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הסיפורת המקראית והטרגדיה היוונית
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"הטרגדיה זרה לתחושת העול היהודית" ,פסק ג'ורג' שטיינר בפתח ספרו רבהתהודה מות
הטרגדיה" .אלוהי פיצה את איוב על סבלותיו ,וכשיש פיצוי יש צדק ,לא טרגדיה .דרישה זו
לצדק היא הגאווה והע!ל של המסורת היהודית .ה' צודק ,אפילו בחרו #א$ו .לעתי קרובות
מתמיה להחריד מאז #הגמול או השכר ,או שהליכיו של האל נראי איטיי במידה בלתי נסבלת.
אבל בסיכומו של דבר ,אי #ספק בצדקת #של דרכי האל ע האד .ה #מוצדקות – וה #מובנות.
רוח היהדות איתנה באמונתה שנית #לאד להבי #את סדר העול ואת מצבו בתוכו .דרכי האל
אינ #מרושעות ואינ #אבסורדיות" ,ואילו "הטרגדיה צומחת מההנחה המנוגדת בתכלית .כורח
בת'אי בי #א הוא
המציאות הוא עיוור ,וההיתקלות בו גוזלת מהאד את עיניו בי #הוא ֶ
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בעזה".
ברו( קורצווייל התרש עמוקות מדבריו של שטיינר ,וכתב תחת השפעת שתי מסות שבה#
קבע כי ספר איוב בפרט ,וסיפורי התנ"( בכלל ,אינ טרגיי הואיל ותפיסת העול הטרגית,
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היוונית ,זרה לה לגמרי.
כנגד שטיינר וקורצווייל פרסמה שרה הלפרי ,#ב ,1982מאמר שכותרתו "היסוד הטרגי
בסיפור המקראי" ,הנושא את כותרת המשנה "רביזיה של הדעה המקובלת" 3.לאמור :רביזיה
של הדעה כי תפיסת העול היהודית )ובהגדרה מצמצמת :התפיסה המקראית( מנוגדת לתפיסת
העול היוונית ,ולפיכ( ,בלאו הכי ,יצירות הספרות הקלאסיות של שתי התרבויות מנוגדות
ברוח #ובאופיי.#
כמי שתרגמה לעברית את הפואטיקה של אריסטו 4ופרסמה מחקר פרשני מקי על טקסט
מכונ #זה 5,ביקשה הלפרי #להוכיח במאמרה הפולמוסי כי "יש אפשרות לטרגדיה בתנ"( דווקא

) George Steiner, The Death of Tragedy, Faber and Faber, London 1961, pp. 4-5 1בתרגומי ,א.ע(.
 2ברוך קורצוייל" ,איוב ואפשרות הטרגדיה התנ"כית"" ,על יסודות טרגיים בספר איוב" ,בתוך ספרו במאבק על ערכי
היהדות ,שוקן ,ירושלים ותל-אביב  ,1970עמ' .38-3
 3שרה הלפרין" ,היסוד הטרגי בסיפור המקראי" ,דעת  ,8אוניברסיטת בר-אילן )רמת-גן ,חורף  ,(1982עמ' .28-13
 4אריסטו ,פואטיקה ,תרגמה :שרה הלפרין ,הקיבוץ המאוחד ,תל-אביב ) .1977להלן :הלפרין .(1977
 5שרה הלפרין ,על ה"פואטיקה" לאריסטו ,הקיבוץ במאוחד ,תל-אביב .1978

לפי תורת הטרגדיה האריסטוטלית" 6.הגדרת הטרגדיה של אריסטו היא ,כידוע ,הגדרה מבנית,
והנחת העבודה של הלפרי #היא ,שעל פי הגדרה מבנית זו אפשר לאתר בתנ"( סיפורי הראויי
להיחשב "טרגדיות" ,חר כל ההבדלי הרעיוניי בי #תפיסת העול המקראית לבי #תפיסת
העול היוונית" .למרות שרוח התנ"( מושתתת על האמונה באל רחו וחנו ,#בשכר ועונש
ראויי למעשי האד ובכוחה של תשובה לבטל את רוע הגזרה ,מתברר ] [...שיש בתנ"(
סיפורי שקורות גיבוריה ערוכי במבנה שמתאי לטרגדיה".
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על פי קריטריו #מבני זה ,של עמידת סיפורי מקראיי בתק #שהציב אריסטו ,מוכנה הלפרי#
לשלול מספר איוב ,יחד ע שטיינר וקורצווייל ,את התואר "טרגדיה" ,אבל היא מסרבת להקיש
מכ( ,כפי שהקישו שטיינר וקורצווייל ,שא סיפור מקראי זה אינו טרגי הרי ששאר סיפורי
התנ"( – קל וחומר .קורצווייל ,בעקבות שטיינר ,נכשל לדבריה בהנחת המבוקש; הוא הניח
מראש שספר איוב הוא הטקסט המקראי הפרדיגמטי מבחינת שאלת נוכחות או היעדר של
יסודות טרגיי בתנ"( ,ומאחר ששלל את הטרגי2ת של הפרדיגמה ,דימה ששלל בכ( ,על דר(
קל וחומר ,את הטרגי2ת של כל שאר סיפורי התנ"( )ופטר כ( את עצמו מבדיקת של סיפורי
מקראיי אחרי ,זולת ספר איוב( .אבל מדוע לטעו #שספר איוב הוא טקסט פרדיגמטי בזיקה
לטרגדיה? א הקריטריו #הפואטי המנחה אותנו הוא הקריטריו #המבני האריסטוטלי ,הרי שאי#
לספר איוב כל מעמד מיוחס בי #שאר סיפורי התנ"( :יהא אשר יהא תוכנו הרעיוני של ספר
איוב ,יהיו אשר יהיו המוניטי) #המוטעי והמטעי( שיצאו לו כטקסט "טרגי" – יש לבודקו
באמצעות אותה אב #בוח #מבניתאריסטוטלית שבאמצעותה יש לבדוק א כל סיפור מקראי
אחר הוא טרגי א לאו.
זו בשורתה של הלפרי ,#ומידת תוקפה של בשורה זו תלויה בשאלה :הא הבינה הלפרי#
לאשור את מונחיו של אריסטו .שכ ,#אחת משתיי :או שעלה בידה להחיל את מונחי
הפואטיקה ,מתו( נאמנות למשמעות המקורית ,על סיפורי מקראיי – או שהמונחי
שבאמצעות היא "מוכיחה" את הימצאות של יסודות טרגיי בסיפורי מקראיי ה מונחי
אשר הבנתה אות שו ָנה מהמוב #שהעניק לה אריסטו ,ואו אז מה תוקפה של תיזה זו?
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כ( מציגה הלפרי #את מבנה העלילה הטרגי המשורטט ַבפואטיקה:
"אפשר לראות את פעולתה של הדמות הראשית בטרגדיה כמסע אל מטרה חשובה ,מסע
שבמהלו נעשית טעות הרת אסו ,#המתגשמת במעשה נורא )ט! ֵדינ! ,(#שמולי( למפנה דראסטי
)$ריֶ $טָיה( ,ההופ( את כיוו #מסעה של הדמות ומרחיקה ממטרתה ,עד שהיא מגיעה להכרה

 6הלפרין .28 ,1982
 7שם) 13 ,ההדגשה במקור(.

)אנאגנ!ריסיס( קורעת לב בטעות שביצעה ובאי האפשרות לתקנה ,ומתחילה להתייסר בסבל
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)פאתוס( הנוקב של כשלו #הפעולה ושל הפורענות המתחוללת עליה".
הבה נתעכב על המשמעות שמעניקה הלפרי #למונחי אריסטוטליי אלה ,לאור בדיקת
משמעות בפואטיקה עצמה.
א.

"טעות הרת אסו" ) ַה ָמ ְר ִטיה(

על פי הבנתה של הלפרי #את אריסטו ,אמור גיבור הטרגדיה לבצע טעות הרת אסו #במהל
מסעו אל מטרה חשובה .כלומר :עוד בטר ביצע גיבור הטרגדיה את טעותו ,הוא כבר שר2י
בעיצומה של חתירה אל איזה יעד נכס וחשוב .נקודת המוצא של עלילת הטרגדיה אינה ,אפוא,
הטעות שמבצע הגיבור ,אלא שאיפתו המוגדרת מראש של הגיבור להגשמתו של יעד כלשהו
)שאיפה שבמהל פעולותיו להגשמתה הוא עתיד לבצע טעות גורלית( ,ולכ ,#בבוא( לכתוב
טרגדיה ,עלי( להגדיר ראשית כל את היעד שלהגשמתו ישא הגיבור לפני שיבצע את טעותו
הגורלית ,משו שיעד זה ,המוגדר מראש ,הוא ההקשר העלילתי של הטעות הגורלית.
כ( מבינה זאת הלפרי ,#אבל כלו כ( הדבר ,למשל ,באדיפוס המל של סופוקלס – הטרגדיה
שעל פיה ,יותר מאשר על פי כל טרגדיה יוונית אחרת ,הדגי אריסטו את מונחיו? היעד
שלהגשמתו חותר אדיפוס – מיגור המגיפה המשתוללת בתבאי על ידי פיענוחה של סיבת
המגיפה – עולה על הפרק שני רבות לאחר שאדיפוס ביצע את טעותו הנוראה )כשהרג את
אביו וכשהתחת #ע אמו( .אדיפוס עשה את טעותו בעלומיו ,ורק בבגרותו הוא פוצח ב"מסעו
אל מטרה חשובה" ,כניסוחה של הלפרי.#
ההמרטיה – הטעות הרת האסו – #עשויה אפוא להתבצע ,לשיטתו של אריסטו ולשיטת של
הטרגיקוני האתונאי עצמ ,לאו דווקא במהל( חתירתו של הגיבור להגשמתו של איזה יעד
בהווה הבדוי המוצג על הבמה; היא עשויה להתבצע בידי הגיבור שני רבות לפני שהגיבור
מתעסק ,בהווה הבדוי ,בחתירה אל איזה יעד )מיגור מגיפה( – ואריסטו ממלי על אפשרות
שנייה זו ,המודגמת למופת באדיפוס המל ,משו ש"ארגונה של הטרגדיה היפה ביותר",
לדבריו" ,צרי( שיהיה לא פשוט ]=לי ֵנארי[ כי א מורכב ]=מפותל[" מבחינת סדר המסירה של
סיפור המעשה.
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א לומר זאת במונחי הפורמליסטי הרוסי :סדר המסירה האפקטיבי ביותר של סיפור
המעשה ,לדידו של אריסטו ,הוא סדר מסירה )ס2ז'ט( החוש באיחור מירבי את מה שהתרחש
"למעשה" )בפא'2לה( בתחילתה של שרשרת הארועי המשוחזרת .שכ ,#אריסטו תופס את
 8שם) 15-14 ,ההדגשות במקור(.
 9אריסטו ,פואטיקה ,פרק יג ,תרגם :יואב רינון ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים  ,2003עמ' ) .32להלן :רינון .(2003
בתרגומו של מרדכי ַהק" :הי ָפה בטרגדיותֶ ,הרכּבה אינו צריך להיות פשוט אלא מסובך" )אריסטו ,פואטיקה ,הוצאת מחברות
לספרות ,תל-אביב  ,1947עמ' ] .62להלן :הק  .([1947ובתרגומה של הלפרין" :המבנה של הטרגדיה היפה ביותר צריך להיות
לא פשוט אלא מסובך" )הלפרין .(37-36 ,1977

הדרמה הטרגית ,בראש ובראשונה ,כדרמה קוגניטיבית ,מעי" #בלשית" ,ששיאה הוא גילוי
)מאוחר ,לכ #מדהי( של מידע אשר אילו התגלה בעוד מועד ,לא היתה מתבצעת הטעות
הגורלית .לפיכ( ,התנאי המוקד להתרחשותה של הטעות הגורלית ,לפי אריסטו ,אינו יעד
כלשהו שהגיבור אמור לשאו אליו מלכתחילה )יעד אשר עצ השאיפה להגשמתו מוליכה את
הגיבור ,לפי הלפרי ,#לבצע בשלב כלשהו טעות הרת אסו ,(#אלא פער הרה אסו #בי #המידע
המצומצ או המוטעה שבו מצויד הגיבור בתחילת השתלשלותהארועי לבי #העובדות
כהוויית .#הגיבור הטרגי אמור ,בפשטות ,לא לדעת דברמה אשר אי ידיעתו תעלה לו בביצועה
של טעות איומה .מוגבלות ידיעתו – לא חתירתו אל עבר יעד כלשהו – היא סיבת טעותו.
ַבמבנה נפתל הזמ #שעליו ממלי 8אריסטו ,מתמוטט הפרויקט שבו טרוד הגיבור בהווה הבדוי
על ידי פיסת עבר )הטעות הגורלית( המתבררת לו פתאו ,כרע ביו בהיר; בדיוק משו כ(
חייבת הטעות הגורלית להתבצע )במישור הפאבולה( לפני שהגיבור פוצח ַבפרויקט המוצג על
הבמה בהווה הבדוי.
שרה הלפרי #גיירה את המונח האריסטוטלי "המרטיה" .הפרשנות שהיא מעניקה ל"טעות
הרת האסו "#כטעות המתבצעת על ידי הגיבור במהל( "מסעו אל מטרה חשובה" ,מכופפת את
אריסטו כדי להתאימו לתנ"( .אלוהי התנ"( אינו  9מכשולי בפני עיוורי; אי #הוא מסתיר
מידע קריטי מבני ישראל )כיחידי וכאומה( כדי להכשיל בזדו #בביצוע משימותיה; מה
שקורה בתנ"( הוא ההפ( הגמור :גיבורי התנ"( הנכשלי במבחני ,נכשלי בה למרות
שידוע לה כל המידע הנחו 8לעמידה במבח .#אלוהי עצמו ,בהתגלותיו בפני האבות ובפני
בני ישראל בסיני ,מודיע לה כיצד עליה לפעול ,מלאכיו מודיעי זאת בשמו עד שלהי תקופת
השופטי ,ונביאיו מודיעי זאת בשמו לאנשי תקופת בית ראשו #ולאנשי תקופת בית שני.
המבחני שנדרשי גיבורי התנ"( לעבור ,ה אפוא תמיד מבחני ע "חומר פתוח" :התשובות
כתובות מראש על לוח הכיתה ,כי המורה הבוח) #אלוהי או נביאו( רוצה בטובת של
תלמידיונבחניו.
הוא מורה למשה" :ודיברת אל הסלע" – 10ומשה נכשל משו שלא ציית להוראה
המפורשת ,לא משו שלא קיבל הוראה מפורשת .שמואל הנביא מורה לשאול" :כה אמר ה'
צבאות ,פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל אשר  9לו בדר( בעלותו ממצריי ,עתה ל(
וה ַמ ָתה מאיש עד אשה ,מעולל
והיכיתה את עמלק והחרמת את כל אשר לו ,ולא תחמול עליוֵ ,
ועד יונק ,משור ועד שה ,מגמל ועד חמור" – 11והוראה זו ,המנוסחת במפגיע במלא2ת פרטנית
שאינה מותירה כל ספק באשר להיק מימושה )משל למורה המכתיב לכיתה את התשובות
המלאות לשאלות המבח ,(#עשויה להוליד ,מצדו של שאול ,רק הגשמה צייתנית או הפרה
מכוונת – סירוב פקודה במצח נחושה )כלומר ,חטא(.
 10במדבר ,כ .8
 11שמואל א ,טו .3-2

עלילת האב המקראית ,המתגלמת שוב ושוב בסיפורי התנ"( הספציפיי ,היא עלילה של
בחירה בי טוב לרע ,כאשר ידוע לגיבורו של כל סיפור וסיפור מהו הטוב ומהו הרע העומדי
לבחירתו .משעה שנאכל פרי ע 8הדעת טוב ורע ,נידוני כל צאצאיו של אד הראשו #לבחור
בי #טוב לרע בכל סיטואציה שבה ה מעורבי ,ומשעה שניתנה תורה בסיני לבני ישראל
עשה"
נידוני בני ישראל בכל דור ודור ,כיחידי וכאומה ,לבחור בי #הטוב המפורט ְבמצו!ת " ֶ
לבי #הרע המפורט ְבמצו!ת "לא תעשה" .הכושר לבחור בי #טוב לרע הוא מותר האד )הנחש,
ראוי לזכור ,לא אכל מע 8הדעת( ,ואלוהי גוזל את הכושר הזה ממא #דהוא רק פע אחת
בתנ"( ,כשהוא מכביד את לב פרעה .אד שאינו כשיר לבחור בי #טוב לרע )משו שאי הוא
יודע מה טוב ומה רע( ,אינו כשיר להתייצב למבחניו של אלוהי – והתנ"( אינו מכיר בקיומו
של איש כזה )לא כל שכ ,#בקיומו של איש עברי שכזה(.
לכ ,#כשמבצעי גיבורי התנ"( ,כיחידי וכאומה ,טעות קשה כלשהי ,לעול אי זו
"המרטיה" במוב #האריסטוטלי .ה טועי מתו( בחירה – לא מתו אי ידיעה .ה מממשי את
חירות ,את מותר האד ,על ידי בחירותיה הטובות והרעות .מכא #נובע ,כמוב ,#העיקרו#
המקראי של מת #שכר או עונש כמשוב על הבחירה .האד המקראי חופשי לחטוא )ולהיענש(,
כש שהוא חופשי לבחור בטוב )ולהיבנות( – ותשתיתו ההכרחית של החופש הזה היא ,כאמור,
הידיעה המייצרת טווח תימרו.#
ב.

"מעשה נורא" )טו דינו(" ,מפנה דראסטי" )פריפטיה( ו"הכרה" )אנאגנוריסיס(

לפי הבנתה של הלפרי ,#ה"מעשה הנורא" מולי( ל"מפנה דרסטי" המולי( ל"הכרה" של גיבור
הטרגדיה בטעותו הרת האסו ,#שנעלמה מעיניו עד לאותו "מפנה דרסטי" .אבל לא זה סדר
הדברי על פי הפואטיקה ,ובלאו הכי – לא זו משמעות של המונחי "פריפרטיה"
ו"אנאגנוריסיס" לדידו של אריסטו.
לפי אריסטו ,האנאגנוריסיס – לא המעשה הנורא – הוא זה שמולי( ישירות לפרפיטיה 12.סדר
הדברי ,לפי אריסטו ,הוא זה:
א] .טו דינו :[#כתוצאה מטעות גורלית ,מבצע הגיבור 13מעשה נורא.
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ב] .אנאגנוריסיס[ :יו אחד מתברר לגיבור מידע החוש את טעותו הגורלית.
למפנה )לשו #אחר ,למהפ(( במהל( הארועי.
ג] .פריפטיה[ :המידע שהתגלה לגיבור גור ִ
 12זהו ,מכל מקום ,סדר הדברים בטרגדיה "סבוכה" ,כלומר אופטימלית ,לשיטתו של אריסטו .אבל מאחר שעצם המונח
"פריפטיה" כרוך כמעט לבלי הפרד במונח "אנאגנוריסיס" )שהרי מה עשוי לחולל מפנה ,אם לא גילוי מפתיע של מידע
רלבנטי?( ,אפשר לומר שהאנאגנוריסיס הוא תנאי מוקדם לפריפטיה :כמעט תנאי הכרחי ,גם אם אריסטו רק ממליץ עליו.
 13לפי אריסטו ,רצוי אבל לא הכרחי שדווקא הגיבור הראשי הוא זה שייכשל בטעות גורלית ויבצע את המעשה הנורא; עלילה
טרגית אופטימלית היא עלילה שבה מבצע הגיבור הראשי את המעשה הנורא ,אבל עלילה שבה מבצעת דמות-משנה כלשהי
את המעשה הנורא ,עומדת בדרישת-הסף של אריסטו לעלילה טרגית :שיֵעשה מעשה נורא – תהא אשר תהא זהותו של
העושה.
 14שוב :אין הכרח ,לפי אריסטו ,שהטעות הגורלית המתבררת במפתיע היא טעות שביצע הגיבור הראשי ,אף שזו האפשרות
העדיפה ,לשיטתו.

אריסטו ,כדרכו ,מדגי זאת על ידי אדיפוס המל" :המבשר בא אל אדיפוס לשחררו מהפחד
15
באשר לאמו ,אבל משגילה את זהותו ]=אנאגנוריסיס[ ,הביא לתוצאה ההפוכה ]=פריפטיה[".
במלי פשוטות :המפנה מתרחש כתוצאה מהגילוי.
אריסטו אינו טוע ,#אמנ ,שהמפנה חייב לנבוע מגילוי )אנאגנוריסיס( ,א( הוא ממלי 8על כ(
בחו :זה המבנה האופטימלי" .הזיהוי ]=אנאגנוריסיס[ היפה ביותר הוא זה הכרו( במהפ(
]=פריפטיה[ ,כפי שקורה באדיפוס .אמנ יש מקרי אחרי של זיהוי ,שהרי יכול להיות זיהוי
של חפצי ודברי מקריי ,וכ #א עשה מישהו דברמה או לא עשה .אבל הזיהוי המתאי
16
ביותר ה #למארג הסיפור וה #לפעולה הוא זה שתואר לעיל ]לאמור :זיהוי המחולל מהפ([".
מ #הראוי לתת את הדעת על ההבדלי המכריעי בי #שלושת תרגומיה העבריי של
הפואטיקה ,כשעסקינ #במונח "אנאגנוריסיס" .מרדכי ַהק בחר במלה "היוודעות" ,שרה הלפרי#
– במלה "הכרה" ,יואב רינו – #במלה "זיהוי" .הציטטה שהובאה זה עתה מהפואטיקה מלמדת
שרק יואב רינו ,#מבי #שלושת המתרגמי ,היה קשוב למשמעות המדויקת שהעניק אריסטו
למונח "אנאגנוריסיס" .שכ ,#א מונח זה חל ,לדברי אריסטו ,לא רק על גילויו של מידע בי#
שרצחת ,אדיפוס ,היה אבי(( ,אלא ג על גילויו של
ָ
אישי בעל משקל עלילתי מכריע )האיש
מידע אמ$ירי גרידא )ביחס ל"חפצי ודברי מקריי"( ,הרי שהמלה העברית הנדרשת כא#
חייבת ללכוד את אופיו הקונקרטי ,האינפורמטיבי ,הלאבומבאסטי ,של המונח "אנאגנוריסיס".
טוב עשה יואב רינו #שבחר במלה "זיהוי" )ובאותה מידה היה מיטיב לעשות אילו בחר במלה
הקרובה לה" ,גילוי"( .המלה של מרדכי הק" ,היוודעות" ,מצמצמת את משמעות
ה"אנאגנוריסיס" לגילויו של מידע בי#אישי ,מלודרמטי ,ולכ #זו הכרעה תרגומית לא מוצלחת.
אבל המלה שבחרה שרה הלפרי" ,#הכרה" ,היא כבר מלה מטעה ממש" .הכרה" ,לדבריה
שצוטטו לעיל ,היא "הכרה קורעת לב ]של הדמות הראשית[ בטעות שביצעה ובאי האפשרות
לתקנה" .לאמור" :הכרה" ,לפי הלפרי ,#פירושה תובנה ,שלא לומר הארה .אמנ ,הלפרי #אינה
חוזרת על טעות הגמורה של כל אות פרשני הפואטיקה שהעניקו למונח "אנאגנוריסיס"
משמעות מופלגת של הארה פילוסופית ,אקזיסטנציאליסטית ,הפולחת את תודעתו של הגיבור
)או הנפלטת מפי המקהלה ,או – מופר( מכל – הנחווית בתודעת של צופי ההצגה(; 17אריסטו,
 15פואטיקה ,פרק יא :רינון  .30 ,2003בתרגומו של הק" :השליח שבא כאילו לשמח את אוידיפוס ולשחררו מן הפחד לאמו,
גילה מי הוא וגרם את ההיפך" )הק  .(56-55 ,1947תרגומה של הלפרין למשפט זה ,זהה לתרגומו של הק )הלפרין 35 ,1977
(.
 16פואטיקה ,פרק יא :רינון  .31 ,2003בתרגומו של הק" :הי ָפה שבהיוודעויות היא זו שמתהוֶה איתה מפנה ,כגון :זו
שבאוידיפוס היא בעלת מפנה .אמנם קיימות אף היוודעויות אחרות ,שכן ההיוודעות אפשר לה שתעלה ,כאמור ,אף מתוך
דברים דוממים או מתוך עניינים מקריים; ואפשר להיוודע אף מתוך מה שעשה מישהו דבר או לא עשהו; אך זו האמורה לעיל
קשורה יותר בסיפור-המעשה ,כלומר ,בעלילה" )הק  .(57-56 ,1947ובתרגומה של הלפרין" :ההכרה היא יפה ביותר כאשר
בעת-ובעונה-אחת איתה נוצר היפוך ,כמו למשל זו שבאוידיפוס" ,וכו' )הלפרין  .35 ,1977המשך-תרגומה של הלפרין למשפט
זה ,זהה פחות או יותר לתרגומו של הק(.
 17הספר שהשריש במקומותינו יותר מכל ספר אחר את הטעות הבסיסית הזאת בהבנת הפואטיקה ,הוא ספרה של דורותיאה
קרוק יסודות הטרגדיה )] ,[1969תרגם :אברהם יבין ,הקיבוץ המאוחד  ,(1972אשר על פיו ,למרבה הצער ,מונחלת כבר
למעלה מ 30-שנה תורת-הטרגדיה בשיעורי-ספרות תיכוניים ואוניברסיטאיים בישראל .על התהום הרובצת בין תורת הטרגדיה
של קרוק לבין תורת הטרגדיה של אריסטו הצביע בפרוטרוט מאיר שטרנברג במאמרו "יסודות הטרגדיה ומושג העלילה

יודעת הלפרי ,#לא דיבר כא #על שו הארה פילוסופית ,מטאעלילתית ,בדבר "מצבו של
האד" ,אלא על גילויו של מידע עלילתי :מידע ספציפי על אודות פיסת עבר עלילתית ,שגילויו
בהווה הבדוי המוצג הוא עוד שלב בקידומה של עלילת המחזה .וע זאת ,הלפרי #מעמיסה על
המונח "אנאגנוריסיס" מטע #חורג – ולמטע #החורג הזה יש אופי יהודי" .הכרה קורעת לב"
בטעות שבוצעה "ובאי האפשרות לתקנה" ,היא הגדרה השאובה לא מעולמו של אריסטו ,אלא
מעול המושגי היהודי )"קלקול"" ,תיקו .("#מנקודת ראות יהודית ,אי #דבר "קורע לב" יותר
מאובד #האמונה באפשרות התיקו" ;#שערי תשובה פתוחי תמיד" בפני המאמי #היהודי; הוא
שקלקל; שאי #קלקול בלתי הפי( .הגיבור הטרגי,
מאמי #שלעול לא יאחר את המועד לתק #מה ִ
לפי הבנתה של הלפרי ,#נופל לתהו היאוש ,תהו אובד #האמונה באפשרות ה"תיקו– "#
ותהו זו היאהיא האימה הצרופה הרובצת לפתחו של יהודי ,לא יווני .על היווני לא מאיי
אובד #האמונה באפשרות ה"תיקו ,"#כי הוא מכיר מראש באי הפיכות של מעשיו )כלומר ,באי
הפיכות #של מכות הגורל( .לכ #רגע ה"אנאגנוריסיס" ,במשמעותו אצל אריסטו ,אינו רגע של
תגלית תיאולוגית מרעישה ,אלא רגע של תגלית עלילתית גרידא ,דרמטית – תגלית המטלטלת
את חייו של הגיבור ,לא את תפיסת עולמו ,כפי שהלפרי #סבורה.
זרותה של פרשנות מגיירת זו של הלפרי #למשמעותו המקוריתאריסטוטלית של המונח
"אנאגנוריסיס" ,מתחוורת ביתר שאת לנוכח הערתו המאלפת של אריסטו בנוגע לסיומיה #של
טרגדיות" :טועי אלה המאשימי את אוריפידס שכ( עשה בטרגדיות שלו ,ושרבות מה#
מסתיימות בפורענות" ,שהרי "הצגות כאלה ]=המסתיימות בפורענות[ נראות טרגיות מכול".
מהערתו זו של אריסטו אנו למדי שלא כל הטרגדיות שהוצגו באתונה )ואפילו לא כל
הטרגדיות של אוריפידס ,הטרגיקו #הקודר ביותר( הסתיימו בקטסטרופה ,ויתירה מזאת:
שאתונאי לא מעטי גינו את אוריפידס על כ( שרוב הטרגדיות שלו מסתיימות בקטסטרופה.
כלומר :הסיו הקטסטרופלי לא נתפס כלל ,באתונה ,כמאפיי #הכרחי של סוגת הטרגדיה;
טרגדיה המסתיימת ב ,happy endעד כמה שאפשרות זו נשמעת מוזרה לאוזנינו המודרניות,
היתה טרגדיה לכל דבר ועניי #בעיני האתונאי )ואדרבא ,טרגדיה אשר רבי מהאתונאי
העדיפוה על פני טרגדיה המסתיימת בכי רע( .אריסטו מעדי סיו קטסטרופלי )כי טרגדיות
המסתיימות כ( "נראות טרגיות מכול"( ,אבל כמו תמיד אצל אריסטו ,חשוב להבחי #בי #מה
שהוא מגדיר כאפשרות עדיפה לבי #מה שהוא מגדיר כתכונה הכרחית של הסוגה הספרותית
הדרמטית טרגדיה .ומאחר שהסיו הקטסטרופלי הוא אופציונלי ,יוצא שהמידע המתגלה
באנאגנוריסיס אינו חייב כלל ועיקר להיות מידע "קורע לב" :הוא עשוי ,אדרבא ,להיות מידע
ניצל הגיבור )ו/או ניצל קורבנו המיועד של הגיבור( – בקיצור,
מרני לב ,שבזכות חשיפתו ָ
אנאגנוריסיס המוליד .happy end
בטרגדיה" )הספרות ד ,1:אוניברסיטת תל-אביב ,ינואר  ,1973עמ'  – (47-23ו ְלעניין תפיסתה האנטי-אריסטוטלית של קרוק
את המונח "אנאגנוריסיס" ,ראה שם.30 :

לדידו של אריסטו ,חשיבותו של האנאגנוריסיס נעוצה בתרומתו המבנית לעלילה הדרמטית:
האנאגנוריסיס מוליד מפנה דרמטי עז ומלהיב ,בי #א המפנה הוא "מא! ֶשר לאומללות" ובי#
א המפנה הוא "מאומללות לאושר" )כפי שקורה אכ ,#בפועל ,באי אלו טרגדיות ,ואפילו,
כאמורִ ,בטרגדיות של אוריפידס( .ואילו לדידה של הלפרי ,#האנאגנוריסיס הוא תמיד ,בהכרח,
מומנט תודעתי של "הכרה קורעת לב" .טעות זו מצדה ,כמתרגמת הפואטיקה ,קדמה אמנ
חמש שני למאמרה על "היסוד הטרגי בסיפור המקראי" ,ולכ #מוגז להאשי אותה בסילו
מכ2ו #של המינוח האריסטוטלי; אבל הכרעותיה כמתרגמת הפואטיקה הכשירו את הקרקע
שעליה היא הציבה ,כעבור חמש שני ,את התיזה שלה בדבר הימצאות של יסודות הטרגדיה
בסיפורת המקראית.
ג.

"סבל" )פאתוס(

כשאריסטו מדבר על הסבל )ה"פאתוס"( הנגר כתוצאה מהמעשה הנורא ,הוא מדבר על סבל
פיזי :על ֶהרג או פציעה .לפיכ(" ,המעשה הנורא" וה"סבל" אינ אלא שני כינויי שו ֵני זווית
מבצע המעשה הנורא ,והמונח השני – למי שבצע
לאותו מאורע עצמו :המונח האחד מתייחס ִל ֵ
בו המעשה הנורא .אדיפוס ,שהורג את אביו ,מבצע בכ( מעשה נורא ,ואביו ,קורב #המעשה,
הוא הסובל .הסובל הוא ,בפשטות ,האד הסביל בארוע אלי .כדבריו של אריסטו]" :ארועי
טרגיי ה[ ארועי גורמי סבל המתרחשי בי #קרובי ,כמו אח ההורג ,או המתכוו #להרוג ,את
אחיו ,ב #את אביו ,א את בנה ,ב #את אמו ,או מעשי אחרי כאלה" 18.מי שנהרג )או נפצע(
הוא הסובל ,על פי הגדרה ברורה זו .חשובה בפני עצמה ,כמוב ,#הדגשתו של אריסטו כי
הארועי גורמי הסבל צריכי להתרחש בי #קרובי משפחה )שהרי אי #רצח מצמרר וטרגי יותר
מקרב פרשניו של אריסטו שמו לב
מרצח אב ,רצח א ,רצח ב #או רצח אח( ,אבל רבי מדי ֶ
משו מה רק ַלמלי "בי #קורבי" ,והתעלמו משו מה מהנקודה העיקרית :מהות הסבל
שגורמי הקרובי זה לזה .הסבל הטרגי ,על פי הפואטיקה ,אינו פסיכולוגי אלא גופני .למות,
להיפצע ,משמע לסבול .חד וחלק.
כא #מגיעה לשיאה טעותה של שרה הלפרי #בהבנת הפואטיקה .על פי הבנתה ,הגיבור הראשי
הוא זה שסובל ,והוא סובל במוב #הנפשי :הוא מתייסר .נחזור ונצטט את ניסוחה בעניי #זה:
"]הדמות הראשית[ מגיעה להכרה קורעת לב בטעות שביצעה ובאי האפשרות לתקנה ,ומתחילה
להתייסר בסבל הנוקב של כשלו #הפעולה ושל הפורענות המתחוללת עליה" 19.הגדרה זו אינה
מתיישבת ע א היבט מהיבטיה של הגדרת הסבל הטרגי בפואטיקה :לא ע הגדרת זהותו של
הסובל ,לא ע הגדרת מהותו של הסבל ולא ע הגדרת עיתויו ותפקידו של ארוע הסבל במבנה
 18פואטיקה ,פרק יד :רינון .34 ,2003
 19תפיסה פסיכולוגיסטית זו של מושג ה"סבל" הטרגי-אריסטוטלי באה לידי ביטוי ביתר שאת במאמרה של הלפרין "מפחד לא-
מודע לסבל מודע בטרגדיה 'איפוס המלך'" )עלי שיח  ,1982 ,16-15עמ'  ,(73-65שבו מסבירה הלפרין את ה"סבל" הטרגי
לאור תורותיהם של פרויד ,יונג ואדלר.

המפתח מחולל העלילה ,ובתור
העלילה .הסבל ,לפי אריסטו ,הוא ארוע ,לא רגש :הוא ארוע ַ
שכזה הוא מתרחש בתחילתה של שרשרת הארועי – לא בעקבות המעשה הנורא ובתגובה לו.
המעשה הנורא ,כאמור ,הוא הסבל .מישהו הרג אחד מבני משפחתו ,וארוע זה מתניע את כל
העלילה.
הלפרי #אינה הראשונה שלא הבינה זאת .מאז הרנסאנס ִהשתגרה קריאה נוצרית,
פסיכולוגיסטיתתיאולוגית ,של מונחי הפואטיקה – קריאה המרוחקת מ$שט הכתוב בעיקר
כשהכתוב מדבר על ה"סבל" .מנקודת ראות נוצרית )או "יהודונוצרית" ,א לאמ 8מונח של
ניטשה( ,חזיו #הטרגדיה הוא חיזיו #של יסורי ,של חרטה ,של הכרה והודאה באשמה ,של
שבירת יוהרתו הסרבנית של הגיבור – שבירה המזככת אותו ואותנו .לשו דבר מזה אי #זכר
בטקסט של אריסטו" .חטא היוהרה" )"היבריס"( אינו אלא אחד מאות מושגי מנָ 2צרי
שטפלו על הפואטיקה קוראיה הנוצרי; ה"זיכו(" )"קתרזיס"( האריסטוטלי – תהא אשר תהא
משמעותו המדויקת של מונח זה שאריסטו התעצל להבהירו – אי #פירושו בשו פני זיכו(
נפשו של הגיבור )המתמרק מחטאיו באמצעות יסוריו ,כפי שתפסו את העניי #הפרשני
הנוצרי( ,אלא זיכו( רגשותיה של צופי הטרגדיה :זיכו( המתרחש באמצעות החרדה
והחמלה שהצופי חשי כלפי הגיבור .הזיכו( הזה ,על פי הגדרתו אצל אריסטו ,אינו "מייסר",
20
אלא להפ( – מהנה" .המחזאי" ,הוא אומר" ,צרי( לגרו להנאה הנובעת מחמלה ומפחד";
טרגדיה מוצלחת היא טרגדיה מהנה.
אכ ,#קשה לרדת לסו דעתו של אריסטו בנקודה זו ,כש שקשה להבי #מדוע דווקא בשאלת
השאלות של תורת הטרגדיה – שאלת תכליתה האמנותית של הסוגה הזאת – ד #אריסטו בצורה
כה אגבית ועמומה ,המתסכלת מראש כל קביעת מסמרות באשר למשמעותה של ההנאה
הק ָת ְרטית .אבל המעט שאפשר להגיד על הקתרזיס מתו( נאמנות לאריסטו הוא זה :מדובר
ָ
בהנאה הנגרמת לקהל – לא ְבייסורי שעובר הגיבור.
תולדות הקריאה בפואטיקה של אריסטו ,ב 400500השני האחרונות ,היו בעיקר #תולדות
הנסיונות לנצר את הטקסט ,ובעיקר את מובנ של מונחי המפתח "סבל" ו"קתרזיס" .לנצר – או
לגייר ,במקרה של שרה הלפרי .#משה הוא גיבור טרגי ,לדבריה ,משו שהוא "עובר את חיבוטי
הטרגדיה" )כלומר ,מתייסר( בסו חייו ,לאחר שניפ 8במו ידיו ,כשהיכה בסלע ,את חלומו
להיכנס אל האר 8המובטחת 21.שאול ,לדבריה ,הוא "דמות טרגית  par excellenceהעולה
מטרגדיה מופתית הארוגה בתנ"(" ,משו שהוא "אומלל מראשית מלכותו ועד לסופו
ההרואי"; 22מדוע הוא "גיבור טרגי"? משו שהוא אומלל; משו שהוא מיוסר .מה לזה
ולאריסטו?

 20אריסטו ,פואטיקה ,פרק יד :רינון .34 ,2003
 21הלפרין .22 ,1982
 22שם ,שם.
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נסיונה של שרה הלפרי #להוכיח את הימצאות של יסודות טרגייאריסטוטליי בסיפורי
התנ"( ,נגזר משאיפתה העקרונית להציע מודל של "טרגדיה יהודית" :שאיפה שמצאה את
ביטויה במאמרי שכתבה על כמה מסיפוריו של עגנו.#
כשנה לפני שפרסמה את מאמרה על "היסוד הטרגי בסיפור המקראי" ,פרסמה הלפרי #מאמר
שכותרתו "לאופיה היהודי של הטרגדיה 'והיה העקוב למישור'" 23,ובו העלתה שתי קביעות :א(
הסיפור "והיה העקוב למישור" מושתת על מבנה הטרגדיה האריסטוטלי ,ולכ #יש לראות בו
טרגדיה; 24ב( א שמבחינה מבנית לפנינו טרגדיה ,מבחינה תמטית לפנינו טרגדיה יהודית ,אשר
"נית #להבינה רק במושגי יהודיי ,בהווי יהודי ובדרכי חשיבה של יהודי המאמי #בערכי
יהודיי" 25,משו שהדילמה המוצגת בסיפור היא דילמה הלכתית – לא דילמה מוסריתאנושית
אוניברסלית.
את קביעתה כי סיפור זה של עגנו #מושתת על מבנה הטרגדיה האריסטוטלי "ביססה" הלפרי#
– כפי ש"ביססה" כעבור שנה את טענתה בדבר היסודות הטרגייאריסטוטליי של סיפורי
המקרא – על קריאה מגיירת של מונחי הפואטיקה .את ה"זיהוי" האריסטוטלי )האנאגנוריסיס(
הגדירה הלפרי ,#במאמרה על סיפורו של עגנו ,#כ"הכרה טרגית המשסעת את נפשו של
הגיבור" ,כלומר :כרגע של תובנה תהומית ,שבו "נפקחות עיניו ]של הגיבור[ פתאו ,והוא
רואה מה עולל לעצמו ] [...ולבו נקרע בקרבו" 26.הגיבור הטרגי ,לפי הבנתה של הלפרי ,#מעולל
לעצמו דברמה נורא; רגע ה"זיהוי" העלילתי הוא ,לפי הבנתה ,רגע של "הכרה" )תובנה,
הארה(; הגיבור הטרגי הוא זה שסובל; והסבל הוא סבל נפשי )"לבו נקרע בקרבו"( .כאמור
לעיל ,לא זו משמעות של מונחי הפואטיקה .הגיבור הטרגי ,לפי אריסטו ,מעולל לא לעצמו
אלא למישהו אחר דברמה נורא; הוא מסב סבל לאחד מקרוביו ,והסבל שהוא מסב הוא סבל
פיזי )מוות או פציעה( .אריסטו אינו אומר מלה על סבלו הנפשי של הגיבור ,ולכ ,#בלאו הכי ,אי#
הוא אומר שהגיבור "מתייסר" כתוצאה מהאנאגנוריסיס" .אשמנו ,סררנו ,עווינו ,פשענו ,צררנו,
שיחתנו ,תיעבנו ,תעינו ,תיעתענו" :ההתייסרות היהודית של יו הכיפורי ,לא הפואטיקה של
אריסטו ,היא שמדברת מגרונה של הלפרי.#
ובאשר לקביעתה כי ה"טרגדיה" העגנונית היא טרגדיה יהודית הואיל והיא עוסקת בדילמה
הלכתית :דווקא קביעה זו שומטת את הקרקע מתחת לטענתה של הלפרי #בדבר אופיי הטרגי
של סיפורי המקרא ,שהרי סיפורי המקרא לא נכתבו בעול ההלכה היהודי אלא בעול התוכ#
העברי הקדיהודי ,הקדהלכתי .הערת המפורסמת של חז"ל כי אי #דופי הלכתי בדוד המל(

 23שרה הלפרין" ,לאופיה היהודי של הטרגדיה 'והיה העקוב למישור'" ,עלי שיח  ,1981 ,11-10עמ' .108-101
 24שם.103 ,
 25שם.108 ,
 26שם.103 ,

ששכב ע בתשבע 27,די בה כדי ללמד על התהו ההיסטורית ,הרעיונית והספרותית ,הרובצת
בי #עול המקרא ,שהצמיח סיפורי כמו סיפור דוד ובתשבע ,לבי #עול התלמוד ,שהצמיח
נסיונות פרשניימדרשיי )מאולצי להבי( ,בדר( כלל( להעניק בדיעבד משמעות הלכתית
לסיפורי המקרא .קשה להצביע על גיבור מקראי אחד הנקלע לדילמה הלכתית ,ועצ הניסיו#
לייחס לגיבורי התנ"( לבטי הלכתיי הוא אנאכרוניז גמור .יוצא ,אפוא ,שהמושג ההלפריני
"טרגדיה יהודית" עשוי להקי ,א בכלל ,רק את הסיפורת היהודית ,הפוסטמקראית ,מאגדות
חז"ל עד סיפורי עגנו .#במלי אחרות :א סיפורי התנ"( ראויי להיחשב "טרגדיות" ,לדעתה
של הלפרי ,#הרי שאי #ה יכולי להיחשב "טרגדיות יהודיות" ,לשיטתה שלה ,משו
שהקריטריו #התמטי שלה ל"טרגדיה יהודית" – הקריטריו #ההלכתי – אינו חל ואינו יכול לחול
על סיפורי שחוברו לפני כניסתו של ע ישראל לעיד #ההלכתי.
28
ב 1994פרסמה הלפרי #מאמר שכותרתו'" :עגונות' – טרגדיה יהודית" ,וחזרה בו על
שגיאותיה הבסיסיות בהבנת הפואטיקה .לאחר שהציגה את "והיה העקוב למישור" כ"טרגדיה
יהודית" ,העניקה עכשיו הלפרי #טיפול דומה ל"עגונות" ול"תהילה" .הסיפור "תהילה" הוא
"טרגדיה יהודית" ,קבעה הלפרי ,#משו שהוא מספר על אשה אשר "רק לאחר שנתמרקה בסבל
האסונות שפקדו אותה ,היא מסוגלת להבי #את המשמעות העמוקה של חיי בקדושה" 29.שוב
לפנינו גיור כהלכה של מונחי הפואטיקה :תהילה ,אליבא דהלפרי ,#היא גיבורה טרגית משו
שהיא סובלת )בעוד שהגיבור הטרגי ,אליבא דאריסטו ,גור סבל לזולתו( ,ומשו שהיא זוכה
בתובנה קיומיתרוחנית עמוקה )בעוד שהגיבור הטרגי ,אליבא דאריסטו ,מגלה מידע מכריע
מבחינה עלילתית ותו לא( ,ומשו שהיא "נתמרקה" בזכות הסבל )בעוד שה"מירוק"
האריסטוטלי – הקתרזיס – נחווה על ידי קהל הצופי ,לא על ידי גיבור הטרגדיה(.
ומ"תהילה" ל"עגונות"" :בדיקת הסיפור 'עגונות לאור תורת הטרגדיה האריסטוטלית מצד
אחד ומושגי יסוד במורשת היהודית מצד שני" ,כותבת הלפרי" ,#מראה שסיפור זה הוא טרגדיה
יהודית מופתית" 30.את ה"הוכחה" לכ( שעלילת "עגונות" היא עלילה טרגיתאריסטוטלית,
מוצאת הלפרי #בכ( ש"מעשה חיפוש החת #בגולה הרחוקה ,בשילוב מעשה קירובו של האמ#
הצעיר ,פותח פתח למעשה נורא" 31.אצל אריסטו ,נחזור ונזכיר" ,מעשה נורא" פירושו רצח
המבצע בי #קרובי .ב"עגונות" של עגנו #אי #רוצחי ונרצחי )הא סיפר עגנו #אי פע על
רוצחי ונרצחי?( ,ומשו כ( – יאמר אריסטו – לא אירעה כא #שו טרגדיה .אריסטו לא דיבר
על "טרגדיה רגשית"; טרגדיה ,לדידו ,מתחילה בשפ( ד.
 27בבלי ,מועד ,שבת ,נו ע"ד" :אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :כל האומר דוד חטא ,אינו אלא טועה" ,משום ש"כל
היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו" .לאמור :בת-שבע היתה גרושתו של אוריה – לא עוד אשתו – כשדוד שכב
איתה ,ולכן ,גם אם יש מקום לביקורת מוסרית על התנהגותו של דוד בפרשה זו ,אין כל דופי הלכתי בהתנהגותו; הוא לא שכב
עם אשת איש ,על-פי הספקולציה החז"לית.
 28מעריב ,המוסף לספרות 9 ,בספטמבר  ,1994עמ' .30
 29שם ,שם.
 30שם ,שם.
 31שם ,שם.

"עגונות" הוא "טרגדיה יהודית" ,לשיטתה ,משו ש"בטרגדיה היהודית ]בכלל ,וב"עגונות"
בפרט[ שוא הגיבור לקשר ע מה שלמעלה מ #האד – לשילוב הקודש והחול" ,בעוד
ש"בטרגדיות מספרות העול מצטמצמת ה'שלמות' שאליה שוא הגיבור הטרגי בערכי
ארציי שבחיי האד – שלטו ,#כבוד ,גבורה ונקמה" 32.עינינו הרואות ,שהגדרתה של הלפרי#
ל"טרגדיה יהודית" אינה עקבית כלל ועיקר ,אלא משתנה ממאמר למאמר .במאמרה על "והיה
העקוב למישור" הגדירה הלפרי" #טרגדיה יהודית" כטרגדיה העוסקת בדילמות הלכתיות,
במאמרה על "עגונות" היא הגדירה "טרגדיה יהודית" כטרגדיה העוסקת ביחסי שבי #אד
למקו – כלומר ,כטרגדיה הכוללת את הממד הטראנסנצדנטלי ,הנעדר מעולמ #הארציאימננטי
של טרגדיות הגויי – ובמאמרה על "היסוד הטרגי בסיפורי המקרא" לא הצביעה הלפרי #על
חוט ָשני תמטי כלשהו העובר בי #סיפורי התנ"( ה"טרגיי" לשיטתה ,אשר יש בו כדי להבדיל
עקרונית מסיפוריה וממחזותיה הטרגיי של היווני ושל שאר הערלי.
לא ברור ,אפוא ,א תמטיקה "יהודית" ,לשיטתה של הלפרי ,#פירושה תמטיקה הלכתית ,או
שמא תמטיקה רוחניתרליגזיוית ,או שמא תמטיקה שאפשר לאתרה ,כביכול ,כבר בסיפורי
התנ"( ,שחוברו לפני העיד #ההלכתייהודי ,קל וחומר לפני העיד #הרוחנירליגיוזי שהצמיח את
החסיד2ת ,ולימי את עגנו .#ברור רק דבר אחד :שהתמטיקה ה"יהודית" ,א יש חיה כזאת ,לא
נוצקה מעול – לא בתנ"( ,לא בתלמוד ולא אצל עגנו – #למבנה הטרגדיה כהגדרתו אצל
אריסטו.

4
התועלת הצפונה לפיכ( במאמרה של הלפרי #על "יסודות הטרגדיה בסיפורי המקרא" ,היא
דווקא המסקנה העולה מליבונו ,שתורת הטרגדיה של אריסטו זרה לחלוטי #לפואטיקה
המקראית.
אבל אי #זאת אומרת שהצדק ע שטיינר וע קורצווייל .יתכ #בהחלט שסיפורי מקראיי
מסויימי ,ואולי א רוב ככול ,מכילי יסודות רעיוניי ומבניי הדומי ,או אפילו זהי פה
וש ,ליסודותיה #של הטרגדיות האתונאיות שבידינו .יתכ #בהחלט ,במלי אחרות,
שהפראקטיקה הפואטית של הטרגיקוני האתונאי – להבדיל מהתיאוריה הפואטית של
אריסטו ,שהוצעה על ידו כחמישי שנה אחרי שהסתיי תור הזהב של הטרגדיה האתונאית– 33
היתה קרובה בכמה וכמה ממאפייניה לפראקטיקה הפואטית שננקטה בתנ"( .בקיצור :א אי#

 32שם ,שם.
 33אוריפידס וסופוקלס מתו בשנת  406לפנה"ס 51 .שנה אחר-כך ,בשנת ) 345על פי המשוער( ,חיבר אריסטו )או ִהרצה
לתלמידיו( את הפואטיקה.

יסודות טרגייאריסטוטליי בסיפורי התנ"( ,אי #פירושו של דבר שאי #בסיפורי התנ"( יסודות
טרגיי לאאריסטוטליי .
שנות הדור שחצצו בי #הטרגיקוני האתונאי לבי #אריסטו חייבות להילקח בחשבו.#
האקלי הרוחני שהצמיח את אריסטו היה שונה מאוד מ #האקלי הרוחני שהצמיח כתשעי
שנה לפני הולדתו את הטרגדיה האתונאית ,החל בהפרסי 34.הארוע ההיסטורי שעיצב את
אייסכילוס ,סופוקלס ואוריפידס ,היה נצחו #היווני על הפרסי ) 480לפנה"ס( – ניצחו#
שהעלה את אתונה לגד2לה ,ושהביא לה שגשוג כלכלי ותרבותי שהצמיח ,בי #שאר פירותיו ,את
הטרגדיה .הטראומה שעיצבה את אפלטו #ואת אריסטו היתה תבוסת אתונה במלחמתה נגד
ספארטה )מלחמה שהסתיימה בשנת  404לפנה"ס( .התבוסה יצרה אקלי רוחני של בדק בית:
פילוסופיה במקו חגיגות לדיוניסוס .אריסטו מתבונ #באתונה שהיתה; הוא מסכ את הישגי
הדורות הקודמי מפרספקטיבה חיצונית )שכ ,#הזמ #הוא מרחק(; אי #הוא מכיר מבפני את
החוויה התיאטרלית שחו 2האתונאי שצפו באגממנו ,באדיפוס המל ,באנטיגונה ,במדיאה
בד'רו על ה"קתרזיס" – עמו לתלמידיו ועמו לעצמו( .החוויה
)אולי לכ #הוא כה עמו ַ
הפולחנית אינה אומרת לו כלו ,לדידו החגיגה המשלהבת היא שמעה .לכ #הוא מזלזל בחיזיו#
הבימתי ,ומשלי( אותו לתחתית הרשימה ההירארכית שעל פיה הוא עור( את יסודות
הטרגדיה" 35.החיזיו [...] #הוא הפחות מהותי לאומנות השירה" ,הוא אומר" ,שהרי כוחה של
הטרגדיה עומד ג ללא הצגות ושחקני " 36,ובמלי אחרות]" :המחזאי[ צרי( לארג #את
אירועיו של מארג הסיפור כ( שג מבלי לראות יחוש השומע ה #חמלה ה #אימה לשמע מהל(
התרחשות" 37.התחפושות ,המסכות ,הריקוד ,ה ִזמרה ,איכות קולו ותנועתו הייחודית של כל
המקדשית של הבמה המוקפת
שחק ,#אביזרי הבמה )המרת ,המנו ,(38עוצמתה הקמאית ִ
קשתותמושבי על צלע הר ,התאורה הטבעית המחשיכה בהדרגה 39,כניסותיה #ויציאותיה#
המרשימות של הדמויות ,הדממה הדרוכה )או רחשיו( של הקהל – כל הרכיבי החזותיי
שחבר 2ליצירתה של החוויה התיאטרלית הטוטלית ,הדתיתפולחנית
והאקוסטיי הללוַ ,
בשורשה ,היו זניחי עד מיותרי בעיניו של אריסטו .הוא אהב מחזות; הוא לא אהב הצגות.

 34הפרסים של אייסכילוס ,הטרגדיה הראשונה ,הוצגה בשנת  472לפנה"ס .אריסטו נולד  88שנים לאחר מכן ,בשנת 384
לפנה"ס.
 35מידרג-חשיבותם של יסודות-הטרגדיה לשיטתו של אריסטו הוא ,מלמעלה למטה .1 :מבנה-העלילה )"מיתוס" ,כלומר:
הסוז'ט(;  .2אופיין של הדמויות )"אתוס"(;  .3התוכן הרעיוני )"די:נוֹיָה" :מחשבה(;  .4הלשון )" ֶלקסיס"(;  .5הזימרה
)" ֶמלוס"(;  .6החיזיון )"אוֹפּסיס"( .ראה :פואטיקה ,פרק ו.
 36פואטיקה ,פרק ו :רינון .27-26 ,2003
 37פואטיקה ,פרק יד :רינון .34 ,2003
 38בתיאטרון האתונאי נעשה שימוש נרחב במרתף שמתוכו הגיחו דמויות אל הבמה ,ובמנוף )שזכה לכינוי "מכונה"machina ,
( ששימש להנחתת דמויות-אלים על הבמה ,ומכאן המונח "."dues ex machina
 39ההצגות הוצגו תחת כיפת השמיים ,ארבע ביום אחד ,מהבוקר עד הערב ,ולכן היה מהלכה של השמש ,עד שקיעתה ,גורם
מרכזי בחוויה התיאטרלית; די אם נחשוב ,למשל ,על ההבדל בין הצגה שהוצגה בצהריים ,כשהשחקנים לא הטילו צללים ,לבין
הצגה שהוצגה בין-ערביים ,כשהשחקנים הטילו צללים ארוכים )שהגיעו ,אולי ,עד לצופים שישבו על קשת-המושבים הקרובה
לבמה(.

מבנה העלילה היה חשוב בעיניו הרבה יותר מתוכנה הרעיוני של הטרגדיה .לכ ,#תכנית
העבודה שהוא נות #למי שמבקש לכתוב טרגדיה היא (1 :טול סיפור מעשה ובנה על פיו שלד
עלילה אפקטיבי; > (2כלס את שלד העלילה בדמויות ,והענק לדמויות תכונות רלבנטיות; (3
הענק לדמויות עמדות רעיוניות שתבטאנה את תכונות אופיי 40.#הווה אומר :הרעיונות המובעי
בטרגדיה אינ אלא מכשירי לחשיפת אופיי #של הדמויות )שאינ ,#בתור ,#אלא מכשירי
להנעת העלילה( .לשיטתו של אריסטו ,הטרגיקו #אינו אמור ללב #סוגיות מוסריות ,פוליטיות,
דתיות או מטאפיסיות באמצעות יציקת #לעלילה שובת לב ,אלא להפ( :היא אמור לרקוח עלילה
שובת לב ,שאותה ישרתו הויכוחי הנסערי )המוסריי וכו'( שיתלקחו בי #הדמויות.
אדישותו של אריסטו לפונקציה הדתיתפולחנית של התיאטרו ,#ואדישותו לתמטיקה
הרעיונית שהתלבנה באתונה על במת התאטרו ,#חייבות להדהי כל מי שקרא ול 2טרגדיה אחת
מבי #אלו ששרדו .האווירה הפולחנית הכבדה ,המסתורית ,והמטע #הרעיוני הכביר המתפוצ8
בקטעי המקהלה ובוויכוחי הדמויות ,בכל טרגדיה אתונאית שניטול לידינו ,נוטרלו – שלא לומר
הוכחשו – ַבפואטיקה .גישתו הפורמליסטית של אריסטו לטרגדיה היתה מהפכנית :גישה
שנועדה להעניק לגיטימציה לשירה הדרמטית כתשובה לאפלטו ,#שטע #כי השירה מזיקה
לציבור באשר היא בדיונית )כלומר ,עוסקת בכזבי( .כנגד אפלטו ,#ביקש אריסטו להוכיח
שהשירה הדרמטית )ובפרט ,הטרגדיה( מועילה לציבור באשר היא תראפויטית; אי #היא
משמרת פולחני אירציונליי ואי #היא מלעיטה את הציבור בכזבי ,אלא עושה שימוש
מושכל בסיפורי המיתולוגיה כדי לזכ( את רגשותיו של הציבור .כדי לייחס לטרגדיה את
הפונקציה הזאת ,צימצ אריסטו ככל שעלה בידו את הפונקציות הפולחניות והתמטיות שלה,
שהרי בפונקציות אלו התבטאה "סכנתה" של השירה הדרמטית ,לטענת אפלטו .#וכ( ,מתו(
פולמוסו ע אפלטו ,#רושש אריסטו את הטרגדיה מ #היסודות המרכזיי ביותר – הריטואליי
והרעיוניי – שציינו את הטרגדיות שהוצגו באתונה.
לכ9 #ומה עלינו להתעל מהפואטיקה ,א ברצוננו לאתר נקודות דמיו #בי #סיפורי התנ"(
לבי #הטרגדיות היווניות .ה"רביזיה של הדעה המקובלת" ,שהלפרי #ביקשה לבצע במאמרה על
"היסוד הטרגי בסיפור המקראי" ,ראויה להתבצע )או לפחות להיבח – (#אבל היא תוכל
להתבצע רק באמצעות הגדרת של יסודות הטרגדיה כנתינת בטרגדיות עצמ ,לא ַבתיאוריה
של אריסטו על אודות הטרגדיה .באתונה ובירושלי של תקופת בית שני פותחו במקביל צורות
ביטוי ספרותיות שהנחילו מיתוסי מכונני ופולחני ,שגיבשו תודעה וזהות קולקטיבית,
ושהמחישו עמדות מוסריות ,פוליטיות ומטאפיסיות באמצעות עלילות ודמויות שובות לב .חר
רמטיביי בי #צפייה בטרגדיה לבי #האזנה לסיפורי התנ"(,
כל ההבדלי הפואטיי וה$רפ! ָ
וחר כל ההבדלי התיאולוגיי )והאחרי( בי #תפיסת העול היוונית הפאגאנית לבי #תפיסת
 40השלב הרביעי בתכנית-העבודה – שלב העיצוב הלשוני של דיבורי הדמויות – הוא כה ברור מאליו ,עד כי כמעט מיותר
לציינו .הטרגדיה היא אחת מסוגות השירה ,ולכן ברור מאליו שהדמויות צריכות לדבר שירה ,כלומר להתנסח בסגנון מרומם
ומתובנת משקלים.

העול המקראית המונותיאיסטית ,ראוי בהחלט לתת את הדעת על מה שמשות לשתי צורות
המבע שפותחו במקביל בשתי התרבויות.
עצ השימוש שנעשה בשתיה #בנרטיבי המיתיי שרווחו בציבור ליצירתה של סוגה
ספרותית ,מכול@לת; עצ ההכרעה שהוכרעה בשתיה #לחנ( את הציבור באמצעות סיפורי
המבצעי קונקרטיזציה של אידיאות מופשטות; עצ ההתמקדות האתונאית והירושלמית
בדמויות אנושיות )אנושיות כמו הקהל( ,שגדולת #האנושית תמיד שלובה בפגמיה ;#עצ
התפיסה המשותפת לשתיה ,#שהכוח השולט בעול הוא מסתורי ,בלתי נראה ,בלתי מוב ,#בלתי
צפוי ,נורא הוד 41,ושהכוח הזה ,המסתורי לאי #חקר ,הוא מושא הייצוג )הפרדוקסלי ,כמוב,#
שהרי אי אפשר לייצג את הנסתר( אשר לש ייצוגו העקי ,הספרותי ,מוצגות/מסופרות
העלילות הארציות – די במקבילות עקרוניות אלו כדי להשמיט את הקרקע מתחת לקביעותיה
הנחרצות של שטיינר וקורצווייל ִבדבר זרות הגמורה של סיפורי התנ"( לעולמ #ולמאפייניה#
הספרותיי של הטרגדיות .דיו #השוואתי מתבקש זה יחדד וידייק את ההבדלי בי #אמנות
הסיפור המקראית לבי #אמנות הטרגדיה היוונית דווקא בזכות ההצבעה על קווי הדמיו .#מכל
מקו ,אריסטו רק יפריע כא .#הניחו לו.
© אס ענברי 2005

 41ה"מוֹיְ ָרה" ,הגורל ,שולט גם באלים .הגורל אינו עוד אל בין שאר אלי-יוון ,כי אם כוח מסתורי ,ריבונו של עולם .הוא מעל
כל הכוחות המגולמים באלים .מבחינות מכריעות הוא שונה ,כמובן ,מאלוהי ישראל )הבורא ,המצווה ,המוצג בתנ"ך כסובייקט
מדבּר( ,אך הוא חולק עם אלוהי ישראל תכונה זו ,של היותו מסתורי ,נבצר מדעת אנוֹש.

