ]'77.ד' עצי  

  
  
  

  

                                                
 nqb√פעולה זו מבוטאת באמצעות השורש . את הקשת לאקהת בנו) designate(ַדַנִאל� מיעד : אפשרות אחרת  70

  . nqb√ ביחס לשורש 2סב ' ראו התקבולת ביש. 94�95: 2001, רייט: ראו
: ]א[1997( בהשוואה למהדורות האחרות )gmתוספת המילה (פרקר בשחזורו ציי. מספר רב יותר של סימני'   71

תמיכה מועטה לתעתיק והתרגו' שלו נית. למצוא בכתוב . תרגומי אינו תוא' לגרסת התעתיק שלו. )59

�כמו. ַדַנִאל� איננו לוח'. כת הלוח'בר' כתוב זה מתאר את מלא). 13ז ' תה" (ָדַרְ- ַוְיכ�ְנֶנָהַקNKְ= "המקראי 

לדיו. בהבדלי' שבי. מהדורות  . שש יתדות�dול,  ארבע יתדות�bל:  קט. �ybrk לydrkההבדל הגרפי בי. , כ.

  .43סעי2 , התעתיק עיינו פרק ד
. CAT 1.19. I: 18 בלוח  המופיעההשוו ללשו.). 34הערה , 346: 1997, פרדי(המובחר ) הראשו.(הכוונה לחלק   72

שהוא אמור , את המנחה) ה(אקהת לא הביא להיכל האל: ייתכ. א2 שיש קשר ספרותי בי. מקו' זה למקומנו

  .ניכרה בראשית פרי הקיF) שבאה בעקבות רצח אקהת(ולפיכ; הבצורת , צידו) פרי( ראשית –היה להביא 
� וCTAלפי : השוו באפארט). א; לא מדובר בתקבולת סול'(והמידע נמסר בהדרגה , בחרוז זה מילי' חוזרות  73

CAT המילה prom)  אוpro (38' חוזרת ג' בסו2 ש. 

 .100�105: 2001, ראו הצעה לשחזור אצל רייט  74

75  “mlx1*”, KWU, p. 73: gezogen, gezückt (Messer).  על סמ; המילה , "ֵמיֶנֶקת): "74, 63: 1951(קאסוטו

 70: 1971, מור�דה; good, nice:  ואחרי'38: 1965, גריי; וכתובי' מ. המקרא) malaxa) suckהערבית 

 ).71: ש'(, ]ābu	> [הוא מלח  ābtu	: השוו באכדית. ”salted“: ואחרי'

76  qf במשמעות cut ,והערה , 175: 1990, פירוש זה תוא' למבנה הפואטי שמציג לויד). ש' עצ'(ָקֶצה : בעברית

אזי יש לתרג' ). ”he sliced“(המתאר את חיתו; הבשר , לאחרי' פירשו כפוע). 51סעי2 , ראו פרק ד (48

פועל זה . ybrdופותחת בפועל , שבו צלע א שונה, )CAT 1.3, I: 6-8(במקו' אחר מופיע אותו חרוז . 'קצצה'

  .16הערה , 105, 102: 2001, רייט: ראו למשל). פועל (�qfעשוי להיות נרד2 ל
ג' את . טקסט משוחזר לעתי' על בסיס הנוסחהה .וכא.' ת בעלעלילו'נוסחת המשתה חוזרת בכמה מקומות ב  77

 הרחיב ופיתח המשורר את אותה �CAT 1.3, Iב). 185: 1990, לויד(הקטע שלפנינו נית. לשחזר בדר; זו 

א; , במקרא לא מצויה מקבילה לנוסחה זו). 177�178: ש'(ובכ; הציג את המשתה כמעמד מיוחד , נוסחה

, למשל. אולי מתו; היכרות ע' הנוסחה האפית,  לשונ' מ. המסורת הספרותיתכתובי' אחדי' שואבי' את

או , כתוב נוס2 שלשונו שואבת מ. הנוסחה האוגריתית). 42לב ' דב" (QִKְLיר ִחVַי ִמCָ' ְוַחְרִ@י Nֹאַכל ָ@Hָר"

ואחר כ; ,  השתייהתחילה מוזכרת: סדר המרכיבי' הפו;, בכתוב זה. 39�40נא ' מצוי ביר, שהוא קרוב לה

הלשו. , בשני הכתובי' המקראיי'). 188�189: ש' (�CAT 1.114: 2-4, 16, 21-22השוו כתוב זה ל. הבשר

  .ודמ' מדומה ליי., אויבי האל נטבחי'. מָטפורית
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6     ]n.krpn.ol.krpn/          [)? (6  ,גביע ועוד גביע  
7       ]qym.wtol.trA/          [) ? (7  ,תירוש}ה{ עולה  
8 [     ].yn.ovy.  ]       [  .8   )?(יי  

8-9 lxbv/[   yn]xtn.   .8�9  78,)?(ריד]   מו )[      ?(חגורה}ה{מ  
9-10 qn.yfbt/[   ].79  }9�10   ].       }  העל{[ 80רכיבמקנה }ו  

10 bnvi onh wtphn/  10  : רואה}היא{ ו,א עיניהושבנ  

11 [    ]l.kslh.kbrq/  ]        [)?( }11  81,כברק ,מיתרה }חזק  
12 [    ]y(?)G[  ].thmt.brq/  ]       [ 12  82.קיברמ ,)?(מזמז') ?(נ=ָרה  

13 [      ].tfb.qvt.bnt[?] /  ]        [בת, קשת}ל{ 83צובה)?(]    [,13  84  
14 [     o]nh.km.bAn.yqr/  ]ב { פוגשות נחש כמו 85יָהיֶנ]     ֵע...{

86  14  

15-16 [     ]larf.  ]87קנקנה מרוקנת[F15�16  , לאר  
 ksh.tvpkm/[lopr.   שופכתכוסה ]88,לעפר    
16 tvu gh] wtfx.  89:תראו וק] קולהנושאת  

  
  

16  

                                                
 .)38�39 והערות 108: 2001(אצל רייט  9�10' לש. השחזור ניסיובעקבות הפירוש ו  78

ופרקר ג' אינו מספק , )60]: א[1997( נבדלי' מ. המוצג אצל פרקר 8�10' לצלעות והתעתיק בשהחלוקה   79

 .תרגו' לקטע זה

הוא ' קנה') 108: 2001(לדעת רייט . to connect, join: 999�1000' עמ, HALOT, *"צבת"ראו . יחבר: מילולית  80

'Fהופיעה המילה 9' אולי בפער שבש. 'ח qsotהזוג� בתור בת.  
]: א[1965(הלד ; 25הערה , 16]: ב[1945, גינזברג( sinew, tendon היא kslהבסיסית של המילה שמעותה מ  81

בעברית , הלד ד. במשמעות המילה זו ובמילי' קרובות באכדית. כלומר הכוונה כא. למיתר הקשת). 402�406

 The primary noun“כסלה  � כסלsinew,” “tendon,” comes to denote, in a“: ומסכ', ובאוגריתית

 drived meaning, “inner strength,” “confidence.””) 'אקהת מזכיר חומרי' , בהמש;, אכ.). 406, ש

  .גב הקשת): 188: 1992(אחרת פירש וולס . חזקי' שמה' נוצרה הקשת
ת  ענ10בשורה .  מוסר המשורר שאקהת מרכיב חF על הקשת9בשורה . נושא הפועל הוא החF, לפי הבנתי  82

המשורר כנראה עובר למסור על ). והחF מורכב בו(ומבחינה במיתר החזק , נושאת את עיניה ורואה את הקשת

ַוKְPִַלח ִחVִי' ַוְיִפיֵצ' ָ@ָרק : "השוו לכתובי' במקרא. ולפיכ; יוצר צליל זמזו', החF שנורה בחוזקה כמו ברק

Tֵ'ְ@"; )15יח ' תה//15ב יח "שמ" ()ַוPָהֹ': קרי (ויהמ' עיינו ). 6קמד ' תה" (ר=ק ָ@ָרק $ְתִפיֵצ' Kְַלח ִחVֶיָ; $ְתה�

  .223a ,243a :murmur, roar, make a noise, move noisily' עמ, BDB, "ָהַמ'", ]"ה$', ִהי'"[
י יד�פירוש אחר הוצע על. 12�14והערות , 166�167: 2007, יולזרי� ראו נת.13�14' לתרגו' ש. משתוקקת, רוצה  83

פי פירושו זה ענת רוצה לנסות �על. ”…She would draw the bow“:  תרג' כמחשבת ענת13�14' את ש. רייט

, רייט( 9�10' ש יוצרת אינקלוזיו ע' 13שורה ,  והתרגו' שרייט מציגCATלפי התעתיק של . את הקשת בעצמה

 .)41�42והערה , 108: 2001

 .53סעי2 , ובפרק ד, עיינו באָפראט  84

צובה לקשת בת : 13�14'  יש לתרג' את שCATפי גרסת �על. ואחרי') 16]: ב[1945(ות שחזורו של גינזברג בעקב  85

ַת תרגו' זה ). 43וג' הערה , 108: 2001, השוו רייט, ראו באָפראט (ִסס� אשר קרניה כמו נחש מתעקלות'ַוַח�ר�'��

:  בעבריתהשוו. ִנְקר=תִיWָר$ או : לית מילו– yqr. מתאי' לציו. קרניי' כאחד החומרי' שמה. נוצרה הקשת

 – נחש]) ?[תנועת(למדומה העיניי'  תנועת . ואיל;1137' עמ, HALOT, " קרהb899 ;"I' עמ, BDB ,]"הָרָק"[

נעצרות , עיניה נפגשות בקשת, כאשר ענת מביטה סביב: תקלותיהל, מפגשלקשור והפועל , משוטטות

 .14הערה , 166�167 :2007, יולזרי�נת.:  ראו.ומתמקדות ש'

  ).קודמתעיינו הערה ; שהנושא שלו הוא העיניי'( הוא צורת פועל זוגית yqrככל הנראה   86
 .60: ]א[1997, בעקבות פרקר  87

  .60: ]א[1997, פרקר 'עיינו ג; 29הערה , 16]: ב[1945, ידי גינזברג�השלמה סבירה של התקבולת הוצעה על  88
  .ראו באָפראט.  שגוי)ש'(אצל פרקר מספור השורות   89
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16-17 vmo.mo/[laqht Gzr  "נא �שמע] 16�17  90!גיבור}ה{הו אקהת  

17-18 i]rv.ksp.watnk/  17�18  , כס2 ואתנ;91קש]ב  
 [erf wavl]xk.  ]ואעני F92.ק ל;]חרו    

18-19 wtn.qvtk.om/[btlt o]n[t]   ;18�19  ,]ת[נ]בתולה ע[קשת; ל }את{ת. א  
 qfotk.ybmt.limm/  93".מ�אִל ְיֶבֶמת}ל{; חצי    

20 wyon.aqht.Gzr.  20  :גיבור}ה{ אקהת ונהוע  

20-23 adr.Aqbm/blbnn.  "}20�23  95,לבנו.}ה{בעצי }ש{ 94אדיר}ה  
 adr.gdm.brumm/  }הראמי'בגידי }ש{אדיר }ה,    
 adr.qrnt.byolm.  }בקרני היעלי'}ש{אדירה }ה,    
 <adr>(?) mtnm/boqbt.Ar.  >96,במיתרי עקב השור}ש{> האדיר    
 adr.qnm! bGl il/  }97,הסב; הגדול בקני}ש{אדיר }ה

   
24 tn.lkAr.wess  �Qס�ִס'ַחַו�ר�'ַתתני ל.  

  
  
  

24  

                                                
  .ראו הערה קודמת  90
, גינזברג: ועל הקשר האטימולוגי למילי' מקראיות ראו, על משמעותה וצורתה של המילה האוגריתית  91

  .29הערה , 278]: ב[1965, הלד; 31הערה , 17]: ב[1945

צורת . �35 וa33 הערות, 17�18]: ב[1945, גינזברג: שחזורו כא. ועוד ראו, vlx√י על משמעות הפועל האוגרית  92

השימוש בצורה זו משק2 את ההשתדלות ). 34הערה , 279]: ב[1965, הלד(הפועל האוגריתי היא בני. פיעל 

  .והמאמF של ענת לשכנע את אקהת למסור לה את קשתו

  .57סעי2 , על כינויי האלה ענת ראו פרק ד  93
, אולברייט ומנדנהול: ראו למשל (ndr√מ. השורש , לשו. שבועה בגו2 ראשו.:  פורשה בשני אופני'adrהמילה   94

אחרי' פירשו ).  ש'37והערה , 346�347: 1997, פרדי; 12: 1947, סוקניק; 32: 1944, אולברייט; 228: 1942

.  תיאור כמות גדולה– קרוב לכ; או) מבנה סמיכות, ...החזק ביותר שב(לשו. תיאור לחוזק או כסופרלטיב 

מציי. פירוש זה ג' פרדי . 109: 2001, רייט; 60�61]: א[1997, פרקר; 39הערה , 18�19]: ב[1945, גינזברג: ראו

ר בעברית אינו מופיע "נד√הפועל ; )lk(לא מופע מושא עקי2 . אני נוקטת באפשרות זו מכמה טעמי'. בהערתו

על כ; נית. . ידי גינזברג�שני טיעוני' אלו הובאו על. יה ג' בפיניקית ופוניתוכנראה כ; ה, ע' מושא ישיר

ידי אמ. מיוחד �על, )הטובי' ביותר(ומ. הסת' נעשתה מחומרי' מיוחדי' , הקשת היא מיוחדתש, להוסי2

' א' ג; ענת רוצחת את אקהת בשל סירובו לתת את הקשת ולא משו' שלא מילא שבועתו; )ִסס�'ַוַח�ר�'�Qַת(

, גינזברג(אי. בכ; הבטחה שהאל החרש יכי. בעבור ענת קשת , אקהת נשבע להביא את החומרי' לענת

לב �יש לשי', )ולא שבועה ממש( היא לשו. עתיד לשבועה מותנת adrג' א' הצורה ; )40הערה , 19]: ב[1945

 מוזרה –ועוד ; ירת הרעיו.קיטוע במס יימצאולכ. , שאי. פועל המביע את הרעיו. שאקהת יביא את החומרי'

. כאשר לא סופר בהמש; על נדר או על אי מילויו) חזרה נועדה לעתי' קרובות להדגיש (ndr√החזרה על לשו. 

פני הצעת' של מספר �הוא פירוש עדי2 על]) אדיר :בעברית [adr(הצגת' של חומרי' מיוחדי' , לסיכו'

  .60סעי2 , ראו עוד פרק ד ]).רֶאCֹ: בעברית [adr(חוקרי' לראות כא. לשו. שבועה 
 נמצא באוגריתית לפני המרכיב bהעיצור . כ; ג' בשורות הבאות". קמי' מ. הלבנו.יאדיר הש: "מילולית  95

א2 שהאטימולוגיה �על). 10הערה , 228: 1942, אולברייט ומנדנהול(' מ.'או ' מ'נית. לפרשו . )לבנו.(האחרו. 

ראו . 'שיקמי''אולי יש לקשור למילה העברית , )Aqb”, DULAT, p. 927“( אינה ברורה Aqbmלמילה 

קמי' יבכתובי' אלו הש). 27ט ; 15ב א "דה (=27א י "השוו את הכתוב האוגריתי למל. 9ט ' יש: במקרא

  .משמשי' לתיאור הכמות
  .א; שמא אי. לתק. את הטקסט בשל אור; השורה.  נשמטהadrיש החושבי' שהמילה . הכוונה לגידי'  96
�210: 1953, תומס(אחת מ. הדרכי' לבטא סופרלטיב היא שימוש בשמות אלוהיי' :  בלשו. המקראהשוו  97

מקו' מדובר ב) 14: 1947(, סוקניק לדעת .])16 קד ,11פ ' תה: עיינו למשל [268: 2000, קונור'וולטקה ואו; 219

צביע על כמות או אופי המרכיב השני מ). אל�ביצת(או מקו' המפורס' בקני' הגדלי' בו , שבו גדלי' קני'

 לא ברור מסיבה qnmמקומה של המילה  .38הערה , 347: 1997,  פרדי:עיינו ג'. הקני' שגדלו במקו' זה

   .ראו באָפראט. אפיגרפית
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24-25 ybol.qvt.lont/  24�25  , קשת לענת98יעשה  
 qfot.lybmt.limm.  ִלאמ�' ליבמת חצי."    

25-26 wton.btlt/ont.  25�26  : הבתולה ענתועונה  

26-28 irv.xym.laqht.Gzr/  "'26�28  ,גיבור}ה{אקהת הו , בקש חיי  
 irv.xym.watnk.  "'ואתנ;, בקש חיי,    
 blmt/wavlxk.  99.ואעניק ל;, ותואלמ    

28-29 avsprk.om.bol/vnt.  };28�29  , בעל שני'100כמו לספור }אגרו' ל  
 om.bn il.tspr.yrem/  101. תספור ירחי'אל�ני בכמו    

30-31 kbol.kyxwy.yovr.  אשר{כ – בעלכ{
  30�31   ,זמי.מ 103,ְמַחPֶה 102

 xwy.yov/r.wy[v]qynh.  }וה אותק]ש[מ ו,זמי.מ חיי'}שב לה את,    
31-32 ybd.wyvr.olh/  '31�32  שר עליו וק  
 nomn [wt]onynn.  'בשיר{ ננוו]ע }הוא{ו[ ,}קולה{�נעי{

104
  –    

32-33 ap ank.axwy/aqh[t Gz]r.  הכי וא2 אנPֶ32�33  ".ר]ת הגיבו[ אקה}את{ ֲאַח  

33 w.yon.aqht.Gzr/  33  :גיבור}ה{ אקהת עונהו  

34-35 al.tv[r]gn.ybtltm.  "34�35  !בתולה}ה{הו , מי]ר[אל ת  
 dm.lGzr/vrgk.eem.   105.; נתעבת}של{מרמה }ה{כי לגיבור  

  
  
  

  

                                                
על חילו2 העצורי' . 14ז ' תה: השוו. 15הערה , 228: 1942, אולברייט ומנדנהול. 'לעשות 'bol√מ. השורש   98

 .1979, בורדרוי: השוו; 1986,  גאר;1976, גרינשטיי.: עיינו

 .5כא ' משווה חרוז זה מבחינה לשונית ורעיונית לתה) 25: 1996(גרינשטיי.   99

 .36הערה , 280]: ב[1965, הלד  100

הלד ג' הצביע על . 38הערה : על ההקבלה של שני' וירחי' ראו ש'. 37הערה , ש'. בני אלי' באופ. כללי  101

: ש'). action-result(שימוש זה מדגיש את אפקט הפעולה . חד באותו פועל בשתי צורות שונותהשימוש המיו

 בדומה למבנה ,)avsprk - tspr 28�29' ש(בתקבולת לעתי' כל אחד מה' מופיע בצלע אחרת . 274, 273

  .זהו אמצעי פואטי אסתטי לכל דבר.  ובמקומות נוספי' במקרא14יז ' המצוי ביר
 k (II) multiple functor”, DULAT, pp. 422-423, para. 2d“ :ראוכתיאור זמ.  k המילית ביחס לפירוש  102

(temporal). פירש את ה) 109�111 והערות 273: ]א[2002( וויאט�kושהאמירה מתייחסת ,  כרכיב אמפטי

 .והוא נושא ההשוואה, בגו2 שלישי) אקהת(לגיבור 

). במשמעות גרימה (D אי. מנוס מלשייכ. לבניי. w העיצור  כוללת את�xwy וkyxwyששתי התיבות משו'   103

במאמר זה מודגמת ההבחנה בי. הקל ). 79�80: 1972, מרקוס(הראשונה היא צורה פעילה והשנייה סבילה 

, 109�110: 2001, רייט: לאפשרויות אחרות עיינו.  ג' בשפות שמיות נוספות�wלפיעל באמצעות הופעת ה

 בניגוד ,)”when he comes [back] to life“(ביחס לבעל העדי2 לפרש את הפועל ) 347: 1997(פרדי . 50הערה 

א; ). 41הערה , ש'(העדפתו לפרשנות זו נסמכת על הטקסטי' המיתולוגיי' . לניתוח הצורני שהציג מרקוס

  . לעיל101השוו לאמצעי הפואטי המוזכר בהערה 
. 43הערה , 347: 1997, פרדי: ראו עוד. 61סעי2 , ראו פרק ד). בעל או זמר (yvr√קשה לדעת מי נושא הפועל   104

ואילו , בעל מחיה ומשקה דמות כלשהי). 266הערה , ש', עיינו פרק ד(אפשר לקבל את גרסת התרגו' הצרפתי 

  .ybd√ הוא נושא הפועל nomn, לדעתי. שר לכבוד בעל) זמר(הקול �נעי'
 to beשמשמעו , ג"שֹר√ לשורש העברי vrg√קשר את השורש האוגריתי ) 1הערה , 152: 1986(ספרונק   105

intertwined . המילהeem פורשה בעבר לפי אטימולוגיה למילה האכדית ḫaḫḫu) “ḫaḫḫu A”, CAD Ḫ, p. 
ית נרדפת לשורש  האוגרית�eeתחת זאת הציע ש). 188�190: 1973(ידי הלד -אטימולוגיה זו נדחתה על. )28

 אר$ ַ#ָחה/  כיסא מושבו נחותעיינו בתקבולת ). ומקומות אחרי', 17, 11, 9ב ' יש; to be low(ח "שח√העברי 

מקביל ) מזוה', Kָח$ַח[ (EEובה , תקבולת זו מתארת את מקומו של האל מות. )CAT 1.4, VIII: 12-14( נחלתו

 היא המילה העברית eemלמילה נוספת שהוצעה אטימולוגיה ). mkk√שורש מ. ה, טובע, נחות, שפל (�mkל

  .עדיפה הצעתו של הלד' עלילות בעל'לאור התקבולת מ, אול'). 45הערה , 347: 1997, פרדי; 'קוצי''(' חוחי''
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35-36 mt!.ueryt.mh.yqx/  35�36  ?קחלו }הוא{ מה,  באחריתואיש  
 mh.yqx.mt.aAryt.   106? בסופואיש לוקחמה    

36-37 spsg.ysk/[l]riv.  107י$ַצק  ורהגלז
  36�37  ,}י{ראש]ל[ 

 xrf.lZr.qdqdy/  109. על קדקודי108טיח    

38 [  ] mt.kl.amt.  ]}110] הרי
  38  , אמות}אד'{מות כל }כ  

 wan.mtm.amt/   111! אמות–איש  } כמו.כא{ואני    

39 [ap m]An.rgmm.argm.  ] 239  :הני דבר אדבר] ש}דבר{וא  

39-41 qvtm/[    ]mhrm.  39�41  112,לוחמי'}ל{ ]         [ ותקשת  
 ht.tfdn.tinAt/[bh   113נשי'הא' תצודנה ]114?".בה    

41-42 g]m.tfxq.ont.  41�42  ,ענת צוחקת }ר'{ל ]בקו  
 wblb.tqny/[   ]115  116:]מזימה[  חורשת}היא  ה{ובלב    

                                                
 ytn√ בדברי אקהת מכוו. כנגד השימוש בשורש lqx√השימוש בשורש ? תמותה�איזו אחרית מקבל ב.: כלומר  106

אוגריתית ואכדית ,  בלשונות עבריתlqx√ של הפועל to receiveלשימוש במשמעות . וקרוביו שבדברי ענת

  .1970, קוגוטעיינו ג' . עיינו במילוני' השוני'

 המקבילה העברית למילה .)עתידו הוא כמוב. מוות (10כג ' של ב. תמותה בבמ' עתיד'אחרית באה במשמעות   

כו , 34ב ' דב, 30לג ' בר: ראו. male, man במשמעות )תמ�: *צורת יחיד משוערת ('י'ְמִת' היא mtהאוגריתית 

אולברייט שגה כאשר . ְמת$Kֶַלחהשוו המרכיב הראשו. בש' הפרטי .  ומקומות אחרי'14מא ' יש, 6לג , 5

' באפוס כמו במקרי' אחרי. 'איש' במשמעות mtעדי2 להבי. כא. את המילה ). death) 1944 :33תרג' כא. 

צורת הכתיב זהה לצורת הבינוני פועל מ. השורש . destined to dieהוא ) איש (mt: משמעות המילה טעונה

√mwt) to die .(52 הערה 21]: ב[1945, כ; העיר גינזברג.  
107

  .110: 1971, דוגמה זו של קל סביל צוינה אצל מרקוס 
: 58והערה , 21�22]: ב[1945, עיינו למשל גינזברג.  ה. שמות חומרי'�xrf וspsgהמילי' . ֶחֶרס: מילולית  108

“glaze(?)”, “plaster” . ֶ�ה ַעל: "23השוו לכתוב במשלי כו " כספסג מצופה"שתוק. ל, "ָחֶרQֶ Hֶס2 ִסיִגי' ְמצ�

  ).תיתאטימולוגיה ִח(אב. יקרה : 148�152: 2001, לדעת רייט ).55הערה , ש'(
, השוו ג' דברי אולברייט]. א[1983, מרגלית: למשל(מקצת הפרשני' חושבי' שאקהת מתאר מנהג קבורה   109

, גינזברג: למשל(אחרי' חושבי' שאקהת מתאר באופ. מָטפורי את תופעות הזקנה ). 119הערה , 33: 1944

השוו ללשו. המָטפורית ). 46הערה , 347: 1997, פרדי; 3 הערה, 152: 1986, ספרונק; 24הערה , 151: 1969

 .1�7יב ' בקה

  .ank: אפשרות שחזור אחרת. ראו באָפראט  110
חלו2 לעומת נצחיותו �היותו של האד' בר".  Qָמֹה$�ֲחִריִתי ְיKִָרי' $ְתִהי מ�ת ַנְפKִי ָ&מֹת: "10כג ' במ: השוו  111

אקהת מודע . 1�2איוב יד ; 6�8מ ' יש; צ' תה: ראו למשל. במקראשל האל הוא נושא שעולה במספר כתובי' 

  .113: 1989, עיינו ג' פרקר. אני אמות: ומטעי', )איש(להיותו ב. תמותה 
לשו. כמשמשת לעתי' ' קשת, 'במקרא). ראו באָפראט (ללוחמי�] ה� נשק[קשתות : ככל הנראה יש להשלי' כ;  112

  .4עו , ש'; 10מו ' תה; 20ב , ש'; 5א ' הו; 35מט ' רי: עיינו. מטונימית למלחמה וגבורת קרב
 .62סעי2 ,  ראו פרק דtinAtעל המילה . ְנֵקִבי, כלומר  113

  .ראו באָפראט. CATפי גרסת �הריבוי על  114
115

  .61הערה , 111: 2001, נות שחזור אצל רייטניסיוראו  
" ַ&ְח12ל�ת ִיְקֶנהKְַמע ָחָכ' ְוי=ֶס2 ֶלַקח ְוָנב=. ִי: " השוו.18הערה , 168: 2007, יולזרי� עיינו נת.qny√על משמעות   116

אולברייט מציע קשר אטימולוגי . ו בתפקיד של ניגוד"בשני הכתובי' נית. להבי. את המילית ו). 5משלי א (

, 34: 1944, ל"הנ (”and in her heart she contrived“ ותרג' qyn√ ולשורש הערבי qny√לשורש האתיופי 

ְוִצRָה : "פי ההקשר�כנראה על( כמו בערבית qyn√ הוא גוזר משורש  22ד ' בבר' קי.'ג' את הש' ). 21הערה ו

: עיינו עוד. 5א; אולברייט אינו מציי. את משלי א , ")חֵֹרK ְנחKֶֹת $ַבְרֶזל N$ַבל ַקִי. לֵֹטQָ Kל ִהוא ָיְלָדה ֶאת ַג'

וכמוב. , m.tfxq.ont[bpn]) 188: 1989(י מקבלת את שחזורו של מרגלית אינ. 18הערה , 168: 2007, יולזרי�נת.

שחזור זה מנוגד להתנהגות הכפולה ). 125: 2000, ואטסו.(לא את משחק המילי' המוצע על בסיס השחזור 

  .האופיינית לדמות ענת
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42-43 Ab.ly.laqht.Gzr.  "42�43  ,גיבור}ה{ אקהת 117,לי הקשב  
 Ab ly wlk/[   ]  ואתה, לי הקשב ]         [:    

44�43 hm.laqryk.bntb.pvo/   '43�44  , פשעבנתיב 118אפגש;א  
 [    ].bntb.gan.  ]        [ גאווה  בנתיב–    

44�45 avqlk.txt/[pony a]n!k  ;44�45  119 – ני]א – פעמי[ תחת אפיל  
 nomn.omq.nvm/  }120."אנשי'}ב{ חכ'}ה{, נעי'}ה    

46 [tdof po]nm.wtr.arf.   ]ה מ.{ תנתרמו } מטהה{מי] פע121לוחצת{F46  .אר  

46-48 idk/[lttn p]nm.  46�48  }ה{ני] פנותנת }היא{ אכ.[, אזי  
 om.il.mbk!.nhrm/  נהרות}ה  שני{ מוצא}ב{ ,ִאל� לעבר,    
 [qrb ap]q.thmtm  ]}תהומות}ה  שתי{קי ]קרב אפי}ב.    

48-49 tgly.Dd il/  48�49  ,ִאל� 'חות}ב{תגלה מ  
 [wtbu q]rv.mlk.ab vnm/  ]122.שנמ�יאב, מל;}ה{�חנה]מ}ב{ באהו    

50-51 [lpon il t]hbr.wtql.  ]50�51  ,תלנופ ותרעו]כ ל�לרגלי ִא  
 tvtx/[wy wtkbd]nh.  123. אותו]תכבדמה ווו[שתחמ    

51-52 tlvn.aqht.Gzr/  51�52  ,גיבור}ה{ אקהת }נגד{ 124נהלשימ  
 [  kdd dn]il.mt.rpi  ]    125.א�ִ� איש ַרל�ִא]ַנ ַד}של ו {ילד    

52-53 wton/[btlt ont  ועונה ]}52�53  ,בתולה ענת}ה  
 tvu] gh.wtfx.  וקוראת קולה ]נושאת:    

53-54 hwt/[    ]  "53�54  126]            [� דבר  
54 aqht.yv[    ]  54   [            ])? (אקהת  

55 [        ]n.f(?)[   ]  ) [                   ]?[              ] (   55  
   

  127.כעשרי' שורות חסרות בסו2 הטור
  

                                                
מתקבל ביותר , )19ה הער, 168: 2007, יולזרי�ראו סקירה אצל נת. (Ab l(k)מבי. הפירושי' המוצעי' לביטוי   117

 .)to attend )“Ab”, DULAT, p. 896, para. 4על הדעת הפירוש 

 .285הערה , ש': ועל משמעות השורש, 64סעי2 ,  ראו פרק דqry√על תפקיד הופעת השורש   118

 .215�217: 1958, גרינפילד: עיינו עוד. �138 ו64סעיפי' , ראו פרק ד' להפיל תחת הפעמי''על הביטוי   119

מפני . ) ש'295וכ. הערה , 65סעי2 , פרק דראו הפניות ב(' חזק'או ' חכ'' בפי ענת זכה כא. לפירוש Omqנוי הכי  120

ואולי ג' בעניי. , בעניי. גורל בני האד') החכמה(שאקהת ציטט קוד' לכ. נורמות חברתיות ידועות 

 שהרי אקהת) עות טעונהמשמ(אי. לפסול כפל כוונה . 'חכ''נראה שעדיפה האפשרות , התפקידי' המגדריי'

  .)CAT 1.17: VI: 20 למשל (Gzrגיבור מספר ובפי ענת �בפי המשורר מכונה
121  “√dof”, KWU, p. 28.  

 .69סעי2 , על תפקיד שני כינויי' אלו ראו פרק ד  122

  .הפעלי' אצלו מתורגמי' לעברית בצורת עבר. 84: *1992, פולק: השוו  123
  : ראו במילוני'. to slanderמשמעותו היא . עברית המודרנית אינה כמשמעותו בlvn√משמעות השורש   124

, פרקר; 76הערה , 23]: ב[1945, גינזברג: השוו; 546b; “/l-v-n/”, DULAT, p. 505' עמ, BDB, ]"ָלַֹש."[

1987 :76.  
 ֶ�.) ֲאדָֹניו: קרי ( אדנו ֶעֶבד ֶאלַ&ְלֵ*L 3ל: "10השוו משלי ל . tlvn בא כב. זוגו של הפועל tqll הפועל CATלפי   125

לשחזור אחר . א' מדובר בצמד מילי' אזי הכתוב המקראי מתבאר על דר; מידה כנגד מידה".  ְו?KְָמNְָיַקֶ$ְלָ-

  .ראו באָפראט
לכאורה של , שענת מצטטת כא. דיבור או הודעה, הציע בהסתייגות רבה) 78הערה , 23]: ב[1945(גינזברג   126

 .יחסו החיובי של ִאל� כלפי אקהתמתו; מטרה לשנות את , אקהת

  ).63]: א[1997, פרקר (rln[spr ilmlk vbn lmd atn p]: בצדו השמאלי של הלוח נכתב  127
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CAT 1.18 

  

  שורה  תרגו
  תעתיק שורה

 Col. I   טורI    

1-3 _  ...  1�3  
4 [      ].aA[        ]128   [           ])?([             ]   4  
5-6 [        ]h.ap.[    /    ]  ) [           ]?[             ] (  5�6  

6 .wton.[btlt ont]/  6  129:]בתולה ענת}ה{[ ועונה  

7-8 [       ]k.yil[m  "]        [) ? (7-8  הו ִאל�  
    [             ]  [                                   ]   

 al.tv[me          ]  מח                     [אל תש[   

9 [     ]aedhm.[          ]  ]       [  אות"אוחז ]                 [  9 

10 [     b]gdlt.ar[kty       ]  ]10  130]עי              [כוח זרו]         ב  

11 [  qdq]dk.  ]11  ד(]ו          קדק  
11-12 avhlk[ vbtk dmm]/  11�12  132,]" בשיבת( ד[131י(אשל  
 [vbt dq]nk.mmom.  ]}133.דמי" – נ(]זק� שיבת}ב    

12-14 w[fx om]/aqht.wyplTk.134  12�14  ,אקהת ויפלט(}ל{ ]קרא[ו  
 bn [dnil]/wyoDrk.  }ויעזר(, ַדַנִאל�ב. }ל    
 byd.btlt.[ont]/   135".]ענת[בתולה }ה{מיד    

15 wyon lTpn.il dp[id]/  15  :]חו"[ר}ה{ ל� ִא,חכ"}אל הה{ ועונה  

16-17 ydotk.bt kanvt.  "16�17  136,}את{ תקיפהכי , ידעתי( בת  

                                                
  .ראו באָפראט 128
  .70סעי4 , ראו פרק ד). CAT 1.3, V: 19-29(' עלילות בעל'קטע זה בעל מקבילה ב  129
  .12א כט "דה; 31יד ' השוו במקרא שמ. בגדולת זרועי: מילולית  130
 ,”/Š) to cause to run, flow; überfließen lassen.( “/h-l-kבבניי.  hlk√ מ. השורש avhlk: בלשו. המקור  131

DULAT, p. 2; “√hlk”, WUS, p. 41.  
בצלע ג נזכר הזק. כער( מקביל לשער ). דובתקבולת למילה קדק(השיבה באופ. מטונימי מציינת את הראש   132

וג" בעקיפי. לתאר את ,  ראש–בחירת המילי" כא. משמשת לציי. את החלק העליו. של הגו4 . הראש האפור

הוא (' זקנת(�שיבת'ואחרי" ) 376]: א[1976(אולי יש לתרג" לפי פירושו של ואטסו. . ִאל� כאלוהות זקנה

נא ' ועל שבירת הצירו4 בי. שתי צלעות התקבולת כמו ביש, 4מו ' מסתמ( של ההקבלה בי. שיבה לזקנה ביש

17 ,22.(  
טקסט . CAT 1.3, II: 13-15, 27-28, 34-35מופיע ג" בלוח ) 'ד"'ת שתיה. מסמנו (dm - mmoזוג המילי"   133

  .זה מתאר טבח שעורכת ענת באופ. גרוטסקי
: 2001, עיינו עוד אצל רייט. 7הערה , CTA :84; 152: 1969, ל"הנ; 13הערה , 5]: א[1945, בעקבות גינזברג 134

  .8הערה , 125
 ֵמְר9ִָעי" ַוְיַפְ�ֵט
 ְיַפְ�ֵט
 'ה ַוַ�ְעְזֵר
: "40לז ' וב בתההסרקז" באיומה של ענת מתחדד לאור השוואתו לכת  135

, 5]: א[1945, על הִקרבה הלשונית בי. הטקסטי" הצביע גינזברג. 6ע , 18מ ' ראו ג" תה". ָחס< ב= ְוי=9ִיֵע" ִ>י

  .13הערה 
".  ִוְהִייֶת" ַלֲאָנ9ִי" ְוִנְלַחְמBְ "..."AִֶלAִ9ְי"ִהְתַחְ@ק< ִוְהי< ַלֲאָנ9ִי "9א ד "שמ: השוו. אכזרית, תוקפנית: או  136

�וא.; 7הערה , 25: 1965, גריי; 135: 1956, ר דרייבר"ג: ראו למשל. anvtחוקרי" רבי" עסקו בפירוש המילה 

, ולסו; 48�49: 1977, דיטרי( ולורD; 193�194: 1975, מור�דייקסטרה ודה; 1975, ל"הנ; 28�30: 1972, זייל

סמ( המילה � עלto become weak) 1: (בי. הדעות הבולטות.  ואחרי"81�82: 1992, רנפרו; 192, 179: 1992

 CAT 1.18, IV: 10( ;)2 (to be like a man, of a ואולי ג" CAT 1.16, VI: 51 :השוו( enēšuהאכדית 

manly (sort) ;)3 (to be gentle, to be friendlyהמילה הערבי� על )ת סמ’anisa . "פרקר תרג as desperate 
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 wi[n bilht]/qlfk.  137.ל(מתנגד  ]. בי. האלות[ואי    

17 tbo.bt.enp.lb  17  138.}({לב4 נ ח}כי{ , בתילכי  

17-19 ti]/ed.diA.bkbdk.  17�19  140,רצונ( אשר יש ב}את{ 139חזי]א  
 tvt.b[   ]/irtk.  142,לב(}באשר { ]   [ ב141עשי    
19 dA.ydA.moqbk  }19  143"!מעכב( י<ַדשש ד= }הרי  

                                                                                                                                       

ְתַמִנת� היא 'ִת: א( שני המקרי" שוני", ג" בתו של ִ>ְרַת מתוארת כבעלת רגשות חזקי"). 63]: א[1997(

) 1975(זייל �וא.. הלשונות המתארות את אופיי. של שתי הדמויות הנשיות שונה. ואילו ענת נחושה, רחמנית

 או קשורה ביכולת ההרסנית to attackומשמעותה היא ,  בבניי. אפעלnvy√הציע לגזור את המילה מ. השורש 

ראו ג" (פירוש זה תוא" להיקשר זה יותר מכל הפירושי" האחרי" ). 513' וראו בסיכו" עמ, ש"(של הנושא 

  . נוטה להתקי4 או לוחמת באכזריות–יינו ה, לפיכ( תרגמתי תקיפה). הבאהדברי בהערה 
כוונת הכתוב היא שאי. מי מ. .  להל.19' השוו ש. ואחרי" בפירוש צלע ב) 63]: א[1997( מסכימה ע" פרקר אני  137

פירוש כזה תוא" להקשר . ולכ. אי. מי שיתנגד לה, )ובעצמתה(האלי" והאלות המעז ללעוג או לזלזל בענת 

ולפיכ( ג" פירושי" , qlf√במחקר מצויות אפשרויות גזרו. שונות לשורש . י ענתולתגובת ִאל� על האיו" שבפ

; 193�194: 1975, מור�דייקסטרה ודה; 152: 1969, גינזברג; 144: 1956, ר דרייבר"ג: עיינו עוד אצל. מגווני"

; q-l-f/”, DULAT, p. 701/“; 348: וכ. ש", 111הערה , 254�255: 1997, פרדי; 191�192: 1992, וולס

עיינו [ס בעברית "קל√ הוא קרובו של qlf√ואזי (א( אפשר ג" שִאל� מאפיי. את ענת כחסרת בושה . ואחרי"

הערה , 70סעי4 , עיינו עוד פרק ד.  כמות�הבעלת חרפ או שפלה כמות�ויש לתרג" , ])1105' עמ, HALOT, "קלס"

ה" איברי" נרדפי" ' חרפה'ו' קלסה'". ָהֲאָרצ=ת  ְלָכלְוַקָ�ָסה ַלF=ִי" ֶחְרָ�הֵ>. ְנַתAִיְ(  ַעל: "4, כב' וביח, 337

  . בתקבולת
, עמרנה�באכדית של אל, בעברית המקראית, המתועד באוגריתית, מערבי�4 הוא שורש שמי"חנ√השורש   138

�335' עמ, I" ,HALOTחנeanāpu A”, “eanpu”, CAD, Ḫ, pp. 76, 81;"  4“(בערבית ובארמית יהודית 

איוב כ " (ְר9ִָעי""או ל) 14לג ' יש" (ַחGִָאי""הבא בתקבולת ל, "ָחֵנ4"במקרא אנו מוצאי" את ש" העצ" ). 336

ככינוי , )13איוב לו " (ֵלב ַחְנֵפי)ְו("פע" בודדת אנו מוצאי" ג" את הכינוי ). 13איוב ח " (9ְֹכֵחי ֵאל"או לכינוי ) 5

 ḫanāpu(m)והפועל , ]villainy;רישעות[ ḫanpu(m)עמרנה מופיע ש" העצ" �באכדית של אל: השוו(ַלרשעי" 

תרגו" אנגלי ; EA 288: 8 [Abdi-Ḫepa במכתבו של ]הרישעות אשר ירשיעו [ḫanpa ša iḫnupuבביטוי 

�ֶאל<ְלַדJֵר "וביטוי זה בא בתקבולת ל, "ַלֲעI=ת חֶֹנ4"הנבל שוא4 ]). 1992, עמרנה נמצא אצל מור.�למכתבי אל

חילול : וליתר דיוק, חילול הקודש,  החטא הוא כלפי אלוהי",זה ואחרי"פי כתוב �על). 6לב ' יש" (A=ָעה' ה

כאשר ירמיהו מתאר את דברי השקר בפי , מופיעה פע" אחת במקרא" ֲחנ�Bָה"המילה . או את שמו' כבוד ה

חילול 'במשמעות  (ḫannipu(m)ילה עמרנה אנו מוצאי" את המ�באכדית של אל, אכ.). 15כג ' יר(הנביאי" 

משמעות השורש בעברית ,  לפי פירוש המילו. האוגריתי]).EA 162: 74 ['שפלות', 'חוסר כבוד', 'קודש

 .impiety, sin) “/e-n-p/”, “enp”, DULAT, pp: העצ"�משמעות ש" (to act perverselyובאוגריתית היא 

ָהMֶרD ֲא9ֶר KJָ "AֶL  ַתֲחִניפ< ֶאת ְולֹא: "'אקהתעלילת 'ביחס ל 33לה ' מעניי. במיוחד הכתוב בבמ). 398-399

Bְַ( ָהMֶרD ְוָלMֶרD לֹא ִ>י ַהNָ" ה<א ַיֲחִני4 ֶאת רצח אקהת ענת ביצוע ב". ִא" Jְַד" 9ְֹפכ= KJָ ִ>י�ְיכ�Bַר ַלNָ" ֲא9ֶר �9

  .)CAT 1.19, I: 17-19(ורק נקמת דמו תביא לפתרו. , תגרו" לארD להחנ4

  .פי גרסה זו חלה אפיפורה�על). 'לב('( באפארט �CAT וCTAהשוו לגרסת 
 . באפארטCATא( השוו לגרסת . תאחזי: מילולית  139

" 9=ר  ִעOְר<!ִבְרצָֹנ
 ִ>י ְבBָL" ָהְרג< ִאי9 ְ�בִֹדיAֵַחד   Jְִקָהָל" Lלַנְפִ�יAָבֹא  Jְסָֹד" Lל: "השוו.  בכבד(:מילולית  140

. נפש וכבד מסמני" נרדפי" בפסוק, כ.�כמו). כעס(בכתוב זה הרצו. הוא האיבר המקביל לא4 ). 6מט ' בר(

ובצלע ', כבד'בכתוב זה בצלע א מופיעה המילה ). 18הערה , 79]: א[1997, פרקר(הכבד הוא מקו" הרגשות 

 �CATוהשוו הלשו. הכפולה ב,  להל.142ראו הערה ). נפש( החזה –המקבילה מופיע האיבר המייצג את הרצו. 

1.17, II: 13-14 . 168�187' ש, שיר כב', איליאדה'דברי זאוס לאתנה ב לאהשוו את הקטע האוגריתית ,

  .266�267: 2006, ידי לוד.�ההקבלה צוינה על. 185' במיוחד בש
 .תשימי: מילולית  141

 .את הנפש, את הרצו., ובאופ. מטונימי מציי. החזה את הלב', חז(' הוא irtkילולי של הפירוש המ  142
בלשו. גזרו. המילה , א(). to delay, to hinder(ב "עכ√מ. השורש  מעכב� moqbkאני תרגמתי את המילה   143

 to placeזו היא צורה משמעות ). ב בעברית"השוו עק (D בבניי. oqb√המקור הוא בינוני מ. השורש 

obstacles, to oppose) “/o-q-b/”, DULAT, p. 176 .(מחזק את בחירת , החות" את דברי ִאל�, משפט זה

 May the one who obstructs you be“: תרג" לשו. איחול) 125: 2001(רייט .  לעיל16�17' התרגו" בש

smashed(?)” .הצהרת עובדה ידועה, אלא לשו. הודאה, אי. כא. לשו. איחול.  



 183

19-20 [tbot/btl]t.ont.  ]19�20  .ה ענת]בתול}ה{ הולכת  

20-22 idk.lttn.[pnm]/  20�22  ]}ה{פני[היא נותנת אכ. , אזי  
 [om ]aqht.Gzr.  ]גיבור}ה{אקהת ] לעבר,    
 balp.v[d/rbt ]kmn.  נ�ַמ>�]רבבות מ, דות[אל4 שמ.    

22-23 wfxq.btlt.[ont]/  22�23  ,]ענת[בתולה }ה{ וצוחקת  
 [tvu ]gh.wtfx.  ]וקוראתקולה ] נושאת:    

23-24 vmo.m[o        ]k  "23�24  )?(]א         [נ�שמע  
24 at.ae.wan.[    ]  24  [        ] –ואני , }י{אתה אח  

25 [     ].vbo.Airk.[     ]  ]       [ ַבעIְ )144)?(ארוחת ]       [  25  
26 [     ]by.ndt.ank[    ]  ]       [ )? (אנוכי ]      [  26  
27 [     ]t.lk.tlk.bfd[    ]  ]       [ ד לצִי 145ֵנֵלָכה ְלָכה]      [  27  
28 [     ]mt.ivryt[     ]  ]       [  "אשרי אד]       [  28  
29 [     ]r.almdk.[    ]  ]     [)?( )אלמד ]      [  29  
30-31 [     ]qrt.ablm.  ]     [ ל�ַמ קרייתJִL,146  30�31  
 a[blm/qrt zbl y]re.  L]Jִ147.ח�ִר ַינסי(}ה{ קריית, ַמל�    
31 dmgdl.v[   ]   31   [          ] )?(מגדל אשר  
32 [         ]mn.orp[    ]   [           ])?([        ]   32  
33 [          ]it[       ]  ) [           ]?[           ] (  33  
34 [          ]o[       ]  ) [           ]?[           ] (  34  

    כעשרי" שורות חסרות מסו4 הטור   

          
     חסרי
II"IIIטורי

 Col. IV      טורIV    

1 [    ]ps[      ]   [      ])?(  [       ]   1  
2 [   ].yAbr[     ]  ]   [ישבר ]      [  2  
3 [   ].uTm.Dr[qm   ]   [       ])?([      ]   3  
4 [btl]t.ont.lkl.[    ]  ]}4  ]      [ל ה ענת לכ]בתול}ה  

5-6 [tt]bo.btlt.ont  ]5�6  ,בתולה ענת}ה{ כת]הול  
 [idk lttn pnm]/  ]ה{ פנינותנתאכ. , אזי{[    
 [o]m.yTpn.mhr.v[t  ]לע[נ� ברBַש}ה{ לוח"}ה{ ַיְט>]148.ית    

6-7 [tvu gh]/wtfx.  ]תראו וק] קולהנושאת: 

 

  

6�7  

                                                
פרדי (או התייחסות לבעל ִקרבה משפחתית , )27, 20עח ' תה: עיינו למשל(' בשר' עשויה להתפרש כAirkהמילה   144

)1997 :349 :(“seven of your kin [...]” ;24והערה , 131: 2001, רייט .(  
  .21ח ' זכ; 5ב ' יש; 14יא , ש"; 10, 9א ט "שמ: השוו לקריאות במקרא  145
146  JִL "ל�ַמ הוא אחד מהפירושי" לשthe city of mourners , והש" נגזר מהשורש√abl . אפשרות אחרת

שתי אפשרויות מוזכרות בקצרה . מערביי"�צפו.� הוא מרכיב רגיל בשמות מקומות שמיי"-abil: שהועלתה

  .94סעי4 , עיינו עוד פרק ד. 61הערה , ש", אצל פרדי
 מופיע במקרא zblהמרכיב . והוא בעל מקבילות אכדיות, yre zblי כינוי זה נרד4 לכינו. כינוי לאלוהי הירח  147

 משמש מרכיב תאופורי ג" בשמות a princely temple .(zbl; 2א ו "דה//13א ח "מל" (Jֵית ְזב�ל"בצירו4 

  .198, 168,  ש"11והערה , 160�161: 2008, עיינו רחמוני). ִאיֶזֶבל: השוו במקרא(פרטיי" באוגרית 
על . א( בתרגומי השתמשתי תמיד בצורה ַיְטBַנ�, )yTp(סט מופיעה לעתי" גרסה מקוצרת של הש" בהמש( הטק  148

 .92סעי4 ,  ראו בפרק דmhr vtמשמעותו של הש" ומשמעות הכינוי 
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7-8 yAb.yTp.[  "}>נ� ֵי9ֵב }לBַ149ַיְט ]  7�8  
    ]/qrt.ablm.        [ }ל�ַמ קריית}בJִL,    
 ablm.[qrt zbl yre]/  ל�ַמJִL ,]ח�ִרַיהנסי(  קריית[.    

9-11 ik.al.yxdA.yre.   9�11  – ח�ִר ַי150יתחדשאיכה לא  
 b [   ]/bqrn.ymnh.  ימינו151קר. ]      [ב ,    
 banvt[   ]/qdqdh.   152"?דוו קדק]     [בהתמעטות    

11 wyon.yTpn.[mhr vt]/  נ� ועונהBַ11  :]שותי}ה{ לוח"}ה{[ ,ַיְט  

12 vmo.lbtlt.ont.  "12  :בתולה ענת}ה{הו , שמעי 

12-13 at.o[l qvth]/tmefh.  12�13  ,הו תמחצי,]ל קשתו[ ע,את  
 qfoth.hwt.lt[xwy]/  }אותו{חיי [ לא תשלוו חצי }על{[.   

14-15 Nomn.Gzr.vt.Arm.  }14�15  , ארוחה153(ועריגיבור }ה{, נעי"}ה  
 w[   ]/ivtir.bDdm  במאהל 154 ישאר]         [ו)?(    
 wnors[   ]/  155"]      [ )?(וינוח/ונינוח    

16 wton.btlt.ont.  16  :בתולה ענת}ה{ ועונה  

16-17 Ab.yTp.w[ ]/lk.  " נ�הקשבBַ16�17  ,)?( ל(]  [ וַיְט  

17-18 avtk.km.nvr.bxb[vy]/  17�18   ,]רתי[חגו ב156, כמו נשר,מ(אשי  
 km.diy.btorty.  157.תיתער ב,כמו דיה     

18-19 aqht.[km.yAb]/llxm.  18�19  , לאכול]כאשר ישב[, אקהת  
 wbn.dnil.lArm   .לבו{לסעוד  ַדַנִאל�וב{,    

19-21 [olh]/nvrm.trepn.  ]}19�21  , נשרי" ירחפו]עליו}מ  
 ybfr.[xbl d]/iym.  יות]דחבל [ 158ייראו.    

                                                
  .ָיֹש<ב ַיְטBַנ�: אפשרות אחרת  149
  .270]: א[2002, פרדי, ”moon“עיינו בער(   150
 .הצד הימני, הסהר  151

: 1987(פרקר . וכ. הוא פגו", אול" פירוש החרוז קשה.  כא. מכוונת ואירוניתanvtמילה יתכ. כי השימוש ב  152

תיאור תנאי" : 145הערה , 283]: א[2002,  וויאט.הירח) קדקוד(חשב שמדובר בהתמעטות ) 65: ]א[1997; 78

פרדי . )282 :ש" (”Until the moon is newלכ. הוא ג" מתרג" . מטראולוגיי" מסוימי" בתחילת החודש

  .136עיינו לעיל הערה . קושר לשימוש במילה בפי ִאל�) 68הערה , 349: 1997(
 .Iָ" :מילולית  153

; 144�145, 131: 2001, רייט; 1971, הופטיצר. נפרד מפמלייתו, ואולי הכוונה שאקהת ישאר לבדו. Gtבניי.   154

אולי נושא הפועל הוא אנשי" : מציעי") 195: 1975(מור �דייקסטרה ודה. 148והערה , 284]: א[2002, וויאט

  .w[Glmh] 14' בהתא" לכ( ה" משלימי" את סו4 ש. שעשויי" היו להג. על אקהת
 כתיאור של משתה חתונה 14�15' יש אשר פירשו את ש. משו" ששורות החרוז אינ. שלמות הקטע קשה להבנה  155

 to marry, to arrange a( wnorsבי. היתר על בסיס אטימולוגיה ערבית למילה , )130�132: 2001 ,רייט, למשל(

marriage, prepare a wedding-feast .רייט; 195: 1975, מור�דייקסטרה ודה; 361 :1965, מור�דה: למשל ,

הערה , 349: 1997, פרדי; 363: 1971, הופטיצר:  ראוwnorsלפירוש אחר של המילה ). 19הערה , 130: 2001

  .149הערה , 284]: א[2002, וויאט; 23הערה , 131: 2001, רייט; 69
להפניות ביבליוגרפיות בנושא . 15�16: 2008,  רחמוניעיינו). ג" במקרא(לא מדובר במי. מסוי" של עו4 דורס   156

  .6והערה , 15: ש"זה ראו 
-CAT 1.2, IV; 13(החרוז הוא קונבנציה מסורתית . ענת נוהגת כנשר.  היא צורת בינוניdiyאפשר שהמילה   157

   .97סעי4 , על פירוש לשו. החרוז ראו פרק ד. 11לב ' דב; 4יט ' שמ: השוו ג". )23-24 ,20-21 ,15-16 ,14

  .412הערה ', עיינו פרק ד' תער'על המילה 
 bfr√שורש זה הוא הומוני" של שורש . to appearומשמעותו כא. היא ,  מופיע כא. בבניי. נפעלbfr√השורש   158

יחד ע" זאת יש . b-f-r/ (I)”, “/b-f-r/ (II)”, DULAT, pp. 241-242/“: ראו. אחר המוכר לנו מ. העברית
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21-22 bn.nvrm.arep.an[k   .ו אנ–נשרי" ארח4 }ה{בי]21�22  ,כי  
 o]l/aqht.odbk.  }159.ל אקהת אעזב(]ע}ומ    

22-23 hlmn.Anm.qdqd/  22�23  ,קדקוד}ב{ 160י"יפעמ,  בו"הלו  
 AlAid.ol.udn.   161..זוא}ה{ על }פעמי"{שלוש    

23-24 vpk.km.viy/dm.   23�24  ,}ו{מ ד}את{ קוטלשפו( כמו  
 km.veT.lbrkh.   162.ברכיו ל}את דמו{ שוחטכמו    

24-26 tfi.km/rx.npvh.  }24�26  ,תצא כמו רוח נפשו} <ל  
 km.iAl.brlth.   נשמתו – עש.כמו,    
 km/qTr.baph   163. מאפו,אדכמו    

26-27 uap.mprh.ank/laxwy   426�27  165!חיהא לא – 164אנוכי – }עצתי{מפר  }את{וא  

27-29 tqx.yTpn.mhr.vt/  נ� את וקחתלBַ27�29  ,שותי}ה{לוח" }ה{, ַיְט  
 tvtn.knvr.bxbvh.  חגורתה כנשר בשמה אותו,    
 km.diy/btorth.  תערה בהכמו די.    

29-30 aqht.km.yAb.llx[m]/  29�30  ,]ול[שב לאכו י} הואאשר{אקהת כ  
 bn.dnil.lArm.   .לסעודַדַנִאל�ב ,    

30-31 olh.nvr[m]/trepn.  }30�31  ,י"רחפמ ]"[עליו נשרי}מ  
 ybfr.xbl.diy[m.  דיוחבל  נראה]ת.  

  
  

                                                                                                                                       

 ומקומות אחרי" בה" דימוי 5', עו; 9מט ' יר: השוו למשל. לזכור שלשורש זה עשויה להיות משמעות טעונה

והערה , 349: 1997(אחרת פירשו פרדי . 57: 1982, גוד: ראו. . קרובה להשל מלחמה כולל לשו. בציר או לשו

 ,look בערבית משמעותה bafura/bafira(על בסיס אטימולוגיה ערבית ) 10והערה , 128: 2001(ורייט ) 73

understand :("העופות צופי.  
כמו השורש הארמי המקביל , to put, place, set, to prepare, arrange היא odb√משמעות השורש האוגריתי   159

 odbkהמילה ). 5כג ' שמ, למשל(ב במשמעות זו "עז√בכמה מקומות במקרא מופיע השורש הארכאי . ד"עב√

  .4". נופלת האל"העיר שלפני עי) 30�31: 1936(וכבר גינזברג , היא פועל בגו4 ראשו.
 .שניי": מילולית  160

  .'רקה'): 128: 2001(רייט . ו האכדיתהשו.  הוא החלק העליו.קדקודה. תקבולת מספרי"  161
 :viy .“š’į”, WUS, p. 299: Scharfrichter; “viy (II)”, DULAT, p. 798√ גזורה מ. השורש viyהמילה   162

assassin; “viy”, KWU, p. 117: Mörder . 26לז ' יש; 11ו ' י בפסוקי" יש"שא√השוו בעברית לשורש // 

הערה , 129: 2001, רייט; 74הערה , 350: 1997, פרדי: ושי" אחרי" ראולאטימולוגיה אחרת ופיר. 25ב יט "מל

 sap, juice כמתייחסי" לתמצית החיי" ותרגמ" viy, veTגינזברג פירש את שני האיברי" המקבילי" . 13

והערה , 152: 1969, גינזברג(ט "שֹח√ קשר מבחינה אטימולוגית לשורש העברי veTאת המילה ). בהתאמה(

29.(  
  .כמו קיטור מאפו: וליתמיל  163
 – ענת –הכולל את הדגשת עושה הפעולה בכינוי פרוד , ניסוח זה.  להל.37�39' ש: השוו בתיאור הביצוע  164

  .64סעי4 , פרק ד: ראו. אופייני לדיבור דמות זאת
השוו אותו מבנה . כשהכוונה היא לא לאפשר את המש( החיי" האנושיי",  בא כא. בשלילהxwy√הפועל   165

או בטקסט המקביל , 26'  בשmprhאי. לתק. את , לדעתי). 17כב ' שמ" (ְמַכRֵָפה לֹא ְתַחQֶה"ות במקרא ומשמע

: 1989, מרגלית: ביבליוגרפיה ופירושי" אחרי" ראו למשל, לדיו. בהצעות התיקו.[ראו באָפראט  (37�39' בש

 ענת חותמת את דבריה בהצהרה שכל מי ]).16הערה , 129: 2001, רייט; 75הערה , 350: 1997, פרדי; 212, 130

אפשר לדעתי ). 38' ש; bfmt: ראו בתיאור הביצוע( ג" אותו היא תהרוג –) מפר עצתה, mprh(שיעמוד בדרכה 

כמתייחסת לאנשי" שהיו ע" אקהת ) 37' ש(וכ. בתיאור הביצוע של הרצח ,  בפי ענתmprhלפרש את המילה 

 יתפרש 38' בש, אזי). משוער(ני הנערי" המבשרי" על מות אקהת כי א" ש, ואשר לא נותרו מה", )?(במחנה

 כאשר – הפסוקית ש" מתארת עיתוי – מי שביצע למעשה את הרצח – כַיְטBַנ� mhrh הנושא של המילה 

  . הצמית את כל אלו המפרי" עצתה) של ענת(=הלוח" שלה 
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31-33 bn]/nvrm.trep.ont  .31�33  , ענתמרחפתנשרי" }ה{ ]בי  
 ol [aqht]/todbnh.  }עוזבת אותו ]אקהת[על }מ.    

33-34 hlmn.Anm [qdqd]/  33�34  ,]קדקוד}ב{[ל" בו פעמיי" וה  
 AlAid.ol.udn   ז.וא}ה{ על }פעמי"{שלוש.    

34-35 v[pk km]/viy.dmh.  34�35  , דמו}את{ קוטל ]פ( כמו[וש  
 km.ve[T lbrkh]/  לברכיו }את דמו{, ט[חוכמו ש[.    

36-37 yfat.km.rx.np[vh  כמו רוח נפתצאוי ]36�37  ,שו  
 km iAl]/brlth.   שמתונ – ]עש.כמו,    
 km.qTr.b[aph   מ,אדכמו ]אפו.    

37-39 uap.mprh]/ont.bfmt.  437�39   ַהְצֵמתב, נת ע}עצת{ ]רמפ }את{ וא  
 mhrh.[   ]  }166]         [ לוח" שלה}ה    
  ]/aqht      [ }אקהת}את     
39 .wtbk.y [     ]/167  39  ]           [ )?(" 168: בוכה}היא{ו  

40 abn.ank.  40  169.אנוכי. יאב  

40-41 wol.q[vtk meftk]  40�41  ,]שת( מחצתי([על ק 170,אבל  
 [ol]/qfotk.at.l[xwtk]/  ]ֶהֱחֵייִתיָ([ לא – אתה –( חצי ]על[!"    

41-42 [   ]/welq.opt.t[    ]  ]         [ 41�42  [      ])?(עופות }ה{) ?( 171והסתלקו  
  

                                                
צורת המקור משמשת . 165יינו לעיל הערה ע. או בדומה' יחדיו', 'ע"'אולי יש להשלי" את התרגו" במילי"    166

  . לעיל26�27' ש:  השווxwyאולי בא כא. הפועל , לחלופי.. תיאור זמ.
 .�UNP נבדלת מ39' חרוז בש�החלוקה לצלעות  167

הנאמר תו( , יבור ישירוהיא מסמנת את הטקסט שאחריה כד, צריכה לבוא בראש החרוז הבא wtbkהמילה   168

  . שלאחר מכ. מציינת פנייה�yבמקרה זה ייתכ. שה. כדי בכי
  .163והערה , 287]: א[2002, וויאט; 77הערה , 350: 1997, פרדי: לאפשרויות פירוש שונות ראו  169
  . שאותה אני מפרשת כבעלת תפקיד ניגודwבשפת המקור מופיעה   170
. E-l-q”, DULAT, p. 393, D: to destroy; D passive: to be destroyed“א( עיינו . 287]: א[2002, וויאט  171

מוטלת בשורה זו על ]) השחתת הגופה[כולה או בחלקה (הא" אשמת הרצח . 'הרסו'לכ. אפשר ג" לתרג" 

  .עיינו באָפראט? העופות
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CAT 1.19 

 

  שורה  תרגו
   תעתיק שורה
 Col. I   טורI    

1 [l]aq[h]t  ]1  ת]ה[אק]ל  

2-3 [t]krb.172[   ].lqrb mym/  )?( ]        [    2�3  ,מי�}ה{לתו
 tql.[   ]lb.   173,)? ( לב}אל{ ]        [נופלת    

4-5 tA[b]r/qvt.[   ]r.  4�5  )?       ] ( [,קשת}ה{ רת]ב[נש  
 yAbr [ ]mn   נשבר ]   [) ?(     

5 [   ] btlt.[o]nt/  ][      174
  5  נת]ע[בתולה }ה{

6 tAb.[   ].va  6  176)? (]      [ 175,יושבת  

7-8 tlm.km[   ]ydh  7�8  ,ידה}ב{ ]      [ כמו 177הולמת  
 kv[r]/knr.ufbo<t>h  178.יה>ת<אצבעו}ב{ }ו{ כינור}על{ ]ר[זמכ    

8 kxrf.a[b]n/ph.  8    180,)? ( ִ/יָהני]ב[א }ה�{ 179)?(חרס כ  

                                                
 ראו krb√מולוגיה ופירוש השורש לאטי. ”came down“: ומתרג�, trd: 167הערה , 288]: א[2002, וויאט  172

  .8הערה , 141: 2001, רייט
173

, 21י ' מש; 3מו ' תה; 8כח , 27, 26, 25, 4כז ' יח; 8טו ' שמ(מופיע מספר פעמי� במקרא ' )י�(בלב ימ'הצירו4  

  .168הערה , 288]: א[2002, וויאט: ראו עוד). 19ל , 34כג 
כלל � לפני כ7 קשת באה בדר.tA[b]r/qvt.[kkn]r.yAbr/[A]mn[.qfoth:  כ4�5' אולי יש להשלי� את ש  174

 חושב שכא7 הקשת נזכרת 171והערה , 289]: א[2002, וויאט.  ש�15 ובהערה אָפראטהשוו ב. בתקבולת לחצי�

  ).’Amn) ‘Precious: בשמה
 ).חוזרת(שבה : או  175

 . ואחרי�174הערה , 289]: א[2002, ראו וויאט  176

 או quiver, weaponsלדעתי יש לדחות את הפירוש ,  לא מופיעhא4 שהעיצור � על.67]: א[1997, פרקר: ראו  177

בי7 שני . המילה בראש המשפט משמשת פועל המתאר פעולה שנעשת באמצעות הידיי�. פירוש אחר דומה

, לרוב. והפועל נמש לצלע הבאה, מבנה התקבולת חסר. נמצא דימוי המתאר את אופ7 הפעולה, איברי� אלו

, רייט, למשל. nva√ מ7 השורש 6'  בשvaגזרו פרשני� שוני� את המילה ,  כחפtlm8רשה המילה כאשר פו

2001 :141 ,146 :t]va/tlm ,“[S]he lifted the quiver” .לדעות נוספות . 83והערה , 350: 1997, פרדי: ראו ג�

 . 175הערה , 289]: א[2002, וויאט; 45הערה , 146: 2001, ראו רייט

) 345�346: 1989(מרגלית . 107סעי4 , ראו פרק ד. כיצד קשור חרוז זה לבאי� אחריו מבחינה רעיוניתלא ברור   178

 The comparison of the bow with the“): הכינרת(רמז לשוני לש� מקו� , 4' כא7 ובש, knrראה במילה 

lyre provides nevertheless a delicate and subtle reminder of the location as well as a display of 

poetic skill” .פי וירולו � על7�8' שחזרו את ש) 197�198: 1975(מור �דייקסטרה ודהdydh.kvr/knr.ufboth ,

  .הנוהג כמו זמר, שתוכנה הוא תיאור אקהת, ופירשו אות7 כתקבולת
 מחזיק מרגלית xrsלה למי) lime(' סיד'בפירוש .  הוא טנטטיבי8�13' התרגו� לש.  לעיל108עיינו הערה   179

ביקורת על דברי מרגלית הביע . אזי המילה מהווה רמז מילולי לדברי אקהת). 13�14והערות , 348, 334: 1989(

כאשר תרגמו או פירשו , 8�10' מספר פרשני� הציעו מוב7 מסוי� לטקסט שבש.  83והערה , 153: 2001, רייט

או פועל נגזר מאותו , חריצי� או בדומה, ]סוג כלי[ר89 ָח (Erf כאילו הייתה כתובה xrfאת המילה החוזרת 

 Like a“מתרג�  וויאט; ”Like a cutter“: 84 והערה 153�154, 142: ש�, רייטלמשל ). שורש ומשמעות

chisel was her mouth” ,  Št) tvtxrf( “She cleft him like the heartטוע7 שמדובר בפועל בבניי7 ובהמש

of a terebinth, and cut the cadaver in two”) 182, 178וג� הערות , 190�191]: א[2002, ל"הנ ;“/x-r-f/”, 

DULAT, p. 369.נשכה או אפילו טחנה , נגסה,  לפי אפשרות פירוש זו ענת חתכה)grind.( 7ואטסו )2000 :

 בסיס פירושו של על,  יוצר אנטאנאקלאסיס�10 ו8'  בשxrfהציג את האפשרות שהשימוש במילה ) 125�126

 ).4לב ' שמ(במקרא ' ֶחֶרט'השוו עוד למילה ). א אינו מקבלו(מרגלית 
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9 tied.vnth.wakl.b[q]mm/181  9 183.וע]ל[ה 182לעוב ו,שיניה אוחזות  

10 tvt xrf.klb ilnm/  10 185.אלי�}ה{) ?( כרצו7 184,)?(חרס  שמה  

11 wAn.gprm.mn.gprh v[r]/  }11  188!"])[?( – 187)? ()?( "186:ומששנת }חוזרת  
12 aqht.yon.kmr.kmrm/  }12  !}סופו{ כי מר, כי מר": 189עונה אקהת} על  
13 kapo.il.bgdrt.kl   13  190.} אותוה{כיל בגדר אדיראפעה כי  

                                                                                                                                       
�דייקסרה ודה(ובעקבות מספר פרשני� ,  בצלע הבאהvnthעל סמ הופעת המילה ', שיניי�'צירו4 מָטפורי ל  180

א פירוש זה אינו . )153: וכ7 ש�, 19הערה , 142: 2001, רייט; 85הערה , 351: 1997, פרדי; 198: 1975, מור

   .ולא נתקלתי בצירו4 דומה בטקסט אחר, ודאי

  .�UNP נבדלת מ8�9' חרוז בש�החלוקה לצלעות  181
באוגריתית משמש ) to devour (akl√השורש ). 21הערה , 142: 2001, רייט (כֹל?ְו –מקור מוחלט : מילולית  182

לעתי� מופיע פועל זה . בני אד� משמש לתיאור אכילה של lxmבעוד שהפועל , לתאר אכילה חייתית

 :”akl (I)“השוו לש� התואר . k-l/”, “akl (III)”, DULAT, pp. 43-44-’/“עיינו . kly√בתקבולת לשורש 

voracious, glutton) ש�( .השוו בטקסטי� אחרי� :CAT 1.107: 35, 45) ביחס לנחש( ;CAT 1.12, I: 26, 

36, II: 35) כינוי לאלי� זוטרי�.(  
: 2001, לפירושי� אחרי� ראו רייט. 86 הערה 351: 1997, פרדי; 12והערה , 348, 157: 1989, מרגלית: השוו  183

 .85והערה , 154

184
  .  לעיל�179 ו108ראו הערות  

עיינו ( הכוונה לגאווה 6, 2כח ' ביח: השוו.  ועוד כתובי�15ג ' יר; 35א ב "שמ: עיינו. כלבב אלוהי�: מילולית  185

לשיטת מרגלית ענת מבצעת . 16והערה , 348: 1989, מחזיק מרגלית' רצו7'בפירוש ). 12י ' יש; 20יז ' ג� בדב

. libbu”, CAD, L, para. 3b 4’, pp. 170-172“: עיינו באכדית). 347�349: ש�(באקהת מנהגי קבורה 

 ša  kî la lìb-bi ilāni šarrūt GN ēpušma (who ruled (Merodachbaladan): 172:  עיינו ש�במיוחד

Babylon as king against the will of the gods) ,מופיע הצירו4 ' עלילת אקהת'ב. ועוד דוגמות בשלילה

bert ilm אפשר לפרש את המילה ). חור האלי�: מילולית(' קבר' במשמעות , שמעות לוקטיביתבמ' לב'לפיכ

 13א כח "בשמ' אלוהי�'רוח המת מכונה : השוו. � אנקליטית" בתוספת מilnושאקהת המת מכונה כא7 

  ).73הערה , 15סעי4 , עיינו הפניות בפרק ד(
: ראו עוד). CAT 1.16, VI: 28(נאו� ַיצCDC בBִ 7ְרַת את  הוא אותו פועל המשמש להציג √Anyפועל האמירה   186

 .145: 2001, רייט; 17הערה , 348: 1989, מרגלית

ולמילי� ' גיבור'ייתכ7 שיש קשר למילה העברית . gprקשה לדעת מה המשמעות של המילה האוגריתית   187

, )gabru) strong( ,gubburu) to overpower, to vie one another( ,gabbāru) strong [as PN]האכדיות 

 ,”gabbāru“ : ועיינוgpr”, DULAT, p. 305“עיינו ). mungabru) superior [in strength and abilityוג� 

“gabru”, “gubburu”, CAD, G, pp. 3, 6, 118, “mungabru”, M, p. 202)  חלק ממילי� אלו מופיעות

, לפי פירוש זה מתייחסת ענת לדברי אקהת). b או pחלק מ7 הצורות יכולות להכתב ע� ; ברשימת נרדפי�

טועני� שמדובר בשני הנערי� ) 199, 197 :1975(מור �דייקסטרה ודה. �Gzr ו�mhrכאשר הציג עצמו כ

 המילי� אול� באכדית נמצאות ג� . שהיו במחנה, ) לעיל165ראו הערה (המבשרי� המוזכרי� בהמש

gipāru, gubru A-Bו �gabarû במשמעויות אחרות )“gipāru”, “gubru A”, “gubru B”, “gabarû”, 

CAD, G, pp. 2-3, 83-84, 118 .(7רייט , אכ)ערער על הקשר שבי7 המילי� האכדיות ) 41הערה , 145: 2001

, 15הערה , 348: 1989, מרגלית:  ראו בטקסט שלפנינוgprלפירושי� אחרי� למילה . gbrלבי7 המילה השמית 

  . 185הערה , 291�292]: א[2002, וויאט; 40הערה , 144�145: 2001, רייט; 353: וכ7 ש�
 אשר Any, √mny, √vyr, √ony√:   מופיעי� ארבעה פועלי דיבור11�12' טוע7 שבש) 145�146: 2001(רייט   188

 פורש כפועל �gprm. vr היא מתארת את תגובת ה–ידי ענת �דבריה� מצוטטי� על. �gprh וgprmנושא� הוא 

  .vr5”, KWU, p. 123“: השוו עוד. 353, 157: 1989, ידי מרגלית�ראייה על
 be put:מפרש) 187הערה , 292]: א[2002(וויאט . שהרי כנראה זהו פועל בגו4 שלישי זכר, ברור מי הנושאלא   189

down, afflicted .yon במשמעות to seeמופיע ב �CAT 1.14, I: 21-22 . פירוש נוס4 של רצ4 הסימני�yon 

; 39הערה , 144: 2001,  ראו רייטkmr.kmrmלפירושי� אחרי� ביחס לרצ4 הסימני� ). קודמתהערה מוזכר ב

  .188הערה , 292]: א[2002, וויאט
זהו ביטוי ): 351: 1977, פרדי(ִאזכור הנחש בגדר משמש מָטפורה לדר מותו של אקהת . מקו� הנחש בגדר  190

9ְנGָכE  ַהFִיר 9ָבא ַהDִַית ְוָסַמְ ָידE ַעל: "� המקראיי�עיינו בכתובי. מסורתי ואולי הוא א4 בעל אופי פתגמי

GָחHָ19ה ' עמ" (ַה( ;"G9 ָנָחHֶכIְֵדר ִיKָ 89פֵֹר) "בכתובי� נוספי� נשיכת הנחש . 3ט ' עמ: השוו עוד). 8י ' קה
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13-16 [o]l/eTh.imefh.  ]13�16 : מחצתיו 191חטאול ]ע  
 kd.ol.qvth/imefh.  כי אשר על קשתו מחצתיו,    
 ol.qfoth.hwt/l.axw.   ו{ֶהֱחֵייִתי לא – שלו –ו חציעל{.    

16-17 ap.qvth.lttn/ly  16�17  192"!א4 קשתו לא ניתנה לי  

17 wbmt[  ]mff[  ]/  17  193]     [) ? (]      }ו{[ובמות  
18-19 [p]ro.qZ.[  ]194  ]18�19  195,]     [ קי8}פרי ה{שית ]רא  
 vblt/[b]Glph.  }קליפתה]ב[שיבולת }הו.    

19-21 apnk.dn[i]l/[m]t.rpi.  ִא[ַנאזי ַדCש ַר]אי[, ]ל/ִC19�21  ,א  
 ap[h]n.G[z]r/[mt hrnm]y.  ִמַנְראיש ַה[, ר]בו[גי}ה{ ,י]ז[א[Cי,    

21-23 yt[v]u/[yAb bap A]G[r]  21�23  ,]ר[ע]ש}ה{שב בפתח וי[}עצמו  ו{א ]ש[נו  
 [t]xt/[adrm dbgrn]  ]אשר בגור7נכבדי� [}ה{י7 ]ב[,    

23-25 ydn/[dn almnt  7את{ ד{ ] 23�25  ,אלמנה}ה{די7  
 y]ApT/[ApT ytm  יתו�}ה{משפט [ }את{ט פו]ש.    

25   ]h        [)?(  25  
26 [     ]n  ]             [)?(  26  
27 [     ]  ]             [)?(  27  
28 hlk.[    ]    28  ]          [ 196)?(מהל

28-29 [bn]vi/onh.wtphn  ]רואה}היא{שוא עיניה ו]בנ :  

  

  

28�29  

                                                                                                                                       
את מות אקהת כאירוע אולי כא7 בא הדימוי לתאר . 17ח ' יר; 24לב ' דב; 6כא ' במ: נחשבת לעונש אלוהי

השוו פירושו המוזר ). אקהת לא חשד בדבר(או שתפקיד המָטפורה להמחיש את ההתקפה הבלתי צפויה , צפוי

 Aqht’s ‘journey to the Netherworld’ where, upon arrival he“: לשורות אלו) 344: 1989(של מרגלית 

comes face-to face with a giant viper who is standing guard at the entrance, a scepter in his 

(right) hand and a dog at his side” .349�350: ראו ג� ש�.  
 like a dog“:248: 1987, מור�דה: השוו).  ש�18ובהערה , עיינו באָפראט (197: 1975, מור�כ דייקסטרה ודה  191

deserving a stick” ;67]: א[1997, פרקר :“For his staff” ;351: 1997, פרדי :“like a dog on its stake did 

I smite him”. 

 So his bow has been given“): 153: 1969(ראו למשל גינזברג ). 'אכ7'( מילית חיזוק lאחרי� ראו במילית   192

to me.” ; 67]: א[1997(פרקר :(“Now give me his bow” .שהקשת , א4 מצב�7על,  ידוע2�5' מש, בר�

  .פלה למי�נשברה ונ
המקשר בי7 ,  פותחת חרוז חדשwbmtהמילה ). 17' ש (lyסביר להניח שהדיבור הישיר מסתיי� במילה   193

 מעידה על מעבר לתמונה 19�21' הנוסחה בש). 90הערה , 351: 1997, פרדי(התמונה הקודמת לתמונה הבאה 

הערה מטע� המספר (והטבע  כנראה מתאר את השפעת מותו של אקהת על הסביבה 17�19' החרוז בש. חדשה

כשהיא מצהירה ,  ה� המש דברי ענת הכוזבי�17�19' במחקר עלתה ג� האפשרות שש]). שבירת מסגרת[

רצח אקהת גר� להפרעה למערכת היחסי� בי7 , )137: 2002(לדעת רייט . שמות אקהת לא יפריע לסדרי החיי�

משתה עד לאחר התאוששות � אינו עור ריטואלַדַנִאלC, לפיכ).  על טקסי פולח7תהמושתת(אד� ואלי� �בני

 .המשפחה ממאורע זה

 .ראו באָפראט  194

 first (�proההתייחסות כא7 דווקא ל.  ועוד2ש� כו , 4יח ' דב, 10כג ' וי, )26לד  (//19כג ' שמ: השוו למשל  195

fruit, early fruit ( יכולה להתפרש כרמז למקו� קוד� בעלילה)CAT 1.17, V: 37-39 .(, 143: 2001,  רייטכ

  .34הערה 
לפי שחזורו . 158�159: ודיונו של רייט ש�, 157: ש�ראו שחזור הטקסט . תC בכינויה'כא7 כנראה הוצגה /Cַע  196

השלמה שכזו מסבירה ). yon(או שַדַנִאלC מבחי7 בה ) tmGy.bt]h(מספר מדווח על הגעתה �נמסר ג� כי המשורר

  .  של הטוראת הרצ4 המסופר במחצית השנייה
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29-31 [  ]/bgRN.yERb  }29�31  ,יבשבגור7  ]     [ }ה  
 [    ]/yGly.  }נובל ]         [ }ה,    
 yesp.ib[  ]/  }197. [      ] פרי}כל{ קמל}ו    

32-33 ol.bt.abh.nvrm.trepn./  }32�33  ,י�רחפמעל בית אביה נשרי� }מ  
 ybfr.xbl.diym/  198.חבל דיות נראה    

34-35 tbky.pGt.bm.lb/  ַע בוכהC/'C34�35  ,}ה{לב�  במות  
 tdmo.bm.kbd/  199.}ה{קרב בדומעת    

36-37 tmzo.kst.dnil.mt/rpi.  כסות }את{ קורעת Cאיש ַר, ַדַנִאל/ִC36�37  200,א  
 al<l>.Gzr.mt hrnmy./  }ִמַנְראיש ַה, גיבור}ה{ ת>ל< שמ}אתCי.    

38-39 apnk.dnil.mt/rpi.   אזיCאיש ַר, ַדַנִאל/ִC38�39  ,א  
39-40 yfly.orpt.b/xm.un.  39�40  201,יו�}ה{חו� בעבי� }אל ה{ זועק  

40-42 yr.orpt/tmTr.bqZ.  "}940�42  203,ימטירו בקי8,  עבי�202יר9 ִי}ל  
 Tl.yTll/lGnbm  }9205."ענבי�}ב{ 204 יעלהטל }ל    

42-44 vbo.vnt/yfrk.bol.  }  42�44  , בעל206שבע שני� נעדר }א
 Amn.rkb/orpt.  }4207:ערבות}ה{רוכב , שמונה }א    

                                                
רייט קושר את . 159: ש� למשל ראו 29�31' לשחזור ש. ב�סדר הנושא והנשוא בצלע ג הפו ביחס לצלעות א  197

  .160: ראו ש�. על סמ שחזורו, תC'המתואר בשורות אלו לכינויה של /Cַע
) 160: 2001(רייט ). 27�30איוב לט (והופעת� מצביעה על תמותה של בעלי חיי� , נשרי� ה� אוכלי נבלות  198

 .1ח ' הנשר כאות מבשר רעות מוזכר במקרא בהו. פירש שהנשרי� מופיעי� כתוצאה מ7 המחסור במי�

, לעתי� קרובות אינה מסמנת את האיבר' כבד'המילה . הכבד והלב ה� מקו� הרגשות. כבד�במו: מילולית  199

, פרקר; 433�434' ובמיוחד בעמ, 1998, עיינו סמית). החלק הפנימי (innardsאלא משמשת במשמעות 

  )..CAT 1.19, III: 3 ff(השוו בהמש . 26הערה , 79]: א[1997
). 161�162: 2001, רייט; 471�472]: א[1980, ליונשט�: למשל( 'ָקר9ַע' כצורת הסביל tmzoאחרי� פירשו את   200

ראו . הוא שוגה בהנחה זו. ות לבצורתבכ הוא מייחס לדמות זו מודע. ַדַנִאלC הוא שקרע את הבגד, לדעת רייט

 .119סעי4 , פרק ד

בתרגו� מכוו7 ' ל9'ולאחריה לשו7 בקשה ' זועק'השימוש במילה . 121סעי4 ,  ראו פרק דyflyעל פירוש הפועל   201

, 161: 2001,  ראו רייטunעל המילה . 7 לפעול כנגד נסיבות הבצורתניסיולמסור על כ שפעולת ַדַנִאלC היא 

, אבישור'; קס�'או ' לחש'במשמעות ' 7ֶו?'מפרש לפי המילה העברית ) 496: 1974(מור �דה: השוו. 21הערה 

  ".בחמת אבלו: "18�19, 16: 2004
על כוחה הָמגי של המילה . הפועל בראשית השורה הוא יוסיב. או יירו את הטיפות מלמעלה, יתנו יורה, כלומר  202

  .106�107: 1969, עיינו בקצרה אצל קאסוטו) לה וכ7 הבעת בקשה או תפילהברכה וקל(
משמעות זו מופיעה ). בתקבולת לענבי�(פירות קי8 ; )�CAT 1.20, I: 5משמעות זו מופיעה ב(קי8 : דו משמעי  203

  . לעיל18' בש
 ).קונסונאנס (�r וT/tבצלע הקודמת חוזרי� העיצורי� . בלשו7 המקור הפועל והש� גזורי� מאותו שורש  204

; 377]: א[1976, ואטסו7: ראו למשל. כדיבור ישיר של ַדַנִאלC) 40�46' ש(חוקרי� אחדי� פירשו את כל הקטע   205

לפי פירוש כזה יש להסיק שבעל ותפקידו המרכזי נתוני� לכוח המילה ; 2004, אבישור; 161�166: 2001, רייט

 Cהשוו תרגומו של רייט ש�(הָמגי של ַדַנִאל  indicative[ הוא מסביר כחיווי שלילי 42�46' את ש. ובדיונו, א

mood[ ,ייחוס קללה הגורמת לבצורת קשה , כ�7כמו). וכשאלות רטוריות ביחס לסיטואציה מאיימת

וע� ההמש שבו הוא מיחל לאיסו4 התוצרת , וממושכת לַדַנִאלC אינו מתיישב ע� אפיו7 דמותו בעלילה

 42�46' איני רואה סיבה לכלול את ש). 6הערה , 211: 1938, ידי גינזברג�ובעה עלדעה זו ה(החקלאית בידי בנו 

המדווח באופ7 מקוצר על תקופת בצורת , חרוז אלו שייכות לתחומו של המספר�לדעתי שורות. בשיח הדמות

 . בת שבע שני�

גוזר ) 50הערה , 377]: א[1976(ואטסו7 . נצר: ולפיכ בתרגו� מילולי, NבבנייYQTL , 7הפועל מופיע בצורת   206

 ).8איוב כו " (ִנְבַקע ָעָנNַ 7ְח�Nָ ַמִי� Dְָעָביו ְולֹא צֵֹרר" על סמ הכתוב frr√מהשורש 

 .123סעי4 , עיינו פרק ד. כינוי זה של בעל תוא� להקשר. 5סח ' תה: השוו. רוכב העבי�: מילולית  207
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44-46 bl.Tl.bl rbb/  44�46  ,}י�{בלא רביב, בלא טל  
 bl.vro.thmtm.   תהומות}ה{ שתי זר�בלא,    
 bl/Tbn.ql.bol.  208.בלא ט9ב קול בעל    

46-48 ktmzo/kst.dnil.mt.rpi/  7כסות  קרועה אכCאיש ַר, ַדַנִאל/ִC46�48  ,א  
 all.Gzr.mt.hr[nmy]/   ִמַנ[ְר ַהאיש, גיבור}ה{שמלתC209.]י    

49 gm.lb[th dnil kyfx]   ר�{בקול{ לב]Eת Cאכ7 ַדַנִאל }49  :] קורא}הוא  

 Col. II   טורII    

1-3 vmo.pGt.Akmt my/  " ַעשמעיC/'C1�3  210,נושאת מי�}ה{, ת  
 xspt.lvor.Tl.  }211,זה טליג}ה{אוספת מ7 }ה    
 ydo[t]/hlk.kbkbm.  }את{ ]ת[יודע}ה{     :בי�כוכ}ה{ מהל

3-5 mdl.or/fmd.pxl.  3�5  .חמור}את ה{ 212יקשר, עיר}את ה{ חבשי  
 vt.gpny dt ksp/   כס4}לה ה{שימי רתמתי אשר,    
 dt.yrq.nqbny.  }213".זהב}ה{ רצועות }לה{ אשר }זו    

5-7 tv[mo]/pGt.Akmt.my.  ַע ]תמעו[שC/'C5�7  ,נושאת מי�}ה{ ,ת  
 xspt.[lvo]r.Tl/  }זה טלי]ג}ה{ מ7[אוספת }ה,    
 ydot.hlk.kbkbm/  }מ }את{יודעת }ה     .כוכבי�}ה{הל

8-9 bkm.tmdln.or/  8�9  ,עיר}את ה{ חובשת 214,בבכי  
 bkm.tfmd.pxl.  חמור}את ה{ קושרת ,בבכי.    

9-10 bk[m]/tvu.abh.  ]9�10  , אביה}את{ נושאת ,בכי]ב  
10-11 tvtnn.l[b]mt or/  10�11  ,ירע}ה{ 215ב]ג[ל }ע{ שמה אותו  
 lysmsm.bmt.pxl/  }216.חמור}  השל{יפה }ה{גב }ה{ל }ע    

12 ydnil.ysb.palth/  Cה את{ סובב 217ַדַנִאל{  12  218,}היבש{ סב

                                                
והרע� הוא , קול בעל הוא מָטפורה לרע�.  והגש�המעיינות, הטל: חרוז משולש זה מזכיר את מקורות המי�  208

ב א "על ההקבלה של טקסט זה לשמ. CAT 1.4, VII: 25-31: השוו). 97הערה , 351: 1997, פרדי(סימ7 הגש� 

הצעות תיקו7 נוסח המסורה והפניות , לדיו7 נוס4 במקבילה המקראית). 1938( הצביע לראשונה גינזברג 21

. 30�31, 23�25 :ובעיקר ש�, 20, 15: 2004, אבישור; 203הערה , 296] א[2002, ביבליוגרפיות ראו וויאט

  .מקבילות נוספות מוזכרות אצל אבישור
. 119סעי4 , ראו פרק ד.  בפע� השנייה כסבילtmzoשיש לתרג� את ) 153: 1969(אני מסכימה ע� גינזברג   209

; 1הערה , 7: 1971, בלאו וליונשט�: או השנייה ראו למשל/לסיכו� דעות אחרות ביחס לפע� הראשונה ו

  .200הערה , 295]: א[2002, וויאט; 162: 2001, רייט; ]א[1980ליונשט� ; 73�74: 1974, אבישור
עתה התחוור לי שיש לשנות את תחביר . 'תC נושאת המי�'שמעי /Cַע'תרגמתי ) 188: 2007, יולזרי�נת7(במאמרי   210

 .י7 חלקי הכינויבכדי לשק4 את התקבולת הקיימת ב, התרגו�

תGִEיַע   ְוָיַדְעNִי Bִיָה�ֶר� חֶֹרב ָ�ל ְוַעל ְלַבPQָ ַהִ�ָ�ה ַטל ִיְהֶיה ַעל ִא� ִ�ַ�ת ַהֶ�ֶמר ַ��ֶֹר ִהHֵה ?נִֹכי ַמOִיג ֶאת: "השוו  211

" ַהִ�ָ�ה ְמל$א ַהֵ"ֶפל ָמִי
 ַוִ�ֶמ� ַטל ִמַהXָKִה  Wַָזר ֶאתֵכ7 ַו�BֵGְWַ ִמVֳָחָרת ַו ִיTְָרֵאל BֲַאGֶר DַQְִרRNָ ַוְיִהי Dְָיִדי ֶאת

הצביעו על ההקבלה של כתוב מקראי זה לכינויה ) 160: 2001(ורייט ) 364�369: 1989(מרגלית ). 37�38, ו' שופ(

חושב רייט , וואהעל סמ ההש). ש�(' נערת מי�'תC כ'מרגלית א4 תאר את /Cַע. 29�31'  שIתC ולטור 'של /Cַע

לפירושי� אחרי� ביחס ). ש�(א מצאה אותה יבשה , תC באה אל הגור7 לבדוק את הטל על גיזת הצמר'ש/Cַע

  .114סעי4 ,  ראו פרק דvorלמילה 
 . 83הערה , 188: 2007, יולזרי�ראו נת7. צמדי: מילולית  212

 כינוי חבור �gpn וnqbnמקבילי� מצטר4 לשני המונחי� ה, בשפת המקור. איברי התקבולת באי� בשיכול  213

  .לגו4 ראשו7
 .85הערה , 188: 2007, יולזרי�נת7; 166�167: 2001, רייט: ראו  214

 . החלק המרכזי של הגו4:  אחרתbmtפירש את המילה ) 406]: א[1965(הלד   215

 .ל לעי5' השוו ג� בש). 2009, חיי� כה7(באכדית ובאוגריתית תואר הש� יכול לבוא לפני ש� העצ�   216
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13-14 bfql.yph.bpalt.  }רואה 219בצקל}את ה   13�14  ,}היבש{ בסב
 bf[ql]/yph.byGlm.  }220.}הצרובי� { ענפי�}י7 ה{ב רואה ]קל[בצ}את ה    

14-15 bfql.yxbq/wynvq.  }14�15  :נשקמ ומחבקבצקל }את ה  

15 axl.an.bf[ql]/  "15  – ]קל[בצ}את ה{אני  221אאחל  
16-17 ynpo.bpalt.bfql.  }9222יעלה}ל    16�17  ,בצקל}ה{בסב
 ypo.byGlm/ur.  223.ירק}הצרובי� ה{ בענפי� ,נא- יעלה    

17-18 tispk.yd.aqht/Gzr.  }9ל{   17�18  ,גיבור}ה{ת  אקהיד תאספ
 tvtk.bqrbm.asm/  מתשי     ".אס�}ה{ 224בתו

19 ydni!<l>.ysb.aklth.  ִאַנַד>C19  226,}הסדוקי�{ הרגבי� }את{ סובב 225>ל  

19-21 yph/vblt.bak<l>t.  19�21  ,}הסדוקי�{ בי�>ג<בר השיבולת }את{ רואה  
 vblt.yph!/bxmdrt.  }227.}המיובשת{ באדמהאה ורשיבולת }את ה    

21-22 vblt.yx[bq]/wynvq.  }21�22  :נשקמ ו]בק[חמשיבולת }את ה  

22 axl.an.v[blt]/  "22  – ]בולת[שי} ה את{אני  אאחל  

                                                                                                                                       
כא7 הוא מופיע בצורת . המרכיב הראשו7 בש� הוא שורש פועלי. ydnilבלשו7 המקור מופיע הש� בצורה   217

  .27הערה , 79]: א[1997, פרקר). yaqtulu(התחיליות 
 ,”*pilt“ראו ). ש"ד לרי"חילו4 פוניטי בי7 למ(' /ֹארEת' קשורה למילה העברית paltיתכ7 שהמילה האוגריתית   218

KWU, p. 94: Gezweig, Gestrüpp ,אחרי� פירשו . 50הערה , 167: 2001, ובמחקרי� המוזכרי� אצל רייט

 ,”palt“; ש�, רייט; 100הערה , 352: 1997, פרדי: ראו. אדמה סדוקה, שמדובר באדמה יבשה, פי ההקשר�על

DULAT, p. 658.  
219  bfql ראו). ה(צעיר) או תבואה( הוא ככל הנראה צמח :“bfql”, KWU, p. 27: (Getreide-)Spross, 

Schößling .ִרי�): "משובש (42ב ד "השוו מלTְ9ִרי� ֶעBDִ ֶלֶח� EִצְקלֹנDְ עִֹרי� ְוַכְרֶמלTְ ֶלֶח� ." 

 :yGl*”, KWU, p. 139“ (paltהיא מילה נרדפת או קרובה למילה ) צורת ריבוי (yGlmככל הנראה   220

Gestrüpp( .7לחלופי ,byGlmיובשי�  מתייחס לצמחי� מ) ראו טורIלאטימולוגיה והפניות ראו רייט). 31'  ש ,

  .ובמילוני� האוגריתיי�, 52הערה , 167�168: 2001
; 2ז ' ראו זכ(, )xly) to entreat [for favor]√מ7 השורש , 53הערה , 168: 2001, רייט: השוו. axl√מ7 השורש   221

 .axl”, KWU, p. 4“; )21ח 

 ,to appear, to grow) “/y-p-o/”, DULAT שבאוגריתית משמעות השורש היא בעוד. ישגשג, יצמח, כלומר  222

pp. 972-973( , היא  ע"יפ√משמעות השורש העבריto shine, to rise, to shine forth)  ָיַפע"[עיינו"[ ,BDB ,

 �to וto growהראה את הקשר בי7 המשמעויות ) 1959(גרינפילד ). 424' עמ, I" ,HALOTיפע "; 422a' עמ

shine השורשי� העברי�  38עיינו עוד הערה . ח ומקבילותיה� בשפות שמיות אחרות"צמ√�ח ו"שֹמ√ דר

 . ראו באָפראטynpoעל הצורה . לעיל

 למילה urפרשני� שוני� קשרו את המילה האוגריתית . 168: 2001, לחלוקה שונה של רצ4 המילי� ראו רייט  223

השוו . 55הערה , 168: 2001, רייט; hhהערה , 352: 1997, ל פרדיראו למש). 39ב ד "מל" (אֹרֹת"המקראית 

 ,aru A”, CAD, A, part 1, pp. 311-312; “arû C”, CAD, A, part 1, p. 313: granary“: באכדית

storehouse. 

י ביחס לש� הזכר) tpo(מופיע פועל נקבי , ואילו בקטע המקביל להל7, )ypo(בשורה זו מופיע פועל בצורת זכר  

ur .ראו רייט   .58הערה , 169: 2001, על כ
 .לש� הדגשה' במו' להל7 נוספת ג� המילה 25' בש. � אנקליטית"בתוספת מ, Dְֶקֶרב: מילולית  224

 . לעיל217ראו הערה   225

 .akkullātu) “akkullātu”, CAD, A, part 1, p קשורה אטימולוגית למילה האכדית akltהמילה האוגריתית   226

275: clods or similar undesirable formation on a field ;“aklt”, KWU, p. 4.(  
 ,Eamadīrūמילה זו קשורה למילה האכדית . xmdrt”, KWU, p. 45: verdorrtes Land“. ראו באָפראט  227

Eamadīrūtu, שמשמעה shrivelling, withering) ראו .)ביחס לעצי� “Eamadīrū”, CAD, Ḫ, pp. 57-58; 

“Eamadīrūtu”, CAD, Ḫ, p. 58.ואחרי�57הערה , 168: 2001, רייט; 100הערה , 352: 1997, פרדי:  ראו ג� .  
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23-24 tpo.baklt.vblt.  }923�24  ,שיבולת}ההסדוקי�  { ברגבי� תעלה }ל  
 tpo [bx]mdrt/ur.  ירקות}המיובשת ה{ דמה]בא[, נא� יעלו.    

24-25 tispk.yd.aqht.G[zr]/  }9ל{    24�25  ,]בור[גי}ה{יד אקהת תאספ
 tvtk.bm.qrbm asm/  ב     ".אס�}ה{ תותשימ

26 bph.rgm.lyfa.   26  ,צאו לא י}ו עוד{דברמפיו  
 bvpt[h hwth]/  }228,] מילתו–יו [משפת}ו    

27 bnvi onh.wtphn  27  :ה רוא}יאה{ ו229הבנשוא עיני  

27-28 in.v[ ]/[]hlk.Glmm.  727�28  231:עלמי�}ה{ הליכת}ב{ 230]       [)? (אי  

28-29 bddy.yf[ ]/   28�29    232,]י�א[ ב}זה מזה{נפרדי�  
 [ ]yfa.wl.yfa.  [   ]233,באי� בחשש    

29-30 hlm.A[nm]/[q]dqd.  29�30  ,דודק]ק}פעמי� על ה{תי [ שהולמי�  
 AlAid.ol.ud[n]/   7[זוא}ה{ על }פעמי�{שלוש[.    

31 [  ]sr.pdm.rivh[  ]  ]}31  234,]}�{[ ראשער שרוש]ק })?(לא  
32 ol.pd.asr.x[ ]l[ ]l[]   32  235] [)?(]   [)?(]   [)? (י�שרוער קש}ה{על  
32-33 [  ]/melpt.236  ]        [ }32�33 . מחלפות}על  ה  

33-34 wl.ytk.dmot  733�34  , דמעות237 ניתכותואכ  
 km/rbot.Aqlm.  238.כמו רבעי שקלי�    

34 mp(?)[  ]bm yd.  )?( ]       [במו )? (34  .יד  
35 fpnhm.tliym[  ]pnhm[ ]239  35   [   ]פניה�]}ב{  [240י�לוע }ב�ל{� צפונות  
36 nfxy.vrr.mo[   ]ay  נצח� אויב מ)?(]         [) ?.(  

  
36  

                                                
 .ניסוח זה חוזר בתמונת הנשרי� בהמש. 130סעי4 , עיינו פרק ד  228

תC אינה מוזכרת '/Cַע. י� מעלה קושיא רצ4 הטקסט הקי). ַעתC היא הנושא'/C(בלשו7 המקור צורת נקבה   229

הערה , 299�300]: א[2002, וויאט(והפע� האחרונה שבה היא מוזכרת בש� רחוקה , במפורש כנושא הפועל

' ש(ומיד להל7 מוזכר ַדַנִאלC כמקבל הבשורה מאת המבשרי� , )26' ש(כ7 מיד לפני כ7 דובר בַדַנִאלC �כמו). 218

: 2001, רייט( יש אשר אינ� רואי� כל קושי בטקסט ?<bnvi onh<m שמא יש לתק7 את הטקסט). 41�42

 .ַעתC היא הרואה והיודעת'ג� במקומות אחרי� /C). 1והערה , 173

  . ואיל27' עיינו באָפראט לש  230
  ).221הערה , 300]: א[2002, וויאט: ועיינו עוד,  לעיל165ראו הערה (אולי אלו בני פמלייתו של אקהת לצִיד   231
 .bd (II)”, DULAT, p“עיינו ). be separate, alone, solitudeד "בד√ קרובה לשורש העברי bddyה המיל  232

214; “bddy”, DULAT, p. 217 . השלמת ). 'יצא'בניגוד למי שלא (' יחידי�'אפשרות תרגו� אחרת היא

 ).ראו באָפראט (CAT על סמ גרסת yf[aהמילה 

ואכ� ,  יצאאויצא ולא יצא : מילולית (yfa wl yfaמעות רצ4 המילי� קשה לדעת מה מש. התרגו� אינו מילולי  233

אני הולכת בעקבותיו משו� התאמת . ”they came forth hesitantly“תרג� ) 300]: א[2002(וויאט ). יצא

  .או מפני מה יצאו, לא ברור מאי7 יצאו.  חוזר בחרוז זה לש� הדגשהyfa√השורש אולי . המוב7 להקשר
ראו . שהוא מנהג אבלות, החרוז הוא תיאור ראש פרוע�תוכנה של שורת) ראו באָפראט (CAT לפי מהדורת  234

 . וכתובי� אחרי� במקרא10כא , 6י ' השוו וי. 223�224הערות , 300�301]: א[2002, וויאט

 . באָפראטCATראו גרסת   235

  .�UNP נבדלת מזו שב32�34' חרוז בש�החלוקה לצלעות  236
 ).107: 1970, מרקוס(ל או קל סביל צורה אמפאטית של הפוע  237

  .CAT 1.14, I: 28-30: השוו   238
 .�UNPחרוז נבדלת מזו שב�החלוקה לצלעות  239

  .CAT 1.14, I: 33, 1.16, VI: 2, 14: השוו. גוברי� עליה�, כלומר  240



 194

37 abvrkm.dni[l ]m.bh[ ]  "ִאַנ ַד}את{ אכ7 241,אבשרכ�]C37  [  ])?( בה�] ל  
38 riv.rq[  ]o[   ]hwt.  38  .אותו ]       [)?(]     [) ? (ראש  

38-39 [v]fat krx.npvhm/  ]38�39  , נפשו}את{ציאה כרוח ]הו  
 kiAl.brlt  נשמתו}את{ – עש7כ ,    
 km [qTr baph]/   242."] מאפו,אד[כמו    

40 tmGyn.tva.ghm.[wtfxn]/  40  :]י�ראוק[ קול� ונושאי�, מגיעי�  

41 vmo.ldnil.mt.[rpi]/  "הו , שמעCַר[איש , ַדַנִאל/ִC41  – ]א  
42 mt.aqht.Gzr.   42  !גיבור}ה{מת אקהת  

42-44 [vfat]/btlt.ont.  ]42�44  ,בתולה ענת}ה{, ]הוציאה  
 k[rx npvh]/  נפשו}את{ – רוח[כ [,    
 kiAl.brlth.  }243." נשמתו}את{ –כעש7 }ו    

44-47 [bh ponm]/tTT.  ]44�47  244,רועדי� ]�יפעמ}ה{ – תחתיו  
 ol[n pnh tdo  }על}מ]מזיעי� פניו � יו,    
 bodn]/ksl.yA[br  בר[ש נ}ו{ גב– ]יומאחור,    
 yGf pnt kslh]/  245,]פינות גבו י�פרקמת    
 anv.[dt Zrh  גידי�ה{ נחלשי�{ ] 246.גבו}ב{אשר    

47-48 yvu gh]/wyf[x  47�48  :א[רו וק] קולונושא  

49 mef[    ]  "49  "]            [המחצ  

    כשש שורות חסרות   

56-57 bnvi [onh wyphn  בנשוא ]56�57  ,אהור }הוא{ו עיניו  
 yxd]/borpt [nvrm  נשרי�[בעננת  ]חוזה.    

                                                
הופעת פועל ).  לעיל229ראו הערה (תC ' כסיומת גו4 שני רבי� המופנה לַדַנִאלC ו/Cַעkm–יש שפירשו את הסיומת   241

 נמסר שהנערי� 40' רק בש, כ�7כמו. המבשרי� ה� שני נערי�? ברדומי ה: בגו4 ראשו7 יחיד מעלה קושי

Cנראה שקולו של . וה� מוסרי� את בשורת�, ומיד אחרי כ7 מופיעה נוסחה לדיבור ישיר, מגיעי� אל ַדַנִאל

  .לגרסה אחרת ראו באָפראט. והוא פונה לקהלו, לב בסיפורהמשורר משו
 .מספר�בשל מצב הטקסט בשורות הקודמות אי7 ודאות א� החרוז שיי לשיח הדמות או לתחו� המשורר  242

 . באָפראטCATהשוו גרסת . כמו אד מאפובמקו� זה חסרה צלע ג   243

244   C41' ראו ש. המשפט מתייחס לַדַנִאל .tTT –ט "נו√שורש , נטו:  מילולית)shake .(1צט ' ראו במקרא תה .  
או ', נחרדי�'או ', רועדי�'נית7 לתרג� את הפועל ג� . 9�10]: א[1989אייטק7 ; ]א[1965, עיינו ג� הלד  245

 ,”/n-G-f/“: ראו (Abr√הבא כא7 בתקבולת לשורש , nGf√נראה שפועל זה גזור מ7 השורש . 'רוטטי�'

DULAT, p. 625: to contract, shake .( הבאהעל ביטוי מקביל במקרא עיינו בהערה.  
246  anv  כא7 הוא פועל)“enēšu”, CAD, E, pp. 166-167( , או ' שריר'למרות שנית7 לפרשו כא7 ג� במשמעות

נושא הפסוקית נמש מ7 , ראשונהלפי האפשרות ה). anv”, DULAT, pp. 83-84; “anv”, KWU, p. 6“(' גיד'

 ).33לב ' בר(" Kִיד ַהGֶHָה": השוו במקרא. אשר בגבו[והגידי : לפי האפשרות השנייה יש לתרג�. הצלע הקודמת

ראו .  מספר פעמי� בשירה האוגריתית נוסחה זו מופיעה. ה7 נוסחה לתיאור קבלת בשורות רעות44�47שורות 

CAT 1.3, III: 32-36; 1.4, II: 12-21 , והשוו ג�CAT 1.16, I: 53-55 .גינזברג . 133סעי4 , עיינו ג� פרק ד

?ָד� ֵה?ַנח  ְוNָYה ֶב7: "11�12כא ' ואחרי� השוו את הנוסחה האוגריתית לכתוב ביח) 26הערה , 147: 1969(


ָב?ה  Gְמ9ָעה ִכי ָמה NָYה ֶנֱאָנח ְו?ַמְרNָ ֶאל ֶליָ ַעליֹאְמר9 ֵא  9ִבְמִריר9ת Nֵ?ַנח ְלֵעיֵניֶה�R ְוָהָיה Bִיְ�ִ&ְבר$ ָמְתַנִי

� ֲאדָֹני ִ�ְרַ�ִי
 ֵ-ַלְכָנה ַ,ִי
 ר(ַח ְוָכל ָיַדִי
 ְוִכֲהָתה ָכל ֵלב ְוָרפ( ָכל ְוָנֵמס ָ�ל Cה ָב?ה ְוִנְהָיָתה ְנאHֵהילרס ". 'ה ִה

. המתארת תגובה לקבלת בשורות רעות, במקרא, מבחינה תמטית, הצביע על הופעת נוסחה דומה) 1965(

 שניה� כוללי� שדה סמנטי של איברי –הכתוב ביחזקאל והנוסחה האוגריתית בעלות מכנה משות4 מילולי 

R ַ.ַחד ְוֵאי ָ&ל$
 קEל ֲחָרָדה Gָָמְענ9 'הכֹה ?ַמר �Bִי" לכתוב 27�28' השוו ג� את הנוסחה האוגריתית וש. גו4

). 5�6ל ' יר" ( ְלֵיָרק7Eָ.ִני
  EWBֵַלָדה ְוֶנֶהְפכ9 ָכלֲחָלָציו  ַעלָיָדיוKֶֶבר  יֵֹלד ָזָכר ַמ9Qַע ָרִאיִתי ָכל  9ְרא9 ִא�ָנא Gֲַאל9

 .ש�, אצל הילרסראו לעיו7 בכתובי� מקראיי� נוספי� 
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 Col. III   טורIII    

57-1 [yvu/gh]wyfx  ]57�1  :ראווק ]קולו נושא  

1-3 [knp nvrm]/bol.yAb<r>.  ]"}ה{ כנ4 }את{בעל ]נשרי� Dֵ247>ר<ְיַֹש�}1�3 ,}נא  
 bol.yAbr [diy hmt]/  }9ר בעל }לDֵאברותיה�[ ְיַֹש[,    
 tqln.tx<t> pony.  }9248. פעמי>ת<תח יפלו }ל    

3-4 ibq[o kbdthm w]/axd.  Fֵ3�4  – אחזה] ו249ִקרביה� }את{ַע [ֲאַב  

4-5 hm.iA.vmt.   4�5  250?בֶלֵחא� יש  
 hm.i[A]/oZm.  עצ�  ]ש[י� א?    

5-6 abk!y.w.aqbrnh/  5�6  ,אותוואקבור  ,}עליו{ 251אבכה  
 avt.bert.ilm.arf!/   252."}יו{אבותבקברות  }אותו{אשי�    

7 bph.rgm.lyfa.   7  ,צאו לא י}ו עוד{דברמפיו  
 bvpth.hwt[h]/  }ו[ מילת–שפתיו מ}ו[,    

8-10 knp nvrm.bol.yAbr/  }8�10  ,שוברנשרי� בעל }ה{כנ4  }אתו  
 bol.Abr diy hmt.   רבעלDֵGַאברותיה� ְמ,    
 tq!ln/txt.ponh.   7תחת פעמיונופלי�אכ !    

10 ybqo.kbdthm.[wyxd]/  ַעFְֵמַב }C10  :]זהווח[ קרביה� }ַדַנִאל  

11 in.vmt.   711  ,ֵחֶלבאי  
 in.oZm.   7עצ�אי.    

11-12 yvu.gh/wyfx.  11�12  :ראו קולו וקנושא  

12-13 knp nvrm.<bol>ybn/  "}12�13  ,}נא{�יבנה >בעל<נשרי� }ה{ כנ4 }את  
 bol.ybn.diy.hmt.  }9אברותיה�יבנה  בעל }ל.    

13-14 nvrm/tpr.wdu.  כנפיי�{� ש9ְֹרִ/, נשרי�{
  13�14  !"ודאו 253

14-15 bnvi onh.wyp<h>n/  14�15  ,ה>א<ור }הוא{בנשוא עיניו ו  
 yxd hrgb.ab.nvrm/  ב{ חוזה{ְרַהCגCאב – ב }254.נשרי�}ה    

                                                
ות סופר אלא בפועל הגזור מ7 וטוע7 כי לא מדובר כא7 בטע, yAbמשמר את הצורה ) 371�372]: א[1976(ואטסו7   247

  .רחוקה) מ7 הערבית(והאטימולוגיה המוצעת , הסברו לא משכנע. nAb*√השורש 
שבו , השוו לתיאור דומה. סעי4 ב�תת, 138סעי4 , ראו פרק ד. צירו4 זה משמעותי ליצירת המשמעות בטקסט  248

ויה להבהיר את האופי מקבילה מ7 הספרות המסופוטמית עש. CAT 1.2, IV: 21-23: משמש ביטוי אחר

על הדמיו7 בי7 ). 16�17: 2001, יזרעאל; EA 365: 5-6(' אדפה'עיינו ביצירה : המסורתי של הטקסט

  .372]: א[1976, ואטסו7; 440: 1936, הטקסטי� הצביעו כבר מונטגומטי
  .הכבדי� שלה�: מילולית  249
ואות תאכלנה "קטור לפטרוקלוס  מאחל ה836' ש, שיר טז', איליאדה'ב: השוו. שומ7, שמ7: מילולית  250

ק8/ , וכלבי� יאכלו והעיט" מאחל אכילס להקטור 354, 335�336' ש, ובשיר כב; "הדיות Cלל ומשCואותו , מח

בתוו מבקש הקטור ". כי הכלבי� והעיט יאכלו על כל עצמותי/ ... יקברו בכבוד אכיי� ] את פטרוקלוס[

�23א כא "מל: עיינו ג�). 183, 139: 1954, טשרניחובסקי( בעירו וישיב גופתו לשרפה, מאכילס שלא יעשה כ7

  .33�36ב ט " ומל24
 .139סעי4 , עיינו עוד פרק ד). ה7 בעברית, ה7 באוגריתית(מילה זו מזכירה בצליל את המילה אבקע   251

עשוי ' הי�אלו'. CAT 1.5, V: 5-6' עלילות בעל'משמש ג� ב' קבר'כינוי זה ל. בחורי אלוהי האר8: מילולית  252

 .  לעיל185ראו הערה . לשמש כינוי לרוח המת

' לתפור': 15הערה , 176: 2001רייט ). npr”, KWU, p. 89√“(' לעו4' היא npr√משמעות הפועל האוגריתית   253

  ).בעקבות מרגלית(
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16 yvu.gh.wyfx.  16  :ראו קולו וקנושא  

16-18 knp.hr[g]b/bol.yAb<r>.  "}את{ְר כנ4 ַה]Cג[CבDֵר< בעל ְיַֹש<�}16�18  ,}נא  
 bol.yAbr.diy hwt/  }9ר }לDֵאברותיו בעל ְיַֹש,    
 wyql.txt.pony.  }9פעמי יפול תחת }ל.    

18-19 ibqo.kbd[h]/waxd.   ַעFֵ18�19  –  ואחזה]יו[ קרב}את{ֲאַב  

19 hm.iA.vmt.   19  ?ֵחֶלביש א�  
 hm.iA [oZm]/   עצ�[א� יש[?    

20-21 abky waqbrn.  20�21  ,ר אותווואקב, }עליו{ אבכה  
 avt.bert/ilm [arf   בקברות אב}אותו{אשי� ]יו{ות{."    

21-22 bph rgm lyfa  21�22  ,צאו לא י}עודו {דבר מפיו  
 bvp]/th.hwth.  }מילתו–תיו ]שפמ}ו ,    

22-24 knp.hrgb.bol.Abr/  }ְר כנ4 ַה}אתוCגC22�24  ,שובר בעל ב  
 bol.Abr.diy.hwt.   רבעלDֵGַאברותיו ְמ,    
 wyql/txt.ponh.  תחת פעמיו נופל}הוא{ו .    

24 ybqo.kbdh.wyxd/  ַעFְֵמַב }C24  :זהווח, קרביו }ַדַנִאל  

25 in.vmt.   725  ,ֵחֶלבאי  
 in.oZm.   7עצ�אי.    

25-26 yvu.gh/wyfx.  25�26  :ראוקנושא קולו ו  

26-27 knp.hrgb.bol.ybn/  "}את{ְר כנ4 ַהCגCיבנה בעל ב�}26�27  ,}נא  
 bol.ybn.diy.hwt.  }9אברותיו יבנהבעל  }ל.    

27-28 hrgb/tpr.wdu.  ְרַהCגC27�28  ". ודאה}כנפיי�{�שו פר,ב  

28-29 bnvi.onh./wyphn.  28�29  ,אהור }הוא{בנשוא עיניו ו  
 yxd.fml.um.nvrm/  ב{ חוזה{CַמלCא� – צ }255.נשרי�}ה    

30 yvu.gh.wyfx.  30  :ראוקנושא קולו ו  

30-32 knp.fml./bol.yAbr.  "}את{ כנ4 CַמלCרצDֵבעל ְיַֹש �}30�32  ,}נא  
 bol.yAbr.diy/hyt.  }9ר }לDֵברותיהא בעל ְיַֹש,    
 tql.txt.pony.  }9פול תחת פעמית }ל.    

32-33 ibqo/kbdh.waxd.   ַעFֵ32�33  – ואחזה, קרביהֲאַב  

33-34 hm.iA.v[m]t.   33�34  ?ב]ֶל[ֵחא� יש  
 <hm> iA/oZm.  >עצ�יש > א�?    

34-35 abky.waqbrnh.  34�35  , אותוואקבור }עליו{ אבכה  
 avtn/bert.ilm.arf.   יו{ בקברות אבות}אותו{אשי�{."    

35-36 bph.rgm.ly[f]a/  35�36  ,א]צ[ו לא י} עודו{דבר מפיו  
 bvpth.hwth.  }מילתו–שפתיו מ}ו ,  

  
  

  

                                                                                                                                       
ייתכ7 שלש� הפרטי ַהְרגCבC יש . 14�17: 2008, רחמוני:  ראו.ַהְרגCבC הוא אל זוטר שזוהה ע� עו4 דורס גדול 254

  .110הערה , 353: 1997, ראו ג� פרדי. 13, 11הערות , עיינו ש�. משמעות הקשורה במסופר
ַמלC יש משמעות הקשורה במסופר. 76�77: 2008, רחמוני: ראו  255 Cוג� , 3הערה , עיינו ש�. ייתכ7 שלש� הפרטי צ

 .16הערה , 177: 2001, רייט; 111הערה , 353: 1997, פרדי; 23הערה , 150: 1956 ,ר דרייבר"ג
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36-38 knp.fml.bo[l]<(y)Abr>/  }כנ4 }אתו CַמלC36�38  >,שובר <]ל[ בעצ  
 bol.Abr.diy.hyt.   רבעלDֵGַאברותיה ְמ,    
 tql.txt/ponh.  }תחת פעמיותפלונ}היא ו .    

38 ybqo.kbdh.wyxd./  ַעFְֵמַב }C38  :זהווח קרביה }ַדַנִאל  

39 iA.vmt.  39  !בֶליש ֵח  
 iA.oZm.   עצ�יש!    

39-40 wyqx.bhm/aqht.  39�40  . אקהת}את{ מש� ולוקח  
 yb.llqZ.  257, ללא ק2568בוכה    
40-41 ybky.wyqbr/  40�41  ,ברו וקבוכה  
 yqbr.nn.bmdgt.bknrt/  258.במדגת בכנרת קוברו    

42 wyvu.gh.wyfx  42  :וקורא קולו נושא  

42-44 knp.nvrm/bol.yAbr.  "}ה{ כנ4 }את{רבעל נשרי�Dְֵיַֹש �}42�44 ,}נא  
 bol.yAbr.diy/hmt.  }9ר בעל }לDֵאברותיה� ְיַֹש,    

44-45 hm.topn.ol.qbr.bny/   44�45  ,על קבר בני}מ{א� יעופו  
 tveT{a}nn.bvnth.259  }260."שנתוב פריעוהוי }א�    

45-46 qr.m[y]/m lk.yfm.  "אשר{מה , �]י[מ�קיר{   45�46  261!יקולל ל

46-47 ylkm.qr.mym.    46�47  ,מי��קיר, הוי ל
 dolk/mef.aqht.Gzr.      .גיבור}ה{ אקהת 263 נמח2628אשר ליד

47 amd.grbt il/  }9בצרעת}ל Cִאל   47  264! יכס

                                                
, כ ג� מתקבלת חזרה כפולה על הפועל). ראו באפארט (CATידי � שהוצע עלybיש לקבל את התיקו7 למילה   256

  . העיו7 בפרשנות מעיד על הקושי של קבלת הנוסח כצורתו. qbr√כפי שחוזר המשורר על הפועל 
 He does“או תרגו� כגו7 , )19הערה , 177: 2001(ידי רייט �פני האטימולוגיה המוצעת על� עלתרגו� זה עדי4  257

not wake”) (מפני שלא נית7 לצפות משרידי� של גופה , )74]: א[1997, פרקרvmt, oZm (להתעורר.  
, ות אצל רייטראו עוד הפני]. א[1981, ראו מרגלית' עלילת אקהת'נות לזיהוי הרקע הגיאוגרפי של ניסיועל   258

: 4סעי4 , פרק א: עיינו עוד. 180:  ראו ש�mdgtעל המילה . 25הערה , 180: וכ7 ש�, 20הערה , 177: 2001

  .'עלילת אקהת'פוליטי ל�זיהוי גרעי7 היסטורי ורקע היסטורי, גיאוגרפית�גישה היסטורית
או שמדובר , )ET’ )to sin, to do evil√ מדובר בשורש tveTannאפשר שבפועל . tvETann: 74]: א[1997, פרקר  259

א לא תיק7 והוסיa] a[ , 4הסופר טעה כשכתב , לפי האפשרות השנייה(. Šבבניי7 ) ET) to weak up√בשורש 

  .21הערה , 178: 2001, ראו רייט]). nn] nnאחריה 
 .המוות משול לשינה. א מדובר בלשו7 מָטפורית, יעירוהו:  מילולית–יפריעוהו   260

 ”what is yours“ הוא כינוי זיקה מורכב שפירושו mlk). 3הערה , 105: 1985, הילרס( מקור מי� � מי�קיר  261

, 32סעי4 �תת, סעי4 א, עיינו בנספח א. 'מל'אחרי� חשבו שכא7 מכונה ַדַנִאלC ). 115הערה , 354: 1997, פרדי(

אולמו לטה �ודל) 183: 2001(, רייט: למשל.  נסבה מחלוקת דעותyfmג� לגבי רצ4 הסימני� . 5והערה 

: 1997(פרדי ; )א לפועל זה היכרות אחת בלבד(או בדומה ' קילל'): y-f-m/”, DULAT, p. 987/“(וסנמרטי7 

קללת שלוש הערי� תואמת במידת מה את . או בדומה' היכה'): 222והערה , 259: 1987(מור �ודה) 354

; 115הערה , 354: 1997, פרדי; 30הערה , 375]: א[1976, ואטסו7: על כ הצביעו למשל. 1�9כא ' ההוראות בדב

  .141סעי4 , עיינו עוד פרק ד. 187: 2001, רייטג� ראו 
 .2הערה , 182: ש� ראו ג�. עלי: מילולית  262

 .√mefמ7 השורש ) qutalaצורת סביל (נרצח : כלומר  263

264  grbtִחי7  "27כח ' דב: השוו). 106�107: 1985, הילרס. (דווקא צרעת�לאו,  ככל הנראה היא מחלת עורGְDִ

 עשוי להתפרש כשייכות או grbt ilהמרכיב השני בצירו4 ". 9ַבKָָרב 9ֶבָחֶרס) 9ַבZְחִֹרי�: קרי (ובעפלי�ִמְצַרִי� 

,  היא הש� הפרטי ִאלilCוהמילה , או שאי7 זה צירו4, )106: 1985, הילרס;  לעיל97ראו הערה (כסופרלטיב 

והערה , 182: 2001, ידי רייט�פירוש אחר הוצע על). 74]: א[1997, פרקר; 106�107: ש�(נושא במשפט המשמש 

4 :“(You shall) always (be) an alien in Il’s house!” .365�366: 1961, גאסטר: השוו .    
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48 ont.brx.polm.h.  48  265,עול�עד  וקד��}ימי{ב, עתה  
 ont.pdr.dr/  266."דור}ו{�ולדור, עתה    

49 odb.uery.mT.ydh/  49  267.ידו�מטה}בכ7  {� אחריעושה  

50 ymG.lmrrt.tGll.bnr/  50  268,בנר�לל'עת�מררתלגיע מ  

51 yvu.gh.wyfx  51  :ראו קולו וקנושא  

51-53 ylk.mrrt/tGll.bnr.  "  51�53  ,בנר�לל'תע�מררת, הוי ל
 dolk.mef.aqht/Gzr.   נמח8 אקהת     .גיבור}ה{אשר ליד

53-54 vrvk.barf.al/ypo.   8באר   53�54  269,יצמחל ב –שורש
 riv.Gly.bd.nsok/  }{ראש}ועוקר ייבול ביד }!270    

55-56 ont.brx.polmh./  55�56  ,עול�עד קד� ו�}ימי{ב, עתה  
 ont.pdr.dr.  דור}ו{�עתה ולדור.    

56 odb.uery.mT ydh/  56  .ידו�מטה}כ7  ב{� אחריעושה  

 Col. IV   טורIV    

1-2 ymG.lqry.ablm.  ַמ קרייתגיע למCלDִY,  1�2  
 ablm/qrt.zbl.yre  ַמCלDִY ,ַי}ה{ קריית     .חCִרנסי

2-3 yvu.gh/wyfx.  2�3  :ראוקנושא קולו ו  

3-4 ylk.qrt.ablm/  "הו  DִY!  3�4לCַמ קריית י ל
 dolk.mef aqht.Gzr/   נמח8לידאשר     ,גיבור}ה{ אקהת 

5 owrt.yvtk.bol.  }9ת ירווי לע}ל  5  , בעל271שימ

                                                                                                                                       

שה� ', מדי�'מילה ד ול"מד/י"מד√ ולשורש העברי md קשור אטימולוגית למילה האוגריתית amdהפועל 

 משמש 12�13יג ' בוי; ]IVטור [ 533: 1969, ריינר; 15�16: 1964, ל"הנ: השוו. 107: 1985, הילרס(לבוש 

  ).12�13, 3יג ' וי: השוו (לו יכס� נגע צרעת עמוק: תרגו� אלטרנטיבי). י"כס√השורש 
' הו, 29מא , 18כו ' למשל יש: השוו'; אפס'במשמעות ' רוח'ואולי פירושה ( זכתה לפירושי� שוני� brxהמילה   265

' וג� עמ, 4וכ7 הערה , 105: 1985(הצעת הילרס מתקבלת על הדעת ).  ועוד מקומות14א ' קה, 29יא ' מש, 2יב 

106 :“yesterday” ]על הבעיה של קללה הנאמרת ג� על ). ]על בסיס אטימולוגיה ערבית, בעקבות אולברייט

  ). ש�( כא7 שימוש בנוסחה רגילה המחלקת את הזמ7 לעבר הווה ועתיד שככל הנראה נעשה, העבר העיר
מקומו של החרוז ברצ4 הטקסט מצביע על כ ]. ה�ד�ג�ב[1980, ליונשט�: על השימושי� המקראיי� ראו  266

 now he has disappeared for ever, now and“: ואי7 לקבל את תרגומו של ליונשט�, שהוא מתייחס לקללה

for all times” ,ואת פרשנותו :“Only now has Aqhat died and the status quo changed”) ליונשט� ,

  .17, 10לד , 20יג ' השוו ללשו7 המתארת חורב7 נצחי ביש). 168]: ב[1980
  .to set או to placeבי7 היתר .  מגוונת√odbמשמעות השורש  .החותמת את מעשה הקללה, פעולה ָמגית  267

“/o-d-b/”, DULAT, p. 148 ,75]: א[1997(פרקר . ידי בעלי המילו�7אול� שורה זו פורשה באופ7 אחר על (

בכ הביwith Fate” .( 7“בתרגומו (' אחרית' פירש במשמעות uery את המילה .”He gestures“תרג� 

הדבר משתמע ג� מ7 התרגו� שלי או מכל . שהפעולה באמצעות המטה באה להפעיל את הקללה על גורל העיר

  .החותמת את מעשה הקללה, ירוש התופס את המחווה כפעולה ָמגיתפ
, לפירושי� שוני� של ש� זה ראו אצל ואטסו7. או עיבוד אדמה/יבול ו, יתכ7 שש� עיר זו קשור בצמיחה  268

  . ובהפניות ש�20הערה , 374]: א[1976
  . לעיל�222 ו38עיינו הערות ). ע"יפ√: במקרא (√ypoהשורש , באוגריתית  269
 nso√שמש השורש מבלשו7 המקור . ענפי�, הוא אמיר' ראש'. 198והערה , 47סעי4 , עיינו פרק ד. לשו7 דימוי  270

)to uproot .(ְקָוִתי: "השווNִ 8ֵעBָ ע[ַWַַו) " 10איוב יט .(ֵע8 : "3' א' השוו תהBְ לְוָהָיה)ר ַ/ְלֵגי ָמ  ַעלָ&תGְֶרי$ִי� ֲא.ִ 

 ENִעDְ 7Nֵרִי�$ל לֹא ְוָעֵלה(ִיGֶה   ְוכֹל ֲאTֶא[1976, פירושי� שוני� לחרוז זה מוזכרי� אצל ואטסו7". ַיְצִליַחַיֲע :[

375.  
 .יהפכ: כלומר  271
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5-6 lht/wolmh  5�6  ,עול�עד  ו,המעת  
 lont.pdr.dr/  דור}ו{ ולדור ,מעתה".    

7 odb.uery.mT.ydh/  7  .ידו�מטה}כ7  ב{� אחריעושה  

8-9 dnil.bth.ym{.}Gyn.  C8�9  ,גיעמביתו }ל{ ַדַנִאל  
 yvt/ql.dnil.lhklh.   באCלהיכלוַדַנִאל .    

9-11 orb.b/<bth b>kyt.  9�11  272,כות>מב}ה{ביתו < לתבאו  
 bhklh.mvspdt.   הסופדותלהיכלו,    
 bxZrh/pZGm.Gr.   273.עור}ה{�פוצעילחצרו    

11-13 ybk.laqht/Gzr.  11�13  ,גיבור}ה{על אקהת  בוכה  
 ydmo.lkdd.dnil/mt.rpi.  ילד  על דומעCאיש ַר, ַדַנִאל/ִCא.    

13-15 lymm.lyrem/   13�15  , לירחי�}הופכי�{ימי�  
 lyrem.lvnt.   לשני�}הופכי�{ירחי� ,    
 od/vbo.vnt.   274. שבע שני�}מלוא{עד    

15-17 ybk.laq/ht.Gzr.  15�17  ,גיבור}ה{ על אקהת בוכה  
 yd[mo] lkdd/dnil.mt.r[pi  וד]מע[ ילד  עלCאיש ַר, ַדַנִאל]/ִCא.    

17-18 mk].bvbo/vnt.  }17�18  275,שביעית}ה{בשנה , ]הנה}ו  

18-20 wyon [dnil mt] rpi/  ועונה ]Cַר] אישַדַנִאל /ִC18�20  ,א  
 yAb.Gzr.m[t hrnmy  א, גיבור}ה וחוזר{ שב]ִמַנְריש ַהC276,י    
 y]vu/gh.wyfx.  ראו וקשא קולו]נו:    

20-22 t[bo bbty]/bkyt.  "20�22  ,מבכות, ] מביתי277כו[ל  
 bhk[l]y.mvspdt/  הסופדות, י]ל[מהיכ,    
 bxZry pZGm.Gr.  עור�פוצעי, מחצרי."    

22-25 wyq[ry] /dbx.ilm.  22�25  278,י�אל זבח ל]ריב[קומ  
 yvoly.dGA[h]m(?)/bvmym.  לשמי� 279ו]ת[מנח }את{ עלהמ,    
 dGA.hrnmy.[bk]/bkbm.  }281.כבי�]לכו[ 280ִיִמַנְרַה}ה{ מנחת }את    

                                                
  .ראו באפארט.  הטקסט משוחזר20' א4 שבש�על, קיימת הסכמה ביחס לתיקו7 נוסח הטקסט בי7 המהדורות  272
השוו במיוחד . 37מח ' יר; 5מא ' יר; 28א יח "מל; 1יד ' דב; 5כא ' וי: השוו למשל(מתגודדי� : בלשו7 המקרא  273

�17ט ' יר) ביחס למקוננות המקצועיות(ראו עוד ). 16כד ' וביח, 6�8טז ' לפעולות שאליה7 מתייחס הנביא ביר

20.  
, ראו סמית. מסור על חלו4 זמ7 ארו באופ7 מקוצרהכוונה ל. CAT 1.6, V: 7-9נוסחה זו מופיעה ג� בלוח   274

  .189הערה , 174, 160: 1997
  . לעיל�11 ו9הערות : ועיינו, CAT 1.17, I: 15; II: 39; V: 3-4: השוו  275
  .�CAT 1.3, IV: 21-22זוג פועלי אמירה זה מופיע ג� ב  276
  .עיזבו: מילולית  277
לפיכ ג� בצלע המקבילה פעולה אינטנסיבית ). D) to present, offerבבנייqry  7√ בלשו7 המקור ]ריב[קמו  278

  .Šבבניי7 
). daġaš) “dGA”, WUS, p. 81: Art Opfer, etwa Abendopfer: אייסטלייטנר מציע אטימולוגיה ערבית  279

; 206: 1992, וולס; 101: 1972, פרקר; 355�356: 1965, מור�לפירוש וקשר אטימולוגי לשפה החתית ראו דה

: 2001, לביבליוגרפיה נוספת ראו רייט. dGA”, DULAT, p. 268“בדומה ; ”incense“: 76]: א[1997, פרקר

 .9הערה , 202

 .'איש ַהְרַנִמיC'הכוונה ל  280

� וbvmym ולדעת. 355�356: 1965, מור� ראו דה29�31, 22�25' לניתוח תחבירי אחר של ש. 1972, ראו פרקר  281

[bk]bkbmהערה , 297]: א[2002, וויאט; 284]: א[2002פרדי : השוו. ינויי� לאלוהויות שמימיות ה� כ  



 200

25-27 [  ]/[ ]lh.yd.od.[  ]   [    ])?(282[     ]   25�27  
 [mf]/ltm.mrqdm.dvn[ ]l[ ]  ][  שנהב�283)?( ,�ילתי]מצ )[?[   ] (.    

28 wton.pGt.Akmt.mym/  ַע ועונהC/'C28  :נושאת מי�}ה{ ,ת  

29-31 qrym.ab.dbx.lilm/  "29�31  ,י� אבי זבח לאלקריבה  
 voly.dGA[h(?)].bvmym/  לשמי�]ו[תמנח }את{ העלה ,    
 dGA.hrnmy.[bk]bkbm/  }כבי�]לכו[ ִיִמַנְרַה}ה{  מנחת}את.    

32-33 ltbrkn.alk brktm(?)/  ברוכה}ו{, הלא תברכני   32�33  ,אל
 tmrn.alk.nmrrt/  מחוזקת}ו{, תחזקני     284.אל

34-35 imef.mef.aey.   834�35  , מוח8 אחי}את{אמח  
 akl [m]/kl[y o]l.umty.  אמי� 7]ה ב[כל]מ[ }את{ אכלה".    

35-36 wyon [dn]/il mt rpi.  ִא]ַנַד[ ועונהCאיש ַר, ל/ִC35�36  :א  

36-38 npv.tx pG[t]/Akmt.mym.  }ל9{ 285,נפשי }חי{ תחי C/ַע']Cת[, }36�38  ,נושאת מי�}ה  
 xspt.lvor/Tl.  }זה טליג}ה{אוספת מ7 }ה,    
 ydot hlk.kbkbm/  }הכוכבי�}את{יודעת }ה     ! מהל
39 a[ ]x.hy.me.  )?( ]   [ ה היאKֶTְNִ!  39  

39-40 tmef.mef [aeh]/  }939�40  ,]אחיה[ מוח8 }את{תמח8  }ל  
 tkl.mkly.ol.umt[h  }9אמ� מכלה ב7}את{ תכלה }ל]ה".    

40-41  ]/d.t[ ] l.bym.  [  )? (]   [) ? (40�41  ,בי�  
41-43 trtx[f  ]/w[ti]dm.286  41�43  287,)? (]�וד א}עוטה{[ ו]   צת[רוח  
 tid!m.bGlp ym/  }י�ה� מצד4 אדו�}עוטה,    
 d[alp].vd.Zuh.bym.   288.בי� , מוצאו}ות{ שד]אל4[ }מרחק{אשר  

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                                                       
אשר הורשו לצאת מdeified dead( , 7(הכוונה למתי� השוכני� בשמי� , )160: 1986(לדעת ספרונק . 209

  .101: 1972, אול� אני מקבלת באופ7 עקרוני את הצעתו של פרקר. השאול
 .חרוז זו תוארה מחוות יד של ַדַנִאלC ביחס לקטורת�בשורת, )7 הערה ,201: 2001(לדעת רייט   282

 �RSהשוו לטקסט ב. 202: 2001, רייט; 125הערה , 354: 1997, ראו פרדי). ש7(כלי נגינה נוס4 עשוי שנהב   283

24.52: 3-5.  
  ).CAT 1.17, I: 23-24(' עלילת אקהת'וב) CAT 1.15, II: 14-16(' עלילות Bְִרַת'השוו ב  284
: 1992, וולס (”...You will restore my life, Pughat [...] ... my life, to her vigor“אי7 לקבל תרגו� כגו7   285

206.(  
 .בהערה הבאהעיינו . ההשלמה סבירה. UNPהתעתיק נבדל ממהדורת   286

 ,to become red הוא dm’√פירוש השורש ). Bִ  ')CAT 1.14, II: 9, III: 52ְרַתעלילת'פי טקסט קרוב ב�על  287

turn the colour red, to put on red make up) “/ ’-d-m/”, DULAT, p. 17 .( שורש זה מופיע ה7 במקרא

 הadammu”, “adamu B”, CAD, A, part 1, p. 95: a red garment ( ,7“(באכדית , )1�2סג ' יש, 4ב ' נח(

שמא מדובר (נראה שפעולת הצביעה בצבע אדו� קשורה למלחמה או יציאה למשימה . בשפות שמיות אחרות

ראו . ִהְתַיְפְיפ9תבפעולת אחרי� חשבו שמדובר . 208�209: 2001, עיינו עוד רייט). בפעולה ָמגית אפוטרופאית

  .toilet: 80: 1987פרקר ; 375]: א[1976, ואטסו7: למשל
  .CAT 1.3, III: 1-2: השוו  288
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43-46 t[ ]/tlbv.npf.Gzr.  }43�46  , גיבורדימ בשתול 289,]חת[ת}מ  
 tvt.el[pn b]/nvgh.  290.נדנה]כי7 ב[ סשמה    
 xrb.tvt.btor[th]/   ה[בתער שמהחרב[,    
 wol.tlbv.npf.aAt.  בגדי אישהבשתולעל }מ{ו .    

46-50 [l?]/fbi.nrt.ilm.vpv.  ]ַשְ/, אלי�}ה{נורת  שקיעת]בC46�50  ,ש  
 [o]r[bt]/pGt.minv.vdm.291  ]ַע 292]ה[א]בC/'C293.אנשי�}ה{ מחנה}ל{ ת    
 lmor[b]/nrt.ilm.vpv.  ַשְ/, אלי�}ה{נורת  ]עת[שקיבCש,    
 mGy[t]/pGt.lahlm.  ַע ]ה[גיעמC/'C294. לאוהלי�ת    

50-51 rgm.lyT[pn y]/bl.  ְטדבר לַי]/ַC50�51  :ובא]מ נ  

51-52 agrtn.bat.bDdk.  "באה295שכירתנו   51�52  , למחנ
 [pGt]/bat.b<a>hlm.  ]}296."י�הל>וא<ל באה ]נערה}ה    

52-53 wyon.yTpn.m[hr]/vt.  ועונה C52�53  :שותי}ה{ ]ח�[לו}ה{ ַיְטַ/נ  

53-54 qxn.wtvqyn.yn.  "53�54  ,והשקיני יי7נא �קחי  
 t[qx]/ks.bdy.  מידי כוס ]יקח[ת,    
 qbot.bymny.   297."מימיניקובעת    

54-56 [t]q/x.pGt.wtvqynh.  ]ת קח]לוC/ַע'C54�56  שקה אותוומ, ת  
 tq![x ks b]dh/  ידה] כוס בתח[קלו,    
 qbot.bymnh.  קובעת בימינה.  

  
  

                                                
 �npf.aTt וnpf.Gzr �ו, )מעל ו]חת[מת(תיאורי המקו�  .ובהתא� להמש, 207: 1992, וולס; ראו באָפראט  289

  .שה� מרכזיי� למטרתה של הדמות, בתוו ניזכרי� כלי הנשק. יוצרי� ניגוד
המילה . 24איוב כ ; 26 ה' שופ: השוו במקרא. 6הערה , 207: 2001,  ראו רייטelpnלאטימולוגיה של המילה   290

  .ובדר כלל פירשוה על סמ התקבולת,  אינה ברורה כל צורכהnvgהאוגריתית 
כיוו7 , אפשרות אחרת היא שמדובר בטעות סופר. Dd מייצגת Zdא אולי הכתיבה , vdmיתכ7 שמדובר במילה   291

  .�v לDבי7  דמיו7שיש 
  .נכנסה: מילולית  292
 ).שי�של האנ(מגורי המחנה : תרגו� אחר  293

השוו את המבנה החוזר כא7 (תC מנצלת את חסות החשכה 'תפקידו לציי7 ש/Cַע. ב�א�ב�א: בחרוז זה יש סירוג  294

החרוז ): 375]: א[1976(וואטסו7 ) 134הערה , 355: 1997; 272�273]: א[2002( פרדי �בניגוד לכ ). 19יד ' לשמ

   ).ב7 יו�(מתאר את אור הדר עד למחנה או זמ7 המסע 
 hired פירושה agirtu: לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, פי השפה האכדית� מתפרשת עלagrtnהמילה   295

woman, hireling) שכירתנו, 'פרוצה'( ;āgirtu פירושה mistress, employer) וולס; 130�131: 1989, פרקר ,

תC 'הנשית משמשת את /Cַעהשמלה , לפי האפשרות הראשונה). 41 הערה 80, 77]: א[1997, פרקר; 208: 1992

 Cבאמצעות התלבושת היא מגלמת ). תכסיס הסחה והטעיה(לטשטש את ערנות השומרי� וערנותו של ַיְטַ/נ

 ראו למשל . התחפשה לענתתC/'Cַע, לפי האפשרות השנייה. ומשיגה את המטרה, דמות אישה אירוטית ומפתה

סעי4 , פרק דבמוזכרי� אבל אי7 לקבל דעה זו מטעמי� ש .217, 210�212: 2001, רייט; 376]: א[1976, ואטסו7

  .�agrtnבתקבולת ל) משוחזר (pGtוראו במיוחד הכינוי , 154
 51' אחרי� שחזרו בסו4 ש. 9סעי4 �תת, ובנספח א סעי4 ו, 154סעי4 , ראו פרק ד.  ש� עצ� כלליpGtכא7   296

[ont] .209: 2001, רייט; 141: 1989, ראו מרגלית.  
כ7 �כמו. תC'יש לפרש את הטקסט האוגריתי כהוראה של ַיְטַ/נC ל/Cַע, )תיאור ביצוע הצו(רות הבאות פי השו�על  297

. השוו בראשית העלילה. תC לתת לו לשתות'ַיְטַ/נC מורה ל/Cַע. 'לתת לשתות'ו', שתות' משמעו לvqy√השורש 

ג� , אול�). 42הערה , 80]: א[1997, פרקר(תC 'אפשרות אחרת היא שַיְטַ/נC מורה לשומריו להשקות את /Cַע

תC שותה 'האמורה להתפרש כדיווחו של המספר על כ ש/Cַע, 55'  בשvqyבפירוש זה נוצרת בעיה ביחס לפועל 

, על מגוו7 הדעות ביחס לנושא הפעלי� בקטע ראו רייט]). 54�55' ש[ tqx(את היי7 שהוגש לה מידי השומרי� 

2001 :214�215 .  
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56-57 wyon.yT[pn mh]r/vt  ְט ַיועונה]/ַC56�57  :שותי}ה{� ]לוח}ה{ נ  

57-58 byn.yvt.ila.il v[ ]298  "57�58  )?(, [  ]אל}ל{ 300 א9כל299הֶתָ\ִֹי} שזה{ יי7ב  
 il/dyqny.Ddm.  301. יוצר מחנות}אשר{ אלה    

58-59 yd.meft.a[qh]t.G/zr.  }58�59  ,גיבור}ה{ת ]קה[ א}את{ חצהמ}ש{ יד}ה  
 tmef.alpm.ib.  י�{אויב�תמח8 אלפי{!"    

59-60 vt[  ]vt/xrvm.lahlm.  )?([    ])? (59�60  אוהלי�ב 302לחש  
60-61 p[    ]km/ybl.  )? (]     [ )?( נובל)?(.   60�61  
 lbh.km.bAn.y[  ]f(or l)ah.303  305 )? ... (}ו{, כמו נחש 304לבה    

61 Anm.tvqy msk.  אותו ב{שקה מי� יפעמ{  61  – 306ֶמֶסְ
 hwt.tvqy   שקה מ–אותו!    
       
       
 whndt.yAb.lmspr307  והנה כא7 ישוב למס9פר.    
 

  

                                                
  .”the god of the Su[teans] // the god who created tent-camps (Ddm)…“: 339: 1989, מרגלית   298
דעה אחרת . באוגרתית פועל פסיבי. 34יא ' משמשת בבמ) בניי7 נפעל במשמעות פועל פסיבי(צורה עברית זו   299

  .vt וש� העצ� y אינו פועל אלא צור7 הווקטיב yvt: 212�213: 2001, מוזכרת אצל רייט
 .156הערה , 227: 2007, או'צ  300

 ila[ 355�356: 1997, פרדי(כי הוא מזמי7 את אל המחנות לשתות שחשבו יש . דברי ַיְטַ/נC בחרוז זה לא ברורי�  301

ובה� הוא טוע7 , )הממשיכי� בחרוז הבא(ואחרי� ראו בדבריו דברי התרברבות ]) פורש כש� שכתיבתו שגויה

האפשרות השנייה נקשרת טוב יותר ]).  פורש כפועלila[ 79]: א[1997, פרקר(שהוא יגבר על אל יוצר המחנות 

  .רעיונית לחרוז הבא
מקביל במידה מסוימת " ַוֲחַכ� ֲחָרGִי� "3 ג עיהוביש.  קשה מפני שזו הופעתה היחידהxrvmפירוש המילה   302

ִססC מכונה לעתי� 'ַוַח�רC'האל CBַת). ank/ixtrv) CAT 1.16, V: 25-26ִאלC אומר ' עלילות Bְִרַת'ב". 9ְנב7E ָלַחG"ל

xrv yd) CAT 1.17, V: 18-19 .( אפשרות אחרת היא לתרג� את המילה האוגריתית'Gלקשור את ו' ֶחֶר

הציע לתק7 את ) 166, 141: 1989, 1986(מרגלית . to keep, be silentש "חר√המילה האוגריתי לפועל העברי 

  .216, 210: 2001, עיינו ג� רייט). �o!rvm) a double-couchגרסת הטקסט ל
303

  .UNP–חרוז נבדלת ממהדורת �החלוקה לשורות 
 78]: א[1997, פרקר: ראו למשל. וצרפו למילי� הקודמות' לבו'אחרי� פירשו ). 375: 1961(כפי שתרג� גאסטר   304

  . מוזכרות באָפראט59�60' אפשרויות להשלמת ש. ורבי� אחרי�
תC נוהגת כנחש כאשר היא ממלאת שוב ושוב '/Cַע, לפי ההשלמה המוצעת). ראו באָפראט( הגיונית CATגרסת   305

 An+  אנקליטית m+  אפירמטיבית k: אחרהציע ניתוח ) 217: 2001(רייט . בכדי להשקות את ַיְטַ/נC יי7 רב, יי7

ת לראשונה מחזק הרמז המילולי לרגע בו ענת מבחינה בקש.  זו דעת מיעוט. בצלע הבאהAnmבהקבלה למילה 

  .bAnלסימני� ' נחש'את הפירוש 
ג� בכתוב המקראי הדמות השלילית היא זו הצורכת . 9עה ' תה: השוו. משקה מעורבב או יי7 מעורבב, כלומר  306

 .את המשקה

  .203: 2001, רייט: עיינו  307
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  משווהאָפראט. 3

CAT 1.17, I  

 [11] CAT: emv.AdA.[[ym.]]ym [16] CTA: abynt[?] ; CAT: abyn at1 [23-24] UNP has 

numbered these lines 23-23 (err. for 23-24) [34] CTA: [--y]ied.il.obdh ; CAT: 

]yied.il.obdh2 [38] UNP: ].hw.me3 [38-39] CAT: l orvh.yol/[w yvk]b [41] CTA: [----

](k/r)n ylt ; CAT: [xxxx]xtn.ylt ; UNP has hmxmt (printing err. for xmxmt) [42] CAT: 

[l mt.r]pi [48ff.] CTA reconstructs the same as UNP. 

CAT 1.17, II 

 [1] CTA reconstructs before line 1 wykn bnk bbtk/vrvk bqrb hklk/nfb skn 

ilibk/bqdv... (according to col. I: 25ff., 42ff.,
4
 p. 81, note 1) [19] UNP has a

˘
hd (err. for 

aed) [41-42] CTA: [-]d[-]t.nomy.orv.h[--]m/ysmsmt.orv.elln[?] ; CAT: mddt.nomy. 

orv.hrt/ysmsmt.orv.ellt5 [43] CAT: [ys]pr [44-45] CTA: yrs.y[-----] y[-]h/AlA.rb[o.yre-

--]r[--] ;  CAT: yre.yre.An[.]yfi/AlA.rbo[.y]r[e.ov]r6 

                               
  .13הערה ,  לעיל2גרינשטיי� בסעי� ראו דברי , אול�. abyn):5: 1946(אוברמ�   1
: 1975, קסו� ודרסלר'ג: ראו למשל). 'עבדו' (obdhתחת הקריאה ) 'בידו' (bdh תמכו בגרסה י� שוני�חוקר  2

' ג; 71: 1978, דיטרי+ ולור,; 334: 1961, גאסטר: בניגוד לכ+. 10הערה , 79' ועמ, 53: ]א[1997, פרקר; 100

טענו שחל במקו� זה שיבוש ) 70.71: 2001(ובעקבותיו רייט , 82.84]: ב[1981(מרגלית . 177: 1980, דיי

על סמ+ ההשוואה לברכת ִאל5 ל4ְִרַת , obdh למילה bdhכאשר עי� המעתיק קפצה מ� המילה , טו�יהומויוטלו

ַרַי ב גרינשטיי� ' בבדיקה מחודשת שער+ א]. ג[1992, לסיכו� הדעות ראו ליונשט�. CAT 1.15, II:16-20 .וח5

מבדיקתו עלה , כ�. אלא סימ� מפריד שניזוק, o אינו האות bdh הסימ� שלפני הרצ� ,בתצלומי הלוח

  .וקשה להבחי� בה,  בפועל מחוקהyשהתחילית 
  .q].hw.me: חי� בסימ� נוס�בנית� לה, 2008גרינשטיי� בתצלומי הלוח באוגוסט ' בבדיקה שער+ א  3
 . שונהCTAמספור השורות במהדורת . UNPבהתא� למספור השורות במהדורת   4

 כמו elנראה שהוא גורס , )”The delight of the bed of childbirth“: 57: ]א[1997(פי תרגומו של פרקר .על  5

 4ְִציֵרי  ֲאָחז9ִניי�ִציִר  ָמְלא9 ָמְתַני ַחְלָחָלה�4ֵ-ַעל: "3כא ' ראו למשל יש. 'חבלי לידה' במקרא במשמעות ַחְלָחָלה

  ".י;ֵלָדה
  .yre.[An] או yre.[yrem.] 44'  את שי�להשלגרינשטיי� יש ' להערכת א  6
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CAT 1.17, V 

 [5] UNP mt/hrnm[y] is err. (cf. CTA, CAT: mt.hrnm[y]) [30] CTA: tvad [35-39] 

CAT: qvt.yqb.[ yb]/rk.ol.aqht.k yq[bh]/prom.fdk.y bn[.bln]/prom.fdk.hn 

p[rom]/fd.b hkly[xxxxxx]7
 [38-39] CTA: prom.fdk.hn pr[o--]/fd.bhklh[----] 

CAT 1.17, VI 

 [5-6] CAT: tvty. b ks.ksp].yn.b ks.erf/[dm.ofm.ymlu]n. krpn.ol.krpn [9] CAT: [w 

aqht.y]nxtn [10] CAT: [qvt.bnt.kA]r.b nvi onh[.]w tphn [12] CTA: [-----]m(e 

y)G(D/ot).thmt.brq ; CAT: yGD [13-14] CAT: [xxxxxxx.]qnh.tfb.qvt.bnt k/[Ar.w ess.d 

qr]nh.km.bAn.yqr [15] CTA: [krpnh.t--l]arf.ksh ; CAT: [krpnh.tdy.]l arf [16-17] UNP 

has err. line numbering. (cf. CTA) [18] CTA: wav]lxk.wtn.qvtk.(?)[l] [19] CTA: 

[ont.tq]x[.q]fotk.ybmt.limm (but they note on different reconstructions: "Ni l’une ni 

l’autre n’est d’ailleurs, au point de vue épigraphique, parfaitement satisfaisante” [n. 

8]) [23] CTA, CAT: adr.bGl il.qnm8
 [32] CAT: w y]onynn [38] CAT: [ap ]mt.kl.amt 

[40] CTA: “Nous supposerions plus volontiers ici un mot signifiant “arme”…” (p. 83, 

n. 19) ; CAT: [k l.]mhrm [41] CAT: [b hm gm]x [42-43] CAT: Ab ly w lk/[aAb.] 

[49] CTA, CAT: [wtbu [52] CAT: [tqll.kdd.dn]il9 [54] CAT: [xxxxxxxxxxxxxx].aqht. 

yvm[e] 10
 

CAT 1.18, I 

 [4] CAT: ]h.aAbr[11
 [6-12] CTA reconstructs heavily (see p. 83, n 7): [-----

].wton.[btlt.ont     ]/[bnt.bt]k.yilm[.bnt.btk    ]/[al.tvme.]al.tv[me.brm.h / 

klk.al.]aedhm.[      ]/[----b]gdlt.ar[kty.am    ]12
 [11] CAT: [x l qdq]dk [17] 

CAT: enp.lb[k [17-19] CAT: tbo.bt.enp.lb[k.avi.a]/ed.d iA.b kbdk.tvt.d[ iA b]/irtk 

[23-24] CTA, CAT: vmo.m[o.l a]/[qht.G]zr [24] CTA, CAT: at.ae.w an.a[etk] [25] 

CAT: [xxx qr]b.vbo.Airk.l[xxxxx] [26] CTA, CAT: ].aby.ndt [27] CTA: [------]l 

                               
 כלל על הקשר מוסב בדר+במקרא ' על+מ"קו√' הצירו� אול�. ]ol.aqht.kyq[m.]משחזר ) 123: 1989(מרגלית   7

  .43סעי� ,  בפרק די� בי� מהדורות התעתיק נדוני�ההבדל. י�מלחמה בי� אויב, עימות
  .14הערה , 79]: א[1997, ראו פרקר  8
  .ltmkמשחזר ) 319, 126: 1989(מרגלית   9

 ].axl.an.]aqht.yv[pl[משחזר ) ש�(מרגלית  10

 .6הערה , 124: 2001, ראו עוד אצל רייט  11
 .7הערה , ש�ראו   12
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mlk.tlk.bfd[ ; CAT: [xxxx.]qlt.lk.tlk.b fd[xxx] [29] CTA: almdk.(f/l)[ ; CAT: 

almdk.f[d.xxx] [32] CTA: ]mn.orhm ; CAT: .]kmn.orhm[. [33] CAT: ]t.itp[p 

CAT 1.18, IV 

[1] CAT: [xxxx]nps[xxxxxxxxxxxx] [9] CAT: ik.al.yxdA.yre.b q[rn.vmalh] [12-13] 

CTA (following others): at.o[l qvth]/tmefh.<tmefh.ol>qfoth [19] CAT: l lxm.[[b]] 

w bn [25-26] CTA: km/qTr.baph.bap (see p. 86, n. 2: perhaps a dittography); UNP 

agrees with CAT’s note: read uap (p. 55, n. 1) [26] CTA: mh!rh.ank13 [37] CTA: 

km.qTr.[baph----] ; CAT: km.qTr.b[ ap xxxxxx] [38] CAT suggests mprh (p. 55, n. 3) 

[39] CAT: yl[d.dnil xxx] [42] CTA: welq.opmm ; CAT: w elq.opt.m[efk.xxxxx]14 

CAT 1.19, I 

 [3] CAT: tql.o[nt [3-5] Line numbering and line division is err. in UNP. For a  

corrected version see above [4] CAT: qvt.w[ xxxx]nr.yAbr15
 [5] CTA, CAT: 

Amn.[xxxx.]btlt.ont16
 [7] CAT: tlm.k mr [8] CTA: ufboth xrf [10] CTA agrees with 

UNP: tvt xrf17
 [13-14] CTA, CAT: bgdrt.klb l/ETH18

 [17] CTA: wbmt[-?]x mff[-]t[?] 

; CAT: w bmth xmf frr [18] CTA: pro.qZ.y[--].vblt (p. 87, n. 6: likely y[bl]) ; CAT: 

pro.qZ.yx.vblt [25-28] CTA p. 87 n. 8: [bnvi on]h/[wyphn dnil(?)] [balp]/[vd rbt 

kmn(?)] (with Virolleaud) and complete l. 28 hlk [pGt kyon] [26-29] CAT: [b 

alp.vd.rbt.km]n/[tdrq.pGt.k yon]/hlk.[pGt.yon.b n]vi/onh.w tphn[.vorm] [31] CAT: 

ib.krmm 

                               
 .164הערה ,  לעיל2עיינו סעי�   13

  . שאי� לשחזור זה בסיס נמצאInscriptiFactבאתר  י�בבדיקת התצלומ. 143, 141: 2001, כ+ ג� רייט  14
 qvt.w(?)[ xx]: 134: 2001, רייט; tAbr(.)/qvt[.aqht] [kk]n̊r.yÅbr/Amn.[kAr: 343: 1989: מרגלית 15

[kk(??)]nr.yAbr. 

 .80הערה , 350: 1997,  ראו ג� פרדי;.(?)Amn.[kAr: ש� 16

  ).”tvtxrf) “She cleft him: 182הערה , 291]: א[2002, וויאט 17
במאמר של ( klb l/eT<i>h: 165הערה , 248: 1987, מור.דה; 199, 197: 1975, מור.דייקסטרה ודה  18

 י�פרשנ. ההשמטה בטקסט האוגריתי מוסברת כהפלוגרפיה. )lxT<i>hבטעות מור נכתב .דייקסטרה ודה

  .191הערה , 2ראו סעי� .  בהתא�י� ומתרגמl/ETh בגרסה י� מחזיקי�אחר
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CAT 1.19, II 

 [12] CTA: ydn<.dn>il19 ; CAT: y<dn> dnil [16] CAT: y{n}po. b palt20 [19] CTA: 

ydnh.ysb ; CAT: ydn <dn>i<l>.ysb [19-21] UNP has numbered these lines 19-20 

(err. for 19-21) [20] CAT: vblt.b ak<l>t.vblt.ypo (Lg. vblt <yph>? b 

ak<l>t.vblt.yph see p.  57, n. 1-2)  [27-28] CAT: in.v[lm]/b hlk.Glmm.bddy.yfa21 [31] 

CAT: l[ a]sr.pdm.rivh[m] [32] CAT: xG[xx].l gl[x]t [34] CTA: tAp[-----]bm ; CAT: 

tgx[xxxx ]bm [35] CTA: f]pnhm ; CAT: nliym[.b yd.f]pn hm [37] CTA: 

nbvrkm.dnil.[--]h[---] (but see p. 88, n. 15) [38] CAT: riv.rqth.txt ont yql.l.tvoly hwt 

[39] CAT: brlthm.[k qTr [44] CAT: [k qTr.b aph.bh.ponm] 

CAT 1.19, III 

 [28] CAT: bnvi.one (probably err.) [40] CAT: yb<ky>.l lqZ.ybky.w yqbr [41] CTA: 

bmdgt.bknk- [45] CTA: tvxTann [45-46] CTA: qr.[mym]/mlk ; CAT: qr.my[m]/mlk    

CAT 1.19, IV 

 [9-10] CTA: orb.b/kyt (but see p. 90, n. 10: orb.b<bth b>/kyt) ; CAT: orb.b/[[bt]]kyt 

and notes Lg. b bt<h b>kyt [15] CTA, CAT: vbot.vnt [24-25] CTA: [.dk]/bkbm [24-

26] CAT: b [k]/bkbm.olh.yd.d[nil.xx]xx/olh.yd.od.l hklh [27] CAT: dvn.l bt[h] [31] 

CTA: dkbkbm [39] CAT: npv.hy.me ; UNP: alternative n[]x.hy.me. (p. 80, n. 37) ; [39-

40] CTA: mef[.aek]/tkl.m[k]ly.ol.umt[k--] [41] CTA: d.ttql.bym.trtx[f  ] [42] CTA 

suggests reconstructing p[G]t[.]adm.tidm (see p. 91, n. 8) ; CAT: Lg. tadm.tidm (p.61, 

n. 3) ; UNP: alternative tium.bGlp (p. 80, n. 40, cf. CTA p. 91, n. 9) [43-44] CAT: 

t[xt]/tlbv [53-54] CTA: qx/ks.bdy [59] CTA: vt[-?]vt/xrvm.l ahlm p[---]km (but see 

p. 92, note 1: “Virolleaud: k[bdh(?)]) ; CAT: vt[.t]vt/xrvm.l ahlm.p x[x.]xkm22 [61] 

CAT: bAn.yn[.t]mlah 

 

                               
 .99הערה , 352: 1997, כ+ ג� פרדי  19

  .54הערה , 168: 2001, כ+ ג� רייט  20
  .219הערה , 300: ]א[2002, ראו אצל וויאט. in [aqht] hlk: י�אחר 21
 .216.217: 2001, לאפשרויות אחרות להשלמת השורות עיינו רייט  22
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  'עלילת אקהת'ב ולוגיה ועיצוב הדמויותטנר :פרק ד
  ניתוח בשיטת הקריאה הצמודה

  הערות מקדימות. 1

ומתייחס ,  מבוסס על הידע שנרכש ונמסר בפרק ב, בדר� הקריאה הצמודההניתוח הספרותי

ציטוטי�  ה).כמשתק  בפרק ג(י יִד�עלהבנת היצירה לבהתא� לפירוש ו, לטקסט בלשו� המקור

 1.בהתא� לצור�,  או רק בתעתיק,או רק בתרגו�, תעתיקבתרגו� לעברית לצד י� בפרק זה בא

 . קרובות בשפה האנגליתלעתי�מופיעי� , כא� ובהערות לתרגו�, פירושי מילי�, למע� הבהירות

תוכ� ענייני� לפרק . התמצאות בואת ההמקלי� , פרק לסעיפי� ממוספרי�ה חילקתי את, כ��כמו

תעוררו בתהלי� הקריאה ה מופיעות שאלות שלעתי� .vi-x'  בעמזה נמצא בראשית החיבור

אבד וא�  שואא� מפני קטע שנפג�  (או תשובה עדיפה, לא בכל מקרה נמצאה תשובה. הצמודה

  ).מספר�מפני פער מידע שיצר המשורר

  העלילהראשית  �פער בטקסט . 2

י של תכינוי סכמ אוה) משוחזר חלקית( החרוז הראשו� 2.כעשר שורות חסרות מראשית הלוח

סביר . לא נית� לדעת מה נמסר בעשר השורות שאבדו). להל� 5סעי  ראו  (ַדַנִאל& הדמות הראשית

 היא התמונה 2�1' בשנפתחת ש והיחידה ,המצג עצמו  או א  היו,להניח שה� היו חלק מ� המצג

 הגיבור (הגיבורשל על מצוקתו בה� נמסר ש נית� לשער סבירותשל מת מסויבמידה . הראשונה

 מתבררת רק בתו� ַדַנִאל&מצוקתו של , 'עלילת אקהת' בפי הטקסט ששרד�על, אמנ� 3.)ב�חסר 

עלילת 'ית קרובה תחילת טתממבחינה א�  !).ַדַנִאל&ולא מפי ( בדברי בעל –תיאור האינקובציה 

בעת . צאצאי�סר על גיבור חסר  נמ, קצר ביותרואשה,  ש�ג� במצג. 'ַתְרלות ִ,עלי' ל'אקהת

, ראו פרק ב( זוהי תמה רווחת בספרות המזרח הקדו� .אלוהיסיוע ללהתגלות וִ,ְרַת מצוקתו זוכה 

  ).6סעי  

ציג מהוא .  את הריטואלַדַנִאל&רק ביו� השביעי מתבררת המטרה שלשמה עור� , לדעת רייט: השוו

הדבר תור� מבחינה לדעתו ?  הריטואל במהל� ששת הימי�תכלית מדוע לא נמסרה ,את השאלה

מניית הימי� בזוגות מגבירה . של הריטואל) climax(ספרותית לעיצוב היו� השביעי כנקודת שיא 

ג� א� , מבנה השיא נשמר מבחינה נרטולוגית,  לדעת רייט4. של הקהל לקראת השיאציפייהאת ה

יאור מפני שבששת הימי� הת,  שאבדו מראשית הטוררת האינקובציה נמסרה בעשר השורותמט

ולכ� , הקהל� מחשבתו נסתרת מ.  לפיכ� הוא מרחיק את הקהל מ� הגיבור; ובגו  שלישיסכמתי

�טימית נההתגלות ביו� השביעי משיבה את התחושה האי, בניגוד לכ�.  מעטמעשיו מסתוריי

                                                
המשלימי� אינ� , בתרגו� העברי המצוטט בפרק זה. לנוחות הקורא, ת שונההתרגו� העברי מובח� באו  1

� .1סעי  , ראו פרק ג. מסומני
  .על הטקסט: 4סעי  , ראו פרק א.  קד� לוח נוס CAT 1.17יש שהציעו כי ללוח   2
, ינה סבירההשערתו א, אול�. ת& וַדַנִתַי'שיער שבעשר השורות החסרות הוצגו 3&ַע) 1הערה , 20: 2001(רייט   3

 .ת& וַדַנִתַי אינו חיוני לראשית העלילה'משו� שמידע על הדמויות 3&ַע
4  �36�30, 20: ש�  .11: 1946, אוברמ�: השוו. 37
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דג� שבעת ,  אול�5.ַדַנִאל&ומספקת הארה והבהרה מעבר למה שהיה ידוע על מצבו של , לקהל

  6.משו� שהקהל מכיר את הדג�, גור� המרכזי ביצירת הציפייה לשיא אצל הקהלהימי� הוא ה

 )II-I.17  1CAT :23(האינקובציה . 3

, יתהגיבור הראשי מוצג בכינוי נוסח. הטקסט נפתח בתיאור הגיבור עור� ריטואל אינקובציה

והה אד� ש ריטואל אינקובציהב.  מוסרות על הפעולות הנעשות בריטואלהפסוקיות הבאותו

 או ,ת להתגלות אליו באמצעות חלו�אלוהומספר ימי� במקדש או במקו� מקודש במטרה לעורר 

�יוו�(ריטואלי� מסוג זה היו נפוצי� בעת הקדומה ממסופוטמיה ועד האזור האגאי . בדר� אחרת

  7).רומא

  )I, .17 1CAT :16-1 (ותיאור האינקובציה ואמצעי� פואטיי� בעיצוב. 4

י ב� מספרדג�  משתמש במספר�המשורר: לשו� חוזרת מתואר באמצעות האינקובציהריטואל 

�שני חרוזי� דו נמצאי�בחלק הראשו� של המסגרת  : ומסגרתאָנפורה,  יחידותשבע�, צלעיי

שני ). 5�3' ש (ל� וובגדאת  שהוא מסיר ו8,)3�2' ש(אוכל ומשקה לאלי� מגיש שַדַנִאל& שבה� נמסר 

). מי�מסויללא התייחסות לימי� ( הפעולות הנעשות בריטואל החרוזי� מציגי� באופ� כללי את

משקה האוכל וה הגשת י� אתמתארש, משני חרוזי� מודרגי�החלק הסוגר של המסגרת מורכב 

�בתוו� נמסר על מעבר של  9).15�13' ש(הסרת הבגד ואת , )13�11' ש, יו� החמישי והשישיב (לאלי

 ��ה חרוזי� חדבשלוש(שישה ימי�וח על מעבר לאחר כל צלע שבה מד:]). 11 ,8, 6�5 'ש [צלעיי

�בעל שלוש צלעות ,  מגיש מאכל ומשקה לאלי� בחרוז מודרגַדַנִאל&חוזר המשורר ומדווח ש, הימי

והנה : שעליו מדווח בסו ,  השינוי חל ביו� השביעי10.)החרוז האחרו� מהווה ג� חלק מ� המסגרת(

16�15' ש( בתחינתו ָקֵרבבעל ]ו [ /,ביו	 השביעי.(  �שבה� מגיש ,  שישה ימי�:שבעת הימי�לפנינו דג

שבו נמסר על ההתפתחות החשובה במהל� הענייני� , ועוד יו� שביעי,  אוכל ומשקה לאלי�ַדַנִאל&

, הגשת אוכל ומשקה לאלי�: הפעולות שבוצעו במהל� הריטואל החזרה מפרטת את 11).התגלות(

 אווירה הארכת התיאור והחזרה יוצרי�? את התוכ� כיצד משרתת צורה זו .לינהההסרת הבגד ו

                                                
 .41: 2001, רייט  5
מרוכזות דוגמות רבות ) פרק ה(בסיכו� המחקר .  להל�4ובפרק זה בסעי  , 11� ו9הערות , 2סעי  , עיינו פרק ג  6

 .מוש בדגמי� מספריי�של שי
332�330: 1961, גאסטר: ראו  7 ,�ריטואל זה הוא ) 47�41: 2001(לדעת רייט . ובהפניות הביבליוגרפיות ש

והוא ', עלילת אקהת'הוא מהווה מודל לשאר תמונות המשתה ב. מבחינה נרטיבית, החשוב ביותר בעלילה

לאור� כל חיבורו רייט . ות הראשיות בעלילהמספק לקהל מידע נחו; על מערכת היחסי� ההיררכית של הדמוי

  ).ריטואל מוצלח כנגד ריטואל כושל(חוזר ומתייחס לעיצוב האינקובציה כמודל מבני או כמודל ניגודי 
8  �: 2001, רייט(בזמ� לעורר את האלי� לפעול בעבור ַדַנִאל& �ובו, הגשת מנחות נועדה ליצירת תקשורת ע� האלי

32�36.( 
  .CAT 1.14, I: 10-11, 21-23: 'ִ,ְרַתעלילות 'השוו ב  9
שַדַנִאל& הסיר את , הסיק מ� המבנה הספרותי) 29: 2001(רייט . 78�77: 1971, פרידמ�; 1962, ליונשט�: ראו  10

�]: א[1989(אייטק� . המצוינת ביחס לכל שבעת הימי�, א� הדגש הוא על הגשת המאכל והמשקה, בגדו בכל יו

החזרה הכפולה מקנה . ידי ַדַנִאל& גרעי� תמטי המופיע בראשית ובסו  היחידה�לרואה בפעולות הנעשות ע) 15

סעי  , עיינו פרק ב( ואילו החזרה במבנה של שבעה ימי� היא דר� להרחבת התמה המסורתית, שיווי משקל

  ). 'עלילת אקהת'הסגנו� המסורתי וחזרות תמטיות ב: 10
11   �37�30כט ' שמ(קידוש כוהני� : השוו למשל). 37�36: 2001 ,רייט(השימוש במספר שבע אופייני לריטואלי.(  
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ג�  .)אלוהיתהתגלות ל, היינו(שינוי לאו , שיא לציפייהדריכות ואצל הקהל הדג� יוצר  ;טקסית

יצירת לתורמות למקצב ו) אָנפורה( בתחילת השורות ydסיר מו uzr חגור מילי�ההחזרות על 

י� את הגיבור כדמות המקפידה לעשות פירוט הפעולות והחזרה עליה� מציג. הטקסית אווירהה

, פרק ב(הפנייה לאלי� בעת מצוקה מאפיינת את ַדַנִאל& כאד� אדוק  .את הנדרש לביצוע הריטואל

הטקס שכיוו� , ית הגיבוריתוא� לפונקצַדַנִאל& ביצוע האינקובציה בידי ). מעשי הדמות: 22סעי  

  ).רוקטורליות סטבחינות: 15סעי  , פרק ב(משק  את החסרו� הראשוני 

5 . �  )I, .17 1CAT :2-1( וכינויי הגיבור ַדַנִאל�הש

, סכמתימקב; כינויי�  החרוז הראשו� אינו אלא . נפתח בתיאור הגיבור עור� טקס במקדשהאפוס

בצדק כתב . ַדַנִאל&מספר לכנות את � א הצורה הרגילה בפי המשוררווה, החוזר פעמי� רבות בטקסט

 זו נוסחה The poem opens with the stereotyped full introduction of the hero”.12“פרקר 

בצלע א : נוסחה כוללת שני חלקי�ה .לכידותלו ומקנה ,  לאור� כל הנרטיבחוזרת כמעט ללא שינוי

 נפתחותמי� במקרי� מסוי .הגיבור איש ַהְרַנִמי� י� הכינויי�מופיע, בצלע ב,  ובהקבלה,ַדַנִאל� איש ַרִ�א�

� ו)אזי (apnkצגה הילות הבמהצלעות aphn) למשל כ�  (ה חדשתמונהואז מדובר ב, )בהתאמה( )אזי

. נוסחתי משמש בתפקידי� תחביריי� שוני�הכינוי ה CAT 1.17, I: 0-2.(13: בפתח העלילה

במקרי� אחרי� ). שעבוד אסינדטי (ו נושא לפסוקיות הבאות אחריהכינוי משמש ו� זהבמק

 :CAT 1.19, IVלמשל (והפועל קוד� לנוסחה , דומה בוא חדשה פעולהבתיאור משמשת הנוסחה 

8-9, 18-20( .�במקרה ). CAT 1.19, I: 36-37, 46-48 :ראו למשל(ואי ול הנוסחה משמשת לעתי

במקרי� אחרי� מכנה  ).CAT 1.19, I: 38-39(אחד מופיע רק חלקה הראשו� של הנוסחה 

  CAT 1.17, II: 8-9.(14ו למשל רא( בשמו הפרטי בלבד ַדַנִאל&מספר את �המשורר

  15:ומשלוש תמורות,  משמו הפרטי של הגיבור מורכבסכמתיהכינוי ה

הש� הפרטי  או ,il) god בתוספת המרכיב התיאופורי dn√הש� מורכב מ� השורש : ַדַנִאל�  )1(

 השופט את חלשי , מתואר כמנהיגַדַנִאל&) א. (מסופרהול� את הגיבור לאור הש� זה ). ִאל&

יוצר מספר �  במקו� זה למעשה המשוררCAT 1.17, V: 4-8; 1.19, I: 19ff(.16 (החברה

ִאל& ) ב (.)מדרש ש�משחק מילי� ודמיו� צלילי ליצירת : 29סעי  , פרק ב (מדרש ש� עקי 

 ִאל& � כ, דואג לחלשי החברהַדַנִאל&כפי ש, כלומר(ובכ� פותר את מצוקתו ,  ב�ַדַנִאל&מעניק ל

 כמי ששופט את –קשור בעיסוקו כ, גיסא�מחדת� לפרש את ש� הגיבור ני, א� כ�). דואג לו

� הוא מנהיג מסוג הגיבורי� ַדַנִאל&(א  קשור שמו בסוג מנהיגותו אולי או , החלשי� בריב

                                                
 .72: 1987, פרקר  12
, פרקר ואחריו, 27: 1946 ,בכ� הבחי� כבר אוברמ�. CAT 1.17, I: 0-2; V: 4-5; 1.19, I: 19-21: ראו למשל  13

 היא שבה נאמר על הדמות כי, המסיימת יחידה ספרותית, אחרתעל נוסחה ג� הצביע אוברמ� . 74: 1987

 CAT: ראו. (לַדַנִאל&ובכלל זה ג� , נוסחה זו משמשת ביחס לכמה דמויות. הולכת למקו� אחר או שהיא עוזבת

1.17, IV: 24-25; 1.19, IV: 8-9.(  
  .סעי  א, לתיעוד כל הופעות הכינוי הנוסחתי ראו נספח א  14
  .8: 1946, אוברמ�  15
 .ביחס לַדַנִאל& בתו� ספר חנו� החיצוני, 340�338: 1945, עיינו ג� אצל שפיגל. 1הערה , 343: 1997, פרדי  16
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� אזי . כלפיו)או אל אחר (כקשור ליחסו של ִאל&, גיסא�ומאיד�, )17הנזכרי� בספר שופטי

  Ilu (or: the god) is my judge.18משמעות הש� היא 

 )man of Baal( mtbol: למשל.  מקביל לשמות בעלי מבנה דומהכינוי זה): mt rpi (איש ַרִפא�  )2(

�וmu-ut-[r]a-pí )man of Rāpi’u (כ� השוו לשמו של אחד ממלכי אוגרית  19.מארימ

omrpi.20 רכיב השני הrpi לע פורש�  הוא ש�rpi) א(: אפשרויותלפי אחת משתי , רובפי 

 חשב שמדובר באחד האלי� פרקר .healerומשמעותו היא , של אל כלשהואו כינוי  תאלוהו

� rpiאת האל  חוקרי� אחרי� זיהו 21.באופ� מוחלטת זאת אלוהולזהות נמנע  א� ,המוכרי

דיי ' נתוני� אחרי� געל סמ� על סמ� זאת ו 23.ַדַנִאל&ל �פטרואל וראו בו  22,או בעלע� ִאל& 

היותו חסיד מאמי� של על ו, ַדַנִאל&ינוי המעיד על אדיקות יתרה של כ איש ַרִפא�צירו  ראה ב

דת כאשר ידוע שה, יחידפטרו� ִאל& כאל  לַדַנִאל&אול� הא� נכו� להצמיד את דמות  24.ִאל&

 כאילו 'עלילת אקהת' כמה פעמי� בַדַנִאל&וכאשר ידוע שבעל נענה לבקשת , איסטיתיפולית

�ר לקשו rpiהכינוי ) ב (25?הוא פטרונוrpum) ה�האב האפונימי שמו של  שהוא  ייתכ�.)רפאי

 הגישה הננקטת 26.)20ב כא "שמ ( הנזכרי� במקראָהָרָפהואולי אפילו של בני , הרפאי�של 

, כלומר. לבי� טקסט הרפאי�' עלילת אקהת'במחקר הנוכחי היא כי אי� קשר נרטיבי בי� 

                                                
�הלשונות ב, לדעת אבישור  17CAT 1.17, V: 6-7, 1.19, I: 21-23עיינו סעי  .  קשורות א  ה� לתפקיד השופט

  . להל�35
18   �קיימי� מקרי� אחרי� בשירה האוגריתית שבה� ש� הדמות נקשר .  להל�125� ו78, 6ראו ג� סעיפי

ש� הגיבור קשור באירועי� . 'עלילות ִ,ְרַת'ב: השוו. 113� ו92, 56, 46, 40עיינו בסעיפי� . ילהלתפקידה בעל

  .595והערה , 29סעי  , עיינו ג� פרק ב). 195: 2007, ל"הנ; 1/ג: 2005, יולזרי�נת�(המסופרי� בפרולוג 
� כינויי� כגו� איש האלוהי� כמו ג, שמות מקראיי� כגו� עבדיה ואישבעל מקבילי� במבנה. 100: 1972, פרקר  19

177�176: 1980, דיי' ג; 29הערה , ש�, פרקר. 'ועבד ה. 
�ש� זה עשוי להעיד ש.  מקביל לש� המל� הבבלי הידוע חמורפיomrpiהש� . 109: 1967, גרינדאל  20rpi הוא אל 

  .'וב משפחהַר3ִא& הוא קר'ולפיכ� משמעות ש� המל� ', דוד'או ' קרוב משפחה' פירושו Om. בפני עצמו
, פרקר. אשר לצדו עשתורת ובעל, כאל מרכזי) ’RS 24.252) ‘The Feast of Rāpi’uאל זה נזכר בטקסט   21

1972 :101�282, 195�192: 2002, פרדי: עיינו עוד. 177: 1980, דיי' ג; 102.  
הערה , 78�77: 2001,  רייט; בקשר לאל בעלmt.hrnmyמפרש באופ� מוזר דווקא את ) 260�255: 1989(מרגלית   22

27.  
בעל הוא ): 250: 1989(, מרגלית. ורבי� אחרי�,  ואיל�176: 1980 ,דיי' ג; 131הערה , 177, 20: 1973, קרוס  23

 ע� ִאל& תוא� rpiהזיהוי של . 8הערה , 177: ש�, דיי' לביבליוגרפיה נוספת ראו ג. האל הפטרו� של ַדַנִאל&

  .1965, ירקו: יינו עודע). ראו לעיל(להרכב הש� הפרטי ַדַנִאל& 
� שהוא מביא מ� הכתוב בְר<ָיהאי� לסמו� על ה.  ואיל�176: 1980, דיי' ג  24CAT 1.17. I: 34) באָפראט: ראו ,

בי� ַדַנִאל& וִ,ְרַת מחד ובי� שלושת האבות דיי ' ג משווה )ש� (במאמרו). 4הערה , סעי  א, נספח א; 2הערה 

ראו במיוחד . אשר הוא מצדו העניק לה� צאצאי�,  היו חסידיו של ִאל&,לשיטתו, כול�. בספר בראשית מאיד�

�  .178: ש
א� כי יש  (CAT 1.22, recto, I: 8הש� נזכר בטקסט .  מתייחס לפחות פע� אחת לבעלrpiייתכ� שהכינוי   25

. חרת מאשר ִאל& ביחס לאלוהות אrpiהופעת הכינוי עשויה להעיד שלעתי� שימש הכינוי ). דעות שונות בפירוש

101, 98�97: 1972, פרקר: ראו .�: בעל עומד לצדו של ַדַנִאל& בשתי נקודות מרכזיות בעלילה. 100: השוו ג� ש

ִאל& ובעל מצויי� . לפיכ� יש להבי� כי לבעל יחס מיוחד כלפי ַדַנִאל&. לקראת הולדת אקהת ולקראת קבורתו

יחס האלי� : 11סעי  , עיינו עוד פרק ב. ִאל& מרוחק,  קרובאבל בעוד שבעל. באותה עמדה חיובית כלפי הגיבור

  .כלפי הגיבור
. 282: 2002, ל"הנ; 1הערה , 343: 1997, פרדי; 4הערה , 78]: א[1997, פרקר; 2הערה , 149: 1969, גינזברג  26

� לבי� הpriכי הקשר בי� האל ) 104�103: 1972(בעבר ציי� פרקר rpumלא היה כל תחילה.  נוצר באופ� משני 

  .26הערה , 100�99: ש�פירושי� נוספי� נזכרי� . rpiקשר בי� קבוצה זו לבי� האל המכונה 
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 ��סגרת העלילה הנתונה בבמאי� עדות להחייאת אקהת או להתערבות קבוצת הרפאיCAT 

  .מבלי להכריע באיזה אל בדיוק מדובר, אפשרות הראשונהכיש לגרוס , לפיכ�. 1.17-1.19

� ולא כnoble, heroבמשמעות   זהפורשה בהקשר Gzrמילה ה: הגיבור  )3(lad, youth או 

champion, warrior) ש, )1א יב "דה: השוו �ואר ומשו� שאינו מת,  אינו נערַדַנִאל&משו

�הוא , כלומר( כמנהיג מסוג שופט ַדַנִאל& קשר בי� כינוי זה לבי� תיאורו של  אבישור27.כלוח

 �� וג� גיבור]דיי�[שופט ג��4ד ' שופ(כגו� דבורה , בדומה לדמויות השופטי� במקרא, )לוח

5.(28  

מקו� זה  (Harnam נגזר מש� המקו� hrnmy) א: (זה פורש בשתי דרכי� כינוי :י�ִמַנְראיש ַה  )4(

 והכינוי  היא גנטיליתyלפי אפשרות זו הסיומת ). כליד בעלב,  המודרניתHermelזוהה ע� מ

mt.hrnmy �”the Harnamite man“ תורג
 מקביל הקבלה hrnmyלשיטתו של פרקר  )ב( ; 29

 �על המעיד על מוצאו או , תאלוהו כינוי לhrnmy ,לפיכ�). תאלוהוש� ( rpiתחבירית לש

 איני מוצאת the man of the Harnamite”.30“ יש לתרג� mt.hrnmyוי את הכינ. מקומו

  31.מתמסויסיבה להעדי  דעה 

 )I, .17 1CAT :17-16 ( ותפקידו של בעלהענקת הב$. 6

 �,  קשה לעמוד17�16' על דיוק התוכ� הנמסר בש 32. את האל בעל16' בשמרבית החוקרי� מזהי

 אל מי קרב בעל) א: ( שאלות ביחס לטקסט זהיש להציב כמה.  על הקושידוריבוי הדעות מעי

)wyqrb( ;)ב ( הצירו מה היחס בי� פועל זה לבי� bxnth ;)ש) ד(; של מי התחינה) ג �18�16' הא 

 השורות כיצד יש לחלק את) ה (;)לִאל&של בעל  ( לתחו� המספר או שה� שיח דמותשייכות

�  . התשובות לשאלות אלו קשורות זו בזו?לחרוזי

  ישירהפנייהוא  פונה אליו ,  פונה לאלי�ַדַנִאל&מפני ש, ַדַנִאל& כי בעל קרב אל פירשויש ש  )א(

בשורת החרוז הבאה מדבר הטקסט בגו  שלישי על  א� abyn at(.33( 'אביו# אתה'בלשו� 

 ותוכנ� בעל לִאל&דברי   אתמוסר מספר� שהמשורררוב החוקרי� חושבי�, כיו�. ַדַנִאל&

                                                
 כמי Gzr גיבוראקהת מכונה : בהמש� העלילה מילה זו משמשת בשני המשמעי� האחרי� ביחס לשני צאצאיו  27

ת& נאמר שלבשה 'על 3&ַע; )CAT 1.17, VI: 16-17 ראו למשל(או אולי ביחס לגילו הצעיר , שמקצועו הוא הצִיד

 ).npf Gzr ;CAT 1.19, IV: 44(מדי גיבור 
 .159: 1983, אבישור  28
: 1997פרדי ; 4הערה , 78: ]א[1997, פרקר; 175: 1980, דיי' ג; 41: 1970, פרידמ� ואנדרס�; 1953, אולברייט  29

  .ו מרגלית נבדל בפירוש. ואחרי�21: 2001, רייט; 1הערה , 343
בהמש� העלילה ]).  לעיל22ראו בהערה [מרגלית ; 132הערה , 177: 1973, קרוס: השוו (101�100: 1972, פרקר  30

באותו מקו� טע� פרקר שהפולח� הנזכר ). CAT 1.19, VI: 22-25(נזכר פולח� שבו מעלה ַדַנִאל& זבח וקטורת 

 .ת& יצאה למשימתה תחת הפטרונות של אל זה' ו3&ַעpriל נעשה עבור הא
337�336: 1945, שפיגל: עיינו עוד  31. 
.  ועוד מקומות אצלו40, 38: 2001,  רייט;72: 1987, פרקר; 177: 1973, קרוס; 332: 1961, גאסטר: למשל  32

שהנושא המובלע ,   היא צורת מקורbol התיבה ,לפי פירושו. 31הערה , 17, 12, 5: 1946, אוברמ�: בניגוד לכ�

  ).CAT 1.17, VI: 24: השוו(והתחינה היא של ַדַנִאל& , קרב לפעולאזי מתקבל רצ  הפעלי� . שלו הוא ַדַנִאל&
 .13הערה , 2סעי  , כנגד אפשרות זו עיינו פרק ג. ביקר אפשרות זו) 14 והערה 94: 1996(הוסר    33
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י� בספירה אירועמספר לתאר � עובר המשוררפה, כלומר 34.תיאור מצוקת הגיבור

) ל&בעל פונה לִא( שנייה האפשרות ה35. לא מסופר דבר ביו� השביעיַדַנִאל&ואילו על , תאלוהיה

 בעל מהווה . בדבר תפקידו הממצע של בעל, וקרוסגינזברגשל ערות הסבירה יותר לאור ה

 aby אבי בכינוי ל& מכנה בעל את ִא23' בש,  זאת ועוד36.'ַתְרעלילות ִ,'ת מתווכת ג� באלוהו

 נוסחת פתיחה לדיבור  היא16'  ש:מכא� נית� להקיש אחורה. )22' ש, כינוי המעיד על מעמד(

 בתחינתוהמילה . )דר� הצגת הדיבור כתיאור מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב: ראו (ישיר

ספי� באפוסי�  ומקומות נוCAT 1.16, I: 12-13 ('בבכי'מילה בדומה למתפקדת 

� 16' ש( מובאי� הדברי�  הנוסחהלאחר.  לפני ִאל&ַדַנִאל&בעל מביא את תחינת ). האוגריתיי

אשר הציג מודל משולש של יחסי ,  חיזוק נוס  לתשובה זו נמצא בדברי לוד�37).ואיל�

יחסי� אלו נמשכי� ). יחס האלי� כלפי הגיבור: 11סעי  ,  בפרק(האלי� כלפי הגיבור 

. )העוזרת לבני� טלמכוס ולדיומדס, השוו לAֵ@ָנה (ג� ביחס לבנו של הגיבורעי באופ� טב

ופועל לטובתו , ַדַנִאל&חיובי כלפי הגיבור הפטרו� שיש לו יחס בעל ממלא את תפקיד האל , כ�

 �בעל מקביל לפונקציה של , תפונקציונלימבחינה ,  כ�).או האחראי, השופט(לפני אבי האלי

יחס האלי� : 11סעי  , ראו פרק ב (ובמקומות אחרי�, אשיר , 'אודיסאה'האלה Aֵ@ָנה ב

  .)כלפי הגיבור

בכדי ,  לגיבורל&כאשר פונה ִא, 'ִ,ְרַתעלילות ' מופיע ג� ב√qrb+bכא� המבנה התחבירי   )ב(

לה מתקרב ש מסמנת את התכלית שבbהמילית ). CAT 1.14, I: 37-38(אותו שאלה לשאול 

בעלת  b שהמילית  ייתכ�'עלילת אקהת'א  ב. טרפת לצורת מקור נטויוהיא מצ, האל לגיבור

   .אותה פונקציה

יש ,  יחד ע� זאת38.)ַדַנִאל&תחינתו שלו בעבור ( להגיש תחינה לפניו כדיבעל קרב לִאל&   )ג(

, בלבדולא נית� לסמו� על ההשוואה , להתחשב בכ� שבשני הטקסטי� סדר המילי� שונה

                                                
, פרקר; 10: 1993, בודה; 1: 1978, אבישור; 137והערה , 178�177: 1973, קרוס; 150: 1969, גינזברג: למשל  34

מפני שבהמש� המידי מדובר על מצוקת , א� היא קשה, אפשרות נוספת היא שַדַנִאל& קרב לבעל. 52]: א[1997

18�16' ש; איש ַהְרַנִמי�, בוראנחת הגי/ , איש ַרִ�א�, ַנִאל�]ַד[אביונות (באמצעות צירופי סמיכות ) בגו  שלישי(ַדַנִאל& .(  
' עלילות ִ,ְרַת'כמו ב(שבו הביע ַדַנִאל& את מבוקשו , לפיכ� הציע פרקר שתחילה תואר מפגש בי� בעל לַדַנִאל&  35

הפלוגרפיה או (א� קטע זה הושמט בשלב כלשהו של התפתחות הטקסט , ])65�63: 1990, הופנר[וסיפור אפו 

איני מקבלת את . 7הערה , 79]: א[1997, ל"הנ; 101: 1987, עיינו פרקר). ו�יצירת גרסה מקוצרת באופ� מכו

  .9סעי  , ראו פרק ב. הטענה שחלה ביצירה התפתחות טקסטואלית במדיה כתובה
ואחר מבר� ִאל& את הגיבור ביחס להולדת , ג� ש� ממלי; בעל על הגיבור לפני ִאל&. .CAT 1.15, II: 11ff: ראו  36

 �נזכר בעל כא� ובתמונת חיפוש ' עלילת אקהת'ב). 177: 1973, קרוס; 5הערה , 150: 1969 ,רגגינזב(צאצאי

  .ה� לקבורתו, הוא מוביל ה� ללידת אקהת, בעלילה זו. פעמיי� הוא נענה לבקשת הגיבור, כ�. שרידי הגופה
). ראו להל�(ט מחרוזת חובות הב� חוזרת ארבע פעמי� בטקס: נית� למצוא סיוע נוס  להגדרת השורות כ�  37

. דמות�השלישית והרביעית נמצאות במסגרת שיח, הפע� השנייה. פי הדובר�בכל פע� משתני� כינויי הגו  על

  . מוחלטתְר<ָיהאלא שאי� בכ� . דברי בעל: אולי עדי  לפיכ� להגדיר ג� את הפע� הראשונה כשיח הדמות
�על). 344: 1997, פרדי (”having had mercy on“; )52: ]א[1997, פרקר (”in compassion“ :השוו  38 �פי תרגומ

פירוש זה מבליט את מידת הרחמי� של בעל על ). ולא את המטרה( הסיבה  את מתארת דווקאbxnthהמילה 

  .”with his plea“): 150: 1969(ובהתא� להבנתי גינזברג , בניגוד לכ�. חשבו� תפקידו הממצע
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>  (taqribtu חיזוק לפירוש זה נמצא במילה האכדית .� נוספי�אלא לקחת בחשבו� נימוקי

qerēbu] to approach with a request, a petition.([39  

בקשתו שלו בעבור (ביו� השביעי פונה בעל ומגיש בקשתו : הטקסט מוב� בצורה הטובה ביותר כ�

  .ר מסמנת את הטקסט שלאחריה כדיבור ישיbxnthהמילה . ל&לפני ִא) ַדַנִאל&

7 .� )I, .17 1CAT :26-16( וכינויי ִאל� דברי בעל לִאל

מפרש מהי אחר ו, תו באופ� כלליימציג בעל לפני ִאל& את נושא פני) 18�16' ש(בחרוז הראשו� 

: ענות לבקשה באמצעות שאלה רטוריתי להל&אחר הוא מדרב� את ִא). 19�18' ש(מצוקת הגיבור 

�20'  ש,אזכור הריטואל אינקובציה( ומשקה את האלי�  שהוא מאכילא&�על, הא� לא יהיה לו ב�

 ל&ולעורר את ִא, אלוהיחסד ל כראוי ַדַנִאל&שאלה להציג את ה מטרת? ) משרת את האלי�ַדַנִאל&; 22

לש� אולי , )uzrm (לפועל אקליטית mמצטרפת ) 22�21' ש(לב שבחרוז זה   יש לשי�.לפעולה

 m ללא – CAT 1.17, I: 2-3, 6-8, 9-11, 11-13 :השוו ( או אולי מטעמי� פרוזודיי�הדגשה

ובכלל זה תיאור ,  בב�ַדַנִאל& יבר� את ִאל& ש– אחר מציג בעל את הבקשה עצמה ).אנקליטית

חלקי� אלו  40). ואיל�26' ש(תכונות הב� הנכס  את וא  מפרט , )26�23' ש ( הרצויההתוצאה

, החרוזי� חוזרי�.  ב�ַדַנִאל& להעניק לל&ִאמנת לשכנע את �על,  בעל קשורי� ומסודרי� היטביברבד

 אני משערת .לפיכ� לא מדובר בטעות סופרי�, )din ;bl.iAמילת השלילה (א� תחילת� שונה 

�' אי� כל קושי בחזרה שבי� ש, לפיכ�. שהטו� שבו ה� בוטאו בקול או בשירה היה שונה בכל פע

18� , מכנה בעל את ִאל& בשמו)24�23 'ש(חשוב לציי� שבמסגרת הבקשה עצמה . 21�20'  לש19

� שלושת הכינויי� .bny.bnwt הבריות בורא )גaby ;) אבי (בAr ;) השור (א: (ובשלושה כינויי

  l.41 לכינוי הראשו� ולכינוי הרביעי צורפה פניית הווקטיב .קשרמותאמי� לה

�כינוי זה מופיע בבידודו רק ב :שורה  )א(CAT 1.4, IV: 39 ,בכמה כ �ינויי� א� נכלל ג

�במזרח ולחוזק  סמל לפריו� גברי ואהשור ה . לִאל&�מתייחסיתמיד כינויי� אלו . מורכבי

�  42.ל& ִאשל)  ההולדהוכוח(האו� הגברי ולפיכ� מסמל הכינוי את , הקדו

 אב ת ִאל&מספר מכנה א�או שהמשורר, 'אבי', 'אב' בכינוי ל&אלי� שוני� מכני� את ִא: אבי  )ב(

רה האוגריתית ואשרה מוצגי� בשיִאל& . ])CAT 1.3, IV: 54, V: 10 [ענת: למשל (של פלוני

א  שבמקו� אחר הוא �על, 'אבי'ִאל&  ג� בעל מכנה את 43. האלי�כאלי� ההורי� של כל

                                                
39 “qerēbu”, CAD, Q, p. 233, para. 3a. מלשו� א � ,karābu) to bless .(“karābu, V.”, CADול� יש הגוזרי

K, pp. 192-198.  
על . א� מחלק את השורות באופ� שונה מעט, מציג רכיבי� מקבילי� למה שאני מציגה) 40: 2001(רייט   40

  .רשימת חובות הב� ראו בפירוט להל�
  .ראו להל�) CAT 1.17, VI: 49, 1.18, I: 15( ִאל� הרחו	, החכ	) האל( והשני	%אב, המל&%ִאל� הכינויי�על  41
  .4הערה , ש�, לביבליוגרפיה על הסימבוליז� של השור ראו רחמוני. 319�318: 2008, רחמוני; 35: 1955, פופ  42
 il/mlk.dyknnh ;CAT (המל& אשר כונ# אותו, ִאל�; )vbom.bn.aArt ;CAT 1.4, VI: 46 (שבעי	 בני אשרה: השוו  43

1.3, V: 35-36,1.4, IV: 48.(�88, 13�11: 2008, רחמוני:  עיינו עוד ביחס לכינויי� נוספי�93 ,210�211 ,275�

277 ,320�326 ,335�55�52]: ב[2008, עיינו עוד גרינשטיי�. 337. 
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כשהוא עומד בפני , 'אבי'הכינוי  bn.dgn] CAT 1.14, II: 25; 1.6, I: 6.([44 (ב# דג#קרוי 

נכללת בתו� הכינוי כא� ' אבי'המילה  45.לי הפנתיאו�היותו של ִאל& אבי כל אמכוו� ל,  עצמו

  .אבי, השור ִאל�המורכב 

�ו, Ar abhקרוב לכינויי�  אבי, ל�השור ִאהכינוי המורכב   )ב�א(Ar aby/k/h il . אלו �כינויי

 Ar (אביהו, השור ִאל� כאשר הכינוי.  אבי כל אלי הפנתיאו�ל&משמשי� לבטא את היותו של ִא

il abh(ִקרבההמבטא הכינוי את יחס , ִ,ְרַתס לב� התמותה  משמש ביח  �המיוחד בי� הגור

בעל (מבטא הכינוי את נחיתות הדובר כלפי בכיר ממנו ,  נראה שבהקשר זה46.המלכותי לִאל&

 כאחראי על ל&לתפקידו של ִאג� מרמז אבל ,  יוצרול&ואת הכרתו של בעל בהיות ִא) ל&נחות מִא

�  .בורא הבריותמעות זו מתחדדת לאור הכינוי המקביל מש. הענקת צאצאי� לבני האד

 Creator of“:  פופ הציע שלוש אפשרויות לתרג� כינוי זה:bny.bnwt בורא הבריות  )ג(

Creatures” ,“Builder of Built Ones” , או“Begetter of Begotten Ones” . שני מרכיבי

בבניי� ) פועל(הוא בינוני אשו�  המרכיב הר).bny) to build, make√הש� גזורי� מ� השורש 

G ,כינוי זה בעל שתי מקבילות באכדית  .והמרכיב השני צורתו סבילהbān binûti ,bānû 

nabnīt) creator of creatures ; �מעיד על כוחו היוצר  האוגריתיהכינוי  47).ֵאAה לשכינויי

וכמעניק , )ופ� רגילבא( כמעניק צאצאי� לבני האד� בכלל ל&קשור לתפקידו של ִאו, של ִאל&

 שורש ביחס להקמתאותו במקרא משמש ). ַדַנִאל&, ִ,ְרַת(צאצאי� ג� במקרי� יוצאי דופ� 

 �בניי� ב; 38א יא "מל, 27ב ז "שמ; 9כה ' דב: עיינו למשל. )]בית[ יצירת משפחה(צאצאי

  48).22ב ' ברג� השוו ו, 2טז '  בר:נפעל

 מדגישי� את מיוחד ה�א� ב, ל&ל ביחס לִאלמעמדו של בעקשורי� כא� הכינויי� ש נמצא

לכ� לא . ַדַנִאל& ל, כא�– ת האחראית על הענקת צאצאי� לבני אד�אלוהו כל&מִאפונקציה הנדרשת ה

מספר � המשורר .ל&מציג את בקשת הגיבור בפני ִארק הוא . ַדַנִאל&משאלתו של את ממלא הבעל הוא 

, בקשהה  של משמעותיזוקמשמשי� לח ה�ו, יוצר ריכוז של כינויי� בעלי משמעות בפי בעל

  . כסמכות העליונה והבלעדית בתחו� זהל&ומציגי� את ִא

                                                
97�94: 2008, ובהרחבה רחמוני; 47: 1955, פופ: על כינוי זה עיינו. 'עלילת אקהת'כינוי זה אינו מופיע ב  44 ;

 ].ב[2008, �גרינשטיי
7�3: 2008, רחמוני  45. 
46  �326�320: ש . �  .CAT 1.15, II: 25-28ראו ג
 .289: 1938, תלקוויסט  47
50�49: 1955, פופ  48 ;�וכינויי� , לביבליוגרפיה נוספת. 101�98: 2008, רחמוני; 200�199]: ב[1992, ליונשט

עלילות 'מודגש ב) כיוצר יצורי�(כוחו היוצר של ִאל& . ש�, רחמוני: מקבילי� נוספי� בערבית ובאכדית עיינו

קשורי� עוד ) ולא כבורא עול�, במוב� המשפחתי(אלי� ובני אד� ) progenitor(לתפקידו של ִאל& כיוצר . 'ִ,ְרַת

�כינוי זה קשור ליכולת בני האד� להביא  [ab adm ;CAT 1.14, I: 37, III: 47 (אב האד	: שני כינויי

� ,il mlk dyknnh ;CAT 1.3 (המל& אשר כונ# אותו, ִאל�; ])פ� מָטפורי נחשבי� בני האד� לצאצאיובאו. צאצאי

V: 35-36; 1.4, IV: 48 .5פז ' תה: השוו�  .43והערה , ראו ג� לעיל. 50�49: 1955, פופ]). 6
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  והמסגרת הנרטיבית שבה היא משובצת רשימת חובות הב$. 8

היעדר סו  . חזרה זו מעידה על חשיבות תוכנה. 'עלילת אקהת'רשימה זו חוזרת ארבע פעמי� ב

וכ� על הבנת משמעותה של רשימת חובות , ללההעלילה מקשה על הערכת משמעות העלילה בכ

קשרי� אחרי� מחובות הב� מופיעי� בהמי� מסוייש להקדי� ולציי� כא� שלשונות , אול� .הב�

ראו על כ� ועל חשיבות הרשימה (ודרגת עמימותו משתנה , רוב הקשר אינו ישירל. ושוני� בעלילה

 ה של הרשימה רב משקלקרה זהבמ? מספר� הא� באמת כיוו� לכ� המשורר ). להל�161סעי  

תו� , תחילה אציג את הדר� שבה יצר המספר את החזרה .להבנת משמעות היצירה עוד יותר

  .אדו� בפרטנות בכל אחת מ� החובות,  אחר.סקירת הטקסט ועיצובו

�ובעל מתאר את ,  ב�ַדַנִאל&שיעניק לִאל&  בבקשת בעל מאת  הראשונה תלויה רשימת חובות הב�בפע

ִאל& . ל&ויה הרשימה בברכת ִאל תשנייהבפע� ה). CAT 1.17, I: 26-33(ו של הב� הרצוי תכונותי

). ]סו  הרשימה אבד[ ואיל� 44' ש, ש�( CִEֶָ:ֵלדמפרט את תכונותיו של הב� ,  בב�ַדַנִאל&מבר� את 

 ַדַנִאל& אחר מבשר ל)אלוהי (ולפיכ� משערי� שבעל או שליח, בפע� השלישית תחילת הקטע אבד

, ַדַנִאל&לשמע הבשורה שמח ). CAT 1.17, II: 0-8(לו  CִEֶָ:ֵלדתו� חזרה על תכונות הב� , את הבשורה

49).17�16' ש, ש�(בחזרה על הרשימה בציו� התוצאה וומגיב א  הוא   

  )I, .17 1CAT :48-34 (ַדַנִאל�ִאל� נעתר ומעניק ב$ ל. 9

 � אול� בטקסט הקיי� לא 50).ל&של בעל או ִא(בחלו�  זכה להתגלות ַדַנִאל&מי� טענו כי מסויפרשני

'; להתעורר'( yeT/√eT/√eTy√ או yqf√  כגו�י�שורש או xlm, hD(/d)hrt, vntנזכרות מילי� כגו� 

שי�  נפג'עלילת אקהת' בליונשט�  לדעת).CAT 1.14, I: 33-37, III: 50-51 'ִ,ְרַתעלילות 'השוו ב

אינה יכולה ) lyn/lwn )CAT 1.17, I: 5, 15√ופעת השורש  הג� 51.הי והאנושי פני� אל פני�והאל

ואי� בסיס אחר לטעו� שלפנינו מדובר בהתגלות מסוג ,  מספקת להניח התגלות בחלו�ְר<ָיה שמשל

 ה שההופע להניחסביר, ַדַנִאל& משו� שהנמע� להופעת רשימת חובות הב� בפע� השלישית הוא .זה

  :מת לדברי בעלמסוידברי ִאל& חופפי� במידה  ).ראו לעיל(על  של הרשימה היא דברי ִאל& לבשנייהה

  ל&ברכת ִא  דברי בעל  

� CAT 1.17, I: 16-22  ודרבו�, תיאור מצוקת הגיבור  
 CAT 1.17, I: 23-24 CAT 1.17, I: 34-36  דיווח על מילויה/ לברכהבקשה

�  )ַדַנִאל&הוראות לו (הברכה עצמה CAT 1.17, I: 36-42 
 CAT 1.17, I: 25-26 CAT 1.17, I: 42-43  שתהתוצאה הנדר

 CAT 1.17, I: 26-33 CAT 1.17, I: 44-48  חובות הב�

                                                
ובתא� לכ� ג� את תפקיד , ואת החזרה על הרשימה,  סדר העלילהאשר פירש אחרת את) 1996(הוסר : השוו  49

טבלה המציגה את ארבע הופעותיה של הרשימה מצויה אצל . .CAT 1.17, II: 41ffהכושרות ומשמעות הקטע 

  .9: 1993, בודה
 .1996, הוסר; 6: 1956דרייבר , למשל  50
51   �על דבריה� נית� . ני� כי לא מדובר בחלו�טוע) 39הערה , 29: 2001(ורייט ) 186�185]: ב[1992(ליונשט

בעל שומע את בקשת ַדַנִאל& לשבור את כנפי הנשרי� , ִסס&'ַוַח�ר&' ַדַנִאל& מארח את הכושרות ואת ,&ַת�להוסי  

�  .וַיְט3ַנ& וענת משוחחי� ופועלי� יחדיו כשותפי
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נעדרי� ) תפקידו של בעל ( תיאור המצוקה ודברי הדרבו�.למילויהבקשה � הביחפיפה קיימת 

כל אחד ממלא את .  מסיבה מובנת�ת מדברי בעל רנעד) תפקידו של ִאל&(והברכה , בדברי ִאל&

, ועל אלו נוס  תיאור הדר� להשגת המטרה,  חוזרי� על דברי בעלל& שאר דברי ִא.ידו הואתפק

  52.)התהלי� הטבעי של עיבור חייב להתקיי� (כחלק אינטגרלי מ� הברכה

 במחוות ל&וא מתאר את ִא ה� מעמד הברכה מדווח על הוא  .שייכות לתחומו של המספר 36�34' ש

 לשו� ברכה למעשה א שהי,ר מופיעה נוסחת פתיחה לדיבור הישירואח, )אוחז אל� בידו] כוס[ (ברכה

התקבולת מגדירה את , כלומר. )דר� הצגת הדיבור כתיאור מעשה הדמות: 22סעי  , פרק ב(

איש [,  מחזק את הגיבור /,איש ַרִ�א�, ל�]ַדַנִא[מבר& את  ):דיבור ישיר(החרוזי� שלאחריה כשיח הדמות 

   53.ְרַנִמי�]ַה

 נפתחות בלשו� 42�36' שיח הדמות בש). עיינו בטבלה לעיל(מורכבת מכמה חלקי�  ל&ברכת ִא

 ).meי*גה משמש נושא לפועל הכינוי (י ת בכינוי הנוסחַדַנִאל&ולאחריה מזכיר ִאל& את , שבועה

פעולה זו מתוארת בלשו� נקיה .  ע� אשתושכבעליו ל: ַדַנִאל& ה� בבחינת הוראות ל40�39 ורותש

� אחרמיד 54).מטונימיה( �) ?     ] (    [  : ) ישכב ע� אשתוַדַנִאל&א� (כ� מתוארת התוצאה שתתקיי

תקבולת ה 55).43�41' ש( בקרב היכלו] שורש/ , בביתו[ ויהיה בנו  /,ִ�א�]לאיש ַר[     ריו# י ה /,יולדת

ספר מ�  המשורר. על רשימת חובות הב�שנייהובה נתלית החזרה ה, האחרונה חוזרת על בקשת בעל

 תחת זאת מופיעה . או על רגע העיבורַדַנִאל&ידי � עלאינו מדווח בהמש� על ביצוע הוראות אלו 

מטרימה  ל&לפיכ� ברכת ִא. היריו� יושב לספור את חודשי הַדַנִאל&מיד לאחריה ו, תמונת הכושרות

 מייצגת, במקומה, תמונת ביקור הכושרות .שהתרחש בזמ� ביקור הכושרות, בוראת סצנת העי

 מיד  כשאנו שומעי� על ספירת הירחי�מפרשי�כ� אנו  �  56באופ� מטונימי את הרגע העיבור

  .לאחר עזיבת הכושרות

  פער בטקסט. 10

שכלל , IIותחילת טור , )ל&דברי ִא( על רשימת חובות הב� שנייהשכלל את החזרה ה, Iסופו של טור 

ה רמפני שהטקסט שקד� לחז. אבדו, טקסט שבו נתלתה החזרה השלישית של רשימת חובות הב�

הוא ) כמסתבר מ� ההמש�(הנמע� . רדובנית� רק לשער מי הוא ה, השלישית על הרשימה חסר

העוזב את  ככל הנראה הכיל הקטע החסר דיווח על בעל . על הרשימהרביעיתה פע�בהחוזר , ַדַנִאל&

פרקר ציי� את . רה הטובה ע� הבשוַדַנִאל& אחר לאלוהיאו על שליחתו של שליח , ַדַנִאל& אל ל&ִא

וככל , ל&ג� חזרה על הוראותיו של ִא, בנוס  לרשימת חובות ששרדה, האפשרות שהטקסט כלל

  57.ולד לו ב� כמו לאחיויוהנראה ג� הכרזה שי

                                                
74�73: 1987, פרקר  52. 
 הרמת היד במחוות ברכה כפי – המחוות היד השנייה שורות אלו מתארות את) 72�71: 2001(לדעת רייט   53

 .שמצוי בייצוגי� חזותיי� של ִאל&
54  � .79: ש
ברכת . ולבסו  היא יולדת, אחר היא הרה, תחילה אד� לוקח אישה: שימו לב לסדר המילי� כסדר ההגיוני  55

 .ִאל& מתייחסת לפונקציה של ַדַנִתַי כאישה
 . להל�27 עיינו ג� סעי  .85, 80�79: 2001, רייט  56
  .בתעתיק ובתרגו�, IIראו השחזור בראשית טור   57
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מספר עובר �משוררה: על הסימטריה העלילתית עד לנקודה זו בסיפורפרקר הצביע ,  על כ�נוס 

מצוקת הגיבור מביאה . ַדַנִאל&ל) כנראה בתיווכו של בעל (ִאל& מ–חזרה בו ,ִאל&ל) בתיוו� בעל (ַדַנִאל&מ

אחדות יחידה זו ניכרת ג� .  או לפתרונהמצוקת הגיבורעל מביאה להקלה ִאל& וברכת , ִאל&לברכת 

  58.בחזרה על רשימת חובות הב�

  )II, .17 1CAT :25-8 ( לבשורהַדַנִאל�תגובת . 11

מספר מדווח על שמחתו באמצעות נוסחה רגילה � משוררה) א: (לבי� נחלקת לשני שַדַנִאל&תגובת 

 מכילי� הצהרה על ההקלה ַדַנִאל&דברי . שיח דמות) ב (59.)12�8' ש (לתיאור תגובה לבשורות טובות

רשימת חובות לאחריה מופיעה ). 15�12' ש ( הולדת ב� כמו לאחיו–מצוקתו והסיבה להקלה זו ב

  .חרוז זה מסמ� את סופה של התמונה במקדש). 25�24' ש (ר לביתוהוא חוז) ג. ()23�16' ש (הב�

לפיכ� היא כוללת שדה .  מורכבת מתיאור מחוות פני� וגו הנוסחה לתיאור בשורות טובות  )א(

�יוצרי�  ומשמעות�קרובי� בג� הפעלי� . )pnm, pi[t], lfb, pon (סמנטי של איברי

 נוסחה זו מקבילה בצורתה ).tvme, yfhl, wyfxq (שמחהשל אור ושדה סמנטי של 

בכדי ליצור קשר רעיוני , והשימוש בשתיה� מכוו�, לקבלת בשורות רעותההפוכה לנוסחה 

י� על ההדו� י הנחת הרגל60). להל�134סעי  על כ� ראו (בי� שתי נקודות אלו בנרטיב 

רוגע תחושות פעולה זו משקפת ). � בנוסחה ההפוכהילאור רעידת הרגלי(משמעותית 

 הנוסחה לדיבור ישיר ). ואיל�12' ש( לאחר מכ� בשבי; הדיבור מיד הללו נמסרות .טחו�יוב

  ).134סעי  , נוסחה ההפוכהבהשוו ( חלק מ� הנוסחה לקבלת בשורות היא

שני . רובו הוא החזרה הרביעית על רשימת חובות הב�. שיח הדמות ואיל� ה� 12 ורותש  )ב(

�עלהחרוז הראשו� מובלט מאוד . שת הגיבורהחרוזי� הראשוני� מבטאי� את עיקר תחו

� וa/i  העיצורי�:אליטרציה וקונסונאנס ידיn�ושלוש המילי� ,  פעמי� רבות חוזרי

, כיונא אנ%עתה אשב( a :aAbn.ank/wanen.wtne.birty/npvהראשונות פותחות בצליל 

 על ידי שרשור וצרנובי� שתי צלעותיו , צלעי� החרוז הוא דו.) ותנוח בחזי נשימתי /,נא%ואנוחה

את מאוד  מאזכר nwe√הדגש על הפועל , זאת ועוד). wanen.wtne(שורש השימוש באותו 

). CAT 1.17, I: 17 (כשהוא מתאר את מצוקת הגיבור,  בדברי בעלaneצלילי המילה 

 חרוז זה נקשר לחרוז 61.רומז על היפו� המצבהקשר רעיוני צלילי יוצר �הקישור הלשוני

אולי מביצוע ( יכול עתה לנוח ַדַנִאל&הסיבה לכ� ש). kכי (בה ותוצאה הבא בקשר של סי

15�14' ש( היא קבלת בשורת הלידה ,)ואולי מ� המצוקה האישית, ]י�[ריטואל.(  

                                                
 .73: 1987, פרקר  58
59  � .CAT 1.4, IV: 28-30; 1.6, III: 14-19: למשל, נוסחה זו מופיעה ג� במקומות אחרי�. ש

 שדה סמנטי של איברי� אבל ג� בשל הופעת, ההקבלה נוצרת משו� השימוש בנוסחות מוכרת שעניינ� ניגודי  60

 .בשתיה�
  .155: 1990, ידי אייטק��הקישור נעשה כבר על 61
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  )II, .17 1CAT :15-14 ( לידהאירועהנוסחה המסורתית לבשר על . 12

, ת בשורת הלידהבה בנוסח ד� בהרחפרקר.  הצורה המסורתית לבטא בשורת לידה ה�15�14שורות 

 הולדת ב� אירוענוסחה זו התייחסה ל .והציג מספר דוגמאות מ� הספרות המקראית והאוגריתית

יתה זו צורה ימכיוו� שה.  משמח ביותר בתרבויות המזרח הקדו�אירוע –) בניגוד להולדת בת(

חה והסיפוק ביטוי הנוסחה העביר לקהל את תחושת השמ, זהכ אירועמקובלת וידועה לבשר על 

 מבטא 14�12' ובש,  באופ� נוסחתי11�8'  מתוארת בשַדַנִאל&שמחתו של ,  אכ�62.ש המתבשרשח

  . את תחושת הסיפוק שהוא חש באופ� ישירַדַנִאל&

עלילת 'א� ב,  לידה שהתרחש לפני זמ� קצראירוענוסחה זו מתייחסת ל, הפי הגדרת�מכיוו� שעל

 CATבלוח  נוסחהה את הופעתהסביר פרקר , הטקסט והלידה חלי� רק בהמש� היריו� ה'אקהת

1.17, II: 14  לפניו חש בכ� וא�). מטרימה(כפרולפטית � התייחס להבטחה ַדַנִאל&,  בשמחתו:סלמס

  63.אירעהשכבר ת כאל עובדה אלוהיה

  )II-1: I, .17 1CAT :25 (של התמונה במקדשמבנה הספרותי ה. 13

תהלי� שסופו  –ביו� השביעי חל מפנה . ה ימי�העלילה נפתחת בריטואל אינקובציה ב� שבע

י� שי� המתרחשי� ביו� השביעי פרואירועה.  אחראלוהיאו שליח  עלידי ב�על ַדַנִאל&הבשורה ל

, רשימת חובות הב� עלהמשורר יוצר האטה באמצעות החזרה . פני יריעת טקסט רחבה יחסית�על

 מסתיי� התיאור של היו� 23' ש, IIטור בנראה ש,  כ�64.י היו� השביעיאירוע עלובכ� יוצר דגש 

 חרוז זה מסמ� את סיומה . המגיע לביתוַדַנִאל&� עלמיד לאחר מכ� מדווח המשורר . השביעי במקדש

  65.של התמונה במקדש

  חובות הב$רשימת . 14

). CAT 1.17, I: 26-33, 44ff., II: 0-8, 16-23(רשימה זו חוזרת ארבע פעמי� בלוח הראשו� 

 CAT 1.17, I: 25-26, 42-43(  שורש בקרב היכלו /,ויהיה בנו בביתו הרשימה בחרוז � תלויהיפעמי

�משוחזר בראשית , בפי בעל [CAT 1.17, II(נוסחת בשורת הלידה בי� יופעמ, )בדברי האלי

החזרה על הרשימה מעוררת את המחשבה שיש בה חשיבות ). ַדַנִאל& בפי 15�14' ש, וש�, ]הטור

וריבוי הדעות , העיסוק המרובה בה. )להל� 161� ו23סעיפי� ראו  (ה בכללהלהבנת משמעות היציר

                                                
145�144' ראו במיוחד עמ. 1988, פרקר  62. 
וַדַנִאל& מתבשר , בשלב זה בטקסט חלה כבר הלידה: פירש אחרת) 93�90: 1996(הוסר . 86: 1954, סלמס�וא�  63

 .על האירוע
64  �טקטס המוקדשת למכה העשירית רחבה בהרבה ביחס למוקצב יריעת ה: השוו בסיפור עשר מכות מצרי

. כמו שבמקומנו היו� השביעי הוא יחידת השיא, )climax(יחידה זו היא יחידת השיא . למכות האחרות

: 1999(דורסי . בכ� הוא יוצר הדגשה. ומארי� אותה' אחר'המחבר מידע �במסגרת מכת בכורות משב; העור�

 The greater length, however, is best explained as editorial highlighting: the unit…“: כותב) 66

represents the climactic conclusion of the entire story of the exodus. As often occurs in 

climaxes, the speed of action slows significantly to help convey the importance of the event”.  
 . לעיל13ראו הערה   65
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 נמנו  אשרהבדלי� לבד משלושה ,הרשימה חוזרת כלשונה 66.ביחס לפירוש החרוזי� מעיד על קושי

.  הוחל 5�4בפע� השלישית מקומ� של חובות ) ב(; גו הבכינויי שינויי גופי� ) א( :הוסרידי �על

, בפע� הרביעית חסרה הצלע השלישית) ג(; הצעתו סבירה. גיוו� ספרותירש הבדל זה כי פהוסר

  .אלו הבדל משמעותיהשינויי� שלושת השאי� בנראה  67.וכנראה שמדובר בטעות סופר

�תי�פיו חילק את הרשימה לש�עלש, ציי� סממ� פורמליהוא  :בנה הרשימההבחי� במאבישור 

� דושישה חרוזי� דעתו ל נחלקות להללו. תעשרה צלעו�בשלושת החרוזי� הראשוני� . צלעיי

ואילו , )]ברשימה השלישית והרביעית משתנה הגו  [h-(מסתיימת כל צלע בכינוי גו  שלישי חבור 

  69. יחידה רעיונית אחתהוא כל חרוז 68.בשש הצלעות הנותרות בא הכינוי החבור באמצע�

  )קומות אחרי� ומI, .17 1CAT :27-26 (פולח$ לאבות המשפחה המתי�: 1חובה . 15

26-27 nfb.skn.ilibh.  את מצבת רוחות אבותיו 	26  ,אשר מקי�27  
 bqdv/ztr.omh.  , במקדש	את חמ# קרוביו המתי.    

הפעולה  70.מסמנת את תפקיד הב� להקי� מצבההיא ו, nfb√ היא בינוני מ� השורש nfb המילה

� לבתקבולת (skn ilibh מתייחסת למושא ztr omh .( הוא המוטבהסומ� בשני �שאינו  (הצירופי

יש  71).מצבה: בעברית (stelaמשמעות ב skn המילה פירושחוקרי� רבי� מחזיקי� ב. )ַדַנִאל&

,  במחקרי�בשל התקבולת ונימוקי� אחרי� שהועלו. ztr לגבי המילה המקבילה גדולהמחלוקת 

                                                
; 1993, בודה; 1985, מור�דה; 1979, הילי; 1978, אבישור; 1946, אוברמ�: למחקרי� בולטי� בנושא ראו  66

 .ובמונוגרפיות, 1996, 1995, הוסר
עיינו במהדורות הטקסט . טהחוקרי� רבי� משלימי� את השורה שנשמ.  ואחרי�4הערה , 49: 2001, רייט  67

�  .ובתרגומי� השוני
נימוקי� . ועוד רבי� אחרי�, 67' עמ, 61הערה , 58: 2001, רייט; 1993, בודה: בעקבותיו; 2: 1978, אבישור  68

שבכל אחת , שזיהה תריסר חובות) 43: 1966 (אייספלדט: השוו. נוספי� מוצגי� לאור� מאמרו של אבישור

273, 268�267: 1989( מרגלית ).מה� מופיע פועל�274 ,280�מחלק את הטקסט לצלעות באופ� זהה א� ) 281

54�52: 1943, קאסוטו: ראו למשל. חוקרי� אחרי� חלקו את הטקסט באופ� שונה. מזהה שמונה חובות ;

  .15: 1946אוברמ� 
 Each bicolon is a self-contained and“: 67: 2001, רייט:  ראוקודמתבנוס  לחוקרי� המצויני� בהערה   69

thematically coherent unit...” .מבניות נוספות ראו בחינותל �בכדי לא להארי� את . 120והערה , 68: ש

צרה את הדעות קהמש� בסקרתי ב, ומפני שהנושא המרכזי אינו רשימת חובות הב�, היריעה יתר על המידה

 .בליווי הפניות, הקיימות
70  �: 1961, גאסטר; 51, 49: 1956, דרייבר: ראו למשל.  או תרגו� דומהto set up, erect: כ� מרבית המפרשי

  ועוד 50�48: 2001, רייט; 407: 1986, מור�דה; 3: 1978, אבישור; 150: 1969, גינזברג; 109: 1965, גריי; 333

�)“): 355�354: 1979(ידי הילי �הוצעו עלפירושי� אחרי� . רביhis( shoot” ; 12: 1993(בודה�13 :(“One 

who stations himself” ; 544: 1996(רי� ורי��545 ,556� ".ְנִציב סGֵכ�): "557
�50: 2001, בליווי ביבליוגרפיה נרחבת ראו רייט) 'מצבה'במשמעות  (sknלאטימולוגיה והסבר ממצה למילה   71

; 150: 1969, גינזברג; 109: 1965, גריי; 333: 1961, גאסטר; 10 והערה ,49 :1956, דרייבר: דראו עו. 51

: 1989(מרגלית : השוו. 53]: א[1997, פרקר; 344: 1997, פרדי; 409, 407: 1986, מור�דה; 4�3: 1978, אבישור

144�146 ,268 (“tomb”, “burial edifice” .הצביעו על הקשר ב �י� הכתוב במקומנו לכתוב חלק מ� החוקרי

ִלי ֵב� Jֲַעב:ר  ַהLֶֶלְ� ִ,י <ַמר ֵאי� ַמHֶֶבת ֲאEֶר Jְֵעֶמק ֶאת) ְבַחCָיו: קרי(לG ְבַחָיו  ְוAְבEָלֹ� ָלַקח ַוHֶCַב: "18ב יח "בשמ

תרגמו ) 13�12: 1993(ובודה ) 355: 1979(הילי . ק"וג� לכתובות מהמזה..." EְמG ַהְזִ,יר Eְִמי ַוCְִקָרא ַלHֶLֶַבת ַעל

 .קודמתהערה , ראו ג� רי� ורי�; ”skn :“to care forאת המילה 
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 72.לה חמ� לפיכ� משמשת בתרגומי המי.ה כחפ; פולח�פירשוחוקרי� שהאני הולכת בעקבות 

הקבוצה האתנית של  מסמני� אבות קדמוני� של המשפחה או omh ומקבילו ilibhהסומ� 

 73.'אלי�' או לכל הפחות מכוני� )deified ancestors(אשר במות� נחשבי� לאלי� , ])?[שבט(

פולחנית ביחס � מסורת משפחתיתולקיי�  על הב� להמשי� 74.ַדַנִאל&ורי� ל קשאלי� אלו או רוחות

  ).אביומות אחרי או , במקו�, בעבור (המשפחה הקדמוני�לאבות 

  ) ומקומות אחרי�I, .17 1CAT :28-27 ( הנפטר הב$ כלפי אביות חוב:2חובה . 16

27-28 larf.mvfu.qTrh/   .27  , מוציא את רוחו–אשר מ#  האר�28  
 lopr.Dmr.aArh.  כוח מקומואת  –עפר מו.    

 �וג� ככינוי לקבר או א  כינוי לשאול , )earth(ופ� מילולי  עשויות לשמש באעפר�אר.זוג המילי

)underworld, netherworld.(75 לגבי �� וqTrh, Dmrהמילי�  פירושי� אלטרנטיביי� מצויי� ג

aArh . במחקרמכ� כתוצאה �  76. ריבוי דעותקיי

) המת(רוח האב . מקו� קבורתוכלפי האב המת ומתייחס לחובת הב� כלפי חרוז האפשר לגרוס ש

, לא החשיב חרוז זה לתקבולת נרדפתגאסטר  77. בעת אירוע פולחניעול� המתי�ת מימועל

  78.עלי אדמות, של האב) קברו( מקומו עללשמור  בצלע ב מדובר בחובתו של הב� ,ולטעמו

                                                
.  ורבי� אחרי�54: 2001, רייט; 344: 1997, פרדי; 4: 1978, בעקבותיו אבישור; 352�351: 1971, צבת: ראו  72

סלמס �וא�:  ראוztrלפירושי� אחרי� למילה .  ועוד7לד ; 4ב יד "דה; 9כז ; 8יז ' יש; 30כו ' חמני� נזכרי� בוי

)1954 :100��לעתי� מילת ה. ša�ru קשור אטימולוגית למילה האכדית ztr): 67והערה , 101B � בצמד מילי

. שהציע צבתנתו� זה מדבר בעד האטימולוגיה האכדית והאטימולוגיה החתית ). מילה זרה(היא שאולה 

; )4והערה , 227�225]: א[1994(פופ ; המילה היא פועל הקשור להגשת מאכל ומשקה): 334: 1961(גאסטר 

 149, 49: 1956(דרייבר ; ”thyme”, “majoram“):  14: 1993(ובודה ) 408�407: 1986(מור �ובעקבותיו דה

 קשור ztr): 15: 1946(אוברמ� ; ”the protectors”, “protect(ed)“): 150: 1969(וגינזברג ) 18הערה 

 .554, 544: 1996, בעקבותיו רי� ורי�. והכוונה לכיסוי וקבורה, ר"סת√אטימולוגית לשורש העברי 
לכינוי הקבר : השוו( או בדומה ”deified ancestors“: ועוד)  13: 1993(בודה , )1979(הילי , )109: 1965(גריי   73

: 1989(מרגלית , )150: 1969(גינזברג , )334�333: 1961(גאסטר ; )CAT 1.19, III: 6, 20-21, 34-35בטקסט 

268�כלומר האל , אלוהי האב: אחרי�. ”ancestral spirit“ או spirit/ghost“: ועוד) 52�51: )2001רייט , 270(

, מ�אובר: ראו למשל). ללא קשר לפולח� מתי� או פולח� אבות קדמוני�(המשפחתי שאותו עובד האב ַדַנִאל& 

מקצת החוקרי� . 9לב ' בר: השוו במקרא למשל. 6והערה , 344: 1997, פרדי; 4: 1978, אבישור; 15: 1946

 �� וibציינו את ההקבלה של המרכיביom �' שופ(' נאס  אל אבותיו' והקשר שלה� לשני הביטויי� המקראיי

 לכינוי רוח הנפטר il את המרכיב מקצת החוקרי� קשרו).  ומקומות נוספי�8כה ' בר(' אס  אל עמיונ'ו) 10ב 

'�; 109: 1965, גריי; 334: 1961, גאסטר: ראו למשל. ובשפות השמיות אחרות) 13א כח "שמ(במקרא ' אלוהי

רשימת ; רשימות אלי�( מופיע ברשימות שונות מאוגרית ilibמקצת החוקרי� ציינו שהש� . 13: 1993, בודה

269�268: 1989, מרגלית; 4: 1978, אבישור: ראו למשל. יתוהוא בעל מקבילות באכדית ובחור, )קרבנות ,

52�51: 2001, רייט; 13: 1993, בודה; 44: 1991, טור��דר�וא�; 8והערה . 
 iliby, omy) CAT:  השוו.ilibh, omh במילי� h-הכינוי החבור משו� , � עבור ַדַנִאל&זיכרולא מדובר במצבת   74

1.17, II: 16-17 .(במאמרו13 :1993, בודה: ראו �53�52: 2001, רייט;  ובמקומות נוספי.  
 ).CAT 1.114, recto: 22; CAT 1.161: 21-22( ה� בטקסטי� מאוגרית ,ה� במקרא  75
61�55: 2001, אצל רייט) 2001עד שנת (ראו סקירת הדעות המרכזיות   76.  
46�45 :ש�. ספתטור� עצמו מעלה אפשרות פירוש נו�דר�וא�. 45: 1991, טור��דר�עיינו אצל וא�  77. 
 .58סו  הערה , 57: 2001, רייט: בניגוד לכ�. 7יב ' קה: השוו. 334�333: 1961, גאסטר  78
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  כדימוי'עלילת אקהת'מופיעה ב היא 79.'קטורת' או 'עש�'במשמעות  qTrהמילה פורשה , פי רוב�על

 בתכנו� הרצח ובדיווח על )yfa) tfi ,yfat√ הפועללצד , תיאור מות אקהתב ,הגו לרוח העוזבת את 

 vfat לצד הפועל,  והמבשרי�מספר� דיווח המשוררב וכ� ;)CAT 1.18 IV: 24-25, 36-37 (ביצועו

לא  ,בקטע המדובר,  אול�CAT 1.19, II: 38-39, 42-44[(.80 [ בשני המקומותמשוחזרהפועל (

ג�  שימש בלשו� האוגריתית כינוי לרוח המת qTrהא� , מתעוררת השאלהלפיכ� . דימוינמצא 

 ו או נחשבונמשל, הקטורתעש� או ה לדעת רבי�, אכ� ?)  הדימוי"ללא צור� בכ (ימָטפורבאופ� 

' עש�'איני מכריעה בי� האפשרויות  81.הגו  כלפי מעלהמ�  או קברהיוצאת מ� ה,  ממשלרוח המת

א� הכוונה לרוח המת עצמה או , העלאת עש� או קטורת מ� הקברכיוו� שמדובר ב', קטורת'או 

. מספר חוקרי� הציעו שהחרוז מתאר את שחרור רוח המת מעול� המתי�, כאמור 82.לייצוג שלה

   . ביחס לשתי הצלעותהפירוש אפשרי

משמעות הנסמ� . qTrh הוא איבר מקביל למילה Dmr.aArhוהצירו  , הפועל בצלע א נמש� לצלע ב

Dmrכוח'ויה במחלוקת ואפשר שהוא נגזר מהשורש האוגריתי שמשמעו נ ש ')ozו �Dmr התבררו 

ת י M: "2טו ' במקרא שמ וכ� עיינו .]CAT 1.108:21-22[ כצמד מילי� בטקסט אוגרתי ר  מ  ז  י ו   N ָ  ע     ָ ְ  ִ  ְ    ִ  ָ" 

�: "11מג ' בר; ]14קיח ' תה; 2יב ' השוו יש[ יכ  ל  כ   J ; <ר  ת ה  ר  מ   N ח: מ  ֶ  ק    ֵ ְ ִ    ֶ   ָ    ַ ְ  ִ ירשו את אחרי� פ. )" ְ    ִ

�מנוגד ל Dmr,  לפי פירוש זה83).שומר( כפועל Dmrהמילה mvfu ולא ( באופ� ענייני וקונטקסטואלי

ולבל יוציאו (למטה , י� במקומ�פיזימפני שהכוונה לשמור על השרידי� ה, )באופ� מילולי

�R is what the deceased ‘leavesTthe A... “his physical remains :  מרגלית הציע84).אות

                                                
): 336�335: 1961(גאסטר , למשל  79“his smoke” . 5: 1978(אבישור�, )344: 1997(פרדי , )356: )1979הילי , 6(

 .”his incense“): 56: 2001(רייט 
80   �, פלמינג: ולאחרונה, 1981, אבישור; 1980, מור�דה: ל טקסט זה עיינו למשלע. CAT 1.169: 2-3השוו ג

1991. 
�דה; 150: 1969, גינזברג; 44: 1966, אייספלדט; 51, 49: 1956, ראו למשל בפירושי� ובתרגומי� של דרייבר  81

  .53]: א[1997, פרקר; 15: 1993, בודה; 272: 1989, מרגלית; 409: 1986, מור
 even though conjecturing a development from ‘smoke’ to ‘spirit’ seems...“ציי� ) 56: 2001(רייט   82

logical, the later meaning for the word is not attested in Ugaritic or in other Semitic languages” 

יס : "השוו לכתוב). 31הערה , 35: 1944, כנגד אולברייט( ע  כ   L � ה  ע  ִ   ִה  ְ ַ  ַ    ָ לָ  י ע  ַ  י� אGת  GO Pת        ִ    J �י ח  יד ז ב  מ  נ י @   3     ַ  ַ    ִ ְ ֹ    ִ ָ    ַ  ָ

�י ר   , ק  ל  ְ ַ ְ ִ  -מ  ַ   ע     Q�י נ  ב   R ִ     ה   ֵ  ְ  ַ�י ר  ב   /  0 �י ב   1 2 ָ  ִ  ה  ְ  ַ ינ: ַ ֹ ְ ִ    י� י ל  צ:ר   O ִ     :ב   ָ    ִ    ְ  ַ  והצעת 17, 12�11ח ' יחועיינו ב). 4�a3סה ' יש" (  

יתG "מזכיר את פירוש התרגומי� הקדומי� לצירו ) 13 :ש�(אבישור ). 15�13, 6: 1978(אבישור   ,  S י מ  ר  ד  ח   J   ִ ְ ַ    ֵ ְ  ַ ְ  "

מזכיר ערובות שיצאו מחדר הקבורה ושמה� עלה העש� ) 409: 1986(מור � דה.'בחדר מסתרו', 'בחדר משכבו' –

)libation-pipes.(  � .227]: א[1994, פופ; 102: 1954, סלמס�אצל וא�מתק� זה ושימושו מתוארי� ג
�פירוש זה הוצע על  83�: 1969, גינזברג; 336�335: 1961, גאסטר; 51, 49: 1956, יברדרי: למשל. ידי מספר חוקרי

: 1986(מור �דה: השוו. 53]: א[1997, פרקר; 356: 1979, הילי; 176�175: 1975, מור�דייקסטרה ודה; 150

409 :(“the protectors” ; בודה)15: 1993�16 :(“the guardian” ; רי� ורי�)(' שומר'): 554, 544: 1996 �ש

�; 68: 1978, דיטרי� ולור;: ראו למשל). to sing(ר "זמ√ לשורש העברי Dmrרי� קשרו את המילה אח). עצ

�וא�. 60�59: 2001, במיוחד ראו הסברו של רייט; 344: 1997, פרדי; 227: ש� א� השוו 226]: א[1994, פופ

סוג  (6כה ' ביש" Eְָמִרי�"פי �פירשו מילה זו על) 1 והערה 110: 1965(וגריי ) 68הערה , 101�100: 1954(סלמס 

13, 6�5: 1978(ואבישור ; )של יי��  ).מי� בוש� qTrh)פירש מילה זו כמקבילה למילה 15 (
 ,CAT 1.19(מפני הפרעת הקבר ) מטיל קללה(הוא מזהיר , לאחר שַדַנִאל& קובר את בנו: השוו למסופר בהמש�  84

III: 40-45 .(פעולה זו מבטאת את הרצו� לשמור על שרידי�לפני כ� מסופר כיצד החזיר .  הב� המת במקומ

ואחרי כ� מסופר שַדַנִאל& מקלל את הערי� ) CAT 1.19, II: 56-III: 40(ַדַנִאל& את שרידי גופת הב� לרשותו 

  ).CAT 1.19, III: 45-IV: 7(שבתחו� אחריות� אירע הרצח 
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behind’...”.85הסומ� .  זו דעת יחידaArhפורשה על  �או ' )קדוש(מקו� 'ידי רבי� במשמעות 

 לכ� יש לפרש את 86.ומקצת החוקרי� הציעו אפשרות אחרת', קבר'כשהכוונה לעתי� ל', מקדש'

הבטוי מקביל  ( הוא רוח המתכוח מקומו .כשהכוונה למקו� הקבורה' מקומו' מילולית aArhהמילה 

  .) בצלע אורוחלמילה 

ואילו חובה זו , ידי הב�� החובה הראשונה עסקה בביצוע פולח� עבור אבות המשפחה המתי� על

  .מצטר  לשאר אבות המשפחה, במותו, )ַדַנִאל&(האב : מופיעה שנייה בשל הקשר האסוציאטיבי

  ) ומקומות אחרי�I, .17 1CAT :29-28 (אביו מו הטוב שלש לשמור על חובת הב$ :3חובה . 17

28-29 Tbq.lxt/nifh.  28  ,אשר סוגר את פיות מנאציו�29  
 grv.d.ovy.lnh/  אשר מגרש את אשר הלינו נגדו;    

 �� וnifhשורשי המיליgrv מ� המקרא � מופיע ג� grv√והשורש , )ש"גר√, ;"נא√( מוכרי

שבאופ� , נראה. שנויה במחלוקתשאר המילי� בחרוז זה משמעות  87.בטקסטי� אחרי� מאוגרית

רוצי� לפגוע ש ,רשי רעהעוסקות שתי הצלעות בחובת הב� להתנגד או להתמודד ע� חוכללי 

הפעולות שנדרש הב� לעשות  88.רעש�  לוולהשתיק את אלו המוציאי� , להג� על שמו הטוב, אביוב

חיפשו פרשני� משמעות מקבילה למשמעות של השורש , לרוב, Tbq ביחס לשורש .Tbq, grvה� 

√grv .עלולוגיות הרווחות היא אחת האטימ�א  שיש לשורש �על. Tabaqa ת והאתיופיתפי הערבי

אפשרות נראה שזו , )התאמהלו הפירושי� קשורי� בעיקר לכיסוי( קשת משמעויות רחבה הערבי

�מילת הל lnhהמילה מקצת החוקרי� חושבי� את  89. ביותרסבירהB של nifh,90 תפסו � ואחרי

                                                
המילה ). CAT 1.17, IV: 36(תר בטקטס  מאוחר יוaArytהוא ציי� ג� את הופעת המילה . 273: 1989, מרגלית  85

  . של אד�) או לזקנתו(מופיעה בהקשר של דימוי למותו 
: 1997(פרדי , )554, 544: 1996(רי� ורי� , )409: 1986(מור �דה, )6: 1978(אבישור , )336�335: 1961(גאסטר   86

344 :(“his place”) בית או קבר �: 1975(מור �דייקסטרה ודה, )51, 49: 1956(דרייבר ). לעתי� פורש המקו

ראו .  או בדומה”his shrine“): 16: 1993(ובודה ) 60�59: 1984(דיטרי� ולור; ; )356: 1979(הילי , )175

; ”his path“): 16: 1946(אוברמ� :  השוו ג�).ašru) place, building complex, sacred place: באכדית

): 110: 1965(וגריי ) 100: 1954(סלמס �וא�; ”his (foot)steps“ ):53]: א[1997(ופרקר ) 150: 1969(גינזברג 

“after him”. 
 .) ומקומות נוספי� בלוח זהydy) CAT 1.16, V: 10-12√ מופיע בתקבולת לשורש grv√' עלילות ִ,ְרַת'ב  87
י: "השוו  88 ר  י דGב  ר 3  כ   T י י   ,  ֵ ְ      ִ    ֵ ָ  ִ ר  ִ   ק   E ֶ ָ ) "12סג ' תה .( 
 He made to cover the part of“): 1825' עמ (4במיוחד עיינו סעי   ."��� ", .AEL, vol. 3, p. 1824ff ראו  89

the tongue which was the place of utterance of the letter what was opposite to it of the palate...” .

 Speech is as“: )ש� (7וסעי  ; ”Close thy lips, i. e. be thou silent“אחד הביטויי� תחת סעי  זה משמעו 

though it were closed against him;  i. e. he is impeded in his speech, unable to speak, or 

tonguetied” .דייקסטרה ודה: השוו�הפנו ) א� לא למשמעות המצוטטת לעיל(לשורש זה . 176: 1975, מור

 ,T-b-q/”, DULAT/“; 61: 2001,  רייט;17: 1993,  בודה;274: 1989 ,מרגלית; 33הערה , 35: 1944, אולברייט

p. 887  ,�) לסגור על האויב מכל עבר, כלומר(' להתנפל'התייחס למשמעות ) 7: 1978(אבישור : בגיוו�. ואחרי

: 1954(סלמס �וא�; )'נפש' במשמעות xwy/xyy√ מ� השורש lxt) xtבהתא� לפירושו למילה , של השורש הערבי

 . של השורש הערבי”to heap up (layer upon layer)“בחרו במשמעות ) 2הערה ו, 110: 1965(וגריי ) 105
או הערות אחרות ) אכדית, ערבית(מספר אטימולוגיות אחרות . י"עש√ מקביל לשורש העברי ovy, במקרה זה  90

, טריי; 275: 1989, מרגלית; 8�7: 1978, אבישור: עיינו למשל. ביחס לאטימולוגיה העברית הוצעו לפועל זה

  .85הערה , 62: 2001
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כיוו� שזהו ,  יחדיוovy.lnhיש לתפוס את המילי� , לדעתי 91.ור יחס בצירו  כינוי חבתאותה כמיל

� עצ� באמצעות שמצוינת התלונה . לחורשי הרעהnifhיל לכינוי בצירו  המק.92 � מבי� הפירושי

 'לחיי�' או 'לסתות'מתקבל על הדעת הפירוש ,  המוצעהקשרפי ה�על, lxtהמצויי� למילה 

על הב� לעמוד בפני חורשי הרעה והמנאצי� : סיכו�ל 93.)כמטונימיה המייצגת את איבר הדיבור(

  94.ולשמור על שמו הטוב, ) או לאחר מותו,בעודו בחיי�(את אביו 

  ) ומקומות אחרי�I, .17 1CAT :31-30 (שיכרו$עת  חובת הב$ כלפי אביו ב:4חובה . 18

30-31 aed.ydh.bvkrn.  30  ,כרו#יאשר אוחז את ידו בעת ש�31  
 momsh/[k]vbo yn.   אשר הוא שבע יי#]כ[אשר מעמיסו.    

הפעולה שהסיבה לכ� היא .  החרוזפירושהדעות בעיו� בתרגומי� ובפירושי� מגלה אחידות בי� 

  95:טקסטי� קרובי� מוכרי� מ� הספרות הקדומה, כ��כמוו, ברורי�והלשו�  חרוזהמתוארת ב

ַנַמ 'ת&, )CAT 1.114: 18-19 ('במרזחוִאל& 'בטקסט   )א( ַנ וש& � וAkmn(ַ,מ&vnm( את � נושאי

, ש�(והוא מדומה למת , כ� שיכור עד שאינו שולט בגופו�הוא כל.  בעת שכרותול&אביה� ִא

מסייעי� לִאל& ההבני�  מעידי� על שוויו� בעניי� oms√והופעת השורש , הקשרה). 22�21' ש

96).19�17' ש� ש(לשוב לביתו השיכור   

                                                
9�7: 1978,  אבישורדעה הראשונה מחזיקב  91 , �שציי� את הופעת השורשי� כזוג או כשורשי� מתחלפי

) 276: 1989(מרגלית . 18: 1993, בעקבותיו הל� בודה. 30, 11טז ; 36, 29, 27�26, 23, 11, 2יד ' בכתובי� במ

.  או בדומהpreposition l+ suffix n+pronominal suffixפירשו את המילה כהרכב של ) 62: 2001(רייט ו

לשורש את המילה האוגריתית  שרואחרי� ק .”act against“): 62: 2001(ורייט ) 226]: א[1994(פופ : השוו

, אולברייט;  ומקומות אחרי�52: 1943, קאסוטו: למשל ('מלו�'למילה  או 'לינה'� או לש� העצ� "לו√העברי 

 .)554, 544: 1996, רי� ורי�; 150: 1969, גינזברג; 6הערה , 110: 1965, גריי; 35: 1944
  .� בצורת פועל"לי√שכ� השתמשתי בשורש ,  אי� מקבילה בתרגו�ovyלפועל   92
השוו לכתוב המקראי . 344: 1997, פרדי; 176: 1975, מור�דייקסטרה ודה; 422 :1974, שניצר והרדנר, קקוכ�   93

 ראו .abuse, insult, be evilיש שפירשו , lxy והשורש הארמי laxāעל סמ� המילה הערבית .  לעיל88בהערה 

פרקר , )17: 1993(בודה , )274: 1989(מרגלית , )190: 1984(רט 'סג; lx II”, “lxt”, WUS: 168“: למשל

: 1954(סלמס �ווא�) 3הערה , 110: 1965(גריי , )חרי� ומקומות א52: 1943(קאסוטו . ואחרי�, )53]: א[1997(

100 ,102 :(“tablets”) 1956(דרייבר , )34והערה , 35' עמ, 7הערה , 32: 1944(אולברייט ). 'לוחות': בעברית :

). lxlx√ח ולשורש הארמי "לח√פירוש זה קשור לשורש העברי  (”life force“): 150: 1969(וגינזברג ) 158, 49

  ).  לעיל89הערה (ושו של אבישור השוו פיר
יש שחשבו ). 110: 1965(בדומה גריי ; חשב שעל הב� להג� על שמו הטוב של האב כמארח) 336: 1961(גאסטר   94

השוו ). 62: 2001, רייט; 276�274: 1989, מרגלית; 102: 1954, סלמס�וא�(שמדובר ג� על הגנה פיזית על האב 

�"לכתוב  נ <יו מ   S יו :מ  מ  � ק  נ י  ת  ; מ  ח  ְ      ִ מ  ַ ְ     ָ ָ    ִ  ַ ְ ָ    ַ ק:מ:�  ְ 17�16: 1993(בודה ). ב11לג ' דב" (ְ      י  ( �הציע לקשור חובה זו ע

  .הבאה אחריה ולמרזח
�17' במיוחד ש, CAT 1.114(' ִאל& במרזחו'חוקרי� רבי� הצביעו על הִקרבה העניינית של חובה זו לטקסט   95

: 1978, אבישור; 337�336: 1961, גאסטר: למשל: ראו. 18�17נא ' ישל; 28�20ט ' שכרות נח בברסיפור ל; )19

 ועוד 63�62: 2001, רייט; 20: 1996, גרינשטיי�; 228]: א[1994, פופ; 19�18: 1993, בודה; 55: 1985, ל"הנ; 9

�  .רבי� אחרי
ַש3ְש& מעמיסה את גופת :  עניי� דומהoms√ל הצביע על טקסט נוס  שמופיע בו הפוע) 89הערה , 62: ש�(רייט  96

יש חוקרי� אשר ראו קשר בי� החרוז ברשימת חובות הב� לבי� פולח� הקשור ). CAT 1.6, I: 12(בעל על ענת 

� העיר) 65�64: 2001(רייט . 18: 1993, בעקבותיו בודה; 277: 1989, מרגלית, ראו למשל. במרזח וברפאי

“...we probably should not assume that all opportunities for drunkenness involved the mrzx. 

There were other feasts where drink was present in abundance... Since this filial duty is not 

connected with a specific occasion for drunkenness, we should not limit it to the mrzx”. 
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ותו ואשר ער,  ביחס לאביו השיכורח�לילית של התנהגות השה מסופר על 28�20' ט' בבר  )ב(

 המספר מאפיי� את התנהגות הבני� .בניגוד להתנהגות החיובית של ש� ויפת,  גלויההייתה

 המצב המתואר בסיפור . תגובת נח לאחר שהוא מתפקחשלילית באמצעותככחיובית או 

. וט שונה כמוב�וכ� מידת הפיר, חובות הב�רשימת אינו זהה לגמרי ע� המתואר בחרוז שב

  97.לאביו השיכורביחס  המצופה מ� הב� ההתנהגותהעניי� המשות  הוא 

 :המאזכר את אותה חובה, 18�17נא ' ציינו את הכתוב בישמספר חוקרי� , כמו כ�  )ג(

Jַַעת , ,Gס ֲחָמתG ֶאת  ֶאת'הִהְתעGְרִרי ִהְתעGְרִרי ק:ִמי ְיר:Eַָלִ� ֲאEֶר Eִָתית ִמCַד " Gס ק&

 Qִתית ָמִציתEָ ָיָלָדה ְמַנֵהל ָל7 ִמ6ָל ֵאי$ַהַ@ְרֵעָלה �". 0ִָני� ִ;ֵ:ָלה  ִמ6ָל ְוֵאי$ ַמֲחִזיק 0ְָיָד0ָ7ִני

  .ובהשאלה מעול� המושגי� והמנהגי� המוכר לקהל הקדו�, מָטפורהכמוב� שמדובר ב

 בעת )א� ירושלי� ַל–מקראי ובדימוי ה( לאב לסייע) י�( מדגימי� את חובת הבנהכתובי� הללו

לאחוז (להוביל אותו ) י�(על הבנ,  כאשר האב אינו מסוגל להשתמש בחושיו98.�חושיהערפול 

 ולהעמיס ותולהרי� א) י�(על הבנ ,הכרתואת בד יאא  ואולי , א� האב אינו שולט בגופו). בידו

 �דבר הכתוב על כבודו כרות נח מבסיפור ִש. )כ� בטקסטי� האוגריתיי�(אותו על כתפיה� כסבלי

 , אינו שומר על כבוד אביוכאשר ח�. חובת בניו לשמור על אלועל ו, שמו הטוב של האבעל ו

  .התנהגותו נחשבת שלילית

שני החרוזי� מתייחסי� .  בשל הקשר האסוציאטיבי ע� החובה הקודמתתחובה זו מופיעה רביעי

  99.)שונהגור�  או בכל חרוז מדובר במצב (הטוב של האבלשמירת שמו 

 I, .17 1CAT :32-31 ()י�( במקדשחובת הב$ למלא את מקו� אביו בפולח$ :5חובה . 19
�  )ומקומות אחרי

31-32 spu.ksmh.bt.bol/   31  ,בבית בעלחלקו אשר אוכל�32  
 [w]mnth.bt.il.  ]את מנתו בבית ִאל�]ו.    

� וbt.bolהצירופי� מ� bt.ilונעשית במקדש, �פולחל כי מדובר בפעילות הקשורה  ברור)�  המילה.)י

spuאשר משמעותו היא , )כבשאר החובות הקודמות(א פועל בצורת בינוני י הto consume, to eat 

�פעולת אכילה או צריכה של המדובר ב, לפי האפשרות הראשונה to feed.100או ksm;  לפי

טקסטי� נזכרת ב ksm .ksm הקרויה, מדובר בפעולת הגשת מנחת מזו�, שנייההאפשרות ה

מילה והיא קשורה ג� אטימולוגית ל' זבח מתי�'ה פירוש ש ייתכ�. פולחניהקשראוגריתיי� בעלי 

                                                
ש� ויפת הלכו אחורנית כדי לא לראות את . כשהסתכל בערוותו, של ח� קשור ביחסו המזלזל לאביוחטאו   97

�104�103: 1969, קאסוטו. ערוות אביה ,�  . ואחרי
� וbהמיליות , בחרוז האוגריתי  98k19: 1993, בודה( בעלות תפקיד טמפורלי  כא�.(  
99  �  .18: ש
דייקסטרה ; ”to feed, to serve food“: 233: 1971, מור�דה: ת הראשונה למשלמחזיקי� באפשרו. Gבבניי�   100

 ,one who serves” ;“√sp’ ”, KWU“: 20: 1993, בודה; "מאכיל": 10: 1978, אבישור; 177: 1975, מור�ודה

p. 110: Essen zuteilen, darreichen, füttern .באפשרות השנייה � 451a : to: 1965, גורדו�: אחרי� מחזיקי

eat;65: 2001,  רייט�66 ;“/s-p-’/”, DULAT, p. 766: to devour, eat, consume� CAT:  השוו. ואחרי

. 'ִמְסG3א'השוו למילה העברית . לעילהמוזכרי�  במילוני� עיינו.  השורש קיי� בשפות שמיות שונות.3 :1.96

 .65: 2001, רייט: על כ� עיינו ג�. בבנייני� השוני�פועל העורכי המילוני� חלוקי� ביחס למשמעות 
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� ואפשר ש101.)מאריבעיקר ב; kispu) funerary offeringהאכדית ksmפולח� למ� דג� הקשור א  הי

 mnth[w]המילה  שלהתחשב בכ�יש  102. להכריע בי� האפשרויותקשהא�  ,או בארוחה פולחנית

� מילת ההיאB של ksmh. פירשויש ש, אכ� ksm במשמעות share, portion.103 זאת �  ייתכ�,יחד ע

 כלומר, 'מקדש'י� א� שניה� מייצג, ל&כמו שבית בעל אינו בית ִא, נרדפ:ת מלאה בי� המילי�שאי� 

נראה שמדובר בשתי פעולות פולחניות , מפני שהפועל נמש� לצלע ב , אבל.סביבה פולחנית

 שלושה .תלויה בפירוש הפועל) אכילה או הגשת מנחת מזו�(אופי הפעולה . באופ� כללימקבילות 

 �גרינפילד ) ב (kly;104√ בתקבולת לשורש spu√ מופיע השורש לעתי�) א: (בהכרעהנתוני� מסייעי

� זיכרובמהל� סעודת ). KAI, 214: 16-22(� הנזכר בכתובת ארמית זיכרוריטואל הצביע על 

הוא נדרש ג� לקרוא לרוח אביו , מקריב לאל הדד וקורא בשמו � היורשכאשר הב, פולחנית

ידי הדד �כ� יתקבל הקרב� על. בקש שרוחו תסעד ע� האל הדדול) Panamuwa(פנמואה 

:  מכפי שציי� א� יש להתחשב בקטע ארו� יותר4,106א א "פרדי הפנה לכתוב בשמ) ג (105;כמתנה

" �GCְלָכל ֶאְלָקָנה ְוַו2ְִז0ַחַוְיִהי ַה: G@Eְה ִאOֶָתיָה  ָנַת� ִלְפִנGֶניָה :ְבנJָה ִיֵ@� ָמנ>תOְָלַח: Qָמָנה� ... Aַחת 3ָAִי

Q ַוCֹאֶמר ָלM ֶאְלָקָנה ִאיMEָ ְולֹא תֹאַכל ֵ,� ַ@ְכִעֶסOָה ַוִ@ְבֶ,ה 'הִמֵ:י ֲעלָֹת7 0ְֵבית ְוֵכ� ַיֲעSֶה Eָָנה ְבEָָנה 

 ֲהלGא <נִֹכי טGב ָלְ� ֵמֲעSָָרה Jִָני�Q ַוָ@ָק� ַחOָה  ְוָלֶמה ֵיַרע ְלָבֵבְ�ְוָלֶמה לֹא תֹאְכִלי ִתְבִ,י ַחOָה ָלֶמה

 מצוי�והוא א  , קשר הפולחני של המסופר ברורהה 107.)9�4' פס ("?ֲחֵרי @ְכָלה ְב1ִלֹה ְו?ֲחֵרי 1ָתֹה

 לפי  108. בהמש�17' גשת בפסוקי� אלו ובפסכ� אכילת המנות מוד�כמו. פעמיי� בקטע קצר זה

]�ומפני ש, שלושה נתוני� אלוw[mnth היא מילת ה�B של ksmh , חלק'את האחרונה כיש לפרש ,'

 על הב� לבצע חובה זו בעבור או במקו� . המגישידי�על תאשר נאכל' מנחת קבורה'כאו ' מנחה'כ

                                                
101   �� וmחילופי העיצוריp� .kasāmu”, CAD, K, pp“וראו ג� , שפש�ראו למשל ש� האלוהות שמש.  מוכרי

240f.: to cut down trees ,ו�“kasāpu A”, CAD, K, p. 241-242: to chip, Break off a piece, to trim.  
מציי� מספר טקסטי� ) 10: 1978(אבישור ". טֵֹע� ,&Tְַמ@G בבית בעל "): ומקומות אחרי�52: 1943(קאסוטו   102

�ת'ועוד מעיר כי המקבילה העברית , אוגריתיי מ   T , ֶ ֶ &  'ל היא נזכרת בזיקה לפולח� "בספרות חז. נזכרת במקרא

� ,בודה; 177: 1975, מור�בדעה שמדובר בסוג דג� מחזיקי� ג� דייקסטרה ודה. כמו בטקטי� האוגריתיי

�ומציי� ג� את הזיקה ל, בעקבות אבישור (20: 1993kasāmuשהוראתה היא ,  באכדיתto cut to pieces( ;

: 1944(אולברייט :  למשל עיינו'מנחת קבורה'או , 'מנחה'לפירושי� .  ועוד268: 2002, ל"הנ; 344: 1997, פרדי

 . כנראה על סמ� האטימולוגיה האכדית”his funerary offering“): 150: 1969(וגינזברג ) 38והערה , 35

שהב� אוכל הוא חלק ' חלק'העלה את האפשרות שה) 228]: א[1994(פופ . 13הערה , 49: 1956, גריי: השוו

  .מגופו של האב המת
103  “ksm (I)”,DULAT, p. 462: part, share; “ksm1”, KWU, p. 60: Anteil, Portion.�, סלמס�וא�:  השוו ג

ומציגי� ער� הומונימי ', עלילת אקהת'המילוני� מצייני� תחת ער� זה רק את ההופעות בבעלי . 103: 1954

  ).ks/Cm(n)”, DULAT, p. 462-463; “ks/Cm3”, KWU, p. 60“(שפירושו סוג דג� בהמש� 
�ראו הפניה ל  104 DULAT , לעיל100הערה .  
 .70: 1987, גרינפילד  105
  .gהערה , 344: 1997, פרדי  106
10�7' בסיפור המקראי פס  107 �' ל מופיע בחיוב ג� בפס"אכ√השורש . י"בכ√ו) בשלילה(ל "אכ√ חוזרי� השורשי

הכולל ג� את , 10�4' שני אלו מצטרפי� לשדה הסמנטי שבפס). המוסר על היפו� הל� רוחה של הדמות (17

י "בקטע . י"שת√ות והשורש /מנה, המילי� זבח ל  ה  ע  ב   E ִ   ו C ח   ֵ   ָ  ֶ ְ ְ  ַ הַ  6 ר   1 ָ  ל  דְ  ִ ֹ י ע  ל  יה  ע  ל  ר א  ַ  Q ו C אמ     ִ  ֵ   ָ   ֶ ֵ   ֶ  ֹ  ַ י     ת  י$ ָ ַ  מ  ר   6  A  1  A  ִ  ָ ַ ְ ִ  

ת י א  יר  ס  ֵ  ְי ינ B  ָ  ִ  ִ   ֶ ה  תֵ    E ה ק   V י א  ד נ  ר ל א א  O ה ו @ אמ  � ח  ע  Q ו @   � י  ל  ע  ִ    ִ ָ   ְ ַ  מ  ֹ  ֲ   ֹ   ֶ  ֹ  ַ    ָ  ַ    ַ ַ  ַ   ְ  ִ  ָ  ָ י    ֵ ַ    ֹ ִ  ר:ח  <נ כ  ר   כ  $ ו 1  י  י  ָ  ו  ֵ  ְ   ִ  ַ י  ֹ   ל א ְ  ית  ת  15�13' פס" ( ָ ִ  ִ 1 ( 

 .והמילה יי�, )שלוש פעמי�(ר "שכ√מתווספי� לשדה הסמנטי השורש 
108  �54�53: 2002, עיינו שרו�. ההימנעות מאכילה באירוע הפולחני מבטאת את יחס הדמות לאירועי. 
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החובה לאכול  ש ייתכ�109.סעודת זבח ב משמש נציג או מחלי הב�. ו מת א נעדרהאב כאשר ,אביו

� טקסטיסוס באלא שאי� לכ� ב, כפי שהציעו מספר חוקרי�, את החלק קשורה לפולח� מתי

  110.פרט לאטימולוגיה האכדית ,עצמו

  ) ומקומות אחרי�I, .17 1CAT :33-32 (ות בעבור אביופיזיודות חובת הב$ לבצע עב :6חובה . 20

32-33 Te.ggh.bym/[Ai]T.  "אשר מט 	32  ,ס]ָמא2[ייח את גגו ביו�33  
 rxf.npfh.bym.rA/  .בו 	אשר רוח. את מדיו ביו."    

 ,ggh(ביחס לשני דוממי� נפרדי� ) Te, rxf(פעולות שונות כא� באופ� ברור מדובר בשתי 

npfh.(111 �� וbym/[AiT הצירופי� הטמפורלייbym.rA�שניה� מסמני� את .  זה לזה מקבילי

 למילה הערבית האוגריתית AiT יש חוקרי� שקישרו בי�אמנ�  112. קיי� בו;שבה, העונה הגשומה

Aa’Tat)  اط�� ;fine black mud( , טא� אפשר שהיא קשורה למילה העברית>Eְ�, )disdain) (נפש(

יש שחשבו כי מדובר בחובה . משמעות שאר המילי� בחרוז ברורה. המסמנת תחושת מיאוס

מפני שאי� כל רמז , נראה שהצדק עמ� 113. כל קשר לפולח�ואחרי� לא ראו, פולחנית כלשהי

משו� שהוא צעיר וכוחו , מדובר בפעולות רגילות שהב� עושה . פולחני בלשו�הקשרלפולח� או 

 יש חוקרי� שתמהו .והבגדי� מתלכלכי�, שבה המבני� נחלשי�, בעת העונה הגשומה, תניוובמ

, תרו את הקושי בטענה כי מדובר בבגדי לוח�ופ, שהרי זו מלאכת� של נשי�, מדוע על הב� לכבס

� פולחניי� גדיבאו ב��קיוניואשר היה צור� לשמור על נ, אשר לא נלבשו כל יו�, מיוחדי 

  114).טהרה(

                                                
 The ‘eating of the“): 278: 1989(מרגלית : השוו. 338�337: 1961, כ� ברור מתרגומו והסברו של גאסטר  109

portion’ in the sanctuary may thus be viewed as a fairly regular, if not daily, priestly function 

performed by the son in lieu of his father. The appointment of sons to serve as priests is attested 

in the Hebrew Bible as well....” .אלו �מפני שמרגלית מתייחס לחובה , א� ספק א� יש לקבל דברי

 .ואילו החובות ברשימה מתייחסות לחוג המשפחתי ולפולח� המשפחתי,  המנהיגציבורית של
, 103: 1954, סלמס�כנגד זאת וא�.  לעיל102ובהערה ; 66: 2001, רייט; ראו דברי גרינפילד המוזכרי� לעיל  110

  .82הערה 
  .5כב ' דב: השוו). 271: 2002, פרדי, למשל( מסוג אחר או ציוד,  מסמנת מדי לוח�Npfהמילה   111
השוו . וצינו שהבו; הוא חומר בנייה', טיט' למילה העברית AiTמספר חוקרי� קשרו את המילה האוגריתית   112

“�īdu”, CAD, �, pp. 106ff.: mud, clay)  �א ' ראו המינוחי� לחומרי הבנייה בשמ). �i��u או �i�u נכתב ג

;  AiT”, DULAT, p. 892: mud, clay“;10: 1978, אבישור:  לפירושי� מסוג זה עיינו.18, 16, 13�11, 7ה , 14

א� בצלע א לא מדובר בבניי� כי א� בהתרופפות הגג בעונה הגשומה . 66: 2001, וראו ג� דברי רייט

; 279: 1989, תמרגלי; 150: 1969, גינזברג; 103: 1954, סלמס�וא�; 40�39והערות , 35: 1944, אולברייט(

 ).10הערה , 344: 1997, פרדי
ומנסה למצוא קשר פולחני א  , או בהקשר פולחני, העיר שייתכ� שמדובר בגג של המקדש) 22�21: 1993(בודה   113

 .בצלע ב
והעיר , מסתייג מפירוש זה) 67: 2001(רייט . 22: 1993, בעקבותיו בודה; 280�279: 1989, מרגלית: כ� למשל  114

 מתייחסות להקשר 2�1חובות : הציג מבנה סימטרי, יחד ע� זאת. פ  של חובה זו לשאר החובותעל הקשר הרו

 6וחובה ,  מתייחבות להקשר ריטואלי5�4ובמקביל חובות ;  מתייחסת להקשר לא ריטואלי3וחובה , ריטואלי

בישור � תואמת למבנה שהציג איהחלוקה לשני חלקי� סימטרי). 68: ש�(מתייחסת להקשר לא ריטואלי 

 �  ).ראו לעיל(ואחרי
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  אופי החובות. 21

הא� : נסבו הדעות השונות סביב שני ענייני�, ביחס לאופיי� של החובות המרכיבות את הרשימה

הא� כל החובות ; או לאחר מותו,  הב� לבצע בעוד האב בחיי�החובות מתייחסות לפעולות שעל

חובות מתחומי� של אוס   היארשימה אפשר לגרוס שה 115?בעלות אופי פולחני או שרק חלק�

�, 1חובות  (ברור בה� לחנייש כאלו שההיבט הפו .משפחתי�  חברתיהיבט בעלות כל החובות: שוני

יות בלבד תאחרות נראות חובות חבר). 4ובה ח, למשל( שההיבט הפולחני מטושטש ישו, )5, 2

לפי פירושי . )6 ואולי ג� 4 חובה( מוטלות על הב� בעוד האב חי רורי חובות שבביש). 6, 3חובות (

חובות אחרות עשויות להתייחס ה� . לה שעל הב� לבצע כלפי אביו המתו מתייחסת לפע2חובה 

א� . או לאחת מ� התקופות, )5ואולי , 3חובה , למשל(לאחר מותו זמ� שוג� בו האב חי שלזמ� 

ביחס לכל חרוז וחרוז מעיד על הקושי , במחקרריבוי הדעות . בדיוק הב� מבצע�מתי לקבוע קשה 

אשר , 3�1ריבוי הדעות חרי  יותר ביחס לחובות (ת וודאית לכל חובה מדויקבגיבוש משמעות ש

� להביע דעה נית, יחד ע� זאת ).ינוימ�  עבור החוקר בפולחני מעורפלי�הלשונ� ורקע� החברתי או 

  .'עלילת אקהת'בקשרה לגבי מטרתה של הרשימה בה

 �בראשית הרשימה נמצאות חובות : סדר אסוציאטיבי הגיוני מופיעי� ברשימהבשהחרוזי

עד לחובה יומיומית המבוצעת בידי הב� בעבור הרשימה מגיעה ו, המתייחסות לזמ� שבו האב מת

י� יאבות קדמונב בפולח� מתי� או ,ת החובות הקשורות באב המתהקדמ.  או במקומוהאב החי

 ַדַנִאל&.  בהמש� העלילהרבואכ� כ� מסת. 'עלילת אקהת'ת� בהקשר של ומתי� מעידה על חשיב

כמוב� לאור החלק . ולהתאבל על בנו המת, לקבור אות�, אג לאסו  את שרידי גופת אקהתוד

  116.רוניותפעולות אלו נתפסות כאי, הראשו� של העלילה

   ומטרתההרשימהאופי . 22

טענו כי בעבר חלק�  117.דידקטי של רשימת חובות הב�� יה החכמתייחוקרי� רבי� הצביעו על אופ

 מספר� המשורר119. חלק מיחידה גדולה יותרהייתה או שהיא 118,היה לרשימה זו קיו� עצמאי

 בהתא� לטענה זו . בהתא� לצרכיו'עלילת אקהת'השתמש בחומר מ� המוכ� ושיב; את החרוזי� ב

  .של הרשימההחדשה מטרה לאו  ה המקוריתהועלו הצעות שונות ביחס למטר

ומכנה את , הרשימה מרגלית הסביר כי אי� סיבה ספרותית ברורה לחזרה המרובעת על ,למשל

, הרשימה הארוכה מפריעה את רצ  העלילה המהיר, לדבריו. ”exaggerated emphasis“החזרה 

                                                
 226]): א[1994(פופ ; ניסה להראות שלכל החובות אופי פולחני) 23' במיוחד ראו עמ, 1993(בודה : באופ� מייצג  115

הסביר שכל החובות מתייחסות ) 68,  ואיל�48: 2001(רייט ; טע� שחובות הב� ה� כלפי האב בחייו ולאחר מותו

אי� המקו� כא� לפרט מה חשב כל חוקר ביחס . מה� בעלות ממד ריטואליורק ארבע , לזמ� שבו האב עדיי� חי

  .על כ� עיינו בחיבורי� המצוטטי� בהערות השוליי� לעיל. לכל חובה
116  � . להל�161�  ו23, על משמעות הרשימה במקומה וביחס לעלילה בשלמותה עיינו עוד בסעיפי
 .ואחרי�; ")תאוָרליחכמה מסורתית  ("356 :1979, הילי; 13: 1978, אבישור; 13: 1954, סלמס�וא�  117
וא  לא , אי� כל התייחסות לרשימת חובות הב�' עלילת אקהת'טוע� שבשאר הטקסט של ) 280: 1989(מרגלית   118

  . לעיל116ראו הפניה בהערה . אני חולקת על כ�. דר� רמז עקי 
96�95: 1996, הוסר  119.  
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הוא , ליתר דיוק.  של העלילה עצמהמספר�המשורר מ�שונה  סופר ל בטקסטשיבוצהאת ויש ליחס 

 אמצעי המרובעת שימשה לוהחזרה ש, הניי�ומעשה שיבו; של סופר מחוגי� כחושב שמדובר ב

   120.כבוד כלפי מוסדות דתיי�ל והמחנ� לצייתנות, דידקטי

. ”the text itself introduces the need for a son through cultic rationale...“  כיבודה העיר

לפי פירושו כל החובות קשורות (מצעות רציונל פולחני אי� תמה שהצור� בב� הוצג בא, ריולדב

 הקשרה): משפחתיות�כלל לחברתיות�כולל חובות הנחשבות בדר�, בדר� ישירה או עקיפה לפולח�

מנומק באמצעות הצגת הצור� בב� .  ובעלל& לשני האלי� ִאַדַנִאל&י� שבי� י עוסק ביחסמידה

  121.תאלוהימכיוו� שנקודת המבט המוצגת בטקסט היא , חובותיו הפולחניות

ובדר� זו ,  מגווני�תחומי�מ הלקוחי�, עיסוקי� מייצג מקב; רשימת החובותרייט הציע לראות ב

�התכוו� המחבר להציג את כלל תחומי� The movement in and out of ritual and“ .החיי

mundane matters and the distinctiveness of the six duties give the impression that a 

son’s responsibilities toward the father have been rather completely delineated. It is a 

synecdochic charting of the whole by means of the part.”.122 מטרת הרשימה היא להציג 

, רשימת החובות מציגה את מקומו ההיררכי של הב� אקהת, ההקשר ב.יתאידיאלת מודל להתנהגו

 א� .הב� כפו  לאלי�)  ולכ�123,האב כפו  לאלי�(> הב� כפו  לאב :  ההתנהגות המצופה ממנוואת

בהמש� מסתבר , אול�. חשב אד� אדוק וצדיק כאביויהוא י, הב� מתנהג כפי שמצופה ממנו

פי רייט �עלכ� (במיוחד ביחס להיבטי� ריטואליי� ,  זהאלאידישאקהת לא התנהג בהתא� ל

 רייט מסביר את החזרה המרובעת ).אקהת בסו  הלוח הראשו�בי� ביחס לשיחה בי� ענת ל

מפני שברגע ,  חשיבות רעיונית בסיפור ישאידיאלל. אידיאלפרדיגמה של כאמצעי להחדיר לקהל 

  124.מתנגד לאלה ענתמורד ו,  אקהת מתנהג באופ� הפו�– אחד הוא מתהפ�

  'עלילת אקהת'מסגרת חובות הב$ במשמעות רשימת . 23

 בצורה טובה יותר יש בכדי לענות על שאלה זוש, אלא. תשובה חלקית נמצאת לנו באמור לעיל

מהי משמעות הרשימה : לחלק את התשובה לשני שלבי�ו, לב�תשומת בהקשרלהתייחס ל

 'עלילת אקהת' ( הכוללהקשרבהרשימה מהי משמעות ; )תחילת העלילה (ימידה ההקשרב

 או ,חובות הב� משמעות עבור תחילת העלילה בלבדרשימת הא� ל:  בניסוח אחר?)בכללותה

) א� בכלל( נית� לספק לחלקה השני של השאלהתשובה ? ואולי לשתיה� ג� יחד, לעלילה בכללותה

  ).כפי ששרד(רק לאחר בחינת הטקסט בשלמותו 

                                                
מודל זה אינו הול� , כפי שהסברתי בפרק ב. 'תעודות'דבריו בבירור מתבססי� על מודל . 280: 1989, מרגלית  120

 .'עלילת אקהת'את היצירה 
  .23: 1993, בודה  121
 .68: 2001, רייט  122
כל ב(בעל כפו  לִאל& : ג� מציגה את ההיררכיה הבאה) האינקובציה(התמונה הראשונה , )45: ש�(לשיטת רייט   123

  ).הנוגע לזכות לבר�
�ש  124 :68�69. 
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מפורשת (זרה המרובעת מעידה על חשיבות המשמעות שהיא משקפת עצ� הח� כי בדברייש צדק 

,  אבל הרשימה עצמה אינה נושא מרכזי ביצירה.ספר ששיב; אותהמ�בעיני המשורר) האו עקיפ

, מה משרתת הופעתה המרובעת, א� כ�). CAT 1.17, I-II(וא  לא נושא מרכזי של החלק הראשו� 

  ?מלבד ההנאה שמפיק ממנה השומע

. חובות הב�טות ברשימת אשר תכונותיו המעשיות מפור,  לב�ַדַנִאל&תחת בתחינת האב העלילה פו

בעיקר מילוי תפקידי� ביחס , !)עוד לפני הולדתו(יעוד של הב� המיוחל י מתייחס ל� הרשימהתוכ

.  ב� שימלא את חובותיו– להולדת הב� ציפייה אצל המאזי� את המהחזרת הקטע מעצי. לאביו

משו� שזו מבוטאת בנימה של שמחה , עוד יותר בהופעה הרביעית של הרשימה מתעצמת ציפייהה

)CAT 1.17, II: 8-14 .( גדולה 'נפילה'יביא בסופו של דבר ל, ילת העלילה זו כבר בתחציפייהפיתוח 

 הב� אבד� .)רצח אקהת( בנקודת השיאבמובלע  ַדַנִאל& אצל וג�, של המאזי� התקוותציפיות ו� המ

  .ַדַנִאל& החובות שהיה עליו למלא ביחס ללאור, מי�י� עצוממדמקבל 

The expectation of a son by Dana’il and by the reader, which is 

protracted by the repetition, is greatly enhanced and the importance 

of the boy is strongly underscored by the multiple recitations. The 

repetition is not a mere epic convention; it is a critically placed 

feature whose dramatic significance is, again, not so much in what it 

“says” but in the fact that the audience hears if four times 

through.
125 

  ) II, .171CAT :40-26 (ביקור הכושרות. 24

 כדי. לקטע מבנה ברור; )הכושרות(ת ואלוהי דמויותי נער� ריטואל שבו מעורבות בקטע זה ניכר כ

 יש להתייחס כמוב� ,ַדַנִאל&תפקידו הספרותי ביחס לנרטיב וביחס לדמות את להבי� את הקטע ו

כוונתי לידע . לווה נוס ע נולמיד, ביחס לתוכ�) מבנה(לצורה , י ולהקשר הרחבמידלהקשר ה

  .  מיה� הכושרות ומה תפקיד� ביחס לגור� האנושי:קהל הקדו�המוקד� שהיה ברשות ה

  ותפקיד$ ביחס לגור� האנושי) kArtkArtkArtkArt(הכושרות . 25

 :ilht) CAT 1.24 קרויות ש� ה�. 'נישואי ירח וִנַ,ל'מסגרת הספרותית של הכושרות נזכרות כא� וב

ה עשוי להעיד על קרבת�  כינוי ז.bnt hll ל�ַלבנות ה� בשני הטקסטי� מכונות אלות אלו. )40 ,11

 snntכינוי�  New Moon Crescent(.127(ירח )מולד ה( או ל126 מֵאַמרHulēluלאל ) המשפחתית(

טהרה ל פרדי חושב שכינוי זה קשור the radiant;128אחרי� תרגמו ; )� ציפורימ ('סנוניות'כ פורש

                                                
 .ההדגשה שלי. 145�144]: א[2000, גרינשטיי�  125
  ]).ב[1999(פרדי   126
� כhllמפרש את התיבה ) 2והערה , 81: 2001(רייט   127moon crescent12יד '  על סמ� אטימולוגיה ערבית ויש ;

  .1997, מרקוס
�שראו למשל   128. 
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)“the daughters of purity/Hulel, the pure ones”.(129 היריו�אשית הרהכושרות קשורות ל 

 תפקיד� לדאוג שהנישואי� יהיו מבורכי� ומוצלחי� בא לביטויבכ� . )הלידה(ולסופו , )עיבורה(

)� 130). אינ� נחשבי� למבורכי�,נישואי� אשר אינ� מגיעי� לכדי מימוש באמצעות הבאת צאצאי

ר  נית� לומ).kAr wEss: השוו לשמו של האל החרש (skilled-ones א היkArtמשמעות שמ� 

. הקשור במעגל החיי� של האד�) בי� א� ממשי ובי� א� לאו(שהכושרות ה� אלמנט מסורתי 

  131. מקצועיי� אותה פונקציה מסורתיתלמתאבלי� ג� : השוו

  הקשר מבנה היחידה ומשמעותה ביחס לה–צורה ותוכ$ . 26

ו� שמ, זהי�כמעט  החרוזי� . ברורה מסגרתי�יוצר) 40�39' ש(סיומה ו) 27�26' ש(פתיחת היחידה 

  . ההבדל ביניה� הוא בשני פעלי� המבטאי� כיוו� הפו�.שה� מורכבי� מכינויי הכושרות

27�26' ש: פתיחה  �40�39' ש: סיו  
  ,נכנסות לביתו הכושרות

  . הסנוניותל�ַלבנות ה�
  , מביתו הכושרותהולכות
  . הסנוניותל�ַלבנות ה�

 במהל� ַדַנִאל&ידי � עלאת הפעולות שנעשו ) בכלליות(באי� שני חרוזי� המתארי� , לאחר הפתיחה

/ , פר טובח למע#  הכושרות/ , איש ַהְרַנִמי�, אזי הגיבור/ , אזי ַדַנִאל� איש ַרִ�א�): 31�27' ש(ביקור הכושרות 

השוו ( חלק מ� הפתיחה ה�שני חרוזי� אלו . הסנוניות] ַלל�[ומשקה את בנות ה�/ , מאכיל את הכושרות

5�1'  בתו� הפתיחה בשCAT 1.17, I: 2-3' שתפקיד� המבני של ל�  ). ש

�מאכיל ַדַנִאל& שישה ימי� במש� . )באמצעות דג� מספרי (בתוו� נמסר על ריטואל ב� שבעה ימי

מפני שהיא משקפת את יחס , ַדַנִאל&התנהגות זו תורמת לאפיונו החיובי של . ומשקה את האלות

הימי� מחולקי� . )מעשי הדמות: 22סעי  , פרק בראו ( ואת קפדנותו, החיובי שלו כלפי הכושרות

 של ציהקונבנהלפי . )]15, 11, 8, 6�5' ש, Iטור [בריטואל האינקובציה השוו ; 37�36, 34, 32 (לזוגות

א� , חלה ביו� השביעיעזיבת הכושרות . או שינוי ביו� השביעי) climax(צפוי שיא , דג� מספרי

צלעי שבו �לאחר כל חרוז חד. )ראו להל� על משמעות� (יל� וא41' שהשינוי נמסר ב. שינוי הזהלא 

בניסוח , מאכיל ומשקה את האלות ַדַנִאל&ש נמסר ,נמני� ששת הימי� בזוגות והיו� השביעי בנפרד

ַלל�]ש[ומ/ , מאכיל את הכושרות: )הפתיחה (31�30'  על שהחוזר 34, 34�32' ש (הסנוניות, קה את בנות ה��

36 ,37�  .ומסמנה כנקודה קריטית או נקודת מפנה, חד מבליט נקודה זו בעלילה המבנה המיו).38

  משמעות היחידה בבידודה. 27

י�  תפקיד� ואופי–שהיה ידוע לקהל הקדו� , על בסיס מידע חיצונילברר את משמעות היחידה נית� 

הריטואל המתואר ) א: (אפשריות שתי תשובות ק מספרייט). לעיל 25סעי  ראו (של הכושרות 

.  ועת הלידה של הב� המובטחהיריו�תקופת ה, בטיח את ברכת האלות ביחס לעיבורחידה מבי

קשר� של אלות אלו לעיבור . ל&� נוס  וחיזוק להתקיימות ברכת ִאביטחוריטואל זה מביא עמו 

לתיאור הארו� ) ב(; היריו�מיד לאחר עזיבת� חלה תקופת ה:  בא לביטוי ברצ  הטקסטהיריו�ול

                                                
, סח עיינו מרגלית' לדיו� באזכור הכושרות בתה. 743: 1979, סלמס�כנגד זאת עיינו וא�. 492]: ב[1999, פרדי  129

  .1972, נסטי�'ליצ; 1972
  ].ב[1999, פרדי; 744�743: 1979, סלמס�וא�  130
 .142סעי  , על הקשר הרעיוני והספרותי עיינו להל�  131
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 העיבור אינו אירוע מכיוו� ש�י ולרצ  המסופר מיד ההקשרקיד נוס  ביחס לשל הריטואל תפ

   132.ביקור הכושרות מייצג באופ� מטונימי את רגע העיבור, מדווח למעשה

   המבנית בי$ טקס האינקובציה לביקור הכושרותִקרבהה. 28

 ). לאלי�ִאל&ַדַנפניית (ובדר� זו ג� את תוכנה , יחידה מהדהד את מבנה היחידה הפותחתהמבנה 

' תפקידו לשב מקביל בתוכנו וCAT 1.17, I: 0-2: נה חמש נקודות דמיו� בי� שתי התמונותורייט מ

27� מאכל לא הגישביו� השביעי ;  הוא הדמות המבצעת את שני הריטואלי�ַדַנִאל&;  במקומנו29

�� ששת הימי;  שמתרחש אחראירועמסופר על אלא , ומשקה לאלי� כבששת הימי� הקודמי

) י�(בפתיחה נכלל; השקיההאכלה וה חוזר ציו� פעולות ה,ולאחר כל חרוז מונה, סדורי� בזוגות

 :CAT 1.17, I(באופ� כללי על הפעולות החוזרות שנעשו במהל� ששת הימי� ) י�(המוסר) י�(חרוז

2-5; II: 29-31 .( הפוכה אווירהההבדל העיקרי הוא שבכל אחת מהתמונות באה לביטוי – 

 אירוח תתמונ; והיא ביטוי למצוקת הגיבור, לית מלנכואווירה מופיעה האינקובציהת בתמונ

  133.ַדַנִאל& ידי�עלשמחה גדולה הבעת  לאחר ההכושרות בא

   המבנית בי$ טקס האינקובציה לביקור הכושרותִקרבהמשמעות ה. 29

ה זו בציו� רייט ענה לשאל? � התמונה הפותחתזיכרומספר לעורר בקהלו את � מדוע כיוו� המשורר

�� התמונה הראשונה ולחדש את זיכרומטרת המבנה הדומה לעורר את ) א: (מספר תפקידי

 כ� מציג –הצגת נאמנותו לה� ל לאלי� וַדַנִאל&לתת אישור מחודש לפניית ) ב(; רושמה אצל הקהל

הדר� את  כדמות היודעת היטב את ההתנהגות הרצויה כלפי האלי� וַדַנִאל&מספר את �המשורר

 כפו  ג� לאלי� פחותי דרגה וירא ַדַנִאל& –הריטואל מבטא היררכיה ) ג(; אותה להתקשר את�הנ

�.  ולהבטחה הנלווית לב�ל&שני הריטואלי� יוצרי� מסגרת להתגלות האלי� בעל וִא) ד(; אות

שתי המופיע בשדג� שבעת הימי� סכ� לאפוא נית�  134.המסגרת מבליטה את התוכ� המצוי בה

מצוקת הגיבור  – מעגל  שבנקודה זו נסגרנועד להדגיש ניה�הקישור ביו, אות�התמונות מבליט 

 ציפייהביקור הכושרות מגביר אצל הקהל ג� את ה .נתבטלה ע� ספירת הירחי� והגעת עת הלידה

  135. יש יורש וחיי משפחה משגשגי�ַדַנִאל&ליסופר כי שבו , להמש�

  )II, .17 1CAT :42-41(רגע העיבור . 30

א לאחר מכ� מופיע חרוז ל; )40�39(מספר על סיו� ביקור הכושרות �ט מדווח המשוררברצ  הטקס

�  ). ואיל�43 (היריו�ל ספירת חודשי ה לאחריו נמסר ע).42�41(ולפיכ� אינו ברור , של

  

  

                                                
 .באמצעות נדר לאשרה, אלוהי שהוא מקבל מאת ִאל&ג� ִ,ְרַת מחפש חיזוק נוס  לסיוע ה. 85�83: 2001, רייט  132
83�82: 2001, רייט; 86: 1996, הוסר  133 .�162�161: 1990, אייטק�: השוו ג :“It is clear that a deliberate 

symmetry and correspondence is intended between the two, played out in terms of the contrast 

between the contexts of Danel’s plight (no son) and his rejoicing (a son is to be born)”. 
  ).86: 1996, הוסר(בכלל זה מובלטת ג� החזרה המרובעת על רשימת חובות הב� . 83�82: 2001, רייט  134
 .86: 2001, כ� רייט  135
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39-40 tbo.bbth/kArt.  39  ,הולכות מביתו הכושרות�40  
 bnt.hll.snnt/  ַלל� הסנוניות     .בנות ה�

41-42 [ ]d[ ]t.nomy.orv.[  ]/  )[    ]?)[    ](? ( ערשו 	41  ,[      ]מנעמי�42  
 ysmsmt.orv.el[  ]/  הערש , יפעת)?.[      ](    

43-45 yAb.dnil.[ls]pr yreh/   43  ,פור את ירחיה]לס[יושב ַדַנִאל��45  

ויי� נוספי�  כינכללו הא� .קשה לדעת בבטחה מה ד:וח בה�, קי שרדו באופ� חל42�41' משו� שש

 שהתרחש לאחר עזיבת אירועמספר על � דיווח מטע� המשוררולל או שה� כ136?של הכושרות

 orvהמילה בעד קבלת האפשרות האחרונה יש לציי� את הופעת  ? שוכב ע� אשתוַדַנִאל& –הכושרות 

�[           נא %לערשו יעלהצלעי �בחרוז החד מילה זו פע� יחידה הלפני כ� הופיע. בחרוז הנוכחי פעמיי

[) lorvh.yol/[   ]  ;CAT 1.17, I: 38-39(, ל&במסגרת ברכת ִא) ַדַנִאל&בהוראות ל.(  �שני התיאורי

�נית� לראות בכ� מילה נוכל רק לומר ש, לכ�. ג� א� נקבל אחת מהצעות השחזור, אינ� חופפי

 .)הרמז: 21 סעי  ,ראו פרק ב (ובי� א� לאו,  שכזהאירוע בי� א� החרוז עצמו דיווח על ,רומזת

 :CAT 1.17, I: ראו(ת שקיבל אלוהי בהתא� לתשובה הַדַנִאל&שהניח שכא� נמסר כיצד פעל , פרקר

 . של הקהלרגישותוב ותלויה בתפיסתו פרשנות כזו 137).מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב; 38-42

 או 'עלילת אקהת' שכינוי זה אינו מופיע במקו� אחר בה� מפני , רופפת)ראו לעיל (הצעתו של רייט

ומה טע� יש בהוספת חרוז , ה� מפני שהכושרות כבר הלכו, )CAT 1.24( 'נישואי ירח וִנַ,ל'בטקסט 

 מה� הכינויי� 'נישואי ירח וִנַ,ל' לא נית� לקבוע בבטחה מ� האפילוג של ?המציי� כינוי נוס  שלה�

�  138.'לות אקהתעלי'על החרוז שבלהקיש מטקסט זה נית� לא דאי וובו, המופיעי� ש

אי� .  ע� אשתוַדַנִאל& במשכברצ  הטקסט מעיד בעד האפשרות שבחרוז זה נמסרה הערה הקשורה 

מספר את � מסכ� המשורר, בצורה פואטית, שכא� ייתכ�אול�,  ממשאירועוח כא� הכוונתי שד:

לאחר  מיד.  הזהאירועשב)  את היופי–ובצלע ב (ומזכיר את הנוע� , תוצאות ביקור� של הכושרות

ומראה התאמה בי� , רצ  כזה הגיוני ביותר. היריו� יושב לספור את ירחי הַדַנִאל&מכ� הוא מוסר ש

� או מתייחס באופ� מסוי אירועבי� א� הוא מציי� ( סיכו� פואטי שכזה .ל& לברכת ִאַדַנִאל&פעולת 

המבנה תוא� להגדרת החרוז כחלק מקטע השיא של ) כללי לתוצאה של ביקור האלות הכושרות

  ).לעיל 26סעי  ראו (הספרותי ביחידה 

31 .� )II, .17 1CAT :46-43) (היריו$תקופת ה( מונה ירחי� ַדַנִאל

היינו , וח בקצרה על גדילת אקהתמקצת החוקרי� חושבי� כי בקטע זה מד:: הדעות נחלקות

ר עזיבת  לאחההחל, היריו�ומרבית החוקרי� חושבי� שמדובר במניית חודשי ה, אקהת כבר נולד

מופיעות ) 46�41' ש(שורות האחרונות ששרדו בטור ב  הנחה זו סבירה יותר מפני שב 139.הכושרות

                                                
  .51הערה , 2סעי  , ראו פרק ג  136
 .73: 1987, פרקר  137
: 2001, ל"ראו הנ. )CAT 1.24: 47-50(' נישואי ירח וִנַ,ל'וקת בפירוש האפילוג של רייט עצמו מצביע על המחל  138

 המופיעי� בשתי ,nom√-ו ysm*√שני שורשי� . 218: 1997, והשוו ג� לתרגומו של מרקוס, 10הערה , 84

�מופיעי� בסמו� ב', עלילת אקהת'צלעות התקבולת ב CAT 1.10, II: 30 :[bnomm.bysmm.x[ ] k[ ]t ) יש

 �  ).3הערה , 186, 184]: ג[1997, פרקר. xbl kArtהמשחזרי� בסו  השורה ש
 . 52הערה , 2סעי  , פרק ג: עיינו עוד. 93�89: 1996 , כנגד הוסר12 הערה 85�84: 2001, ראו רייט  139
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 � ) ואיל�43' ש(ששרדו  בשורות האחרונות .AlA.rb[o]וג� המספרי�  ,ls]pr וכ� orv, yreהמילי

הקשורה ככל הנראה לתיאור , ומשמשת מילה מנחה, לפחות שלוש פעמי� yreחוזרת המילה 

בדומה אולי ( מספרי  הופעת שמות מספר באות� שורות מעידות על קיומו של דג�.היריו�הופת תק

�למצוי בCAT 1.19, IV: 13-15 או CAT 1.14, III: 2-4( . המספרי �של ביקור שיאו : משולבהדג

 היריו�ה.  הנוצר כתוצאה ממנוהיריו� וה,הוא רגע העיבור) דג� מספרי(ימי� ה ת ב� שבעהכושרות

, מילי�צמדי : 10, 4סעי  , ראו פרק ב (המדגיש את השיא, ואר באמצעות דג� מספרי נוס מת

 �  .)ציונלי� אחרי� בלשו� המקרא והשירה האוגריתיתקונבננוסחות ודגמי

  פער בטקסט. 32

� IIIטורי� , IIכעשר שורות בסו  טור IV�פי הנמסר לפני �על.  חסרי�Vוכ� ראשית טור ,  בשלמות

תיאור אקהת את , הולדת אקהתאת סיפור לל הפער גיו� ָ,יפי הה� ועל, סטואחרי פער הטק

 כל אחד מ� המרכיבי� האלו 140.מעשה יצירתהאת הגור� ליצירת הקשת ואת , )כילד(בצעירותו 

 נבדלו ,פי תפיסת� הפרשנית�על, חוקרי� שוני�. רחבה או בקיצורהוח בעשוי היה להיות מד:

�ל אילו פרטי� התעכב המשוררעביחס לשאלה  והקטע החסרפרטי תוכנו של בדעותיה� ביחס ל

  .מספר

 אירועה(היא הגור� הראשוני למות אקהת ש מפני,  פרקר רואה בקשת מרכיב מרכזי,למשל

 הולדת אקהת נמסר אירועשהוא טוע� , על סמ� זאת). המרכזי של העלילה בכללותה כפי ששרדה

בי� היתר . אלוהיבמקורה הו,  בקשת–חדש ועיקרו של הקטע שאבד עסק בעניי� , IIבסו  טור 

שלח את כיצד הוא  או ַדַנִאל&ידי �עלהעלה את האפשרות שהמספר דיווח כיצד חומרי הגל� הושגו 

�מספר את �ואולי א  תיאר המשורר, ס&ִס'ַחַו�ר&'ַתכיצד חומרי הגל� הוצגו לפני ,&, בנו להשיג אות

רייט חושב שהטקסט שאבד ,  לעומת זאת141.�האופ� שבו הכי� האל החרש את הקשת מ� החומרי

 הוא מוצג V-VIשהרי בטורי� , ח כלשהו על ימי ילדותו של אקהת וימי היותו נער צעירהכיל דיו:

תכ� כי י על דברי פרקר הוא מוסי  שי.וכמי שמסוגל להתמודד מול ענת, צִידל ָ,Eִיר ,כגבר צעיר

יתרה . מותמסוי וכ� תיאור פעולות ריטואליות ,פער זה כלל סיבה או גור� הגיוני ליצירת הקשת

 שיצירת הקשת היא תוצאה של ריטואל שבאמצעותו נדרשו האלי�  ייתכ�,הוא מדגיש, מזו

  142.להכינה

�  בקטע זה הסתיי� מעגל ראשו� של סיבו� והתרה ומתחיל הסיבו� השני בעלילה,מכל מקו

)� .]15סעי  , ראו פרק ב[� שני ומתחיל מהל, המהל� הראשו� מסתיי�, במונחי� מורפולוגי

: הרגיעה מושגת בשלבי�. השלב הסופי בביטול המתח שנוצר במצג הואהדיווח על הולדת אקהת 

                                                
�תיאור הכנת הקשת והבאתה מסתיי� ב  140CAT 1.17, V: 2-4. 
 .64הערה , 2סעי  , ִסס& עיינו פרק ג'ַוַח�ר&'על האלוהות ,&ַת. 74: 1987, פרקר  141
השוו לדמויות מספרות (תיאור ימי ילדותו של אקהת אינ� חיוניי� להמש� הסיפור . 89�87: 2001, רייט  142

עיינו . בספרות הרואית מוותרי� לעתי� על ימי הילדות וההתבגרות של הגיבור). שמשו�, משה, דוד: המקרא

, עיינו במיוחד ש�. והוא סוקר מספר דוגמות, אי מוצג בראשית מאמרודג� החיי� ההרו. 1934, רגל�: למשל

224�223' עמ.  
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, ובהמש� באמצעות ביקור הכושרות, אחר באמצעות ברכת ִאל&, תחילה באמצעות תיווכו של בעל

  143).ַדַנִאל&ידי �עלידי דיווח קיו� ההנחיות של ִאל& �עלולבסו  

6�ַתביקור . 33'�  )V, .17 1CAT :33-2 (ִסס�'ַוַח�ר

 סופו של קטע ארו�  ה�4�2 ורותש :פי התוכ� המסופר�על, קטע זה נחלק לכמה יחידות משנה

' ש (שופט את חלשי החברה,  בשערַדַנִאל&; ִסס& להביא את הקשת'ַוַח�ר&',&ַת כוונת ובו נמסרה, יותר

4�  אשתו להכי� סעודה לכבוד האלי�ַדַנִתַי מורה לַדַנִאל& ;)13�9' ש (ס&ִס'ַוַח�ר&',&ַת מבחי� בַדַנִאל& ;)8

28, 25�21' ש (ַדַנִאל& מבצעת את הוראות ַדַנִתַי ;)21�13' ש(�31, 28�25' ש (ִסס&'ַוַח�ר&',&ַת ביקור ;)31�

קור של הבי.  את הקשת לבנו אקהתַדַנִאל&בקטע הבא מעניק  .)26�26' ש (ַדַנִאל&הענקת הקשת ל; )33

באמצעות דיווח על הגעת , מספר� פי דרכו הרגילה של המשורר�על, ִסס& עצמו מוגדר'ַוַח�ר&',&ַת

31, 26�25' ש(ועל עזיבתה  הדמות�33.( 

. מות ברצ  הענייני� אינ� באות על סיפוק�מסוי שאלות )ראו לעיל (לאור הפער הגדול בטקסט

 היא ַדַנִאל&הא� יצירתה ומסירתה ל? אקהת או לַדַנִאל&הא� הקשת נועדה מלכתחילה ל, למשל

 מה שבגדר ההשערה אינו 144?נטראקציה בי� בני התמותה לאלי�ית או תוצאה של אאלוהיזמה י

  .וק בו יתר על המידהסאי� לעו, טקסטואלית�ניתוח מבחינה ספרותיתנית� ל

34 .�  )V, .17 1CAT :4-2 ( הימי�ת שבעדג

3�2 ורותש��ר&',&ַת הדובר הוא האל החרש ,פי ההמש��על.  הדמות שיח ה� דיבור ישיר שבתחו

   :מזכיר מאוד בניסוחו שני חרוזי� אחרי� שהופיע קוד� לכ� בטקסט) 4�3' ש( החרוז הבא .ִסס&'ַוַח

CAT 1.17, I: 15 CAT 1.17, II: 39  CAT 1.17, V: 3-4  

mk.bvbo.ymm mk.bv[bo].ymm whn.vb[o]/bymm 

מציי� את היו� השביעי בא בתחילת נקודת השיא לאחר מבנה שז בשני המקרי� הקודמי� החרו

�מת של סבירות מסוינית� לשער במידה ,  מפני הדמיו� הרב.בזוגותנמנו בו הימי� ש, ב� שישה ימי

י היו� אירוע  שלתיאורמופיע  ואיל� 4�3ובשורות , כי ג� בטקסט שלא שרד הופיע מבנה כזה

 ועזיבת ַדַנִאל&עזיבת : השוו(ִסס& 'ַוַח�ר&',&ַתי� בעזיבת  במקרה זה נראה שהשיא מסתי145.השביעי

 נועדה למסור על )4�3' ש ( זוצלעהציע פרקר ש,  מאיד�.)CAT 1.17, II: 24-25, 39-40הכושרות 

לאליפסיס זמ� כזה דרוש ,  בר�146.ַדַנִאל&לדרכו לבי� הגעתו לִסס& 'ַוַח�ר&',&ַתמעבר הזמ� בי� יציאת 

                                                
  . למוטיב הגיבור הערירי המבקש ב�' עלילת אקהת'פרקר משיי� את החלק הראשו� של . 73: 1987, פרקר  143
ַת  144 ; 74: 1987,  פרקר;65: 1975, גיבסו�(ִסס& עבור בנו 'ַוַח�ר&'יש אשר שיערו שַדַנִאל& הזמי� את הקשת מאת ,&

�א� ההצעה סבירה משני , אי� לכ� אחיזה בטקסט הקיי�). השוו לדעתו של רייט המוזכרת בסעי  קוד

�והוא יודע מה� חומרי , ִסס& בבקשה להכי� קשת אחרת'ַוַח�ר&'בהמש� אקהת מציע לענת לפנות ל,&ַת: טעמי

�318�317: 1961(גאסטר .  קשר ישיר ע� האלי�מוצג ַדַנִאל& כדמות אשר יש לה, עד לנקודה זו בסיפור; הגל (

ִסס& 'ַוַח�ר&'אלא שבעקבות האירוח הנפלא ,&ַת, מראשיתה נועדה הקשת לענת: ואחרי� הציעו אפשרות אחרת

העלה את האפשרות שהענקת הקשת המיוחדת הייתה ) 314�313: 1945(שפיגל : השוו. מעניק אותה לַדַנִאל&

 .עבור אירוח הכושרות הנאהלמעשה הבעת תודה לַדַנִאל& ב
 .291: 1989, מרגלית: לדעה אחרת ראו). ריטואל ב� שבעה ימי� (88: 2001, כ� למשל רייט  145
 .12הערה , 74: 1987, פרקר  146
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ת הדג�  חלק מנוסח4�3' ני נוטה לראות בשלכ� א. whn 'והנה 'לת ההצגהללא מי, ניסוח אחר

  .המספרי

הרי הוא , ִסס&'ַוַח� ר&'מספר בדג� שבעת הימי� להציג את ביקור ,&ַת� א� אכ� השתמש המשורר

תחת מסירת חוליית השיא :  ודריכות אצל הקהלציפייהע את הדג� באופ� מחוכ� ליצירת טקו

אנו צופי� : מספר את נקודת המבט למקו� אחר�מעביר המשורר, ביעימיד לאחר ציו� היו� הש

ודר� נקודת המבט של הדמות נמסרת , רק אז. ואחר הוא נצמד לנקודת מבטה של הדמות, ַדַנִאל&ב

אירועי היו� השביעי , בדג� שבעת הימי� הראשו�:  השוו147.ת השיאיחולי, החוליה השביעית

  .חלי� במקו� אחר

 צאצא היעדר הראשו� היה �הסיבו. חל סיבו� חדש בעלילה) זה ג� התוכ� שאבדובכלל (בנקודה זו 

: הסיבו� החדש מתגבש בשלבי�. הולדת אקהתע� והוא בא על פתרונו ע� ביקור הכושרות ו, זכר

תנאי מקדי� להיווצרות  (והוא מוסרה לבנו, ַדַנִאל&לידיו של ) תאלוהי(תחילה מגיעה קשת מיוחדת 

בגלל אותה ) אלוהיבי� האנושי ל(נוצר קונפליקט בי� אקהת לענת ,  של הסיבו�בשלב שני. )הסיבו�

  .)15סעי  , עיינו פרק ב (קשת

35 .�  )V, .17 1CAT :8-4(שופט את חלשי החברה ,  בשערַדַנִאל

 the picture of his house and activity that we are given has more in...“ עירמגיבסו� 

common with the touching portrayal of a village chief in the 29th chapter of the book 

of Job, or with the idyllic atmosphere of the Patriarchal narratives in Genesis than 

with the trapping of urban kingship... – that meets us in the Keret text” ; ומסביר� ַדַנִאל& 

 ַדַנִאל& 148.)רצונו אינו קשור לירושת כס מלכות (אג לו בזקנתו ולאחר מותו שידכדי ב�מעוניי� ב

 אינה תואמת ת&'3&ַעדמות ג� . בכדי לשפוט את החלשי�) ולא באול� כס(בפתח השער , יושב בגור�

עובדת בשדה ומלומדת בתחו� , מ� הבאר שואבת מי� היא מתוארת: לדמות נסיכה אורבנית

היא מרימה את ; )להל� 114סעי  ראו ; האסטרונומיה ופירוש סימני�: אחרי� (תלחשי� ומיילד:

 לפי 149.כאשר הוא יוצא לבחו� את החווה שלו, והיא עצמה מלווה אותו ברגל,  גב הבהמהאל ַדַנִאל&

  .הוא מזהה את הישיבה והשפיטה בגור� ע� דמות מנהיג כפרי, דבריו

 �  בתפקידו כסכמה מוכרת לתיאור דמות שופטש את הקטעריפו, ַדַנִאל&אבישור ד� בתיאורו של ג

נית� לקבל את טענתו כי  150.הזכיר טקסטי� מקראיי� קרובי�בנוס  ו, )סוג מנהיגות, כלומר(

                                                
147   � ).65: 1999, דורסי(המספר המקראי נוקט באותו תכסיס בסיפור מכות מצרי
שונה באופיו מ� הפרולוג ' עלילת אקהת'התוכ� של . ב�עיינו לעיל בדיו� על רשימת חובות ה. 66: 1975, גיבסו�  148

באמצעות אוצר המילי� ) שושלת מלוכה(ובית המל� , היורשי�, ש� מודגשי� השושלת. 'עלילות ִ,ְרַת'של 

משתקפת חברה , שבה מוזכרות ערי�', עלילות ִ,ְרַת'אפילו ב. 178�173: 2007, יולזרי�ראו נת�. והחזרות

 .125הערה , 7 סעי  ,עיינו פרק ב. כפרית
ציור חיי� פשוטי� אלו מחזק אצל את גיבסו� את הזיהוי של ַדַנִאל& האוגריתי ע� דנאל . 67�66: 1975, גיבסו�  149

 .1980, דיי' ג: השוו). Canaanite folk hero(עממי �ומהגדיר את דמותו כדמות גיבור כנעני, המוזכר ביחזקאל
ט "  150 פ   EGיה ל ו  א  ר   S �  י  ל  ָ   :מ  ָ     ִ   ֵ  ָ ְ  ִ  ְ  ֶ ֶ   � ל  ֶ  ְמ  ה   ֶ ה:ד  ָ   י     ְ�י ב  ל ֹ ְ ִ  י 1  יE ע  ַ   א     ִ    �י ג ד   J �י  E  J ל אG מ  ס   ,   ִ  ָ ְ    ִ  ָ & ְ    ְ ִ $ ג ר   0  ֶ ר  ְ ֹ ע  ח 1  ת   E  ַ ַ   ַ  ֶ�Gר א כב "מל" (  ֹ ְ    E מ 

ה "; )10 ע  ב   P ה ה  צ  ק   J ב  EGא:ל י  E ָ   ו  ְ  ִ  ַ    ֵ ר>$ְ  ָ       ֵ   ִ ְ ג  מ  ר 0   1 F>$ א  ר  ת ה  ח   A    ְ ִ ְ   ֶ  ֲ א:ל "; )2א יד "שמ" ( ַ ַ   ָ ִ      E בְ  ָ    ו  ה    ֵ י>1  ע  ב   P  J    ָ ְ  ִ  ַ ת  ח   A ַ ַ   ל  1 א  ֶ  ֶ  ה  ָ 

ר   J ָ לָ  כ  י דG ו  יתG ב  נ  ה ו ח  ָ  מ   ְ     ָ ְ      ִ  ֲ  ַ יו  ָ   ל  י� ע  ב   H יו נ  ד  ָ   ע ב   ָ    ִ  ָ  ִ     ָ  ָ במאמרו הוא . א13הערה , 155�154: 1983, אבישור). 6א כב "שמ" (ֲ 



     

 236

תיאור סטנדרטי של מנהיגי� בתפקיד�  "הוא דבורה ושאול כמשמשי� בתפקיד� ,ַדַנִאל&תיאור 

: ומענייני� במיוחד דבריו מיד אחרי כ�, "שאיזה מאורע דרמטי משבית אות� ממעשיה�, הרגיל

מפני�  במילוי תפקידו כשופט לפני ל&ִאַנַדפעמיי� חוזר התיאור הסטטי של : דנאלכ� לגבי "

�המביאי� את קשת הפלאי� ולפני הבשורה על מות , ס&ִס'ַחַו�ר&'ַתלפני בוא האלי� ,&, דרמטיי

 ולהיותו מנהיג מטיפוס 152,הבי לשו� יש כשופט משפט קשורה כנראה ג�ַדַנִאל& לתיאור 151...."הב�

  153.)גיבור (Gzrשופט קשור הכינוי 

ועוסק ,  יושב במקומו הרגילַדַנִאל& 154.אליתידמות איד כַדַנִאל&את  מתארות 8�4' נראה שש, א� כ�

ואי� , התיאור אינו מורחב. לשו� מוכרת ורגילהאמצעות שתי פעולות אלו נמסרות . בעיסוקו הרגיל

. ) אפיזודה להמחשת השפיטה בצדקכגו� ( מתיאור כללי של שפיטת החלשי�כא� פרט הסוטה

פוסק , היינו( ַדַנִאל&כוונת הכתוב אינה לתאר את מקצועו של  :דיי' גיש לשקול את הערתו של , אבל

נראה שכוונת , מתו� השוואה לכתובי� מקראיי� שוני�. אלא לאפיי� אותו כאד� צדיק, )בדי�

אל י אידהיא� ששפיטת החלשי� בצדק ו מכיוjustly.(155 (שי� באופ� צודקשפיטת החלהביטוי היא 

� תורמת ַדַנִאל&תכונה זו של  157.דיי'  יש לקבל את טענת ג156,בתפיסת השלטו� במזרח הקדו

 ַדַנִאל&אפיו� כזה תוא� לדמות  .)מעשי הדמות: 22סעי  , ראו פרק ב (158מושל�צדיק כלעיצובו 

 רבת האלי� לִקַדַנִאל& וא  מספק הסבר מדוע ראוי ,שמו הפרטילאולי קשור  ,בשאר חלקי העלילה

שנושא את עיניו ורואה את התקרבות , ַדַנִאל&מספר על �משוררבנקודה זו מדווח ה 159.חסדיה�לו

                                                                                                                                       
תיאור דבורה תלוי , לדעתו. 5�4ד ' משווה בעיקר בי� מבנה תיאורו של ַדַנִאל& לבי� מבנה תיאור דבורה בשופ

וניכר המאמ; לפרש את הכתוב , ציג אינה כה משכנעתההקבלה הנוסחתית שהוא מ, אול�. בדג� האוגריתי

  . בשופטי� כ� שתמצא ִקרבה לתיאור האוגריתי
151  �. אבישור ג� מסביר מהו המפנה הדרמטי אצל דבורה ושאול). פסקה אחרונה בהערה( א 13הערה , 155: ש

 That scene begins with the stereotypical“: הגדיר את התיאור כסטריאוטיפי) 156: 2001(רייט : השוו

notice (see 1.17 V 4-8) of Dani’il’s judging (1.19 I)”. 
 ).17הערה , 157: 1983(כ� אבישור באופ� משכנע   152
 . לעיל5ראו סעי    153
�תיאור זה חוזר מילולית ב  154CAT 1.19, I: 19-25 .  להל�110על משמעות החזרה סעי . 
� "17מ� הכתוב בישעיהו א ) 176: 1980(דיי ' כ� מסיק ג  155Gְפט: ָיתEִ ,ְלָמָנהA :פס; "ִריב �פב ' תה;  ש�23' ראו ג

 .62הערה , 2סעי  , המצוטט בפרק ג עיינו עוד בתיאור איוב בקטע. 3

156  �. הוא נושא הנזכר בעיקר בקבצי החוק ובספרות החכמה במזרח הקדו�) החלשי�(אלמנה ועני , הגנה על יתו

מדיניות . מסופוטמיהבישראל וב, ולחובה דתית של המל� במצרי�, י� נחשבה לחסד אלוהיההגנה על החלש

העיר פנש� שהתיאור אידיאלי ' עלילת אקהת'ביחס לקטע ב. )1962, פנש�(זו של השליט העידה על חסדו 

)� ). 134: ש
ואת , 1עב ' בתהאת הבקשה , בהקשר זה הוא מציי� ג� את ביקורת הנביאי� במקרא. 176: 1980, דיי' ג  157

 .)CAT 1.16, VI: 33-34, 45-50( הביקורת של ַיִצJ& כלפי ִ,ְרַת אביו 
21�16' במיוחד פס, רעיו� הפו� מופיע בשבועות שנוטל על עצמו איוב בפרק לא  158 . � :CAT 1.16, VIהשוו ג

25ff..1945, שפיגל:  עיינו עוד.  
פי שַדַנִאל& אינו �על� א 3כח ' יחבהתא� לפסוק בב, כחכ�יתי ַדַנִאל& האוגרמתאר את ) 181�180: 1980(דיי ' ג  159

משלי ח ; א ג"מל: ראו(עשיית משפט צדק מצריכה חכמה ) א (:לשיטתו. 'עלילת אקהת'נקרא במפורש חכ� ב

15�ַדַנִאל& ' עלילת אקהת'ב, אכ�. יָמגכח מרמז כי לחכמת ַדַנִאל& ממד '  ביח3' חלקו השני של פס) ב(; )16

ַדַנִאל& מנסה להשיב ; ]CAT 1.19, I: 38-42[ַדַנִאל& קורא לענני� להוריד גש� (חשי� שלוש פעמי� משתמש בל

 :CAT 1.19, III[הוא קורא לבעל להפיל את הנשרי� לאר; ; ]CAT 1.19, II: 12-25[את הפריו� לתבואה 

1ff. .([את הברכה לאקהת �  .ללת הנשרי� וקללת הערי�ק, ת&'הברכה ל3&ַע, )?(על דבריו נית� להוסי  אולי ג
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  לנקודת מבטה של הדמותצמדותיה כמוב� שהנוסחה יוצרת ).נוסחה אפיתבאמצעות (האל החרש 

  .)פסוקיות והנה: 27סעי  , פרק ב(

  )V, .17 1CAT :9 (ראייהוית הושינוי בז. 36

� וapnkבתוספת מילות ההצגה , ַדַנִאל& של סכמתיהכינוי הaphn )4' ש�מעידי� על תחילת ) 5

 א� למעשה .ר יוצר לכאורה קיטוע ברצ  המסופר הדב160).5�4' ש (תמונה או יחידה חדשה בעלילה

תמונה החדשה ואת השינוי במקו� מספר את ה� כשופט קושר המשוררַדַנִאל&מיד לאחר תיאור 

מספר עוזב לכמה �המשורר, כלומר). 4�3' ש(צלעי של היו� השביעי �לתמונה שנקטעה בחרוז החד

  . היושב בשער, ַדַנִאל&וחוזר להציג� דר� נקודת מבטו של הגיבור , )8�4' ש (ִסס&'ַוַח�ר&'רגעי� את ,&ַת

 161.)9' ש, עיניי�נוסחת נשיאת ה (סחת מעבראחר כ� באה נו.  בעיסוקוַדַנִאל& מתואר 7' עד ש

באמצעותה ו, )אמצעי לקידו� העלילה(הצגתה של דמות חדשה בדר� כלל מאפשרת נוסחה זו 

 מצבפסוקית : 27סעי  , פרק ב (162ו של המספר ע� נקודת מבטה של הדמותראיית תמתלכד

 מה תפקיד הנוסחה. לא שרדו שIII-IV כנראה בטורי� ִסס& הוצג'ַוַח�ר&',&ַת אול� ).ופסוקית הכרה

  ?ַדַנִאל&י� דר� עיני אירועמדוע בוחר המשורר לספר על ה? א� כ�

אלא ,  ודריכות אצל הקהל לשמוע מה אירע ביו� השביעיציפייה יוצרת 4�3' קטיעת הרצ  בש

השינוי בנקודת המבט . ית שונהוומשלי� אות� מאוחר יותר מזו, מספר משהה אות��שהמשורר

הקהל , מספר לנקודת מבטה של הדמות�משוררכאשר נצמד ה. ִקרבהותור� לתחושת ה, יוצר עניי�

דיווח בסגנו� ). בשער(כאילו ישבו יחדיו באותו מקו� , תה באותו הרגעקולט את המתרחש יחד ִא

  . יותר'יבש' לוודאיהמסירה 

37 .�  )V, .17 1CAT :13-9 (ראייה שביG ה– ִסס�'ַוַח�ר�' מבחי$ ב6�ַתַדַנִאל

סדר המסירה בשבי; יוצר ). שבי; (ראייהכפופות לפועל ה) 13�9' ש(ש הצלעות הבאות חמ

אחר הוא מבחי� שהדמות ; )11�9' ש( בדמות מרחוק ומזהה אותה ַדַנִאל&תחילה מבחי� : אליז�יר

 �  ).סדר המסירה כסדר תודעתי: 27סעי  , פרק ב ().13�12' ש(נושאת עמה קשת וחצי

 להעביר את מספר�נו של המשוררניסיושנית� לפרשה כ, רה על מילי�ברובד המילולי נמצאת חז

עה  מופיhlk התיבה 163.צי�קרב ונושא בידיו קשת וח ִסס&'ַוַח�ר&',&ַתבראותו את , התרגשות הגיבור

�בפע� .  בתקבולת)tdrq ('צעדה'והיא בת זוגה של , 'הליכה'בפע� הראשונה פירושה . פעמיי

חזרה  (hl צורה הקצרהצלע הבאה פותחת בה). 'הלא כי' או 'הנה'( היא מילת הצגה שנייהה

                                                
  . לעיל5ראו סעי    160
הופיע מי שהוא , שעליו היה מוסב הדיבור עד אז, כשבאה השירה האוגריתית להגיד שלפני אחד מגיבוריה"  161

והיא עוברת מתו� כ� לספר לנו על השיחות או על הפעולות שנתקיימו בי� מי שעליו , אחר או מה שהוא חדש

רגיל , או להגיד לנו תוצאת הופעתו של העניי� החדש, הופיע לפניו באותה השעההיה מדובר למעלה ובי� מי ש

�בה הביטוי  ה פ י ו ה  נ ע שא  נ �24: ש�(קאסוטו א  מביא את מקומנו כדוגמה . 24: ]א[1972, קאסוטו...". ב

174�173: 1983, בעקבותיו אבישור). 25.  
 . 156: 1990, כ� אייטק�  162
 כאילו ַדַנִאל& �למרות שהתוצאה דומה , שזהו מונולוג של ַדַנִאל&) 365]: א[1992(אי� לקבל את הצעת ואטסו�   163

  .'ִסס& בא והוא נושא קשת וחצי�'ַוַח�ר&'הנה ,&ַת': אומר לעצמו
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ר� אכ# הוא 'הליכת �3ַת :במסגרת תקבולת כיאסטית חגיגית, �י חוזר פעמיyon√הפועל . )פוריתאָנ

 הכפלת ).ess.tdrq.wyon.kyon/kAr.hlk (שרשורלכ� ג� נוצר . ִסס�' את צעדת ַחרואהוהוא / , רואה

דבר נוס  משק  את התרגשות . ראייהל פעולת השהדגשה יוצרת הופעותיו הפועל והסמכת שתי 

  ).בסעי  הבאראו ( לאשתו להכי� סעודה ַדַנִאל&עוד בטר� מספיק האורח להתקרב מורה : הדמות

38 .�6�ַת אשתו להכי$ סעודה לכבוד ַדַנִתַי מורה לַדַנִאל'�  )V, .17 1CAT :21-13(ִסס� 'ַוַח�ר

�המשורר) מתקרב ִסס&'ַוַח� ר&',&ַת מבחי� בכשהוא (ַדַנִאל&טו של  לנקודת מבהיצמדותמיד לאחר ה

,  עבור האורח המתקרבלהכי� סעודה, ַדַנִתַילאשתו מוסר  ַדַנִאל&הוראות שהמספר מדווח על 

בוא� של  – ַדַנִאל&ית למה שקלט מידכתגובה ' ראשו של הקהל'ההוראות נתפסות ב. ולכבדו בה

�התכיפות של המסירה . )י פערי� בי� העול� הפנימי לעול� החיצונימילו: 27סעי  , פרק ב (האלי

לא רק שעובדה זו עשויה . ו התרגשותאת מבטאות ַדַנִאל&עשויה לעורר ג� את הרוש� שהוראות 

 ניכרת ַדַנִתַי לַדַנִאל& אלא שג� בהוראות, להעיד על התרגשותה של הדמות מ� הבחינה העניינית

�האל החרש מוזכר באופ� חגיגי בכל חמש שורות: )רגשות הדובר: 23סעי  , פרק ב (והתרגשות

 משמשי� יפה את ִסס&'ַוַח� ר&',&ַתשמות והכינויי� של האל ה). 21�17' ש(החרוז של ההוראות 

על סצנת האירוח  (חרוז רצופות� לגיוו� ההתייחסות לאלוהות זו בחמש שורותמספר�המשורר

אלא ,  ה� הוראות להכנת סעודהַדַנִתַיההוראות ל .)ל� לה41כמוטיב ספרותי מסורתי עיינו סעי  

. על חשבו� ההתייחסות המרובה לאורח, שההתייחסות לבשר מצטצמת לשורת החרוז הראשונה

   164.הסעודה כא� שולית

  )V, .17 1CAT :25-21 ,31-28 (ַדַנִאל� מבצעת את הוראות ַדַנִתַי. 39

 הוא תיאור 25�21' שהקטע שב. חלקי�שני פרט לכ� שהוא נחלק ל, תיאור הביצוע מקביל לצו

בי� ). 21�19' ש: השוו( הוא תיאור הגשתה 31�28' שקטע שבה; )19�16' ש: השוו(הכנת הסעודה 

א� ג� , האירועבכ� הוא מבליט את . ַדַנִאל&מספר על מסירת הקשת ל�משוררשני השלבי� מדווח ה

מבלי לגרו� , כ��כלמהר זמנית או �הפעולות בו אינו יכול לעשות את כל ַדַנִאל&: משיג תיאור הגיוני

אי� לו .  מבעוד מועדלא ידע על בוא�א� , �מסויהרי הוא מבחי� באלי� ממרחק . לאלי� להמתי�

לכ� הוא מורה לאשתו להכי� את .  וג� להכי� את הסעודהִסס&'ַוַח�ר&' ,&ַתדי זמ� לקבל את פני

 –לפי מטרתו קוד� פועל , שהגיע כבר, ִסס&'ַוַח�ר&',&ַת. ס&ִס'ַוַח� ר&',&ַתובעצמו מקבל את פני , הסעודה

מגישה הדמות )  עסוק ע� אורחוַדַנִאל&כש(זמנית �כ� או בו� אחר. ַדַנִאל&הבאת הקשת ונתינתה ל

בכ� השכיל הסופר מצד אחד לגוו�  ":אבישור העיר על חלוקה זו. את הארוחה) ַדַנִתַי(המסייעת 

החלק (ובי� הגשתה ) החלק הראשו�(� שהות בי� הכנת הסעודה את דבריו ומצד שני כאילו נת

  165)".השני

                                                
תפקידו הבסיסי של דפוס אירוח להדגיש את יחסו של המארח . CAT 1.15, IV: 45; 1.16, VI: 17-18: השוו  164

ולכ� הדגש , ממלאת תפקיד שונה' עלילת אקהת'גרסת האירוח ב. מארחולאפיי� את דמות ה, כלפי האורח

 . להל�41עיינו סעי  . בתמה מסורתית זו משתנה א  הוא
 .175: 1983, אבישור  165
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 ַדַנִתַיבעוד שההוראות ל, נמסר בכלליות) עזיבת האל; מסירת הקשת; הגעת האל(קטע זה בעלילה 

 משלי� את ַדַנִתַיידי �עלתיאור ביצוע� . ַדַנִאל&מפורטות ומאפשרות להעביר רוש� של התרגשות 

, ביחס לפעולת הדמויות המסכ� המסירה סגנו�לעומת ). ראו בסעי  הבא (ִאל&ַדַנמעשה האירוח של 

תחושת לפיכ� נוצרת .  וכולל שיח דמותמפורט) ביחס לקשת( בהמש� ַדַנִאל&תיאור פעולות 

  ).33' החל מש(התבוננות קרובה במעשיו 

  ַדַנִתַי. 40

ברכת ת זו נרמזה קוד� לכ� בסיפור דמו. ַדַנִאל&אשת ,  ַדַנִתַי–בקטע זה אנו נתקלי� בדמות חדשה 

  בשמהתלא נזכרהיא  א� ).]xmxmt [היריו#וג� ] ylt [יולדת, ]aAth [אשתו: CAT 1.17, I: 39-42(ִאל& 

ובהמש� , ִסס&'ַוַח�ר&',&ַת היא דמות פועלת רק בתמונת האירוח של ַדַנִתַי 166.במסגרת הטקסט ששרד

  .עלינו לשאול מה תפקידה כא�. זתהיא לא נזכרת ולא נרמ) בטקסט ששרד(הסיפור 

 בצורה ַדַנִאל&פרט לשמה ולכ� שהיא מבצעת את הוראות , אי� אנו יודעי� עליה דבר, דמות זו

ומחזקת ,  בתמונת האירוחַדַנִאל&דמות זו משלימה את , לדעתי.  זו דמות צייתנית,היינו. תמדויק

 הוא המשקה ַדַנִאל&וח הכושרות באפיזודה הקודמת של איר. )25עי  ס, ראו פרק ב(את מעשיו 

כא� הוא נדרש לתפקיד ? מדוע אי� הוא פועל באופ� דומה כא�. והמאכיל את האלות האורחות

לפי , וכ�(הגשה יש דמות נפרדת העסוקה בהכנה וב, לכ�. הוא מקבל קשת מאת האורח: אחר

�ר&',&ַת:  בדיוק התיאורזהו). ַדַנִאל& עד שהארוחה תוכ� ותושג בידי � ממתיו אינתיאור כזה האורח

 ו ומגישה לו משרתת אותַדַנִתַי) או בו זמנית(כ� �מיד אחר. ַדַנִאל&ומעניק את הקשת ל, מגיעִסס& 'ַוַח

  167).שכבר מוכנה(את הסעודה 

.  כדמות עצמאיתַדַנִתַי אינה מעידה על תכונותיה של 168,ההתאמה בי� ש� הגיבור לש� אשתו

 ,המאופיי� כא� כמארח למופת, ַדַנִאל&דוד לראות בה השלמה לדמות לדעתי יש בכ� מ� עי, להיפ�

: 29; ש� הדמות: 21סעיפי� , על שמות הדמויות עיינו פרק ב (שאינו נות� לאורחו הנכבד להמתי�

  ).מדרש ש�משחק מילי� ודמיו� צלילי ליצירת 

 ַדַנִאל&צריכה להיות ל, דִיָ:ֵלמנת שאקהת �על: הממלאת פונקציות בעלילה,  היא דמות משניתַדַנִתַי

אל ִסס& 'ַוַח�ר&',&ַת להזדרז ולהכי� סעודה בטר� יגיע ַדַנִאל&מישהו צרי� לסייע ל;  שתהרה ותלדאישה

ותפקידה רק , היא נמצאת ברקע. א  אינה גורמת להתקדמות בעלילה, דמות זו, כלומר. ַדַנִאל&

מסקנה זו היא שדמות זו נעלמת מהמש�  תמיכה ל.)25סעי  , פרק ב (לסייע באופ� עקי  בקידומה

  ).מאפייני הגיבור האפי: 11סעי  , פרק ב: השוו(הסיפור 

                                                
היא כלי להולדת : אזי הזכרתה ש� מתייחסת לפונקציה שלה כאישה, א� ַדַנִתַי לא נזכרה בשמה בברכת ִאל&  166

� .'יולדת'א� לתפקיד זה אכ� היא מכונה ש� בהת. צאצאי
, היינו. שרה מכינה רק את העוגות: יח בנקודה זו' אולי בכל זאת יש סיוע בהשוואת הסיפור האוגריתי לבר  167

� .היא רק משלימה את פעולות אברה
, ציינו את ההתאמה בי� השמות גרינשטיי�. dn√שניה� בנויי� על השורש : גיזרונ� של שני השמות קרוב  168

ִ,ְרַת . 'עלילות ִ,ְרַת'השוו ב. 27הערה , 346; 1הערה , 343: 1997, פרדי; 26הערה , 171: 1987 ,אבישור; 1984

, גרינשטיי�. תפקיד הכינויי� התואמי� זהה לתפקיד ההתאמה כא�. nomt ואילו כלתו המיועדת nomnמכונה 

  .195: 2007, ל"הנ; 29/ג: 2005, יולזרי�נת�; 29הערה , 43: 1997
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6�ַתביקור . 41'�  )V, .17 1CAT :28-25 ,33-31 ( כמוטיב ספרותיִסס�'ַוַח�ר

סעי  , פרק ב(היא מוטיב מסורתי ידוע מספרות המזרח הקדו� ) הכנסת אורחי�, או(סצנת אירוח 

אתנופואטיקה והמאגר : 10� ו4ועיינו ג� סעיפי� , 'עלילת אקהת'יי� במוטיבי� עממ: 6

עלילת 'ות בתמטיהסגנו� המסורתי וחזרות ; י� בספרות המקראתמטיחזרות ודגמי� ; המסורתי

ואת משמעותה ) התמה(שהקהל הקדו� הכיר את הדפוס ,  אפשר לשער בסבירות רבה169).'אקהת

 על ,כמוב�, מעידומעשה זה , ות המצופה כלפי אלוהותהאירוח הוא מעשה רצוי וההתנהג: הכללית

אינו מודגש ) 170לאפיי� את המארח לחיוב(ג� א� תפקיד התמה של אירוח ,  כלומר.גיבור הסיפור

הקהל שהכיר את התמה המסורתית השלי� או מימש את ', עלילת אקהת'בגרסת האירוח שב

�כאשר שיבצה , מספר� י המשוררג� א� הוזנחה מטעמי� מסוימי� על יד, הפונקציה של הדג

  171.בעלילה הכוללת

וללמד שהתנהגות זו ,  לעודד הכנסת אורחי�הייתה) בפני עצמ�(מטרת סיפורי� אלו , לדעת פרקר

, משובצי� הסיפורי� בהקשר רחב יותר' עלילת אקהת'שבמקרא וב,  עוד העיר172.נושאת עמה שכר

� וה� משמשי� למטרה ני טושטשתפקיד� הדידקטי הראשו,  חלו בה� סטיות מ� הדג�לעתי

 חצי�והוא ג� מבחי� בקשת וב, זהות האורח ידועה לַדַנִאל&' עלילת אקהת'ב. אחרת בהקשר הרחב

ביטוי להכנסת (הסעודה מופיעה לפני הגשת ) הענקת הקשת(ההטבה ; ִסס&'ַוַח� ר&'שבידי ,&ַת

� Thus his visit cannot be seen as a test of hospitality. The“: פרקר מסכ�). האורחי

traditional materials have been completely adapted to the present narrative, in which 

they serve as a simple transitional episode describing Kothar’s delivery of the 

                                                
) ש�(אבישור . ואחרי� ציינו מספר סיפורי� מקבילי� לתמונת הביקור כא�) 1983(אבישור , )1987(פרקר   169

הוא מוצא מספר ). הבשורה לאברה� ושרה(יח ' תו� השוואה לסיפור הבשורה בבר, עוסק בתמות הביקור

�לא ' לילות אקהתע'משו� שב, אול� נראה שזווית הראייה שלו מוגזמת, נקודות דמיו� בי� שני הטקסטי

תיאור הסעודה תופס חלק ; פנייה לאישה להכי� אוכל: נקודות הדמיו� שהוא מציי� מגוונות. מדובר בבשורה

מופיעה נוסחת מעבר ; האורחי� ה� האלוהיי�; האורחי� באי� בקשר להולדת הב�; נכבד מ� הטקסט

)�בשני המקרי� צוי� ;  כעריריי�שני הגיבורי� תוארו; מקו� המושב בפתח או תחת הע;; )נשיאת העיניי

�: ש�". יש בה� להצביע על קשר ספרותי בי� שני התיאורי�"על סמ� אלו הוא טוע� ש. שהאורחי� עוזבי

ג� . לרבות הדר� לתאר�, שהרי מוטיבי� רבי� חוזרי� בספרות המזרח הקדו�, טענה זו מוגזמת, לדעתי. 177

מכי� לה� ,  למוטיב שבו כאשר באי� אורחי� נכבדי�כא� נית� להחשיב את הִקרבה הסגנונית והעניינית

  .2010, יולזרי� ראו נת�.המארח סעודה
עלילת 'מוטיבי� עממיי� ב: 6בסעי  ' אירוח מופתי'עיינו בסיפורי אירוח מופתי המוזכרי� תחת מוטיב   170

פור בסי. ועל כ� מקבל המארח שכר,  בכל הסיפורי� הנזכרי� מודגש יחסו של המארח לאורחו.'אקהת

פילמו� 'ואילו בסיפורי לוט ו, בשורהתמת משולבת תמת האירוח ע� ' לידת אוריו�'אברה� ובסיפור ו

 . מעונש קולקטיביהצלהתמת משולבת תמת האירוח ע� ' וקיסאוב

הוא אינו : ַדַנִאל& כמעט שאינו מתפקד כמארח, בהשוואה לארבעת הסיפורי האירוח הנזכרי� בהערה קודמת  171

הוא . אינו מכי� לה� מושבי� נוחי� או מציע לרחו; רגליו וכדומה, אינו מזמי� אותו, ִסס&'ַוַח�ר&',&ַתר; לקראת 

ַדַנִתי היא (ַדַנִאל& רק מורה לאישתו ַדַנִתי להכי� את הסעודה ולהגישה . איננו זה המכי� את סעודה ומגיש אותה

. )2010, יולזרי�נת� (מוש זה של התמה הכלליתהאירוח חיוור במי).  לעיל40 עיינו סעי  –דמות משלימה ַדַנִאל& 

השתמש ,  מבחינה מורפולוגית?שמא יש להבי� שהקשת שנמסרה לַדַנִאל& איננה שכר על האירוח הנאה, לפיכ�

הפסקה , 15סעי  , עיינו דברי בפרק ב(מספר בתמת אירוח כדי להציג את הקשת כגור� חדש בעלילה �המשורר

 ).'עלילת אקהת'יב במבנה הנרט: האחרונה תחת סעי 

 .1987, אבישור: עיינו עוד. 75: 1987, פרקר  172
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promised bow (17.5.2-3)”.173קביעה מסכמת זו �ודעי� א� ַדַנִאל& אי� אנו י.  אי� אני מסכימה ע

הוא דואג לכבד ,  מכל מקו�174. אלוהיתיזמה זו הייתהאו שמא , )עבור בנו(הזמי� קשת אלוהית 

את אדו# מ4  / –כבדי את שניה	 , סעדי/ , השקי את האלי	, האכילי: ראו דבריו לַדַנִתַי( ִסס&'ַוַח�ר&'את ,&ַת

מעשי : 22סעי  , פרק ב (מצוי�רחי� הוא עדיי� מוצג כמכניס או]). 21�19' ש [!כולה, הגדולה

משמעות לה העניק , הקהל שנתקל בסצנת אירוח מסורתית, וכפי שהסברתי לעיל). הדמות

וכ� ג� מבלי . משמעותה הבסיסיתע�  וכרותו ע� התמהי על בסיס ה)אירוח מופתי( מתאימה

. כמארח מופתי ידי הקהל�נתפס על ל&ִאַנַד, ומבלי שהגיבור עצמו פעל, טורי האירוח בפשתואר

 �ג� א� . חיוביתבה� התנהגותו של ַדַנִאל& היא התנהגות שהתנהגות זו מצטרפת לשורת המקרי

הבאת הקשת , סוג סיפור הכנסת אורחי� אלוהיי� משמש כא� למסור על הבאת הקשת לַדַנִאל&

  .אינה המטרה  הבלעדית של התמונה

  'עלילת אקהת'חשיבות הקשת ב. 42

היינו  (תאלוהיאלא לכ� שהיא מתנה , לכ� שמדובר דווקא בקשתבות מיוחדת בעיני פרקר אי� חשי

 גור� בעלילה רק היאהוא אמנ� צודק שהקשת ). ת אחרתאלוהינית� היה להחליפה במתנה 

יחד ע� א�  .ולפיכ� הקשת פחות מרכזית מענייני� אחרי� בעלילה, בכשליש מתו� הטקסט ששרד

תגרות של אקהת הובדברי הנזיפה וה, ה בדמות ענתהיא קשור, זאת היא הגור� לקונפליקט

 . מסוג חדשני מ� הבחינה הטכנולוגיתהיאשהקשת ) בעקבות אחרי�(פרקר העיר  ,כ� 175.בענת

נבחרה בשל היותה סמל )  נשק אחראול(הקשת .  לפרט זה אי� חשיבות ספרותית,לדעתי

בשל ,  וכ�. ולעסוק בו כל מה שענת שואפת להיות– והמלחמה צִידסמל ה, י�גברילמקצועות 

  176.היותה סמל פריו�

43. �  )V, .17 1CAT :39-33( מעניק את הקשת לבנו ַדַנִאל

כ� � מיד אחר.בכ� מסומ� סו  התמונה; 33�31' ש( ִסס&'ַוַח�ר&',&ַת על עזיבת  מדווחמספר�המשורר

  מסמנתהופעת הנוסחה. )35�33 'ש( ַהְרַנִמי�] ש[אי, אזי הגיבור/ , ַרִ�א�] ש[אזי ַדַנִאל� אי: נוסחה ההבא

 הבדלי� – ביחס לנוסח ות דעי�מתמיואי� , הטקסט פגו�, בהמש� 177.תחילתה של תמונה חדשה

� וCAT מהדורותהמשמעותיי� ניכרי� בי� UNP ,�נבח� תחילה איזה מידע ברור . בעיקר בפעלי

  . מבלי להכריע בי� האפשרויות,מ� הטקסטעולה 

, המוטב הוא אקהת, בהמש�; )36' ש; מושא( פועל ביחס לקשת ַדַנִאל& ;ַדַנִאל&הדמות הפועלת היא 

�37' ש( בתחו� הדיבור הישיר ).37' ש; ]ני[הו ב פנייה העל סמ� (ַדַנִאל&והוא א  הנמע� אליו מדבר 

. )מתמסויאלה של או (� מסוי של אל  והיכל,)המובחר, כלומר( הראשו� צִיד פרי הי�מוזכר) 39

                                                
 .75: 1987, פרקר  173
 . לעיל144ראו הערה   174
 the bow is not of crucial significance for the interpretation of the poem as a ...“: 82: 1987, פרקר  175

whole. … its divine origin is explained by the need to justify Anat’s envy and Aqhat’s 

presumption in refusing her offer”.  
 . להל�67ראו סעי    176
 . לעיל5ראו סעי    177
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�ופעולה זו מלווה בפעולה ,  את הקשת לבנו אקהתַדַנִאל& מעניק 39�33 ורותבש: לפיכ� נית� לסכ

 המובחר ומה יש לעשות צִיד לפרי הַדַנִאל&שבו התייחס , ובדיבור) ראו להל�(ראשונה שאינה ברורה 

  . ככל הנראה בהקשר פולחני– עמו

� בשחזור הפעלי� ובפירושה�קריי� בי� המהדורות ובי� חוקרי� יההבדלי� הע:  

CTA CAT UNP 

qvt.yqb.[---]rk. qvt.yqb.[ yb]/rk. qvt.yqb [gm(?) yd(?)]/rk. 
ol.aqht.kyq[---] ol.aqht.k yq[bh]/ ol.aqht.kyq[rb(?)]/ 
prom.fdk.ybn prom.fdk.y bn[. prom.fdk.yb[n] 
[---]prom.fdk. bln]/prom.fdk. [    ]/prom.fdk. 
hn pr[o--]/fd.bhklh[ hn p[rom]/fd.b hkly[ hn[   ]/fd.bhk[lh] 

� :כלל לפי אחת משתי אפשרויות�הפועל השני שוחזר בדר�. yqb: עיצורי הפועל הראשו� ברורי

yd/rk או yb/rk.178 הבעיה מחריפה ביחס .  את המשמעותמשנה בחירה באחת מ� האפשרויות

 וחזר לפי אחת הפועל השלישי ש:� הפועל הראשו�גיזרוזרונו ויג, לשחזור הפועל השלישי

משו� שחלה , פירוש הטקסט בעייתי, השנייההאפשרות לפי  .kyq[bh] או kyq[rb]האפשרויות מ

 הא� שני הפעלי�. בעיה דומה קיימת ביחס לפועל הראשו�. �גיזרומחלוקת ביחס למשמעות ול

א� נבחר ? qbb√ או nqb√� הפעלי� הנכו� הוא מ� השורש גיזרו א� ?י� מאותו שורשגזור

, חירור: רויותשפא מספר מעמיד בפני הפרש�  של השורש אזי אופיו הפוליסמי,nqb√ות רשבאפ

; 179)28ל ' בר; to fix, establish(קביעה או הועדה ; )10ב יב "מל; to bore through (נקיבת חור

; to denote, mark [in a positive manner(ציו� ש� ; )2סב ' יש; to decide a name( ש� קביעת

 ,qbh ;to curse√או ( qbb√משמש ג� כצורה משנית של השורש  nqb180√ .)20ח ' עז, 1 ו' עמ

slander ;ו. )11כד ' וי � חוסר בהירות ביחס  חלqbb√ מ� השורש נגזרי�א� אחד הפעלי� או שניה

ריבוי האפשרויות מקשה על הבנת הפסקה והצבת תרגו�  181. לבר� או לקלל– למשמעות הפועל

אשר , אחרותאפשרות מסבירות אפשרות אחת מבי� הערותי .  גרסה מועדפתאי�,  לפיכ�.מועד 

  . בצורה הטובה ביותרמתקבלת על הדעת מבחינה טקסטואלית והקשריתה  היאלדעתי

 : לפני דיבור ישירqrb√שני מקומות אחרי� בה� מופיע הפועל  ל36�35 ' להשוות את שאפשר

בשני מקומות . )CAT 1.14, I: 37-38(3ְִרַת  ב בשאלו אתוקר ;)CAT 1.17, I: 16 (בתחינתו ָקֵרבבעל ]ו[

על סמ� . )xnn√ 'עלילת אקהת' וב,val√ – 'ִ,ְרַתעלילת 'ב( פועל אמירה הואאלו מופיע פועל נוס  ש

                                                
   .71הערה , 2סעי  , ראו עוד בפרק ג  178
 .”named (and) blessed the bow, yes, for Aqhatu he named it“: אבל מתרג�, 235: 1987, מור�כ� דה  179
משמעות משנית מ� (נקיבה ,  הפועל הראשו� והשלישי במשמעות ציו�את פירשו עורכי המילו�במקומנו   180

 מ� השורש yqbייתכ� שיש לגזור את הצורה , אול� ).nqb to pierce ;“/n-q-b/”, DULAT, p. 639√השורש 

√nqb ,ראו(ומותח בה מיתר , את הקשת) חוררמ(ַדַנִאל& מנקב : ולראות כא� מטונימיה :“nqbn”, DULAT, p. 

 Flexes the bow [and ben]ds it, As he bends it, aiming it at“: 344: 1961, גאסטר: השוו). 369

Aqhat” ;177: 1989מרגלית , בדומה :“Did bend the bow” ;59: ]א[1997, פרקר “bends and strings”. 
 ,”naqbītu”, CAD, N, part 1, pp. 333; “qabû (qaba’u)“: השוו באכדית; qbb”, KWU, p. 98√“: עיינו  181

CAD, Q, pp. 22-42; “naqābtu(m)”, “naqbītu(m)”, “qabû(m) II”, CDA, pp. 240, 282 ;ובעברית :

1060, 719�718 'עמ, II" ,HALOTקבב ", "נקב"; 866, 666' עמ, II" ,BDB] ָקַבב[", "II] ָנַקב"[, "I] ָנַקב"[. 

229�213: 2007, דיו� מלא בסמנטיקה של שורשי� אלו נמצא אצל אייטק�. 95�94: 2001,  רייט:עיינו עוד. 



     

 243

מודיע כ� . )36�35' ש; yb]/rk(בשחזור הפועל השני , מסתברת יותר CATגרסת , שני מקרי� אלו

דר� הצגת הדיבור : 22סעי  , פרק ב (ברכה לאקהתהוא להל� הדיבור הישיר שמספר ש�המשורר

 182.אלוהישהרי היא קשת בעלת מקור , אי� קושי ג� בהענקת ש� לקשת. )כתיאור מעשי הדמות

כלי  או צִיד אינו מתואר כאוחז כלי ַדַנִאל&. יי�הקשר סבירה פחות בשל שיקולי� yd]/rkהגרסה 

 בעיסוקי� פולחניי� או  כעוסקר� העלילה הוא מתוארלאו. עילות דומהפמלחמה ואינו עוסק בכל 

�  183.ותפיזיאשר אינ� קשורי� במיומנויות , חברתיי

 )מוטב( אקהת מושא עקי   ישמשkyq[rb]פני הגרסה �על 36'  בשkyq[bh]בהעדפת הגרסה 

 בטקסט משחק ישאולי  CAT לפי גרסת. יפורש במשמעות ברכהוהפועל , )ol aqht (הלפועל

 �בפע� הראשונה משמעות ). חזרה אנטאנאקלאטית: 29סעי  , פרק ב [נאקלאסיסאנט(צלילי

 �בא שנייה ובפע� ה) כדעת פרקר(או התייחסות לחירורה ) הקשת(הפועל עשויה להיות קריאה בש

ושימוש באמצעי פואטי , תכ�יאפשרות זו בהחלט ת.  והוא נרד  לוbrk√הפועל בתקבולת לשורש 

  . חגיגיתאווירהויוצר , שת לאקהתזה מבליט את מעמד הענקת הק

 משמשות נוסחת פתיחה לדיבור ישיר המופנה 36�35' טחו� ששימת של במסוינית� לסכ� במידה 

 האב מדרי� את בנו , שאחר כ� בשבי;. קרב לבנוַדַנִאל& כי האב רנמס, תכ� שבו זמניתיוי, לאקהת

הנחיה או או , בקשה –לפי לבנו יחס אבהי של אב כל יש לראות בדבריו ביטוי .צִידביחס לפרי ה

 ואכ� הוא מכנה אותו בכינוי המבטא את .)מתו� דאגה שמא לא יפעל כראוי וימעד בדרכו(אזהרה 

  ).כינויי�: 21סעי  , פרק ב (]ני[הו ב: נקודת מבטו ויחסו

) 184ַדַנִאל&ל ִסס&'ַוַח� ר&',&ַתיד � עלהקשת יועדה (מסירת הקשת לאקהת עשויה להתפרש כמעשה שלילי 

 עד לעת בה ַדַנִאל&ונמסרה ל, הקשת נועדה לאקהת(י� שתוכננו מראש אירועמעשה המגשי� כאו 

תפיסתו של המעיי� ביתו וי בחירה באחת מ� האפשרויות תלויה בנט185).ימסור אותה לאקהת

כדמות שפעולותיה אינ� מתואר  ַדַנִאל&, א� מ� הרוש� הכללי העולה מ� היצירה בכללותה. בטקסט

  .דמות הפועלת לרצונ� של האלי�, חריגות

                                                
 בכתוב זה קריאה בש� ).CAT 1.2, IV: 11-27(קורא בש� לכלי המלחמה של בעל  ִסס&'ַוַח�ר&',&ַת: השוו  182

ראו . וחדי� אופייניי� בנרטיבי� אפיי�כלי נשק מי. 2סב ' השוו ג� יש, wypor.vmthm –מנוסחת אחרת 

214�206: 2000, מילר. 
; to pronounce a spell upon (qbb√ משורש yqbהציע לפרש את ) 31הערה , 346: 1997(פרדי : השוו  183

וא  מציג את התמונה , יָמגבפירושו הוא מדגיש את הממד ה]). to curse [י"קב√בהקבלה לשורש העברי 

 In the present case, the spell pronounced by a seconed party (Dānī’ilu)“: כנקודת סיבו� בעלילה

would be equivalent to a vow pronounced by a first party (’Aqhatu), and its purpose/content 

would be that ’Aqhatu must offer to the gods the first-fruit of the game killed with the bow” .

 על –הוא טוע� ). ה(חייב אקהת להביא את ציידו להיכל האל, ולפיכ�, )יָמג(לדברי ַדַנִאל& כוח מחייב , כלומר

י של דברי ַדַנִאל& ָמגעל כוח� ה. 'ת ִ,ְרַתועליל'בדומה למצוי ב,  שלפנינו מוטיב שבועה לאלי�–סמ� הסברו זה 

שכל , ממדית�פירוש כזה מצייר את דמות ַדַנִאל& כחד.  לעיל159הערה , דיי' במקומות אחרי� בעלילה עיינו ג

כאשר , ַדַנִאל& מפעיל כוחו על המציאות בכל הזדמנות, לפי ראייה כזו. יָמגמבע שלה הוא בבחינת לחש בעל כוח 

  .האינטראקציה בינו לדמויות האחרות בעלת ממד שולי
274�272: 2006, לוד�. 'איליאדה'השוו ב  184. 
96�95: 2001. רייט  185. 
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  )V, .17 1CAT :39-37 ( לאקהתַדַנִאל�דברי . 44

או טקס הגעה , טקס חניכהמ  חלקוהדיבור שליווה מעשה זה ה�, הא� הענקת הקשת לאקהת

מבנה התקבולת אינו ו, הטקסט פגו�, בשורות אלו.  נשתמרוַדַנִאל& רק תחילת דברי 186?לבגרות

ובכ� , )וריאציהוואולי א  פע� שלישית באופ� זהה או ב (�י חוזר פעמיprom.fdk הצירו  187.ברור

 מוזכר 39'  בסו  ש).הראשו�( המובחר צִיד נוגעי� לַדַנִאל& דברי –נוצרת הדגשה על מושא הדיבור 

bhk[lh] ,יש להביא את פרי ה � .או לעשות דבר מה ביחס אליו במקו� זה, צִידוככל הנראה לש

ו את צידו ילא מאקהת שיביא ַדַנִאל&או שמא מבקש ? )האו אל( כל אלהא� זו התייחסות להי

  188?הראשו�

�.  למע� ייטב לו)אזהרהשל  ממדבעלת (לבנו  ַדַנִאל&של  יהיהנח כ39�37'  אפשר להבי� את ש,לסיכו

 א  כי מדובר  ייתכ�. טקסי או בהקשר אחר שאינו בעל משמעות טקסיתהקשרזו יכולה לבוא ב

 אייטק� ראה בקטע זה הרחבה .ידו המובחר בהיכלי� לכשאקהת יציג את צאשר תתקי, הבברכ

ותפקידה של הרחבה זו הוא לקשר בי� מסירת , )מסירת הקשת לאקהת(אסוציאטיבית של העיקר 

  189.ותו לא, )הקטע אבד (צִידהקשת לאקהת לבי� יציאת אקהת ל

  אקהת. 45

נית� ). CAT 1.17, V: 36(נו את הקשת  מעניק לבַדַנִאל&אנו נתקלי� בדמות זו לראשונה כאשר 

אפשרות אחרת היא . � לדיווח על הולדתו שהב� אקהת הוצג בשמו בסמולהניח במידה של סבירות

ומיד לאחר מכ� ,  הוא נזכר לראשונה בשמוVובסו  טור ,  בשמולהניח שאקהת לא נזכר קוד� לכ�

  ). ש�37' ש( ]ני[הו ב פנייהבאמצעות ה, ַדַנִאל& כבנו של הוא מוצג

הוא ממלא תפקיד פעיל רק בחלק א  ש�על, )CAT 1.19. I: 1: השוו(מרכזית אקהת הוא דמות 

 שהשיא  ייתכ�.מבשרות או גורמות להופעתו,  הדמויות שואפותII עד לסו  טור 190.בעלילהקט� 

                                                
186  �הב� נולד וגדל : הציע לראות במעמד הענקת הקשת שיא של התגשמות ברכת ִאל&) 96: ש�(רייט . 119: ש

  על הב� להביא–ברכת ַדַנִאל& מוסיפה חובה נוספת . ועתה הוא יכול למלא את חובות הב� שנכללו בברכת ִאל&

הציע לראות בהענקת הקשת והזמנת ַדַנִאל& את בנו לציד חלק מטקס ) 75: 1977(ואטסו� . אוכל לאביו מ� הציד

 לא לבוא במגע ע� אישה בזמ� ציד או ָטJ:ונשמע ל, אקהת השלי� את הציד). rite de passage(מעבר לבגרות 

מפני שאקהת נשמע . אישה המפתהענת משתלבת בסיפור בתור דמות ה,  בעיני ואטסו�.במהל� טקס מעבר

כפי שהציגו , כחיזוק לדבריו הוא מזכיר את מערכת הסמלי� המיניי� שבטקסט. נקמה בו האלה, לאיסור

, מציאת מערכת סמלי� שקושרת בי� ארוטיקה וציד: השוו לאחרונה).  להל�67ראו סעי  (הילרס והופנר 

לפרש את העימות בי� ) 2008(ו� הביאו את הוסר וגישה השוואתית ביחס לטקסי מעבר בתרבויות המזרח הקד

 .אקהת ואלת הציד ואת מותו של אקהת כביטוי לכישלו� בהשלמת טקס מעבר מילדות לבגרות
  .73הערה , 2סעי  , ראו פרק ג  187
פרשני� אחדי� מצאו ). 38הערה , 75: 1977, ידי ואטסו��השוואה זו הוזכרה על (4�3כז ' השוו בר. CATכ�   188

, גיבסו�, למשל(במקדש ) או המובחר( אקהת לא הציג את צידו הראשו� –את ההסבר לרצח אקהת בקטע זה 

מרבית החוקרי� חושבי� שהסיבה לרצח אקהת היא סירובו למסור את הקשת ). 27: 1978, ל"הנ; 65: 1974

 . ג� דעתיזו. מחזקת טענה זו' עלילות גילגמש'הקבלת הסיפור ל). 76: 1987, פרקר, למשל(המיוחדת לאלה 
 .192: 1990, אייטק�  189
; כאשר מוענקת לו הקשת: פי הטקסט ששרד אקהת הוא דמות פועלת רק במספר מצומצ� של תמונות�על  190

קולו של אקהת מושמע רק בתמונה . בתמונת הרצח; בשיחה השנייה ע� ענת; בשיחה הראשונה ע� ענת
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 .)סמל הקשור בכ� אולי –הקשת והענקת ( בעת הגעתו לבגרות –שלב זה מצוי לאחר הולדתו  לש

, מעשי הדמויות האחרותעל נסבה כל העלילה , )CAT 1.18, IV: 27-38( הירצחו הדיווח על לאחר

  . זהאירועהקשורי� ישירות ל

  שמו וכינויו. 46

�  )aqht (אקהת  � ג� שמות קרובי� 191. באוגריתיתי� מצוי�השורש של הש� אקהת אינא  והש

 א� קרובי� לו הש� המקראי ָקָהת או .מותויי� באונמסטקאות שמיות קדוצאו מקבילי� אינ� מ

� ִליWֲַהת,ִיWְַהת וכנראה ג� המילי� 192,)ומקומות אחרי�, 11 מו 'בר (ְקָהת �הקשורות לכבוד ֵא

 את הש� פירשו  ואחרי�גרינשטיי�, מרגלית, שפיגל ).17משלי ל ; 10מט ' בר(ולצייתנות 

הפירוש הוא ' ציית�'אור חובות הב� נראה של filial piety.193 או most obedient במשמעות 

משמעות שמות ). המצופה ממנה(שהרי הוא קושר את הדמות לתפקיד , המתקבל ביותר על הדעת

 �אשר א  ', יורש'אי� לפסול ג� את המשמעות  ולכ� heir,194 מֵאָמר היא aqatta/il או aqattaהעצ

תור� לבניית הציפייה אצל הש� , א� כ�. )תפקיד היורש כלפי אביו (קשורה לחובות הב�היא 

ואולי (לבקשת ענת ' מציית'אקהת אינו : יוצרת מאוחר יותר אירוניה' ציית�'המשמעות  195.הקהל

מסתבר  . לאבד את יורשוַדַנִאל&וגור� ל, והדבר מביא לסופו) ]?[צִידג� להוראות אביו בקשר לפרי ה

. אירוניה וציפייה יצירת לש� ,פוא שבחירת הש� היא בחירה ספרותית המבוססת על משמעותוא

על שמות הדמויות  (בעלת תפקיד דידקטי ביחס לקהל של היצירהג� האירוניה כא� עשויה להיות 

לדעת  ).מדרש ש�משחק מילי� ודמיו� צלילי ליצירת : 29; ש� הדמות: 21סעיפי� , עיינו פרק ב

ת ההפלגה בתוספת תחילי qht√*שורש מ� ה' אקהת'בנוי הש� לטה וסנמרטי� �אולמו� דל

)elative( .בדומה מפרש מרגלית , כ�)לעיל .(�בשפות השמיות  מצביע על ההתאמה שפייזר, אול

 ש�לכ� אי� תמיכה להגדרת ה 196.אפעל/הפעיל/צור� הגרימה בבניי� שפעלבי� ל צור� ההפלגה בי�

 ולא, a הוא ההפלגה שבה צור�  אחרתשפה שמית הושאל מאלא א� הש�,  כצורת הפלגה'אקהת'

š אוגריתית בכמו.  

 I would propose rather that we see in the names a feature of“ כותב בחיבורור וקונ'או

strangeness, a foreignness that is part of the narratives’ art”.197 נית� ר וקונ'בעקבות או

                                                                                                                                       
שעיקר המידע על אופיו ,  נית� לומר אפוא.או משתת  פסיבי, בשאר המקרי� הוא נמע�. השנייה שציינתי

  .מופק מתמונה זו
 .סעי  ד, למיפוי כל ההתייחסויות לדמות זו בש� או בכינוי ראו נספח א  191
  השוו לשמות .278: 2006, קונור' או;32הערה , 346: 1997,  פרדי;1081�1080 'עמ, HALOT, "ְקָהת, ָקָהת"  192

a-ka-to ו�a-ka-ta-yo. �ועשויי� להיות קשורי� אטימולוגית לש� , B בכתב ליניארי הללו שמות שמיי

29�28: 1995, ֶווסט(אקהת .(  
 .49הערה , 280: 1989, ל"הנ; 1988, מרגלית; 1984, גרינשטיי�; 318: 1945, שפיגל  193
45�44 ותוהער, 278: 2006, קונור'וא  194. 
הבחירה מבטאת ג� את , ב� את שמוא� א� ַדַנִאל& הוא המעניק ל, קטע הנרטיב שלאחר הולדת אקהת חסר  195

 .ציפיית הדמות מ� הב� הנולד
196  “aqht”, DULAT, p. 93 ;1952, שפייזר. 
מעניינת ההשוואתו לשמות הגיבורי� בכתבי . 279�278: 2006, קונור'או. להוציא מכלל זה את הש� ַדַנִאל&  197

  .שייקספיר
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 תלונתו בפני  מעלה אתהמקראיהגיבור .  איובהגיבור המקראי לזרות זרותמאפיי� הלהשוות את 

 ובכ� מביא על, א  אקהת מתחצ  לאלה האוגריתית. ולפיכ� נוח למספר להציגו כדמות זרה, האל

 האוגריתי נוח להציג את מספר�ררג� למשו שלשעראפשר , רוקונ'לאור דברי או. עצמו את סופו

  . כדמות זרה,לענת בחוסר כבוד המתייחס, אקהת

   והתייחסויות אחרות לאקהת�כינויי. 47

 ב� שאליו שוא  – כולל התייחסויות רבות לב� CAT 1.17, I-IIחלקה הראשו� של העלילה  –שורש 

 bnב# התייחסויות אלו באות לביטוי במילי� . ַדַנִאל&ל שייוולדב� ; ל&ידי ִא� עלב� שיוענק לו ; ַדַנִאל&

וי ממשי הלשו� הציורית אינה מקבלת ביטבר� ,  לשו� ציוריתמבטאתשורש מילה ה .vrvשורש ו

מספר � כ� עד כי ויתר המשורר� שהדימוי מוכר כלסביר להניח 198.מילההבחרוזי� בה� משמשת 

 רשימת בחרוז שבו נתלית חוזרזוג זה . שורש // ב# במפורש לטובת יצירת ההקבלה ועל הבעת

-CAT 1.17, I: 18-19, 20-21, 25-26, 42-43, II: 14 ( בעלבקשתת בו נוספמיי�ופע, חובות הב�

  .)II בראשית טור שוחזרהפע� נוספת  .15

 Gzr הכינוי Gzr.199 כינוי זה מורכב משמו הפרטי של הגיבור ומ� התואר – aqht Gzrאקהת הגיבור 

 רבי� מעדיפי� לפרש את ? זההַדַנִאל&הא� משמעותו ביחס לאקהת וביחס ל.  לעיל5בסעי  נסקר 

�גיבורבמשמעות  ביחס לאקהת Gzrהמילה �או ; צִידחז קשת ומקצועו הוא השהרי הוא או, לוח

ולהעדי  משמעות רחבה , ואולי אי� לבחור באחת משתי האפשרויות דווקא. ה נער צעירפירושש

ראו פירוט בנספח (כינוי זה מופיע מספר פעמי� בטקסט ששרד  .הפירושי�הכוללת את שני , יותר

�החל מ, )דסעי  , אCAT 1.17, VI , המשורר(דמויות שונות בפי�הנערי� , ַדַנִאל&,  ענת,מספר

 החוזר לאור� כל העלילה, הכינוי הרגיל של דמות זואת נית� לראות בכינוי זה ). ַיְט3ַנ&המבשרי� ו

כאשר הוא מופיע בפי דמות , יחד ע� זאת .) רגילסכמתי ולדמויות אחרות יש כינוי ַדַנִאל&כפי של(

יש להתייחס להתאמת הכינוי , )מספר�להבדיל ממקרי� בה� מופיע הכינוי הזה בפי המשורר(

  . רק בשמומכונהאקהת  במקרי� אחרי� .לתוכ� הדיבור ולנימה או הכוונה שבה הדיבור נאמר

 �� הפרטישללא הצטרפות ל (Gzrגיבור הכינויי ;CAT 1.17, VI: 34,) 	הנעי nomn( CAT 1.17, 

VI: 45(; ובצירו   �, יעי� כל אחד רק פע� אחתמופ) nomn.Gzr) CAT 1.18, IV: 14  הגיבור, הנעי	 

                                                
משמעות הלשו� הציורית היא . ביחס לאנשי�, ריתהמילה EֶרE משמשת לעתי� קרובות בלשו� ציו, במקרא  198

 –ובנמשל (זו מושגת בדר� כלל באמצעות השורשי� ). firmness, permanence(חוזק היסוד או עמידות ) א(

�הלשו� הציורית מתייחסת ליסוד , כלומר. 9�7איוב יד ; 30יד ' יש; 6יד , 16ט ' הו: ראו למשל). הצאצאי

מסוגלי� להצמיח ענפי� חדשי� תחת ) בסיס הע;(כדר� שהשורשי� ). the source of an existence(הקיומי 

הללו נשארי� ומסוגלי� : בניו מדומי� לשורשי�, כ� כאשר האב מת, )9�7איוב יד : ראו למשל(אלו שנכרתו 

 �והענפי� או (השמדת השורשי� , במקרה ההפו�). 1יא ' יש: השוו; 23�7ד ' דנ: ראו(להצמיח ענפי� חדשי

; 1ד ' מל; 9ב ' עמ(וביטול התקווה לשגשוג עתידי , משמשת דימוי להרס ביטחונה של אומה בעברה) פירותה

�1659' עמ, E" ,HALOTֶֹרE"; 1980, אוסטל; 1סעי  , 1057' עמ, E" ,BDBֶֹרE: "ראו). 30יד ' יש; 16ט ' הו

ראו עוד על דימוי זה . ת על דימוי זהמבוסס) CAT 1.19, III: 51-56(בנר �לל'תר�הקללה למררת: השוו. 1661

 היא מָטפורה לצאצאי� šuršuהמילה : השוו באכדית. 1963, במקרא והלשונות המשמשי� בו אצל גינזברג

)“šuršu”, CAD, Š, p. 364, para. c.(  
ויו במסגרת כינ.  משמשת מבחינה דקדוקית כתמורה)Gzr (הגיבורהמילה , במסגרת הכינוי הנוסחתי של ַדַנִאל&  199

  ).adjective(מילה זו משמשת ש� תואר , של אקהת
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 ִקרבהכינויי� אחרי� מבטאי� יחס משפחתי או יחס  .ביחס למקו� הופעת�ומשמעות� תידו� 

  .דונו בהקשר�יג� הללו י. )ענת, ת&'3&ַע, ַדַנִאל&(בפי דמויות שונות , )אח, ב�, ילד(

  פער בטקסט. 48

 הסתיי� החלק הראשו� של  בקטע החסר. חסרות כעשרי� שורותVI לתחילת טור Vבי� סו  טור 

הקשר . וסיבו� נוס  אינו מתעורר, סופיבחלק זה הסיבו� הראשו� בא על פתרונו באופ� . העלילה

. זו מוצגת בסופו של החלק הראשו�. זה לחלק הבא של העלילה נוצר באמצעות הקשתהחלק הבי� 

ביותר שתפקיד סביר , מבחינת הרצ  העלילתי 200.החלק הבא בעלילה מסתיי� רק ע� מות אקהת

 להסביר כיצד הגיעה הקשת לחזקתו של אקהת לפני מפגשו ע� ענת בטור Vהתמונה בסו  טור 

VI.  

מספר הציג את דמותה � שהמשורר להניחסביר,  מתוארת ענת במשתהVI טור יתמכיוו� שבראש

 מדברת אל אקהתענת פונה ו, שתייהע� הפסקת פעילות ה .בטקסט שאבד, )באריכות או בקיצור(

)CAT 1.17, VI:16( .המעיד על  תנועהאי� כל פועל �המעיד על אחר דיווח כל ואי� , שינוי במקו

שיח  (45�16'  לש)מספר� דיווח המשורר (16�1'  בי� שהקשרמהו ,  א� כ�.מעבר לתמונה חדשה

 ְר<ָיהזו ). משוחזר (9'  נזכר אקהת בשמו בשCATפי גרסת הטקסט של מהדורת �על? )דמויות

הא� לפנינו מתואר משתה משות  ,  לשאלהלבסס תשובה חיוביתשעל גביה לא נית� מפוקפקת 

נתוני .  על חיפוש נתוני� אחרי� מקשה מאודVI לטור V פער הטקסט בי� טור ?אקהתללענת ו

  .חסרי�) כת המשתה ומקו� התרחשותוהרקע לערי (הקשר

בעוד , )פני� אל פני�(ות גינזברג ואחרי� טועני� שאכ� מדובר במשתה שבו השתתפו שתי הדמוי

) א: ( מספר נימוקי�מעלהגינזברג ).  ה� המארחי�ַדַנִאל&אקהת ושאו ( עצמו ַדַנִאל&המארח הוא ש

הוא משער זאת על סמ� הקדמת ציו� (עדיי� מוזכרות כוסות בנמצא , כאשר ענת פונה לאקהת

תוכ� שיחת� ) ב(; )פתיחהוהסמכת נוסחת ה, ]16�15' ש[לציו� שפיכת היי� לאר; ] 12�10' ש[הקשת 

� ,ומאוחר יותר שבה לש�, בסו  השיחה ענת עוזבת את אקהת במקומו) ג(; נותר סוד של שניה

בקטע קוד� ) ד(:  נימוקי� נוספי�מעלה מספר רייט 201.גיוני שמדובר במשכנה שלהאי� זה הו

) ה( ;ַדַנִאל&בית משתה זה התקיי� ב. ס&ִס'ַחַו�ר&'ַתשבו משתת  האל ,&, בטקסט מתואר משתה אחר

 הוא. בחינה הטקסטואליתהמ שני אלו סמוכי� – לבנו קשורה למשתה שמתואר כא� ַדַנִאל&ברכת 

 Consequently, a significant portion of the 20 lines missing between the“: כותב

columns must be devoted to the blessing and the feast. This does not leave much room 

for setting up a new context for the feast. It is likely, then, that the feast is a 

continuation of the context in which Aqhat is blessed.”.202  � אזכורעוד הוא מציי� שג

                                                
 חלק זה של העלילה נתו� בי� שתי –רייט הצביע ג� על מסגרת . 98�97: 2001, רייט; 76�75: 1987, פרקר  200

  .15סעי  , על מבנה הנרטיב עיינו עוד פרק ב. קבלת דבריו תלויה במעיי�). ש�(ברכות 
 15]: ב[1945, גינזברג  201
 .ההדגשה שלי. 107' הציטוט לקוח מעמ. 107�106: 2001, רייט  202
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ו וטענת, המידע משוער,  אול�V.203 בטור ַדַנִאל& לברכת VIאת הנאמר בטור  הקשת במשתה מקשר

 הוא לעתי�(זמ� מעבר מספר לדווח בחרוז אחד על מעבר מקו� או �לתו של משוררונופלת נוכח יכ

 בחרוז צִידאת אקהת ליצעל י יכול היה לדווח כ�). דוחס תקופה ארוכה בטקסט קצר מאוד

ידי �עלמשתמע מ� הטקסט ומוסק ה אי� לשלול את האפשרות שמסע והגעה ה� מידע 204.בודד

ולא נית� לקחת אפשרות זו , אלא שלפנינו הקשר חסר. ר שהיה קיי�פי ההקש�על, הקהל

שתי הדמויות . יווח על ענת הניגשת לאקהת כל דהיעדרעדי  להתבסס על . כאפשרות מבוססת

ולכ� יכולה ענת לפנות לאקהת , )בשל הטקסט הפגו�היכ� הוא שלא ברור (נמצאות במקו� אחד 

  .ללא ציו� מסע או הגעה, ישירות

  )45-1VI , .17 1CAT (ופגישתה הראשונה ע� אקהת, בו חלקוטלת שענת נתה המש. 49

, מספר�  דיווח מטעמו של המשורר16�1' ש: נית� לחלק קטע זה באופ� גס לשני חלקי�, כאמור

בקטע זה (יח דמויות  ש45�16' ש; ) לעיל48 סעי  ראו, ענת ואקהת: אחרי� (העוסק בעיקר בענת

 הקשר בי� שני הקטעי� אינו ).מספר�ור ישיר מטעמו של המשוררות פתיחה לדיבמשובצות נוסח

  . המאמ; לנמק את הטענה שמדובר ברצ  סצני אחדועל כ� מעיד, רכווברור כל צ

  )VI, .17 1CAT :16-1 (תיאור המשתה ומשמעותו במקומנו .50

קטע א� לבחו� . שרדה בשלמותה) 16' ש(ורק השורה האחרונה , מצבו של הטקסט בקטע זה ירוד

) 16, 15, 14, 13, 10' ש(פי צורני הנקבה בסו  הקטע �על 205;לפנינו תיאור של משתה, זה בפני עצמו

12�11'  וש9' פרט לש ( הוא ענת16�1' נושא ש, )25�24' ש(בחלק הבא  ענת פי אזכור�ועל, � שה

שכ� ענת היא אלה השייכת לפנתיאו� ,  לגמרי הקהל איננו מגלה דמות חדשה.)ראייהשבי; 

אימתנית , ת כדמות אלימהצויר היא מלעתי�בה� , והיא מתוארת בטקסטי� נוספי�, האוגריתי

מה  207.ראשונה במסגרת העלילה הנוכחית נעשית באמצעות תמונת משתהה הצגתה 206.יתקפריזו

  ?משמעות בחירה זו

                                                
203  �ואז מבחינה האלה ,  אקהת מביא את פרי הצִיד הראשו� שלו למקדש האלה–רייט מציע ג� אלטרנטיבה . ש

א� ַדַנִאל& מורה לאקהת שעליו להביא את , דברי רייט סבירי�). 'היכל' שוחזרה המילה 39' בסו  ש(בקשת 

נער� טקס ) או במקדש ביתי לענת(במקדש : ואפשר להניח דווקא הקשר אחר. יד הראשוני� למקדשפירות הצ

נכחה במעמד , ייתכ� שענת אלת הציד, אזי.  סמל מובהק של הצייד–שבו אקהת הופ� לצייד ומוענקת לו קשת 

  . 35הערה , 346: 1997, פרדי : כנגד זאת. והבחינה בקשת המיוחדת
�טקסט בהייתכ� שזה תוכ� ה  204CAT 1.17, VI: 11-12 ? 112: 1989(השוו פרקר :(“The next few lines seem 

to describe Anat’s reaction to the approach of Aqhat carrying his new bow”.  
: 1969 ,ל"הנ; 15]: ב[1945, גינזברג: למשל (12�6' בשל מצב הטקסט חלק מ� החוקרי� בחרו לא לתרג� את ש  205

אול� מ� המילי� ששרדו זיהו רוב החוקרי� תמונת ). 35הערה , 346: 1997, פרדי; 60]: א[1997, קרפר; 151

8�4' לשונות אלו מופיעי� בעיקר בש. משתה. 
  .1992, עיינו עוד בחיבורו של וולס. CAT 1.3, II; 1.4. IV: 53-V: 25: ראו למשל  206
אול� שתיית יי� מוזכרת בשתי נקודות ', לת אקהתעלי'האכלה והשקיה חוזרי� שוב ושוב ב/ אכילה ושתייה   207

 :CAT 1.19. IV(הלו של ַיְט3ַנ& ו במשתה הנער� בא–כא� ובסופו של הטקסט : בלבד במסגרת הטקסט ששרד

52-61.(  
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   ובמקומנוהמשתה בספרות האוגריתיתית בתיאור תהלשו$ הנוסח. 51

, עיינו פרק ב ( תמונת משתהה לתודעה עמההמביא, תמה מסורתית� גילו� של האלו  י�חרוז

� אחרי� בלשו� המקרא והשירה האוגריתיתנליציוקונבננוסחות ודגמי� , מילי� צמדי :10סעי  (. 

 CAT ('עלילות בעל'על סמ� מספר הופעותיה של הנוסחה ב,  גמיש הנוסחהמבנהאייטק� סבר ש

1.3, I: 7-8, 1.4, III: 40-44, IV: 36-38, VI: 55-59; 1.5, IV: 11-22(.208  לויד סבר שהנוסחה

את האכילה  אמירה כללית המתארת היאראשונה  הצלע ה:מבנה פואטי ברור וקבועבעלת 

 תיאור מפורט יותר בשני חרוזי� לאחריה בא. )במקומנו אבדו שתי השורות הראשונות (שתייהוה

� דו �  . בעלי מבנה תחבירי מקביל–יה י השת הראשו� מתאר את האכילה והשני מתאר את–צלעיי
  

od lxm vty ilm  פתיחה כללית  

wpq mrGAm Ad209 Verb construct-genitive 

bxrb mlxt qf mri b+noun adjective construct-genetive חרוז דו �  אכילהההתיאור : צלעי

vty krpnm yn Verb construct-genitive 

bks Erf dm ofm b+noun adjective construct-genetive 
  שתייהתיאור ה: צלעי� חרוז דו

היא מופיעה רק כא� בטקסטי� האפיי� ו, 'עלילות בעל'נוסחה זו מופיעה כמה פעמי� במכיוו� ש

כנגד (אלי� של משה לתאר משתה יהסיק לויד שנוסחה זו דר� כלל ש) במשתה שבו משתתפת ענת(

210).בני אד�בו משתתפי� שמשתה 
ה להופיע בהקשרי� מוטיב המשתה עשוילשו� המצביעה על  

�ונת המשתה אינה מסייעת מהופעת ת. חסר ההקשר,  בשל הפער בטקסטא�, נרטיביי� שוני

  211.לשער מה הוא ההקשר החסר

  )VI, .17 1CAT :12-9 ( לנקודת מבטה של ענתהיצמדותדיווח המספר ו. 52

זב לרגע את ומספר ע�המשורר ( נושא הפועל הוא אקהת9�8'  שבש,מסכימה ע� רייט ואחרי�אני 

, )?(ריד]מו)[          ?(מ# החגורה:  שאקהת מרכיב ח; על קשתו זו נמסרות אלובשור. )תיאור המשתה

ת סחומיד הוא עובר לנו. מספר�  שורה  זו שייכת לדיווחו של המשורר212.]על  ה        [וקנה מרכיב / 

�פסוקיות : 27סעי  , פרק ב (ה של ענתת מבטדבאמצעות הנוסחה הוא נצמד לנקו. נשיאת העיניי

הוא האופ� , אפוא,  תיאור הקשת בטקסט.ראייה בא שבי; פועל ה12�11' בש, היינו. )'והנה'

  . היא מבחינה בעצמתה המרשימה.הסובייקטיבי שבה קולטת אותה ענת

                                                
 .12]: א[1989, אייטק�  208
209 mrGAm Adעל �). 14הערה , 103: 2001, רייט(חיה צעירה , כלומר. breast suckerפי אטימולוגיה ערבית הוא 

� מקביל ל– איבר קצר – qf mriבצלע המקבילה . בצלע זו תיאור החיה ארו� והפועל קצר mrGAm Ad , ולכ�

  . וכלי החיתו� תופסי� את מרבית אורכה של הצלע)76הערה , 2סעי  , ראו פרק ג, הפועלאו (המושא 
 – שולחנות האבירי� בימי הביניי�  מזכיר ששפע אוכל ומשקה מילאו את)ש� (לויד. 190, 185: 1990, לויד  210

�טוע� , על סמ� זאת. ולעריכת שולח� שכזה הייתה בעלת משמעות חברתית ופוליטית, דבר זה העיד על מעמד

מעידה על המעמד הגבוה שממנו נהנו , באמצעות הלשו� הנוסחתית, שהצגת האלי� בתמונת משתה, לויד

� .1968, נסטי�'צלי: עוד על מוטיב המשתה ראו. האלי� האוגריתיי
. א� לרוב אלו משמשי� כמָטפורה, לשונות הקשורי� לתמה המסורתית של משתה האלי� מופיעי� במקרא  211

 .10מו ' יר; 6לד ' יש; 42לב ' דב: עיינו למשל
כשהוא נושא , חשבו שענת מבחינה באקהת מתקרב) 187: 1992(ְווGלס ; )76: 1987(פרקר . 108: 2001, רייט  212

 ).  לעיל204דברי פרקר מצוטטי� בהערה (שה או משתמש בה את קשתו החד
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  )VI, .17 1CAT :12-11 (תיאור הקשת דרB עיני ענת .53

ידי � בחירת מילה זו על213).11' ש; kslh( מיתרה ת המילהחוזקה של הקשת מועבר לקהל באמצעו

� וgdmמוזכרי� הנרדפי� , בדברי אקהת בהמש�, השוו(  מכוונתאפואהיא  מספר�המשורר

mtnm( .לה לשאו  להשיג את הקשת של אקהת לעצמה, זהו פרט שבו מבחינה ענת �). והוא גור

  .ה בתיאור הקשת לא ברורמָטפורההו, א� המקו� פגוע,  מכילה את המשכו של התיאור12 ורהש

אזי מודגש מקורה האלוהי של ,  א� השחזור נכו�214.'ר&'ַתבת ,&' כונתה הקשת 14�13' שבש, יתכ�

ענת הרואה קשת אלוהית בידי ב� : ואנו כקהל עשויי� להשלי� מחשבה או רגש קנאה, הקשת

 מאיד� . ולא לאקהת– צִיד אלה שתחומה הוא המלחמה וה–אנוש חשה כי קשת שכזו ראויה לה 

או , ְיָצָרMענת ידעה על הקשת ומי : השערה כזו מכריחה אותנו להניח אחת משתי אפשרויות, גיסא

  .הטקסט פגו�,  כאמור).זיגזג תצפיתי: 27סעי  , פרק ב(מספר יוצר זיגזג תצפיתי �שהמשורר

  )VI, .17 1CAT :14-13 (חדירה ישירה לנפש הדמות. 54

או באקהת (יה תענת מבחינה בקשת ובתכונו. אה של קליטת מראה הקשתשורות אלו ה� התוצ

14�13' ש(המראה עורר בענת תשוקה לקשת ). 12�11' ש, משתמש בקשת .( �פער אנו משלימי

 חודר לתודעתה של הדמות וחוש  14�13' מספר בש� משוררה.  ח� בעיני ענתה מצאהקשת: מידע

מיד . התוהיא חומדת א ,ת מצאה ח� בעיני האלהמשו� שהקש – נינו את רגשותיה הפנימיי�פל

 היא – על התגובה המעשית שבאה בעקבות רגשות אלו  ג�מוסר לנומספר �אחר כ� המשורר

 16' ש (פונה לאקהת ומבקשת ממנו את הקשת, )15�14' ש(מפסיקה את השתתפותה במשתה 

  .)ואיל�

  בתוספת מושא משלי�)tfb( צובה תודעהה נזכר פועל 13 ורהבש :מבנה החדירה הישירה ברור

ועל על שחזורה של שורה זו . 14' המשורר מפתח את החדירה באמצעות דימוי המופיע בש. )לקשת(

והפסוקית ,  כא�qry√ שיש משמעות מוספת להופעת השורש נראה 215.חלוקות הדעותפירושה 

נקרות עיני ענת . ת נשיאת העיניי�המתחיל בנוסח,  וחותמת את התיאורמשלימההנוכחית 

 – בקשת משולה לפגישה ע� נחש עיניי� פגישת ה216).במשמעות שלילית(על הקשת ) נפגשות(

 לפזר רמזי� מטרימי� על הסיבו� העלילתי מספר� ג� כא� פועל המשורר. פגישה מסוכנת

  .הממשמש

 � ,)) tfbצובה 13' פועל בשבי� ה לyfbt( ;צובת: מילולית( מרכיב 9'  צלילי בי� הפועל בשדמיו�קיי

באמצעות הדמיו� הצלילי .  היא משתוקקת לקשת בגלל מה שהיא ראתה.יתכ� שהוא מכוו�יו

  .)פראזונאנסדמיו� צלילי : 29סעי  , ראו פרק ב (מספר את הקשר הסיבתי� מחזק המשורר

                                                
  . 81הערה , 2סעי  ,  עיינו פרק גkslעל המילה   213
 .עיינו באָפראט  214
 .ובאָפראט, 86�83הערות , 2סעי  , פרק ג: ראו  215
 64ראו בסעי  . CAT 1.3, II: 4-5: ראו למשל. �של לחימה בטקסטי� שוני, פועל זה בא במשמעות שלילית  216

  .85הערה , 2סעי  , ובהפניות הלקסיקליות שבפרק ג, להל�
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  )VI, .17 1CAT :16-15 (הפסקת פעילות המשתה: מעשית תגובה –שנייה תיאור תוצאה . 55

בשל מצב . 16�15' מספר שב לנושא בש�והמשורר, 8' נמש� כנראה עד ש שתייהתיאור ה, במקומנו

ת מספר בנוסח�וריאציות שיצר המשורראת הוהטקסט לא נית� לבחו� את הפיתוח הפואטי או 

לאור , מת על התפתחות האירועי� במשתהמסויאבל נית� להעיר במידה .  המתוארת לעילהמשתה

נושאת / , לעפר[כוסה שופכת / , לאר.] קנקנה מרוקנת[: רבשורות אלו נמס. 16�15' הטקסט המצוי בש

. 'עלילת אקהת'והיא ייחודית ל, פעולה זו אינה מוזכרת בדיווחי משתה אחרי�. וקוראת] קולה

ג� , לכ�). מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב(תו י הפוכה לפעולת שתישתייהפעולת שפיכת נוזל ה

 זה מוש� את נליציוקונבני ת אירוע בל217.שתה הפסקת השתתפות בפעילות מ–המשמעות הפוכה 

  218.לב הקהל אל הסיבה�תשומת

היא משתוקקת : כוללות שלושה שלבי� בתגובת ענת למראה הקשת, אפוא,  ואיל�13 ורותש

משו� שאי� . והיא פונה לאקהת במטרה להשיג את הקשת, היא מפסיקה להשתת  במשתה, אליה

מתחזק , ) לאקהתפנייה(ת הדיבור ות המשתה לבי� נוסחי� עצירת פעילכל דיווח על פעולה אחרת ב

אחרי�  . או אימפולסיבית, היא חסרת סבלנות. ושל מהירותה בהתנהגות ענתיותמידהרוש� של 

�  219.יכולי� להסיק שענת ואקהת היו מלכתחילה באותו מקו

  הש� ענת. 56

 �חקר הובעו דעות המשהתפתח ככל . י� ברור� אינ,נו ומשמעותוגיזרו ,היינו, ontמקור הש

 נראה שחלק מהפירושי� .תואטימולוגיות אפשרירב של והוצע מספר , מגוונות ביחס למשמעותו

)�ה של ענת בתו� מושפעי� מ� האופ� שבו תפס כל חוקר את תפקידה ודמות) א� לא כול

 נבדלי� זה )א� הוזכרו ( הטקסטי� שעליה� בוסס כל פירוש,בנוס  לכ� .הפנתיאו� האוגריתי

  . עובדה זו מפחיתה מתוקפ� של הפירושי� הנזכרי� להל�.מזה

ל" נמצא רצ  הצירופי� 5מד ' בתה ר ַ  ע  ב   X  ַ ו ה  ְ נ  ע  ת ו  מ  ָ  א   ְ  ַ  ְ ק ֱ  ֶ   ד  ֶ  צ    בצורתו זומשמעות הצירו  האחרו�". ֶ 

הציע אולברייט לתק� את המילה , )עבריי� ותרגומי�כתבי יד (על סמ� עדי נוסח . אינה ברורה

לאחר סקירה . י"ענ√הגזורה מ� השורש , )ריבוי של המילה ענתכצורת ה ('ענות' למילה 'ענוה'

עות המילה משמשאולברייט טע� , אטימולוגית של המילי� המקבילות בשפות שמיות אחרות

� " כ� הוא מפרש ג� את הופעת המילה .purpose, providenceהיא ענת ) העברית( ָ ו ע נ ת  ְ ֹ  ֲ  ַ" ,

" � ו ת  נ  ע  ָ ו  ְ  ַ  ְ  ַ מאוחר יותר שינה  221.רש את ש� האלהי הוא ג� פ כ�220).36יח ' תה//36ב כב "שמ" (ְ 

                                                
למעשה כא� אי� היעדר אכילה .  ואיל�98: 2002 ,ל"הנ; 1999, שרו�: על היעדר אכילה ושתייה במקרא עיינו  217

אלוהי (ממשתה : רת לעניי� אחרענת מפסיקה את פעילותה משו� שהיא עוב. כי א� הפסקת הפעולה, ושתייה

 .בכל זאת אפשר לומר שהפסקת האכילה והשתייה מעידי� על הרגשת הדמות. לשיחה ע� ב� תמותה]) ?[
במחוות ברכה יד אחת מחזיקה בכוס . חושב שהטקסט מציג מצב הפו� למחוות ברכה) 72�71: 2001(רייט   218

כאשר ענת שופכת את . מעה אישור וקבלההחזקת הכוס מש. והיד השנייה מושטת קדימה במחוות ברכה

והמארח האנושי אינו ראוי לרצונו ,  המשתה לא מקובל על האלה–המשקה לאר; היא מבטאת יחס הפו� 

 . הטוב של האל
, אזי: ומשתמש בנוסחה הרגילה, )ועפה(בתו� השיחה מדווח המספר שענת מנתרת אל האוויר , לעומת זאת  219

  . להל�68עיינו עוד סעי  ). 48�46' ש ( שני הנהרותבמוצא, ִאל�לעבר / ניה ]אכ# היא נותנת פ[
96�95]: א[1925, אולברייט  220. 
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בארמית ; ֵעתהש� ענת קשור אטימולוגית למילה העברית . � אחרגיזרווהציע , אולברייט את דעתו

� משמעות מילה זו בשפות שונות קשורה לאות.ittu, ettuבאכדית ; )17ד ' עז(ֶעֶנת )ְ,(� שמי

)omen, sign (גורל , או לזמ�)time, destiny .( על סמ� זאת הוא מציי�“The name oAnat then 

probably meant originally “sign, indication of purpose, active will”, and was 

originally applied to the personified or hypostatized will of Baal”.222   

 את ש� האלה ודקפלרקושר  The Violent Goddess, Anat in the Ras Shamra Texts ובספר

 ittu ת האכדיולמילה )to sing a dirge, to answer in song, howlשמשמעו  (י"ענ√לשורש העברי 

� על, )a stream of tears, dirgeשמשמעו ( �א  שהודה כי הפועל לא נמצא בטקסטי

�ענת קוננה ובכתה על : 'עלילות בעל'מ� המסופר בלפירושו  מביא תמיכה קפלרוד 223.האוגריתיי

, שג� א� לא הרהר השומע במשמעות הש�, לפיכ� הוא טוע�. )CAT 1.6, I: 16-18 (מות בעל

224.היללה והשירה, כאשר הוא שמע אותו עלה בראשו רעיו� הבכי
 

 פירשוו ).]ַמְעָי� [עי�: בעברית (on את ש� האלה למילה האוגריתית קושרי�הרדנר ושניצר , קקו

וליתר דיוק , ת ממלאת פונקציה הקשורה בפריו� האדמהפי הבנת� ענ�על.  כריבויontאת הצורה 

 ,Quelques détails, malheureusement peu clairs“: למעיינות המי� שבאדמהביחס 

suggèrent que la déesse contribue à la fécondité de la terre: elle est appelée «oAnat 

des champs et des labours» (I AB, IV, 25-27) et paraît avoir quelque droit de propiété 

sur les eaux (V AB, B, 38-41)”.225 על �ביחס לטקסט  (העיר סמית, א  הביקורת להסבר זה

CAT 1.96 , שבו נזכרת ענת)on<t> ( � A“ ):פורי עשר פעמי� באופ� אָנonובהמש� חוזר הש

secondary or folk etymology may underline this text and may suggest the connection 

between Anat and the springs described in  lines 5-13”.226העלה ,  בתקשורת אישית עמו

ידי ענת הוא הסבר מיתולוגי לתופעה �על שאכילת גופו של בעל ,את הרעיו�) E. Messer(מסר 

  227.הטבעית של הופעת מי מעיינות

ש� האלה : )Deem(די�  תחוקרהידי �עלהובע פירוש אחר הקושר את ש� האלה ענת לפריו� 

ולמונחי� מעול� , to love, to make loveא י התושמשמעו, ה"ענ*√קשור לשורש העברי המשוער 

: בריבוי; 14א יד "שמ( "ַמֲעָנה"לש� בעברית ו; )ont) furrow  באוגריתית למילה:החקלאות

"� plough furrow, a turn of the plow, theא והשמשמעו , )3קכט ' תה, ]ַמֲעִניָת�: קרי ["ַמֲענGָת

                                                                                                                                       
221  �  ].ב[1925, ל"הנ: ראו ג�. 101, 97: ש
שהיא עינו של האל רע , להשוואה ציי� את האלה המצרית חתחור. ההדגשה שלי. 14הערה , 195: 1968, ל"הנ   222

  .374: 1995, ואצל סמית, 42הערה , 211: 1992, עניי� זה מוזכר ג� אצל וולס). 15: 1941, ל"הנ(
כפי שטוע� קפלרוד ,  למילה האכדיתa steam of tears, dirgeלא מצאתי את המשמעות , מבדיקה שערכתי 223

  ).1970(ספרו זכה לביקורת קשה מאת מרקוס , אכ�). 28: 1969(
' עלילת אקהת'יו מפנה קפלרוד מופיע בנטיית גופי� אחרת ארבע פעמי� ב החרוז שאל.28: 1969, דרוקפל  224

CAT 1.19, III: 5-6, 20-21, 34-35, 40-41.  
  . ראו הסבר� ביחס לטקסטי� שעליה� ה� מסתמכי� ש�.87: 1974, שניצר והרדנר, קקו   225
ראו . טימולוגיה עממיתכוונתו למשחק צלילי� היוצר א, כלומר. CAT 1.96ביחס לטקסט , 378: 1995, סמית  226

  .מדרש ש�משחק מילי� ודמיו� צלילי ליצירת : 29סעי  , פרק ב
 .2000, ל"הנ; 1998, פורד: א� ראו לאחרונה על טקסט זה. 53והערה , 379�378: 1995, סמית  227



     

 253

area at the end of the strip where the plough is turned; השוו maonātuבערבית , 

 ממד את הג�שתביע ,  אטימולוגיה כפולהה די� הציעfurrow, strip of land(.228 שמשמעותה היא

לאלת פריו� אותה א החשיבה י השכ�,  הפריו� בדמות ענתממד את ג�ו) אהבה חושנית(המיני 

  229.ואהבה

והציע לקשור את שמה למילה הערבית ,  האלי�אופייה ל– אחר בדמותה ממדגריי התייחס ל

oanwat שמשמעה violence (in war and love) .שווה את ענת לאלות אלימות אחרותמא א  וה ,

 הצעתו סותרת דעת� של יחד ע� זאת הוא מעיר שאי�. אלימותבששמ� והתנהגות� קשורי� בכוח ו

�  230.והייצוג הנשי של בעל, החושבי� שענת היא אלת פריו�, אחרי

 .ייפירוש עדי  בעינואי� . נקיטת עמדה ביחס לפירושי� הנזכרי� לעיל קשה

 �, 'עלילת אקהת' בכל .)ַעָ@ה: בעברית; ont) now שווה בצורתו למילה האוגריתית ontהש

� וapnk:  מילות היצג אחרותדווקאמשמשות aphn ,hl ,hlnהמילה שההופעות היחידות .  ועודont 

כאשר הוא , ַדַנִאל&נמצאות בדברי ) במסגרת הטקסט ששרד() now ('ַעָ@ה'במשמעות מופיעה בה� 

 ontבשתי הפעמי� הראשונות חוזרת המילה .  הערי� שבקרבת� נרצח אקהת שלושמקלל את

 מקלל ַדַנִאל&כאשר . )CAT 1.19, III: 48 (x2); IV: 55-56(x2) (פוריבאופ� אָנ, בראשית השורה

בראשונה :  שונההנוסחה –) שהיא זירת הרצח האמתית (JִAל&ַמת י קרי–את העיר השלישית 

 שימוש בדג� מספרי .)l) CAT 1.19, IV: 5-6 בתוספת ont ובהקבלה המילה lhtמופיעה המילית 

 �ומוכר מקורפוסי� ספרותיי� ' עלילת אקהת'בשבו חל שינוי בחוליה האחרונה מצוי כמה פעמי

� וא� האפשרות האחרונה ? אול� מפני שמדובר במילת הצגה הא� השינוי מקרי או מכוו�.אחרי

 הסבריעיינו  (מספר� דו של המשורריתכ� בהחלט כוונה מצת, לדעתי ? מה פירוש הדבר–נכונה 

  .) להל�141סעי  ב

  ) ומקומות אחרי�VI, .17 1CAT :19-18(כינויי האלה ענת . 57

� אמ�ִלְיֶבֶמת �  והבתולה ענת :בסו  דבריה הראשוני� של ענת לאקהת היא מכנה עצמה בשני כינויי

)CAT 1.17, VI: 18-19 .( באופ� רגיל ביחס לענת בשירה האוגריתית �שני כינויי� אלו משמשי

  ).להל� 62עי  סראו (משמעותי ) ybtltm) CAT 1.17, VI: 34ריאציה ווהשינוי ב. הנרטיבית

המילה המשמעות הבסיסית של , פי האכדית והעברית המקראית� על– )btlt Ont( הבתולה ענת

�ו', בתולה': השוו לעומת זאת (� מיניניסיווקא לוולאו ד, מתמסוי מתייחס לקבוצת גיל 'Jְת:ָלה'

batultu במשמעות virginבעלי אופי ֶלָגִלי �למשמעות בהתא� . ) בטקסטי� מקראיי� ואכדיי

. nubile girl ,adolescent ,pubescent youth לביטויי� btltלרוב תורג� המרכיב , הבסיסית

שה צעירה י שא  מדובר בא ייתכ�231. נערה בגיל הפוריות המתאימה לנישואי� פירושו הוא,כלומר

                                                
228  � .ittû B”, CAD, I and J, p. 312“: ראו ג
229  �ידי סמית �ביקורת לפירוש זה הובעה על .382: 1988, וויאט; 3הערה , 71: 1965, גריי: ראו ג�. 1978, די

115�114: 1992, ביקורתו מוזכרת אצל וולס(וגוד ) 51הערה , 378: 1995(.( 
  .42והערה , 322�321: 1979, גריי  230
 .19הערה , ש�' בתולה'ראו עוד על המונח . 141�139: 2008, רחמוני  231
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ארת משו� שהיא לעול� נש, 'בתולה'ענת מכונה , דיי'  לשיטת וולס ופ232.שלא ילדה עדיי�, נשואהו

 בגיל שבו עדיי� אי� הפרדה של ממש בזהות ,בי� הילדות לבי� מימוש הנשיות, בתחו� גיל זה

 �אכ� אצל ענת יש ). מבחינת תפקידי� והתנהגויות הנורמטיביי� בחברה(המינית בי� גברי� ונשי

 לה לעסוק תהגדרתה כבתולה מאפשר: התקיימות נורמות� לצד אי, עירוב של הנשי והגברי

 �או יולדת בטקסטי�  נישאת היא לא מסופר כי.  למרות היותה דמות נשית233,גבריי�בעיסוקי

� בטקסטי� השוני� בתולההמרוס� ואת כינויה � הבלתיאופייהוולס הסביר את . האוגריתיי

  234.בתארו אותה כצעירה מתבגרת

ת  במשמעוybmtרשו את המרכיב י חוקרי� אשר פיש לגרוס כדעת – )ybmt limm( ִלאמ� ְיֶבֶמת

sister-in-law.235השוו .  מונח זה מגדיר את היחס המשפחתי של ענת אל המרכיב השני בכינוי

, )15רות א " (ְיִבְמֵ@ְ�" נעמי מכנה את ערפה :ובמקרא; )yabāmu )brother-in-law: באכדית

א בועז ל, לעומת�). ִנ]:ִאי�ידי קשר �עלקרובות (שרות וערפה יבמות זו לזו נית� להסיק ומכא� 

�ע� נישואי� לצור� קיו� ) והמקראי( אחרי� קשרו את המונח האוגריתי 236.ָיָב�מכונה :Jִי 

)�  237.א� ענת איננה דמות יולדת בטקסטי� האוגריתיי�, )הבאת צאצאי

�, 'ְלאֹ�'המילה האוגריתית מקבילה למילה העברית ) א: (ג� למרכיב השני הוצעו מגוו� פירושי

מפני שאנו , )192�191: 2008( רחמוני תבפירוש זה מצדד. )peoples(והיא מופיעה בצורת הריבוי 

-CAT 1.3, II: 7; 1.6, I: 6(יה� כלפ ָהRִAי�ומאיד� את יחסה , מגלי� את דאגת ענת לעמי� מחד

רש את יופ, princeשמשמעו  , limmuגריי קשר את המילה האוגריתית למונח האכדי ) ב (238;)7

לפיכ� כינויה , בעלהכוונה ל, כלומר, the prince או במשמעות princes (human)המונח האוגריתי 

 sister-in-law of –רש את הכינוי מעט אחרת ידרייבר פ) ג (sister of the prince;239של ענת הוא 

rulers;240)  ג (והציע לגזור את המילה , מאוחר יותר שינה גריי את דעתוlimm מ� השורש √l’y) to 

                                                
: השוו. 146�144: 1999', פ, דיי; 11הערה , 243: 1997, פרדי; 79�78: 1992, וולס; 27הערה , 319: 1979, גריי  232

 rxm) CAT 1.6, II: 27תיאורה של ענת כאישה צעירה בגיל הפוריות מתאשר לאור כינויה . 8יואל א 

. שה� שלל מלחמה, נשי� rxmבשני מקורות אלו מציינת המילה . ובמצבת מישע, 30ה ' שופ: השוו. ])משוחזר[

82�79: 1992, על הסיבות לכ� ראו וולס.  לענת הוא בעייתייחסבrxm אלא שהכינוי .  
  .צִיד ומלחמה  233
  ).141, 133: 2008, רחמוני(לִעְשַתר באכדית ) בתולה (ardat(um)(w)השוו הכינוי   234
הוא פירש . 9]: א[1945, לפניה� בהיסוס גינזברג. 12והערה , 243: 1997, פרדי; 102, 95�94: 1992, וולס: למשל  235

ybmt במשמעות sister או daughter , פרטי � ymmtעל האלופור� ). ראו עוד להל�(ואת המרכיב השני כש

  .2הערה , 186: 2008, רחמוני: ראו
102�101: 1992, וולס  236.  
, to procreate במשמעות ybm√א  הציע לפרש את השורש ) 75: 1968, ל"הנ; 6 הערה 19: 1938(אולברייט   237

, א� וולס ערער את הבסיס האטימולוגי לפירושו של אולברייט, progenitressעות  במשמybmtואת המילה 

ורק באופ� משני ביחס , וא  ציי� שהמשמעות הראשונה של הכינוי המקראי הוא קישרי משפחה של חיתו�

��דעת אולברייט נתקבלה על. לנישואי� למטרת ייבו �' פ). 8הערה , 188: 2008, ראו רחמוני(ידי חוקרי� אחרי

לרשימה . שכ� שניה� מרמזי� על חוסר ילדי�, btlt קרוב לכינוי ybmtהוסיפה שהכינוי ) 145: 1999(דיי 

  .4הערה , 188�187: 2008, רחמוני:  ראוybmt limmהכוללת את האופני� השוני� בה� תורג� הכינוי 
  . ואחרי�411: 1984, פרויס; )”l’m“תחת הער�  (462b: 1965, גורדו�: לפניה  238
 .281]: א[2002, פרדי: השוו. 272�271:  ש�וכ�, 8הערה , 40: 1965, גריי  239
 .85: 1956, דרייבר  240
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be mighty (כינויו של בעל שממנו גזו � sister of the Mightyואת כינויה של ענת תרג� , aliynר ג

One;241) את התיבה פירשויש ש) ד limm� the“אזי תורג� המרכיב השני .  כמתייחסת לכלל האלי

ybmt of the thousand (gods)”;242) ה( פוקס קשר את המילה limm לשורש √’ym) to be 

terrifying( ,תרגמה ו“terrible Ones”) כלומר , � את  פירשו 244 פרדי ואחרי�)ו( 243;)איומי�אלי

 �� פירוש הlim ,Li’mu, Lim(.245(ת אלוהוהמרכיב השני בכינוי כשm אנקליטי הנוספת כרכיב 

 � ונראה ,)ybm lilm) CAT 1.6, I: 31ג� בעל מכונה  . קשה בשל הופעתה הקבועהlimלש

 ל&צאי� של אשרה וִאשני אלי� אלו אינ� צא. ybmt limmשמדובר בכינוי מקביל לכינויה של ענת 

�י(ירדמג) �(והכינוי, )מבחינה גנאלוגית( (�ס� ויחלי,  למקומ�)י�(ומתייחס,  כנבדלי� מה�אות

את ההצעה  הביקר רחמוני 246.ולמעמד� בפנתיאו� האוגריתי, לשאר האלי�ביחס המשפחתי 

 sister-in-law“ מהותרג (� בשל דלות הנתוניLimת אלוהו את ש� הlimmלראות במילה 

associated with the people”( .כמו � ,kallatu) sister-in-lawא  שהמילה האכדית �על, כ�

daughter-in-law ( מופיעה�, )תאלוהואו תחלי  לש� ה (בסמיכות לש� אלוהות) רחוקות (לעתי

, ת המחקרבסקיר ybmt limm. 247 מקבילה לכינוי האוגריתי �ה את האפשרות לראות בכתדח

 �Lִי�) sister-in-law( ְיֶבֶמתהאפשריי� ה� נמצא ששני הפירושי� הבולטי על  . או ִלאמ&ְלא&

� וybtltmכינויי� הtinAt )להל� 62בסעי   ראו )40, 34' ש.  

 הא� הסיבה 248. רק הללו מופיעי�'עלילת אקהת' ב,)כעשרה (מבי� כל הכינויי� המוכרי� של ענת

 אמ�ִלְיֶבֶמת והבחירה בכינוי ; של האלה) והבלתי מרוס�( הנערי אופייהא  היהבתולהלבחירת הכינוי 

יישו� מודל : 15פרק ב סעי  ;  ואיל�68עיינו סעי  (? סיפור זהבִאל& היותה מתנגדת לקשור ל

  .) נוספותבחינותהאקטנטי� ו

                                                
  .”the Beloved of the Powerful One“: 75]: א[2002, השוו וויאט; 28הערה , 319: 1979, גריי  241
 523: 1999, סיאו). ”ybm lilm) “the ybm of the godsבמקרה זה כינויה של ענת מקביל לכינויו של בעל   242

  ).1992, בעקבות וולס(
  .190: 2008, לביקורת ראו רחמוני). 286�284' במיוחד עמ (1998, פוקס  243
, 189: 2008, חוקרי� נוספי� המחזיקי� בדעה זו או דומה מוזכרי� אצל רחמוני; 12והערה , 243: 1997, פרדי  244

  .17הערה 
245  Limבאזור צפו� סוריה באל  השני לפני הספירה הוא מרכיב תיאופורי המופיע בעיקר בשמות פ �. רטיי

: לדוגמה(כאחד המרכיבי� בשמות המלכי� והוא משמש ,  הוא האל הפטרו� של בית המלוכהLim, במארי

�זימרי� Limהזכיר שמות בעלי המרכיב ) 25והערה , 99�98: 1992, נזכר אצל וולס; Ichiro Nakata(נקטה ). לי

 הדוגמה היחידה .lim (II) DN”, DULAT, p. 488“ תו�מות אלו נזכרי� ג� בש. במכתבי� אכדיי� מאוגרית

). ygrb lim) CAT 1.102: 22בכתובי� אוגריתיי� היא הש� ) באופ� ודאי(להופעת מרכיב התיאופורי זה 

, א� הוא דוחה אות�,  נזכרות ג� אצל סיאוLimלש� ) ביניה� ג� כאלו שהזכרתי לעיל(אטימולוגיות שונות 

אי� הכרח (שייצג את כלל האלי� , היה אל אישי Lim, לדעתו. ”the thousand gods“ל את ההסבר ומקב

  . 1999, ראו סיאו).  לאותו אלLimשבכל השמות הפרטיי� התייחס המרכיב 

 �� וbtlt ontסקירות נוספות של הכינויי ybmt limm78: 1992,  מצויות אצל וולס�86 ,94�, רחמוני; 107

2008 :132�141 ,186�192.  
103�102: 1992, וולס  246) �במיוחד מתאי� כינויו של בעל ). בי� א� מדובר בש� פרטי של אל או בש� הכללי אלי

ybm.lilmלהקשר הנרטיבי  , ��ראו דברי ענת ב). שה� בני אשרה(שבו בעל הוא גור� נגדי לשאר האליCAT 

1.6, I: 39-43 .דה� ,CAT 1.14 (bn.dgnראו כינויו של בעל ). dgn(� זיהה אלוהות זו ע� דג) 183: 1969(מור 

II: 24-26.(  
  .29הערה , 192' אבל ראו ג� עמ. 191�190, 189: 2008, רחמוני  247
248  � .סעי  ה, עיינו נספח א, כ�. 27סעי  , 2נספח , 383: ש
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  )VI, .17 1CAT :45-16 (אקהתלהשיחה בי$ ענת מבנה . 58

שתי תשובות ; שתי הצעות נדיבות מצד ענת: מחמישה חלקי�השיחה בי� ענת לאקהת מורכבת 

 חלקי� אלו מובחני� היטב באמצעות נוסחות .שיח פנימי של ענת; )סירוב(ד אקהת שליליות מצ

�פואטיי� שבאמצעות� שכלל המשורר� נית� להבחי� במבני� ספרותיי�.פתיחה לדיבור ישיר

מות מסויוהדגיש נקודות ,  בטקסטהעצי� את המסרי� המועברי�, תמונההמספר את עיצוב 

מוטיבי� עממיי� : 6סעי  , ראו פרק ב( ההתגרות של אקהת בענת היא אפיזודה מסורתית .בתוכ�

  ).'עלילת אקהת'ב

  )VI, .17 1CAT :19-16 (הצעה ראשונה. 59

דברי ענת מעוצבי� בשתי תקבולות איברי� נרדפות .  מופיעה נוסחת פתיחה לדיבור ישיר16' בש

ההצעה . הכל חמש שורות חרוז�בס� ).הפועל הראשו� בכל אחת מה� נמש� לצלע ב; 19�17' ש(

של ענת רצונה העז מספר מדגיש את � המשורר249.אוצרות בתמורה לקשת:  וישירהקצרה, עניינית

: המביעי� נתינה והענקה בדבריה,  שלושה שורשי� קרובי�שיבו; באמצעותלהשיג את הקשת 

√irv, √ytn, √vlx) המילה המנחה והשדה הסמנטי: 21סעי  , פרק ב(.  �מוסר לכ� כבר קוד

לעיל  ,זאת ועוד. ])חדירה ישירה [13' ש (fby√פועל אמצעות ה ב,מספר על רצונה העז�משוררה

�עלמושג באופ� עקי  הרוש� (ית מידיה הישירה והיציינתי את הפנ �ואופ� ידי סדר הענייני

 �  ).בטקסטהצגת

  )VI, .17 1CAT :25-20 ( ראשו$סירוב. 60

אקהת מתחמק באופ� דיפלומטי מ� , בתשובה זו.  מופיעה נוסחת פתיחה לדיבור ישיר20 ורהבש

 לתוכ�  תורמתצורהה. יצירת קשת אחרת: באמצעות הצעת אלטרנטיבה, העסקה המוצעת

  . הדוברתדמותולעיצוב ה, הנמסר

 :אָנפורהמספר �צר המשוררי, אזי, 22' שא� נקבל את התיקו� ב. דברי אקהת מעוצבי� כרשימה

 אָנפורית הרשימה ה, מבחינה תחבירית250.אדירת במילה ו צלעות רצופות פותחלפחות ארבע

 בראשית כל 'אדיר'החזרה על המילה  .24' ממלאת את תפקיד המושא הישיר ביחס לפסוקית בש

רה ית.  וכל מרכיב מודגש ומובלט בנפרד,צלע מדגישה את חוזק החומרי� מה� הוכנה הקשת

ההבלטה מושגת  .הרשימהפרטי על ) הבלטה(פוקוס ג�  יוצרת הצלילית על המילההחזרה  ,מכ�

 �וא  ,  סקרנות אצל הקהלמספר�בכ� יוצר המשורר. הדיבורידי הקדמת המושא לראשית �עלג

מעוצבות ה ,25�24' שהמשפט מושל� רק ב. כשלבסו  מסתבר מה מציע אקהת לענת, הפתעה

 הדבר מבטא –וליתר דיוק ,  כ� נמסר באופ� עקי  על ייחודה של הקשת.תכתקבולת איברי� נרדפ

 לתודעתו היצמדותכ, הצורה תורמת ליצירת חדירה סמויה, כ�. קשת לאת הערכתו של אקהת

יחס הדובר לזולת או : וכ� ש�, רגשות הדובר: 23סעי  , פרק ב (נקודת מבטו של הדוברלו

�ולמסר , לויה ברגישותו של הקהל לעיצוב הפואטי כמוב� שזיהויה של החדירה ת.)לאירועי

                                                
אנושית מוכרות מספרות וג� הצעת חיי� ארוכי� או חיי נצח מצדה של אלוהות כלפי דמות , הצעת כס  וזהב  249

�המזרח�  .CAT 1.14, I: 37-II: 3: השוו. 113�112: 1989, פרקר. וה� תמה קונבנציונלית, הקדו
96� ו94הערות , 2סעי  , ראו פרק ג  250.  
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 לרצונה העז של   הבלטת ייחודה של הקשת מספקת הסבר עקי.העקי  המועבר באמצעות הצורה

  251.ענת להשיג את הקשת

לעיל ציינתי שכינוי . ִלאמ& ְיֶבֶמתמכנה את ענת בשמה ובכינוי הוא  ,דברי אקהת שבחרוז האחרו�ב

 סכמתי מכיוו� שזהו כינוי .ל האלה בתו� הפנתיאו� האוגריתימתייחס למקומה ומעמדה שזה 

 מדוע לא שימש הכינוי . ויחס מכבד לדמות האלוהית מודעות, נימוס שימוש בו מבטא,מוכר

המילה ? את יחס הדובר באופ� דומהג� והרי הוא עשוי לבטא , את המשורר בצלע א' הבתולה ענת'

 משמעות  מופיע בהמש� וש� הוא בעלכינוי זה, תראשי. הושמטה מצלע א משני טעמי�' בתולה'

 כל אחת מ� ,שנית.  הוא הושמט פה, עצמתו ש�ובכדי לשמור על, )להל� 62סעי  ראו  (טעונה חזקה

�. ארו� יותר על חשבו� השמטת הפועל בצלע ב' אמ&ִל ְיֶבֶמת'והכינוי , הצלעות מכילה שלוש מילי

יוצר תחושת סדר עיצוב צורני זה  .דומהנשאר הצלעות ואור� שתי , בכ� הוא מהווה פיצוי פרוזודי

  .של אקהתשנייה השוו תשובה זו לתשובה ה. באופ� עקי 

ודוחה את בקשת , נוהג באופ� דיפלומטי יוצר את הרוש� כי אקהת  הראשונההתשובעיצוב ה

 הוא מתכנ� את 252א  גילו הצעיר�על. הוא פונה אליה בנימוס. האלה באמצעות הצעת חלופה

כאילו . אבל בעצ� הדגשת חוזקה של הקשת באי� לביטוי רגשות גאווה בקשת המיוחדת. יודבר

  .'לכי והשיגי ל� אחת משל�. שלי היא –זו המיוחדת 'הוא אומר לענת 

  )VI, .17 1CAT :33-25(שנייה הצעה . 61

, לכ�. ענת אינה מתייחסת לתשובה של אקהת.  מופיעה נוסחת פתיחה לדיבור ישיר26�25' בש

אורכו , תוכנו. והיא מחליטה לנסות שנית, ענת אינה מקבלת את דברי אקהת: פערמשלי� הקהל 

, פרק ב (וצורתו של הדיבור מבטאי� את המאמ; של ענת לשכנע את אקהת למסור לה את הקשת

 ענת מציעה להעניק לאקהת 253:)יחס הדובר לזולת או לאירועי�: וכ� ש�, רגשות הדובר: 23סעי  

�  והעצמההמחשהפיתוח לש� ו, )28�26' ש ( בצורת תקבולת מדורגת מורכבת מבסיסההצעה. חיי

  254).ראו להל�,  מבנה השוואה שבתוכו משוב; תיאור:33�28' ש(

 �בי� א� אמתית או (ההצעה , תמותה�  המחיר הגבוהה ביותר המוצע לאד� ב�ה�מפני שחיי

 ,בר�. מת בה אוחז אקהתסוימקא את הקשת הוממחישה את הנחישות של ענת להשיג דו) שקרית

נית� לחלק את דעות החוקרי� לשלוש דעות .  המוצעי�'חיי�' דעות באשר למהות החילוקייש 

 ; 255עושה�עלכפי שב) חיי נצח(יש שחשבו שענת מציע לאקהת שימור חייו האנושיי� ) א(: קריותיע

 המוות לאחר חייהתו מוות מחזוריות של: אחרי� חשבו שענת מציעה לאקהת חיי� מחזוריי�) ב(

                                                
 .199: 1990, אייטק�  251
צ  וכ� מפני סמיכות הענייני� בר, ) לעיל47ראו סעי   (Gzrפי כינויו �אני מסיקה כי אקהת הוא צעיר על  252

 ).CAT 1.17, V-VI(הסיפור 
21�20]: א[2003 ,ל"הנ; 1984, גרינשטיי�; 112: 1989בכ� הבחינו פרקר   253.  
181�180: 1990(יטק� י אראו  254( :“While the verbalization of this theme could easily have stopped at 

this point… the kernel is thematically developed…This amplifies the offer…”. 

48�46: 1991, טור��דר�וא� ;39הערה , 280]: ב[1965, הלד; 22�21: 1951, קאסוטו; 5]: א[1945, גינזברג  255 ;

 . ואחרי�107: 2001, רייט ;187: 1992, וולס
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 אל , לאחר מותו,רשו שענת מציעה לאקהת להצטר ייש שפ) ג( ; 256)במחזור עונתי, כמו בעל(

�ושכנו בשמי� , אשר מדי שנה בחגיגת השנה החדשה הורשו לצאת מ� השאול, קבוצת המתי

)deified dead.(257  

להבי� את ו, מקראוי לבחו� את דברי ענת לעו, בכדי לנקוט עמדה ביחס לאחת מ� הדעות הללו

�29�28 ורותש. אלמוות, חיי	 : מציגות את ההצעה28�26 ורותש. תוכנ � מפליגות בתיאור� כחיי

 � :מוצג מבנה השוואה ואיל� 30 ורהבש. תספור ירחי	� ו.שני	... אגרו	 ל& לספור ):בתקבולת(ארוכי

באמצעותו מקווה ענת להמחיש . ר]ת הגיבו[ה את אקה ֲאַח7ֶאנוכיא4 / ... , מזמי#, ְמַח7ֶה כאשר –כבעל 

31�30' פי ש�על. בתוו� משוב; תיאור משתה. לאקהת את כוונתה � נראה שהמשתה קשור לאנשי

32�31 ורות בש258).קה אותו]ש[ומ, את השב לחיי	 מזמי#(יאה מצד בעל ישה� מושא פעולת ההח 

 'עלילות בעל'ב תיאור זה קרוב לקטע 259).לא ברור מי המושא ( כלשהו שירה על מושאמוזכרת

)CAT 1.3, I (שבו משתת  בעל,  בטקסט זה מתואר משתה260.ענייניתהמ� הבחינה הלשונית ו .

 להל� טבלה 261).או לפניו(מנגנת ושרה על בעל ,  פורשה בטקסט מגישה מאכל ומשקהלאדמות ש

  .עניינית� הלשוניתִקרבההמציגה את ה

CAT 1.3, I: 8-9 CAT 1.17, VI: 30-31 

ndd/yovryovryovryovr....wywywywyvqynhvqynhvqynhvqynh/ kbol.kyxwy.yovryovryovryovr. 
xwy.yovyovyovyov////rrrr....wywywywy[[[[vvvv]]]]qynhqynhqynhqynh. 

CAT 1.3, I: 18-22 CAT 1.17, VI: 31-32 

qm.ybdybdybdybd....wyvrwyvrwyvrwyvr/ 
mfltm.bd.nomnomnomnom 
yvryvryvryvr.Gzr.Tb.ql/262 
olololol....bolbolbolbol.b.frrt/fpn. 

ybdybdybdybd....wyvrwyvrwyvrwyvr....olholholholh//// 
nomnnomnnomnnomn [wt]onynn. 

 .משתי סיבות,  אתקשה להסביר את הקטע באקהתCAT 1.3, Iא� אסתמ� על הכתובי� בלוח 

ואילו ממבנה המשפט , בעל הוא מוטב ודמות אחרת מבצעת את הפעולות, 'עלילות בעל'ב, ראשית

 קה]ש[ומ�ו) yovr( מזמי# נראה שבעל הוא נושא הפעולות) 31�30' ש ('אקהתעלילת 'ב

)wy[v]qynh(.263זהו הטור הראשו� בלוח: הקשר חסר 'עלילות בעל'בהטקסט ,  שנית , �וספק א

 טקסטואלי בטוח למשתה הקשרלא נית� להציג ,  היינוCAT 1.2.264ל לוח  לוח זה הוא המשכו ש

וג� מבחינת ,  או מילה אחרת הגזורה ממנוxwy√בטקסט זה לא נזכר הפועל , מכל מקו�. בעל

                                                
  .25הערה , 76' ועמ, 64' במיוחד עמ, 1988, מור�דה  256
לביקורת על דברי ספרונק . 81�76: 1987, הנדל: ווהש. 160, 158�154' ובמיוחד עמ, 161�151: 1986, ספרונק  257

48�46' וביחס לטקסט זה עיינו במיוחד עמ, 1991, טור��דר�עיינו וא�.  
 a motivating clause, describing the celebration that takes place when Baal...“): 76: 1978(פרקר   258

gives life”.  
  .104הערה , 2סעי  , עיינו פרק ג  259
ספרונק א  חשב שהכוונה . 42�41הערות , 347: 1997, פרדי; 155: 1986, ִקרבה זו צוינה כבר אצל ספרונק  260

 . 1988, מור�דה: השוו. ”Apparently the same feast is meant“: בשני הטקסטי� לאותו אירוע

 .38הערה , 166: 1997, סמית  261
  .CATהשוו במהדורת . tb.ql נכתב בטעות UNPבמהדורת  262
  .61]: א[1997, פרקר; 432: 1974, שניצר והרדנר, קקו; 151: 1969, גינזברג: השוו למשל  263
15�12' ובמיוחד עמ, 19�2: 1994, סמית: ראו  264.  
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�נמצא . דמות אחרת תחייהלבו מקי� בעל ש אירועאו ב, העניי� לא מדובר בחזרת בעל לחיי

. מ� האופי המסורתי של הטקסט דומי� הנובעי�  בי� הטקסטי� מסתכמת בלשונותִקרבהשה

 .מי� הרגילי� לבוא בהמסויולשונות , נגינה ושתייה התמה המסורתית של משתה כוללת, כלומר

  .החייאה בתמת המשתההרוב עניי� יהחריגה מ� התמה בטקסט שלנו היא ע

 kצה במילית נראה שהתשובה נעו ?מציעהשענת ) blmt (אלמוותלו) xym (חיי	מה עניי� משתה ל

). 30'  ש;kbol.kyxwy.yovr(מזמי# , ְמַח7ֶה כאשר –כבעל  שהצטרפה לפועל בפסוקית) הראשונה(

לפי , תחייההק� לאת (הוא מזמי�  ְמַחCֶהכאשר בעל : הקשר בי� שני הנשואי� הוא טמפורלי

, 'עלילות בעל'בהשוואה לתיאור ב.  משתה זה כולל שירה ונגינה265.למשתה) הפסוקית הבאה

  נזכרואולי הוא, זהותו של הזמר או המנג� אינה ברורה בטקסט.  התיאור מקוצר'אקהתעלילת 'ב

  266.יהיהק� לתחשר להנאת המנג� והוא הבעל מפרשת שאיני . באופ� כללי

�33�26שורות : מטרתו להפו� את ההצעה לחגיגית ומפתהשו, נראה שסגנו� הדברי� הוא מרומ 

 ovr√השורש  ג�כ� ו, אלו חוזר בשורות xwy/xyy√ השורש: �כוללות חזרות על מילי� וצלילי

 שני פעלי� .)המילה המנחה והשדה הסמנטי: 21סעי  , ראו פרק ב ()'לערו� משתה' או 'להזמי�'(

� בסמיכות פעמיי� בשיאלו בא '30�� וvהצלילי� . )א� בשיכול ( כבשרשור31r  שורש ה של√ovr 

. )חזרה קונסוננטית: 29סעי  , פרק ב (olh ,nomn ,wtonynn במילי� oהעיצור . yvrחוזרי� במילה 

  או הזמרההזכרת השירה והנגינה . )אפיפורה (31'  בשynh- היא הד צלילי לסיומות ynn-הסיומת 

  .חגיגיאירוע כ ההחייאהפעולת קשורי� להצגת 

�,  אותוהיא זו שתחייה). הארכת החיי� האנושיי�(ות וענת מציעה לאקהת חיי� ללא מ: לסיכו

שממוסגר בתו�  , תיאור המשתהank.(267  הפרוד הכינויההדגשה באמצעותראו (כמו שבעל מחייה 

א  כי אינה (מעמד חגיגי  בתחייהתקימו ל והסגנו� המרומ� רומזי� לאקהת שענת ,העניי� המרכזי

  ). במפורשאומרת זאת

, )מימושידי  לכי ההצעה לא באה (אי� תמיכה לכ� שענת מכזבת באקהת ממקו� אחר בעלילה

 או שענת משקרת ואקהת ,הא� ענת דוברת אמת ואקהת טועה: וכא� תפקידו של הקהל להכריע

יש לקבל את הדעה שהצעת ענת נקודות המסבירות מדוע כמה כקהל רגיש נוכל להעלות  268?צודק

ענת היא . מסר לה את קשתוג�  ל: ,ואשר אי� האלה מתכוונת להעניק לאקהת חיי�, היא כזב

ללא ( לדעתי הענקת חיי� 269.נושאי� אלו קשורי� בהרג ולא בהענקת חיי�.  ומלחמהצִידת אל
                                                

103�102הערות , 2סעי  , ראו פרק ג  265.  
, קקו (”Nooam improvise et chante en son honneur, [et on] lui répond“): בדומה לתרגומי(השוו   266

, yvr√אחרי� חושבי� שבעל הוא נושא הפועל .  כנושא בסו  פסוקיתס נתפnomn). 432: 1974, שניצר והרדנר

, 273: ]א[2002(יאט ולדעת ו). 61: ]א[1997, פרקר; 151, 1969, גינזברג: למשל(והוא שר על הק� לתחייה 

ה לשמוע אות� שכ� יהיה ב� א� הוא יזכ, שמר בשירי�יענת מתארת את אקהת כגיבור אשר שמו י) 111הערה 

 .מאפייני הגיבור האפי: 11סעי  ,  על רעיו� זה עיינו פרק ב.ותואלמ
 בעיקר בדברי –מופיעה מספר פעמי� בשיח הדמויות ) או הנמע�(ההדגשה באמצעות כינוי פרוד של הדובר   267

 .64 ראו סעי , ייתכ� שיש לראות כא� ניסיו� לעצב סגנו� דיבור ייחודי לדמות ענת. ענת
פי כ� יש חוקרי� שחשבו כי �א  על. ידי ענת�אקהת נרצח ואי� עדות או התייחסות לעניי� הענקת החיי� על  268

  .15והערה , 7]: א[1945, גינזברג: ראו למשל. ענת התכוונה להשיב את אקהת לחיי� לאחר רציחתו
222�221: 1992, וולס: השוו  269.  
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א  כי אי� לי על מה לסמו� מבחינה טקסטואלית , ה של ענתתהוא מחו; לתחו� יכול) תומו

, כ��כמו. אנוש� יה ב�י טקסט המספר על בעל שמחמצוי בידינו א  אל 270).מסקנה מ� השתיקה(

 271. מ� המזרח הקדו� שוני�וכ� ג� סיפורי�, ב� תמותה למותהחכמה מלמדת שסו  כל 

חגיגיות (ההשתדלות לשכנעו ניכרת באמצעות עיצוב דבריה בחזרות והדגשות ובקישוט הלשו� 

כאמצעי , משתהעריכת ה אל מ� ההחייאה) דגשה(פוקוס וא  הסטת ה, ואורכו של השיח, )התיאור

בסיס ההצעה ג� . כה כפול מאור� ההצעה הראשונה אור– שורות חרוז עשר הצעה זו כוללת. פיתוי

 י צלעותבהשוואה לשת(עוצב כתקבולת מדורגת בעלת שלוש צלעות כאשר הוא מ, הוא הואר�

�עושה המשוררשנייה בהצעתה ה, כאמור. נהובהצעה הראש � –מספר ג� שימוש במרק� המילי

ה מצטרפת למכלול  השתדלות.כדי להדגיש את ההשתדלות הדמות להשיג את מטרתה, בחזרה

  .שאקהת הבי� את דבריה כשקר, אפוא, אי� לתמוה. הנתוני� המצביעי� על שקר

  )VI, .17 1CAT :41-33( שני סירוב. 62

, א  אקהת פותח במאמר קצר, כנגד דברי ענת.  מופיעה נוסחת פתיחה לדיבור ישיר33 בשורה

�35' פיתוח זה מופיע בש. שיי�י� מוחאירועתו� תיאור  , מסביר ומרחיב את דבריויו הואולאחר

 :CAT 1.3, IV: השוו ( מסמנת מעבר מנושא אחד לאחר39 ורהש.  עיקר תשובת אקהתוהוא, 38

 שאלה היא צלע ב בהש, המעוצבי� בתקבולת ניגודית, ולאחריה הוא מבטא את דבריו, )31-32

  .החותמי� את דברי הגיבור כלפי האלה, אלו דברי העלבה. רטורית

תשובות הא  מהשוואת שתי ,  ענת מופק מסר מובלע שלצעותהה צורנית של שתי המתו� השווא

� ה והדבר בא לביטוי ,היפו� בגישתו של אקהתעתה חל . ידי הקהל�עלאקהת מופק מסר עקי  של 

' ש( אקהת מבטא כעס והאשמה ישירה :י�הנימוס והצורה המסודרת מתחלפ.  בצורהה�, בתוכ�

34�ובכ� מביע את חוסר , ])35�34' ש[ ) tv[r]gn, vrgk'שקר'ו 'מרמה'ה הוא מכנה את דברי: 38(

בעלת ארבעה ,  התגובה ארוכה–היינו . 38' תגובתו להצעה נמשכת עד לש. ההצעה באִמת:תאמונו 

�חרוזי� דו�כפי שבאמצע דברי  .ובתגובה להארכת ההצעה של ענת,  הארכה זו באה כנגד.צלעיי

כ� באותו אופ� מביא ג� אקהת תיאור של מנהג , )32�30' ש(שה ענת נתחב קטע לש� הדגשה והמח

�36 ורותבש .לש� המחשה, מָטפורה באמצעות המוות המוביל אל 272זקנהקבורה או של תהלי� ה

 שוני� מסייעי� ליצור  פואטיי�אמצעי�ו, הסיבה לחוסר אמונו בהצעת ענת מסביר אקהת את 38

37�36' ש(קונקרטי  או ימָטפורתיאור , )36�35' ש (ויה על מבנה שרשורנהב, שאלה: הדגשה (

מוכיח , באמצעות התוכ�). 38' ש(דאי בסופו של כל אד� ו הואירוע את הוקונסונאנס המדגיש

 .ובכלל זה את גורלו שלו, ואי� ביכולתה לשנות את גורל האד�, אקהת לענת כי היא משקרת

כאשר אקהת נרצח מסתבר . הסיפוראירוניה בהמש� א  יוצר ,  חכמתיממד בעל הואש, זה נימוק

                                                
  .191, 187: ש�כ� ו  270
271  �'  אגדת החכ� הקדמו�–אדפה ': ראו למשל. שהאד� אינו זוכה לחיי נצח, מוטיב ידוע בספרות המזרח הקדו

183, 138�131: 1996, בתו� שפרה וקליי�' עלילות גילגמש'ו�בסיפור . שני הגיבורי� נכשלו בהשגת חיי נצח. 294

: השוו במקרא. ל ֶאAה וAנ:פירשו המתרגמי� בהערותיה� את המניעי� ש'  אגדת החכ� הקדמו�–אדפה '

, וילסו� (18�1' ש', שיר המנג� עלי נבל'השוו ביצירה המצרית . 7�1יב ; 11, 3�2ט ; 20�19ג  ;15�14, קהלת ב

1969.(  
 .109הערה , 2סעי  , ראו פרק ג  272
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מספר � משורראי� להסיק מנימוקו של אקהת כי ה. צפה את מותו מבלי דעתשוא  , לקהל כי צדק

� 273.מפני שהחוצפה והיהירות שבה הוא עונה לאלה מנוגדות לצעת החכמה, מעצבו כדמות חכ

או (ות אנושיות או נורמ, כרותו ע� רעיונות חכמתיי�יבטאי� את המת דבריו כאפשר להסביר א

 דר� דברי מבטא את השקפתו שלוש, מספר� משוררשכא� משתלב קולו של אקהת ע� קולו של ה

ענת מכנה את : חסותה של ענת לחכמה בהמש�יאי� להתעל� מהתי,  יחד ע� זאת274).הדמות

  ). להל�ורא (החכ	 באנשי	 לבהאקהת ב

תו ברור כי אקהת נרגז על דברי  מ� החלק הראשו� של תשוב.39' בי� חלק זה לחלק הבא חוצצת ש

חות� את דבריו הוא ): כ� אני מפרשת(הכעס מביא אותו לשכוח את מקומו ביחס לענת . המרמה

 ).אלוהיגור� (בעל דרגה גבוהה ממנו  בעGֵלב) ב� אנוש(נחות דרגה . )41�39' ש (ַעN:ת ֵמַצחבדברי 

ראו (� הפוגע כ את התועצי�לה משמשי� שאלה רטוריתכ וניסוח דברי התרסה אלו כתקבולת

  ).להל�

ז להעליב את האלה בהערה שבו הוא מע, )מתגבר(מהמש� דבריו זעמו על דבר השקר ניכר 

 הוא מציג את 275.דבהיותה אלת מלחמה וצִי,  שימושה בכלי נשק–הקשורה לעניי� מרכזי במהותה 

פי כינויו גיבור � על משו� שאקהת מוגדר. בקול ָ@ֵמMַהוא ?  הא� נשי� צדות– האלה כמגוחכת

)Gzr( ,והוא מוצג בסיפור כצייד) CAT 1.17, V: 37-39( , של אופייהמצופה ממנו להכיר את 

.  באופ� הפו�אול� הוא פועל. ולהיות ער ורגיש לעניי� היותה ציידת ולוחמת, תחומהאת האלה ו

בד� האיפוק והנימה  א–השינוי בנימה . יש להבי� את דבריו כלעג וזלזול חמורי� ביותר, משו� כ�

אינו מתחשב בתוצאות הוא . הו מעיד על יהירות וגאו– ובדר� של השלכה , מפתיע–הדפלומטית 

�, כלומר(שנייה  שהשינוי החד בי� אופי תשובתו הראשונה לאופי תשובתו ה ייתכ�.דבריו המעליבי

ידי �עלמת פער מידע  השלהואעניי� זה . נובעי� מגילו הצעיר) הטו� המנומסאיבוד ו, איבוד שלוותו

  277. בסופו של המפגש נראה ששני הצדדי� נוהגי� באופ� ילדותי או כמתבגרי�276.הקהל

תחילה הוא ב :)מסגרת (� גיבורי� לבתולותאקהת פותח ומסיי� את תשובתו בניגוד שהוא עור� בי

, מי]ר[אל ת :)תחת השמות הפרטיי� או הכינויי� המלאי�( הרגילי� כינוייה�חלקי� ממשתמש ב

 :ובסו  דבריו מציי� שוב את הניגוד שבי� גברי� לנשי� .כי לגיבור המרמה של& נתעבת! / הבתולההו 

את או (מסגרת זו משקפת את השקפת אקהת  ?בה#[הא	 תצודנה נשי	 / , ללוחמי	[         ] קשתות 

את ומדגישה את יהירות אקהת ו, ברי� ונשי�געל ההבדל שבי� ) מספר�השקפת המשורר

ניגוד זה מצטר  כמוב� להבדל שבי� אלי� .  והמלחמהצִידוניה בדבריו כשהוא פונה לאלת ההאיר

גינזברג ראה בכ� אמצעי להשגת משמעות , ביחס לחרוז האחרו�. ות לאנשי� בני תמותהובני אלמ

                                                
6�5, 1ה ' קה: עיינו למשל  273. 
או להגדיר זאת כנורמה , אכ� נית� לומר שמדובר בנושא חכמתי. 271ראו לעיל הערה . 113: 1989, פרקר  274

�ג� העיסוקי� האופייניי� למי� הגברי ולמי� הנשי הנזכרי� בהמש� דברי אקהת ה� נורמה אנושית. אנושית

   . להל�67ראו הפניות בסעי  . חברתית
275  � תפקיד זה של ענת בא לביטוי בטקסטי� אחרי� .הנמצא כבר אצל הקהל, עניי� זה הוא בבחינת ידע קוד

 ).CAT 1.114, 1.3: למשל(
  .'נער' הוא Gzrא� בל נשכח שאחד המשמעי� של התואר . 118: 2001, כ� רייט  276
277   � .א  השווה את התמונה למריבת קי� והבל בבראשיתרייט . 120: ש
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לא אמורות ) נערות צעירות( הכינויי� ה� בבחינת רמיזה שבתולות :עקיפה בפניית אקהת לענת

 פנייהה� בסו  ה, המשורר הוסי  ג� רכיבי� נתלי� ה� בהתחלה). גברי� חסוני�(י� לשקר לגיבור

ולא בכינוי ,  בלבדבתולההו ה בכינוי פנייהה.  בכדי להעביר מסר סמוי זהya-batulta-miלענת 

 על יחסו המזלזל של אקהת כלפי  מרמז)הראשונה אקהת השוו בתשובת (הבתולה ענתהרשמי 

 בכינוי המלא של ענת היה גורע מ� המסר המועבר באמצעות המילה השימוש,  א� כ�278.האלה

באותה . ובכ� רומז להיותה חסרת סמכות או ידע,  מדגיש את גילה הצעירדובר ה.לבדה' בתולה'

קשת היא נשק : ובהמש� לאותו ניגוד בי� המיני� אקהת מסיי�, נימה מטיפה ומתנשאת

�. שהתשובה עליה שלילית, כשאלה רטוריתמשפט זה מנוסח ? הא� נשי� תצודנה, לגיבורי

כולל ואת ענת הוא ' גיבורי�' כולל את עצמו במושג  הוא,שאלה שהתשובה עליה ידועה מראשב

שולל מ� האלה את ו, הוא מנמי� את דמותה לרמת אישה רגילה בת אד� בכ� 279.'נשי�'מושג ב

מכוו� ) aAtבמקו�  (tinAt מרגלית טוע� שהשימוש בצורה .צִיד המיליטנטי שלה ואת תחו� הממדה

 anv√אל השורש ) anA√ של השורש ירמיזה באמצעות דמיו� צליל( אסוציאציה  אצל המאזי�ליצור

   be weak.280שמשעותו היא 

�השוו  ( את דמותו שלו ברגע זעמודווקא ני�מאפיידברי אקהת ביחס לענת ולדמותה : לסיכו

תשובת זו  .)עיו� של ענת אוחזת בקשתוממנה משתקפת קבלת הר,  מנומסת–לתשובתו הראשונה 

ודבריו הישירי� והפוגעי� , תחילהב רובו העקי יס.  האלה את כעסהשל אקהת בהחלט עורר

מגלה זאת א� היא אינה .  מידהיא שואפת לנקו� באקהת. מעלי� בה את חמתהשנייה בתשובתו ה

 ל&לרשות ִאקה תחילה שענת זקונראה שהסיבה היא , פי ההמש��על. מידפועלת כלפי חו; ואינה 

  .לפגוע באקהתלפני שהיא יכולה 

  שלמת פערי�ה. 63

? יתקפריזהידועה כאלה אימתנית ו, מדוע מעז ב� אנוש לסרב לאלה. המעמד עצמו מעורר תמיהה

מצבו של הטקסט אינו ? ת לב� האנוש מעוררת את תאוותה של האלהאלוהימדוע המתנה ה

  :ואת השחזורי� המוצעי�, � את הטקסט ששרדנית� לבחו. מאפשר לספק תשובות ודאיות

י� יאזי פעמ, )אָפראטעיינו ב (14�13, 10 לשורות CAT א� נקבל את שחזור הטקסט לפי מהדורת 

העניי� . אלוהיובכ� מדגיש את מקורה ה, )ִסס&'ַוַח�ר&',&ַת(מדגיש המשורר את יוצרה של הקשת 

אכ� תיאור . מראיה בהחלט מעיד על היותה אלוהית. מסביר יפה ג� את שאיפת ענת להשיגה

א� אי� לנו על מה ). 14�13'  ג� שCATלפי מהדורת  (12�11' מצוי בש) או ירי באמצעותה(הקשת 

המהווה הסבר , ])ראו לעיל [12�11' ש(וותר לפנינו רק תיאור הקשת יולכ� י, וודאותלסמו� ב

  לנקודת מבטהיצמדות(ה  היא התרשמה מ� המרא–ללהיטותה של ענת להשיג את הקשת לעצמה 

  ).והשלמת פער בתודעת ענת, ] לעיל52סעי  [

                                                
קיצור  כybtltmמפרשת את ) 133: 2008(ניגוד לכ� רחמוני ב. 49 הערה 20' עמ, 42הערה , 19]: ב[1945, גינזברג  278

 .283: 1984, על המסגרת בדברי ענת ובדברי אקהת הצביע ואטסו�. btlt ontשל הכינוי 
  .63 הערה 22]: ב[1945גינזברג   279
 .27הערה , 310: 1989, מרגלית 280
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 או חוזקה המיוחד יופייה(מפני שהטקסט ששרד מספק מניע סביר לשאיפת ענת להשיג את הקשת 

איני רואה צור� להעמיד במרכז משמעות מינית מיוחדת , )ת פורש בטקסטאלוהישל הקשת ה

נית� לתפוס אותה כסמל גברי המתאי� ,  הקשת לצד ציו� תכונותיה המיוחדות של281.לקשת

את הסיבה שבשלה רצתה ה�  ששני אלו יחדיו לוודאיוקרוב ,  ומלחמהצִידלמהותה של ענת כאלת 

  .ענת בקשת

. מי עשה אותה ומאילו חומרי� נוצרה, מדברי אקהת ברור כי ידע היטב מה טבעה של הקשת

נוס  על תיאורה דר� עיני ( של הקשת מנצל את תשובת אקהת לתאר את ייחודה מספר�המשורר

�בכ� הוא ג� מספק נתוני� שאפשר להסיק מה� באופ� עקי  על סיבת תשוקתה של ). ענת קוד

יקרה מ� המתכות  בעיני אקהת הייתהלהניח שהקשת וג� הוא מכוו� את הקהל , ענת לקשת

  .שהציעה לו ענת

  )VI, .17 1CAT :45-42(שיח פנימי . 64

 בשל 45�42' ששל  קשה לדעת מהו המבנה הפואטי. תקבולת ניגודיתיעה  מופ42�41ורות בש

  :נית� לקבוע שמדובר בתיאור התנהגות כפולה, אול�. המילי� החסרות

סעי  ,  ראו פרק ב;ענת צוחקת	 ל ָר]בקו(התקבולת בנויה כ� שבצלע א נמסרת מחוות גו  חיצונית 

זי� בחרו. שיח פנימי של הדמותיחה לוצלע ב בתקבולת משמשת נוסחת פת, )מראה הדמות: 22

היא . wton, wtfx כגו� אמירהכוללת פועל שלנו לא   צלע בא�, הבאי� מופיעי� דברי האלה ענת

הדבר מעודד את ההיפותזה שמדובר בשיח . )tqny( ]מזימה [חורשתהיא  ובלבה :תודעהכוללת פועל 

 מבטאת חורשתהמילה , לפיכ�. לתכנ� מעשה רע, משמעות המילה כא� היא לחרוש מזימה .פנימי

דר� הצגת הדיבור כתיאור מעשי : 22סעי  , פרק ב (מספר� משוררה� פעולה שלילית בעיני ה

שלאחריה שיח ) חדירה ישירה בסגנו� המסירה: 18סעי  , פרק ב(ה� חדירה סיכומית  ,)הדמות

 ובלבהלה יהמ  בתוספת282ו ניגודית"נוצר באמצעות הו� שתי צלעות התקבולת הניגוד בי .פנימי

)� . אחד בפה ואחד בלב– תגובה הפנימיתלבי� ה בי� התגובה החיצונית הוא הניגוד .)כלומר בפני

 למרות ).שיח פנימי: 19סעי  , ראו פרק ב(שהוא סוג של שיח פנימי , דיבור שבלבנראה שלפנינו 

 הרי 283.לכאורהנמע� רק הוא  אקהת,  ומכנה אותו בכינויי� חיוביי�שענת פונה לאקהת בגו  שני

                                                
נית� לקבל את הצעת וולס . ”phallic symbol“אשר מכנה את הקשת , 190�189: 1992, כ� למשל וולס  281

 . להל�67ראו סעי  . מגדרישהקשת היא סמל 
 .119: 1999, טרופר  282
השוו ג� להתנהגות הכפולה ). ולא לנמע� ממשי, א� בגו  שלישי(עשו מביע איו� . 41כז ' לדוגמה בבר: השוו  283

נראה . ואחר קוראת בקול, את הנדר של ִ,ְרַת) wtEss(אשרה זוכרת . 22�21, 17א יח "של שאול כלפי דוד בשמ

משו� שברור מ� ההמש� שהגיבור לא מודע לדברי אשרה , או לפחות ִ,ְרַת אינו נמע�, שאי� לדבריה נמע� ממשי

: הסביר את הצחוק של ענת כתגובה טבעית) 75: 1969(קפלרוד ). 170: 2007, יולזרי�נת�(ולרצונה לפגוע בו 

טועה כאשר הוא קובע ) 28הערה , 187: 1992( ג� וולס .בחושפה את בורותו, תשובת אקהת שעשעה אותה

שנועדה , אני נוטה לראות בצחוק של ענת תגובה מטעה. הנאמר בפניו של אקהת, שדברי ענת ה� איו� ישיר

: 1997(, פרדי: השוו). 170�167: 2007, יולזרי�נת�(להסתיר את התגובה והרגשות האמתיי� שחשה האלה 

347 :(“But within...” .ביחס לפגישה השנייה בי� ענת לאקהת בר � CAT 1.18, I: 22-או בהמש� דברי ג

  .CAT 1.12, I: 12-13השוו ג� ). 88סעי  (
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 קרייתלהסכי� אקהת ללכת יפור בהמש� הסלא נבי� מדוע , א� ענת מאיימת על אקהת בקול

  .מבלי לחשוד בכוונות האלה, JִAל&ַמ

 �צורת הדיבור בגו  שני וניסוח :  כמבע פנימיהשיחגורמי� לקהל לתפוס את אמצעי� אחרי� ג

�מזיס פסיכולוגי של י ה� מ� לאחר מכ�וללא מימוש האיו,  ללא מענה מצד אקהת,הדברי� כאיו

כינויי� ושמות רומזי� : 27סעי  , פרק ב; השוו לדברי גחזי (שיש לה נמע� רק לכאורה, המחשבה

באי� בפי ענת ) 45' ש( באנשי	 החכ	, הנעי	 הכינויי� החיוביי�, ועוד. )לקיומה של חדירה סמויה

מבטאי� לכ� נראה שכינויי� אלו ). 45�44' ש( ני]א – פעמי [תחת אפיל& )הפרוטזיס ( אחרי האיו�מיד

א� כוונתה היא , )או טוב(נעי� כהיא מאפיינת אותו כחכ� ו. את זלזולה של ענת באקהת ובדבריו

 אי� זה א�,  שענת החמיאה לאקהת בקול ייתכ� אמנ�.שתכונות אלו לא יסייעו לו לחמוק ממנה

, Jְִפיָה חכ	ההכינוי . כ�� כלופ� בוטהלאחר שהוא העליב אותה באעשה זאת  שענת תהיגיו�מ� ה

נקודת מבטה תור� לעיצוב הוא  א� למעשה 284, אולי לדברי אקהת בשתי תשובותיומתייחס, אפוא

שימוש . ) להל�75סעי  ; היחס המזלזל תוא� לדמותה בפגישתה ע� ִאל& (המזלזלת של ענת

: 19סעי  , פרק ב(נמת המבע ולא בכינוי הסכמתי של אקהת מסייע להפ, בכינויי� מיוחדי� שכאלו

מספר מבהיר כי הדמות נוהגת בדר� ידידותית � המשורר).עיינו במיוחד בסו  הסעי , שיח פנימי

  ).24סעי  , ראו פרק ב(תית אמא� אי� התנהגותה משקפת את הרגשתה ה, כלפי חו;

– גאווה בנתיב ] [       , פשע בנתיב אפגש&א	  דברי ענתהאפודוזיס שבעל אלו יש להוסי  ולפרש את 

hm.laqryk.bntb.pvo/[    ].bntb.gan) 43' ש�הקשורה ,  בעל משמעות שליליתqry√הפועל ). 44

ענת מתייחסת לתוצאות ,  לדעתי285. נראה שג� כא� הוא בעל משמעות עוינת.מוותב או בהרג

� בנתיב  ולפשעו כלפיהגאווה בנתיב כגיבור של אקהת ענת מתייחסת לגאוותו: ההרסניות של מפגש

 חוסר 286).אישה –והיא , בכ� שהבליט את היותו גבר (אל ענת מתו� התנשאות הוא דיבר .פשע

  משקרת ענתטענתו ש ו,דברי� אלו .למסור לה את הקשתו סירובניכר ג� ב) יחס מזלזל(יראתו 

�287).45�44' ש(ענש יבשל חטאי� אלו הוא י. מעליבי  

בתוספת הופעת , אזי. qry√ של השורש YQTLורת צ כ14' במאמרי הצעתי לפרש את הפועל בש

על סמ� ( היא לרמוז המסגרתתפקיד . אותו שורש כא� מתקבלת מסגרת לפגישה בי� ענת ואקהת

� כמו288.כי מלכתחילה אי� לצפות להתפתחות חיובית במפגש ביניה�)  של הפועלמטענו הסמנטי

                                                
קשת היא מכליו של ;  סו  כל אד� למות–) 111הערה , 2סעי  , עיינו פרק ג(אקהת ציטט את דברי החכמה   284

 �כאשר הציע לה להכי� קשת , שה בהתחכמותאולי ענת ח). ג� זו נורמות אנושיות(צייד ולא כלי של נשי

 .חלופית
, יולזרי�עיינו ג� בהפניות הלקסיקליות אצל נת�. במקרא" מקרה: " השוו ג� ואיל�CAT 1.3, II: 4 ראו  285

, גינזברג; 23הערה , 34: 1944, הבחינו כבר אולברייט hostile encounterבמשמעות  .14הערה , 166: 2007

 qerû”, CAD, Q, pp. 242-243, para. 2b: in a“: שוו באכדית בדוגמות תחתה. 72הערה , 23]: ב[1945

euphemism for dying.  
) 70: 1969(קפלרוד , למשל. כמרכיב מרכזי בעלילה או בתמונה) hybris(כמה חוקרי� ציינו את חטא הגאווה   286

. לפיכ� חטא. לי�טע� שהאחיזה בקשת המיוחדת הקנתה לאקהת ביטחו� עצמי שלא היה ראוי לעומת הא

  .219: 1975, השוו דרסלר
 .99: 2001, רייט: השוו  287
 .14הערה , 167�166: עיינו ג� ש�. 20הערה , 169: 2007, יולזרי�נת�  288
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והסקתי כי פירושו פגיעה , )רגליי� ('להפיל תחת הפעמי�'התייחסתי לביטוי , באותו חיבור, כ�

רב אקהת ימשס, עתה. ו כא�הקשר א� לא התייחסתי למשמעות הביטוי ב289,ת או הריגהפיזי

וציו� צחוקה של , ביטוי זה). תמותה�של ב�(ענת מתכננת לקחת ממנו את חייו שלו ', חיי�'לקבל 

, אלא, מפורש אינו נמסר בהמסר המועבר דר� מילי� אלו. מש� חשובי� להבנת הה41' ענת בש

אדו� . מספר רומז לקהלו על משמעות סמויה� המשורר,ידי חזרה על המילי� בהמש� הטקסט�על

  . רמז מילולי– ואסתפק כא� בציו� ש� התופעה )סעי  ב�תת, 138 סעי  (בכ� בהמש�

 ,CAT 1.17 (ר]ת הגיבו[ה את אקה ֲאַח7ֶאנוכיא4 : ענת נוטה להדגיש את עצמה באמצעות כינוי פרוד

VI: 32-33( ;&ני]א – פעמי [תחת אפיל) CAT 1.17, VI: 44-45( ; #ארח4 הבי 	כי [ו אנ–נשרי)CAT 

1.18, IV: 21( ; לא אחיה– אנוכי – עצתי מפרוא4 את !) CAT 1.18, IV: 26-27( ; #אנוכיאבי )CAT 

1.18, IV: 40.(290שהמשורר ייתכ�  � :22סעי  , פרק ב ( של האלהמספר משתדל לעצב את הדיבור

  .)אופי הדובר

  )VI, .17 1CAT :45 (י אקהת בפי ענתנויכי. 65

 .nom√ שהרי הוא נגזר מ� השורש, )the darling, the pleasant (זהו כינוי חיובי – )nomn( הנעי	

 291.השוו במקרא; 'ִ,ְרַתעלילות 'מקומות נוספי� בו CAT 1.14, I: 40, II: 8, VI: 41:  למשלראו

, ַיְט3ַנ&ובפי , כא�.  בכינוי זה רק בשתי נקודות במסגרת הטקסט ששרדאקהת מכונה, באופ� מוזר

 בשני המקרי� הכינוי ).CAT 1.18, IV: 14(כאשר הוא משוחח ע� ענת על דר� ביצוע הרצח 

הוא כינוי ידוע ) nomn) nuomânטע� אולברייט כי , בעבר 292.אקהת רעתי שהחיובי בא בפי חור

�יחד. וטע� שיש להוכיחה, ו זטענה גינזברג ביקר 293.לאדוניס� Yet there is“זאת העיר � ע

apparently … repeated talk of Aqhat being resurrected, and who knows but in the 

missing conclusion he may have been, perhaps (like Adonis) only for a part of every 

year…” . � ,לפיכ�.  בדרכו שלוהמוותעל  Pַָברוא  הוא ,  נעמ� מכונהִ,ְרַתבאותו מקו� ציי� שג

על הגורל האנושי  PָEְֶבר:ע� דמויות הש�  שבספרות העממית האוגריתית מזוהה ייתכ�

  294).המוות(

                                                
289  � . ש�23 והערה 170�169: ש
290  �אני אכ# כמו ו: השימוש בכינויי� פרודי� לש� הדגשת הניגוד בי� ענת לדמות אחרת מצוי ג� במקומות אחרי

 CAT ( [      ]אנוכי) ?[       ] (; )CAT 1.18, I: 24 ( [        ]– ואני,  אחיאתה; )CAT 1.17, VI: 38 (! אמות–איש 

1.18, I: 26(; חיי אותו[ לא תשלועל חציו / תמחציהו , ]ל קשתו[ע, את[ )CAT 1.18, IV: 12-13(; ]אתה –חצי& ] על – 

 .)CAT 1.19, I: 15-16( וֶהֱחֵייִתי לא – שלו –על חציו  :וראו ג�. )CAT 1.18, IV: 40-41( !]ֶהֱחֵייִתיָ&[לא 
' במ, 21מו ' בר(מופיע במספר מקומות ' נעמ�'הש� הפרטי . 10יז ' בריבוי ביש' נעמ�'במקרא מופיעה המילה   291

, )15א ד "דה(ַנַע� , )17 ג 'מש, 7יא  'זכ(מאותו שורש גזורי� השמות נַֹע� ). 7, 4א ח "דה, ]x11[ב ה " מל40כו 

 באוגריתית nom√משמעותו הבסיסית של השורש ). 2רות א (ונעמי ) 21א יד "מל, 41טו ' יהו, 22ד ' בר( ַנֲעָמה

  ;653' עמ, I ,BDB] ָנֵע�: [עיינו למשל (good, pleasant, delightful, charming, beautifulובעברית היא 

“nom1”, “nom2”, KWU, p. 85 .הפרטי בד �השוו . nomnאו מקבילו האוגריתי ' נעמ�'ומה לכ� מתפרש הש

�  .'האהוב'שמשמעותו ', דוד': ג
 . 8הערה , 4]: א[1945, על כ� הצביע גינזברג   292
  .34: 1944, ל"הנ;  ואיל�297: 1940, אולברייט 293
 .8הערה , 5�4]: א[1945, גינזברג  294
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,  לבי� היותו של אקהת מכונה באותו כינוי)nomn( הנעי	  מכונהִ,ְרַתאי� קשר בי� היותו של , ייבעינ

הדמות המכונה בש� זה , כלומר. הגזורה ממשמעות השורש, ש�פרט למשמעות הבסיסית של ה

מספר בכינוי זה עשויה לעורר אהדה כלפי אקהת � הבחירה של המשורר.נעימה וטובה, היא רצויה

, אול�.  תחילה תמיההר בפי ענת עשויה לעורדווקא הופעת הכינוי הזה .א  דבריו�על, אצל הקהל

 להיותו מתייחסתענת . כינוי מבטא יחס הפו� ומזלזלהשימוש ב –  שיח פנימי– הקשרבבחינת ה

 ואכ�, אקהת מאופיי� ככזה,  כלומר). מקורב ורצוי לִאל&ִ,ְרַתג� ; ַדַנִאל& ל,ל&לִא(של אקהת רצוי 

פרק  ( א� ענת מזלזלת במעמד זה של אקהת.ל& או רצוי לִאאקהת מועד שבהמש� הסיפור מסתבר 

 ,CAT 1.18 ( ג� לא ִאל&� אי� דבר שיעמוד בפניה ומפניה ).יי�כינו: 21, שיח פנימי: 19סעיפי� , ב

I(.על  .של האלההמזלזלת  מבטא את נקודת מבטה הנאמר בתודעת ענת, הכינוי החיובי,  לפיכ�

היא מודעת לזהותו ומעמדו : באופ� זה הקהל עשוי להשלי� פער בתודעת ענת יסמ� פירוש הכינו

תגובת ִאל& (מהווה רמז מקדי� לתגובת ִאל& בתמונה הבאה הכינוי ,  א� אכ� כ�.של הצעיר אקהת

וטעמו , )CAT 1.18, IV: 14(ג� ַיְט3ַנ& מכנה את אקהת בכינוי זה ). להל� 73א� עיינו סעי  , אבדה

  . ַיְט3ַנ& מודע להיותו של אקהת רצוי לִאל&–דומה 

במחקר . omqמילה המשמעות המחלוקת בפירוש הכינוי נסבה על  – )omq.nvm(החכ	 באנשי	 

 האפשרות הראשונה נקשרת לדברי אקהת wisest.295 או strongest: מרכזיותשתי הצעות קיימות 

39, 35�34' בש�החזק ' במשמעות omq.nvmהכינוי . ו'כמאצ, אקהת צייר את עצמו כגבר. 41

�, באותה מידה.  לעמוד בפניה של אקהתפיזימבטא את היחס המזלזל של ענת בכוחו ה' באנשי

38�35'  בשמבטא את היחס המזלזל של ענת לדברי אקהת' � באנשי�כחה'הכינוי במשמעות  

א� אי� לפסול את האפשרות שהמילה . אפשרות פירוש זו סבירה ביותר. )אשר לה� אופי חכמתי(

ריבוי משמעות ומשמעות : 29סעי  , פרק ב(' חזק'עוררה בתודעת הקהל ג� את המשמעות 

296).טעונה
 

מילה זו אינה . mtתמותה היא � המילה המשמשת בפי אקהת לתיאור אד� ב�יש לשי� לב ש

שינוי זה . )אנשי�: בעברית (nvmהמילה המשמשת אותה היא .  את אקהתלכנות ענת בפימשמשת 

ולעורר את , 38�35' בשצלילי� המרצונו של המשורר להבליט את החזרה על , לדעתי, נובע

,  לשינוי זה לבגינזברג ש�ג� ). 66, 62סעיפי� ראו ( בדברי אקהת למוותהאסוציאציה החזקה 

בהתא� לפירוש הנסמ� , viri, male(גיבורי� , מבטאת את הרעיו� של גברי� nvmהציע שהמילה ו

omq חזק' במשמעות'( , ולא כפי שהתכוו� אקהת במילהmt) homines, human.(297   

                                                
, 2סעי  , אול� עתה עיינו פרק ג. 22הערה , 169: 2007, יולזרי�נת�; ]ב[2003, נקטו גרינשטיי�' חכ�'בפירוש   295

ואחרי� פירשו את ) 348: 1997(פרדי ) 89: 1967(גרינפילד ; )75הערה , 23]: ב[1945(אולברייט . 120הערה 

 .'חזק'המילה במשמעות 
צד ש� העצ� ל, )wise. clever (emquואת התואר ) emēqu) to be wiseבאכדית אנו מוצאי� את הפועל   296

emūqu) strength, force .(“emēqu(m) I”, “emqu(m)”, “emūqu(m)”, CDA, pp. 72-73 . �הקהל הקדו

ראו למשל מדרשי שמות המבוססי� על אטימולוגיה עממית או אפילו על . רגיל בקישורי� צליליי� כאלו

  ).מדרש ש�ילי ליצירת משחק מילי� ודמיו� צל: 29 סעי ; ש� הדמות: 21סעי  , פרק ב(מילי� זרות 
  ?anv√ נובעת מ� הדמיו� הצלילי שלה לשורש nvmהא� הבחירה במילה . 75הערה , 23]: ב[1945, גינזברג  297
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היוצרי� או , ואמצעי� ספרותיי�הצבעתי על מבני� . עד כא� סקרתי את השיחה בי� ענת ואקהת

�מפני שהיא , שיחה זו היא מרגעי השיא בעלילה.  או יוצרי� משמעות מוספת,מבליטי� מסרי

ובשל , ו לתת לה את הקשתסירובעל , מביאה את ענת להחליט בלבה כי היא תהרוג את אקהת

חות היוצרי� שדה מספר שורשי� ומילי� מנ�י� את המשוררשמשמ, בנוס  על אלו. ִמְצחG ַעN:ת

  .סמנטי

66 .�  )VI, .17 1CAT :45-16 (מרק� המילי

אינו מנותק מ� התוכ� הנמסר )  עיצוב מכוו� של הדיבור הישיר–כא� (כמוב� שמרק� הטקסט 

 של  החלקי� הראשוני�תארבעב. ידי שניה� יחד�ואפיו� הדמויות והנרטיב מושג על, בדיבור עצמו

�  וytn√פעלי� המנוגדי� ב  שימושמספר� רעושה המשור השיחה בי� ענת לאקהת√lqx298 � וג

 �� וxwy√בשורשי� המנוגדי√mwt�המילה המנחה : 12פרק ב סעיפי�  ( וצלילי� דומי� לה

ריכוז המילי� הקשורות  .)פוניצלילי אקויווקלי ודמיו� צלילי מטדמיו� : 29, והשדה הסמנטי

, רה של כס  וזהב בעבור קשתותחילה ענת מציעה לאקהת תמו : כא�בשדות הסמנטי� מתגבר

 ואתנ&  ומציעה,rv[i קש]ב היא פונה לאקהת): 18�17' ש( לשונות קרובי� הומשתמשת בשלוש

watnk ,ואעני[ &ק לwavl]xk.  השורש –ועוד √ytnהדיבור הראשו� �בלשו� הבקשה ,  חוזר בסיו

  .)18' ש( wtnא& ת# מאקהת 

שנייה אלא ג� בחזרה עליה בפתח הצעתה ה, ניכרת לא רק בלשו� המשולשתשל ענת השתדלותה 

ואילו , )18�17' ש(בהצעתה הראשונה מופיעה תקבולת איברי� רגילה , יתרה מכ�). 28�26' ש(

28�26' ש(בחרוז החוזר ( �לפיכ� .  הפתיחה לובשת צורת תקבולת מדורגת– שינוי צורני קיי

מעידה על , אה לראשונהבהשוו, יהיג� אורכה של ההצעה השנ.  חוזר פעמיי�irv√השורש 

ניכר בה המאמ; לשכנע ולפתות את אקהת לקבל את התמורה המוצעת ולמסור לענת . השתדלותה

  299.את הקשת

 חומרי� שמה� יכי� לה ס&ִס'ַחַו� ר&ַת'ומציע לענת להביא ל,&, זהבבאקהת מצדו אינו מעוניי� בכס  ו

ג� אקהת מסיי� את תשובתו בלשו�  כ�. tn תני ):24' ש(הוא משיב לענת בלשו� שווה . הקשת משל

√ytn.300תחת השורש : של ענת כבר ניכר היפו�שנייה  בתשובתו להצעתה ה√ytn � משמש פעמיי

ריו דבבכוו� תאקהת מ. אבל כא� לא מדובר על ביצוע העיסקה המדוברת. )36�35' ש (lqh√זוגו � ב�

� 'לקבל'פועל כא� היא כמו משמעות ה שבו בזמ�  לבא� יש לשי�. תמותה�כב�, לגורלו של כל אד

                                                
ִל   298 : 2007, ל"הנ; 13/ג: 2005, יולזרי�נת�; 108: 1992, פיאצה�הנס(השוו שימוש בזוג זה בשיחה בי� ִ,ְרַת ל3ַב&

186 . 
21�20]: א[2003, יי�גרינשט; 113�112: 1989, פרקר  299.  
מספר מעצב את דברי אקהת כמי �בתשובת אקהת השנייה מתחזק הרוש� שהמשורר. 112: 1989פרקר : השוו  300

. אולי נית� לראות כא� התרסה). ytn-√lqx ,√xwy-√mwt√(להצעתה , א� הפוכה, שמשיב לאלה בלשו� דומה

: ואקהת כצפוי משיב באותו מטבע, )השוואהמבנה  (א4 אנוכי ֲאַח7ֶהענת אומרת : על זאת נית� להוסי 

ומעליב , ני דבר אדברה]וא4 דבר ש! / [ אמות–ואני אכ# כמו איש / , כמות כל אד	 אמות] ) א4:מילולית(הרי [) משוחזר(

 With“: 159: 1986, וראו ספרונק, עיינו בתעתיק ובאפארט. זאת רק במקרה שנקבל את השחזורי�. אותה

oap Aqhat takes the words of Anat”. 
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כנגד זאת ו, ניק לו חיי�שהיא תעלאקהת אומרת  ענת 301.) נתינהלתוצאה ש; to receive(בעברית 

,  המתייחס לגורל הבלתי נמנע של האד� מדגיש את השקר,lqx√השורש . הוא טוע� שהיא מכזבת

אקהת טוע� שאד� ;  ענת מציעה לתת חיי�–שכ� הוא עומד בניגוד גמור למת� החיי� שבפי ענת 

  .ותומרק ) לקבל :כלומר(יכול לקחת 

 �� וytn√השימוש בשני השורשי√lqxהשני �ענת חוזרת על :  מוביל לשימוש בצמד השורשי

וכנגד , לעומתה. )27' ש (blmt למוותא שישית מופיע הצירו הפעמי� ובפע�  חמש xwy√רש השו

 38' ש(� י פעמיmwt√ו חוזר השורש משיב לה אקהת בלשו� הפוכה ובניסוח חד וחרי  שב ,זאת

36�35' ש(קוד� הבחרוז בחרוז הזה ויש לציי� ש). ]302קונסונאנסדגש נוס  מושג באמצעות [( 

ית מיד� בעלת הצליל הדומה והאסוציאציה הא[ 'איש'במשמעות  (=mutuמת *המילה  חוזרת

dead במשמעות mītuלמילה 
 שש –ייק מספר מד�משוררה.  שש פעמי�� הכלבס, ביחד). ]303

בולט דיוק זה . )מת(*איש ב� תמותה  או בותובר במכנגד שש פעמי� בה� ד:, בר בחיי�פעמי� ד:

 נית� לומר אפוא . במסגרת מחשבות ענת)45' ש, נשי	בא (našūmaמאוד על רקע השימוש במילה 

החזרה  .מכוונת ומשמעותית ליצירת שדה המילי� כא�) 'איש'במשמעות  (mtשבחירת המילה 

  .היא בבחינת תשובה בסגנונה של ענת) שש פעמי� כנגד שש פעמי�(לשונית במספר שווה ה

 שני	בדברי ענת : מילי� ני זוגותיש להוסי  עוד ש) נתינת חיי�/ ת וקבלת המו(על שדה סמנטי זה 

 באחריתו :מופיעות שתי מילי� אחרות, בדברי אקהת, כנגד אלו ).בלתי מוגבל( מציינות זמ� ירחי	ו

)ueryt( בסופו ו)aAryt(. אלו �לתהלי� או מתייחסות ,  מותו� סופו של ב� תמותה  מסמנות את מילי

 מפני סיומת הכינוי הזהה(וצליל� מהדהד , מילי� משמשות נרדפי� בתקבולתה שתי .הזדקנותו

� א צלע). ]דמיו� צלילי� פאראזונאנסי: 29סעי  , פרק ב [ושני עיצורי� משותפי� בבסיס המילי

זה יוצר הדגשה ה תקבולתי המבנהה. בסדר כיאסטי,  בעלות אות� מילי� פרט לצמד זהוצלע ב

  . בראשית הפסוקית חלק אחר של הרעיו�בכל פע� עומד: כפולה של המסר

: עלילהב אחד הנושאי� המרכזיי� לדעתי בי�קשורשל הקטע עיצוב המיוחד השדה סמנטי זה ו

וסופו , אי� לו המש�, משמע.  אי� ב�ַדַנִאל&ל, ור בתחילת הסיפ304.סטריליות ופריו�, תוחיי� ומו

 א� ההמשכיות מתבטלת ע� 305. הוא המש� הקיו� אקהת. אקהת�לבסו  נולד לו ב� . ליו�יכ

 בא לביטוי בבצורת –  חוסר ההמשכיות– ותורעיו� המ. ַיְט3ַנ&צחו של הב� בידי ענת ושותפה ריה

האמצעי� הפואטי� השוני� ). ש� הדיו�על אלו ראו בהמ(המופיעה בעקבות הרצח , הממושכת

  306.עלילהמדגישי� את רגע המפנה ב

                                                
 .106הערה , 2סעי  , עיינו בהפניה שבפרק ג. בעברית קלאסית ומאוחרת  301
ג� . 39' תופעה דומה מופיעה ג� בש. mutu-mi ’amutu:  אנקליטית מגבירה את המצלולmבאוגריתית   302

  .ragāma-mi ’argumu:  אנקליטית המגבירה את המצלולmבמקרה זה מופיעה 
 .106הערה , 2סעי  ,  ראו פרק ג.על כ� העיר גינזברג  303
 .97: 1996, הוסר; 107�100: 1989, פרקר; 209: 1992, וולס: השוו  304
,  לעיל47וכ� עיינו סעי  ', הריבוע הסמיוטי'יישו� מודל ;  סטרוקטורליסטיותבחינות: 15סעי  , עיינו פרק ב  305

 . 198הערה 
ג� הוא רואה בנקודה זו מפנה .  ניתח בספרו את האירועי� המסופרי� בעלילה בזווית ראייה ריטואליתרייט  306

הריטואל שמבצע ַדַנִאל& (והביאו לתוצאה חיובית ורצויה , עד כה המשתאות היו מוצלחי�, לשיטתו. בעלילה
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  'ת אקהתעליל' בהומשמעות, במזרח הקדו�הקשת . 67

מידע הקשור : ומידע נוס  המופק מ� הטקסט ביחס לקשת זו' עלילת אקהת'ב קשתהתיאור ) א(

�בחרוזי� שב. בתיאורה מופיע בכמה קטעי�בקשת וCAT 1.17, V: 2-3, 9-13, 25-28 נמסר על 

 אי� ודאות CAT 1.17, V: 35-36  בקטע;ַדַנִאל& ומסירתה לס&ִס'ַחַו�ר&'ַתידי ,&�הבאת הקשת על

 ה מנקב חור בקשת ומשחיל בַדַנִאל&לפיו ששתי אפשרויות שחזור משקפות תיאור . ענוח התיאורבפ

�השורות שב; ) לעיל43סעי  עיינו (מבר� את אקהת ואת הקשת שהוא  או ,מיתרCAT 1.17, VI: 

אשר ,  או של ירי באמצעות הקשת, תיאור של הקשת� כללוא� ככל הנראה ה,  פגומות11-12

 מציי� אקהת את חומרי CAT 1.17, VI: 20-25  בקטע;)לעיל 53�52סעי  ראו (המחיש את חוזקה 

קשת ככלי כלי ה מציג אקהת את CAT 1.17, V: 39-41  בקטע;הגל� ואת זהות יוצר הקשת

מכלל . הקשת נפלה למי� ונשברהמסופר ש CAT 1.19, I: 1-6  בקטע;ש גיבורי� וציידי�המשמ

��עלוא  הובאה , ִסס&'ַוַח�ר&',&ַת הקשת נוצרה בידי האל:  הללו נית� להפיק את המידע הבאהקטעי

כ� היא � פי�על�א ו, )במיוחד נזכר המיתר (הקשת עשויה חומרי� חזקי� או מובחרי�. ַדַנִאל&ידו ל

הקשת את או שהוא מבר� את בנו ו,  מכGנ� את הקשת לקראת הענקתה לבנוַדַנִאל& ש ייתכ�.תברנש

התיאור נעשה .  שניה� את או,או את פעולת הירי באמצעותה ,ענת רואה את הקשת.  מוצלחצִידב

ור כולל אזכור  התיא.מבריק ,)?(מזמז	) ?(נ:ָרה/ [       ] , כברק, חזק מיתרה) ?[        ]( :באמצעות דימוי

לתאר היא נראה שכא� הכוונה . )kbrq ,thmt.brq (פעמיי�בו  והדימוי לברק נזכר ,)ksl(המיתר של 

, תיאור זה משמש הסבר לחרוז הבאכאמור ). חצי�השל ו( של הקשת יופייהאת את יעילותה או 

 מאוד מתחדדת התמונה כי מדובר בקשת, בהמש�. שבו נמסר כי ענת משתוקקת להשיג את הקשת

 נוצרה מיוחדי� ה�ג� החומרי� שמ, מועילה או והיא יפה, אלוהילא רק שמקורה . מיוחדת

�ועניי� זה עומד בניגוד , עוד נית� להבי� שבעיני אקהת מזוהה הקשת ע� המי� הגברי. וחזקי

  .מי� הנשיתחומי העיסוק של הל

סמלי� גבריי� ונשיי� על הופנר פתח את דיונו : 'עלילת אקהת' ובבמזרח הקדו�ל מכסקשת ה) ב(

  :עה הבאהיבקב

The masculinity of the ancient was measured by two criteria: (1) his 

prowess in battle, and (2) his ability to sire children. Because these 

two aspects of masculinity were frequently associated with each 

other in the mind of the early Near Easterner, the symbols which 

                                                                                                                                       

פי� ענת ואקהת הוא ריטואל המשתה שבו משתת). ִסס&'ַוַח�ר&'אירוח ,&ַת, אירוח הכושרות, בראשית העלילה

 The present feast in the Aqhat story is not simply a failed ritual. It“: אשר תוצאותיו הרסניות, שלילי

is infelicitous in five ways. One can see in it nonplay, hitch, insincerity, flop, and violation” .

, ובעלת בעיה מגדרית, בשל היות ענת עצמאית. 115�114'  ראו הסברו בעמ).114: 2001, רייט(ההדגשה במקור 

השתתפותה בריטואל מביא לתוצאות , ])1992[כפי שתאר וולס (ללא כפיפות למבנה החברתי הפטריארכלי 

 At any rate, one of the reasons that the present feast fails is that Anat does not share“. שליליות

the social presuppositions and larger interests of Aqhat, his family, and the supporting deities.” 

122�120' סיכו� הסיבות לכישלו� מצוי בעמ. 118�117' עמ, ראו עוד ש�). 116: 2001, רייט(.  
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represented his masculinity to himself and his society often 

possessed a double reference.
307 

השתמש בקשת י אידיאלהגבר ה : גבריאידיאללקדו� ציגה כסמל מהוא , כאשר הוא ד� בקשת

של מות� מקונ� הדובר על , בקינת דוד. אויביו כנגד  ובמלחמהצִידהיא שימשה אותו ב .במיומנות

� ביחס 308).22�21א א "שמ(לכ� נזכרי� כלי מלחמת� . שחייה� נגדעו, שהיו מופת גברי, צעירי

ע� שמטרתה וטו, אסוציאציה מיניתוכל מיתולוגי ,  ריטואליממד כל  הופנר שולל,'עלילת אקהת'ל

 יני הקרב שלי מעוניינת להעצי� את מאפהאלה: של הסמלשנייה של ענת קשורה למשמעות ה

בהתא� ). ”to enhance her ‘quasi-masculine’ bellicose attributes“(גברית �)כמו(דמותה ה

וציי� את האיסור הדויטרונומיסטי שלדעתו קרוב , 41�39' רש את דברי אקהת בשי ג� פלכ� הוא

י  ֹ ל א: "ברוחו לדברי אקהת ל  י ה כ  ה  ֶ    ְ ִ י  ל ִ  ְ ר ע  ַ  ג ב     ֶ  ֶ  V ל אה ִ ָא  ְ  ֹ  ו  מ     S ר P E ב   J ל  ֶ    ִ ְי   ֶ    ַ הִ  ְ  V ת א  ת ַ    ִ ָ ל  י תGע ב   ,    ַ  ֲ י�  'ה  ִ     ל ה  ָ   א    ֶ ֹ  ֱ  

ל ה ָ  ,   R ה א   S ע  ֶ  הוא שאסור הכתוב המקראיולפיכ� פירוש ,  הוא לדעתו קשת'כלי גבר'). 5כב ' דב (" ֹ ֵ   ֵ

 פירושו למוטיב הקשת בסיפורנו הניע חוקרי� אחרי� לדו� במשמעותה 309. לשאת קשתאישהל

  .'עלילת אקהת'ב

  מפורששאי� דברהילרס  העיר , יחד ע� זאת310.לרס ואחרי� ראו בענת אלת אהבה ומלחמההי

שקיי� הסיק סוגי מקורות שני  על סמ�. עיד על פיתוי מצד ענתיש 'עלילות אקהת'בטקסט של 

לוקחת ) ִעְשַתרלרוב (בה� האלה שהוא ציי� מספר טקסטי� ) א(: קשתלסמלי � מיניממדזאת � בכל

 א� ענת תקח מאקהת את 311.וכ� הופכת אות� לנשי�, )סמל גבריות� ( קשת�את) י�(מ� הגבר

ידי � הוא מחזק את טענתו על) ב(. )רוסיס (זכריותואת היא תשלול ממנו את גבריותו ו, קשתו

�  :ומסכ�, השוואה לסיפורי� דומי

                                                
סמלי� גבריי� ונשיי� במאמר סוקר הופנר מקורות מגווני� בה� מופיעי� . ההדגשה שלי. 327: 1966, הופנר  307

  .ומציג את ההקשרי� השוני� בה� שימשו
308  �330�329: ש�ראו . נזכרת ג� בספרות ההומרית) לכוח גברי וא  לפריו�(הקשת כסמל גברי . 329: ש.  
309  �  . חולק על דעת הופנר) 12הערה , 73: 1973(הילרס . 333�332, 330: ש
. על סמ� סיפורי� מקבילי�, ואחרי� שפירשו את המפגש בי� ענת לאקהת כסצנת פיתוי) 72: ש�(הילרס   310

]: ב[1945ל "הנ; 9]: א[1945, עיינו למשל גינזברג. אי� לקבל דעה זו. תוצאת אהבתה של האלה הייתה פטאלית

, פאלית לקשתהדגיש שאי� כל משמעות , במאמר אחר ביקר דרסלר את הילרס. 1979, דרסלר; 44והערה , 19

 –ותציע לו בתמורה חיי נצח כמו לבעל ) סמבולית( הכיצד ייתכ� שענת תסרס את אקהת –והעלה את השאלה 

 ).219: 1975, ל"הנ(? האל האחראי על פריו�
ולאחריה� ד� הילרס במשמעות , בחלקו העיקרי של המאמר מוצגות מקבילות תמטיות. 74�73: 1973, הילרס  311

גלגולה של קללת . הוא ד� בהרחבה בסוג זה של קללה) 68�66: 1964, ל"הנ( אחר בחיבור. התמה החוזרת

והופנר , 68�67: ראו ש�. בכתוב זה משמשי� סמלי� נשיי� דווקא. 29ב ג "עיינו שמ: הלוחמי� מצוי במקרא

, בואההשוו ג� לכתובי� אחרי� בנ. 332'  ובפירוט בעמ14, 12 וג� הערות 329' עמ, 6הערה , 327: 1966

�. ולעתי� כנשי� בשעת חבלי לידה, המתארי� את הלוחמי� הגיבורי� מבוהלי� ומפוחדי� כמי שהיו לנשי

ל : "30נא ' ראו במיוחד בכתוב יר.  ועוד8�6יג '  יש,37�36נ ; )22מט : השוו (41מח ' יר: למשל ב  י ב  GJר  ל: ג  ד  ֶ   ח   ָ    ֵ    ִ    ְ  ָ

ב ה ג  ת   E ת נGד צ   L  J :ב  E י � ח   R ה  ְ  ל    ָ ְ  ָ      ָ ְ  ַ    ְ  ָ   ֵ  ָ ִ  ְ�י  E נ י: ל  � ה  ת  ָ  ִ  :ר   ְ     ָ   ָ  ָ אחד . )67: 1964, ידי הילרס�חלק מכתובי� אלו צוינו על" ( 

מתאר ריטואל חתי לטיפול באימפוטנציה או עבור גבר ) 331: 1966(ידי הופנר �הטקסטי� הִחתיי� שנזכרו על

 �הללו . שי�הגבר אוחז בסמלי� נ). 350�349: 1969, ראו תרגו� לאנגלית אצל ֶגֶצה(שאינו מתעניי� בנשי

� See! I have taken womanliness away“מעשה זה מלווה באמירה . נלקחי� ממנו וניתני� לו קשת וחצי

from thee and given thee back manliness...” .�לטקסטי� ריטואליי� ומיתולוגיי� נוספי� עיינו . 349: ש

  .  ואיל�330: 1966, הופנר
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The confrontation of the male by the female is usually depicted as a 

sexual approach. This is true of all the versions quoted above except 

for Aqhat. Only in Aqhat is the goddess’s initial approach so 

undisguisedly hostile and threatening. The sexual theme is present 

(discounting the broken passage CTA 18 I 24) in symbolic form, but 

only emasculation is stressed.
312 

והציגה כדמות , The Goddess Anat in Ugaritic Myth האלה ענת בספרו י באופירוטוולס ד� בפ 

ביטוי   ברובד הגלוי של הטקסטמוצא הוא אינו ,הילרסמו  כ313. מתח בי� הגברי והנשי בהשיש

מתח מיני ודאי מצוי ברובד הסימבולי של המפגש בי� שתי שמעיר אבל ,  ענתדמניע מיני מצל

ענת רוצה ) א: ()ללא הכרעה (� להתנהגות ענתימציע שלושה פירושי� אלטרנטיביוא ה .הדמויות

שאיפתה , לכ�). עיסוק גברי (צִידמשו� שהיא אלת ה,  לאמ; לעצמה מאפיי� גברימנת�עלבקשת 

רצונה של ) ב(; )'נאת הפי�ק'� ירוידיאניבמונחי� פ(משקפת את זהותה המעורפלת בי� הנשי לגברי 

ג� לפי אפשרות זו הקשת היא סמל . ברובד סימבולי כיבוש או פיתוי של אקהתענת בקשת משק  

קנאתה של ענת ) ג(; )היא רוצה בקשת שלו ולא באחרת (המייצגת את איבר מינו של אקהת, פאלי

הקשת , שוב(וכ� באופ� סימבולי היא מסרסת אותו , באקהת גורמת לה לשלול ממנו את קשתו

�ר&'ַתהכי� ,&שברובד הפשט ענת רוצה בקשת ש, הוא מסכ�). תמייצגת את איבר מינו של אקה

לדעתי וולס נות� דגש  314).הקשת(א� במישור הסימבולי היא שואפת להשיג סמל פאלי , ס&ִס'ַחַו

 לחזק מגמהמתו� , די למשמעות הסמלית של הקשת כמייצגת מיניות גברית וכסמל פאליגדול מ

שענת אינה , ש לקבל את טענת� של גינזברג ואחרי� י315.יה של ענתיאת טענתו המרכזית על אופ

עניי� זה תוא�  316. ומלחמהצִיד הבולט בדמותה הוא עיסוק בממדוה, טיפוס של אלת אהבה

המרשי�  מראיהואולי ג� ,  ג� מובלט מקורה המיוחד של הקשתושב, 'עלילת אקהת'לסיפור ב

הקשת היא סמל לגבריות : לרדרס הופנר ואני מסכימה ע� דעת,  לכ�).כשלעצמה או בעת ירי(

). מראה וכישור, כמו פל�( באותה מידה שמשמשי� סמלי� נשיי� .)תכונות גבריות ומיניות גברית(

 על זהות דאלא עשויי� להעי, משמעות מיניתוהקשר קשר ל הסמלי� אלו אינ� מביעי� בכ

המי� הגברי  אכ� זיהוי הקשת ע� 317.מקור� הרי בעיסוקי� שמאפייני� גברי� ונשי�. מגדרית

)�). CAT 1.17, VI: 39-40( ללוחמי	[         ] קשתות  :עולה ג� מדברי אקהת) ובמיוחד ע� לוחמי

                                                
  .77: ש�.  מוטיב הסירוס מצוי ג� בסיפורי� המקבילי� שמציג הילרס).ההדגשה שלי (76: 1973, הילרס  312
א� , בוגרת מינית, ענת היא דמות נשית, לדעתו. דיונו של וולס ממצה את נושא הגדרתה של ענת. 1992, וולס  313

ואיננה , )ֵא� או אשת איש(היא איננה מקבלת על עצמה את התפקידי� הנורמטיביי� של אישה בוגרת בחברה 

השומרת , )דמות לימינאלית(לפיכ� היא דמות שוליי� בחברה ). אב או בעל(ת על עצמה סמכות גברית מקבל

נובע מזגה , ומכא� לדעתו, התוצאה היא מתח מיני חזק בדמותה של ענת. ומתכחשת למיניותה, על עצמאותה

�גשות הבלבול התפרצויות הזע� והאלימות של ענת מייצגות את ר. אלימותה וחוסר הריסו� העצמי, הח

�219�218: ש�: ובסיכו� דבריו,  ואיל�154, 86: ש�, ראו וולס. והתסכול האופייניי� למתבגרי. 
314  �190�189: ש.  
זהו לחש ). 161�159]: א[2002,  אצל פרדי49' טקסט מס (CAT 1.169בטקסט : השוו.  לעיל313עיינו הערה   315

  .eTk: איבר המי� מכונה. כנגד חוסר תפקוד מיני גברי
  . לעיל310עיינו הערה   316
 .220, 218: 1975, דרסלר; 327 :1966 ,הופנר  317
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, את הכלי המיוחד חומדת ענת). דמות גברית(ד מיוחד בידי צייד צעיר הקשת בסיפורנו היא כלי צִי

 צִידה(מותה  גברי שהוא מהותי בדממדעלת בד היא כאלת צִי: יפתה משמשת לאפיי� אותהושא

משו� כ� היא שואפת להבליט את עיסוקה או להשיג פריטי� מיוחדי� ). הוא עיסוק גברי

 נית� בהחלט .והסבר לצורה שבה מתנהגת ענת,  נוס  כזו מספקת מניעראייה 318.הקשורי� בו

ענת שואפת להעצי� את יכולת :  המיניממדאבל לא את ה, �מסוילקבל את הפירוש הסמלי באופ� 

 א� מה אלה בעלת כוחות 319.משו� שזהו עניי� מהותי בה, ) הגבריממדהאת ( שלה צִידוההגבורה 

אפשר להסתפק ברובד סמלי ייצוגי שקשור ? זקוקה לסמל בכדי להעצי� את כוחה ויכולתה

 .תאלוהיולפיכ� שואפת לקשת מיוחדת , )עיסוק גברי( ומלחמה צִידהיא אלת . ישירות לעיסוקה

  . ידי השלמת פער� על בקשת של אקהת ולא באחרת אפשר לענות דווקאה על השאלה מדוע ענת רוצ

ולכ� , שווה לזו של אל,  מיומנות ירי פלאיתאקהתת הקנתה לאלוהיה שהקשת חשבדרייבר 

 דיווח  ששרד אול� אי� בטקסט320.וזו הסיבה שבשלה רצתה בקשת, נתעוררה קנאת ענת באקהת

לאסו  את חומרי הגל� , נת אינה רוצה להתאמ;אולי ע 321.על מיומנותו של אקהת בשימוש בקשת

 .טחו� שהאל החרש יסכי� להכי� עבורה קשת כזויא  אי� בכ� ב. ס&ִס'ַחַו�ר&'ַתוא  להביא� ל,&

ורצתה בקשת משו� שהיא כלי נוח , )falconry(ואטסו� חושב שענת צדה באמצעות בזיירות 

והרמז היחידי הוא תיאור הקשת , קסטמידע זה אינו נתו� בט,  מכל מקו�322.צִיד יותר למדויקו

 ענת שואפת להשיג את הקשת כסמל –  הנזכרי� לעילחוקרי�הידי �עלהמניע שהוצע  ג� .וייחודה

ומבוסס על מידע חיצוני ,  בטקסט� אינה נתו– ומלחמה צִידהקשור במהותה כאלת , לגבריות

תחילה הוא מציע : מכוו�ב פוגעניי� ה�ש,  לענתנית� רק למצוא רמז לכ� בדברי אקהת. לטקסט

אול� .  עניי� המפריע לוההיותה דמות נשית מחזיקה בקשת אינ, היינו. לה להכי� קשת אחרת

: כדי לפגוע בענת ביודעי�, �יבסמלי� הנורמטיביהוא משתמש , תווכאשר הוא מאבד את שלו

� כציידת ומזלזל ביכולותיה הגבריות, בכ� הוא מנמי� את דמותה. קשת היא לגברי� ולא לנשי

 ה� אקהת וג� ענת ג�. צִיד הקשת היא כלי –ברובד הפשוט של הטקסט :  לסיכו�.וכלוחמת

 קיומה של קשת אחת יוצר את .שניה� מעונייני� לאחוז בקשת מיוחדת. דמויות ציידי� בעלילה

   . בעלילה השניהסיבו�

                                                
�עיסוקה של ענת בצִיד משתק  ג� בטע� ש)  ואיל�71: 1977(ואטסו�   318CAT 1.18, IV: 16-22, 27-33 : ענת

איני מקבלת ). ציפור ששימשה את הציידי� במזרח הקדו�(מבצעת את רצח אקהת כשהיא מרחפת כמו נשר 

-CAT 1.22, I: 10, למשל.  עיינו ג� בטקסטי� אחרי�תעל ענת כצייד; ידו�את התרגו� והפירוש המוצעי� על

11 ;CAT 1.114 (recto): 23 – (verso): 28’  .אחד מתפקידי הצייד הוא לדאוג ) 143: 1999(יי ד' לטענת פ

�פי פירושה ל�ועל, לגידול הטבעי של העדרCAT 1.10, 1.11תפקיד זה �  . ענת ממלאת ג
ת& לובשת בגדי '3&ַע: הילרס עצמו רמז לשימוש דומה בסמלי� גבריי� בסו  העלילה. זו דעת הופנר, כאמור  319

כנגד ענת ההופכת את (ולהשיב את האיזו� לעול� , ח אחיהכדי לנקו� ברוצ, לוח� וכ� הופכת עצמה לגבר

וג� את מעשה , איני מקבלת את הצעתו, אול� כפי שציינתי. 80: 1973, ל"הנ). ידי סירוס�על, אקהת לאישה

היא עוטה על עצמה חפצי� שישמשו אותה בביצוע : ת& אני מבינה בדומה למה שהציגו הופנר ודרסלר'3&ַע

א� לש� כ� היא מקבלת ברכה . 'גבריות'חפצי� אלו ג� מעניקי� לה , במישור הסמליייתכ� ש. מעשה הנקמה

  . להל�154�153ת& ראו סעיפי� 'על 3&ַע. מַדַנִאל&
  .8: 1956, דרייבר  320
  .CAT 1.18, I: 29. אקהת הוא צייד מתחיל שעדיי� לומד. אפשר אולי למצוא רמז למצב הפו�  321
 .73: 1977, ואטסו�  322
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; ו� וסטריליותפרי(העלילה עוסקת בנושא הקיו� האנושי , ברמה מופשטת, כפי שהסברתי לעיל

מספר בחר בקשת כמניע לקונפליקט לא רק מפני � המשורר). ליו� והמשכיותיכ; תוחיי� ומו

הקשת קשורה ג� לנושא , כסמל פריו� גברי. ובצייד צעיר,  והמלחמהצִידשמדובר בענת אלת ה

, ַדַנִאל& את הקשת ל'להעניק'מספר � ואולי משו� כ� בוחר המשורר. המרכזי שביסודו של הסיפור

  323.ולא לאקהת, בעל המצוקת הפריו�

  )VI, .17 1CAT :51-46 (ל�משכנו של ִאופונה ל, את אקהת ענת עוזבת. 68

 והצלע 324,)תעופה(הראשונה מעידה על אופ� המסע . בשתי שורות חרוז מסע ענתהמספר מוסר על 

/ ניה ]אכ# היא נותנת פ[, אזי �מסוירגילה לתיאור התקדמות לעבר מקו� הנוסחה ה הבאה היא

כאשר היא עוזבת את אקהת ופונה :  ביחס לענת לפחות נוסחה זו חוזרת שלוש פעמי� ....לעבר

כאשר היא עוזבת את ; וחוזרת אל אקהתִאל& כאשר היא עוזבת את משכנו של ; ִאל&למשכנו של 

משוחזר [ CAT 1.18, I: 20; ]משוחזר חלקית [CAT 1.17, VI: 46-47 (ַיְט3ַנ&אקהת ופונה אל 

הנוסחה , מסעלבד מ� התפקיד של הנוסחה למסור על  325]).משוחזר [CAT 1.18, IV: 5; ]חלקית

בכל פע�  . וביצועהשלבי� שוני� של תכנו� מזימת ענתארבעה בי� באופ� טבעי החוזרת חוצצת 

  . בי� תמונות שונות בנרטיבלהפרידוכ� משמשת , מקו�ה שינוי מבטאת הנוסחה את

' ש( לא מתואר המסע פרט לעזיבה ולהגעה ,אול�.  פסוקיות לתיאורמספר מקדיש מספר�משוררה

46�51 .( �הראשו� . התיאור נחלק לארבעה חרוזי�? עליה�מספר מתעכב � שמשוררמה� הפרטי

השלישי מציי� את ההגעה ; )בהתא� לנוסחה (השני מציי� את היעד; ) לעילורא(מתאר את העזיבה 

ההרחבה לדעתי משמשת . )נוסחת השתחוויה (ִאל&בוד לוהרביעי מתאר את ענת חולקת כ; של ענת

במקו� למסור שענת . )א  הופעתו קוד� לכ� בעלילה�זאת על ( במשכנוִאל&כא� כפונקציה להצגת 

מורחב , בכדי להמשי� בתמונה הבאה, בקיצור נמר; ִאל&עזבה את אקהת והגיעה למשכנו של 

 מקו� זה מכונה; 48�47'  בשמצוי�ִאל& ו של מקו� משכנ: התיאור ובתוכו משובצי� פרטי� על ִאל&

: 22סעי  , פרק ב (וענת חולקת לִאל& כבוד במחווה של השתחוויה; mlk מל& ִאל& קרוי; )Dd(מערה 

.  את אקהתהרוג מפני שהיא זקוקה לרשותו לִאל&הללו מצטרפי� לעובדה שענת פונה ל .)מחוות גו 

� ומעמדו סמכותו, על מקומוו ִאל& עקיפי� על באמצעות פרטי� אלו הקהל כבר מקבל כמה פרטי

�באמצעי� עקיפי� אלו חשוב לש� חידוד ִאל&  ציו� מעמדו של 326.ביחס לענת ולאלי� אחרי

  .התנהגותה השלילית של ענת בהמש�

                                                
שמא ג� בחירת בעל למלא את תפקיד . 339הערה ,  נוספותבחינותיישו� מודל האקטנטי� ו: 15 סעי , פרק ב  323

אי פריו� האר; קשור בסיפור לאי ). אי פריו�(שהרי בהיעדרו חלה בצורת , האל הפטרו� של ַדַנִאל& קשורה לכ�

 ).בשלב השני של הסיפור(הפריו� של ַדַנִאל& 
�נת�; 25�23]: ב[1994, פופ(המסוגלת א  ללבוש צורת ציפור , היא אלה מכונפתענת . ענת מנתרת אל האוויר  324

עיינו . חשיבותו של פרט זה למשמעות מוספת ביחס לעלילה ולדמות ענת מסתברת בהמש�). 2009, יולזרי

 .להל� בפירוט
 :CAT 1.2, I (originaly col. III): 4; 1.3, IV: 37-38, V: 4-7; 1.4, IV; 20-21, V: 'עלילות בעל'השוו ב  325

22-23, VIII: 1-4, 10-11; 1.5, I: 9-11, II: 13-14, V: 11-13על גלגולה של  .'עלילות ִ,ְרַת' ועוד דוגמות ב 

  .1986, הנוסחה במקרא עיינו לייטו�
ג� ִאל& מוכר לקהל , כמו ענת .יחד ע� זאת אי� מעמדו וסמכותו מונעי� מענת להביע איו� ממשי כלפיו  326

כ� �כמו. 'עלילות בעל'כגו� , ומתו� היכרות ע� דמותו בטקסטי� אחרי�, בהיותו חלק מרכזי באמונה, דו�הק

�השוו ארבע חרוזי� אלו לטקסט בCAT 1.3, V: 4-12 .ייתכ� שהתעכבות המשורר�מספר על מקו� מושבו של 
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  )ab vnmab vnmab vnmab vnm....mlkmlkmlkmlk )49: VI, .17 1CAT            ממממ שנ שנ שנ שנ%%%%יייי אב אב אב אב,,,,מל&מל&מל&מל&הההה    הכינוי. 69

  . ab vnm) ב(; mlk) א: ( שני רכיבי�כוללכינוי זה 

 המופיע il mlkהשוו לכינויו  (ל& לִאס מופיע שבע פעמי� ביחab vnm לצד כינוי זה – mlkמל& 

 מבטאת רעיו� אחר מאשר mlk מל& השימוש בצורת הנפרד; חמש פעמי� בקורפוס האוגריתי

 ,king שפירושו הבסיסי הוא ,כינוי זה).  המתייחסת לבעל,ת הכינוי החבורל בעmlkn מלכנו צורהה

משמעות (בעל הסמכות העליונה כ כאל הראשי בפנתיאו� האוגריתי ו,ל&מעמדו של ִאמבטא את 

והוא , ל�תחת החסות של ִא ביחס לבעל מבטאת את תפקידו בפועל כמול� על האלי� מלכנוהכינוי 

 ישראל אלוהי ג�). ]327'שליט'אלא במשמעות ', דיי�'לא במשמעות  [ApTnשופטנו בא בתקבולת ל

 , במקרא. ובספרות המאוחרת למקרא)6צח '  תה,למשל ( שוני� במקרא במקומות'מל�'קרוי 

 או כינוי ,אלוהותל הכינוי מל� עשוי להיות כינוי כללי י�אכדיכתבי� הרא� ובמקומגילות ב

 � ל& לִאמל&הכינוי , )פי הטקסטי� שהגיעו לידינו�על ( לפיכ�328).י� או אנושיי�אלוהי(לנתיני

  .)מנהיג ( את היותו מול�אינו מבטאו,  וסמכותמבטא סטטוס

הרכיב השני פורש . father –המשמעות הבסיסית של הרכיב הראשו� ברורה  – ab vnm  שנמ אב

ַנַמ הוא ) בyears(329  ;) (שני�) א: (לפי אחת מ� האפשרויות הבאות  של אחד מבניו של ש� פרטיש&

   331. או בדומהexalted (ones)ש� עצ� או ש� תואר שמשמעו ) ג (; 330ִאל&

י�"כינוי זה קרוב לכינוי הארמי , פי האפשרות הראשונה�על יק יGמ   @ ולכינוי העברי ) 9ז ' דנ" (ַ  ִ      ִ  ע 

ד" יע  ב  ַ  א  ולפיכ� ג� לחכמתו ,  &ל                                     ִרש את הש� כמתייחס לאריכות הימי� של א יקרוס פ ).5ט ' יש" (ֲ  ִ 

כראש   &ל  ִא מבטא את מעמדו של כינוי זה לדעת רחמוני ). שני אלו מסומלי� באמצעות זקנו האפור(

    332.אבי האנושות והאלי�וכ, הפנתיאו�

 �� וAkmnחוקרי� אחרי� התייחסו לאזכור האליvnm) CAT 1.114: 18-19 .( �שני אלו נושאי

פי �לפיכ� ועל. ) לעיל18ראו סעי  (חובות הב� בהתא� לאחת מ, Eְִכר:תGל שכמ� בעת עִאל& את 

�בערבית עד היו�  .ִאל&של של אחד מבניו   כש� פרטיvnm את התיבה פירשו ,נימוקי� נוספי

 Akmnלצד ב� זוגו תמיד מופיע  šnmהש�  ).abu PN’(נוהגי� לעתי� לכנות אד� על ש� בנו 

�בדר�(�, אול�). RS 4.474, obverse: 5[333 [ ִאל&ו שלוברשימת בני, כלל בטקסטי� ריטואליי

                                                                                                                                       

וזי� אלו מופיעי� א� עדיפה האפשרות שחר', עלילת אקהת'ִאל& נובעת בחלקה מ� המקור שקד� לחיבור 

  .ראו ההשוואה להל�. בסמו� מסיבות אסוציאטיביות טבעיות הנובעות מהאופי המסורתי של הטקסט
317�316: 2008, רחמוני  327. 
328  �226, 42�40: ש�228 ,333. 
; vnt ,vnm(ולפיכ� עשויות להתקיי� שתי צורות ריבוי ,  כצור� הריבוי אפשרית מבחינה דקדוקיתmהסיומת   329

; 46הערה , 236: 1962,  קרוס;87mסעי  : 1957, קאוטש�גזניוס; 33�32: 1955, פופ: עיינו). השוו במקרא

 .16והערה , 21: 2008, רחמוני
 .106: 1987, ראו למשל אמיר  330

4� ו3, 2הערות , 18: 2008, לביבליוגרפיה ראו רחמוני  331. 
332  �, עיינו עוד פופ. והציע לראות בו את אלוהי הזמ�, ל את ִאל& לכרונוסהקבי) 44: 1951(קאסוטו . 21, 19: ש

1955 :33�35 . 
24�21]: א[2002, פרדי  333. 
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קשה להסביר את התאמת , כ�. אינה משמשת ככינוי ביחס לאלוהות אחרת' PNאבי 'הנוסחה 

ַנַמאבי הכינוי    334. בכל היקרויותיו בשירה האוגריתית להקשרש�

י�'למילה המקראית ,  של חוקרי� הקבילה את המילה האוגריתיתאחרתקבוצה  ִ   GEנ  זו פורשה  ('  

א"פי התקבולת �על ר  ָ  י  ת ְ  �'ה  ֶ א  �  ע  ל  י ו מ  נ   J  ִ  ְ  ֶ ֶ  ָ    ִ י� Aל   ְ ִ      GEנ  ב    ר  ע  ת   @  ָ  ָ טא מעמד  ככינוי המב]21משלי כד " [ ִ ְ

�  335.הדלות בשל הראיות  אול� נימוק זה אינו משכנע).ר

, כבעל הסמכותִאל&  למעמדו של י�תייחסמ) ]השני�[=שנמ אבי ; מל�(תכ� ששני הכינויי� יי

טקסטי� ה עדות 336.אי� מקבילה של ממש לכינוי אבי השני�, אול�. לחכמתוולפיכ�  להיותו זק�

ַנאוגריתיי� מדברת בעד הפירוש ה    .א  כי איננו יודעי� מה בדיוק משמעות כינוי זה, ַמאבי ש�

  )I, .18 1–51 : VI, .17 1CAT :19 ('עלילות בעל'הפגישה בי$ ִאל� לענת ומקבילתה ב. 70

 ומזמי� אותה, בעל שולח אל ענת שליחי�: י� הוא כדלהל�אירוע מהל� הCAT 1.3, III-Vבלוח 

 המטרהאזי מתגלה . את אל בעל בפסגת הר צפו� ויוצתענת נעתר.  למסור לה דבר כמוסכדי, אליו

 ומבקש מענת סיוע ,שאר האלי�למו על כ� שאי� לו בית כמתלונ� בעל : בעלה זימ� אותשלשמה 

 נמצאה בשורות בעלסמית משער שהבעת בקשה זו בפי ( בית משלו י�י לבנל&בקבלת אישורו של ִא

כוונותיה לפגישה הצפויה את  ווותיהמביעה ענת את תקהתלונה דברי לשמע ). IVהפגועות בטור 

היא , לשאר האלי�מו כבית לבנות לבעל  לא יאפשר ל& שא� ִאהאיו�בדבריה אלו נכלל . ל&ע� ִא

הגעתה על כ� מסופר על מסעה של ענת ו� אחר). סוח קרוב לקטע שלנויבנ (פיזיתפגע בו באופ� 

 לא ִאל&ל ְמַיֶעֶצתהיא : ני חלקי�איומה מורכב מש. איו�ההיא פותחת מיד בדברי . ִאל&למשכנו של 

עד לנקודה זו ענת . בוותפגע את ִאל&  היא תתקי  –שנית , מפני שהיא תאחז בו, לשמוח בביתו שלו

יונה של ענת א� תחת אפ, מגיב בניסוח קרוב לזה שבאקהתִאל& . את המניע לאיו�אינה מביעה את 

ומציגה , ִאל&ענת משבחת את חכמת . ההוא שואל אותה לרצונ )enp.lb( חנ4 לב& בביטוי השלילי

  337.בפניו את הסיבה להגעתה

                                                
 ,CAT 1.1, III: 24; 1.4(' עלילות בעל'פעמי� ב מופיע מספר 49�48' החרוז בש). 35�33: 1955(פופ : עיינו עוד 334

IV: 24; 1.6, I: 36ומשוחזר ב �CAT 1.2, III: 5; 1.3, V: 8; 1.5, VI: 2 .( הכינויab vnm � מופיע רק פע

 .בהקשר לא ברור, מל&בודדת בנפרד מ� הכינוי 
 שמשמעות� היא snw ,√sny√ קשור לאחד מהשורשי� הערביי� vnm: מעלה אפשרות נוספת) ש�(פופ   335

shine, be exalted, eminent או old או למילה הערבית sanima שמשמעותה היא be tall, prominent .

. זו אפשרות ג שהזכרתי לעיל. Father of exalted ones או Exalted Fatherיש לתרג� את הכינוי , לפיכ�

 .20: 2008, לביבליוגרפיה ולביקורת על שני הפירושי� האחרוני� ראו רחמוני
אי� ) 1938(ל תלקוויסט מבדיקה שערכתי אצ, כ�. הכינויי� העבריי� המוזכרי� לעיל אינ� מקבילה של ממש  336

 .'אבי השני	'מקבילה אכדית לכינוי 
אתנה שותקת ). 483�446' ש, שיר ח', האיליאדה'(השוו את יחסי ענת וִאל& ליחסי� בי� אתנה והרה לבי� זאוס   337

זאוס עונה לה כי אי� . והרה עונה לזאוס, )שמזכירי� את דברי אקהת( על דברי זאוס JְִקְרMJָא� חמתה עולה 

תנועי , את סוררה, וא� ג� עד ש�: "דברי זאוס להרה מזכירי� את דברי ִאל& לענת. הוא מתרגש מקצפה עליו

', האיליאדה, '65: 1954, טשרניחוסקי!" (כלבה כמות��כי אי� עוד בת, לבי לא אשי� לקצפ�/ , תבואי בלכת�

ואפיונה השלילי במילה , חרותלבי מבנה ההשוואה של הרה לאלות הא�תפס את תשומת). 483�482' ש, שיר ח

κύντερον ) ראו במהדורת הטקסט באתרPerseus Hopper .(משמעות המילה במקומנו היא :“more dog-

like, i. e. more shameless” . המילה היווניתκύων) בעיקר של דמויות , משמשת להאשמה או לתוכחה) כלב

ומשמעותה היא , )ומקומות נוספי�; 481' ש, אכ; 423, ח, האיליאדה'השוו למשל (נשי� בשירת הומרוס 
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 תורמת להבנת מעשה ,ו� ההבדלי� ובחינת ההקשרי� השוני�תו� צי, השוואת התמונות הקרובות

הקטע שיש  היא ל&השיחה בי� ענת לִא. 'עלילת אקהת' במספר� המשוררהטקסט בידי  של עיצובו

  .בכדי להאיר את ההבדלי� באור נכו�, חותקשר חשובה לא פא� כי הכרת הה, להשוותו

� מקביל לCAT 1.17, VI: 46-49:  וההגעההמסע .1 CAT 1.3, V: 4-8 ללא שינוי 

עלילת 'י אי� לה� קטע מקביל בא� ברור כ, 'עלילות בעל' ב פגועות18�8שורות . משמעותי

 ש�ונוספה  , שומע את קולה מ� החדרי�ל&ִא, בשורות אלו נמסר שענת נכנסת. 'אקהת

  .'עלילת אקהת'של אי� בכ� הבדל משמעותי להבנת הטקסט .  ומותש&3ְַשהאלי� הערה על 

 :CAT 1.17, VI( משתחווה היא, ל& לפני ִאע� הגיע ענת, 'עלילת אקהת'ב: פתיחת השיחה .2

 המשורר מוסר 338;ל&ביחס לִאבנחיתותה המעמדית פעולה זו מעידה על הכרתה . )50-51

שלאחריה כנראה הציגה , מציג נוסחת פתיחה לדיבור ישיראחר  ו,כי היא מגנה את אקהת

). hwtהמילה א� שרד הש� אקהת ו, הטקסט פגו�(ענת את מעשיו של אקהת כלפיה 

ל ע נמסר איומה של ענת CAT 1.18. Iבתחילת לוח . כעשרי� שורות חסרות במקו� זה

מופיעה נוסחת , ת ענתמיד לאחר שמוסר המשורר על הגע, 'עלילות בעל'ב, לעומת זאת. ל&ִא

 'לילות אקהתע'ב ש, את העובדהמבליטה ההשוואה .האיו�ומופיע , פתיחה לדיבור ישיר

תחילה היא חלקה לו את הכבוד הראוי לו . עליו ִאCְָמה ומיד ל&ענת לא התפרצה לפני ִא

 – הביעה בקשה  א  וכנראה339, לפניו את תלונתהEְָטָחהו, )CAT 1.17, VI: 49(במעמדו 

, ל&רק אחר כ� היא מזכירה את היכלו של ִא.  לפעול כנגד אקהתל&ל את רשות ִאלקב

 זה מאבד ממשמעותו הנגדית הקשרב ִאC:ָמM. ומזהירה אותו לבל יסמו� על משכנו

מ� 'או ( משו� שהוא מסורתי  כא�ואולי הוא משמש, )ראו להל� ('עלילות בעל'הקיימת ב

340.)'המוכ�
 

�ִאל&  הנוסחה המציגה את תשובת 'בעל עלילות'ב: ל�תשובת ִאהנוסחה המציגה את  .3:Cָלִא 

; yony/il.bvbot.xdrm.bAmnt/ap.sgrt( ס2כ:תיו  א4 משמונת /,חדרי	ה ִאל� משבעת עונהו היא

CAT 1.3, V: 25-27 .( האת מוסרתנוסחה זו �' וחוזרת על ניסוח ש, ל& של ִאומצאי מקו

10�א4 משמונת ס2כ:תיו / , עונה משבעת החדרי	/ ,  אביההשור ִאל�, קולה שומע : לפני כ�12

)qlh.yvmo.Ar[.i]l.abh.y[on.]/bvbot.x[d]rm.[bA]mn[t.ap]/sgrt( . שמא יש לפרש

א� , והוא רק שומע את קולה,  או מתבצרמפני ענת  מסתתרל&שורות אלו כמציגות את ִא

לבל  � אזהרתה של ענת הבנה כזו של החרוזי� הללו מתיישבת היטב ע?אינו נמצא לפניה

 הנוסחה הפותחת את 'עלילת אקהת'ב, אול�. מבטחי� מפניהכמקו�  על היכלו ל&יסמו� ִא

                                                                                                                                       

נראה שזו הדר� ). κύντερον”, “κύων”, LSJ, p. 1011b, 1015b, para. II“(' חוסר בושה'או ' חוצפה'

 .המסורתית בשירת הומרוס להוכיח דמויות נשיות על חוצפת�
338  � .123: 2001, רייט; 109�108: 1992, וולס; 186]: ב[1992, ליונשט
' ַדַנִאל&'נית� לראות קשר בי� ש� הגיבור , קשה לזהות את תפקידו השיפוטי של ִאל&' עלילת אקהת'שבא  �על  339

. המחברת טוענת שדברי ִאל& לענת ה� ביקורת כלפיה וכלפי התנהגותה, כ�. לבי� המסופר בעלילה) ִאל& ישפוט(

 ).2009, יולזרי�נת�(כלומר ִאל& ממלא תפקיד שיפוטי בעלילה 
 The other correspondences may have been more common than we now see“העיר ) 77: 1987(פרקר   340

– may have been part of the mythological language characteristic of Anat and her relationship to 

El”. 
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פה ). CAT 1.18, I: 15( ]חו	[ִאל� הר, ועונה האל החכ	 :שונהשל ענת  ְלִאC:ָמM ל&תשובת ִא

, ש�, enp.lb(דה השלילי של ענת  בניגוד גמור לִצ,ל& צדו החיובי של ִא–מודגש עניי� אחר 

אקהת הוא בנו של : ל&ת לִאנכינוי זה מדגיש ג� את מהותו של מושא הפגישה בי� ע). 17' ש

 . וברצונול&והוא נולד בזכותו של ִא, ַדַנִאל&

 אי� לה 341,התנהגות ענתת  אמבקר ל& ִא'בעלילת אקהת': ְוָלִא2-�לאזהרה ִאל� תשובת  .4

, כלומר(חנ  � והיא בעלת לב342, כמותהאו אולי כוונתו שאי� אלה חסרת בושה, מתנגד

. לה לעשות כרצונהאפשר מלבסו  הוא  343.)מחללת קודשו  סוטה מ� הדר�,חוטאתהיא 

הדבר (ושואל מה מבוקשה ,  מתנגדהכמי שאי� ל,  אותה כתקיפהמבקר ל& ִא'עלילות בעל'ב

� לא יודע מה הסיבה עדיי� ִאל&מפני ש, מוב�:Cרה שנושא  אני סבו'ת אקהתעליל'ב. ָלִא

 מרכזי 'בעלת לב חנ 'ההגדרה , כ�� כמו).השני בשיחהשלב  זהו ה– ל&השיחה כבר ברור לִא

344.עליו רומז שהמספר) מובלעה: או (ול הסמלילהבנת הגמ
 

�ואילו ,  זהו השלב השני בשיחה'עלילות בעל' ב:תגובת ענת .5:Cהוא השלב הראשו� ָהִא .

לבעל אי� בית והוא מקונ� על :  ואחר בהסבר תחילה בדברי חנופהל& משיבה לשאלת ִאענת

 .השיגה את מבוקשה היא . נמסר שענת עוזבת'עלילת אקהת'ב .כ�

 345.בקשתהאת  הציגה ענת את תלונתה ו'ת אקהתעליל'אני סבורה שבחלקה הראשו� של השיחה ב

 לא הייתהמכיוו� שהתוצאה של שלב זה . 'עלילות בעל'מסופר בכמוב� שקטע זה אינו קשור ל

 אי� :ְמCֶAֶמת היא 346.אלימה וכוחניתבצורה על ִאל& משנה את התנהגותה ומתפרצת  היא ,רוחהל

לפיכ� הוא נאל; לתת לה את . והיא יכולה להתקיפו, יכול לבטוח בקירות ביתו מפני האלה ענתִאל& 

 זהו –הוא מביע בפניה את דעתו על הפגיעה באקהת בצורה מפורשת , ע� זאת�יחד. מבוקשה

 המסר המוסרי חשוב להבנת ל& בפי ִאכזואפיונה של ענת כ. וחילול קודש, כלפיוחוסר כבוד , חטא

, 17סעי  , פרק ב (מציירת אותו כדמות שופטת, גיסא�מחד, כלפי ענתִאל& ביקורתו של : יצירהב

  . שלילי של ענת ישירמשמשת לאפיו�, גיסא�ומאיד�, )אפיו� מדומה: 23

 בעל הדרגה –ִאל& ואקהת מייצגי� קיצוני� . 'עלילת אקהת'פת ברייט מצביע על היררכיה המשתק

לו אקהת הוא ב� יִאל& מייצג את עול� האלי� וא. הגבוהה ביותר ובעל הדרגה הנמוכה ביותר

 ,Anat is like a pin-ball“: לפיכ� הוא מעיר. דמויות אלו שייכות לעולמות שוני�. תמותה

bouncing between theses two extreme posts” . את ההיררכיה המובנית בטקסט ְמֵפָרהענת – 

                                                
ראו פרק . ותר את ההקשרזו נראת לי הולמת בי' תקיפה'המשמעות , kanvtמבי� הפירושי� המוצעי� למילה   341

  .136הערה , 2סעי  , ג
 ). לעיל337הערה (דברי זאוס להרה : השוו  342
 .138הערה , 2סעי  , ראו פרק ג  343
 .ראו בהמש� הפרק). 2009, יולזרי�נת�(בכ� דנה המחברת במקו� אחר   344
  . להל�73פער זה עיינו סעי  על .  ואחרי�113: 1989, כ� פרקר  345
�לדעתי   346:Cשל ענת על ִאל& לבל יבטח בהיכלוָהִא  ,Mָמ:Cההקשר שבְוִא �. 'עלילות בעל' לפגוע בו מתיישב היטב ע

 .115: 1989, ל"הנ; 77: 1987, לדעה הפוכה ראו פרקר
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הצלחת האלה , גיסא�מאיד�(משו� שההיררכיה לא מתאימה לרצונותיה , היא מאיימת על ִאל&

  ). תלויה בדמויות אלו

  מבנה השיחה. 71

� ב. ותשובת ִאל& הראשונה, ני� של ענתבטקסט שאבד נמסרו דבריה הראשו CAT 1.18, I: 6 

בכ� מתגלה דמיו� מבני לשיחה בי�  347.שני חילופי דברי� השיחה כללה  לכ�.עונהו מופיעה המילה

הדמות , ואילו בשני, ) בשיחהשניה בהשוואה לשלב(' רגוע') כנראה(החילו  הראשו� . ענת לאקהת

�; העלבה( בדברי� תקיפי� צתשהיא נחותת דרגה מתפר:Cהדמיו� הזה בי� .כלפי בכיר ממנה) ִא 

, ִאל& מציל את עצמו. ִאל&ד את הקהל לערו� השוואה בי� דמות אקהת לדמות שתי השיחות מעוד

26�25סעיפי� , פרק ב (348בניגוד לאקהת, סירובבכ� שהוא נסוג מעמדת .(  

  )VI, .17 1CAT :52-51 (ראשוני�הנוסחת הפתיחה לדברי ענת . 72

שתמש המשורר ה, �קוד .ִאל&מיד אחרי מחוות הכבוד פונה ענת ל.  זה שיי� לתחו� המספרחרוז

בקטע . והביא לאחריו שיח פנימי, )tqny חורשת ( לענתהכוללת פועל אמירה שונהבנוסחת פתיחה 

 לפני) 52�51' ש( ִאל� איש ַרִ�א�]ילדו  של ַדַנ[     / ,מלשינה נגד אקהת הגיבור מופיעה התקבולת, הנוכחי

. מספר לדלג על החרוז הזה�משורריכול היה ה. )53�52' ש (דיבור הישירת הפתיחה הרגילה לנוסח

�באופ� ישיר מתאר ) tlvn (מלשינה הפועלראשית : כפול הוא מוסר לקהלו מסר ובאמצעות, אול

 349.)דר� הצגת הדיבור כתיאור מעשי הדמות: 22סעי  , ראו פרק ב (תוכנואת  או הדיבוראופי את 

 המדגיש את ימוש בכינויבאמצעות הש, הסיפור תחילתל באופ� ברור רומז מספר� המשורר,שנית

ִאל� איש ]ילדו  של ַדַנ :ַדַנִאל& של סכמתי הינויוהמבוסס על הכ, ַדַנִאל& בי� אקהת לת המשפחתיִקרבהה

 העקי הרמז .  העניק לו אותול& זכה לב� מפני שִאַדַנִאל& :)פי מקו� אחר�עלמשוחזר כא� ( ַרִ�א�

שואפת  ענת .לענתִאל& � המנוגדי� בי� המניעיעל מספר מעיד על הקונפליקט ו� משוררבדברי ה

; הרמז: 21סעי  , פרק ב ( לבטל את קיומו של אקהת–ִאל& להשיב או לבטל את המצב שאותו יצר 

  350). נוספותבחינותיישו� מודל האקטנטי� ו: 15סעי  , פרק ב: עיינו ועד

  ל�תלונת ענת ותשובת ִא: השלמת פער בטקסט. 73

דיווח  ל&לִא על כ� שענת מסרה ותמעיד ששרדו 53�51' שרק .  ענתבסו  הלוח הראשו� חסרי� דברי

אפיי� את כאמור מספר � המשורר, בי� א� הוא אמי� או לא( על השיחה בינה לבי� אקהת כלשהו

 CAT 1.17פי סו  לוח �על. שרדה לא ל&ג� תשובתו של ִא). 51'  בשעוד קוד�  כשליליי�דבריה

דברי ענת על אקהת או נגדו ) א(: אאת המידע הבלהפיק נית�   CAT 1.18ותחילת הטקסט בלוח 

�) ג(;  351)דבריה השניי�(ולפיכ� היא איימה עליו , ל&בלה את תשובת ִאי לא קענת) ב(; ה� שליליי

                                                
 .76: 1987, ל"הנ  347
הוא ,  שרייט מנתח את הנרטיב מ� האספקט הריטואלימשו�. 126: 2001, רייט; 164�163: 1990, אייטק�  348

 .הסיבה לכישלו� היא הפרת ההיררכיה. מתאר את המפגש בי� ִאל& לענת כריטואל כושל
125�124הערות , 2סעי  , עיינו פרק ג  349.  
 .2009, יולזרי�נת�  350
 .ואחרי�, 125: 2001, כ� רייט  351
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 את דעתו עליה ועל א� כי לא נרתע לומר, ניכר כי הוא נכנע לדרישת ענתִאל& של שנייה בתשובתו ה

 לא נת� את הסכמתו לענת בדבריו ִאל&יח באופ� כללי שאפשר להנ,  לפי זאת.מעשיה במפורש

� בהתא� למסופר במקבילה . לאיי� עליובענת כעס וגרמה להותשובתו זו עוררה , הראשוני

ִאל& אמר לענת , הציע פרקר שבמענה הראשו�, ) להל�85�82סעיפי� ראו (' גילגמשעלילות , 'האכדית

  352.' להמגיעכפי ה'/מתאימה /בלה תגובה ראויהישהיא ק

  )AbrAbrAbrAbr√) 4: I, .18 1CATהשורש . 74

 ֶאְ>;ֹר / ֲאַ>ֵ;ר  הופיעה המילה4'  שבש ייתכ�)טארעיינו באָפ (CATכפי שנית� לראות במהדורת 

)aA[br(.השחזור נכו� �ולא ,  לאקהתהענת התייחס 4' בשככל הנראה : אני מסכימה ע� רייט,  א

 אותו שורש .ותו ענת שואפת להשיג לעצמה הקשת היא חפ; שא. רצו� לשבור את הקשתההביע

�ב. מופיע במקומות אחרי� בהמש� הסיפור והופעתו ש� יוצרת רמז מילולי להופעת השורש כא�

CAT 1.19, I:3-4ב;  נמסר כנראה שהקשת נשברה�CAT 1.19, III: 1-38 חוזר הפועל מספר רב 

�כפי שאני  353.מלא את בקשתוובעל מ,  מבקש מבעל לשבור את כנפי העופותַדַנִאל& .של פעמי

עופות דורסי� או (הנשר . וביכולתה לעטות דמות ציפור, ענת היא אלה מכונפת, מסבירה בהמש�

� שני הקטעי�. לי חלה פגיעה באלהבאופ� סמ, בעצ� הפגיעה בחיה זו. הוא סמל של אלה זו) דומי

 �ת על נגד מידה לענמבטאי� באופ� סמוי עונש או מידה כ, מופיע בה� Abr√שורש שההמאוחרי

  .)הרמז; המילה המנחה והשדה הסמנטי: 21סעי  , פרק ב (הריגתה את אקהת בעבור קשתו

  )I, .18 1CAT :14-6 (ל�ענת מאיימת על ִא. 75

תגובת ענת . CAT 1.17 בסו  לוח ל&מש� הישיר של השיחה בי� ענת וִאה המכיל את CAT 1.18לוח 

. שרדו א� מילי� מעטות) 9�6' ש(תחילת התשובה ב. 14�6' נמסרת בשִאל& לתשובה הראשונה של 

�על ).CAT 1.3, V: 19-25(נית� להבחי� באות� מילי� בטקסט המקביל  �פי ההתאמה במיקו

�חוקרי� רבי�  ,כ�א. ) לעיל70ראו סעי   ( נראה שהאיו� בפי ענת זהה בשני הטקסטי�,המילי

 אופייהעל , טחונה העצמיייד על בהאיו� בפי ענת מע .משלימי� את הטקסט על סמ� ההקבלה

כל אלו . )23סעי  , פרק ב ( בסמכות ִאל&)זלזלולהעל ו ( ועל מרדנותהל מזגה הח�ע, המיליטנטי

� 354.'אקהתעלילת ' היא נתפסה ג� מחו; לטקסטכפי ש,  הכללי של האלהתואמי� לאופי:Cָהִא 

�  :נחלק לכמה חלקי

 לשו�(יבטח בביתו  ְלַבל מזהירה אותו היא. היכלו בל& של ִאמבטחולמתייחסת ענת  10�7 ורותשב

 – עצמואיו� ה מבטאת ענת את 12�11 ורותבש .שכ� היא תאחז בו בידה הגדולה) tv[me מח[תש

 הגיבור ב� אתמציגה מצב מגוח� שבו האל קורא לעזרתו ענת  14�12 ורותבש. ל&פגיעה בגופו של ִא

 ככל הנראה דברי 355.)משוער (שהוא מג� על אקהת כ� על ל&לועגת לִאהיא . )ִאל& לאקהת (התמותה

 משו� שדברי ענת משקפי� זלזול .אשר אבדה, ל&סיו� אלו מתייחסי� לתשובתו הראשונה של ִא

                                                
 .76: 1987, פרקר  352
 .124: 2001, רייט  353
 . להל�356 ראו הערה  354
 .164: 1990, אייטק�: ראו  355
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כפי שאקהת ,  כ�.מורדתכ וא  ענת מאופיינת כחצופה, שהוא בעל היררכיה גבוהה ממנה, ל&בִא

. כחסר יכולת להתגונ� מפניהִאל& ענת מציגה את , הציג את ענת כחסרת יכולת להחזיק בקשת

  . אותה אקהתבה הציגשורה קיצונית הפוכה לדר� היא מציגה את עצמה בצ, כלומר

� לא �  פגיעה ישירה של ענת בגופו מפניל&שני דברי� לא יכולי� להג� על ִא, פי ענת�על: לסיכו

של ענת  ִאC:ָמM כי נית� להבחי�,  בנוס  לחלוקה תוכנית זו.אלוהיולא ההיכל ה, הגיבור האנושי

 vbt] (זקנ&%שיבת, )vbtk (שיבת&, )dk[qdq (ד&]וקדק, )kty]ar (עי[זרו :כולל מקב; נאה של איברי גו 

dq]nk( ,מיד) byd( .  על אלו אפשר להוסי)( בימיני את המילה) על סמ� המקבילהby[mn]y(, הבאה 

של תפקידו  .)dmm] ,mmom( מי	ד, ד	  וכ� את אזכור מיצי הגו ',זרועי'מילה ש� בתקבולת ל

ובאופ� , איו� של ענת שב�והאליהכוחני הלב להיבט � משו� את תשומתלהשדה הסמנטי הוא 

  356.)המילה המנחה והשדה הסמנטי: 21סעי  , פרק ב (  מעיד על אופייהיעק

 :CAT 1.17, VI: 42-45; 1.18, I(לא רק בשל הכפילות , הטו� המאיי� הופ� לקו מאפיי� בדמותה

7-12(.�. )מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב ( תורמת לחידוד רוש� זה אצל הקהל סמיכות הענייני

�מערער על סמכות מתחדדת לאור השתחוות ענת עת שהיא הכאקט , המשמעות של פעולת האיו

א� , רייט א  ציי� שההשתחוויה באה בניגוד לאיו� ג� במרק� הטקסט. ל&מגיעה למשכנו של ִא

 ההשתחוויה מתפרשת כמחווה .נכו�) 8' ש (al.tv[me.brm.h]/klkיכל& ] ברו	 המח[אל תשהשחזור 

או כמחווה שתוק  משמעותה מתקיי� רק כל עוד מהל� , )אחד בפה ואחד בלב (בלתי כנה

  ).אמינותה והגינותה של הדמות: 24עי  ס, פרק ב (357י� הוא לרצונה של ענתאירועה

  )I, .18 1CAT :19-15 ( לאיו�ל� ִאתגובת. 76

דבריו משקפי� ג� כ� . ומה יחסו כלפיה, מה הוא חושב על ענת:  משקפת את תודעתול&תשובת ִא

ומידע ) 17סעי  , פרק ב(ישיר על ענת ברי� מספקי� לקהל מידע ד ה.אופיו שלואת ו, את סמכותו

# [ואי/ , אתכי תקיפה, ידעתי& בת:  של ענת ואומראופייהמתייחס לִאל&  ).23סעי  , בפרק  (ל&ִאעקי  על 

: בהמש� הוא אומר). תכונה של הדמות(זהו אפיו� ישיר של ענת ). 17�16' ש (מתנגד ל&] בי# האלות

 התייחסות –כפי שאני מפרשת , או, נית� לפרש את הביטוי כאפיו� כללי). 17' ש( חנ4 לב&כי , לכי בתי

הוא שופט . גות ענת מבקר את התנהל&ִא,  מכל מקו�.לכוונתה להרוג את אקהת ולתוצאות הרצח

 כסמכות –תורמי� באופ� עקי  לעיצוב דמותו שלו ,  דבריו לפיכ�358.את התנהגותה לשלילה

ממשי� לאפיי� את ענת ִאל&  – אבל ראו בהמש� . משק  ג� יחסי דרגהבתי הכינוי .שיפוטית

אשר [   ] עשי ב/ , חזי את אשר יש ברצונ&]א: הוא אומר לענת .מתנגדתנסוג מעמדה , ד Jְַבדבו, לשלילה

א� מספקי� הסבר ,  המש� לדבריו הקודמי�ה�דברי� אלו  !מעכב&הרי ד:ש י2דש / , בלב&

                                                
האיברי� נזכרי� לאור� כל הקטע . CAT 1.3, IIלוח גו  בעל תפקיד דומה קיי� ב�איבריסמנטי של שדה   356

מחזה תפקיד ריכוז איברי הגו  הוא להמחיש את ה. 15�9' ריכוז� הגדול בש. המתאר את ענת נלחמת

כשבמרכז עומדת , בדמיונו של הקהל נוצרת תמונה מחרידה של איברי� קצוצי� עפי� לכל עבר. הגרוטסקי

היא א  מביעה את הנאתה מ� הטבח כשהיא משתמשת באיברי� . לוחמת באכזריות לבדה, האלה

� .כבתכשיטי
 .125: 2001, רייט  357
הוא מוסי  שחוסר הצדק שבמעשי ענת . ומנהיג מעמו, החטא הוא שלילת יורש מַדַנִאל&) 209: 1992(לדעת וולס   358

 .מודגש בכ� שאי� היא מצליחה להשיג אחיזה בקשת
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זו למעשה תגובת . מכיוו� שמי שמתנגד לענת סופו רע, הוא מתיר לה לעשות כרצונה: להתנהגותו

דע לכוחה  מול& דברי� אלו מעידי� על כ� שִא359. או נרתע מפני התמודדות, הוא נסוג–לאיו� ִאל& 

  .בעקיפי� הוא מביע עמדה על האיו� כלפיו. יכולתה לממש את האיו�לושל ענת 

מעוררת בקהל דריכות ביחס ) ניגוד האינטרסי� בי� שני האלי�( כלפי ענת ל&ביקורתו של ִא

�  360?ינה ההשלכותיומה תה, באמת תעז ענת לפגוע באקהת הא�: להתפתחות האירועי

  וב הדמויותצימרק� המילי� ועעוד על . 77

 הכרזה זו !מעכב&הרי ד:ש י2דש   ל& אומר ִא19 ורהבש: �י מספר מאפייני� פואטימופיעי�ִאל& בדברי 

 צליליהאפקט המפני ש,  ראויה כא� לחתימת דבריו)קונסונאנס(יצירת המצלול . חותמת את דבריו

' יינו את ענת בשפ בא,ִאל&דברי הרעיו� בתוכנו של המשפט חוזר על .  הדיבורסיו� לשיוצר הדגשה 

16�. ש�ִאל& החזרה מחדדת כמוב� את דברי . מתנגד ל&] # בי# האלות[ואי/ ,כי תקיפה את, ידעתי& בת  :17

19�17' ש ( ויתוראו הרשאה) א(:  המשולבי� זה בזה מרכיבי�שלושהכוללת ִאל& תשובת , למעשה( ;

כתקיפה � אותה  הוא מאפיי,ס  לכ�בנו) ג. ()17' ש (מחללת קודשאפיונה של ענת כחוטאת או ) ב(

19, 17�16' ש(ידה �על י&Eְַמד ,שהרי א� יעז, ולפיכ� אי� מי שיעז להתנגד לה, ואימתנית( . �שילוב

 מרשה ל&ִא: הקשר הבאמשתמע ִאל& מתשובת . של הרכיבי� נוצר בשל הקשר של סיבה ומסובב

הוא נות� הרשאתו לענת , היינו. להאלי� שיעז להתנגד מי מ� המפני שאי� , לענת לבצע את רצונה

מושג ,  של ענתאופייה דגש נוס  על .מנע מהתנגשות אתהיושאיפתו לה, מפני רתיעתו ממנה

מתו� חמש  19.361�16'  המצויות בשהצלעות חוזרת בסו  k- הסיומת –באמצעות אפיפורה 

�� וqlfkילו וא) lb, bkbdk, irtk (איברי גו  הסיומות האמצעיות מתווספות לשלוש, הפעמי

moqbk ,� שדה האיברי� . מכווני� לאותו מסר,מסתיימי� באותו כינוי שייכות, שאינ� איברי

  362. העצמאי והמרדני של ענתאופייהמדגיש את 

78.�  )ididididil dpil dpil dpil dp....pnpnpnpnTTTTllll) 15: I, .18 1CAT      ִאל� הרחו	ִאל� הרחו	ִאל� הרחו	ִאל� הרחו	, , , , האל החכ	האל החכ	האל החכ	האל החכ	 : כינויו של ִאל

�, )la�īfun) gentle, kind המילה הערבית פי�עלפורש  lTpnהראשו� . כינוי זה נחלק לשני חלקי

 ביחס לאופיו או ל&פורש כינויו של ִא, פי אטימולוגיה זו�על .Aְלָלההמשמשת בקורא� כינוי ל

, בר�. )kindly (נעי�, טוב לבאו ) compassionate (רחו�, )benevolent (כנדיבהתנהגותו 

, )subtle, sagacious( 'נבו�'  בקורא� היאla�īfunהמשמעות המקורית של המילה הערבית 

                                                
 אזי ִאל& ג� – דחיית תלונתה וביטוי דברי הגנה על אקהת –א� נכונה ההשערה על תוכ� דבריו הראשוני� לענת   359

לזאוס יש סמכות על האלי� : ניאול� השוו בפנתיאו� היוו. ומצטייר כחלש אופי או פחד�, משנה את עמדתו

� .א� אי� לו שליטה מוחלטת על מעשיה�, האחרי
ְחֵכְשַדַנה'בטקסט השומרי : השוו  360 85, 55�54: 1979, ברלי� (221�218שורות ', אנמְרַקר וֵאְנס&.( 
 .138, 2סעי  , ראו פרק ג. זאת רק א� נקבל את גרסת המהדורות האחרות  361
ביחס לאיבריו של ִאל&  ַהCָVַכ:תבתשובת ִאל& עומדת כנגד שימושה של ענת בסיומת  ַהCָVַכ:תייתכ� שסיומת   362

' עקב'הוא הומוני� לאיבר ) 143הערה , 2סעי  , ראו פרק ג'; לשי� מכשול' (oqb√השורש , זאת ועוד. ולביתו

  .ולפיכ� מצטר� לרשימת האיברי�, בעיצוריו
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סביר שג� הכינוי , לכ�.  מאוחרת יותרkind, gentleהמשמעות . ומתייחסת לתבונתו של האל

  363.ל&האוגריתי התייחס לחכמת ִא

 או )ִאל& (עשויה לשמש ש� פרטי) ִאל& (ilשבו המילה הראשונה , החלק השני של הכינוי הוא צירו 

פי אטימולוגיה �על אשר ג� היא פורשה pid והמילה ,dיקה  לאחריה באה מילית הז).god(כללי 

 padû) to be אול� קרוב יותר בזמ� ובמשמעות הפועל האכדי ).fu’ādun) heartלמילה , ערבית

merciful .( הכינוי עצמו il d pid:ביחס לבני האנוש , ל&ב ליבו ורחמנותו של ִא פורש ביחס לט)of 

mercy(.364  

כמתאי� ,  מחד גיסאלהיתפס לענת עשוי בנוסחת הפתיחה לדבריוִאל&  כינוי שלה, פי זאת�על

ביקורתו קשורה להיותו חכ� . כוונתה לפגוע באקהתאת מבקר את התנהגות ענת וִאל&  :להקשרו

הכינוי משמש ליצור  365. הוא נוטה להיות רחמ�. והרחמי�)שופט צדק( היודע את מידות הצדק

והתקיפה , )מחללת הקודש, החוטאת(הלב �בות לבי� ענת חנפתניגוד חרי  בי� ִאל& ותכונותיו הטו

יוצר מתח ע� השימוש בכינוי זה  ,מאיד� גיסא). 26�25סעיפי� , פרק ב) (חסרת רחמי�, אלימה(

לבטל את מאפשר לה בכ� ו, מתיר לה לעשות כרצונהשהרי לבסו  הוא , לבקשת ענת כניעת ִאל&

  . הצדיקַדַנִאל&מעשה הענקת הב� ל

  )btbtbtbt )16: I, .18 1CAT  בתבתבתבתמכנה את ענת ל� ִא. 79

ביחס ; Ar[.i]l.abh )CAT 1.3, IV: 10 אביה ,ִאל�, השור ִאל&  מכונה'עלילות בעל'בטקסט המקביל ב

�עלו, כינוי זה משמש ביחס לאלי� שוני�). לענת�ביחס ( בא הכינוי אב לעתי�. ידי דוברי� שוני

 לכ� 366.כמוליד וכבורא יצורי� ואלי�ִאל& ו של בתקבולת לכינוי אחר המבטא את תפקיד) ִאל&ל

�א  שאי� הכרח לפרש במשמעות יחס גניאולוגי�על( הכינוי הול� ,יבתכאשר הוא מכנה את ענת 

ולהיותו , כאל בוראִאל& ורומז לסמכותו של ,  השימוש במילה זו מכוו�). ממש הוא מולידהִאל&ש

�וש הרגיל בתרבות המסופוטמית והשמית  אי� להוציא מ� הכלל את השימ.אחראי על כל האלי

 �  . דרגהות כמסמנ'אב' ו'ב�'מערבית במילי

                                                
כפי , מתואר כאל החכמה, ִאל& האל הבורא האוגריתי). 2003, בעקבות טרופר והיינה (205: 2008, רחמוני  363

�שֵאAה�אלי� שוני� מחמיאי� ' עלילות בעל'ב. אנכי האל המסופוטמי מתואר כאל החכמה בטקסטי� אכדיי

� וxakamunרחמוני מציינת את שני הכינויי� של אללה : השוו. לִאל& על חכמתוdayyānun � המתייחסי

  .בסצנה זו ִאל& ממלא תפקיד שיפוטי ומבקר את ענת על התנהגותה. 317: ש�). צדק(להיותו שופט 
  .11הערה : ערבית ועברית ש�, באכדית' לב' ראו עוד על שימוש המילה  .206�205: ש� ראו  364
 חוקרי� שוני� משערי� שבפער הטקסט ִאל& דחה את. ִאל& העניק לַדַנִאל& ב� ובכ� ביטל את מצוקת הגיבור  365

פעמיי� נחל; ִאל& לסייע לגיבור השרוי : 'עלילות ִ,ְרַת'השוו להתנהגות ִאל& ב. וגונ� על אקהת, בקשת ענת

  . במצוקה
 .335' ראו ג� עמ. 326�324: 2008, רחמוני  366
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  'עלילת אקהת'בִאל� של ודמותו תפקידו . 80

 הוא האל האחראי על מת� – מ� הבחינה התיאולוגית .ב� ַדַנִאל& למעניק) בתיווכו של בעל( ִאל&

 את ענתמונע מיוו� שהוא אינו מכ,  אבל367.והוא המעניק לכל אד� את חלקו, אד�הצאצאי� לבני 

דבריו , מאיד� גיסא. ומואר באור שלילי, ַדַנִאל&אחראי לשלילת הב� מבעקיפי� הוא , ביצוע הרצח

  368.ומאפייני� אותו באור חיובי,  דברי שיפוטה�לענת 

  התפקיד הנרטיבי של התמונה. 81

�בי� הפגישה הראשונה  התמונה חוצצת – ִס3ֵרהברובד זמ� : חשיבות תמונה זו בשלושה רבדי

בעול� זמ� ה(וכ� מתקבל הרוש� שחל  זמ� מה בי� הפגישות , בי� ענת לאקהתשנייה לפגישה ה

ִאל&  פעולת ענת כפעולה שלילית מבחינת לאפיו�חשובה התמונה , ברובד המשמעי). המסופר

נת כפופה ע: יש משמעות תיאולוגית לתמונה, כ�.  זהלצור�מרכזי  enp.lbהצירו  . ומבחינת הקהל

 :העלילהמבנה ברובד . מתמסויג� מעשי האלי� נשפטי� לפי מידת צדק ;  וזקוקה לרשותוִאל&ל

וכא� הוא מתיר לענת לשי� ק; לחיי , ַדַנִאל&כדמות פועלת במעמד הענקת הב� לִאל& לפני כ� הופיע 

מבנה : 15, 13סעיפי� , עיינו פרק ב ( בנרטיבמבחינה מורפולוגית נפתח כא� מהל� חדש. אקהת

רובד עיצוב  .הענקת הב� וגזלת הב� ה� מעגל שנסגר, מבחינה משמעית). 'עלילת אקהת'הנרטיב ב

בי� ענת שנייה  מתקדמת לפגישה ההייתההעלילה ,  היה מוותר המשורר על תמונה זול:: הדמויות

היה שופט את הרצח כעונש על דברי החוצפה שביטא , ככל הנראה,  הקהל.לאקהת ואל הרצח

ולפיכ� הוא , אי מסירת הקשתעל או כעונש על אי הבאת פרי הציד להיכל או , הת כלפי ענתאק

 לפתח את מספר�מאפשרת למשורר, הוא דמות מרכזיתִאל& בה ,  הצגת תמונה זו,כ�. לגיטימי

�, דברי אפיו� על ענתִאל& המשורר ש� בפי , כמו כ�. דמותו מעבר להיותו מעניק צאצאי� לבני אד

  . הרחב של העלילההקשרב, י� לעיצוב דמותה שלהואלו תורמ

  VI(.369לוח  ('גילגמשלילות ע'המקבילה האכדית ב. 82

 ניכרת  העלילתיתִקרבהה 370. העלילתית בי� שני הסיפורי� זכתה להתייחסות רבה במחקרִקרבהה

אסכ� כא� בקצרה . העימות בי� האלה לאביה;  האנושיאלה לגיבורהעימות בי� ה: בשתי תמונות

  .ההשוואההמסקנות שנית� לדעתי להפיק מאת ו, ההבדלי�את ,  נקודות הדמיו�את

  

  

                                                
 . לעיל7ראו עוד סעי  . 186: 2007, יולזרי�נת�: השוו  367
 ).ת ספרותיותגישו: 4סעי  , ראו בביקורתי בפרק א(השוו לדעתה של סא�   368
שפרה : לתרגו� עברי ראו. 54�47: 1999' ורג'ג; 85�83]: א[1969, שפייזר: ראו. VIלוח ', עלילות גילגמש'  369

240�233: 1996, וקליי� .�אר; , ֵאַמר, זקוי'בבוע, יצירה זו הייתה מוכרת בחלק המערבי של המזרח הקדו

', ורג'ג: למשל(� רגיל ללימוד טכניקת הכתיבה יש החושבי� כי הטקסט שימש באופ. ישראלי ואפילו אוגרית

2007 :237�מוטיבי� : 6סעי  , גיאוגרפי מוזכרות בפרק ב�מקבילות נוספות מ� המרחב ההיסטורי). 239

 .'עלילת אקהת'עממיי� ב
�159: 1986ספרונק ; 75, 22�20: 1969, קפלרוד: ראו למשל' עלילות גילגמש'לדיו� במקבילה המסופוטמית ב  370

115�113: 1989, ל"הנ; 77�76: 1987, פרקר; 160�  .38הערה , 81�80: 1978, עיינו ג� הנדל.  ואחרי
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  'עלילות אקהת'  'גילגמשעלילות '

  . והיא חושקת בולבה של האלה�דבר מה יפה תופס את תשומת

' ש(וחושקת בו , יופיוב וגילגמש מבחינה בִעְשַתר

1�6.(  

וחושקת בה , חוזקהבענת מבחינה בקשת ו

)CAT 1.17, VI: 10-14.(  

מציעה הצעה מפתה בתמורה להשגת היא . בקשתה את ביעהפונה לגיבור באופ� ישיר ומהאלה 

  .מבוקשה

והוא ,  שיהיה לבעלהגילגמש מבקשת מִעְשַתר

�נשא יא� י, התמורה המוצעת. יעניק לה מגדי

כבוד ומלכות רחבת , עושרתעניק לו היא , לה

�21�7' ש( מבורכת בשפע ידיי.(  

 זה חל חלק.  מאקהת את קשתוענת מבקשת

�ענת . ענת מציעה כס  וזהב: בשני שלבי

25, 19�16' ש(מציעה חיי נצח �33.(  

האשמה ; ת תוק  ההצעהלשלי: ה כוללת שלושה מרכיבי�יהדחי: הגיבור דוחה את ההצעה

 .העלבה והנמכת דמות האלה/גידו ; בשקר

 טוע� כי אי� לו גילגמש: שלילת תוק  ההצעה

מפני שהיא אלה ,  בתמורהִעְשַתרמה להציע ל

 היה ִעְשַתרסופ� של כל מאהבי  371;)28�22' ש(

מכ� משתמע שלא זכו לאי אילו הנאות (מר 

79�42' ש) (גילגמשהמוזכרות בהצעתה ל(.  

,  מרכיב זה חל בשני שלבי�,דברי ענתבהתא� ל

 �חסר ) תשובה מנומסת(שהראשו� שבה

  .גילגמשמקבילה בעלילות 

 סופו של כל אד� למות: עהשלילת תוק  ההצ

38�35' ש((.  

משתמעת מאזכור גורל : האשמה בשקר

 �ות מָטפורומ� ה, )79�42(המאהבי� הקודמי

32.372�29' שבש  

ידי אקהת �על במפורש תנאמר: האשמה בשקר

35�34' ש(.(  

  

 מדמה את האלה לחפצי� גילגמש: העלבה

� להיות מועילי� במקו� ,פגומי� ולפיכ� מזיקי

41�33' ש(.(  

אקהת עור� השוואה בי� גיבורי� : העלבה

�הוא . וטוע� שקשת נועדה לגברי�, לנשי

ובכ� מנמי� את , מתכוו� בעקיפי� לו ולענת

 רגילה ושולל ממנה את אישהדמותה לדמות 

  .צִידמהותה כאלת 

  .המספר מוסר על תגובת האלה

ו ציי� שזמספר מ�שוררא� המ. ענת צוחקת  .)81�80' ש( מתרגזת ִעְשַתר

ובלבה היא מתכננת לנקו� , תגובה חיצונית

45�41' ש(באקהת (.  

 א� האל הבכיר אינו , ומתלוננת על הגיבוראלא פונה לאל בכיר, ברגע�האלה אינה מגיבה בו

  .משמיע את התשובה הרצויה

  

  

  

                                                
אכילת (גילגמש מטיל ספק בכ� שִעְשַתר תאכיל ותשקה אותו ממזונ� של האלי� ', ורג'פי תרגומו של ג�על  371

  ).מזו� האלי� פירושו רכישת חיי נצח
  .'ורג'חלק זה לא תורג� אצל ג  372
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 כי גילגמשמאשימה את ,  פונה לאנו אביהִעְשַתר

אנו שואל . לל אותה והזכיר לה את חרפותיהיק

�82' ש (גילגמש א� לא התגרתה היא באותה

91.(  

55�46' ש(ת ומתלוננת על אקה, ל&ענת פונה לִא .(

שכנראה  (ל&ג� תשובתו של ִאו, תוכ� דבריה אבד

  ). שליליתהייתה

  .רוצה לנקו� בגיבורהאלה 

' ש( במפורש מספר מוסר על כוונת ענת�משוררה  .95�94' מפורשת בש ִעְשַתרמטרתה של 

42� ל&בדבריה לִאג� העניי� חזר  וכנראה, )45

  .בקטע שאבד בסו  הטור

  .דר� ביצועהל או  לנקמההאל הבכיר מתנגד

�תחילה : התנגדותו של אנו באה בשני שלבי

 א� היא התגרתה ִעְשַתרהוא שואל את 

ושנית הוא מזהיר מפני ; )89�91' ש (גילגמשב

 �105�103' ש(בצורת א� ישוחרר פר השמי.( 

ות של ממש לביצוע נקמה אי� בדבריו התנגד

  .גילגמשאישית ב

 CATלוח , VI בסו  טור העי שהופל&תשובת ִא

 לא . לא שרדהCAT 1.18 ובתחילת לוח 1.17

  373.בי� היא כללהיידוע לנו אלו מרכ

  .האלה מאיימת על האל הבכיר

 מאיימת לשבור את דלתות השאול א� ִעְשַתר

100�96' ש (ית� לה אנו את פר השמי�ילא (. 

 צמוד לבקשתה לקבל את פר ִעְשַתרו� של האי

�ו א� היא התגרתה  אנובתגובה לשאלת, השמי

  .בגיבור

 א� לא יתיר לה לעשות ל&ענת מאיימת לפגוע בִא

 האיו� בא בתגובה .)14�6' ש (ת נפשהוכאו

  .ִאל&לתשובת 

  .האל הבכיר מסכי� לרצו� האלה

 מבטיחה לו כי ִעְשַתראנו מסכי� רק לאחר ש

�106' ש (די אוכל לתקופת הבצורתהיא אגרה 

112(.374  

 לאור איומהמסכי� לענת לבצע את זממה ִאל& 

�יחד .עליו� הוא מציי� שענת תחטא ,זאת� ע

בכ� הוא מביע את ). 19�15' ש. (בביצוע רצונה

  .דעתו השלילית על מעשה רצח אקהת

  .שבע שני�כור תקופה של אז; איו� הבצורת

ו� שחרור פר השמי� מביא עמו את אי

 גילגמשצחו� ימתבטל ע� נאיו� זה . הבצורת

�  .ואנכידו על פר השמי

19�18' ש (רצחו של אקהת חלה בצורתיע� ה ;

29�31(.  

                                                
אולי שאל ִאל& את ; אזהרה מפני בצורת;  עשויי� היו להיות התנגדות לביצוע הרצח או פגיעה באקהתבי� אלו  373

  .114: 1989, פרקר: השוו. ענת א� היא התגרתה באקהת
שבה אנו אוגר את מקורות המזו� , שחרור פר השמי� מביא עמו איו� של בצורת, )1996(פי שפרה וקליי� �על  374

�לפי תרגומו של �על.  משיבה כי היא כבר דאגה לאגור במש� שבע שני� די אוכלוִעְשַתר, במש� שבע שני

ושואל את ִעְשַתר א� היא אגרה די מזו� , אנו מסביר שא� ישוחרר פר השמי� תהיה בצורת, )א[1969(שפייזר 

שחרור פר אנו מתנה את , )1999(' ורג'פי ג�על. ִעְשַתר משיבה כי היא אגרה די מזו� לשנות הרעב. לשנות הרעב

ִעְשַתר משיבה כי כבר אגרה די . השמי� בשהות של שבע שני� בה� יוכלו האלמנות והאיכרי� לאגור אוכל

ובה� אוגרי� בני , שאות� דרש אנו באזהרתו, מוסר המספר שעוברות שבע שני�, ובנוס  לדברי ִעְשַתר, אוכל

  .האד� די אוכל לעת הבצורת
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תקופת /אזכור תקופה של שבע שנות בצורת

  375.אגירה לקראת הבצורת

 שבע בתבצורת בהמש� העלילה נזכרת תקופה 

  ).CAT 1.19, I: 42-46 (י�שנ

 �)  וכדומהשינויי� קלי� בסדר המרכיבי�; דר� ביצוע הנקמה; יותדמו(מלבד השוני בפרטי

על סמ� ההשוואה חיזק , כ��כמו 376.משמעותית) או מוטיבית( עלילתית ִקרבהמ� הטבלה ניכרת 

 'גילגמשעלילות 'בראשית :  מתחיל שלב חדש בעלילהCAT 1.17, VIפרקר את טענתו כי בלוח 

הוא בזמ� � ובו, קטע זה מסיי� את האפיזודה הקודמת.  רוח; ולובש בגדי� נקיי�גילגמש VIלוח 

בראשית חלק זה מתואר כיצד : 'עלילת אקהת'כ� ג� ב; המניע להתפתחות של האפיזודה הבאה

 יצירתאשר עסק ב, ע זה מסיי� את החלק הקוד� בסיפורטק. אקהת מנסה את קשתו החדשה

  377.שבחלק הבא להתפתחויות עבזמ� זהו המני ובו,  כגור� בסיפור והצגתההקשת

מבליטי� את ההבדלי� . העולי� מ� ההשוואה בי� הסיפורי� בפרטי� הבדלי�ה את אציי�להל� 

 נית� להפיק מסקנות ביחס לעיצוב� מ� ההשוואה.  הדמויות בכל אחד מ� הטקסטי�התנהגות

  . אופיי�התנהגות הדמויות מעידה על, וכפועל יוצא, באפוס האוגריתי

  גילגמשאקהת ו. 83

שניה� , וי� כלליי�ובקאול� . ולפיכ� תמציתיי� יותר, גילגמשהת קצרי� ביחס לדברי אקי דבר

שניה� . לאור הידוע לה� מעולמ�,  תרמיתהצעת האלהשני הגיבורי� רואי� ב. עוני� באופ� שווה

 � ).להיות אלי�(וה� לא יזכו בחיי נצח ,  סופ� למות–נוגעי� במידה זו או אחרת בגורל� כבני אד

 ענתאקהת לעומתו מצייר את . ומדווח עליה בפניה, היאופיאת כיר את התנהגות האלה ו מגילגמש

א� אמירה זו  וודאותב לא נית� לקבוע.  אינו ראוי להצִידכאישה אשר ה. וי� הפוכי� לדמותהובק

 לה גללעו,  או מתו� כוונה תחילה לזלזל בה, ומלחמהצִידנאמרה מתו� חוסר הכרה בענת כאלת 

אשר יכול לבחור כל , מידע זה נתו� להשלמה מצדו של הקהל. )התגרות מכוונת (הולהרגיז אות

פי תשובתו �ועל, פי הניתוח שערכתי לעיל�על, שנייהאני בוחרת באפשרות ה. אחת מ� האפשרויות

  .הראשונה של אקהת

 מופיעה גילגמשבעלילות :  ובתוכ�במבנה –שני הבדלי� מהותיי� בי� שני הסיפורי� פרקר ציי� 

 מעצב את העימות מספר�באפוס האוגריתי המשורר. הצעה אחת ומענה בודד בצדו של הגיבור

בשלב שני רק אוצרות ותחילה  ענת מציעה :מתגברהמתח  וחל שינוי בגישת הדמויות, כמתפתח

כ� מתפר; �ורק אחר, אקהת תחילה משיב בנימוס. ומציעה חיי נצח, מעלה את מחיר התמורה

מספר את כוונת ענת �משוררלבסו  מציי� ה. תיירת באופ� הדרגצובאלה מ כלומר ההתגרות .בכעס

המפגש בי� האלה לגיבור  ).ל&כשלב סופי של הפגישה ולא במעמד השיחה ע� ִא(לנקו� באקהת 

                                                
 .קודמתראו הערה   375
פרקר העיר כי מטרת� של הסיפורי� . אלא לשאיבה מאותה מסורת ספרותי, אי� הכוונה לתלות ספרותית  376

הסיפורי� המחישו את העובדה שהמי� .  להזהיר גברי� מפני גאווה גברית ומפני בוגדנות נשית–הייתה זהה 

, כל אחד מהסיפורי� משוב; במסגרת נרטיבית רחבה יותר. אלוהיתהנשי אינו יודע גבולות ג� בספירה ה

' עלילת אקהת'ב; זו הרפתקאה נוספת של אנכידו וגילגמש' עלילות גילגמש'ב: ומשמעות ראשונית זו טושטשה

 . 114: 1989, ל"הנ; 77: 1987, פרקר. האפיזודה היא חלק אינטגרלי מ� העלילה הכוללת
  .1984, גרינשטיי�: בר לפני כ�כ. 77: 1987, ל"הנ  377
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מניע (ענת אינה חושקת באקהת  : ג� בתוכ�'גילגמשעלילות ' נבדל מ� המסופר ב'עלילת אקהת'ב

בתגובה מעיר אקהת . )תפקיד הצייד(למלא תפקיד גברי ואפת היא ש, כלומר. בקשתואלא ) מיני

  378. של המיני�)מגדריי�ה (תפקידי� הנורמטיביי�על ה הערה

  אנוִאל� ו. 84

�האל האב האלה ודמות התנהגות דמות , משו� שהאיו� משולב אחרת בכל אחד מ� הסיפורי

 א� היא תדאג ,ונה להסכי� לרצל& ענת אינה מנסה לשכנע את ִא. מעטשונהאופ� מתפרשת ב

, מתיר לה לעשות כרצונה, נסוג לחלוטי�ִאל& לאור איומה . לתוצאות הצפויות לאחר ביצוע הרצח

 מתנהל 'גילגמשעלילות ' ב,לעומת זאת.  שתי הערות הנוגעות לדמותה האימתנית של ענתומעיר

�רת ממושכת או  מפני בצוִעְשַתראנו מזהיר את  ,ִעְשַתרלאחר איומה של . משא ומת� בי� האלי

 היא .מת בכדי לאפשר לבני האד� לאגור אוכל לפני הבצורתמסוידורש ממנה להמתי� תקופה 

 בכ� מתעמעמת ).ואולי ג� המתינה שבע שני� כדרישת אנו(משיבה לו שהיא כבר דאגה לכ� 

מצטייר כמי שלא מתמודד מול ענת מתו� הכרה שאי� ִאל&  .ִעְשַתרימתו של אנו מפני האיו� של א

אי� רמז . רע יביא על עצמו גורל להתנגד להוא� ינסה , התנגד להיכולת ל) ולאלי� אחרי�(לו 

  .ש� האל האב משתכנע. 'גילגמשעלילות 'לאפיו� אנו כ� ב

  ִעְשַתרענת ו. 85

 זקוקה ִעְשַתר, לעומתה. לעוצרהִאל& אי� בכוחו של , יחד ע� זאת. ִאל&ענת זקוקה להסכמתו של 

לכ� עליה ). הוא זה שביכולתו לשחרר את פר השמי�(פיכ� פעולתה תלויה בו ול, לסיועו של אנו

שהרי , וכי אי� מי שיתנגד לה, על ענת כי היא חוטאתִאל& דבריו של . לשכנעו באמצעות משא ומת�

.  אבי האלי� אצלאפילו, הרתיעה שהיא מעוררתממחישי� לקהל את ,  רעכל מתנגד סופו יהיה

 שהרי אנו לבסו  משת  פעולה מרצונו ע� ,אימה בצורה קיצונית שכזועשתר אינה דמות מעוררת 

  .ִעְשַתר

  )IV-20: I, .18 1CAT:42 (רצח אקהת. 86

. אט ע� ההתקדמות בעלילהלאט לוהוא מתגלה , אופ� ביצוע הרצח אינו ידוע לקהל מראש

 לשו� תיאור). נ&ַיְט3ַ� ענת;ענתשיח פנימי של (תחילתו של גילוי זה מועבר באמצעות שיח דמויות 

השיחה שבי� ענת לאקהת לבי� השיחה  בי� .ַיְט3ַנ&הרצח חוזרת בעיקרה על השיחה בי� ענת לביצוע 

  ). להל�90ראו סעי  ; למעלה משני טורי�( קיי� קטע גדול שאבד שבי� ענת לַיְט3ַנ&

  )I, .18 1CAT :31-20 (המפגש השני בי$ ענת לאקהת. 87

�משוררה. את סו  התמונהדיווח העזיבה מסמ� . ענתעוזבת , ִאל& לאחר מת� הרשות מאת מיד

] / פניה[אכ# תת# , אזי �   ואת המרחק הרבוורק מציי� את יעד, המסעמספר אינו מפרט בתיאור 

, ות קבועות נוסח� הי�א  שהחרוז�על). 22�20' ש(�3ַמנ� ]מרבבות , דות[מאל4 ש/ , אקהת הגיבור]לעבר [

ת לבי� הספירה אלוהי� להבחי� ולהמחיש את המרחק בי� הספירה הציו� המרחק כמוב� תור

המחבר אינו טורח . ביחס לאקהת, עתה ענת פונה לפעול בעול� האנושי). בזמ� ובמקו�(האנושית 

                                                
115�114: 1989, פרקר  378. 
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אלא מניח לקהל להסיק זאת מ� החרוזי� הבאי� , מצאו של אקהתילציי� את הגעתה למקו� ה

  .דיבור ישירמיד שבה� מובא 

שורות ששרדו נראה שענת נוהגת מ� ה. בדידי הדמויות א�הנאמר בה עלעל גישה זו והדיווח על פ

� אינ� משקפות את פני� אלואבל , )כלפי חו;(התנהגה בפגישה הראשונה שכפי ,  כלפי אקהתבנוע

  379).פרצופיות�דו(יה האמתיי� מחשבותאת רצונותיה ואת , אופייה

  )I, .18 1CAT:22 -23 (ת הפתיחה לדיבור ישירנוסח. 88

 הוא � שבכ ייתכ�.צוחקתמספר שענת �משוררמציי� ה) 23' ראו ש(לפני נוסחת הפתיחה הרגילה 

� המשוררfxq√באמצעות השורש , אול�. את הדברי� לאקהתבה אמרה שמאפיי� את הדר� 

 :CAT 1.17, IV( ]מזימה [היא חורשת  ובלבה / ,ענת צוחקת ר	ל ]בקורמז מילולי לכתוב יוצר מספר 

של ענת בסו  ) החיצונית והפנימית(זכר בתגובה הכפולה יהרמז המילולי גור� לקהל לה). 41-42

הפוכה לתגובה ,  לקהל את הצחוק כתגובה חיצוניתמספר� רש המשורריאז פ. פגישתה ע� אקהת

, מספר אינו חוש  את כוונותיה האמתיות של ענת�המשורר,  עתה.האמתית בתודעתה של ענת

שופט באופ� הקהל : מעודד את קהלו ליצור חדירה סמויההוא  ,ילוליאבל באמצעות הרמז המ

שנייה  שהדיבור הנעי� של ענת בשיחה הומסיק, בלתי כנה הצחוק של ענת כהתנהגות שווה את

הקהל חודר באופ� סמוי , כלומר (המכסה על כוונותיה האמתיות לפגוע באקהת, הוא תרמית

: 24סעי  , פרק בעיינו . ת של ענת בלתי כנהמשלי� פער ומבי� שההתנהגו, לתודעת הדמות

 – התמונה החוצצת בי� שתי הפגישות  מוכחת מ�הש זורינכונות פ. )אמינותה והגינותה של הדמות

 ענת כ� :הוא אמצעי פיתוי בתמונה. בעל תפקיד כפול הצחוקציו�  , לסיכו�.ל&השיחה בי� ענת לִא

ובאמצעות הרמיזה , מוז למקו� קוד� בעלילההוא משמש לר; JִAל&ַממשכנעת את אקהת ללכת ל

  380.נוצרת חדירה סמויה לתודעת הדמות

  )I, .18 1CAT :31-23 (דברי ענת. 89

להציג ) א (מצביעות על הכוונה הכללית של ענת המילי� ששרדו . מדברי ענת כמעט שלא שרד דבר

 מסוג ִקרבה� ואולי ג,  מקצועיתִקרבהככל הנראה (מת מסויעצמה כקרובה לאקהת מבחינה 

ש�  (JִAל&ַמהיא מציינת מקו� בש� ) ג(;  משות –ככל הנראה , צִידהיא מדברת על ) ב(; )אחר

וכמקו� בו יש , ח&ִרמקומו של ַיכ מקו� זה מאופיי� ).כפי שמסתבר מ� ההמש�, יתבצע הרצח

  381.מגדל

 � . ולפירושה)24' ש;  [    ].at.ae.wan(  [        ]–ואני , אתה אחיהשורה השלמת התייחסו לרבי

 ,'אתה' הוא כינוי הגו  atהא� ) 1 (:מילי�על שתי בעיקר המחלוקת נסבה ,  השורהתוכ�בפענוח 

                                                
א� כאשר . יואב מפתה את אבנר למקו� מסוי� בטענה שהוא רוצה לדבר אתו בעניי� השלל. 27ב ג "שמ: השוו  379

 .יואב הורג אותו, � נפגשי�יהשני
כיוו� ששימוש ,  אחרתעתה אני חושבת). 181�180: 2007, יולזרי�נת�(במאמרי ציינתי שהצחוק לכאורה מיותר   380

  .בנימה עליזה לש� פיתוי והסתרת הכוונות האמתיות הגיונית
  .147הערה , 2סעי  ,  ראו פרק גהנסי& ַיִרח�על הכינוי . 77: 1987, פרקר  381
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ות חאו לד ,[aetk]הא� יש לקבל את ההשלמה ) atw) to come(;382) 2√השורש או פועל הגזור מ� 

, כהכרזת נישואי�את הדברי�  פירשו, [aetk] במילה אלו אשר השלימו את השורה, לרוב 383.אותה

 at ae wanאני מסכימה ע� חוקרי� אחרי� הרואי� בלשו� ,  אול�384.הצהרת אהבה או בדומה

.  זה יתבצע הרצחצִידבמהל� מ� ההמש� מסתבר כי  JִA.385ל&ַמרבת העיר  משות  בִקצִידה לנהזמ

 בנוסחת כבר,  כאמור.ושניה� יכולי� לצאת לצוד יחדיו, ענת מעמידה פני� שהכל כשורה, כלומר

�יבור הפותחת רומז המשוררדה�  .מספר להעמדת הפני

ממשיכה בהצעה כי היא , )צִידל(ענת פותחת בהכרזה שה� אחי� לאחר ש, פי המילי� ששרדו�על

 היא 386.צִידכ� יצאו לצוד יחדיו והיא תלמדו את ה� ואחר, בע מארוחתווישֹ, אקהת ישב לאכול

29�28'  שורא(הוא יצא נשכר שמתאמצת לשכנעו (.   

   בטקסטפער. 90

י� שסופרו בהמש� אירועהמש� השיחה וה. והטקסט קשה להבנה, רק תחילת דברי ענת שרדו

�IIטורי� , Iכמעט חציו של טור . אבדוIII והשורות הראשונות בטור IV,פרקר חש בחוסר .  אבדו

כניותיה  ידוע מה תנ&ַיְט3ַוציי� בצדק של) VIבתחילת טור ( לענת ַיְט3ַנ&הבהירות שבתוכ� השיחה בי� 

סופר כיצד ענת פעלה לקידו� ) II-IIIטורי� (טקסט שאבד ב ש, הניח�מכא). 13�12' ש(של ענת 

נמסר על שיחה בת כמה שלבי� שבה שכנעה ענת את בקטע החסר בכלל זה שיער ש. ביצוע תכניתה

 387.ע הרצחוכ� כנראה נמסר על חיפוש מסייע בביצו,  ולפגוש אותה ש�JִAל&ַמאקהת ללכת ל

 מודע ַיְט3ַנ&שכ� (שנייה  מתנהלת בפגישת� הIV בטור ַיְט3ַנ& שהשיחה בי� ענת ל ייתכ�בהחלט

או השיגה בדר� אחרת את הסכמתו לביצוע , ח&ִרענת על ַי איימהובי� שתי הפגישות , )לכוונת ענת

דא שאקהת הגיע ו לוַיְט3ַנ&תפקידו של שמא היה , האפשרותפרקר ג� הציג את . רצח אקהת בעירו

  JִA.388ל&ַמל

                                                
לדעה השנייה ראו . 348: 1997, פרדי; 152: 1969, גינזברג; 351: 1961, גאסטר: לדעה הראשונה ראו למשל  382

 בתוספת כינוי aeיש חוקרי� אשר פירשו את התיבה . 64]: א[1997, פרקר; 217�216: 1979דרסלר : למשל

  .212: 1979 ,דרסלר: לתרגומי� שוני� ראו. אשר אינו זוכה לייצוג אפיגרפי, )my brother(קניי� 
אי� , אה הרכפי שדרסלר.  ככינויat שחזור לגיטימי לרוב מפרשי� את המילה [aetk]אלו הרואי� בהשלמה   383

מסורתי לשחזור �וא  טע� שאי� בסיס ספרותי, )213�1979 :212 ([aetk]בסיס אפיגרפי ממשי לשחזור המילה 

 ��213: ש�(כצמד כינויי� המביעי� הצהרת אהבה או הכרזת נישואי� ' אחות'ו' אח'זה ולפרש את המילי

132�131והערות , 280�279]: א[2002, וויאט: בעקבותיו). 216. 
�דה; 73: 1987, הנדל; 194: 1975, מור�דייקסטרה ודה; 361: 1965, מור�דה; b הערה 351: 1961, גאסטר  384

194�193: 1992, וולס: השוו. 66�65: 1988, מור. 
: 1979, דעה זו הובעה למשל אצל דרסלר). 27' ראו במיוחד ש(והמילי� ששרדו בשורות הבאות , פי ההקשר�על  385

216�  .61הערה , 180: 2007, יולזרי�נת�;  בסו 132הערה ,, 280�279]: א[2002, וויאט; 217

בחוזי� ומכתבי� כמתייחס ' אח' הצביע על השימוש בכינוי a[etk]שקיבל את ההשלמה , )153: 1984 (זלה  

�ה� .  כמו אחרי� הוא חושב שענת מתייחסת למקצוע הציד המשות  שלה�.למעמד� השווה של שני הצדדי

  .אחי� לציד
�רגו� לעיינו בת  386CAT 1.18, I: 23-34) 144ובהערות , 2סעי  , פרק ג�145�  ). ש
ירידת ִאַנַנה ': השוו). 78: 1987, פרקר(אולי ענת ניסתה לשכנע אחרי� לסייע לה לפני שהיא פנתה לַיְט3ַנ&   387

 ). ואיל�358: 1996, שפרה וקליי�: לתרגו� עברי ראו; 56�55: 1969, קרמר( ואיל� 173' ש', לשאול
  .66הערה , 349, 1997, פרדי: בדומה. 78: 1987, פרקר  388
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הקטע כלל תיאור ו, JִAל&ַמהגעתו של אקהת לעל רייט שהקטע החסר כלל דיווח על מסעו ולדעת 

לענת  ַיְט3ַנ& מציע IVבטור . )בהתא� לגישה שלו לטקסט (של התכוננות אקהת למשתה הגורלי

  389.והיא מקבלת את ההצעה, להרוג את אקהת במעמד המשתה

 היחיד שנית� לומר ביחס רהדב. ולכ� אינ� ברורות,  נפגעוIVהראשונות בטור ארבע השורות 

 �ענת עוזבת מקו� זה (נמצא  ַיְט3ַנ&בו שלנמסר בשורות אלו הוא שמקו� ההתרחשות אינו המקו

השורש . השערה בדבר תוכ� שורות אלו אינה ודאית). 6�5' ש, ַיְט3ַנ&מצאו של יופונה לעבר מקו� ה

√Abr390. א� ההקשר חסר2'  חוזר בש  

91 . �  )I, .19 1-5: IV, .18 1CAT :17 ( עצמוהרצח ו,תכנו$ דרB הפעולה, ַיְטEַנ�הפגישה ע

חלק� האחר נובע , ) וביצועוכא� תכנו� הרצח(וביצוע  צו חלק� נובע מדג� .קטע זה מאופיי� בחזרות

 הואניכר מהטקסט חלק . מספר�משוררהשל של הדמויות ושונות נקודות מבט הצגת הדברי� ממ

 : הקטע נחלק באופ� גס לחלקי� הבאי�. שיח דמויות

  :התכנו�

CAT 1.18, IV: 5-6 –דיווח המשורר �  .ַיְט3ַנ&מספר על מסעה של ענת אל 

CAT 1.18, IV: 6-11 –ל&ַמ קריית ביחס לַיְט3ַנ& דברי ענת לJִA.  

CAT 1.18, IV: 11-15 – לענתַיְט3ַנ& תשובת .  

CAT 1.18, IV: 16-27 –תיאור דר� ביצוע הרצח– ַיְט3ַנ& תשובת ענת ל .  

  : הרצחביצוע

CAT 1.18, IV: 27-39 –דיווח המשורר � .מספר

  :לאחר הרצח

CAT 1.18, IV: 39-42 –דברי ענת לאחר מעשה הרצח .  

CAT 1.19, I: 2-17 –לרצח �  . המתקהתאביחס לקשת ול:  האירועי� הסמוכי

תכ� שהדמות יי(בקטע זה אנו פוגשי� בדמות חדשה ).  ואיל�93י  סע( בחלקי� אלו אדו�להל� 

  ).הוצגה בקטע החסר

92 . �   וכינויי הדמותַיְטEַנ�הש

. האטימולוגיה שלו אינה ברורהשמשו� , קשה לדעת מה משמעות הש� הפרטי � )yTpn( ַיְטַ�נ�

 to שמשמעו �fnרבי הש� קשור אטימולוגית לשורש הע) א( :ביניה�,  שונותבמחקר הועלו הצעות

die.391 )קשור אטימולוגית למילה האכדית ) ב �פי דעה זו �על. to tear out שמשמעה na�āpuהש

 �והיא מתייחסת לדר� הפעולה של דמות ,  או בדומהthe render, ripperהיא  ַיְט3ַנ&משמעות הש

למילה הערבית הש� קשור ) ג( 392).שבה משתמשת ענת( כציפור טר  מאולפת :'עלילת אקהת'זו ב

                                                
 .127: 2001, רייט  389
139�137והערות , 282�281]: א[2002, וויאט:  ראו4�1' להשערות בדבר הנמסר בש  390. 
, 224: 2008, רחמוני; 13הערה , 373]: א[1976, ואטסו�: ראו). 1הערה , 152: 1941(ידי דוסו �דעה זו הובעה על  391

 .4הערה 
, שבו הוא טוע� כי ענת הפכה את ַיְט3ַנ& לנשר, 1977ראו ג� מאמרו משנת . 373]: א[1976, כ� ואטסו�  392

 .והשתמשה בו כפי שנוהגי� בבזיירות
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�āfa שמשמעה הוא wander .מתייחס ל, כלומר �קשה  393. משבטי נוודי�של הדמותמוצאה הש

. שור את ש� הדמות למסופרק ניכרת מגמה אצל המפרשי� ל.לנקוט עמדה בי� אפשרויות אלו

  .אחרי� באפוסהשמות כל המגמה זו ניכרת ג� ביחס ל

. לוח� או שכיר חרב, ופירושו הוא חייל,  ברור בכינויהרכיב הראשו� �  )mhr vt(הלוח	 השותי 

על סמ� אטימולוגיה , ladyמשמעות המילה היא ) א: (אופני�בכמה  פורשה בעיקר vtהמילה 

 ולפיכ� vty√ הרכיב השני בכינוי גזור מ� השורש – אחרתמרגלית מזכיר אפשרות ) ב (394;ערבית

”drunken soldier“משמעות הכינוי היא 
מסמנת מוצא גנטילי או קבוצה אתנית  vtהמילה ) ג(; 395

)the Sutean .(אוגרפית יפירוש זה נסמ� על אזכור הישות הגsûtu��דל) ד( ; 396 במקורות אכדיי

  destructive warrior’.397‘במשמעות  vt לפרש את המרכיב י�מציעוסנמרטי� טלה � אולמו

פי הבנתי את �על, הוא דמות אנושית ַיְט3ַנ&לדעתי  : ַיְט3ַנ&דעות החוקרי� חלוקות ביחס למהותו של 

398. אלוהות זוטרה–אחרי� לדעת חוקרי�  .'עלילת אקהת' בהמסופר
 

אולי מבטא הדבר .  שלוסכמתיענת לעול� אינה מכנה את ַיְט3ַנ& בכינוי ה, במסגרת הטקסט ששרד

 ,כאשר הוא מופיע בדברי ענת, א� שמו. את יחסה המזלזל כלפיו או את נחיתות דרגתו לעומתה

  .א� התופעה חלה פעמיי�, אמנ� אפשר שמדובר בטעות סופר). yTp(בא בצורה מקוצצת 

  )IV, .18 1CAT :11-6 (?0ִל�ַמ קריית ביחס לַיְטEַנ�דברי ענת ל .93

הנוסחה מופיעה מיד לאחר . וקוראת] נושאת קולה[ : מכילה נוסחת פתיחה לדיבור ישיר7�6 שורות

הדבר , ות דיווח על הגעת ענת ליעדהנוסחא מופיע בי� שתי הא  של� על. )6�5' ש (ת המסענוסח

 הסמיכות עשויה ליצור רוש� של חיפזו�, יתתא  הלשו� הנוסח�על. ַיְט3ַנ&מפני שהיא פונה ל, ברור

)� נסי� קריית – JִAל&ַמ נוגעי� ל ענת עיקר דברי. כוללות דיבור ישיר11�7 ורות ש.)השלמת פערי

 שייכת לירח מודגשי� באמצעות השרשור JִAל&ַמוהיות ,  המיקו�.וובשאלת התחדשות, ַיִרח&

)�8�7' שב) והכיאז:  

ַמ קרייתב [      ] ַיְטַ�נ�לו ישב    <ִ;ל�

ַמ                                           ]. הנסי& ַיִרח�קריית[, <ִ;ל�

�מאוחר יותר בו, 31�30' ש, I מופיע קוד� לכ� בטור JִAל&ַמ קרייתכינוי זה לCAT 1.19, IV: 1-2 .

�  .ח&ִרַיאל החזרה מדגישה את הקשר בי� המקו� ל. נראה שזו דר� רגילה לכנות את המקו

                                                
340�338, 333, 296: 1989, מרגלית  393. 
394  �214�212: 2001, רייט; 349: 1997, פרדי; 337: ש� . ואחרי
לפי . 337: 1989,  מרגלית;pוהערה , 437 :1974, שניצר והרדנר, קקו ;152: 1969 ,לפני מרגלית כבר גינזברג  395

 .כנויו קשור באירועי� המסופרי� בסו  הלוח השלישי, פירוש זה
 .העיינו ג� בהערה הבא. עיינו ש�לאטימולוגיות אחרות . 224: 2008, רחמוני; 339�338: ש� :ראו למשל  396
397  “vt III”, DULAT, p. 851 .14' ש', בכתובת אידרימי מל� אללח: השוו�20 � מתאר אידרימי את לינתו ע

ERÍN ( הס:ת: המסוכ�
meš

 [�ābē] Su-tu-úki (והערות עיינו , לתעתיק. בעת שחצה את המדבר הסורי �תרגו

 .1976, גרינשטיי� ומרקוס

398   “yTp(n) DN”, DULAT, p. 994 ;226: 2008, וא'צ; 224: 2008, רחמוני�  . להל�419 עיינו ג� הערה  .229
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� חזרה יוצרתה אהצלע הב:  בדברי ענת� היחידיי� הפואטי� האמצעיהשרשור והכיאז� אינ

 יוצר חרוז צלילי) 11�10' ש(שתי הצלעות הבאות הכינוי בסו  ; )9�8' ש (ח&ִראפיפורית על הש� ַי

)ymnh, qdqdh.(399. שבטקסט המקורי המילה קר� חזרה ייתכ�  

   והתחדשות הירח?0ִל�ַמ קריית. 94

� qr ablm או בקשר שבי� ,אי� מעניינו של מחקר זה לעסוק בזיהוי הגיאוגרפי של המקו

מת למשמעות ש� סוימ שיש חשיבות  ייתכ�400).ַמֲעָכה�<ֵבל Jֵית, <ֵבל(הנזכרי� במקרא ) י�(לישוב

 את הש� ורשי פיש חוקרי� אשר  .)משחק מילי� ('עלילת אקהת' ביחס למסופר ב)ablm (העיר

�ו) ארמית ('אבל', )עברית ('אבל'בסיס אטימולוגי מצוי במילי� . ”city of mourners“במשעמות 

abālu) אטימולוגיה זו בעלת תוק 401).אכדית � )יוניהממשי או הדמ (בחירת מקו� הרצח,  א

 ,meadow שמשמעה הוא abl ש� העיר קשור אטימולוגית למילה –אפשרות אחרת  לפי .אירונית

river .עיר �הוא הציע . המכלכל את יושביו, פורייהור אדמה אז שהכוונה ל,לורי�'משער מק, כש

שכל אחד מה� מעברו האחר של נהר , ישוב בעל שני חלקי�ילראות בש� צורת זוגי המתייחסת ל

 the town with two areas of fertile land”.402“ותרג� את הש� , )י ערי� תאומותתשאו (

 הש� לחלופי� 403. במקו� פורה)הסיבה ( מקור הבצורת–במקרה הזה קשור ש� העיר לבצורת 

 .abālu(m) ולפועל האכדי ,)'להתייבש'שמשמעו (ל "אב√פועל העברי לקשור אטימולוגית JִAל&ַמ 

  404.ו לרמוז על הבצורתג� במקרה זה תפקיד

ַמ מכנה ענת עיר זו 8�7 ורותבש ענת מתייחסת באופ� מפורש , כלומר. ] הנסי& ַיִרח�קריית[, <ִ;ל�

 מתייחסת ענת 11�9 בשורות. ח&ִרהעיר שייכת לַי. מבנה הסמיכות משק  שייכות 405.ת הירחאלוהול

  :טמיה במסופושמידט העיר על משמעות התחדשות הירח. התחדשות הירח)�אי(ל

 Its waxing and waning might symbolize both finite time and 

eternity, light transforming into darkness, and life into death and 

back again. ... Furthermore, the Mesopotamian moon-god’s monthly 

disappearance together with his return from the netherworld were 

linked with cycles of fecundity, and his rebirth into the world of light 

was thought to bring about renewed fertility. ... Epithets like ‘the 

pure long horn of heaven’ served to highlight these powers of the 

Moon-god, ... and in particular as the raging bull empowered with 

                                                
 .ראו באָפראט  399
  .עיינו בקצרה להל�.  ובהפניות אצלו1978, לורי�'מק: על כ� עיינו  400
  .255: 1975, עיינו בדעות המצוטטות אצל אסטור  401
 .114: 1978, לורי�'מק  402
אשר ממנו מפיק הקהל את , טוע� כי בקללת ַדַנִאל& חל משחק מילי� בש� העיר) 181�177: 1976(מרגלית   403

 .ספק א� יש לקבל את הצעתו. בצורת: משמעות הקללה בעיוורו�
 ,”abālu(m)“; )7' עמ, II" ,HALOTאבל  ("2א ' עמ; 3ד ' הו; 10ש� כג ; 4יב '  יר;9ש� לג ; 4כד ' עיינו יש  404

CDA, p. 1.  

  .147הערה , 2סעי  , או פרק גר  405
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the vigour to insure the longevity of the herds, the authority of the 

earthly king, and the security of the people.
406  

לוהויות הירח המסופוטמיות על אל הירח ביחס לאאי� אני משליכה את דבריו של שמידט 

א  שחלק מתפקידי אל �עלו, הדעותו בעול� האמונות ִקרבהאלא שאי� סיבה לשלול , האוגריתי

 דבריו של שמידט עשויי� להבהיר במידת מה את 407.ש&3ְידי ַש�עלהירח ממולאי� באוגרית 

ולהמש� קיומ� של בני , קשורות לפריו�) צורת הסהר(וקרניו ,  הירח.3ַנ&ַיְטמשמעות דברי ענת ל

בחירת עירו של אל הירח אינה נראה ש.  ההתחדשות מסמלת חיי� ומוות408.טחו�יהאד� בב

  .שרירותית

ענת אומרת לַיְט3ַנ& שאי�  :התחדשות הירח)� אי( מספר אפשרויות להבי� את אזכור עלובפרשנות 

מעמידי�  שאקהת וקשתו ַיְט3ַנ&ענת מסבירה ל;  שוב מעל לראשו של אקהתלאפשר לירח להתחדש

, )ולא יגיב באופ� שלילי(הירח יתחדש ) אל( שַיְט3ַנ&ענת מסביר ל;  את התחדשות הירחבסכנה

ירה כי בענת מס;  שהירח לא יתחדשַיְט3ַנ&ענת מזהירה את ; אפילו א� אקהת יחוסל בתחו� עירו

  409.)רת עיתוייבח( הירח תביא לשינוי המזל ואקהת יתחמק מה�היא חוששת שהתחדשות 

  )IV, .18 1CAT :15-11( לענת ַיְטEַנ�תשובת  . 95

15�12' עיקר דבריו בש. ]הלוח	 השותי[, ועונה ַיְטַ�נ�  מופיעה נוסחת פתיחה לדיבור ישיר11' שסו  ב 

והסיבה שבשלה ענת , )15�14' ש; העיתוי (או יימצא אקהת, מתארי� את הנסיבות שבה� מצוי

 הו  בתוספת צור� הווקטיבהרגיל לענת בכינויה פנייה כוללת 12'  תחילת ש.)13�12' ש(תרצח אותו 

ה של י לענת ברור כי הוא יודע מה תכניותַיְט3ַנ& מתשובת – כפי שהצביע על כ� פרקר .הבתולה ענת

13�12' את שהוא העלה מספר אפשרויות לפרש . מבלי שהיא תגיד לו אות�, ענת : � מאשר ַיְט3ַנ&הא

ומציע שענת תבצע את ,  הא� הוא מנסה להתחמק משותפות?שענת אכ� תבצע את המעשה

כדי להשיג את רצח הזאת תבצע את �  או הא� אולי הוא תוהה א� ענת אכ� בכל?המעשה בעצמה

  410?הקשת

 .ו� העיתוינובר בתכורק מ� ההמש� מסתבר כי מד,  אינו ברור דיו13�12'  לש15�14' הקשר של ש

 ,כ�פרקר חש ב . כבר בדברי ענת לאקהתCAT 1.18, I: 25 )[       ]?( ארוחת&ְ*ַבע[       ] : א� השוו

 Was he [=yTpn] responsible for seeing that Aqhat had kept the“ :ולפיכ� העיר

assignment at Ablm?” .14' מר בשוכל�  411.ו של אקהת באותו רגע לענת מה מעשיַיְט3ַנ& מדווח 15

צלע ב הא� הש� אקהת הופיע ?)Nomn.Gzr( הגיבור, הנעי	 את אקהת בכינויי� ַיְט3ַנ&מדוע מכנה 

, מוזר הוא שאקהת לא נזכר בשמו או בכינוי אחר עד לנקודה זו בשיחה ?)במקו� החסר(הבאה 

                                                
 .ההדגשות שלי. 587�586: 1999, שמידט  406
407  � .588: ש
  .587: 1999, שמידט; )'נישואי ירח וניכל' (CAT 1.24: השוו  408
 .78: 1987, פרקר; 77�76: 1969, קפלרוד; 25: 1956, דרייבר  409
410  �  .ש
411  � .א� היא מציעה תכנית טובה יותר, ַיְט3ַנ& מציע לענת דר� פעולה) 318: 1961(לדעת גאסטר . ש
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�ני שמפני ש,  על שאלות אלו קשה לענות? ובמה במי מדוברַיְט3ַנ&כיצד יודע . פרט לכינויי� חבורי

  .חסרי�כ� �שלפניטורי� ה

הנער הוא : לאקהתִאל& יחסו של ל מבטא את מודעות הדובר ַיְט3ַנ&בפי  הנעי	אפשר שהכינוי החיובי 

אפשר שג� , � מאיד.לאור מידע כזה, אולי דבריו ה� ביטוי לחשש).  לעיל65סעי  (ביטוי לרצונו 

 אינו מאפשר לבסס ) בטקסט כתוברומפני שמדוב (ב הטקסט מצ.לזולמבטא יחס ִזבפיו הכינוי 

  . כזהפירוש

  )IV, .18 1CAT :27-16 ( תיאור דרB ביצוע הרצח– ַיְטEַנ�תשובת ענת ל. 96

 מתארת ענת 27�16' ובש, ת פתיחה המציינת שלהל� מובאי� דברי ענתנוסח מופיעה 16 בשורה

ת  אשר משק  אחות� משפט רו� הואהחרוז האח. � ביצוע הרצחבפירוט ובציוריות את דר

 . בידי ענת ג� הוא ימצא את מותו–כל מי שיתנגד למעשה : ההחלטיות הגמורה לבצע את המעשה

  ). CAT 1.17, VI: 44-45(ההדגשה של הדובר באמצעות כינוי פרוד שימשה בפי דמות זו קוד� לכ� 

21, 18�17 ורותש .ת פתיחה לדיבור ישירנוסח היא 16 ורהש�ארות את דר� שיתו  הפעולה  מת22

חרוזי� אלו ב. ) יגיע אל אקהתַיְט3ַנ&כיצד : חלקה של ענת בעיקר ( בביצוע הרצחַיְט3ַנ&בי� ענת ל

24�22 ורות בש.)21�18' ש (ַיְט3ַנ&החוזר חלקית על דבריו הקודמי� של , העיתוימציינת ענת את  

 מתארת 26�24 בשורות. ) ברצחַיְט3ַנ&לקו של ח( הוראות כיצד להרוג את אקהת ַיְט3ַנ&נותנת ענת ל

27�26 שורות. ענת את התוצאה הרצויה�18�17' ש ( דברי ענת כוללי� דימויי�. כוללת משפט סיו ,

23�26 , �' נתחב'שכ� העיתוי , דיבורה ג� ארו� יותר ומורכב מבחינה תחבירית. )19'  בשkmוראו ג

 בשיח זה ובשיח הדמות הקוד� .י� המסייע שלהלתו� תיאור דר� שיתו  הפעולה בי� האלה לב

 ַיְט3ַנ& מכובדת לפנייה שימוש בהיעדרי� רבי� ויהשימוש באמצעי� פואט, המורכבות התחבירית

  ).מעמד הדובר וסמכותו: 23סעי  , פרק ב (ַיְט3ַנ&עשויי� לשק  את סמכות העליונה כלפי 

  )IV, .18 1CAT :18-17 ,22-21 ( חלקה של ענת ברצח אקהת.97

 דימוי .מדובר בדימוי) 29�27' ובתיאור הביצוע בש (18�17' ברור כי בש, כמובשל הופעת המילה 

 :CAT 1.2, IV (ס&ִס'ַחַו�ר&'ַתלות שמכי� ,& שתי הAה שלפעולהבתיאור ' עלילות בעל'זהה מופיע ב

 כלי הנשק מדומה .ותיוצבע]מבי# א[כמו נשר ,  מידי בעל<ָ?ההקופצת ): 23-24 ,20-21 ,15-16 ,13-14

לא מוזכר כלי  .בתערתי, כמו דיה/ , ]רתי[בחגו, כמו נשר, אשימ& אומרת ענת' עלילת אקהת'ב. לעו 

 משמש ַיְט3ַנ& מ� ההקבלה בי� הכתובי� מסתבר ש412. ותער חגורה:נשקלאלא כלי אכסו� , נשק

 :CAT 1.19, IV: השוו(ורה המוצמד לגו  בחג, לחרב בנד�מדומה  ַיְט3ַנ&,  ליתר דיוק413.לענת נשק

הוא , )'עלילות בעל' ג� ב הדימויכ� אני מסיקה מהופעת(א  שמדובר בדימוי מסורתי �על ).45

                                                
. 72הערה , 349: 1997, פרדי. ומוצמדת למותניי� בחגורה) 'תער'בלשו� המקרא (החרב נישאת בתו� הנד�   412

10�8כא ' יח; 6מז ' יר; 51א יז "שמ(בכתובי� מקראיי� שוני� נזכרת חרב בתערה  ]�ראו ). ]שלוש פעמי

ב GE: "8ב כ "במיוחד את תיאור יואב במדי מלחמתו בשמ GX ל  ג:ר מ  יG<ב ח  ְ  &  ו     ִ      ָ יו: קרי( ועלו ְ       ל  ע  ָ   ו   ָ ב ) ְ  ר  ג>ר ח  ֶ   ח   ֶ      ֲ

ל ת ע  ד   F צ ַ  מ     ֶ ֶ � ְ  7 ר  ע  ת  נ יו 0  ת  ָ  מ  ְ ַ ְ     ָ ְ ָ  ."�  .חגור ותער ה� מפרטי לבושו של הלוח
 . 'עלילות בעל'מבלי לציי� את הופעת הדימוי ב) 2הערה , 223: 2008(כ� רחמוני   413



     

 295

 הוא כלי נשק הקופ; ַיְט3ַנ&ו, ענת מרחפת בי� הנשרי�. במיוחד' עלילת אקהת'מתאי� להקשר ב

  414).ממעו (ממנה להרוג כמו נשר 

, על לוח עצ� : במאמרו של ברנט1' הדימוי לתרשי� מס� להשוות את תוכ� החרוז ולשו� ימעני

ית צוירה דמות אלה , שקישט בעבר תיבת ע; ת  ָ  ִ   נ ע ר   ֲ  ַ)girlish( חריטהבטכניקת ) הפרט . )סגנו� מצרי

המעוצבת כראש , מציצה ידית של פגיו� או חרבהמעניי� בציור הוא שמחגורתה של דמות האלה 

נ ושזו התייחסות ל', לילת אקהתע' חשב שיש קשר למסופר בברנט. עו  דורס  3 ַ  &י ט  פי הבנתו � שעל, ַ  ְ

וא  מחו; למדיה ', עלילות אקהת'העופות קשורי� לאלה ענת מחו; לגבולות ,  בנוס 415.הפ� לנשר

 בייצוגי�בטקסטי� ו דמות ציפור היא מסמלי האלה , להל�103כפי שאני מראה בסעי  . הכתובה

�ע חיצוני שזהו מיד,  לטעו� במידה של סבירות נית�.העופות ה� משרתי האלה ענת. חזותיי

שעל בסיסו הפיק הקהל משמעות ביחס לנשרי� , ידוע לקהל הקדו�אשר היה ' עלילת אקהת'ל

  .'עלילת אקהת'ב

   וחדירה סמויה) לרצח]?[סטיריאלישגת תיאור ה (גור� ההפתעה. 98

 בתו� עדת הסוואת עצמה) א: (שלושה מרכיבי� מאפשרי� לענת לנצל את גור� ההפתעה

�אקהת נינוח ) ג (;ירואקהת אינו מצפה למתקפה מ� האו. ההתקפה נעשית מלמעלה) ב(; הנשרי

ובעיקר ,  שלמאכלאחדי� ציינו. י� פתאומיי�אירועמוכ� לאינו אינו ערני ו, בעת שהוא אוכל

מספר מתאר �המשורר 416.ולוגית שסייעה להקהות את חושי אקהתפיזי השפעה הייתה, למשקה

 CAT(באי� מפריע  לוהגיבור יושב לאכ. )'...ולא ידע כי'כאילו אמר  ( בחוסר ידיעתואת אקהת

1.18, IV: 29-30השוו  :CAT 1.18, IV: 18-19( . כנית של ענת שאקהת אינו מודע לתהקהל מבי�

  417).השלמת פער מידע ויצירת חדירה סמויה לתודעת הדמות(להורגו 

  )IV, .18 1CAT :24-22 (ילה במעשה הרצח ובעלַיְטEַנ�חלקו של . 99

בא  משמש לענת ַיְט3ַנ&. א� אינה מבצעת את הרצח בעצמה,  עד מעל לאקהתַיְט3ַנ&ענת מביאה את 

�  להגיע בסמוַיְט3ַנ&ענת מסייעת ל.  את אקהתכההמ הוא –הוא המבצע את הרצח עצמו . כוחה

שאלה זו נותרת ללא ? בעצמהמדוע ענת אינה מבצעת את הרצח . מבלי שזה יבחי� בשניי�, לאקהת

התנגדותו את  שענת משתמשת בַיְט3ַנ& בכדי לעקו  את איסורו או  ייתכ�.טקסטבמענה המבוסס 

                                                
, שא אותו בנרתיקיות, ענת תהפו� את ַיְט3ַנ& לנשר) א: (18�17' במחקר הוצעו מגוו� פירושי� אחרי� לש  414

נרתיק לענת תכניס את ַיְט3ַנ& לשק או ) ב(; )160�159: 1966, פנש�; 59, 57, 7: 1956, דרייבר(ותשתמש בו כח; 

ענת לא הפכה ) ג(; )128: 2001, רייט; 318: 1961, גאסטר( עמה בעת שהיא תרח  מעל אקהת תישאשהיא 

כדר� שנוהגי� בבזיירות (אלא משלחת את ַיְט3ַנ& כמו נשר לתקו  את אקהת , ולא ריחפה בי� הנשרי�, לציפור

]falconry .([ הוא צולל)�, מור�בעקבות דה[ ואיל� 71: 1977, ואטסו�(מלמעלה על הקרב� ) בדמות נשר או אד

1971 :126�הסבריו של ואטסו� אינ� . ]1990, וכ� רייטר, 74�73' עמו ,13הערה , 71: ש�, �ראו ואטסו; 127

� D כפועל בבניי� trEp ניתוח הצורה ).32�31, 21'  ענת מרחפת בעצמה בי� הנשרי� ש–הטקסט ברור . משכנעי

משמעו ש, D  בעברית בבניי� "רח√�על רקע ההשוואה ל, במשמעות גרימה אינה משכנעת) f, 73: ש�, ואטסו�(

התיאור ): 72הערה , 349: 1997(דעתי קרובה ביותר לדברי פרדי ). 1978(על כ� הצביע גרינשטיי� (' ע 'פשוט 

 .בנד� או בנרתיקו של הצייד) או נשק אחר( ַיְט3ַנ& הוא כחרב –מָטפורי 
 .התרשי� מובא בנספח ג. 10הערה , *29: 1978, ברנט  415
 .149 הערה 284 ]:א[2002, וויאט; 318: 1961, גאסטר  416
183�181: 2007, יולזרי�נת�: ראו' עלילות ִ,ְרַת'לתהלי� דומה אצל הקהל ב. 132: 2001, רייט: השוו  417. 
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צור� של ַיְט3ַנ& כ אני מסבירה את הופעתו של המסייע 418).משוער(של ִאל& להרוג את אקהת 

הרצח נעשה ,  כ�).נקמת ד�(מספר להציג דמות היכולה לקבל עונש ממשי בסו  העלילה �המשורר

  .התמותה� ואילו המכה עצמו הוא ב�, יוצרת את גור� ההסתרה וההפתעה, ענת מתכננת: בשיתו 

 זקוק מספר�המשורר, מפני שענת היא אלה. רצח אקהת בא על פתרונו לקראת סו  העלילה

ת אינה אלוהו 419.שבסופה נמסר על נקמת ד�, לדמות המסייע האנושי כמרכיב הכרחי בעלילה

 ַיְט3ַנ&לפיכ� ). ת&'3&ַע(תמותה � ב�הואבייחוד כאשר פועל הפעולה , ה להיות מושא של פעולה כזויכול

ענת עצמה באה על ). מתכננת הרצח( במקו� ענת מקבל נקמת הד� הממשיהוא . משרת מטרה זו

  420).ראו להל�(עונשה רק באופ� סימבולי 

 באמצעות דימויי� מדגישה ענת .)23�22' ש(ענת מורה לַיְט3ַנ& כיצד להכות את אקהת מכה אנושה 

צלעי מדגישה ענת את התוצאה המוחלטת הרצויה לה �בחרוז תלת 421;)24�23' ש(את חוזק המכה 

מה שיכול היה . ג� זו מתוארת בדר� ציורית). ראו בסעי  הבא; 26�24' ש( מותו של אקהת –

ההרחבה וההדגשות הציוריות .  זכה לפיתוח ציורי מורחב בדברי ענת,מסר בצורה קצרה יותרילה

היא רוצה לראות את דמו של אקהת נשפ� , היא משתוקקת להרג. בדבריה מאפייני� את דמותה

מתעורר הרוש� , בעקיפי�. וכל שלב באירוע הרצח זוכה להתייחסות נפרדת. ואת נשמתו יוצאת

  ). 23סעי  , פרק ב(שענת צמאה לדמו של אקהת 

עשויה לעורר בקהל את המשפטי� שהגה אקהת בשיחת� , ראש שמשמעה ,)qdqd (קדקודהמילה 

 מופיעה ביחס לבחירת העיתוי קדקודכ� המילה . וכמוב� ג� את איומה של ענת על ִאל&, הראשונה

דיברה ענת בפגיעה , בכתוב השני; )זקנהבו(בכתוב הראשו� דיבר אקהת במוות ). 11�10' ש(לרצח 

האלימות . וד הפגיעה בראש היא התנהגות חוזרת אצל ענתובייח, תפיזיהפגיעה ה. בִאל&) אפשרית(

. ביצוע הרצחבוכא� בתכנו� ו) איו�(בפגישתה ע� ִאל& , )הבעת כוונה(מאפיינת אותה בשיח הפנימי 

  ).22סעי  , פרק ב(האלימות א� כ� הופכת לקו מאפיי� בדמותה 

                                                
ֵאAה עוק  את האיסור לגלות לבני האד� את תכנית המבול באמצעות כ� שהוא ' עלילות גילגלמש'ב: השוו  418

 .)1988, ויינפלד(מדבר ע� אותנפישתי� מאחורי פרגוד 
וקושרת אותה ע� , הגדירה את ַיְט3ַנ& כאלוהות זוטרה) 4הערה , 224: 2008(רחמוני . 208�207: 1992, כ� וולס  419

Amq .�פי התעתיק והפירוש �על: א� יש לש� לב). 222�219: ראו ש�(לוחמי� של ענת , לשיטתה, שניה� מכוני

 mhr  שלושה מכינויו ה�. Amq של האל  מופיעי� כמה כינויי�CAT 1.22, rev., I: 8-10של רחמוני לטקסט  

bol/w mhr.ont. Am.yxpn.xyl/y)  “The warrior of Baolu and the warrior of oAnatu; There is Yxpn 

the mighty,”) 203]: ג[1997, השוו לתרגומו של לואיס .( ��ו) x) xהסימניT) T (�בבדיקה . קרובי� בצורת

פיטארד . לא מצאתי סיבה לתק� את התעתיק) InscriptiFact(הלוחות  בתצלומי 19.07.09שערכתי בתארי� 

  .yאינו מתייחס לשורות אלו פרט לאות האחרונה ) 1992(
 .2009, יולזרי�עיינו נת�  420
ענת בפירוש מתכוונת לרצח ולא לגרו� לאקהת . 162הערה , 2סעי  , לאפשרויות פירוש אחרות עיינו בפרק ג  421

 .  בדבריה מהדגשת שפיכת הד� ויציאת הנפש מ� הגו הדבר ברור. לאבד את הכרתו
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  )IV: .18 1CAT :26-24 (התוצאה הרצויה. 100

  שלוש.הפועל שבצלע א נמש� לשתי הצלעות הבאות. רת את התוצאהצלעית מתא�תקבולת תלת

 . יציאת הרוח מדומה ליציאת נוזלי הגו  המוחשיי�–היינו . kmכמו הצלעות כוללות את המילה 

 הוצאת מדגישה את באמצעות תקבולת נרדפת לשו� הדימויעל  והחזרה המשולשת על הרעיו�

 �� וtfi חרוז זה כולל את התיבות . מ� הגו )י� המסמלי� אות�פיזייבי� הכרוהמ(החייqTr. 

מת שבה מסוי חובות הב� באופ� כללי ואת החובה הרשימת� זיכרו שהללו נועדו לעורר את ייתכ�

 .) להל�161עיינו סעי   ( בפרטמוזכרות מילי� אלו

101 .�  )IV, .18 1CAT :27-26 (חתימת הדברי

27�26' ש( ! לא אחיה– אנוכי – עצתי מפרוא4 את ענת חותמת את דבריה בהכרזה  .( �חוקרי� רבי

 ענת , לדעתי422.לאחר השגת הקשת,  חרוז זה כהכרזת כוונתה של ענת להחיות את אקהתפירשו

לא : מילולית(תהרוג היא ]) mprh[מי שמפר : מילולית(מאיימת שכל מי שיעמוד בדרכה ויפריע 

בשיח יו� קרובה לאיו� המובע צורת הא) א: (כמוב� שיש להעיר כא� שלושה דברי�. )תחייה

שכ� זו הפע� השלישית בסיפור , )22סעי  , פרק ב (האיו� הופ� לדיבור מאפיי� שלה) ב(; הפנימי

 לבל יתחמק מ� ַיְט3ַנ&ועתה היא מאיימת על ; ל&היא איימה על ִא;  על אקהתלבההיא איימה ב(

אירוני קודמי�  ובמקומות א� כxwyהשימוש בשורש ) ג(; )תו של אקהתי או על בני פמליהמשימה

  .CAT 1.17, VI: 26-33לאור הצעתה לאקהת ב 

  bn dnilbn dnilbn dnilbn dnil ַדַנִאל�ַדַנִאל�ַדַנִאל�ַדַנִאל�ב# ב# ב# ב#  הכינוי. 102

 איבר מקביל לש� הפרטי  בצלע ב נדרשמשו� המבנה התקבולתי) א: (הכינוי ממלא תפקיד כפול

הוא באמצעותו . מספר� זהו אמצעי רומז בידי המשורר) ב(; )תפקיד פרוזודי (שבצלע א, אקהת

  איש ַרִ�א�, ילד ַדַנִאל� הדומההכינוי ו, כינוי זה .ַדַנִאל& בבנו של –מזכיר לקהל במי מדובר 

)lkdd.dnil/mt.rpi ;CAT 1.19, IV: 12-13(מופיע ��מי� שבה� מעוניי� המשוררמסוי במקומות י

, ל& אקהת נולד ברצונו של ִא–  י� המסופרי� בראשית העלילהאירועאת המספר להזכיר לקהל 

 שני כינויי� .)הרמז, כינויי�: 21סעי  , פרק בוכ� ,  לעיל95 וסו  סעי  65  סעי (ַדַנִאל&כחסד כלפי 

השימוש בה� מבליט את הרעיו� שרצח אקהת מנוגד . מספר או בפי ענת�אלו באי� בפי המשורר

  423.של אל לחסדו

                                                
אמיר ; 73: 1977, ואטסו�; 318: 1961, גאסטר; 116 :1965 ,גריי; 15והערה , 7]: א[1945, גינזברג: ראו למשל  422

  .165הערה , 2סעי  , ראו עוד פרק ג. 108: 1987
 .ואיל�,  סטרוקטורליותבחינות: 15סעי  , עיינו ג� פרק ב  423
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  'עלילת אקהת'הנשרי� ותפקיד� ב, האלה ענת. 103

ופופ , )מטאמורפוזה(עו על כושרה של האלה ענת לעטות דמות ציפור ולעו  מספר חוקרי� הצבי

�הוא השווה אותה לאלה  424.דייק כשטע� כי דמות האלה ענת קשורה בנשר בטקסטי� שוני

נ ההיוונית  ָ  <ת   ֶ   425. לעטות דמות ציפורהייתהשג� היא יכולה ,  

כשהיא מאזינה , שתייהע ירת בפינתו של גביהמצו, דמות הציפוראת האלה ענת בפופ זיהה את 

ראו . CAT 1.4, IV-V: 35(' עלילות בעל'בהתא� למסופר ב, ל&בחשאי לשיח שבי� אשרה לִא

�על 426.) ואיל�CAT 1.4, IV: 17-19, V: 20במיוחד �לא רק פופ , פי מספר טקסטי� אוגריתיי

י� הצביע על כמה מאפיינאלא ג� , שהדגיש את כושרה של האלה לעטות דמות ציפור ולעו 

 � היא ;היא המהירה שבי� האלותהיא מסוגלת לעו  משו� ש: לכ�הקשורי� , של ענתאחרי

יפה ציי� פופ את הרעיו� העממי שציפורי� מגלות  (לשיחות ומעבירה את תוכנ� במהירותת תתמצו

 di dit י�היא מכונה בכינויוכ� , )CAT 1.17, IV: 46: השוו (אוויר היא מנתרת אל ה;427)סוד

� ו, )סופרלטיב( rept) CAT 1.108: 8.(כ� �ה� בייצוגי� , הנשר מזוהה ע� ענת ה� בספרות,  א

�  .חזותיי

כאשר , כלומר. )km.tdd/ont.fd.tvtr.opt.vmm) CAT 1.22 I: 10-11ענת במקו� אחר נאמר על 

על סמ� כתוב . לנתר מעלה ולצאת במעו ) ע קיבוצי"ש(היא גורמת לעו  השמי� , ענת יוצאת לצוד

אני משערת שעופות השמי� נשלטי� , על סמ� הנתו� שענת מרחפת בי� הנשרי� ברצח אקהתו, זה

) במסגרת הטקסט ששרד( לא נאמר במפורש 'עלילת אקהת' ב428.ועושי� את רצונה, ידי האלה�על

נראה שיש לעופות תפקיד מרכזי , אול�. רמת לעופות לפעול בדר� כלשהיושענת מורה או ג

ראו  (ובפרט בכל האירועי� הקשורי� לרצח אקהת, לת דמות האלהה� קשורי� לפעו, בעלילה

כאשר הוא , מעל אקהת, היא מעופפת בתו� להקה: ענת עצמה נוהגת כמו נשר, בשעת הרצח. )להל�

 429.כפי שטענו ואטסו� ואחרי�, אי� בתמונה זו תיאור מנהגי בזיירות). 22�19' ש(עור� ארוחה 

430.ה� כנראה ג� נחשבי� למשרתיהו, ה� מסמלי האלה) הדורסי�(העופות 
 

                                                
 . ואיל�23' עמ, ]ב[1994,  פופ.159: 1966, פנש�; 3והערה , 69: 1977, ואטסו�: או למשלר  424
425  �נ העל סמ� דברי לינדזיי על , 24: ש ָ  <ת  ֶ  ) 1965 :63�קפלרוד התנגד . 107�106: 1969, ראו לפניו קפלרוד). 69

נ הל ההקבלה בי� ע.  ואיל�107: ש�. לאפשרות שהאלה הופיעה כדמות אד� מכונפת ָ  <ת  :  לענת ראו לאחרונה  ֶ

�וראו הכתובת הדו, 272�245: 2006, לוד��, בדמות ינשו  עיינו ֶווסט ה<ֶתָנעל . 247: לשונית המוזכרת ש

1995 :115�130�123: ש�(מוטיב זה הוא השפעה מדמויות דמוניות נשיות ממסופוטמיה , לדעתו. 122.( 
; ]א[1966, ידי שפר�ביע השתייה ואילוסטרציה של הציור שעליו פורסמו עלתמונה של ג. 26]: ב[1994, פופ  426

בסצנה המשנית נראית . בחות� גליל' מעלילת אקהת'פורטה זיהתה סצנה �וויליאמס, כ��כמו]. ב[1966 ל"הנ

 .ראו בנספח ג. ציפור מעל אקהת הישוב
26�25]: ב[1994, פופ. רומשלי אחיק, 20י '  קה: ראו.מופיע כבר בספרות הקדומהרעיו� זה    427. 
; 22מט , ש�; 40מח ' יר; 49כח ' דב: למשל). 'אויב או ה(הנשר משמש לתיאור הגור� הפוגע : השוו במקרא 428

ַמל&, בהמש� הסיפור.  ועוד8א ' חב כילתה את גופת , א� הנשרי�, בתמונת חיפוש שרידי אקהת מסתבר שצ&

לעניי� . ביחס לפירוש תמונה זו, ל הגמול הסמוי לענתעיינו דברי ע, וכ�, )כלומר השחיתה אותה(אקהת 

  ). 158הערה , 2סעי  , ראו פרק ג (ybfrהשחתה בידי גור� אלוהי קשורה ג� לשו� 
 . לעיל414ראו הערה   429
ח : "11מו '  ראו ג� יש428בהערה בנוס  על הכתובי� המוזכרי� לעיל   430 ר  ז   L א מ  ָ   ק ר   ְ ִ ִ    ֵ ט ֹ י  ִ  ע  ק ַ  ח  ר  ; מ  ר  א  ֶ    ֶ ְ ָ   מ  ת>   ֵ ֶ י1 ע צ  ָ    א   ֲ    ִ 

י( ת  ָ  ִ ע צ  לאחר שענת הורגת את ', עלילות בעל'ב. ושניה� מסמני� מסייע', עיט'בא בתקבולת ל' עצה�איש'". )ֲ 
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: נוספי�רי� במקומות מוזכ) דיות] בתקבולת[או (הנשרי� ', עלילת אקהת'ב, בנוס  לתמונת הרצח

� ַדַנִאל&לאחר ש) ב(; 431ת&'3&ַעכאות שבו מבחינה ) א(: בהמש� הסיפור מוזכרת פעמיי� קבוצת נשרי

 קובר ַדַנִאל&לאחר ש) ג(; רבי הנשרי�הוא מחפש את שרידי הגופה בק, מתבשר כי ענת הרגה את בנו

האזהרה ,  לאור האמור לעיל.אקהתהוא מקלל את הנשרי� לבל יפריעו את , את שרידי אקהת

  .לנשרי� מקבלת משמעות אחרת

מפתח להבנת נושא החטא והעונש הה� הנשרי� .  הופכי� למוטיב בסיפורהנשרי�לא רק ש, כ�

 :CAT 1.18, I( חנ4 לב&כי , בתי לכי: ל&בר בדברי ִאהעיסוק בחטאה של האלה ענת חל כ :בסיפור

באופ� עקי  הוא מתכוו� למעשה הרצח . את ענת כחוטאתִאל&  באופ� ישיר מאפיי� 432).17

מספר אינו יכול להציג את האלה ענת � אול� מבחינה תיאולוגית המשורר433.שבכוונתה לבצע

 � והעונש שהוא גורר ביחס ,עקרו� החטאבכדי להציג את  . או אנושיאלוהיכמקבלת עונש מידי גור

 – ַיְט3ַנ& –מסייע אנושי ) א: (מספר שני מרכיבי� בסיפור� מנצל המשורר,ת חוטאתאלוהילדמות 

מוטיב הנשרי� (שימוש באמצעי� ספרותיי� ) ב(; )ראו בסו  העלילה( את העונש  למעשההמקבל

  ? כיצד הוא עושה זאת.ענשתשג� ענת נ,  לקהלסמויבכדי להעביר מסר  )י� מילוליי�וברמז

במיוחד ע� עופות דורסי� ' עלילת אקהת'וב (הציפורי�ענת מזוהה ע� , כפי שהסברתי לעיל

 �ענת ) א: (מספר עיצב את אופ� ביצוע הרצח בהתא� לזאת� המשורר). 'דיה'או ' נשר'המכוני

 �ת ציפור לש� אני משערת שהיא עטתה דמו) ב. ()CAT 1.18, IV: 21, 31-32(מרחפת בי� הנשרי

.  הטבעית בעבור עופות דורסי�צִידהתקפה מלמעלה היא דר� ה) ג. ()א� אי� בכ� הכרח (הסוואה

מחפש את מיד הוא .  הוא נושא עיניו ורואה נשרי�, בידי ענת מתבשר על מות אקהתַדַנִאל&לאחר ש

 �מכא� נית.  שהמבשרי� הזכירו רק את ענתא �עלזאת .  בקרביה� של נשרי�דווקאשרידי הגופה 

סעי  , פרק ב (עוזריהשה�  סמלה של ענת או ה� יודע שהנשרי� ַדַנִאל& –להסיק על תודעת הדמות 

. )מילוי פערי� בי� עול� חיצוני לעול� פנימי: פסוקיות מצב ופסוקיות הכרה', והנה'פסוקיות : 27

י�  מילוליי�מזרהקישור בי� מעשה הרצח בידי ענת לבי� תמונת חיפוש הגופה נעשה ג� באמצעות 

�על להפיל לרגליו מב ַדַנִאל&אחד הרמזי� המרכזיי� מצוי בבקשתו של ). ראו להל� בהרחבה( נוספי

�) א: (הפגיעה מתחדדת לאור שתי נקודות. לית בענתסמנית� ללמוד על פגיעה ובכ� , את הנשרי

כפי שעשה , הנשרהוא אינו מבקש לרפא את ,  מוצא את שרידי אקהתַדַנִאל&כאשר , בפע� השלישית

מבחינה . לבל יפריעו את קבר בנו,  מקלל את הנשרי�ַדַנִאל& לאחר מכ� מיד; בפעמיי� הקודמות

אול� בדר� סמויה . מספר למסור שענת קיבלה עונש על חטאה� תיאולוגית לא יכול היה המשורר

                                                                                                                                       
פי שלושת המקומות � לפרש עליש אשר יבחרו). CAT 1.6, II: 30-37(נמסר שהציפורי� אוכלות אותו , מות

 ��וב' עלילת אקהת'ב', עלילות בעל'ב(המוזכריCAT 1.22( ,העופות � .שענת נוהגת לפעול ביחד ע
 .ראו בהרחבה להל�. 75�74: 1975, אבישור. ככל הנראה לקבוצה של ציפורי� הייתה משמעות מבשרת רעות  431
432   �� בדברי ענת ב�למעשה העיסוק בנושא זה חל עוד קודCAT 1.17, VI: 43-44 . בטקסט זה מזכירה ענת פשע

 .מכיו� שהדברי� אמורי� ביחס למעשי אקהת, אול� הקשר הוא עקי . והווגא
ואחרי� , יש אשר יקבלו את חלק�. תשובות שונות יכולות לעלות? מדוע נחשב רצח אקהת בעיני ִאל& לחטא  433

ב� האד� ; הריגת� בעיניו היא חטא כלפיו, ורי�מפני שִאל& הוא האל האחראי על יצירת יצ: יקבלו את כול�

אקהת הוא ; ולפיכ� אי� צדק ביריבות שכזו, הוא חסר אמצעי� ויכולת התמודדות אל מול הגור� האלוהי

רציחתו היא כהתנגדות . כגמול טוב לַדַנִאל& על היותו צדיק, אשר נולד בחסדו של ִאל&, אינדיבידואל מיוחד

 .לפעולת ִאל&



     

 300

י דברי פ� זה מתאשרת עלפירושנכונות . יכול היה הקהל הקדו� להסיק את המסקנה בעצמו, כזו

, ַדַנִאל&עתה עונשה בא לה מידי ). ַדַנִאל&ו (ל&חטאה של ענת היה כלפי ִא) ב(; )לעיל 76סעי   ( לענתל&ִא

  .ובעזרת בעל

אוצר המילי� הכלול בא  שנית� למצוא �על.  קשה ביותר להבנהCAT 1.19הטקסט בראשית לוח 

אולי התיאור תוא� לדר� ( מכלה את גופת אקהת) שהו אחריאו מ(בקטע רמז לתיאור שבו ענת 

 על קטע .יאור הקשהתסמ� ה�קשה להביא הוכחות על, )?שבה מקור הנשר קורע את בשר הנבלה

434.להל� 107סעי  זה ראו 
 

  תפקיד בעל בעלילה. 104

האל אשר נרת� לפתרו� מצוקת . בכדי להשיג ב�,  ריטואל אינקובציהַדַנִאל&בראשית העלילה מבצע 

מאחר ). א  שבפועל ִאל& הוא זה שהביא להולדת אקהת�על, הוא היוז�(הגיבור האנושי הוא בעל 

 ַדַנִאל&דבר הגיוני הוא שבעל יסייע ל, שגרמה להולדת אקהת, ַדַנִאל&ת הקרובה לאלוהושבעל הוא ה

 בשני המקומות בעל הוא .)ממצעכהוא פועל כפטרו� או  (ג� בהשבת שרידי הב� לקבורה נאותה

 המצב היה נותר סטטי) בשני המקרי�(ללא התערבותו . � העלילה לקידוהדמות משנית המביא

  .) נוספותבחינותיישו� מודל האקטנטי� ו: 15סעי  , עיינו עוד פרק ב(

 )IV, .18 1CAT :39-27 (מספר�דיווח המשורר. 105

 ושינויי� קלי�  פרט לשינוי גופי�,באותו סדר, )27�17' ש(חוזר על דברי ענת דיווחו של המספר 

נמצאי� בטקסט הבדלי� עוד כמה , לבד מהבדלי הגופי� ).וביצוע�תכנו�דג� חזרה (� אחרי

, 38' ש; bfmt( ַהְצֵמתבצורת המקור ו) 17�16' ש: השוו, 27' ש ;tqx (לוקחת עלו הופעת הפ:החוזר

 שהמילה  ייתכ�. מקבילה בטקסט החוזר חסר)laxwy( א אחיהל הפועל. )27�26'  לש39�37' ש: השוו

שורות . ַיְט3ַנ&לתאר את פעולת   ממשיכות39�37' ש, לחלופי�או ש, 38' בפער הטקסט בשהופיעה 

את אקהת הוא ג� הרג את כל המתנגדי� האחרי� ) ַהְצֵמתב( הרג ַיְט3ַנ&אלו מוסרות שכאשר 

  .למעשה

מה מטרת החזרה ). דיווח סיכומי( ה� בתחו� המספר 39�27' ש,  ה� שיח דמות27�17' בעוד שש

) א: ( נית� לספק תשובה משולשת?מדוע לא הסתפק המשורר בדיווח מקוצר על הביצוע? ההמלא

) ב(; והחזרה מהנה עבור הקהל המאזי�, אשר אחד ממאפיניו הוא החזרות, מדובר בטקסט אפי

. מספר בטקסט�החזרה על הקטע כוללת ג� חזרה על הרמזי� המילוליי� ששיב; המשורר

ההתאמה בי� שני הקטעי� מאפיינת את ענת כדמות ) ג(; �באמצעות החזרה הרמזי� מחוזקי

 בכ� היא מאופיינת .)ראו לעיל, פרט למשפט האחרו�(ה יסטיופועלת לפי תכנונה ללא , המתכננת

לפני בואה אליו כבר . ל& נחישות דעתה לבצע את הרצח ניכרת ג� בשיחתה ע� ִא.בנחישות דעת

                                                
 ):259: 2006(קבילה ההומרית שמציי� לוד� מעניינת המ 434

There is a brief hint of cannibalism at Hektor’s death. Before dying, he is 

concerned that dogs will devour his corpse (22.339). But when he pleads with 

Akhilleus to prevent this, Akhilleus wishes he himself were able to eat Hektor’s 

corpse raw (22.346-47). Since Akhilleus here carries out an agenda directed by 

Athena, does his wish reflect a similar if unspoken desire in Athena? 
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היא נוהגת ) משוער(בדרכי נוע� ִאל& ור ממשלא קיבלה לכ� איש. החליטה להרוג את אקהת

  .באגרסיביות להשגת מטרתה

  )IV, .18 1CAT :42-39(דברי ענת לאחר מעשה הרצח . 106

מ� המילי� ששרדו אני מסיקה את . מפני שה� שרדו באופ� חלקי,  קשות להבנה42�39' ש

שהנושא שלה , מתחילה פסוקית חדשה wtbk בוכה )היא(ו  המילה39' בש) א( :המסקנות הבאות

השורות הבאות ה� שיח דמות (כנוסחת פתיחה לדיבור ישיר משמש הפועל ש וכנראה, הוא ענת

 משמש לאפיי� את שיח הדמות כנאמר תו� בכי  בוכה)היא(ו הפועל). 40' ש, abn.ank: בגו  ראשו�

, מתימסואפשר לומר שבמידה . )דר� הצגת הדיבור כתיאור מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב (וצער

 ענת מדגישה את עצמה 40 בשורה) ב(; ענת מתחרטת על המעשה, )ראו להל�(ולאור התוצאה 

. abnענת אומרת ) ג(; )CAT 1.18, IV: 26-27למשל עיינו (דר� דיבורה הרגיל שוב ב) ank אנוכי(

 to שמשמעו bny√א� ככל הנראה הפועל גזור מהשורש ,  ומה כוונתהתלא ברור למה ענת מתייחס

build או מהשורש √byn שמשמעו to understand ;)40' בש) ד� מסכמת ענת את הסיבה 41

 היא 40' בש) ה(; )l[xwtk] ]ֶהֱחֵייִתיָ&[לא ( הרגה את אקהת היא חצי�בשל הקשת וה: והתוצאה

: פרדישל  אפשרית הצעתולפיכ� ). 40' ש, ank אנוכי( כנגד עצמה )at אתה(מעמידה את אקהת 

“...the phrase plausibly has to do with rewards ’Aqhatu would have received if he had 

been more receptive of oAnatu’s offers”;435) 40 ורותש) ו� ַיְט3ַנ&ברי  יוצרות מסגרת ע� ד41

ובכ� יש ) ַיְט3ַנ&דברי  (13�12' חוזרות על ש) דברי ענת (41�40 שורות; )13�12' ש(בתחילת הטור 

�ולאפשרות האלטרנטיבית שלא נתקיימה ,  התייחסותה של ענת למעשה הרצח)ז(; )חלקי( כיאז

)�  .)דיבור בקול: 19סעי  , פרק ב ( הבטה לאחורהיא) הענקת חיי

 מכיוו� שחרוזי� אלו מזכירי� את .המסגרת מגדירה את היחידה הספרותית המוסרת על הרצח

� השלב השני שבפגישה הראשונה בי� זיכרומיד עולה , את הקשר בי� מותו של אקהת לבי� הקשת

  436).ת וחיי�ומו(ו של אקהת סירובהצעתה של ענת לעומת הסיבה ל: ענת לאקהת

  )I, .191 CAT :17-2(ותוצאות הרצח , השחתת גופת אקהת, אבד$ הקשת. 107

 י  הדימו"כפי הופעת � על437.חל קושי רב בהבנת קטע זה, )2סעי  , ראו פרק ג (כפי שניכר בתרגומי

k, כמו  או המילה)km( מעורפלוצר או, מקומות בטקסט זהמספר ב �כולל מספר מילי� ה, מילי

יש לתת את הדעת לאפשרות שכא� הלשו� ציורית יותר מאשר , יחידאיות בשירה האוגריתית

 בנוס  למה .אלא ג� מהמלל עצמו,  לא ממצב הטקסטאי הבהירות נובעת .בשאר חלקי העלילה

                                                
  .77הערה , 350: 1997, פרדי  435
 .14הערה וב, א� עיינו באָפראט, w elq.opt.m[efk 42' יש המשחזרי� בש, כ�  436
הקושי להבי� קטע זה בא לביטוי במחקר בהימנעות מפירוש או . נתקשו בפירוש הקטע חוקרי� שוני�, אכ�  437

�בריבוי ; הבדלי� בחלוקת הטקסט לצלעות או חרוזי�; בריבוי הסברי� אטימולוגיי� ופרשניי�; מתרגו

. דמות לעומת תחו� המספרבהגדרת תחו� ה; הדעות ביחס לתוכ� הקטע ולמשמעות של מילי� מסוימות בו

�מקצת מ� . אי� כא� המקו� להסביר את הפירושי� השוני� ולציי� את כל ההבדלי� בי� הפרשני� השוני

, פרקר; 356�343: 1989, מרגלית: למידע נוס  ראו למשל. 2סעי  , המידע נמצא בהערות השוליי� בפרק ג

351�350: 1997, פרדי; 25�24הערות , 79�ו, 67]: א[1997 �, וויאט; 156�140: 2001, רייט; וההערות ש

293�278]: א[2002. 
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אולי  . ועול� הדימויי� אינו נהיר לנו באופ� מספקהצורות הדקדוקיות, תחביר שה ייתכ�,שציינתי

 CATהגדול בלוח י� שסופרו בפער הטקסט אירועהטקסט מתייחס בצורה ישירה או עקיפה ל

כל שאוכל .  בסיס מספקחסר, לרבות דברי להל�, זההקטע של הכל פירוש וניתוח , לכ� .1.18

בכ�  �אי.  אלטרנטיבה פרשנית המשקפת את הבנתי את הטקסטהוא להציע, כקודמי, לעשות

17�2' שלהל� אני רק משרטטת את תוכ� הטקסט ב. בסיס לניתוח ספרותי.  

�חרוז דומופיע אחריו  . אל המי�תהקשת נופלככל הנראה . צלעי�  הוא דו)3�2' ש (החרוז הראשו�

צלעי �חדהוא  6�5'  החרוז בש438).צי�חהו(נשברת הקשת כתוצאה מ� הנפילה . )5�4' ש (צלעי נוס 

 ,שבהאו שהיא  ,ענת יושבתמספר ש�משוררדיווח הבו ש ,מעבר הוא משמש כחרוז. צלעי�או דו

מספר דימויי� יש בטקסט ). 5�4' ש( Abr√ פועל זה חוזר על צלילי הפועל .בכדי לעשות משהו

דר� שבה המנג� מניע ידיו מדומה לת ענת פעול:  הראשו�י מופיע הדימו8�7 ורותבש .ותמָטפורו

אי�  (התנהגות אלימה על הפעלת כוח ותרומז הולמתאבל הלשו� ). וכינור(ואצבעותיו על כלי נגינתו 

ג�  והשו; CAT 1.3, III: 4-8: השוו. בכ� לפסול את האפשרות שענת נושאת שיר על הריגת אקהת

נעשתה ) כלי מיתר(הכינור עולה המדומה לנגינה על  יש ששיערו כי הפ.)24�23ד '  למ� בברתלשיר

וכאמור בחרוזי� הקודמי� , לא ברור במה הולמת ענת,  אול�.מיתרכלי  א  היא –ביחס לקשת 

, או שני חרוזי�(צלעי � חרוז תלתמופיע  10�8ורות שב 439.תונשבר שהקשת נפלה למי� רנמס

שתי הצלעות  ש ייתכ�.� ברורי� דיי�הדימויי� אינו הלשו� ).צלעי�שהראשו� מביניה� דו

ג� הביטוי  .])?[ לאבני� בפה ותהמדומ( באמצעות השיניי� הראשונות מתארות אכילה חייתית

klb ilnm או אולי הוא מתייחס לאורצו� האלה ל שהוא מתייחס  ייתכ�.חסר בהירות �גופת  האלי

13�11' ש( החרוז הבא .ווח די– עד לנקודה זו שיי� הטקסט לתחומו של המספר 440.)ilnm(אקהת  (

שיח הדמות עוסק כנראה בגורלו של  .לאחריו מופיע דיבור ישיר של ענת. נפתח בפועל אמירה

  . את סופו של אקהת כגורל צפוימתאר ש דימויהיאצלע ג . אקהת

 תחילה 441.א� כי יש מחלוקת על הצלע הראשונה, ענת מנמקת את רצח אקהת 17�13 'שב, לדעתי

 – בהמש� נזכרת סיבה נוספת .)חוצפתוכנראה ( באופ� כללי את חטאו של אקהת היא מזכירה

חטאו :  להבי� את שתי הסיבות כאחתאפשר. חצי�רצונה של ענת להשיג לעצמה את הקשת וה

א4 ( בצלע האחרונה .ו למסור את הקשת לאלהסירובשל אקהת כלפי ענת הוא למעשה העיקרי 

היא מחצה :  ואכזבתהתסכולה דבריה משקפי� את .המצבמתארת ענת את  )!קשתו לא ניתנה לי

 ה� דיווח 10�2 ורות ש.)5�2' ראו ש (זאת הקשת לא הגיעה לידיה� ובכל, את אקהת בעבור הקשת

תפיסתה , שבו מבטאת האלה את מחשבותיה,  שיח הדמותה� 17�11' שו, מספר�משוררה

ית מעבירה את המוקד מרגשות הפרספקטיבה האיש). דיבור בקול: 19סעי  , פרק ב(ורגשותיה 

  442).המוזכרות בחרוז הבא(ולתוצאותיו , התסכול של ענת בחזרה לאירוע הרצח

                                                
�המשורר, לדעתי  438�הוא באופ� מודע מספר על כ� . מספר לא הסתפק בדיווח על אבד� הקשת בתו� המי

 . לעיל74עיינו סעי  . Abr√וחוזר פעמיי� על השורש , שהקשת נשברת
  .177 הערה, 2סעי  ,  ראו פרק גtlmפירושי� אחרי� לפועל ל  439

 .185הערה ו, �שעיינו   440

 .191הערה , ש�ראו   441
 .152: 1990, אייטק�  442
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י� אירועמספר על ה�משוררמדווח ה) 5�2' ש(בשני החרוזי� הראשוני� : מספר�משוררדיווח ה

�שני . ומתאר בדר� ציורית את מעשי הדמות' מצלמתו' א� בהמש� הוא מקרב את .המתרחשי

הראשו� ככל הנראה מתייחס לפעולה . � משמשי� אותו לתאר את מעשי ענת זה אחר זהדימויי

מפני שהחרוז הראשו� אינו של� . והדימוי השני מתייחס לפעולה הנעשית בפה, �יהנעשית בידי

. אינה ברורה )kxrf (הדימוי השנימשמעותו של . אופיולקשה לנקוט עמדה ביחס למשמעותו ו

המשורר יוצר  ש ייתכ�).10' ש( האלי	) ?(כרצו#  ,)xrf(שמה חרס :  שובxrf מופיעה המילה בהמש�

השימוש ג� בשורה זו א� , חזרה אנטאנאקלאטית: 29סעי  , פרק ב(טית אנטאנאקלאכא� חזרה 

המילה  שבחירת  ייתכ�,ועוד). וקשה לדעת מה משמעות המילה בביטחו�, אינו ברור' חרס'במילה 

בי� א� מפורשת ; רמז מילולי(ת לעורר בקהל את זכר דברי אקהת מנ� על, תו מכוונוהחזרה עליה

� באותה משמעות כמו בxrfהמילה CAT 1.17, IV: 37� א� אכ� יש 443). ובי� א� מדובר בהומוני

 ניבא ברמז ,בלי לדעתמ. �ידברי אקהת נתפסי� עתה כאירוני, מספר�בכ� רמז מצדו של המשורר

  .י ענת כא� לדברי אקהת קוד�שויש קשר כלשהו בי� מע, את אופ� מותו

 מורות על יה>ת<אצבעו� ווכינורהמילי� , רכהו שמשמעות הדימוי הראשו� אינה ברורה כל צא �על

� אכ� צורה הגזורה מtlmא� . עדינות√hlm)  אי התאמה  קיימת אזי 444,)אגרסיהפועל המבטא

 אוחזת בידיה את  שענתפירשו יש ש.אי התאמה זו יוצרת צרימה. רעיונית בי� הדימוי לפועל

 446.תסכולה על אבד� הקשתאת רש כי כ� היא מבטאת את זעמה וי יש מי שפ445.הקשת השבורה

  .)מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב(ג� במקרה זה ענת מבטאת את עצמה באופ� אגרסיבי 

 או,  מתחרטתכי ענת) בהתא� לפירוש� את הטקסט(רבי� מ� הפרשני� חושבי� : שיח הדמות

 . בסיס מספק לכ�, כפי ששרד,איני מוצאת בטקסט 447.אבד� הקשתעל  אקהת ומתאבלת על מות

ואכ� היא , מעונשלהתחמק היה  יכול שלאכמי , ענת מציגה את אקהת כמובס ש ייתכ�,לדעתי

13�11' ש (חצי�על סירובו לתת את הקשת וה: אותו על חטאו) רצחה(הענישה .(  

,  שבהמש� ייתכ�,אול�. ס לקטע טקסט זה ביחקשה להביע עמדה או ניתוח הגיוני מעבר לכ�

י� המסופרי� אירוע ל'מתייחס'הוא , בנויעירו את את הנשרי� לבל ) או מזהיר( מקלל ַדַנִאל&כאשר 

 .) להל�138 סעי  ראו( רמזי� מילוליי� המחזקי� קשר זה ;מספר משב� המשורר. כא�

  )I. .19 1CAT :19-17(הופעת הבצורת . 108

 ויחד ,קטע מעבר מתמונה לתמונההוא צלעי זה �חרוז תלת. לתחו� המספר שייכות 19�17 ורותש

 י� הסמוכי� שחלו אחריואירוע וה מתוארות תוצאות הרצחבחרוז :חתימההוא ג� ע� זאת 

 ,CAT 1.19, I: 28-31(והוא מספק מידע רקע למסופר בהמש� הסיפור , )היהצמחי(בתחו� הטבע 

                                                
 .179הערה , 2סעי  , ראו פרק ג  443
 .177הערה , 2סעי  , עיינו פרק ג  444
  שבו ענת מתארת,ג� כאשר שורות אלו פורשו כדיבור ישיר. 178סו  הערה , 290]: א[2002, ראו למשל וויאט  445

הוא היה עדי� : וא  נוצר ניגוד חרי  בי� דמות ענת לדמות אקהת, הניגוד הלשוני נותר, את הקשת בידי אקהת

 . ואילו היא אגרסיבית– ענת מודה בכ� –
 .181הערה , 290]: א[2002, וויאט  446
 . ומקומות אחרי� בספרו156�155: 2001, רייט: למשל  447
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38-46, II: 12-25.(448  ו[ובמותהמילה  )wbmt[( טמפורלית המסמנת  היא מקור בתוספת בית

 לפני כ� ל<מ:ר,  בחרוז הזה<מ:רקושרת את ה) ו החיבור"בצירו  ו( מילה זו .פעולה סימולטנית

�שוררי המדי� משו� שפורש לנו הקשר בי� סיבה ומסובב על.)וכ� ברור שקוד� דובר במות אקהת(

  ).16סעי  , ו פרק ברא(' שובר מסגרת'אפשר לראות בחרוז , ספרמ

  ייתכ�).18' ש (קליפתה]ב[והשיבולת / ,      ][שית פרי הקי. ]רא[נזכרי� , במסגרת המילי� ששרדו

 אפשר לשחזר CATי מהדורת פ�על. )CTAכ� מציעי� עורכי  (נובלהופיע פועל כגו�  שבמקו� החסר

 :במבנה חסר, תקבולת בעלת שלוש צלעות מקבילות

17 w bmth xmf frr  17  ,צרר חמי.מ, במותוו  
18-19 pro.qZ.yx  .18  ,ע&וד ראשית פרי הקי�19  
 vblt/bGlph.  והשיבולת בקליפתה.    

 פרי הקי. הוא בבחינת איבר מקביל לצרר 449.התרגו� כא� מתבסס על גרסתו האנגלית של רייט

 ו[ובמותמילה ה.  פועלוצלע ג חסרה, ב� שני פעלי� מקבילי� מופיעי� בצלעות א. שיבולת בקליפתההו

, ג� א� לא נקבל את הצעה זו או אחרת לשחזר את הטקסט. שולטת על כלל החרוז התקבולתי

 מושפעי� בעת מותו של – שה� מקור המזו� –ה או היבול יהצמחי: המשמעות של החרוז ברורה

התיאור של ש� ( יוצא לשדות נזכרת שוב השיבולת ַדַנִאל&בקטע שבו , בהמש�). לרעה(אקהת 

 מבר� את היבול כדי ַדַנִאל&. )מספר כא��משוררדברי ה� זיכרויעורר את   הסדוקי	בי	>ג<ברולת השיב

 חרוז זה .קטע זה מחזק את הבנת תוכ� החרוז הפגוע כא�). CAT 1.19, II: 12-25(שיצמח וישגשג 

כשבמרכז נמסר על , תו תוצא לרצח אקהת ועל מסופר על הסיבהו החלק שב–חות� שלב בעלילה 

מספר של �שבאמצעותו נוהג המשורר, סכמתיכ� מופיע החרוז ה�  מיד אחר.וע הרצח עצמואיר

  .) לעיל5ראו סעי   (לפתוח תמונה חדשה' עלילת אקהת'

  )IV-17: I, .19 1CAT ( ותחושת הזמ$ של הקהל בסיפורהזמ$. 109

�בCAT 1.19, I: 17-19 והמשורר ,טי ִאמנקודה זו זמ� הסיפורהחל . בצורת התחילת נמסר על �

שהוא מבטא לחש ה; תפילתו לענני�: ַדַנִאל& מציג שורה של מעשי� ריטואליי� שמבצע מספר

. גופת בנווהוא פונה לחפש את .  על מות בנוַדַנִאל&רק אז נודע ל. אחר מגיעי� המבשרי�. בשדות

 כל . הקרובותאת הערי�ג� מקלל ואחר ; הוא מטיל קללה על הנשרי�, כשהוא מוצא אותה

 הפעולות וקטעי השיח. וחלק ניכר מהטקסט הוא שיח דמויות', מקרוב' מתוארי� ועי� האלוהאיר

תחושת ההאטה  .ולפיכ� מתקבל הרוש� שהזמ� כמעט אינו מתקד�, נדחסי� ליריעת זמ� קצרה

 י�אירועהשאלא ג� מפני , י� קרובי� בזמ� התרחשות� זה לזהאירועלא רק מפני שה נוצרת

�  450.בנרטיב או התקדמות רבה משמעותימפנה אינ� כוללי�  המסופרי

                                                
 .193הערה , 2סעי  , עיינו עוד פרק ג  448
  .CATהוא מתבסס על מהדורת . 35�32וג� הערות , 143: 2001, רייט  449
 Throughout this section the narrative seems to the modern reader to“: כותב) 79: 1987(פרקר : השוו  450

be practically at a standstill. Only with Pughat’s request that she be blessed for a mission of 

vengeance does the narrative pick up again”.  
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הרי משתמע מ� הטקסט בצורה ברורה . לא חלי� ברגע אחד ַדַנִאל&המעשי� שעושה , מאיד� גיסא

 ,CAT 1.19, I: 19-23, II: 10-12, III: 39-41, 45-46(כמה פעמי� ,  עובר ממקו� למקו�ַדַנִאל&ש

50, IV: 3-4, 8-9.(��החזרות שבה,  הארכת התיאורי  �) תחת העדפת דיווח כללי(והכללת פרטי

ממחישות את , כל הפעולות המתוארות בחלק זה .'הממשי 'מקנה לקהל תחושה של אור� הזמ�

: לסיכו�). רגשות ַדַנִאל&(רגשי � ובמישור המשפחתי, תוצאות מותו של אקהת במישור המציאות

הללו חשובי� לעיצוב הקטעי� . לצד מטרת קידו� העלילה, התיאורי� משרתי� מטרות אחרות

 לעיצוב דמות 451;תפילה וקללה, וכבעל יכולת ברכה, ולהדגשת היפו� גורלו, דמותו של ַדַנִאל& כאב

. וכנראה ג� להמחשת התקופה בת שבע השני�; ת& כאחות ובת מסורה ובעלת יכולות ראייה'3&ַע

�שהרי ,  הזמ�מקצר אתהוא , שארכה שבע שני�תקופת האבל  מוסר על מספר�משוררכשה, אול

�  ).להל� 123�122 סעיפי�בפירוט ראו . אי� שינוי במהל� אות� שבע שני

110 .�  )I, .19 1CAT :25-19 (שופט את חלשי החברה,  בשערַדַנִאל

. אופיינית בשירה האפיתהחזרה .  משמעותי ללא שינויCAT 1.17, V: 4-8  עלתיאור זה חוזר

השופט ,  בשערַדַנִאל&ת על תיאור מדויקתפקיד החזרה ה ).לעיל 35סעי  לדיו� בתיאור עצמו עיינו (

במיוחד לאור הופעת הנוסחה המוכרת  (לציי� קטע חדש בעלילה) א: (או האת חלשי החברה

ליצור את התחושה של פעולה חוזרת ושגרתית של ) ב(; ) לעיל5ראו סעי  , לפתיחת תמונה חדשה

ליו כלא מודע לסימני הבצורת או לשינוי כלשהו  בפעולה רגילה מעיד עַדַנִאל&תיאור ) ג( ;הדמות

תיאור מיד האפיו� זה מתחדד לאור הופעת . )מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב (במציאות סביבו

חזרה על תפקידו כשופט ) ד (452;)18�17' ש(מספר �י המשורריד�עללאחר ציו� סימני הבצורת 

ראוי לציי� שקטע חוזר ) ה(; )הדמותמעשי : 22סעי  , פרק ב(החלשי� מחזקת את אפיונו החיובי 

, הצגת הקשת: הפע� הראשונה באה בראשיתו של הסיבו�: מטריה מבנית בעלילהיזה מציג ס

  .) להל�152ראו סעי   ( ההתרהבבאה בראשית שלשנייה  ה�והפע

�ַעדמות של מעמדה . 111E'�  'עלילת אקהת' בת

על דמות זו עשויות עובדות שתי . ת&'ַע3& –ידי דמות חדשה �עלילה נעשית עלבסיבו� הההתרה של 

מתי , למשל(לא ידועי� לנו פרטי רקע על הדמות ) א: (ליצור את הרוש� שלפנינו דמות משנית

חלקה הפעיל ) ב( 453;)ציונה בשלב מוקד� יותר בעלילה כאחות אקהת או פרט דומה אחר, נולדה

 שהיא דמות לקבועלא נית� , זאת� בכל.  קט�)טקסטנתו� של המצב הב (ביחס ליריעת הסיפור

היא מפני שלאחר תו� תקופת האבל א� .  מובהקת לאור� כל היריעה שבה היא מופיעהמשנית

                                                
 Given the state of our knowledge, the purpose of this long section would“): 80: ש�(פרקר : השוו  451

seem to be to portray Danel as a pious father, carrying out to the letter all the duties and 

responsibilities that fall upon him in this most dire situation”;185הערה , 292: ]א[2002(, יאטו ו( :

“Not only is Aqhat now unable to perform the burial rites on his father, but no one will be able 

to perform them on him”. 
 Thus“: 157: 2001, השוו רייט. 7: 1971, בלאו וליונשט�על תפקיד זה של הצגת ַדַנִאל& שופט בשער עמדו כבר   452

the situation for him is much the same that it was when Kothar-wa-Hasis brought the bow to 

him”.  
מרבית הפרשני� משערי� כי בפער שבלוח הראשו� נמסר על הולדת . בראשית העלילה ַדַנִאל& שוא  רק לב�  453

 ).בלבד(אקהת 
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מביאה להתפתחות משמעותית ה, הנמצאת במרכז התמונה, הופכת לדמות יוזמת ומבצעת

היא חלק זה ג� ב אולי(מפני שלא ידוע לנו סו  הסיפור  וא� .)הד�מעשה נקמת (ומרכזית בעלילה 

 א  ת&'3&ַעעשויי� היינו למצוא כי חלקה של , לו היה בידינו סופו של הטקסט .)נזכרה כדמות פעילה

,  מביאה לסיבו�האחת .מקביל לחלקה של ענת מבחינת התפקיד ואולי ג� מבחינת היק  פעולתה

 ראו להל� בהרחבה את ההשוואה בי� (ודמותה חיובית,  מביאה להתרהתוהאחר, ודמותה שלילית

�160�157סעיפי� , השתיי(.  

ַע. 112 �E'�  )I, .19 1CAT :28-25 (ראשונהל  מוצגתת

הנושא המובלע הוא שבה�  ,CAT 1.19, I בלוח 29�28 שורות  שדמות זו הוצגה לפנימשערתאני 

 במילהכמו ג� הכינוי , )29' ש( )onh(עיניה  במילה  והכינוי החבור)wtphn (רואה) היא(ו  הפועל.ת&'3&ַע

ראו (בכינויה לראשונה  הוצגה ת&'3&ַעאני משערת ש . אליהי� מתייחס)32' ש(בהמש�  )abh( יהאב

28�25' ש(בשורות הפגועות  )CAT 1.19, IV: 28: השוו (או בגרסה מקוצרת שלו) להל� 114סעי   .(

 �מפני שמדובר . 28' ששרד בש) )?(מהל&( hlkתמיכה מעטה להשערה זו נמצאת ברצ  הסימני

 בהמש� ת&'3&ַעומפני שכינויה מתקשר היטב לתגובת ,  שלא ידוע עליה דבר לקהל, חדשהבדמות

להניח סביר , )היא מבינה את משמעות הבצורת והופעת עדת הנשרי� מעל לבית(הטקסט 

454. או גרסה חלקית שלו באמצעות הכינוי אותה הציגמספר�משוררשה
   

113 . �ַעהש ַע�� ַע�� ַע��   pGtpGtpGtpGt    ת�ת�ת�ת�''''��

בחירת ש� זה ל הא� girl.(455(יל בשפה האוגריתית שמשמעו נערה  רג� עצ� שהיא pGtהמילה 

 הקשר יש משמעות ב,דמות נשית המבצעת תפקיד גברי, לדמות האחות הנוקמת את רצח אחיה

) נערית שלילית� דמות נשית(יש בכ� תרומה ליצירת ההקבלה בי� ענת , לדעתי? הרחבעלילתי ה

 דמות –בכ� שבחר המשורר בדמות האחות  . ראו להל�א�, )יתנערית חיוב�דמות נשית (ת&'3&ַעלבי� 

 אולי . מביצוע הרגַדַנִאל&הוא פטר את ) א: ( לבצע את מעשה נקמת הד� השיג שתי מטרות–נשית 

יצר ) ב (.ואולי ג� מפני שזו דמות מבוגרת, כדמות לוח� JְַמֲעSֶיָהמפני שדמותו אינה מצוירת 

יצירת סיבו� לעומת יצירת (ינת תפקידה העלילתי  ומבחאופייהדמות מנוגדת לענת מבחינת 

  ).התרה

 נציגהכנגד  את גבורתה מספר� המשוררי כ� שבחר בדמות נערה צעירה חידדיד�על :זאת ועוד

 חרבה של� שכיר יוצאת כנגד ת&'3&ַעו, האלה ענת יצאה כנגד ב� אנוש. אלוהי היריב ההגברי של

מי� היוצרי� הנאה ועניי� מנוגדי� היא אחד הגור יצירת משמעויות מנוגדות או תפקידי� .האלה

  .בעלילה

                                                
, יולזרי�נת�; 197הערה , 294]: א[2002, וויאט; 159: 2001, רייט; 92�91הערות , 351: 1997, פרדי: ראו לפני  454

משחזר בשורות אלו כינוי בעל שלוש צלעות מלאות על סמ� ) 356: 1989(מרגלית . 113הערה , 196: 2007

ריאציות וראו התייחסותו לו). סיס לדעתיאי� לכ� ב(ת& מכונה שואבת 'ומוסי  ג� כי 3&ַע! ארבעה סימני� לער�

 .196הערה , 2סעי  , עיינו עוד פרק ג. 364' של הכינוי בעמ
; 278: 2006, קונור'או; 93הערה , 351: ש�; 51הערה , 338: 1997, פרדי: ראו. CAT 1.15, III: 7-12: למשל  455

ָ 3:ע ש� זה מקביל לש� המקראי . pGt”, DULAT, p. 666“ועיינו במילו�  א ' אחת המיילדות הנזכרות שמ( ה  

 כש� המגדיר ג� מעמד pGtיש המפרשי� את המילה . 51הערה , ש�,  ש� ואצל פרדיDULATראו ). 15

)princess .( ראוDULAT ,�  .ש
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פע� : משמעות שמה של הדמות ביחס לפונקציה שהיא מגלמת בעלילה מתגלה רק בסו  הטקסט

 :CAT 1.19, IV( ולא כש� פרטי נערה במילה pGtאת התיבה יש לתרג� , בסו  הטקסט, בודדת

  באה בתקבולת למילה)pGt (נערה ילהבחרוז זה המ). ]50�49' א� השוו לש, משוחזר [51-52

155�154סעיפי� בעיינו על פירוש החרוז . )agrtn (שכירתנו.  

�ַעכינויה של . 114E'�  ת

ַע: שלוש פסוקיותמכינויה של דמות זו מורכב  היודעת את / , האוספת מ# הגיזה טל/ , הנושאת מי	, ת�'��

ומתייחסות ,  במינוחי� באופ� כללינראה ששתי הפסוקיות הראשונות מקבילות. מהל& הכוכבי	

�תפס ג�י וכ� הפעלי� עשויי� לה,טלמילה  להמקביל מי	 המילה :לתחו� אחד� .כ� כמקבילי

 'שעורה'במשמעות  vorהמילה  את פירשואחדי� . vorהחוקרי� נחלקו בפירוש המילה 

)barley(.456
 או גיזת יזת צמר שמדובר בגפירשוו, )Sֵ ')hairָער'אחרי� חשבו שהמשמעות הבסיסית  

 קריאה –בהתייחס לתחו� אחר ,  צלע ג מוסרת אותו מסר כללי458.ת&'3&ַע או בשערה של 457שער

 �חשבו שהוא מתאר ,  אשר עסקו בכינוי אחרי� חוקרי�.)אסטרולוגיה או אסטרונומיה(בכוכבי

נוי חוקרי� החושבי� שהכיהשהצדק ע� א� נראה  459.'נערת מי�'כ או ימת קו�כמשת& כ'את 3&ַע

שכולל את המונחי� (הכינוי  יש שחשבו כי :הדעות נחלקות על סוג החכמה. ת&'מתאר את חכמת 3&ַע

my, Tl, vor, kbkbm(ה קשור ל �על  או ניבוי) ראייה (ניחושואחרי� חשבו שמדובר ב, יחקלאתחו

 שרו� רוחנייוויאט הציע לראות בה דמות בעלת כ. או אסטרולוגיה אוויר מזג הסמ� סימני

)spiritual gifts, premonition(.460ולפרש את המילה ,  אני נוטה לקבל את דברי גינזברגvor 

�א� לדעתי אי� הכוונה רק לתחו� מזג. תחו� חכמתה הוא ניבוי וניחוש. 'גיזה'במשמעות 

  461.ירוהאו

                                                
, פרדי; 41: 1978, כוג�; 202: 1975, מור�דייקסטרה ודה; 2הערה , 44: 1965, גריי; 147: 1956, דרייבר: למשל  456

  . אחרי�ו, 352: 1997
;  ש�208והערה , 297]: א[2002, וויאט; 160: 2001, רייט; )בספק (69]: א[1997, פרקר; 366: 1989, מרגלית  457

“vor”, DULAT, p.798, para. 2 ;נת��הערה , 2סעי  , פרק ג: עיינו עוד.  ואחרי�82הערה , 188: 2007, יולזרי

211.  
  .208הערה , 297]: א[2002, זה אצל וויאטראו ביקורת על פירוש . 373]: א[1976, ואטסו�  458
" ְוַלְחSֹ  ַמִי� ִמPֶֶבא"שמקביל את צלע א של הכינוי לכתוב , )2הערה , 44: 1965(גריי : לדעה הראשונה ראו  459

� "הקושר את הכינוי לכתוב , )378]: א[1976(ואטסו� ; )14ל ' יש( י� ה ל   ,  E ל מ   ̀ כ  ֵ  ְו  ֹ    ִ ְ ַ   ַ  ַ : 1989(מרגלית ; )4ו ' הו" (ְ 

365 ,�!) המשוער(ביחס לכינוי בשלמותו . 15לא ' על סמ� מש, פירש את צלע ג באותה משמעות) בעקבות אחרי

 The four-part version is significant in its emphasis on the principal activity of the“: הוא כותב

epithets thought to epitomize Pughat’s household duties, viz., drawing and carrying water. She 

is conceived of essentially as a ‘water-girl’”) 364' עמ�ו ' הוא הקביל את הכינוי ג� לכתוב בשופ). 365

37�  ). 366 :ש�. (והציע לראות בגיזת צמר כלי לאיסו  מי� בעונה היבשה, 38
, וויאט;  על סמ� צלע ג של הכינוי98ערה  ה,352: 1997, פרדי: ת& בתחו� החקלאות ראו למשל'לחכמת 3&ַע  460

, 153: 1969, גינזברג: האוויר ראו�ת& בתחו� הניבוי וניחוש סימני מזג'לחכמת 3&ַע; 209הערה , 297]: א[2002

: שרו� רוחנייכ; 80: 1973, הילרס: ניבוי וניחוש אסטרולוגי; 196�195: 2007, יולזרי�בעקבותיו נת�; 36הערה 

  . 200הערה , 295]: א[2002, וויאט
משמשת כינוי לאלי� או לרוחות ' כוכבי�'בהמש� העלילה המילה ; הכוכבי� שייכי� לתחו� האסטרולוגיה  461

 �. וג� נשרי�, הסימני� ה� יובש הצמחייה, בהתא� למסופר, כ�). 281הערה , 2סעי  , עיינו פרק ג(המתי

ומציי� את הופעת השורש ביחס , ת& אינו מקרי' בכינויה של 3&ַעydo√הופעת השורש ) 365: 1989(לדעת מרגלית 

  .א� כי לא פירט מה משמעות הקשר, CAT 1.18, I: 16לִאל& בלוח 
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 לעיל תוא� להקשר הסיפורי פירושה. ת& כחכמה הוא פרט חיוני בהבנת מהל� העלילה'אפיו� 3&ַע

הכינוי מאפשר לקהל להשלי� פערי : גרינשטיי� והצדק ע�, טקסטואלי בצורה הטובה ביותרוה

ת& היא המבחינה 'מספר מוסר ש3&ַע�המשורר) א: (כ� הקהל משלי� את הפרטי� הבאי�  462.מידע

 �על סמ� תיאורה הקהל משלי� פער . כ� מוסר שהיא בוכה�ומיד אחר, )היובש והעופות(בסימני

בטקסט  . ת& יודעת יותר מ� הקהל'נראה ש3&ַע, על סמ� הטקסט ששרד) ב(; )מויהחדירה ס(כחכמה 

 מידע רהקהל משלי� פע. ת& מי הוא השות  לרצח אקהת והיכ� הוא מצוי'לא נמסר כיצד נודע ל3&ַע

  .זה על סמ� הכינוי

): 'רואה'או (ואת היותה חכמה , ת&'פרטי� אחרי� בטקסט מחזקי� את תיאורה החיובי של 3&ַע

; ומסתירה תחת התחפושת את כלי הנשק, ַיְט3ַנ&חדור למחנה מנת ל� משתמשת בתכסיס עלת&'3&ַע

 �).  בבחינת מידע מוקד� המצוי אצל הקהלואדבר זה ה(החכמה מצדדת בציות להורי� ובכיבוד

היא מבקשת את ברכת אביה לצאת לנקו� את רצח אקהת , שה ובתיכא, ת& אכ� עושה זאת'3&ַע

  .וחובשת את החמור, ַדַנִאל&וכאשר היא מצייתת ל; )וד לענת הפועלת למרות רצו� ִאל&בניג(

  ): CAT 1. 3, II: 38-41; IV: 42-44(' עלילות בעל'מ קטע מזכיר ת&'3&ַעהכינוי של 

CAT 1.19, II: 1-3  
1-3 vmo.pGt.Akmt my/  "ַע 3�1  ,הנושאת מי	, ת�'שמעי ��  
 xspt.lvor.Tl.  גיזה טלהאוספת מ# ה,    
 ydo[t]/hlk.kbkbm.  ] ת[היודע	את מהל& הכוכבי    

CAT 1.3, II: 38-41) השוו :CAT 1.3, IV: 42-44:(  

38-40 [t]xspn.mh.wtrxf/  ]38  ,ורוחצת מימיה וספת]א�40  
 [T]l.vmm.vmn.arf.  ]ל]ט	שמ# האר.,  השמי,    
 Rbb/[r]kb.orpt.  רביבי רוכב הערבות,    

40-41 Tl.vmm.tskh/  אותו ש טל 	נוסכהשמי	40  ,י�41  
 [rbb.]nskh.kbkbm  ]	ש] רביבי 	נוסכאות	הי 	463.כוכבי

   

 � 464]).?[לכבוד בעל(בתיאור פעולות שעושה ענת ,  מופיעות בסמיכותmh, Tl, rbb, kbkbmהמילי

. ת ענתת& דמות מקבילה לדמו'א� מסתברת לאור היותה של 3&ַע,  הלשונית מעוררת תמיההִקרבהה

�� המשורר, כפי שאני מציינת לעתי �או נסמ� על ידע משות  ', מ� המוכ�'מספר משתמש בחרוזי

כרות הקהל ע� החרוזי� יהוא נסמ� על ה: ג� כא� הוא פועל בצורה דומהלדעתי . לו ולקהלו

ומעודד את הקהל , שתור� למשמעות העלילה, ת&'3&ַעויוצר על בסיס� כינוי ל' עלילות בעל'שב

  . הנשיותבי� הדמויותוות להש

                                                
148�147]: א[2000, גרינשטיי�  462. 
 .53הערה , 167]: א[1997, על הבדלי� בפענוח הסימני� ראו פרקר  463
 .4הערה , 158�157: 2001, רייט; 365: 1989, על הִקרבה הלשונית הצביעו מרגלית  464



     

 309

   וקידו� העלילההארת הנסיבות החדשות לאחר רצח אקהת: תפקיד הדמות. 115

כ� מוצגות שתי �  ומיד אחר465, נזכרת לראשונה בעלילה כמי שמבחינה בסימני� הרעי�ת&'3&ַע

�משורר ה–הראשונה : תגובות �חדירה (מספר מציי� את רגשותיה הפנימיי� למראה הסימני

 ַדַנִאל& קרעה את בגדו של ת&'3&ַעספר מדווח כי מ�שורר המ–שנייה ה; 466)18סעי  , פרק ב; ישירה

 משמשת ת&'3&ַעלפני נקודה זו . בשלב זה היא הופכת לדמות פועלת. )מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב(

וסר ח את ) בי� דמויותידי ניגוד�על (להדגיש או ,תפקידה ליצור אירוניה. בתפקיד של דמות משנית

פרטי . )26�25סעיפי� , פרק ב (וכ� להאיר את הנסיבות החדשות בעול� המסופר, ַדַנִאל&הידיעה של 

 נחשפי� ,אופייהתכונותיה ו, נויהיכ, אקהתל וַדַנִאל& יחסה המשפחתי לכגו�, רקע על הדמות

�ת ינבנ,  ע� התקדמות העלילה467.ע� התקדמותנו בטקסטעקיפות  ישירות ובהדרגה ובדרכי

מפני שההתרה נעשית .  מסתבר שהיא זו המביאה להתרת הסיבו�–ה וגדל חלקה הפעיל דמות

הפתרו� .  של הפתעהממדקיי� , שלא שיחקה תפקיד ולא הוזכרה עד כה, באמצעות דמות חדשה

  .מגיע מכיוו� בלתי צפוי מבחינתו של הקהל

  )I, .19 1CAT :33-28 ( לנקודת מבטה של הדמותהיצמדות. 116

29�28 ורותבש �לאחר הנוסחה מופיע שבי; . שוא עיניה והיא רואה]בנ[ מופיעה נוסחת נשיאת העיניי

33�29' ש (ראייה .( �אבל חשוב . ת&'3&ַעדר� עיני , י� החלי� בעול� הסיפוראירועבשבי; מתוארי

 ת&'3&ַעשכנראה , עיניי�לפני נוסחת נשיאת ה :לב להקשר הטקסטואלי של הקטע �ימאוד לש

סעי  ראו  (ות מיוחדראייהשמאפיי� אותה כחכמה ובעלת יכולות , עות הכינוי שלההוצגה באמצ

י� אירוע מה מיוחד בלחפש מעודדי� את הקהל ראייה ושבי; העיניי�הסמכת נשיאת ה). לעיל 114

 ת&'3&ַעית של מיד מוסרי� על התגובה ה37�36'  וג� החרוז שבש35�34' החרוז שבש. ת&'3&ַעשרואה 

דיווח על שתי תגובות אלו ). החרוזי� האלו באי� מיד לאחר השבי;( והנשרי� למראה היובש

, הקהל. ראייהי� המוזכרי� בשבי; האירועמחזק מאוד את תחושת הקהל ביחס למשמעות ה

 ככל הנראה היא מבינה . מבינה מה משמעות היובש והופעת הנשרי�ת&'3&ַע –משלי� מידע , אפוא

מילוי פערי� בי� העול� הפנימי לעול� : 27סעי  , פרק ב( 468שנעשה חטא חמור כלפי ח  מפשע

שתי ,  במוב� זה)ראייהלו אי� כושר ( אינו מבחי� בסימני� אלו ַדַנִאל&, כפי שציינתי). החיצוני

: 27סעי  , פרק ב (ראייה החזרה על השפעת הבצורת גורמת להפנמת שבי; ה.הדמויות מנוגדות

  ).סמויהמבנה החזרה כחוש  קיומה של חדירה 

                                                
 . 196הערה , 2סעי  , ראו עוד בפרק ג. 1974, ראו אבישור  465
 .167: 2007, יולזרי�נת�  466
כאשר , מאוחר יותר). CAT 1.19, I: 32( אביההיחס המשפחתי מתגלה בשל השימוש בכינוי החבור במילה   467

ת& 'שפחתית לאקהת מודגשת כש3&ַעהִקרבה המ). 49' ש (בתומספר �היא מכונה בפי המשורר, ת&'ַדַנִאל& פונה ל3&ַע

 ).CAT 1.19, IV: 34-35(ומציעה לנקו� את מותו , # אמי]בל בתקבולתאחי מכנה את אקהת 
ת& יודעת שכמישת הצמחייה על האר; 'ש3&ַע, 37�36' העיר ביחס לתגובה בש) 32הערה , 153: 1969(גינזברג   468

 .חא� אינה יודעת מי הנרצ, נגרמה בשל רצח אד� ח  מפשע
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�המשורר' שותל 'ראייהבתו� שבי; ה�  :ראו בטבלה. מספר רמז למשמעות האירועי

CAT 1.19, I: 32-33 CAT 1.18, IV: 30-31 CAT 1.18, IV: 19-21 

ol.bt.abh.nvrm.trepn./ 
ybfr.xbl.diym/ 

 ,מעל בית אביה נשרי	 מרחפי	
  .נראה חבל דיות

olh.nvr[m]/trepn. 
ybfr.xbl.diy[m. 

  ,מרחפי	] 	[ו נשרימעלי
  .ת[דיונראה חבל 

[olh]/nvrm.trepn. 
ybfr.[xbl d]/iym.  

 ,נשרי	 ירחפו] מעליו[
  .יות]דחבל  [ייראו

' על'השינוי היחיד בי� החרוז שבתיאור הרצח לבי� החרוז במקומנו מצוי בכינוי החבור למילית 

ידי כ� �על 469.תיאור הרצח מהדהד את החרוז בראייה החרוז בשבי; ה.בית אביהובתוספת הצירו  

או שרומז לקהל מה משמעות הנשרי� , )מה הדמות הבינה (ת&'3&ַעמתרחש בתודעת  הלעהוא רומז 

  .)הרמז: 21סעי  , פרק ב (ני�מצויה

ציו� סימני (חוזר מבחינה רעיונית על מידע ידוע לקהל ) 31�29' ש (ראייהחלקו הראשו� של שבי; ה

: 27סעי  , פרק ב (ראייההחזרה תורמת להפנמת שבי; ה). CAT 1.19, I: 17-19ראו , הבצורת

 ת&'3&ַעשבי; נמסר שה של זהבחלק , לדעת רייט. )מבנה החזרה כחוש  קיומה של חדירה סמויה

בחרוז זה נזכר הגור� והיובש , אכ�. 40�36ו ' בדומה למסופר בשופ, באה לבדוק את הטל על הגיזה

ומבחינה ביובש , רק לאחר זאת היא מביטה סביב. ההיא מוצאת שהגיזה יבש). erb√לשו� (

 למעשה 470.בשלב שלישי היא מרימה את מבטה ומבחינה בנשרי� המרחפי�. יה סביביהצמח

סדר המסירה 'נה טקסטואלית את עקרו� יהתהלי� שרייט מתאר בהתנהגות הדמות משק  מבח

  .)סדר המסירה כסדר תודעתי: 27סעי  , פרק ב (')קליטה(כסדר תודעה 

  )I, .19 1CAT :37-28(וחלקו של הקהל בהשלמת פערי� , רצ& הטקסט. 117

ית עולמ� הפנימי של יהתורמי� לבנ, משלי� הקהל פערי מידע נוספי�, ע� ההתקדמות בטקסט

: אסכ� בקצרה, מכיוו� שכבר ציינתי חלק מ� הדברי� . יש חשיבות לסדר המסירה.הדמויות

 לאחר מידבמיוחד משו� שתיאור זה מופיע (ותו כחסר מודעות  שופט בשער מאפיי� אַדַנִאל&תיאור 

שבו , )משוער (ראייה לפני שבי; הת&'3&ַעהופעת הכינוי של ). מספר על סימני הבצורת�משוררדיווח ה

. שהיא רואהי� אירועמאיר את המשמעות המיוחדת של ה,  היובש ובנשרי�נימהיא מבחינה בסי

 בעלת ,ת&'3&ַע נוצר ג� ניגוד בי� באמצעות יצירת סדר זה. לימושג באמצעות רמז מילולכ� חיזוק 

, פרק ב ( הנוצרת מ� הניגודַדַנִאל& זוהי חדירה סמויה לתודעת . חסר המודעותַדַנִאל& ל,ראייהכושר ה

 � יודעת ת&'3&ַעמספר את רוש� הקהל ש�מחזק המשורר, ראייה לאחר שבי; ה471.)27, 26�25סעיפי

  . פנימית וחיצונית–באמצעות מסירה על שתי תגובות , י�רועאיומבינה את משמעות ה

                                                
 they also connect the drought with Aqhat’s death, because the …“: 160: 2001, רייט: השוו  469

vultures were earlier associated with his feast and then provided cover for Anat and Ya*upan as 
they killed him [Aqhat]. This connection is made by the reader, but it is not something that 

Pughat knows” .ההדגשה שלי. 
470  � .ש
כא� מתעוררת השלמת הפער ביחס לתודעת , 25�17' א� חדירה סמויה זו לא נוצרה בתודעת הקהל על סמ� ש  471

184�181: 2007, יולזרי�נת�. 'עלילות ִ,ְרַת'השוו למקרה מורכב דומה ב. ַדַנִאל&. 
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שבי;  הקשר הסיבתי בי� 472.חדירה ישירה ללא פועל תודעה היא) 35�34' ש(התגובה הפנימית 

 :ידי הקהל� נוצר א  הוא באמצעות השלמת פער על)35�34' ש(החדירה  לבי� )33�29' ש (ראייהה

 אינו הסבר זה ודאי. הופעת הנשרי�משמעות ת הבצורת ו בוכה מפני שהיא מבינה את משמעות&'3&ַע

  .מצוי בטקסט

 ת&'3&ַעלתגובה הבאה של ) השלמת פער(הקשר הסיבתי הנוצר בתודעת הקהל מספק ג� הסבר ומניע 

� מפני שהיא מבינה את המצב ַדַנִאל&של בגד ה קורעת את היא 473:)37�36' ש( מעשה קריעת הבגד 

באמצעות לדעתי ו, היא מבינה כי אביה לא מודע לכ� 474,)מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב(החדש 

 נוספת לתודעת חדירה סמויה ויצירת השלמת פער ( לפעולהַדַנִאל& רוצה לעורר את ת&'3&ַע, הפעולה

או להבירצונה ,  כלומר475.)]מילוי פערי� בי� העול� הפנימי לעול� החיצוני: 27סעי  , פרק ב [ת&'3&ַע

ואכ� זו . מודע לה�היה שעד כה הוא לא , לידי הכרה בהתרחשות או בנסיבות החדשות שסביבו

את הקשר בי� , שוב).  ואיל�38' ש (ַדַנִאל&י יד� על נמסר על פעולה הנעשית כ��  אחרמיד: התוצאה

�  . בטקסט משלי� הקהלהקטעי

 הייתהלא שמעות הטקסט ללא כושרו של הקהל להשלי� פערי� פנימיי� אלו בתודעת הדמויות מ

רצ  זה ממחיש עד כמה חלקו של הקהל בהשלמת פערי� בעלילה ובעולמ� הפנימי של . מובנת

יש זיגזג עקי  וסמוי בי� העול� החיצוני לעולמ� הפנימי של שתי , אוריילפי ת, אכ�. הדמויות גדול

  .הדמויות

�ַעחדירה ישירה לתודעת . 118E'�  )I, .19 1CAT :42-19 (ַדַנִאל�  וחדירה סמויה כפולה לתודעתת

  הכפולההסמויההחדירה באמצעות החדירה הישירה ו ש, מסתברבסעי  הקוד�מ� ההסבר 

)  לחדור באופ� סמוי–הווה אומר (מספר לקהל להשלי� פער �  גור� המשוררת&'3&ַעלתודעת דמות 

; ַדַנִאל&הידיעה של  משמעות החדירה הסמויה היא חוסר נהבפע� הראשו.  פעמיי�ַדַנִאל&לתודעת 

  476. לנסיבות סביבוַדַנִאל&משמעות החדירה הסמויה היא השינוי שחל במודעות של שנייה בפע� ה

                                                
472  �' בלבה'א� המשורר מוסי  לתיאורו את המילי� , בדוגמה זו הבכי הוא אמנ� מחווה חיצונית: "167: ש

ה� מתארי� רגשות פנימיי� ולא הבעות . הבכי בלב והדמעות בכבד ה� למעשה ביטויי� של עצב. 'בכבדה'ו

ת ימרגל: בניגוד לכ�".  תודעהפי שאי� פועל�א  על, ג� כא� יש אפוא חדירה ישירה לנפש הדמות. חיצוניות

היא מנסה לחנוק את . ת& איפוק'ראו בתגובת 3&ַע) 199הערה , 195�194]: א[2002(ובעקבותיו וויאט ) 11: 1989(

��ב' לב'השוו לשימוש בלשו� . הבכי בפניCAT 1.17, VI: 41. 
 .200הערה , 2סעי  , � ופרק ג להל119ראו סעי  . ת& היא הקורעת את הבגד'לא כל החוקרי� מסכימי� כי 3&ַע  473
200�199 הערות 295�294]: א[2002, וויאט; 80: 1973, הילרס: ראו למשל. באופ� טבעי אנו מפרשי� כ�  474.  
 Danel’s speech [...], in reaction to Pughat’s tearing of his...“: 207הערה , 296: ש� , וויאטהשוו  475

garment”.  
. 27סעי  , עיינו פרק ב. ה לשיטתי היא כל פרט הגור� לקהל לחוש שלפניו מוצגת תודעת הדמותחדירה סמוי  476

172�171: 2007, נת��יולזרי: ראו עוד .  
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  )I, .19 1CAT :37-36 ,48-46(מסגרת וחזרה מקשרת , מבט לפני�, קריעת הבגד. 119

ל דב הה477.לא משמעותיי�בהבדלי�  והחרוז שבו הוא כלול מופיע פעמיי� )tmzo( קורעת הפועל

 הפע� הראשונה היא דיווח, פי הבנתי�על.  בראש החרוז החוזרk המשמעותי היחיד הוא הופעת

 במטרה לגרו� לו לשי�, ַדַנִאל&היא קמה וקורעת את בגדו של . ת&'3&ַע פעולה של מספר על�המשורר

. ד בלבת&'3&ַעהרי נושא הפעלי� המתייחסי� להבחנת הסימני� הרעי� הוא . תרחשמ שדבר מה לב

�אילו רצה המשורר � YQTL או TQTL היה רוש� פועל בצורת,  מודע לה�ַדַנִאל&מספר לומר שג

  .)זוגי(

 קורא לענני� ולכ� הוא ,) לעיל118ראו סעי  ( בסימני הבצורת ַדַנִאל& קריעת הבגד מבחי� עקב

�ל נעדר  בע–מספר כי פעולה זו לא הביאה לשינוי �משורראחר מדווח ה). 42�38' ש (להוריד גש

 �מספר האוגריתי מביט �זו תופעה מיוחדת וחריגה שבה המשורר). 46�42' ש(במש� שבע שני

�  שלבגדה את ת&'3&ַע ורעתלנקודת הזמ� שבה ק, כדי לחזור אחורה. )להל� 123סעי  ראו  (לפני

� משוררחוזר ה,  לענני�וזועק והוא ק� ַדַנִאל&�הוא מוסי  את : מספר על החרוז בשני שינויי

בעזרת שינויי� אלו הוא משיג פסוקית מצב של . ומשתמש בצורת פועל סבילה, )אכ#( kהתחילית 

 .רצ  האירועי�הווה הסיפור ב אל הוא מעוניי� להחזיר את קהלובאמצעותה . מתמסוי נקודת זמ�

 המסגרת הנוצרת באמצעות Wiederaufnahme(.478 (משמש חזרה מקשרת, החרוז מבחינה מבנית

,  להעיד על תחיבת קטע אינו תפקידה. מבליטה ג� את התוכ� הנמסר בתוו�,החזרה המקשרת

  .מתמסויאלא תפקידה להחזירנו אחורה לנקודת זמ� 

  )I, .19 1CAT :37-36(פירוש מעשה קריעת הבגד   .120

בסיפור זה מלכת ). תרגו� שני לאסתר(אבישור הצביע על מוטיב דומה המופיע בספרות מאוחרת 

אבישור טע� שהמספר ). "ובזעת"(ובתגובה לכ� היא קורעת את בגדה , ת עופותשבא מבחינה בלהק

כי הופעת ", )כפי שנזכר בחלק קוד� של הסיפור, ולא את תרנגול הבר לבדו(ציי� להקה של עופות 

, קריעת הבגדשנית  ומעניי� שג� בסיפור זה נזכרת ".עו  בודד אחד בשמי� אינה מבשרת רעות

,  בשני הסיפורי� קורעת אחת הדמויות את הבגד479.גרתי את האלאחר שמלכת שבא קוראת

וויאט  480.ותמנהג אבלכ) ַדַנִאל&ידי �על(רש את פעולת הקריעה י אבישור פ).י�(רע) י�(למראה סימ�

השווה את וא  ,  רמז מקדי� להתאבלות על אקהתשמהווה ,ראה במעשה מחווה סימבולית

אומר יות הנעשות על חפצי� המייצגי� את ָמגלפעולות  ת&'3&ַעי יד� על ַדַנִאל&יעת הבגד של רק

 Thus Pughat has“ :והוא מפרש. לפעולות אלו יש השפעה על בעליה�. הנבואה בכתובי� ממארי

                                                
 .סמ� כינויו הרגיל של ַדַנִאל&� הושלמה על48'  וסו  ש,)<al<l( נשמט סימ� 37בשורה   477
שב אבישור שיש משמעות מסוימת למסגרת ביחס חו) 21: 2004(בחיבור אחר . 75: 1975, בכ� הבחי� אבישור  478

המשמיט קטע זה ממקומו יכול לראות סדר יותר : "וביחס לשיבוצה, 46�38' למבנה היחידה הספרותי בש

א� שגה , הבחי� במסגרת) 164, 162: 2001(ג� רייט ". הגיוני במהל� המאורעות בעלילה מאשר בקטע הנידו�

לט '  ובר36לז ' בר: השוו חזרה מקשרת במקרא. כהמש� שיח הדמות 46�42' עקב הגדרת ש, בהבנת תפקידה

 .חזרה מסוג זה מאחה את קו העלילה המרכזי. 18א ב " ושמ11א ב "שמ; 1
הערה , 2סעי  , באשר לעופות כאות מבשר רעות השוו לכתוב המקראי המוזכר בפרק ג. 75�74: 1975, אבישור  479

198.  
  ]).ב[1972, ]א[1972(וארד �לות זה עיינו עוד במאמרי� של דהעל מנהג אב. 74�73: 1975, אבישור  480
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commited a sacrilegious act. But she, being a wise and lore-learned woman, has done 

it in the full knowledge of its significance”.481�פעולה בעלת השפעה בלא מדובר , לדעתי,  בר

 מביעה תגובה למראה פעולה זו.  אקהת אינו ידוע עדיי�מפני שדבר מות, ית או במנהג אבלותָמג

�הלב של �תמעורר את תשולהיא  ת&'3&ַעמטרתה של ,  במקרה שלנו482.בהלה או דאגה: סימני� רעי

 שלבגד קרוע  ייתכ�.ה חזקת חזותיחוויה מה עלכ� היא נוקטת בפעולה שיש. את דאגתוו אביה

 ת&'ַע פעולת 3&483).כמו להקת הציפורי�(אות מבשר רעות  �למשל  , ג� משמעות מוכרתהייתה

  ).מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב(מאפיינת אותה כדמות יוזמת ואכפתית 

  )I, .19 1CAT :42-38 (ַדַנִאל�תגובת . 121

לפרש את אי� , לדעתי .fly√משו� הופעת השורש הנדיר ,  קושייש) והמשכו(פירוש קטע זה ב

ובהכרח גור� לפרש ג� , אינו מתיישב ע� ההקשר זה פירוש to curse.484 במשמעות yfly המילה

 פירוש, לדעתי 485. בדומהאו adjure, to implore אחרי� תרגמו .ַדַנִאל& כחלק מדברי 46�42' את ש

הבצורת אינה נגרמת בשל קללת : טקסטעי� בהאירורצ  מפני שהוא מתיישב ע� , עדי כזה 

�היא נזכרת כבר קוד� ב. ַדַנִאל&CAT 1.19, I: 17-19 . לַדַנִאל& בשלב זה אי� סיבה להטיל קללת

ולמקו� הרצח הוא , י� על רצח בנוישהרי אינו יודע עד, אינו נמצא בזירת הפשעהוא וג� , בצורת

 הוא . להוריד גש�בה�פציר מלענני� ו ַנִאל&ַד זועקבשל הבצורת  486.מגיע רק לאחר שהיה בשדות

מפני שהגור� הוא שפיכת ד� , )כמו ג� פעולותיו בשדות(אינו יודע שתפילתו לא תשנה דבר 

�   ֹ ל א"כי לאר; ו, אקהת  3  E ר  E � א   X ר ל  כ 3  ְ י   ַ &   ֶ  ֲ    ָ  ַ    ַ י ְ  &  , M  J ִ    ָ Gכ � E פ  ד   J � ַ    ֹ ְ  א  , בנוס  לכ� 487 ).33לה ' במ" ( ִ   ְ

 ע� ת מתיישבבאמצעות קללה אינההגורמת לבצורת קשה וממושכת מות  דַדַנִאל&פרשנות הרואה ב

יחל לאיסו  התוצרת החקלאית ישבו הוא מ, הסיפורמש� וע� ה, בעלילההחיובית אפיו� דמותו 

                                                
 .207הערה , 297�296' ועמ, 200הערה , 295]: א[2002, וויאט  481
  .”...the appropriate reaction to the natural calamity ...“ – 79: 1987, כ� פרקר  482
כפי שמסופר ,  בסמו� למותו של ישומזכיר את פרוכת ההיכל שנקרעה) 10הערה , 74: 1975(אבישור : השוו  483

� .באוונגליוני
. 2004, אבישור; 295]: א[2002, וויאט; 2004, אבישור; 1971, בלאו וליונשט�; 315: 1945, שפיגל: ראו למשל  484

. שבו במקביל לאוגריתית מופיעות מילי� אכדיות וחוריות, לשוני�ארבע�בלאו וליושט� הביאו עדות ממילו�

) ידי המתאבל�שג� בה מקוללת זירת הפשע על, בהקבלה לקינת דוד(פי ההקשר �י� שג� עלחוקרי� אלו מציינ

, לדיו� במקבילה זו עיינו בהפניות שבפרק ג). 9�8: ש�(עדי  בעיניה� פירוש הדברי� כקללה מאשר כברכה 

  .208הערה , 2סעי  
, רייט; f-l-y/”, DULAT, p. 784/“; 68]: א[1997, פרקר; 238: 1961גאסטר ; 50: 1956דרייבר : ראו למשל  485

�ל. 164: 2001√fly ראו ההפניות המוזכרות אצל דה' להתפלל' בשפות השמיות במשמעות�, 495: 1974, מור

  .5הערה 
מרבית הנימוקי� מצויני� כבר ). 95הערה , 351: 1997(על חוסר המודעות לאירוע הרצח בשלב זה הצביע פרדי   486

ג� הקשר הענייני מחייב ): "...18�17: 2004(בכ� נעוצה טעותו של אבישור . 3 והערה, 495: 1974, מור�אצל דה

�טבעית היא הקללה , באבוד לו היקר ביותר, את הגדרת הטקסט כקללה מפני שאחרי קריעת בגדו של אד

האכדית , האוגריתית, המקראית(במאמרו הוא מפרש את כל המקבילות ". המתפרצת יותר מאשר התפילה

א� הא� לא ייתכ� שטקסטי� דומי� מ� הבחינה המילולית ). קללה(במשמעות דומה ) ל"ומספרות חז

 � . להל�488עיינו הערה ? שוני�והסגנונית ישמשו בתפקידי
 .2009, יולזרי�נת�  487
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 הלהוריד גש� נתוני� לשליטתקידו העיקרי פאזי בעל ות, נקבל פרשנות זוא� , כ��כמו. בידי בנו

  488.של דמות אנושית

�זו דמות המנסה להטיב את .  בחיובַדַנִאל&כמו הברכה ליבול בשדות מאפייני� את , התפילה לענני

 תורמות ליצירת חדירה פעולות אלו). מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב(לבטל את הבצורת , המצב

ודע דבר יוע� ה, אכ�.  אינו מודע למות אקהתַדַנִאל&גורמות לקהל להבי� שמפני שה� , לנפש הדמות

  .)תפיזיקללה ופגיעה (וה� שליליות במהות� , משנה את פעולתיו ִאל&ַדַנ ,הרצח

  )I, .19 1CAT :46-38(מספר �משורר בי$ שיח הדמות לדיווח ההניגוד. 122

ענני� להוריד זועק אל ה ַדַנִאל&:  ניגודמתקיי� קשר שלמספר � משוררבי� שיח הדמות לדיווח ה

�מספר מרכז �המשורר: מצעות מרק� הטקסטהניגוד מודגש בא .אבל בעל נעדר שבע שני�, גש

, כלומר; yr (ִיירו פעלי�הו ,)פעמיי�( )Tl, orpt( עבי	 ,טל ַדַנִאל&מילי� קרובות בעניי� במסגרת דברי 

בדיווח , כנגד זאת. )יוסיב(הפעלי� מבטאי� משאלה ). yTll( טל יעלה�ו, )tmTr( ימטירו, )תנו יורהיי

בלא זר	 שתי / , בלא רביבי	, בלא טל :הלבתוספת שלי י�קרובספר מופיעי� ביטויי� מ�שוררהמ

ביטויי� נעשה באמצעות  ַדַנִאל&תיאור הנסיבות שבה� פועל , בנוס  .בלא ט2ב קול בעל/ , התהומות

,  מתקיי� שדה סמנטי46�38' בקטע שבש,  א� כ�.בקי., חו	 היו	ב :תמנוגדי� מבחינה רעיוני

 שדה זה כולל ג� את שמו וכינוייו של בעל. יופ�על המצב והקושי להפו� את, המדגיש את הבצורת

  .)המילה המנחה והשדה הסמנטי: 21סעי  , פרק ב(

I, .19 1CAT :42-(מרק� הטקסט ומבני� אחרי� ,  מבט לפני�–ספר מ�שורר דיווח המ.123
46(  

. )rkb/orpt(רוכב הערבות בכינוי ו, )bol ,בעל( מובש � שלוש פעמי�נזכר בעל  ,מספר�משוררבדיווח ה

ות היעדרי יד�עלהמיוצגת , הבצורת, כלומר עונת יובש ( בעלותהיעדרעל מדווח מספר �המשורר

 הוא ט2ב קול בעל הצירו  . לכ� רק כא� נזכר בעל בכינוי רוכב ערבות המתאי� להקשר.)בעלהאל 

על  היעדרות ב.שלילה קודמת  לצירו  זה489. לקול הרעמי� המבשרי� את בוא הגשמי�מָטפורה

 �' ש (ַדַנִאל& ובדברי מספר� משוררברי הבד ,)עבי	(מודגשת עוד על ידי חזרה כפולה על הפנייה לענני

  490.חוזרת פע� שלישית במסגרת כינויו של בעל עבי	המילה . )40, 39

מספר מדווח על פעולות בעל שאינ� קשורות לפונקציה שלו � כל אימת שמשורר' עלילת אקהת'ב

�מספר בא להדגיש שבעל נעדר ומשמעות הדבר �כשהמשורר, כא�א� . מובעל נזכר בש, כאל הגש

 כ�,  לרע�מָטפורה הוא קול בעל כפי ש.הקשור לעניי� זה, הערבותרוכב הוא משתמש בכינוי , בצורת

  .י לעונה הגשומהמָטפור כב ערבותכרו לפרש את אזכור בעל בשמו ובכינויו שי

                                                
לשונות קונבנציונליי� עשויי� . ר בקללההוכחה מספקת לכ� שמדוב) 21ב א "שמ(אי� במקבילה שבקינת דוד   488

ובמקרא הוא , כא� בא חרוז כדיווח המספר על בצורת בת שבע שני�. לבוא בתפקידי� שוני� ביצירות שונות

 .בא בפי דוד כקללה
 .208הערה , 2סעי  , פרק ג  489
 ").ר שלמותכחזרה במספ...מילה מרכזית בקטע(" כמילה מנחה עבי	זיהה את המילה ) 18: 2004(אבישור   490
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 �זה מבנה שהרי ,  את תחושת השיא אצל השומעמעצימה) 44�42' ש(השימוש בתקבולת המספרי

המבליטה כל איבר , אָנפורה )bl( בלא בתו� קטע קצר זה יוצרת מילת השלילה .טיק קלימהוא

  .ואיבר

�משוררמהדהדות את דיווחו של ה) CAT 1.19, IV: 11-18(שבע שנות האבל המוזכרות בהמש� 

. פה אחת ה� בקו הזמ� של העלילהנראה כי שני ציוני זמ� אלו תקו. מספר על אור� הבצורת

 דיווח מסכ� שבו נמסר על חלו  שבע השני� בקיצור –והשני , )צופה לעתיד(הראשו� פרולפטי 

  491.נמר;

 עדיי� אינ� יודעי� מהי ת&'3&ַע וַדַנִאל&אז : י� המסופרי� בתוו� חלי� סמו� לאחר הרצחאירועה

נות ניסיו עושה שני ַדַנִאל&  לכ�).מש�מ� ההג� מסקנה זו מתאשרת (, הסיבה שבשלה חלה בצורת

או (מבר� ) ב(; ) לעיל122�121ו סעי  רא( לענני� להוריד גש� זועק) א. (לבטל את נזקי הבצורת

 – ַדַנִאל&� השני של ניסיוהקהל עשוי להשלי� את המניע ל ).מקור המזו�(חקלאית לתוצרת ) מאחל

, מציאתה וקבורתה, חיפוש גופת אקהת, � זהניסיו. ַדַנִאל& תפילתהבצורת נמשכה למרות 

אלא ,  רק בתו� שבע השני�לא אירעו ,ות בעלהיעדרמספר על � משוררהמסופרי� לאחר דיווח ה

46�42' פירוש ש .בסמו� לאחר הרצח �מתיישב היטב ע� המסופר ) הערה פרולפטית( כמבט לפני

ומציי� מספר � וררמשרת אקהת חוזר ה קבואירועלאחר . וע� מרק� הטקסט שבסביבת�, בהמש�

 �כי באותה ) מסגרת/רמז מילולי(הרגיש   בכ� הוא עשוי ג� להזכיר לקהל. שנות אבל–שבע שני

  .חלה ג� בצורת קשה, תקופת אבל

 שפיכת ד� הייתההסיבה לבצורת .  מסופר על בצורת הנמשכת שנה אחר שנה14�1ב כא "בשמ

 �בעקבות הוקעת בני . ע שבעה מבני שאולבכדי לפתור את המצב נדרש דוד להוקי). 2' פס(הגבעוני

 התיאולוגי היגיו� עשוי להבהיר את ה33לה ' הכתוב בבמ). 10' פס(שאול מסתיימת הבצורת 

�  ַתֲחִניפ: ֶאת ְולֹא: "כמו ג� את תקופת הזמ� המתוארת' עלילת אקהת'מאחורי @ֶA רEֶָה<ֶר; ֲא

 MJָ�BְEַ @ֶרG לֹאְוָל ָה@ֶרG  ה-א ַיֲחִני& ֶאת6ִי ַהָ: �". ִא� 0ְַד� 1ְֹפכ> 70ָ 6ִי ְיכ�Eַר ַלָ:� ֲא1ֶר 1

: ג�השוו (מפני שנדרש דמו של הרוצח , צולחי� לבטל את נזקי הבצורת אינ� ַדַנִאל&נותיו של ניסיו

 ת&'3&ַע רק לאחר שהסתיימההבצורת ו, ככל הנראה אי� שינוי במהלכ� של שבע השני�). 6ט ' בר

ולפיכ� א  הבצורת חלה שבע ,  פועלת רק בתו� שבע שנות האבלת&'3&ַע). משוער (ַיְט3ַנ& את הורגת

�  492.שני

�� מדווח עליה� המשורר, מפני שאי� שינוי במהל� שבע השני� .מספר בקיצור נמר; בשני הקטעי

בת  בשער יוצרת מסגרת לחטיַדַנִאל&כפי שישיבת , שני הקטעי� יוצרי� מסגרת לחלק זה בעלילה

  .הטקסט העוסקת בקשת ובגורל האוחז בה

                                                
לפיכ� . מעלה את האפשרות שהדיווח על שבע שנות בצורת הוא פרולפטי). 95הערה , 351: 1997(פרדי : השוו  491

איני רואה סיבה לאמ; את הטענה שציו� שבע שני� בה� . הוא שואל הא� הבצורת לא החלה מעט לפני הרצח

, רייט: ראו למשל; )CAT 1.6(' ות בעלעליל' קשור ישירות למסופר בCAT 1.19, I: 42-43נעדר בעל בלוח 

  .25הערה , 161: 2001
: 1945, ידי הנקמה באשמי� הצביעו שפיגל�על הקשר בי� בצורת כתוצאה של רצח חפי� מפשע לבי� סיומה על  492

: עיינו עוד. 131: 1989, ל"הנ; 81' וכ� עמ, 28הערה , 79: 1987, בעקבותיו ג� פרקר; 66: 1975, גיבסו�; 315

 . ואיל�94: 2005, משבר
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�ַע לַדַנִאל�הוראות . 124E'�  )II-49: I, .19 1CAT:11 (נוסחת חבישת החמור,  צו וביצועו– ת

 . לענני�ַדַנִאל&י� אלו חלי� לאחר תפילת אירוע, כלומר.  לאחר החזרה המקשרתמידקטע זה בא 

, כלל�דר�, התאמה בי� צו וביצועו 493.צועובי�הבנויה על דג� צו,  נוסחה חוזרתהואהקטע הזה 

למרות  494.)מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב (מראה על היותה של הדמות המבצעת צייתנית

, ת& כצייתנית'ביצוע אפיו� של דמות 3&ַע�מספר משיג באמצעות דג� צו�המשורר, שמדובר בנוסחה

  .)בהמש�עיינו הסברי  (דמותלפנינו את נפש הוהסטיות מ� החזרה המדויקת משמשות בידו לחשו  

לחבוש את ) qdv wamrr (ר&ר&ְְמA ַוש&ְדק&לאשרה מורה כאשר ,  מופיעה הנוסחה'עלילות בעל'ב

 הביצוע תוא� בהופעה זו של הנוסחה. )CAT 1.4, IV: 4-15 (וה� מבצעי� את ההוראה, החמור

ְדש&  היצלע ב(שהורחבה לשתי צלעות ,  בראש הקטעפנייהלבד מ� ה, את ההוראה א כינוי נוס  לק&

 צו –שני חלקי� מקבילי� : שלושה חלקי�בשתי היקרויות הנוסחה נית� להבחי� ב). ר&ר&ַוAְמ

וחלק שלישי שבו נמסר כיצד הדמות המשרתת מרכיבה את הדמות המצווה על גב החמור , וביצועו

)CAT 1.19, II: 9-11; CAT 1.4, IV: 13-15.( על�, של נוסחה זוק שתי הופעות  שלפנינו רא 

מי� מסוישינה פרטי� ' עלילת אקהת'מספר של � הטקסטי� נית� ללמוד שהמשוררתהשוואמתו� 

 של הקשראלו שינויי� המתאימי� באופ� מיוחד ל (ת&'3&ַעבכדי לעצב את דמות , בניסוח המסורתי

בנוסחה כוח השימוש .  כלי בידו לחשו  את עולמה הפנימי של הדמותה�השינויי� הללו . )העלילה

  .סקרנות הקהלאת הלב ו�כיוו� שהשינוי מעורר את תשומת, גדול יותר מתיאור רגיל

לאחריה ו, הצו כולל צלע ראשונה שבה הוראה לקשור את הבהמה', עלילות בעל'פי הקטע ב�על

12�9' ש // 7�4' ש, ש�(כ� ג� תיאור הביצוע . שלוש צלעות המתייחסות לרתמות מקושטות .(

 השינויי� המשמעותיי� חלי�. חלי� כמה שינויי� בתיאור זה' התעלילות אק'ב .ההקבלה מלאה

עיצוב עולמה לובפרט , ת&'3&ַע –בכ� ה� תורמי� לעיצוב הדמות המבצעת . בתיאור הביצוע דווקא

על  הווַצמהבביצוע ההוראה ובהרכבת , ותיאור הנוסחה לעיל) 5�3' ש( לעומת ניסוח הצו 495.הפנימי

'  ש;קשרי את החמור, חבשי את העיר (ההוראההצלע הראשונה של  )א( :� הבאי�הבהמה חלו השינויי

3� את קושרת, בבכי / , את העירחובשת, בבכי ) בתקבולתנחלקה בתיאור הביצוע לשתי צלעות4 (

�9' ש(מספר הוסי  בראשית שתי שורות אלו ובראשית הצלע הבאה �המשורר )ב(; )9�8'  ש;החמור

מילה זו . )הבעות פני� ומחוות גו : 22סעי  , פרק ב; מחווה חיצונית( )bkm(בבכי את המילה ) 10

 תיאור אופ� הפעולהוהיא ממלאת תפקיד של , חרוז רצופות�פורי בשלוש שורותחוזרת באופ� אָנ

חרוז מקבלת �  כל שורת.לא רק יוצרת הדגשה באמצעות החזרה אָנפורהה. הנזכרת בכל שורת חרוז

 יוצרי� רוש� של האטה אָנפורהראה לקשירת הבהמה ושילוב ה הרחבת ההו.הדגשה מיוחדת

, טיותובִא מבצעת את הוראות אביה בכבדות ת&'3&ַעקבל את הרוש� שעשוי להקהל . בדיווח הביצוע

                                                
 ].א[1989, אייטק�; 30הערה , 79: 1987, פרקר; 399�398: 1978, ואטסו�: על נוסחה זו עיינו למשל  493
 .187: 2007, יולזרי�ראו נת�  494
שינוי בדמויות ) א: (ה�' עלילת אקהת'לבי� התיאור ב' עלילות בעל'הבדלי� לא משמעותיי� בי� התיאור ב  495

ושתי צלעות , ת& לקשור את הבהמה'הצו כולל צלע א שבה מורה ַדַנִאל& ל3&ַע' לת אקהתעלי'ב) ב(; ובכינוייה�

אינה מופיעה בגרסה ' עלילות בעל'הצלע האחרונה שב). 5�3' ש(נוספות המתייחסות לרתמות מקושטות 

חסרה השורה הראשונה ביחס לנוסחה ' עלילת אקהת'בחלק השלישי של הנוסחה ב) ג('; עלילת אקהת'שב

�בחר המשורר' עלילת אקהת'אני משערת שב. 'עלילות בעל'ב �מספר לקצר את הנוסחה על חשבו� השינויי

 .שהכניס בה
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�לאחר . בתיאור הביצועכלל  הרתמה לא נזכרת )ג(; תו� בכי עמוק המשק  את רגשותיה הפנימיי

 המרכיבה את אביה על ת&'3&ַעעובר לדווח על  הוא ,קשירת הבהמהעל מספר מדווח �שהמשורר

 בתיאור חבישת החמור ולקטוע או להארי� את החזרה דווקא שמא לא רצה להארי� .הבהמה

496?אָנפוריתה
 

125 .�  )ydnilydnilydnilydnil) 12: II, .19 1CAT הש

� וdnilנית� להשוות את שתי הצורות ydnilחזקיהו � מופיע  במקראאשר בספרי� שוני�,  לש

  . לאותו מל�מתייחסות כל ארבע הצורות – חזקיהו, יחזקיהו, יחזקיה,  החלופיות חזקיהבצורות

�לבד מ� האפשרות שהמשורר, איני מוצאת סיבה לחשוב שיש משמעות ייחודית לצורת התחילית

�דר�. השתמש בצורה שונה לסמ� מעבראו ש, הזדקק להברה נוספת לצור� הארכת השורהמספר 

וקופ; קדימה ) הבאבסעי  ראו (עתה הוא מדלג על תיאור הדר� . dnilכלל הוא משתמש בצורה 

� שהתחילית  ייתכ�.בזמ� ולמקו� אחרyaתחלי  לנוסחה הרגילה , קריאת פתיחהתה מעי� י הי

 ַדַנִאל&מעשי תיאור . שכ� זו לא התאימה לו כא�, )ראו לעיל(לפתיחת תמונה חדשה בנרטיב זה 

 . הדילוגא �על, ד� לכ� המש� ישיר של המסופר קוהואבשדה 

 ַדַנִאל&עשויה לחזק את הטענה שהש� ) dn במקו� ydn(שינוי צורת המרכיב הראשו� , מאיד� גיסא

  497.קשור לתוכ� העלילה

126 .�  )II, .19 1CAT :12 ( ההגעה–  בשדותַדַנִאל

לא סופר מה . מספר מדלג על תיאור המסע מ� הבית ועד לשדה� שהמשוררלציי�כבר הקדמתי 

 כבר ַדַנִאל&בחרוז הבא אנו מוצאי� את .  על החמורַדַנִאל&ת& הרכיבה את 'ה מיד לאחר ש3&ַענעש

� עלמימושל והמסע פער הזמ�. כב על החמור עד הגיעו לשדותו רַדַנִאל& ברור לקהל ש.בשדות�ידי 

השוו במקומות אחרי� (מספר מוותר א  על חרוז המוסר על הגעה �המשורר. הקהל באופ� טבעי

  ).לילהבע

127 .�  )II, .19 1CAT :25-12 ( מבנה היחידה ומשמעות החזרה הכפולה– בשדות ַדַנִאל

. )חזרה אפית (קרובות בניסוח�, יחידה טקסטואלית זו נחלקת לשתי יחידות משנה מקבילות

את ההבדל העיקרי בי� שתי היחידות הוא חילו  המונחי� המתארי� את השדות החרבי� ו

�  . כל יחידת משנה כוללת תשע צלעות498. לש� גיוו�,התבואה הצומחת בה

לאחר מכ� מופיעה . שדהב סובב ַדַנִאל&בצלע הראשונה מסופר ש: המבנה הפנימי בכל יחידה

שתי  ).yph (ראייה קודמי� לפועל השיבולת או בצקלהמושא הישיר בה ש, תצלעי�תקבולת דו

ו  קולט גור� לַדַנִאל&המראה ש. )תיאור מצב השדה(ושונות במושא העקי  , הצלעות זהות במבנה

,  מחבק ומנשק את הגידולי� בשדותַדַנִאל&. ת ודיבור ישירפיזיהתגובה כוללת מחווה . להגיב

                                                
189�188: 2007, יולזרי�דוגמה זו נדונה אצל נת�  496. 
 .217הערה , 2סעי  , ראו עוד פרק ג  497
 .השיכול בצלע השנייה של היחידה השנייה אינו משמעותי לדעתי  498
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ואקהת יאספ� , )צלעית�תקבולת דו(שהגידולי� יצמחו , בטא ברכה או איחול לעתידמולאחר מכ� 

 �  .הבא  סעיב על מרק� המילי� ביחידות עיינו ).תצלעי�דו תקבולת(לאס

שבו נמסר כי הבצורת , פק מבט לפני�מספר מס� המשורר: דרמהמתח ויוצרת הכפולה החזרה 

�, שנית; ת שבע השני�במסגר, זמ� קצר לאחר רצח אקהת בשדות חלהאירוע . נמשכה מספר שני

ברור לקהל  ,כ�. הדבר ברור משיח הדמות.  עדיי� לאַדַנִאל&בעוד ש, הקהל מודע למותו של אקהת

שירה החזרה היא סממ� אופייני של ה, שלישית ;ונוצרת אירוניה, ממשתלא ת ַדַנִאל&משאלתו של ש

שבה  (ליחידת שיאת הקהל ימספר מנצל את ציפי�המשורר. 'עלילות אקהת'ובפרט ב, האוגריתית

  קוטע את דג� החזרה ובמקו� להביאה,)]135, 4 פי� סעי:עיינו למשל[כלל יש מפנה חיובי �בדר�

על חרוז זה ( 499] מילתו–יו [ ומשפת /,צאו דברו עוד לא יִמִ�יו :אירוע פתאומי המבטא חרוזבאמצעות 

 המשולשת בשתי החזרהעל רקע הכפילות ביחידה זו אכ� מתבלטת ).  להל�130עיינו סעי  

 והדגמי� המספריי� הרבי� האחרי� )קללת הערי� הקרובות; תמונת הנשרי�(היחידות הבאות 

נו של ניסיו הקהל שרוי במתח משו� שמצד אחד ידוע לו ש.)� חל מפנה חיובישבהו(שבנרטיב 

  .המשורר חוזר על הקטע פעמיי� ויוצר ציפייה לאיבר שלישי, ומצד שני, דנאל לא יצלח

  )II, .19 1CAT :25-12 ( מרק� הטקסט– בשדות ַנִאל�ַד. 128

 � )צרובי	 )ענפי	והמילה ; palt ;x3(( )יבש )סב&; bfql;x5((בצקל ביחידה הראשונה חוזרות המילי

)yGlm ;x2.( משמשות בהקבלה שנייה ביחידה ה �; aklt( )סדוקי	) רגבי	; vblt ;x5(( שיבולתהמילי

x3( ; אדמה והמילה)מיובשת( )xmdrt ;x2.(500צורה . פורי ואפיפוריבעלת אופי אָנ, בחלקה , החזרה

נראה כי מספר הפעמי� שבה� חוזרות המילי� . זו של חזרה יוצרת הדגשה על המילי� החוזרות

  .ומטרתו להדגיש טוטליות, מכוו�

שנושאו הוא מצב השדות , יוצרת שדה סמנטי ברור, בריכוז גבוה יחסית, החזרה על המילי� הללו

פרק  (דגיש את חומרתההומשמש ל, באופ� עקי  מתייחס שדה סמנטי זה לבצורת. דולי� בה�והגי

אזי ביחידה הראשונה ,  המילי� נכו�פירוש א� .)המילה המנחה והשדה הסמנטי: 21סעי  , ב

 �מחליפות אות� מילי� שנייה אבל ביחידה ה. )צרובי	 (ענפי	, )יבש (סב&מופיעות המילי

 מבחי� טוב ַדַנִאל&, השנייהעתה בפע� . )מיובשת(אדמה , )סדוקי	(רגבי	  –ה המתייחסות לאדמה יבש

סדר : 27סעי  , פרק ב (סדר המסירה כסדר תודעתילראות כא� , אפשר אפוא. יותר ביובש האדמה

  .)המסירה כסדר תודעתי

�13' השוו ש (ypo√לפועל ) yph )√phy 501 הצורהספר משחק צלילי בי� מ�שוררבנוס  לכ� יוצר המ

בשתי צלעות רצופות , י�יחוזר כל פועל פעמ,  בכל יחידה.)24�23' ש ל21�19' וש; 17�16' ש ל14

וזו  phy√זו הכוללת את הפועל (מספר יוצר סימטריה בי� שתי התקבולות �משורר ה.בתקבולת

דמיו� : 29סעי  , פרק ב (נוספותמילי� ובאמצעות חזרה על זוג המילי� ) ypo√הכוללת את הפועל 

                                                
 .העיר שייתכ� כי חזרה כפולה בלבד רומזת בעקיפי� לחוסר הצלחה) 31והערה , 79: 1987(פרקר : השוו  499
226�218הערות , 2סעי  , לעיו� בפירוש המילי� ראו פרק ג  500. 
501  “/p-h-y/”, DULAT, p. 667.  
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והחזרות בתו� כל יחידה מציגות מבנה מסודר , אירועהחזרה על ה, � כ�א .)פראזונאנסלילי צ

  . החזרות המרובות יוצרות אחידות צלילית.ומורכב

  )II, .19 1CAT :18-15 ,25-22( ואירוניה ַדַנִאל�שיח הדמות יוצר חדירה סמויה לתודעת . 129

מזהי� שמדובר בשיח הדמות על סמ� נתוני� אנו . שיח הדמות אינו מוצג באמצעות פועל אמירה

�המתאר את הטקסט העוקב כאיחול או כברכה האופייניי� , )axl( אאחלו  ראשו� גפועל ב :אחרי

לדיווחו של  מידע סותר – כאד� חי וההתייחסות לאקהת;  צורות היוסיב;לדמות ולא למספר

  .ל הדמותנקודת מבטה שאת והמבטא את תודעתה ו, מספר קוד� לכ��המשורר

בגו  ) לשו� איחול(שבו מופיע פועל אמירה ,  כדיווח15' מספר לנסח את ש�יכול היה המשורר

נראה ? ַדַנִאל&מדוע בחר לכלול את הצלע הזו בתו� דברי . ולהביא אחריו את השיח הישיר, שלישי

לכ� ו, )ריטואלב או ]?[לחשכ� ייתכ� שמדובר ב( ה� חלק מפעולת הברכה  ומנשקמחבקשהמחוות 

בעת הוא ג� מבצע � בה. לא רק עומד ומבטא מללַדַנִאל& .עשויות למלא תפקיד דומה לפועל אמירה

 לשנות ַדַנִאל& של )השני(נו ניסיו ה� הביטוי המילולי והמחוות . הברכה�שה� חלק מ, ותפיזיפעולות 

  .)מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב( וכ� הוא מאופיי� באור חיובי 502, הבצורתתוצאותאת 

בי�  אי ההתאמה  . כאילו הוא חילאקהת ַדַנִאל&מתייחס , במסגרת הדברי� הנאמרי� באיחול

פרק (מעודדת את הקהל לחדור באופ� סמוי לתודעת הדמות מספר לבי� דברי ַדַנִאל& �משוררדיווח ה

הבאת  . היא בלתי אפשריתַדַנִאל&התממשות דברי ). פערי מידע בתודעת הדמות: 27סעי  , ב

 אירוניה מתחזקת עודה. אירוניה ונוצרת ,של האב על מות בנו� מחדדת את אי הידיעה הדברי

, בעוד שלמעשה אקהת מת, אקהת מוזכר כמי שאמור לאסו  את היבולי�: בשל ההקשר הנאמר

 את הקשר הסיבתי בי� מות אקהת ַדַנִאל&מחזק ,  באופ� בלתי מודע503.ובשל מותו הכל שרוי ביובש

  . לבצורת

ומעורר , מספר אפקט דרמטי חזק� סמיכות הענייני� ברצ  הטקסט יוצר המשוררבאמצעות 

 עוד לא הספיק לבטא את איחולו ַדַנִאל&מספר מדגיש ש�המשורר: ַדַנִאל&מחשבה על תחושת האב 

סמיכות הענייני�  .רצחוי והנה מגיעה הבשורה על דבר ה– שאקהת יאספ� אל האס� –לשדות 

,  ברגע שבו הוא חושב על הב� שקיבלדווקא: ַדַנִאל& והכאב שחש תורמת להעצמת רגשות הזעזוע

י יד� עלי את התקווה שהובעה זה עתה מידהופעת הנערי� ביטלה באופ� . בדנוהוא מתבשר על א

הניגוד עשוי . ליו�יבי� המשכיות לכ, תקווהחוסר  לתקווהובי� , תובי� חיי� ומו] עקי [ניגוד ( ַדַנִאל&

   504).ליו�יבעוד שה� נובלי� וסופ� כ,  מבר� את היבולי� בצמיחהַדַנִאל& :להתחזק באופ� אלגורי

למרות . בפשטות' אקהת'ולא , )yd.aqht( יד אקהת את הצירו  ַדַנִאל&מספר ש� בפי �המשורר

ריבוי : 29סעי  , פרק ב (הרעיו� שנרמזת כא� משמעות מוספת קור;, שהאפשרות אינה מבוססת

                                                
172�171: 2001, רייט; 79: 1987פרקר   502. 
503  � .ואחרי�, 169: ש
504  “...the description focuses on Aqhat; the revelation of Aqhat’s death to Dani’il, which 

immediately follows, is then able to achieve a sharp dramatic effect.”) �; ההדגשה שלי). 170: ש

  .218סו  הערה , 300�299]: א[2002, עיינו ג� וויאט
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,  באמצעותו עובדי� בשדה– בעברית ובאוגריתית היא איבר גו  'יד': )משמעות ומשמעות טעונה

 עשוי לשק  'יד' ,אול�. ופירוש זה מתאי� למשמעות הפשוטה של הדברי� האמורי� ולהקשר

מיעוט ). 18ב יח "שמ; 12א טו "שמ:  השוו במקראCAT 1.106: 17,505(באוגריתית מצבה 

:  בסמיכות למילה ידsp’√ימוש בשורש  לש לבא� שימו, המקומות לפירוש זה מקשה על ההצעה

  .)CAT 1.19, II: 17-18, 24 ( יד אקהת הגיבורתאספ&ל2 

130 .�  )II, .19 1CAT :26 (תיאור עיתוי הגעת המבשרי

�פעולתו נקטעת למראה הופעת , )כ� אולי מצפה הקהל(שלישית ב יבצע את מעשיו ַדַנִאל& שבמקו

�קוטע את דג�  )CAT 1.19, II: 26(]  מילתו–יו [ ומשפת/, צאו דברו עוד לא ימפיוהחרוז . הנערי

סוח החרוז מזכיר בתפקידו ינ. י או פתאומימידבאופ�  ונועד לתאר אירועי� המתרחשי� ,החזרה

א"ובניסוחו את הפסוק   J ז ה ר ו   J ד  ָ  עGד ז ה מ     ֶ  ְ    ֵ  ַ ְ    ֶ בשני ). 42, 22א א "מל: השוו עוד; 19�14איוב א " (    

באמצעה של כבר   מתרחש החדשהאירוע שאו ,ת האירועי�המקרי� הניסוח מתאר את תדירו

וג� , יוצרת עניי� אצל הקהלשנייה של החזרה לאחר החוליה ה הקטיעה .ההתרחשות הקודמת

  .) לעיל127ראו סעי   (יוצרת רוש� שהאירועי� מתפתחי� לשלילה

חודי לתמונה זו או ואינו יי, ימידהמוסר על אירוע פתאומי או ) 'מ� המוכ�' (נליציוקונבנזהו חרוז 

. או לספרות האוגריתית, )CAT 1.19, III: 7, 21-22, 35-36; 1.2, IV: 5( 'עלילת אקהת'ל

  . אשרה ממהרת לקבוע את תוצאות העימות לפני שזה החל' עלילות בעל'ב

  )II, .19 1CAT :34-27 (תיאור השליחי�:  הדמויות$ של לנקודת מבטהיצמדות. 131

 א� נראה 506,צורת הפועל עוררה מחלוקת ביחס לנושא.  נשיאת העיניי� מופיעה נוסחת27 בשורה

ל שהנושא הוא  נ א  ַ  ִ &ד  ' ש(מחוות גו  , )29�28' ש( מתוארת צורת ההליכה של הנערי� ראייהבשבי; ה. ַ 

29� עומד החרוז ראייהבראש שבי; ה). 34�33' ש(ותיאור הבכי , )33�31' ש) הראש שערתיאור , 30(

הליכת ( השורה יכולה לסמ� תובנה של הדמויות הצופות ).28�27' ש (עלמי	הבהליכת ]        [)?(אי# 

 מכל מקו� אי� על מה 507).אקהת לא נמצא(או הבחנה בפרט , )העלמי� אינה מבשרת טובות

   . ולכ� אי� להכריעלהסתמ�

משוב; בו רמז לתיאור , ראשית: הארכתו משרתת מספר מטרות.  ארו� יחסיתראייהשבי; ה

 508 חיקוי מודע של אופ� הרצחובי� א� ותבי� א� מחוות הגו  ה� מנהגי אבל, )30�29' ש(ח הרצ

                                                
505  “yd (I)”, DULAT, pp. 952-954, para. 4: monument, mausoleum(?). 
 .229הערה , 2סעי  , ראו פרק ג  506
ייתכ� ששורה זו היא וריאציה של החרוז הרגיל .  ש�21עיינו בהצעות להשלמת השורה באָפראט והערה   507

�והשוו עוד לשבי; הראייה ב,  להל�133ראו בטבלה שבסעי  . המוסר על התקרבות דמותCAT 1.17, V: 10-

11.  
ולכ� מתפרשות באופ� , כרות את תיאור הרצח מצטרפות לתיאור מחוות צער ואבל אחרות המאז30�29שורות   508

הערה , 300]: א[2002(וויאט עיינו בדברי . כחיקוי של אירוע הרצח; כאחת מ� המחוות לביטוי הרגשות: כפול

222:(  

The mime would be a mixture of non-verbal communication to Danel, reflecting 

the messengers’ distress, and gestures of mourning, in which they show solidarity 

with Aqhat in the particular manner of his death. We need not conclude that the 
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; תיאור השער; תיאור מחוות הידיי�(צירופ� של מספר פרטי� ,  שנית).הרמז: 21סעי  , פרק ב(

,  לנקודת המבטהיצמדותיוצרי� תחושה של ]) ההליכה ואולי בתחילה ג� תיאור[תיאור הדמעות 

, הפרטי� הגסי� שנית� להבחי� בה� מרחוק מוזכרי� תחילה.  סדר תודעת הדמויותומסירה לפי

�סדר המסירה כסדר : 27סעי  , פרק בראו  (.הדמעות: ואחרוני� מוזכרי� הפרטי� הקטני

 .ת&'3&ַע וַדַנִאל&כ� נית� לומר שתיאור המבשרי� מוסר בעקיפי� על התקרבות� ל� על).תודעתי

תודעתי לצד רמיזה לרצח מעוררת את הקהל ליצירת חדירה סמויה זיהויו של סדר , שלישית

 מה המחשבה –כאשר ה� מבחיני� בעוד ועוד פרטי� . )27סעי  , פרק ב (ת&'3&ַע וַדַנִאל&לתודעת 

� לבי� ַדַנִאל& הארו� הוא חלק מקטע שבא בי� הפסקת פעולת ראייהשבי; ה, לבסו ? שעלתה בראש

  .ולכ� מגביר את הדרמה' מותח את הזמ� 'הקטע הארו�). יל� וא40' ש(ביטוי הבשורה עצמה 

34�29' מראה הדמות מפותח מאוד בש, כ��פי�על� א . המבשרי� ה� דמות משנית , �ונראה שג

נראה לי שמטרת תיאור רגשות המבשרי� .  לפתח דמות זומספר� ואיל� ממשי� המשורר34' בש

נועד להגביר את הדרמה שבבשורה ) הבא  ראו בסעי(ובאופ� ישיר , )י מראיה�פ� על(בעקיפי� 

ל ל נ א  ַ  ִ &ד  ל  הדרמה מועצמת במיוחד לאחר אזכור אקהת בפי . האבַ  נ א  ַ  ִ &ד   ַ.  

132 . �  )II, .19 1CAT :39-34 (הדמותמספר ושיח �י המשורריד�עלתיאור המבשרי

ר מוסר מספ� המשורר36�35' נראה שבש. מדויקשורות אלו פגועות מאוד וקשה לעמוד על תוכנ� ה

�  ייתכ�.)הבעות פני� ומחוות גו : 22סעי  , פרק ב (באופ� ציורי שרגשות הנערי� ניכרו בפניה

ואזי החרוז מתפרש כמחשבה של הדמויות הצופות , ראייהשחרוז זה הוא המש� של שבי; ה

 מדברי�שבו ,  ה� חלק משיח הדמויות39�37'  שש ייתכ�).27סעי  , פרק ב; חדירה סמויה(

,  מופיע בצורת יחידbvr√ אול� הפועל 509.ַדַנִאל&לינ� לבי� עצמ� על כוונת� לבשר הנערי� ב

 �' ש( רק בהמש� נמסרת הבשורה לַדַנִאל& 510).ולא נמע� אחד(בתוספת כינוי חבור המסמ� נמעני

41�' ש, כמוב�. הפונה לקהלו, מספר�נראה שכא� משולב קולו של המשורר. והוא נמע� יחידי, )44

38� נועדו לעורר )הבשורה שהנערי� מוסרי� לַדַנִאל& (44�42' וש, ) לקהלומספר�המשוררדברי  (39

ומפי , בפי ענת –הופיע עוד פעמיי� לפני כ�  מות אקהת החרוז המתאר את אותו .את תיאור הרצח

). CAT 1.18, IV: 24-26, 36-37, 1.19, II: 38-39, 42-44 ( בדיווח האירועי�מספר�משוררה

 אולי יש לראות .והיא אופיינית לשירה אפית, וסופו של אקהת, המוות מדגישה את חזרה זו כמוב�

באה כנגד החזרה המרובעת על חובות ה, חזרה מכוונת) ארבע פעמי�(החרוז הופעותיו של במספר 

  .הב�

                                                                                                                                       

messengers are miming. Rather do we have here a description of two people 

emotionally distraught at the news they bear, with the poet choosing his words in 

such a way that their behaviour unconsciously evokes the murderous activities of 

Anat and Yatipan. 
 .ראו באָפראט על צורת הפועל  509
 .241הערה , 2סעי  , עיינו פרק ג  510
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  )II, .19 1CAT :47-44 ( נוסחה לקבלת בשורות רעות–  לשמע הבשורהַדַנִאל�תגובת . 133

דווח על מספר מ� שמשוררפע� לאחרבכל , ה שלוש פעמי� בשירה האוגריתיתנוסחה זו מופיע

  511.דמויות התקרבות

CAT 1.19, II: 27-28, 40-47 CAT 1.3, III: 32-38 CAT 1.4, II: 12-21 

bnvi onh.wtphn 
in.v[ ]/[]hlk.Glmm. 
- - - - 
tmGyn.tva.ghm.[wtfxn]/ 
vmo.ldnil.mt.[rpi]/ 
mt.aqht.Gzr. 
[vfat]/btlt.ont. 
k[rx npvh]/ 
kiAl.brlth. 
[[[[bh ponmbh ponmbh ponmbh ponm]/]/]/]/tTTtTTtTTtTT....    
olololol[[[[n pnh tdon pnh tdon pnh tdon pnh tdo    
bodnbodnbodnbodn]/]/]/]/kslkslkslksl....yAyAyAyA[[[[brbrbrbr        
yGf pnt kslhyGf pnt kslhyGf pnt kslhyGf pnt kslh]/]/]/]/    
anvanvanvanv....[[[[dt Zrhdt Zrhdt Zrhdt Zrh    
yvu gh]/wyf[x 

hlm.ont.tph.ilm 
bhbhbhbh....ponmponmponmponm////tTTtTTtTTtTT....    
bodnbodnbodnbodn....kslkslkslksl....tAbrtAbrtAbrtAbr////    
OlnOlnOlnOln....pnpnpnpnhhhh....tdotdotdotdo....    
tGftGftGftGf....pntpntpntpnt////kslhkslhkslhkslh....    
anvanvanvanv....dtdtdtdt....ZrhZrhZrhZrh....    
tvu/gh.wtfx. 
ik.mGy.gpn.wugr/ 
mn.ib.ypo.lbol. 
frt/lrkb.orpt. 

bnvi.onh.wtphn/ 
Hlk.bol.aA{t}rt.kton 
hlk.btlt/ont[.] 
tdrq.ybmt/[limm]. 
bhbhbhbh....ponmponmponmponm/[/[/[/[tTTtTTtTTtTT.].].].]    
[[[[bobobobo]]]]dndndndn....kslkslkslksl/[/[/[/[tAbrtAbrtAbrtAbr.].].].]    
[[[[OlnOlnOlnOln....pppp]]]]nhnhnhnh....tdtdtdtd[[[[oooo]]]]    
tGftGftGftGf[.[.[.[.pntpntpntpnt....ksksksks]]]]lhlhlhlh////    
anvanvanvanv....dtdtdtdt....ZrZrZrZr[[[[hhhh]]]]    
tvu.gh.wtfx[.] 
[i]k/mGy.aliynb[ol]/ 
ik.mGyt.b[t]lt/ont 
 

, בנטיית המילי� ובהופעת כינויי� חבורי�( הנוסחה חוזרת בשינויי� קלי�' עלילות בעל'ב

מבחינה בדמויות ) ענת או אשרה(שהדמות מדווח מספר �המשורר. )ובשיכול שתיי� מ� הצלעות

התגובה מתוארת . חשדבלמראה זה מגיבה האלה בפחד ו. שליחי� אלוהיי� מתקרבותשל 

שהשליחי� אשרה טועות כאשר ה� חושבות א� בשני ההקשרי� ענת ו. באמצעות הנוסחה

מהי ו, האלות שואלות את השליחי� מה אירע) בהגיע�(. בשורה רעהעמ�  נושאי� מתקרבי�ה

�עלילת 'ב. ינויי� משמעותיי�ללא ש, קרובות זו לזו' עלילות בעל'ות מ שתי הדוגמ.הסיבה לבוא

על דיווח (ת נשיאת העיניי� נוסחלאחר . רעההמבשרי� אכ� מוסרי� בשורה : הדיווח שונה' אקהת

דר� עיני  (מספר את המחזה�מתאר המשורר, )הדמויות מבחינות בדמויות אחרות מתקרבותכ� ש

 על הבשורה ות מעידהמחוותברור כי ,  ג� א� הטקסט אינו מוב� עד סופו.)ראייה שבי; –הדמויות 

 �י עוד לפנ, ביני� כבר כי משהו רע אירע מַדַנִאל& ות&'3&ַעכ� נית� להניח ש. עמ�הרעה שה� נושאי

�� רק אחר. הגעת הנערי� אליה�. ומוסרי� את הבשורה באופ� מילולי, כ� נמסר שהנערי� מגיעי

 ,בדוגמה זו. ַדַנִאל&שנושאה הוא , מופיעה הנוסחה לקבלת בשורות רעות, מיד לאחר הדיבור הישיר

בשלושת המקרי� הדמות .  של הדמות הנחה שגויה עלולא,  בשורה רעה אמתיתהתגובה באה על

ראוי . שכ� ה� אבדו,  בסו  הקטעַדַנִאל&לא נית� להתייחס לדברי .  פותחת את פיה לדברתנמענה

 עוקבת ַדַנִאל&תגובת . הנוסחה אינה מופיעה כתגובה למראה הנערי�ש, קבילותמלציי� לאור ה

הנוסחה מתארת  .רגשות אמתיי� ולא חששות לפיכ� היא משקפת .שמע הבשורה המילוליתמל

  ).הבעות פני� ומחוות גו : 22סעי  , פרק ב(� רגשות מחוות גו  המבטאי

                                                
246�244הערות , 2סעי  , עיינו עוד פרק ג. 10�9]: א[1989על המבנה של הנוסחה ראו אייטק�   511. 



     

 323

, מקומו הכלליושכל אחת מה� מזכירה איבר גו  , הנוסחה מורכבת מצלעות בעלות מבנה מקביל

 התמונה המתקבלת ממכלול המילי� המוזכרות .איבר הגו  תגובתאת פועל המתאר ברוב� ג� ו

המילה : 21סעי  , פרק ב; אופ� שלילישדה סמנטי של איברי� שאינ� מתפקדי� או מתפקדי� ב(

 אינ� נושאות רגליי�ה.  או אימהדתגובת פח, היא של התמוטטות רגשית) המנחה והשדה הסמנטי

שלוש הצלעות האחרונות . חדופמ כפי שקורה לאד� – מזיעותהפני� .  ה� רועדות–את הגו  

� כאיברי� אשר אינ� מסוגלי�יהשרירי� שבו והמותני, מתארות את הגב�זו  . לשאת את בעליה

ת רגשות האב ביחס עצמלהעביר את של הנוסחה וכושרה , מספר�דרכו העקיפה של המשורר

 גדול מ� האפקט המושג באמצעות דיווח  מ� השימוש בנוסחהר הנוצטהאפק. לבשורה שנתבשר

משמעותה זו של הנוסחה  .חדירה ישירה לנפש הדמותמ� האפקט המושג באמצעות מסכ� או 

-CAT 1.17, II: 8 ( הפוכהנוסחהשהוא , שורות רעות מתעצמת לנוכח קטע אחר בעלילהלקבלת ב

12(.  

� וII, .19 1CAT :47-44 (קישור בי$ קטעי� שוני� בטקסט באמצעות דמיו$ סגנוני ומילולי. 134
12-8: II, .17 1CAT(  

שורות  לשמע הבַדַנִאל&מספר משתמש בנוסחה מקובלת לתיאור תגובתו הרגשית של �המשורר

מספר באותה דר� בכדי לתאר תגובה רגשית הפוכה � במקו� קוד� בעלילה נקט המשורר. הרעות

 הקישור האסוציאטיבי מתחזק 512.מע הבשורה הטובה על הב� שיולד לושל שמחתו – ַדַנִאל&של 

�המשקפת כמוב� רגשות (מיד לאחר תיאור התגובה הגופנית , לאור העובדה שבשני המקרי

�לרוע המזל בקטע המאוחר לא שרד שיח (שיח דמות לסחת פתיחה לדיבור ישיר ובאה נו, )חזקי

  ).הדמות

CAT 1.19, II: 44-49 CAT 1.17, II: 8-17 

  ,רועדי	]  הפעמי	–תחתיו [
  , פניו מזיעי	%יו [מעל

  ,בר[ גבו נש–] מאחוריו
  ,]פינות גבומתפרקי	 
  .אשר בגבו[הגידי	 נחלשי	 

  :א[וקור] נושא קולו
            ]"  [מחצה"

  

  , מאירי	 הפני	]ל�[ַדַנִאב
  ,]ח[ המצ ומעל צוהל

  .פוער פה וצוחק
  ,פעמיו על ההדו	 מניח

        :נושא קולו וקורא
  ,נא% ואנוחה, אנוכינא %עתה אשב"

  .ותנוח בחזי נשימתי
  ,כמו לאחי, כי אכ# יולד ב# לי

  :כמו לקרובי, ושורש
  ,אשר מקי	 את מצבת רוחות אבותי

  .רובי המתי	את חמ# ק, ]ש[במקד
% % % % % %  %  % % % % % % % % % %  

בכדי ליצור את ) ת הפתיחה לדיבור ישירנוסח ו'על', 'פני�', 'פעמי�'(די במעט המילי� המקבילות 

בניגוד ,  חיוביי�CAT 1.17הפעלי� המתייחסי� לאיברי הגו  בלוח . )קשר ניגודי (הרמז המילולי

 גו  מתמוטט –ג� תיאור הגו  הכללי ניגודי .  רעותלפעלי� השליליי� בנוסחה לקבלת בשורות

 � CAT שהדיבור החסר בלוח משערת אני ). ונינוחולפיכ� יציב(לעומת גו  המונח על כיסא והדו

                                                

 .194: 2001, רייט; 155: 1990, אייטק�; 385, 1989, ידי מרגלית�קישור זה נעשה לפני כ� על  512
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 לאחר ַדַנִאל&וירה הקיימת בדברי ווהוא הפו� לא, � והזעזועי ביטא את הרגשות השלילי1.19

  .קבלת הבשורה הטובה

 .ַדַנִאל&ביחס לדמות , ות בשתי נקודות שיא קיצוניות בעלילהנוסח המספר שיב; את שתי�המשורר

מספר להעביר � ויכולתו של המשורר, ובכ� מועצמת הטרגדיה, מהדהדת את הראשונהשנייה ה

  .ביטויידי  בא להזעזוע הפנימי של הדמות באמצעות נוסחה אפית

135 . �  )III–56 : II, .19 1CAT  :45 (מבנה היחידה �חיפוש הגופה וקללת הנשרי

נית� , לכ�.  של רמזי� מילוליי� לקטעי� קודמי� בטקסטוהמתאפיי� בריכוז גבזה קטע ארו� 

לפני . העיצובת ה� מבחינ, יתטלהחשיב קטע זה לאחד מרגעי השיא בעלילה ה� מבחינה תמ

  .שאסקור את הרמזי� המילוליי� אתאר את מבנה הקטע ואתייחס לתוכנו

 :CAT 1.19, II: 56 – III ( שלוש פעמי� ומדווחי�י� חלי�אירוע ה:ריהיחידה בנויה על דג� מספ

בנוי  כל אחד משלושת החלקי� . שיאהיא נקודתכאשר החוליה השלישית , )28-45 ;14-28 ;14

נשרי� למע� יוכל לבחו� את  מבעל לשבור את כנפי הבקשמ ַדַנִאל&) 1(:  משנהיחידותי תמש

� ,CAT 1.19: השוו, CAT 1.19, III: 7, 21-22, 35-36 (ַנִאל&ַדעתר לבקשת  נמידבעל ) 2(; קרביה

II: 26( ,ַדַנִאל&ו�וההבדלי� אינ� ,  דמיו� מילוליות בעל החוליות שלוש. בוח� את קרבי הנשרי

 �שתי החוליות  לית דומהש השליההחולי ).מי� ומספר, צורות פעלי�, שינויי שמות(משמעותיי

ר בספרות כ אמנ� מבנה מסורתי מוהיא המשולשתית החזרה המילול. 38'  עד שקודמותה

מספר ליצירת מתח �י המשוררד אמצעי ביהיא ג�א� , )� או בפרוזהיבנרטיבי� פואטי(הקדומה 

  513.פיות הקהליוהשהיה על בסיס צ

,  אינו מוצא דברַדַנִאל&שבה� ,  בניגוד לשתי הפעמי� הקודמות:המפנהחל השלישית בסו  החוליה 

שלשונה ( של הנשרי� ה והקללהיהבכי, הדיווח על קבורת אקהת. ת אקהתפע� הוא מוצא אה

פיתוח של יחידת ה� א� מבחינה צורנית , סופרמ ה� המש� טבעי ל)נגזרת מ� היחידה הכללית

  ):ניגוד(הפו� באופ�  – השיא

                                                
באספת האלי� שבע פעמי� שואל ִאל& את האלי� : 'עלילות ִ,ְרַת'השוו ב. 144�143]: א[2000, גרינשטיי�  513

 �והיא משמשת ליצירת , ג� במקרה זה החזרה מילולית). CAT 1.16, V: 9-28(? ְרַת מי ירפא את ִ,–הנאספי

ראו . נסטי� בחיבור שלא פורס�'ידי ליצ�השוואה זו נעשתה בראשונה על. אותו אפקט על בסיס ציפיות הקהל

 .לעיל 23עיינו ג� על החזרה המרובעת על רשימת חובות הב� בסעי  . 23הערה , ש�, פרטי� אצל גרינשטיי�
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CAT 1.19, III: 11-14  CAT 1.19, III: 25-28  CAT 1.19, III: 39-45  
  , ֵחֶלבאי#
        . עצ	אי#

  :נושא קולו וקורא

        ,נא%יבנה> בעל<את כנ4 הנשרי	 "
  .אברותיה	 יבנהל2 בעל 

        !"כנפיי	 ודאו%ִ�ְרש2ֹ, נשרי	
 

  , ֵחֶלבאי#
  . עצ	אי#

  :נושא קולו וקורא

  ,נא% יבנהאת כנ4 ַהְרג�ב� בעל "
  .אברותיו יבנהל2 בעל 

 ".כנפיי	 ודאה%פרוש, ַהְרג�ב�

  ! ֵחֶלביש
  ! עצ	יש

  .ש	 את אקהתולוקח מ        
  ,בוכה ללא ק.        
  ,בוכה וקובר        
  . במדגת בכנרתקוברו        

  :נושא קולו וקורא

  ,נא%ְיַֹשֵ;ראת כנ4 הנשרי	 בעל "
  ,אברותיה	 ְיַֹשֵ;רל2 בעל 

  , מעל קבר בניא	 יעופו
 ".א	 יפריעוהו בשנתו

מילות קיו� ואי קיו� : יאיחידת השבי� נבח� את ההבדלי� בי� שתי היחידות הראשונות ל

לאחר אי מציאת אקהת באה נוסחת נשיאת הקול ובקשה , בשתי היחידות הרגילות; מתחלפות

ביחידה השלישית הנוסחה והבקשה , לעומת זאת. עו שוב וללרפא את הנשרי� כדי שיוכלו ל

 לשו�  מופיעה√bnyתחת לשו� : הבקשה הפוכה בלשונה). כ� שעובר זמ�(נדחות עד לאחר הקבורה 

Abr√ , מעל לקברותחת האיחול �החזרה . לפרוש כנפיי� ולדאות באה אזהרה לבל יעופפו הנשרי

 כאמור .האחרונה על הבקשה לשבור את כנפי הנשרי� היא חלק בלתי נפרד מ� היחידה השלישית

 למצוא את אקהת ולקבור אותו ַדַנִאל&הצלחתו של . המורה על הצלחה, שלוש הוא מספר טיפולוגי

  .)ראשית התרת הסיבו� (נוכ שלב ראשו� בדר� להשבת הסדר על אהי

  רגשות ומחשבות הדמות הפועלת, מעשי הדמות. 136

מבקש מבעל  ַדַנִאל&) א: (דיבור הישירב משתקפי� בעקיפי� ,ואולי ג� חששותיו, ַדַנִאל&רגשות 

 �; ירוע אפשריהבקשה מעידה על חששותיו מא. ובריפריעו לאקהת בקלשבור את כנפי הנשרי� א

 אינו מבקש ַדַנִאל&בפע� השלישית , בשדההנמצא בשר זהו טבע� של נשרי� לאכול למרות ש) ב(

אפיו� : 23סעי  , פרק ב(רצו� להעניש כהדבר עשוי להתפרש כביטוי לכעס או . צ&ַמל&לתק� את כנפי 

  .בוכה ללא ק.מספר � מטעי� המשורר: ועוד .)עקי  בדיבורה של הדמות

). CAT 1.19, III: 5-6, 20-21, 34-35( מימוש מטרת החיפוש ה�אקהת והבכי עליו ציו� קבורת 

 מעשה –ג� קבורת הב� .  באור חיוביַדַנִאל&מאפיינת את בי� הצהרת הכוונות לבי� ביצוע� ההתאמה 

). מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב( לחיוב ַדַנִאל& מאפיינת את –המבטא את אחריות האב כלפי בנו 

המספר מעצב באופ� מיוחד את דיווחו זה בכדי . ועיצובו מורכב יותר, אינו חוזר מילוליתהניסוח 

  ). להל�139�138 פי�ראו סעי(להבליט את הרגשת הדמות 

 �ואזי מדובר , )wyxd (ראייה לפועל ראייה ה� שבי; יש עצ	/  ,יש חלב או  אי# עצ	 /,אי# חלבהחרוזי

זו : א� למעשה נית� לפרש� כדיבור סמוי, )27סעי  , רק בפ (ַדַנִאל& לנקודת מבטו של היצמדותב

, פרק ב (514תוכ�ל העופות ומתבונ� ני בכל פע� שהוא מבקע את בטַדַנִאל&המסקנה שמגיע אליה 

  ).דיבוי סמוי: 19סעי  

                                                
 .143]: א[2000, גרינשטיי�  514
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התייחסות . )waqbrn; waqbrnh (ואקבור אותו חבור  מתייחס לאקהת בכינויַדַנִאל&לאור� היחידה 

;  נוסחת נשיאת הקולא �על( אולי מדובר במחשבה –ו גורמת להפנמת המבע לאקהת בדר� ז

ביחידת . או שהוא נמצא ברשות עצמו ומבטא את משאלתו בקול, )CAT 1.15, III; 27: השוו

 ַדַנִאל&א� בפי , )ולאחר מכ� בכינוי חבור, 40�39' ש(מספר בשמו �  בפי המשוררהשיא מכונה אקהת

יחסו של את  משק  את נקודת מבטו ובניהכינוי . )אחר מכ� בכינוי חבורול, 44' ש (בניהוא מכונה 

כינויי� ושמות : 27סעי  ; כינויי�: 21סעי  ; שיח פנימי: 19סעי  , פרק ב. ( הוא אביו– ַדַנִאל&

קללת  (אקהת הגיבור מכנה את בנו ַדַנִאל&בקללת הערי� :  השוו).רומזי� לקיומה של חדירה סמויה

  .)אשר בו נדרש ציו� הש�, יָמג או  לגליממדואולי א  בעל , יות מעמד רשמי יותר להההערי� עשוי

137 .�  ? ומי המסייע מי הרוצחַדַנִאל� ידע הא

 CAT( נתבשר כי האחראית לרצח בנו היא האלה ענת ַדַנִאל&בתמונה הקודמת ברור לחלוטי� ש

1.19, II: 41-44.( זאת �הוא ). ַיְט3ַנ&או את שכיר חרבה (ת  אינו מחפש את האלה ענַדַנִאל& יחד ע

� אירועמקלל שלוש ערי� סמוכות למקו� כ�  ואחר ,מחפש את שרידי גופת הב� בקרבי הנשרי

נראה שהסיבה לכ� היא .  ענתחסות ישירה לאלהי בבחינת התישהואדבר במעשיו  אי�. הרצח

יחד  515.יי� שבסביבתוע� הגורמי� הטבעיי� או האנושרק הוא יכול להתמודד , כאד�. תיאולוגית

המבשרי� לא הזכירו נשר : יש לעמוד על פרט חשוב בקטע זה ביחס למסופר קוד� לכ�, ע� זאת

והדימויי� בפיה� חוזרי� על תפקידו של , מחוות הגו  שה� עושי�. או דיה בדיווח� על הרצח

 ,CAT 1.18: תולא על תפקידה של ענ[ CAT 1.18, IV: 22-26 // CAT 1.18, IV: 33-37 (ַיְט3ַנ&

IV: 17-22 // CAT 1.18, IV: 27-33.([ סופר בראשית הלוח שכנראה  השחתת הגופה נושא

 ששרידי בנו מצויי� ַדַנִאל�כיצד יודע . ַדַנִאל&� ליד�עללא דווח ) CAT 1.19: I: 2-17(השלישי 

�  ?בקרבי הנשרי

� בוח� את ַדַנִאל&: ַדַנִאל& משלימי� פער ביחס לתהלי� ההכרתי המתחולל בתודעת גרינשטיי� ואחרי

 ת&'3&ַעשבה� הבחינה (משער שהעופות המרחפי� ) הדמות(לפיכ� הוא . הסביבה ואינו מבחי� בגופה

וזו הסיבה לכ� שהוא פונה לחפש את . באו לכלות את הגופה) או קבוצת עופות אחרת, קוד� לכ�

�י� העול� הפנימי לעול� מילוי פערי� ב: 27סעי  , פרק ב (516שרידי גופת בנו בבט� הנשרי

, כפי שהסברתי לעיל:  הנשרי�בבט�נית� להסביר בדר� נוספת את חיפוש הגופה ,  אול�).החיצוני

במילי�  ני� בטקסט שלנומצויהעופות ובפרט ע� ה, התה ע� העופות הדורסי�נראה שענת זו

 וקהלו מספר� התרבותי של המשוררהידע אני משערת שמידע זה היה חלק מ� .'דיה' ו'נשר'

� .ברובד פרשני אחר של הטקסטאחת כל ,  אחת שתי האפשרויות עשויות להתקיי� בכפיפה.הקדו

  .שתיה� בבחינת חדירה סמויה

                                                
עיינו . ַדַנִאל& יכול להתייחס רק לגורמי� המזוהי� באופ� עקי  ע� רצח אקהת: 219, 194�193: 2001, ראו רייט  515

 . להל�141עוד בסעי  

 .178: 2001, רייט; 143]: א[2000, גרינשטיי�  516
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. בי� תמונה זו למסופר לעיל) מספר� י המשורריד�עלשפורש (ברובד הגלוי של הטקסט אי� כל קשר 

� ַדַנִאל&י יד�על בנשרי� ברובד העקי  וסמוי מכוו� המשורר את קהלו לרעיו� שפגיעה, בר

  517).141, 103עוד בסעיפי� עיינו ( כפגיעה באלה או בסמל שלה היא) באמצעות בעל(

138 .�  הרמזי� המילוליי� בטקסט ותפקיד

[       ,  הקשתרת]ב[נש פועל זה רומז לכתוב.  מופיע במספר רב של פעמי� ביחידהAbr√השורש    )א(

ג� ואולי , )tA[b]r/qvt.[   ]r.yAbr [ ]mn ;CAT 1.19, I: 4-5) (? (][    נשבר) / ?] (

�  ). לעיל74ראו סעי   ('עלילת אקהת' בלמקומות נוספי

 ,CAT 1.19( אכ# נופלי	 תחת פעמיו) מימוש(או הכתוב התוא�  פעמי> ת<ל2 יפלו תח המשאלה  )ב(

III: 3, 9-10, 18, 23-24, 32, 37-38 (להרוג כאשר היא מחליטה , ה לדברי ענת בלברומז

הביטוי ,  בתמונה הנוכחית).CAT 1.17, IV: 44-45( ני]א – פעמי [תחת אפיל&: תאת אקה

 �ה�  ,]איווי[ה� בלשו� משאלה (י בעל יד�עלמציי� את התוצאה של שבירת כנפי הנשרי

 החזרה .ַדַנִאל&ה� נופלי� לרגלי ,  מפני שכנפי הנשרי� שבורות.)בדיווח על מימוש המשאלה

שכל ,  ונובעת ממבנהו המשולש של תיאור חיפוש גופת אקהת,יטוי מכוונתהמרובה על הב

 �  .חוזר הביטוי שש פעמי�,  כ�.בקשה ומילויהאחד משלביו בנוי בדג

 qwl/qyl+txt pon (+pronoun)√ לטה וסנמרטי� העירו כי במקומנו הצירו  אולמו� דל

ל "נפ√, )אוגריתיתב (qwl/qyl√פעלי� השימוש ב,  מבחינה זו518.תפיזימתייחס לפגיעה 

�ו) עבריתב( maqātu )(מקביל) אכדיתב �. ) למקרא ובקונקורדנציהעיינו במילוני� השוני

� ָוֶאְמָחֵצ� ְולֹא ְיק:מ:� "לפסוק  הביטוי האוגריתי להקביל את  במיוחדמעניי�Rֵל- ָוֲאַכEְ2ִַו

זו . לע א מקבילי� לצלע ב שלושת הביטויי� בצ])39יח ' תה [// 39ב כב "שמ" (Aַַחת ַרְגָלי

י� חזותיי� במצרי� ייצוג לציי� ג� ראוי,  בנוס.  מקבילה עברית לביטוי האוגריתיממש

� .רגלי הגור� המנצחלתחת מ המנוצח מוצג הגור�שבה� ,  במזרח הקדו�ובמקומות אחרי

מקביל ה ביטוי ז, סולט�לדעת וא�. maqātu(m) ina/anaבאכדית של אוגרית מצוי הביטוי 

 �משמעות הביטוי בדברי ענת בהחלט עשויה להיות  qll b/l.519לצירופי� האוגריתיי

  ביחידה זוובפי המספר ַדַנִאל&קיימת בביטוי שבפי דומה משמעות  שונראה, הריגהמכוונת ל

 הטקסט תו�הקישור המילולי ב,  הביטוי זהה לחלוטי� ג� א� אי� משמעות.)תפיזי הפגיע(

אבל , פוגע בנשרי� ַדַנִאל&עתה . ענת החליטה לפגוע באקהת ולהרגו . ברור'עלילת אקהת'של 

  . פוגע בענת וסמליברובד סמוי

                                                
חושדי� כי צ&ַמל& היא ענת ) 219: וש�, 24הערה , �וראו ג� ש, 179�178: 2001(ורייט ) 407�406: 1989(מרגלית   517

 .והפגיעה בה היא מעשה ענישה, )או לפחות שיש ביניה� זהות סימבולית(עצמה 

 .q-l/ (I)”, DULAT, p. 698/“: ראו  518

 :maqātu”, CAD, vol. 10 part 1, p. 240ff., para. 3“: השוו לביטוי האכדי. 449, 446: 1991, סולט�וא�  519

(with ina/ana qātē) to fall into somebody’s hand, to fall to one’s share, to happen [compare 

para. 4: to attack, to invade, to afflict, attack (said of diseases, misfortune, fear, demons); and 

šumqutu, para. 7-9: to overpower in battle, to strike down].(  
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) avt.bert.ilm.arf!; CAT 1.19, III: 6, 20-21, 34-35 ( אבותיובקברותאשי	 אותו  הכתוב  )ג(

 בי� ,)tvt xrf.klb ilnm ;CAT 1.19, I: 10 (האלי	) ?(כרצו#  ,)?(חרס שמה  רומז לכתוב אולי

�או שמשמעות הטקסט  520,)במשמעות רוח המת( iln 'אלוהי� 'א� אקהת המת מכונה ש

קברות אבותיו מלמדת שהמשורר בחר בצירו   קבר בניהופעת הצירו  החלופי  .אחרת

)bert.ilm.arf(20, 6'  בש�21 ,34�  . בשתי הפסוקיות משמש אותו פועל. באופ� מכוו�35

  :שלישית נוספי� עוד רמזי�של הפע� השנייה במחצית ה

� זיכרובהרצח עשוי לעורר את תיאור ) CAT 1.19, III: 44( א	 יעופו מעל קבר בניהכתוב   )ד(

 ,CAT 1.18, IV: 19-22 // CAT 1.18 ( שהרמז אינו מילוליא �על,  מעמדת תעופה–הקהל 

IV: 30-33.( בני כי אקהת מכונה כא�  לבשמו )( ִאל�ַדַנב# ובתיאור הרצח ) 44' שCAT 1.18, 

IV: 19, 30.(  

 ,tveTann.bvnth ;CAT 1.19( א	 יפריעוהו בשנתו כתובב) Š בבניי� ET√( tveTannהמילה   )ה( 

III: 45( למילה תכנראה רומז eTh  ל חטאו מחצתיו]ע[בכתוב )[o]l/eTh.imefh ;CAT 1.19, 

I: 13-14(.521 � .ל הדמיו� הצליליא� הקשר נוצר בש, נגזרות מאותו שורשאינ�  שתי המילי

א� ה� באות בצירו  מילי� דומות נוספות באות� שני , ברור כי המילי� רחוקות זו מזו

 הופעת מילי� אלו בשתי נקודות אלו בנרטיב בולטות על רקע אוצר המילי� .מקומות

מספר בי� פעולותיה של ענת בראשית הלוח �אולי בדר� זו קשר המשורר. 'עלילות אקהת'ב

 522.של דנאל לנשרי�לבי� אזהרתו 

 עשויה לרמוז )CAT 1.19, III: 45, in his sleep( א	 יפריעוהו בשנתו כתוב בbvnthהמילה   )ו( 

, tied.vnth.wakl.b[q]mm ;her teeth( וע]ל[ובולע ה, שיניהאוחזות  בכתוב vnthהומוגר  ל

CAT 1.19, I: 9 .(י והגרפי דמיו� הצלילה)המקומות מאפשר לקשור בי� שני)עבור הסופר  .

 שמא לא יפריעו את אקהת – ג� להבי� אולי יש ,בנוס  למשמעות הישירה של הטקסט

�הקישור אינו מבוסס רק , כ�. )ריבוי משמעות ומשמעות טעונה: 29סעי  , פרק ב (בשיניה

  .מילולי�על הדמיו� הצלילי

 המילי� המשמשות בקטע הנוכחי, פי שכנראה לא מדובר באות� מילי� כלל�על�א 

)tveT{a}nn.bvnth( , ובראשית לוח מופיעות בסמיכות כא�CAT 1.19 . אלו �הופעת מילי

  .'עלילות אקהת'בשתי נקודות אלו בנרטיב בולטות על רקע אוצר המילי� ב

 –יו [ומשפת/ ,  דברו עוד לא יוצאמפיוהחוזר  נליציוקונבנהעל אלו נית� להוסי  את הניסוח   )ז(

 בפע� הראשונה משמש החרוז למסור ).CAT 1.19, II: 26, III: 7, 21-22, 35-36 (]מילתו

משמש החרוז , בשלוש הפעמי� האחרות.  היא לא הושלמה–בשדה הופרעה  ַדַנִאל&שפעולת 

יחד ע� זאת נוצר . ַדַנִאל&בעל ממהר למלא את בקשת . י�אירועלמסור ג� כ� על תכיפות ה

                                                
 .185הערה , 2סעי  , או פרק גר  520

  .259, 191הערות , ש�עיינו   521

 .575הערה , עיינו בדברי בפרק ב. )"ִרLִיָתִני"ו" Jְִמְרָמה"ביחס למילי� (הרמז : 21סעי  ,  בהשוו דברי בפרק  522
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שהיא התגובה הישירה , גופהקשר עמו� בי� הבשורה הפתאומית לבי� תמונת חיפוש ה

  .ית לבשורהמידוה

להראות את הקשר בי� תפקיד מכלול הרמזי� המילוליי� . כולל עדות מצטברת, אפוא, הקטע

�הקשר הנוצר בתודעת הקהל עשוי להתפרש . תמונת הרצח ומעשה ענת בגופה לבי� תמונת הנשרי

סעי  , פרק ב (.י� תמונת הנשרי�וכ� כקשר בי� ענת לב, ט כקשר של מעשה נפשע והגמול עליובהחל

  ).הרמז: 21

  יחידהאמצעי� ספרותיי� פואטיי� אחרי� ב. 139

 �� וa ,hהעיצורי�  :וריכוז� מתגבר בנקודת השיא, מצלולי�ביחידה זו קיימיo � קרובי

 .iiiibq[o kbdthm w]/aaaaxd.hhhhm.iiiiA.vmt.hhhhm: בצליליה� וחוזרי� בראשית מילי� בפסוקית החוזרת

iiii[A]/ooooZm. aaaabk!y.w.aaaaqbrnh/ ])וריאציהוב :iiiin.vmt.iiiin.ooooZm [523).אליטרציה: 29סעי  , פרק ב 

� וbqo ,√bky√פעלי� המשמשי� בסמו� בכל שלוש יחידות המשנה √qbr. מבחינה � הללו קרובי

� מהדהדיה צלילולכ�, טיתפונ� ibqbqbqbq[o( ִקרביה	 לאפקט המצלולי תורמת ג� המילה.  זה את זהי

kbkbkbkbdthm w]/axd.hm.iA.vmt.hm.i[A]/oZm. abkbkbkbk!y.w.aqbrqbrqbrqbrnh/; CAT 1.19, III: 3-6 // CAT 

1.19, III: 18-21 // CAT 1.19, III: 32-35 .( בשיאה �ראו במיוחד את הסמכת השורשי� וריכוז

41�40' ש, ש�( של היחידה(: � את הקשר תמחזק r ,b, )עיצורי� חכיי� (q/k/g חזרת העיצורי

 /y :ybybybyb.llqqqqZ.ybkyybkyybkyybky.wyqbryqbryqbryqbrחוזר ג� העיצור זה יות ברצ  פסוק. הרעיוני בי� שלוש הפעולות

yqbryqbryqbryqbr.nn.bbbbmdggggt.bkbkbkbknrrrrt/) נטיתאחזרה קונסונ: 29סעי  , פרק ב(. 

ולפיכ� שורשי� (מבי� כל השורשי� החוזרי� . Abr√ השורשי� שהזכרתי נוס  ג� השורש אל

�, ולתבשתי צלעות תקבמופיע בכל פע� שורש זה  :שורש זה חוזר מספר פעמי� רב יותר )מנחי

�התקיימות בקשת מספר על �המשוררוכ� הוא חוזר בדיווח , החוזרת בכל אחת משלוש הפעמי

 החזרה 524.)על אינו משמעותיוככל הנראה כא� השינוי בצורת הפ(בשתי צלעות מקבילות  ַדַנִאל&

, כפולה על הפועל בכל פע� משמעותית לא רק מפני שהחזרה עליו יוצרת הדגשה בהקשר הנוכחיה

 שבע תקבולות כוללות ).CAT 1.19, I: 3-5(  ג� בראשית הלוחהפועל מופיע בזוגי שאלא מפנ

, ספר פעמי� טיפולוגיג� בחזרה במ, לפיכ�, משתמשמספר � המשורר. שבעה זוגות של הפועל הזה

לפיכ� אפשר לראות  ( הפע� השביעית כמוב� נכללת ביחידת השיא.כדי להורות על שלמות הפעולה

המילה המנחה והשדה : 21סעי  , פרק ב( ) בעת ובעונה אחת1+6� ו1+2 :ביחידה מבנה כפול

הא� יש . bny√השורש ההפו� המשמש לסמ� את ריפוי כנפי הנשרי� הוא דווקא : עוד). הסמנטי

:  הגזור משורש זהל&ראו למשל כינויו של ִא? בבחירה זו כוונה למשמעות הטעונה של השורש

bny.bnwt   

 � מה� שניי�, bכוללי� את העיצור ) bny√ וג� bky ,√Abr ,√qbr ,√bqo√(כל השורשי� החוזרי

�לפיכ� מופיעה רשת מצלולית ). bky√ בשורש kוקרוב לו  (qיצור ע ושניי� את הr את העיצור ג

                                                
523   �� וa ,hהעיצוריo באמצע ובסו  מילה � .מחזקי� את המצלולו חוזרי� ג

השימוש באותו שורש בשתי , ])ב[1965(הלד כפי שהראה . CAT 1.19, III: 36הופיע ג� בשורה כנראה הפועל   524

  ).מסורתי(צלעות התקבולת הוא אופייני 
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 – qbr√ומחזקת את המשמעות של השורש ,  ויופי לכלל היחידהלכידות, המעניקה ייחודיות

  .)29סעי  , רק בפ (הפעולה העומדת במרכז יחידת השיא

  )III, .19 1CAT :41-39 ( קבורת אקהת.140

�ו, )bky) x2√ביחידה קטנה זו חוזר השורש √qbr) x2( ,525,פוריראשו� חוזר באופ� אָנכשה 

. )באמצעות השרשור והחזרה נוצרת מסירה מדורגת של המידע (תרשרושמ ה בצורחוזראחרו� וה

 בוכה ַדַנִאל&שסמכת הפעלי� יוצרות את הרוש� ההחזרה ו, בנוס  לאפקט הצלילי שהזכרתי לעיל

הכוללות רק פעלי� יוצרי� , חזרה וריכוז פסוקיות קצרות, כ�� כמו. את אקהת באותו זמ�וקובר

בכ� נוצר רוש� . היתו ארוכה יותר מקודמהצלע האחרונה, זהבחרוז  .ובכ� אקספרסיביות, גיבוב

� אבל אי� . בנעשה מרחוקציפייה  של�יוצר תחושה מרוחקת ציו� המקו� . של חתימה וסיו

  .מיד להראות לנו את הנעשה מקרובחוזר הוא . מספר מתרחק לזמ� רב�המשורר

מעידי� על רגשות הדמות הפועלת ) 40' ש(וההערה שהבכי ממוש� , תו� פעולת הקבורה, הבכי

  ).הבעות פני� ומחוות גו , מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב(

  ) IV-45: III, .191CAT :7 ( קללת הערי� הקרובות.141

בראשית היחידה לא בא חרוז המורה על דיבור חדש , אול�. ג� יחידה זו בנויה על חזרה משולשת

�. ])CAT 1.19, III: 50; IV: 1-2[והשלישית של היחידה שנייה השוו בחוליה ה (או שינוי מקו

�  לקירַדַנִאל&לפיכ� מוצגי� דברי �526).45�42' ש (מי� כהמש� ישיר לדבריו הקודמי  

 תור� להגדרת הטקסט הנאמר וג�, שיח הדמותב,  כהבנתי בא בצורת סביל)yfm( יקולל פועלה

שורה זו  527.)דר� הצגת הדיבור כתיאור מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב: השוו(לאחריו כקללה 

 נושא קולו וקוראת פתיחה לדיבור ישיר נוסחותחתיה בשתי החוליות הבאות באה , אינה חוזרת

)CAT 1.19, III: 51; IV: 2-3 .(בכל תתות משתנוהקללה עצמה, מושא הקללה �כשהעיר , יחידה

  .JִAל&ַמ קרייתהיא ) ביחידת השיא(השלישית 

9�1כא ' הסיטואציה המתוארת בתמונה קרובה לזו המתוארת בדב .� ידיעה היעדרב, בשני המקרי

כ� ג� בחוקי .  נחשבות לאחראיותהערי� הקרובות, על זהות הפושע שביצע פשע בשדה פתוח

זקני העיר מנעו קללה כזו . אוגרית�  ובחוזי� בינלאומיי� שנמצאו בארכיו�24�23סעיפי� , חמורפי

או רמז (אי� כא� כפרה ,  יחד ע� זאת528.כמו בדברי�, באמצעות ריטואל שבו הכחישו את האשמה

   529.וקללת בעלי האשמה, כי א� האשמה, )לטקס דומה

                                                
 .256הערה , 2סעי  , ראו פרק ג  525

אפשרות אחרת היא שהקהל . חושב שַדַנִאל& בקרבת העיר או בקיר מי� בתמונת הנשרי�) 185: 2001(רייט   526

 .ַדַנִאל& הל� לקיר מי� ונשא את קולו ש�: ילהישלי� פער בעל

 .261הערה , 2סעי  , עיינו פרק ג. בהנחה שפירוש השורש נכו�  527

 . ש�ראו הפניות   528

 .188: 2001, רייט  529
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נית� ) JִAל&ַמ קרייתולא רק את ( מקלל שלוש ערי� ַדַנִאל&י העובדה שפ�עלו, ששרדפי הטקסט �על

 הקהל יודע .)ידי השלמת פער�  עלחדירה סמויה (מדויקמקו� הרצח ה לא ידע מהו ַדַנִאל&שלהסיק 

המספר . היא העיר המקוללת בפע� השלישית. )אירוניה (JִAל&ַמ קריית –מהו מקו� הרצח 

 למצוא את ַדַנִאל&של ' הצלחתו'שימוש בדג� המספרי מחזקי� את מודעות הקהל להטיפולוגי וה

למרות שהקהל מצפה לשינוי בולט   .פי שהוא עצמו אינו מודע לכ�� על�א , העיר האחראית

מ� במיוחד לא מדובר בקללה שונה , כלומר. כזה אינו בנמצא, יחידה השלישיתומשמעותי ב

ג� אור� היחידה השלישית אינו שונה . אחרתקללה  יעהמופכל חוליה וב, השתיי� האחרות

  .החוליות האחרותבאורכה מ� 

ירו של וציו� היות המקו� ע,  הכולל שרשור בשילוב שיכולצלעי�  מוצגת בחרוז דוJִAל&ַמ קריית

 לא נעשה יו� דומהצ .)CAT 1.19, IV: 1-2 ( הנסי& ַיִרח�קריית, <ִ;ל�ַמ / <ִ;ל�ַמ קרייתלמגיע  :הנסי� ירח

א� הרחבה , הזו לשינויאפשר להחשיב את ההרחבה , י בעיני.בנר�לל'תע�מי� או מררת� ביחס לקיר

היא ג� לא מוסיפה עניי� . תנליציוקונבנואולי היא , זו מוכרת לנו כבר ממקו� קוד� בעלילה

קטע מיד כמוב� שתוספת זו מזכירה לקהל . יחידה השלישיתמסמנת את השינוי במשמעותי או 

  ).CAT 1.18, IV: 7-11 ( וענת בהתחדשות הירחַיְט3ַנ&דנו שבו , וד� בטקסטק

   :נוס  קיי� בנוסחת הזמ� שבקללותשינוי דק 

CAT 1.19, IV: 5-6 CAT 1.19, III: 55-56 CAT 1.19, III: 48 

hthththt////wolmhwolmhwolmhwolmh    
llllont.pdr.dr/ 

ont.brx.polmh./ 

ont.pdr.dr. 

ont.brx.polm.h. 

ont.pdr.dr/ 

שתפקידו להבליט , טיקהבדלי� הדקי� שבתמונת קללת הערי� יוצרי� מבנה קלימה, טלדעת ריי

תיאור הזמ�  :טי נוצר בשל משחק מילי�ק לדעתי המבנה הקלימJִA.530ל&ַמ קרייתאת הקללה ל

ובעזרת אמצעי פואטי זה קושר ,  ליצירת משחק מילי� בשמה של האלה ענתמשמשלמעשה 

שזהותו כמוב� , סמוכות למקו� הרצח ובי� הרוצח האמתימספר בי� הקללה לערי� ה�המשורר

  .ַדַנִאל&ול, ידועה לנו

בשתי .  בדיוק כפי שרשו� שמה של האלה ענת–ו "� ותי"� נו"רשומה עי) oanata(המילה עתה 

המילה  (oanata.barixu.pa-oōlama.h.oanata.pa-dara.dari ַדַנִאל&הקללות הראשונות אומר 

 -li-hitta wa: אבל בקללה השלישית הוא אומר). בנוסחה התקבולתיתפותחת את שתי הצלעות 

oōlamah li-oanata.pa-dara.dari/ . המילהoanata מילית ה מופיעה בתוספתli שמשמעותה 

השינוי בנוסחת . משמעית� היא בהחלט דוoanataבסמיכות למילה , כא�. באוגריתית ְל או מ�

קללת העיר : את האפשרות שיש כא� משמעות עקיפההזמ� באיבר השיא שבמבנה המספרי מעורר 

כאמור הקללה לערי� היא פעולה הנעשית . ושמה, הופכת ג� לקללת האלה) מקו� הרצח (JִAל&ַמ

ומשחק , ַדַנִאל&זהות הרוצח דווקא ידועה ל' עלילת אקהת'אלא שב, כאשר זהות הרוצח אינה ידועה

 אחרי סצנת מידכח שקללת הערי� מופיעה בל נש. א דר� עוקפת להעניש את האלהוהמילי� ה

  .עוד לא הספיק הקהל להרהר במשמעות הרמזי� ש� והוא מקבל רמז נוס . חיפוש הגופה

                                                
530  �190�188: ש. 
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הרומז לכ� שהקללה השלישית , וא� נאמ; את האפשרות שאכ� קיי� כא� משחק מילי� שכזה

. ר מקוללת בעיוורו�העי: אזי אולי יש חשיבות לפרט נוס  מעורר עניי� בקללה, היא ג� קללה לענת

כידוע הסיבו� ומעשה הרצח :  הרי לה כגמולה–א� הקללה מכוונת בעקיפי� ובמרומז ג� לענת 

 CAT(ה וחומדת אותה ימבחינה ביופי,  ענת נושאת עיניה ורואה את הקשת– ראייהראשית� ב

1.17, VI: 10-14.(531  

 qr.mymלילי� מ� הש� צ: קי מילי� נוספי� בשמות הערי�חבקטע קיימי� מש, לדעת ואטסו�

)water source ( במילה � mrrt/tGll.bnrצלילי� מ� הש�  ; seek refuge(532; 47' ש (grחוזרי

)palm-tree that produces dates (?) ( במילה �צלילי� מ� ; )(?)be lowered; 54' ש (Glyחוזרי

 be blinded; 5' ש (owrt חוזרי� במילה qrt.ablmבש� ) abl) mourn = be dried outהרכיב 

[with tears](.533  

הראשונה היא קללה הניתנת : הקללות עצמ� נקשרות לראשית הסיפור בשתי דרכי�אני מציעה ש

קשורה ביכולת שנייה ה; )amd.grbt il ;CAT 1.19, III: 47(ל2 יכס& ִאל� בצרעת : ל&מאת ִא

וראש& יבול / ,  בל יצמח– שורש& באר.: התושבי� להוליד צאצאי� או בכלל לקיי� את דור ההמש�

לJִA : 2ל&ַמ קרייתהשלישית היא קללה הניתנת מאת בעל ל; )CAT 1.19, III: 53-54( !בידי עוקר&

באמצעות ציו� שני האלי� שהיו הקשר נוצר ,  היינו).CAT 1.19, IV: 5( לעיוורת ישימ& בעל

  מבחינה רעיוניתקללה הקשורה ישירות לאקהתאמצעות הצבת וב, ת אקהתד להול�אחראיה

 לכ� יש אשר יראו כא� . הוא א  מכונה כ� בראשית העלילה– ַדַנִאל&אקהת הוא שורשו של . במרכז

 בראשית העלילה בעזרת ַדַנִאל&את הקללות ע� הברכה שבור� בה ) י�(הקושר, )י�(מילולי) י�(רמז

�  .)29סעי  , פרק ב (והניסוח שבראשית רשימת חובות הב�, שני האלי

נית� לשער שהמקל ). CAT 1.19, III: 49, 56, IV: 7(מוזכר בסיומה של כל קללה  ַדַנִאל&של מקלו 

השוו בסיפור (י ָמגאו אביזר , שמא היה זה סממ� מעמדי. ַדַנִאל&בא לתרו� לעיצוב דמותו של 

לבוש : 22סעי  , פרק בעיינו עוד ב. 37�18ב ד " ובסיפור אלישע וגחזי במלהמכות בספר שמות

  .)י� נלווי�וחפצ

  )IV, .19 1CAT :22-8 (עיצוב יחידת תיאור האבל. 142

כאמור . )9�8' ש ( לביתומגיע ַדַנִאל&מספר ש� מוסר המשורר, JִAל&ַמ קרייתלאחר הקללה השלישית ל

-CAT 1.17. II: 24: השוו (תחת את התמונה החדשהופו ,את התמונה הקודמתנוסחה זו מסיימת 

 ;CAT 1.17, II: 39-40; V: 31-33; 1.18, I: 19-20; IV: 5-6:  בהשוו לנוסחה המופיעה. 25

1.19, IV: 20-21(.כ� �גבולות הקטע שבו נמסר על תקופת האבל מסומנות באמצעות ,  א

                                                
 ,What is a “blind city”? Why, of all posible punishments (war, plague“: 177: 1976, השוו מרגלית  531

destruction etc.) and with a virtually limitless arsenal of curse-motifs to choose from … does the 

poet choose one so improbable as to strain credulity?” . בקללה � –מרגלית ג� כ� מוצא משחק מילי

: ש�. ולפי� משמעות משחק המילי� הוא בצורת, )מקור מי� (onלבי� ) איבר ראייה (onבי� המילה : א� שונה

180�181.  
 .264הערה , 2סעי  , עיינו פרק ג grעל   532
 .קבלת דעות אלו תלויה במעיי�.  ואחרי�127: 2000, ואטסו�  533
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מספר להעביר �וררויחד ע� זאת מצליח המש, )כשמונה חרוזי�( קצר הוא קטע זה .הנוסחות

�  :בתוכו כמה דגשי

, פרק ב ()בכי (ַדַנִאל&בשני חרוזי� אלו נמסר על צערו של . 13�11'  ש חוזרות על17�15 שורות  )א(

  .)מעשי הדמות: 22סעי  

�המשורר. 11�9'  חוזרות חלקית על ש22�20 שורות  )ב(�, מספר יוצר מבנה כיאסטי לא מושל

  .ומשיג בכ� כמה מטרות

� כמוב� שמ. )15�13' ש ( נמסר בצורה אליפטית על חלו  תקופה בת שבע שני�מרכז המבנהב  )ג(

וג� ,  על בנוַדַנִאל&ל  התאבמצוינתקופה הזה משתמע בצורה ברורה שלאור� כל התהר ודיסה

   . בביתו במש� אותה תקופהשהסופדי� שהו

 בא לאחר ציו� פעולת הבכי – )18�17' ש ( את הדג� המספרי– החרוז החות� את התקופה  )ד(

22�18' ש(ומדבר , אז הוא ק� לפעול. ת בנו לבכות אַדַנִאל& לאחר שהפסיק –שנייה בפע� ה.(  

 כדיבור ישיר של 20�18' פי ש�הללו מוגדרות על. 11�9' שאינ� זהות לגמרי ל 22�20 ורותש  )ה(

באמצעות . מדווח על בוא הסופדי� והמבכי�ה, המספרבתחו�  ה� 11�9' ואילו ש, ַדַנִאל&

בכ� יש . מת הדמות יזאתמספר �שורר הממדגיש ַדַנִאל&עיצוב החרוז החוזר כדיבור ישיר של 

י� אירועומכא� ה,  הוא היוז� את תו� תקופת האבלַדַנִאל&. ַדַנִאל&תרומה לעיצוב דמותו של 

מעשי : 22סעי  , פרק ב ( או הסיפורסיו� הבצורתל הפתרו� ומתחילי� להתגלגל לעבר

  ).יחס הדובר לזולת ולאירועי�, אופי הדובר: 23סעי  ; הדמות

, עונהו: עלי אמירהוונכללי� בה� ארבעה פ,  הרחבה פואטית לנוסחת פתיחהה� 20�18 ורותש  )ו(

הצלע האחרונה היא נוסחה ). wyon, yAb, y]vu, wyfx (וקורא, )קולו (שא]נו, )וחוזר(שב 

, פרק ב (באמצעות פיתוח הנוסחהג�  ַדַנִאל& מדגיש את יזמתו של מספר� המשורר. שגורה

  .)שדה הסמנטיהמילה המנחה וה: 21סעי  

 בצורתו המקוצרת חוס� את המקצב המונוטוני שבו השתמש המספרידג� שימוש ב  )ז(

שני קטעי� אחרי�  הנוסחה המקוצרת מאזכרת – ועוד .מספר בתחילת העלילה�המשורר

 CAT(כאשר המספר דיווח בקיצור על חלו  החודשי� עד להולדת אקהת ) 1(: בעלילה

1.17, II: 43ff..( ניכר בנוסחה המוסרת תמונת ביקור הכושרות לתמונת האבל הדמיו� בי� 

' ש, ש� (כניסת אורחי� ומאוחר יותר נמסר ג� על עזיבת�ג� בציו� ו,  מגיע לביתוַדַנִאל&על 

 ששיאו השנה או החודש בשתי התמונות נעשה שימוש בדג� מספרי, כ�. ) ואיל�24

 CAT(צורת באופ� פרולפטי מספר מדווח על שבע שנות ב�כאשר המשורר) 2( 534.השביעי

1.19, I; 42-46 .ובסעי  הבא, 123  סעיב ראו.( 

                                                
�הדמיו� בי� הקטעי� הורגש על  534�: 1990 ,15]: א[1989, אייטק�; 80�79: 1987, פרקר: למשל. ידי חוקרי� שוני

162 ,178� 133ראו ג� הציטוט בהערה (אייטק� מוצא סימטריה וניגוד מבניי� בעלילה בי� לידה למוות . 179

  .197: 2001, רייט; 92�91: 1996, הוסר; )חלק ד, ועיינו נספח ב, לעיל
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וכ� יוצר זהות בי� , מספר באופ� אסוציאטיבי בי� לידתו למותו של אקהת�כ� קושר המשורר

 :מסיבה נוספת)  ימי�הולא שבע( אורכת שבע שני� האבל תקופת .תקופת האבל לתקופת הבצורת

 עמוק וחמורובכ� יוצר את הרוש� שאבלה של הדמות , מ�מספר מארי� את מש� הז�המשורר

  ).מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב (535ביותר

  )I, .19 1CAT :�46-42 וIV, .19 1CAT :15-13 (שבע שנות בצורת ושבע שנות אבל. 143

  :וזאת מכמה טעמי�,  מדובר באותה תקופה–  אחד המהופת האבלתקופת הבצורת ותק, לדעתי

תפילה זו היא (בר בתפילת בקשה להורדת גש� ו מדCAT 1.19, I: 39-42טע בק, לשיטתי ) א(

 ).� השני מתרחש בשדותניסיוה.  לבטל את תוצאות הבצורתַדַנִאל&נו הראשו� של ניסיו

 אלו את האר; ורות מקלל בשַדַנִאל&להניח שו, 46�42'  את שַדַנִאל&לכלול בדברי אי� , לדעתי

ת  סיומה של הבצורת מותנה בסיו� הפעולו.לגרו� למצב זהובכוחו לכפות על בעל , בבצורת

  ).ת&'כוונתי ג� לנקמת הד� בידי 3&ַע (אליווביחס מות אקהת הנדרשות לאחר 

46�42' לדעתי ש, כ� ) ב(  �ומיד הוא חוזר , )פרולפסיס( במבט לפני� מספר� הערות המשוררה� ש

שרידי הגופה עוד� בבט� . לנקודת הזמ� שמיד לאחר הרצח) ג� באמצעות חזרה מקשרת(

�משורר אי� לראות בשורות אלו דיווח של ה.ַדַנִאל&וזמ� קצר לאחר מכ� מוצא אות� , צ&ַמל&

  .ַדַנִאל& כחלק מדברי קללה של או להחשיב�,   הזמ� שבו חלה בצורת על חלומספר

. י�ג� הבצורת אורכת שבע שנ. ואורכת שבע שני�, אקהתחלה לאחר קבורת תקופת האבל  ) ג(

ע נקמת ו יבוא ע� ביצ)או חלק מפתרונה (ופתרונה, הבצורת היא תוצאה של הרצח

יוזמות פעולות ת& וַדַנִאל& 'הדמויות 3&ַעבתו� תקופת האבל ,  אכ�536.המשפחה ברוצח

, ַדַנִאל& לנקו� את מות אחיה בברכת ת&'3&ַעליציאת כוונתי (המקדמות את פתרו� הסיבו� 

  537.)צורתבופעולה זו תביא לסיו� ה

ומסייעי� בהגדרת , ַדַנִאל&שני הציוני� של שבע השני� יוצרי� מסגרת לשרשרת הפעולות שמבצע 

  538.היחידה הנרטיבית בתו� העלילה השלמה

  )IV-38: I,.19 1CAT :22 (ותרומתו הנוספת של התיאור,  באמצעות מעשיוַדַנִאל�אפיו$ . 144

� לחלק את היחידה תני.  ולפעולותיוַדַנִאל&ר של ביחידה גדולה זו נית� מקו� רב יחסית לשיח ישי

 לפעול ַדַנִאל&מנסה , הבשורהלפני . ה� מפרידה הבשורה על מות אקהתישבינ, עצמה לשתי חטיבות

 אינו ַדַנִאל&תיאור פעולות אלו גורמות לקהל להבי� ש.  כושלותיופעולות. הבצורתלהקלת השפעת 

                                                
535  �17�15והערות , ש� . ש
 . לעיל492ו הערה רא   536
פרקר ג� העיר שתקופת אבל ארוכה בת . 36הערה , 80: 1987, על הזהות בי� שתי התקופות רמז כבר פרקר  537

70�69: 1990, הופנר; 519: 1969, ֶגֶצה(' הסערה�אשרה ואל, ִאל&'שבע שני� נזכרת בטקסט .( 
שג� בו ַדַנִאל& היה , לדעתו שבע שנות האבל על הב� שאבד מהדהדות ג� את ראשית הסיפור. 195: 2001, רייט  538

 . ש� הוא ער� ריטואל ב� שבעה ימי�. על היותו חסר ב�, שרוי באבל
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 הבהרת נתוני רקע –נות תפקיד נרטיבי נוס  ניסיולשני ה. בצורתהמודע לסיבה שבשלה נגרמה 

  .)25סעי  , פרק ב ( בי� מות אקהת לבצורתתמטיובמיוחד יצירת הקשר ה,  בה�פועלותשהדמויות 

וה� כוללות ,  רצח הב�אירועקשורות ישירות לפעולותיו , ) ברורהכשסיבת הבצורת(לאחר הבשורה 

 שנית� לפרש� ,  מילוליותוהתבטאויות, )539בלקבורה וא(פעולות בסיסיות שיש לבצע עבור המת 

קללת הנשרי� נועדה  (או כפעולות מעשיות, )תאו נקמנית ייִביִטִנ:3&התבטאות  (כביטוי לרגשות

137�136סעיפי� בעיינו  ()שפיכת דמו של אקהתקללת הערי� מטפלת בעניי� ו, להג� על הקבר ,

140�שמופיע המקומות בכל ו, רה לדמות הגיבורמנדב חדירה ישיאינו מספר �משוררה .) לעיל142

נית� לפרש את . מחשבותיול לרגשותיו או ישירההתבטאות  ַדַנִאל& אי� בדברי בה� שיח הדמות

מאפשר ו, יוצר אירוניהפרט זה . ג� את הזכרת אקהת נית� לפרש באופ� עקי . מעשיו באופ� עקי 

 מטפל ביבול ַדַנִאל&ג� כאשר , ַדַנִאל&ת אקהת נמצא בתודע:  לתודעת הגיבורלנו לחדור באופ� סמוי

אזכור אקהת בהקשר זה מעלה ,  כפי שהזכרתי לעיל.) לעיל129סעי  ; 27סעי  , פרק ב(הקמל 

   .הנבילה והיובש מסמלי� את מות אקהת: מָטפורהבתודעת הקהל 

-CAT 1.19, III: 39( בוכה בעת מציאת גופת אקהת ַדַנִאל&מספר על כ� ש�כאשר מדווח המשורר

  ). הבעות פני� ומחוות גו : 22סעי  , פרק ב (540הוא בעקיפי� מוסר על צערה של הדמות, )41

  ?ולעולמה הפנימי, ַדַנִאל&ביחס לדמות , מהו הרוש� המתקבל מרצ  התיאור ביחידה זו

.  בביתוכמארח האלי�, כמבצע ריטואלי� במקדש,  כשופט החלשי�ַדַנִאל&עד לנקודה זו תואר 

במיוחד הוא מוצג בראשית הנרטיב . וא  אפשר לומר מושלמת,  בצורה חיוביתדמותו מוצגת

�בשני . אותו קו מאפיי� משתק  בפעולות שהוא מבצע למניעת פגעי הבצורת. כראוי לחסד האלי

ולהל�  (הקללהתפילה ו ג� כבעל הידע והיכולת להשתמש בכוח הַדַנִאל&נות האלו מתואר ניסיוה

 ,הפלת הנשרי� וקללת�,  בעלמענהמו,  מ� התמונה בפתח הנרטיב). בפיוהברכהנראה שג� כוח 

  541. לבעלַדַנִאל&נית� אולי להסיק על יחס מיוחד בי� 

תפילה להורדת גש� וברכת היבול בשדות ה� פעולות ,  פעמיי� בנרטיבמצוינתה,  החלשי�שפיטת

ות לעיצוב דמותו פעולות חיוביות אלו תורמ. לטובת החברהג� כי א� , שאינ� לתועלתו האישית

מעשי : 22סעי  , פרק ב(והתנהגות זו הופכת לקו מאפיי� בדמותו ,  כדמות מנהיגה בחברהַדַנִאל&של 

  ).הדמות

שהרי , ל מות בנו ה� כמעשי�ע לאחר קבלת הבשורה ַדַנִאל&ההתבטאויות המילוליות בפי 

, את אקהת ולקוברו בכדי למצוא  להפיל את הנשרי�–טאויות אלו נועדו לגרו� להתרחשות בהת

 כיצד מעשי� אלו .לקלל את הערי� הקרובות למקו� הרצח, למנוע מהנשרי� לפגוע שנית באקהת

  ?ַדַנִאל&מאפייני� את 

                                                
37�34, 10ב ט "מל: השוו. חוסר קבורה נחשב לעונש חמור ביותר  539. 
�הבכי המוזכר ב, בניגוד לבכי מתפר; כא�  540CAT 1.19 IV: 11-17והוא ,  נתו� בתו� תיאור שבע שנות האבל

  .חלק ממנהגי האבלות
 .תמונת הנשרי� מוכיחה את שליטת בעל בחיי ַדַנִאל&): 196: 2001(השוו רייט   541
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עיצוב זה בהכרח מביא ). ראו להל�(י� סדורי� בדג� מספרי מורכב בעל שבע יחידות אירועה

שהרי לא נמסר , בר הזמ�החזרה תורמת לתחושה של האטה במע. טואלית ונרטיביתסלחזרה טק

כמי שנוהג , ַדַנִאל&החזרה תורמת ג� לעיצובו של .  משמעותי ביחס לדמויותאירועעל על מפנה או 

כמי , )ג� בהתאמה לחלקי� הקודמי� בסיפור (חוזר/ָסד:רלבצע פעולות בעלות אופי ריטואלי או 

 ה או חוסר מודעותהודעותואולי א  מ, רגשות הדמות. כשהוא חוזר על הפעולות, שמצליח במעשיו

 ,אזכור אקהת בשמו, באמצעות רמזי� מילוליי�:  עקיפה�מופקות בדר) לפי פרשנות הקהל(

קללת , צ&ַמל& בקשה לאחות את כנפי היעדר,  הפעולה האלימה נגד הנשרי�.בניושימוש בכינוי 

 פורק� –נשרי� וקללת הערי� ה� פעולות העשויות בהחלט להתפרש כמעשי� בעלי מניע רגשי ה

  .רגש נקמני על מות הב�ללזע� או 

הפע� ). כבקשת הגיבור (ַדַנִאל&שלוש פעמי� מפיל בעל את הנשרי� לרגלי  :מספרי הדג�ה

הפע� . את הערי� ַדַנִאל&שלוש פעמי� מקלל .  מוצא את שרידי אקהתַדַנִאל&ו, השלישית מוצלחת

מיד לאחר תיאור . )צע הרצח שבו התבאמתי מקלל את המקו� הַדַנִאל&( השלישית מוצלחת

היא תקופה זו  542. תקופת האבל–בא שיא התיאור , 3+3י� הללו המחולקי� למבנה אירועה

 היחידה השביעית מודגשת .וג� אורכה של התקופה היא שבע שני�, האלמנט השביעי במבנה

את , ב תגובת הא הדג� המספרי נועד להבליט את).ראו לעיל(הכולל ג� מסגרת , בעיצובה המיוחד

התקופה את ו,  האבל העמוקובמיוחד את, שאיפתו לבצע את הפעולות הנדרשות עבור קבורת בנו

  543. בהמתאבלהארוכה שהוא 

 �� ניסיוו, מצוקה,  כמשקפות מעבר מחוסר ידיעהַדַנִאל&מתאר את פעולות ה ,רייטאני מסכימה ע

 א� כי איני מסכימה 544,ותונקמנ, זע�, לעבר פעולות המשקפות ידיעה, להשיב את המצב לתיקונו

מהות מעשיו משתנה שו, מתפתחתמורכבת או  הוא דמות ַדַנִאל&נוכל לומר ש 545.לכל פרטי דיונו

  ).ציר דמות שטוחה ודמות עגולה: 16סעי  , פרק ב(בהתא� לעניי� המרכזי שהדמות שואפת אליו 

י� כדמות שלביטוי המילולי  מאופיַדַנִאל&, כפי שציינתי? ַדַנִאל&כיצד קללת הערי� תורמת לאפיו� 

הנוהג לקלל את הערי� הסמוכות למקו� הפשע הוא פעולה הנעשית , נוס  על כ�. שלה יש השפעה

נקיטת נוהג זה . ולא נית� לפעול נגדו, במקרה זה הרוצח אלוהי. כאשר זהות הרוצח בלתי ידועה

 הוא אינו – אדוק כלפי ענתא� ג� כבעל יחס , הפועלת כנהוג,  כדמות מסורתיתַדַנִאל&מאפיינת את 

                                                
 .אני קושרת שלוש תמונות אלו בדג� מספרי אחד מפני שכול� קשורות למותו של אקהת באופ� ישיר  542
 The threefold conjuration of the vultures with its capping curse is“): 182: 2001(השוו רייט   543

followed by curses on three locales, perhaps all towns. This series structurally echoes the vulture 

rite. […] The series thus intensifies further the force of Dani’il’s reaction and constitutes the 

apex of his reaction.”) ההדגשה שלי.(  
�ש  544 :194. 
: 4סעי  , עיינו פרק א. (וטוע� ליחסי� מבניי� ביניה�, רייט מזהה כאמור מספר רב של ריטואלי� בטקסט  545

: 2001(בקטע זה של העלילה הוא מוצא הקבלה מבנית בי� תגובת ענת לבי� תגובת ַדַנִאל& ). גישות ספרותיות

192� Thus, Anat’s mourning not only anticipates the form of Dani’il’s agricultural“: וכותב, )193

rites, it also anticipates the whole of Dani’il’s ritual response” . הוא מוצא אפילו הקבלה בי� קריעת

וכ� היא , אינה מתקבלת על הדעתהצגת תגובת ענת כריטואל ). 1הערה , ש�(יד בעל �הבגד לפגיעה בנשרי� על

איני רואה כל קשר מבני או אחר בי� דברי ענת לבי� הפעולות שעור� , ועוד. נסמכת על קטע בלתי ברור בטקסט

  .מנקודה זו בעלילה ואיל�ַדַנִאל& 
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מכיוו� שבקללה השלישית מתקיי� .  ולכ� מקלל את שלוש הערי� באופ� ישירמגיב לרצח שביצעה

לבי� ,  מכווני�ַדַנִאל&יכול ההקהל לבחור בי� האפשרות שדברי , משחק מילי� בש� האלה

  ). מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב(האפשרות שדבריו נאמרי� מבלי דעת 

  )IV-56: II, .19 1CAT :61 (המצב לתיקונו השבת – רהההת. 145

 הערי�  את שלושַדַנִאל& לאחר קבורת אקהת מקלל .שרידי אקהתשלב זה תחילתו כבר במציאת 

� שתי חובות הקבורה והאבל ה.  לביתו ומתאבל במש� שבע שני�חוזר,  בנושבקרבת� נרצח

תחילתו עוד ,  מורכב יותרההתרהלב ש. שלישית היא הנקמה ברוצחחובה . משפחתיות כלפי המת

 לחפש את ת&'3&ַעולבסו  יוצאת , המשכו בקללת הערי�, צ&ַמל& לאחות את כנפי ַדַנִאל& בקשת היעדרב

הללו (קטורת ואמירת ברכה ,  קרב�העלאתמספר מתאר �המשורר,  האבל תו�לאחר. הרוצח עצמו

ביחידה זו ג� . ) ברוצחבצע את הנקמהלבעצמו  אינו יוצא ַדַנִאל&שכ� , מינויד מעמה� בבחינת 

 –הפע� מעשי הדמות עצמה  –  עתידיתהצלחהמספר מרכיבי� הרומזי� על �משלב המשורר

  .כא� נקטע הסיפור. ה למחנה הרוצחחדיר התרחשות מעשה ההטעיה ו, התחפשות,הצטיידות

�כמו (מוטיב הסתרת הנשק : בחלק זה נכללי� מספר מוטיבי� ידועי� מספרות המזרח הקדו

כמו (התייפות והתלבשות , המודגשת באמצעות רחצה, שימוש בחזות מושכת; )הודבסיפור א

כמו (י דמות נשית יד� עלגיבור  או מוטיב הריגת לוח�; )הַקְנַיל&של ִאתי הִחובסיפור ,  יהודיתבספר

מוטיב טשטוש חושי הקרב� באמצעות  ;)אבימל�סיפור ביעל וסיסרא ובסיפור , יהודיתספר ב

מוטיבי� עממיי� : 6סעי  , ראו עוד פרק ב ().ִאל&ַיְנַקה; כמו בספר יהודית ( עד שיכרו� יי�ייתוהשק

פרקי� ,  היא ספר יהודית'עלילת אקהת' המקבילה הבולטת ביותר לחלק זה של )'עלילת אקהת'ב

ובכלל זה , י� ותורמת להבהרת� של פרטי� נוספי�אירועההקבלה מסבירה את רצ  ה. יג� ח

 :CAT 1.19, IVמסתבר שהמסופר בלוח , כ� למשל.  במשימתהת&'3&ַעבדבר הצלחתה של ההשערה 

22ff.חותמות לתקופת האבל כפעולות ַדַנִאל&ואי� להחשיב את מעשי ,  שיי� לחלק זה של העלילה .

  546.יי טבלה המציגה את נקודות הדמיו� בי� שני הנרטיבי� בתוספת הערות ערכתיבסעי  הבא

                                                
הטבלה שערכתי כא� ממחישה בצורה טובה . 81: 1987, ההתייחסות למקבילה בהרחבה מופיעה אצל פרקר  546

תרגו� עברי לספר יהודית נמצא אצל . 'עלילת אקהת'ת הדמיו� ואת תרומת� להבנת הטקסט של את נקודו

  .שעו�שמח: 1956, כהנא
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  'עלילת אקהת'י$ סיפור יהודית לחלק האחרו$ של ההקבלה ב. 146

  'ספר יהודית'  'עלילת אקהת'  דמיו� או שוויו�נקודת 

 פועלת לאחר תו� הגיבורה

  . אבלה שלתקופ

CAT 1.19, IV: 8-22. לאחר 

 �שַדַנִאל& משלח את המתאבלי

המקצועיי� מביתו והוא מעלה 

ת& 'מסופר ש3&ַע, קרב� וקטורת

ת למסע פונה אליו בבקשה לצא

  .נקמה

, בעלה של יהודית מת: 6�2ח 

והיא מתאבלת עליו תקופה 

  .ונוהגת מנהגי אבלות, ארוכה

הגיבורה מבקשת : העיתוי

ברכה להצלחת משימתה 

  . ת קטורתאבעת העל

� פונה ת&'3&ַע: 40�22' ש, ש

מזכירה את הזבח , ַדַנִאל&ל

, והקטורת שהוא מעלה

ומבקשת ממנו ברכה להצלחת 

  .ו� ברוצח אקהתמשימתה לנק

�7, 1במיוחד ראו ט , 14 ט – 9ח 

  .אלוהי�יהודית פונה ל: 13

הגיבורה יוצאת : הסיבה

למשימה בעקבות אסו� 

הקשור במחסור (לאומי 

�הצלחת משימת ). במי

יבורה אמורה להביא גה

לסופה של המצוקה 

  .הלאומית

CAT 1.19, I: 42-46 : האסו�

 בצורת בת שבע הואהלאומי 

�  .שני

נקמה ברוצח אקהת :) רמשוע(

שהיא , תביא לסו  הבצורת

  547.תוצאה של מעשה הרצח

האסו� הלאומי : פרק ד ואיל�

הוא מצור האויב על היישוב 

די אחד האמצעי� בי. היהודי

האויב הוא תפיסת מקורות 

�מחסור המי� נזכר בפרק . המי

הGלGֶפְרִניס הריגת . 9ח ; 22�3ז 

  .הביאה לסו  המצור

 מראה פיתוי באמצעות

,  לאחר תקופת האבל:מוש�

הגיבורה רוחצת ומחליפה 

בכ� היא משיגה . בגדיה

המסייע לה , מראה מוש�

אוהל /להכנס למחנה האויב

  .קרב�ה

CAT 1.19, IV: 40-46: 

 ת&'3&ַע נמסר שבטקסט ששרד

השומרי� . רוחצת ומתלבשת

שכירת�  כת&'3&ַעמזהי� את 

)agrtn ;51' ש�ככל הנראה . )52

  548.פרוצההכוונה ל

יהודית פושטת את בגדי : 5�1י 

: פהיומתי, רוחצת, אלמנותה

לובשת את , מסתרקת, מתבשמת

בגדיה הטובי� ועונדת 

�המוש�  מראיה. תכשיטי

 יא 23, 19, 14, י, 7 , ש�.מודגש

) 7ח ( וא  בהצגת הדמות 22, 20

  ).16יג (ולאחר הרצח 

דית יוצאת את העיר יהו: 10�6י   .50�46' ש, ש�  .דיווח על מסע

  .ומגיעה עד הבקעה

  

  

                                                
113, 100�94: 2005, עיינו אצל ברמש. 10�1ב כא "וכ� עיינו שמ. 2009, יולזרי�נת�  547�115. 
 . להל�156�155סעיפי� ; 295הערה , 2סעי  , ראו פרק ג  548
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הגיבורה מובאת לפני 

י יד� עלקרבנה המיועד 

תחבולה מסייעת . שומריו

 שימוש –לה לחדור למחנה 

  . המוש�מראיהב

�המראה המוש� : 46�43' ש, ש

 �והלבוש הנשי משמשי� ג

 �להסתיר את כלי הנשק וג

  . כתכסיס הטעיה

אה מטעה את המר: 52�50' ש

זהותה שומריו בגילוי את  וְט3ַנ&ַי

 וזיהוי סיבת ת&'3&ַעת של אמתיה

ה� מביאי� אותה , כ�. הגעתה

והשניי� , ַיְט3ַנ&הלו של ולא

�  .נשארי� לבד

  

יהודית מציגה את : 23�11י 

, עצמה כנמלטת מפני בני עמה

ואשר פניה אל הGלGֶפְרִניס בכדי 

כיצד , למסור לו מידע מודיעיני

ור ההר מבלי אזאת יוכל לרשת 

השומרי� . ליוילאבד מחי

 יופייהמתרשמי� מדבריה ומ

ושולחי� אותה ע� משמר לתו� 

  .מחנה הGלGֶפְרִניס

וחת בפירוט התחבולה מד:

כאשר ).  ואיל�1יא (בהמש� 

 נצבת לפני המצביא יהודית

יהודית מציגה עצמה , האשורי

, דברי החנופה. כבוגדת בעמה

לה  וחכמתה מסייעי� יופייה

להטעות את הGלGֶפְרִניס ואנשיו 

 תאמתי מהותה הבדבר

  ).יא. (וכוונותיה

הגיבורה מבצעת את 

  .כניתה בעת שנער� משתהת

�יהודית מתקשטת .  ואיל�10יב   . ואיל�52' ש, ש

והGלGֶפְרִניס , לכבוד המשתה

  .נשבה בקסמה הנשי

הקרב� מזמי� את הגיבורה 

לאחר . להשקותו יי�/לשתות

משקה /רה שותהשהגיבו

הקרב� שותה ג� , אותו יי�

עד , כמות נדיבה של יי�

�הגיבורה . לטשטוש חושי

ע ומנצלת את מצבו לביצ

  .משימתה

� מורה ַיְט3ַנ&: 56�52' ש, ש

  . להשקותו יי�ת&'3&ַעל

 ניצלה את ת&'3&ַענוכל רק לשער ש

  . והרגה אותוַיְט3ַנ&מצבו של 

 את הGלGֶפְרִניס מזמי�: 9יג �16יב 

מתו� כוונה , יהודית לשתות

יהודית אכ� . לפתותה לשכב עמו

וג� הGלGֶפְרִניס שותה , שותה

בתו� . כמות נדיבה של יי�

, המשתה ה� נותרי� לבד

ויהודית מנצלת את טשטוש 

שולפת את , החושי� של קרבנה

  .חרבו וכורתת את ראשו

  :על דברי פרקר נית� להוסי 

 )היא(הוא) ה(הגיבור

 ליחס )ה(הראוי )ה(צדיק

  ).י�(חיובי מאת האל

אשר , ַדַנִאל&במקרה זה הכוונה ל

פועל ותמיד , מעוצב כצדיק

  .בדר� הראויה לאור� העלילה

המספר :  ועוד31,  ואיל�8ח 

 בעיני יהודית נחשבהמטעי� ש

היא ('  יראת האישהבני עמה ל

א  מעוצבת בדר� זו באמצעות 

לכ� ה� מבקשי� ממנה . )שיח

�אלוהילעתור ל�  . בעבור
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  : על סמ� הסיפור המאוחר'עלילת אקהת'רש מספר פרטי� ביפרקר פ? מה ערכה של השוואה זו

 ת&'3&ַע ומדוע העלאת קרב� וקטורת נזכרי� בדברי 25�22' התברר מה משמעות� של ש  ) א(

שבו ) הנכו� או עיתוי המתאי�ה(מספר את הזמ� �בשורות אלו מתאר המשורר 549:ַדַנִאל&ל

  550.לש� הצלחתה במשימה, ת&'3&ַע לַדַנִאל&רכת נאמרה ב

ולעומתה מבקשת יהודית ברכת הצלחה ,  מאביה את הברכהת&'3&ַע מבקשת 35�28 בשורות  )ב(

אמונית העולה �מבליטה את ההבדל בתפיסה החברתית הצבעה על ההבדל. הי�ומאת האל

�  551.משק  מבנה פטריארכלי ההבדל 'עלילת אקהת'ב: בכל אחד מ� הסיפורי

. ה אות�ריסתמו, כליוובצטיידת בבגדי לוח� ת& שמ'3&ַע תיארו לא רק את 46�40 ורותש  )ג(

אשר מאוחר יותר  (ת&'3&ַעשעטתה ) מבחינה מינית(בשורות אלו נמסר על המראה המוש� 

  .חינת השערהב נקודה זו היא ב).גור� לשומרי המחנה לטעות בזהותה

  . הצליחה במשימתהת&'3&ַעשער כי נית� ל, על סמ� ההקבלה הנרטיבית  )ד(

וביחס לטקסט של ,  ביחס להקבלה בי� שני הסיפורי�על דברי פרקר נית� להוסי  עוד כמה הערות

  :כעומד בפני עצמו 'עלילת אקהת'

  ההצלחה. 147

ואכ� הוא .  חיוביאלוהייחס ל או אלוהי דמות חיובית הופכת אותו לראוי לשכר ַדַנִאל&היותו של 

ובכ� מאפשר לו למצוא את שרידי , וכאשר בעל ממלא את משאלתו, ב�מוענק לו אשר זוכה לכ� כ

 של מאחורי אלוהיתוצאה של חסד ) משוערת (ת&'3&ַעאפשר א  אולי לראות בהצלחת . גופת הב�

�יחס האלי� : 11סעי  , פרק ב ( נתפסת כמוהו כראויה להצלחהת&'3&ַע, ַדַנִאל& כבתו של 552.הקלעי

ג� בספר יהודית מודגש במקומות רבי� כי יהודית היא דמות ראויה למעֶנה , אכ�. )כלפי הגיבור

ונמסר שהיא מתפללת אליו שוב ושוב להצלחת ,  פעמי� רבות בפיהמוזכר אלוהי�ה. אלוהיסיוע לו

� על,  שיש א  לפרש ייתכ�.ברור כי אחת ממטרות הסיפור היא ללמד על כוח האמונה. משימתה

 פנייה כַדַנִאל&ידי � העלאת הקטורת עלאת את הקרבת הקרב� ו, דיתסמ� ההקבלה לספר יהו

  .  בהצלחת משימתהת&'3&ַעסייע בידי הבת תאשר , )הבאסעי  ראו (לאלוהיו 

                                                
  .ברורות דיי� אינ� 27�25שורות   549
205�203: 2001, רייט; 83: 1987, הנדל: השוו  550. 
עלילת 'בגרסה זו של , אולי קשור הדבר לדמותו של ַדַנִאל& בכלל. ”patriarchal religion“ ):81: 1987 (פרקר  551

5� ו1הערות , עיינו פרק ב(ומחוצה לה ' אקהת.( 
 .8טו ; 14יג ' ספר יהודית': השוו למשל  552
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  )IV, .19 1CAT :40-22 (נקמת הד� של יוז�ה. 148

 553. הגיבורה הנשית היא היוזמת והמבצעת של משימת ההרג'עלילת אקהת' ה� ב,ה� בספר יהודית

� המעלה זבח וקטורת ורק אחר כ� מסתבר ששורות אלו ַדַנִאל&מסופר תחילה על מכיוו� ש, אול

הוא זה  554.ת מהמידב ת&'3&ַע של יזמה כשות  לַדַנִאל&נית� לראות ב,  למשימהת&'3&ַעקשורות ליציאת 

  דמות– לדמותו מת תואזמתוי.  זויזמהולכ� הוא שות  ל,  הד�תהמבר� את הצלחת מעשה נקמ

עיצובו כאחד היוזמי� של מעשה הנקמה  .החברהו, המשפחת, העצמ נכונה כלפי תהפועלחיובית 

 העושה את הדבר הראוי והנדרש ממנהדמות  – קוד� בעלילה וממשי� ומתאי� לתיאור התנהגות

נותיו ניסיוכמו ג� ב, ציורו כדמות צדיק באה לביטוי בתיאורו כשופט החלשי� בשער: בכל מצב

קללת ; חיפוש שרידי גופת אקהת וקבורתה; לו דבר הרצח ִהָ:ַדעכות הבצורת לפני לבטל את השל

� א� לעול� דמות זו, החובות המשפחתיות והחברתיות מתערבבות. נהיגת אבלות על המת; הערי

מעשי : 22סעי  , פרק ב (ַדַנִאל&זהו קו מאפיי� בדמות . עושה את המעשה הראוי ונדרש ממנה

   ).הדמות

משתמש ל: היה .  לביצוע המשימה משו� שמדובר בהרגת&'3&ַע נזקק לדמות מספר� שוררהמתכ� שיי

 וראוי לחסד צדיקכלומר היותו .  נפגמת דמותו החיוביתהייתה,  לביצוע הפעולהַדַנִאל&בדמות 

ַדַנִאל& אינו ,  וכ�.כי א� בעל,  עושה את הפעולה בעצמוַדַנִאל& ג� בעת הפגיעה בנשרי� לא .אלוהי

תפקיד הנקמה אינו מתאי� . ומשתמש בכוח המילה, אלא שופט בדי� את החלשי�, ת לוח�דמו

  555.לקו הכללי של דמותו

 למילוי תפקיד זה מגביר את רוש� הגבורה וההצלחה תהשימוש בדמות נשי, נוס  על כ�

 מספר דמות� מעמיד המשורר,שההריגה היא מקצועו) וגבר(כנגד חייל . ַיְט3ַנ&שבהתמודדות מול 

ומציג , ת&'3&ַעהניגוד מדגיש את חכמת ). 145סעי  , ראו לעיל(זהו מוטיב מסורתי . נשית חכמה

בדיבורו הוא . ַיְט3ַנ&בייחוד בתמונת המשתה שבמחנה , טיפשכ כחסר מודעות וַיְט3ַנ&לעומתה את 

שאינו במיוחד משו� ,  החכמה מציגה אותו כטיפשת&'3&ַעהסתמכות על כוח בפני . מתפאר בכוחו

26�25סעיפי� , פרק ב (מודע לזהותה.(  

). בקשה ומילויה(חלק� נוצר בשל השימוש בדג� צו וביצועו .  קיימות חזרות מילוליות40�22' בש

   .את יחידות המשנה יחדיו' להדביק'החזרות האחרות תורמות 

                                                
 .לבת הקטנה תפקיד חשוב' עלילות ִ,ְרַת'ג� ב', עלילת אקהת'כמו ב: השוו  553
 ,[...] That Pughat’s speech begins by referring to Danel’s sacrificing“): 80: 1987(על כ� רמז פרקר   554

or it may indicate Pughat’s appropriate response to what we should understand as an initiatory 

move by the father”) .218: 2001, רייט: השוו). ההדגשה שלי.  
�נבחר על' גואל הד�, ')99: 2005(לדעת ברמש   555�יד בני �הוא נבחר על. פי כושרו הפיזי לבצע את נקמת הד

או חסרת , משימת נקמה לא הייתה דבר פשוט ונעי�. המשפחה בהתא� ליכולתו הפיזית להתמודד ע� הרוצח

אי� לה כוח , היא נערה: ת&'לקיחת נתוני� אלו בחשבו� מעצימי� את תפקידה של 3&ַע). 18הערה , ש�(סכנות 

עיינו . מקנה לה יכולת לבצע את נקמת הד�, ולא כוחה הפיזי, כישרונה. ובכל זאת היא יוצאת למשימה, פיזי

 .  להל�151עוד סעי  
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�ַעקיצור הכינוי של . 149E'�  )IV, .19 1CAT :28 (ת

ַע מקוצרת  נזכרת כא� בנוסחהת&'3&ַע מפני מה בחר ).  בהמש�38�36' השוו ש( הנושאת מי	, ת�'ועונה ��

מספר ויתר על הנוסחה המלאה מפני � שהמשורר ייתכ�?מספר לקצר את הכינוי המלא�המשורר

נושא (הארכת הכינוי . )CAT 1.19, I: 38-40השוו  (נוסחת פתיחה לדיבור ישירמשמש החרוז ש

  .וירחיק את הפועל מ� השבי; שלו, צור סרבול תחביריי יהועונשבו תלוי הפועל ) המשפט

הא� רצונו היה להזכיר את . מה הפרטי של הדמותשמספר רק ב�בכל זאת לא הסתפק המשורר

  .להל� 151בסעי  תשובה אפשרית מוצעת ? ) לעיל114סעי   (חכמתהאת  ות&'3&ַעכושרה המיוחד של 

�ַעדברי . 150E'�  )IV, .19 1CAT :35-29 (ַדַנִאל� לת

לשו�  .ומביעה בקשה לברכה,  הזמ� הראוייינת אתצבכ� מ. פרמס� חוזרת על תיאור המשוררת&'3&ַע

 באמצעות צורת מצוי�מקבל הפעולה ו ,)אכלה, אמח. (פעולהלשו�  כוללתבדבריה החרוז השני 

, פרק ב (ונאנס קונסבכ� נוצר). 35�32' ש; אמי% #]ה ב[כל]מ[, מוח. אחי ( מאותו שורשההגזורבינוני 

והקשר שבי� רצח , ַדַנִאל& ה שלרכהב כוח ט מובלעזרת אמצעי זה ב).טיתקונסונאנחזרה : 29סעי  

  .)מידה כנגד מידה ( כלפי מבצע הפשעהמעשה הנגדיכמו ג� , ת&'3&ַעאקהת למשימת 

י שיח יחיד. ת&'3&ַעמספר מביא את דברי �זהו המקו� היחיד שהמשורר, בכל היק  הטקסט ששרד

: 15סעי  , ראו פרק ב (ַדַנִאל&היא מסייעת ל: זה של הדמות משק  את הפונקציה שלה בעלילה

 �באופ� (כל מה שנודע לקהל עד עתה על הדמות , כ�).  נוספותובחינותיישו� מודל האקטנטי

יותר מ� הקהל כנראה יודעת היא . היא חכמה. ת&'3&ַעהכי� אותו להבנת סיבת ההצלחה של ) עקי 

תוא� לשימוש בתכסיס אפיו� זה . )היא זו שעוררה אותו לפעולה באמצעות קריעת הבגד (ַנִאל&ַדומ

מבלי ,  ישירות ליעד הרצוית&'3&ַעהמידע העקי  מסביר כיצד הגיעה ; ַיְט3ַנ& למחנה  לחדורכדי

  556.הסיבה לאזכור הקצר של כינויה זאת .לחפשו

35�34' ש (אמי%ב# // אחיקהת היא מכנה ואת א) 29' ש (אבי מכנה ת&'3&ַע ַדַנִאל&את .(  �הכינויי

נקודת מבטה  ( המשפחתיתִקרבהמבליטי� את ה,  ואקהתַדַנִאל&ביחס ל, ת&'3&ַעהמשמשי� בדברי 

כינויי� ושמות רומזי� לקיומה של חדירה : 27סעי  , כינויי�: 21סעי  , פרק ב; של הדמות

  . א� עשויי� לשק  ג� רגשות משפחתיי�,וקשורי� לחובה המשפחתית כלפי הנרצח, )סמויה

 � התייחסות 557.אינו נזכר בש�עצמו  הוא �א, ַיְט3ַנ& מתייחסי� לאמי%#]ה ב[כל]מ[ ומוח. אחיהכינויי

את ) ב(; ת&'3&ַע ואת הגמול השווה אותו מבקשת ,את אשמתו) א( מדגישה – שלא בשמו – ַיְט3ַנ&זו ל

  .ת&'3&ַע וַדַנִאל& לעדיי�היות זהותו בלתי ידועה 

                                                
והקטורת והזבח מועלי� , היודעת את מהל& הכוכבי	ת& היא 'שימו לב ש3&ַע. 148�147]: א[2000, גרינשטיי�: השוו  556

 � ).CAT 1.19, IV: 31(' כוכבי�'לאלי� הקרויי
 .בשל בעיה תיאולוגית, אי� זה סביר שהכוונה לאלה ענת  557
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�ַעכינויה של . 151E'�  )IV, .19 1CAT :38-36 (ַדַנִאל�תשובת  בת

את הכינוי מספר � המשורר מזכיר28' בש: השוו (ת&'3&ַעאת דבריו בכינוי המלא של פותח  ַדַנִאל&

קשור  ת&'3&ַעשימוש בכינוי של נראה שה .) לעיל150�149פי� סעי; ידי הבאת חלק ממנו�המלא על

, דמות זו נעלמה מקדמת הבמה. ַיְט3ַנ& על מות אקהת לא הוזכר ַדַנִאל& כאשר נתבשר .ַיְט3ַנ&ת למציא

והיא מופיעה שוב רק בסופו של , ולפיכ� ג� מתודעת הקהל מיד לאחר ביצוע הרצח, מ� הטקסט

 או ,ת&'3&ַעל או ,ַדַנִאל&בכל הטקסט ששרד לא מצויי� נתוני� המבהירי� כיצד נודע ל. ששרדהטקסט 

 הכינוי .ככל הנראה כלל לא נודעו לה� פרטי� אלו. ומה זהותו, לשניה� שלענת היה שות  לרצח

הא� השימוש בו מכוו� את הקהל להשלי� .  כבעלת יכולת מיוחדת לראות ולהבי�ת&'3&ַעמתאר את 

יכולת כי היא זו בעלת ה, היוצאת לחפש את מכלה אחיהזאת  היא ת&'3&ַע  הא�,כלומר? פער מידע

�יחד ע� זאת מציג המשורר? למרות אי ידיעת זהותו ומקומו, למצוא אותו �מספר את האירועי

.  מתרברב בפניה כי הרג את אקהתַהRָה, ַיְט3ַנ& ניצבת לפני ת&'3&ַעכאשר : מקרהכאילו התרחשו ב

  .האמירות אי� סתירה בי� שתי 558. חסרת הידעת&'3&ַעפרשני� רבי� חשבו שבכ� הסגיר עצמו לפני 

  ) IV, .191CAT :40-35 (ַדַנִאל�ברכת . 152

חי  הדמות פותחת בקריאה): CAT 1.17, I: 36-38 (ל&לברכת ִאי� בצורת� קרוב ַדַנִאל&עיקר דברי 

כשבתוו� מופיע כינויה הרגיל של , )hy.me( !Bֶ*ְCִה היא והנוסחה מסתיימת בניסוח, )npv( נפשי

 מופיעות הוראות , לאחר נוסחה זו,בברכת ִאל&ג� . )tx; ל2 תחי (xyy√ פועלהמשמש נושא ל ,הדמות

תגובה לדברי ב המבר� פועל ,ג� ש�).  ואיל�38' ש( ותיאור התוצאה ַדַנִאל&ל) ציווי על גו  שלישי(

 חוזר על ל&כפי שִא, ת&'3&ַע חוזרת על דברי המבקשת ַדַנִאל&ברכתו של  ). ואיל�23' ש(מבקש הברכה 

אבל . מבחינת הקהלחידוש לשוני או סמנטי או עיצובי  ַדַנִאל& בדבריאי� . ברכה בעלדברי מבקש ה

בר� ִאל& : ליצור את הקישור בי� שתי תמונות הברכהמספר התכוו� � שהמשוררסביר להניחבהחלט 

נית� לראות כא� היפו� או . ח לנקו� ברוצח הב�י מבר� את בתו שתצלַדַנִאל&;  בב�ַדַנִאל&את 

) ברכה( הקישור בי� שני הקטעי� נעשה באמצעות התוכ� .סגירה מבחינה עלילתיתמעגליות ו

הבחירה בתמות ו, אלא שהבחירה להביא כא� ברכה,  הברכה היא תמה מסורתית559.והצורה

המדגיש את היפו� , ונות ליצירת מבנה כיאסטי בעלילהמות בנרטיב מכ:מסויאחרות בנקודות 

�  :האירועי
  

                                                
 .148]: א[2000, עיינו ג� גרינשטיי�; 8: 1956דרייבר ; 315: 1945, שפיגל: ראו למשל   558
  .א� הוא לא פירט, )80: 1987(פרקר ; )חלק ד, ראו נספח ב (1990, ייטק�על הִקרבה בי� שני הקטעי� הצביעו א  559
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  מבר� את ַנִאל&ַד              מבר�ִאל&   
  שתצליח(ת& '3&ַע               ַדַנִאל&את   

  )לנקו� ברוצח(              )בב�(  
  ↑  ביקור           מקבלַדַנִאל&  ↓  
  המתאבלי�          בשורות טובות    
  ↑   מקבלַדַנִאל&      ביקור  ↓    
  בשורות רעות      הכושרות      
  ↑   שופטַדַנִאל&   שופטַדַנִאל&  ↓      
  בשער  בשער        

  .עלילהני� את סדר האיברי� במסמהאנכיי�  חצי�ה

ַע. 153 �E'�  )IV, .19 1CAT :46-40 ( מתכוננת למשימהת

46�40' בשתיאור ה � קשה יותר להבנה משו� ששתי )43�40' ש (החלק הראשו�: נחלק לשני חלקי

 בצבע ומתאפרת) חוזרפועל ( רוחצת את עצמה ת&'3&ַע אול� ברור כי .פגועותהשורות הראשונות 

 � נראה שמשמעות ההתרחצות וצביעת 560).י� בצורת שרשורי שפועל זה א  מופיע פעמתכ�יי(אדו

הצבע האדו� הוא חלק מ� הופנר  בעיני .קרבלהגו  או הבגדי� באדו� היא התכוננות למשימה או 

 �  561. גבורת קרבת&'3&ַעהמקנה להסמלי� הגבריי

43�40' ש צורנית יש להעיר שמבחינה�וש פעמי� מדובר באותה בשל,  מסתיימות באות� צלילי

ספר את מ� שוררהדגיש כא� המ, היינו. mמסתיימת בצליל שנייה  והצלע הbym או ymמילה 

�  . האפקט הצלילי מבליט את שורות החרוז הללו.מסיבה שאינה ברורה, מוצאו של הצבע האדו

  )IV, .19 1CAT :46-43 (תיאור הלבוש. 154

המוסיפי� למשמעות הטעונה של , י� שוני� בעלילהשורות אלו ג� כוללות רמזי� מילוליי� לחלק

השורה הראשונה : העיצוב המיוחד של המבנה מעיד על חשיבותו. )הרמז: 21סעי  , פרק ב (הקטע

 גיבורזוג המילי� . אישהומעל בגדי , מתחת בגדי לוח�: והרביעית מוסרות באופ� כללי על הלבוש

)Gzr(שהיא ו )aAt( לדברי אקהת � המרמה ))lGzr לגיבורכי ! / ybtltm(( הבתולההו , מי]ר[אל ת רומזי

 )tinAt( נשי	הא	 תצודנה / , )mhrm( ללוחמי	[         ] קשתות  ;)CAT 1.17, VI: 33-35( של& נתעבת

משת לתועלתה במה שאחיה  משתת&'3&ַע). הרמז: 21סעי  , פרק ב). (CAT 1.17, VI: 39-41( בה#[

  .מצא פסול

מילה זו עשויה .  ביחס לסוג הלבוש המייצג את המיני�,npfזרת המילה באות� שתי צלעות חו

שתי הצלעות יוצרות מסגרת לעניי� מרכזי ,  יחדיו562.לאחת מחובות הב�) במעומע�(לרמוז 

תקיעת החרב . מקבילה לצלע השלישיתשנייה הצלע ה. הצטיידות בכלי נשק: ת&'בלבושה של 3&ַע

  :מאזכר את דברי ענת) נד�(בתער 

  
  

                                                
 .ובאפארט, 287�286הערה בהערות , 2סעי  , ראו פרק ג  560
 . להל�568 ובהערה 154ראו סעי    561
 .132הערה , 355: 1997, פרדי  562
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CAT 1.18, IV: 17-18 CAT 1.18, IV: 27-29 CAT 1.19, IV: 45 

avtkavtkavtkavtk.km.nvr.bxb[vy]/ 
km.diy.btortybtortybtortybtorty. 

tqx.yTpn.mhr.vt/ 
tvtntvtntvtntvtn.knvr.bxbvh. 
km.diy/btorthbtorthbtorthbtorth. 

xrbxrbxrbxrb....tvttvttvttvt....btorbtorbtorbtor[[[[thththth]/]/]/]/ 

  ,]רתי[בחגו, כמו נשר, אשימ&
  .בתערתי, כמו דיה

  ,הלוח	 השותי, לוקחת את ַיְטַ�נ�
  ,ורתה אותו כנשר בחגשמה

 .בתערהכמו דיה 

    ]ה[בתער שמהחרב 

כיוו� שהפרט הזה מצטר  למכלול פרטי� , אפשר לראות כא� רמז, תנליציוקונבנ שהלשו� א �על

  .ת&'3&ַעהגורמי� לקהל להשוות בי� ענת ל

סעי  , פרק ב (ת&'3&ַעמש תחבולה בידי ישמכיוו� שהלבוש , תנת לפרטי הלבושלב מיוחדת ני�תשומת

באמצעות  : נצרכי� לש� הבנת העלילהלבושה פרטי אזכור� של). וחפצי� נלווי�לבוש : 22

, מראה מוש� ת&'3&ַע באמצעותה השיגה ככל הנראהו, רGֶאיָה את ת&'3&ַעהתלבושת הנשית הטעתה 

שבה� מכונה , 52�51, 46' מ� הכתוב בש' עלילת אקהת' מסקנה זו עולה ג� מ563.כמו בספר יהודית

 �התלבושת הנשית משמשת , בשונה מ� המסופר בספר יהודית, אבל. נערההכללי הדמות בש� העצ

  . ומדי הלוח�הנשק ג� להסתרת כלי

� וג� סמלי� גבריי�יכאשר היא עוטה בגדי� נשי,  התחפשה לענתת&'3&ַעיש אשר טענו ש.564 � אול

מ� , מכל מקו� 565.אות� מסתירה ת&'3&ַע, בעוד ענת ככל הנראה שואפת לעטות סמלי� גבריי� בגלוי

� כת&'3&ַע ושומריו מזהי� את ַיְט3ַנ&ברור שהטקסט agrtn על�מבי� שני .  שלא ראו אותה לפני כ�א 

� שנשכרה למטרת אישהמשמעות ב agrtnמילה י להבי� את הי עדי  בעינ566הפירושי� המוצעי

מוטיב עממי  הוא פיתוי באמצעות מראה מוש� ).שכירתנו; hired woman, hireling (רות מינייש

 במשמעות agrtnופירוש המילה , )'עלילת אקהת'מוטיבי� עממיי� ב: 6סעי  , עיינו פרק ב(

  .תוא� למוטיב' שכירה' ,'פרוצה'

: אלא לש� עצ� כללי, והיא אינה ש� פרטי,  באה בתקבולת)משוחזר( 51' בסו  ש pGtהמילה 

'  בי� הצלעות שבש)טאנאקלאסיסאנ(מילי�  משחק הואו, ילע כינוי זה מחזק את הפירוש ל.ערהנ

47�48 ,49� השימוש בש� .)חזרה אנטאנאקלאטית: 29סעי  , פרק ב( 52.567�51'  לבי� הצלע שבש50

 לעומת ַיְט3ַנ&מעיד על נחיתות הידיעה של שומרי  )שכירתנו והמילה המקבילה(העצ� הכללי 

פערי מידע : 27סעי  , ק בפר (20לח ' בבר" ָהִאVָה"בדיוק כמו המילה , מספר והקהל�המשורר

והצלחת , השימוש במילי� אלו בפי השומרי� מסייע לשק  את נקודת מבט�). בתודעת הדמות

האירוניה . ת& בשמה' מבלי דעת מצייני� השומרי� את 3&ַע.אירוניהנוצרת לפיכ� , ת&'3&ַעהתכסיס של 

בי� שזוק לכ� מצוי בדמיו� חי. והוא נהנה מחוסר ידיעתו של הגור� השלילי בסיפור, ברורה לקהל

                                                
81�80: 1987, ראו פרקר. 'עלילת אקהת'ממיי� במוטיבי� ע: 6סעי  , עיינו פרק ב  563.  
 our“ (155: 1969, אני מסכימה ע� גינזברג .4הערה , 322: 1989, מרגלית; 376]: א[1976, כ� למשל ואטסו�  564

hired woman”( ;207: 1992, וולס; 131: 1989, ל"הנ; 80: 1987, פרקר�208�המחלוקת נובעת ג� .  ואחרי

  ).51' ש (agrtnמפירוש המילה 
 .208: ש�, וולס  565
 .295הערה , 2סעי  , ראו פרק ג   566
 .108: 1954, סלמס�כ� כבר וא�  567
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�ַע]ה[מגיע :)49�50' ש(מספר �דיווח המשורר: שני הכתובי� הבאי  t[mGy/[ (ת� לאוהלי	' ��

lahlm.pGt(; ל �באה ] הנערה[/ ,  באה למחנ&שכירתנו: )51�52' ש ( אדונ�ַיְט3ַנ&דברי השומרי

  .)hlm>a<b.bat]/pGt[.bDdk.bat.agrtn (הלי	>וא<ל

על ? אי� די בציו� ההצטיידות בכלי נשק תחת התלבושת הנשיתה?  ג� מדי לוח�ת&'3&ַעעוטה מדוע 

  :כ� השיב הופנר

Sometimes it is masculinity in the sense of battle prowess which is 

desired by the person who invests himself/herself in the symbols, as 

for example Paghat… who in order to secure for herself masculine 

battle prowess to slay her brother’s murderer dons masculine 

attire… .
568 

160�158סעיפי� ראו ( לדמות ענת ת&'3&ַערעיו� זה נקשר יפה להשוואה שערכו רבי� בי� דמות  

  . שואפת להשיגת&'3&ַעואינו עומד בסתירה למראה הנשי ש, )בהרחבה

  )IV, .19 1CAT:46 -52 ( והשלמת פערי� בסיפורַיְטEַנ�חדירה למחנה ה .155

 ת&'3&ַעהגעתה של  מצוינת מיד ו569,מספר על תיאור המסע�מדלג המשוררלאחר תיאור הלבוש 

 מגיעה אל ת&'3&ַע ב ובכ� מודגש כי�ד חוזרות על צלעות א�צלעות ג. צלעי� בחרוז ארבעַיְט3ַנ&למחנה 

 CAT: השוו (דאי זהותה וכלי הנשק תחת בגדיה בלטו פחות בלילהובו. ההמחנה בחסות החשכ

1.16, I: 36-38, 51-55( .�, פרק ב(המתאי� לאפיונה כחכמה , נקטה בתכסיס כפולת& '3&ַע, כ��א

  ).מעשי הדמות: 22סעי  

מספר מוסר �המשורר.  למחנה לא נאמר שהיא פוגשת בשומרי� ומה אמרו להת&'3&ַעכאשר מגיעה 

, כ�.  נתקלה בשומרי�ת&'3&ַע –אנו משלימי� את פער המידע . ַיְט3ַנ&את דיווח השומרי� לרק לנו 

כיצד ידעה .  למחנה היה צפויאישהשבואה של , מדברי השומרי� לאדונ�אפשר שהקהל יסיק 

מספר את העיתוי כיד המקרה �באופ� עקי  מצייר המשורר? כל כ�מתאי�  לבחור עיתוי ת&'3&ַע

 ת&'3&ַעבלה ישקאו לברכה , אולי הצלחה זו קשורה להיותה דמות חכמה).  הסבר מצדודרהיע(

 .על סמ� פירוש סובייקטיבי של הטקסט, כל אחת מהאפשרויותלבחור ביכול  הקהל .ַדַנִאל&מ

, שאי� כא� יד המקרה מחזקי� את הרוש� ת&'3&ַע� הכינוי של זיכרו� הברכה בתודעת הקהל וזיכרו

  .ת&'3&ַעשרונה של יאו בכ, הכוונה עליונהבטוב או המזל לוי באלא הדבר ת

�המשורר �ידי �  מובאת עלת&'3&ַעשהוא אינו מוסר : בסיפורנוספי� מספר מניח לקהל להשלי� פערי

מידע ה.  לדבר עמהַיְט3ַנ&ומיד פונה , ה� רק מודיעי� לו על הגעתה. ַיְט3ַנ&השומרי� לתו� אוהלו של 

                                                
. ת& גבורה'המעניקה ל3&ַע, ג� האיפור האדו� הוא חלק מתלבושת הלוח�, לשיטתו. 5הערה , 327: 1966, הופנר  568

) 210: 2001(רייט . 80: 1973, הילרס: השוו. אלא משמשת תחפושת, התלבושת הנשית אינה סמל נשי כא�

טענה זו אינה . ת& כהסוואה עת שהיא תתחמק מתו� המחנה'טוע� שהתלבושת הגברית נועדה לשמש את 3&ַע

�  .נסמכת על הטקסט הקיי
 .CAT 1.19(כ� מסופר לנו שַדַנִאל& נמצא בשדות �ומיד אחר, ת& מרכיבה את אביה על החמור' 3&ַע�השוו לעיל   569

II: 9-12.( 
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הא� נית�  .ידי המאזי��מושל� בקלות עלו, י� המסופרי�אירוע לשאר הפל ביחסטהמושמט 

בטקסט אי� כל רישו� ?  לבד�ת&'3&ַע וַיְט3ַנ& שהשומרי� עזבו את הטקסט הקיי�להסיק על סמ� 

  .ביניה� ספר יהודית, מקבילי�להשוות זאת לסיפורי� רק נוכל . שכזה

  )IV, .19 1CAT :61-52 (המשתה. 156

 ורותש. ת&'3&ַע לַיְט3ַנ&ולאחריה מובאי� דברי ,  מופיעה נוסחת פתיחה לדיבור ישיר53�52 בשורות

46�,  להגיש לו יי�ת&'3&ַע מורה לַיְט3ַנ&. דג� צו וביצועוויחדיו מהווה הקטע , 54�53' חוזרות על ש 54

עיקרו  ( היי� שתתה מ�ת&'3&ַעאי� להסיק על סמ� טקסטי� אחרי� שג� . והיא מבצעת את ההוראה

 מנצלת את ת&'3&ַע.  בטקס כלשהות&'3&ַע משת  את ַיְט3ַנ& נראה ש570.)של המוטיב הוא טשטוש הקרב�

עיינו ; מעשי הדמות: 22סעי  , פרק ב(רמתה מתגלית ג� בכ� ע. ַיְט3ַנ&ונשמעת להוראת , הנסיבות

  ).בפירוט להל�

דברי ). 59�58' ש (תרברב במעשה רצח אקהתמו' מרי� כוסית'הוא . ַיְט3ַנ&לאחר מכ� שוב מדבר 

המנסה , המציירי� אותו כרברב�,  כמוב� דברי גוזמהה�דבריו  )א( : ממלאי� כמה תפקידי�ַיְט3ַנ&

הרי הקהל יודע כי לא ביצע את ו, הוא מייחס את רצח אקהת לעצמו 571.להתפאר בפני פרוצה

א� קשורות ,  אינ� ברורות58�57שורות .  וביצע את רצונהוהוא סייע לענת, הרצח לבדו

נוצרה באמצעות  שהאירוניה) ב( .)אופי הדובר: 23סעי  , פרק ב (ַיְט3ַנ&המוגזמת של להתרברבות 

 אישהת של האמתיאינו מודע לזהות הו,  מזכיר את אקהתַיְט3ַנ&:  גדלה עתה)pGt(נערה המילה 

יתות הידיעה שלו לעומת נח 572.שבאה לגמול למבצע הרצח מידה שווה,  אחות אקהת�שלפניו 

סעי  , פרק ב (ַיְט3ַנ&מספר והקהל יוצרת חדירה סמויה לתודעת � המשורר ,ת&'3&ַעהמידע שברשות 

.  אישור שהיא ניצבת בפני רוצח אחיהת&'3&ַעדבריו מספקי� ל) ג(). פערי מידע בתודעת הדמות: 27

  מיד אחר כ�ת&'3&ַעיע להתנהגות מנהסבר ומספקי� דבריו ) ד( .עתה היא יודעת את זהותו ומקומו

חלק מביצוע מעשה  ( עוד יי�ַיְט3ַנ& את וממשיכה להשקות) ראו להל�; 61' ש(היא מתרגשת  –

	 יפעמי). 61' ש(מספר מדגיש שהיא משתדלת להשקותו כמות נדיבה של יי� � המשורר.)הנקמה

46�54' תו� מניע שונה מזה שבש מַיְט3ַנ& משקה את  היאעתה ! משקה–אותו / משקה אותו בֶמֶסְ& . 

כ� . ולגרו� לטשטוש חושיו, ְלEְַ,רGאלא מתו� שאיפה ,  לא מפני שהורה לההיא משקה אותו יי�

א� , זו השלמת פער מצד הקהל בשלב זה של הטקסט ( הריגתו–תוכל לבצע את מטרתה בקלות 

 הגו  הפרוד כינוי, )Anm (	ייפעמ המילה .)אולי בטקסט שאבד הדברי� היו ברורי� וגלויי� יותר

 ששורש זה ראוי לשי� לב 573.המסר לחיזוק י�תורמ 61' בש vqy√החזרה על השורש ו) hwt (אותו

,  הוא השותהַיְט3ַנ& בכל הפעמי� –) פעמיי� (61, 55, 53' ש: חוזר ארבע פעמי� במסגרת המשתה

 לא נית� לדעת מה היה ולפיכ�,  נקטע הטקסט61' לאחר ש. vty√ מופיע השורש הקרוב 57' ובש

היא ,  הצליחה במשימתהת&'3&ַע השדה הסמנטי מדגיש את הדר� שבה .נוסחו של המש� התיאור

                                                
, פרקר; 207: 1992, וולס; 375�374: 1961, גאסטר; 67, 8: 1956, עיינו ג� דרייבר. 81: 1987, פרקרכ�   570

  . ואחרי�78]: א[1997
 .209: 1992, וולס  571
מספר אפילו ירמוז �מבלי שהמשורר, מאחורי הקלעי�) כמו במקרא(כא� יכול השומע לחוש בהכוונה נסתרת   572

8�7עיינו עוד דברי יוס  בבראשית מה . 'צחוק הגורל'יכנו זאת אחרי� . ) לעיל155עיינו סעי   (בכ�. 

  .yn[.t]mlah: 61'  בשCATראו ג� גרסת  573
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המילה המנחה : 21סעי  , פרק ב(וטשטשה את חושיו באמצעות היי� , ַיְט3ַנ&ניצלה את הוראת 

  ). והשדה הסמנטי

CAT  (מויות באמצעות רמז מילולי הנחש ואנלוגיה בי$ דדימוי, חדירה ישירה לנפש הדמות. 157
61: IV, .191(  

כ� אני . הלבהתעוררות על  או ת&'3&ַעמספר על התרגשות � מוסר המשוררַיְט3ַנ&מיד לאחר דברי 

לבה כמו :  בפני מי היא ניצבתמגלהעת שהיא  , מתעוררי�ת&'3&ַערגשות  .מתו� רצ  הטקסטמסיקה 

והקשר בי� שני , ופיע פעמיי� במסגרת הטקסט ששרד מדימוי הנחש ).61' ש  ()?... (ו , נחש

�המקומות צוי� על�  574.ידי מספר חוקרי

CAT 1.19, IV: 61 CAT 1.17, VI: 14 

lbh.km.bAn.y[  ]f(or l)ah. o]nh.km.bAn.yqr 
 ...פוגשות ב  נחש כמו יָהיֶנ]ֵע[      )?... (ו , לבה כמו נחש

 575.אול� לדעתי יש ללכת בעקבות גאסטר וגינזברג. 3ַנ&ַיְטל מתייחס 61' שחשבו כי הטקסט בשיש 

התרגשותה של ענת . משמש להמחשת התעוררות הרגשות והלהטהדימוי בשני המקומות 

) ואולי ג� להט הנקמה (ת&'3&ַעהתרגשות ; )עיניי�לכ� המדומה הוא (מתעוררת למראה הקשת 

�המשורר אי� ספק ש576). הלבלכ� המדומה הוא(מתעוררת לשמע דברי ההתפארות ברצח אקהת 

סעי  , פרק ב ( וענתת&'3&ַע או ניגוד בי� שתי הדמויות הנשיות שוויו� ליצור קשר של מספר התכוו�

הדימוי ממוק� בראשית החלק . סגירת מעגל ספרותיתא  נית� כא� לראות מעי�  .)רמזה: 21

 כוללת חדירה ישירה 61 'ש, י הבנה זופ�על . ובראשית החלק שבו מסופר על הגמול,העוסק ברצח

  .ישירות את המתחולל בנפשה באמצעות הדימוי מספר חוש �המשורר. ת&'3&ַעלנפש 

ַע: השוואת דמויות מנוגדות בעלילה. 158 �E'�   וענתת

  :י הילרס באופ� חד ביותריד�על צויר לבי� דמות ענת ת&'3&ַעהניגוד בי� דמות 

There is a nice balance in the feminine types represented in Aqhat. 

One is the Virgin Anath, deceiving, violent, emasculating, the one 

who turns a man into a woman; opposing her and perhaps victorious 

in the end is Pughat, the sister, wise, compassionate, and loyal, who 

turns herself into a man in the cause of justice.
577 

                                                
הערה , 167�166: 2007, יולזרי; 14: 1987, קקו; 375: 1961, גאסטר; 26והערה , 16]: ב[1945, גינזברג: למשל  574

14. 
 .הערה קודמתראו   575
  .139הערה , 356: 1997, פרדי: השוו  576
 206: 1992(אשר פיתח מעט את הנושא , בעקבותיו וולס; )202�199: 1964, בעקבות נוימ� (80: 1973, הילרס  577

  .השוו דבריו המובאי� להל�). ואיל�
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  :בעקבותיו הוסי  וולס

While Anat personifies the destructive and dangerous characteristics 

of the feminine, Pughat serves as the archetype of the obedient 

female who actively supports patriarchal structures. Hence, the 

submissive and rational Pughat is the perfect foil for the 

uncontrolled and violent Anat.
578 

הילרס ). סיבו� והתרה(כבר ציינתי את היחס המנוגד בי� שתי הדמויות במונחי� של עלילה 

נקודות . נמצא שהצדק עמו, פרטי הסיפורובבוחננו את , תיאור� של הדמויותהתייחס לאופ� 

ההשוואה כמוב� ש. ה�י את הקהל לערו� השוואה בינו מעוררותדמויות נשיות אלהדמיו� בי� שתי 

ולחיזוק , )והפיכת� לדמויות מורכבות (תורמת לעיגול כל אחת מ� הדמויות, מבליטה את הניגוד

  .מבנה העלילה

�ַעת הדמיו$ בי$ ענת ונקודו. 159E'�  ת

  :דות הבאותפי הנקו�עלת& 'נית� לסכ� את קווי הדמיו� בי� ענת ו3&ַע

 .כלי נשק ותלבושת לוח�: בריי�ג באביזרי�המשתמשות , מדובר בשתי דמויות נשיות  ) א(

י פ�על, ופולשות לתחו� העיסוקי� הגבריי�, שתיה� מעוניינות להצמיד לעצמ� סמלי� אלו

 יוצאת ת&'3&ַע. כלומר עוסקת בעיסוק גברי.  והמלחמהצִיד ענת היא אלת ה:צורכ� האישי

משתמשת בבגדי לוח� בכדי להשיג לעצמה גבורת קרב באופ� ו, מות אחיהלנקו� את 

  .מבולייס

א  ענת בוכה .  רע שהתרחשאירוע בוכה מפני שהיא מבינה או מודעת לת&'3&ַעבטקסט נזכר ש  )ב(

, הלוח פגו� במקו� זה, לרוע המזל). אירועוא ה הא� כי היא יודעת מה (אירועביחס לאותו 

  )CAT 1.19, I: 2-17(ו הקשרבנת ויש קושי בהבנתו ובה

  .כתו לצאת ולפעול כפי שה� מתכננותשתי הבנות מבקשות מאביה� את בר  )ג(

באמצעות הדימוי ).  CAT 1.17, VI: 14; 1.19, IV: 61(הדימוי לנחש מוזכר ביחס לשתיה�   )ד(

�ה ל מידומעורר בדר� עקיפה את הרעיו� ש, יוצר המספר קשר ברור בי� שתי דמויות הנשי

  579.כנגד מידה

צוחקת כלפי : נוהגת יחס כפול לאקהת ענת –שתיה� משתמשות בהטעיה לש� ביצוע ההרג   )ה(

רבנה בזכות א  היא מתקרבת אל ק.  מתחפשתת&'3&ַעו, ו מתכננת לרוצחלבהחו; א� ב

   580. בתערשתיה� מסתירות את כלי הנשק. הטעיה

                                                
218�217: 2001, רייט; 94�89: 1987, הנדל: עיינו עוד. 209: 1992, וולס  578. 
 .ביחס לפרטי� שוני� בעלילה, ידי מספר פעמי� לעיל�גמול השווה הוזכר עלרעיו� ה  579
 .217, 210: 2001, רייט  580
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ראו ( ובי� תיאור רחצת ענת ת&'3&ַעכינויה של  המילולית בי� ִקרבהעל כל אלו יש להוסי  את ה  )ו(

  . המילולית מעודדת את הקהל להשוות בי� שתי הדמויותִקרבהה).  לעיל114סעי  

ַעניגוד בי$ ענת להנקודות . 160 �E'�  ת

  : המוזכרות לעיל קיימי� הבדלי�ביחס לשלוש נקודות

 ג� 581.מהותהמ ויהיבע מאופמתו� מניע אישי הנו) סמל גברי(ענת שואפת להשיג את הקשת   )א(

ונובע מחובה , מוסרי�א� המניע הוא חברתי, )סמל גברי(משיגה לעצמה בגדי לוח�  ת&'3&ַע

היא מסתירה את , בניגוד לענת.  נורמה חברתית ממוסדתהואהמניע , כלומר. משפחתית

�המסייעת להצלחת ) תכסיס( את צדה הנשי להטעיה דווקאומבליטה , הסמלי� הגבריי

  .ההמשימ

צעה יענת היא זו שב. א� אינה יודעת מה אירע,  רעאירוע מבינה כי התרחש ת&'3&ַענראה ש  ) ב(

  .ולפיכ� ברור כי היא יודעת מה גר� לסימני� הרעי� להופיע, את הרצח

היא ). משוער (סירובב ל&י ִאיד� עלענת נענית .  ויוצאת לדרכהַדַנִאל&י יד� על נענית בחיוב ת&'3&ַע  ) ג(

 ותו� מעשה שלילי, �יאבי האל ל&ִאידי איו� על �את מבוקשה בדר� שלילית עלמשיגה 

משמעות הדבר היא שהראשונה מכירה . )רציחת אקהת בניגוד לרצו� ִאל& (הנחשב לחטא

  .אינה עושה זאתשנייה ואילו ה, ומקבלת את סמכות האב

  :קודות הבאותויש להוסי  את הנ, הדמיו�נקודות נקודות ההבדל בי� שתי הנשי� רבות מ

 צִידהיותה אלת . שאיפתה של ענת למאפייני� גבריי� אינה עניי� זמני, )א(בהמש� לנקודה   ) ד(

 כתכסיס הגברימנצלת את עיסוקה היא . התנהגותהבה ויומלחמה הוא גור� מהותי באופי

חוקרי� שוני� שיערו שהופעתה המוכרת , בנוס  לכ�. שנייהלפתות את אקהת בפגישה ה

 מצמידה לעצמה מאפייני� גבריי� רק ת&'3&ַע,  לעומתה582.לת מאפייני� גבריי� בעהייתה

) תחזות לענתה או כפרוצהתחפושת ל( כתכסיס הנשית ומנצלת את הופעתה 583,באופ� זמני

  584.ַיְט3ַנ&הלו של ו להגיע את אמנת�על

, ו להוהיא תדוש את אלו שיתנגד,  נית� לעצרהאת כמי שלצוירהמ, לעומת ענת הפראית  ) ה(

  585.)היא חובשת את החמורכש( ַדַנִאל&רת כצייתנית וממלאת את בקשת  מתואת&'3&ַע

                                                
 In contrast to Pughat’s presentation as a proper daughter, Anat“, )210: 1992(לשיטת וולס   581

personifies the anti-social, anti-structural forces of the cosmos” .ענת היא דמות נערה ,לדעתו 

או את הסמכות , )א� או רעיה(אשר לא קיבלה על עצמה את התפקידי� הנשיי� המקובלי� , מתבגרת

219�218, 210: ראו למשל ש�. יש בדמותה טשטוש הגבול בי� הגברי לנשי, לפיכ�. הגברית.  
 .תהאו תיאורי� של הופע, סביר להניח שהקהל הקדו� הכיר ייצוגי� חזותיי� של האלה  582
 .209: 1992, כ� וולס  583
 The innate and blatant masculinity of Anat, which leads to the death“): 82: 1987(השוו דברי פרקר   584

of Aqhat, is balanced by the assumed and concealed masculinity of Pughat, which apparently 

leads to her avenging the death of Aqhat”.  
  . לעיל581עיינו הערה   585
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 מ� הסיפור משתמע (י� המובילי� למילוי רצונהאירועענת קצרת רוח וממהרת לקד� את ה  )ו(

  .בכדי לפעול) שבע שני�( ממתינה עד תו� תקופת האבל ת&'3&ַעואילו , )אירוע רוד  אירועש

 מביאה עמה ת&'3&ַעלעומתה . רתו הבצ–את המצב המעוות ,  יוצרת את הסיבו�ענת כאמור  )ז(

  .תיקו� העיוותוהבאת פתרו� שיביא ל, ההכרה בנסיבות: את ההתרה

 שתי דמויות נשיות בעלות מבנה העלילהבמישור : כמה מישורי�בנית� לסכ� את ההשוואה 

. יצירת סיבו� ויצירת התרה. יליתדמות חיובית מול דמות של: פונקציות מקבילות א� מנוגדות

ומבחינת , מספר מעצב שתי נשי� הפועלות באופ� דומה א� הפו��  המשוררעיצוב העלילהבמישור 

, י נורמותפ�עלהאחת מיושבת ופועלת : אנטונימיותהוא מתאר שתי דמויות , עיצוב אופיי�

מודל לעומת מופת  ל מודל;רעלעומת טוב ה� מייצגות . גבול ומשמעתפראית וחסרת שנייה וה

  586.קבלת חובה לעומת פריצת גבולות ;ָ,אGִטי

   ר העלילהאלש  הרשימה$ ויחסבהחובות . 161

�הודגשה מדוע 'ראוי לחזור לראשית העלילה ולהעלות את השאלה , בתו� בחינת הטקסט הקיי

  מה היחס בי� הרשימה לשאר הסיפור כפי שהוא מגול�–במילי� אחרות '? רשימת חובות הב�

  ?בטקסט

לפיכ� יש חוקרי� . התייחסות מפורשת לרשימת חובות הב� לא נמצאת בכל הטקסט ששרד

 ההתייחסות כביטוי לרעיו� שאקהת לא הספיק למלא את חובותיו כלפי אביו היעדר את פירשוש

עלילת 'אחרי� ראו בקטע יחידה ספרותית נפרדת ששובצה במעשה העריכה של  587.מפני שנרצח

לשונות (והפרטי� המרובי� שנזכרו לעיל , ור התמה המרכזית של העלילהלא, אול�. 'אקהת

: 15סעי  , וראו ג� פרק ב, ַדַנִאל& לל&אלמנטי� המזכירי� את חסד ִא, הקשורי� ברעיו� ההמשכיות

אמצעי היא חזרה המרובעת ה: אני מקבלת את דברי גרינשטיי�, )'הריבוע הסמיוטי'יישו� מודל 

. 'גודל האכזבהכ�  ציפייהוכגודל ה '.ציפייהליצירת ו, ַדַנִאל&לאב של הב� להדגשת חשיבותו מכוו� 

, ב� כלפי אביוהמספר טורח לחזור באופ� מילולי על הרשימה הארוכה של חובות � המשורר,היינו

 588. לקיו� החובותפייהיצ במטרה ליצור ַדַנִאל&האב כשהאחרונה שבה� נאמרת בנימת שמחה מפי 

א  ,  באמצעות החזרה המרובעתטופחהש, ציפייהעל בסיס ה.  והקהלַנִאל&ַד זו שותפי� ציפייהל

                                                
 המסר הוא לשדר הכנעה של נשי� צעירות למבנה )209: 1992 (לדעת וולס. 219: 2001, רייט: השוו  586

 .הפטריארכלי
  ):280: 1989(ועיינו אצל מרגלית ; 69: 2001, רייט: ראו למשל  587

It should be noted at the outset that the list is nowhere else referred to in the 

poem (as extant!). not even by way of indirect allusion. Nothing in Aqht’s 

conduct in the poem is relevant for comparison with the list, and one searches 

in vain for even the slightest hint of ironic juxtaposition between the ideals of 

the list and the realities of the poem as revealed in the words and actions of the 

dramatis personae. The lengthy repetitions of the list thus appear to lack any 

literary justification and indeed tend to disturb the tight internal unity of the 

poem and to mar its structural compactness. 
שלוש הפעמי� (לדעתו הקטע חזר שבע פעמי� . 317: 1945, כ� ג� שפיגל. 145�144]: א[2000, גרינשטייו   588

 .)לאחר החייאת אקהת, כשהפע� השביעית משמשת נקודת שיא, נוספות משוערות במסגרת טקסט שלא שרד
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 הדרמה של . ה� אצל הקהל המזדהה ע� צערו ואכזבתו,האבדמות ה� אצל , האכזבה מועצמת

  .י אמצעי זהיד� עלהנרטיב מוכפלת 

 �,  יש שהרמזי� מצויי� ברובד המילה.מצאו רמזי� בלשו� תיאור הרצח לאחת מחובות הב�אחרי

  .רמזי� אחרי� נוצרי� בשל האירועי� המדווחי� עצמ�ו

ביחס לרוח האב ) י הב�יד�על(הפעולה שנעשת . qTr מכונה רוח הנפטר 2 פרבחובה מס  )א(

 CAT 1.17, I: 27( מוציא את רוחו –אשר מ#  האר.  :yfa√מתוארת באמצעות השורש 

�לה בביצוע הרצח בלשו�  את התוצאה הרצויה ַיְט3ַנ&ענת מתארת בפני ). ומקומות אחרי

 כמו רוח יוצאת:  חוזרות על הדברי� המבשרי�ולשו� הנערי�, מספר�ולשו� המשורר, דומה

-CAT 1.18, IV: 24-26, 36-37, 1.19, II: 38( אפו[מ, אדכמו / ,  נשמתו–] כמו עש#/ , שו[נפ

  589.ג� לשו� זו חוזרת ארבע פעמי� Jְִכִדי לא .)42-44 ,39

 CAT 1.17, I: 28(של האב המת רוחו ובקברו  בחובת הב� לטפל בסקתעו 2' חובה מס  )ב( 

� CAT(האב קובר את בנו בקבר המשפחה , משו� שהב� מת לפני אביו). ומקומות אחרי

1.19, III: 5-6, 20-21, 34-35, 39-41( . מלא את יהאב , עתהשכ� ,  אירוניממדיש בכ�

  .התפקיד שהב� אמור היה למלא עבור האב

היא ,  כאשר ענת מגיעה אל ִאל&: לבי� המסופר3' רעיוני ומילולי מצוי ג� בי� חובה מסקשר   ) ג(

 ַדַנִאל&). CAT 1.17, VI: 51(  נגד אקהת הגיבורמלשינה: מציירת את אקהת באופ� שלילי

 ברשימת חובות הב� כוללת לשו� 3' חובה מס.  פועלי� כנגד אותו גור� שפגע באקהתת&'3&ַעו

 :CAT 1.17, I ( נגדוהלינואשר מגרש את אשר / , מנאציואשר סוגר את פיות  :טימאותו תחו� סמנ

28-29(.�בקש  אינו מַדַנִאל&שבה ,  אולי אפשר להעז ולהזכיר בהקשר זה את תמונת הנשרי

�ואחר, צ&ַמל&רפא את כנפי ל�ובמיוחד הקללה , ואת קללת הערי�, כ� ג� מקלל את הנשרי

  .שחק בש� האלה שבה יש מ, JִAל&ַמקרייתל

 )6חובה  ( ברשימת חובות הב�המופיעה ,)npf(' בגדי�'/'מדי� 'המילהלוש בי� קתכ� קשר יי  )ד(

  590.ת&'3&ַעבתיאור תלבושתה של לבי� 

 שהדברי� אינ� מנוסחי� באותה לשו� מפני שרשימת חובות  ייתכ�,א� אכ� יש תוק  ברמזי� אלו

 ה� מצטרפי� אל החזרה,  יש משהו ברמזי� אלוא�,  מכל מקו�.הב� היא טקסט תמציתי ופואטי

 נראה שבאופ� כללי מדגישה . כאמצעי פואטי להבליט את גודל האכזבה והאבד�,על הרשימה

�ימה ובמיוחד הרמזי� אליה את הצור� החברתישהר �קשה . 'שורשי�' ב–קיומי ביורשי� בני

רשימת חובות הב� קשה א� מפני שהבנת , לדייק יותר במשמעות הרשימה ביחס לשאר העלילה

  .המקשי� על הבנתה, וא� מפני הפערי� הקיימי� ברצ  הטקסט והעלילה, ביותר

                                                
589  �: 1989 ,מרגלית ;409: 1986מור �דה; 15: 1978, אבישור: על הקשר המילולי והרעיוני הצביעו מספר חוקרי

 .קושר לזבח של ַדַנִאל& ולשירה) 60: 2001(רייט : השוו. 156הערה , 286�285]: א[2002, וויאט; 23הערה , 272
 .279: 1989מרגלית   590
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  השערות בדבר סו& העלילה. 162

שלוש המסכמי� , רייטונית� להביא את דברי , חוקרי� רבי� העלו השערות בדבר סו  העלילה

  :מה� השתיי� הראשונות עלו פעמי� רבות במחקר, אפשרויות

This recovery [= making his dbx and Pughat exacts vengeances 

from Ya*upan], it should be noted, is only a return to Dani’il’s 

position at the beginning of the story. The missing end of the story 

may have contained a scene in which he receives another son, thus 

raising him to the position he was in when Aqhat was alive and 

flourishing. But this is not certain. Even more doubtful is the 

supposition that Aqhat was resurrected in some way. Pughat’s 

revenge may have provided the resolution of the conflict in the tale, 

by her taking the preeminent position over the male child, much as 

Thitmanat is the favored child in the Kirta Story. In other words, the 

poet may have been satisfied to tell about the tragic reversal of 

divine promise, with Dani’il having to be content with his 

daughter.591 

ויש , הכתובה היא גרסה אחת של הסיפור המסורתי' עלילת אקהת, 'כפי שציינתי בראשית המחקר

איננו יכולי� להעדי  . 7�4סעיפי� , עיינו עוד בפרק ב. לכ� מעט עדויות טקסטואליות וחזותיות

 .ני אחרת בדבר סיו� הגרסה הכתובהפ�עלהשערה אחת 

                                                
 .ההדגשות שלי. 226: 2001, רייט  591
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  הממצאי�סיכו� : הפרק 

 קהללב לדרכי� השונות שבה� מפיק ה�תו� תשומת,  נותח הטקסט לפרטי פרטי�הקוד�בפרק 

בכדי להפיק . ובמיוחד כיצד מעוצבות הדמויות, עקיפה או משתמעת מהטקסט, משמעות ישירה

 1.מסקנות מ� הניתוח שלעיל עלינו ראשית לרכז ולמיי� תופעות שונות שנמצאו במהל� הניתוח

  .'ַתְרעלילות ִ" 'בניתוח היצירההללו מצטרפות אל הדוגמות אשר עלו 

ומאפייני� שוני� , י עיצוב ואפיו�כסיכו� דר) 1(: י�עיקריהפרק הנוכחי נחלק לשלושה חלקי� 

 ;ד�פרקי� ב ועל סמ� הממצאי� שעלו ב,  ודמותכל דמותדיו� קצר ב) 2(;  והסיפורבעיצוב הטקסט

 הבסיס להפקת ה�סעיפי� אלו . לאור הפרקי� הקודמי�' עלילת אקהת 'משמעותה שלסיכו� ) 3(

. )פרק ו (ולזיקתה של היצירה למקרא בכלל, בפרט' עלילת אקהת'מסקנות מחקריות ביחס ל

 ביחס * חלק מה�א� הקורא יכול לבחור לאמ', ת אקהתלעלי 'מתייחסות ליצירהאמנ� מסקנותי 

  2.רות נרטיביות אחרות מאוגרית ביחס ליציאולי ג�ו', ִ"ְרַתעלילת 'ל

  דרכי עיצוב ואפיו�. 1

  אפיו� ישיר

ת ונעדר, כדר� שאנו מוצאי� במקרא) בסגנו� המסירה(מספר � משוררמפי הפסוקיות אפיו� ישיר 

שה� למעשה חלק מ� הכינוי , התופעה הקרובה ביותר לכ� היא שימוש בתארי�. 'עלילות אקהת'מ

ענת היא '; נער'או ' גיבור'אקהת מתואר כ'; רחו�'ו' כ�ח'ִאל+ מכונה : הנוסחתי של הדמות

 הוא ַדַנִאל+'; לוח� שותי' הוא ַיְטַ,נ+: מידע ישיר אחר ג� כ� נכלל בכינויי� הנוסחתיי�. 'בתולה'

באמצעות : מספר�משוררא� לא מפי ה,  במקרה אחד מופיע אפיו� ישיר3.'י+ִמַנְראיש ַה'ו', א+ִ,איש ַר'

 בהשוואה לאלות כאלימה ביותרהוא מכנה אותה .  לשלילהאת ענתמבקר  ל+ִאמינוחי� שיפוטיי� 

דבריו אבל ,  את ענת� מאפייל+ִא. )�לב��חנ(מגדיר אותה כמחללת קודש וחוטאת והוא , האחרות

  ).76, 70 פי�סעי (דבריו רומזי� לסמכותו ותפקידו השיפוטי בעלילה: ות אומאפייני� ג�

  )חדירה ישירה (חדירה סיכומית

: ומוסר מחשבה או רגש פנימיי�, מספר לנפש הדמות באופ� ישיר�בכמה מקרי� חודר המשורר

 חודר בהמש� הוא; )54סעי0 ( ומוסר כי היא חומדת את הקשת ,מספר חודר לתודעת ענת�המשורר

 ,ת+',+ַעמספר חודר לתודעת � המשורר; )64סעי0 ( ומוסר כי היא מתכננת מזימה רעה ,לתודעת ענת

 הוא; )118, 115סעיפי� ( רגשותיה הפנימיי� כשהיא מבחינה בנשרי� החגי� מעל לבית תאומוסר 

                                                           

כ� דנתי בפירוש� של �כמו. חסתי להשערות בדבר תוכנ�והתיי, ד ציינתי את הפערי� שבטקסט�בפרקי� ב  1

במקרי� . ונימקתי את העדפתי, ברבי� מ� המקרי� העלתי מספר אפשרויות פירוש. קטעי� קשי� להבנה

שאינ� באי� לביטוי , דוגמות לאמצעי אפיו� הדמויות. פני אחרת�אחרי� לא העדפתי אפשרות אחת על

נ� מבוססות דיי� משו� שפירוש הקטע הקשה הוא טנטטיבי ושנוי או דוגמות שאי, בטקסט מפני שהוא חסר

ובתפקיד� מתחשב ג� בקטעי� , הדיו� בדמויות כמרכיב במכלול הסיפור, אבל. לא צוינו להל�, במחלוקת

 .שתוכנ� משוער באופ� סביר, חסרי�
 .אלא א� כ� ציינתי אחרת, ההפניות להל� מתייחסות לסעיפי� בפרק ד  2
 .נוסחתיי� ראו בהמש�על הכינויי� ה  3
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סעי0 (צבת לפני רוצח אחיה יכשהיא מגלה שהיא נ, ת+',+ַע התרגשות את) באמצעות דימוי(מוסר 

 דוגמות אלו 4.פנימיי� ללא פועל תודעהה יהרגשותנמסרי�  ת+',+ַעשתי החדירות לנפשה של ב). 157

 :CAT 1.15, III(אשרה זוכרת את נדרו של ִ"ְרַת : 'עלילות ִ"ְרַת'מובהקת מהות לדוגמה מצטרפ

25-26.(5  

  שיח פנימי

� המשורר. יח פנימי המשק0 את מחשבת הדמותאנו מוצאי� דוגמה אחת לש' עלילת אקהת'ב

. מביא את המחשבה בצורת שיח פנימיהוא ו, מספר מוסר שהאלה הנרגזת חורשת מזימה בלבה

 מצטרפות זו הלדוגמ ).64סעי0  (המבליט את החדירה הישירה, דוגמה זו חל ריאליז� פסיכולוגיב

את מחשבות אשרה כשהיא נזכרת בנדר של ִ"ְרַת ' שומעי�' אנו :'ִ"ְרַתעלילות 'שתי דוגמות מ

)CAT 1.15, III: 27-29 .( עלילות ִ"ְרַת'שיח פנימי מיוחד נמצא בסופה של ')CAT 1.16, VI: 

25ff..(6  

  דיבור סמוי

את קרבי הנשרי�  בוח� ַדַנִאל+כאשר ): היפותזה( עשוי להתפרש כדיבור סמוי ראייהלעתי� שבי* ה

ַדַנִאל+  , מופיעות פסוקיות אלוביחידה בה). 136סעי0  ( אי	 עצ�/, אי	 חלבהוא כאומר לעצמו 

, ַדַנִאל+כר בשמו מפי לא נזכלל  אקהת .)waqbrnh (ואקבור אותומתייחס לאקהת בכינוי חבור 

  .ַדַנִאל+ולפיכ� הכינויי� תורמי� להפנמת המבעי� המילוליי� של 

   לנקודת מבטה של הדמותהיצמדות

ידי השימוש בנוסחת נשיאת העיניי� � לנקודת מבטה של הדמות נוצרת עלהיצמדות, פי רוב�על

' עלילת אקהת' הטקסט ב שצורתא�0על). או בדומה] CAT 1.17, V: 9 [והוא רואה, בנושאו עיניו(

. מבחינתו של הקהל אי� הבדל משמעותי, פרוזההיא הנרטיב צורת ובספורי האבות , פואטיתהיא 

' עלילת אקהת'ב. בשבי* הראייה נמסרי� האירועי� דר� נקודת מבטה של הדמות הצופה

 יושב ַנִאל+ַדועובר לתאר את , ִסס+'ַוַח�ר+'"+ַתידי �מספר קוטע את תיאור הבאת הקשת על�המשורר

 ראייהבשבי* ה). 36סעי0 ( ַדַנִאל+ מתקרב ע� הקשת דר� עיני ִסס+'ַוַח�ר+'"+ַתהוא מתאר את . בשער

מספר נצמד �המשורר , בהמש�;)37סעי0 (ז� ריאליסדר המסירה מתפרש כסדר תודעתי היוצר 

� תו,  מתוארת הקשת דר� נקודת מבטה של האלהראייה בשבי* ה–לנקודת מבטה של ענת 

הסבר מילה זו מספקת בעקיפי� ). 52�53סעיפי� ) (ksl(לבה �תשומת הפרט שתפס את הדגשת

מספר � המשורר, בפע� השלישית; )63ראו ג� סעי0 ( ענת להשיג דווקא את הקשת הזו לשאיפה של

. ַדַנִאל+ומדווח על היובש ועל הופעת קבוצת הנשרי� מעל לבית , ת+',+ַענצמד לנקודת מבטה של 

ונראה שסדר המסירה , מעודדי� את הפנמת המבע) סימני היובשעל , כלומר(על המידע החזרה 

מופיע לאחר הצגתה , ת+',+ַע של ראייהשבי* ה.  משק0 ג� סדר תודעתי של הדמותראייהבשבי* ה

                                                           

4  � .וכ� בסעיפי� המצויני� לעיל, 167: 2007, יולזרי�עיינו נת
5  � .165�166: 2007, יולזרי�נת
 .170�171: ש�  6
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.  החכמה מבינה את משמעות המראהת+',+ַע: וגור� ליצירת חדירה סמויה, )משוער(כחכמה 

 ַדַנִאל+ג� בתמונת ; )117, 116סעי0 (לסצנת הרצח של השבי*  הלשוני הדימיו�ידי � הקישור נתמ� על

אבל . ענפי�, סב�ביחידה הראשונה מופיעות המילי� : בשדות סדר המסירה משק0 סדר תודעתי

נית� לפרש . אדמה, רגבי� – מחליפות אות� מילי� המתייחסות לאדמה יבשה שנייהביחידה ה

 � מבחיניַדַנִאל+ ות+',+ַעכאשר ; )128סעי0 (י� טוב יותר ביובש האדמה  מבחַדַנִאל+, שנייההפע� שב

 הבלתי שער בכ��ואחר, בנערי� המבשרי� ה� תחילה מבחיני� בהליכת� ובמחוות הידיי�

 משק0 ראייהלכ� שבי* ה. פרט שנית� להבחי� בו רק מקרוב, לבסו0 ה� מבחיני� בדמעות. מסודר

בכל ). 131סעי0 ( המבשרי� מספר בעקיפי� על התקרבותלא א, לא רק סדר מסירה כסדר תודעתי

 לנקודת המבט היצמדותדוגמה ל' עלילת אקהת' בלא מצאתי. ראייה מופיע פועל האלוהמקרי� 

  .ינת בסעי0 קוד�המצו, פרט לדוגמה האפשרית, פותזהשהיא הי

  חדירה סמויה באמצעות השלמת פערי�

ידע לגבי  מקמספר אינו מספ� המשורר.ול קמה הדמות לפע,מראה כלשהו בעקבות ,לעתי�

 הקהל משלי� פער בי� העול� החיצוני לעולמה .מניעיה או רגשותיה, מסקנותיה, מחשבות הדמות

סמיכות .  פונה בהוראה לאשתומידו, ִסס+ המתקרב'ַוַח�ר+' מבחי� ב"+ַתַדַנִאל+ 7.הפנימי של הדמות

ִסס+ מעוררת את הרוש� שהדמות מתרגשת 'ַוַח�ר+'בחי� ב"+ַתשהוא ממספר �הוראתו לציו� המשורר

הוא נושא ) שאבדה(ולאחר תגובתו המילולית ,  מתבשר על מות אקהת בידי ענתַדַנִאל+; )38סעי0 (

א0 �על, מיד הוא מחפש את שרידי הגופה דווקא בקרביה� של נשרי�. עיניו ורואה נשרי�

 משער שהנשרי� ַדַנִאל+ – הדמות מכא� נית� להסיק על תודעת. שהמבשרי� הזכירו רק את ענת

סעי0 ( סמלה של ענת או עוזריה � יודע שהנשרי� הַדַנִאל+: או. המרחפי� כילו את גופת אקהת

�על. ַדַנִאל+של בגד ה היא קמה וקורעת את ,היובשאת רואה את הנשרי� ות+ 'לאחר ש,+ַע; )137; 103

 ,)בכינוי האפי שלה(רה כחכמה � תיאומס�ועל,  תגובתה למראה הנשרי� והיובשתיאורסמ� 

  ).117, 114סעי0  (מה רע� דבר אירעכית+ מבינה ',+ַע: משלי� הקהל פער בתודעתה

הקהל מבי� כי : ראייהבמקרי� אחרי� נוצרת חדירה סמויה לתודעת הדמות ללא הקדמת שבי* 

משו� שהיא , לש� הכנת קשת אחרתִסס+ 'ַוַח� ר+'"+ַתענת אינה מקבלת את הצעתו של אקהת לפנות ל

מספר מציג שיח פנימי שבו ענת �משוררכאשר ה ;)61סעי0 (מפתה יותר , מציגה בפניו הצעה חדשה

הקהל עשוי ,  מכנה אותו בשני כינויי� לכאורה חיוביי�שבו היא ,מחליטה להרוג את אקהת

י דבר; )65סעי0 ( ענת מודעת למעמדו המועד0 של אקהת אצל ִאל+ –להשלי� פער בתודעת הדמות 

שבו , ציו� הצחוק רומז למקו� קוד� בעלילה.  ע� אקהת מוצגי� כצחוקשנייהענת בפגישה ה

הצחוק שלקהל מספר � המשוררפירש ש�.  צחוקהייתההתגובה החיצונית של ענת כלפי אקהת 

 , בי� ענת לאקהתשנייהבפתח הפגישה ה. החיצוני מנוגד לרגשות והכוונות הפנימיי� כלפי אקהת

; )88סעי0 (כוונותיה אחרות שו, רר את הקהל להבי� שדבריה ג� הפע� אינ� כני�מעוציו� הצחוק 

�עלה� . ַיְטַ,נ+היא פונה לתכנ� את הרצח ע� , 7ִ8ל+ַמ קרייתלאחר שענת משכנעת את אקהת ללכת ל

                                                           

ומסביר את הקשר בי� שבי* הראייה לפעולת , מספר חודר לנפש הדמות�השוו למקרה אחד שבו המשורר  7

 ).54סעי0 (לכ� היא מפסיקה מפעולתה .  אותהענת רואה את הקשת וחומדת: הדמות
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הקהל .  בשעת הרצחבעת ארוחהנמצא אקהת  ,ביצועוהתיאור פי �על ה� ,תכנו� הרצחפי תיאור 

מרחפי� מעליו ואינו ער לכ� שה� , ַיְטַ,נ+ענת ושל תכניות  אינו מודע להוא –ו דעתמשלי� פער בתו

 שהוא לא מודעמסיק הקהל לכ� .  השפיטה בשער– מתואר בפעולתו השגרתית ַדַנִאל+; )98סעי0 (

 ת+',+ַע – ַדַנִאל+ מחזקת את החדירה הסמויה לתודעת ת+',+ַע החדירה הסמויה לתודעת .רצחלאירוע ה

השוו לדוגמה דומה ; 117�118: סעיפי�( לא מודע למתרחש ַדַנִאל+ ולעומתה ,ודעת ומבינהמ

הקהל . הוא ק� לפעול, ַדַנִאל+ קורעת את הבגד של ת+',+ַעלאחר ש; )המוזכרת להל�' ִ"ְרַתעלילות 'ב

, ַדַנִאל+אזכור אקהת בפי ; )118סעי0 ( הוא הופ� מודע לתנאי הבצורת – ַדַנִאל+משלי� פער בתודעת 

וגור� לקהל לחדור  ,חוסר הידיעה של הדמות משק0 את ,בזמ� שהוא מחבק ומנשק את היבולי�

,  הארו� במיוחדראייהשבי* ה; )129סעי0  (למות אקהת אינו מודע ַדַנִאל+ –לתודעתה באופ� סמוי 

  הדמויותיה� שלחשבות ומיה�שבו מתוארי� המבשרי� עשוי לעורר את הקהל לתהות על רגשות

ומהו , י האחראי לרצח נוהג כאילו אינו יודע מַדַנִאל+בתמונת קללת הערי� ; )131סעי0 (הצופות 

השימוש בש� ; )141סעי0  (ַדַנִאל+לפיכ� משלי� הקהל פער בתודעת . ק של הרצחהמקו� המדוי

 תודעת�מעיד על פער מידע ב) שכירתנו והמילה המקבילה (ַיְטַ,נ+ בפי שומרי נערההעצ� הכללי 

� לעומת המשוררַיְטַ,נ+נחיתות הידיעה של ; )154סעי0 (מספר והקהל �המשוררהידיעה של לעומת 

  ).156סעי0 ( יוצרי� חדירה סמויה ת+',+ַעהקהל ו, מספר

השימוש . ִאל+ ברכת לתיאור התממשות √ndrמספר בשורש � משתמש המשורר' ִ"ְרַתעלילת 'ב

 לא קיי� ִ"ְרַתואשר אותו ,  לאשרהִ"ְרַת רומז לנדר של )CAT 1.15, III: 23( ש� tdrהחריג במילה 

)CAT 1.14, IV: 36-37.(8 התנהגות � ִאל+: ִ"ְרַת להתנהגות ִאל+ הרמז מעודד את הקהל להשוות בי

. )חדירה סמויה ( שוכח למלא את נדרו לאשרהִ"ְרַתואילו ) ברכתו (ותזוכר למלא את הבטח

כאשר מיד אחר כ� הוא מוסר שאשרה , ל ליצור חדירה זועודד את הקהלמספר ממשי� �המשורר

 מילה √ndrבקטע זה משמש השורש . )25�29' ש(תשלומו �וכועסת על אי, ִ"ְרַתזוכרת את הנדר של 

מספר את קהלו � מעודד המשורר√ndrהשורש  ו ,השיח הפנימי, באמצעות החדירה הישירה .מנחה

  9.ִ"ְרַת ו שללבדוק את תודעת

   בדיבורה של הדמותאפיו� עקי0

, ַדַנִתַי לַדַנִאל+עיצוב דברי .  סובייקטיביתהיאדר� אפיו� זו ג� ,  הדרכי� העקיפות והסמויותכמו

האל החרש מוזכר באופ� .  משק0 את התרגשות הדמות,מתקרבִסס+ 'ַוַח�ר+'"+ַתכאשר הוא רואה את 

  והכנתוסות לבשרוההתייח, אה להכנת הארוחהרהובהחרוז רצופות �חגיגי בחמש שורות

רצונה של ; )38סעי0 (על חשבו� ההתייחסות המרובה לאורח , צמת לשורת החרוז הראשונהממצט

הערכת ; )59סעי0 ( נתינה והענקה פועליענת להשיג את הקשת מודגש באמצעות שדה סמנטי של 

ר� או; )60סעי0 (ה אָנפורידי � על, אקהת לקשת שלו באה לביטוי בהדגשת החומרי� המיוחדי�

וג� , והסגנו� המרומ� מעידי� על מאמצי האלה לשכנע את ב� שיחה, דבריה השניי� של ענת

, דבריה ב במבנה ההשוואהעודמאמ* האלה ניכר .  את השאיפה העזה להשיג את הקשתפי�משק

                                                           

8  � .22]: א[2003, ל"הנ; 144]: א[2000, גרינשטיי

9  � .ת+ לַדַנִאל+ המצוינת לעיל'דוגמה זו דומה להנגדה שבי� ,+ַע. 181�183: 2007, יולזרי�נת
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סעי0 ( פתיחה חגיגית המעידה על מאמ* השכנוע היאהתקבולת המדורגת . שג� מביא להארכת�

ה אד� מודגש באמצעות חזר�דאי של ב�ומעצב את דברי אקהת כ� שגורלו הומספר �המשורר; )61

 מאמי� לאאקהת שבי� מקהל וה,  המסרמודגש, מתו� מאפייני� צורניי� אלו. מילי� וצלילי�על 

ההאשמה ; )66, 62סעיפי� (כנגד הצעת ענת בתוכ� ובדגשי� תשובתו מעוצבת . להצעת ענת

פי בוטה שבסו0 דבריו מעידי� עליו כיהיר ומתנשא כלוההעלבה ה, הישירה בפתח דברי אקהת

.  רגילהאישההאלה היא ואילו , הוא גיבור וחזקכאילו , האלההוא מנגיד את עצמו ל. האלה ענת

ונראה שהכעס השכיח ממנו את העובדה שלפניו ניצבת אלת ,  את כעסו על האלהמשקפי�דבריו 

� שוני� עיינו עוד בסעי0 יבאמצעי� פואטיעל עיצוב דברי הדמויות ; 62סעי0 (הציד והמלחמה 

מה ואת הפעולות היא נוטה להדגיש את עצ: השימוש בכינוי גו0 למדבר אופייני לשיח של ענת; )66

  10).64 סעי0(שהיא תעשה 

מאותה סיבה .  ענת וִאל+יולכ� אי� בסיס להערי� את יחס, שלב השיחה הראשו� בי� ענת לִאל+ חסר

נית� להפיק מידע עקי0  ).הרגשות ועוד, הסמכות, היחס, מה הטו�( ִאל+ לא נית� להערי� את תשובת

 שחזור הטקסטמעמד� ויחס� לאירועי� רק על סמ� , רגשותיה�, ִאל+על אופיי� של ענת ו

וכ� היא , ולועגת לו, ִאל+ענת מזלזלת בכוחו של ). 'עלילות בעל'הקטע המקביל בבהתבסס על (

ראו השדה הסמנטי (היא בוטחת בכוחה . דרגה ממנה�רמצטיירת כחצופה ואלימה כלפי בכי

ומתנגדת לִאל+ , )דברי ִאל+ הרגיזו אותה(מזג � היא חמת, )מביעה איו�(היא תוקפנית , )בדבריה

ואת יחסו ורגשותיו , דברי ִאל+ משקפי� את סמכותו השיפוטית ביחס לענת; )75סעי0 (סמכותו לו

בשל , הוא נמנע מלהתמודד ע� ענת. ה הספציפיותוכלפי כוונותי, כלפי התנהגותה באופ� כללי

נוהגת ענת יחס חיובי כלפי , כאשר ענת ואקהת נפגשי� שוב; )76סעי0  (אופייהו ע� האלה והיכרות

אול� טו� . הטקסט אינו ברור דיו. וללמדו דבר מה, אולי היא מציעה ללכת לצוד יחדיו. אקהת

�, ולאור האירועי� המסופרי� לפני כ�, לוליבאמצעות רמז מי.  הוא חיוביהדיבור כלפי הנמע

שיחה מרכזית רביעית בעלילה היא השיחה בי� ; )88סעי0 (מאופייני� דבריה הנחמדי� כתרמית 

השלב הראשו� בשיחה מעלה שאלות אשר אי� , משו� שלפני כ� חסר קטע עלילה גדול. ַיְטַ,נ+ענת ל

 מה תפקיד אזכור התחדשות הירח בפי : א� קשה להערי� את דברי הדמויות.ה ברורתשובהה� ילע

עיצוב הלשוני בדברי ענת נועד להבליט את ה� ש ייתכ?)דיווח, הצעה (ַיְטַ,נ+מה טו� דבריו של ? ענת

החוזר (שה� תכנו� הרצח , דבריה השניי� של ענת). 93�95סעיפי� (ולהעיד על סמכותה , ריהדב

הדיבור מבחינה :  מסר עקי0ועבירכ� שימספר � המשוררידי� עלמעוצבי� ) בתיאור הביצוע

כאשר ענת מתארת את דר� . � אחרי�יוכולל מספר דימויי� ואמצעי� פואטי,  מורכבתחבירית

מספר הצלעות . ית הרצויהטוטל ואת התוצאה ה,היא מדגישה את שלבי הרצח, ביצוע הרצח

משמשי� , תנתוני� אלו בצירו0 הלשו� הציורי. המוקצב לכ� בדיבורה של ענת רב באופ� יחסי

פרספקטיבה אישית של ענת באה לביטוי בסו0 ; )99סעי0 (לאפיי� את ענת באופ� עקי0 כצמאת ד� 

א� נית� לומר במידה של ודאות שענת מצטערת או מתחרטת . הטקסט אינו של�. CAT 1.18לוח 

                                                           

אלי� האחרי� שאינ� כנגד ה(כאשר ִאל+ רוצה להדגיש שהוא יכול לרפא את ִ"ְרַת ' עלילות ִ"ְרַת'ב: השוו  10

הבלטת ). CAT 1.16, V: 25-28 (מדווהמגרשת , חלה]מ[אכונ	 מסירת , אנוכי אצור ואכונ	: הוא אומר) יכולי�

 ).CAT 1.16, VI: 53-54(העצמי באמצעות כינוי פרוד מופיעה ג� בדברי ַיִצ7+ לִ"ְרַת 
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; ודיבורה מתואר כבכי, היא מבטאת את מחשבותיה בקול). 106סעי0 (על האירועי� שקרו 

הוא אינו ( הפוכה לזו שבשתי החוליות הראשונות ַדַנִאל+ השיא של תמונת הנשרי� תגובת יתחוליב

 והחזרה על הבקשה לשבור את כנפי הנשרי�, המשמעות ההפוכה). מבקש לרפא את כנפי הנשרי�

 ַיְטַ,נ+; )144, 136סעי0 (מבטאי� באופ� עקי0 את כעסו וחששותיו ,  אקהתקברא� יפריעו את 

 �  ).156סעי0 (מייחס לעצמו את רצח אקהת כשהוא כרברב� , אמצעות דבריובמאופיי

  מעשי הדמות

יש פעולות שה� .  על הדמות בעקיפי�א� הפעולה מעידה,  הנרטיב שלהדמות הפועלת היא יסודו

 להעיד על קו * פעולות בעלות מכנה משות0 יכול מקב.מרכזיות וקשורות בפונקציה של הדמות

של מחשבות בו, רגשותב, ולות אחרות מעוררות את הקהל להרהר במניעי�פע. מאפיי� של הדמות

 ככל .הועיגול הידי הקהל תור� להעמקת�  על הדמות מעשיפירוש). יצירת חדירה סמויה(הדמות 

והיא הופכת יותר מוחשית , כ� מסופר עליה ועל מעשיה יותר, שהדמות מרכזית יותר בעלילה

  .ומורכבת

סעי0  (ַדַנִאל+ בפתח העלילה הוא פעולה המשקפת את מצוקת הגיבור הריטואל: תפקידי הדמויות

 תואמי� לפונקציה שלו כמבצע הפעולהלענת  ל+של ִא) המשוער (סירובוה, ַדַנִאל+הענקת הב� ל ;)4

.  בהשבת שרידיושנייהומסייע לו פע� , )ל+הוא מעודד את ִא( להשיג ב� ַדַנִאל+בעל מסייע ל; )7סעי0 (

כל פעולותיה של ענת ; )135, 104, 6סעיפי�  ( כמסייע של בעלקפות את תפקידופעולות אלו מש

לפיכ� פעולותיה מתאימות לתפקידה ). המניע הראשוניהקשת היא רק (קשורות ברצח אקהת 

 לנקו� את דמו של אקהת ַדַנִאל+ פועלת בברכתו של ת+',+ַעו,  פועל ביחד ע� ענתַיְטַ,נ+ .ל+כמתנגדת לִא

יישו� מודל : 15סעי0 , פרק בראו ). המתנגד (ַיְטַ,נ+ היא מתמודדת מול ).ולהמבצעת הפע(

  .נוספותובחינות האקטנטי� 

הוא :  מבצע פעולות חיוביותַדַנִאל+:  של הדמותקו מאפיי�  מבליטות בעלות מכנה משות0עולותפ

ת שאינ� אלו פעולו. מתפלל למע� הורדת גשמי� ומבר� את היבולי� בשדות, שופט את החלשי�

סעי0 ( כמנהיג ַדַנִאל+  לעיצוב� התור�מאפייהוא ביצוע פעולות לטובת החברה . לתועלתו האישית

ה חזרה להצביע על חוסר הידיעותפקיד ה, תיאור חוזרה:  כשופט תפקיד נוס0ַדַנִאל+לתיאור ; )144

מי שדבק כאותו כ� להציג � כמוו, )מות הב�( להתרחשויות הנוגעות ישירות אליו באשר ַדַנִאל+של 

, פעולות אחרות תורמות לעיצוב דמותו כאב וכראש משפחה; )110סעי0 (במילוי חובתו החברתית 

כאשר נודע ). 43�44סעיפי� (הוא מבר� את בנו ומעניק לו את הקשת : מבצע חובות משפחתיותש

מעיד על ) כתבמקרה זה פעולה מתמש( הבכי 11.הוא קובר את בנו ובוכה עליו,  על דבר הרצחַדַנִאל+ל

מספר מדגיש את �המשורר. וקבורת הב� מעידה על אחריותו של האב כלפי בנו, צער הדמות

מספר � המשורר). 144, 136סעי0 ( בוכה ללא ק* ַדַנִאל+ומטעי� ש, הפעולות באמצעות חזרה ושרשור

עו ג� האזהרה לנשרי� לבל יפרי). 144, 142סעיפי� (מתאר צער עמוק ואבל ארו� ב� שבע שני� 

 מבר� את ַדַנִאל+; )148, 144 פי�סעי( כאב הדואג לבנו ַדַנִאל+את הקבר היא מעשה המאפיי� את 

                                                           

 . חובות הב� בראשית העלילה מועצמות לאור החזרה על– בנו המת –פעולות ַדַנִאל+ כלפי אקהת  11
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�  תורַדַנִאל+של ) או המופתית(לעיצוב דמותו החיובית ; )148סעי0 ( לש� הצלחה במשימתה ת+',+ַע

תמונת ב, )26סעי0 (בתמונת אירוח הכושרות , )4סעי0 (יחסו לאלי� בתמונת האינקובציה תיאור 

האחרונה הפעולה . קללת שלוש הערי� הסמוכותתמונת בו, )41 סעי0( ִסס+'ַוַח�ר+'"+ַתאירוח 

כי ,  יחס אדוק כלפי ענתתבעלדמות א� ג� כ, הפועלת כנהוג,  כדמות מסורתיתַדַנִאל+מאפיינת את 

 המקבלת את  אינו דמות פסיביתַדַנִאל+ ;12)144סעי0 (לרצח שביצעה הוא אינו מגיב באופ� ישיר 

א0 ). עור� טקס אינקובציה (לשינוי מצבומראשית העלילה הוא פועל . המציאות כפי שהיא

הוא דמות ) ולרצח בנו באמצעות המבשרי�, ת+',+ַעלאחר שהפ� מודע לבצורת באמצעות (בהמש� 

ארבעה פועלי אמירה .  הוא מבצע את חובותיו כלפי הב� המתכ�� אחר. ומבר�, הוא מתפלל: יוזמת

מעשי� אלו מציירי� אותו ). 142סעי0 (מדגישי� את היזמה של ַדַנִאל+ לסיי� את תקופת האבל 

היא ,  להרוג את אקהתלבהמחליטה בענת ; להיטיב את המצב ,פי רוב�על ,הפועלת, כדמות יוזמת

ת פיזיהאלימות ה. גופתו להשחתת  ג�קשורה  היאאולי. ורוצחת את אקהת, ל+מאיימת על ִא

ענת מנסה לרמות את אקהת ; )107 ,101 ,99, 75סעי0 (היא קו מאפיי� בדמותה והמילולית 

הבנה ה� הידיעה ו ה;)87�88, 61�62 סעיפי�( בדמותה  נוס0 קו מאפיי�וולפיכ� זה, פעמיי�

 היא מבינה את משמעות הבצורת .היא מאופיינת כ� בכינויה. ת+',+ַעממאפיינה הבולטי� של 

 נוקטת ת+',+ַע. לרצחיודעת מי הוא המסייע ג� אולי היא ו,  לבית החגי� מעלהנשרי�משמעות ו

החשכה . והיא ממתינה לחסות החשכה, היא עוטה מראה מוש�: וש זהותהטשטתכסיס כפול ל

. תכסיסי� אלו מאפייני� אותה כחכמה. תורמת ג� לטשטוש כלי הנשק תחת התלבושת הנשית

, 154�155, 149�151, 116�117, 114סעיפי�  (על עורמתה מעיד ַיְטַ,נ+ג� ניצול הנסיבות באוהלו של 

156(.13  

 את  מסוימתבשני מקרי� בסיפור מבצעת דמות . הדמותלעיצוברטי� אחרי� תורמי� פעוד 

 מבצעת את ההוראות להכי� ַדַנִתַי: הדמות המבצעת מאופיינת כצייתניתלכ� ו, ַדַנִאל+הוראות 

 מבצעת את ההוראות לחבוש את ת+',+ַע; )39�40פי� סעי( ִסס+'ַוַח�ר+'"+ַתדה ולהגיש אותה לועס

במקרה זה ברור כי ההוראות לחבוש את החמור וביצוע� הוא נוסחה החוזרת ). 124סעי0 (החמור 

ומעצב באופ� מיוחד את תיאור ביצוע , הנוסחהמספר מנצל את �המשורר. בשירה האוגריתית

 מבצע את ַדַנִאל+ ;היא מצייתת לאביה, לאת צערא0 שהיא בוכה ומ� על:ת+',+ַעידי �ההוראות על

 התיאור מאפיי� את .ההוראההביצוע אינו חוזר על ניסוח א0 ש�על, ביצוע� מדובר בצו. ל+הוראות ִא

 כ� – ולקבור אותו בנו כדי שיוכל לבכות על  שרידי אקהת מחפש אתַדַנִאל+; )30סעי0 ( לחיוב ַדַנִאל+

 ת+',+ַע ;)136סעי0 ( לחיוב ַדַנִאל+לפיכ� מאופיי� ). עצמית וביצועהוראה (וכ� הוא עושה , הוא אומר

 הציות להוראה מאפיי� אותה ,א� בעיני הקהל. ובעיניו היא צייתנית, ַיְטַ,נ+מבצעת את הוראות 

היא . השואפת לבצע את החלטתה בכל דר�, ענת היא דמות החלטית). 156סעי0 (כבעלת עורמה 

                                                           

יכול הקהל לבחור בי� האפשרות שדברי ַדַנִאל+ , מכיוו� שבקללה השלישית מתקיי� משחק מילי� בש� האלה  12

 . להל�79א� ראו דברי בהערה . לבי� האפשרות שדבריו נאמרי� מבלי דעת, מכווני�
. משקפות את מהות� באופ� טיפוסי, פי רוב�על, ולכ� פעולת�,  מיוחסות פעולות מעטותלדמויות משניות  13

 .אקהת מאופיי� כחצו0 בהתנהגותו כלפי ענת, למשל
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 את השגת באופ� אלי� לקד� היא נוהגת בהתנגדות תנתקלהיא שמ. מחליטה להרוג את אקהת

  ).105סעי0 (� לתכנו� בדיוק אהביצוע תו, כאשר היא מבצעת את הרצח. מטרתה

 ,ה� מדרכי האפיו� העקיפות) וכדומה, רצו�, מחשבה, רגש(מעשי� המשקפי� את התודעה 

ת הקהל ליצור חדירה  פרטי� אלו מעודדי� אלעתי�.  במיוחדתורמות לפיתוחה של הדמותש

אבל משלא ויתרה .  ועונה לענת באופ� דיפלומטי ומנומס, אקהת אינו מוכ� להפרד מקשתו:סמויה

, בדומה; )62, 60סעיפי� (התפר* והעליב אותה ,  איבד את סבלנותו,והציעה להעניק לו חיי�, ענת

 רק משלא 14.נת בפניוומתלונ, תחילה היא מכבדת אותו.  ע� הגעתהמיד ל+ענת אינה מאיימת על ִא

, 70, 69, 68סעיפי� (אשר הוא בכיר ממנה ובעל סמכות , ִאל+השיגה את מבוקשה היא מאיימת על 

פעולה זו מאפיינת אותה כחסרת .  היא שופכת את יינה לאר*,כאשר ענת מבחינה בקשת; )73, 71

לאחר ביצוע מספר ממשי� ומפתח את דמות ענת �המשורר; )55סעי0 (מפולסיבית יסבלנות או א

 וככל הנראה מספר, מציי� שהיא בוכה,  של הדמות האישיתפרספקטיבהה מציג אתהוא : הרצח

סכולה של תפעולות אלו עשויות להתפרש כביטויי� ל.  כלפי אקהת המתהאלימ התנהגותה העל

�  מעידיַדַנִאל+הבכי וקריעת בגדו של ; )106�107סעיפי� ( על כי לא הצליחה להשיג את הקשת ,ענת

וכ� על רצונה לעורר את אביה ,  למראה הנשרי� וסימני הבצורתת+',+ַעעל המתחולל בתודעת 

 והברכה ַדַנִאל+תפילת ). 120, 117, 115סעי0 (המעשה מאפיי� אותה ג� כדמות יוזמת . לפעולה

נו  אינו מודע למות בַדַנִאל+וג� מעידות על כ� ש, חיובלליבולי� ה� פעולות המאפיינות את הדמות 

, הפעולות שלאחר הגעת המבשרי� מעידות על השינוי התודעתי,  ולעומת זאת;)129, 120סעיפי� (

  15. לפיכ� חלה התפתחות בדמות.וקשורות ישירות למותו של אקהת

  אמינותה והגינותה של הדמות

א� התנהגות זו אינה משקפת , היא נחמדה.  ענת הוא היחס הכפול לזולתה שלקו מאפיי� בדמות

י אמתה הייא� משלא השיגה את מבוקשה מתגלה אופ, ִאל+היא נוהגת כבוד ב. יאמתה היפיאת או

סעיפי� (חש בכ� אקהת בפע� הראשונה . את אקהת היא מנסה לרמות פעמיי�; )75�76סעיפי� (

הבאת שיח פנימי החוש0 את ). 88סעי0 (ואקהת נופל בפח , נה צולחניסיו שנייהבפע� ה. )61�62

לפיכ� היא מוצגת כדמות . )64סעי0  (נו מותיר ספק בדבר כוונותיה הנסתרות אימחשבות הדמות

הבאת שיח פנימי לצד תיאור התנהגות חיובית של הדמות לזולת דומה לדוגמה . שלילית

יות אמתא� כוונותיו ה, שאול מביע את רצונו בקרבת דוד: 24סעי0 , המקראית המוזכרת בפרק ב

  .ה� להעמיד את דוד בסכנה

  עשהחוסר מ

ת אחרת שתעורר אותו הוא זקוק לדמו.  לה� מפני שאינו מודעמגיב לסימני הבצורת אינו ַדַנִאל+

א� בסופו של דבר אינו מונע את ביצוע , מבקר את ענתִאל+  16.)119�120, 117יפי� סע(לפעולה 

                                                           

 .הקטע שאבד ככל הנראה תר� לאפיו� ִאל+ וענת ג� יחד  14
 .'חזרות אפיות'מצוינות להל� תחת הכותרת ' עלילות ִ"ְרַת'דוגמות לצו וביצועו מ  15
 ).ב יד"שמ(מנת לעוררו למעשה �על,  החכמה לדודאישהיואב שולח את ה: ו במקראהשו  16
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 את א� כיוו� שנמסר שאשרה זוכרת. לא נמסר שהגיבור מקיי� את נדרו' ִ"ְרַתעלילות ' ב17.הרצח

  .מעשה מאפיי� את הדמות לשלילהה חוסר , האלו בכל המקרי�18.מתברר שִ"ְרַת לא זכר, הנדר

  הצגת דר� הדיבור כמעשי הדמות

 א� למעשה מתארי� את ,שוני� מגדירי� את הטקסט שבהמש� כשיח הדמות) או שמות(פעלי� 

�ִאל+ מבר� את ; )6סעי0  ( לפני ִאל+ַדַנִאל+ את תחינת שוטחבעל . והתוכ� או הפונקציה של, האופ

 לבהמספר מוסר שענת זוממת ב�  המשורר19;)43סעי0 ( מבר� את אקהת ַדַנִאל+; )9סעי0  (ַדַנִאל+

המודיע על שיח פנימי מעביר ג� את , דיווח זה). 'אמר אל לבו': השוו במקרא; 64סעי0 (מזימה 

שתמש בנוסחת הפתיחה מספר אינו מ�המשורר, ִאל+כאשר ענת פונה ל; טבע המחשבה של הדמות

סעי0 ( בדוגמה הקודמת qny√ פועל זה מתפקד כמו הפועל lvn.20√אלא משתמש בפועל , הרגילה

במקרה זה . fxq√הוא  בי� ענת לאקהת שנייהמציג את שיח הדמות בפגישה השהפועל ; )72

ושהצחוק הוא רק , להבהיר ששיחתה של ענת נעימה לאקהת: הבחירה בפועל משרתת שתי מטרות

דברי ענת המובאי� בסו0 הלוח ; )88סעי0 (י לאקהת אמת משק0 את יחסה הלא ש,בע חיצונימ

.  קרב לגיבור בשביל לשאול אותוִאל+' עלילות ִ"ְרַת'ב: השוו). 106סעי0  ( בכיכדי�השני נאמרי� תו�

 CAT (ואת מטרת הפעולה, הדמותשל שיח הטקסט שבא אחריה כ את מגדירה bvalצורת המקור 

1.14, I: 37-38 .( את שיח הדמות בנאומי� של ילדי � bky) CAT√ הוא ִ"ְרַתהפועל המשמש לסמ

1.15, I: 12-14, 35-36( ;נמצאת ב' ִ"ְרַתעלילות 'דוגמה נוספת מ� CAT 1.16, VI: 26 :wywsrnnwywsrnnwywsrnnwywsrnn 

g<n>gnh) שיח של מהות המגדיר את שהפועל ' עלילת אקהת'במקרה אחד ב ). מייסרת אותורוחוו

  ).141סעי0 (נמצא בתחו� השיח ולא קוד� לו הדמות 

  מראה הדמות

 עולה תמונת מצב דומה לזו ,לפיכ�.  מעטותההתייחסויות למראה הדמות' עלילת אקהת'ב

של  או ,חפ* שלהשל  ,כלל התיאור החזותי של הדמות� בדר�.  ובמקרא'ִ"ְרַתעלילות ' בתשנמצא

, )תוצאה או בדומה,  סיבה, רגשות,מניע(לבוש שלה בא להבהיר דבר מה במהל� העלילה פריט 

  .זהולעתי� קרובות הקהל משלי� פער מידע על סמ� תיאור 

קבועה לקבלת בשורות הנוסחה הבאמצעות פניו מתוארי� , מנת למסור על שמחתו של ַדַנִאל+�על

הנוסחה לקבלת בשורות רעות ; )11סעי0 (שיח הדמות המסר של התיאור מחזק את . טובות

. �CAT 1.17, V: 9, 11-12נראה מתוארת בכקשתו של אקהת ; )133סעי0 (פ� דומה מתפקדת באו

,  באופ� עקי0, נועדו לספק לקהל,בפי אקהתשבתוספת רשימת חומרי הגל� המיוחדי� , תיאור זה

 מזכיר את הבגד הקרוע של מספר� משוררה; )60סעי0 (הסבר לתשוקתה העזה של ענת לקשת 

 שהיא בזמ�, ת+',+ַעיה של יבכ; )119 סעי0(לחזור לזמ� ההווה של הסיפור  בכדי שנייה בפע� הַדַנִאל+

                                                           

 .מנת לאפשר התפתחות דרמטית בעלילה�טוע� כי ריבונותו של ִאל+ מוחלשת על) 186]: ב[1992(ליונשט�   17
18  � .181�183: 2007, יולזרי�נת
  .�CAT 1.19, IV: 35-36ב' רגיל'השוו לשימוש בפועל אמירה   19
 .124הערה , 2סעי0 ,  ג� פרק געיינו  20
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בדוגמה . ומה משמעות� בסיפור, לב לרגשות הדמות�מעודד את הקהל לשי�, חובשת את החמור

פירוט מראה ; 21)124 סעי0) (ניגוד( אינו מודע לו ַדַנִאל+ יודעת משהו שת+',+ַעהקהל מבי� ש, זו

מספר מזכיר את � המשורר; )131סעי0 ( לפתח את תחושת הדרמה בנרטיב הנערי� המבשרי� נועד

באמצעות תיאור מחווה זו . י של ענתאמתהמנוגדת ליחסה ה) הבעה, מחוות גו0(צחוקה של ענת 

בפע� הראשונה . )פעמיי� (לב ליחס הכפול של ענת לאקהת� את קהלו לשי�מספר�מעודד המשורר

את הקהל להשלי� מידע מעוררת   של ענתהבעת הצחוק יהשניבפע� ה.  על כ� במפורשמספרהוא 

 אינה ברורה די ַדַנִאל+סיבת הזכרת הרתמה המיוחדת של ; )88 ,64סעיפי� (שלא נמסר במפורש 

המשמש , המטה; )124סעי0 (ואולי קישוטי הרתמה נובעי� מ� השימוש בנוסחה קבועה , הצורכ

 ת+',+ַעהתלבושת ש; )141סעי0  (שאיננו ברוראופ� ר� לעיצוב דמותו בות,  בקללת הערי�ַדַנִאל+את 

וכיצד הצליחה , ַיְטַ,נ+כנס למחנה י להת+',+ַעעוטה לקראת נקמת הד� נועדה להסביר כיצד הצליחה 

שבה� מעודד  ,שתי דוגמות בולטותנמצאות ' ִ"ְרַתעלילות ' ב22).153�154סעיפי� (להרוג אותו 

ובמיוחד , ַיַרח+: ספק על סמ� תיאור חזותי שהוא מ,ידעקהל להשלי� פערי מה מספר את�המשורר

 הזכיר  במקדש אשרה הפסל– פער שלי�מקהלו ה.  כפי שנראה פסל האלה אשרהמתוארות, עיניה

 להמתי� לעת חשכה לפני ִאְלַחא+ מורה לִ"ְרַת;  ולכ� הוא נודר את הנדר, את כלתו המיועדתִ"ְרַתל

 ג� מוסר לקהל הואא� . שהגיעה עת החשכהמדווח מספר � המשורר. ְתַמִנת+'ִתשהוא פוגש את 

ברגע שבו . משתק0 על החנית מבעד לשערשהוא ג� מזכיר את האור .  לוקח עמו את חניתוִאְלַחא+ש

מספר את הקהל �באמצעות רצ0 מידע זה מעודד המשורר.  היא בוכהִאְלַחא+ רואה את ְתַמִנת+'ִת

 ִאְלַחא+דברי . מוארי� באור הלבנה המשתק0 בחניתש ִאְלַחא+  רואה את פניְתַמִנת+'ִת –להשלי� פער 

  CAT 1.16, I: 36-II:20.(23( חולה אנושות ִ"ְרַת והיא מבינה ש,אינ� משכנעי� אותה

רגשות : מחוות גו0תיאור הבעת פני� או של תיאור ' עלילת אקהת'הוזכרו לעיל שלוש דוגמות מ

א0 שמדובר בלשו� נוסחתית הקהל מפרש את �על. ות נמסרות באמצעות שתי נוסחות הפוכַדַנִאל+

 האפקט חזק יותר משו� שיש חזרה רעיונית באמצעות השדות –ואדרבה , המידע כהבעת פני�

 בזמ� חבישת החמור ת+',+ַעה של יהדוגמה השלישית היא בכי. � הבוני� את הנוסחותיהסמנטי

את , )131סעי0 (י של הנערי� המבשרי� על אלו נית� להוסי0 ג� את מחוות הגו0 והבכ). 124סעי0 (

, 140, 136סעיפי�  (כאשר הוא קובר את בנו הנזכר ַדַנִאל+בכי של את ה; )132סעי0 (הבעת פניה� 

 ה� 24.שבה הוא נרד�המכווצת תנוחת הגו0 את  ו,אזכיר את בכיו של הגיבור' ִ"ְרַתעלילות 'מ). 144

הוא קונבנציה ככל הנראה ש, מצעות דימוי דומה מתואר באַדַנִאל+ה� בכי המבשרי� ל, במקרה זה

 הבכיתפקיד הדימוי להעצי� את תיאור ). CAT 1.14, I: 28-29, 1.19, II: 33-34 (תמסורתי

                                                           

לכ� מדובר בחדירה ). ולא הבעת פני� חיצונית(ת+ למראה הנשרי� וסימני הבצורת הוא פנימי 'בכייה של ,+ַע  21

 .115סעי0 , פרק ד; עיינו לעיל. ישירה
פרק , ראו ההפניה לגאסטר; בגד פולחני מיוחד( בפתח העלילה מרמזת על תיאור חזותי uzrיתכ� שג� המילה   22

עיינו אצל . סמ� כ� הקהל הסיק על תפקידו או על מקומו של ַדַנִאל+ ביחס לאלי��על). 3הערה , 2סעי0 , ג

  .הפרשני�
 ].א[2000, ידי גרינשטיי��שתי דוגמות אלו הועלו על  23
24  � .8/ד, 3�4/ג: 2005, יולזרי�נת
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המראה החיצוני מעיד על הרגשות : הדוגמות הללו מלמדות על צער הדמויות. דמותה ורגשות

  25.הפנימיי� של הדמות

  ש� הדמות ומדרש ש�

קשורי� קשר הדוק לפונקציה  – ת+',+ַעאקהת ו, ַדַנִאל+ – הדמויות האנושיות הפרטיי� שלשמות ה

 ל נוקמת את מות אקהת באמצעות ניצות+',+ַע: שה� עשו מסוי�או למעשה , נרטיבבממלאות ה� ש

הוא ; למלא את חובותיו כלפי אביואקהת  והקהל ציפו מַדַנִאל+; )154, 113סעי0 ( הנשי מראיה

סעי0 ( כלפי ענת הגאווהחטא  לאור התנהגותו ו,נועד ליצור אירוניהואולי שמו ; ל+ַדַנִאיורשו של 

 שמו קשור לחלופי� 27.הדמות בעיסוקה מהווה מדרש ש�תיאור .  שופט יתו� ואלמנהַדַנִאל+; 26)46

 קשור ַיְטַ,נ+� שג� שמו של  ייתכ).5סעי0 ( ועושה עמו חסד ,ַדַנִאל+ ִאל+ שופט את דווקאלכ� ש

 ,או ליתר דיוק,  לַדַנִאל+ קרויה ַדַנִתַי להורות על היותה מתאימהַדַנִאל+אשת  ).92סעי0 (ו למעשי

שמו של הגיבור הראשי קשור ' עלילות ִ"ְרַת'ב; 28)40סעי0  (ַדַנִאל+את דמות משלימה שדמות 

, זולמסקנה .  היא הבת השמיניתת+ִנַמְת'ִת: ועוד 29. במצג ואולי ג� בהמש�באירועי� המסופרי�

  30. ואחרי�קונור'או כבר ו הגיע,בדבר השמות של הדמויות האנושיות

   של הדמויותאפיי�הכינויי� התארי� וה

 המופיעי� יותר ,כינויי� נוסחתיי� קבועי�יש  ַיְטַ,נ+ ות+',+ַע, אקהת, ַדַנִאל+לדמויות האנושיות 

הכינויי� , ושיות במקרה של הדמויות האנ31.כ� ג� ביחס לחלק מדמויות האלי�. מפע� אחת

 ,'גיבור ' במשמעותGzr אקהת מכונה :מסופרלתוכ� הקשורי� , כמו השמות הפרטיי�, הנוסחתיי�

נו ניסיוגיש את חוסר הכינוי מד. )47סעי0  ('צעיר'ו' נער 'המילה נושאת ג� את המשמעויותאבל 

 ;)72סעי0  (ַדַנִאל+קהת למדגיש את ייחוסו של א) ַדַנִאל�ילד /ב	(י אחר סכמת כינוי ; יוהרתו אתואולי

א� בעיקר , מאפשר להבי� את מעשיהוהוא ,  מתאר אותה כחכמהת+',+ַעי של סכמתהכינוי ה

הוא אחד  ת+',+ַעשל כ� הכינוי �כמו .בעלילה פערי� י�להשלו, מתחולל בתודעתהמה שלהשלי� את 

 � ,114 ,111פי� סעי (ת+',+ַעהדמות של ענת לדמות של מהפרטי� הגורמי� לקהל לערו� השוואה בי

 ַדַנִאל+ לשמשמעותו וחשיבותו המדויקת של הכינוי הנוסחתי ; )156, 154�155 ,149�151 ,116�117

כלל �דר�ב מכונה ַיְטַ,נ+; )5סעי0 (אלוהות ודאי שהכינוי קשור לוא� קרוב ל, הצורכ דיאינה ברורה 

 אול� בפי ענת הוא ).92סעי0 (ענת תפקידו כשכיר חרבה של לוכינוי קבוע זה קשור , הלוח� השותי

 מקנה לכידות ליצירה ,ַדַנִאל+ של על הכינויובמיוחד , החזרה על הכינויי�). ש�(ונה בשמו בלבד כמ

                                                           

כ� �כמו. ראו ג� בתמונת האבל. אבלותהוא בא לבטא הת, יותר משהוא הבעת פני�. ַדַנִאל+ משק0 צערבכיו של   25

 .)106סעי0  (ממששל  מחווה לאהוא פועל אמירה לדברי ענת וכ משמש bky√הפועל : השוו
 .46סעי0 , עיינו פרק ד. קונור הציע לראות בזרות הש� כלי מכוו�'או  26
  .56סעי0 , ראו פרק ד. CAT 1.96אטימולוגיה עממית לש� ענת קיימת בטקסט : השוו  27
 ).195: 2007, נת� יולזרי; 29הערה , 43: 1997, גרינשטיי�(' עלילות ִ"ְרַת' בהנעימה� והנעי�ו לכינויי� השו  28
 .ש�  29
משחק מילי� ודמיו� צלילי ליצירת מדרש : 29סעי0 , ראו פרק ב. לבד מ� הש� ַדַנִאל+ שאר השמות ייחודיי�  30

 .595הערה , ש�
 .נספח א: ראו  31



  366

וקשה לטעו� שיש לו כינוי נוסחתי , הגיבור מכונה בכינויי� מגווני�: 'ִ"ְרַתעלילות 'השוו ב. )5סעי0 (

   32.דומיננטי

הכינוי קושר בי� העיר לאל . 7ִ8ל+ַמ קריית הכינוי החוזר של העיר יתכ� שיש להכליל כא� ג� את

סעי0 (משמעות הדברי� אינה ברורה . וענת בדבר התחדשותל ַיְטַ,נ+ השיחה בי�ומאזכר את , הירח

93 ,141.(  

 , לתפקיד� העיקרי כאלוהויות בתו� העלילהי�הכינויי� הנוסחתיי� של דמויות האלי� קשור

 כינויי� אלו באי� ג� בטקסטי� אחרי�.  ביניה�ליחסי הדרגהה� קשורי� שאו , ומחוצה לה

הולדת על האחראי על יצירת יצורי� ו, בוראאל  הוא ל+ִא, למשל. 'עלילת אקהת'ואינ� ייחודיי� ל

 השווו ,CAT 1.4, II: 11:  ראו;7סעי0  (בורא הבריות�ו, )סמל פריו� (שור מכונה לכ� הוא. אד�הבני 

סעי0  (ִאל� הרחו�, האל החכ� מכונה ולכ� הוא,  וחכ� הוא רחו�ל+ִא. )CAT 1.4, I: 4-6: לכינויי� ב

 ביחס ל+מעמדו וסמכותו של ִא משק0 את מל�הכינוי ; )CAT 1.16, V: 9-10, 23:  ראו למשל;70

ַלל� בנות הכושרות מכונות ; )69סעי0 (לאלי� האחרי�  שש  [CAT 1.17, II: 26-60 (הסנוניותה�

פעמי� רבות ). CAT 1.24: 5-6, 15, 40-42(' ִאב�נישואי ַיִרח+ ַוִנַ"ל' כינוי זה מופיע ג� ב]).פעמי�

 כינוי זה אינו ג�. אמ�יבמת ִלכינוי לעתי� בתקבולת ל, הבתולה ענת 'עלילת אקהת'ענת מכונה ב

יחסה או , קשור לתפקידה האלוהיהוא  ו,)CAT 1.3, IV: 21-22: למשל(, ייחודי לעלילה זו

 ,'עלילת אקהת'ב� ייסכמתבעל אינו מכונה בכינויי�  .ולזהותה המגדרית, מדה לאלי� אחרי�מע

ראו ( הכינוי אינו ייחודי ליצירה זו .ערבותהרוכב שבו הוא מכונה בכינוי המוכר , למעט מקו� אחד

 מוריד הגש� ,על כאל פריו�בכינוי זה קשור לתפקידו של ).  CAT 1.2, IV: 7-8, 28-29: למשל

מספר מדווח על פעולות בעל שאינ� קשורות לפונקציה �כל אימת שמשורר,  כלומר.לוהי הסערהוא

 ומשמעות הדבר ,מספר בא להדגיש שבעל נעדר�א� כשהמשורר. בעל נזכר בשמו,  בפנתיאו�שלו

� ר+'ַת ג� "+33).123סעי0  ( הנמסרעניי�קשורה בש משמעות נושאשהוא משתמש בכינוי , בצורת

 ,CAT 1.3(וקשור בתפקידו ' עלילות בעל'המוכר מ, נוסחתיכינוי ב' עלילת אקהת'נה ב מכוס+ִס'ַחַו

VI: 21-23(. ממלאי� צלעה� ובמקרי� אחרי� ,  כרכיב בחרוזלעתי� כינויי� קבועי� אלו באי� ,

  .צלעי של��או א0 חרוז דו

בכינוי ה  בחירניכרת לעתי�, חוזרי� בטקסטי� שוני�ה�  ו,יי�סכמתאלו הכינויי� הא0 ש�על

דוגמות בולטות . 'רוכב ערבות'כפי שציינתי לעיל ביחס לכינוי , המסופר הקשראת ההול� ש

 קשורי� ליחסי דרגה בי� הכינויי�.  במעמד הבאת תחינת ַדַנִאל+נוספות ה� כינויי ִאל+ בפי בעל

ל+ כאחראי תפקידו של ִא' עלילות ִ"ְרַת'ב:  השוו;)7סעי0 (קציה של ִאל+ כאל בורא ולפונ, האלי�

בפי מספר ו�משורר בפי ה,השור ִאל� אביהו�ו, אבי האד�פריונ� בא לביטוי בכינויו ללבני האד� ו

                                                           

אי� בכ� עובדה הפוסלת את . הכינויי� של הגיבור משתני� בהתא� להקשר ונקודת המבט' עלילות ִ"ְרַת'ב  32

עלילת 'ג� כינויי ִאל+ מתחלפי� ב: השוו). למשל ִ"ְרַת שע(' כינוי נוסחתי קבוע'האפשרות שאחד מה� מהווה 

, ל"הנ; 1�2/ו, 2/ד: 2005, יולזרי� נת�עיינו. וברור שהכינויי� ה� קונבנציות מסורתיות, באופ� דומה' ִ"ְרַת

2007 :194 . 
הסיבה לכ� היא שבעל אינו לוח� , לדעתי). בטקסט ששרד(' עלילת אקהת'אינו מופיע ב' � בעליאלא'הכינו  33

  .בעלילה זו
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בו מסופר כיצד השיג ו ,)CAT 1.14(כינויי� אלו באי� בלוח הראשו� של היצירה . דמויות שונות

 כינויו ;34י� אחרי�בשארית הסיפור מכונה ִאל+ בכינוי.  ִאל+בעזרת לש� הולדת צאצאי� אישהִ"ְרַת 

 לענת ִאל+דמויות יוצר ניגוד בי�  והוא, הוא עונה לענתע כאשר ימופ  ִאל� הרחו�, האל החכ� ל+של ִא

  ).57סעי0 (אולי ג� בכינויי� של האלה ענת יש בחירה מכוונת  ;)78, ]3סעי0 �תת [70סעיפי� (

  כינויי� אחרי�

 מבטאי� את נקודת מבטה של 'אבי'ו )'אמי�ב�'(// ' יאח', 'יבת', )'ילד'(// ' ב�', 'בני'הכינויי� 

בעל , למשל. יחסי דרגה, ולעתי�, לעתי� מבטאת הדמות את היחס המשפחתי. הדמות הדוברת

ככל , חיאענת מכנה את אקהת ; )79, 76סעי0  (בתיוִאל+ מכנה את ענת , )7סעי0  (אבימכנה את ִאל+ 

 ַדַנִאל+ ת+ מכנה את' ,+ַע;)89סעי0 (ווה מעמד שלאקהת כ להביע את יחסה –הנראה כתכסיס פיתוי 

 יציאה –בהתא� להקשר המסופר , להבעת קרבתה המשפחתית, אמי�ב	� ויאח אקהת  ואתאבי

בכ� מובלט הקשר לאקהת שאת . ת+ אינה מכונה בת ַדַנִאל+',+ַע. )150סעי0 (למשימת נקמה ברוצח 

 כשהוא מעניק לו בני מכנה את אקהת ַדַנִאל+ ;ל+מסיק כי היא בתו של ַדַנִארק הקהל . דמו יש לנקו�

. )136סעי0 (וכאשר הוא מזהיר את הנשרי� לבל יחללו את קבר אקהת ; )43סעי0 (את הקשת 

פי ב י� מופיעַדַנִאל�ילד  או ַדַנִאל�ב	  י� הכינוי.האבהייחסו ואת ,  משפחתיתהִקרב את ההכינוי מביע

תפקיד� א� , בתקבולת' אקהת'ב� זוג פרוזודי לש� כ י� משמש�ה. מספר או בפי ענת�המשורר

 ).102סעי0 ( בראשית העלילה שעליו סופר, ַדַנִאל+ לגיבור ל+חסדו של ִאג� להזכיר לקהל את הוא 

  .מספר�המשוררלפיכ� הכינוי משק0 את נקודת מבטו של 

לפני : למשל. רומושא הדיבלנקודת מבטו של הדובר על  מעידי� על יחסו או כינויי� נוספי�

כינוי זה מדגיש את . שורש ַדַנִאל+בפי מבשר והבפי , ל+ִאבפי ,  בפי בעלקהת מכונהא, הולדתו

בעיקר בעיני  (עלילההוביחס לאירועי� במהל� , הפונקציה של הדמות ביחס לגיבור הראשי

המשפחה להתקיי�  ימשיכו שוא0 לב� שבאמצעותו הוא.  חסר ילדי�ַדַנִאל+: )35הדמויות הדוברות

אקהת פונה לענת ; שאיפה זו עולה בתוהו כשאקהת נרצח מימוש). 47סעי0 (חייה המסורתיי� ו

כינויי� אלו משמשי� אותו להדגיש את . 'שהיא'מכנה אותה ג�  ובאופ� עקי0 הו הבתולהבכינוי 

סעי0 (שה י אלדרגתאת ענת הוא מנמי� אשר באמצעות הנגדה זו כ, ההבדל המגדרי בינו ובי� ענת

 מאפיי� את הנעי�הכינוי . היא מכנה את אקהת בשני כינויי�, גרת השיח הפנימי של ענתבמס; )62

ובפיה , ענת מזלזלת במעמד המיוחד של אקהת). 'ִ"ְרַתעלילות 'השוו ב(אקהת כמועד0 או רצוי 

בפי ענת מאפיי� את  omq.nvmהכינוי א0 ; )94עיינו ג� סעי0 , 65סעי0 ( הכינוי הוא סרקסטי

 ברור שתכונות אלו לא א� מנקודת מבטה הסרקסטית של ענת, )או שניה� (או כחזקאקהת כחכ� 

 במעמדו של עשוי לשק0 זלזול, וכמו בפי ענת, ַיְטַ,נ+בפי  הנעי�הכינוי ; )ש� (יעצרו אותה מלפעול

הכינוי ; )95סעי0  (ל+מודעות להיותו של אקהת נהנה ממעמד מועד0 אצל ִאלפחות  או ,אקהת

 מבטא את נקודת מבט� של הוא .)pGt (נערהבא בתקבולת לש� העצ� הכללי ) agrtn( שכירתנו

  ).154�155סעיפי�  (ַיְטַ,נ+השומרי� במחנה 

                                                           

34  � .ראו עוד להל�' ִ"ְרַתעלילות 'על בחירת כינויי� בהתא� להקשר ב. 3/ו: 2005, יולזרי�עיינו אצל נת
 .'הריבוע הסמיוטי'יישו� מודל , סטרוקטורליותבחינות : 15סעי0 , פרק ב, ו לניתוח מבנה העלילההשו  35
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ַרַי מרמז שה)nOmt (הנעימה לִ"ְרַת ו)nOmn (הנעי� השימוש באותו כינוי' עלילות ִ"ְרַת'ב �  לח+

 מעידי� על יחסו החיובי של – עבד ִאל�� ול�על� ִא, הנעי� – כינויי ִ"ְרַת בפי ִאל+ 36. זה לזומתאימי�

, מל�:  החברתי של ִ"ְרַת בעיני דמויות שונותהמעמדכינויי� אחרי� מעידי� על ; ר כלפי הגיבוהאל

ַע , )vrk il( חסיד ִאל�  הכינוי.)משתהבפי אורחי ה (בעלנו, )ַיַרבפי ח+ (ִ%ְרַת אדונכ� או ִ%ְרַת בעלכ�, ִ%ְרַת ֹש�

 נקודת מבט� המוטעה של הדמויות האנושיות ;האורחי�בעיני  ביחס לִאל+ של ִ"ְרַתדו  על מעממעיד

, החכ� והקדוש) האל(צאצא , )אל ב	: או (ב	 ִאל�  לביטוי בכינויי�הבאִ"ְרַת בדבר טבעו האלוהי של 

, אבינוַת אות� דמויות מכנות את ִ"ְר). א+ַחְל וִאת+ִנַמְת'מרבית� בתו� נאומי ִת (החכ�) האל(צאצא 

 של אביהו מספר�משוררבפי המכונה ִ"ְרַת  .ל הגיבוראבהתא� לקרבת� המשפחתית ) אבי�או  (נ�ואד

  37.ַיִצ7+

   והקבלהניגוד

מספר מעודד � הניגודי� אינ� מפורשי� בטקסט והמשורר. רבי�ניגודי�ישנ�  'עלילת אקהת'ב

י� פרטי� בתוכ� מסוימ�  במקרי38.את הקהל לערו� השוואות בי� הדמויות באמצעי� שוני�

מספר את הקהל לערו� הנגדה באמצעות �לעתי� מעודד המשורר .הנמסר מעוררי� את ההנגדה

  .ולעתי� באמצעות חדירות סמויות, מרק� הטקסט

ִאל+ אילו לה אומר  ו,ִאל� הרחו�, האל החכ�מספר מכנה אותו �ניגוד בי� ִאל+ לענת נוצר כאשר המשורר

 בי�הניגוד בי� דמויות אלו הוא ג� ניגוד פונקציונאלי ; )78, ]3סעי0 �תת [70סעיפי�  (� לב�חנ

וכ� (אקהת מתנגד לענת ; ) נוספותבחינותיישו� מודל האקטנטי� ו: 15סעי0 , פרק ב(האקטנטי� 

בכ� הוא מציל ( בסופו של דבר אינו מתנגד לאלה האימתנית ִאל+, לעומתו). מביא על עצמו את סופו

צורני בי� שתי השיחות מעודד את הקהל לערו� השוואה בי� ִאל+ לאקהת הדמיו� ה). את עצמו

שלב השני  בו אליההטו� שבו אקהת עונה לענת בפע� הראשונה מנוגד לטו� דיבור; 39)71סעי0 (

קיי� ניגוד באותו מקו� , בנוס0 לכ�; )62, 60סעיפי� (הניגוד מסייע לעיצובה של הדמות . בשיחה

הניגוד מודגש . למות וטוע� שגורל האד� , מוכיח אותהאילו אקהתו,  מציעה חיי�ענת: רעיוני

; )66סעי0 (באמצעי� רטוריי� אחרי� ו, )מילי� מנחות ושדות סמנטיי�(באמצעות חזרות 

ואת , כצייד, עצמו כגיבוראת  מציג הוא : את עצמו לאלהאקהת מנגיד שנייהבתשובת אקהת ה

 על בסיס הקטגוריות המגדריות מנמי� את יוצר שהואהניגוד . אישהכ,  כבתולהמציגענת הוא 

מספר על ניגוד באופ� �במקו� אחד מוסר המשורר; )62סעי0 (שה רגילה ידמות האלה למעמד א

אבל בפני� ,  כלפי חו* היא צחקה–תגובת ענת לתשובה הפוגעת של אקהת היא כפולה . מפורש

 מעודדי� את ה והתגובות של,חכמה כת+',+ַעשל אפיו� ה ;)64סעי0 (היא תכננה להרוג את אקהת 

ויודעת לפרש את הבצורת , היא מבינה.  והתנהגותוַדַנִאל+הקהל להנגיד את תודעתה לתודעת 

                                                           

 . לעיל28ראו הערה   36
37  � .1�2/ו: 2005, יולזרי�עיינו אצל נת
 .ראו במהש�. למעט מקו� אחד  38
 בי� קטעי� שוני� בעלילה באמצעות דמיו� צורני מספר פעמי� מספר מעודד את קהלו ליצור קשר�המשורר  39

 .רמזי�: עיינו להל�. ביצירה
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הוא .  בחברה עסוק בשפיטת החלשי�ַדַנִאל+, לעומת זאת. לבהולכ� היא בוכה ב, ומראה הנשרי�

ותיו משקפות חוסר מודעות  א� עדיי� פעול. קורעת את בגדות+',+ַעמתעורר לפעולה רק לאחר ש

 בוכה בזמ� שהיא ת+',+ַע, לעומת זאת. חי  כאילו הואפיובבמיוחד בולטת הזכרת אקהת . למות בנו

מספר יוצר ניגוד בי� � המשורר; )129, 127, 124, 121�122, 115�117סעיפי�  (חובשת את החמור

ַדַנִאל+ .  לאחריה ורגשותיותודעתובי� ו , לפני קבלת הבשורה על מות הב�)ורגשותיו (ַדַנִאל+תודעת 

, ת השאיפה להמש�הזכרתו מבטאת א. אד� חיאילו הוא כבברכה ליבולי� מזכיר את אקהת 

 אי� המש� וקיו� באמצעות –התקוות והשאיפות מתהפכות ע� קבלת הבשורה א� . תקווה לקיו�

�את תחושת ומעצימה ,  ביחס לרגשות האב דרמטי חזקט סמיכות הענייני� יוצרת אפק.הב

 עניי� זה הוא ביטוי אחד מיני כמה ביטויי� בטקסט לניגוד הבסיסי שעליו ).129סעי0 ( הזעזוע

, סטרוקטורליותבחינות : 15סעי0 , פרק ב(ושעל יסודותיו נוצרת משמעות הסיפור , בנויה העלילה

, ל� של העלילהניגוד בסיסי זה בא לביטוי ג� בעיצוב ההג; 40)'הריבוע הסמיוטי'יישו� מודל 

; )סימטריה: ראו להל�( זוגות מנוגדי� של תמונות השבו לפחות ארבע, כיאסטי�במבנה סימטרי

 בתמונה זהותהאת מטשטשת הו, נוקטת תכסיסי�ה, החכמאישה כשמתוארת , ת+',+ַע של הדמות

ר וימצולפיכ� , שפיו הסגיר את זהותו, המתואר כשתיי�, ַיְטַ,נ+ מנוגדת ל,האחרונה שבטקסט

דמות אישה המשתמשת בחכמה מנוגדת לדמות הגברית של החייל המקצועי , כ��כמו. טיפשכ

מספר יוצר �המשורר; )148, 113סעי0  (ת+',+ַעצי� את דמותה של הניגוד מע. המתפאר בכוח זרועו

הוא עושה זאת .  וענתת+',+ַע –הקבלה וניגוד בי� שתי הדמויות הנשיות המרכזיות בעלילה 

 פעולות שבו מתוארות', עלילות בעל'קטע אחר ב על בנוינראה כ ת+',+ַעכינויה של  : שוני�צעי�באמ

 .'עלילת אקהת'בי� שתי הדמויות בלקהל לקשר ולהשוות מספר ל� המשוררגור�כ� . נתשעושה ע

שני . לפני הרוצחהיא עומדת  מתרגשת כשהיא מגלה שת+',+ַעו, ענת מתרגשת למראה קשת אקהת

 שתי הדמויות מאמצות לעצמ� .ל התרגשות הדמות נמסרי� באמצעות דימוי דומההדיווחי� ע

המביאה לסיבו� , מספר את הקהל להנגיד בי� ענת�מעודד המשורר, וכ�. ועוד, מאפייני� גבריי�

ענת היא דמות ). נקמת ד� וסיו� הבצורת: משוער(המביאה להתרה , ת+',+ַעלבי� , )איבוד אקהת(

, חכמה,  היא דמות נערה חיוביתת+',+ַע, לעומתה.  בת סוררת41.ילית ואלימה של, צעירה,של נשית

ההקבלה בי� שתי הדמויות מביאה משמעות  .והמקיימת חובה משפחתית, בת השומעת לאביה

  .)156�160, 113�114, 111סעיפי� ( והופכת אותה לדמות מורכבת, ת+',+ַענוספת לדמות 

 מקיי� את הבטחתו ִאל+: באופ� דומה) או תודעת�( בי� דמויות קיימי� ניגודי�' ִ"ְרַתעלילות 'ב

) �אשרה זוכרת את ;  אינו מקיי� את שבועתוִ"ְרַת ולעומתו, )�CAT 1.15, III: 23 בndr√לשו

אישה רק לַ,ב+ִל יש : ַ,ב+ִלל ִ"ְרַתניגוד בי� קיי�  ; 42ח אותוִ"ְרַת שוכא� ,  נשבע להִ"ְרַתהנדר ש

 טבעו האנושי של 43.בי� שני המלכי�ש מרק� המילי� בשיחה ידי�על זה מובלט ניגוד. וצאצאי�

 אינו יוז� פעולה להטבת חסרונו ִ"ְרַת. הוא בעל טבע אלוהישהחושבי� ,  מנוגד להשקפת ילדיוִ"ְרַת

                                                           

 . להל�3עיינו ג� סעי0   40
 .158וכ� סעי0 , 313הערה , 67סעי0 , עיינו פרק ד. כ� וולס  41
42  � .181�183: 2007, ל"הנ; 10/ד: 2005, יולזרי�נת
 .183�186: ש�  43
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א� הוא הופ� לדמות יוזמת כאשר הוא מנסה למצוא פתרו� . בצאצאי� בראשית העלילה

   44.למחלתו

  בעלילההשלמת פערי� 

 הרצ0 הנרטיבי מביא את הקהל 45.השלמת פערי� מגלה עד כמה המשמעות נוצרת אצל הקהל

תיאור הקשת מסביר את הסיבה ; )9סעי0 (לפרש את תמונת ביקור הכושרות כמייצגת את העיבור 

 ת+',+ַעמבי� ש ו,הקהל משלי� פער, ַיְטַ,נ+ת+ מגיעה למחנה 'כאשר ,+ַע; )63סעי0 (לתשוקת ענת לקשת 

 מאחורי הקלעי�שאו שהוא מבי� כי מדובר בהכוונה , )והרוצח בפועל(יודעת את זהות המסייע 

; )92סעי0 (אבל הקהל מסיק זאת מתו� רצ0 הטקסט , לא נמסר שענת הגיעה אל ַיְטַ,נ+; )114סעי0 (

 –  על סמ� הרצ0המידע החסרהקהל משלי� את .  מביתו לשדותַדַנִאל+ על הדר� שעושה מסופרלא 

�  ייתכ,בדומה; )126סעי0 ( בשדות ַדַנִאל+פעולת ,  על החמורַדַנִאל+הרכבת , תיאור חבישת החמור

ומידע , מספר אינו מדווח על כ��משוררה. מי��  עזב את מקו� קבורת אקהת והל� אל קירַדַנִאל+ש

עד למחנה ת+ ' על מסעה של ,+ַעמסופרלא , וכ�; )526הערה , 141סעי0 (ידי הקהל �זה מושל� על

; )155סעי0 (אלא מתוארת ההתכוננות למסע ומיד לאחר מכ� על הגעת הדמות ליעדה , ַיְטַ,נ+

 הוא ,ת+',+ַעדיווח על הגעת המיד לאחר .  נתקלה בשומרי�ת+',+ַעמספר אינו מדווח ש�המשורר

 נתקלה ת+',+ַע: הקהל משלי� פער מידע.  אדונ�ַיְטַ,נ+ השומרי� לדברימשמיע באוזני הקהל את 

 ת+',+ַעמספר לא מדווח על הבאת �כ� המשורר�כמו. והטעו את אדונ�, ה� טעו בזהותה. בשומרי�

  ).155סעי0 (הקהל משלי� פער זה בעצמו , שוב. ת+',+ַע לַיְטַ,נ+אלא מיד מביא את דברי , ַיְטַ,נ+בפני 

   פואטיי�אמצעי�

חלק� משמשי� באופ� מכוו� . ווני�י� מגימספר להשתמש באמצעי� פואט�בכושרו של המשורר

י� אחרי� כלל לא נית� במקר. או לש� הדגשה, להעביר מסר, ידו ליצירת משמעות נוספת�על

כמוב� שמדובר במשמעות המופקת בדר� .  משמעות נוספת מ� השימוש באמצעי זה או אחרלהפיק

 להל� .מספר�שוררתו ע� דרכו המסורתית של המוכריותלויה ברגישותו וה,  הקהלידי�עלעקיפה 

  .ציינתי היכ� נית� להפיק משמעות נוספת מ� האמצעי� הפואטיי� המוכרי�

  סימטריה

א� אני לא מצאתי שסימטריה זו מוסיפה , )10סעי0 (פרקר טע� לסימטריה בראשית העלילה 

אול� ). חלק ד, ראו נספח ב( הסימטריה המוצגת אצל אייטק� מוגזמת ,לדעתי .משמעות מיוחדת

�קשר בי� אירועי� היוצרי� , נציונליי�ב להבחי� בשימוש מכוו� באלמנטי� מסורתיי� קונכ� נית

  .)152סעי0  (אחריול ו,לפני רצח אקהת ,מרכזיי�
  

                                                           

 .10/ד: 2005, ל"עיינו הנ' עלילות ִ"ְרַת'י� בלניגודי� נוספ  44
45   � .וראו הפניות בגו0 פרק ד, ])א[2000(בכ� עסק גרינשטיי
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  ַדַנִאל+ מבר� את              ִאל+ מבר�  
  שתצליח(ת+ ',+ַע              את ַדַנִאל+   

  )�  )לנקו� ברוצח(              )בב
  ↑  ביקור          ַדַנִאל+ מקבל  ↓  

  המתאבלי�          ורות טובותבש    
  ↑  ַדַנִאל+ מקבל      ביקור  ↓    
  בשורות רעות      הכושרות      
  ↑  ַדַנִאל+ שופט  ַדַנִאל+ שופט  ↓      
  בשער  בשער        

  

המבנה הכיאסטי מדגיש את היפו� . מסמני� את סדר האיברי� בתו� העלילההאנכיי� � חציה

מה סופר לאחר ביקור , למשל. י� אבדומסוימכמוב� יש לקחת בחשבו� שקטעי�  46.האירועי�

כולל רק חלק מהמרכיבי� ,  המודל לעיל?ומה סופר לאחר הענקת הקשת לאקהת, הכושרות

�לו .  יותר כלליואוה,  במהל� פרק דומבוסס על הקשרי� הצורניי� שנדונא� הוא , שמזכיר אייטק

 .רה מבוססת בצו,ל מפורט יותרד� שנית� היה להרכיב מו ייתכהטקסט בשלמותו בידינו היה

מספר לנצל רכיבי� בעלי דמיו� צורני ותוכני בסידור �הסימטריה מעידה על שיטתו של המשורר

  .הסצנות החשובות בנרטיב

   )אינקלוזיו(מסגרת 

 ,תרומתה של המסגרת. ובמיוחד בשירה המקראית,  מבנה מוכר בספרות המקראיתהיאמסגרת 

כ� �כמו). סיפורתו� הבאחת יצירה או תמונה ( היא בסימו� גבולות היחידה הספרותית ,ראשית כל

מספר � המשורר. בהענקת משמעות לתוכ� הנמסר בתוו�היא מסגרת התרומתה של לעתי� 

א0 מוסי0 יופי ולה מעניק , את היחידהמגדיר ש, האוגריתי משתמש מספר פעמי� במבנה המסגרת

  .למשמעות המפורשת בטקסט

 ובילה את ,ויבגדאת  הסיר ַדַנִאל+ במסגרת נמסר ש. על טקס האינקובציהמסופרבראשית הנרטיב 

האינקובציה ) או לילות(ל שבעת ימי כמבנה המסגרת יוצר את המשמעות שב. הלילה באותו מקו�

הבנויות ,  תמונותיתשבי�   מבנידמיו� על ידימסגרת משוכללת נוצרת  47. הסיר בגדו ול� ש�ַדַנִאל+

 המבנה הדומה יוצר ,ראשית. תמונה ביקור הכושרותו  תמונת האינקובציה�  דג� שבעת הימי�על 

 ת המבניהִקרבה. והמסר המידי הוא היפו� גורל הגיבור, קשר אסוציאטיבי טבעי אצל הקהל

שני הריטואלי� : מבליטה את התוכ� שבתוו�ש  מסגרתיוצרת שבי� שתי התמונות תוהרעיוני

. ב�העניק לַדַנִאל+ בטחה הנלווית ללהו,  בעל וִאל+לסצנה האלוהית שבה מופיעי�יוצרי� מסגרת 

שבע שנות הבצורת , בדומה). 29סעי0 ( את החזרה המרובעת על חובות הב�  ג�מבליטההמסגרת 

. המסגרת תוחמת את היחידה. ַדַנִאל+ושבע שנות האבל יוצרות מסגרת לשרשרת הפעולות שמבצע 

 ַיְטַ,נ+ח חוזרי� על דברי דברי ענת שלאחר הרצ: מסגרת נוספת מסמנת את גבולות תמונת הרצח

 במקרה זה המסגרת מעוררת ).106סעי0 ( את הרצח תכננוששניה� בזמ� לענת שהוא אמר 

מסגרת לקטע ' קשת' יוצרת המילה CAT 1.19בראשית לוח  .נו של הקהל את הסיבה לרצחזיכרוב

                                                           

 ? יצירת משמעות בלבדהייתהאו שתכליתו , הא� מבנה סימטרי זה סייע בזכירת רצ0 העלילה  46

47  � ).10הערה , 4סעי0 , פרק ד(פירושו של רייט טבעי ומתקבל על הדעת , לכ
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דה ואת העוב, המסגרת מדגישה את הסיבה לרצח. קשתבד� האהמתאר את תסכול האלה לאחר 

חוזרת פעמיי�  ַדַנִאל+קריעת הבגד של ). 107סעי0 (שהרצח לא הועיל לענת בהשגת מטרתה 

למסגרת זו תפקיד דומה ). 119סעי0 ( התוחמת קטע בנרטיב ,מסגרת נוספתוכ� נוצרת , בטקסט

, באופ� חריג,  ולאחריה, לגש�ַדַנִאל+ על תפילת מסופר בקטע הממוסגר . במקראלחזרה המקשרת

 לחזור לזמ� כדי . על חוסר יעילותה של התפילהמדווחשבו הוא , מספר מבט לפני��וררמביא המש

 על שבע �CAT 1.19, I: 42-46הפרולפטית ב ההערה .ההווה של הסיפור הוא משתמש בחזרה

 לשנות ַדַנִאל+נות השוא של ניסיו מסגרת ליוצרי�הדיווח המסכ� על שבע שנות אבל ו, שנות בצורת

  48).143, 123 פי�סעי(בה אי� שינוי שארוכה הה ולתקופ, את המצב

יוצרות מסגרת לתמונת ולכ� ,  מתוארות בלשו� דומה של דמויות מקרי� הגעה ועזיבהבכמה

 .)26סעי0  ( ממוסגר באמצעות דיווח על הגעה ועזיבהביקור הכושרות :)13הערה ו, 5סעי0  (אירוח

 ַדַנִאל+וכחות המתאבלי� והמקוננות המקצועיי� בבית נוג�  49,)33סעי0 (ִסס+ 'ַוַח� ר+'ביקור "+ַתג� כ� 

נקודות הדמיו� בי�  .תות המבקריות הדמוו מסגרת כזו מגדירה באופ� ברור מתי נוכח).142סעי0 (

. מעוררות את הקהל לקשר ביניה�, בעיצוב הפואטי ובלשו�, ביקור הכושרות וביקור המתאבלי�

�  .)142 סעי0(לקבורתו  מלידת אקהת ועד זמ�פרק ה מסגרת לותיוצר שתי התמונות, לכ

הניגוד שבי� : אלא על בסיס חזרה על רעיו�, במקרה אחד המסגרת לא בנויה על דמיו� מילולי

ואת ,  המסגרת מבליטה את היהירות שבדברי אקהת כלפי ענת).62סעי0 ) (ות(לבתולה) י�(גיבור

ת מזלזל במי� הנשי ומנגיד אקה. שה רגילהיכאילו מעמדה הוא מעמד א, יחסו של אקהת לאלה

מפני שענת היא אלת הציד והמלחמה ). הוא משיי� עצמו לקבוצה האחרונה(אותו לגיבורי� 

במקרה אחר נית� לזהות מסגרת על בסיס שימוש  50.נוצרת אירוניה) ולפיכ� אוחזת בכלי נשק(

 יוצר מופיע בראשית ובסו0 הפגישה הראשונה בי� אקהת לענתש qry√הפועל : בפועל מסוי�

  .)64סעי0  (הרומזת כי מלכתחילה אי� לצפות להתפתחות חיובית במפגש ביניה�, מסגרת

לסימו� גבולות יחידה שמשמשת נציה בת המסגרת בעלת חשיבות משו� שהיא קונאוָרליבשירה 

   51.י�אוָרלינגזר מ� הסביבה והסגנו� ה' עלילת אקהת'ריבוי מבני� מסגרתיי� ב. תמונההאו 

  רמזי�

מספר האוגריתי מרבה לקשר בי� מקומות שוני� בנרטיב על בסיס דמיו� מילולי או �המשורר

דימוי , מבנה מספרי: צורת הרמזי� עשויה להיות מגוונת.  לקהל להפיק משמעותבכ� גור�ו, צורני

 היכרותבו  זיהוי הרמזי� תלוי ברגישותו של הקהל.)מילת מפתח (מילה בודדת, צירו0 חוזר, דומה

                                                           

 .18הערה , 24]: א[2003, ראו גרינשטיי�. 'ַתְרעלילות ִ"'פני� מצוי ג� במבט ל  48

 .מספר על הגעה אינו זהה ללשו� דיווח על עזיבה�דיווח המשורר  49
. הניגוד במסגרת מצטר0 לניגוד המשתמע מדבריו של אקהת בי� אלי� בני אלמוות לאנשי� בני תמותה  50

אי� הוא יודע שאכ� מותו קרוב , ה מוות לעצמו כב� תמותהכשהוא צופ: בדבריו מתקיימת אירוניה נוספת

 .להתקיי�
' ועמ, 17והערה , 16�17: 1963, היידל (XIובסו0 לוח ' עלילות גילגמש'חומות ֶאֶר� נזכרות בראשית , כ� למשל  51

93 .(� .282�287: 1984, ואטסו�;  ומקומות נוספי�66, 56�58: 1970, על שימוש במסגרת במקרא עיינו מולטו
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: נמצאו הרמזי� הבאי�' עלילת אקהת'ב. מספר� בידי המשוררהשימוש בה�דר� ו ע� של

) ]ane[אנחה (הגיבור מספר מכוו� את הקהל באמצעות דמיו� צלילי לקשור בי� מצוקת �המשורר

שמצבו של ק את הרעיו� כ� הוא מחז). 11סעיwanen ,wtnE) ([ 0[מנוחה (לבי� הקלת המצוקה 

ש� פועל לרעות קבלת בשורות טובות ו� נוסחות קבלת בשורות ביהצורני  הדמיו� ;הגיבור התהפ�

והוא ,  מתבשר על הולדת אקהתַדַנִאל+: והבלטת שתי נקודות שיא בנרטיב, יצירת קשר רעיוני

 חוזרת )orv(' ערש 'המילה; )סימטריה: לעיל; 152ועיינו ג� סעי0 , 134סעי0 ( מתבשר על מותו

 :CAT 1.17, I (ל+ט אפשר שהיא נועדה לאזכר את ברכת ִא ובהחל�CAT 1.17, II: 41-42פעמיי� ב

כאשר ; )30סעי0 (ת הוא מטונימיה לעיבור במיוחד לאור האפשרות שביקור הכושרו, )38-39

 הוא , ה� בסצנת הכושרות, ה� בסצנת האינקובציה,מספר משתמש בדג� שבעת הימי��המשורר

 �המשמעות המופקת היא הדגשת . הצורניגור� לקהל לקשור בי� שני האירועי� על בסיס הדמיו

ספירת הירחי� ביקור הכושרות ו הדמיו� בי� תמונת ;)'מסגרת, 'עיינו לעיל (ַדַנִאל+ו של היפו� מצב

 � המטרה היא להבליט את היפו� ג� כא�.  באותו אופ� פועלביקור המתאבלי� המקצועיי�לבי

 כתקופת – פעמיי� ת נזכרשבע שני� תקופה של; )סימטריה:  או לעיל152עי0 ; 142סעי0 (הגורל 

  .)144, 143, 123, סעי0(תקופה אחת  ושתיה� ,האבל וכתקופת הבצורת

או שהוא ש� , )א�ִ)איש ַר( ַדַנִאל�ילד  ,ַדַנִאל�ב	  י�כינויאחד מ� המספר משתמש ב�משוררבכל פע� שה

 הרמיזה באה להדגיש . בראשית העלילהשעליו סופר ל+ הוא רומז לחסדו של ִא,את הכינוי בפי ענת

ג� ; )102, 72סעיפי�  (ה� המנוגדת שלותליואת הפע, וענתִאל+ את האינטרסי� המנוגדי� של 

): לצד רמזי� אחרי� בטקסט(' מידה כנגד מידה'על פי העיקרו� גמול  לנראהכרומז  Abr√השורש 

את ' לשבור'צתה ענת ר. ובסצנת חיפוש הגופה, בדיווח על גורל הקשת,  מופיע בדברי ענת זהפועל

ואשר בביטנה , ציפור שמסמלת את ענת (ל+ַמצ+ג� . כנגד זאת הקשת נשברת. אקהת בעבור קשתו

באמצעות ; )138, 74 פי�סעי(  נענשת בכ� שכנפיה נותרות שבורות,)נמצאו שרידיו של אקהת

 למקו� קוד� מספר� רומז המשורר,אקהתבי� ענת ל שנייה בפגישה השמופיע, fxq√השורש 

 משקפת את יחסה וכוונותיה שלא,  התנהגות חיצוניתהוא שבו הבהיר כי הצחוק, ילהבעל

מספר � המשורר; )88סעי0  (הרמיזה מעודדת את הקהל ליצור חדירה סמויה.  של ענתיי�אמתה

 בעל דמיו� לחרוז שבתכנו� הרצח ובתיאור ראייההחרוז שבשבי* ה.  מבחינה בנשרי�ת+',+ַעמציי� ש

ואולי רומז ג� למה שהבינה ,  רואהת+',+ַעמספר למשמעות המראה ש�מז המשוררלפיכ� רו. ביצועו

כאשר היא מחליטה , פנימי של ענתהמופיע בשיח ' להפיל תחת הפעמי�'הביטוי ; )117, 116סעי0 (

. מספר שש פעמי� בסצנת חיפוש גופת אקהת�אותו ביטוי משמש את המשורר. לרצוח את אקהת

 ;)64סעי0  (במובלע לכ� שהאלה נענשת באופ� סימבולירומז ספר מ�באמצעות הקישור המשורר

מתאר את השחתת נראה כהטקסט .  פעמיי� בסמו�xrfבראשית הלוח השלישי מופיע המילה 

 ).CAT 1.17, VI: 37 (דיועל קדק) xrf (טיח רומז לדברי אקהת מספר�ויתכ� שהמשורר, גופת אקהת

 בתיאור המבשרי� מחוות ;)107סעי0 (רוניי� � אי נתפסיודברי,  המסופר לאחר מות אקהתלאור

מקב* של רמזי� על בסיס דמיו� ; )131סעי0 ( הקהל את מעשה הרצח נו שלזיכרוהידיי� מעלות ב

 את הקהל לקשור בי� הרמזי� מעודדי�. אחר מתקיי� בתמונת הנשרי�דמיו� מילולי וצלילי או 

שבירת כנפיה� והאזהרה לבל , נשרי�הפלת הלבי� מעשה השחתת גופת אקהת מעשה הרצח ו

ריכוז� של הרמזי� . באופ� עקי0 הרמזי� מצביעי� על הקשר בי� ענת לנשרי�. יפריעו את הקבר
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הרחבת ; )138סעי0  (בקטע מסמ� את חשיבות הסצנה בהבנת משמעויות עקיפות בסיפור

והקשר שלו לאל  , בתמונת קללת הערי� מאזכרת את בחירת המקו�7ִ8ל+ַמ קרייתההתייחסות ל

מקו� הרצח מזכירות שבקרבת הקללות לשלוש הערי�  ;)141סעי0 (רח במקו� קוד� בעלילה הי

מבוססת ומשו� שהקללה האמצעית , ִאל+משו� שנזכרי� בה� האלי� בעל ו, את ראשית העלילה

בתמונת האבל ) מקוצר(שימוש בדג� מספרי ; )141סעי0 ( צאצאי האד� לשורשי�  שלדימויעל ה

 ַדַנִאל+ ברכת ;)142סעי0 (כרת את ביקור הכושרות ואת ספירת הירחי� עד להולדת אקהת מאז

תיאור הלבוש של ; )152סעי0 (וכ� נוצר קשר בי� ראשית העלילה וסופה , ִאל+מאזכרת את ברכת 

אזכור החרב ; )154סעי0 (א� הוא ג� רומז לדברי אקהת ,  חיוני להבנת האירועי� בהמש�ת+',+ַע

יל ולהנגיד בי� ב המעודדי� את הקהל להק,רומזי�הפרטי� הא פרט אחד מתו� מכלול בתער הו

משמעות . � שבנרטיב בכללו פזורי� רמזי� לרשימת חובות הב� ייתכ;)154סעי0 ( לענת ת+',+ַע

, שבעקבות האירועי� אקהת לא ביצע את החובות כלפי אביו, רמזי� אלו למסור באופ� עקי0

  ).161 ,100סעיפי� ( עבור בנו ות את חלק�לפח הוא זה שעשה והאב

�ב) aAth (אשתו� ו) trE (חת	המילי� : אנו מוצאי� מספר לא מבוטל של רמזי�' ִ"ְרַתעלילות 'ג� ב

CAT 1.14, II: 47-50, IV: 26-28 כאשר אשתו הראשונה של ,  לקהל את תחילת האפוסותמזכיר

בדנו של חת� החדש היוצא למלחמה חוזר על אה). aAt trE wtbot) CAT 1.14, I: 14:  מתהִ"ְרַת

 ,CAT 1.15 (ִאל+מספר מתאר את קיו� ברכת �משוררה; 52כדי לקד� את מטרתו של המל�, המל�

III: 20-25( ,ובוחר להשתמש דווקא בפועל √ndr ,השימוש . שלא הופיע בתיאור הברכה עצמה

הבטחת ; )CAT 1.14, IV: 36-37(אותו שורש שמצוי� באמצעות , ִ"ְרַתבשורש זה רומז לנדרו של 

מאזכרת את שבועתו הראשונה של ) CAT 1.16, I: 53-55( באפוס שנייהכס0 וזהב בשבועה ה

ה� , והכס0 והזהב שהוצעו לשִ"ְרַת דחה את נזכר הקהל , כ�� כמו.  עדיי� לא קיי�שאותה הוא, ִ"ְרַת

מבטיח לאלי� את אות� אבל , ל אוצרותלא רוצה לקב עצמו ִ"ְרַת. ַ,ב+ִלידי � ה� על, ִאל+ידי �על

 בצורה ִ"ְרַתמאופיי� . פה זובדר� עקי.  את הבטחתוממלא לאהוא , ויתרה מכ�, אוצרות בדיוק

  53.שלילית

  דה סמנטי ומילה מנחהש

 בנויות על שדות – רעותוקבלת בשורות , בשורות טובות קבלת –המקבילות שתי הנוסחות 

על בסיס איברי גו0 ופעלי� היוצרי� בנויה  הראשונה .רובי�ופעלי� ק, י� של איברי גו0יסמנט

על בסיס איברי גו0 ושדה סמנטי של התמוטטות ורעדה בנויה  שנייהה; שדה סמנטי של שמחה

א� נוסחה זו מתארת , נוסחהשמהווה  אמנ� מדובר במקב* צלעות מסורתי ).133, 11סעיפי� (

� מחזק את המסר המועבר יי סמנט בניית הנוסחה על בסיס שדות54.למעשה מחוות גו0

מספר את דברי הדמויות � בשיחה הראשונה בי� ענת לאקהת מעצב המשורר; באמצעותה

                                                           

52  � .14]: א[2003, גרינשטיי

 .החזרה היא תחבולה רטורית יוצרת משמעות. 107: 1992, פיאצה�השוו הנס  53

, הופעה: מראה הדמות: 22סעי0 , ראו פרק ב. ני�במקרא נמצא פסוקית בודדת לתיאור מחוות גו0 והבעות פ  54

 .הבעות פני� ומחוות גו0, חפצי�, לבוש
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ובראשית הדיבור השני מופיע שדה סמנטי של , בדברי ענת הראשוני�: י�יבאמצעות שדות סמנט

ורל הצפוי שדה זה מבליט את הניגוד בי� הצעת ענת להעניק חיי� לבי� הג. )lqx√ (נתינה וקבלה

חזרה על :  מצטרפי� שני שדות נוספי�לשדה זה; )66סעי0  ()החלק שהאד� מקבל(האד� ל

ומילי� , הי או צלילmtוחזרה על המילה , ומילי� המתארות זמ� בפי ענת xwy/xyy√השורש 

� מבליטי� את התמונה י השדות הסמנטי).�66 ו62, 61 סעיפי�( בפי אקהת קרובות נוספות

שדה סמנטי של ; )66סעי0  (בהומעבירי� את אחד הרעיונות המרכזיי� , לילהכנקודת שיא בע

כנגד זאת ; )�CAT 1.3, IIהשוו ב ( לִאל+איברי גו0 מחזק את התוכ� התוקפני והאלי� בדברי ענת

�המשורר; )77סעי0 (המדגישי� את אופי האלה ,  מופיע שדה סמנטי של איברי�ִאל+ג� בדברי 

 בתפילת  לגש� לבי� הבקשההקיי�המדגיש את הניגוד בי� היובש מספר משתמש בשדה סמנטי 

 מצב היבול מודגש . סובב בשדות ומתבונ� ביבול הוא מבחי� ביובשַדַנִאל+כאשר ; )122סעי0  (ַדַנִאל+

מבטא את מצב ששדה סמנטי באמצעות  ו,אפיפוריות ואחרות, יותאָנפורבאמצעות חזרות 

א� , )bqo ,√qbr ,√bky ,√Abr√ ( חוזרי� פעלי� רבי�בתמונת הנשרי�; )128סעי0 (הצמחיה 

 bny√בניגוד לשורש ועומד , השורש משמש ג� לצור� יצירת רמז מילולי. Abr√הבולט שבה� הוא 

 ַדַנִאל+ תיזממנת להדגיש את � י� בסמיכות עלש אמירה נרדפי� משמפועליארבעה ; )139סעי0 (

את הדר� שבה מדגישי�  ַיְטַ,נ+ במשתה של השתיי פועלי; )142סעי0  (� האבל הארולסיי� את

  .)156סעי0 (טשטוש חושיו השקייתו ו לש� ַיְטַ,נ+ את הוראת ת+',+ַעניצלה 

 פערי המידע והניגוד בי� 55:י�ימספר דוגמות למילי� מנחות ושדות סמנטקיימות  'ִ"ְרַתעלילות 'ב

 ִ"ְרַת ואילו ,אוצרות ִ"ְרַתל מציע ַ,ב+ִל .lqx√� וytn√ באמצעות הפעלי� י� מודגשַ,ב+ִל לִ"ְרַתדמויות 

ַרַיאת  מבקש מספר משתמש במילי� רבות �והמשורר,  בוכהִ"ְרַתבראשית העלילה מתואר ; ח+

 משמשי� lxm√� וArm√השורשי� ; )CAT 1.14, I: 26-35(היוצרות שדה סמנטי של בכי וצער 

באותו . )CAT 1.16, VI: 11-21(מ� המחלה  ִ"ְרַתליצירת שדה סמנטי המורה על התאוששותו של 

חזרה זו ). Arm כאמור לשורש ות שייכשלוש פעמי�מתוכ� רק ( פעמי�  שמונהA העיצור קטע חוזר

הוא מרחיב את נוסחת , ִאל+ על ברכת מדווחמספר � משוררכאשר ה; מחזקת את הצמד החוזר

 וכ� נוצר קונסונאנס, brk � וmrrבקטע זו חוזרי� השורשי� ). CAT 1.15, II: 16-20 (הברכה

)brkm ybrk .( השימוש  ;את חשיבותה ואת כוחה, ִאל+החזרה על מילי� אלו מדגיש את ברכת

 grv√� וydy√מאפשר חזרה על השורשי� ) CAT 1.16, V: 9-28(בדג� המספרי באספת האלי� 

, ִ"ְרַתת  אומר כי הוא ירפא אִאל+ ביחידת השיא . פעמי� רבותzbln√� וmrf√המושאי� על ו

 חוזר ndr√השורש ;  לבי� שאר האלי�ִאל+ � מבליט את הניגוד בי ומילי�שורשי�אות� השימוש בו

 נדר ִ"ְרַת הקהל את הנדר שנו שלזיכרות לעורר במנ� עלשלוש פעמי� בדברי אשרה ובסמו� לה�

  CAT 1.15, III: 25-30.(56(לאלה במקדשה 

                                                           

 .4/ד, 43�44, 26, 12�14, 3�4/ג: 2005, יולזרי�נת�: ראו בפירוט  55
 .181�184: 2007, יולזרי�נת�: על השימוש המחוכ� במספר אמצעי� פואטיי� ליצירת משמעות בקטע זה ראו  56
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  חזרות על צלילי�

ת הלידה בשור לשמע ַדַנִאל+ בדברי 57.העניק לו יופיול, הדגיש את ההיגדחזרה על צלילי� משמשת ל

אלא מחזקי� את הרגשת , הללו לא רק מעניקי� יופי והדגשה. מתקיימי� אליטרציה וקונסונאנס

 הקונסונאנס ).11סעי0 (האפקט הצלילי הופ� את ההיגד לחגיגי : השמחה הנמסרת בדברי הגיבור

א0 ; )61סעי0 (ומשק0 את מאמצי השכנוע של האלה , גדייגיות ההשבדברי ענת לאקהת תור� לחג

מדגיש היטב את הקשר בי� המטפוני והדמיו� הצלילי , בדברי אקהת לענת מתקיימת תופעה זו

הקונסונאנס , ל+ברי ִאדב; 58)66, 62סעי0 ) (המוות(במשמעות אנשי� לבי� גורל� הידוע ' מתי�'

, פרק ג(בדברי המספר על הבצורת חל קונסונאנס ; )77סעי0 (משמש להדגשת הפסוקית החותמת 

החזרות .  בתמונת הנשרי�ה קונסונאנטית ואליטרציה מופיעותחזר; )204הערה , 2סעי0 

סעי0 (לכידות צלילית ויופי לכלל היחידה המצלולי� מעניקי� . qbr√ש מעצימות את הופעת השור

ה [כל]מ[, מוח* אחי קבל הפעולהוציו� מ, ַנִאל+ַד ובברכת ת+',+ַעבדברי  אכלה� ואמח*הפעולות ; )139

ואת , ַדַנִאל+המבליטה את ברכת , כ� נוצרת חזרה קונסונאנטית. י� מאותו שורשהגזור אמי�	]ב

 מתכוננת למשימתה כולל ת+',+ַעתיאור ; )150סעי0 (הקשר בי� רצח אקהת למשימת נקמת הד� 

  .)153סעי0 ( הצלעות  בסו�y0 וmהצלילי� חזרה על 

  טיתחזרה אנטאנאקלא

. צורה במשמעות שונההמשו� שהקהל נדרש לפרש את אותה , טית יוצרת עניי�אנטאנאקלאחזרה 

סעי0 , נת בפרק במצויה' עלילות בעל'דוגמה מה ראו(ובר במילית מדמצב זה מתקיי� ג� כאשר 

-�CAT 1.19, I: 8 מופיעה בxrfטית על המילה אנטאנאקלאחזרה ; )חזרה אנטאנאקלאטית: 29

; )107סעי0 (זו למקו� קוד� בעלילה  החזרה נועדה לחזק את הרמז המילולי הנוצר במילה .10

משו� שבפע� , טיתאנטאנאקלא שלוש פעמי� בסמיכות היא חזרה ת+',+ַעהחזרה על שמה של 

משחק המילי� מבהיר כיצד . )154�155 ,113י� פסעי( אינו ש� פרטי אלא כללי pGtהשלישית 

 לאקהת ַדַנִאל+מספר על ברכת �� שג� בדיווח המשורר ייתכ;ַיְטַ,נ+ לחדור למחנה ת+',+ַעהצליחה 

  .א� מצב הטקסט משאיר אפשרות זו בגדר השערה, )43סעי0 (חזרה אנטאנאקלאטית התקיימה 

מש פעמיי� כשהוא משת, ַ,ב+ִלִ"ְרַת לנמצאת דוגמה לאנטאנאקלאסיס בדברי ' עלילות ִ"ְרַת'ב

ַרַי ). vpx(אצא במילה צ  שנייהובפע� ה, )vpx.bkrk(צאצא� הבכור בפע� הראשונה הכוונה לח+

ַרַי תלד ל ). CAT 1.14, III: 40, 48: השוו, vpx.lkrt() CAT 1.14, VI: 25, 33 ( ִ"ְרַתלצאצאי� שח+

                                                           

ולפיכ� , סוג זה מספק על מנת להוכיח את השימוש בכלי� פואטיי� אלו. הדוגמות שנאספו ה� חזרות עיצורי� 57

  .בהמש� ציינתי שתי דוגמות למָטפוניה. ובלתי ודאיות, ת יותר לזיהוישה� קשו, הנחתי לחזרות על תנועות
במשמעות בית או ) bētu(' בית'בדברי ִ"ְרַת לַ,ב+ִל חוזרת המילה . דוגמה דומהאנו מוצאי� ' עלילות ִ"ְרַת'ב  58

 �מה שאי� , כלומר, ִ"ְרַת מבקש צאצא). במיוחד בפרולוג(ובנרטיב כולו ג� במשמעות שושלת , )מבנה(ארמו

ַרַי בת ַ,ב+ִל. בביתו ולכ� רומזת , )bittu(' בת'דומה בצליליה למילה האוגריתית ' בית'המילה . הוא מבקש את ח+

ַרַי בחרוז  -CAT 1.14, III: 38 (הבכורה) vpx(בת� , הנעימה, ת	 לי את הגבירה חרי, תת	) bbty(את אשר אי	 בבתי לח+

40, VI: 22-25 .(המָטפוני מחז �ַרַי יבנה ִ"ְרַת את ביתו הדמיו תבנה (ק את המשמעות שבאמצעות הבת ח+

שילוב הדמיו� הצלילי המָטפוני .  ואיל�185: 2007, יולזרי�נת�). CAT 1.14, III: 48-49, VI: 33-35) (שושלתו

 .מחזק את המשמעות המופקת) ראו להל�(כא� ע� אנטנאקליסיס 
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ַרַי  היא זו שתביא להיפו� מצבו המשפחתי, ַ,ב+ִלבתו של , משמעות השימוש באותה מילה היא שח+

 את): ראו לעיל (ִ"ְרַתבפי ' בית' שבמילה מָטפונימשחק מילי� זה מחזק את האפקט ה. של ִ"ְרַת

ַרַי , אשר אי	 בביתי תת	  ).CAT 1.14, III: 38, VI: 22-23(כשהכוונה לבת ח+

  האָנפור

החזרה תורמת למקצב .  בראשית השורות)uzr (חגור  המילהבתיאור טקס האינקובציה חוזרת

 צלעות רצופות לפחות ארבע בדברי אקהת לענת .)4סעי0  (ַדַנִאל+ ומדגישה את הבגד של ,אווירהול

כאשר ; )60סעי0  ( את חוזק החומרי� מה� הוכנה הקשתהמדגישהחזרה ו, אדירפותחות במילה 

הוא מדגיש את המחסור במקורות המי� , ות בעל בתקופת הבצורתהיעדרמדווח המשורר על 

, בתיאור ביצוע ההוראות לחבוש את החמור; )123סעי0 (השלילה  באמצעות החזרה על מילת

ה במקרה זה אָנפורה. בבכימספר בראשית שלוש שורות רצופות את התיבה �הוסי0 המשורר

יוצרת האטה של התיאור ו, מדגישה כל איבר בנפרד, מדגישה את תיאור אופ� ביצוע ההוראות

 , על סוג היבולאָנפורית מתקיימת חזרה , בשדותַדַנִאל+  מתוארבשתי היחידות שבה�; )124סעי0 (

ביחידה ( ולאחריה חזרה אפיפורת על אותה מילה בשתי צלעות נוספות ,בשלוש צלעות רצופות

חזרה ; )128סעי0 ( על סוג היבול השידגמהחזרה ). שיבולת שנייהוביחידה ה, בצקלהראשונה 

, צרות יוצרות אקספרסיביות ושרשור בתיאור קבורת אקהת במסגרת פסוקיות קאָנפורית

  .)140סעי0 (ומסירה מדורגת של המידע 

  אפיפורה

�ברשימה  [h-(חבור שש הצלעות הראשונות מסתיימות בכינוי גו0 שלישי , ברשימת חובות הב

 באמצע� ואילו בשש הצלעות הנותרות בא הכינוי החבור, ])השלישית והרביעית משתנה הגו0

ואולי א0 , רי ענת לאקהת יוצרת אפיפורהדב החוזרת בnn–ומת הסי; )14סעי0 ) (חריזה פנימית(

 מופיעה אפיפורה ִאל+בדברי ; )61 סעי0( ביחסת הנומינטיב nomnמצטרפת אליה סיומת המילה 

האפיפורה מדגישה את שדה האיברי� ומחזקת את אפיונה . הנוצרת מכינוי קניי� חבור לנקבה

ובשורות , ח+ִר חלה חזרה אפיפורית על הש� ַיַ,נ+ַיְט בדברי ענת ל;)77סעי0 (השלילי של ענת 

חזרה אפיפורית מתקיימת ג� ; )93סעי0 (ות הכינוי החבור לנסתר העוקבות יש חריזה באמצע

  ).128סעי0 ( החזרה תורמת ליצירת דגש על היבול , בשדותַדַנִאל+בתמונת 

  שרשור

 חוזר בראשית ובסוnwe 0√שורש כאשר ה,  חל שרשור,לשמע הבשורהשהוא מבטא  ,ַדַנִאל+בדברי 

; )37סעי0  (ראייהבאה חזרה על פועל ה, ס+ִס'ַחַו�ר+'ַת מבחי� ב"+ַדַנִאל+כש; )11סעי0 (שורות עוקבות 

כשהיא מנסה לשכנעו שהיא תעניק לו חיי נצח , תופעת השרשור מופיעה בדברי ענת לאקהת

אלו הפעולות את הוהרי , ovr√� וxwy√ י�השורש רצ0 במקרה זה חוזר. )61סעי0 (בתמורה לקשת 

 'מה יקח'המילי�  – ע ג� בדברי אקהתי שרשור מופ;מנת לפתות את אקהת�על, הדגישמענת 

 7ִ8ל+ַמ קריית בחרוז החוזר המתאר את ).62סעי0 ( הדגשה של המסר שבשאלה וכ� נוצרת, חוזרות

 בשרשור  באqbr√פועל ה; )141, 93סעי0 (כעירו של אל הירח חל שרשור המדגיש את ש� העיר 
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ראו .  השרשור מופיע ג� במקומות אחרי� בספרות האוגריתית.)140סעי0 (בתיאור קבורת אקהת 

  .CAT 1.10, II: 14-15, 27-28למשל 

  פראזונאנסדמיו� צלילי 

לכ� היא . והקשת מוצאת ח� בעיניה) yfbt(קשתו מרכיב ח* על כשהוא אקהת רואה את ענת 

הדמיו� הצלילי מחזק את הקשר הסיבתי בי� המראה . ת הקשת לעצמהלהשיג א) tfb(משתוקקת 

 בדברי אקהת מתקיי� )aAryt(בסופו �ו )ueryt(באחריתו בי� המילי� ; )54סעי0 ( ענת לבי� תשוקת

 ypo) CAT√ לפועל ypy√בי� הפועל אותה תופעה מתקיימת ; )66סעי0  (פראזונאנסדמיו� צלילי 

1.19, II,הצלילי לצד החזרות המרובות על ). �23�24 ל19�21' וש; �16�17 ל13�14' ש  השוו �הדמיו

  ).128סעי0 (מילי� תור� לאחידות הצלילית ביחידה 

  ריבוי משמעות ומשמעות טעונה

 .מספר מכוו� למשמעות נוספת של המילה בה הוא משתמש�בכמה מקרי� אנו מוצאי� שהמשורר

החזק 'או ' החכ� באנשי�':  כפולה משמעותבעלבשיח הפנימי של ענת  omq.nvmצירו0 ה

סעי0  (מספר כיוו� למשמעות כפולה� ואולי המשורר, שתי המשמעויות מתאימות להקשר. 'באנשי�

 CAT ( יד אקהת הגיבורתאספ�ל+  בתו� הפסוקית sp’√ולפועל , בסמו� לש� אקהת' יד' המילה ;)65

1.19, II: 17-18, 24 (מצבה'במשמעות ' יד': מעוררות בתודעת הקהל משמעות נוספת ') סעי0

129(59;  �הומונימי אחר קשור לעול� החקלאות אול� שורש ', הופעה'באה במשמעות  bfr√ לשו

� שהבחירה בשורש  ייתכ,לפיכ�. ומשמש בדימויי מלחמה בלשו� המקרא המסורתית, )בציר ענבי�(

√bfr המילה ; )158הערה , 2סעי0 , פרק ג( מכוונתontַדַנִאל+מסגרת קללת  הוא מונח טמפורלי ב 

 60)141סעי0 ( המילה עשויה להתפרש ג� כש� האלה ענת ,מטעמי� הקשריי� של היחידה. לערי�

:  להשמע ולהתפרש בשני מובני� שוני�או , עשויה להקרא�CAT 1.19, III: 45 בbvnthהמילה  ;

  ).138סעי0 ( בשנתואו  בשיניה

  דגמי� מספריי�

 ומספרות המזרח תופעה מוכרת מ� הספרות המקראית ה� דגמי� מספריי� באמצעותחזרות 

בדוגמות .  הקהל מצפה לחוליית השיא שבה חל מפנה,מכיוו� שמדובר במוסכמה. הקדו�

.  אלא מקצר באמצעות יצירת צמדי�,מספר אינו חוזר על כל החוליות� המשורר' עלילת אקהת'שב

השימוש בדג� , יחד ע� זאת. קהל השיא מהר יותר מבלי לעיי0 את החוליית כ� הוא מגיע לידי�על

  61?מה יקרה אז. המספרי יוצרת השהיה ודריכות לקראת השיא

                                                           

ה": השוו להסמכת המילי� בתשובת אברה� ליצחק  59 א  ר  י� י  ל ה  ִ  ְ ֶ א     ִ ֹ  ֱ  CDי נ  ה �  ע ל  ה ל   � ִ  ה  ְ    ָ ֹ  ְ  ).8כב ' בר" ( ַ ֶ  
ראו . )141סעי0 ( משחקי צלילי� בשמות הערי� י�קללת הערי� מתקיימשל  בקטע  מסוימי�לשיטת חוקרי�  60

� .2009, יולזרי�ג� נת
ג� ה� ש, א� ברור כי בדגמי� המספריי� משמשי� מספרי� טיפולוגיי�, איני דנה בכ� בפירוט בעבודה  61

 .מאפיי� מסורתי
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, ת השיא מורחבת מאודיחולי). 4סעי0 (מופיע בטקס האינקובציה ) שבעת הימי�דג� (דג� מספרי 

דג� דומה נמצא בתמונת באירוח ). 13סעי0 ( אירועי היו� השביעי שלולכ� נוצרת האטה והדגשה 

 הופיע דג� CAT 1.17 בלוח V ובראשית טור IVככל הנראה בסו0 טור ; )31, 26סעי0  (הכושרות

תיאור הג� בדוגמה זו הורחב שנראה ). 34סעי0 (ממנו שרד רק הסו0 . שבעת הימי� פע� נוספת

, תחת מסירת חוליית השיא מיד לאחר ציו� היו� השביעי, אול�. היו� השביעישל התרחשויות 

�המשורר כ�� ואחר, ַדַנִאל+אנו צופי� ב:  את נקודת המבט למקו� אחרמספר� מעביר המשורר

 חוליהודר� נקודת המבט של הדמות נמסרת ה, רק אז.  נצמד לנקודת מבטה של הדמותמספר

דוגמה לקיצור . פייה ודריכות אצל הקהליצ, יה כמוב� בונה מתחיההשה.  השיאחוליית, השביעית

דוגמה לשבירת ). 142סעי0 (ת נמצאת בתיאור תקופת האבל קיצוני של דג� מספרי בעל שבע חוליו

. ואי� איבר שלישי סדר הפעולות חוזר רק פעמיי� . בשדותַדַנִאל+דג� מספרי נמצאת בתמונת 

 לא סיי� את סדרת הפעולות בפע� ַדַנִאל+כיוו� ש,  האיבר השלישי נועד לבניית דרמההיעדר

סעי0 ( תורמת לתחושה השלילית אצל הקהל  שבירת הדג�.וכבר מגיעי� השליחי�, השלישית

תמונת הנשרי� וקללת הערי� : דג� מספרי מורכב מוביל אל שיא העלילה בקבורת אקהת; )127

  ).144סעי0 (ית השיא השביעית יהיא חול, במש� שבע שני�, ותמונת האבל,  שש חוליותה�יחד 

, על המספר שבע מופיע פעמיי�הבנוי , דג� המסע: מספר דוגמותקיימות ' ִ"ְרַתת ועליל'ג� ב

 הקהל ע� הדג� ושובר אותו לש� יצירת היכרותמספר את �  מנצל המשוררשנייהכשבפע� ה

,  שישה ימי�מ+ד+ לצור על א+ִ"ְרַתעל  ; 62 לאשרהִ"ְרַתובכ� הוא משיג הבלטה של הנדר של , צרימה

 �שבע  את האלי� הנאספי� ִאל+ל באספת האלי� שוא; ַ,ב+ִל לִ"ְרַתוביו� השביעי מתנהלת שיחה בי

 ִאל+:  השיאחוליית מופיעה ,לאחר שלא נענה. )כא� חוזרות כל החוליות( ִ"ְרַתמי ירפא את פעמי� 

,  השיא ארוכה מאודחולייתג� בדוגמה זו ). CAT 1.16, V: 9-VI: 2(צר שדה מרפאת וי

 אנו מוצאי� דוגמה נוספת 'עלילות בעל' ב.ִאל+ נועדה להבליט את כוחו היוצר של בהוההתמקדות 

ביו� השביעי נשלמת .  בונה את בית בעל במהל� שבעה ימי�ס+ִס'ַחַו�ר+'ַת"+: לדג� שבעת הימי�

; )CAT 1.4, VI: 24-59; זו יחידת השיא( ובעל עור� משתה מפואר המתואר בפירוט ,יהיהבנ

לאור ). זרות אפיותח: עיינו להל�(מספר � דגמי� מספריי� נוספי� מופיעי� ג� ללא ציו� שמות

הוא . המספר האוגריתי�נראה ששימוש במספרי� ודגמי� מספריי� חביב על המשורר, ממצא זה

עלילות 'מו' עלילת אקהת'כפי שמסתבר מ, ובאופ� מחוכ�, פיית קהלוימנצל את הדג� בהתא� לצ

  .נציות הספרותיות המסורתיותבדג� מספרי הוא אחד מ� הקונ, כאמור. 'ִ"ְרַת

שבה נעדר בעל , תקופת הבצורת. הבא לש� הדגשה, טיק מבנה קלימהיאמספרי� תקבולת 

 ִאל+מספר הצאצאי� שבה� מבר� ' ִ"ְרַתעלילות 'ב: השוו; )123סעי0 ( באמצעות מבנה זה תמודגש

מספר בני המשפחה האובדי� בראשית ; )CAT 1.16, II: 23-25(שמונה /  הוא שבעה ִ"ְרַתאת 

  CAT 1.14, I: 7-9.(63(ונה שמ/ העלילה הוא שבעה 

                                                           

62  � . 1962, על כ� ועל הדג� המספרי ב� שבעה ימי� עיינו עוד אצל ליונשט�; 9/ג: 2005, יולזרי�נת
עלילת 'השוו לשימוש במבנה שבעת הימי� ב. מספר יצר כא� קשר רעיוני בי� האבד� לביטולו�יתכ� שהמשורר  63

 . באמצעות מבנה דומהמספר יוצר רמז להיפו� מצבו של ַדַנִאל+�המשורר: 'אקהת
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, ממלא את היריעה) וחזרות אפיות(מ� הנתוני� האלו עולה כי השימוש בחזרות בדגמי� מספריי� 

משו� שלדג� מספרי : יש חשיבות מרכזית במילוי תפקידי� שוני� ביצירה האפיתלחזרות אבל 

השימוש המרובה . י�יה ומגביר את הענייפיהשימוש בדג� יוצר דריכות וצ, יש שיא או מפנה צפוי

מספר לחדש שוב ושוב את �מאפשר למשורר' עלילת אקהת'ב, בעלי שיא, בדגמי� המספריי�

 הראיתיכפי ש; החזרה משמשת ליצירת תחושה של מעבר זמ�; הציפייה והעניי� אצל הקהל

ני אחרת היא מכוונת בכדי לגרו� פ� עלובחירת צורה אחת, דגמי� מספריי� בעלי צורה מגוונת

מקנה ' עלילת אקהת'השימוש הרב בדגמי� מספריי� ב.  לקשר בי� תמונות שונות בעלילהלקהל

  .חזרות אפיות אחרות שג� ה� תורמות ללכידות היצירהשימוש בומצטר0 ל, אחידות סגנונית

  חזרות אפיות

לחזה אפית דוגמה מובהקת . חוזרי� כמעט באופ� מילולי ה� ממאפייני השירה האפיתשקטעי� 

, חזרה זו אינה רק מאפיי� צורני של השירה האפית. חובות הב�רשימת  המרובעת על היא החזרה

מספר את �באמצעות החזרה מעצי� המשורר: אלא יש לה ג� תפקיד ביצירת דרמה בסיפור

: ה�' עלילת אקהת' דוגמות נוספות לחזרות אפיות ב64.אשר בסופו של דבר יאבד, � לבציפייהה

ג� חזרה זו תורמת לעיצוב הסיפור ולעיצוב דמות . את החלשי� בחברה שופט בשערש ַדַנִאל+תיאור 

 ַדַנִאל+התמונה של ; )110, 35סעיפי� (היא אינה חזרה יבשה הנובעת מהיות היצירה אפוס . ַדַנִאל+

מספר � המשורר.  והקהל מצפה לאיבר שלישי, בעלת מבנה כפול)CAT 1.19, II: 12-25(בשדות 

סעי0  (מופיעי� המבשרי�, שבו אמור להופיע מפנה חיובי, ר שלישיותחת איב,  זוציפייהמנצל 

ג� במקרה זה יחידת . )135סעי0  ( בנויה על דג� מספרי ב� שלוש חוליותתמונת הנשרי�; )127

וש חוליות לבנויה על דג� מספרי בעל שקללת הערי� א0 תמונת ; )135סעי0 (השיא מורחבת 

, )קרדינלי� או סודרי�(פרי מופיע ללא ציו� שמות מספר בשני מקרי� אלו הדג� המס .)141סעי0 (

מספר � חוזר המשורר, 7ִ8ל+ַמ קריית בכמה מקרי� בה� מוזכרת .והוא משמש ליצירת חזרה אפית

א� , � משמעות בנרטיבכנראה שיש ל. ח+ִרלש� ההדגשה שהעיר שייכת לאל ַי, על חרוז משורשר

פי ב, תיאור מות אקהת חוזר בפי ענת; )141, 93 פי�סעי(מצב הטקסט אינו מאפשר הסבר מבוסס 

 :CAT 1.18, IV: 24-26, 36-37, 1.19, II; 132סעי0 (בפי המבשרי� ו, )�יפעמי (ספר�שוררהמ

38-39, 42-44.(  

ילדי , ְתַמִנת+'ִת וִאְלַחא+שלושת הנאומי� של : למשל. מופיעות חזרות מסוג זה' ִ"ְרַתעלילות ' בג�

 ,CAT 1.15(חלקי� בדיווח על שלושת המשתאות ; )CAT 1.16, I: 2-11; 11-23; II: 33-49 (ִ"ְרַת

IV: 14-VI: 8 .(דבר לא מועיל לשינוי . חזרות אלו נועדו להבליט את מצבו האנוש של הגיבור

חזרה אחרת ). votqt (ַשְעַתַקת+ את ִאל+שתי החזרות מכינות את הקהל לתמונה שבה יוצר . המצב

 הדובר ,ַ,ב+ִל לִ"ְרַת בשיחה בי� .ידי שיחה המתנהלת באמצעות שליחי�� נוצרת על'ִ"ְרַתעלילות 'ב

שיחה זו חוזרת בחלקה על . והשליחי� מוסרי� את ההודעה לנמע�, דבריו לשליחי�את מוסר 

 � עיינו בקטעי� הקרובי�). CAT 1.14, I: 51-II:3; 21-49; V: 29-VI: 41 (ִאל+ לִ"ְרַתהשיחה בי

 בתיאורי� וכ�; �CAT 1.3, IV: 8-31 וCAT 1.1, V: 13-24, CAT 1.3, III: 8-31: 'עלעלילות ב'ב

                                                           

 .23סעי0 , ראו ציטוט דבריו בפרק ד. 144�145]: א[2000, ידי גרינשטיי��הדוגמה צוינה על  64
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פעמי� רבות יש הבדלי� בי� . CAT 1.5, VI: 11-25 ,CAT 1.5, VI: 31-1.6, I: 8 הקרובי�

 .הקטעי� החוזרי�

� צוג�  65).או בדומה, ביצוע�או הוראה(ביצוע � ידי שימוש בדג� צו� החזרות נוצרות על,לעתי�

 המבצעת את ַדַנִתַיאנו שומעי� על ', עלילת אקהת'ב. נציה ספרותית מסורתיתבביצוע היא קונ

ת להבליט את מסירת מנ� עלבמקרה זה דיווח הביצוע נמסר בשני חלקי�). 39סעי0  (ַדַנִאל+הוראות 

 חוזר תיאור הביצוע. י התכניתפ� עלצעי� אותובמו,  מתכנני� את הרצחַיְטַ,נ+ענת ו, בדומה; הקשת

� מצויא� בתיאור הביצוע , ַדַנִאל+ מבצעת את הוראות ת+',+ַע; )91סעי0 (בלשונו על שיחת הדמויות 

מ� וחריגה , יובקת מאפיינת את הדמות המבצעת לחיחזרה מדו, כמוב�; )124סעי0 (שהיא בוכה 

הדמות , פי תכנונו� אבל במקרה של ביצוע רצח אקהת על; מאפיינת אותה לשלילהההוראה 

מלא ובעל מ,  מבקש מבעל לשבור את כנפי הנשרי�ַדַנִאל+: והשוו; ליסטיתָטפהמבצעת מאופיינת כ

וכאשר הוא ,  רוצה לבכות ולקבור את אקהתַדַנִאל+; )]בסעי0 �תת [138, 135סעיפי� (את בקשתו 

להצלחה  � אותה לברַדַנִאל+מ מבקשת ת+',+ַע; )136סעי0 (מוצא את גופתו הוא אכ� מקיי� את דבריו 

 מבצעת את הוראות ת+',+ַע; )148סעי0 ( חוזר על לשו� הבקשה ַדַנִאל+בברכה . במשימת נקמת הד�

  .שמעות להוראות מעידות על עורמת הדמות המבצעתי במקרה זה ה)156סעי0  (ַיְטַ,נ+

וע ביצ עלבפירוט  מדווחמספר �המשורר: 'ִ"ְרַתעלילות 'דוגמות נוספות לחזרה מסוג זה נמצאות ב

החזרה . תואמי�לרוב א� , ה� הביצוע ה� קטעי� ארוכי�, ה� ההוראות. הוראות ִאל+ בידי הגיבור

, )עלילההסיבו� בשורש ( את העצירה במקדש אשרה –המילולית מבליטה את החריגה העיקרית 

ַרַי  ; 66ִ"ְרַתותורמת לעיצוב דמותו של   ,ִצ7+ַינאומו של  ; 67)פעמיי� (ִ"ְרַתמבצעת את הוראות ח+

מתו� סקירה ). CAT 1.16, VI: 25-54( שיי� ג� כ� לדג� הוראה וביצועה ,חוזר פעמיי� בטקסטש

ומנצל את , מספר מנצל את החזרות באופ� מחוכ� לעיצוב הנרטיב� קצרה זו ברור כי המשורר

 משמעות �ה� נושאי,  או בהתאמה שביניה�וכאשר מדובר בהבדלי� בי� צו לביצוע. ציפיות קהלו

  . ורמי� לעיצוב הסיפור ודמויותות

  'עלילת אקהת ' המסורתי של היצירהאופייה

, בתקבולתהשימוש השגור ,  לא רק בשימוש בצורה הפואטיתי�שהלשו� והסגנו� מסורתיי� ניכר

הסגנו� המסורתי . )ראו לעיל ( כמו דגמי� מספריי� ומסגרת,בדגמי� מבניי�ו 68,בזוגות מילי�

בספרות ו, בתו� הקורפוס האוגריתייות רבות תמטבמקבילות  ו69,זרותבהופעת נוסחות חו ניכר ג�

                                                           

 ).30סעי0 , פרק ד(כא� אי� חזרה אלא הביצוע נרמז . ַדַנִאל+ מבצע את הוראות ִאל+: השוו  65
66  � .9�11/ג' ובמיוחד עמ,  ואיל�6/ג: 2005, יולזרי�נת
 .187: 2007, ל"הנ  67
 .משכ��אוהל, היכל�בית; עפר�אר*: למשל  68

) 11סעי0 (נוסחת קבלת בשורות טובות ; )68סעי0 (נוסחת מסע ; פתיחה לדיבור ישיר; נוסחת נשיאת העיניי�  69

). 124סעי0 (ונוסחת חבישת החמור , )12סעי0 (נוסחת הברכה , )51סעי0 (נוסחת משתה , )132סעי0 (או רעות 

נוסחות ודגמי� קונבנציונליי� אחרי� בלשו� , צמדי מילי�: 10סעי0 , ליוגרפיות עיינו בפרק בלהפניות ביב

  .186הערה , המקרא והשירה האוגריתית
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מספר בגיבוש צורה זו של �נציונלית זו לא הגבילה את המשוררבלשו� קונ 70.השכני�העמי� 

 החוקר ע� הסגנו� והמאפייני� המסורתיי� מאפשרת לו להערי� את הסביבה היכרות. הטקסט

הוא השכיל לעצב באמצעות .  ואת גדולתו,מספר האוגריתי� הספרותית שבה יצר המשורר

 הדר� הואהסגנו� הפואטי עצמו . נציות מקובלות יצירה ייחודית בעלת משמעות עצמאיתבקונ

שימוש בלשו� ותמות ). ה' שופ: השוו למשל(המסורתית בתרבות קדומה זו לספר נרטיב 

מה שנאמר . ו�מספר לבי� הקהל הקד� היו חלק מ� התקשורת המשמעית שבי� משוררותמסורתי

 הרבה יותר משמעות ממה שנאמר או נכתב, עבור הקהל הקדו�, בקיצור ובצורה פואטית נשא עמו

; 10סעי0 , ש�; עלילת אקהת'מוטיבי� עממיי� ב: 6א� במיוחד סעי0 , חלק ראשו�, ראו פרק ב(

  .)145סעי0 , פרק ד

   וחריגות מהווה הסיפורזמ� הסיפור

 .)109סעי0 ,  עיינו למשל.וכ� דמות המספר נבלעת (הווה הסיפורצמוד ל' עלילת אקהת'הנרטיב ב

) 71בלשו� עבר(מתארות אירועי� כשה� , כלל בשיח הדמויות� באות דר� מ� ההווה הסיפוריסטיות

רצ0 הטקסט הוא מספר � משוררבתחומו של ה ).72בלשו� עתיד(מבטאות כוונות עתידיות כשה� או 

��המשורר). 81סעי0 (יצירת תחושה של מעבר זמ� בסיפור תמונות מסייע להמעבר בי� . רצ0 הזמ

במקו� אחד הוא מפרש לקהל את הקשר בי� מות :  מקומותבכמהמספר האוגריתי חורג מכלל זה 

; )108סעי0 ; שבירת מסגרת(כ� שנוכחותו מורגשת , )CAT 1.19, I; 17-19(אקהת לבצורת 

מספר שובר � המשוררה זויסטיג� ב ).CAT 1.19, I: 42-46(מתקיי� מבט לפני� , במקו� אחר

                                                                                                                                                                      

, )'מ� המוכ�'(לעתי� מופיעי� חרוזי� כלליי� . לשו� חוזרת יכולה להיחשב נוסחתית או קונבנציונלית  

הערה , 5סעי0 (' עלילת אקהת'בה והגעה חוזרי� בתו� דיווח עזי: למשל. שיכולי� להתאי� בהקשרי� שוני�

מופיעה במקומות ) CAT 1.17, VI: 50-51(נוסחת ההשתחוויה ; )CAT 1.2, I: 7, 8(' עלילות בעל'וג� ב) 11

ַמנ�] �[מאלהחרוז ; )CAT 1.3, VI: 18-20: למשל(' עלילות בעל'שוני� ב  ;CAT 1.17, V: 9-10 (שדות מרבבות %�

1.18, I: 21-22 (עלילות בעל'מופיע ג� ב ')CAT 1.1, IV: 2; 1.3, VI: 17-18( ; דברו עוד לא יוצאמפיוהחרוז  ,

ומופיע , )CAT 1.19 II: 26, III: 7, 21-22, 35-36(' עלילת אקהת' משמש בשני הקשרי� ב] מילתו–יו [ומשפת

 ,CAT 1.18, IV: 17-18( לנשר דימוי הנשק; )130סעי0 , עיינו פרק ד) (CAT 1.2, IV: 6(' עלילות בעל'ג� ב

לפיכ� הבסיס להצעתו של ). CAT 1.2, IV; 13-14, 15-16, 20-21, 23-24(' עלילות בעל'מופיע ג� ב) 27-29

' עלילת אקהת'המצוי ב, דימוי הדמעות בתיאור בכי עמוק; )414הערה , 97סעי0 , ראו פרק ד(ואטסו� נופל 

)CAT 1.19, II: 33-34( ,ת ִ"ְרַתעלילו'מופיע ג� ב ')CAT 1.14, I: 28-29( ; שני דבר אדברה]וא� דבר [החרוז 

)CAT 1.17, VI 39 (עלילות בעל'חוזר ג� בפי דמויות אחרות ב ')CAT 1.3, IV: 31-32; 1.4, I: 19-20( ;

ַתמופיע החרוז ,  מתקרבִסס+'ַוַח�ר+'"+ַתכאשר ַדַנִאל+ מבחי� ב  ִסס�'צעדת ַח תוהוא רואה א, ר� אכ	 הוא רואה'הליכת %�

)CAT 1.17, V: 10-11 .(עלילות בעל'חרוז זה חוזר בווריאציה ב ')CAT 1.4, II: 13-16( ; ניסוח כניסת ענת

; ִסס+'ַוַח�ר+'ביחס ל"+ַת) CAT 1.2, I: 5(' עלילות בעל'מופיע ג� ב) CAT 1.17, VI: 48-49(למשכנו של ִאל+ 

 ,CAT 1.3, V: 28-29; 1.6(בהקשרי� שוני� ' עלילות בעל' חוזרת פעמיי� במה תבקשיהשאלה המופנית לענת 

II: 13-14( ; 0עלילות ִ"ְרַת'הקללה שבסו ')CAT 1.16, VI: 54-57 (עלילות בעל'מופיעה ב ')CAT 1.2, II: 7-

לכא� ). CAT 1.3, IV: 45-46; 1.14, III: 52; 1.19, IV: 41-43(איפור מצוי� בכל שלושת האפוסי� ; )8

המוזכר , כ� את הכינוי הנוסחתי של ַדַנִאל+�וכמו, ג� את הכינויי� הנוסחתיי� של דמויות האלי�אפשר לשיי� 

ואינ� מהוות סקירת , ההפניות ליצירות האוגריתיות האחרות ה� לש� המחשת התמונה. בטקסט הרפאי�

 .קרוב לוודאי שבבדיקה מדוקדקת תעלנה דוגמות נוספות של חרוזי� חוזרי� שכאלו. ממצה
: סעיפי�, וכ� עיינו פרק ד. 'עלילת אקהת'הסגנו� המסורתי וחזרות תמטיות ב: 10סעי0 ; 6סעי0 , או פרק בר  70

  . 146,  ואיל�82, 70
 ).106סעי0 (הפרספקטיבה האישית של ענת , למשל  71
 ).136סעי0 (דברי ַדַנִאל+ , למשל  72
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נותיו ניסיומראש שא להבהיר לקהל מזמ� ההווה הוהזו  סטייהה� של תפקידי� האחד מ. מסגרת

לאור חוסר הידיעה של הגיבור . הפתרו� תלוי בדבר אחר. חוי לא יצל לבטל את הבצורתַדַנִאל+של 

אי� הפרעות ,  מדוגמות אלו*חו.  נוצרת אירוניה וגובר המתח)123 0סעי (בדבר הסיבה לבצורת

 כדר� שאנו מוצאי� בפרוזה המקראית , בעלות תפקיד סינכרוניסטיפסוקיות מצב. בהווה הסיפור

 אי� אנו מוצאי�, )פסוקיות מצב ופסוקיות הכרה', והנה'פסוקיות : 27, 16סעיפי� , ראו פרק ב(

היא ) שי� או שני�חוד, ימי�( אחת הדרכי� השכיחות לתאר מעבר של זמ� .'עלילת אקהת'ב

, והנהמספר �מדווח המשורר' עלילות ִ"ְרַת' במקו� אחד ב).ראו לעיל(שימוש בדגמי� מספריי� ה

 נראה שברקע חרוז זה עומדת גרסה מסוימת של דג� שבע ).CAT 1.15, III: 22 (בשנה השביעית

ַרַי לִ"ְרַת אלא דיווח על הולדת הילדי�, � יחידות זמ�י שאי� מניא�0על, שני�ה ציו� , במקרה זה. וח+

מכוו* בעזרת הדגמי� המספריי� . י� יחידות זמ�יהולדת הילדי� באופ� מפורט מתפקד כמו מנ

 ).היריו�או בתיאור תקופת ה, למשל בתיאור תקופת האבל(מספר את הווה הסיפור �המשורר

�: קיצוניבאופ� מכוו* א� הזמ� , ואי� שימוש בחזרה, במקו� אחר אי� התייחסות למעבר הזמ

פרק זמ� גדול לתו� מילה אחת  *מכוו �CAT 1.19 III: 41מוזכרת בש הקבורה התיאור של

מספר באופ� מפורט על פעולות �  במקומות אחרי� בעלילה מדווח המשורר73.)135סעי0  (בטקסט

�  . בחלל ובזמ� אצל הקהלהִקרבדר� זו יוצרת תחושה של . הדמויות ומביא את שיחת

  'ת אקהתעליל' בהגיבור האפי

המודלי� המוצגי� בספרות , וציינתי שלרוב,  דנתי במודלי� אפיי� של הדמויות11סעי0 , בפרק ב

כיוו� שה� מבוססי� על מודלי� , מתאימי� לספרות המזרח הקדו� והמקראהמחקרית אינ� 

 אשר ,)ִ"ְרַת, אקהת, ַדַנִאל+(הגיבור האפי בשירה האוגריתית הוא ב� אנוש רגיל . רומיי�� יווניי�

 הגיבור. )ראייה בעלת יכולת ת+',+ַע, מבר� ומקלל, מתפלל ַדַנִאל+( יש לו תכונות מיוחדות לעתי�

 דמות אלוהית אחרת לעתי�). ת+',+ַע וַדַנִאל+, אקהת, ִ"ְרַת(נהנה מחסד אלוהי או יחס מועד0 

 היא בהיותו דמות ַנִאל+ַדתהילתו של ]). ַדַנִאל+ואקהת ו [ִאל+ענת ל; ִ"ְרַתאשרה ל(מתנגדת לגיבור 

 הדמות אתשבח מ ינרטיב השיר ה74).נח ואיוב, אברה�תהילת� של כמו (צדיק של מופת 

ולפיכ� מתואר כדמות ,  הוא גיבור אפי פטריארכליַדַנִאל+. צדיקותה ואמונתה ומתאר את המופתית

. ביי�ערכי� חיוהוא מייצג סדר חברתי ו. מבצעת חובות משפחתיות וחברתיותש, משפחתית

 מאבד ִ"ְרַת: קשורה לביוגרפיה של הגיבור האפישבדנ� הוא תמה אופיינית  צאצאי� או אהיעדר

ציינתי , בבפרק .  הב�נרצח, ולאחר שהשיגו,  חסר ב�ַדַנִאל+; ולבסו0 מקלל את בכורו, את משפחתו

  .מספר דוגמות מקראיות

                                                           

 Ugaritic myth handles time much as does the OT myth. The“): 262�263: 2006(וד� השוו דברי ל  73

narrative goes linearly through its episodes, quite different from the selectivity of Homeric epic, 

which tends to focus on short units of time, some of which are treated in a nonlinear manner, 

rather than depict a twenty-year span in sequence”.  
על כ� ). או שהוענקו לה� צאצאי� אחרי�(בזכות צדיקות� מילטו את בניה� : לנח איוב וַדַנִאל+ צד שווה נוס0  74

 .318�319: 1945, עיינו שפיגל
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 מתאימה למודל הדמות ת+'ַע,+ו,  לטיפוס הגיבור הלוח� חסר הרחמי�, במידת מה,ענת תואמת

ה� בשל היותה מסייעת ,  מיוחדתראייהה� בשל אפיונה כחכמה ובעל יכולת , הנשית המסייעת

בשל העובדה שהיא  ו,'גברית' ג� בשל יציאתה למשימה מיוחדתהיא .  הגיבור הראשיַדַנִאל+ל

יות הנשיות קשה לקבוע מה מידת התאמת� של הדמו.  של ענת לדמות השליליתהפוכהמקבילה 

עד עתה לא נעשתה שהסיבה לכ� היא . והגבריות למודלי� אפיי� של ספרות המזרח הקדו�

במנותק , גיאוגרפי של המזרח הקדו��  במרחב ההיסטורימודל הגיבור האפיחקירה ממוקדת של 

  .רומיי��יווניי�מ� המודלי� ה

  )אירוניה(פערי מידע 

� עצמואו בי, בי� הדמויותרוניי� אימספר פערי מידע �במקרי� רבי� יוצר המשורר � והקהל לבי

החובות , ברשימת חובות הב�.  פערי מידע אלו יוצרי� דרמה ועניי� אצל הקהל.הדמויות

 ַדַנִאל+אול� בהמש� הסיפור . או במקו� האב החי, הראשונות ה� פעולות הנעשות עבור האב המת

היצירה בוטאה בקול . על בנו המתולהתאבל , לקבור אות�, דואג לאסו0 את שרידי גופת אקהת

, 21סעי0 (ולפיכ� כבר בראשית העלילה נוצרת אירוניה ,  מוכרתהייתהו) הקראה, שירה, דקלו�(

סעי0 (מכיוו� שהש� משק0 את מה שהדמות אינה מממשת , בחירת שמו של אקהת אירונית; )161

 להתפרש יכול הרחו� ל+ִאכינויו של ; )107, 62 פי�סעי(אקהת מנבא את מותו מבלי דעת ; )46

�על 7ִ8ל+ַמ קרייתבחירת המקו� ; )78סעי0 (כאירוני לאור העובדה שאינו ק� למנוע את מעשי ענת 

 א� פירוש ש� המקו� קשור באבל הכבד או ביובש שנבע מרצח , ענת עשויה להיות אירוניתידי

 ַיְטַ,נ+  כלפיואולי ג�, ִאל+הפער בי� הצעתה של ענת לאקהת לבי� איומיה כלפי ; )94סעי0 (אקהת 

 הוא לא מודע למות בנו – באופ� אירוני ַדַנִאל+ מציגה את ת+',+ַעדמותה של ; )101 סעי0(אירוני 

ומציגה אותו כלא ,  שאקהת יאסו0 את היבולי� היא אירוניתַדַנִאל+משאלת , בדומה; )115סעי0 (

,  וקבורהלמוותמשו� שהיא רומזת ,  אירונית במיוחד יד אקהת הגיבורתאספ�ל+ הפסוקית . מודע

קרובות למקו� ש מקלל שלוש ערי� ַדַנִאל+; )144, 129, 127 סעיפי�( שה� הפוכי� לכוונת המשאלה

, מספר מנצל את המספר הטיפולוגי� המשורר.  אינה יודעה לוכאילו זהות הרוצח,  הגופההימצא

לפיכ� ). א בדג� מספריחוליית השי( השלישית חוליהוממק� את העיר שהיא מקו� הרצח ב

 אינו יודע שזו העיר שבה נרצח ַדַנִאל+.  היא מקו� הרצח7ִ8ל+ַמ קריית: מדגיש את הידוע כבר לקהל

 בשמה ת+',+ַע מצייני� את ַיְטַ,נ+מבלי לדעת שומרי ; )141סעי0 (שלו ' הצלחה'ולכ� אינו מודע ל, בנו

   ).154�155 סעיפי�(הנערה שלפניו  אינו יודע מי היא ַיְטַ,נ+ג� . )משוחזר (הפרטי
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 'עלילת אקהת'הדמויות ב. 2

כל הפרטי� על אי� בכוונתי לחזור . אציג כל דמות כמכלול אמצעי העיצוב שלהבסעי0 זה 

 כפי שהיא קרמה עור ,אלא אסכ� בקצרה את הדמות, ד ובסיכו� שלעיל�י� בפרקי� ב וצוינהמ

  . שנסקרותיאוריות הספרותיותובהתא� ל, וגידי� במהל� הקריאה הצמודה שלי

 ַדַנִאל+

תו בולטת בעיקר יזמ .)הוא המשלח (טיב חסרו�יהפועל מראשית העלילה לה, הוא גיבור יוז� ַדַנִאל+

יישו� מודל האקטנטי� : 15סעי0 , פרק ב( המוטב וג� המבצע ,כאשר הוא המשלח, לאחר הרצח

רגשותיו לאור� היריעה תואמי� , )מש�לה, כלומר( מכיוו� שהגיבור שוא0 לב� ).נוספותובחינות 

יישו� מודל , סטרוקטורליותבחינות : ש�(להתנדנדות בי� שני הניגודי� הבסיסיי� שבעלילה 

  ).'הריבוע הסמיוטי'

פי מקצת הפעולות �א� על. יסכמתומסתכ� בכינוי ה, רקע על הדמות מועט ביותרהאמנ� מידע 

והוא ממלא את חובותיו המשפחתיות , )ופט החלשי�ש( הוא מנהיג ַדַנִאל+של הדמות נית� להבי� ש

 כמעט כל פעולותיו ה� המעשה . תמיד חיוביהואאנושיות האלוהיות וה לדמויות ויחס. והחברתיות

רבות מ� הפעולות של דמות זו בעלות אופי  . בהתא� לסיטואציה המתוארת,הראוי או הנדרש

 הצגת פעולותיו בדר� המשרה 75.הקללהתפילה וה, ברכההובכלל זה ג� , ריטואלי או טקסי

 או לשו� ]חזרות אחרות; בדגמי� מספריי� [באמצעות חזרות, למשל ( וקפדניתוירה טקסיתוא

דמות כו, הפועל כראוי, תורמת לעיצוב דמותו כאד� אדוק) ]ברכה; בשורת לידה[נציונלית בקונ

 כאד� צדיק ַדַנִאל+� לעיצוב  ה� מעשי� התורמיִסס+'ַוַח�ר+'"+ַתג� שפיטת החלשי� ואירוח  76.מופת

 והיא, ואיוב כמו אצל אברה� ,)kleos: ביוונית(מר שהמופתיות היא תהילתו אפשר א0 לו. ומופתי

  77. כבר בראשית הנרטיב מציגו האל בעל כראוי לחסד אלוהי. בנרטיב הנדו�מתוארת

�משורר ה עיצבC לE. הוא גיבור אפי מ� הסוג הייחודי המייצג ערכי� חברתיי� ומשפחתיי�ַדַנִאל+

חברתית ת מופתית בתחו� ההתנהגות ה לייצג דמו ַדַנִאל+ לא יכול היה,גיבור לוח�מספר כ

שאחת ממטרותיה לתאר מודל אמוני , סוג גיבור זה מתאי� לספרות אפית דידקטית .והאמונית

 ִ"ְרַת  שלבניגוד לדמויות,  קיו� המצוקהא�0על  המחזיקי� באמונת� ואיוב�אברה: השוו, שוב(

 העברת תפקיד נקמת הד� לדמות אחרת מאפשרת ). מופתיאשר אינ� מודל אמוני, וגילגמש

                                                           

א� כיוו� שמספר הפעולות הטקסיות המיוחדות . ג� ִאל+ מבר�. פעולת הברכה אינה ייחודית לַדַנִאל+ בטקסט זה  75

 .אי� לי ספק שנתו� עקבי זה קשור לקו מאפיי� יסודי של הדמות, כ� רב� ַדַנִאל+ כללדמות
א� הוא לא השכיל להבחי� בהסבר .  לכאורה–עסק בריטואלי� שבנרטיב מנקודת מבט ספרותית ) 2001(רייט   76

 של שהסיבה להופעת� של טקסי� וריטואלי� בטקסט ה� אמצעי לעיצוב דמותו החיובית והמופתית, הפשוט

קרוב לוודאי שג� דמויות אחרות , לו זה היה עניינו. לא היה למספר עניי� מיוחד בריטואלי�, לדעתי. ַדַנִאל+

עיינו דברי על . ִאל+ וַיְטַ,נ+, ואכ� רייט מתאמ* לזהות ריטואלי� נוספי� במעשי ענת. היו עוסקות בריטואלי�

 .גישות ספרותיות: 4סעי0 , חיבורו בפרק א
 .מאפייני הגיבור האפי: 11סעי0 , ראו פרק ב  77
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 ַדַנִאל+הברכה ש, יחד ע� זאת. ובלתי אלימה,  מזוככתַדַנִאל+מספר להשאיר את דמות �למשורר

  . משאירה אותו מעורב בעריכת חובה משפחתית זות+'ַעמעניק ל,+

,  נמסרי� באופ� ברור פעמיי�ַדַנִאל+ רגשות. ישיר לתודעת ַדַנִאל+מספר אינו חודר באופ� �המשורר

 �שתי . נציונליתב באמצעות בשורת הלידה הקונ,בנוס0ו,  לקבלת בשורותנוסחתיתבאמצעות לשו

ובה� משתנה המצב התודעתי של , נקודות שיא בסיפורב הנוסחות לקבלת בשורות ממוקמות

הקהל מסיק :  וא0 סמויהורגשותיו נמסרי� בדר� עקיפהא� בשאר חלקי הסיפור תודעתו . הגיבור

 מרק� הטקסט מחזק לעתי� .ה וממעשיהשיחת לאירועי� מה ויחסהדמותבאופ� עקי0 על רגשות 

 כפי 78. זו תורמת להעמקת דמותו של הגיבורדר�דווקא  .)37�38פי� ראו למשל סעי (מסקנות אלו

י� העקיפי� והסמויי� מגבירי� את האמצע, ובתמציתיות לעיל, שהסברתי בפירוט בפרק ד

 חדירה לתודעת היעדר .יו ולתכונות,תודעתולשינויי� ב, ביחס לתודעת הגיבורערנותו של הקהל 

אבל . ת+',+ַעמספר חודר לתודעת � שהרי המשורר, לא נובע מחוסר יכולתהדמות בצורה מפורשת 

 מכ� אנו חודרי� לתודעת ַדַנִאל+ וכתוצאה, ת הדמויותוחדירה זו מסייעת לו ליצור ניגוד בי� תודע

מספר � משורר מסר חזק יותר מאשר דיווח פשוט מטעמו של היוצרי� � אלואמצעי .באופ� סמוי

  .)117�118סעיפי�  (ַדַנִאל+על המתחולל בתודעת 

 פועל באופ� ַדַנִאל+ :וריבוי קווי האופי מעיד על מורכבות הדמות,  מאפייני�� בעל מספר קוויַדַנִאל+

במקרי� ). דמות מופתהוא (דמויות אלי� כלפי במיוחד ו, בעל יחס חיובי לדמויותהוא , יחיוב

הוא . חברתיות ומשפחתיות) מסורתיות(והוא ממלא חובות , י� הוא פועל לטובת החברהמסוימ

  . דמות אבהית�דמות יוזמת וג

 ַדַנִאל+:  מוגבלתדמות זו מתוארת כבעלת ידיעה, ות בעלילהמסוימבנקודות : מלבד אלו יש להוסי0

לכ� שאזהרתו לנשרי� , לכ� שבקשתו מבעל חוזרת על דברי ענת, לדבר הרצח, אינו מודע לבצורת

וכנראה שלא ידע , לכ� שהעיר השלישית שהוא מקלל היא מקו� הרצח, מאזכרת את דברי ענת

נושי  ריאליסטי ואממדהידיעה הוא מרכיב היוצר �אי. את זהות המסייע לרצח או א0 על קיומו

 כבעל ידיעה מוגבלת מאפשרת ַדַנִאל+הצגתו של ).  או לדמויות האלי�ת+',+ַעבניגוד ל(בדמות 

 הופ� את הדברי�ש כאשר הוא יוצר משחק מילי� ,מזוככתו מספר להשאיר את דמות�משוררל

הרמזי� והקשרי� הלשוניי� המרובי� בטקסט  79.אלההש�  לש קללה להנאמרי� לקריית 7ִ8ל+ַמ

נית� . זמנית� ומותירו חסר ידיעה בו, ַדַנִאל+מספר משתמש ב� מצטברת לכ� שהמשוררהראיה� 

, סיבתיות כפולהמקרה של יש בכ� .  הוא כלי לביצוע הגמול על הפגיעה שפגעו בוַדַנִאל+ שלהסיק

                                                           

המספר משתמש בדרכי אפיו� עקיפות בכמות נדיבה יותר לעיצוב הדמות : "מסקנותי ביחס לדמות ִ"ְרַתלהשוו   78

" דרכי האפיו� העקיפות מעמיקות את הדמות. וממעט א0 יותר מ� המספר המקראי באפיו� ישיר, הראשית

)�המספר אינו חודר לנפשו של ) עקדת יצחק(כב ' בבר: השוו. 28/ג, עיינו ג� ש�). 14/ד: 2005, יולזרי�נת

 .אברה� ולו פע� אחת באופ� ישיר
, מספר�משחק המילי� הוא יצירה של המשורר. א� אינו פועל נגדה או כלפיה, )ענת(ַדַנִאל+ יודע מיהו רוצח בנו   79

7ֵָרְ� ֱאלִֹהי� "שר אשתו מציעה לו ולכ� כא, איוב יודע שהאחראי לסבלו הוא האל: השוו. ולא מבע של הדמות

ת וכ� המספר ). 9�10איוב ב (? "ָהָרע לֹא ְנַק7ֵל ַהCHב ְנַק7ֵל ֵמֵאת ָהֱאלִֹהי� ְוֶאת �Gַ ֶאת"עונה לה איוב " ָומ+

 ).ש�" (ָחָטא ִאCJב Iְ7ִָפָתיו זֹאת לֹא 7ְָכל"מטעי� 
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 לסיבוב הנסיבות בעול� ַדַנִאל+משתמש ב) מספר�או המשורר(ִאל+ . כבמקרי� של יוס0 ורות

  .הגור� לכ� לא נזכראבל , המסופר

דמות מוצג כ שהוא א�0על ,'דמות מורכבת'כ ַדַנִאל+מספר נתוני� מאפשרי� להגדיר את 

הסתמכות על קיומו > שמחה > מצוקה (רגשותיו ותודעתו משתני� מספר פעמי� ) א: (אידיאלית

 �התאוששות לקראת משימת > זעזוע בהתבשרו על רצח הב� > ) בשדותאזכור אקהת (של הב

 את ההיבט ה מדגיש, בתות+',+ַעידיעת  לעומת ידיעת הקהל ו,ַדַנִאל+ידיעתו של �אי) ב(; מת הד�נק

) ד(; מספר קווי אופיעוד  מצטרפי� ני� אלו מאפייוי�קושני ל) ג(; האנושי והריאליסטי בדמותו

) שכלתופי מידת רגישותו וה� על(רק הקהל . לה הוא לא מודער שא , ממלא פונקציהַדַנִאל+

.  משתנה ע� קבלת הבשורה על מות הב�ַדַנִאל+ של הפעולהכיוו� ) ה(; מספר יודעי� זאת�המשוררו

 פעולותיו בסצנת הנשרי� וקללת ,הבשורה על הרצחקבלת אחרי . פני כ� הוא מבר� ומתפללל

אי , לפיכ�). נית� להסביר� כפעולות הנדרשות והראויות,  שכאמורא�0על( שליליות �הערי� ה

  80.ית או טיפוסיתממד� על דמות גיבור מופתי חדאפשר לדבר

  ל+ִא

וא0 מעבר ' עלילת אקהת'תכונותיה מוכרות לקהל מעבר ליצירה , מכיוו� שזו דמות אלוהית

 במסגרת הטקסט , מופיע בשתי תמונות בלבדל+ִא', עלילת אקהת'ב. לקורפוס הספרותי הכתוב

. מעניק ב� לגיבורִאל+ ונה הראשונה בתמ:  אחר של אלוהות זוהיבטבכל תמונה מובלט . ששרד

ואכ� . אחראי על פריו� האנושותהמוליד האלי� וג� , אבי האלי�של ִאל+ תפקידו זה קשור להיותו 

' אב'הוא . שאינ� מוגבלי� ליחידה ספרותית זו, סיס כינויי�בת על י בסיפור שלנו נבנ ִאל+דמות

קת הב� היא הפונקציה האקטנטית שלו  הענ81.'בורא הבריות'ו', שור 'הוא מכונה, לענת ובעל

 שנייהבתמונה ה. התואמת לפונקציה האלוהית שלו כאל בורא ויוצר, )מבצע הפעולה (בנרטיב

הוא ִאל+  82).צדק( תפקידו כשופט משתק0ולפיכ� , הוא מבקר את ענת, )המפגש בי� ענת לאל(

, )עושה עמו חסד וצדקִאל+  (ַדַנִאל+ מתקשר לשמו של הגיבור ועניי� זה, אלוהות שופטת עליונה

, א� כ�. 'רחו�' ו'חכ�' –המשמשי� בהקשר זה  ,שלוולכינויי� , כראש הפנתיאו�של ִאל+ למעמדו 

כינויי� המצייני� . האלוהיות שלופונקציות ההוא שתי ' עלילת אקהת'בִאל+ הבסיס לדמותו של 

משתק0 ִאל+ ליו� של מעמדו הע. מתפקדי� כאפיו� ישיר לדמות', רחו�'ו' חכ�'כמו , תכונה

 ידוע לקהלש מידע זהו .ובאמצעות פניית ענת לקבלת הרשאה, ל+ בפי ִא,בתי,  בפי בעל,אביבכינויי� 

. ענתהשלילית של י ניגוד לדמות יד�עלמחוזקת ִאל+ דמותו החיובית של . 'עלילת אקהת'ג� מחו* ל

ל להרהר במידת תמיכתו הניגוד מעורר את הקה: הניגוד בינו לבי� אקהת תור� להעמקת דמותו

כמעט ִאל+ דמותו של , נראה שברובד הפשוט. או במידת רתיעתו מפני ענת, בגיבורִאל+ של 

  .מחו* לטקסט, בהתא� לפונקציות המוכרות שלו, אוטיפיתיסטר

                                                           

דמות ' דמות איוב של סיפור המסגרת נוטה יותר לצד ',עגולה'לדמות ' שטוחה'על ציר הגווני� בי� דמות   80

 .מאשר ַדַנִאל+' שטוחה
 .'עלילות ִ"ְרַת'לפיכ� יש חפיפה מסוימת בי� דמותו כא� לדמותו ב  81
82  �הערה , 2תת סעי0 , 70סעי0 , פרק ד; יחסי האלי� כלפי הגיבור: 11סעי0 , המוצגי� בפרק ב, עיינו בדברי לוד

339. 
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הללו בחרו לשאוב . מענת למעמדו המוחלש בפנתיאו�ִאל+ יש חוקרי� אשר קשרו את רתיעתו של 

נועדה לאפשר התקדמות ִאל+ יעת אחרי� הציעו שרת. אולוגיה באוגרית התימ� הנרטיב נתוני� על

מכיוו� שלא ידוע לנו .  שלילי במקצתממדמוחלשת או מקבלת ִאל+  בי� כ� ובי� כ� דמות 83.בנרטיב

ל מסקנות באשר לדמותו לאחר לא נית� להסיק כ, חיוביהעלילה באופ� היה מעורב בסו0 ִאל+ א� 

  .הרצח

 בעל

יישו� מודל : 15סעי0 , פרק ב (מיזמתומבצע דבר בעלילה אי� הוא . ת תפקיד המסייעבעל ממלא א

שבעל ) תגובה( אינו פעולה רוכב הערבותי סכמתו בכינויו הִאזכור 84).נוספותובחינות האקטנטי� 

הוא ו, )נתו� חו* טקסטואלי(אלוהי הגש� כ הכינוי קשור לתפקידו של בעל 85. כדעת אחדי�,יוז�

 להשיב את שרידי ַדַנִאל+ואת , להעניק ב�ִאל+ את ' מעודד'בעל , כמסייע. ה לבצורתורמָטפמופיע כ

יחס : 11 סעי0 ,פרק ב; 5סעי0 (' פטרו�'אפשר לכנות את בעל , י המודל של לוד�פ� על.אקהת

ותו קשור להיותו דמות היעדר� לבעל פרט לאזכור ייסכמת כינויי� היעדר 86).האלי� כלפי הגיבור

  87.ת לדמויות האחרותמשנית יחסי

 אקהת

�ההתמקדות א� .  שהושג ואבדב�לג� תשומת הלב מוקדשת , לפיכ�. הנרטיב מרוכז בגיבור חסר ב

לאחר . )שורש(השוא0 לב�  , האבַדַנִאל+יחס לאלא ב,  באופ� עצמאיאבדנוב בהתקיימותו והאינ

במודל ' יקטהאובי' לפיכ� אקהת הוא .מטפל בחובות כלפי אותו ב� שאבדשאב הרצח הוא 

  .האקטנטי� של גרימס

 ומת לפני , אינו יורש האירוניה נוצרת מפני שהב�88.)46סעי0  (ככל הנראה שמו של אקהת אירוני

 ג� בגלל האירוניה נוצרת. והאב מבצע חלק מהחובות שהב� אמור לבצע בעבור אביו, אביו

  .  כלפי ענת שלוההתבטאות הבוטה

 –נופל בפח ,  הוא תמי�שנייהא� בפע� ה, בפע� הראשונהאקהת מוצג כמי שחש בתרמית של ענת 

 .בזכות עצמוולא , ַדַנִאל+בזכות אביו , )נעמ	קרוי הוא ( הוא נהנה מיחס חיובי ומועד0 .קרב�הוא 

כאשר  אבל 89,בעיני עצמו הוא גיבור. יסכמתבאמצעות כינויו ה) Gzr(גיבור כהוא מתואר כנער או 

. נמהר וחצו0מצטייר כצעיר הוא ,  בשקרב ומאשי� את האלהמעלי, בי� ענת מנגיד בינו להוא

ולפיכ� , )באמצעות חובות הב� ושמו (חשיבותו של הב� אקהת מודגשת עד מאוד מראשית העלילה

                                                           

 . לעיל17ראו הערה   83
 .ַדַנִאל+ הוא היוז�, בשני המקרי� שבה� פועל בעל  84
85  � . ואיל�70: 2008, סא
 .'עלילות ִ"ְרַת'השוו לתפקידו ב  86
 .סעי0 ג, עיינו נספח א  87
 .פי כל אחת מאפשרויות הפירוש או כול� ג� יחד�הש� אירוני על  88
  ).נער(א� הוא למעשה עוד צעיר , בעיני עצמו הוא גיבור:  מכוונת לשתי ההוראותGzrלה ואולי הבחירה במי  89
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 ס שתהיה חיובית ותמלא את הפונקציה המיועדת לה ביח–דמות ביחס לפיות גדולות ינבנות צ

 אמנ� אקהת מאופיי� לשלילה בדבריו הבוטי� .עצומה' נפילה'רציחתו מביאה ל.  האבַדַנִאל+ל

והסיבה הבולטת , כעונש על התנהגותומספר �א� רציחתו אינה מוצגת מצדו של המשורר, לענת

 ,CAT 1.17, VI: 41-45; 1.18( מזכירה ג� חטא ופשע ענתא� כי , א הקשתיבדברי ענת לרצח ה

IV: 40-41; 1.19. I: 13-16 .( אקהתלפיכ� �דמות מעוצב כ אינו ויחד ע� זאת ,קרב�כ מאופיי

רוח  כאשר ,אלהבי� ה בינו למפותחת באמצעות שיחה בת שני שלבי�אקהת הדמות של  90.חיובית

 משקפת קוצר שנייהתגובתו ה. מנומס ודיפלומטי, תחילה אקהת סובלני. שונה בכל שלבדבריו 

בשאר .  את הדמותיקהמעממנוגדות ברוח� שהבאת שתי תגובות . וה עצמיתויוהרה וגא, כעס, רוח

 משתוקק ַדַנִאל+). 'אובייקט'(אקהת הוא דמות פסיבית ) במסגרת הטקסט ששרד(חלקי הסיפור 

ברובד היסודי , כאמור. הנשרי� אוכלי� את בשרו,  נוקמת את דמות+',+ַע, ענת רוצחת אותו, אליו

  . ולא באקהתַדַנִאל+הרצח הוא פגיעה ב, של העלילה

 ענת

. מחו* לעדות האפיגרפיתהיא מוכרת כ� �כמו ו,המוכרת מטקסטי� אחרי�, אלהענת היא דמות 

נחיתות  .מעצב את דמותה בהתא�מצדו מספר � משוררוה, על דמותהיש ידע קוד� קהל ל ,לפיכ�

 היא – האלה בפנתיאו� ה של כמו ג� תפקיד,'עלילת אקהת'הוא נתו� חיצוני לביחס לִאל+ הדרגה 

היא . ה� ביצירות אחרות, 'עלילת אקהת'נגזר עיצוב דמותה ה� במתפקידה זה . אלת ציד ומלחמה

ראו (בכל יחידה נרטיבית ' מתנגד'קו מאפיי� זה אינו הופ� אותה ל. מאיימת ואלימה, אימתנית

. ל+ ענת מתנגדת לִא91.'עלילת אקהת'מספר לעשות ב� א� כ� בחר המשורר, )'עלילות בעל': למשל

, ִאל+ מעניק לַדַנִאל+ ב�: של ִאל+ בביטול רצונו ובאופ� מעשי, ל+ההתנגדות באה לביטוי באיומה על ִא

בהתא� , ודמותה מפותחת באופ� שלילי,  ענת מופיעה במספר תמונות92.וענת מבטלת הענקה זו

היא מעוצבת כבעלת תכונות , לא רק שהיא מתנגדת למבצע הפעולה. ציה הנרטיבית שלהקלפונ

. ל+לאקהת ולִא) בלבה וכלפי חו*( ויחסה הכפול סר כנותהחוהבולטת שבה� היא . שליליות נוספות

  .ונגזרת ממניעי� אישיי�, התנהגותה החיצונית החיובית מטעה

                                                           

 מוצגת הייתהוענת , לו אקהת היה מעוצב כדמות חיובית לגמרי חוסר הצדק שבסיפור היה צור� עוד יותר  90

 .ל+דמות אקהת הייתה מאפילה על דמות ַדַנִא, כ��כמו. באופ� שלילי עד כדי הפיכתה לדמות דמונית
עלילות 'לזה שענת ממלאת בממלאת תפקיד דומה ' עלילת אקהת'ת+ ב'חוקרי� מסוימי� הצביעו על כ� ש,+ַע  91

-CAT 1.3, III: 35(היא מסייעת לבעל במיגור אויביו . 'עלילות בעל'ענת ממלאת תפקיד חיובי ב, כלומר. 'בעל

47 .(�). CAT 1.6, II: 9-37(א נוקמת את מותו והי, היא מסייעת לו להשיג את הסכמת ִאל+ לבנות לו ארמו

המכנה המשות0 בדמות ענת בשתי היצירות ובטקסטי� אחרי� הוא לא מער� היחסי� שבי� הדמויות 

�כ� �וכמו, היא נוהגת באלימות פיזית ומילולית(ותכונותיה הבסיסיות , () אלא דרכי פעולתה ,והפונקציה שלה

. הבעת רגשות ה� עניי� עיצובי נפרד). לעיסוק בציד ובמלחמה, למעו0, יש לה קשר לציפורי�, היא מהירה

אבל קשה לקבוע א� . 'עלילות בעל'ה� ב', עלילת אקהת'מצדה מופיעה ה� ב) רגשנות(הבעת רגשות עצמתית 

 .תכונה זו היא קו מאפיי� יסודי של האלה
שתו היא הגל� אחד לאותו מבנה הריגת אקהת בעבור ק). 233הערה , 11סעי0 , פרק ב(' עלילות ִ"ְרַת'השוו ב  92

ענת מתאימה , ) ש�15סעי0 , ועיינו עוד, 11סעי0 , ראו פרק ב(יסודי של מער� יחסי� בי� גיבור לאלי� 

 . העלבה ופגיעה מילולית בה ובכבודה–למרות שיש סיבה מוצדקת להתנהגות ענת ', המתנגד'לתפקיד 
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היא מתאווה אל . המונעת מתשוקותיה, לתי מתפשרתב, מעוצבת כדמות דטרמיניסטיתענת 

היא תעשה הכל כדי להשיג את .  מפסיקה את השתתפותה במשתהמידו, הקשת שהיא רואה

 שהוא בכיר ,תאיי� על ראש הפנתיאו�ו, תציע חיי� לב� אנושתרבה במחיר ואפילו היא  .קשתה

 וכאשר היא מתכננת את .אי� הדבר מונע את פעולתה, חנ� לב� אומר לה ל+ג� כאשר ִא. דרגה ממנה

 שאליה התוצאהאת  ו,היא כבר צמאת ד� ומדגישה בדימויי� מרובי� את שפיכת הד�, הרצח

  .גו0היציאת הרוח מ – היא שואפת

 נוצרת בעיה בהצגת ,א� היא ג� אלוהות, מכיוו� שענת היא הדמות השלילית המרכזית בסיפור

 � .)ַיְטַ,נ+(מסייע אנושי של מספר פותר את הבעיה באמצעות דמות �המשורר. האישיגמול העיקרו

אחריותה ו, ל+ִאנת במפורש בדברי מצויהתנהגותה השלילית .  וסמויענת מקבלת גמול באופ� עקי0

מרק� . ַדַנִאל+ וסמוי במרק� הטקסט של פעולות  באופ� עקי0תלרצח ולהשחתת הגופה נרמז

או במונחי� של  ( שממלאת ענתד המתנגאת תפקיד העקי0 והסמוי מדגיש באופ� ,אפוא, הטקסט

 ת+',+ַעההקבלה וההנגדה בי� ענת ל. אחריותה לרצח נאמרת במפורש בבשורת הנערי� ).הנבל: פרופ

 ת+',+ַעו, ות והרסו ענת זורעת מ.תורמת לחידוד הפונקציה היסודית ההפוכה של שתי הדמויות

  . לתק� את המצבַדַנִאל+מסייעת ל

 הוא CAT 1.19 ובראשית לוח CAT 1.18ענת בסו0 לוח ספק א� הבכי של , מפני שהטקסט פגו�

 השלישי נראה שענת ממשיכה ראשית הלוחב). דבר אפשריא� כי ה(ביטוי לחרטה על מעשה הרצח 

ענת , מכל מקו�. והיא מביעה תסכול על כ� שלא הצליחה להשיג את הקשת, בהשחתת הגופה

שלה  הדיבור. אישית שלההפרספקטיבה דבריה משקפי� את הוככל הנראה , מביעה רגשות

פר לענת מס,  כאמור.'טיפוס' מעבר לדמותה  ותור� להעמקת,משמש חלו� לנפשההוא  לכ� .מפותח

  .ולכ� ה� מעמיקות את דמותה, אותה לשלילהמאפיינות שתכונות 

  ת+'ַע,+

בעלת היא  – יודעתמבינה ומאופיינת כהיא  ועד לסופו של הטקסט ת' של פ+ַעמראשית הופעתה

מכיוו� . יסכמתי כינויה היד� על מובלטת חכמתה. כבעלת עורמההיא מאופיינת ג� .  מיוחדתראייה

לעיצוב לכ� עיצובה תור� . שאינו מודע להתרחשויות, ַדַנִאל+א מנוגדת להי, שהיא מאופיינת כ�

 לה המוענקואת חסד האלי� ( מבליטה את עורמתה ַיְטַ,נ+הנגדתה ל, בנוס0 .ו באופ� עקי0תודעת

רגשותיה מתוארי� באופ� .  מִצדהלש� השגת מטרותיה שימוש בכוחהעדר יהאת ו, )ַדַנִאל+בברכת 

וכשרגשותיה יוצאי� , )רגשות פנימיי�(היא בוכה בלב . אבלהרצת בבכי או  היא אינה מתפ:מיוחד

 דיווחי� אלו מבטאי� את ידיעתה. היא חובשת את החמור ובוכה: היא ממשיכה לפעול, החוצה

היא מתוארת כדמות שקטה  93.יותר מאשר ה� מאפייני� אותה כדמות מתאבלת ובעלת צער

היא :  יחד ע� זאת היא דמות יוזמת.וכנועה לאביהכפופה , נושאת חובה משפחתית, וצייתנית

קשה לבר� אותה להצלחת והיא פונה אליו בב, י קריעת בגדויד�על לפעולה ַדַנִאל+מעוררת את 

                                                           

דברי ילדי ִ"ְרַת על אביה� : השוו. לנקו� את דמויחסה לאקהת בא רק בצורת הבקשה לבר� אותה במשימה   93

�191: 2007, ל"הנ; 21�23/ג: 2005, נת� יולזרי[במרק� המילי� והצלילי� , בשאלות רטוריות(מלאי פתוס 

194.([ 
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  זהו.  היציאה למשימת נקמת הד� היא הפעולה המבטאת את הפונקציה של הדמות94.משימתה

היא .  שלה את הפונקציהי�אמבטוהדברי� שהיא אומרת , בו הדמות מדברתהמקו� היחיד ש

התורמת להפקת ,  בחירה ספרותיתהוא שמה הפרטי .אקהת) ד�(את ' השיב' לַדַנִאל+מסייעת ל

בכ� .  יודעי� כי היא אחות אקהתנ�איוחייליו של ַיְטַ,נ+ , )pGt( נערה היא: משמעות בטקסט

  . להתקרב למקבל הנקמהמונה הצלחתהט

לי תפקיד� הפונקציונבהדמויות הפוכות . עמקת דמותה לדמות ענת תורמת להההקבלה ההפוכה

  . וחכמהבלתי אלימה,  כנועהת+',+ַעולעומתה ,  ענת מורדת ואלימה.אופיי�בו, בנרטיב

 ַיְטַ,נ+

עלילה השל בחלק , פעולותיו.  ממלא את פונקציית המתנגד בתחו� המציאות האנושיתַיְטַ,נ+

 –י המבליט את מקצועו סכמתמות זו קיי� כינוי  לד.� האלה ענתה� ביטוי לרצו, הקשור ברצח

 לבי� החכמה פיזימשמשי� בסו0 הטקסט להנגדה בי� הכוח ה) ודברי הדמות(כינוי זה . לוח�

א� . 'טיפוס'ענת הוא דמות מסוג של תכנית ה מבצע את ַיְטַ,נ+כל עוד ). ת+',+ַעי יד�עלהמיוצגת (

באמצעות דמויות והצעות שיח מ את דמותו באמספר�מפתח המשורר, הלוו מגיעה לאת+',+ַעמש

. אחראי לוממש ומתפאר במעשה שהוא עצמו אינו ,  כמי שבוטח בכוחוַיְטַ,נ+הוא מציג את . הנגדה

מודע משו� שהוא מוצג כמי שאינו ,  דבריו מאפייני� אותו כטיפש.צג כרברב�ומלפיכ� ַיְטַ,נ+ 

. כחכמה ומצליחהמוצגת  ת+',+ַעמשו� שו, בריומשו� שהוא מסגיר את זהותו בד, ת+',+ַעלזהות 

דמות זו אינה  95.בי� א� הוא מתרברב בפני פרוצה או בפני ענת, התרברבותו מציגה אותו כ�

, הרי כל מעשיה ודבריה שליליי�. מורכבתדמות מתפתחת או דמות מפותחת עד כדי הגדרתה 

   96.וקשורי� בפונקציה שלה בעלילה

  ַדַנִתַי

היא . )15סעי0 , פרק ב (חסרת פונקציה משמעותית במודל האקטנטי�, מות משניתהיא דַדַנִתַי 

לפיכ� היא נזכרת .  מאודצומצ�מוג� ש� תפקידה , ַדַנִאל+צאצא ל הולדתנצרכת רק לש� 

היא . )55הערה , 9סעי0  (והיא לא נזכרת בשמה, )'יולדת', 'שהיא'(במונחי� המצביעי� על תפקידה 

עיינו (מוטיב � החלק מבתמונת האירוח היא  ַדַנִתַיהופעת � ש ייתכ.ילתיתפקיד עלממלאת איננה 

היא משמשת  , משהיא נזכרת בסצנה זוו, )'עלילת אקהת'מוטיבי� עממיי� ב: 6סעי0 , פרק ב

ולפיכ� תפקידה כא� , דמות האב היא מוקד הסיפור.  ותורמת לאפיונו,ַדַנִאל+להשלי� את דמות 

ג� לא , אי� היא מוזכרת ג� לאחר מות בנה. )מאפייני הגיבור האפי: 11סעי0 , עיינו פרק ב (נעל�

היא . ַדַנִאל+הביטוי היחידי של הדמות הוא ציות להוראות :  היא טיפוסיתַדַנִתַי,  כשלעצמה.באבלה

                                                           

 .היזמה משותפת לה ולַדַנִאל+  94
ורה לש� א� האטימולוגיה אינה בר, בנרטיבבתפקידה  הדמות הייתה משמעות הקשורה  שליתכ� שלש�  95

 .הפקת מסקנה מבוססת
אולי מדובר בהעברת (במקו� שהאלה תקבלו , הנצרכת לש� קבלת עונש מידי אד�, ַיְטַ,נ+ הוא דמות אנושית  96

, עיינו פרק ב. ולכ� ג� היותו מקבל נקמת הד� מתאימה לפונקציה האקטנטית שלו]). displacement[העונש 

 .�156 ו99סעיפי� , פרק ד; וספותנובחינות יישו� מודל האקטנטי� : 15סעי0 
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 ַדַנִתַי מת� ההוראות ל.למלא את מטלות האירוחשיוכל ת מנ� על,ַדַנִאל+לשנוס0 זוג ידיי� כמו עוד 

, דמות המשניתשל הומחשבותיה ורגשותיה , עברת התרגשותו של הגיבור הראשימנוצל לה

וגזירה זו ,  שמה של הדמות נגזר מש� הגיבור. נעלמות לגמרי,ראת או בזמ� אירוח האלוהותלק

  97. בתמונת האירוחַדַנִאל+השלמה לסוג של מתאימה בהחלט להיותה 

                                                           

א� היק0 תפקידה בחלק שמצוי בידנו מדבר בעד , איננו יכולי� לדעת הא� דמות זאת הוזכרה בהמש� שאבד   97

 . עצמו
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  ותיהניתוח הספרלאור ' עלילת אקהת'משמעותה של על . 3

ובמיוחד , חברתית לקהלא מספר מסרי� בעלי משמעות שהנרטיב נו, מנקודת מבט ספרותית

  .דידקטי� חכמתי ממד מסרי� אלו בעלי .קהל הקדו�ל

,  הוא דמות מופתַדַנִאל+. הדמויות החיוביות והשליליות מהוות מודלי� חיוביי� ושליליי�

הצגת .  נח ואיובלצדכשהוא נזכר , א וכפי שמשתק0 מאוחר יותר במקר,'עלילת אקהת'כמשתק0 ב

 הדמות השלילית האנושית 98. חכמתיתסוגיהא למעשה ימופת אידיאלית הנתונה לפגיעה הדמות 

בהתא� לתמה זו .  הרשע מקבל גמול99.וזהו מסר דידקטי מוכר ורגיל, כמוב� באה על עונשה) ַיְטַ,נ+(

והיה  100האזי� ליצירהש ,או רגישכיל קהל מש.  ענתכלפי כביקורתי ובעל דעה שיפוטית ל+מוצג ִא

עשוי ,  משמעות�מעוררי נוספי� שי�יאמצעי� פואטוברמזי� , ער לשימושי� מיוחדי� במילי�

להרהר הוא יכול היה ג�  .מקבלת עונש באופ� עקי0דמות שוכ, היה להרהר בענת כדמות חוטאת

אינו ,  הוא ככליַדַנִאל+שרנות שכזו עשויה להביא למסקנה ע. סיבות הסמויות שהביאו לידי כ�בנ

כלפי העיר האחראית ,  של ענת כלפי הסמלענישה נוקט פעולות ַדַנִאל+מבלי דעת . מודע לתפקידו

 כ� באופ� עקי0 עוסקת 101.רק נקמת הד� היא מעשה הנעשה במודע. לפי האלה עצמהכו לרצח

  .דיקות אמוניתכ� העלילה מעמידה מודל לא�כמו . והקשר ביניה�בצדק וצדיקות' עלילת אקהת'

 חכמה עדיפה: הוא) א� ג� לפני כ� באופ� הפו�( בעיקר בסו0 העלילה המופיעמסר דידקטי נוס0 

, ַיְטַ,נ+לכ� היא מצליחה להערי� על . חכמההיא אבל , אישה היא ת+',+ַע. ני השימוש בכוחפ�על

סופ� מצא אבל  , רואי� עצמ� כגיבורי�ַיְטַ,נ+אקהת ו.  על יריבהולהתגברלהסוות את זהותה 

רת  מצוי, שא0 היא דמות כוחנית,ענת. הבניגוד לאחותו החכמ, והואקהת נוהג ביהרה וגא. אות�

,  הוא דמות חיוביתַדַנִאל+. הקשת אובדתו, לא מביאה לה רווחהשלילית התנהגותה . באור שלילי

 בסיפורנו מספר אינו מציג�המשורר. תכונת החכמה קשורה לתפקיד השופט. מתואר כשופטהוא ו

בעוד כוח , המסר הוא שהחכמה והצדיקות משיגות לה� הישגי�. דמות שלילית בעלת עורמה

�  .הזרוע מביא לאבד

 102. מספר יצירות מ� המזרח הקדו� עוסקות בנושא זה.נושא עיקרי בסיפור הוא הקיו� האנושי

בדר� של הולדת אלא רק , קיו� נצחי �בני האד� לא יוכלו להשיג לעצמ, בניגוד לאלי� הנצחיי�

משמשי� שני ' עלילת אקהת' ב103. צאצאי� נפסקת ההמשכיות המשפחתיתהיעדרב. צאצאי�

) א: (�היעדר בכיליו�הרעיו� ההפו� של את ו,  את רעיו� ההמשכיות באמצעות בני�לחזקדימויי� 

                                                           

 .כמו ג� הטיפול בסוגיית הצדיק הסובל, א� כי שני החיבורי� שוני� בתכלית, השוו למקרה של איוב  98
 .אקהת חטא כלפי ענת ונענש: השוו  99

 .קהל שלרשותו פנאי אולי א0 שוחח על היצירה ומשמעותה  100
 . אולי זהו מקרה של סיבתיות כפולה, לפיכ�  101
בשני הסיפורי� נשלל רעיו� נצחיותו של הגיבור . 'עלילות ִ"ְרַת': השוו ג�. 'עלילות גילגמש'ראו במיוחד    102

 .האנושי
 המנהגי� והחובות המסורתיי� כלפי המתי� ג�. לא רק המשכיות הקיו� המשפחתי נפגעת, בהיעדר צאצאי�  103

 .כפי שמשתק0 מרשימת חובות הב�, נפגעי�
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היכולי� להצמיח גזע או ענפי� חדשי� תחת אלו שה� בעלי , שימוש בדימוי הצאצאי� לשורשי�

פריו� של �ינת איי מצוהיא, ורת היא תוצאה של מות הב� בסיפורהבצ, בסיפור זה) ב(; רתושנכ

נושא הקיו� האנושי . ותו קיו� ומחוסר, כיליו�לבטא הבצורת אבל באופ� אלגורי עשויה . הטבע

 ומילי� קרובות 'ותומ' ו'חיי�'המילי� .  ענת לאקהת� בשיחה שבי,לביטוי ג� במרק� המילי�בא 

:  העלילהת מעיד על מרכזיותה למשמעוהשיחהעיצובה המורכב של . בשיחה שבי� השניי�חוזרות 

סופו של כל פרט ב� אנוש . הוא אינו יכול לרכוש לעצמו חיי נצח כמו אלוהות. אד� הוא ב� תמותה

וכ� (הדר� היחידה שבה האד� יכול להמשי� להתקיי� היא דר� צאצאיו . )כ� אומר אקהת (למות

 ספרותי�טקסטואליהדיו� דר� המסקנות העולות תומ� בהניתוח המבני של היצירה ). ַדַנִאל+נוהג 

   .)'הריבוע הסמיוטי'יישו� מודל : 15סעי0 , פרק ב(

 �לב� יש . תפקידה להדגיש את חשיבות הב�.  בנושא זהעוסקת בעקיפי�ג� רשימת חובות הב

�  חוזר המשורר,לש� ההדגשה. הוא0 כלפי כלל אבות המשפח, כלפי אביו המת, חובות כלפי אביו

מספר להיפו� המצב �� שבדר� עקיפה רומז המשורר ייתכ א0.מספר על הרשימה ארבע פעמי�

   .)161סעי0  (החובות כלפי הב�) חלק מ�(האב הוא שמבצע , וכאשר הב� מת לפני אבי: הרצוי

, ר קשתג� בכ� שמוענקת לגיבו' עלילת אקהת'בבא לביטוי נושא המשכיות הקיו� האנושי 

, לפיכ�. )67סעי0  (אובדת ע� מות הב�, סמל לפריו� גברישהיא , הקשת. אותה הוא מוסר לבנוש

היא בעלת משמעות אלא , ִסס+ אינה שרירותית'ַוַח�ר+' מידי "+ַתַדַנִאל+בחירת המתנה המוענקת ל

זי  קשורה לנושא המרכַדַנִאל+� בחירת האל בעל לתפקיד האל הפטרו� של גנראה ש. סמלית

 כיוו� ).חוסר המשכיות( הב� היעדרו� האר* קשור בסיפור ליאי פיר. ו חלה בצורתהיעדרב. בעלילה

ודמות הגיבור ,  במבנה היסודי של הנרטיב וג� במרק� הטקסט0שתקנושא הקיו� האנושי מש

  .לכ� זהו הנושא העיקרי של הסיפורמעוצבת בהתא� 
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  מסקנות: ופרק 

כרות ע� י העמיק את הה,פרק דבטר� עריכת הקריאה הצמודה ב ,חומר הרקע שנסקר בפרק ב

והביא להערכה טובה יותר של מאפייני היצירה הכתובה ,  הספרותי הקדו� בכללההקשר

ולכ� ,  ביצירהבמהל� הדיו� של המספר  הטכניקותהובלטוהמודעת נקודת המבט מתו� : מאוגרית

  . גרידאפרשני הוא איננו

משו� שכל חוקר מציג את דעתו ופרשנותו ', עלילת אקהת' בפרשנות� לנבדלי�וקרי� שוני� ח

שהוזכרו ', עלילת אקהת 'בחיבורי� פרשניי� של למצואדוגמה לכ� נית�  1. לטקסטהסובייקטיבית

ת פרספקטיבה ספרותית מסייע, א יצירה ספרותיתי ה'עלילת אקהת'מכיוו� ש. בראשית המחקר

 לא נמצא חיבור המתמקד ,'עלילת אקהת'גישה ספרותית ל הנוקטי�א� מבי� החיבורי� . הבהבנת

 גור�  שבאמצעותה הואאו ,מספר משמעות בסיפור  שבאמצעותה יוצר המשורר,ממש בטכניקה

  . החיבור הנוכחי ממלא פער זה במחקר.לקהל להפיק משמעות

 ותרלוונטישה�  ,גישות בחקר הספרותמספר  סקרתי.  הספרותימחקרלבסיס ההצגתי את פרק ב ב

בהבנת ,  עשויות לסייע בהבנת הסיפורגישות מבניות, כנרטיב: 'ילת אקהתעל'יצירה בחינת הל

ג�  היצירהו,  פואטיתו של הטקסט היא צורת. בותפקידי הדמויותבהבנת משמעותו היסודית ו

הגיבור האפי של , יצירה האפיתמאפייני� של הסקרתי את הלפיכ� . 'אפוס'כהוגדרה בידי רבי� 

ליהשירה השל ו ָ   אור  ת על בסיס תמות מסורתיות ות נבנומסורתיות  אפיותיצירמשו� ש .ת  

כ�  כמו .ג� התייחסות למחקר האתנופואטיכללתי , 'סגנו� מסורתי'ת ובעלה� ו, וחומרי� מגווני�

 המשורר תו שלהסתמכו מידת ערכתולה,  חיונית לזיהוי�י� המסורתימאפייני�כרות ע� היהה

,  לכ�בנוס". הי ואופי כל אלו חשובי� להבנת היצירה האפית האוגריתית.יה�מספר האוגריתי על

רבה  המשמשות אתהקורפוס האוגריתי לקורפוס המקראי הצריכה סקירה של הטכניקות  בי� ה ִ  ק 

 �בדיקת תקפותהיא הצריכה את , כמו כ�ו, דמויותיולעיצוב סיפורו ועיצוב להמספר המקראי 

  .בדר� הקריאה הצמודהליצירה האוגריתית 

                                                           

ידי שני חוקרי�  ביחס לדמות ַדַנִאל) ממחיש עד כמה פירוש אותו טקסט על) 791: 1997(ציטוט דברי וויאט   1

  :שוני� עשוי להבדל

Reacting precipitately to Pughat’s rending of his cloak, Danel has 

cursed the land, and all sources of life giving water. He then sets out, 

he knows not whither, with foreboding in his heart, on a scarcely 

coordinated search (1.19 i 49-ii 25), in which he appears to want to 

undo the result of his curses, as he caresses plants along the way. When 

the messengers have arrived and imparted the sad news of Aqhat’s 

death to him (1.19 ii 26-44), the king then conducts his search in a 

more directed manner, cursing all the settlements close to the murder-

scene. 

וקללת הבצורת שלו , גיי�הוא מציירו כמל� בעל כוחות ָמ. וויאט מדגיש צד שלילי בדמות ַדַנִאל). ההדגשה שלי

ואינני מפרשת את הקטע המוזכר לעיל , אני סבורה שאי� לראות בַדַנִאל) דמות מל�. מתממשת באופ� מידי

פי כל  הפועל על, דמות ַדַנִאל) מצטיירת כדמות צדיק, לדעתי. אלא כתפילה ובקשה להורדת הגש�, כקללה

 . אפילו בצורה מוגזמת–אפשר לומר . הכללי� הנהוגי�
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יימה ככל הנראה התק' עלילת אקהת'היצירה .  את הבסיס הטקסטואלי הנחקרכוללפרק ג 

לירוב� , במספר גרסות ָ   אור  לערו� ביכולתי לכ� . ה כתובהבצוררק אחת שרדה מכלל הגרסות . ות  

ליחשובה ההכרה ברקע ה אבל. יהעלרק ניתוח ספרותי  ָ   אור  את שמלווה  התרגו� 2. של היצירה  

. משק" את הפרשנות שלי לטקסטג� והוא ,  הבאת דוגמות בעבריתנועד לש�הטקסט הנחקר 

 ואני, לתרגומי� העבריי� הקודמי�בהשוואה , התרגו� מבוסס על המחקר המעודכ�, בנוס"

שעלול ליצור ,  לרעיו� קוד�וללא הכפפת, הנדוני� י�ספרותיה י�היבטאת המשק" מקווה שהוא 

  .ירוש מאול,פ

את  ,את המורכבותומציג , � את הנתוני� שהוצגו בפרק ב מביא בחשבוניתוח הטקסט בפרק ד

 הובלטו מהל� העלילה ומעשי בפרק זה. 'עלילת אקהת'היופי הפואטי של היצירה את התחכו� ו

יש  הסקתי שמ� הדיו�. שימוש בסמלי�הו, משמעויות עקיפות וסמויות בטקסטנדונו , הדמויות

 העיצוב אמצעיסיכמתי באופ� קטלוגי את פרק ה ב . מספר רבדי משמעותירה האוגריתיתיצל

 שיעור שימושו של  אתמשק" זהסיכו� . פרק דהדיו� שב במהל� זיהיתי שוהטכניקות הספרותיות

  .לעיצוב הדמויותו, לעיצוב הנרטיב ומשמעותו,  אלובטכניקותמשורר  המספר

 החל מרמת התמה ועד לרמת החזרה –ות שונות של הטקסט האופי והסגנו� המסורתי ניכרי� ברמ

כל חוקר שא" . מחזקי� זה את זהצורה התוכ� וה �שבה לדוגמותהקדשתי דיו� , כ� כמו. הצלילית

מרבית הדוגמות , על בסיס אותו חומר רקע המובא בפרק ב, עשוי להגיע להבנה שונה של הטקסט

כפי שאנו מפרשי� את . �תוקפ על ותשומר השנזכרו בפרק של הטכניקות והאמצעי� השוני� 

כ� חייב היה הקהל הקדו� לעשות בשעה שהאזי� ליצירה ,  בהתא� לידע שברשותנוטקסטה

  3.המושמעת

 הסיפור המקראי הוא .ת המשמעות בורנוטל חלק ביציסיפור טוב ומעניי� הוא זה שהקהל שלו 

אינו מספק  המספר המקראי. חקניקח כדוגמה את סיפור עקדת יצ ?מדוע. סיפור קצר א� מרתק

אפשר היה לומר . בדר� לאר, המוריהאברה� של מחשבות על הרגשות וה על  מפורשמידע

הקורא את הסיפור המקראי מהרהר בכל זאת . צדיק המציית לצו האל' טיפוס'שאברה� הוא 

 האמצעי� 4.ישירי� ועקיפי� בטקסט ובמרקמו, נתוני� אחרי�בשל  ,בדמויות וברגשותיה�

 בה הדמויותאת את היצירה המקראית הנרטיבית ו הופכי� , בתוכ� ובמרק� הטקסט,עקיפי�ה

משתק" ' עלילת אקהת'איתור דרכי העיצוב בממ� הניתוח הספרותי ו. למעניינות ובעלות משמעות

 לעניי� זה .המספרי� לאמצעי� עקיפי� ומשתמעי�שני  של ת�מכא� מסתברת העדפ 5.מצב זהה

חזרות על , משחקי מילי�, שדות סמנטי�, מילי� מנחות, רמזי�:  המילי�מרק�קשור השימוש ב

                                                           

 .הרי דרכי הפואטיקה של הנרטיב הכתוב עדיי� מותאמות לקהל מאזי�  2
א� . 141 140]: א[2000, גרינשטיי�. 'ופעולתו'פירוש של השומע או של הקורא הוא השתקפות של הטקסט ה  3

  .140: ש�). reception(אי� לנו כל מידע על הדר� שבה פירש או הבי� הקהל האוגריתי את היצירה בימי קד� 
 .287 284, 233 230: 1999, פולק: על מורכבותו של סיפור העקדה עיינו למשל  4
עניינו של הקהל בסיפור נובע ג� מ� . 'עלילות 6ְִרַת'הטענה נכונה ג� ביחס ל, פי הדוגמות המובאות בפרק ה על  5

נוגעי� שני האפוסי� האוגריתיי� וג� סיפור העקדה . הרלוונטיות וחשיבותו של הנושא המרכזי בסיפור

 .ולכ� ה� מענייני�, בבעיה קיומית בדר� קונקרטית
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ג� יצירת אירוניה בסיפור תורמת ). כגו� מסגרת ודג� מספרי(ושימוש מרובה במבני� , צלילי�

כל הטכניקות הללו מצויות ה� . הכולל בסיפור הוא סוג של אירוניה' סיבתיות כפולה'. למשמעותו

 .ה� בסיפורי המקרא, 'תעלילת אקה'ב

 ולרוב לא מביאי� פרטי� ,יותממעטי� לתאר את הדמו, המקראי והאוגריתי, שני המספרי�

רוב . דרכי האפיו� העקיפותשניה� מעדיפי� את , בנוס" לכ�. שאינ� נדרשי� להבנת העלילה

ִאל) ,  והיהיראקהת החצו", ענת האלימה ועוזרה ַיְט7ַנ),  החכמה ובעלת הערמהת)'7)ַע –הדמויות 

 מאופיינות בהתא� לתפקיד� –ובעל המסייע לַדַנִאל) ,  השופט ומעניק הצאצאי�,החכ�, הרחו�

 הדרכי� 6.ממדיות אי� פירוש הדבר שה� חד, אול�. ובהתא� למשמעותה, בקידו� העלילה

וכלה , דר� הקבלת� והנגדת�, החל בדיווח על מעשיה� ועל שיחת�, העקיפות לאפיו� הדמויות

 דמות הגיבור 7.'טיפוס'מעבר לדמות ה, מעמיקות חלק מדמויות אלו, מיזות מילוליות בדבריה�בר

מאשר בדר�  עוד יותר ,פיתוחה נעשה באמצעי� עקיפי�. הראשי היא הדמות המפותחת ביותר

 י�לא נמסרהרצונות והרגשות של ַדַנִאל) , המחשבות 8.)6ְִרַת: השוו( הדמויות האחרות עיצוב� של

ה� . וכ� הופכת הדמות לעגולה, דרכי� עקיפותמבעי� אלו זוכי� להתייחסות רק ב.  ישירבאופ�

 – ג� לתמה העיקרית בסיפור  תורמות דרכי האפיו� העקיפותלכ�.  לתפקיד האבקשורי�

 מרק� בשילוב ע� עיצוב מכוו� של, באמצעות דמות זו. משפחתי וההמשכיות הקיו� האנושי

יצירה קדומה מתברר ש. ת משמעות הסיפור באופ� מחוכ� ביותרמספר א יוצר המשורר, הטקסט

מספר   דרכו של המשורר ו,דרכי העיצוב המשמשות להפקת המשמעות. זו אינה פשוטה כלל ועיקר

 כפי שאנו מוצאי� לעתי� – מורכבות ביותר ,ביצירת המשמעותלהיות שות" קהל לגרו� ל

. א דבר ידועופיו� ולהעביר מסרי� המקרא כדר� עקיפה לאב שימוש במרק� הטקסט 9.במקרא

כדר� , במרק� הטקסטהאוגריתי מספר   ציינתי דוגמות רבות לשימוש שעושה המשוררבפרק ד

העיצוב המתוחכ� של .  הדגשתהלצור� או , בויצירת משמעותלש� או , עקיפה לאפיו� דמויותיו

, אפוא, עות בטקסטליצור משמספר מ שוררכו של המודר, הדמויות בדרכי� עקיפות ומשתמעות

  .משותפי� לשני הקורפוסי�

, לשונה הקונבנציונלית והנוסחתית, צורתה הפואטית –' עלילת אקהת'בהמאפייני� המסורתיי� 

במסורת ההומרית יש ריבוי , בר�.  את השירה ההומריתי� מזכיר– י� המוטיביוהדפוסי�

עלילת 'וב הנרטיב והדמויות באופ� עיצ.  הבהרת מניעי� ורגשות מטע� המספר,הסברי�, תיאורי�

 שילוב המשמעות הישירה ע� המידע העקי" –קרוב יותר לדרכו של המספר המקראי ' אקהת

, אנו נתקלי� בתמות, א" שאנו קוראי� סיפור בפרוזה על, הרי ג� במקרא, כ�  כמו. והסמוי

                                                           

 .21]: א[2003, גרינשטיי�: השוו  6

ת) היא דמות עגולה '7)ַע. ובאי� כדי לקדמה,  המרכזיעלילהקו הִסס) משניי� מאוד ל'ַוַח ר)'המבשרי� ו6)ַת, בעל  7

 .א� לה תכונות מעטות מאשר לַדַנִאל), יותר מאלו
 .78הערה , 2סעי" , הראו הפניות בפרק   8
דבר זה נכו� ג� לגבי . או בעלות משמעות מיוחדת, כ� הדמויות הופכות אנושיות יותר, ככל שהקהל רגיש יותר  9

 . הדמויות המקראיות
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, י� מספריי�דגמ, ביצוע  צו: כגו�',עלילת אקהת'שמצינו ב מ� הסוג ומבני� מסורתיי�, לשונות

  . ועודמסגרות

ציינתי מספר לא מבוטל של דוגמות , כ� כמו 10.תמות מסורתיותמבוססת על היצירה  ,כפי שהודג�

 חרוזי� אלו נוכל לכנות מסוימי� מקרי�בו', מ� המוכ�'חרוזי�  או, תיי�נוסח� חרוזיל, נוסחותל

, � משולבי� היטב בסיפורה, נוסחתיי� שאלו חרוזי� א" על 11. מסורתיי�'חרוזי מעבר 'בכינוי

 מסוגי� שוני�  מבניי�ג� השימוש בדגמי�.  מנוצלי� בתחכו� רב ליצירת משמעות ועומקלעתי�ו

במהל� הקריאה . ה� מאפייני� מסורתיי�)  ועודסימטריה, מסגרות, דגמי� מספריי�, ביצוע צו(

 ה� כאשר – באופ� מחוכ� מספר את הדגמי� המסורתיי�  הדגמתי כיצד מנצל המשוררהצמודה

 י�נסמכ, בה� והבנת משמעות� השימוש .ה� כאשר הוא סוטה ממנו ,הוא משתמש בדג� כצורתו

אוצר המילי� מנוצל א"  12.מספר וקהלו על ההיכרות המשותפת של קונבנציות אלו מצד המשורר

לרמוז על ק בכדי ימספ' שורש' שימוש במילהה, למשל: המשות"' הידע המסורתי'פי   על, היטב

עלילת 'רבי� מ� המאפייני� הסגנוניי� המסורתיי� ב 13. ומרכזי לסיפור רעיוני כבד משקלמטע�

הללו נמצאי� ג� ' י�אוָרליה'חלק מ� המאפייני� . 'י�אוָרלי'ה� למעשה מאפייני� ' אקהת

  14.איתבנרטיבי� שבפרוזה המקר

צאו בשירה אלו שנמכמו ', מ� המוכ�'נוסחתיות בפרוזה המקראית לא ניכר שימוש בפסוקיות 

א� אנו מוצאי� . כגו� נוסחת נשיאת העיניי�, פרט לנוסחות האפיות, )או ההומרית (האוגריתית

לשו� , מסבירה' וכפי שניידי,. כפי שהראה פולק,  בזוגות פעלי�,מתמסוינוסחות בעלות גמישות 

יו� ידוע עורר רעמ מסורתי מקב, לשונות –עשויה להיות גמישה ביותר ) 'נוסחה': בפיה(מסורתית 

או בכינוי אחר (דפוסי� חוזרי� ו , תמות מסורתיותמי� גילומסויחוקרי� ,  בנוס"15.אצל הקהל

המתייחדי� מסביבת� בצורת� , לעתי� א" משובצי� חרוזי� תקבולתיי�. במקרא) 'סצנת דפוס'

  . בסיפורי המקרא יש חזרות מסוגי� מגווני�ש ידוע, בנוס" לאלו. הפואטית

לדג� החזרה המספרי צפוי : למשל. יש חשיבות מרכזית ביצירת משמעות' התעלילת אק'בלחזרות 

השימוש . הוא תור� הגברת עניינו של הקהל. יהיפיצו והשימוש בו יוצר דריכות, שיא או מפנה

מספר לחדש שוב ושוב את  מאפשר למשורר, בעלי שיאשה� , המרובה בדגמי� המספריי�

 הספרותי של היצירה ברור שהשימוש בחזרות מסוגי� מ� הניתוח. הציפייה והעניי� אצל הקהל

                                                           

 .'עלילת אקהת'הסגנו� המסורתי וחזרות תמטיות ב: סעי" ובמיוחד בתת, 10ועיינו ג� סעי" , 6סעי" , פרק ב  10
 .69ה הער, ובפרק ה, ראו בגו" פרק ד  11
שבשתיקה בי� האמ� וקהלו לגבי אירגונה של יצירת  מערכת מפותחת של הסכמות" על כבר אלטר דיבר  12

 .)61: 1988" (דפוס במקרא וחשיבותה של קונוונציה סצנת" בחיבורו המפורס� "האמנות

שלא , אני משערת שקיימות דוגמות נוספות, בהתבסס על דוגמה ברורה זו. 198הערה , 47סעי" , פרק דבעיינו   13

 וככל שארחיב את ידיעתי והכרתי ע� טקסטי� ספרותיי� קדומי� מאותו מרחב גיאוגרפי, זיהיתי עד כה

 .42 34]: ב[1972, א� עיינו בינתיי� אצל קאסוטו.  כ� יקל עלי לזהות דוגמות מסוג זה, היסטורי
 'כטענת ניידי,, איי�הופעת מאפייני� וטכניקות אלו קשורה בסביבה האוָרלית שבה נכתבו הטקסטי� המקר   14

)1996(. 
 .נוסחות ודגמי� קונבנציונליי� אחרי� בלשו� המקרא והשירה האוגריתית, צמדי מילי�: 10סעי" , פרק ב  15
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היא וכ� ', אפוס'עובדה זו תואמת להיותה של היצירה . שוני� ממלא אחוז ניכר מ� הטקסט

היו אלא , שהרי החזרות לא רק תורמות ליצירת משמעות). משוערה (אוָרלי לביצועה התואמת

וב� אינו מאופיי� בחזרות מרובות וכמ,  הסיפור המקראי הוא קצר16. המאזי�מהנות עבור הקהל

ה� ממלאות , כאשר מופיעות במקרא חזרות מילוליות, בכל זאת. כ� כמו ביצירה האפית  כל

ביצוע   מסוג צו,פי רוב  על,חזרות עשויות להיות, במקרא. תפקיד משמעי כמו ביצירה האוגריתית

.  או לעתי� קיימת התאמה,אז מנצל המספר את החזרה ויוצר שינויי� משמעיי�. דיווח או אירוע

 או מ� ,קתמדוי סטיות מ� החזרה ה17. יש ג� חזרות הנוצרות מ� השימוש בדג� מספרילעתי�

  .וג� במקרא לרמוז על משמעות נוספת' עלילת אקהת' משמשי� ג� ב,הדג�

אשר מופיעי� כבר בשירה , מאפייני� רבי� ומגווני� שבסיפור המקראי נמצאי�, אפואנית� לסכ� 

  ודגמי� מספריי� מילוליות של חזרותהפחותההכמות אני מייחסת את  .תית המסורתיתהאוגרי

, )י היצירות הארוכות האחרות מאוגריתתוא" בש(' עלילת אקהת'בהשוואה למצב ב, במקרא

 או מדיה אוריינית,  שהמקרא משק" שלב מאוחרזה על בסיס � א� לא נית� לטעו18,אנרי'הבדל הזל

 ובדגמי� כבר בספרות תמטי בתוכ�, י� שימוש מתוחכ� במרק� המילי� הרי אנו רוא19.)כתובה(

משקפת את )  השירה הנרטיבית מאוגרית–ובהשלכה (' עלילת אקהת' נית� לומר ש.האוגריתית

  .בתקופה קדומה למקרא' המקראית'קיומה של הטכניקה 

בי� א� הבחי� , כל הקורא בפרוזה המקראית חש שיש לטקסט מנגינה מיוחדת ונעימה לאוז�: ועוד

חיבורי� על מספר נכתבו  ִ:ְכִדילא . ובי� א� לא הבחי� בכ� במודע, במצלולי� ובחזרות וברמיזות

 עוסקי� בעיצוב למעשה ה�א� ', פואטיקה'שכותרת� מכילה את המילה , הנרטיבי� במקרא

 ,אטיתצורתו הפו, החזרותבשל ,  הטקסט האוגריתי נראה לכאורה פחות גמיש20.הסיפור שבפרוזה

 תבניותב או , נוסחתיי�חרוזי�שימוש ב קרובות לעתי�שכוללות , נציונליתבהקונוהלשו� 

עד כה כמה עשירה הטכניקה של עיצוב הדמויות מורגש לכ� בקריאה שטחית לא . נוסחתיות

  .ועד כמה היא קרובה לסיפור המקראי שבפרוזה, ועיצוב הנרטיב

שקפת שלב קדו� של אותה מסורת ספרותית  שספרות האוגריתית מ,ההנחה הרווחת במחקר

,  לא רק לשונות:ספרותיתפרספקטיבה  מחודש ממבטהמשתקפת במקרא זוכה במחקר הנוכחי ל

ת ושאר מאפייני� צורניי� מצביעי� על ותקבול, זוגות מילי�, נציות מבניותקונב, מוטיבי�

                                                           

  .36 35: 1982, גרינשטיי�; 70 68]: ב[1972, קאסוטו  16

אותו פרק כ� ב  כמו.שבו איבר השיא המפותח הוא החוליה השלישית, ב א נמצאת דוגמה לדג� מספרי"במל  17

את החזרה יוצר המספר באמצעות שיח ). קת לש� הדגשהמדויחזרה (חוזרת הנבואה לאחזיה שלוש פעמי� 

' בר(דיווח נמצא בסיפור עבד אברה�  דוגמה לאירוע ).כפי שרשימת חובות הב� משובצת בפי דמויות(דמויות 

את דוגמות אלו מייצגות ). 7 1א יז "מל(ביצוע נמצאת בסיפור אליהו בנחל כרית  דוגמה לחזרה של צו; )כד

 . של חזרות מסוגי� מגווני� בסיפורי המקראקיומ�
 . 1979, נסטי�'ליצ,  ראו קוד� לכ�.23, 12 10]: א[2003, גרינשטיי�: עיינו. שירה לעומת פרוזה  18

ל מסורת ההתאמה של שתי הספרויות בדרכי ההבעה הספרותית מורה ע): "55]: ג[1972(השוו דברי קאסוטו   19

שמתוכה התפתחו ג� הספרות האוגריתית מצד אחד וג� הספרות העברית מ� , ספרותית כנענית קדומה מאוד

 ".הצד השני
 .1985, שטרנברג; 1983,  ברלי� :למשל  20
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רבה ,  של אלווכ� דר� שילוב�, אפיו� הדמויותמכלול דרכי עיצוב הסיפור ו.  בי� הקורפוסי�ה ִ  ק 

ת 'וב' עלילת אקהת'כמשתק" ב ר  שבסיפור לזו  ה� מערכת המתפקדת באופ� דומה ,'        ִ ְ ַעלילות 6 

אותה נטייה לשימוש בעל ו, המקרא ממשי� להשתמש באות� טכניקות מסורתיות .המקראי

  21.וניי�חישאינ�  פרטי�התיאורי� והמיעוט בו, � עקיפות ומשתמעותבדרכימרובה 

 יה� הדמויות ופעולת,בכל נרטיב. להבנת היצירה הקדומההוסיפה ג� הגישה הסטרוקטורליסטית 

בעוד , אול�. היא שיריתובי� א� צורתו , פרוזההיא בי� א� צורת הסיפור , ה� יסוד הסיפור

וכמעט חסר  תוכ� דל  המורפולוגבידימותירה הפשטת הנרטיב ליסודותיו המורפולוגי� ש

בחרתי  ,לפיכ�.  ולמשמעות הנוצרת בו,הגישה הסטרוקטורליסטית מתייחסת למכלול, משמעות

השימוש . 'עלילת אקהת' על של גרימס ויישמתי את שני המודלי�, תהסטרוקטורליסטיבגישה 

עלילת 'היצירה האפית שבו עוסקת , הנושא המרכזיהוביל למסקנה שבמודל הריבוע הסמיוטי 

 ברובד ,כל חלקי הנרטיבבא לביטוי ב, שבנוי על שני ניגודי� ,נושא זה .קיו� האנושיההוא  ,'אקהת

 22.השימוש במודל האקטנטי� סייע בהבנת מער� היחסי� בי� הדמויות.  ובמבנה הסיפור,הטקסט

 כי עיצוב� של מרבית הדמויות יקהסאני מ ,'עלילת אקהת'שעוסק בדמויות ב, 2סעי" , מפרק ה

אי� פירוש , א�. )ַדַנִאל)פרט ל ( מעבר לכ�מעטהדמויות מפותחות . קציה האקטנטיתצמוד לפונ

הבחינה , כאמור לעיל: ההפ� הוא הנכו�.  או סטריאוטיפית פשוטהתהדבר שהספרות האוגריתי

 .עיצוב הדמויותמגוו� אמצעי� ל ו,יי�אמצעי עיצוב פואטמגוו� המדוקדקת של הטקסט העלתה 

מספר תכנ� את סיפורו  המשורר. �ינציונליב ברמזי� או במבני� קונ,בי� קישורי� פנימיי� ריש

הלשו� . בה המבליטה את נקודות השיא ,בעלילה הוא יצר סימטריה מבנית :� מתוחכ�באופ

נראה שתיאור זה מזכיר את מסקנות חקר הסיפור .  כלי בידו ליצירת משמעותהיאהמסורתית 

.  והמסר הגלו� בוהסיפורמגביר את בהירות ויות הדממרבית ביחס לצמצו� הפרטי� : מקראיה

פי מודל  על' עלילת אקהת'ניתוח , א� כ�. יעקב ודוד מפותחות יותר, דמויות מרכזיות כאברה�

 חיזקו תובנות משמעיות שעלו ג� בדר� הקריאה , ועל פי הריבוע הסמיוטי של גרימס,האקטנטי�

,  יותרמשכנעותות ספרותיות שונות פי שתי גיש העלאת אות� מסקנות על. הצמודה בטקסט

   . הגלומי� ביצירההמסרי�בהירות את ומ

                                                           

של המש� ישיר א� איני מתכוונת לכ� שהספרות המקראית היא ', ממשי�'אמנ� אני משתמשת במילה   21

שירת , אפוס(או המשכה של ספרות עברית בעלת צורה דומה לספרות האוגריתית , גריתיתהספרות האו

אשר לה דרכי עיצוב ואפיו� מקובלות , כוונתי היא שבתו� אותה מסורת ספרותית משותפת). עלילה קדומה

סופרי המקרא המשיכו להשתמש . אנרי� ספרותיי� או צורות ספרותיות נבדלי�'התקיימו ז, ומסורתיות

הנרטיב וליצירת משמעות , לעיצוב הדמויות, המוכרות לה� בתו� המסורת הספרותית, דרכי� מסורתיותב

כבר באמצע האל" נתקיימו בצורת� המפותחת  ה� ו, עתיקות כי דרכי� אלו,הממצא האוגריתי מראה. בסיפור

  .השני לפני הספירה

או , תקיימה שירה אפית עברית קדומהשאלה הא� הלעסוק בחוקרי�  אנרי הוביל מספר'ההבדל הז

, קאסוטו: למשל.  באופ� ישיר האפיתשאלו ואמצו חומרי� מ� הספרות הכנענית, שהסופרי� העבריי� הכירו

אצל עיינו ג� . 12: 1982, ליונשט�; 157]: ג[1984, ועיינו ג� אבישור, 1996, גרינשטיי�; 1981, טלמו�; ]ב[1972

 .ש�, 296'  בעמ58 55ליוגרפיה נוספת נזכרת בהערות וביב, 177 173]: א[2001, סמית
 .ידי לוד� מת את משולש היחסי� בי� הגיבור והאלי� שהוצג עלמסוימזכיר במידה מודל האקטנטי�   22



  401

  הטקסט והתפקיד שלמשמעותלהבלטת העוד הובילו  הקריאה הצמודהונקיטת הגישה המבנית 

,  בעלי הצלחות ה� גיבורי� חיוביי� אדוקי�: מודלי� חינוכיי�הדמויות משמשות להציג. האפי

  הוא נושא חכמתיהקיו� האנושי;  בעלי כשלונות ה�י� גיבורי� מורדי� ושליליואילו

.  רווחחכמתי דידקטיהוא רעיו� פני כוח הזרוע    החכמה עלה של הדגמת עליונותג�; 23פילוסופי

 גילויי� .חכמתי  דתי וג� דידקטי  מוסרי–תפקיד חינוכי , כיצירה אפית', עלילת אקהת'לפיכ� ל

א� כי הטענות אינ� (לתפקידה של היצירה האפית  באשר ,אלו תואמי� לדברי� האמורי� בפרק ב

  .תפקידי� ומשמעויות נוספי�' עלילת אקהת' אי� בכ� לפסול את האפשרות של).זהות

אנו מתאמצי� למצוא את ,  מאודואנחנו משכילי� בא� אפילו , כקוראי� מודרני� במקרא

נכונה עד כמה הקהל איננו מעריכי� ייתכ� ש.  בטקסטהדגשי�ה המשמעויות הנרמזות ו,הפרטי�

 הרי 24.ולמשמעות העקיפה והסמויה הנוצרת בו,  היה רגיש לפרטי� בטקסט, המאזי�,הקדו�

מקראית  והיא הושמעה ג� בתקופה הבתר, ספרות המקרא ככל הנראה הושמעה בימי קד�

 , ואמצעי� פואטי� נוספי�,מרק� הטקסטבספרות המקראית  מנוצלי�, בה בעת). כנסת  בבתי(

 'עלילת אקהת'רסה הכתובה של הגספק א� , בדומה .ומשתמעתירת משמעות עקיפה יצצור� ל

כבר ביצירה , בכל זאתו.  נועדה להשמעה בקולככל הנראה היא. נועדה לקריאה שקטה בלבד

יצירת צור� מרק� הטקסט ל בפואטיקהאת אותה  ו,ותטכניקאות� את  אנו מוצאי� ,קדומה זו

  .עקיפות ומשתמעות, שירות בדרכי� ימשמעות

  מיני גרסות רבות של אותו סיפור מסורתי ומסוי�שברשותנו היא הגל� כתוב אחד' עלילת אקהת'

כפו"  וברור כי הטקסט הכתוב 25,ת היא הדומיננטיתאוָרליה ההמדיבימי קד� הרי ). 'שלד' (ידוע

 או , בוצע כפי שנכתבבהכתוגל� הה,  לדעתי26. כלשהואוָרלינועד לביטוי ו, תאוָרלילמסורת ה

הגל� זה לא קוצר או הורחב בהתא� לתגובת   27. היה קרוב מאוד לטקסט הכתובו בקולביצועש

והמסרי� שנמסרו , מרק� הטקסטבעיצוב המתוחכ� השל  גילוי� ה נובעת ממסקנה זו .הקהל

כתובה או  (ת� שגרסה אחר ייתכ28.ייחודיי� להגל� הזהשה� ,  באופ� עקי" וסמויאמצעותוב

                                                           

 .השוו לספר קהלת ובמקומות אחרי� במקרא  23
כ� ג� . ע אותה� להשמימסוישהרי יש צור� בפרק זמ� , היצירה הספרותית המושמעת נתפסת לאור� זמ�  24

והוא נתו� לבדיקה , בבת אחת, מרק� הטקסט כולו) המודרני(לפני המעיי� , א� במקרה זה. ביצירה כתובה

 לא היו האנשי� זקוקי� לעיי� בטקסט כדי ,נראה לי שבמציאות בה המנטליות האוָרלי שולטת. וחקירה

' חקירה'מת של יכולת מסוידו� מידה החיי� בתו� העול� האוָרלי אפשרו לקהל הק. לבחו� את אוצר מילותיו

 . פי מיטב זכרונ� שכזו על
מספר חוקרי� ציינו שהטקסט הוענק . איני מעלה כא� השערות בדבר הסיבה לכתיבת היצירה או העתקתה  25

 .בסו" 149הערה , 9סעי" , עיינו בהפניות שבפרק ב. לאלי� במתנה
סמ� ההכרה הגוברת במחקר ביחס למנטליות האוָרלית   אלא על',הסגנו� הנוסחתי'בשל רק איני חושבת כ�   26

ראו פרק . יש מעט הוראות ביצוע בטקסטי� האוגריתיי�, כ�. 10 9סעיפי� , עיינו פרק ב. ששלטה בימי קד�

 .3בסו" סעי" , ב
 .ראו הערה קודמת  27
ראו (רוי ִאִלִמְל6) המסרי� שבטקסט הכתוב מגלי� לנו מעט מכישרונו ומעט מאישיותו של אותו סופר הק  28

לסגנו� אישי וייחוס )  בעקבותיה וויאטשלו(אול� הכרה זו רחוקה מטענתה של קורפל ). בתמציתיות בפרק ה

, 10סעי" , פרק ב'; עלילות אקהת'גישות פרשניות וספרותיות ל: 4סעי" , ראו פרק א. ַהְמַחְ:ר>ת לִאִלִמְל6)

 .174הערה ו
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והמסרי� בה עשויי� היו להיות ,  אחרתהייתההיא א� , ותטכניקבאות� ממש בה עוצ) תאוָרלי

פואטיות או בעלות (א� נניח שהקהל הקדו� נחש" לעוד גרסות של הסיפור  .דומי� או אחרי�

את יותר והחוויה הבליטה עוד , אזי הקהל חווה את ההבדלי� בי� הגרסות, )צורה אחרת

  29.)מסרי�בבפרטי� ו ( נפרדתו של כל הגל�ייחודיו

העניי� של .  ה� המענייני�)'לשו� מסורתית', 'אוָרליסגנו� 'הכוונה ל (לא הרכיבי� המסורתיי�

אות� דר� השימוש והשילוב של :  בה�היא מתייחדת שפרטי�ביצירה הוא ב, וג� שלנו, הקהל

מציאת , שבחקר הסיפור המקראי אי� תמה . ה� ייחודיותאו החריגה מה�, מסורתיי�רכיבי� 

לא רק אנחנו . מקבילות והבלטת ההבדלי� היא דר� לגיטימית להפקת משמעות והבנת הסיפור

 פעל באותה דר� להבנת קרוב לוודאי שג� הקהל הקדו�. חשי� בדמיו� שבי� סיפורי� נפרדי�

מלאכת יא ה , באמצעות רכיבי� מסורתיי�,עיצובה של היצירה בדר� ייחודיתאבל  30.הסיפור

או פה   בעל', עלילת אקהת'של  גרסות אחרותאי� פנינו למפני ש. האמנות של המשורר הקדו�

 ה� טכניקה ,ותכתובות לשער שדרכי עיצוב הסיפור והדמויות המתגלות ביציררק נוכל , בכתב

 קיומ� של חלק מ�.  באוגרית,ותאוָרליג�  ו,כתובות' קלאסיות'יצירות עיצוב  ליותוצורה אופיינ

 היא יסוד 31בטענה שהטכניקה העיצוביתתומ�  , על חלקיה השוני�,המאפייני� בספרות המקרא

א� הלשו� , ות טכניק�ת אותובסיפור המקראי משמש. גיאוגרפי מסורתי באותו תחו� היסטורי

   .היא אינה מורכבת משורות חרוז פואטיות: פואטית סמי

שיש , נסכ� ונאמר: "צירות האוגריתיות נודעו בישראלגרינשטיי� הציע לשקול את האפשרות שהי

ואת הספרות , שהסופרי� העבריי� הכירו ישירות את הספרות הכנענית בכלל, סימוכי� להנחה

ובעניי� זה נגעתי רק בדר� (להוכחת טענה זו דחפתי זה לא המחקר ב אמנ� 32".האוגריתית בפרט

 ליצירת משמעות והעברת העתה נוכל לומר שהטכניקא� , ) בספר יחזקאלַדַנִאל)ציו� אזכורו של 

 היא הדר� המסורתית להעביר מסר – אותה טכניקה במקרא ובשירה האוגריתית היאמסרי� 

סיק לבדו על אופי הדמויות מקהל הבעוד , צמצו� הפרטי� לכדי הפרטי� החיוניי�: לקהל

על סמ� מה ה� , גלויהנמסר ב התוכ� הוא עושה זאת ה� על סמ� .מעות הסיפורעל משו, ומשמעות�

 ככל . הדמויות והטקסטב בעיצויותוהוא מפיק מ� המשמעויות הנוצרות בדרכי� עקיפות וסמש

 .ולכ� קלט את המסרי� שבטקסט, � היה רגיש יותר מ� הקהל המודרניוהנראה הקהל הקד

                                                           

א� לתת דגש על מעמדו ותפקידו , � אחר עשוי היה להשתמש באות� טכניקות מסורתיותהגל: לש� המחשה  29

 .יותר מ� המוצג ביצירה הכתובה שלפנינו, על חשבו� דגשי� ורעיונות אחרי�, כאלוהות יוצרת ובוראת, של ִאל)
 .6ראשית סעי" , עיינו ג� בפרק ב  30
 ].א[1989, עיינו למשל אייטק�. ה הקומפוזיטורית שנדונה בעברלהבדיל מ� הטכניק  31
 .31: 1996,  גרינשטיי�  32
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  :ל המחקר שתרומתואסכ� את 

ההבנה של היצירה את הניתוח הספרותי ונקיטת גישה ספרותית מגוונת מחזקת את  •

, אוָרליהקשרה ה: י� שוני� של היצירהממדריבוי נקודות מבט האיר . ומשמעותה

וכיצד משתמש , )סטרוקטורלית (כיצד היא בנויה, י�המסורתיצורתה ותוכנה  ,אופייה

  .צוב במשולב ובאופ� מחוכ�מספר במרק� הטקסט ובדרכי עי המשורר

 ג� להבנה המנקודות מבט מגוונות בחקר הספרות הביא' עלילת אקהת'בחינת הטקסט  •

. 'עלילת אקהת'� של מסוימרכזיות בתו� ההגל� הההמשמעויות ת ומחודדת של שמחוד

הקשר בי� תוכ� (העביר את מסריו לקהל מספר ל הבליטה את דרכו של המשוררבחינה זו 

� יליבנציונמספר מנצל את הרכיבי� המסורתיי� והקונ  ניכר כי המשורר, כ�  כמו). לצורה

ברור כי היצירה האוגריתית , לאור מחקר זה.  להשגת משמעותבטקסט בדר� מתוחכמת

 פרשנותמחקר זה לא הציג רק . מסורתי נציונליב הקונאופייהא"  על, אינה פשוטה

ברבדי� , ת בסיפוריות משמעוו נוצר� שבהותוהטכניקהדרכי�  הובלטו כא�. ספרותית

רקע זה . 'עלילת אקהת'בו נוצרה  שאוָרלי רקע הספרותיהובלט ג� ה.  של היצירהשוני�

הוא מסייע ו, מסורתיי�רכיבי� גבי  על הנבנת' עלילת אקהת'שהיצירה מסייע להבי� 

  . בכללבעול� הקדו�ת ות נרטיביומסורנבנות כיצד הבי� ל

פואטיקה של ל ו הדמויותעיצובובעיקר לדרכי , ההשוואה ללשונו המסורתית של המקרא •

א"  על, שני המספרי� דומהשל  �השדרכיאותי למסקנה  הביאו ,בוהמשמשות סיפור ה

 נציונליתבלשו� קונכוללת ה שהטכניקה להכר הגעתי. אנרי� שוני�'שה� יוצרי� בז

עיצוב הסיפור העדפת הדרכי� העקיפות והמשתמעות לו, תמות מסורתיות, מסורתית

ונית� לראות ,  משותפת לשתי הספרויותשיטה זו. שילוב�היא כוללת ג� את ו, והדמויות

ששני הקורפוסי� , בכ� מחוזקת עוד ההנחה הרווחת. מסורתית טכניקה ספרותיתבה 

  .שייכי� לאותה מסורת ספרותית

  . ספרותיתהמבט הנקודת תוא� לשג� , דה כוללת תרגו� מעודכ�והעב ,לבסו" •

הבסיס המחקרי המוצג . ה ממצה את החקירה הספרותית של השירה האוגריתיתאי� המחקר הז

 הטקסטהפרגמנטרי של מצב התחשבות בתו� (' עלילות בעל'לבחינת ג� לשמש עתה כא� יכול 

לדעתי יש מקו� לחדש ולשפר את ; וטקסטי� אחרי� בעיניי� מפוקחות יותר) והיחס בי� חלקיו

 במרחב ,או אולי ג� בצירו" גיבורי� ביצירות לא אפיות ,של הגיבור האפיי� על המודלהדיו� 

יש מקו� להמשי� בחקירה ממוקדת בנושא מקומה של השירה , וכ�; היסטורי הקרוב  הגיאוגרפי

, בתכני�, תלבי� השירה ההומרית  בי� הספרות המקראי, אמצעמייצגת כ,הנרטיבית מאוגרית

  33.גורמי� השוני�בצורה ובטכניקה המשלבת את ה

                                                           

ִקרבה  (2006לוד� ; )סצנות דפוס (2004, קוואשימה; 1962, למשל גורדו�. בכ� נגעו חוקרי� שוני� באופ� חלקי  33

 ).תמטית
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  נספחי�: פרק ז
  

   'עלילת אקהת'כינויי הדמויות ב:  אנספח
  'עלילת אקהת' לדמויות ב1 והתיחסויות אחרותכינויי�ה, השמותמיפוי 

  ַדַנִאל�. א

מקב  כינויי� זה .  בשמו הפרטי ובשלושה כינויי תמורהַדַנִאל� מכונה �CAT 1.17, I: 1-2ב .1

/ כינוי חוזר , כינוי אפי (ע בטקסט החוזר באופ! קבו, אחדיסכמתכינוי  לבעיניינחשב 

כינוי תמורה + מופיעי� ש� פרטיבצלע א:  בעל מבנה תקבולתייסכמת ההכינוי .)קבוע

 , בחרוז זה2).]איש ַהְרַנִמי	, ר[הגיבו(כינוי תמורה +בצלע ב מופיעי� תואר; )א	]ַדַנִאל	 איש ַרִ�(

מסמ! החרוז פתיחת תמונה ולפיכ* , )apnk ,aphn (מילות הצגהי סכמתמות לכינוי הקוד

י הוא סכמתהכינוי הבמקרה זה . ]איש ַהְרַנִמי	, ר[הגיבו> י<אז/ , א	]אזי ַדַנִאל	 איש ַרִ�[ 3.חדשה

 .חרוזי� הבאי�הפעלי� בקדוקי של הדנושא ה

 משמש הש� נושא לפעלי� י� אלובחרוז.  בשמוַדַנִאל� מכונה �CAT 1.17, I: 6, 9, 12ב .2

 .שת האוכל והמשקה לאלי� בריטואל האינקובציההמתארי� את פעולות הג

חרוז זה משמש הש� נושא לפעלי� המתארי� ב.  בשמוַדַנִאל� מכונה �CAT 1.17, I: 14ב .3

זהות לחרוז קוד� ) 13�15' ש(ג בחרוז זה �  צלעות ב.בריטואל האינקובציהאחרות פעולות 

. ַדַנִאל�שמו של  –סיק בתוספת דיבור מפ, וצלע א היא הכפלה חלקית של צלע ב, )3�5' ש(

 .מספר תקבולת מדורגת� כ* יצר המשורר

 הכינויחלקי . ) לעיל1' ראו מס (יסכמת הבכינויו ַדַנִאל� מכונה �CAT 1.17, I: 16-18ב .4

הדובר  מציג ה�וב, ל�החרוז כולו הוא דברי בעל לִא. אנחתואביונות  סומ* למילי� י�משמש

 .איש ַהְרַנִמי	, אנחת הגיבור/ , איש ַרִ�א	, ַנִאל	]ַד[אביונות  . בפני ִאל�ַדַנִאל�ת מצוקת א

 לא ַדַנִאל�,  גרסה מתוקנת זולפי .yied.il.!bdh[ks] היא UNPגרסת  �CAT 1.17, I: 34ב .5

 4. הטקסט ששרדובכל,  כא!'ל�עבד ִא'מכונה 

 1' ראו מס (ַדַנִאל�י של סכמתמספר בכינוי ה� משתמש המשורר�CAT 1.17, I: 34-36ב .6

/ , איש ַרִ�א	, ל	]ַדַנִא[מבר� את : של ִאל�לפעולה  )מושא(ב מוטה הוא ַדַנִאל�במקרה זה . )ללעי

 .ְרַנִמי	]איש ַה[, מחזק את הגיבור

 ) לעיל1 'ראו מס(י סכמתההכינוי .  הוא חלק מברכת ִאל��CAT 1.17, I: 36-37הטקסט ב .7

 .איש ַהְרַנִמי	,  הגיבור–ברוחי / , א	]איש ַרִ�[ל	  ל! יחי ַדַנִא–חי נפשי : משמש נושא לפועל האיחול

שהוא אחד , ִ�א	]איש ַר  שוחזר הכינוי42' בסו2 ש.  פגומותCAT 1.17, I: 41-42 שורות .8

 את י�מתארש,  המש* דברי ִאל�הוא החרוז ). לעיל1' ראו מס(י סכמתמרכיבי הכינוי המ

 .)הוא המוטב ַדַנִאל� (העיבור

                                                
אול� מצאתי לנכו! לציינ� בשל המשמעות . לעתי� רשימה זו כוללת ג� ביטויי� שלא נחשבי� לכינויי�  1

  .המוספת שה� נושאי�
 .5סעי2 , על משמעות הרכיבי� בנוסחה זו עיינו פרק ד  2

 .ראו ש�  3

לו קיבלנו את . 2ה הער, באָפראט, פרק ג: מתוק! עיינוהנוסח העל העדפת . CAT 1.15, II: 16-17: השוו  4

והערה , 178: 1973, קרוס( לשו! האחיזה מתפרשת כמָטפורה לדאגת האל הפטרו! למאמינו ,obdhהגרסה  

138.(  
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 חלק אשהי, הפני" מאירי"] ל	[בַדַנִאפסוקית  מופיע בַדַנִאל� הש� הפרטי �CAT 1.17, II: 8ב .9

 .מהנוסחה לקבלת בשורות טובות

כאשר הוא מבטא את , אנוכי מתייחס לעצמו בכינוי הפרוד ַדַנִאל� �CAT 1.17, II: 12ב .10

 ).נא% ואנוחה, אנוכינא %עתה אשב (הרגשת הרווחה שבאה לו

 באי�כינויי הקניי! החבורי� כש,  הב!רשימת חובות מופיעה �CAT 1.17, II: 14-23ב .11

 .ַדַנִאל�גו2 ראשו! ומתייחסי� לב

כשני איברי� מקבילי� בתקבולת ,  פעמיי�ַדַנִאל� מופיע שמו של �CAT 1.17, II: 24-25ב .12

חרוז זה מסמ! את סופה  .להיכלו ַדַנִאל	 בא/ , גיעמ לביתו ַדַנִאל	): הפסוקיותכנושא (כיאסטית 

 .השל התמונ

למרכיבי הכינוי קודמות מילות . יסכמתה בכינוי ַדַנִאל� מכונה �CAT 1.17, II: 27-29ב .13

 ). לעיל1' ראו מס (ולפיכ* מסמ! החרוז פתיחת תמונה חדשה, הצגה

פעולת . פור את ירחיה]לס[יושב ַדַנִאל	  : בשמו הפרטיַדַנִאל� מכונה �CAT 1.17, II: 43ב .14

 . האלות הכושרותספירת החודשי� נעשית לאחר עזיבת

למרכיבי הכינוי קודמות מילות . יסכמתה בכינוי ַדַנִאל� מכונה �CAT 1.17, V: 4-5ב .15

 ). לעיל1' ראו מס (ולפיכ* מסמ! החרוז פתיחת תמונה חדשה, הצגה

למרכיבי הכינוי קודמות מילות . יסכמתמכונה ַדַנִאל� בכינוי ה �CAT 1.17, V: 13-15ב .16

 ). לעיל1' ראו מס(תיחת תמונה חדשה ולפיכ* מסמ! החרוז פ, הצגה

6�ַתמעניק �CAT 1.17, V: 26-27ב .17 '�בשמו  מצוי! ַדַנִאל�.  את הקשתַדַנִאל�ִסס� ל'ַוַח�ר

 בכינוי מצוי!ַדַנִאל� ) 27�28' ש(בצלע המקבילה  . את  הקשת–ביד ַדַנִאל	 נות' אותה : הפרטי

 .חבור

למרכיבי הכינוי קודמות מילות . יסכמתהמכונה ַדַנִאל� בכינוי  �CAT 1.17, V: 33-35ב .18

 ). לעיל1' ראו מס(ולפיכ* מסמ! החרוז פתיחת תמונה חדשה , הצגה

למרכיבי הכינוי קודמות מילות . יסכמתמכונה ַדַנִאל� בכינוי ה �CAT 1.19, I: 19-21ב .19

 ). לעיל1' ראו מס(ולפיכ* מסמ! החרוז פתיחת תמונה חדשה , הצגה

הכינוי . מעל בית אביה נשרי" מרחפי"בתו* הפסוקית  אביה ַדַנִאל�  מכונה�CAT 1.19, I: 32ב .20

 .ת�'פ�ַע לַדַנִאל�מעיד על היחס המשפחתי בי! 

מרכיבי הכינוי . ) לעיל1 'ראו מס(י סכמתה בכינוי ַדַנִאל� מכונה �CAT 1.19, I: 36-37ב .21

איש , ִאל	קורעת את כסות ַדַנ : ממלא תפקיד מושאעצמוהסמיכות צירו2 ו, משמשי� סומ*

 .איש ַהְרַנִמי	, ת הגיבור>ל<את שמ/ , ַרִ�א	

; רק הצלע הראשונה(י סכמתמופיעה גרסה מקוצרת של הכינוי ה �CAT 1.19, I: 38-39ב .22

 פועללמשמש נושא והוא , המקוצרהכינוי צלע א היא . איש ַרִ�א	, אזי ַדַנִאל	):  לעיל1' ראו מס

 .)39�40' ש (ו"זועק אל העבי" בחו" הי: צלע ב שבדיבור

מרכיבי הכינוי ).  לעיל1' ראו מס(י סכמתמכונה ַדַנִאל� בכינוי ה �CAT 1.19, I: 46-48ב .23

אכ' קרועה : וצירו2 הסמיכות עצמו ממלא את תפקיד הנושא בפסוקית, משמשי� סומ*

 ].ַנִמי	[איש ַהְר, שמלת הגיבור/ , איש ַרִ�א	, כסות ַדַנִאל	
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 בשמו ַדַנִאל�שבה מכונה , היא נוסחת פתיחה לדיבור ישיר �CAT 1.19, I: 49הפסוקית ב .24

 .]() ַדַנִאל	 אכ' הוא קורא[בקול ר" ְלִב: הפרטי

הכינוי . נושאת את אביה, בכי]ב[בתו* הפסוקית , אביה ַדַנִאל� מכונה �CAT 1.19, II: 9-10ב .25

 .ת�'פ�ַע לַדַנִאל�מעיד על היחס המשפחתי בי! 

 .)ydnil(  בצורת התחיליותַדַנִאל�הש�  מופיע �CAT 1.19, II: 12ב .26

 .]קל[ אני את הבצֲא+ֵחל: )an(אני לעצמו בכינוי הפרוד ַדַנִאל� מתייחס  CAT 1.19, II: 15-ב .27

גרסת הטקסט . )ydnil(מופיע הש� ַדַנִאל� בצורת התחיליות  CAT 1.19, II: 19-ב .28

 .מתוקנת

 .]בולת[ אני את השיֲא+ֵחל: )an(אני רוד לעצמו בכינוי הפַדַנִאל� מתייחס  CAT 1.19, II: 22-ב .29

  )?(בה"] ל	 [ ַדַנִאאתאכ' , אבשרכ" : ַדַנִאל� בשמו על ידי המספרמצוי! �CAT 1.19, II: 37ב .30

[  ]. 

שני המרכיבי�  באמצעות ַדַנִאל�מכני� שני הנערי� המבשרי� את  �CAT 1.19, II: 41ב .31

, הו ַדַנִאל	, שמע :וספת צור! הווקטיבבת, ) לעיל1 'ראו מס(י סכמתההכינוי של הראשוני� 

  .]ַרִ�א	[איש 

שבה (לפי גרסה זו . .qr.m[y]/m lk.yfm היא UNPגרסת  �CAT 1.19, III: 45-46ב .32

 5.ובכל הטקסט ששרד,  כא!,'מל*' לא מכונה ַדַנִאל�, m lk ההפרדה נעשתה

 חרוז זה מסמ! ). לעיל12' ראו מס ( פעמיי�ַדַנִאל�מופיע שמו של  �CAT 1.19, IV: 8-9ב .33

 .את סופה של התמונה הקודמת

הכינוי משמש ).  לעיל1' ראו מס(י סכמתמכונה ַדַנִאל� בכינוי ה �CAT 1.19, IV: 18-19ב .34

 ועונה :לדיבור ישירמהווה נוסחת פתיחה ) 18�20' ש(והחרוז כולו ,  דיבורפועלינושא ל

 .שא קולו וקורא]נו/ , ִמי	יש ַהְרַנ[א, חוזר הגיבורשב ו/ , ַרִ�א	] ַדַנִאל	 איש[

הכינוי מעיד על  .הקריב אבי זבח לאלי" .אבי בכינוי ַדַנִאל� לת�'פ�ַע פונה �CAT 1.19, IV: 29ב .35

 .ת�'פ�ַע לַדַנִאל�היחס המשפחתי בי! 

ראו (י סכמתי� רק שני הרכיבי� הראשוני� של הכינוי המופיע �CAT 1.19, IV: 35-36ב .36

  .הכינוי משמש נוסחת פתיחה לדיבור ישיר .איש ַרִ�א	, ִאל	]ַדַנ[ועונה ):  לעיל1' מס

  ל�ִא. ב

ומכונה אותו ,  בצאצאַדַנִאל� לבר* את  בבקשהל� פונה בעל לִא�CAT 1.17, I: 23-24ב .1

, השור ִאל	, הו, וההלא תברכ :מצטר2 צור! הווקטיב כאשר לראשו! ולרביעי, בארבעה כינויי�

 6?בורא הבריות, הו, וההלא תחזק/ ? אבי

] כוס[: ומכנה את ִאל� בשמו, מספר על מחוות ברכה�דווח המשוררמ �CAT 1.17, I: 34ב .2

 .אוחז ִאל	 בידו

                                                
, רייט; 106: 1965, גריי; 311�312: 1945, שפיגל: ראו למשל' מל*'לנימוקי� בעד התרגו� . השוו באָפראט  5

 ).20�21: 1989, ל"הנ; 172�177: 1976,  מרגלית:למשל(אחרי� מתנגדי� לפירוש זה . 182�185: 2001

 .7סעי2 , על משמעות מקב  כינויי� זה בהקשר עיינו בפרק ד  6
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 נזכר בשמו ל�ִא, מספר על מסע ענת� כאשר מדווח המשורר, �CAT 1.17, VI: 46-47ב .3

  .במוצא שני  הנהרות, לעבר ִאל	/ ניה ]אכ' היא נותנת פ[, אזי :בלבד

 ,שנמ%יאב, המל� בשמו ובכינוי מספר�משוררי היד�על ל�זכר ִא נ�CAT 1.17, VI: 48-49ב .4

, המל�% חנה]ובאה במ/ [, מתגלה בתחו" ִאל	: משכנוסמני� את סמיכות המצירופי במסגרת 

  7.שנמ%אבי

ורעת ]לרגלי ִאל	 כ[:  נוסחת השתחוויהבתו*, בשמונזכר  ל� ִא�CAT 1.17, VI: 50-51ב .5

  .ונופלת

  :תי אנקליט�mו בשמו בצירו2 צור! הווקטיב ל�ִאאת ת  מכנה ענ�CAT 1.18, I: 7-8ב .6

  .)k.yil[m[       ]( הו ִאל	) ?[        ] (

במסגרת נוסחת  (]חו"[ִאל	 הר, האל החכ"  בכינויל� מכנה המספר את ִא�CAT 1.18, I: 15ב .7

 8.]חו"[ִאל	 הר, ועונה האל החכ": )פתיחה לדיבור ישיר

ל!  : מי�יר כלפי קַדַנִאל�במסגרת קללה שמבטא , שמוב ל�מוזכר ִא CAT 1.19, III: 47-ב .8

  .יכס� ִאל	 בצרעת

  בעל. ג

במסגרת פתיחה לדיבור , מספר�י המשורריד�על,  מכונה בעל בשמו�CAT 1.17, I: 16ב .1

 .בתחינתו ָקֵרבבעל ]ו[: לִאל�  בעלמפנהשאותו , ישיר

 בעלת חיי� כדוגמה לדמות, מזכירה את בעל בשמוענת  �CAT 1.17, VI: 28-29ב .2

אגרו" ל� לספור כמו בעל  :דוגמה נוספת) בני אל(בצלע המקבילה משמשי� האלי� . ארוכי�

 .אל תספור ירחי"%כמו בני/ , שני"

הות המסוגלת וכדוגמה לאל, בשמומזכירה ענת שוב את בעל  �CAT 1.17, VI: 30ב .3

.  של מבנה השוואהצלע זו היא החלק הראשו!. מזמי', ְמַח6ֶה כאשר –כבעל : להעניק חיי�

 .בעלמו בחלק הסוגר מכריזה ענת שהיא תפעל כ

, מספר על הבצורת שחלה במהל* שבע שני�� מדווח המשורר�CAT 1.19, I: 42-44ב .4

מספר מתייחס לבצורת �המשורר. הנמסרת בחרוזי� הקודמי�, ַדַנִאל�למרות תפילת 

 ,רוכב הערבות ובכינויובצלע ב , בצלע א מכונה בעל בשמו. כתקופה שבה נעדר האל בעל

רוכב , א7 שמונה/ , א� שבע שני" נעדר בעל . הסערה והגש�אלוהיקשור ישירות להיותו ש

 9.הערבות

 את הרע� כדבר שהוא מגדירהה זו מָטפור. ט!ב קול בעל מכונה הרע� �CAT 1.19, I: 46ב .5

 .בשליטת האל בעל

בכדי , )בשירשורפעמיי�  ( בשמו הפרטי של בעלַדַנִאל� משתמש �CAT 1.19, III: 1-2ב .6

 מבנה זה .]אברותיה"[ בעל ְיַֹשֵ:רל! / , נא%>ר<בעל ְיַֹשֵ:] את כנ7 הנשרי""[: לפנות אליו בבקשה

 .�CAT 1.19, III: 42-44 וב�CAT 1.19, III: 30-32 ב,�CAT 1.19, III: 16-18בחוזר 

                                                
 .69 סעי2 ,�שעל משמעות הכינוי מל* אבי שנמ עיינו   7

 .78סעי2 ; 3סעי2 �תת, 70סעי2 , ש�על תפקידו הכפול של הכינוי בהקשרו עיינו   8

 .123סעי2 , ש� בהקשרו עיינו בותרוכב הערעל הכינוי   9
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הניסוח . ִאל�ַדַנמספר שבעל ממלא את בקשת � מדווח המשורר�CAT 1.19, III: 8-9ב .7

בעל / , בעל שוברואת כנ7 הנשרי" : בשירשור� יושמו של בעל מופיע פעמי, דומה לבקשה

 .�CAT 1.19, III: 36-37 וב�CAT 1.19, III: 22-23ב מבנה זה חוזר .אברותיה" ְמַ>ֵ:ר

בכדי , )בשירשורפעמיי� ( בשמו הפרטי של בעל ַדַנִאל� משתמש �CAT 1.19, III: 12-13ב .8

ל! / , נא%יבנה> בעל<את כנ7 הנשרי"  :הנשרי�כנפי  לרפא את – אליו בבקשה הפוכה לפנות

 .�CAT 1.19, III: 26-27ב מבנה זה חוזר .אברותיה" יבנהבעל 

 . לעיל6' ראו מס .9

 . לעיל7' ראו מס .10

 . לעיל8' ראו מס .11

 . לעיל6' ראו מס .12

 . לעיל7' ראו מס .13

, ) לעיל6' ראו מס(בור את כנפי הנשרי� מבקש מבעל לש ַדַנִאל� �CAT 1.19, III: 42-44ב .14

 . א� יפריעו את קבר אקהת,רי�שנל כקללה היאבקשה זו . ופונה אליו בשמו

 קרייתבמסגרת קללה שהוא מבטא כלפי , ַדַנִאל�ל בפי ע מוזכר ב�CAT 1.19, IV: 5ב .15

 .ל! לעיוורת ישימ� בעל: 8ִ9ל�ַמ

 :�CAT 1.19, IV הראשו! נזכר בrpi(.10( ַרִ�א	  או)hrnmy( ַהְרַנִמִיה  שבעל כונהיש הטועני� .16

 א� נכו! .) לעיל1' ראו מס (ַדַנִאל�י של סכמת והאחרו! מוזכר דר* קבע בכינוי ה31 ,24

 אי! ג� ודאות בזיהוי .אי! לנו היכולת להכריע. משמעותי במקו� זה ַהְרַנִמִיההכינוי , הדבר

  .או במשמעות הש� ַרִ�א	

  אקהת. ד

  :תולפני הולד  )א(

 שורש  מופיעה המילה�CAT 1.17, I: 18-19, 20-21, 25-26, 42-43, II: 14-15ב .1

 –שיוולד מעלה בראש המאזי! דימוי מוכר ) העתידי(כינוי זה לב! . )ב' בתקבולת למילה(

   11).המש*(להצמיח ענפי� חדשי� ) צאצאיו: נמשל(אשר בכוח שורשיו , האד� מדומה לע 

 : הולדתולאחר  )ב(

ולהעניק לו ,  לברכומנת�על קרב לבנו ַדַנִאל�מספר כי �מדווח המשורר �CAT 1.17, V: 36ב .2

 .]רב[על אקהת כאשר ק: שמור בכ נזאקהת. את הקשת

בתוספת צור!  (בני כנה אותוומ, )דיבור ישיר( פונה לאקהת ַדַנִאל� �CAT 1.17, V: 37ב .3

עי� באופ! טבעי יכמוב! שדברי האב מב.  את היחס המשפחתימבטא הכינוי ).הווקטיב

 .]ני[הו ב, ראשית ציד�: רגשות אהבה ודאגה

                                                
 .4סעי2 �תת, 5סעי2 , ש�על כ* עיינו   10

 . ש�198וכ! הערה , 47סעי2 , ש�על דימוי זה עיינו   11
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היא מכנה , כאשר ענת מציגה את הצעתה הראשונה לאקהת �CAT 1.17, VI: 16-17ב .4

בשורה זו  .פרטי ותואר� שההכינוי כולל את . אקהת הגיבור:  שלויסכמת הבכינויאותו 

 .בורהו אקהת הגי[נא %שמע: הווקטיב צור! הכינוי בתוספתמופיע 

אקהת . מספר�מטעמו של המשורר, ה פתיחה לדיבור ישירמופיע �CAT 1.17, VI: 20ב .5

 .ועונה אקהת הגיבור: ) לעיל4' ראו מס (יסכמתמכונה בכינויו ה

היא מכנה אותו , כאשר ענת מציגה את הצעתה השנייה לאקהת �CAT 1.17, VI: 26ב .6

: הווקטיב הכינוי בתוספת צור! בשורה זו מופיע).  לעיל4' ראו מס(י שלו סכמתבכינוי ה

' ש( כא! ובסו2 דברי ענת √xwy/xyy לצד השורש  הופעת הכינוי.הו אקהת הגיבור, בקש חיי"

ענת תחיה את אקהת בתמורה לכ* : יוצרת מסגרת להצעה המפתה) י2 הבאראו סע; 33

 .שימסור לה את הקשת

: ) לעיל4ראו סעי2  ( שלויסכמתמכנה ענת את אקהת בכינוי הCAT 1.17, VI: 32-33 �ב .7

 כא! ותחילת √xwy/xyyהופעת הכינוי לצד השורש  .ר]ת הגיבו[ה את אקה ֲאַח6ֶאנוכיא7 

ענת תחיה את : יוצרת מסגרת להצעה המפתה)  לעיל6ראו סעי2 (ההצעה השנייה של ענת 

 .אקהת בתמורה לכ* שימסור לה את הקשת

שבו הוא , מספר�עמו של המשוררמט,  מופיעה פתיחה לדיבור ישיר�CAT 1.17, VI: 33ב .8

 .אקהת הגיבורעונה ו: ) לעיל4סעי2 ( שלו יסכמתמכנה את אקהת בכינוי ה

,  ובגו2 שלישי')רמיזה (עצמו בעקיפי! לאאקהת מתייחס  CAT 1.17, VI: 34-35 �ב .9

שהוא מתייחס להיותו אוחז להניח סביר מאוד . כי לגיבור המרמה של� נתעבת: יבורגבכינוי 

הו : 34'  כינוי זה בא בניגוד לכינוי שבו הוא מכנה את ענת בש).ד או לוח�ציי(בקשת 

 .)להל! 12סעי2 : השוו( )ybtltm( הבתולה

אקהת מתייחס באופ! כללי ). mt (אישי� המילה ימופיעה פעמ CAT 1.17, VI: 35-36 �ב .10

את  מבטאיש בכ* המילה. אבל רומז בעקיפי! ג� לגורלו שלו, לגורלו של אד� ב! תמותה

 יקדקודהמילה : ראו בהמש* דבריו. תמותה� כב!�את הדר* שבה מגדיר אקהת את עצמו 

 .מסתיימת בכינוי חבור החוזר לאקהת) 37' ש(

  % איש מוכואני אכ'  :אקהת מבליט את עצמו באמצעות כינוי פרוד �CAT 1.17, VI: 38ב .11

 .אמות

לוחמי" במילה . �קשתות מיועדות ללוחמיאקהת שמכריז  �CAT 1.17, VI: 39-40ב .12

מכוונת ה, בצלע הבאה, נשי"והוא ג� יוצר ניגוד למילה , מתכוו! אקהת בעקיפי! לעצמו

; ולכ! כלי מלחמה אינ� מיועדי� לה, ענת שייכת למי! הנשימבחינתו  (בעקיפי! לענת

 ?בה'[הא" תצודנה נשי" / , ללוחמי"[         ] קשתות ):  לעיל9סעי2 : השוו

משתמשת ענת במסגרת המחשבה .  שיח פנימי של ענתעמופי �CAT 1.17, VI: 42-43ב .13

הכינוי . בתוספת הווקטיב,  לנמע!פנייהכ, ) לעיל4ראו סעי2  (י של אקהתסכמתהבכינוי 

: י מתכוונת ענת להרוג את אקהתמידקשר השהרי לפי הנמסר בה,  גוו! אירוניכא! מקבל

 .הגיבור אקהת, הקשב לי

המבטאי� למעשה , ת את אקהת בשני כינויי� חיוביי�מכנה ענ �CAT 1.17, VI: 45ב .14

 המילה .)nomn.omq.nvm( החכ" באנשי", הנעי": שיח פנימי של הדמותבמסגרת , סרקז�
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omq באמצעותה ככל הנראה  ו12,'חזק' ו'חכ�':  בו זמנית בשתי משמעויותלשמש עשויה

וא מגדיר את  ולדר* שבה ה)לה� מאפייני� חכמתיי�ר שא (ייחסת לדברי אקהתתמענת 

 .עצמו

בחרוז . מספר שענת מוציאה דיבה על אקהת�מדווח המשורר �CAT 1.17, VI: 51-52ב .15

ובצלע ב , ) לעיל4ראו סעי2  (י בצלע אסכמתמספר את אקהת בכינויו ה� זה מכנה המשורר

 �1 אראו סעי2 (וכינויו ַדַנִאל�המאזכר את , ִאל	 איש ַרִ�א	]ילדו של ַדַנ  [ – י אחרסכמתבכינוי 

הכינוי בצלע ב מבליט את . ִאל	 איש ַרִ�א	]ילדו  של ַדַנ/ [    , מלשינה נגד אקהת הגיבור: )לעיל

מספר לקהלו את המסופר � כ* מזכיר המשורר. ַדַנִאל�ל אקהת בי! המשפחתי הקשר

 .ואת ברכתו של ִאל�, בתחילת העלילה

 .ההקשר חסר. במסגרת דברי ענת, אקהת בשמו מוזכר CAT 1.17, VI: 54 �ב .16

לאחר שענת מתארת כיצד היא תפגע בִאל� היא מציעה לו לקרוא  �CAT 1.18, I: 12-14ב .17

ובצלע ב בכינוי המבליט את היותו , בצלע אבשמו היא מכנה אקהת את . לאקהת לעזרה

/  ויעזר�, לב' ַדַנִאל	/ , לאקהת ויפלט�] קרא[ו: ) לעיל15 סעי2 השוו (ַדַנִאל�של אקהת בנו של 

 .ואת ברכתו של ִאל�, הכינוי בצלע ב נועד לאזכר את ראשית העלילה  13.]ענת[הבתולה מיד 

והוא מכנה אותו , מספר שענת פונה לעבר אקהת� מדווח המשורר�CAT 1.18, I: 20-21ב .18

 .אקהת הגיבור]לעבר ] / [פניה[היא נותנת אכ' , אזי:  שלויסכמתבכינויו ה

באמצעות כינוי זה מבטאת ענת את . יאחבכינוי אקהת לענת  פונה �CAT 1.18, I: 23-24ב .19

 . [        ]–ואני , אתה אחי  :אקהתמסוימת בינה לבי!  הִקרבנתה לטע

 הארוחה עתשכשהוא מתארו ב,  הגיבור,הנעי"  אקהתאת ַיְטַ;נ�כנה  מ�CAT 1.18, IV: 14ב .20

סעי2 (בה את דברי ענת לעצמה במחשקהל  מזכיר להנעי"הכינוי  .)נינוחאז יהיה אקהת (

 את 2משקכינוי ! שה ייתכואילו כא!, ש� הכינוי נאמר בנימה סרקסטית. ) לעיל14

14).ובעקיפי! לנסיבות הולדתו( של אקהת מעמדול  לזהותַיְטַ;נ�מודעותו של 
 

כאשר [, אקהת: 14�15'  בשַיְטַ;נ�המידע שמסר חוזרת ענת על  �CAT 1.18, IV: 18-19ב .21

 ובתקבולת, מכנה את אקהת בשמו הפרטיענת  זו בשורה.  לסעוד לבווב' ַדַנִאל	/ , לאכול] ישב

ומשאיר , ַדַנִאל� של אקהת להִקרבהכינוי האחרו! מבליט את ה. ַדַנִאל	ב' היא מכנה אותו 

 מכנה את אקהת ַיְטַ;נ�:  השוו.בתודעת הקהל את האירועי� המסופרי� בראשית העלילה

 .)סעי2 קוד�(הנעי" בכינוי 

לפיכ* . )ראו סעי2 קוד� (מספר על דברי ענת�חוזר המשורר �CAT 1.18, IV: 29-30ב .22

 .ַדַנִאל	ב' ובצלע ב הוא מכונה , בצלע א מוזכר אקהת בשמו

בחרוז .  על אקהתַיְטַ;נ�מספר שענת מפילה את �מדווח המשורר �CAT 1.18, IV: 32-33ב .23

 .זה מכונה אקהת בשמו

                                                
 .65סעי2 , �שעל כפל המשמעות עיינו   12

 .ב! ישי// דוד : השוו במקרא  13

  .65סעי2 , עיינו בפרק ד 14
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  :הרצחלאחר   )ג(

 על הריגת מספר� המשוררשלהדיווח במסגרת ,  אקהת בשמו נזכר�CAT 1.18, IV: 39ב .24

הלוח" שלה  / ַהְצֵמתב, עצת ענת] מפרוא7 את : כל המתנגדי� לרצח באותה עת בה בוצע הרצח

 ).37�39' ש (את אקהת  ]  [          /   

 פנייההיא מבליטה את ה. פונה ענת לכאורה לאקהת בגו2 שני �CAT 1.18, IV: 41ב .25

כאילו היא מטילה את האשמה למעשה , אתהת השימוש בכינוי הפרוד לאקהת באמצעו

 .]ֶהֱחֵייִתיָ�[ לא – אתה –� חצי] על [:הרצח עליו

 . שאינה חלק מ! הסיפור,ת]ה[אק]ל[ כותרתה מופיעה CAT 1.19, I: 1 �ב .26

ככל הנראה מדובר בתגובת ענת . מספר� מופיע דיווחו של המשורר�CAT 1.19, I: 12ב .27

 . זה נזכר אקהת בשמו הפרטיהקשרב. אבד! הקשתלמות אקהת ו

א* משמעות הטקסט שנויה , ! שענת מתייחסת לאקהת ייתכ�CAT 1.19, I: 11-12ב .28

 –)?) (?: "(חוזרת ומששנת:  בצלע המקבילה מופיע שמו הפרטי של אקהת15.במחלוקת

 "!כי מר סופו, כי מר: "על אקהת עונה]"!/ [)?(

 – שלו –ו חציעל : ענת לאקהת בכינוי פרוד בגו2 שלישי ת מתייחס�CAT 1.19, I: 15-16ב .29

שבו הופיע , ) לעיל25סעיCAT 1.18, IV: 41)  2 � חרוז זה חוזר על החרוז ב.וֶהֱחֵייִתילא 

 .מתאל אד� עתה ענת מתייחסת לאקהת כ. כינוי בגו2 שני

 ַנִאל�ַד.  לגידולי השדות שיד אקהת תאספהוַדַנִאל�מאחל  �CAT 1.19, II: 17-18, 24ב .30

: סומ* למילה ידוהכינוי משמש , ) לעיל4סעי2 ( אקהת הגיבור יסכמת ה בכינוי את בנומכנה

 . יד אקהת הגיבורתאספ�ל! 

 בפיה� מכונה אקהת בכינוי.  על מות בנוַדַנִאל� מבשרי� הנערי� ל�CAT 1.19, II: 42ב .31

 .מת אקהת הגיבור: ) לעיל4ראו סעי2 ( שלו יסכמתה

 לוקח את שרידי גופת אקהת ַדַנִאל�מספר ש�מדווח המשורר �CAT 1.19, III: 39-40ב .32

 .ולוקח מש" את אקהת :אקהת מכונה בשמו. צ�ַמל�מבט! 

הגופה של את יעו את הקבר ור מזהיר את הנשרי� לבל יפַדַנִאל� �CAT 1.19, III: 44ב .33

, יותשתי הדמושבי! ב! כינוי זה מבליט את יחסי אב ו. בניאת אקהת הוא מכנה . אקהת

א" יעופו  : השחתת גופת בנואירוע את כאבו של האב על מות בנו ועל  זהומבטא בהקשר

 . )44�45' ש (א" יפריעוהו בשנתו/ , מעל קבר בני

מציי!  )CAT 1.19, IV: 4; 52�53' ובקטעי� המקבילי� ש (�CAT 1.19, III: 46-47ב .34

�מכונה בפיו בכינויו אקהת .  את הערי� הסמוכות למקו� התרחשות רצח אקהתַדַנִאל

 .אשר ליד� נמח@ אקהת הגיבור: יסכמתה

 מבכה את בנו ַדַנִאל�. מספר על האבל�המשוררמדווח  �CAT 1.19, IV: 11-13, 15-17ב .35

ובצלע ב הוא , ) לעיל4סעי2  (אקהת הגיבור יסכמתיו הוני בצלע א מכונה אקהת בכ.אקהת

 בי! האב  כינוי זה מדגיש את היחס המשפחתי.) לעיל15סעי2  (איש ַרִ�א	 ,ַדַנִאל	ילד מכונה 

                                                
 .187הערה , 2סעי2 , ראו פרק ג  15
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, 11�13'  חוזר על ש15�17' החרוז בש. אזכר את האירועי� שבראשית העלילהוג� מ, לבנו

 .13�15' ויוצר מסגרת סביב הנוסחה המספרית בש

היא מביעה את רצונה לנקו� ברוצח . ת�'פ�ַע נמסרי� דברי �CAT 1.19, IV: 34-35ב .36

אמח@ :  לאקהתת�'פ�ַענויי� המדגישי� את היחס המשפחתי בי! הרוצח מכונה בכי. אקהת

ניעי הדמות מכינויי� אלו תורמי� להבהרת . אמי%']ה ב[כל]מ[את אכלה   /,את מוח@ אחי

 .מניעי� את הדמות לפעול) 16משפחתיות�וחובות חברתיות(רגשות משפחתיי� . הדוברת

לכ! הוא . החוזר על דבריו, ת�'פ�ַעלנות! את ברכתו  ַדַנִאל� �CAT 1.19, IV: 39-40ב .37

ל! תכלה / , ]אחיה[ל! תמח@ את מוח@  :בשינוי כינויי הגו2 החבורי�, מש באות� כינויי�משת

 .ה[אמ%את מכלה ב'

לובשת , ]חת[מת: ת�'פ�ַעמספר על תלבושתה של � מדווח המשורר�CAT 1.19, IV: 43-44ב .38

בעקיפי! עשוי הקהל . חובות הב!! רשימת זיכרוח� מעורר את ואזכור מדי ל. מדי גיבור

 .ַדַנִאל�לקשור את התלבושת לאקהת או ל

מתאי� כינוי זה  .יסכמת את אקהת בכינויו הַיְטַ;נ�מזכיר  �CAT 1.19, IV: 58-59ב .39

 .ת הגיבור]קה[היד שמחצה את א: במסגרת דברי ההתפארות של שכיר החרב –להקשר 

ועד ) קש את רשות ִאל� לרצוח את אקהתהתמונה בה מגיעה ענת לב( תכנו! הרצח מראשית •

 א	ִ�איש ַר, ַדַנִאל	ילד  // אקהת הגיבורמספר בכינויי� �משתמש המשוררלתו� תקופת האבל 

 בפי ענת. מספר�ות אלו משמשי� בפי המשוררזוג. ַדַנִאל	ב'  // אקהתמקוצרת או בגרסה 

  .הזוג השנירק משמש 

 יש כאשרהוא משמש . יע לאור* כל העלילהמופ)  לעיל4סעי2 (י של אקהת סכמתכינויו ה •

הדמות הדוברת מבקשת להדגיש את כאשר או ) ַדַנִאל�בברכות וקללות (צור* בכינוי רשמי 

 . במקרי� אחרי� מכונה אקהת בשמו.ואיסטי של אקהת' או המצ,ההיבט הגברי

  ענת. ה

את קשת� א� ת' : י�יסכמת �נת את עצמה בשני כינוייע מכנה �CAT 1.17, VI: 18-19ב .1

ומתייחס ,  מופיע רק פעמיי� בטקסטהכינוי השני 17.ִלאמ	 ְיֶבֶמתל� חצי/ , ]ת[נ]בתולה ע[ל

 ).משפחת האלי�(למעמדה של ענת בתו* הפנתיאו! 

 ְיֶבֶמתובתקבולת בכינוי , מכנה אקהת את ענת בשמה הפרטיCAT 1.17, VI: 24-25 �ב .2

, יעשה קשת לענת: צור קשת אחרת עבורהי לִסס�'ַוַח� ר�' כאשר הוא מציע לה לבקש מ6�ַת,ִלאמ	

18." ליבמת ִלאמ	חצי/ 
 

מספר �שבה מכנה המשורר, מופיעה נוסחת פתיחה לדיבור ישירCAT 1.17, VI: 25-26 �ב .3

 .הבתולה ענתי סכמתאת ענת בכינויה ה

 את ֲאַח6ֶה אנוכיא7 :  מדגישה ענת את עצמה באמצעות כינוי פרודCAT 1.17, VI: 32-33 �ב .4

 .ר]ת הגיבו[אקה

                                                
 .148סעי2 , ראו פרק ד  16

 . 57סעי2 , ש�על שני כינויי� אלו עיינו   17

 .כ! מנומסת�פי�על�א* ההתייחסות א2, מסיבות של אור* השורה,  לא מופיע לצד שמהבתולהלטעמי הכינוי   18
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 �mאבל בתוספת הווקטיב ו, בתולהמכנה אקהת את ענת בכינוי CAT 1.17, VI: 34 �ב .5

 הרכיבי�.  בכ* הוא מדגיש את הגדרתה כבתולה!הו הבתולה, מי]ר[אל ת: אנקליטית

בדברי  גיבור כינוי זה בא בניגוד למילה. הנתלי� מאריכי� את הכינוי ובכ* מדגישי� אותו

 .) לעיל�9ראו סעי2 ד (י! אליו כצייד או גיבורהמכוונת בעקיפ, אקהת

הא" : מציג אקהת שאלה רטורית שהתשובה עליה שליליתCAT 1.17, VI: 40-41 �ב .6

ובאמצעותה רומז אקהת שענת , מכוונת בעקיפי! לענת נשי" המילה ?בה'[תצודנה נשי" 

 בתחו�  מזלזל ג�זה הקשרוב, בכ* הוא מזלזל במעמדה וכוחה כאלה .שייכת למי! הנשי

 שבה אקהת, לוחמי"מילה לרמיזה זו עומדת בניגוד . הלא הוא הציד והמלחמה, אלוהותה

 .) לעיל�12ראו סעי2 ד; 39�40' ש (מתכוו! בעקיפי! לעצמו או לשכמותו

הוא מכנה .  היא צוחקת–מספר על תגובת ענת �מדווח המשוררCAT 1.17, VI: 41 �ב .7

 . ענתצוחקת ר"ל ]בקו: אותה בשמה בלבד

פעמי [ תחת אפיל�:  ענת מבליטה את עצמה באמצות כינוי פרודCAT 1.17, VI: 44-45 �ב .8

מקו� הכינוי בסו2 הפסוקית לש� .  היא זו שתעניש את אקהת–כ* היא מדגישה . ני] א–

 .הדגשה

מספר �שבה מכנה המשורר, מופיעה נוסחת פתיחה לדיבור ישירCAT 1.17, VI: 53 �ב .9

 .הבתולה ענת[: יתסכמבכינויה הכנראה את ענת 

מספר את �מופיעה נוסחת פתיחה לדיבור ישיר שבה מכנה המשוררCAT 1.18, I: 6 �ב .10

 .]הבתולה ענת[ועונה : יסכמתענת כנראה בכינויה ה

כשהיא מתייחסת , ]ענת[הבתולה : יסכמתמכנה עצמה ענת בכינויה הCAT 1.18, I: 14 �ב .11

 . בִאל�שיפגעלעצמה כגור� 

באמצעות הכינוי . היכשהוא מתייחס לאופי, בת את ענת ל�נה ִא מכ�CAT 1.18, I: 16ב .12

 .דרגה בי! האלי�היחסי שמדובר באו , משפחתי יחסהמובלט 

אופייה כשהוא מתייחס ל, חנ7 לב�כי , בתילכי ענת ל ִאל� אומרCAT 1.18, I: 17 �ב .13

 ,דרגה בי! האלי�היחסי את ליט את יחסי� משפחתיי� או במהרכיב הראשו! . ולמעשיה

 .המגדיר את ענת כחוטאת בעיני ִאל�,  כינוי שיפוטיאוהרכיב השני הו

והוא מכנה אותה ,  של ענתעזיבתהמספר על � מדווח המשורר�CAT 1.18, I: 19-20ב .14

 .ה ענת]הולכת הבתול[: יסכמתבכינויה ה

 היא מגיעה אל אקהת כאשרמספר על התנהגות ענת �מדווח המשוררCAT 1.18, I: 22 �ב .15

שמשק2 את , הבתולה ענת יסכמתמספר מכנה אותה בכינוי ה�המשורר. ת היא צוחק–

 .) לעיל1ראו הפניה בסעי2  ( הבלתי מרוס!אופייה

ואני ,  אתה אחי:מבליטה ענת את עצמה באמצעות כינויי� פרודי� �CAT 1.18, I: 24, 26ב .16

 .] [      אנוכי) ? [       ] (; [        ]–

 :ההקשר אינו ברור. יסכמתמספר את ענת בכינויה ה� רמכנה המשור �CAT 1.18, IV: 4ב .17

 .[      ]ה ענת לכל ]הבתול[

הוא מכנה . ההימצאמספר על עזיבת ענת את מקו� � מדווח המשורר�CAT 1.18, IV: 5ב .18

 .כת הבתולה ענת]הול[: יסכמתאותה בכינויה ה



 415

,  שמעי:ווקטיבהצור! תוספת ב, יסכמת לענת בכינויה הַיְטַ;נ� פונה �CAT 1.18, IV: 12ב .19

 .הו הבתולה ענת

מספר את ענת �מופיעה פתיחה לדיבור ישיר שבה מכנה המשורר �CAT 1.18, IV: 16ב .20

 .ועונה הבתולה ענת: יסכמתבכינויה ה

בי' הנשרי" ארח7 :  מבליטה ענת את עצמה באמצעות הכינוי הפרוד�CAT 1.18, IV: 21ב .21

 .כי[ו אנ–

 מפרוא7 את : ת עצמה באמצעות הכינוי הפרוד מבליטה ענת א�CAT 1.18, IV: 26-27ב .22

 ! לא אחיה– אנוכי –עצתי 

 ענת לדבריהכתוב מקביל . מספר את ענת בשמה� מכנה המשורר�CAT 1.18, IV: 31-32ב .23

 .) לעיל21סעי2  (21' בש

ל הריגת כשהוא מוסר ע, מספר את ענת בשמה� מכנה המשורר�CAT 1.18, IV: 37-38ב .24

 .[    ] הלוח" שלה ַהְצֵמתב, עצת ענת] מפרוא7 את : המתנגדי� למעשה רצח אקהת

הטקסט פגו� ולכ! .  מבליטה ענת את עצמה באמצעות כינוי פרוד�CAT 1.18, IV: 40ב .25

 .לא ברור הקשרו

. נת]ע[הבתולה : יסכמתמספר את ענת בכינויה ה� מכנה המשורר�CAT 1.19, I: 5ב .26

 .הטקסט פגו�

  למושא עצמה כמוטב באמצעות כינוי פרוד מבליטה ענת את�CAT 1.19, I: 16-17ב .27

 .א7 קשתו לא ניתנה לי): בסמו* ובניגוד לכינוי החבור למילה קשת(

כשה� , יסכמת מכני� הנערי� המבשרי� את ענת בכינויה ה�CAT 1.19, II: 42-44ב .28

 .וכעש' את נשמתו/ , ] את נפשו–רוח [כ/ , הבתולה ענת, ]הוציאה[: י� את הרצחרמתא

אול� נראה שבפע� . )oanata (עתה שבקללות הערי� מופיעה המילה בנוסחת הזמ! .29

  CAT 1.19, IV: 6.(19(. אלה ענתש� הרומז לשהשלישית מדובר במשחק מילי� 

ַע. ו   ת�'פ�

 ת�'פ�ַעכא! הוזכרה לראשונה סביר להניח ש. )hlk( מהל�  שרדה המילה�CAT 1.19, I: 28ב .1

הרי הוא נקשר , אכ! הופיע כא! כינוי זה א� .) להל!4' ראו פסקה מס (יסכמתהבכינויה 

  20.כ*�ת הנשרי� ורגשות הצער הנזכרי� מיד אחרייפה ע� ראי

רגשות ה מוסר על הוא. ספרמ�שוררי המיד�על בשמה ת�'פ�ַע נזכרת �CAT 1.19, I: 34-35ב .2

 . של הדמותפנימיי�ה

 פונה ַנִאל�ַדמספר מדווח על כ* ש�המשוררכאשר , בתו ת�'פ�ַע מכונה �CAT 1.19, I: 49ב .3

  ]. ַדַנִאל	 אכ' הוא קוראתו[לבבקול ר" : אליה

הנושאת , ת	'פ	ַעשמעי : יסכמתה בשמה ובכינויה ת�'פ�ַעקורא ַדַנִאל� ל �CAT 1.19, II: 1-3ב .4

 את החמור  קורא לה לחבושַדַנִאל�. את מהל� הכוכבי"] ת[היודע/ ,  טלגיזה האוספת מ' ה /,מי"

 . שיצא אל השדותמנת�על

                                                
 .141סעי2 , ראו פרק ד  19

 .114סעי2 , ש�על כינוי זה כא! ועל משמעותו עיינו   20
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. ) לעיל4סעי2  (ת�'פ�ַעי של סכמתה הכינוימספר על �המשורר חוזר �CAT 1.19. II: 5-7ב .5

ידי פתיחה דומה יוצר המשורר � על.היד�על ַדַנִאל�מוסר על ביצוע הוראות עתה המספר 

 .יה להתאמה מלאה בי! ניסוח הצו לניסוח תיאור הביצועיאצל קהלו ציפ

ַע  המקוצר בכינוית�'פ�ַע נזכרת �CAT 1.19, IV: 28ב .6 � ידי המשורר�על, הנושאת מי", ת	'פ	

 החרוז משמש נוסחת פתיחה לדיבור .) לעיל4ראו סעי2 , צלע א של הכינוי המלא( מספר

ַע: ישיר  .הנושאת מי", ת	'ועונה �	

 יסכמתהומכנה אותה בכינויה , ת�'פ�ַע,  את בתוַדַנִאל�ר* במ �CAT 1.19, IV: 36-38ב .7

 .שתהבהתא� לבק, ) לעיל4סעי2 (

] ה[א]ב[: צלעי�בחרוז ארבע, בשמהפעמיי�  ת�'פ�ַע נזכרת �CAT 1.19, IV: 47-48, 49-50ב .8

ַע ַע]ה[מגיע; ת	 למחנה האנשי"'�	 ת� 'הגעת פ�ַעמספר על �בחרוז זה מדווח המשורר. ת	 לאוהלי"' �	

) בא ראו בסעי2 ה– 51�52' ש(מסופר בהמש* הבשל . צלע ב מקבילה לצלע ד. ַיְטַ;נ�למחנה 

 .מובלטת המשמעות המילולית של שמה

 את דבר ַיְטַ;נ� המוסרי� ל,י השליחי�יד� עלשכירתנו  ת�'פ�ַע מכונה �CAT 1.19, IV: 51-52ב .9

 שמה  זהולמעשה – [pGt]( ]הנערה[ י אות� דוברי�יד�עלבתקבולת היא מכונה  .הגעתה

 21).הפרטי

  .ספרמ� שורר המייד� על,  בלבד נזכרת בשמהת�'פ�ַע �CAT 1.19, IV: 54-55ב .10

  ַיְטַ�נ�. ז

 וא מוזכרה. מספר� בפע� הראשונה בדיווח המשוררַיְטַ;נ� נזכר �CAT 1.18, IV: 5-6ב .1

] / אכ' נותנת פניה, אזי[: )יסכמתכינויו ה ( במקצוע ומוצא אותו ובכינוי המגדיר,בשמו

 .תי[בר ַיְטַ�נ	 הלוח" הש!]לע[

בצורה מקוצרת של ומשתמשת , בשמו בלבדכנראה , ַיְטַ;נ�ענת פונה ל �CAT 1.18, IV: 7ב .2

 .)yTp (שמו

 ועונה:  פתיחה לדיבור ישירבמסגרת, יסכמת בכינויו הַיְטַ;נ� מוזכר �CAT 1.18, IV: 11ב .3

 ].הלוח" השותי[, ַיְטַ�נ	

 בצורה מקוצרת של הש�,  בשמו בלבדכנראה, ַיְטַ;נ�פונה ענת ל �CAT 1.18, IV: 16-17ב .4

)yTp(. 

כמו , אשימ�: שהוא כלי נשקה,  לעו2 דורסַיְטַ;נ� מדמה ענת את �CAT 1.18, IV: 17-18ב .5

22.יבתערת, כמו דיה/ , ]רתי[בחגו, נשר
 

כשהיא מתארת את אופ! ,  לרוצח או שוחטַיְטַ;נ� מדמה ענת את �CAT 1.18, IV: 23-24ב .6

.  את דמו לברכיוכמו שוחט/ , שפו� כמו קוטל את דמו:  לבצע עבורהַיְטַ;נ�ההריגה שעל 

 .ַיְטַ;נ�הדימויי� מדגישי� את התפקיד שמטילה ענת על 

בשורה הראשונה מכונה . מספר על ביצוע הרצח� מדווח המשורר�CAT 1.18, IV: 27ב .7

� .הלוח" השותי, לוקחת את ַיְטַ�נ	):  לעיל1סעי2  (יסכמת בכינויו הַיְטַ;נ

                                                
 .154סעי2 , ש�ראו   21

 .97סעי2 , ש�על דימוי זה עיינו . 103סעי2 , ש�על תפקיד� של העופות הדורסי� והקשר שלה� לענת ראו   22
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 מדומה לעו2 ַיְטַ;נ�ו, יסוחה של ענתנ לעמספר � המשוררחוזר �CAT 1.18, IV: 28-29ב .8

 .) לעיל5ראו סעי2  (כלי נשקה של ענתשהוא , דורס

 מדומה לרוצח ַיְטַ;נ�ו, ניסוחה של ענת לעמספר � המשוררחוזר �CAT 1.18, IV: 34-35ב .9

 ). לעיל6ראו סעי2  (או שוחט

 .ְטַ;נ�ַי שהכוונה לויש לפרש, הלוח" שלה מכונה ַיְטַ;נ�  �CAT 1.18, IV: 38ב .10

בשני ) מבלי לדעת את זהותו ,ככל הנראה (ַיְטַ;נ� את ת�'פ�ַע מכנה �CAT 1.19, IV: 34-35ב .11

, קציה שלו בסיפורנהללו מבטאי� את הפו. אמי%']ה ב[כל]מ[�ומוח@ אחי כינויי� נרדפי� 

% ']ה ב[כל]מ[את  אכלה, אמח@ את מוח@ אחי : ַיְטַ;נ�נרצח בידי שואת יחס הדוברת לאקהת 

 .הכינויי� נועדו ג� להדגיש גמול מידה שווה. מיא

ובכלל זה על , )ראו סעי2 קוד� (ת�'פ�ַע על דברי ַדַנִאל� חוזר �CAT 1.19, IV: 39-40ב .12

 .ה[אמ% מכלה ב'�ו] אחיה[מוח@ : בשינוי גופי�ַיְטַ;נ� הכינויי� של 

 מכונה ְטַ;נ�ַי. ַיְטַ;נ�מספר שהודעה הובאה ל�ר מדווח המשור�CAT 1.19, IV: 50-51ב .13

 .ובא]ַ�נ	 מ[דבר לַיְט): פועל סביל(פתיחה לדיבור ישיר כושורת החרוז מתפקדת , בשמו בלבד

מספר את �שבה מכנה המשורר,  מופיעה פתיחה לדיבור ישיר�CAT 1.19, IV: 52-53ב .14

� .השותי] ח"[ועונה ַיְטַ�נ	 הלו: יסכמת בכינויו הַיְטַ;נ

מספר את �שבה מכנה המשורר, ה פתיחה לדיבור ישיר מופיע�CAT 1.19, IV: 56-57ב .15

� ).ראו סעי2 קוד� (יסכמת בכינויו הַיְטַ;נ

היד  : לוואימשפט בצירו2 יד במילהעצמו  את ַיְטַ;נ� מכנה �CAT 1.19, IV: 58-95ב .16

בכוח רברבנותו  ועל ,ַיְטַ;נ� של ראייה הזוויתכינוי זה מעיד על . ת הגיבור]קה[שמחצה את א
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ככל הנראה הציפור מייצגת . כשמעליו ציפור
  .הנשרי�את 

  
 

Williams-Forte, E., Ancient Near Eastern Seals: A Selection of Stamp and Cylinder 

Seals from the Collection of Mrs. William H. Moore,  Metropolitan Museum of Art, 

New York, NY, 1976, no. 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

מולו עומדת . ל�הדמות היושבת בצד ימי& היא ִא
הציפור שבפינה השמאלית העליונה  .אשרה

  .מייצגת את ענת) מעל לחמור(

Schaeffer, C. F. A., “Nouveaux 

Témoignages du Cult de El et de Baal a 

Ras Shamra-Ugarit et Ailleurs en Syrie-

Palestine”, Syria 43 (1966), p. 3, fig. 1 

and Plate 1.  
 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1:  Bone plaque. 

Excavated in Cyprus, Discovered in a level of the 16
th
 century 

B.C. 

 
Barnett, R. D., “The Earliest Representation of OAnath”, EI 14 (1978), [H. L. 

Ginsberg Volume, Eng. Section], p. 29*, fig. 1. 
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“Narration and Characterization in the Epic of Aqhat form Ugarit” 

Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy  

by: Shirly Natan Yulzary 

 

A b s t r a c t 

The Ugaritic texts, particularly the three epic texts �Aqhat, Kirta and Ba�al, have been 

investigated independently, as well as in relation to the Bible. The linguistic affinity to 

Hebrew made it possible to clarify the meaning of vague and illegible passages in the 

Bible (whose meaning was lost over time). In other instances the background of a 

specific passage became clear. Thus the importance of the Ugaritic texts for investigating 

and interpreting Biblical literature is evident. Many scholars of course have dealt with the 

various characteristics of Ugaritic poetry, and their studies have demonstrated the literary 

affinity between the Bible and the Ugaritic texts. Some studies have dealt with the poetic 

characteristics such as word-pairs, formulas, various types of parallelism and more. 

Others have dealt with thematic-motivic affinities or thematic-formulaic and even 

theological-ideological affinities. The importance of these studies is in establishing the 

hypothesis regarding the literary link between the two corpora, in revealing the ancient 

cultural background of the Bible, and in supporting the argument that the ancient literary 

background of the Bible is reflected in the Ugaritic texts. Thus, a consensus has been 

formed regarding the literary link between the two corpora. But the fact is that there are 

generic differences between them (the Bible does not contain epic poetry). Therefore, 

some scholars have raised the question of whether there existed ancient Hebrew epic, or 

whether the Hebrew scribes knew first hand, borrowed and adapted materials from a 

Canaanite literature. However, the literary-artistic aspect has been neglected. There are 

only few studies that have focused on this aspect of the Ugaritic texts and have 

demonstrated how the Ugaritic texts reflect and clarify the ancient background for the 

poetics of Biblical narrative and characterization. 

The same Ugaritic texts have themselves been the subject of study. Many exegetical 

studies have been written (according to different approaches), as have linguistic-

philological studies, as well as literary-interpretative studies. Each scholar presents his or 

her literary interpretation. For example, many interpretations have been written on 

�Aqhat: Gaster interpreted the work as an inseparable component of ritual; Aitken 

analyzed the work from a morphological perspective, following morphological studies in 
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other literary corpora; Parker, Margalit and Wyatt interpreted the Ugaritic work 

according to their proficiency in and wide knowledge of ancient literature, and related to 

literary aspects, but they did not implement close reading, which focuses on the meaning 

expressed in the narrative, or characterization, in detail and in depth, and did not examine 

how these aspects interact with the traditional and formulaic character of the work; 

Wright regards �Aqhat as a narrative sequence in which ritual descriptions, used as codes 

creating meaning, are embedded; and San focuses on the characters’ attitude toward the 

murder described in the story. Wright and San implement a literary approach, but both 

choose to interpret the story from one specific predefined point of view. Therefore, in 

most cases, these studies present a specific and one-dimensional interpretation (see 

chapter 1). Clearly they do not focus on the art of narration and various techniques of 

characterization and creating meaning in the narrative. Indeed narrative poetics is one of 

the significant and most interesting subjects investigated in the Bible. The purpose of the 

present study is to fill a gap in the study of Ugaritic literature, by focusing on the poetics 

of the narrative in one of the three epic texts. This research joins my previous research on 

Kirta. The conclusions of both studies have important implications regarding the Ugaritic 

texts as an independent subject of research, and regarding the literary background of 

biblical prose and biblical literature as a whole. 

Unlike studies I performed in the past (2005, 2007), in this study I have expanded the 

theoretical basis. This study examines �Aqhat as an ancient work, while considering its 

epic and poetic character, its oral aspects and its traditional and formulaic features. In 

addition to dealing with characterization, this study also deals with the way the narrative 

is structured and how meaning is created in it (from the thematic-motivic aspect, from a 

morphological aspect and from a structural point of view). Namely, my current study 

presents a rich literary analysis of the Ugaritic work, from diverse approaches existing in 

the study of literature, and allows a comprehensive picture in various strata of the ancient 

literary work. 

In chapter 1, the text under study is presented, as well as the main approaches towards it 

in the field of Ugaritic study. In chapter 2, I discuss the relevant studies in literature 

providing background information and allowing literary analysis from various aspects of 

the ancient work. In chapter 3 the investigated text is presented in its original language 

(transliteration), accompanied by literary, philological and exegetical annotations, a new 
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Hebrew translation and a comparative apparatus. A detailed literary analysis 

implementing close reading is presented in chapter 4, while the structural analysis of the 

work was performed earlier, in chapter 2. Chapter 5 summarizes the data gleaned from 

the analysis of �Aqhat, and in chapter 6 I present my conclusions and the implications of 

this study for Biblical study and the study of the Ugaritic texts. The study includes three 

appendices: a list of epithets and references to the characters; tables and illustrations 

explaining Aitken’s morphological work; visual representations of the goddess �Anat. 

From the literary analysis and especially from the close reading we get the impression 

that the artistic tendencies of the Ugaritic poet-narrator are similar to those of the biblical 

narrator. Just as in the Bible, the Ugaritic poet-narrator prefers using indirect means when 

characterizing and when forming the inner life of the characters, though in order to keep 

the story clear he also uses means of direct penetration and interior monologue. Some of 

the prominent techniques of characterization in �Aqhat describe the actions of the 

characters, contrasting, and presenting the character’s point of view. This last technique 

is produced many times by using formula of ‘lifting the eyes’, and the Ugaritic narrator 

uses various means for internalizing the expression (repetition, order of delivery, epithets, 

ellipsis and more). Sometimes the embedded point of view (to a verb used by the 

narrator) might be interpreted as covert speech, based on using such means, just as we 

find in Biblical prose narrative. As said, the Ugaritic poet-narrator is even more laconic 

than his biblical counterpart in providing motivation, explanations, thoughts and 

emotions of his characters. The conclusion from this picture is that filling gaps is a 

prominent interpretive process for understanding the plot, and the audience must be an 

active partner in creating meaning in the narrative. In a substantial number of cases the 

Ugaritic poet-narrator causes his audience to perform covert penetration into the inner 

world of the character. To do this he uses a variety of means; for example, contrasting the 

characters; by phrasing the words of the character; by creating verbal connections 

(allusions); even by using double-entendre (the name Pughat); or by filling the gap 

between the events reported by the poet-narrator or embedded in the character’s point of 

view and the character’s response (creating a causal relation), and more. 

Shaping the characters’ words is also an indirect means of characterization, already 

known to us in Biblical literature. There are a number of examples, proving that the 

Ugaritic poet-narrator undoubtedly designs the form of discourse (its length, vocabulary, 
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or special phrases, epithets, contrasts, repetitions, and more), and this special form is 

significant for the character and for his or her desires and emotions, or in relation to the 

meaning of the narrative. The names of the human characters in �Aqhat (and at least some 

of the characters’ names in Kirta) reflect a literary choice which creates meaning. The 

names correlate the related events, and this too is a technique of characterization familiar 

to us from Biblical literature. Thus for example, �Il endows Dana�il with his grace (or 

judges him justly); �Aqhat (meaning ‘obedient’) is an ironic name, since the son does not 

fulfill the destiny imprinted in his name; Pughat (‘girl’) is called by a name alluding to 

the way she succeeds in her mission of blood-vengence. These are only some of the 

indirect techniques of characterization used both in the Bible and in the Ugaritic epics 

(see the detailed summary of the various means in chapter 5). The Ugaritic poet-narrator 

also uses indirect techniques when he wishes to create meaning in the narrative or to 

emphasize a message. He leads his audience to produce an indirect, covert and even 

symbolic meaning by using various poetic means, such as: the Leitwort and semantic 

fields, allusions, repetitions, traditional patterns and literary structures, and more. 

The abundant and consistent use of diverse means and techniques is surprising in light of 

the epics’ formulaic and traditional-thematic nature, recognized by several scholars 

including the writer. Although the Ugaritic works are epic poetry, there is a great 

resemblance to narrative poetics in the Bible. But there are differences which derive from 

the different literary genres. The multiple repetitions almost word by word (including 

multiple use of numerical patterns that create verbal repetition) are characteristic of epic 

poetry. Nevertheless, it is concluded that these repetitions in most cases also contribute to 

the making of meaning in the narrative. Most characters have a recurring epic epithet, 

which creates coherence in the text. And yet, these epic epithets are used in agreement 

with the context of the narrative. These epithets emphasize a certain feature of the 

character and are not incidental. But the Ugaritic poet-narrator also demonstrates the use 

of a variety of epithets that are not epic, just as in Biblical narrative.  The Ugaritic epic 

poetry is characterized also by the use of a traditional-formulaic language and common 

‘ready-made’ verses, as well as using traditional themes (motifs; narrative patterns) 

common in ancient Near Eastern literature and even in ancient Greek literature. 

Prominent examples of traditional themes are a hero who has no son, a hospitality type-

scene, and a feast in which a feminine character overcomes a professional male warrior. 

Moreover, the narrative in �Aqhat is constructed symmetrically (central events and their 
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opposites are presented in chiastic order). This special arrangement makes it easy to 

remember the story since it is the framework of the plot. These are building foundations 

connected to the way an epic work, which in ancient times was oral poetry, is composed. 

The written version of �Aqhat is one of several versions of the story, which circulated 

orally, and the written version was probably read, recited or sung (see chapter 2). 

One of the purposes of the epic work is to educate the audience. Indeed, �Aqhat (just like 

Kirta) bears a didactic message. �Aqhat has a number of didactic-sapiential messages or 

existential-sapiential messages. The positive and negative characters serve as positive and 

negative models for the audience. Dana�il the righteous man is subjected to harm and 

mental suffering, and this is in fact a subject characteristic of wisdom literature in the 

ancient Near East. In addition, the poet-narrator presents Dana�il as a model of religious 

devotion. The negative human character (Ya�pan) is punished of course, and this is a 

regular and familiar didactic message. Thus in an indirect way �Aqhat deals with reward 

and justice and righteousness and the relation between them. Second, the poet-narrator 

presents wisdom as a positive value opposed to violence. Through the story he 

demonstrates to his audience that wisdom and righteousness have their own advantages, 

while violence leads to destruction. Pughat’s confrontation with Ya�pan embodies this 

didactic idea. Similarly, �Aqhat and Ya�pan see themselves as heroes or warriors, but they 

have met their death. �Aqhat behaves with arrogance and pride, unlike his wise sister. 

�Anat is an aggressive character, and she gains nothing by her actions: the bow is lost. 

Dana�il is a judge, and wisdom is a trait related to his role. He is the one who won the 

favor of the gods �Il and Ba�al. Third, the narrative stresses the message that a human can 

continue to exist only through his progeny, and cannot gain immortality. In other words, 

one of the central themes in the story is human continuity. Indeed this is what Dana�il 

strives for, while �Aqhat recognizes this human limitation. These ideas are revealed in 

�Aqhat through implementing close reading. The structural analysis of the narrative 

supports the subject of ‘life’ and ‘death’ (in other words, ‘continuity’ and ‘cessation’ of 

existence) as a central theme in the narrative. This idea exists even on a symbolic level – 

the bow was chosen as the object given to Dana�il as a gift due to its symbolic meaning in 

the ancient Near East (the bow symbolizes male fertility). Other events in the narrative 

also relate to the same subject of fertility – the drought and the destruction of the bow. 
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Analyzing the function of the characters (according to Greimas’ Actantial Model) 

emphasized Dana�il’s central role in the narrative, and that �Aqhat is not the protagonist 

in the plot. Dana�il is the offended one or beneficiary of the events. The complication and 

solution in the plot concern him, while other characters advance the plot. Characters not 

placed in this model are even more marginal in relation to the main plot-line (for 

example, Danatiya and Kuthar-wa-Ḫasis appear in the scene where the bow is introduced 

to the story: they both disappear later on). The Actantial Model further contributes to 

emphasizing the relationship among the various gods, which is apparent also in the verbal 

realization (text-fabric) of the epic. �Anat objects to �Il’s will. Also, the gods are divided 

into groups according to the contradictory pair I mentioned above – Ba�al is the storm 

god, responsible for the rain and fertility of the land. �Il is responsible for human fertility. 

�Anat acts in the cosmos and brings death and drought, the opposite effect of Ba�al and 

�Il together. 

The analysis of the work reveals that Dana�il is an epic hero of a special kind: he is 

described as devoted to family, carrying his familial and social duties. He represents 

social order and positive values. His pious character is his glory (like the cases of  

Abraham, Noah and Job), and the epic song praises this exemplary character. This type of 

hero fits the didactic epic literature, one of the goals of which is to describe a pious man 

as a model of faith (compare with the above mentioned biblical heroes). But we should 

not speak of a one-dimensional or typical character. Dana�il appears to be a complex 

character, with a number of features; his feelings and awareness change throughout the 

narrative; the penetration into Dana�il’s inner life is always done by indirect and covert 

means, even though the poet-narrator can expose the inner life of a character directly. 

This actually contributes to deepening the hero’s character.  

�Aqhat is a secondary character with respect to his role and actions in the narrative and 

according to the Actantial Model. His character is barely developed. Yet, recurring events 

give the character a certain depth: in his first words to �Anat �Aqhat is self-controlled, but 

his second answer is surprising as he turns out to be impudent, and sins with hybris.  

�Aqhat doesn’t fall into �Anat’s trap when they first meet, but in their second encounter 

he does not realize the goddess’ scheme. The narrator presents him as a victim, but at the 

same time he characterizes him as negative. In the rest of the narrative (in the extant text) 
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�Aqhat is a passive character (‘an object’). Dana�il yearns for him, �Anat murders him, 

Pughat avenges his death, and the vultures eat his flesh. 

Pughat matches the model of the female assisting character in the epic work. From the 

moment she appears on the ‘stage’ she is described as wise, knowledgeable and cunning. 

In her consciousness and awareness she is contrastive to Dana�il, thus contributing to his 

characterization as unaware. Describing Pughat crying expresses the fact she is 

knowledgeable more than it expresses her grief and sorrow. Her description as being wise 

fits in well with the traditional motif, in which a female character overcomes a drunken 

warrior. The only discourse atributed to this character expresses its actantial function – 

she assists Dana�il in getting �Aqhat back. But the character is not stereotypical or one-

dimensional, since she is also characterized through indirect means, including her being a 

parallel but antithetical character to the goddess �Anat in many respects (in details and 

function). One point is her obedient and quiet nature, her dedication to her father and the 

fulfillment of familial obligations, as opposed to the character of �Anat. 

Danatiya is a secondary character that has no significant role in the narrative. She is 

mentioned as a woman in confinement (a term indicating her physical-human function), 

but she does not fulfill a plot-function. In the hospitality scene with Kuthar-wa-Ḫasis, 

Danatiya is not really needed, and she may be mentioned on account of the use of the 

traditional hospitality theme.  As for herself, Danatiya is typical: the only expression of 

the character is in obeying Dana’il’s orders. Dana�il’s orders to Danatiya are utilized to 

express the protagonist’s excitement, and her own feelings are completely ignored. Her 

role as a mother is also completely missing, since the figure of the father is in focus. The 

name of the character is derived from the name of the hero, and this clearly suits her 

complementary role to Dana�il’s character in the hospitality type-scene. 

Ya�pan fills the function of the opponent together with �Anat. As long as Ya�pan carries 

out the plan, he is a ‘stereotypical’ character (like Danatiya). But when Pughat arrives at 

his tent, the poet-narrator develops his character using the character’s discourse and 

contrasts. He presents Ya�pan as someone who relies on his physical strength, and prides 

himself for an action he did not actually do. This character is not developed to the degree 

it can be defined as a developing or complex character, since all its actions and speeches 

are negative, and express its function in the narrative. 
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The characters of the gods in the narrative – �Il , Ba�al, �Anat and Kuthar-wa-Ḫasis – play 

a role fitting their function and characters within the world of Ugarit beliefs, which is 

outside the boundaries of the literary work. Yet, the characters playing a more central role 

in �Aqhat (�Anat and �Il) are uniquely developed, and exceed the limit of the stereotypical 

character. In the first scene in which �Il appears, he endows the hero Dana�il with a son. 

In this way he fulfills his Actantial function, which also matches his divine domain as a 

creator. In the second scene, �Il criticizes �Anat’s behavior, allowing his role as the divine 

dispenser of (just) judgments to come forth. �Il’s being a judging and supreme deity is 

linked to the name of the hero Dana�il (�Il judges the hero and bestows his grace upon 

him), and to his status as head of the pantheon. The formulaic (epic) epithets change 

according to the depicted situation, and to the function of �Il in each scene. �Il’s positive 

character is reinforced by contrast with the negative character of �Anat. The contrast 

between him and �Aqhat further contributes to deepening his character, since it stimulates 

the audience to wonder how much �Il supports the hero Dana�il, or how afraid he is of 

�Anat’s aggression. 

�Anat too is characterized according to her figure outside �Aqhat – according to her status 

and function in the pantheon. She is terrifying, threatening and violent. Her character and 

actions are suitable for the role of the opponent in �Aqhat according to Griemas’ Actantial 

Model. Her character is negatively developed in this work .(By contrast, in some parts of 

Ba�al, she is a positive character). The fact that she is a goddess creates a theological-

judgmental problem. But the poet-narrator does not let this character escape retaliation, 

and symbolically ‘punishes’ her. The parallel-contrast characterization of �Anat and 

Pughat highlights the opposite function of the two characters, and contributes to 

deepening the character of �Anat beyond the stereotype. The poet-narrator further 

develops the character by revealing her inner life and thought. 

Ba�al is an undeveloped ‘helper’ character. The helper’s role is evident from the overt 

level of the narrative and according to the Actantial Model. Ba�al does not initiate actions 

related to himself, but acts only in relation to Dana�il. The absence of Ba�al is used as a 

metonym (or: sign) for the drought after the murder of �Aqhat. 

Thus, structural analysis, analyzing character function, identifying the traditional 

components, the epic and oral characteristics, and close reading have complemented and 

reinforced each other and revealed a sophisticated and rich work of art. Applying a broad 



 471 

literary approach has achieved a desirable result – a deepening of meaning, a wider 

understanding of the narrative (in this specific articulation of the story), and of the 

techniques of narration. The analysis illustrates the proximity between the Bible and the 

Ugarit work �Aqhat in the ways the characters and narrative are shaped (i.e. narrative 

poetics), and the ways the story is built based on popular (folkloristic)-traditional 

conventions. 

This study focuses on a single Ugaritic narrative, but it has implications for the 

understanding of other Ugaritic works in their oral context, and certainly an important 

implication for narration techniques in Biblical literature, their development and the way 

that Biblical narrative was perceived in ancient times. This study shows that the poetics 

of Biblical narrative is not unique to the Bible, and the Bible does not present a literary 

‘innovation’ in its style and art. (The claim that the Biblical literature was innovative has 

been expessed by R. Alter, and followed by his disciple R. Kawashima). The narrative 

poetics in �Aqhat reveals the same central characteristics and the same techniques typical 

of Biblical narrative. One implication of this conclusion is in establishing and reinforcing 

the argument that the two corpora are close and belong to the same literary tradition. In 

view of the analysis of this work of Ugaritic literature it may also be worthwhile to 

reexamine the use of oral, folkloristic, traditional and conventional elements in Biblical 

prose, and their contribution to perceiving the story as it was first told, and for creating 

meaning in it (although it is not an epic). In addition the present study points to the need 

for further research, for models of the hero in the Semitic literatures, especially West 

Semitic literature (independently from the Greco-Roman models), as well as for 

similarities and differences between Ugaritic literature on one hand and the Homeric and 

Biblical literature on the other hand, and considering the place of Ugaritic epic literature 

as a possible intermediary point. 
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