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  יהודה עמיחי/  ֶחֶדרַ! #ְרָ!ָעה א  ִמ�לָֹ�ה

 ֶחֶדרַ� �ְרָ�ָעה א	 ִמ�לָֹ�ה

 .ַח�	�ַה ַידְל ע	ֵמד ָחדֶא ָ�ִמיד

ְכָרח  ק	ִצי� י�ֵ� ָעֶולָה תֶא ְרא	תִל מ�

 .ַ�ִ#ְבָעה פ	תְ ֵרַה ְוֶאת

  ֵלִמי�ְ� ָ'ְצא&ֶ� ָנִ�י�ֲא ְוֵכיָצד

�ְחָזִרי  .ֵביָת�ְל ע	ֶד+ ַמְטְ�ע	תְ( ֶעֶרבָ� מ�

  

 ֶחֶדרַ� ְרָ�ָעה� א	 ִמְ�לָֹשה

 .ַח�	�ַה ַידְל ע	ֵמד ָחדֶא ָ�ִמיד

 .ַמְחְשב	ָתיוְל ַעלֵמ .ֶפלָה ְשָער	

 .ִ/ִ�י�ַה ֵמֲאח	ֵריו

 ,ְרִמילַ� ִליְ� 1	ְדִדי�ַה 0	ל	תַה ָניו&ְלָפ

 ִי�ַמ ִליְ� ב&א	תְנ ,יָדהֵצ ִליְ� ְלָבב	ת

� ה&ְ�ב&ֶ� ד	ל	תְ# ַוֲאָבִני

 ֵאי�ֶ� ַ(ִמְכָ�ִבי� ְסג&ִרי� ְוִנְ�ֲאר&

� .ַקֵ�לְמ ֵאי�ְו ת	ֶבתְ( ָלֶה

  

מי ה� אות� ארבעה או שלושה ; ת השיר בניסיו� להסביר את מהותה של כותר   הרבה התעסקו

  ?אולי מש� שאב עמיחי את כותרתו לשירו, למקורות התרבות שלנו, הולכי� כמוב� ליהדות. בחדר

  .ובכ� מכל המקורות אני בוחר להתרכז בשניי�

  אחד ת� ואחד שאינו , אחד רשע, אחד חכ�: על ארבעה בני� דברה תורה; ההגדה של פסח. א

  זה שיודע לשאול את השאלות הנכונות .  בחכ�–אנו מתרכזי� באחד , רבעהמכל הא.      לשאול

  הוא האחד שעיניו ". העבודה הזאת לנו"     ומקבל את התשובות בהתא� לראייתו הנכונה על 

   ָעֶולָה תֶאהוא זה שרואה  ".ִ+ִ*י�ַה ֵמֲאח ֵריו .ַמְחְשב ָתיוְל ַעלֵמ 'ֶפלָה ְשָער "ראות ש      מרחיקות

  כלומר רק אותו אחד שיש בו . ַ!ִ/ְבָעה ְ.ֵרפ תַהרואה למרחוק את ומה שחשוב יותר , ק ִצי� י,ֵ!     

   על ס" החלו� עמודל     אותה נשמה יתרה יכול להיגאל ולגאול את העול� בגלל שהוא מצליח 

  # אנשי� הוא זה שרואה אי.  א� תרצוהמציאותאו את , האמתאת ;      ולראות מעבר לשכמו

  כלומר ה� נכנסו שלמי� ויוצאי� .      נכנסי� למקו� מסוי� ויוצאי� ממנו הפוכי� ממה שנכנסו

  יומ� וה� פחות יהירי� ופחות  או שהתרוקנה מסכת, שבורי�, מדוללי�; ע ֶד2 ַמְטְ!ע ת0ְ     

  .      דבקי� בהשקפת עולמ� ועומדי� על עקרונותיה�

זה היופי בשירה .  פורש לפנינו מרחב ענק של פרשנויות ואפשרויותבאמירות אלו יהודה עמיחי

  , מטבעות הלשו� המפתיעי� והלא שגרתיי� בשיר מאלצי� אותנו. בכלל ובשירתו של עמיחי בפרט

  .ר את הפרוש המתאי� לו לתא� בי� מילות השיר המטפוריי� לניסיונו בחיי�ובחל, מכל קורא
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  אי# קורה שתמיד; אי� לסיטואציה המתוארת בשירניסיו� החיי� של כל אחד מאיתנו ית

ולא משנה באיזה תחו� או באיזו . יש אותו אחד שמצליח לראות מה שאחרי� לא ראו עד כה

ניתוח . הראייה למרחוק היא שנותנת פרספקטיבה נכונה ואבחנה טובה יותר של המציאות. מצב

בכל דור ודור יש תמיד אותו  .ַח* ,ַה ַידְל ע ֵמדשל זה ש. המצב לאשורו היא יכולת של יחידי�

ייתכ� והמשורר חיבר בי� ארבעת הבני� . לכ� במספר ארבעה או שלושה אינו מעלה או מוריד. אחד

או של , של קיבו%, או סת� תיאור של מצב של חיי� משותפי� בחדר של פנימייה, מההגדה

  .המוטו הוא שיש תמיד אחד שמצליח לראות למרחוק. נוער אכסניית

  

 .ס ויצאו ממנו כאשר כל אחד מה� יוצא ממנו ע� אחרות מכניסתו"ארבעה שנכנסו לפרד. ב

או נכו� יותר זוהי . ודס, רשד, מזר, שטפ. ס הוא אותו ג� קסו� בו נית� לפרש את התורה"הפרד

ממנה להבי� את מכמניה ולצאת ,  שרק מעטי� מצליחי� להיכנס אליהתורת הקבלה והסוד

, שמעו� ב� זומארבי : ס ורק אחד יצא ממנה של�"לפרד המדרש ארבעה נכנסו על פיכי ... בשלו�

ב� עזאי הצי% . בו זומא נשתבשה דעתו. ורבי עקיבא) האחר(אלישע ב� אבויה , רבי שמעו� ב� עזאי

רק רבי עקיבא נכנס . כלומר כפר ביסודות היהדות והתפקר, אלישע ב� אבויה קיצ% בנטיעות. ומת

  .ס ויצא בשלו�"לפרד

הבית , והפע� במבט אל החלק השני. ילות השירמכשיו נצטר# ליצור את הזיקה בי� המדרש לע

זה , ס"אחד מבי� הארבעה שנכנסו לפרד, או א� תרצו, כי רק אחד מהארבעה בחדר. השני בשיר

 הוא שרואה את הנסתרות ואת .ַמְחְשב ָתיוְל ַעלֵמ 'ֶפלזה ששערו הוא , שעומד ליד החלו�

  . או את התפל והטפל בתיאור המצב לאשורו, את השקר המשתלט. במציאותש" האפלה"

הוא הנביא בעירו שיודע ומבי� כי הרבה אנשי� . הוא מדבר פחות כי הוא רואה מעבר למילי�

הוא זה שיודע ומבי� , עני� שיש באמתחת� את האמת ואת הרעיונות או העקרונות הנכוני�והט

היו� פה . � ריק כמו מיליה� וה� קולות נודדי�תרמיָל" ,ְרִמיל5ַ ִליְ! 4 ְדִדי�ַה 3 ל תַה"שה� 

יפנו למקו� אחר למכור את מרכולת� ו.  בהתא� לצרכי� ולא על פי האמתומחר ש� וישנו דעת�

אי� , ומה שה� מכריזי� כי יש בה�, כלומר ריקנות בליב�. יָדהֵצ ִליְ! ְלָבב תה� . המזויפת

ואכ� המשורר יהודה עמיחי ממשי# את האנלוגיה ואומר . יאי השקרכמו נב, להאמי� לדבריה�

: מפתיע הזה היש לשי� לב לצרו" הלשוני. "ִי�ַמ ִליְ! ב6א תְנ" ה� ודבריה� כמו :מפורשות

,  בלי חיי�–בלי מי� . את המטפורה הזאתכל פרשנות והסבר טובי� לתאר " ִי�ַמ ִליְ! ב6א תְנ"

וכ� הלאה וכולי . ללא חיות ונשגבות בראיית העיקר מול הטפל. והוכחהאו חסרי ביסוס , בלי אמת

  .וכיוצא בזה

 0ִַמְכ5ִָבי� ְסג6ִרי� ִנְ�ֲאר6 ְוה6ְ�ב6ֶ� ד ל תְ/ ַוֲאָבִני�: "ל הדימוי והתמונה הציורית בסו" השיר"כנ

�אנלוגיה לאות� ארבעה שנכנסו א� נל# על פי הדר# שעשינו ב". ַקֵ!לְמ ֵאי,ְו ת ֶבת0ְ ָלֶה� ֵאי,ֶ

מצליחי� , בשירו של יהודה עמיחיחלו� כמו זה שעומד ליד ה, שכמותואז רבי עקיבא ו, ס"לפרד

כאשר הדור , המופיעי� חדשי� לבקרי� בכל דור ודור" נביאי השקר"להבחי� בריקנות� של 

אבל ה� " לותאבני� גדו"אותו אחד מארבעה רואה בה� ובדבריה� . במבוכה והע� על ס" השבר

, האמת. מילי� גדולות א# נבובות וחלולות.  כי אי� לה� כתובתאי� אחד שמקבל אות�. סגורי�

אבל . לה� יש כתובת ולכ� יש מי שיקבל אות�. העיקר ולא הטפל ה� שמצליחי�  להיכנס ללבבות

 .ונבואותיה� בלי מי�, ה� קולות נודדי�, אלו ציד� ריק


