ָגּלוּת /בלפור חקק
עיון בשיר
צילה אשחר

סָ ִבי ָהיוּ לו ִבּגְ ֵדי כְּ הֻ נָּה ְשקוּפִ ים
וְ ָר ְק ָמה לו ִאמּו ְבּדַ ש הַ כֻּתּוֶת
הַ ְתּ ֻכלָה פ ֵַסי זָהָ ב יָפִ ים
וְ ָח ְק ָקה לו ֶאת ְשמו ְבּעוֶג
אותיות ֶשל כּ ֶֶסף ,אור ְמז ָֻקק.
ְבּ ִ
מורד בֶּ ן ְרפ ֵָאל ַח ָקק.
סַ בָּ א ֶשלִּיָ .
וְ עָ לָה סָ ִבי כְּ ַאבְ ָר ָהם ֵמאוּר
מֵ אוֹ ָתה ֶא ֶרץ עַ ל פִּ י אותו ִדבּוּר.
עָ לה עָ לָה ֶאל אוֹ ָתה ַא ְדמַ ת מוֹל ֶֶדת
וְ לא ָהי ְָתה
לוֹ עוֹד הַ כֻּתּוֶֹת ַהְֶ חמֶ ֶדת.
וא ְבדָ ה לוֹ ְשׂ ָר ָרתוֹ
ָ
וְ ָאבַ ל גַה ָפָּיו
ִש ַחת הַ כֶּסֶ ף
וְְ 
ִש ַחט ַהזּ ָָהב.
וְְ 
וּבַ ְש ָו ִקים ָרכַל ָס ִבי ָמכַר ֶאת אוֹצְ רוֹ ָתיו
ְבּג ִָדים בָּ לִיםַ ,מ ְרכּו ֶלת ַאכְ זָב
לְשוֹוֹ כְּ בֵ דָ הִָ  ,ביא ֱֶ עזָב.
סַ בָּ א ֶשלִּי ֶמלֶ 3עָ צוּב.
וֹלַד ְבּ ִבגְ ֵדי ֶמ ִשי וְ ִר ְקמָ הִ ,בּגְ ֵדי חֲ מוּדוֹת.
וְ ַכאֲ ֶשר ָגלָה ֶאל ֶא ֶרץ
ִשחֲ תוּ ְבּג ָָדיוְ ִ ,שחָ ת הוֹדוֹ.
ְ
ַרק בְּ מוֹתוֹ ִהל ְִבּישוּהוּ ַתּכְ ִריַ 3כּעֲטֶ ֶרת
טַ לִּית שֶ ִקּבֵּ ל ֵמ ָא ִביו ַטלִּית יְ רֻ שָ ה
ֻשּה.
אותיּות ֶשל ְקד ָ
קוּקה ת ֵכלֶת ִ
חֲ ָ
יתי ל ְִראוֹת
וְ ְלאוֹ ֶרַ 3ה ַטּלִּית ִד ִמּ ִ
פַּ ֵסּי זָהָ ב יָפִ ים .אוֹר ְמז ָֻקּק.
סַ בָּ א ֶשלִּי .מוּ ָרד בֶּ ן ְרפ ֵָאל ַח ָקּק.
]מתוך "ואז בקץ היוחסין"[1987 ,

משהו על המשורר
בלפור חקק ולד בעירק בתש"ח ] [1948ועלה לארץ ב .1950-ב 1965-בחר לחתן הת"ך העולמי לוער
]עם אחיו התאום הרצל[ .היה כתב וער של "מעריב לוער" .הקים ב 1988-את "קבוצת סופרים
הציויים" שיוזמת ימי התדבות של סופרים בערי פיתוח ובכפרי ילדים .עוסק בחיוך :תחילה
כמורה בבתי ספר וכיום ככותב תכיות לימודים במשרד החיוך .מאז  2005משמש כיו"ר אגודת
הסופרים העבריים .שוי ואב לשלושה בים.

...ומשהו על הרקע לשיר
העליות לארץ ישראל משכו כל הדורות ,וכאשר בשלו התאים ההיסטוריים והחברתיים קמה
המדיה בתש"ח .ימים ספורים לפי הקמתה ולדו או .הקמת המדיה תפסה כהתגשמות חלום
דורות...גם לידתו פורשה על ידי הוריו כמימוש של חלום ציוי ,ואין פלא שהעיקו לו שמות כה
טעוים בהיסטוריה הציוית...אך מתברר שהעולים לארץ תפסו כזרים ,כאבק אדם .האבות
המייסדים ראו את עצמם מחוקקי תרבות ,והם קיוו להיווצרות דגם אחר של יהודי בארץ ישראל –
ה"יהודי החדש" .תרבותם של העולים תפסה כתרבות חותה ,והתהליך של השיוי תואר אז כ"כור
כשרוּ ִליק עם כובע טמבל...העולים חשו
היתוך" .העולה תבקש להיכס למגרסה ולצאת מצידה השי ְ
כזבים...הארץ היתה שוה ממה שציפו ,והתרבות המודרית איימה על עולמם המסורתי...הוחרפה
תחושת הזרות של העולים מן המזרח .המעבר התרבותי פגע גם במעמדו של אב המשפחה ,שבעבר
זכה למעמד רם ,לציות ולכבוד...שירים רבים מציגים את המשבר של דור האבות לאחר העלייה
ארצה .השיר "גלות" מבטא את חווית היכור ותחושת חוסר השייכות של האבות.
מתוך מאמרם המשותף של המשוררים התאומים הרצל ובלפור חקק" ,אבות ובים לוכח משבר
העלייה לארץ" ,שדה חמ"ד ,תש"ט

...ולשיר עצמו
בשיר מתוארת התמודדותו של דור העולים המבוגר עם משבר העלייה .הסב מוּ ָרד ,סבו של המשורר,
הוא דמות קוקרטית המסמלת את המציאות הקשה אליה קלע דור שלם בהגיעו לארץ ישראל .עם
זאת ,השיר משקף את המציאות כפי שקלטה בעיו הסובייקטיבית של המשורר ,בן הדור הצעיר
שהוא כדו של הסב מורד ,ואיה משקפת בהכרח את דרך התבוותו של הסב.
השיר מתאר את הסבָ ,ה ֵחל מלידתו ו ַכלֵ ה במותו ,כאשר מוטיב הלבוש  -שלאורו בחן את השיר -
מבטא את השלבים השוים בחייו של הסב.

בית  – 1לידה וילדות בבבל ]עירק[

סָ ִבי ָהיוּ לו ִבּגְ ֵדי כְּ הֻ נָּה ְשקוּפִ ים
וְ ָר ְק ָמה לו ִאמּו ְבּדַ ש הַ כֻּתּוֶת
הַ ְתּ ֻכלָה פ ֵַסי זָהָ ב יָפִ ים
וְ ָח ְק ָקה לו ֶאת ְשמו ְבּעוֶג
אותיות ֶשל כּ ֶֶסף ,אור ְמז ָֻקק.
ְבּ ִ
מורד בֶּ ן ְרפ ֵָאל ַח ָקק.
סַ בָּ א ֶשלִּ יָ .
החיים בעירק מתוארים כגדושי אהבה משפחתית .אהבה זו מגולמת בלבוש המיוחד שמעיקה האם
לבה עם הולדתו .אגב ,המשורר מעיד כי המהג להעיק לרך הולד בגד שתפר במיוחד בעבורו על ידי
אימו היה פוץ בקרב הקהילה היהודית הבבלית ]מצ"ב תמות הבגדים שתפרו עבור תאומי חקק[.
תמות האם הרוקמת בעוג את שמו של בה על דש הבגד בשילובי כסף וזהב מזכירה את חה
וּמעִ יל ָקטֹן ַתּעֲשֶ ה לוֹ ִאמוֹ"
המלבישה במעיל קטון את בה האהוב שמואל המשרת במשכן שי4הְ ":
ת ֶת ו" ַפּסֵ י ָזהָ ב ָיפִ ים משגרים רמיזה לכתות הפסים שהלביש יעקב את יוסף ,כתות
]שמ"א ב  .[19הכְּ ֹ
שביטאה את הרגשות המיוחדים שלו כלפי בה של רחל" :וְ י ְִש ָר ֵאל ָאהַ ב ֶאת יוֹסֵ ף ִמכָּל בָּ ָיו כִּ י בֶ ן זְ ֻקִים
הוּא לוֹ וְ עָ שָ ה לוֹ כְּ ֹ
תֶת פּ ִַסים" ]בראשית ל"ז .[3
לבוש הסב הוא " ִבּגְ ֵדי כְּ הָֻה ְשקוּפִ ים" ,כאשר הכהוה מבטאת את מעמדו הרם של הסב בעיי כדו
ואת ממד הקדושה שהוא חלק מחייו ,ואילו השקיפות היא ביטוי לטוהר ולאור שהוא מביא עמו.

בית  - 2העלייה לישראל
וְ עָ לָה סָ ִבי כְּ ַאבְ ָר ָהם ֵמאוּר
מֵ אוֹ ָתה ֶא ֶרץ עַ ל פִּ י אותו ִדבּוּר.
עָ Cה עָ לָה ֶאל אוֹ ָתה ַא ְדמַ ת מוֹל ֶֶדת
וְ לא ָהי ְָתה
לוֹ עוֹד הַ כֻּתּוֶֹת ַהְֶ חמֶ ֶדת.
וא ְבדָ ה לוֹ ְשׂ ָר ָרתוֹ
ָ
וְ ָאבַ ל ֹגַה ָפָּיו
ִש ַחת הַ כֶּסֶ ף
וְְ 
ִש ַחט ַהזּ ָָהב.
וְְ 
וּבַ ְש ָו ִקים ָרכַל ָס ִבי ָמכַר ֶאת אוֹצְ רוֹ ָתיו
ְבּג ִָדים בָּ לִיםַ ,מ ְרכּו ֶלת ַאכְ זָב
לְשוֹוֹ כְּ בֵ דָ הִָ  ,ביא ֱֶ עזָב.
המסע שעושה הסב מן הצפון אל ארץ ישראל מושווה למסעו של אברהם אביו שיוצא מאותו אזור.
וּמבֵּ ית ָא ִבי?",
וּממוֹל ְַד ְת? ִ
כאברהם יוצא הסב לדרכו על פי דיבורו של ה' המצווה "לֵ@ לְ? ֵמ ַא ְרצְ ? ִ
וכמוהו הוא מגיע בסוף מסעו לארץ ישראל .בכך תם הדמיון בייהם .ביגוד לאברהם ,ההולך וכובש
מעמד וחזקה בארץ ,הסב הולך ומאבד כל סממן של בן בחר לאלוקיו .גורל הלבוש ,המסמל את
הבחירה ואת ההעדפה ,מדגיש אובדן זה:
וְ לא ָהיְ ָתה
לוֹ עוֹד ַהכֻּתּוֶֹת ַהְֶ ח ֶמדֶ ת...
וְִש ַחת הַ כֶּסֶ ף
ְ
וְִש ַחט ַהזָּהָ ב.
ְ

אבדה לו הכתות ועימה אבד יופיה המיוחד העשוי ִמרקם כסף וזהב .המשורר מצרף לחוויית האובדן
ִשחַ ט" ,המשווה לאירוע ממד אלים והרסי.
ִשחַ ת" ,ואף מעצים אותו בפועל "ְ 
את הפועל הקשה "ְ 
אובדן הכתות הוא אובדם של כל חייו הקודמים .מאדם בעל שררה וכבוד ,הוא הפך לרוכל עלוב
הסובב בשווקים ומסה למכור בגדים עלובים.
ואבְ ָדה לוֹ ְשׂ ָר ָרתוֹ...
ָ
בַ ְש ָו ִקים ָר ַכל ָס ִבי ָמכַר ֶאת אוֹצְ רוֹ ָתיו
ּ
ְבּג ִָדים בָּ לִיםַ ,מ ְרכּו ֶלת ַאכְ זָב
גורלו הורא של הבגד הוא גורלו המר של הסב .את מקומו של בגד המשקף אהבה והעדפה תופס בגד
בלוי המבטא מלחמה ואשת להישרדות.
אובדן השררה מתבטא גם במעבר ממעמד של כהן ,שהוא מעמד כבד ומוגן ,למעמדו של ביא שהוא
מעמד רוחי יותר באופיו .אולם הסב הוא "ָבִ יא ֱֶ עזָב" ,ביא ששומר על איכויותיו הפימיות אך כוח
הדיבור אבד לו וקולו איו שמע .מעמדו התרסק.
קודת שבר זו מוצאת את ביטויה גם במבה השיר ובחריזה שלו .מבחית המבה שורות אלה
המתארות את ההתרסקות הופכות לקצרות יותר ,ובראשוה שבהן מתקיימת פסיחה המדגישה בי ֶֶתר
ְש ֵאת את גודל השבר ]וְ לא הָ י ְָתה/לוֹ עוֹד הַ כֻּתּוֶֹת הְֶַ חמֶ דֶ ת[ .החריזה עלמת בשורה המתארת את
השבר במעמדו של הסב ]וְ ָאבְ דָ ה לוֹ ְשׂ ָר ָרתוֹ[ ,וראה כי זוהי דרכו של המשורר להצביע על קודת השבר
הקשה לו מכול.
האובדן משפיע עמוקות על הסב ,והדבר יכר בשיוי שחל בסבר פיו ,באובדן האור מפיו ,אור שהיה
טמון בבגד שעשתה לו אימו:
וְ חָ ְק ָקה לו ֶאת ְשמו ְבּעוֶג
אותיות ֶשל כֶּסֶ ף ,אור ְמז ָֻקק.
ְבּ ִ
...
וְ ָאבַ ל גַה פָָּיו

בית  – 3מלידה עד מוות
סַ בָּ א ֶשלִּי ֶמ ֶל 3עָ צוּב.
וֹלַד ְבּ ִבגְ ֵדי ֶמ ִשי וְ ִר ְקמָ הִ ,בּגְ ֵדי חֲ מוּדוֹת.
וְ ַכאֲ ֶשר ָגלָה ֶאל ֶא ֶרץ
ִשחֲ תוּ ְבּג ָָדיוְ ִ ,שחָ ת הוֹדוֹ.
ְ
ַרק בְּ מוֹתוֹ ִהל ְִבּישוּהוּ ַתּכְ ִריַ 3כּעֲטֶ ֶרת
טַ לִּית שֶ ִקּבֵּ ל ֵמ ָא ִביו ַטלִּית יְ רֻ שָ ה
אותיּות ֶשל ְק ֻד ָשּה.
קוּקה ת ֵכלֶת ִ
חֲ ָ
בית זה מסכם את הפער שעימו אין המשורר מסוגל להשלים בין פרק חייו המפואר בעירק לבין
עליבות חייו בפרק ההמשך בארץ .המילים מֶ ֶל 3עָ צוּב מכילות את המתח הפימי שבין העבר להווה.
מוּרד לא איבד את איכויותיו המיוחדות והוא ותר מלך ,אולם זהו מלך עצוב
בעיי המשורר סבו ָ
שאבד האור מפיו .יתר על כן ,מעמדו של הסב אף צמח ועלה .מכוהן ]סָ ִבי ָהיוּ לו ִבּגְ דֵ י כְּ הֻ נָּה ְשקוּפִ ים[
הוא הפך לביא עזב ]לְשוֹוֹ כְּ בֵ דָ הִָ  ,ביא ֱֶ עזָב[ ,וכעת מורם מעמדו והוא היה למלך ]סַ בָּ א ֶשלִּי מֶ לֶ3
עָ צוּב[ .כמובן ,כגודל המעמד כן יהיה גודל הפילה.

בבית זה ,המסכם את הדיסוס בין פרקי חייו של הסב ,מופיע שוב מוטיב הלבוש.
וֹלַד ְבּ ִבגְ ֵדי ֶמ ִשי וְ ִר ְקמָ הִ ,בּגְ ֵדי חֲ מוּדוֹת.
וְ כַאֲ ֶשר ָגלָה ֶאל ֶא ֶרץ
ִשחֲ תוּ ְבּג ָָדיוְ ִ ,שחָ ת הוֹדוֹ.
ְ
הלבוש משקף את המהפך התפיסתי בפשו של המשורר .אם עד עתה הטריטוריה של הגלות היתה
בעירק ,ארץ מולדתו של הסב ,הה מוסב כאן כיוי זה דווקא לארץ ישראל .מבחית הסב –כך חש
המשורר -המקום בו הוא זכה לכבוד והערכה הוא מקומו הטבעי ,והוא ורק הוא יכול להיקרא 'בֵּ יתו'.
ארץ ישראל מתמעטת בעייו ,וכך מתמעט כיויה .היא כבר איה ַא ְדמַ ת מוֹ ֶלדֶ ת ,הכיוי 'ארץ ישראל'
הצטמצם ל ֶא ֶרץ בלבד ,הפועל עָ לָה מתחלף בפועל ָג ָלה ,והיא הופכת למקום גלותו של הסב.
הלבוש בשיר זה משמש בתפקיד וסף .זהו פריט מורשת שמסמל את ההעברה מדור לדור .הוא מבטא
את הרצף וההמשכיות של מסורת המשפחה .האם תופרת כתת לבה ,הבן לובש את הכתות ,ובסוף
הדרך יחיל את הלבוש לדור הבא .והה בהשחתת ִבּגְ ֵדי הַ חֲ מוּדוֹת פגמה רציפות שרשרת המסורת.
במותו של הסב מורד יתחולל תיקון במעמדו.
ַרק ְבּמוֹתוֹ ִהל ְִבּישוּהוּ ַתּכְ ִרי 3כַּ ע ֲֶט ֶרת
ַטלִּית שֶ ִקּבֵּ ל מֵ ָא ִביו ַטלִּית יְרֻ ָשה
ֻשּה.
אותיּות שֶ ל ְקד ָ
קוּקה ת ֵכלֶת ִ
חֲ ָ
התיקון יהיה בהחזרת הסב למעמדו הקודם בעיי כדו ,ומעמד זה יתואר באמצעות חילוף הלבוש.
את מקומו של הבגד ששחת יתפסו בגדי הדר וקדושה .איכותו המלכותית של הלבוש החדש מעוצבת
באמצעות ארמז ממגילת אסתר ,שבו מתואר המהפך הגורלי של עם ישראל" :והפוך הוא אשר ישלטו
היהודים המה בשואיהם" .מבחיתו של מרדכי המהפך התגלם בהחלפת מלבושיו" :ומרדכי יצא

מלפי המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה
ושמחה .ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"]אסתר ח  .[16-15המלכות ,התכריך ,העטרת
והתכלת מופיעים בבית זה ,ובבית האחרון מופיעים הזהב והאור .המוות ,אם כן ,הוא חוויה מתקת
עבור הסב ,וכמו יהודי מלכות פרס ומדי היו בשפל המדרגה וזכו להיגאל ,כך גם הסב גאל במותו
משפלותו .מותו של הסב מגביה אותו אף מעבר למצבו הראשוי ,ובוסף למעמד המלוכה שבו זכה,
הה כעת וסף אף ממד של קדושה .כעת הוא עטוף בטלית תכלת שאותיותיה הפכו מאותיות של כסף
לאותיות של קדושה.
במוות סגר גם המעגל המשפחתי .אם פתיחתו של השיר הציגה את האם כמעיקה וכמממשת את
המסורת ,עתה גם האב משלים את תמות המשפחה ומוריש לו את פריט המסורת הדתית ,את
הטלית ,שמבטאת את הרצף וההמשכיות מתחום הקדושה.

בית  -4התיקון
יתי ל ְִראוֹת
וְ ְלאוֹ ֶרַ 3ה ַטּלִּית ִד ִמּ ִ
פַּ ֵסּי זָהָ ב יָפִ ים .אוֹר ְמז ָֻקּק.

סַ בָּ א ֶשלִּי .מוּ ָרד בֶּ ן ְרפ ֵָאל ַח ָקּק.
בית זה כתב –שלא כמו קודמיו -ממבט עיו של המשורר-הכד המתבון אשר וכח בשיר באופן גלוי ,
ותר אחר התיקון המלא לסבו ווטל בו חלק .לוכחותו המובלטת של הכד יש תפקיד חשוב בתהליך
המתרחש בשיר .הוא ְמדַ מֶּ ה ִל ְראוֹת פסי זהב יפים לאורך הטלית ,כאותם פסי זהב שהיו לסבו בכתות
הולדתו ,והוא מדמה להשיב לסבו גם את האור המזוקק שהיה אז בלבושו .בכך מתעלה דמותו של
הסב בעיי כדו ,והוא זוכה שוב להכרה .שוב ,כבשעת לידתו ,עוטפים אותו בבגד של אהבה וקדושה.
סיום זה יש בו טישה של קו המחאה ומעבר למידה של פיוס .שמו של השיר "גלות" מצביע על תוכו
המרכזי ,שהוא חוויית הגלות של הסב בארצו .והה הכד ,שלאורך כל השיר כואב את עלבוו של סבו
שעלה לארץ בדרך שסלל לו אברהם אביו וסופו שחווה גלות בארצו ,פותח פתח לדרך של תיקון
והשלמה .הוא מסיים את השיר בחקיקה-כביכול של שם הסב על פי המצבה ,ובכך הוא משיב לסב
את זהותו .בדרך זו הוא מציח את סבו ,מורד בן רפאל חקק ,ושומר על אילן היוחסין הכבד של
משפחתו.
אם כן ,השיר "גלות" מבטא חוויה קשה של עולה מעירק השב אל מולדתו על-פי צו המסורת ,ומוצא
בארצו – אבוי – את גלותו .השיר משקף את מצוקתו של הכד הרואה בשברו של סבו ,ובכאבו הוא
משמיע מחאה על אשר הויה לסבו .בסיום השיר מתחלפת גוון קולו של המשורר ,והשיר משה את פיו
ממחאה להשלמה ותיקון .הכד משיב לסבו את כבודו ,וממשיך בכך את הרצף וההמשכיות של אילן
היוחסין המשפחתי.

